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Yanyalı Süleyman Efendi’nin Şerh-i Dîvân-ı Urfî Adlı Eseri
(İnceleme- Transkripsiyonlu Metin-Şerh Sözlüğü)

Başçetin, Mustafa Yasin
Doktora, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Tez Yöneticisi: Prof. Dr. İsrafil BABACAN

Eylül, 2019, 1356 sayfa

Urfî-i Şirâzî (m. 1555-m. 1591)’nin öncülüğünde Hindistan’da gelişen Sebk-i Hindî,
özellikle Afganistan ve Anadolu sahasında önemli bir tesir uyandırmıştır. Bu tesirin sonucu
olarak Anadolu sahasında, Urfî’nin şiirlerine çok sayıda şerh kaleme alındığı görülür. Bu
şerhler, Urfî’nin şiirlerinin Anadolu’da merak uyandırdığı ve okunduğunu gösteren önemli
bir delildir.
Bu tez çalışmasının amacı, özellikle Sebk-i Hindî’de şiirler kaleme alan dîvân
şâirlerini büyük oranda etkilemiş ve Anadolu sahasında önemli ölçüde şöhrete mazhar olmuş
olan İranlı şâir Urfî-i Şirâzî’nin Dîvân’ına Klâsik Türk Edebiyatı şerh geleneği çerçevesinde
yazılmış şerhlerden, XVIII. asrın sonu XIX. asrın başlarında Yanyalı Süleyman Efendi
tarafından kaleme alınan “Şerh-i Dîvân-ı Urfî” adlı şerh metninin ilmî usûllere uygun
şekilde hazırlanarak eser üzerinde yapılacak yeni çalışmalara kaynaklık edecek bir metin
oluşturmak; Türk kültür ve edebiyat dünyasının önemli kaynaklarından biri olan şerhlere
yeni bir eseri daha kazandırarak araştırmacıların istifadesine sunmak ve özellikle Sebk-i
Hindî çerçevesinde şiir yazan Dîvân şâirlerine büyük oranda tesir etmiş olan Urfî-i Şirâzî’nin
dil ve üslûp özelliklerini ortaya çıkararak yapılacak olan karşılaştırmalı çalışmalara zemin
hazırlamaktır.
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Çalışmada, Urfî’nin hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgiler verilerek Türk
edebiyatına yapmış olduğu tesire dair tespitlerde bulunulmuştur. Şerh türünün tarihî
gelişimi, Türk edebiyatında klâsik şerh geleneği, klâsik ve modern şerhle ilgili tespitler ve
bu alanda geçmişten günümüze yapılan bazı çalışmalar tartışılarak yorumlanmıştır. Klâsik
şerh geleneğimiz çerçevesinde yazılan şerhler ve bu şerhlerin metodolojisi hakkında bilgiler
verilmiştir. Tezimizde, birçok şârih tarafından şerh edilen Urfî’nin şiirlerine yazılan en
hacimli şerhlerden biri olan (258 varak) Yanyalı Süleyman Efendi tarafından kaleme alınan
Şerh-i Dîvân-ı Urfî’nin “İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi”nde tespit
ettiğimiz simâ kayıtlı tek nüshası ilmî transkripsiyon sistemine uygun olarak günümüz Latin
harflerine aktarıldıktan sonra Urfî'nin Yanyalı Süleyman Efendi tarafından şerh edilen iki
bini aşkın Farsça beytinin günümüz Türkçesine tercümelerinin metne dipnot olarak
verilmesiyle klâsik şerh metinleri üzerine yapılan çalışmalar içerisinde bir ilk
gerçekleştirilmiştir. Böylece çalışmadan, klâsik şerh metinlerinin amaçları arasında yer alan
dil öğrenimi için de istifade edilebilmesi amaçlanmıştır. Son olarak hazırlamış olduğumuz
Urfî Dîvânı Şerhi Sözlüğüyle şerh metninde yer alan kelime, mazmun ve ibarelere dair
şârihin kendi cümleleriyle yapmış olduğu açıklamaların bir sözlüğü hazırlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: İran Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Sebk-i Hindî, Yanyalı
Süleyman Efendi, Şerh, Dîvân Edebiyatı, Şerh-i Dîvân-ı Urfî, Urfî-i Şirazî.
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ABSTRACT

Yanyali Suleyman Efendi's Commentary Text of Divan-ı Urfi
(Study-Transcribed Text-Commentary Dictionary)

Başçetin, Mustafa Yasin
Ph.D., Department of Turkish Language and Literature
Supervisor: Prof. Dr. İsrafil BABACAN

Eylül 2019, 1356 pages

Sebk-i Hindi developed under the leadership of Urfi-i Shirazi (c.e. 1555- c.e. 1591),
had an important influence especially in Afghanistan and Anatolia. As a result of this
influence, many commentaries were written about Urfi's poems in the Anatolian literary
field. These commentaries are important proofs that shows Urfi's poems arouse curiosity in
Anatolia and were read by people.
The aim of this thesis is to reveal a text that will be used as a source for new
comparative studies by preparing the text of commentary which was written by Yanyalı
Suleyman Efendi at late XVII. and early XIX. century named “Serh-i Divan-ı Urfi” which
is a commentary to the Divan of the Persian poet Urfi-i Shirazi who has influenced the poets
who wrote poems especially in Sebk-i Hindi, and which has greatly gained fame.
In this study, information has been given about Urfi’s life, art style, works and it has
been determined about his influence on Turkish Literature. The historical development of
the commentary genre, the classical commentary tradition in Turkish literature, the
determinations related to the classical and modern commentary, and some studies in this
field from the past to the present were discussed. Information about the commentaries
written in the context of our classical commentary tradition and the methodology of these
commentaries were given. In our thesis we studied the commenatry text which is one of the
most voluminous commentaries written in the poems of Urfi (258 leafs) was written by
Suleyman Yanyali. The commentary text registered in Istanbul University Rare Works
Library were transfered to the current transcription alphabet system. On the other hand, in
our study, the translations of over two thousand Persian couplets of Urfi were given as
VI

footnote to the text. Thus, it is aimed to make use of the study for language learning, which
is one of the objectives of classical commentary texts. At the end of the study, a commentary
dictionary was prepared the commentator’s own sentences about the words, concepts,
compositions in the commentary text.
Key Words: Commentary, Comparative Literature, Divan Literature, Iranian
Literature, Sebk-i Hindi, Suleyman Yanyali, Şerh-i Davan-ı Urfi, Urfi-i Shirazi.
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Kısaltmalar
a.g.e.: adı geçen eser

Ktp.: kütüphanesi

a.s.: Aleyhisselam

M.: Miladî

AKMY: Atatürk Kültür Merkezi
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Yayınları

Nşr. Neşreden
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GİRİŞ

Şerhler, “metin-mesaj-okuyucu” üçgenindeki iletişimin doğru sağlanması için
yazılan eserlerdir. Şârihin amacı burada şiiri Arap belâgatçılarının ifade ettikleri gibi
“müellifin karnındaki manâya en yakın şekilde anlamak”, yorumlamak ve müellifin anlam
dünyasının derinliklerine inerek eserdeki kapalı kısımları açıklığa kavuşturarak anlatmaktır.
Bu yönüyle klâsik olsun modern olsun, şerh metinleri geçmiş ve gelecek arasında köprü
vazifesi görür. Ayrıca, bu köprü vesilesiyle, dönemi ilk el kaynakların bakış açısıyla
gözlemleme fırsatı elde ederiz.
Dîvân Edebiyatı nesir geleneğinin önemli bir kolu olan metin şerhlerinin başlangıcı,
çok eski dönemlere dayanmaktadır. Şârihin bilgi birikimine, içinde bulunduğu çevreye ve
şerh edilen metne göre klâsik şerhler lügat, ansiklopedi veya mazmunlar kitabı hüviyetine
bürünebilir. Bu gelenek çerçevesinde, XIII. asırdan itibaren, birçok ilim dalında Türkçe,
Farsça ve Arapça kaleme alınmış pek çok klâsik esere şerh yazılmıştır. 1928’de Harf İnkılâbı
ve daha sonrasında dilde meydana gelen değişimle birlikte, şerhlerin yapısında da bazı
değişmeler meydana gelmiştir. Bu doğal bir değişimdir. Zira bu dönem şerhlerinin önemli
bir amacı da dilsel kopmaları tamir etmektir.
Üzerinde çalışma yapılmamış dîvân ve mesnevî metinlerinin azalmasının da etkisiyle
metin şerhi çalışmalarında son yıllarda dikkate değer bir artış gözlemlenmektedir. Aslında
çok önemli bir sayıya karşılık gelen bu eserlerin dikkati bu kadar geç celb etmesi; uzun yıllar
bu eserlerin ihmal edilmesi, şaşırtıcıdır. Zira şerhler, şimdiye kadar yapılan metin neşri ve
tahlilinin her ikisini de kapsayan ürünlerdir.
Klâsik şerhlerin önemli bir kısmını oluşturan Farsça klâsiklere yazılan şerhlere
baktığımızda, Mevlânâ, Feridüddin Attar, Abdurrahman Mollâ Câmî, Hâfız-ı Şirâzî gibi
şâirlerin yanı sıra, Sâib-i Tebrizî, Şevket-i Buhârî ve Urfî-i Şirâzî gibi Sebk-i Hindî
şâirlerinin şiirlerine yazılan şerhler de bulunmaktadır. İran’dan Hindistan’a göç eden şâirler
tarafından temelleri atılan Sebk-i Hindî’nin kurucuları arasında gösterilen Urfî-i Şirâzî’nin
şiirleri tıpkı Sâib ve Şevket gibi çok sayıda şârih tarafından şerh edilmiştir. Bu şerhler, onun
edebiyatımıza tesirinin en somut delilleridir. Burada çalışmamıza gelecek olursak, en
hacimli Urfî şerhlerinden olan Yanyalı Süleyman Efendi’nin kaleme aldığı ve Urfî’nin
kasîdelerinin ağırlıkta olduğu, toplamda Urfî’den 44 şiirin şerh edildiği “Şerh-i Dîvân-ı Urfî”
adlı eser, Urfî’nin şiir dünyasının anlaşılması, gizli kalan anlam dünyasının aydınlatılması
1

ve Dîvân şâirleri üzerinde yapmış olduğu tesirin gözlemlenebilmesi açısından son derece
kıymetli bir eserdir. Böyle bir eserin harf aktarımının yapılarak içeriğinin analiz edilmesiyle,
hem şerh edebiyatımıza yeni bir eserin kazandırılması hem de daha sonra Urfî’nin “Dîvân
Edebiyatı”ndaki takipçileri arasında yapılacak olan karşılaştırmalı çalışmalara malzeme
sunması amaçlanmaktadır. Zira Klâsik Türk Edebiyatının daha doğru bir şekilde anlaşılması
için ortak remiz ve mazmunlar dünyasına sahip olduğumuz İran edebiyatına mukayeseli bir
bakışa ihtiyaç vardır.
Tez çalışmasına, Yanyalı Süleyman Efendi tarafından kaleme alınan “Şerh-i Dîvân-

ı Urfî” isimli eserin İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde tespit ettiğimiz TY
9603 numaralı tek nüshası esas alınmıştır. Zira yapmış olduğumuz taramalar sonucunda
eserin başka bir nüshası tespit edilememiştir.
Çalışmanın ilk bölümü, Yanyalı Süleyman Efendi ve Urfî-i Şirazî’nin hayatı, sanatı
ve eserleri hakkındadır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda Yanyalı Süleyman Efendi
hakkında kaynaklarda kayda değer bir bilgi bulunamamıştır. Bununla birlikte, Yanyalı
hakkında şerhten hareketle yapmış olduğumuz tespitler bu kısımda verilmiştir. Ayrıca bu
bölümde, Urfî-i Şirazî’nin hayatı, mizacı, itikadı, sanatı ve eserleri hakkında bilgiler
aktarılmıştır. Öte yandan Urfî’nin Türk edebiyatına tesiri, ismen zikredildiği yerler ve
etkileşime örnek olacak örnek beyitler üzerinden ele alınıp Urfî’nin şiirlerine yazılan şerhler
çerçevesinde değerlendirilmiştir.
İkinci bölüm “şerh” türüne ayrılmıştır. Bu bölümde şerhin tanımı, Batı’da ve
Doğu’da şerhin tarihî gelişimi, şerhle alâkalı ve benzer terimler, klâsik şerhlerde metodoloji,
şerh sebepleri, modern şerhler gibi konulara değinilirek Türk edebiyatında şerh ve şerh
örnekleriyle bu şerhlerin bir tasnifi yapılmıştır.
Üçüncü bölümde, Şerh-i Dîvân-ı Urfî’nin şerh metodu açısından incelemesi, şerhte
dil öğretimi: Farsça öğretimi, Arapça-Farsça kelimelerin farklı telaffuzları, Arapça-Farsça
mukayeseli dil öğretimi, kelimelerin anlam nüansları gibi hususlar incelenmiştir. Ayrıca,
şerhin kaynakları: âyetler, hadîsler, darb-ı mesel, kelâm-ı sufiyye, evliya menkıbelerinden
alıntılar, İslâm tarihi ve peygamberler tarihi, lügatler vs. olarak incelenmiştir. Öte yandan,
şerh metninin coğrafî bilgi, ilm-i nücûm, mitoloji, musikî, sosyal hayat, tabiat, tarihî bilgi,
tasavvuf, tıp vs. bilgi dökümü hazırlanmıştır.
Dördüncü bölümde, şerh metni, ilmî usûller ışığında transkribe edilmiştir. Bu
aktarımda, Arapça ve Farsça bütün kısımların tercümeleri dipnotlarda verilmiştir.
Çalışmanın bu bölümünde, bugüne kadarki çalışmalar içerisinde bir ilk olarak Yanyalı
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tarafından şerh edilen Urfî beyitlerinin, günümüz Türkçesine tercümeleri dipnot olarak
eklenmiştir. Son derece girift bir yapıya sahip olan bu beyitlerin tercümelerinde Yanyalı
tarafından yapılan şerhten, diğer şârihlerin şerhlerinden ve farklı Farsça sözlüklerden istifade
edilerek tercüme yanlışlıkları asgarîye indirilmeye çalışılmıştır.
Çalışmanın beşinci bölümünde, şerh metninden hareketle bir şerh sözlüğü
hazırlanmıştır. Bu sözlük, kinâye, telmih ve mazmunlar sözlüğü mahiyetindedir.

3

1. BÖLÜM: ŞERH
1.1. Şerh Nedir?
Batı’da “commentary” kelimesiyle ifade edilen, Arapçada “ ”ش ر حsülasi kökünden
“şerh” kelimesine, sözlüklerde, “açma, ayırma, yarma, genişletme, bast etme, parçalara
ayırma, dilim dilim etme” gibi anlamlar verilmiştir (Nâcî: 497; Sâmî, 2007: 773; Cûdî, 2006:
497; Redhouse, 2009: 458; Devellioğlu, 1999: 991). Kelime anlamının ötesinde, bir edebiyat
terimi olarak bizi asıl ilgilendiren manâlarına dair şu bilgiler yer alır: “keşfetmek, beyân
etmek; bir kitabın ibaresini kelime kelime açıp izah ederek yazılan kitap; müşkil, şüpheli ve
gizli sözlerini keşfetmek, izhâr eylemek için söylenilen sözler ve bu yolda yazılan kitap;
Şey’in gizli ve anlaşılması zor olan inceliklerini izah ve tefsir için söylenilen sözler ve bu
yolda yazılan kitaplar; metnin sırlarını, ince dikkatler gerektiren ifade ve nüktelerini
açıklama ve yorumlamak; Bir kitabın müşkülünü açıp beyan etmek (Ahterî, h. 1310: 434;
Âsım, h. 1305: 484; Kadrî, 1943: 217; Devellioğlu, 1999: 991; Redhouse, 2009: 458).
Kur’ân-ı Kerîm’de ise, “ َصد َْرك
َ َ( ”أَلَ ْم نَش َْر ْح لَكEy Muhammed!) Senin göğsünü açıp
genişletmedik mi?) âyetinde geçer (İnşirâh/94: 1). Ali Nihat Tarlan, bir eserin başka ilim
dalları için değil, kendisi için şerh edilmesi gerektiğini belirterek “Metin şerhi, birçok
edebiyat teorileri, edebiyat tarihi ve psikoloji gibi alanlarla ilgili olmakla birlikte, kendi
içinde özel formülleri olan bir disiplindir.” ifadelerinde bulunur. Ayrıca Tarlan, şerhin
objektif olduğunu; şârihin esere güzel ya da çirkin vasıflarını vermediğini savunur. Lâkin
günümüzde geldiğimiz noktada, şerhin hem kendisinin hem de sonuçlarının objektif
olmadığı kabul edilmektedir. Her ne kadar Tarlan, yazısında şârihin eseri bir operatör veya
kimyager tarafsızlığı ile şerh ettiğini (Tarlan, 1982: 191) Tunca Kortantamer ise, “Bir metnin
daha iyi anlaşılsın diye, metni başkalarından daha iyi anladığı kanaatinde olan kişiler
tarafından açıklanması.” tanımını (Kortantamer, 1994: 1) dile getirse de sosyal bilimler
nesnellik, genel geçerlik ve determinizm açısından doğa bilimlerinden büyük farklılık arz
etmektedir. Zira şerhlere baktığımızda, aynı metinlerin farklı mezhep ve meşrepte şârihler
tarafından şerh edildiğinde, çok farklı yorumlamaların olduğu görülmüştür. Hatta Sûdî
Bosnevî, şerhlerinde, diğer şârihlerin yorumlarındaki eksiklik ve yanlışlıkları belirtmiştir.
Bu durum da şerh metinlerinin sorgulanamaz doğrulukta metinler olmadığını;
yorumlamalara dikkatle yaklaşılması gerektiğini göstermektedir. Zira Arapların belâgat
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kitaplarında sıkça geçen “el-ma’nâ fî-batnı’ş-şâir”1 düsturunca, şiirde denilmek isteneni, en
iyi, yine, şâirin kendisi bilir.
1.2. Şerh Sebepleri
Klâsik şerh metinlerinin sebeb-i teşrih bölümlerinde, şârihler, dostlarının ricası ve
hatrı için gibi klâsikleşmiş şerh sebepleri sunmuşlardır. Bu klâsikleşmiş ve gelenek hâline
gelmiş sebep dışında, bizi asıl ilgilendiren, şerhin arka planda yer alan gerçek sebepleridir.
Bu sebepleri öğrenebilmek için şerhin faydaları ve fonksiyonlarını bilmek gerekmektedir.
Her eserin okuyucusuna vereceği bir mesaj vardır. Hiçbir eser, anlaşılmaz olmak için
kaleme alınmaz. Bazı tasavvufî metinlerde olduğu gibi, birileri için kapalı ve müphem
olmasına rağmen, ehline malum olacak eserler kaleme alınmıştır. Bunun gibi durumlarda,
yazarın mesajının her zihin için anlaşılır olmaması; mesajın okuyucuya iletileceği kanal olan
metindeki dil ve üslûptan kaynaklı olarak yazarın mesajının okuyucuya iletilememesi
durumu ortaya çıkar. Böyle durumlarda metinleri yorumlamak ve yazar-eser-okuyucu
arasındaki bilgi akışını sağlamak için şerhlere ihtiyaç duyulmuştur. Şerh tamamıyla yeni bir
eser olmamakla birlikte tamamlayıcı bir görev üstlenmektedir. Bununla birlikte bilginin
işlenmesi, yayılması ve yeni nesillere nakledilmesi de şerhler aracılığıyla olmuştur.
Bir

beyti

günümüz

Türkçesine

tamamıyla

anlayabileceğimiz

kelimelerle

aktardığımız takdirde bile, bu beytin ne demek istediğini anlamayabiliriz. Burada şerh
devreye girer; anlam katmanlarını kelimeler ve mazmunlar üzerinden izah eder. Âgâh Sırrı
Levend, metin şerhinin amacını, “Eski dönemde yazılan eserlerdeki mazmunları anlamak;
onların yazıldığı devrin özelliklerini tanımak” olarak ifade eder (Tarlan, 1988: 14). Batı’da
metin yorumlama bilimi Hermeneutik üzerine araştırmalar yapan Dilthley de benzer
görüşleri savunur. Dilthley’e göre, sadece metinlerdeki yüzeysel anlamları yorumlayarak o
devir ve kültür anlaşılamaz. Ona göre, her devrin kendi tinsel bir arka planı vardır. Bu
nedenle, kelimelerin tinsel yönüne vurgu yaparak kelimelerin o devrin ruhunu taşıdığını
savunur. Bu nedenle, kelimelerin anlam dünyasını kavramak için dönemin tinsel arka
planının iyi anlaşılması gerektiğini ifade eder (Toprak, 2003: 120). Böylelikle yorumcunun
veya şârihin en önemli görevi, metindeki çoğu kişinin anlayamayıp kavrayamadığı bu “gizli”
anlamları, okuyucunun anlayacağı bir bilgiye dönüştürmektir. Klâsik şerhlerde görülen
kelimelerin anlam dünyasına yoğunlaşmanın da nedeni, yukarıdaki görüşlerde belirttiği gibi,

1

Mana şairin karnındadır.
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dönemin kelimelere yüklediği özel anlamların ortaya çıkarılmasıdır. Bu yüzden, içerisinde
o döneme ait özel anlamlar taşıyan “mazmun” ibaresi, Klâsik Türk Edebiyatı için çok
önemlidir.
Klâsik dönem şârihlerinin birçoğu, döneminin ilimlerine vâkıf âlim ve sanatkâr
kişilerdir. Bu yüzden, şerh metinlerinde, bütün bilgi birikimlerini sergilerler. Ayrıca, şârih
hem kaynak dile hem ana dile hem de konuya vâkıf olmalıdır. Öte yandan, iyi bir şârih
olabilmenin temel şartı; Arapça, Farsçaya hâkim olmaktır. Ayrıca, İslâmî ilimleri ve belâgati
da iyi derecede bilmek metni şerh edebilmek için gerekli kaidelerdendir. Bu yüzden, klâsik
dönem şârihlerini hem dönemi yakından tanıması hem de şiir sanatına olan vukufiyetleri
sebebiyle, metinleri yorumlama ve açıklamada en yetkin kişiler olarak kabul edebiliriz. Bu
durum da şerh metinlerinin klâsik eserlerimizi tam anlamıyla anlamak için ne kadar önemli
olduğunu gösterir.
Klâsik dönemde şerh metinlerinin yazılış nedenlerine baktığımızda, Kâtip Çelebi
şerh yazılma nedenlerini Keşfü’z-Zünûn adlı eserinde şöyle sıralar:
1.

Yazarın düşünce ve ifadedeki üstün ve özel kabiliyeti dolayısıyla,

okuyucuların yazarla bu konuda aynı seviyede olmaması nedeniyle eserin anlaşılamaması
2.

Zaten açık ve biliniyor olduğu düşüncesi ile ya da bir başka ilim dalını

ilgilendirdiği için bazı ön bilgilerin verilmemesi
3.

Lafzın birden fazla anlama gelecek tarzda mecazlı ve kinâyeli bir üslûpla

yazılmış olması veya metnin yazarının insan olması hasebiyle önemli noktaları dile
getirmeyi unutmuş olması (Kâtip Çelebi, 2016: I/38)
Yukarıda belirtilen şerh sebeplerine ek olarak yaptığımız araştırmalar sonucunda
tespit ettiğimiz şerh sebepleri şunlardır:
1.

Kaynak metnin dilinin (Arapça, Farsça) ve edebiyatının öğretimi şerhlerin

amaçları arasında yer alır. Zira bazı şerh metinleri, ek kök izahları ile tam bir dil bilgisi
görünümündedir. Sûdî’nin Bostan Şerhi’nde geçen “Fârsi taallümüne râğıb olanlar eshel
vech ile istifâde idüp” ifadeleri, bu düşünceyi destekler niteliktedir (Yazar, 2011: 61).
2.

Farklı dil edebiyat sahalarındaki eserleri, başka edebiyat sahalarındaki

eserlerle karşılaştırma isteği de diğer bir şerh sebebi olarak söylenebilir. Şerh metinlerinde,
şârihlerin şerh edilen kaynak metinde yer alan bazı unsurları kendi edebiyat sahasındaki
eserlerle benzerlik ve farklılıklarına değinerek örneklendirmesi, bu düşüncemizi destekleyen
bir hususiyettir. Ayrıca, şârihlerin farklı edebiyatlardaki benzerlik ve farklılıklara şerhlerde
yer vermesi, karşılaştırmalı edebiyat çalışmaları için de örneklik teşkil etmektedir.
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3.

Medreselerde, belâgat derslerinde okutulmak üzere, bazı eserler şerh

edilmiştir. Belâgatın yanı sıra, tarih, mantık, tıp, matematik ve astronomi gibi alanlarda da
medrese öğrencilerinin eğitimi için şerhlerin yazıldığı görülür.
4.

Bazı şerh metinlerinde yer alan “Fâidesi âmm olsun içün”, “Arabî vü Fârisî

bilmeyen karındaşlar dahi andan istifâde ideler.”, “Âmme-i müslimîn andan müntefî olalar.”
(Yazar, 2011: 195-196) ibareleri, şerhlerde toplumsal faydanın da gözetildiğini gösterir.
Özellikle dinî-tasavvufî ve bilimsel şerhlerde toplumsal faydanın gözetildiği çok açıktır.
Görüldüğü üzere, pek çok şerh sebebi vardır. Bu sebepler, şârihlerin üzerine büyük
sorumluluk yüklemektedir. Şârihliğin temel şartı, birçok ilim alanında söz sahibi olmaktır.
Osmanlı dönemi şârih profiline baktığımızda, şârihlerin büyük bir kısmının şeyhülislamlar,
kadılar, müderrisler, müfessirler vs. âlim şahsiyetler olması, bu durumun en önemli
göstergesidir.
1.3. Şerhle Alâkalı ve Benzer Terimler
Şerh kelimesinin farklı bilim dalları altında kullanımı olduğu gibi, şerhle alâkalı ve
şerhe benzer kullanımları olan terimler de mevcuttur. Bunlardan eski edebiyatla alâkalı
olanları şu şekilde sıralayabiliriz: Metin açıklaması, metin çözümlemesi, metin eleştirisi
metin izahı, metin şerhi, metin tahlili, metin tenkidi, metin tespiti, metin tetkiki, vs. lâkin
hâlâ bu terimlerin tam olarak sınırları, özellikleri, metin incelemesi içindeki yerleri; benzer
ve farklı yanları netlik kazanmamıştır (Mengi, 2000: 73). Şerhle benzer ve ortak yönleri olan
ve sıkça şerhle karıştırılan bu terimlerin hepsi, metni daha iyi yorumlama, anlama ve
anlamlandırma çalışmalarının sonucunda doğmuştur.
Şerhin diğer bir amacı da kaynak metnin tercümesidir. Bu yüzden, klâsik şerhlerde,
şerhten önce veya sonra kaynak metnin tercümesi de verilir. Tercüme ile şerh arasındaki
fark, günümüzde oldukça net olmakla birlikte, klâsik şerh metinlerinin isimlendirilmesinde
şerh ve tercüme kelimelerinin tercihinde, bir sistem görülmemektedir. Şerh başlıklı bazı
çalışmaların tercüme olarak isimlendirilmesi, daha doğru olacaktır. Bu karışıklığın en
önemli sebebi, bazı şerhlerin tercümeye yakınlığıdır.
Şerhle en sık karıştırılan izah yöntemlerinden biri olan “tahlil”in edebiyat
terminolojisi içerisinde kullanımı, şerhe göre daha yenidir. Tahlilde de şerhte olduğu gibi,
bilgilendirme esastır. Tahlil çalışmalarında, bir metnin dilinden, edebî sanatlarından,
kâfiyesinden, konusundan, ölçüsünden, şeklinden, sanatçının metin içerisinde oluşturduğu,
hayal, duygu ve düşünce dünyasından, metnin sanatçı, toplum ve dönemiyle olan
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ilişkisinden vs. söz edildiği görülür. Bu yönüyle tahlil, şerhe göre daha kapsamlı ve bütüne
yöneliktir. Tahlil edenin yorumu, işin içine daha çok girer. Metin şerhi metni anlaşılır kılmak
amacıyla yapılırken, “tahlil” edebî metinlerin edebiyat tarihi içindeki yerlerini, o dönem
edebiyatının tanıtımını, kültürel zenginliklerini, sosyal hayatını, değerlerini ortaya koymayı
amaçlar (Mengi, 2000: 76; Mengi, 2007: 409). Buna ek olarak Cem Dilçin ise, tahlilin
bütüne değil parçalara yönelik olduğunu, parçalardan hareketle bütün hakkında hükümler
verdiğini ifade eder (Saraç, 1999: 209). Öte yandan, metin tahlili ve şerhinin en önemli
farklarından biri de şerhin metinde ne söylendiği; tahlilin ise, metinde hem ne söylendiği
hem de nasıl söylendiği ile ilgilenmesidir.
Her ne kadar tahlil çalışmaları şerhe göre yeni olsa da bu tür çalışmalar artarak devam
etmektedir. Eski Türk Edebiyatı alanında geçmişten günümüze, Ali Nihat Tarlan’ın Şeyhî

Dîvânını Tedkîk, Harun Tolasa’nın Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası, Mehmet Çavuşoğlu’nun
Necati Bey Dîvânının Tahlili, M. Nejat Sefercioğlu’nun Nevî Dîvânı Tahlili, Cemâl
Kurnaz’ın Hayâlî Bey Dîvânı Tahlili gibi eserler, önemli tahlil çalışmaları arasında
gösterilebilir. Bunların dışında, son yıllarda birçok Dîvân şâirinin “dîvân”ı tahlil çalışması
çerçevesinde tez yapılmıştır.
Şerhle alâkalı ve benzer terimlerden bir diğeri de tefsirdir. Bununla birlikte tefsir
kelimesi, bazı ilim dallarında şerh kelimesinin müteradifi olarak kullanılmaktadır. Tefsir:
“Kur’ân âyetlerinin anlamlarını sarf, nahiv ve belâgat gibi dil bilimlerinden; hadîs ve tarih
gibi rivayet ilimlerinden, mantık ve fıkıh usûlü gibi yöntem bilimlerinden faydalanarak nâsih
mensûh, muhkem müteşâbih gibi niteliklerine göre ayırarak iniş sebeplerini ve metindeki
bağlamlarını ortaya koyarak açıklama işidir.” (Cerrahoğlu, 1983: 214). Bunun yanı sıra,
edebî bir terim olarak şerh manâsında da kullanılmıştır.
Şerhle ilgili ve benzer terimlerden sayfaların kenarlarına alınan açıklayıcı not
manâlarına gelen derkenar, hâşiye, hâmiş, telhis, ta’likât gibi, eserlerin de şerhle ortak amacı,
eseri açıklamayı esas almalarıdır. Şerhten en önemli farkları ise, kısa olması ve şerhin aksine
eserin tamamına değil, bir kelime veya ibareye açıklık getirmeyi amaçlamasıdır.
1.4. Şerh İlminin Tarihî Gelişimi
Şerh ve şerh geleneği, sadece İslâm medeniyetine ait bir ürün değildir. Hem Doğu’da
hem de Batı’da metin şerhinin kaynağının kutsal metinleri daha iyi ve daha doğru anlayıp
yorumlama çabalarına dayandığı bilinmektedir. Her ne kadar Batı’da şerhe benzer çalışmalar
yapılmış olsa da Doğu’daki şerh geleneğinin kendine has özellikleri mevcuttur. Doğu’daki
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şerh geleneğinin kaynağı İslâmî kültürdür. Şerh çalışmalarının ilk izleri Hz. Peygamber
döneminde görülür. Bilindiği üzere Kur’ân-ı Kerîm’in en önemli icaz hususiyetlerinin
başında onun dilsel yapısı gelir. Bu yönüyle Kur’ân'ı anlama ve anlamlandırma çalışmaları;
hatta, Hz. Peygamber’in Kur’ân’ın bazı âyetlerini bizzat açıklaması etrafında gelişen tefsir
çalışmaları, ilk şerh ürünleri arasında değerlendirilir (Şensoy, 2010: 556). İslâmiyet’in ilk
dönemlerinde, Kur’ân-ı Kerîm üzerine tefsirlerin yanı sıra, muhtelif bilimsel metinlere de
tefsir çalışmalarının yapıldığı görülür (Gilliot, 1997: 317). İslâm medeniyetinde şerh
geleneğine kaynaklık eden konulardan biri de tasavvuftur. Kuşeyrî’nin Risâle’sine, İbni
Arabî’nin Füsûsü’l-Hikem’ine Mevlânâ’nın Mesnevî’sine, Irâkî’nin Lemaât’ına şerhler
yazılmıştır.
Şerh geleneği, Araplardan Selçuklu ve daha sonra da Osmanlılara geçmiştir. İslâm
medeniyetinde ilk önemli şerh ve tercüme faaliyetleri, Hz. Ömer döneminde Mısır’ın ele
geçirilmesiyle başlamıştır. Burada İskenderiye Kütüphanesindeki Yunan medeniyetine ait
eserler tercüme ve şerh edilmiştir (Ülken, 1997: 38). Daha sonra belli dönemlerde Bağdat,
Şam, Buhara, Semerkand ve Endülüs gibi bazı şehir ve bölgeler tercüme ve şerh
faaliyetlerinin merkezi olmuştur (Ülken 1997, 118, 120). Anadolu’da tercüme ve şerh
faaliyetlerinin başlangıcı ise, Anadolu Selçukluları dönemine rastlar. Bu dönemde özellikle
Farsçadan birçok eser tercüme ve şerh edilmiştir. Bu dönemde dinî-tasavvufî şerhlerin
ağırlıkta olduğu görülür. Bunun yanı sıra, felsefe, dil bilgisi, coğrafya gibi alanlarda eserlerin
de tercüme şerh çalışmalarına konu edildiği görülür (Ceylan, 2000, 20). Her ne kadar
metodolojik açıdan birbirleriyle benzerlik gösterseler de klâsik şerhler içerisinde bizi asıl
ilgilendiren edebî metin şerhlerinin kendi hususiyetleri bulunmaktadır.
1.5. Klâsik Şerhlerde Yöntem ve Metodoloji
Klâsik Türk Edebiyatı şerh geleneği içerisinde birçok şerh kaleme alınmıştır. Bu şerh
metinlerinde, şârihler, metinleri daha anlaşılır kılmak amacıyla, bilgi ve kabiliyetleri
çerçevesinde, farklı izah yöntem ve uygulamaları geliştirmişlerdir. Klâsik şerh
metinlerindeki yöntemlere ilişkin Tunca Kortantamer, “Klâsik dönem şiir şerhlerine
bakıldığında, bu metinlerde filolojik izahların ağırlıkta olduğu görülür. Bu tür şerhlerde,
öncelikle kaynak metin verilir. Daha sonra ise, kelimelerin ek kök vs. dil bilgisi izahları
yapılır. Farklı kaynaklardan alıntılarla fikirler desteklenir. Metinde yer alan telmihlerin izahı
yapılır.” ifadeleriyle, klâsik şerh metinlerinin metodolojik yapısını kısaca özetler
(Kortantamer, 1994: 2-3) Bununla birlikte, klâsik şerhlerde genel olarak benimsenmiş bir
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tertip düzeni vardır. Bu düzene göre, besmele, hamdele ve salvele bölümlerini, eserin şerh
sebebinin ifade edildiği “sebeb-i teşrih” bölümü takip eder. Daha sonra ise, şerh edilen
kaynak metinden beyitler yazılır; altında şerh metni yer alır. Klâsik şerh metinlerinin izah
kısımlarında, genellikle beyitler mısralara ve kelimelere tecziye edilerek ele alınmaktadır.
Bu nedenle, ilk aşamada kelime ve dil bilgisi açıklamaları yapılır. Birçok klâsik şerhte şârih,
metinde geçen kelimelerin veznini belirtip farklı anlamlarını izah eder. Bazı şârihler,
kelimenin Arapça, Farsça ve Türkçedeki anlamlarını aktarırken farklı sözlükleri kaynak
gösterirler. Kur’ân ve hadîs başta olmak üzere, tefsîr, hadîs, fıkıh, kelâm, akâid, tasavvuf,
felsefe, mantık, tıp, astronomi, coğrafya, tarih, tezkire, siyaset, dil bilgisi, lügat, belâgat, inşâ
gibi alanlarda yazılmış kitaplardan; dîvân, mesnevî ve bazı mensur edebî metinlere kadar
birçok kitaptan kaynak gösterilerek şerh metni delillendirilir (Dağlar, 2007: 294-95).
Şerhlerde çok sık kullanılan, farklı nazım nesir eserlerden delil göstermeye dayalı bu
metoda, “istişhad”; yani, şahid gösterme denilmektedir. Beyitte yer alan manâya göre
menkıbeler, hikâyeler ve tarihî olaylar nakledilir. Yine şerh edilen beyitteki anlama benzer
başka bir şâirin Dîvânı’ndan örnekler verildiği de görülmektedir. Metinle alâkalı alâkasız
çok geniş malumat ve izahatdan sonra, kaynak metin farklı bir dilde yazılmışsa, şârih,
“mahsûl-ı beyt”, “mahsûl manâ”, “takdîr-i manâ”, “mana budur ki”, “pes âkile lâzım olan
budur ki”, “sâlike lâzımdır ki”, “bendeye lâzım olan budur ki”, “bunda tenbîh budur ki”,
“tenbîh eyler ki”, “netice-i kelâm budur ki”, “hâsılı mânâ budur ki”, “bunda hisse budur ki”,
“zübde-i kelâm”, “pes mâlûm oldu ki”, “pes mübtedî ve mukallide lâzımdır ki” vs. ifadelerle,
beyti Türkçe olarak anlamlandırır. Leâlî’nin (ö. 1563) Şerh-i Kasîde-i Bürde ve Şuûrî Hasan
Çelebi’nin (ö. 1693) Şerh-i Pendnâme-i Attâr adlı eserlerinde olduğu gibi, bazı şerhlerde
şârihler, Türkçe olarak şerh ettikleri metinleri manzum olarak da tercüme etmişlerdir (Yazar,
2011: 17-18). Bu yönüyle, klâsik şerhlerin tercüme fonksiyonlarının da bulunduğu görülür.
Bütün bunların yanı sıra, bazı aktarım amaçlı şerhlerde, kelime anlamı, delillendirme,
yorumlama vs. izahlar olmadan doğrudan tercümeye geçilir. Sürûrî ve Şem’î Efendi’nin
şerhleri, bu tür şerhler arasında gösterilir. Hatta, Sürûrî’nin kaynak metni kelime kelime
tercüme ettiği görülmektedir. Bu tür çalışmalarda şerh ve tercüme arasındaki çizgi belirgin
değildir.
Şerh geleneği içerisinde önemli bir oranı oluşturan tasavvufî şerhlerde dikkat çeken
hususlar ise şöyledir:
1.

Metinle ilgili açıklamalarda, tasavvufî terminoloji, yoğun bir şekilde

kullanılır,
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2.

Âyet-hadîs iktibasları ve tasavvufî kaynaklardan alıntılar yapılır,

3.

Hadîs, fıkıh, kelâm, hikmet, ilm-i nücûm, tıb, kimya, ilm-i tabir-i rüya ve

ebced muamma gibi çesitli ilimlerden istifade edilir
4.

Şerhlerin birçoğunda, şârihin eseri neden şerh ettiğine dair klâsik sebepler

sunduğu “sebeb-i teşrîh” bölümü bulunur.
5.

Arapça, Farsça ve Türkçe manzum iktibaslar yapılır.

6.

Şârihler, kendi şiirlerinden örnekler de naklederler.

7.

Kaziyye, mefhum, darb-ı mesel, kelâm-ı kibar adıyla takdim edilen çok

sayıda kalıp ifade kullanılır.
8.

Şâirin hayatıyla ilgili birtakım bilgilerden yola çıkılarak şiirin manâsı

anlaşılmaya çalışılır.
9.

Manzumeyle alâkalı alâkasız birçok konu muhakeme edilerek tenkide tâbî

tutulur (Ceylan, 2002: 894-895)
Görüldüğü üzere, klâsik şerhlerde izlenen yöntem, metin, metin çevirisi, gramatik
izahlar ve sözlük bilgileri, açıklama (şerh, izah), açıklamayı güçlendirme, delillendirme,
örnekleme, anlamı yorumlama amacıyla ek bilgi verme ve metin tercümesi olarak
özetlenebilir. Buna karşın, günümüz şerh anlayışında görülen metne bütüncül bir yaklaşımla
farklı açılardan yaklaşılarak eserin genel kurgusu, iç ve dış yapı özellikleriyle ele alınması,
klâsik şerhlerde görülmez. Klâsik şerhlerde, şârih metnin anlam boyutuna odaklanır;
genellikle bunun dışına çıkmaz.
1.6. Klâsik Türk Edebiyatında Şerh Geleneği ve Şerhlerin Tasnifi
Arap ve Fars edebiyatından sonra Türk edebiyatında ilk şerh metinleri, XIII. asırdan
itibaren dinî-tasavvufî mahiyette yazılmaya başlanmıştır. Ayrıca, ilk şerhlerin genellikle
Arapça ve Farsça metinlere yazıldığı görülür. Bu nedenle, ilk dönem şerhleri, daha çok
tercümeye yakın eserlerdir. Çoğunlukla nesir olarak kaleme alınan şerh eserlerinin
klâsikleşmesi ise, XVI. asırdan itibaren gerçekleşmiştir. Klâsik Türk Edebiyatında
yazılmaya başlanan ilk şerhler, genellikle dinî-tasavvufî mahiyettedir. Anadolu’da yazılmış
en eski şerh metni olarak gösterilen eser, Mehmed b. Âşık Selmân el-Lâzkî’nin 1397’de,
Şâtıbî’nin tecvîd ile ilgili kasîdesini manzum olarak Türkçeye aktardığı “Keşfü’l-

Me’ânî”dir. Bu eseri kaynak metinle karşılaştıran Muharrem Daşdemir, eserin şerh olarak
değerlendirilmesi gerektiğini ifade eder (Daşdemir, 2007). Bu eserden sonra ilk şerh
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eserlerinden bir diğeri, Hızır b. Ya’kûb el-Hatîb’in 1406’da kaleme aldığı Cevâhirü’l-Me’ânî

fî-Şerhi Esmâi’l-Hüsnâ adlı esmâ’ü’l-hüsnâ şerhidir (Yazar, 2011: 41).
Anadolu sahasında şiirlerine şerhler yazılan ilk şâirlerden biri de Yunus Emre’dir.
Yunus’un “Çıktım erik dalına” diye başlayan ünlü şathiyesi, ilk defa XV-XVI. asır
şârihlerinden Şeyhzâde Muhyiddin Mehmed Efendi tarafından şerh edilmiştir. Daha sonraki
asırlarda Niyâzî-i Mısrî, İsmail Hakkı Bursevî, Ali Nakşibendî, İbrahim Hâs da bu şathiyeye
şerhler yazmışlardır. Türkçe eserlere kaleme alınan şerhlerden Hacı Bayrâm-ı Velî (ö.
833/1430)'nin “Çalabım bir şar yaratmış…” diye başlayan İlahîsine birçok şârih tarafından
tarafından daha sonraki asırlarda şerhler yazılmıştır. Şerh edilen Türkçe eserlerden şiirleri
en fazla şerh edilen şâirlerin başında gelen Niyâzî-i Mısrî (ö. 1105/1694)’nin Dîvân’ı ise
Edremidli Mürîd-zâde Mustafa Aczî Ağa, Salâhaddîn Abdullâh el-Uşşâkî es-Salâhî,
Hüseyin Vassâf ve XIX. asır sûfî şâirlerinden Muhammed Nûrü'l Arabî tarafından şerh
edilmiştir (Ceylan, 2010: 567; Dağlar, 2007: 21).
XV. asırda dikkat çeken şerhlerin başında Sultan II. Murad devrinin önemli şâir ve
âlim şahsiyetlerinden Muiniddin b. Mustafa (ö. XV. yüzyıl)’nın 1436’da manzum olarak
kaleme aldığı, edebiyatımızdaki ilk mesnevî tercüme ve şerhi olan “Mesnevî-i-Muradiyye”
isimli şerh gelir. Muînî, eserinde önce metni vermiş; sonra da metnin tercüme ve şerhini
yapmıştır. Muini, bazı beyitlerde tercüme sınırlarını aşarak şerh boyutunda izahlarda
bulunmuştur. Demirel, 2007: 481) Mevlânâ’nın Mesnevî’si klâsik şerh geleneğimiz
içerisinde daha sonra birçok defa şerh edilmiştir. XV. Asrın öne çıkan diğer şârihi ise,
Nakşibendî şeyhi İlâhî-i Simavî’dir. Esmâü’l-Hüsnâ şerhi ile birlikte, halifesi olduğu Dede
Ömer Rûşenî’nin iki Türkçe şiirine şerhi vardır. İlâhî, Türkçe metinlerin şerhi hususunda ilk
adımları atmıştır (Yazar, 2011: 42) Öte yandan, XIV. asırdan itibaren, kırk hadîs tercüme ve
şerhlerine rastlanır. XV. yüzyıldan itibaren artarak devam eden kırk hadîs geleneğinde
yazılan eserler, tercüme olarak adlandırılsa da metot olarak şerhlerden farklı değildir. XVI.
yüzyılda yazılmış olan Usûlî, Melâmî Dede, Fuzûlî, Nev’î, Latîfî, Mecdî, Âli, Rihletî,
Abdülmecid b. Nasuh, Âşık Nettâ’î, Selâmî Mustafa Efendi, Merdumî gibi sanatçılara ait on
beş civarında kırk hadîs tercümesi bulunmaktadır (Karahan, 1991: 161-205)
XVI. yüzyılın birinci çeyreğinden itibaren şerh faaliyetlerinde önemli bir artış
görülür. Bu dönem şerhlerinin büyük çoğunluğu, Arapça-Farsça eserlere yazılan şerhlerdir.
Türkçe şerhler ise, genellikle dinî-tasavvufî, didaktik ve ahlâkî nitelikteki eserlere
yazılmıştır. Bu asırda en çok şerh yazılan eserler: Kırk Hadîs mecmuaları, evrâd mecmuaları,
hilye-i nebî mecmuaları, Esmâ-i Hüsnâ risâleleri, Fıkh-ı Ekber, Hâfız Dîvânı, Füsûsü’l12

Hikem, Mesnevî, Gülşen-i Râz, Bostân, Gülistân, Bahâristân’dır (Ceylan, 2000: 25). Bu
asırdan itibaren şerh eserlerinin konu alanının genişlediği ve klâsikleşmeye başladığı
görülür. Bu asırda dinî-tasavvufî şerhlerin yanı sıra, edebî şerhler de önemli bir artış
göstermiştir. Mevlânâ’nın Mesnevî’si Türkçe; Şeyh Sâdî’nin Gülistan’ı Arapça olarak ilk
kez Sürûrî tarafından şerh edilmiştir. Öte yandan, Şâhidî İbrahim Dede (ö. 1550), Sûdî,
Şem’î, Hüseyin b. İbrâhîm el-Kefevî (ö. 1601) gibi isimler tarafından Türkçe olarak şerh
edilmiştir. Sa’dî (ö. 691/1292)’nin diğer eseri Bostan ise, yine Sürûrî tarafından Farsça
olarak şerh edilmişken, Sûdî ve Şem’î tarafından da Türkçe olarak şerh edilmiştir. Yine bu
asırda Lâmiî’nin şerhiyle Gülistan Dîbâcesi şerh edilmeye başlanmıştır (Yazar, 2011: 43).
Yine bu asırda şerh edilen en önemli eserlerin başında Sûdî, Sürûrî ve Şem’î tarafından şerh
edilen “Hâfız Dîvânı” gelir.
XVI. asırda dikkat çeken önemli bir şerh sahası da lügat şerhleridir. Pîrî Paşazâde
Cemâlî Mehmed b. Abdülbâkî (ö. 1532)’nin, Tuhfe-i Mîr (Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî),
Merkezzâde Ahmed Efendi (ö. 1555)’nin Bâbüsü’l-Vasît Tercüme-i Kâmûsi’l-Muhît,
Abdülcelîl b. Yûsuf el-Akhisarî (ö. 1571)’nin Şerhü’l-Mustafî fî Fethi’s-Sükkeri’s-Sâfî,
Abdülcelîl b. Yûsuf el-Akhisarî (ö. 1571)’nin Şerh-i Seb’a-i Ebhur, Mehmed b. Mustafâ elVanî (ö. 1591)’nin, Tercüme-i Sıhahü’l-Cevheri (Vankulî Lüğati), Şârih-i Füsûs olarak
bilinen Sûdî Bosnevî (ö. 1596)’nin, Şerh-i Tuhfe-i Şâhidî adlı şerhleri, asrın öne çıkan sözlük
şerhleridir (Gümüş, 2006)
XVI. asırda şerh edilen eserlerden bir diğeri, İranlı şâir Nizâmî (ö. 611/1214)’nin

“Hamse”sinde yer alan mesnevîlerdir. Bu mesnevîlerin tercüme mahiyetinde birçok aktarımı
yapılmıştır. Şem’î, Nizâmî’nin Mahzenü'l-Esrâr’ı, Attâr’ın Pendnâme ve Mantıku’t-Tayr’ı,
Mollâ Câmî’nin Bahâristân, Sübhatü’l-Ebrâr ve Tuhfetü’l- Ahrâr’ı ile Şâhî’nin Farsça

Dîvân’ını şerh etmiştir (Yazar, 2011: 43). Öte yandan, Mollâ Câmî (ö. 898/1492)’nin
“Bahâristân”, “Sübhatü’l-Ebrâr” ve “Tuhfetü’l-Ahrâr” ı şerh edilen diğer önemli eserlerdir.
Yine dinî-tasavvufî şerhlerden Kasîde-i Bürde şerhleri bu asırda yazılmaya başlanmıştır. İlk
olarak Ka’b bin Züheyr’in Hz. Peygamber’e Banet Suâd veya Kasîde-i Bürde olarak meşhur
olan kasîdesinden sonra, Muhammed el-Bûsîrî de Kasîde-i Bürde adıyla meşhur bir kasîde
yazmıştır. Özellikle Muhammed el-Bûsîrî’nin Kasîde-i Bürde’sine, klâsik şerh geleneğimiz
içerisinde birçok tercüme ve şerh yazılmıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla kasîde üzerine
110’dan fazla şerh yazılmıştır. Kasîde-i Bürde, ilk defa, Fatih dönemi âlim ve şâirlerinden
Abdurrahîm-i Karahisârî tarafından 1453 senesinde manzum olarak Türkçeye çevrilmiştir.
Yine “Kemâl Paşazâde (ö. 1533), Şemseddin Sivâsî (ö. 1597), Nahîfî Süleyman (ö. 1738)
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ve Şeyhülislam Mehmed Mekkî, Visâlî Mehmed (ö. 1621) ve Âbidin Paşa (ö. 1908) Kasîde-

i Bürde şerhi yazan diğer önemli şâirlerdir (Cankurt, 2014: 283-284).
Şerh geleneğinin zirve devri sayılabilecek XVI. asırda muammalar da şerh geleneği
içerisine dâhil olmuştur. Şerh-i Muammayât-ı Câmî, Şerh-i Muammayât-ı Alî Ker, Şerh-i

Muammayât-ı Mîr Hüseyn ve Şerh-i Şebistân-ı Hayâl adlı eserleri ile Sürûrî, muammâ
şerhinde öne çıkan şârihlerin başında gelir. Sürûrî’nin dışında, Lâmiî Çelebi, Behiştî, Vizeli
Ramazan Efendi (ö. 1571) ve Alî el-Arabî (ö. 1564’ten sonra) de muamma şerhleri olan
şârihlerdir (Yazar, 2011: 44)
XVI. Asrın özellikle edebî metin şerhi söz konusu olduğunda akla ilk gelen en önemli
şârihleri arasında gösterilen Füsûs şârihi, Sûdî Bosnevî, Sürûrî ve Şem’î Efendi Mevlânâ’nın
Mesnevî; Sa’dî (ö. 691/1292)’nin Bostân veGülistân’ını şerh etmişlerdir. Daha ziyade
tercümeye yakın aktarım amaçlı bir şerh metodunu takip ettiği görülen Sürûrî ve Şem’î’ye
karşın, Sûdî’nin şerhlerinde, izahatların ağırlıkta olduğu görülür. Sûdî’nin şerhlerinde,
filolojik açıklamalar, örneklendirme ve kendisinden önce yapılan şerhlere göndermeler
vardır. Bu yönüyle, tercümeden çok klâsik şerh özellikleri taşıdığı görülür (Yazar, 2011: 45).
Ayrıca, Sürûrî’nin Farsça olarak kaleme aldığı Mesnevî Şerhi, Anadolu sahasında
mesnevînin tamamına yapılan ilk şerhtir. Klâsik şerh geleneğimiz içerisinde, Mevlânâ’nın

Mesnevî’sine, birçok manzum mensur tercüme ve şerh yazılmıştır. Bu asırda, mesnevîye,
İbrahim el Hüseynî Kayserî (ö. XVI. yüzyıl), Bosnalı Sûdî Efendi (ö. 1595), Malkaralı Nev’î
Yahya Efendi (ö. 1599), Şem’î Şemullâh (1602-1603) gibi isimler tarafından şerh yazılmıştır
(Güleç, 2008).
XVI. asırda zirveye ulaşan şerh faaliyetleri, XVII. asırda Rusûhî-i Ankaravî
tarafından kaleme alınan, Mesnevî’nin tasavvufî anlam dünyasını âyet ve hadîslerle sık sık
delillendirilerek açıklandığı şerh dikkat çeker. Bu şerh, ulemâ arasında “Fâtihü’l-Ebyât”
adıyla söhret bulmuştur. Daha sonra, Ankaravî, mesnevînin tamamını şerh ederek eserine

Mecmûatü’l-Letâyif ve Matmûratü’l-Maârif adını vermiştir (Dağlar, 2007: 47) Ayrıca, Hacı
İlyaszâde Ömer (ö. 1625), Abdülmecîd Sivasî (ö. 1639), Hacı Pîrî (ö. 1640, Abdullâh-ı
Bosnevî (ö. 1644), Pîr Mehmed Efendi el-Mevlevî (ö. 1617), Sarı Abdullâh Efendi (ö. 1660),
Sabûhî Ahmed Dede (ö. 1647), Adnî Receb Dede (ö. 1683) Mesnevî’nin bazı ciltlerini şerh
etmişlerdir. Bu asırda dikkat çeken diğer şerhler de Yûsuf Sîneçâk’ın Cezîre-i Mesnevî’sine
yapılan şerhlerdir. İlmî Dede (ö. 1611), Abdülmecîd Sivâsî (ö. 1639) ve Abdullâh Bosnevî
(ö. 1644), Sîneçâk’ın bu eserini mensur olarak şerh ederken, Cevrî İbrahim Çelebi (ö. 1654)
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ise, Hall-i Tahkikât ismiyle, manzum olarak şerh etmiştir (Demirel, 2007: 487-490; Yazar,
2011: 46)
XVII. asır şerhlerine bakıldığında ise, ilk defa çift kahramanlı bir aşk mesnevîsinin şerh
edildiği görülmektedir. Ömer el-Halvetî el-Manisavî’ye ait olduğu düşünülen bu eserde,
Mollâ Câmî (ö. 898/1492)’nin Yûsuf u Züleyhâ’sı tercümeye yakın bir yöntemle şerh
edilmiştir (Yazar, 2011: 46).
XVII. asırda, edebî şerhler arasında, Türk şâirler üzerinde büyük tesire sahip olan
“Sebk-i Hindî” şâiri Urfî-i Şirâzî’ye yazılan şerhler görülür. Urfî’nin başta kasîdeleri olmak
üzere, Vehbî mahlaslı Telli Mehmed b. İbrâhîm (ö. 1666’dan sonra), Neşâtî (ö. 1673), Adnî
Receb Dede (ö. 1688), Rodosîzâde Mehmed Emîn Efendi (ö. 1701) ve Himmetzâde Abdî
(ö. 1710) gibi şârihler tarafından şerh edilmiştir (Yazar, 2011: 47). Bu asrın önde gelen diğer
şârihleri arasında, İ. Hakkı Bursevî, Süleyman Zâtî Efendi (ö. 1738), Hasan Sezaî Efendî (ö.
1744), Salâhaddîn-i Uşşâkî (ö. 1782) yer alır. Uşşâkî'nin Şerh-i Rubâî-i Ali ve Şerh-i

Muammâ-yı Ali'si vardır (Ceylan, 2010: 567)
XVIII. asırda, dîvân şerhleri arasında, Müstakîmzâde’nin Hz. Alî’ye nispet edilen
şiirlere yaptığı şerh dikkat çeker. Öte yandan, bu asırda şerh edilen edebî eserler arasına
İranlı Sebk-i Hindî şâirlerinin dîvânları girer. İran şâirlerinden Sâib-i Tebrizî (ö.
1087/1676)’nin şiirlerine Pîrîzâde Osmân Sâhib (ö. 1770), Şerh-i Gazeliyyât-ı Sâib ve
Ebûbekir Nusret b. Abdullâh el-Harputî (ö. 1793) Şerh-i Dîvân-ı Sâib (Ünlü, 2009) adlı
şerhler kaleme almışlardır. Diğer Sebk-i Hindî şâiri Urfî’nin şiirleri ise, Tellizâde Vehbî
Efendi (ö. 1076/1666’dan sonra), Mevlevî Neşatî Dede (ö. 1085/1674), Derviş Adnî Dede
(ö. 1100/1689), Vakanüvis Abdurrahman Abdî Efendi (ö. 1102/1691), Sahaif Ahmed Rüşdî
Efendi (ö. 1111/1700), Rodosîzâde Muhammed Efendi (ö. 1113/1701), Himmetzâde Abdî
Efendi (ö. 1122/1710), İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725), Arpaeminizâde Sâmî Efendi
(ö. 1146/1734), Neylî Mirzazâde b. Muhammed İstanbulî (ö. 1161/1748), Urfalı Derviş
Ömer Nüzhet Efendi (ö. 1196/1781), Müstakimzâde Süleyman Efendi (ö. 1202/1788),
Yanyalı Süleyman Efendi (ö. ?), Trabzonî Murtazâ Efendi (ö. ?), Azamet Giray Hân
devrinde yaşayan Nurullâh Harezmî (ö. ?) gibi şârihler tarafından şerh edilmiştir (Gözitok,
2017)
Bir diğer İranlı “Sebk-i Hindî” şâiri Şevket-i Buhârî (ö. 1699)’nin şiirleri ise, Hâkim
Seyyid Mehmed Efendi (ö. 1771) ve Şerh-i Kasâid-i Mevlânâ Şevket Adıyla Mehmed Murad
Nakşibendî tarafından şerh edilmiştir (Başçetin, 2014; Göllü, 2018)
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XVIII. asırda Salâhaddîn-i Uşşâkî (ö. 1197/1783), İsmâîl Hakkı Bursevî (ö.
1137/1725), Müstakîmzâde Süleyman Sadeddin (ö. 1202/1788) gibi şârihlerle, Türkçe
tasavvufî metinlere yapılan şerhler zirve noktasına ulaşmıştır. Şerh alanında birçok eser
kaleme alan İsmail Hakkı Bursevî, asrın en önemli şârihlerinden biridir. İsmâîl Hakkı
Bursevî, Yûnus Emre (ö. 720/1320 [?])’nin 4 şiirini; Hacı Bayrâm-ı Velî (ö. 833/1430)’nin
meşhur şathiyesini; Niyâzî-i Mısrî (ö. 1105/1694) ve Ahmedî (ö. 815/1412-13)’nin birer
gazelini şerh etmiştir. Yazıcıoğlu Mehmed (ö. 855/1451)’in meşhur Muhammediye’si de
İsmâîl Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725)’nin şerh ettiği metinler arasında yer alır. Türkçe
tasavvufî şerhleriyle ön plana çıkmış diğer bir şârih Salâhî ise, Eşrefoğlu Rûmî (ö. 874/1469
-70 [?]), İsmâîl Hakkı Bursevî ve Cemâleddîn Uşşâkî (ö. 1164/1751)’nin birer, Âşık Ömer
(ö. 1119/1707 [?])’in iki, Niyâzî-i Mısrî’nin de üç şiirini şerh etmiştir. Kendisinin yazdığı
muamma türündeki Türkçe bir manzume de onun şerhleri arasında yer almaktadır (Yazar,
2011: 53)
XIX. asırda ise Müridzâde Mustafa Aczî Ağa (ö. 1882), Harîrizâde Mehmed
Kemâleddin Efendi (ö. 1882), Selânikli Şeyh Ali Urfî Efendi (ö. 1887), Cabbarzâde Ârif
Bey, Seyyid Ali Şermî, Süleymaniyeli Nâcim Abdurrahman Efendî (ö. 1894) isimli
şârihlerin isimleri yer almaktadır.
Klâsik Türk Edebiyatının mensur eserleri içerisinde hayli yekûn tutan ve yukarıda
kısaca özetlenen şerh eserlerinin sayısı, yeni bulunan eserlerle her geçen gün artmaktadır.
Genel anlamda şerh olarak isimlendiren bu çalışmalar, kendi hususiyetlerine göre farklılıklar
arz etmektedir. Bu nedenle şerhlerin zihnimizde daha iyi kavranabilmesi ve şerhler
arasındaki nüansların görülebilmesi için tasnif çalışmaları yapılmıştır. Bu tasniflerden
Atabey Kılıç’ın tasnifi şöyledir:
1. Şerh metoduna göre: Geleneksel/Modern
2. Biçimine göre: Manzum/Mensur
3. Şerh edilen eserin diline göre: Arapça/Farsça/Türkçe
4. Muhtevasına göre: Dinî/Tasavvufî/Edebî/Diğer ilimler (Kılıç, 2007).
Yukarıda özetlenen Kılıç’ın tasnifine ek olarak İsmail Güleç'in makalesinde mesnevî
şerhlerine uyarlayarak yaptığı şerh tasnifi şu şekildedir:
A. Metoda göre
1. Geleneksel şerhler
a. Mufassal şerhler
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b. Muhtasar şerhler
2. Yeni şerhler
B. Amaca göre
1. Okurları bilgilendirmek amaçlı şerhler
2. Bir düşünce veya inanç sistemini açıklamak için yapılan şerhler
C. Biçimine göre
1. Manzum şerhler
2. Mensur şerhler
D. Şerh edilen metne göre
1. Düzenli olarak yapılan şerhler
2. Düzensiz olarak yapılanlar (seçme)
E. Şârihin tarikatına göre
1. Mevlevî
2. Diğer (Güleç, 2009).
Yukarıda örnekleri görülen tasnif denemelerine farklı kıstaslar eklenerek yeni
tasnifler de yapılabilir. Bu tasniflerden faydalanarak bizi asıl ilgilendiren edebî çerçevede
yazılan eserlerin şekil, tür ve dil eksenli olarak yapıldığı şerh tasnifimiz aşağıda yer
almaktadır:
1.6.1. Farsça Eserlere Yazılan Şerhler
1.6.1.1. Farsça Dîvân Şerhleri
Farsça yazılan eserler için kaleme alınan şerhler içerisinde dîvânlara yazılan şerhlerin
ağırlıkta olduğu görülür. Klâsik Türk Edebiyatı şerh geleneği içerisinde, Hâfız-ı Şirâzî (ö.
792/1390), Şâhî (ö. 1426), Mollâ Câmî (ö. 898/1492), Yavuz Sultan Selîm (ö. 1520), Ferişte
(ö. 1587’den sonra), Urfî-i Şirâzî (ö. 1590), Sâib-i Tebrîzî (ö. 1087/1676), Şevket-i Buhârî
(ö. 1695)’nin dîvânlarına şerhler yazılmıştır.
1.6.1.2. Dîvânlar Haricindeki Farsça Müstakil Eserlere Yazılan Şerhler
Dîvânlar haricinde şerh yazılan Farsça eserler, genellikle, dinî-tasavvufî eserlerdir.
Bunların başında Mevlânâ’nın Mesnevî’si, Sa’dî (ö. 691/1292)’nin Gülistân ve Bostân’ı,
Feridüddin Attâr’ın Pendnâme ve Mantıku’t-Tayr’ı, Şebüsterî’nin Gülşen-i Râz’ı, Mollâ
Câmî’nin (ö. 898/1492) Lüccetü’l-Esrâr ve Bahâristân, Tuhfetü’l-Ahrâr, Mahzen-i Esrâr,

Sübhatü’l-Ebrâr’ı, gelir.
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1.6.2. Arapça Eserlere Yazılan Şerhler
1.6.2.1. Arapça Dîvân ve Dîvânlar İçerisinde Yer Alan Manzumelerin Şerhleri
Hz. Ali (ö. 661)’ye atfedilen Arapça şiirlerin derlendiği dîvânın şerhleri
bulunmaktadır.
1.6.2.2. Arapça Müstakil Nazım Şerhleri
İmrü’l-kays’ın (ö. 540) Muallaka şiirleri, Ka’b bin Züheyr’in (ö. 645) Kasîde-i Baned

Suâd, Kasîdetü’l-Lâmiyye, Kasîdetü’l-Dimyâtiyyeve Muhammed b. Said el-Bûsîrî’nin (ö.
1293) Kasîdetü’lBürde, İbni Sînâ’nın (ö. 1037) Kasîde-i Rûhiyye’si, Tantarânî’nin (ö.
1092) Kasîde-i Tantarâniyye’si, Abdülkâdir Geylânî’nin (ö. 1165) Kasîde-i Tâiyye’si,
İbnü’l-Fâriz’in (ö. 1235 Kasîde-i Hamriyye ve Kasîde-i Tâiyye’si, İbni Arabî’nin Füsûsu’l-

Hikem’i Mevlânâ’nın (ö. 1273) Kasîde-i Mîmiyye’si, klâsik şerh geleneğimiz içerisinde şerh
edilen Arapça eserlerdendir (Ceylan, 566-567)
1.6.3. Türkçe Dîvân ve Müstakil Eserlere Yazılan Şerhler
Klâsik şerh geleneğimizde Türkçe dîvânlara yazılan şerhler azdır. Niyâzî-i Mısrî
(1674) ve III. Murâd’ın dîvânların tamamı veya bir kısmı, şârihler tarafından şerh edilmiştir.
Bunun yanı sıra, Yûnus Emre (ö. 1321), Hacı Bayrâm-ı Velî (ö. 1430), Eşrefoğlu Rûmî (ö.
1469), Dede Ömer Rûşenî (ö. 1486), Lâmiî Çelebi (ö. 1531), Azîz Mahmûd Hüdâyî (ö.
1623), Niyâzî-i Mısrî (ö. 1694), İsmâîl Hakkı Bursevî (ö. 1724) ve Sezâî-i Gülşenî’nin (ö.
1738) şiirlerine ve Yazıcıoğlu Mehmed’in Muhammediye; Celâlzâde Sâlih Çelebi’nin

Dürer-i Nesâyih’i gibi dinî-tasavvufî mahiyetteki eserlerine yazılan şerhler daha fazladır.
Yukarıda zikredilen şerhler dışında, bizleri ilgilendiren diğer şerhler ise, sözlük şerhleridir.
Klâsik şerh geleneğimiz içerisinde Arapça ve Farsça sözlüklere birçok şerh yazılmıştır.
Örnek verecek olursak, manzum

sözlüklerimizden Şahidî'nin

Lügat-ı Şahidî’si

Abdurrahmân bin Abdullâh-ı Kuddûsî, Nâdîde Ahmed Hâfız, Ahmed-i Eğribozî, Pîrî Paşazâde Mehmed bin Abdülbâkî el-Cemâlî tarafından; Sünbülzâde Vehbi'nin Tuhfe-i Vehbî’si:
Elbistanlı Hayâtî Ahmed Efendî, Akovalı-zâde Ahmed bin Osmân tarafından; Nuhbe-yi

Vehbî’si: Ali Rıza bin Mehmed Rüşdi Yalvacî, Yayaköylü Ahmed Reşid el-İzmirî, Raşid
Efendi tarafından; Osman b. İbrahim Bosnevî'nin Sübha-i Sıbyân’ı: Seyyidî Efendî, Rasim
Fodlacî-zâde Ahmed, Hâcî İsmâîl Zühdî bin Ömer, Bosnavî Mehmed Necîb tarafından şerh
edilmiştir (Dağlar, 2007: 23). Ayrıca, Türkçe-Arapça, Türkçe-Farsça, Türkçe-Arapça-Farsça
manzum sözlüklerimizden Ferişte ibni Melik’in Firişteoğlu Lügati, Halîmî’nin Bahrü'l-

Garâib'i, Şeyh Ahmed Şihabî’nin Nazmü'l-leal'i, Hüseyin Murtazâ el-Bağdâdî'nin Lügat-ı
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Tarih-i Vassâf’ı, Antakyalı Şeyh Ahmed'in Se Zebân'ı ile Ayıntâbî Hüseyin Aynî'nin
Nazmü'l-Cevher'i şerh edilen diğer önemli eserlerdir (Ceylan, 2010: 567)
1.6.4. Modern Şerhler
Klâsik Türk Edebiyatı’nda ilk örneklerine XIV. asırdan itibaren rastladığımız ve
XVI. asırdan itibaren ise tam anlamıyla klâsikleşmeye başlayan şerh çalışmaları, XX. Asrın
başlarına kadar devam etmiştir. Bu asırdan itibaren ise, modern kuramlarla klâsik şerh
yöntemleri birleştirilerek yeni şerh çalışmaları ortaya konulmaya başlamıştır. Bu dönemde
Ömer Ferit Kam, Tahir Olgun ve Ali Nihat Tarlan gibi isimler, klâsik şerh geleneğine yakın
örnekler vermişlerdir. Klâsik şerhlerle benzer özellikler göstermekle birlikte, bu çalışmalarla
klâsik ve modern şerhler ayrı kategoride değerlendirilmeye başlanmıştır.
Klâsik dönemde yazılan şerh eserleri ile XX. asırdan sonra yazılmaya başlanan
şerhlerin en önemli farklarında biri, şerhin amacıdır. Özellikle Cumhuriyet Devri’nden sonra
Osmanlı Türkçesi ile yeni nesiller arasında oluşan kopukluk, modern şerhlerin amacını da
etkilemiştir. Ayrıca, modern hayatla birlikte sosyal hayatta meydana gelen değişimler,
beraberinde kültürel kopuşu da getirmiştir. Bu nedenle, modern şerhlere bakıldığında,
şerhlerin dilsel ve kültürel birleşmeyi de sağlamaya çalıştıkları görülür.
Modern şerhleri klâsik şerhlerden ayıran diğer bir unsur da modern şerhlerin eser
üzerine estetik yorumlamalar getirmesidir. Klâsik şerhlerde eserin daha çok anlam dünyasına
yönelik olan; estetik yönünün ihmal edildiği izahlara ek olarak bu dönem şerhlerinde edebî
sanat izahlarında artış gözlemlenir (Yekbaş, 2008: 201). Zira Ömer Ferit Kam, Âsâr-ı

Edebiye Tetkikâtı adlı çalışmasının ön sözünde, mevcut eserlerin tetkikinde, amacın eserin
sahip olduğu güzellikleri tespit etmek; böylece o eserin sanat değerini ve kıymetini ortaya
koymak, olduğunu ifade eder (Çeltik, 2003: 60).
Türkiye’de metin şerhini modern anlamda ele ilk alanlardan biri, Ali Nihat
Tarlan’dır. Edebiyat Meseleleri kitabının “Metinler Şerhine Dair” başlıklı makalesinde,
“şerh”le ilgili görüşlerini dile getirmiştir. Tarlan’ın modern metin şerhine dair teorik
görüşlerini tatbik ettiği ve tahlil yöntemini kullandığı Şeyhî Dîvânını Tedkîk ve klâsik ve
modern şerh yöntemini birlikte kullandığı Fuzûlî Dîvânı Şerhi isimli çalışmaları, bu alanda
son derece önemli ve başarılı birer model teşkil etmiştir.
Ali Nihat Tarlan’ın öğrencilerinden Mehmet Çavuşoğlu da Dîvânlar Arasında ve

Necati Bey Dîvânı’nın Tahlili adlı çalışmalarında, benzer bir yöntem uygulamıştır.
Çavuşoğlu’nun çalışması, Tarlan’ın Şeyhi Dîvânının Tetkik’inden daha kapsamlıdır.
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Beyitlerdeki kelimeler, mazmunlar ve mefhumlar tasnif edildikten sonra, hayal unsurlarının
da izah edildiği görülür (Çavuşoğlu, 2001: 14). Lâkin bu eserler şerh özelliğinden daha çok
tahlil özelliği gösterir.
Ali Nihat Tarlan’ın ekolünü benimseyen isimlerden Haluk İpekten, şerhlerinde,
metni, metnin nesre çevirisi, şekil ve muhteva yönünden incelenmesi, mazmunların ve edebî
sanatların izahı aşamaları ile inceler. İpekten, metnin tasavvufî anlamını açıklarken de yine
metni esas alma yolunu seçer. Şâirin mutasavvıf biri olup olmadığı, onun için önemli
değildir. Tasavvufun metinde taşıdığı estetik değer, şerh yönteminde temel esastır. Bu
yöntemi, Fuzûlî, Bâkî, Nef’î (ö. 1636), Nâ’ili, Şeyh Gâlib’in şiirleri için “Hayatı, Edebî
Kişiliği ve Bazı Şiirlerinin Açıklamaları” başlıklarıyla kaleme aldığı çalışmalarında
uygulamıştır.
Modern şerh alanında bir diğer önemli isim olan Amil Çelebioğlu’nun da “Fuzûlî’nin

Bir Beyti Üzerinde Bazı Düşünceler” isimli çalışmasında, Ali Nihat Tarlan’ın şerh ekolünü
takip ettiği görülür. Çelebioğlu, metni incelemede dikkat edilecek hususları şöyle sıralar:
1.

Kelimelerin lügat manâsının açıklanması,

2.

Kelimelerin ıstılah manâsının açıklanması,

3.

Beyitteki mecaz, kinâye, tevriye ve benzeri sanatların tespiti ve izahı,

4.

Kelimelerin metinde yüklendiği fonksiyonların ve kelimenin yüklendiği

görevin bulunması,
5.

Kelimeler arası bağlantı kurulması,

6.

Farklı dönem ve seviyedeki şâirlerin aynı konuda yazılmış eserlerin

karşılaştırılması (Yeniterzi, 1999: 59).
Amil Çelebioğlu’nun yukarıda maddeleri sıralanan modeline ek olarak Emine
Yeniterzi, kendi görüşlerini şu maddeler altında sıralar:
1.

Edebî eserdeki ilim konularının, terimlerin, özel isimlerin tespiti

2.

Metinlerdeki söz sanatlarının tespiti

3.

Folklorik malzemenin tespiti

4.

Metinde yer alan âyet ve hadîslerin tespiti

5.

Mazmunların tespiti

6.

Eski şerhlerin taranması

7.

Edebî tahlillerin bir sonuca ulaştırılması (Yeniterzi, 1999: 60).

Son yıllarda modern şerh yöntemlerine Batılı yaklaşımların da dâhil olduğu görülür.
Bunların başında gelen Yapısalcı Yaklaşım’da, eserin içyapısı ve özel dizgesine odaklanılır.
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Bu uygulamada kelime ve ses tekrarları, paralellikler, mısraların uzunluk ve kısalıkları,
cümlenin ögelerinin dizilişi, kelimelerin cinsleri vs. istatistikî veriler göz önüne alınır
(Kortantamer, 1994: 9).
Cem Dilçin’in “Fuzûlî’nin Bir Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi” adlı
makalesi, Dîvân şiirine yapısalcı kuramla yaklaşan önemli bir çalışma olarak karşımıza
çıkar. Klâsik şerh yönteminden farklı olarak bu yaklaşımda, kelimelerin ses özellikleri ve
sıklıkları son derece önemlidir. Dilçin’e göre, bu yöntemle, metinlerin klâsik şerh
yöntemiyle ortaya çıkarılamayan birçok özelliği ortaya çıkarılmış olmaktadır (Dilçin, 1991:
93). Fuzûlî’nin bir gazeline uygulanan bu yöntem, araştırmacılara şiirin estetik yönü ve
şâirin şiir kabiliyeti hususunda, gerçekten önemli bulgular sunmaktadır. Lâkin Fuzûlî’de
başarılı olan bu yöntemin başka bir şâirde aynı derece başarılı olamayabileceği de göz ardı
edilmemelidir. Öte yandan, klâsik yöntemde ihmal edilen şekil ve ses özelliklerinin bu
yöntemle daha detaylı analiz edilmiş olması, bu yaklaşımın önemli bir artısıdır. Zaten, Cem
Dilçin de yapısalcı yaklaşımın tek başına yeterli olmadığını ifade ederek metnin önce klâsik
yöntemle daha sonra modern teorilerle ele alınması gerektiğini ifade eder (Kılıç, 2009: 328)
Harun Tolasa’nın Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası, M. Nejat Sefercioğlu’nun Nev’î Dîvânı’nın

Tahlili, Ahmet Kabaklı’nın Şiir İncelemeleri, Cemâl Kurnaz’ın Hayâlî Bey dîvânı Tahlili,
İsa Kayaalp’in Sultan Ahmed Dîvânı’nın Tahlili gibi müstakil dîvânlar üzerine yapılan
çalışmaların yanı sıra, Ali Alparslan’ın, Gazel Şerhi Örnekleri, Cihan Okuyucu’nun Gazel

Bahçesi, İskender Pala’nın Şi’r-i Kadîm Şerhleri, Ahmet Atilla Şentürk’ün; Osmanlı Şiiri
Antolojisi gibi seçme beyitler ve şiirler üzerine yapılan çalışmalar da bulunmaktadır. Ayrıca,
Tunca Kortantamer’in, “Gül Kasîdesi” Metin Akar’ın “Su Kasîdesi Şerhi”, Ahmet Atilla
Şentürk’ün “Ahmet Paşa’nın Güneş Kasîdesi Üzerine Düşünceler”, “Necâtî Beğ’in Sultan
Beyazıt Methiyesi ve Bazı Gazelleri Hakkında Notlar”, “Zâtî’nin Bir Gazeli ve
Düşündürdükleri”, “Yahya Beğ’in Şehzâde Mustafa Mersiyesi yahut Kanunî Hicviyesi” gibi
çalışmalar da müstakil şiirler üzerine yapılan şerh çalışmalarına örnek teşkil eder.
Günümüzde de devam eden bu tür metin tahlili ya da metin tenkidi çalışmalarında yukarıdaki
örneklerde yer alan kalıplaşmış inceleme yöntemleri büyük ölçüde devam ettirilmekte;
benzer tasniflere yer verilmektedir. Buna karşın, eserin ne söylediğinden çok nasıl
söylendiği; eserde dilin nasıl kullanıldığı üzerinde durulmamakla birlikte metne dair estetik
değerlendirme ve yorumlamalar yapılmamaktadır (Mengi, 2007: 412).
Atabey Kılıç, yapmış olduğu şerh tasnifinde, modern şerhleri iki ana başlık altında
değerlendirir. Bu başlıklardan “Bilimsel Esaslı, Teorik Zemine Dayalı Olanlar” altında
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Victoria Rowe Holbrook’un Aşkın Okunmaz Kıyıları, Walter Andrews’in Şiirin Sesi

Toplumun Şarkısı, Tunca Kortantamer “Gül Kasîdesi”, Cem Dilçin’in “Fuzûlî’nin Bir
Gazelinin Şerhi ve Yapısal Yönden İncelenmesi”, Dursun Ali Tökel’in “Bir Gazel Anlam
Bilimle Nasıl Anlaşılır?” isimli çalışmalarını; “Geleneği Bazı Eklemelerle Devam
Ettirenler” başlığı altında ise A. Nihad Tarlan, Mehmet Çavuşoğlu, Ali Alpaslan, Haluk
İpekten, İskender Pala ve Cihan Okuyucu’yu almıştır (Kılıç: 2007). Kılıç’ın da tasnifinde
yaptığı üzere, nasıl ki geleneksel şerhleri kendi içerisinde birçok alt kola ayırabiliyorsak,
modern şerhler de farklı yönlerden ayrıştırılabilir.
Ayrıca klâsik şerh metinleri üzerine yapılan yüksek lisans ve doktora çalışmalarında
artış olduğu görülmektedir. Bu çalışmalarda, bazı araştırmacılar, metinlerin sonuna şerh
sözlükleri eklemişlerdir. Bu sözlükler, şerh anahtarı ya da kılavuzu olarak klâsik metinlerin
anlaşılmasında, diğer araştırmacılara ışık tutacak mahiyettedir. Öte yandan, Ahmet Talat
Onay’ın Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, Agâh Sırrı Levend’in Dîvân Edebiyatı

Kelimeler ve Remizler, Mazmunlar ve Mefhumlar, İskender Pala’nın Ansiklopedik Dîvân
şiiri Sözlüğü, Ahmet Atilla Şentürk’ün Osmanlı Şiiri Kılavuzu adlı çalışmaları da şerh
çalışmalarında önemli kaynak eserler olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bazı modern şerhlerdeki şiiri beyit beyit değil de bir bütün olarak ele alan “bütüncül
yaklaşım”ı, her şiir için uygulamak, mümkün değildir. Klâsik şiirde beyit bütünlüğü esasken,
Sebk-i Hindî örneğinde olduğu gibi, bütünlük mısraya kadar dahi düşmekte; şiir, aslında
birbirinden bağımsız beyitler içerisinde yer alan berceste mısralardan oluşmaktadır.
Görüleceği üzere, her şiire tam anlamda tek bir bakış açısı ile değil; eklektik bakış açısıyla,
farklı yöntemlerle bakmak gerekmektedir.
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2. BÖLÜM
2. 1. URFÎ-İ ŞİRÂZÎ HAYATI EDEBÎ ŞAHSİYETİ VE ESERLERİ (1555, ŞİRAZ1591, LAHOR)
“Hint Tarzı” veya “Hint Üslûbu” olarak da bilinen Sebk-i Hindî’nin temelini atan;
bu üslûbun en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul edilen, XVI. asır İranlı şâirlerden
Urfî-i Şirazî, kaynaklara göre 1555’te İran’ın Şiraz kentinde dünyaya gelmiştir (Azer, h.
1336: 293; Şafak, h. 1353: 370; Şiblî, h. 1363: 66; Niganî, h. 1365: 59; Ahmed Gülçin: H.
1369: 872; Muîn, h. 1371: 1172; Ensârî, h. 1378: 111; Brown, 1959: 245; Kurtuluş, 2007:
96). Urfî, Şirâz şehrinin seçkin ailelerinden birine mensuptur. Kaynaklara göre, babası
Zeyneddîn Ali Belevî’nin idârî-hukûkî görevlerde bulunmasından dolayı “Urfî”;
memleketine nispetle de “Şirâzî” olarak tanınmıştır. Lakabı Çâdırbâf (çadır ören)’dır
(Ensârî, h. 1378: 111, 112). Tam künyesi Cemâleddin Seyyid Muhammed Hasan Urfî-i
Şirazî’dir. Mecmau’l-Fusha, Netayicü’l-Efkâr ve Âteşgede tezkirelerindeki Urfî’nin seyyid
olduğu iddiası, doğru değildir (Hüccetî, h. 1380: 1760; Ensârî, h. 1378, 111; Duru 2005:
118). Ayrıca, Urfî’nin hiçbir eserinde böyle bir bilgi veya ipucu yer almamaktadır. Bu yanlış
yoruma Urfî’nin “Seydî” lakabının sebep olduğu düşünülebilir.
İran’da Safevî hanedanının hüküm sürdüğü bir dönemde Şiraz’da dünyaya gelen
Urfî, ilk tahsilini burada tamamlamıştır. Güzel sanatlardan hat ve musikî alanında kendini
geliştiren Urfî’nin beyitlerinde de hat alanındaki maharetine dair ipuçları vardır:
•

Fiġān zi-ħāme-i ǾUrfį ki kemterįn žafereş
Şikest-i ħāme-i Mānį ve kilk-i yāķūteş2

(G. 344/5; Ensârî, h. 1378: 112)

Daha sonra Urfî’nin şiire olan meyli ve kabiliyeti, onu Tarhî-i Şirâzî, Ârif-i Lâhicî,
Kadrî-i Şirâzî ve Mollâ Gayretî gibi şâirlerin şiir meclislerine yönlendirmiştir. İlk dönem
şiirlerinde Muhteşem-i Kâşânî (ö. 996/1588), Vahşî-i Bafkî (ö. 991/1583), Baba Figânî (ö.
925/1519)’nin şiirlerinden etkilenen Urfî, şiire olan kabiliyeti ile dikkatleri üzerine çeker.
Henüz on beş yaşlarında iken şiirleriyle şöhret kazanmıştır (Hüccetî, h. 1380: 1760). Daha
sonra, Safevî hükümdarları I. Tahmasb ve I. Abbas’ın şiir meclislerine katılmıştır (Kurtuluş,
2007: 96; Brown, 1959: 246). Urfî’nin, Enverî (ö. 585/1189), Hakanî (ö. 1190), Nizâmî (ö.
611/1214) gibi büyük şâirlerin şiirlerini de çok iyi okuduğu; bu şiirler üzerinde mütalaalarda

2

Urfî’nin hanesinden feryat çünkü onun en küçük zaferi, Manî’nin fırçasının ve yakuttan olan kaleminin

kırılmasıdır.
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bulunarak inceliklerini kavradığı görülür. Öte yandan, Urfî’nin yüzüne ve aynı zamanda
ruhuna derin izler bırakan çiçek hastalığı, onun kaderi üzerinde de etkili olmuştur. Çiçek
hastalığının yüzünde izler bırakması ve yüzünün çirkinleşmiş olması sebebiyle, insanlar
Urfî’den uzaklaşır. Hatta şâir meclislerinden biri olan dükkânın sahibi Mir Mahmud isimli
şâir, onun yüzü hakkında hiciv yazmıştır:
•

Dįger ne-tevān cemāl-i Seydį-rā dįd
Ez-ābile-i Fireng ey hem-nefesān!3 (Germarudî,

h. 1392: 12).

Safevîler devri İran edebiyatında, bazı alanları bunun dışında tutarsak, genel olarak
bir gerileme olduğu söylenebilir (Zerrînkûb, h. 1380, X: 570). Safevî şahlarının klâsik şiir
anlayışına olan ilgisizlikleri karşısında, Ekber Şâh (ö. 1014/1605), Şâh Cihângîr (ö. 1627),
Şâh Cihan (ö. 1666) gibi Hintli hükümdarlar Farsça şiirlere büyük önem veriyor; şâirlere
ihsanlarda bulunarak onları teşvik ediyorlardı. Bu durum, İranlı şâirler için Hindistan’ı yavaş
yavaş bir cazibe merkezi hâline getirmiştir. Böylece, birçok şâir, bu dönemde İran’ı terk
ederek Hindistan’a göç etmiştir (Mutemen, h. 1371: 174; Babacan, 2012: 65). Bu dönemde
Ekber Şâh (ö. 1014/1605)’ın sarayındaki İranlı şâirlerin sayısının 170’e ulaştığı nakledilir
(Dilçin 1986: 177). Hatta Hindistan’da XIX. asra kadar yazılan Fars edebiyatı eserlerinin,
aynı dönemde İran’da yazılanlardan daha fazla olduğu nakledilmektedir (Schimmel, 1973:
1). Bu durum, Hindistan’da şiire ve sanata ne kadar büyük bir değer verildiğini; Hindistanlı
sultanların saraylarının şâirler için ilgi çekici bir merkez hâline geldiğini göstermesi
açısından son derece önemlidir.4
Urfî de Safevîler döneminde yönetimin şiire bakış açısı, dinî baskılar, yüzündeki
izlerden dolayı psikolojisinin zayıflaması, diğer şâirlerin ona karşı olan menfi tutumu gibi
bütün bu olumsuzluklarla birlikte, Hindistan’daki sultanların şâire ve şiire olan desteği ve
iltifatı gibi sebeplerle, 1585 senesinde Hindistan’a gitmek üzere Şiraz’dan ayrılmıştır. Bazı
tezkirelerde, Urfî’nin Hindistan’a gidişine sebep olarak Babür hükümdarı Ekber Şâh (ö.
1014/1605)’ın oğlu Şehzâde Selîm (ö. 1627)’in yüzünün güzelliğine gaibane âşık olması
gösterilmişse de (Şiblî, h. 1363: 27) bu düşünceyi, günümüz ilim anlayışı açısından
açıklamak ve kabul etmek mümkün değildir.

3

Ey arkadaşlar! Çiçek hastalığından dolayı artık Seydi’nin yüzünü göremeyiz.

4

Şerh metninde Urfî’nin memduhlarına sundukları kasideler de şerh edilmiştir. Şârih, Şâh Ekber'in, Urfî'ye

hüner sahibi olduğu için değer verdiğini ifade etmiştir. [19b]
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Urfî de birçok İranlı şâir gibi, Hindistan’a gitmek üzere yola çıkar. Daha sonra, yolda
hırsızlar tarafından soyulup her şeyini yitirmiştir. Bu sıkıntılı durumunu, şu beyitlerde dile
getirir:
Dūşįne ki bered-i berd ber-dūşem būd
Zānū çü Ǿarūs-ı nev der-āġūşem būd
Pūşįdį ne-dāştem ġayr ez-çeşm
Çįzį ki be-zįr-i ser nihem gūşem būd5 (Şiblî,

h. 1363: 67).

Her şeye rağmen Urfî Hindistana ulaşmak için yoluna devam eder. Deniz yoluyla
önce Carun Limanı’na ve Ahmednagar’a daha sonra da Fetihpur Sıkrî’ye geçer. Burada
meşhur Hintli şâir Feyzî-i Hindî (ö. 1595) ile tanışmıştır (Çaldak, 2000: 10). Feyzî-i Hindî
Kaynaklarda onu evinde ağırladığı nakledilir (Nefisî, h. 1363: 417). Daha sonra, Feyzî-i
Hindî, (ö. 1595) onu Attok şehrine götürüp Hakîm Ebû’l-feth Gilânî ile tanıştırır. Bu vesile
ile saray çevresinde kendini gösterme imkânı bulan Urfî, daha sonra sırasıyla, Mirzâ
Abdürrahîm Hân-i Hânân (ö. 1627), Celâlüddîn Muhammed Ekber Şâh (ö. 1014/1605) ve
sonra da Ekber Şâh (ö. 1014/1605)’ın oğlu Cihangir ismiyle tahta çıkacak olan Şehzâde
Selîm (ö. 1627)’in himayelerine girmiştir (Nefîsî, h. 1363: 417; Ensârî, h. 1378: 113). Feyzîi Hindî (ö. 1595), Urfî’ye büyük yardım ve ihsanlarda bulunur. Hatta onu överek “Urfî’de
iyi huyluluk, kesbî değil, vehbîdir.” ifadelerinde bulunmuştur (Albadaunî, 1986: 893). Urfî,
Feyzî’nin kendisine olan dostane tavrına rağmen, bazı nüktelerinde, Feyzî’yi rencide ettiği
görülür.6
Her ne kadar bazı dostları tarafından hoş tabiatlı, zarif bir şahsiyet olduğu (Ensârî, h.
1378: 117) ifade edilse de dayanılmaz kibri ve kimseyle uyuşmaz mizacı yüzünden
etrafındakilerce sürekli düşman kazanmış ve padişaha şikâyet edilmiştir. Onun şiirlerinde
kasîdelerde yer alan geleneksel fahriye bölümü çok üst bir seviyeye ulaşmıştır. Bu düşünceyi
bütün tezkirelerde, Urfî’nin kendine olan aşırı güveni ve beğenisinin ifade edilmiş olması da
desteklemektedir. Gerek yaşamış olduğu olumsuzluklar gerekse doğuştan getirdiği bazı
5

Dün gece soğuktan olan elbisem (elbisem yoktu) omuzumda idi ve (o durumda) dizlerim yeni gelin gibi

kucağımdaydı. Gözümden başka kapatacak bir şeyim yoktu ve başımın altına koyacağım şey de kulağımdı.
6

Urfî’nin dilinin sivriliği, etrafındaki insanlara karşı alaycı ve iğneleyici üslubu, XVII. Asır dîvân şairlerinden

Nef’î (ö. 1636) ile benzerlik göstermektedir. Zira Urfî de hiciv yazma konusunda pek mahirdir. Hatta
dönemindeki şairleri hicvettiği, bize Urfî’nin Sihâm-ı Kaza’sını anımsatan Der-hicv-i Şuarâ-yı Muasır isimli
bir mesnevîsi de mevcuttur.
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hasletlerden dolayı Urfî, gururlu, geçimsiz, haşin, kendini beğenen bir şahsiyettir (Ensârî, h.
1378: 117).
Urfî’nin mizacı hakkında Şiblî-i Numânî (ö. 1914), “Urfî’nin haddinden fazla gururlu
oluşu ve kendini çok fazla övmesi inkâr edilecek bir durum değildir.” der (Şiblî, h. 1363: 71)
Zira Urfî’nin bunu açıkça ifade ettiği şiirlerindeki fahriye bölümleri bu durumun en büyük
göstergesidir. Şerh metninde geçen “Bundan sonra ǾUrfîvârî fahriyedür.” [184a] ifadesi
Urfî’nin kendine has bir fahriye üslûbunun olduğunu göstermektedir.
Urfî’nin kendini övmedeki aşırıya kaçan bu tavrı, diğer şâirlerin bu durumdan sıkça
şikâyet etmelerine sebep olmuştur. Hatta döneminin en mülayim ve sakin şâirlerinden
Nazîrî-i Nişâburî, (ö. 1021/1612) onun vefatından sonra, “Bu kibri, herkesi ona düşman
etmişti. Hastalandığı zaman ziyaretine gelen dostlarının kalbi bile ona karşı iyi niyetli
değildi.” demiştir (Şiblî, h. 1363: 71).7
Urfî-i Şirazî’nin vefatı ile ilgili farklı rivayetler nakledilmektedir. Tezkirelerde, 1591
senesinde, Hindistan’ın Lahor şehrinde, henüz otuz altı yaşındayken dizanteri veya ishalden
öldüğüne dair rivayetler vardır (Duru, 2003: 119). Öte yandan, bazı kaynaklarda, Feyzî-i
Hindî (ö. 1595) ve diğer düşmanları tarafından zehirletildiğine dair de rivayetler vardır
(Ensârî, h. 1378: 110, 114; Albadauni, 1986: 393; Shafi 1993: 482; Kam, 1998: 102). Bu
rivayetler, Urfî’nin hem mizacı hem de düşmanlarına karşı kaleme aldığı hicivleri
dolayısıyla çok düşman kazanmış olabileceği düşünüldüğünde ihtimal dahilindedir.
Zehirletildiğine dair rivayeterden biri, Şehzâde Selîm (ö. 1627)’e olan aşkından dolayı

Neşter-i Aşk’ın müellifi Şahnevâz Hân tarafından zehirletildiğidir (Nefîsî, h. 1363: 417;
Ensârî, h. 1378: 114). Diğeri ise, Urfî tarafından topluluk önünde rencide edilen Feyzî-i
Hindî’nin bu sebeple onu zehirlettiği iddiasıdır (Nazif, h. 1335: 10; Cevâhirî 1374: 7; Ensârî,
h. 1378: 114). Lâkin kaynaklarda yer alan Feyzî’nin Urfî’ye dostane yaklaştığı ve ona değer
verdiği bilgisi göz ardı edilmemelidir. Bütün bu ölüm rivayetlerine rağmen, Urfî’nin muasırı
olan tezkirelerin hiçbirinde yukarıda zikredilen aşk ve zehirletilme hikâyesine rastlanmaz.
Elimizde olan net gerçek, otuz altı gibi çok genç sayılacak bir yaşta vefat etmiş olmasıdır.
Urfî ilk olarak Lahor’a defnedilmiştir. Daha sonra, 1618’de, Sultan İtimadüd Devle’nin
veziri Mir Sabir İsfahânî tarafından, şiirlerinde sürekli terennüm ettiği Hz. Ali (ö. 661)’nin

7

Şerh metninde geçen “Kendimi Utarit olarak isimlendirdiğim için, düşmanın yılan gibi hasedinden zehirli

gülüşünden salya akıttığını gördüm.” anlamındaki beytinde düşmanları ve hasetçileri ile alâkalı ifadesi bu
durumu desteklemektedir. [23b].

26

türbesinin bulunduğu Necef’e nakledilmiştir (Nefîsî, h. 1363: 417; Ensârî, h. 1378: 113;
Shafi, 1987: 1031; Browne, 1959: 242; Losensky, 2000: 892; Kurtuluş, 2007: 96). Urfî,
Necef ve Hz. Ali (ö. 661)’nin himmetine olan arzu ve iştiyakını farklı beyitlerde terennüm
etmiştir.
Şerh metninde Urfî’nin Necef’e gömüldüğüne dair “Beni Hindistan’a, eğer Tatar’a
da gömsen kirpiklerimle kazarak mezardan Necef’e kadar giderim.” anlamındaki beytine
istinaden şârih şu rivayeti nakleder: “Rivayet edilir ki Urfî vefat edince Hint’teki
ateşperestler ve Müslümanlar arasında ‘bu mevta bizimdir’ diye kavga çıkmış. Daha sonra
Müslümanlar, bakalım, eğer sünnetli ise bizdendir, değilse sizdendir, diyerek Mecusileri
ikna etmişlerdir. Ve bu şekilde Müslüman mezarlığına defnedilmiştir. Bazı kimseler
Mecusilerin onu kendi mezarlıklarında defnettiklerini söylerler ise de yalandır. Müslüman
mezarlığına defnedilmiştir. Bir zaman sonra Hint’te kemâl ehli bir derviş onun kasîdelerini
okurken beytin remzini anlamış ve “Eğer Urfî’yi mezarından çıkarıp Allâh’ın Aslanı Hz.
Aliyyü’l-Murtazâ’nın kutlu eşiğine eriştirmezsem bana bu dervişlik haramdır.” diyerek
gizlice bir gece kabrinden cesedini ve kemiklerini çıkartıp bir sandığa koyarak Hint
ülkesinden Necef sınırına getirmiştir. Bugün Hazret-i Ali’yi ziyarete gidenler, Şah’ın
kabrinden yarım saat uzaklıkta bulunan bir yerde O’nu ziyaret ederler. Merhum Urfî orada
medfundur ve ziyaretçileri Urfî’yi orada ziyaret edip dua ederler.” [79b]
Şerh metninde Urfî’den “ǾUrfî-i nâm-dâr, ǾUrfî-i pejmürde vü perîşân-hâl, ǾUrfî-i bîǾâr, ǾUrfî-i güm-râh, ǾUrfî-i şûrîde-hâl, ǾUrfî-i bâlâ-pervâz, ǾUrfî-i bî-çâre, ǾUrfî-i bî-pervâ,
ǾUrfî-i câǿize-talebkâr, ǾUrfî-i derdmend, ǾUrfî-i dil-sûz, ǾUrfî-i dîvâne-meşreb, ǾUrfî-i
ezǾaf-ı Ǿibâd, ǾUrfî-i güm-geşte, ǾUrfî-i merhûm, ǾUrfî-i muǾciz-beyân, ǾUrfî-i nâ-be-kârun,
ǾUrfî-i nâ-kam, ǾUrfî-i rind-meşreb, ǾUrfî-i şeh-levend, ǾUrfî-i ser-geşte-hâl, ǾUrfî-i sihrâferîn, ǾUrfî-i şikeste-per, ǾUrfî-i şöhret-intimâ, ǾUrfî-i şûrîde-hâl, ǾUrfî-i Ǿâlî-neseb, ǾUrfîi hulûskâr.” ifadeleriyle bahsedilir. Bu ifadeler onun mizacı hakkında bize ipuçları
vermektedir.
Öte yandan şerh metninde yer yer Urfî'nin dünya görüşü ve hayata bakış açısı
hakkında bilgiler verildiği görülmektedir. “Bu el darlığı ve müflislikten şikâyet, zâhirde
benden çıkar gibi görünür ama benden değildir. Yani bu zikredilen şikâyetler, hüner ehli
olmayan kimselerin ağzından ifade etmek içindir. Çünkü benden dünya ilgileri için âcizlik
ve şikâyet olmaz ve bâkî olmayan metalar için konuşup tartışmam mümkün değildir.”
ifadeleri Urfî'nin müstağniliğini ve dünya nimetlerine karşı ilgisizliğini ifade eder. [35b]
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Urfî’nin inancı ve itikadı hakkında çeşitli söylentiler vardır. Hatta bazı şârihlerin
onun farklı anlaşılması muhtemel şiirlerini şerh etmek suretiyle itikadına dair açıklamalar
yapma gereği hissetmişlerdir. Beyitlerde görüldüğü üzere Urfî’nin Şiilik içerisindeki On İki
İmam inancına yakın olduğu düşünülebilir. Zira şiirlerinde bu imamları büyük bir saygıyla
anmaktadır. Hz. Ali için yazmış olduğu kasîdeler her ne kadar tek başına onun Şii inancına
mensup olduğunu göstermese de bizim için bu konuda önemli bir ipucu teşkil eder. Ayrıca
beyitlerinde Necef’e gömülmek istemesi de bu fikri destekler. Bunun yanı sıra Urfî’nin
hamilerinden Hint imparatoru Ekber Şâh (ö. 1014/1605) döneminde yaygınlık kazanan daha
önce bahsettiğimiz “Din-i İlahî” isimli bir inanç ortaya çıkmıştır. Bu inanca dair bir ipucu
beyitlerinde tespit edilmemiştir. Ayrıca Urfî’nin bazı beyitlerindeki görüşleri klâsik din
inancı çerçevesinde düşünüldüğünde zamanının çok ilerisindedir. Urfî’nin bu derece aykırı
fikir ve düşünceleri beyitlerinde ifade edebilmiş olması son derece şaşırtıcıdır.
Urfî’nin, Hz. Ali (ö. 661) hakkında on bir kasîde ve bir gazel yazması sebebiyle, Şia
olduğu düşünülmektedir. Urfî’nin en meşhur kasîdelerinden biri olan Hz. Ali (ö. 661)
hakkında yazmış olduğu naat, şu beyitle başlar:
•

Cihān be-geştem ü derdā be-hįç şehr ü diyār
Ne-yāftem ki fürūşend baħt der-bāzār8 (K. 30/1)

Urfî, din hüküm ve adabına aykırı gibi görünen kalenderâne bir mizaç ve edâya
sahiptir. Öte yandan, şeriat kurallarına teveccühün azlığı, Ekber Şâh (ö. 1014/1605)
döneminin siyasî ve sosyal yapısının genel bir özelliğidir. Bu dönemde, hümanist bir İslâm
ve din anlayışı hâkimdir. Bunun da şâirlerin şeriata bakış açılarını doğal olarak etkilediği
düşünülebilir. Aşağıdaki beyitlerde Urfî’nin “kallâşâne”, “kalenderâne” ve “melamî” edâsı
bariz olarak görülür:
•

Mū-be-mūyem rişte-i zünnār şod ve’z-nākesį
Der-ħarābāt-ı muġān-ı bed-nām-ı İslāmem henūz9 (G. 365/8)

•

Reftem be-büt şikesten ü hengām-ı bāz-geşt
Hezār deyr be-dil dārem ez-śanem maǾmūr10 (G. 452/2)

8

Dünyayı gezdim ve ne yazık ki hiçbir şehir ve ülkede pazarda ikbal satan bir yer bulamadım.

9

Vücûdumun tüm kılları zünnarın teli oldu ve kimsesizlikten dolayı mecusilerin meyhanesinde adım

Müslüman diye kötüye çıkmış.
10

Put kırmaya gittim ve geri dönerken güzel yüzlü puttan dolayı gönlümde binlerce abat kilise ortaya çıkmıştır.
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•

Rumūz-ı āteş-i Mūsā ki Brehmen be-şigāft
Bā-Brehmen goźāştem ez-neng-i dįn-i ħˇįş11 (G. 238/6)

•

Hemān ki ber-der-i Beytü’l-Ĥarām mįgoftend
Zi-ehl-i dįn be-şenįdem ki ħām mįgoftend12 (G. 263/5)

Ekber Şâh (ö. 1605) döneminde “Dîn-i İlâhî” isimli yeni bir hümanist inanç sistemi,
doğmuştur. Bu inanç sisteminin düsturu, “terk-i cân”, “terk-i mal” ve “namus”tur
(Girdâferîn, h. 1392: 4). Bu bakış açısıyla, meşrebi melâmiliğe benzemektedir. Bu ortamdan
etkilenerek şiirler yazan Urfî’nin bazı şiirlerinden hareketle, mülhidliğine dair iddialarda
dahi bulunulmuştur. Her ne kadar Urfî’nin mülhidliği hakkında iddialar olsa da Urfî’nin bazı
beyitleri bu iddialara cevap mahiyetindedir:
•

ǾUrfį ez-Ǿālūdegį-i ġam nįst me-nişįn nā-ümįd
Ebr-i raĥmet dūst dāred dāmen-i ālūde-rā13 (G. 17/7)

•

Men ki bā-śanem est āmed ü reft-i nefesem
Ger be-gūyend ki bį-meźheb ü dįnem çe şeved14 (G. 460/5)

Aşağıda yer alan beyit de Urfî’nin meşrebi ve itikadı hakkında ipuçları vermektedir:
•

Nažar ez-pįşgāh-ı şerǾ der-kāħ-ı ĥaķįķat kon
To kej endįşį ān bihter ki śadr ez-āsitān bįnį15

(K. 44/24)

Şerh metninde, Urfî’nin inancı, itikadı veya içinde bulunduğu psikolojik ruh hâline
dair “Ne dinim ne de imanım yerinde kalmış beni kendine doğru çağır belki senin utancından
kemerimdeki zünnarı çözüp atarım.” anlamındaki beytinin şerhinde açıklamalar
getirilmiştir. Şârihe göre Urfî’nin “din ve imandan eser kalmadı.” demesi İslâm’ın beş
şartından hiçbirini yerine getirmez hâle gelmiş olmaktır.
•

Ne dįn be-cāy u ne įmān be-sūy-ı ħˇįşem ħˇān
Meger zi-şerm-i to be-güşāyem ez-miyān zünnār [84a]

11

Brahman’ın açtığı Musa ateşinin sırlarını, kendi dinimin utancından Brahman’a bıraktım.

12

Kâbe kapısında ehl-i dîn tarafından söylenen o sözlerin ham (boş) olduğunu duydum.

13

Ey Urfî üstübaşı toz toprak olduğun için gam çekip ümitsiz olma, zira rahmet yağmuru eteği kirlenmiş

olanları pek sever.
14

Put ile soluk alıp veren benim için mezhepsiz ve dinsiz deseler ne olur?

15

Şeriat huzurundan hakikat sarayına nazar eyle. Sen kötü düşüncelisin. Dergâhı eşikten görmen daha iyidir.

29

Urfî’nin Sünnîliği veya Şialığı hakkında net bir bilgi yoktur. Lâkin Hz. Peygamber’e
ve Hz. Ali (ö. 661)’ye medhiyeler yazan Urfî’yi zâhidâne ve zâhirî bir bakış açısıyla
mülhidlikle suçlamak doğru bir bakış açısı değildir. Öte yandan, Urfî’nin şiirlerindeki
zamanının çok ilerisindeki dünya görüşü ve sorgulayıcı fikirleri, onun sıradan bir Müslüman
olmadığını göstermektedir. Bu duruma örnek olabilecek beyitlerinden örnekler şunlardır:
•

ǾĀşıķ hem ez-İslām ħarābest ü hem ez-küfr
Pervāne çerāġ-ı Ĥarem ü deyr ne-dāned16 (G. 284/3)

•

Ehliyyet-i ǾUrfį zi-hemįn yāb ki ū-rā
Der-meźheb ü millet be-kesį ceng ne-būde est17

Şerh metninde Urfî’nin Şii itikadına sahip olduğuna dair bazı görüşlerden
bahsedilmiştir. Şârihin ifadelerinden bu görüşlere katılmadığı ve her iki mezhebe de aynı
mesafede durduğu görülür. Zira şerh metninin bu kısmında Allâh’ın hiç kimsenin Şiiliğine
ve Sünniliğine bakmayacağını ifade eden âyet ve hadîsler nakledilmiştir. [129b]
İran’ın Şiraz şehrinde doğduktan sonra Hindistan’a göç ederek burada hayatına
devam eden Urfî, Sebk-i Hindî’nin kurucuları arasında gösterilir. İnce ve keskin bir zekâya
sahip olan Urfî hem döneminde hem de vefatından sonra Hindistan’dan Anadolu’ya kadar
çok geniş bir sahada birçok şâiri edebî açıdan etkilemiştir. Urfî, etki oluşturduğu
coğrafyalarda tarz-ı tâze (yeni tarz, Sebk-i Hindî)’nin yaratıcısı olarak görülmüştür. Bu yeni
üslûbundan dolayı onun için tezkirelerde, nükteperdazlık gülşeninin şahbazı yakıştırması
yapılmıştır. Kazvînî’nin Meyhâne tezkiresinde, onunla ilgili “Şahbâz-ı bülend-pervâz-ı
gülşen-i nükte-perdâzî Mevlânâ Urfî-i Şirazî… İstiarecilikte mümtaz; yeni söz söylemekte
ise, eşsizdi.” (Kazvînî, 1926: 125) ifadeleri, ince hayallerle örülü ve girift üslûbu hakkında
ipucu vermektedir. On dört bin beyte yakın kasîde ve gazel kaleme alan Urfî, Nizâmî (ö.
611/1214)’nin Hamse’sine nazire yazmak istemiş; lâkin, tamamlamaya ömrü yetmemiştir.
Nizâmî (ö. 611/1214)’nin Mahzenü’l-Esrâr’ına nazire olarak yazılan Macmau’l-Ebkar ve

Hüsrev ü Şîrîn’ine nazire olan Ferhâd ü Şîrîn Urfî’nin diğer eserlerdir (Kurtuluş, 2007: 96).

16

Âşık olan kimse hem İslâm’da ve hem küfürde perişandır. Kelebek Kâbe ve kilise lambasını ayırt edemez

ki.
17

‘Urfî’nin kabiliyetli biri olduğunu din ve ırk konusunda kimse ile kavgası olmadığından anla.
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Urfî’nin sanatına anlamak için öncelikle, Hindistan’da doğup gelişen daha sonra ise,
Afganistan ve Anadolu sahalarında önemli tesirler uyandıran Sebk-i Hindî’nin
hususiyetlerini, yine Urfî’nin üslûbunu ve şiir anlayışını kavramak için, burada sıralayalım:
1.

Kâfiye ve redifin sık kullanılması ve tekrarı,

2.

Beytin merkezîleşmesi,

3.

Konuşma diline ait sözcüklerin ve avâma ait tabirlerin sıklıkla kullanılması,

4.

Mecaz, teşbih ve istiarelerde yenilik ve garabet,

5.

Mübalağa (iğrak ve gulüv),

6.

Keşfedilmemiş anlamlar peşinde koşma ve hayalcilik,

7.

Hayattan şikâyet, bedbinlik ve ıstırap hâli,

8.

Şahsî duyguların anlatılması ve ben dili (Babacan, 2012).

Yeni tabirler, tasvirler, terkipler, hayaller ve mazmunlarla kendine has bir üslûbu
olan Urfî’nin gazel, özellikle de kasîdeleri, en büyük etkiyi Anadolu ve Hindistan
coğrafyasında gerçekleştirmiştir. Şiirlerindeki ince hayaller ve yeni mazmunlar yaratmadaki
kabiliyeti, onun diğer şâirler tarafından üstat kabul edilmesini sağlamıştır. Urfî’nin şivesi
için Hint ve Fars karışımı manâsında İndo-Persian veya Farsî-i Hindistanî, edâsı için
kalenderâne ve irfânî, üslûbu için ise, Sebk-i Hindî denilebilir. Urfî’nin üslûbu Feyzî-i Hindî
(ö. 1595) ve Emir Hüsrev Dihlevî (ö. 1325) ile benzerlik gösterir (Şafak, h. 1353: 370).
Urfî’nin kasîdelerinde göze çarpan en önemli özellik, fahriye üslûbudur. Şiirlerinde
İranlı büyük kasîde şâiri Enverî, Hakanî, Nizâmî ve Sa’dî gibi şâirlere üstünlük iddia eder:
•

Nāziş-i SaǾdį be-muşt-i ħāk-ı Şįrāz ez-çe būd
Ger ne-būd āgeh ki gerded mevlid ü meǿvā-yı men18 (K. 65/39)

Bir Sebk-i Hindî şâiri olarak Urfî'nin şiirlerinde farklı ve alışılmadık hayallerle ve
terkiplerle karşılaşılması son derece doğaldır. Urfî aşağıda yer alan örnekte, “Eğer cennetten
bir nergis istersen Rıdvan kendi gözlerini tırnakları ile çıkarır.” ifadesiyle farklı bir imaj
oluşturmuştur. Eğer cennet bahçelerinden nergis çiçeği istense, cennet kapılarının bekçisi
olan Rıdvan, kendi gözlerini tırnakları ile çıkarıp huzura getirir. Zira cennet bahçelerinde
şahlara yaraşır bir nergis bulmak imkânsız olduğundan Rıdvan, tırnakları ile gözlerini
çıkarıp nergis yerine getirir. Görüldüğü üzere Urfî’nin bu beyitte geleneğin dışında bir imaj
18

Sa’di’nin Şiraz’ın bir avuç toprağıyla iftihar etmesinin sebebi benim orada doğup, yaşayacağımı bilmesinden

başka ne olabilir ki?

31

oluşturmuştur. Lâkin bu hayalin edebî çerçevede değerlendirildiğinde estetik bir hayal
olmadığı görülür.
•

Dü çeşm-i ħˇįş be-nāħun ber-āverd Rıđvān
Eger ŧaleb konį ez-ravża-i cinān nergis [121a]

Aşağıda yer alan beyitte kıyamete kadar anlamının kastedildiği “Aynı babadan bir
güzelle gerdeğe giren erkeğe o güzelin helal olmadığı sürece.” ifadesi edebî ve estetik açıdan
değerlendirildiğinde geleneğe aykırı bir beyittir.
•

Hemįşe tā ki ne-gerded ĥelāl ber-ferzend
Cemįleį ki şeved bā-peder be-ĥacle muķįm [207b]

Sebk-i Hindî'nin en önemli özelliklerinden biri de hayvan ve tabiat motifli
mübalağalardır. Bu hususiyete Urfî'de de rastlanır. Aşağıda yer alan beyitte geçen “Güneş
ışığı ısınmaktan öyle oldu ki alev kendi üzerine gönül dumanından bir çadır yaptı.”
ifadesinde görüldüğü üzere Hindistan’da yaz mevsimindeki sıcaklığın çok fazla olması
mübalağalı bir hayal çerçevesinde dile getirilmiştir. Şerhte bu hayale dair şu ifadelerle
detaylı açıklama yapıldığı görülür: Güneş ışığının parıltısı, fesat ve zarar sanatıyla dünyayı
o kadar ifsat etmiştir ki karanlık geceye parlaklık bahşeden azâde şule bile onun hararetine
müptela olmaya ve zarar verici ışığının parıltısına güç yetiremeyince çaresizce kendi başı
üzerinde gönül ve ciğerden çıkan duman ile bir otağ kurdu. Yani güneşin harareti o kadar
arttı ki kendi yaratılışından olan ateşin şulesi bile onun sıcaklığına güç yetiremeyip kendi
üzerine içinden çıkan dumanla bir çadır kurdu. Şâir, bu kasîdeyi temmuzda nazmetmiştir.
Nitekim şuleyi, temmuz mevsimlerinde güneşe karşı çıkarırsan ateşin şulesi mahvolur ve
kendisinden bir duman çıkar. İşte şâir, şuleye bu hâlin güneşin parlaklığından geçtiğini ima
etmiştir.
•

Fürūġ-ı mihr be-tefsįdegį çünān gerdįd
Ki şuǾle be-resed ħod zed zi-dūd-ı dil ħargāh [166b]

Özellikle Sebk-i Hindî şâirlerinde hayvanlara ve doğaya karşı gözlemci bir üslûpla
bakıldığı ve çok ince hayaller kurulduğu görülmektedir. Bu üslûbun bazı örneklerinde
mübalağaya dayalı olarak geliştiği görülür. Aşağıda yer alan beyitte geçen “Aslan güneşin
sıcaklığından öyle çaresiz kalmıştır ki yere sermek için tilki onun derisini sırtından soysa
yeridir.” ifadesinde hayvansal temsillerle oluşturulan mübalağalı bir üslûp kullanıldığı
görülür. Beyitte, güneşin hararetinin ve parlaklığının çokluğu kan içici aslanı o kadar âciz
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ve zayıf bırakmıştır ki döşeme için hilekâr tilki, aslanın teninden postunu yüzüp parçalasa
uzak bir ihtimal değildir. Yani aslan ki cihanı yakan güneşin sıcaklığından haddi zatında
mevcut olan aslan heybetini bir kat daha arttırmak şartlarından iken sıcaklığın şiddetinden o
kadar âciz kalmıştır ki tilki döşeme yapmak için aslanın teninden postunu çekip yüzerse
şaşılmaz. Hasılı, havanın sıcaklığından dolayı aslanın güçsüzlüğü bir noktaya vardı ki tilki
bile ona karşı muzaffer olarak sırtından postunu yüzse bu muhtemeldir, denilmektedir.
•

Çünįn ki şįr zebūn şod zi-tāb-ı mihr sezed
Ki behr-i naŧǾ keşed pūst ez-bereş rūbāh [167b]

Aşağıda yer alan beyitte geçen “Şahinin verdiği yem ile güvercin yavrusu büyür.”
ifadesinde de şahin ve güvercin temsili ile hayvanlarla yapılan tezat ve mübalağaya örnek
teşkil etmektedir. Daha detaylı olarak beyitte, zamânenin güler yüzlü ve emniyetli oluşunun
şerefinin tesiriyle âlemdeki çeşitli yaratılışa sahip canlılar o kadar anlaşma ve arkadaşlık
içindedir ki şahin, kendi yiyeceğiyle güvercinin yavrusunu besleyip büyütmektedir. Yani
şahin ki güvercinin kadim ve en güçlü düşmanıdır ve güvercinin husumetleri bertaraf olup
birbirleri ile çok iyi anlaşıp dost olduklarından bir diğeri kendi azığı ve gıdasıyla diğerinin
yavrusunu beslemektedir, denilmiştir.
•

Zi-ittifāķ-ı ŧabāyiǾ der-āşiyān-ı vifāķ
Şeved be-ŧuǾme-i şāhįn buzurg beççe-i ĥamām [214b]

Urfî’nin en önemli üslûp özelliği fahriyelerinde görülür. Bu yönüyle kendisi fahriye
şâiri olarak nitelendirilebilir. Urfî’nin beyitlerinde selefi olan meşhur şâirleri zikretme ve
onlardan kendini ve şiirini üstün tutma suretiyle fahriye üslûbunu oluşturduğu görülür.
Aşağıdaki beyitte Enverî’nin ruhunun Urfî’nin huzuruna gelip kendisinin şâirlikte
denginin olmadığını haber verdiğinin ifade edilmesi Urfî’deki fahriye üslûbuna örnek teşkil
eder. “Enverî” Urfî’den önce yaşamış şâirlerdendir. Urfî, şiir fenninde benimle imtihan
olacak ve ölçülecek bir şahış henüz yoktur. Zira bu haberi huzura Enverî’nin ruhu getirmiştir.
Yani şiir fenninde henüz bir akranımın olmadığı haberi, bekâ âleminde olan Enverî’nin
ruhundan alınmıştır. Burada kastedilen, Enverî bile bana denk olamazken diğerleri nerede
kaldı, demektir.
•

Henūz der-Ǿademest ān ki bā-meneş senced
Revān-ı Enverį āverd įn ħaber be-ĥużūr [73a]
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Öte yandan, her ne kadar Urfî’nin kendine aşırı güvendiği ve övündüğü ifade edilse
de şiirlerinde yoğun bir acı ve acziyet duygusu hâkimdir (Muhammed Mehdî, Girdâferîn, h.
1392: 3). Bu duygunun oluşmasının sebepleri arasında Urfî’nin kalenderî ve melâmetî
meşrebinin yanı sıra küçük yaşta yaşadığı hastalığın ve yaşantısının onun bilinçaltında derin
izler bırakması gösterilebilir. Birçok Sebk-i Hindî şâirinde ortak olarak görülen derin hüzün,
yeis ve ümitsizlik Urfî’de de görülür. Urfî’deki acı, hüzün ve elem hissi: Hüsn, aşk, hicab,
suhten, zahm, şehadet mey, cezbe, şevk, avaregî, telhî, gam, ye’s, hasret gibi kilit kelimelerle
ifade edilmiştir. Burada bu durumu örneklendiren bir beytini zikredelim:
•

Çeşmem ne behr-i ħˇįş dem-i nezǾ ter şeved
Tersem ki men be-mįrem ü ġam der-be-der şeved19 (G. 473/1)

Urfî’nin ümitsizliği ve yalnızlığı o kadar ileri seviyededir ki, bazı beyitlerinden
intiharı dahi düşündüğü gözlemlenmektedir:
•

Revem der-gūşeį tenhā ki rįzem ħūn-ı ħod ǾUrfį
Me-bādā vaķt-i morden nā-şināsį dest-i men gįred20 (G. 264/5)

Urfî’nin gazellerinde bir Sebk-i Hindî özelliği olan çok yoğun manâların bir beyitte
mücmel olarak ifade edilmesi dikkat çeker. Öte yandan, diğer bir Sebk-i Hindî özelliği olan
örneklendirme üslûbu da Urfî’nin en önemli üslûp özelliğidir. Yani, ilk mısrada öne sürülen
fikir, diğer mısrada örneklendirilir. Urfî’nin üslûbuna dair bir beytini zikredelim:
•

Eger zi-rūy-ı żamįret niķāb ber-ħįzed
Be-reng-i sāye şeved āfitāb-ı çeşme-i nūr21 (K. 28/52)

Urfî’nin mizacının açıklandığı paragrafta ele aldığımız Urfî’nin mülhidlikle
suçlanmasına sebep olan melâmî ve kalenderî edâ, onun şiirlerinde dikkat çeken bir üslûp
özelliğidir. Aşağıda yer alan beyit bu üslûbunu örneklendirir:
•

19

Ten der-libās-ı Ǿiśmet ü dil der-pelās-ı küfr

Ölüm vaktinde gözümün ıslanması (ağlamam) kendim için değildir. Ben öldükten sonra kederin avare

olacağından korktuğum içindir.
20

Ey Urfî! Ölüm zamanında yabancı bir kimse elimi tutmasın diye kendi kanımı dökmek için kuytu bir köşeye

gideyim.
21

Eğer senin zamirinin yüzünden örtü kalkarsa, ışığın kaynağı güneş gölge rengine dönüşür.
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Ez-ġāze lāle-gūn şode rūy-ı siyāh -ı mā22 (G. 14 /5)

Urfî’nin şiirlerinde dikkat çeken diğer önemli bir özellik ise, hikemî üslûptur. Bu
üslûbun bir yansıması olarak da onun şiirlerinde çok sayıda darb-ı mesel göze çarpar:
•

Yekį est naķd-i ĥakįmān u ĥüsn-i nā-dānān
Her ān çe der-kütüb-i ĥikmet est der-meŝel est23 (G. 68/2)

Sebk-i Hindî şâirleri, farklı ve yeni kelimeler kullanarak yeni bir söyleyiş
çerçevesinde, farklı mazmunlar vücûda getirmişlerdir (Şemisa, h. 1376: 298). Yeni hayaller
ve söyleyişler türetmede en başarılı Sebk-i Hindî şâirlerinden biri olan Urfî’nin istiareleri,
okuyucunun zekasını ve hayal dünyasını sınar. Bir Sebk-i Hindî şâiri olarak Urfî’nin kendine
has ince hayallerle örülü teşbihleri vardır. Bu teşbihlerden bazıları şunlardır: Kâbe-i şâdî,
arûs-i ismet, deşne-i zehr, nâka-i merg, şehr-i adem, metâ-ı gam, çeşme-i zehr, şarâb-i işve,
la’l-i âteşnâk, neşter-i müjgân, kûs-i dânâyî, kasr-i ten.
“Sebk-i Hindî”de en çok istifade edilen edebî sanatlardan olan tezat sanatı ile,
paradoksal imajlar oluşturulmuştur. Urfî’de tezat ifadeleri ve paradoksal ifadelere örnek bir
beyit zikredelim:
•

Pāy ber-yeǿs füşurdem ġam-ı ümįd guźeşt
Ki gümān dāşt ki įn derd devāyį ne-dāred24 (G. 235/5)

Urfî, genel olarak eşyanın tabiatına aykırı hayaller, farklı istiareler ve mazmunlarla,
anlaşılması zor bir üslûpla, hikmetli ve irfânî şiirler kaleme almıştır. Şiirlerinde, derin manâ
ve incelik hâkimdir. Edebî sanatlardan tezat ve mübalağa, en sık kullandığı sanatlardır. Urfî,
tezkirelerde genel olarak övgüye mazhar olmuş bir şâir olmasına rağmen, Şemsettin Sâmî,
Urfî için, “Şâirler tarafından ilgi görmüş, yeni bir çığır açarak şöhret bulmuş olmasına
rağmen, istiareleri çok fazla kullandığından, maksadı teşbihler içinde kaybolur. Her ne kadar
sağlam ve anlamlı şiirleri var ise de zevk-i selîm nezdinde şiirleri pek makbul değildir.” der
(Sami, h. 1306: 3143). Buna karşın, Şemsettin Sâmî’nin fikirleri, Süleyman Nazif tarafından,
“Dîvân’ını görmüş olduğundan şüpheliyim. Zira görmüş değil, tercüme olarak bile okumuş

22

Vücut ismet gömleği ve gönül küfür çulunun içindedir. Bizim kara yüzümüz allıkla lale gibi kırmızı renkli

olmuştur.
23

Bilginlerin nakdi ve cahillerin güzelliği birdir. Hikmet kitaplarında olan her şey atasözlerinde vardır.

24

Umutsuzluğa ayak diredim. Bu derdin dermanı olmadığını zanneden ümit kederi geçti.
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olsaydı, zevk-i selîm nezdinde makbul değildir, ifadesinden kaçınırdı.” ifadeleriyle eleştirilir
(Nazif, h. 1335: 1).
Urfî, şiirlerinde kısa vezinleri ve redifleri sıklıkla kullanmıştır. Manâ ve hayali son
derece önemseyen Urfî, kelime tekrarlarına da sıklıkla yer vermiştir. Hindistan
coğrafyasındaki edebî ortamın da etkisiyle, bazı farklı kelimeler de kullanmıştır. Bütün
bunların yanında, şiire getirdiği yeni ve farklı birçok ibare ve söyleyişle, klâsik belâgat
anlayışının dışına çıktığı da söylenebilir. Özellikle kasîdelerindeki istiarelerin yoğunluğu ve
farklı benzetmeler sebebiyle, beyitleri anlamak son derece zorlaşır. Sanatlı, âhenkli ve akıcı
üslûbuyla irfânî şiirler kaleme alan Urfî, üslûbunun giriftliği açısından Sâib (ö. 1087/1676)
ve Şevket (ö. 1699) arasında yer alır.
Tasavvuf, hayal ve imajların zenginliği açısından Sebk-i Hindî şâirleri için önemli
bir konu alanı oluşturmuştur. Urfî'nin bazı beyitlerinde geçen tasavvufî hayal ve sembollere
dair şârih tarafından şerh metninde açıklamalarda bulunulduğu görülür.
Urfî'nin “Nimet bahçenden Urfî’ye nimet verme, onun isteklerini işkembelerini
düşünenlerin talepleriyle karıştırma.” anlamındaki beytinde Urfî'nin tasavvufî bakış açısı
dile getirilmiştir. Şârih beytin şerhinde Urfî'nin diğerleri gibi cennet talebinde olmadığı
cemâlullâhı arzuladığını şu ifadelerle dile getirmiştir. Urfî’nin senin zat-ı şerîfinden
temennisi Hazret-i Allâh ile hem-saye olmaktır. Yani Allâh’a yakınlıktır. Zira Urfî himmeti
yüce kimsedir. İrem Bağı’nı kendisine cehennem eylemez. Yani nimetler içerisine girse
himmeti yüce olduğu için orası kendisine cehennem gibi gelir. Temennisi yalnızca Hazret-i
Allâh ile hem-saye olmaktır ve maksadı hizmetinde bulunmaktır. Temennim budur ki
Urfî’ye nimet bahçelerinden nimetler verme ve zâhire tapanların isteği olan cennet, huri ve
şarabı Urfî’nin istekleriyle karıştırma. Yani cennet isteyenlerin maksadı ile Urfî’nin
maksadını bir tutma. Zira onların istekleri cennet ise Urfî’nin maksadı didarını
görebilmektir. Beni onlarla bir tutma, demektir. [13a]
Urfî, kendini dost cevherine susamış ve onu isteyen şiddetli dalgaları aşk şimşekleri
ve cevheri de sinesindeki kabarcıklar olan bir denize benzetir.
•

Ān baĥr-ı cevherį-ŧaleb-i teşne-i dūstem
K’eş berķ-i mevc ü ābile-i sįne-gevherest [27a]

Urfî, aşağıdaki beyitte murakabe hâlini ifade etmiştir. Geçen gece yahut dün gece
başım göğsüm üzerinde mukarebe edip hayret denizine dalmış iken o anda aklım, bu viran
ve harap olmuş vücut iklimine gidip bir kez keder dolu halime nazar kıldı, denilmektedir.
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•

Şeb-i güźeşte be-zānū nihāde būdem serem
Gehį üftāde ħıred-rā der-įn ħarābe-güźār [75b]

Aşağıda yer alan beyitte “Ben gülde bahçeyi ararım sen ise bahçede gülü. Ben
dumanda ateşi görürüm sen ise ateşte dumanı.” ifadesiyle kül-cüz ilişkisine atıf yapılmıştır.
Tasavvufta parçalardan hareketle bütüne külle yani Allâh’a varılır. Beyitte yer alan temsil
de bunu örneklendirir. Zira bir yerde ateşi göremiyor olmamız orada ateş olmadığı anlamına
gelmez. Eğer duman varsa ateş de vardır.
•

Men ez-gül bāġ mįcūyem to gül ez-bāġ mįcūyį
Men āteş ez-duħān bįnem to ez-āteş duħān bįnį [155a]

Urfî’nin, hem Sebk-i Hindî gibi yeni bir üslûbun temellerini atması, hem de 35 yaş
gibi çok genç sayılacak bir yaşta vefat etmiş olmasına rağmen, Hindistan’dan Anadolu’ya
kadar çok geniş bir coğrafya üzerinde önemli bir etki meydana getirmesi, onun ne kadar
büyük bir sanatçı olduğunun önemli bir göstergesidir.
2.1.1. Eserleri
Dîvân'ından başka “Gülşen-i Raz” isimli bir terci-i bendi, tasavvufla alâkalı
“Nefsiyye” isimli bir nesir risalesi ve mesnevî şeklinde yazılmış bir “Sakinâme”si vardır.
Nizâmî (ö. 611/1214)’nin Hamse’sine nazire yazan Urfî, Nizâmî (ö. 611/1214)’nin

“Mahzenü’l-Esrâr’ına Mecmau’l-Ebkar” isimli mesnevîyi; “Hüsrev ü Şîrîn” isimli
mesnevîsine de “Ferhâd ü Şîrîn” isimli mesnevîyi nazire olarak kaleme almıştır. Erken yaşta
vefat ettiği için hamseyi tamamlayamamıştır (Şafak, h. 1353: 370; Tarlan, 1944: 21).
Kaynaklara göre Urfî, hayattayken dîvân tertîb etmemiştir. Dîvânının tertîb edilişine
dair farklı görüşler bulunmasına rağmen, vefatından hemen önce şiirlerini bir araya
getirilmek üzere hâmîsi Abdürrahim Han-ı Hânân’a gönderdiği, bu nüshanın da
kütüphanede uzun müddet beklediği kaynaklarda nakledilmektedir (Ensârî, h. 1378: 9, 16,
18). Urfî’nin de dostu olan Sîrâcî İsfahânî, 14000 beyitten müteşekkil olan bu şiirlerden
hareketle onun Mecmau’l-Ebkar, Ferhâd-u Şîrîn, Sâkînâme, 26 kasîde 270 gazel ve 700
beyite yakın kıt’a ve rubailerin yer aldığı külliyatını, 1588’de tertîb etmiştir. Bu Dîvân’a,
Abdülbâkî Nihâvendî tarafından, 1619’da bir mukaddime de yazılmıştır (Kurtuluş, 2007:
96).
Urfî Dîvânı, 51 kasîde, 434 gazel, 1 terkib-bend, 1 terci-i bend, 38 kıt’a, 92 rubâîden
oluşur. Kasîdelerinin 2’si tevhîd, 8’i Hz. Peygamber’e naat, 9’u Hz. Ali (ö. 661)’ye
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medhiyedir. Bunların dışında, hâmîleri Celâleddin Ekber Şâh (ö. 1014/1605) için 3; Mir
Ebû’l-feth için 8; Hân-ı Hânân için 4; Şehzâde Selîm (ö. 1627) için 3 medhiye yer alır. Konu
olarak ise, irfânî çerçevede hikmet ve öğüt verici 8 manzume, 4 fahriye, 2 hasb-i hâl, Kâsîdei Keşmîriyye isimli şehrengiz sayılabilecek bir kasîde (Çaldak, 2000: 14) ile birlikte 2
rahşiyye yer alır. Bunların dışında, kaynaklarda, yaklaşık 6000 beytini suya düşürerek
kaybettiği nakledilir (Kazvînî, 1926: 125; Ensârî h. 1378: 9, 18).
Hindistan’da birçok defa basılan Urfî Dîvânı’nın İran’da Risâle-i Nefsiyye isimli
nesir eseri ile birlikte Gulam Hüseyin Cevahirî (Tahran 1960, 1978) ve Muhammed
Veliyyülhak Ensârî (Tahran h. 1378) tarafından yazma nüshalara ilave olarak İran ve
Hindistan’daki farklı tezkirelerdeki şiirleri de incelenerek tahkikli neşirleri yapılmıştır
(Kurtuluş, 2007: 96; Ensârî, h. 1378: 10). Urfî’nin eserleri, XVII. asırdan itibaren Anadolu
sahasında şöhret bulmasıyla, birçok defa istinsah edilmiştir. Yazma eser kütüphanelerinde
bulunan Urfî Külliyatı sayısı bile, Urfî’nin Osmanlı coğrafyasında ne denli ilgi gördüğünü
göstermektedir (Karatay, 1961: 2276-2280).
Hâfız (ö. 792/1390), Sâib (ö. 1087/1676), Şevket (ö. 1699) dîvânları gibi, Urfî

Dîvânı’ndaki gazeller ve kasîdeler de Osmanlı sahasında birçok şârih tarafından şerh edilmiş
ve incelikleri çözülmeye çalışılmıştır. Özellikle Dîvânı üzerine, Rodosîzâde Mehmed Emin
Efendi, Murtazâ Trabzonî, Himmet Dede, Himmetzâde Abdî, Üsküdarî Nüzhet, Neşatî
Ahmed Dede, Edirneli Mecdî Muhammed, Salâhaddîn-i Uşşâkî, Adnî Receb Dede, Yanyalı
Süleyman Efendi ve Nazirî gibi isimler tarafından şerhler yazılmıştır (Yılmaz, 2010: 143).
Nizâmî (ö. 611/1214)’nin Hamse’sine birçok şâir tarafında nazire yazılmıştır. Urfî,
bu

mesnevîlerden

Mahzenü’l-Esrâr’a

nazire

olarak

olarak
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beyitlik,

müfte’ilün/müfte’ilün/fâ’ilün vezninde, Mecmau’l-Ebkâr mesnevîsini kaleme almıştır
(Nefisî, h. 1363: 417; Yılmaz, 2004: 12). Bu eserin bir nüshası, Türk Dil Kurumu Yazma
Eser Kütüphanesinde bulunmaktadır: Yz. A384/2 (Cunbur 1999: 373, 383-384). Urfî, bu
mesnevîsini, mecaz ve istiarelerle örülü, kapalı bir üslûpla kaleme almıştır. Eser, klâsik
mesnevî tertîbine uygun olarak tevhid, tahmid, naat ve miraciyye bölümleri ile başlar. Genel
olarak Cüneyd-i Bağdadî ve Rabiatü’l-Adeviye gibi mutasavvıf şahsiyetlerin hâlleri
üzerinden, birbirinden bağımsız, alegorik tasavvufî hikâyelerle, vahdet-i vücûd felsefesi
işlenmiştir (Çaldak, 2000: 15). Mecmau’l-Ebkâr mesnevîsinin bölümleri şu şekildedir:
Başı:
Bismillāhi’r-rahmāni’r-raĥįm
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Mevc-i noħostest zi-baĥr-ı ķadįm25
Bölümleri:
1.

Der-Sitâtiş-i Âferdigâr

2.

Der-Sıfat-ı Resûl-ı Ekrem

3.

Mi’râc

4.

Der-Medh-i Nebyy-i Ekrem

5.

Der-Sıfat-ı Âferîniş

6.

Na’t-ı Hak Sübhânehû Teâlâ

7.

Hikâyet

8.

Gaflet

9.

Dâstân

10.

Na’t

11.

Hikâyet-i Hazret-i Râbia

12.

Hikâyet

13.

Hikâyet

14.

Makâm-ı Sühan

15.

Hikâyet

16.

Hüsn ü Aşk

17.

Mahfil-i Üns

18.

Dâstân-ı Râbiâ

Sonu:
Şükr ki įn nāme ser-encām yāft

Ħāŧırem ez-keşmekeş ārām yāft26
Urfî, Ferhâd ü Şîrîn mesnevîsini, Nizâmî (ö. 611/1214)’nin Hamse’sinde yer alan

Hüsrev ü Şîrîn mesnevîsine nazire olarak “mefâ’îlün mefâ’îlün fe’ûlün” kalıbıyla kaleme
almıştır (Kurtuluş, 2007: 96). Bu mesnevînin isimlendirilişinde, farklı nüshalarda “Hüsrev ü
Şîrîn”, “Şîrîn ü Ferhâd” ve “Ferhâd ü Şîrîn” olmak üzere farklılıklar mevcuttur (Ensârî, h.
1378: 116).
Başı:

25

Bismillahirrahmanirrahim kadim denizin ilk dalgasıdır.

26

Şükürler olsun ki bu yazı son buldu. Zihnim karışıklıktan çıktı ve huzur buldu.
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Ne-ħˇįşāvend-i Ferhādem ne-mezdūr
Ki bį-rūġan çerāġeş-rā dehem nūr27
Ne-Ħusrev-rā zi-Şįrįn dāyegānem
Ki ber-vey tįzter bāşed zebānem28
Urfî’nin Ferhâd ü Şîrîn mesnevîsi 435 beyitten oluşan tasavvufî mahiyette bir
mesnevîdir.
Urfî’nin Sâkînâmesi, 65 beyitlik, “fe’ûlün fe’ûlün fe’ûlün fe’ûl” vezniyle kaleme
alınmış tasavvufî bir mesnevîdir. Bazı kaynaklarda bağımsız eser gibi gösterilen (Dehhodâ
1341: 180-181) Sâkînâme, bazı dîvânlarında mevcut değildir (Nazif, h. 1335: 8, 2).
Başı:
Biyā sāķį įn tengį-rā be-senc
Pes ez-ordū-yı dil-i mā me-renc29
Urfî’nin ayrıca yedi sayfadan oluşan ve sade bir üslûpla yazılan Risâle-i Nefsiyye
isimli eseri manzum-mensur karışık, tasavvufî bir eserdir. Bazı kütüphane kayıtlarında,

“Risâle-i Nefs-i Nefîs” olarak da geçer (Muin, h. 1371:1172; Çaldak, 2000: 16). Eser kendi
nefsiyle muhasebe şeklinde kaleme alınmıştır.
Başı:

Hamdį ki nihāyet-i şāyestegį münezzeh ez-şāǿibe-i taǾayyün (Ensârî 1378: 163).

2.1.2. Türk Edebiyatında Urfî Tesiri
XVI. asırda Hindistan coğrafyasında ortaya çıkan Sebk-i Hindî, Urfî-i Şirâzî, Şevketi Buhârî (ö. 1699), Sâib-i Tebrizî (ö. 1087/1676) gibi şâirler üzerinden Dîvân şiirini
etkilemiştir. Sebk-i Hindî’nin temellerini atan ve en önemli temsilcilerinden biri olarak kabul
edilen Urfî’nin edebiyatımıza tesiri, farklı şekillerde gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki,
Urfî’nin şiirlerine Dîvân şâirleri tarafından birçok şerhin yazılmasıdır. Bilindiği üzere, bir
27

Ne Ferhad’ın akrabasıyım ne de işçiyim. Yağsız lambasına ışık veririm.

28

Ne Hüsrev için tatlı dilli dadılarındanım (Ne Hüsrev için Şirin’in dadılarındanım) çünkü ona karşı dilim daha

uzundur (Keskin sözler söyleyebilirim).
29

Ey saki! Gel ve bu darğınlığımızı tart ve dolayısıyla bizim gönlümüzün ordusundan incinme.
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eserin birçok şârih tarafından şerh edilmesi için şerh edilen eserin talep görmesi
gerekmektedir. Nitekim Dîvân şiiri sahasında yazılan şerhler içerisinde en fazla şerh
edilenler arasında Urfî’nin şiirleri de yer almaktadır. Hatta, Urfî, İran’dan daha fazla
Anadolu coğrafyasındaki şâirlere tesir etmiştir (Ensârî, h. 1378: 15; Brown, 1959: 241).
Urfî’ye olan ilginin önemli bir delili olarak Tellizâde Vehbî Efendi (ö. 1666’dan sonra),
Mevlevî Neşâtî Dede (ö. 1674), Dervîş Adnî Dede (ö. 1689), Vakanüvis Abdurrahman Abdî
Efendi (ö. 1691), Sahaf Ahmed Rüşdî Efendi (ö. 1700), Rodosîzâde Muhammed Efendi (ö.
1701), Himmetzâde Abdî Efendi (ö. 1710), İsmail Hakkı Bursevî (ö. 1725), Arpaeminizâde
Sâmî Efendi (ö. 1734), Neylî Mirzazâde b. Muhammed İstanbulî (ö. 1748), Dervîş Ömer
Nüzhet Efendi (ö. 1781), Müstakimzâde Süleyman Efendi (ö. 1788), Yanyalı Süleyman
Efendi (ö. ?), Murtazâ Trabzonî Efendi (ö. ?) gibi şâirler tarafından Urfî’nin şiirlerine şerhler
yazılmış olmasıdır (Gözitok 2017). Görüldüğü üzere, Urfî’nin girift hayallerle ve
mazmunlarla örülü şiirlerini açıklamak için birçok şerh kaleme alınmıştır. Hatta, Urfî şiirleri
üzerine uzmanlaşmış şârihler için Urfî’den anlayan ve Urfî’yi bilen manâsında “Urfîşinâs”
ve “Urfîdân” isimlendirmesi kullanılmıştır. Ayrıca, Urfî’nin bir beytinde geçen “abes”
kelimesi üzerine, XVII. asırda Atâyî (ö. 1635), Neşâtî (ö. 1674) ve Nâbî (ö. 1712) gibi
önemli Dîvân şâirlerinin de katıldığı bir tartışma cereyan etmiştir (Çaldak, 2005).
Urfî’nin Türk edebiyatına tesirinin diğer bir yansıması da Sebk-i Hindî çerçevesinde
şiir yazan Dîvân şâirlerini üslûp açısından etkilemesi şeklinde olmuştur. Nef’î (ö. 1636),
Fehîm-i Kadîm (ö. 1648), Şehrî (ö. 1660), Vecdî (ö. 1661), İsmetî (ö. 1665), Nâ’ilî (ö. 1666),
Nedîm-i Kadîm (ö. 1670), Neşâtî (ö. 1674) ve XVIII. asrın ikinci yarısında yetişen Şeyh
Gâlib (ö. 1798) gibi şâirler, bu üslûpla şiirler kaleme almışlardır. Urfî-i Şirâzî, Sâib-i Tebrizî
(ö. 1087/1676) ve Şevket-i Buhârî (ö. 1699) gibi önemli Sebk-i Hindî şâirlerine nazireler
yazılmıştır. Nef’î başta olmak üzere, Râmî (ö. 1640), Fehîm-i Kadîm (ö. 1647), Cevrî (ö.
1654), Şehrî (ö. 1661), İsmetî (ö. 1665), Nâilî-i Kadîm (ö. 1666), Neşâtî (ö. 1674), Mezâkî
(ö. 1676), Sükkerî (ö. 1686), Nâbî (ö. 1712), Nazîm (ö. 1727), Nedîm (ö. 1730), Vahîd
Mahtûmî (ö. 1732), Münîf (ö. 1743), Sâlim (ö. 1743), Belîğ (ö. 1758), Subhizâde Azîz (ö.
1784), Erzurumlu Zihnî (ö. 1797), Şeyh Gâlib (ö. 1799), Nigârî (ö. 1885), Yenişehirli Avnî
(ö. 1883), Leskofçalı Gâlib (ö. 1867), Ziya Paşa (ö. 1880), Hersekli Ârif Hikmet (ö. 1903)
gibi hem halk hem Dîvân şâirlerinin bulunduğu şâirlerin şiirlerinde, Urfî’nin isminden
övgüyle bahsedildiği görülür (Duru, 2003: 120; Kurtuluş, 2007: 96). Urfî, ilk olarak
Nef’î’nin şiirlerinde kendini gösterir. Nef’î, Urfî’yi kendine üstat olarak seçmiştir (Köprülü
1934: 324 ve 1928: 139; İpekten 1973: 72; Okumuş 1989: 111; Toker 1996: 147;
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Karaismailoğlu 2001: 32). XVII. asırda her ne kadar İranlı şâirlerin önceki asırlara göre tesiri
azalmış olsa da Sebk-i Hindî yoluyla, bu etki kendini, önemli oranda hissettirir. Önceki asır
Dîvân şâirleri tarafından üstat olarak kabul edilen Hâfız-ı Şirazî (ö. 792/1390) ve Câmî (ö.
898/1492) yerine, üstat olarak Urfî yer almaktadır (Gibb 1999: 178). Süleyman Nazif ise,
daha ileri giderek edebiyatımızdaki Urfî tesirinin bütün İran şâirlerinden daha fazla olduğunu
iddia eder (Nazif, h. 1335: 1). Önceki asırlardaki şâirlerin kendi şiirlerini överken
kullandıkları İranlı şâirlerin isimlerinin yerine, Urfî ismi, karşılaştırma etkeni olarak şiirlerde
yer alır.
Nedîm, dîvânının muhtelif yerlerinde, Urfî, Nazirî ve Sâib gibi bazı Sebk-i Hindî
şâirlerinden övgüyle bahseder (Köprülü, 2006: 379). Nedim için, Sâlim Efendi ise,
tezkiresinde, “Sâbık-ı hayâl-i Sâib ü Urfî-i Şirazî” ifadelerini kullanır (İnce, 2005: 232).
Ayrıca birçok şâir, fahriyesinde, “Urfî-i zamânem” ibaresini kullanmıştır.
Öte yandan, tezkirecilerden Güftî, Teşrîfâtü’ş-Şuarâ isimli manzum tezkiresinde,
Urfî’yi şâirlerin şiir kabiliyetlerini övmek için bir mihenk taşı olarak zikreder; bazı şâirleri
övmek için Anadolu’nun Urfî’si anlamındaki “Urfî-i Rûm” ve “Urfî-i Sânî” ibarelerini
kullanır ve beğendiği şâirleri Urfî’ye benzetir:
Şehrî:
Urfî-i Rûmdur aceb mi eger
İtse ibdâ meslek-i dîger
Mülk-i mazmûna ol sütûde-nihâd
Ser-firâz ü güzîde-i efrâd (Yılmaz, 2001: 155).

İsmetî:
Şi‛rinün sîne-çâk ü hayrânı
Rûh-ı Urfî revân-ı Hâkânî
Öyle nâzük hayâl ü nâdire-harf
Hîç lâyık mı ola hisset-i zarf (Yılmaz, 2001: 173).

Neşâtî:
Nokta-i şi‛rin itmede her dem
Dâğ-pîrâ-yı hoş-dilân-ı Acem
Lafz-ı şi’r-i hoş u sitâre-redîf
Metn-i i’câz-ı rûzgâra redîf
Sen gerek Urfî ol gerek Tâlib
Şi’re yok mülk-i Rûmda râgıb (Yılmaz, 2001: 225).
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Mezâkî:
Habbezâ hazret-i Mezâkî kim
Urfî-i Rûm u reşk-i Hâkânî (Yılmaz, 2001: 24).

…
Ola şâyed o rind-i nükte-rüsûm
Ser-zemîn-i hayâle Urfî-i Rûm (Yılmaz, 2001: 125).

Güftî’nin kendi şiir üslûbunda da Urfî’den etkilendiği, aşağıdaki beyitlerde yer alan
ifadelerinden anlaşılmaktadır:
Urfî-i Rûm u nükte-müzdurum
Ki hayâl-i sühanda meşhûrum (Yılmaz, 2001: 43).

…
Güftî-i Rûm nağme-i Keşmîr’üm
Ki ten-i çarha dâğ-ı teşvîrüm (Yılmaz, 2001: 44).

…
Menem ol mülk-i nazma Hâkânî
Nazm-ı Urfî zemîn-i nisyânî (Yılmaz, 2001: 88).

Şeyh Gâlib de şiirlerinde Urfî-i Şirazî’ye değinmiştir. Şiirlerinin onun şiirlerinden
üstün olduğunu iddia etmiştir. Gâlib, aşağıdaki beytinde, Dîvân şâirlerini kasîde üslûbuyla
büyük ölçüde etkilemiş olan Urfî’yi unutturacağını iddia etmektedir:
Kasîde semtin ihyâ etmedir sâyende maksûdum
Ferâmûş etdirem şâirlere Urfî-i sehhârı (Arı, 2005: 70).

XVII. asır şâirlerinden Neşâtî’nin de hem kasîdelerinden hem de “Şerh-i Müşkilât-ı
Urfî” adıyla yazmış olduğu şerh eserinden, Urfî ile yakından ilgilendiği anlaşılmaktadır.
Aşağıdaki beytinde, kendisine, “Zamanın Mucizeler Yaratan Urfî’si” benzetmesini yapar;
kendisini en zekî şâirlerin bile kıskandığını iddia eder:
Urfî-i mûcize-perdâz-ı zamânım ki eder
Şi’rime reşk ü hased nâdire-sencân-ı fehîm (Ünver, 1986: 19).

Neşâtî, diğer bir beytinde, kendi şiirinin Urfî’nin şiiri ile aynı seviyede olduğunu
iddia etmektedir:
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Hudâvendâ zamânında benim ol şâǾir-i yektâ
Ki nazmım olmada eşâr-ı Urfî ile hem-pâye (Ünver, 1986: 20).

Hatta bir beytinde, kendisinin ortaya çıkmasından korktuğu için Urfî’nin Hindistan’a
gittiğini ifade ederek ona üstünlük iddiasında bulunur:
Benim ki bîm-i zuhûrumla Urfî-i Şîrâz
Diyâr-ı Hind’e gidip oldu rû be-râh-ı adem (Ünver, 1986: 20).

Neşâtî, bir başka beytinde, şiirinin Urfî’yi kıskandıracağını ifade eder:
Bu hoş edâyile şi’rüm ki reşk-i Urfî’dir
Şikest iderse n’ola kadr-i nazm-ı Selmân’ı (K. 1/34)

Neşâtî, bir diğer beytinde, kendisinin Urfî tabiatlı oluşuyla iftihar eder:
Benem ol âlem-ârâ şâir-i Urfî-tabîat kim
Hayâlüm olmada revnak-rübâ-yı nazm-ı Hâkânî (Neşâtî, K 13/31, s. 45)

XVII. Asrın ekol şâirlerinden Nâbî de Farsça gazeliyyâtında Urfî’nin bir gazelini
tahmis etmiş (Karahan 1987: 45); bazı beyitlerinde onun isminden övgüyle bahsetmiştir:
İtmiş üstâd-ı ezel Urfî vü Hâkânî’den
Feyz ile mertebe-i tab’-ı şerîfin ber-ter (K. 9/44)

Nâbî, ayrıca, Hayriyye’sinde de Feyzî-i Hindî (ö. 1595), Sâib (ö. 1087/1676), Tâlib
(ö. 1036/1626) ve Şevket (ö. 1699)’le birlikte, Urfî’den övgüyle bahseder:
Tâlibü Sâib ü Urfî vü Selîm
Feyzî-i Hindî Hind ü Nazîrî vü Kelîm

Tâze-gûyân-ı zamanda Şevket
Mâ’ni-i tâzeye virdi suret (Kaplan 1995: 258)

Önemli Sebk-i Hindî şâirlerinden Fehîm-i Kadîm’in de Urfî’den etkilendiği ve çok
genç yaşta onun Dîvânı’nı istinsah ettiği bilinmektedir (Üzgör, 1991: 4). Her ne kadar Tâlibi Amulî (ö. 1036/1626), Senâî (ö. 525/1131 [?]), Hakanî (ö. 595/1199) ve Enverî (ö.
585/1189) gibi şâirleri beğenirse de kendinin onlardan üstün olduğunu iddia ederek Rûm
(Anadolu)’da Urfî’ye eş olduğunu ifade eder:
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Tâlib-i Âmül ü Senâyî’ye
Tâze mazmûnda hem-zamîr benem
…
Maşrıkum mâh-ı tab’-ı Enverî’dür
Mihr-veş kevkeb-i Münîr benem
…
Husrevân-ı cihân-ı nazma bugün
Vâdi-i ‘aczde Zahîr benem
…
Olsalar sözde cümle Hâkânî
Yine mîrân-ı nazma mîr benem (Üzgör, 1991: 578)

Fehîm, aşağıdaki beyitte, Acem'de Urfî'nin eşi bulunmadığını ve Anadolu’da
kendisinin ona denk olduğunu ifade etmektedir.
Misli yokdur ‘Acem’de gerçi Fehîm
Rûm’da Urfî’ye nazîr benem (Üzgör, 1991: 578; Ünal, Pektaş, 2014: 102)

Urfî Dîvânı’nı, on yaşında istinsah eden Fehîm için, Urfî Dîvânı’nın yazılışı
münasebetiyle Farsça bir tarih düşmesi de Urfî’nin özel bir yeri olduğunun göstergesidir.
Fehîm, edebî açıdan Urfî’ye şuurla yaklaşmakta en ileride yer alan Sebk-i Hindî şâiridir. O,
bir yandan kendisini Urfî ile mukayese ederken, diğer yandan, onun şiirlerini saygıyla
zikreder. Urfî’nin şiirini, “incelik puthanesi ve Mani’nin resimleri” diye niteleyen Fehim,
kendisini “Urfî-i Rûm” olarak tavsif eder:
Merhabâ şi’r-i Urfî-i Şîrâz
Ki odur turfa keyf-i rûhânî

…
Şi’ri büt-hâne-i nezâketdür
Tab’ı mir’ât-ı sûret-i Mânî (Üzgör, 1991: 204)

Misli yokdur Acemde gerçi
Fehîm Rûm’da Urfî’ye nazîr benem (Üzgör, 1991: 578)

Fehim, kendisini Urfî ya da Hakanî’ye benzetmesinin yerinde olduğunu belirterek
onların memleketi olan Şiraz ve Şirvan’ın Anadolu’yu kıskandığını, aşağıdaki beyitte ifade
eder:
Ya Urfî’yem ya Hâkânî disem bu tab ile câiz
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Ki itdüm Rûm u Mısr’ı gıbta-geh Şîrâz u Şirvân’a (Üzgör, 1991: 146)

Nâilî de Feyzî, Urfî ve Sâib’i farklı açılardan şiirlerinde anar:
Huld-ı i‘câzdır el-hak dil-i Urfî ki henüz
Tâzedir nutfe-i endîşe-i gevher-zâyı (Nâilî, K. 5/28)

Kendisini Urfî ile mukayese eden diğer bir Dîvân şâiri olan Şehrî, Urfî’nin dertli
şiirlerinden haberdar olduğunu belirtir:
Suhan-ı derdnâk-ı Urfîden
Şehrî her-vechile habîr benem (Demirel, 1999: 217)

Göreydi tâzegî-i nutk-ı şûhumu
Urfî Ruh-ı necâbete eylerdi gurre-i tahsîn (Demirel, 1999: 119)

Arpaeminîzâ Sâmî de sözünün başkentinde Urfî’nin utancından diz çöktüğünü ifade
eder:
Pây-ı taht-ı suhanumda olamaz haclet ile
Örfî zânû-zede-i sandelî-i pindârî (Kutlar, 2004: 145)

Şiirlerinde Urfî’ye değinen diğer bir Dîvân şâiri, Nevres-i Kadîm’dir. Aşağıdaki
beyitte memduhunun irfanını övmek için Urfî’yi zikretmiştir:
Urfî irfânun ederdi vasf Şevket şevketin
Birisi yazmazdı bundan gayrısın dîvânına (Yağcı, 1993: 6)

Dîvân şâirleri içerisinde Urfî’ye hem mizaç hem de üslûp olarak en fazla benzeyeni,
şüphesiz Nef’î (ö. 1636) dir. Köprülü’ye göre, Nef’înin Bâkî’den ve daha sonra da Urfî ve
Enverî’den ne kadar çok etkilendiği, tartışılması gereksiz bir konudur (Köprülü, 2006: 336).
F. Tulga Ocak, Nef’î’nin Urfî ile kendini mukayese etmesi ve “bikr-i fikr” ile yeni bir tarz
icat etmesine dayanarak bilinçli olarak Sebk-i Hindî şâiri olduğunu ileri sürmektedir (Ocak,
1991: 31). Öte yandan, Nef’î’nin Ünsî’ye yazdığı bir mektupta, Nazirî’nin Dîvânı’nı
kendisine göndermesini istemesi ve Urfî dîvânını kasıtla, bu kadar güzel bir dîvân
görmediğini ifade etmesi, ondaki Urfî tesirinin kendi ağzından ifadesidir (Ocak, 2002 734,
736). Mehmet Çavuşoğlu da Nef’î’nin Urfî’den mübalağa sanatını alarak Dîvân şiirinde Hint
üslûbuna öncülük ettiği kanaatindedir (Çavuşoğlu, 1986: 15). Nef’î, tıpkı Urfî gibi, dilinin
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sivriliği ve kendine aşırı güveni ile dikkat çeker. Her iki şâirin de çok yaygın olmayan rahşiye
türünde kasîdeler yazmış olması, ilginç bir benzerliktir. Süleyman Nazif, her ne kadar
kasîdelerinde onun Enverî (ö. 585/1189)’den etkilendiğini ifade etse de (h.1335: 12, 1)
Nef’î’nin kasîde; özellikle de fahriyelerindeki üslûp, Urfî’yi çağrıştırmaktadır. Urfî’yi
kendine üstat olarak kabul eden Nef’î, bazı beyitlerinde Urfî’nin üslûbuna vurgu yaparak
incelik ve sağlamlıkta ona üstünlük iddiasında bulunup kendi şiir üslûbunun yeniliğini ifade
eder:
Nezâketde metânetde kelâmum benzemez asla
Ne Urfî’ye ne Hâkânî’ye bu bir tarz-ı âhardur (K. 35)

Nef’î ne söz edâsına Urfî vü Hâfız’un
Amma benüm ser-âmed ü mümtâzdur sözüm (G. 78/7)

Aşağıdaki beyitte Nef’î (ö. 1636), Urfî her ne kadar hoş lehçeli ise de kendinin de
temiz edâlı olduğunu ifade eder:
Kalur mı yâ Urfî’den söz söylemede Nef’î
Hoş-lehçe ise ger o pakîze-edâdur bu (G. 100/7)

Aşağıdaki beyitte Nef’î (ö. 1636), kendi şiirine olan güvenini, “Benim yazdığım
şiirlerle Urfî'nin ruhu mutlu olsa, sevinse nolur?” diyerek ifade eder:
Rûh-ı revân-ı Urfî-yi şâd eylesem n’ola
Reşk-i nevâ-yı Hâfız-ı Şîrâz’dır sözüm (G. 78/6)

Nef’î, aşağıdaki iki beyitte kendisinin Anadolu’nun Urfî’si olduğunu ifade ederek
onu beğendiğini göstermektedir:
Urfî-i Rûm Enverî-i asr u Hâkânî-i ahd
Feyzî-i mu’ciz-dem-i vahy-iktisâb-ı rüzgâr (K. 17/32)

Urfî-i Rûm idügüm cümle ederler teslîm
Görseler ger bu kasîdem bülegâ-yı A’câm (K. 50/66)

Nef’î, Farsça Dîvânı’nda kendisini i’caz hususunda Urfî’ye benzeterek ondan
övgüyle bahseder.
Der-mecmaǾ-ı ervāh zened lāf-ı ķıdem-rā
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ǾUrfį ki der-įn ķāfiye bā-naǾt-serāyį30 (Atalay, 1988: 35).

Nef’î (ö. 1636), Tufetü’l-Uşşâk’ında, “Ne devlettir ki, Urfî’nin tefekkür husûsundaki

üstünlüğünü herkes teslim etmiştir. Hanlar hanı olan hamisinin bayrağı, onun kaleminin
önünde secdeye varmıştır. Hülâsa, mânâda mucizeler gösteren kuvvetli, pervasız bir şâirdir
ki, idrakının hatası, hakikat ile dostluk eder.” ifadeleriyle Urfî’yi över (Tarlan, 1964: 192).
Sebk-i Hindî şiirinin “ben dili” özelliğini, Anadolu sahasında en belirgin şekilde ilk defa
ifade eden Nef’î’de de bu durumun İran sahası Sebk-i Hindî şiirinde “ben dili”ni en fazla
kullanan Urfî-i Şirâzî’ye özenmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Hatta Nef’î’nin 29
gazelinde “ben” zamirinin ön planda yer aldığı kâfiye ve redifler vardır. Ayrıca, Nef’î’nin
gazellerinde, şâirlerin kendilerini övdükleri fahriye bölümü, oldukça önemlidir (Babacan,
2008: 345). Hatta bu işi, Peygamber Efendimiz’e yazdığı naata fahriye beytiyle başlayacak
kadar ileri götürmüş bir şâirimizdir. Böyle nadir görülen bir ortak özellikle Nef’î’nin Urfî’yi
örnek aldığı açıktır.
Görüldüğü üzere, Osmanlı sahası Sebk-i Hindî şâirlerinin en çok zikrettikleri Hintİran sahası Sebk-i Hindî şâiri Urfî’dir. Urfî çoğu zaman şâirlerimizce, bir karşılaştırma
unsuru ve kendi şâirlik kabiliyetlerini övgü vesilesi olarak zikredilse de edebî niteliği ve
şâirlerimizce üstat kabul edilmesi, onu öne çıkaran özelliklerindendir (Babacan, 2008: 409).
Bazı durumlarda kendilerini Urfî ile denk tutan şâirler, bazen de ona üstünlük iddia
etmişlerdir. Öte yandan, yine birçok şâir tarafından, onun şiirlerine şerhler yazılmıştır.
Bunların dışında, Nef’î başta olmak üzere, birçok Sebk-i Hindî’ye mensup Dîvân şâirinin
üslûbunu da etkilemiştir.
2.2. YANYALI SÜLEYMAN EFENDİ (Ö. 1797’DEN SONRA)
Hayatı hakkında tezkirelerde ve diğer biyografik kaynaklarda bilgi bulunmayan
Yanyalı Süleyman Efendi hakkında en somut bilgileri şerh metninde görmekteyiz.
Yanyalı Süleyman Efendi hakkında yaptığımız araştırma sonucunda kaynaklarda bir
bilgi bulunamamıştır. Öte yandan Metinde şârih kendi hayatı hakkında bazı ipuçları
vermiştir.
Yanyalı Süleyman Efendi hakkında şerh metninde yer alan en net bilgi dîbâce
bölümünde yer almaktadır. “h. 1212(m. 1797) senesinin başlarından hayatının sonuna kadar

30

Urfî, bu kafiye ile naat söylemekle ruhlar meclisinde ezelden dem vurmaktadır.
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Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa’nın yıldızlar misali, nimet sofrasında ve irfan ve kerem
meclisinde toplanmış olan fazilet ve hüner sahipleri, belâgat ehli ve övülmüş sıfatlı güzel
zatlara yakınlık kurarak ve edeplerinin faziletinin izini takip edip ustalık kazandıktan sonra
şiir ve düzyazının inceliklerini mümkün olduğu kadar öğrenip bilgilendim.” [1b]
ifadelerinden anlaşıldığı üzere m. 1797’den itibaren Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa’nın
meclisinde bulunduğu ve burada edebî gelişimini sağladığı anlaşılmaktadır.
Aşağıda yer alan kısımda "Tatar" kelimesine dair açıklama yapılırken şârih
çocukluğunda beş sene kadar Dağıstan'da bulunduğu ifade etmiştir.
•

“Tatar” Įrān ve Daġıstan semtlerine İslām çocuķlarına yigirmi yaşına varınca ķızlar gibi zülf
śalıvirürler. Bu faķįrüŋ daħı vaķt-i śabāvetümde Dāġıstān’da başuma geldi. Belki beş sene zülüflü
gezdüm. [75a]

Metinden elde ettiğimiz bilgiye göre Yanyalı'nın hâmîsi Yanya Valisi Tepedelenli
Ali Paşa'dır. Öte yandan aşağıda yer alan bilgiye göre Karlı şehri müderrisi Zühdi Efendi ile
Yanyalı'nın aynı dönemde yaşadıkları görülür. Karlı şehri müderrisi Zühdi Efendi Yanya
Valisi Tepedelenli Ali Paşa'nın Fransızlara karşı Venedik denizindeki adalarda ve Adriyatik
sahillerindeki bazı yerlerde (Preveze, Butrinto, Voçina, Parga: Nevâhir-i Erbaa) kazanmış
olduğu zafer sonucu yaptırdığı çeşmeye tarih düşürmüştür. Şârihin buradaki amacı Zühdi
Efendiyle istihza etmektir. Yanyalı Süleyman Efendi’nin Zühdi Efendiden şerh metninde
naklettiği şiirinin son beytinde belirtilen tarih miladî olarak 1788'e karşılık gelmektedir. Bu
da eserin bu tarihten sonra yazıldığını kesinleştirmiştir. [207b]
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3. BÖLÜM: ŞERH-İ DÎVÂN-I URFÎ’NİN İNCELENMESİ
3.1. Sebeb-i Teşrih ve Şerhin Dîbâcesi
Şerh metnine Doğu edebî geleneğine uygun bir biçimde besmele ile Rahman ve
Rahim olan Allâh’ın adıyla başlanmıştır. Şerhin başlığı kırmızı kalemle yazılmış “Haźā Şerĥu
Dįvān-ı ǾUrfį Be-Taķrįr-i Süleymān Efendi Yanyalı” (Bu kitap Yanyalı Süleyman Efendi’nin

Anlatımıyla Urfî Dîvânı’nın şerhidir) Farsça başlığı yer almaktadır. Başlıktan sonra
dîbâcelerde yer alan nesir üslûbuna uygun bir şekilde kaleme alınmış hamt ve sena ifadeleri
yer alır. “Hamt, âlemlerin Rabbi olan Allâh’adır.” ifadesi ile ilk olarak Allâh daha sonra ise
“Salat ve selam, bütün ümmetlerin ve peygamberlerin efendisinin ve onun ailesinin ve
sahabesinin üzerine olsun.” ifadeleriyle Hz. Muhammed'in âli ve ashabına dua
edilmiştir. [1b]
Bu kısa dua girişinden sonra, Yanyalı Süleyman Efendi kendisi için “Şirazlı Urfî’nin
-Allâh’ın rahmeti onun üzerine olsun- inciler saçan kasîdelerinin ve şiirlerinin mütercimi
olan bu kusuru çok kulunuz.” ifadesini kullanmıştır. Bu açıklamadan sonra hâmisi olan
Tepedelenli Ali Paşa için kaleme alınmış olan methiye yer almaktadır. Bu manzumede genel
olarak şu ifadelerle Ali Paşa methedilmiştir. Yanya’nın ve bütün Arnavut beldelerinin de
dahil olduğu şehirlerin ve köylerin yüce şanlı valisi ve kudretli koruyucusu ki vezaret
makamı onun zatıyla şeref bulmuştur, gözler onun gibisi daha önce görmedi. Bil ki o aklıyla
adeta bu devrin Asaf’ıdır. Faziletiyle meydanda at koşturur. Cömertlik sahibi olan Allâh,
temiz bir yaratılışla onu fazileti, hüneri, lütfu ve keremiyle yaratmıştır. Cenk aslanı, kılıç ve
kalem sahibi, fazilet ve cömertlik ile düşmanlarını avlayan Rüstem’in savaş ilmine sahiptir.
Bahar mevsiminde goncaların açılma vaktinde, zat-ı şerîfinde güzel ahlakı, fazileti,
cömertliği ve edep her zaman görünür. Allâh onu cihan halkının huzur ve güvenliğine sebep
kılmıştır. [1b-2a]
Yanyalı Ali Paşa’yı nazmen methettikten sonra nesir olarak “O, vezirlik burcunun
güneşi ve saadet yıldızının doğuş yeridir. Din ve devletin koruyucusu, şeriat hükümlerinin
icracısı, yeryüzünün halifesinin fermanına bağlı, din düşmanlarının kahredicisi, Hristiyan
kalelerinin fatihi” ifadeleriyle onu övmüştür.
Tepedelenli Ali Paşa övgüsünden sonra Yanyalı kendisi için “Tepedelenli Ali Paşa
Hazretleri’nin kulağı küpeli kölesi ve parayla alınmış bendesi” ifadeleriyle Ali Paşa’nın
himayesinde olduğunu dile getirmiştir.
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Dîbâcenin devamında şu ifadelerle Tepedelenli Ali Paşa’nın devri “Özellikle Ali
Paşa’nın saadete erişmiş zamanında azgınlık ve taşkınlık kapıları kapatılmış ve alçak
kimselerin ve kötü niyetlilerin fesatçı fikirleri yok olduğundan âlem, rahata ermişti. İnsanlar
ikbal ve izzet yastığına oturup istirahat etmişlerdi. Ali Paşa’nın hükmü altında bulunan Ebedî
Osmanlı Devleti’nin memleketlerinin köy ve şehirlerindeki sakinlerin büyük ve küçüklerinin
hepsi ferahlık veren mesire yerlerinde ve özellikle mescit ve ibadethanelerinde kalp huzuru
ve neşe içinde Ali Paşa’nın devlet ve ikbali için hayır dua ediyorlardı.” ifadeleriyle tasvir
edilmiştir.
Dîbâcenin son kısmında Yanyalı Süleyman Efendi, Ali Paşa’nın şerefli ismi hayırla
hatırlansın ve böyle mübarek zamanlar boş yere ölmesin ve bu fikir ve kalplerin cemiyeti
kaidesiz olan feleğin elem askerlerinin hücumuyla yıldızlar gibi dağılıp fırsat elden gitmesin
diyerek elinde bulunan, meşhur Urfî’nin birçok kasîde, münacat, Hz. Peygamber
Aleyhisselam’ın miraciyesi ve bazı gazeller ile yarıda kesilmiş şiirlerini lafızları altından
olmak üzere ağır aksak hâliyle tercüme etme yoluna girip yazmaya başladığını ve bu küçük
hediyesinde olacak olan ayıp ve kusurların merhamet sahibi, fazilet ve hüner ehlinin gözüne
çarpınca altın iplikli af ve bağışlama etekleri ile o kusurları örterek kendisini hayır dualarıyla
hatırlamalarını ümit ettiğini dile getirmiştir. [2a]
3.2. Şerh-i Dîvân-ı Urfî’nin ve Şiirlerin Başlıklandırılması
Doğu edebiyat geleneğinin bir parçası olan esere besmele ile başlama şerh metninde
de görülür. Şerhe Rahman ve Rahim olan Allâh’ın adıyla başlanmıştır. Öte yandan metinde
bütün başlıklar kırmızı mürekkeple kaleme alınmıştır. Şerh metninin başlığı, “Haźā Şerĥu

Dįvān-ı ǾUrfį Be-Taķrįr-i Süleymān Efendi Yanyalı”dır. Arapça “Hazâ” ifadesi ile Farsça
“Şerh-i Dîvân-ı ǾUrfî” tamlamasının birlikte kullanıldığı görülür. Başlıktaki ifade günümüz
Türkçesiyle “Bu (kitap) Yanyalı Süleyman Efendi’nin Anlatımıyla Urfî Dîvânı’nın
Şerhi’dir” şeklindedir. Başlıkta geçen “be-takrîr” ibaresi elimizdeki nüshanın sima kayıtlı
veya Yanyalı Süleyman Efendi’ye okunmuş bir nüsha olduğunu göstermektedir.
Şerh metninde şerhe konu olan şiirler üç şekilde başlıklandırılmıştır. Bunlardan
birincisi manzumelerin konusuna göre ikincisi beyitlerin son harflerine göre, üçüncüsü ise
manzumelerin nazım şekillerine göre başlıklandırmadır. Lâkin bunlar arasında net bir
tutarlık olduğu ve tek tip bir başlıklandırma yoluna gidildiği söylenemez. Başlıkların genel
olarak yapısı şu şekildedir:
•

Harf-i “Bâ” (Farsça tamlama)

•

Harfü’d-Dâl (Arapça tamlama)
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•

Fî-Harfi’ş-Şîn (Ön edat+Arapça tamlama)

•

Harfü’l-Elif Bu Kasîde-i Girân-Kadr Midhat-i Hayrü’l-Ümem Sallallâhu ǾAleyhi Ve
sellemdür. Allâh İhtitâmını Müyesser Eyleye Âmîn (Kasîdenin konusu hakkında
bilgilendirme)

•

Münâcât-ı Dîger (Manzumenin türü hakkında bilgilendirme)

•

Terkîb-i Bend (Manzumenin nazım şekli hakkında bilgilendirme)
3.3. Şerh Metodu Açısından Şerhin İncelemesi
Yanyalı Süleyman Efendi, şerh metninde Urfî’nin beyitlerine farklı açılardan

yaklaşmıştır. Şerh metninde medhiye, hicviye, mersiye ve fahriye türünde gazel, kasîde ve
terkib-i bend nazım şekillerinde kaleme alınmış toplam 44 şiir şerh edilmiştir. Genel olarak
şerh metninde Yanyalı’nın takip ettiği şerh metodunu şu şekilde sıralayabiliriz:
1.

Beyitte yer alan bazı kelimelerin üzeri kırmızı mürekkeple belirtilerek şerhe

başlamadan önce karşılıkları verilmiştir. Nadiren lügat ismi zikredilerek kaynak
gösterilmiştir.
2.

Yanyalı’nın Urfî şerhinde, bazı şerhlerde görülen mısra mısra şerh metodu

değil, beyit beyit şerh metodu takip edilmiştir.
3.

Şerh edilecek beyitten sonra beyte ait bazı kelimelerin “… be-maǾnā …”

şeklinde karşılıkları açıklanmıştır.
4.

Kelime ve terkîblerin sözlük anlamları ile birlikte, bazı durumlarda mecazî ve

yan anlamları hakkında “bundan murâd…” “murâd…” şeklinde ibarelerle detaylı
açıklamalar yapılmıştır.
5.

Kelime açıklamalarından sonra beyitler, “mahsûl-ı beyt” ifadesiyle yorumlu

olarak bütün hâlinde tercüme ve şerh edilmiştir. Ayrıca, bazı durumlarda, “yaǾnį” ibaresiyle
bir önceki tercüme benzer kelimelerle geliştirilerek ikinci bir destekleyici tercüme
eklenmiştir.
6.

Yine “mahsûl-ı beyt” bölümlerinde, beytin Türkçe tercümesinden önce bazı

edebî sanatlara da değinilmiştir.
7.

Beyitlerin açıklandığı kısımlarda bazen şârih Arapça ve Farsça dil bilgisi

unsurlarına değinir. Lâkin klâsik şerhlerde yoğun olarak görülen bu izahlara Yanyalı’nın
şerhinde pek rastlanmamıştır.
8.

Beyitteki manânın okuyucu tarafından daha iyi anlaşılması için farklı

kaynaklardan alıntılar yapılmıştır. Kimi zaman şârih diğer şâirlerden beyit örnekleri
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vermiştir. Böylece anlam pekiştirilerek metindeki tekdüzeliğin önüne geçilmiş olur. Bazen
âyet ve hadîs nakil yöntemiyle şerhin güvenilirliğini artırır. Öte yandan yer yer şârih,
beyitteki bir mazmunu, manâyı veya mefhumu açıklamak için kıssa ve hikâye nakleder.
Bu bölümde metnin şerh metoduna ait ana hatlar ve şerh tekniğini oluşturan önemli
hususiyetler değerlendirilerek şârihin şerh metodunun ortaya konulması amaçlanmıştır.
Metinde uygulanan şerh metotları aşağıda müstakil başlıklar hâlinde verilmiştir. Metinde
genel olarak klâsik şerhlerde görülen uygulamaya benzer şekilde, girift bir bütün olan beytin
kelime, ek ve terkip parçalarına indirgenmesi ve daha sonra gerekli izahların yapılmasıyla
bu parçaların tekrar birleştirilerek anlaşılır bir bütün hâline getirilmesi söz konusudur.
Metnin tamamında şerh kısımları “Mahsul-ı Beyt” başlıkları altında toplanmıştır. Öte
yandan metnin genelinde beyitlerde geçen anlaşılması güç kelimelerin şerhten önce
açıklamalarının yapıldığı görülür. Metnin büyük bölümünde beyitlerde geçen bazı
kelimelerin anlamlarını verdikten sonra şerhe geçiş yapılırken bazı beyitlerin şerhinde
kelime izahları yapılmadan doğrudan şerhe geçildiği de görülmektedir. Aşağıda yer alan
örnekte beyitte geçen kelimeler ve mefhumlar açıklanmadan doğrudan beytin şerhine
geçilmiştir:
•

Velį be-nisbet-i evśāf-ı vaĥdet-i ervāĥ
Hemān ki reft be-nezdįk-i men hemān āmed
Belį ol ħurşįdüŋ zevāli sebebiyle dūçār-ı miĥen ü meşaķķat oldum ammā vaĥdet-i ervāĥ vaśfı
nisbetiyle hemān ol gitdiyse senüŋ gibi bir źāt-ı memdūĥu’ś-śıfāt baŋa bedel oldı yaǾnį vaĥdet-i
ervāĥa nisbetle elbette her bir eczā aślįsine rücūǾ itse gerek. [34a]

Genel anlamda şerh metninde beyit, beyitle alâkalı bazı kelimelerin anlamlarına dair
izahlar ve “mahsul-ı beyt” başlıkları altında beyitlerin şerhlerinin yapıldığı bir sıramala
görülür. Bununla birlikte şârih tarafından metnin daha iyi izah edilmesi için bazı şerh
metotlarının uygulandığı görülür. Bu metotlar ve örnekleri aşağıda sıralanmıştır:
3.3.1. Analojik Örnekleme / Kıyas ve Akıl Yürütme
Klâsik şerhlerde görülen örnekleme ve delil gösterme metotları bazı yönleriyle
mantık bilimindeki “analojik akıl yürütme ve kıyas” yöntemiyle benzerlik göstermektedir.
Analoji (temsil) bir akıl yürütme metodu olarak iki şey arasındaki benzerliğe dayanarak biri
hakkında verilen hükmü diğeri hakkında da vermektir. Kısaca zihnin özelden özele
yürüyüşüdür (Öner, 1986: 172). Klâsik şerh metodolojisinin önemli bir unsuru olan bu
yaklaşım için böyle bir başlık açmamızdaki sebep şerh metinlerini sadece edebî metinler
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olarak görmekten öte, onların aynı zamanda birer felsefe ve mantık eserleri olduğunu
düşünmemizdir. Zira klâsik şerh metinleri hem içerik hem de yöntem açısından birçok sosyal
bilim dalına malzeme sunmaktadır. Metinde geçen analojik örnekleme ve analojik kıyas
örnekleri şu şekildedir:
Şerhte geçen “Mesela bir kimse ay yüzlü bir sevgilinin mecazî aşkına düşerek onun
yüzüne hayran olsa elbette canlılığına sebep olan çeşitli yiyecek ve içeceklerden kesilir.”
ifadesi ile “Öyleyse Ezelî ve eşsiz olan Allâh’ın cemâline hayran olan namsız ve nişansız
âşıklar da fani olan canlılık suyuna susamazlar.” cümlesi arasında görülen mantıksal ilişki
analojik akıl yürütmeyi örneklendirir:
•

Meŝelā bir kimse bir meh-peykerüŋ Ǿaşķ-ı mecāzįsine dūçār olup sįmāsı ĥayretine giriftār olsa elbette
ĥayātına bāǾiŝ-i envāǾ gūne-i meǿkūlāt u meşrūbātdan münķaŧıǾ olur. Pes imdi cemāl-i Lā-yezāl-i
Ĥażret-i bį-miŝāle vālih ü ĥayrān olan Ǿāşıķān-ı bį-nām u nişān teşne-dil-i āb-ı zindegį-i fānį olmayup
belki ebedü’l-ebed ĥayret-zede-i ĥüsn-i cemāl olan ĥaķįķįde ħuşk-leb cām-ı āb-ı zindegįden dest-şū
iderse Ǿaceb degildür. [5b]

Metinde Urfî’nin memduhunu övmesinden duyduğu hazdan dolayı kendinden
geçmiş oluşu ile aç bir papağanın şekerin içine atıldığındaki hâli arasında bir benzerlik
oluşturulmuştur. Her ikisinde de içinde bulunulan durumdan dolayı davranışlarına yansımış
bir şaşkınlık ve kendinde olmama hâli vardır.
•

ǾUrfį’nüŋ bį-ħodluķdan Ǿinān-ı iħtiyārı elden giderüp jājħāya başlarsa siz rencįde-ħāŧır olmayup
maǾźūr ŧutuŋ. Zįrā ŧūŧį-i gurisne şįr ü şeker içine atarlarsa ne ŧarįķile śabra tāb-āver olup ol şekerden
bir miķdārın yiyüp ve bir miķdārın telef itmeye. [48a]

Vahdet inancını açıklamak için ile su dolu testiler arasında şu ifadelerle analojik
kıyas ve örnekleme yapılmıştır: Her ne kadar âlem vücutla birbirinden ayrı olsa da bâtıni
surette ikisi de bir tecellîden zuhûr etmiş olan tek bir nurdur. Mesela elli yahut yüz testi, su
ile doldurulup bir yere konulsa görünüşte ayrıdırlar. Lâkin o testileri kırıp suların hepsi bir
yere dökülse tek bir cisim olurlar. Âlem de bunun gibidir. Hak ehli kimdir ve fesat ehli
kimdir? Cenâb-ı Hak onu kudret eli ile ayırır, demektir.
•

Lākin śūret-i bāŧında bir tecellįden žuhūr itmiş nūr-ı vāĥiddür. Meŝelā elli yāħūd yüz destį śu ile
memlū idüp bir cānibe ķonulsa śūret-i žāhirde müteferriķdurlar. Lākin anları şikest idüp śuyın bir
maĥalde rįħte olınsa cism-i vāĥid olur Ǿālem daħı buŋa mānenddür. [53a]

Urfî’nin aşağıda yer alan beytinde, Hz. Ali'nin cömertliğinin sonunu saymakla
getirilemeyeceği ifade edilmiştir. Bu düşünceyi destekleyici “mesela bir kişi otursa ve
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etrafına daire çekmeye başlasa o daire son bulmaz. Bin daire çeksen yine o bir dairedir. Çizgi
üzerine bin tane daha çizgi çeksen de o dairenin sonu olmaz.” ifadesi analojik örnekleme ve
akıl yürütme örneğidir. Bu akıl yürütmesinde benzerlik noktası sonsuzluktur.
•

Besān dāǿire der-ĥaś-ı cūd-ı ū her dem
Şeved telāķį-i āġāz intihā-yı şumār
…

Çoķ kimseler Ĥażret-i Şāh-ı Velāyetüŋ cūd u iĥsānı dāǿiresinüŋ śaymasında her dem Ǿahdüŋ intihāsını
bulmaġa āġāz eylerler. Lākin maĥall-i imkān degildür. Meŝelā bir ādem oŧursa ve eŧrāfına dāǿire
çekmege başlasa ol dāǿire nihāyet bulmaz. Biŋ dāǿire çekseŋ yine ol bir dāǿiredür. Çizi üzerine çizi biŋ
çizi çekseŋ yine nihāyeti bulınmaz. Pes şāhuŋ cūd u iĥsānınuŋ dāǿiresinüŋ nihāyeti olmaz. [81a]

“Onun gazabı öyle bir attır ki ne zaman onu meydana sürse, âb-ı hayattan ölüm tozu
kaldırır.” anlamındaki beytinde geçen ölüm tozunun kalkması hayali, şerhte “örneğin bir
keskin atı sulak yerde koştursan ve etrafa ondan toz kalksa biniciler nazarında bu at
kıymetlidir.” ifadesiyle analojik örnekleme ve kıyasa tabi tutulmuştur.
• Ol şehenşāh-ı kerem-kāruŋ Ǿitābı keǿenne bir ĥaşmetlü atdur ki anı incidüp đarb-ı şiddet-i rikāb ile
dizginledügi vaķt her gāh cevelānda ol ķadar mühįbdür ki Ħıżr’uŋ āb-ı ĥayātından ġubār-ı merg ħįzān
olur yaǾnį fi’l-meŝel, bir keskin atı bir śulaķ yerde cevelān getürseŋ andan eŝer-i ġubār žuhūr eylese
cündįler miyānında muǾteberdür. [135b]

Aşağıda yer alan örnekte, “zaman” analojik kıyas yöntemiyle suya benzetilmiştir. Bu
kıyasa göre benzeşim unsuru her ikisinin de varlığının kalıcı olmayışıdır. Örneğin, elinize
bir su alsanız ve sıksanız elinizde su kalmaz. Tıpkı zaman da böyledir adı var kendisi yoktur,
denilmiştir.
•

Zįrā zamān didügümüz keyfiyet-i rūzgārdur. Hįç vücūdı pāyidār ve varlıġı ber-ķarār degildür. Meŝelā
eline śu alsaŋ ve śıķsaŋ śıķılacaķ eŝer elde ķalmaz. Keźālik zamānenüŋ daħı śıfātı var, vücūdı yoķdur.

[155a]
Urfî’nin aşağıda yer alan beytinde “Kirlenmiş gönül ve iffetsizlikten dolayı
umutsuzluk kapısını çalma. Af Diclesi bunlarla kirlenmez.” ifadesinden hareketle şârih
beytin mazmununun “Allâh’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.” (Zümer/39:53) âyeti
olduğunu ifade etmiştir. Burada kıyas unsurları arasında görülen ortak unsur imitvar olma
ve Allâh’ın rahmetinin büyüklüğüdür.
•

Ez-dil ü dāmen-ālūde der-i yeǿs me-zen
Dicle-i Ǿafv be-įnhā ne-şeved müstaǾmel
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“Dicle” meşhūr olan ırmaġuŋ adıdur lįkin bu maĥalde deryā-yı raĥmet-i bį-pāyān-ı Ħudā’dur ve bu
beytüŋ mażmūnı Ķurǿān-ı Ǿažįmu’ş-şānda: Lā-taķnatu min-raĥmetillāh āyetine muŧābıķdur. [179b]

3.3.2. Analojik Şiir Örneklendirmeleri
Metinde Urfî'nin beyitlerinde geçen mazmun ve manâya benzer başka bir beyit veya
manzumenin örnek verildiği görülür. Lâkin metinde yer alan bütün şiir alıntıları “analojik
şiir örneklendirmesi” olarak değerlendirilemez. Burada asıl dikkat edilmesi gereken iki beyit
arasında hayal, mazmun veya anlamsal bir paralellik bulunmasıdır. Metinde bu tür
örneklendirmeler “niteki”, “niteki şāǾir dimiş”, “niteki şāǾir buyurur” gibi ifadelerle
yapılmıştır. Analojik beyit örneklendirmelerinin en önemli hususiyeti metinlerarasılık bilimi
açısından çok kıymetli malzemeler sunmasıdır. Bu yönüyle özellikle Sebk-i Hindî gibi bir
şiir anlayışının takibi ve şâirler arası etkileşimi bize göstermesi açısından somut delil teşkil
etmektedir.
Urfî’nin beytinde geçen bahar tasviri, başka bir şâirden alıntılanan beyitteki bahar
tasviri ile örneklendirilmiştir.
•

Biyā ki dįde-i nergis zi-ħˇāb şod bįdār
Dimāġ-ı gonce muǾaŧŧar şod ez-nesįm-i bahār
…Niteki şāǾir dimiş:
MıśrāǾ:
Faśl-ı bahār olsa da bülbül śadāsın diŋlesek [101a]

Metinde Urfî'nin beytinde geçen “Lale sabah şarabı içerek topraktan dışarı çıktı ve
güzel nergis bir kadehle mahmurluğunu giderdi.” ifadeleri Hâfız-ı Şirâzî'nin mısralarındaki
“Sarhoşlar, uyanın. Sabah şarabını getirin.” ifadeleri ile örneklendirilmiştir.
•

Zi-ħāk lāle śabūĥį-konān bįrūn āmed
Şikest nergis-i raǾnā be-yek piyāle ħumār
… Niteki şāǾir buyurur.
MıśrāǾ:
Hāti’ś-śabūĥ hubbū yā eyyühe’s-sukārā [101a]

Metinde Urfî'nin “Cennet gülşeninde figan ediyorum ve zindan köşesinde bir nağme
söylüyorum.” anlamındaki beytindeki figan ve firakı Mevlânâ'nın Mesnevî'sinden “Dinle,
bu ney neler hikâyet eder, ayrılıklardan nasıl şikâyet eder.” beyti ile örneklenmiştir.
•

Mįkonem der-gülşen-i cennet fiġān
Naġmeį der-künc-i zindān mįzenem
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…Nitekim Celālūddįn ķaddesallāhu sırrahu’l-Ǿazįz, ibtidāǾ-ı Mesnevįsinde buyurur:
Beş’nev įn ney çün şikāyet mįkoned
Ez-cüdāyihā ĥikāyet mįkoned
[235a]

Urfî'nin beytinde geçen “Senin vasıflarının düşüncesinin gecesindeki hayret ışığı
mübarek akıl kuşunu yuvasından düşürmüş.” ifadesi “Zâtına idrâk irişmek muhâl
/ Dergehine irmedi murg-ı hayâl” beyti ile örneklenmiştir.
•

Nūr-ı ĥayret der-şeb-i endįşe-i evśāf-ı to
Pes hümāyūn murġ-ı Ǿaķl ez-āşiyān endāħte
…
Beyt:
Źātına idrāk irişmek muĥāl
Dergehine irmedi murġ-ı ħayāl [2b]

Urfî'nin “Âcizlik elbisesinin eteğini irfan yönünden uzun yapıp kısalığı âriflerin akıl
ceybine bırakmış.” anlamındaki beytindeki âcizlik düşüncesi şârih tarafından “Evet, insan
için acziyetini itiraf etmekten daha büyük irfan olmaz. İlahî sırların hakikatinin özüne
erişilememesi Allâh’ın açıkça bir emri olduğu için acziyeti itiraf etmek de irfandan sayılıp
muteber görülür.” ifadesiyle desteklendikten sonra “Seni vasfedenler seni vasfetmekten âciz
kaldılar, biz seni hakkıyla bilip tanıyamadık” beytiyle örneklendirilmiştir.
•

Kerde ez-Ǿirfān libās-ı Ǿacz-rā dāmān dırāz
Kūtehį der-ceyb-i Ǿaķl nükte-dān endāħte
…
ǾAczen el-vāśifūne min-evśāfik
Mā Ǿarefnāke ĥaķķā maǾrifetik [3a]

Urfî'nin “Gam kuşuna yem olarak can getirdim. Böylece o Hümâ kuşu bu kemiğe
gölgesini salsın.” anlamındaki beytine dair şârih tarafından, yükseklerden uçan Hümâ
kuşunun yiyeceğinin kemik olduğuna işaret edildikten sonra SaǾdî Şirâzî'nin Hümâ'nın aynı
özelliğine değinilen “Hümâ bütün kuşlardan daha şereflidir, çünkü o kemikle geçinir ve
diğer canlıları incitmez.” beyti ile örneklendirilmiştir.
•

ŦuǾme-i murġ-ı ġamet-rā maġz-ı cān āverde em
Ān hümā tā sāye ber-įn üstüħˇān endāħte
…
Beyt:
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Hümāy ber-heme murġān ez-ān şeref dāred
Ki üstüħˇān ħored cānver niyāz dāred [4a]

Urfî'nin beytinde “Aşikâre günahlarından dolayı kullarının namus perdelerini
kaldırmaz, vazife ve rızıklarını onların kabul edilmez hatalarından dolayı kesmez.”
ifadeleriyle dile getirilen düşünce şârih tarafından “Bu kıtlık, pahalılık ve el darlığı insanları
kuşatmıştır. Bu ise âlemin baştan ayağa ahlaksızlık ve günaha düşmesinden kaynaklanmıştır.
Yoksa haşa ki âlemlerin Rezzak’ı olan Allâhu Teâlâ’nın çokça ihsan ve ikramı sınır tanımaz.
Yani kendi günahları sebebiyle Hak Teâlâ kimsenin rızkını kesmez.” ifadeleriyle
desteklendikten sonra Şeyh Sa'dî'nin “Bendelerinin namus perdesini aşikâre suçlarla yırtmaz
ve büyük hatalarından dolayı da onların rızıklarını kesmez.” beytiyle örneklendirilmiştir.
•

Perde-i nāmūs-ı bendegān be-günāh-ı fāĥiş ne-dered
Ü važįfe-i rūzį be-ħaŧā-yı münker ne-bered
… Nitekim Şeyħ SaǾdį raĥmetullāhi Ǿaleyh buyurur:
Perde-i nāmūs-ı bendegān be-günāh-ı fāĥiş ne-dered
Ü važįfe-i rūzį be-ħaŧā-yı münker ne-bered [35b]

Aşağıda yer alan beyitte geçen “Ey can! Bir kadeh iç ve sarhoşluğunu arttır.” ifadesi
Hâfız'ın beytindeki “Ey sâkî, kalk bana kadehi ver, öyle sarhoş olalım ki yarının gamını
unutalım.” ifadeyle örneklendirilmiştir.
•

Ey cān piyāleį der-keş ü mestį ziyāde kon
K’et zehr-i hicr teşne fezā kerd rūzgār
… Niteki merĥūm Ĥāfıž-ı Şįrāzį buyurur.
Beyt:
Sāķiyā ber-ħįz ü der-deh cām-rā
Ħāk ber-ser kon ġam-ı eyyām-rā [96b]

Metinde Urfî'nin “Ne yücelik ki tezhibi Bismillâh olan her kitap senin naatın olmadan
başlarsa günah levhasına dönüşür.” beyti Sâib-i Tebrizî'nin “Eğer bismillâh unvanları
taçlandırmasaydı yeni yazılan dîvânların şirazesi kıyamete kadar kalmazdı.” beyti ile
örneklendirilmiştir.
•

Zihį Ǿizzet ki bį-naǾt-ı to levĥ-i maǾśiyet gerded
Her ān defter ki Bismillāh koned teźhįb-i Ǿünvāneş
Nitekim Śāǿib merĥūm buyurur:
Eger ne medd-i bismillāh buved tāc-ı Ǿünvānhā
Ne-geştį tā ķıyāmet nev-ħaŧŧ-ı şįrāze dįvānhā [136a]
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Urfî’nin aşağıda yer alan beytinde geçen “Kevser suyunun peşinde olma.” ifadesini
şârih Nâbî'nin “Olma hayret-zede-i cennet ü nâr / Ol anun sâhibine Ǿâşık-ı zâr” beyti ile
örneklendirmiştir.
•

Me-cū kevŝer mey-i laǾl ŧaleb k’ez-vey çü kes nūşed
Be-reng-i lāle ez-tārek be-rūyed cām-ı mercāneş
Nitekim Nābį merĥūm buyurur.
Beyt:
Olma ħayret-zede-i cennet ü nār
Ol anuŋ śāĥibine Ǿāşıķ-ı zār [132b]

Urfî'nin beytinde geçen sevgilinin yüzündeki terin gülün üzerindeki çiğ tanesine
teşbihi, başka bir şâirin beytinden örneklendirilmiştir.
•

ǾAraķ ez-şebnem-i gül dāġ şeved ber-ruħ-ı ĥūr
Aħker ez-feyż-i hevā sebz şeved der-manķal
Nitekim şāǾir buyurmışdur.
Beyt:
Ruħ-ı surħında degildür Ǿaraķ ol ġonce-i nāz
Gül-i pür-şeb-nem rengini gördi ter düşdi [177b]

Urfî'nin beytinde gül ile yapılan bahar tasviri başka bir şâirin gül ile yapılan benzer
bir bahar tasvirinin yer aldığı beyti ile örneklendirilmiştir.
•

Nev-bahār āmed ki efşāned çü ĥüsn-i yār gül
Çün viśāl-i yār rįzed her ħas u u her ħār gül
Beyt:
Bahār irdi yine bāġa döşendi natǾ-ı jengārį
Yine sulŧān-ı gül ķıldı müşerref taĥt-ı gülzārı [188b]

Aşağıda yer alan örnekte Urfî'nin beytinin mazmunu şârih tarafından “nitekim bu
beytin mazmunu bu Türkçe beyitten ehline malum olur.” ifadesiyle başka bir beyitle
örneklendirilmiştir.
•

Çün be-bāzįçe şevem mülzem-i erbāb-ı kelām
Ħande-i cevher-i ferdest delįl-i taķsįm
… Nitekim bu beytüŋ mażmūnı bu Türkiyyü’l-Ǿibāre beytden ehline maǾlūm olur.
İdince ħande-i şįrįni ol dehān-ı dü-nįm
Getürdi ehl-i kelāmuŋ ħalel Ǿaķįdesine [195b]
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Aşağıda yer alan örnekte Urfî'nin beytinde geçen “Onun mahallesinden Kâbe’yi tavaf
etmeye gitmek, denizden teyemmüm etmek için çıkmaya benzer.” ifadesi başka bir şâirin
beytindeki “Ey hane sevenler! Neden kil ve taşa taparsınız, saf ve seçkin olanların
sevdiklerine tapın.” ifadesiyle benzeşim kurularak örneklendirilmiştir.
•

ǾAzm-i ŧavāf-ı KaǾbe zi-kūyeş çünān buved

K’ā-yend ez-berāy-ı teyemmüm birūn zi-yem
…Nitekim dimişlerdür:
Beyt:
K’ey ħāne-perestān çe perestįd gil ü seng
Ān ħāne perestįd ki ħāśān ŧalebįdend [231b]

3.3.3. Tümdengelim ve Tümevarım
Klâsik şerhlerde genel olarak ilk aşamada girift bir bütün olan beytin daha küçük ve
anlaşılır parçalara bölünmesi işlemi tümdengelime örnek teşkil eder. Daha sonra ise yine bu
parçalardan hareketle beytin birleştirilerek başka ve anlaşılır bir bütün elde edilmesi de
tümevarımı örneklendirir.
Aşağıda yer alan beyitte mantık ilmindeki tümdengelim ve tümevarım metoduna dair
izler görülür. Beyitte geçen “Ben gülde bahçeyi ararım sen ise bahçede gülü. Ben dumanda
ateşi görürüm sen ise ateşte dumanı.” ifadesine şârih, mantık ilmindeki “tümdengelim” ve
“tümevarım” yöntemleriyle yaklaşmıştır. Parça olan “gül”den uzlet kastedilmiştir. İnsanoğlu
da bütünden bir parçadır. Genellikle ehlullâhın Allâh'a yaklaşmasına vesile olan parçaların
rehberliğidir. Çünkü parça bütünden ayrılmıştır. “Bütün her şey aslında dönecektir.”
ifadesine göre insan ruhunun sonu da bütünün bir parçası olarak aslına dönmektir. Hakikaten
vücûdun dönüş yeri Hak'tır. Beyitte geçen “bağ” ile kesret ve kül kastedilmiştir. İkinci
mısraın ateş ve dumanı da bahsedilen anlamdan ibarettir. Örneğin bir yerde bir ateş olsa
uzaktan alevi görünmez ama onun dumanın varlığından bilirler, denilmiştir.
•

Men ez-gül bāġ mįcūyem to gül ez-bāġ mįcūyį
Men āteş ez-duħān bįnem to ez-āteş duħān bįnį
“Gül”den murād vaĥdet u Ǿuzletdür, baǾżılarına göre cüzǿdür ki benį ādem külden bir cüzǿdür ve ekŝer
ehlullāhuŋ işāretlerine nažaran insān-ı kāmil taĥśįl-i ser-māye-i ķurb-ı kül itdügi reh-nümā-yı cüzǿ
iledür zįrā cüzǿ külden münfaśıldur. Külli şeyǿin yerciǾu ilā-aślihi mıśdāķı üzere Ǿāķıbet rūĥ-ı insānį
ki külden bir cüzǿdür maĥalline rücūǾ eylese gerek. Nitekim vücūduŋ merciǾi ħākdur. [155a]

Aşağıda yer alan örnekte beyit önce kendi içerisinde daha küçük anlam öbeklerine
ayrılmıştır. Bu anlam öbeklerinin karşılıkları verildikten sonra “mahsul-ı beyt” bölümünde
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tekrar parçaların birleştirilerek beytin bir bütün olarak Türkçeye çevirisinin yapıldığı
görülür.
•

“Der-diyārį” bir diyārdaki, “k’eş” ol diyāruŋ, “buved-nažm-ı umūr” umūruŋ nažm olur. “Ez-Ǿadl-i to”
senüŋ Ǿadlüŋden muntažam ola. “MaǾśiyet-rā” maǾśiyetüŋ kendisine, “kefş dūzend” pā-pūş dikerler.
“Ez-külāh-ı ictināb” ictināb külāhından. Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Bir diyārda ki anuŋ umūr u meśāliĥi
Ǿadlüŋle silk-i nažm olmış ola, fi’l-ĥāl ol beldenüŋ maǾśiyetine ictināb külāhından pā-pūş dikerler.
YaǾnį ol diyāruŋ śaġįr ü kebįri sālik-i rāh-ı Cenāb-ı Bārį olup aślā maǾśiyet anda ŧurmayup maĥv olur,
dimekdür. [22a]

3.3.4. Bütüncül Şerh/Geştaltçı Yaklaşım
Klâsik şerhlerde genel olarak görülen şerh metodu beyitlerin kelimelere ayrılarak
analiz edilmesidir. Öte yandan bazı şerh metinlerinde beyitlerin bir bütün olarak ele alındığı
ve açıklandığı da görülür. Bu yöntemde beyitte geçen cümle öbekleri izah edilir. Yanyalı
Süleyman Efendi da şerh metninde yer yer bütüncül şerh metodunu benimsemiştir.
Urfî'nin “Bağışlaman sevaba düşman, yumuşaklığın günaha dost, her adımın şefkat
için tuzak.” anlamındaki beytinde geçen “ǾAfvet sevâb-ı düşmen” ve “hilmet günâh-ı dûst”
terkiplerine bütüncül olarak yaklaşılmıştır.
•

“ǾAfvet ŝevāb-ı düşmen” Ǿafv u keremüŋ ŝevāba düşmendür, dimekdür… “Ĥilmet günāh-ı dūst”
ĥilmüŋ günāhuŋ dūstıdur. [7a]

Aşağıda yer alan örnekte “Bu dört beyit içinde İlahî irade ve takdir ile Hz. Ali’nin
kerametleri anlatılmıştır.” ifadesiyle işaret edilen dört beytin ortak bir anlamsal çerçevede
değerlendirildiği ve bu yönüyle bütüncül şerhe örnek teşkil ettiği görülür:
•

Eger ez-sefįne-i ĥikmet çünįn ber-āyed fāl
Ki fitne-rā eŝer-i taķviyet füzūn gerded
...
Ġubār-ı ĥādiŝe rįzed be-rūy hem çendān
Ki der-bisāŧ-ı cihān źerre bį-sütūn gerded
...
Veger be-fāl der-āyed ki ez-şarāb-ı neşāŧ
Çünįn be-terbiyet laǾl lālegūn gerded
...
Hemān-dem Ǿinān-ı fitne be-gįred be-nabż mürde şeved
Gelū-yı ġam be-feşāred ki muşt-ı ħūn gerded
...
Bu dört beyt içinde irādet-i Rabbānį ve meşiyyet-i śamedānį ile Ĥażret-i ǾAlį’nüŋ kerāmātların irād
eylemişdür. [57b]
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3.3.5. Delil/Dayanak Gösterme
Klâsik şerh metinlerinde metnin güvenilirliğini sağlamak ve artırmak amacıyla en sık
başvurulan şerh metotlarından biri delil ve dayanak göstermedir. Bu delil ve dayanaklar
arasında “Ulemâ ve hükemânın görüşleri”, “ayetler”, “hadîsler”, “diğer şâirlerden şiirler”,

“aklî ve fikrî delil gösterme” ve “sözlükler” yer alır.
3.3.5.1. Sözlüklerden Delil Gösterme
Metinde bazı kelimelerin anlamları sözlüklerden nakledilmiştir. Nadiren “Kenzü’l-

Lüġa”, “Śıĥāĥ-ı Cevherį”, “Burhān-ı ĶāŧıǾ” gibi sözlük isimlerinin zikredilmesinin yanı sıra
kaynak gösterilmeden “lügat” ifadesiyle yapılan açıklamalar yapıldığı görülür. Böylesi
durumlara şu örnekler verilebilir:
Metinde “Kûre” sözcüğüne dair sözlükte ateş ocağı, demirci ocağı ve ateş küresi
denildiği ama burada kastedilenin ‘Urfî’nin içi olduğu; “Haddâd”ın sözlükte demirci
manâsında olup kastedilenin ise ise bizzat Urfî'nin kendisi olduğu ifade edilmiştir.
•

“Kūre” luġatde āteş ocaġı ve demürci ocaġı ve kūre-i nār dimekdür, murād ǾUrfį’nüŋ derūnıdur.
“Ĥaddād” luġatde demürci dimekdür, murād bi’ź-źāt kendisidür. [50a]

Aşağıda yer alan örnekte, “nesr”in lügatte akbaba denilen kuş olduğu ama bu beyitte
gökyüzündeki yıldızların kastedildiği ifade edilmiştir.
•

Ān ki ger raħş ber-eflak cehāned gerded
Püşt-i nesr-i felek ez-nakş-ı sümeş sįne-i bāz
“Raħş” ŧonanmış at dimekdür, “çehāned” śıçradursa “nesr” luġatde kerkes didükleri ķuşdur lākin bu
maĥalde rūy-ı āsumānda tūb-ı müterākim olan encüm dimekdür, “süm” ŧırnaķ maǾnāsına, “bāz” ŧoġan
didükleri yırtıcı ķuşa dirler. [108a]

Urfî’nin beytinde “O eğer mızrağının engerek yılanı toprağın içine girse Ayaz’ın
zülfünden Mahmud’un gönlünü dışarı çıkarır.” ifadesiyle zikredilen “EfǾî” kelimesine dair
lügat manâsının engerek yılanı olduğu ama burada mızrak ucu anlamında kullanıldığı ifade
edilmiştir.
•

“EfǾį” luġatde yılan dimekdür, bu maĥalde mızrāķ ucına müstaǾmeldür, “rümĥ” mızrāķ dimekdür,
“teh” her nesnenüŋ ķaǾrına dirler. [108a]
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Papatya anlamındaki “Ǿukhuvân” kelimesine dair aşağıda yer alan kısımda şârih
Kenzü'l-Lüga'yı kaynak göstermenin yanı sıra Burhan-ı Katı'dan derkenar yazıldığı
belirtilmiştir:
•

“Ķurāś” ħalāś vezninde ism-i bābūnedür ki ǾArabįde uķĥuvān ve Türkįde papadya nevǾinden śıġır
gözi ve ķoyun gözi ve śıġır papadyası didükleri nebātdur. Gerçi bābūne muŧlaķ papadyadur. Lākin
muśannif ǾindindeǾuķĥuvān bābūne-i kārdur. Kenzü’l-Lüġa’da żamm-ı ķāf u teşdįd ile mażbūŧdur.
Ancaķ uķĥuvān ǾArabį olduġı ve Fārsį şįveyle ķurāś olduġı içün taĥşiye şod ez-Burhān-ı ĶāŧıǾ. [32b]

Bazen aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi şârih beyitte geçen bir kelimeden hareketle
kelimenin beyitte hiç yer almayan başka bir anlamına veya kullanımına değinmektedir.
Aşağıda yer alan örnekte yer alan beyitte geçen “Sıhâh” kelimesinden hareketle Farab'lı
Cevherî'nin Sıhah-ı Cevherî isimli lügatından bahsedilmiştir. Bununla birlikte beyitte şâhın
himmetinin kastedildiği de eklemiştir.
•

Luġat-nüvįs-i ħıred der-śıĥāĥ-ı himmet-i ū
Be-maǾnā luġat-ı endek avered bisyār
“Śıĥāĥ” meşhūr olan luġatde bir kitābdur ki Śıĥāĥ-ı Cevherį dirler. Lākin bunda “śıĥāĥ” himmet-i
şāhdan kināyedür. [80b]

Metinde şârih, “dil-ârâm” kelimesinin açıklamasını yaptıktan sonra kaynak
zikretmeden Tuhfe-i Vehbî'den kelimenin açıklamasının olduğu mısrayı nakletmiştir (Kılıç,
2007: 420).
•

“Dil-ārām” göŋül eglencesi maĥbūba dirler. Nitekim şāǾir buyurur. MıśrāǾ: Göŋül eglencesi maĥbūba
dil-ārām dinür. [109a]

Şârih, Farsça “rehîden” fiilinin açıklamasına dair Tuhfe-i Şâhidî'den iktibasta
bulunmuştur:
•

“Rehįden” taǾbįri merĥūm Şāhidį Efendi’nüŋ Tuĥfe’sinde beyān buyurduķları şāh beyti ki “Be-rehįd
ān kes ki şod hirāsān”dan meǿħūźdur. [207b]

3.3.5.2. Ulemâ ve Hükemânın Görüşlerinden Delil Gösterme
Metinde, yer yer isim verilmeden hükemâ, ulemâ ve meşâyıh ifadeleriyle ulemâ ve
hükemânın görüşlerinin delil gösterildiği kısımlardan örnekler aşağıda yer almaktadır:
Örnekte, “Gökyüzünün üç boyutu vardır. Biri uzunluk, biri genişlik ve biri de
derinliktir. Buna ‘üç boyut’ denir.” bilgisi hikmet sahiplerinin rivayetiyle nakledilmiştir.
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•

Ĥukemā rivāyetiyle āsumānuŋ üç buǾdı vardur. Biri ŧūlı ve biri Ǿarżı ve biri Ǿunķı yaǾnį uzunluķ ve
genişlik ve derinlikdür. [54a]

Aşağıda yer alan örnekte “Cebel'den kastedilen Musa'nın vücûdu mudur yoksa Tur
Dağı mıdır? Bu konuda farklı görüşler vardır: Zâhir alimleri Tur Dağı'nın, şeyhler ise
Musa'nın vücûdunun kastedildiğine karar vermişlerdir.” ifadeleriyle ulemâ ve meşâyihin
görüşleri şerhe delil gösterilmiştir.
•

“Cebel”den murād vücūd-ı Mūsā mıdur yoħsa cebel-i Ŧūr mıdur, iħtilāf vāķıǾ olmışdur. ǾUlemā-yı
žāhir cebel-i Ŧūr’ı iħtiyār ve meşāyiħ vücūd-ı Mūsā’ya ķarār virmişlerdür. [60a]

Birçok büyük âlim ve şeyhin fikir birliğiyle Hz. Peygamber’den “Allâh önce benim
nûrumu yarattı.” hadîsini naklettiği belirtilerek şerhe dayanak gösterilmiştir.
•

Nice nice Ǿulemā-yı Ǿižām ve meşāyiħ-i kirām ittifāķ idüp buyururlar ki Resūlullāh śallallāhu Ǿaleyhi
ve sellemden “Evvelu mā-ħalaķallāhu nūrį” diyü buyurmışdur. [129a]

Aşağıda yer alan kısımda, İstanbulî Serrâc-zâde İbrahim Efendi isimli âlim zattan
beytin manâsının doğrulandığı, başka bir anlamlandırmanın yanlış olacağı şârih tarafından
ifade edilmiştir.
•

Bu beytüŋ maǾnāsını ħˇācemüz İstānbulį Serrāc-zāde merĥūm İbrāhįm Efendi’den bu vechile taĥķįķ
olınmışdur. Āħer vechile maǾnā ittiħāź ideri olur ise kendisinden ħilāf-ı maǾnā śudūr idecegi maĥalli iştibāh degildür. [252b]

3.3.5.3. Âyetlerden Delil Gösterme
Âyetler klâsik şerh metinlerinde şârihlerin beyitlere getirdikleri yorumlamalara
dayanak gösterme amacıyla en sık başvurdukları kaynaklardandır. Zira âyetler dayanak
oluşturulan yorumlamaların güvenirliği artıran önemli unsurlardır. Metinde klâsik şerh
metinlerinde başvurulan bu metoda birçok kısımda başvurularak bazen âyetlerin tamamı
bazen de kısmî olarak yapılan iktibaslarla âyetlere atıflar yapılmıştır.
Metinde, Hz. İsa'ya indirilen “mâǿide” sofrasından hareketle “Kavluhu TeǾâlâ”
ibaresiyle “Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki
dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun.
Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.” (Mâide/5:114) âyeti nakledilmiştir.
•

Konem ez-māǿide-i maǾnevįyeş mihmānį
Erzaķį ger be-ser-i ħˇān-ı vücūd āyed bāz
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Ķavluhu TeǾālā: Rabbenā enzil Ǿaleynā māǿideten min-e’s-semāǿi tekūnu lenā Ǿįden li-evvelinā ve
āħirinā ve āyeten minke, verzuķnā ve ente ħayru’r-rāziķįn. [111b]

Metinde, evliyaullâhın hâllerinin “Bilesiniz ki, Allâh’ın dostlarına hiçbir korku
yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Yunus/10:62) âyetine mutabık olduğu, “[Allâh’ın
rahmetinden ümidinizi] kesmeyin.” (Zümer/39:53) âyetinin ise halktan kimseler için bir
teselli olduğu ifade edilmiştir.
•

Bu ĥāl ise şerįǾatüŋ Ǿindinde kebāǿirdendür. Ammā ĥaķįķatine nažar olınsa E lā inne evliyāǿullāhi lāħavfun Ǿaleyhim velā-hum yaħzenūn āyetine mā-śadaķdur. Ve āyet-i lā-taķnatu nüzūlı tesliye-i Ǿavām
içündür. [251a]

Beyitte geçen “Bakış ışığımda utancımdan dolayı o kadar titreşim var ki umut yüzünü
dalgalı su gibi görmekteyim.” ifadesinden hareketle “Allâh’ın rahmetinden ümidinizi
kesmeyin. Şüphesiz Allâh, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok
merhamet edendir.” (Zümer/39:53) âyeti nakledilmiştir.
•

Śūret-i ümįd mįbįnem çü āb-ı mevc-zen
Beski mįgerded zi- şermem raǾşe der-nūr-ı nigāh
…
Her ne ķadar şerm-i Ǿiśyānumdan nūr-ı nigāhuma raǾşe düşer de yaǾnį her ne ķadar cerāǿim ü
Ǿiśyānum sebebiyle nūr-ı nigāhuma lerze düşerse de yine raĥmet-i Ħudā’dan ve mantūķ-ı lā-taķnaŧu
min-raĥmetillāh innallāhe yaġfirü’ź-źünūbe cemįǾan innehū huve’l-Ġafūru’r-Raĥįm. [255b]

3.3.5.4. Hadîslerden Delil Gösterme
Şerhlerin itibarı, kıymeti ve güvenilirliği açısından âyet ve hadîslerden dayanak
göstermeler son derece mühimdir. Şârih, hadîslernden iktibaslar yaparak şerhteki
açıklamalarına, düşünce ve savlarına en güvenilir ve muteber kaynaklardan biri olan hadîsler
aracılığıyla dayanak göstermiş olur.
Urfî'nin beytinde geçen “dür” (inci) kelimesini anlamlandırmak amacıyla şârih kendi
düşüncesine göre bu incinin Hz. Muhammed olarak yorumlanması gerektiğini ifade ederek
“Allâh’ın yarattığı beyaz inci” hadîsini bu düşüncesine dayanak olarak göstermiştir.
•

“Cevher-i Evvel” bu lafıžda bir iki maǾnā dimişlerdür. Kimi Cebrāǿįl-i Emįn ola. Ve kimi Ĥażret-i
Seyyidü’l-Murselįn ola diyü taǾyįn itmişlerdür. Lākin ol mā ħalaķallāhu dürreti beyżā'da olan dürre
olmaķ cevher lafžına ensebdür ki kevneyn murād ola. [5a]
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Klâsik şerhlerde sık kullanılan delil ve dayanak gösterme ibareleri “mısdak” ve “masadak” kelimeleridir. Aşağıdaki örnekte Allâh'ın hilminin yani affediciliğinin günaha dost
olduğu ifadesine açıklık getirmek amacıyla “Rahmetim gazabımı geçti.” hadîsi bu ibareyle
zikredilmiştir.
•

“Ĥilmet günāh-ı dūst” ĥilmüŋ günāhuŋ dūstıdur yaǾnį sebaķat raĥmeti Ǿalā ġađabį māśadāķı üzre
insāna maġfiretüŋ sārį olsun içün Ǿiśyāna ruħśat virdüŋ dimekdür. [7a]

Şârih, şerhin bu kısmında Urfî'nin beytinde geçen “Ashab-ı şikem” ibaresini izah
etmek için hadîs nakletmiştir. Şârih, “ashab-ı şikem” yani mide ehli olanlar için “Biz zâhire
hükmederiz” hadîsindeki cennet âşıklarıdır, ifadelerini kullanmıştır.
•

Aśĥāb-ı şikem “Naĥnu naĥkümü bi’ž-žāhir” diyüp cennāt-ı Ǿāliyāt Ǿāşıķlarıdur. [12b]

Urfî'nin beytinde geçen “Bu yoksullukların hepsi fesatlık yüzündendir. Yoksa
Allâh’ın cömertliğinin sonu yoktur” düşüncesine delil olarak şârih, “Öldüreni ölümle, zina
edeni fakirlikle ikaz edin” hadîsini iktibas etmiştir.
•

Niteki Ĥażret-i Seyyid-i Veled-i Ādem śallallāhu TeǾālā Ǿaleyhi ve sellem ĥadįŝ-i muǾciztevǿemlerine beyān buyurdılar: Beşşirü’l-ķātil bi’l-ķatli ve’z-zānį bi’l-faķr. [36a]

Hz. Ali methiyelerinin konu edildiği kasîdelerde Hz. Ali hakkında birçok hadîs
nakledilmiştir. Aşağıda yer alan kısımda Hz. Ali'ye dair “Ben [ve] Ali bir nurdanız.” hadîsi
iktibas yapılmıştır.
•

Nitekim Ĥażret-i Faħr-ı Kāǿināt Ǿaleyhi efđalü’t-taĥiyyāt buyurur: Ene ve ǾAlį min-nūrin vāĥidin. Pes
nūr vāĥid olınca bir źāt olmış oldı. [114a]

Hz. Ali hakkında nakledilen hadîslerden biri de onun ilmine dair “Ben ilmin
şehriyim, Ali de kapısıdır.” hadîsidir.
•

Ĥażret daħı: Ene medinetü’l ilmi ve ǾAliyyun bābuhā mıśdāķınca esrār-ı ilāhį ħuśūśını ibtidā Şāh-ı
Merdān ile istişāre ve kendilerine daħı olanı aŋa daħı taǾlįm ve andan müsteĥaķ-ı emānet olan Çehār
Yār-ı Güzįn vesāǿir aśĥāb-ı bihterįn Rıđvānullāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn ĥażerātına neşr buyururlar imiş.
[135a]

3.3.5.5. Diğer şâirlerden Manzumelerle Delil Gösterme
Urfî'nin beyitlerinde yer alan manâ, mefhum, kavram ya da mazmunla benzer ya da
aynısının yer aldığı başka bir şâirden beyitler şârih tarafından beyte getirilen yoruma delil
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olarak sunulmuştur. Delil olarak gösterilen beytin bilinen, meşhur bir beyit olmasının yanı
sıra açık ve anlaşılır olmasına da dikkat edildiği görülür.
Urfî'nin beytine yapılan, “Hümâ kuşunun yiyeceğinin kemik olduğuna işaret eder.”
yorumundaki Hümâ kuşunun kemikle beslenmesine dair ifadeye dayanak göstermek
amacıyla şârih tarafından Sa'dî'nin Gülistan'ından bir beyit nakledilmiştir:
•

“ŦuǾme” meǿkūlāt u meşrūbāta dirler. Ve daħı hümā-yı bālā-pervāzuŋ ŧuǾmesi üstüħˇān olduġın işāret
ider.
Beyt:
Hümāy ber-heme murġān ez-ān şeref dāred
Ki üstüħˇān ħored cānver niyāz dāred [4a]

Beyitte geçen “Öyle bir bahçe ki gül toplayıcısı oradan gül dışarı çıkaramaz.”
ifadesinden hareketle şâir ismi zikredilmeden “(Ondan) haberi olanlardan bir daha haber
gelmedi.” anlamındaki mısra nakledilmiştir. Her iki mısrada da gizli ilimlere ve esrâr-ı
ilahîye vâkıf olanların bu gördüklerini ve bildiklerini gizli tutmaları ifade edilmiştir.
•

Çünān bāġį k’ez-ū gül-çįn ne-y-āred gül birūn borden
Ne ān bāġį ki bāyed ħār-çįn ez-bįm-i dozdāneş
…
MıśrāǾ:
Ān-rā ki ħaber şod ħaberį bāz ne-y-āmed
Mıśdāķı üzre ġavvāś-ı deryā-yı Ǿaşķ olan yek-rengler esrārın künhini şerĥ ü beyāna ķādir degillerdür.
[124b]

Beyitte “Dar gönlümün iniltisi dudağın etrafında dönmeye başlarsa, Hz. Davud’un
dudağı nağmenin göğsüne elini koyar.” ifadesiyle âşığın tesir edici inlemesi ifade edilmiştir.
Bundan hareketle şârih, aşksız nale ve feryadın çok etkili olmayacağını belirterek “Nitekim
şâǾir buyurur.” ifadesiyle “Ey Bülbül! Nale eyle, zira kalbi yaralıların feryadı çok hoştur”
mısraını nakletmiştir. Ortak anlam aşka düşenin inlemesinin de tesirli olacağıdır.
•

Leb-i Dāvūd destį mįnehed ber-sįne-i naġme
Dil-i tengem hemānā gird-i leb mįgerded efġāneş
…Nitekim şāǾir buyurur.
mıśrāǾ:
Nāle kon bülbül ki feryād-ı dil-figārān ħoşest [130a]
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3.3.6. Açıklama
Şârih, şerh metninde birçok defa “yaǾnį”, “lākin”, “zįrā”, “ĥaśılı” gibi ifadelerle şerhe
açıklamalar getirmektedir.
Urfî'nin “Kader eğer benim bahçemin baharını cennete götürdüyse işte cennet
bahçesinin baharı bu bahçeye geldi.” anlamındaki beytinin şerhinde şârih, kasîdenin
genelinde var olan ölümden şikâyet sebebine dair şu ifadelerle açıklamada bulunmuştur: Bu
kasîdede geçen ölümden yakınmalar için bazı kimselerin “Akrabasından birinin ölümüdür.”
bazılarının ise “Kardeşinin ölümüdür.” dediklerini işittimse de bunun mutlaka oğlunun
ölümü olduğu bu beyitte açıkça görülür ki “bahâr-ı bâğ-ı me-râ” diye meramını ifade
etmiştir. [34a]
Aşağıda yer alan örnekte, açıklamaya dair “zira” ibaresiyle başka bir açıklama
getirilmiştir. Burada olduğu gibi şerhe de izahlar yapıldığı görülmektedir.
•

Ĥāśılı źāt-ı şerįfüŋde bu derece furśat-ı kāmile der-kār iken ārāyiş-i kevn ü mekān ve nižāmı
memleketi intižām itmeyüp ĥāli üzre muǾaŧŧal bıraķmaķ ġarįb keyfiyetdür. Bu beytüŋ bālāsına nažarla
Şāh Mįr bu’l-Fetĥ’üŋ diyār-ı āħere naķlidüp kendi taħtın tehį vü ĥālį bıraķduġı ola. Zįrā merĥabālar
ile vaśfa ibtidā eylemiş. [24a]

Urfî'nin “Onu ağlar ve yüreğinin yandığını görmedikçe, Ruhullâh yüzüne güneş ve
ayın güzelliğini güldürmezler.” anlamındaki beytinde geçen “Ruhullâh” kelimesine dair
şârih farklı görüşleri de dikkate alarak şu yorumlamalarla açıklamada bulunmuştur:
“Ruhullâh”ın ya Cebrail Aleyhisselam ya da Hz. İsa Aleyhisselam olması yaraşır. Lâkin Hz.
İsa olmak daha uygundur; büyük melekler latif varlıklardır aşk özelliği insanlara mahsustur.
Her ne kadar bazıları Cebrail Aleyhisselam olduğunu düşünseler de burada çok uygun
görünmez.
•

“Rūĥullāh” yā budur ki murād Cebrāǿįl alehi’s-selām ola yā budur ki ǾĮsā ibn Ǿaleyhi’s-selām. Lākin
ǾĮsā olmaķ sezādur zįrā melāǿik-i Ǿižām cism-i laŧįfdür. Keyfiyet-i Ǿaşķ ise beşere maħśūśdur. Egerçi
baǾżılar Cebrāǿįl’i iħtiyār eylediler, lākin çendān münāsib maĥall görinmez. [127a]

Aşağıda yer alan örnekte şârih, “Bu beyit, zâhiren insana ağır görünen bir tabirdir.
Lâkin ehlince bilinir ki zünnar-ı nakusun aksi imandır.” ifadeleriyle düşüncelerine
açıklamalar getirmiştir.
•

Bu beyt śūret-i žāhirde egerçi ŧabǾa girān görinür bir taǾbįrdür. Lākin ehline maǾlūmdur ki zünnār-ı
nāķūsuŋ Ǿaksi įmāndur. [130b]
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Aşağıda yer alan kısımda, “nitekim”, “pes” ve “ki” ibareleriyle beytin anlamına dair
farklı yönlerden açıklamalar getirilmiştir. Urfî’nin beytinde geçen “Nitekim at keskin
yürürken asıl renginden kırmızı renge döner. İşte bu cana ve gönle safa bahşeden ve şimşek
gibi olan at da atlayış esnasında kırmızı renge dönerse şaşılmaz.” ifadesi beyitteki anlama
dair açıklamadır.
•

Nitekim at keskin yürürken aśıl renginden reng-i āħere döner. [142b]

3.3.7. Atasözü/Deyim/Kelâm-ı Kibar ve Kalıp İfade İzahları
Beyitlerde geçen kalıplaşmış Farsça terkiplerin Türkçe karşılıklarına şerh esnasında
değinilmiştir.
Dil-i hod horden: Ciğer kanını içmek:
•

“Dil-i ħod mįħored” hūn-ı cigerin yir [22b]

Ter-zebân: Dili baş götüren; dedikodunun çokluğu için kullanılır.
•

“Ter zebānį” dili baş getüren; keŝret-i güftügūdan Ǿibāretdür. [22b]

Şeb der-tulûǾest âfitâb: Gecenin gelişi güneşin doğuşu iledir. Yani hakikat ehlinin
katında açık bir durumdur ki her karanlığın elbette bir parlaklığı ve her bir ayrılığın bir
kavuşması ve her bir derdin devası vardır.
•

Dāned įn maǾnā ki şeb der-ŧulūǾest āfitāb
… gicenüŋ śudūrı ŧulūǾ-ı āfitāb iledür yaǾnį ehl-i ĥaķayıķuŋ Ǿindinde vāżıĥ bir keyfiyetdür ki bir
žulmetüŋ elbette bir revnaķlıġı ve bir hicrānuŋ bir viśāli ve bir derdüŋ bir devāsı muķarrerdür. [25b]

Be-ser-reftâr: Başı üzerinde sürtünerek yürümeye derler. Çok fazla saygı ve hürmet
göstermeden kinâyedir.
•

“Be-ser-reftār” başı üzerine sürtinerek yürimege dirler ki murād ziyāde taǾžįmden kināyedür. [84b]

Be-kizb-i bî-peder: Bu sözün o dönemde Türkçede de meşhurdu Yalanın babası
yoktur derler. Yalanın temelsiz olduğuna işaret eder.
•

“Be-kiźb-i bį-peder” bu söz Türkįde daħı meşhūrdur ki yalanuŋ babası yoķdur, dirler. Murād temelsüz
olduġına işāretdür. [92b]

Çeşm dûhten: Gözünü dikip bakmaya denir.
•

Meger zi-niǾmet-i ħulķeş bahār ħˇān ārāst
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Ki çeşm dūħte ber-śaĥn-ı būstān nergis
“Dūħte”den murād ziyāde göz diküp nigerān olmaķdur. [119b]

Sâye ber-dimâg efkenden: Bir kişi çok fazla düşünceye dalsa veya bir şeyden utansa
utancından başı aşağı eğilir. Başının gölgesi kendi kafasına ve yüzüne düşer.
•

“Sāye ber-dimāġ efkend” buyurduġı şundan kināyedür ki bir kişi ziyāde tefekküre yāħūd bir nesneden
ĥicāba giriftār olsa fi’l-ĥāl seri ħacāleti aşaġa aśar ve başınuŋ sāyesi dimāġına ve çehresine düşer.
[120a]

Lâf-ı şecâǾat zeden: Velilik ve keramet iddiasında bulunmadan kinâyedir.
•

“Lāf-ı şecāǾat me-zen” buyurduġı daǾvā-yı velāyet ü kerāmet itme, dimekden kināyedür. [150a]

Bî-dest ü bî-dîde: Vuslata eren soylu ve cömert kişilerin murakabedeyken Allâh'ın
tecellî denizine gark oldukları esnada gözleri kapalı, eli ve ayağı hareket edemez hâlde
olmalarından kinâyedir.
•

“Bį-dest ü bį-dįde” buyurduġı vāśılįn olan źevāt-ı kirāmuŋ murāķabeye varup ġarķ-ı baĥr-ı tecellį-i
İlāh olduķları hengāmda dįdeleri pūşįde ve dest ü pāsı ĥareketden mānde olduġından kināyedür.
[153b]

Gîsû-miyân-beste: Çok fazla gül ve sümbül toplama arzusunda olmak.
•

Gįsū-miyān-beste olmaķ kemāl-i ħˇāhiş-i yaġmā-yı sünbül ü gülden Ǿibāretdür. [178a]

Bûy-ı murâd ez-her gülî ne-âyed be-yâd: Gül'den sevgili ve güzel kastedilir. Her
gülden istenilen koku alınmaz. Her güzelle vuslata ermek mümkün değildir. Türkçede bunun
için “Her kuşun eti yenmez.” atasözü kullanılır.
•

Zāhidā būy-ı murād ez-her gülį ne-āyed be-yād
Tā mey-ālūd āverįm ez-ħāne-i ħammār gül
… Her bir gülden būy-ı murād ĥāśıl olmaz yaǾnį her bir dil-berden bir merām ve vuślatla dil-ārām
olamazsuŋ. Nitekim Türkįde dirler ki: Her bir ķuşuŋ eti yinmez ey zāhid gel tā ki ol güli ħammārħāne-i gülden mey-ālūd u mest getürelüm tā ki andan būy-ı murād esse yaǾnį ey zāhid cānāndan būyı viśāl ĥāśıl degildür. [192b]

Be-reh üftâden: Yola girmekten kinâyedir.
•

“Be-reh üftāden” yola girdüm, dimekden kināyedür. [203a]
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3.3.8. Aralarında Anlamsal Bütünlük Olan Beyitlerin Şerhi
Aralarında anlamsal bütünlük olan beyitlerin şerhinde bağlayıcı cümlelerle geçiş
yapıldığı görülür. Aşağıda bu tür beyitler ve şerhlerinden örnekler alınmıştır.
Aşağıda yer alan örnekte “Senin medhinden elde ettiğim sevap ve şeref Hassân’ı
Acem’i utandırmıştır.” beytiyle “Senin medhin yazmak istendiğinden beri kalem yukarı
bakmayı unutmuştur” beyti birbirleriyle konu bütünlüğü içerisinde olan beyitlerdir. Bu
nedenle bu beyitlerin şerhleri de birbirinin devamı olarak tasarlanmıştır. İlk beytin
açıklaması şu ifadelerle yapılmıştır: Ey İhsan Madeni! Senin meddahın olduğum için sevap
ve şeref elde etmede Acem'in Hassân’ı ki kastettiği kendisidir, öyle utanmıştır ki. Bu şerhin
son cümlelerinin tekrar edildiği ikinci beytin şerhinde şu ifadeler kullanılmıştır: Meddahın
olması sebebiyle şeref ve sevap kazanmak ümidiyle İran’ın Hassân’ı o kadar utanmıştır ki
ezelde irade edilmiş olan naatının yazılmaya başlanmasından beri kalem seni anmaktan baş
kaldıramaz olduğu gibi İran’ın Hassân’ı da utancından başını kaldıramaz oldu. Zira naat
söylemek ile ne kadar sevap ve şeref elde edilebilir. Yani bu sebepten kalemin başını aşağıda
tutması gibi o da utancından başını kaldıramaz oldu, demektir.
•

Taĥśįl-i ŝevāb u şeref nisbet-i naǾtest
Z’įn gūne ħacl sāħte Ĥassān-ı ǾAcem-rā
…
Tā naǾt-ı to āmed zi-meşiyyet be-nüvişten
Bālā nigeristān be-şod ez-yād ķalem-rā [13b]

Aşağıdaki örnekte, ilk beyitte cahilin hitabı, ikinci beyitte ise cahile verilecek cevap
söz konusu edilmiştir. Bu yönüyle beyitler arasında bulunan anlam bütünlüğüne istinaden
şerhler birbirinin devamı niteliğindedir. “Eger bir cahil bu nasıl sözdür derse, az olmuş çok
olmuş ihtiyaç talebini aklından çıkar. O cahile derim ki var git boş söz söyleme ve hevâ
söyleme. Senin dediğin rütbeye Hâtem ile Cem bile ulaşmış değildir.” şeklinde anlamsal
olarak birleştirilebilecek olan beyitlerin şerhleri şu şekilde birleştirilebilir: Eğer cahillerden
bir kimse bana hitap edip derse ki: Ey Urfî, nedir bu bağırış? Gönlünde temenni ettiğin
hacetini az ya da çok neyse iletiver. Yani “Ey Urfî, az ya da çok hayal ettiğin isteği ve
hacetini gönlünden uzaklaştır ve bu teraneyi bırak” diye cahillerden birisi bana hitap ederse,
bu şekilde muhatap olduğum o cahile şöyle cevap verebilirim: Ey cahil! Buradan git, boş
yere konuşma ve rüzgârı ölçme. Zira benim teranem Hatem-i Tayy ve Cemşid için değildir.
Yani benim nağmeli teraneme her padişah layık değildir. Sadece kendisine tabi olduğum o
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övülmüş sıfatlı zata mahsustur. Yoksa Hatem ve Cemşid benim gibi sihirler yaratan bir şâire
nerede sahip olabildiler, demektir.
•

Ger cāhil āvāze dehed k’įn çe terānest
Ĥācet be-ber ez-yād çe bisyār çe kem-rā
…
Gūyem ber-ū jājħā bād me-peymā
Įn pāye müsellem ne-buved ĥātem ü Cem-rā [19a]

“O zaman gökyüzü senin gök kubbenin altında ‘Ey âlî-mekân!’ der sana. Cebrail de
eşiğinde ‘Ey kudsî-cenâb!’ diyerek dua eder. Senin sarayının tavafının hayali bana hacc-ı
kabul gibidir, senin hatalı fikrin mümkün değildir, benim için doğrudur.” şeklinde anlamsal
olarak birleştirilebilecek beyitlerin şerhi şârih tarafında birbirinin devamı şeklinde şu
ifadelerle yapılmıştır:
•

Āsumān ez-zįr-i bāmet gūyed ey Ǿālį-mekān
Cevher-i Küll z’āstānet gūyed ey ķudsį cenāb
…
Ŧavf-ı kāħet k’ān ħayāl āmed me-rā ĥacc-ı ķabūl
Sehv-i reǿyet k’ān muĥāl āmed me-rā reǿy-i śavāb [23a]

Urfî'nin “Mazlumların intikam kaynağını fırtınanın eteğine bırakırsa” beyti ile
“Doğan kuşunun yuvasını yıkarak onu güvercinin evine atar.” beyti anlamsal olarak
birbirinin devamı niteliğindedir. Buna istinaden ilk beytin şerhi “Eğer övülen zat,
mazlumların haklarını almak için intikam mayasını sarsar rüzgârının eteğine atarsa yani
hazan rüzgârına mazlumların hakkını al diye...” eksiltili cümle ile bitirilmiştir. İkinci
beytinde şerhi ise bu şerhin devamı niteliğindeki şu ifadelerdir: Sarsar rüzgârı bu emre
memur olunca derhal zalim olan şahinin yuvasını harap edip o haraplığını güvercinin
yuvasının üzerine atar. Yani, şahin zalim ve güvercin mazlum olduğu için, güvercinin
hakkını alıp şahinin yuvasını harap ve viran eder, demektir.
•

Māye-i intiǾāş-ı mažlūmān
Ger be-dāmān-ı śarśar endāzed
…
Āşiyān ħarāb kerde bāz
Pįş-i burc-ı kebūter endāzed [45a]
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“Her akşam doğudaki güneşin etkisi ile zulüm seması kırmızı rengini aldığında.”
anlamındaki beytini “Senin fermanına isyan etmeyi düşündüğü için senin mızrağının karnına
saplanmasından korkarak kanlar kalmıştır.” beyti anlamsal olarak tamamlamaktadır.
Görüldüğü üzere de ilk beytin şerhi diğer beytin şerhiyle birlikte düşünülmediğinde yarım
kalmış izlenimi oluşturmaktadır.
•

Her şāmgeh ki ez-eŝer-i mihr-i ħāverį
Reng-i baķķam girifte sipihr-i cefā raķam
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh-ı Düldül-süvār v’ey pādişāh-ı kāmkār, her ġurūb vaķti ki sipihr-i cefā-raķamuŋ
ufķında reng-i baķķam ĥāśıl olur. Ol ĥālet ħāvere mensūb mihr-i ziyā-dāruŋ eŝer-i şaǾşaǾası degildür.
Belki:
Çün ser-keşį be-ĥükm-i to endįşe kerde est
Ħūneş fikende bįm-i sinān-ı to der-şikem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt, ol Ǿalāmet-i reng-i baķķam-ı ħāver eŝer-i mihr-i żiyā-güster ile degildür. Belki
senüŋ Ǿadl ü dāduŋ dāǿiresinden ŧaşra olmaķ içün ser-keşlik endįşesinüŋ eylemişdür. [233a]

3.3.9. Avâma Yönelik Şerh
Metinde bazı beyitlerin anlamı her ne kadar hususi çevrelerce bilinse de şârih beytin
anlamını diğer okuyuculara da ifham etmek için farklı izahlarda bulunmuştur. Aşağıdaki
örnekte beytin basiret sahipleri tarafından anlaşıldığını. Lâkin beytin anlatmak istediğinin
ifade edilmesinin gerekliliği sebebiyle, avâma yönelik detaylı açıklama yapıldığı
belirtilmiştir.
•

Ve daħı bu beyt ulü’l-ebśāra maǾlūm ise de merāmın ifhām itmek ehemm olduġından … [66a]

Örnekte, “Gerçi bu beytin manâsı basiret ehli için ortadadır. Böylece bırakmak
evladır.” dedikten sonra şârihin dostlarından bazıları ısrar ettikleri için biraz zâhirî
suretinden ifade edilmiştir.
•

ǾAlā ĥālihi terk olınması evlādur, diyü eĥibbādan baǾżısı ibrām u ihtimām eyledüklerinden bir miķdār
śūret-i žāhirinden ifādeye ibtidār olınur. [52]

3.3.10. Bağlama Göre Farklı Şerh İhtimallerinin Değerlendirilmesi
Klâsik şerh metinlerinde görülen bir üslûp özelliği ve şerh metodu olarak beyitlerin
farklı şerh ihtimallerinin şârih tarafından değerlendirildiği görülür. Bazı beyitlerde kendi
yorumlamalarına ek olarak diğer şârihlerin ve âlimlerin görüşlerine de yer verilmiştir. Öte
yandan bazı beyitler şârih tarafından birden farklı anlamıyla yorumlanmış ve
değerlendirilmiştir. Bu yorumlar öncesinde “efđal maǾnā”, “ġayrı bir maǾnā”, “bir gūne
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maǾnāsı”, “Gerçi bir maǾnā böyle olmaķ gerek ammā aśl maǾnā bu ola ki”, “yā budur ki”
gibi ifadelerin kullanıldığı görülür.
Şârih tarafından “Kader, bir deveye var oluş Selması ve ezel Leylâ’sı iki heybeyi
yükledi.” anlamındaki beytine dair “efdal maǾnâ”, “gayrı bir maǾnâ”, “bir gûne maǾnâsı”
ifadeleriyle farklı şerh ihtimallerini değerlendirilmesi şu ifadelerle yapılmıştır:
•

Beyt-i evvelįye nažaran maǾnā böyle ola. Lākin efđal maǾnā budur ki zihį taķdįr ki … Bu beytde ġayrı
bir maǾnā daħı dimişlerdür… Bir gūne maǾnāsı daħı fehm olınur… Lākin bu maǾnā çendān münāsib
degildür zįrā Ĥażret-i Faħr-ı Cihān yalŋız Ĥaķķile miǾrācda ittiśāl bulmadı. [12a]

Şârih, Urfî’nin “Sağlık ilacını senin fikrinden aldığı için İsa tabipliğe hastanın
kendisini gösterir.” anlamındaki beytinin şerhinde beyte dair “Yâhûd dimekdür ki”
ifadeleriyle farklı yorumlamalar yapılmıştır.
•

Yāħūd dimekdür ki ǾĮsā ŧabābeti reǿy-i münįrüŋüzden derece-i ġāyetde taǾlįm eyledüginden … [16b]

Aşağıda yer alan “Hazret-i İsa’nın o şekilde nutuk sokağında dilencilik etmesi,
efsaneler ve hikâyeler anlatması Şah’ın feyzinin çokluğundandı. Yahut onların feyzinden
şeref kazanmak için idi, demek olsa gerektir.” ifadesi iki farklı şerh ihtimallerinin
değerlendirilmesine örnek teşkil eder.
•

Ĥażret-i ǾĮsā ol vechile nuŧķ kūçesinde deryūzelik itdügi ve efsānelik idüp ĥikāyet eyledügi kemāl-i
feyżleri cihetinden idi. Yāħūd anlaruŋ feyżinden kesb-i şeref itmek idi dimek ola. Vallāhu aǾlem. [58a]

Beytin şerhi birkaç cümle ile açıklaması yapıldıktan sonra “Beytin bir manâsı böyle
olmalı ama asıl manâ şöyle olsa gerek.” ifadesiyle beytin farklı şerh ihtimalleri
değerlendirilmiştir.
•

Gerçi bir maǾnā böyle olmaķ gerek ammā aśl maǾnā bu ola ki eger ĥasūduŋ münkesir … [70b]

Aşağıda yer alan kısımda, beytin şerhi yapıldıktan sonra “yâhûd dimek olur ki”
ifadesiyle başka bir şerh ve anlamlandırma ihtimali de sunulmuştur. Öte yandan bu
yorumlama ve anlamlandırmanın çok da hoş olmadığı “Çendân ziyâ-bahş degil” ifadesiyle
dile getirilmiştir.
•

Yāħūd dimek olur ki āsumān Ǿunfuŋ üzerinde mādāmki rūzgār ħurşįdlik eyledi sāye-i saǾādeti
Hümā’yı maĥv eyledi. Lākin çendān żiyā-baħş degil. [98a]

74

Beytin şerhinde “Siyeh-rûz” kelimesinin anlamlandırmasına dair ihtimaller “yâ
budur ki” ve “yâhûd” ifadeleriyle değerlendirilmiştir.
•

“Siyeh-rūz”dan murād yā budur ki Ǿāşıķlaruŋ ibtilā-yı beliyye-i ħalķ ile şikeste-dil ola. Yāħūd “irciǾį”
daǾvetine icābet idecek güni ola. [126b]

Örnekte,

“Rûhullâh”

ifadesinin

anlamında

dair

farklı

yorumlamalar

değerlendirilmiştir. Şârih, bazılarının Cebrail manâsını tercih etmelerini çok uygun
bulmadığını ifade etmiştir.
•

“Rūĥullāh” yā budur ki murād Cebrāǿįl alehi’s-selām ola yā budur ki ǾĮsā ibn Ǿaleyhi’s-selām. Lākin
ǾĮsā olmaķ sezādur zįrā melāǿik-i Ǿižām cism-i laŧįfdür. Keyfiyet-i Ǿaşķ ise beşere maħśūśdur. Egerçi
baǾżılar Cebrāǿįl’i iħtiyār eylediler, lākin çendān münāsib maĥall görinmez. [127b]

Örnekte farklı bir şekilde anlamlandırmanın da mümkün olduğu ve bunun
zikrolunması gerektiği ifade edilmiştir.
•

Āħer vechile daħı maǾnā įrād olınmaķ imkāndadur. Nitekim źikr olınsa gerekdür. [152a]

Şârih, beytin şerhine dair farklı şerh ihtimallerini “yâ budur ki” ifadeleriyle dile
getirmiştir.
• “Ân” lafzı yā budur ki memdûhun ruǿyet-i cemâli murâd ola. Yā budur ki Ǿâleme
olan Ǿatiyye vü ihsânından. [246b]
3.3.11. Beyitlerin Konusu ve Yazılış Sebebi Hakkında Bilgilendirme
Metinde beyitlerin yazılış sebepleri ve genel olarak konularına dair açıklamalar
yapılmıştır. Şârih tarafından beyitlerin yazılış sebepleri ve konularına dair açıklamaların yer
aldığı kısımlardan örnekler şu şekildedir:
Şârih, aşağıdaki örnekte “Bu beyitte Hakk’ın vasıflarının anlatılmadaki acziyetini
itiraf etmektedir.” ifadeleriyle beytin konusuna değinmiştir:
•

Bu beytde Ĥaķķuŋ murġ-ı evśāfında bį-bāl ü per olduġına iǾtirāf-ı Ǿacz ola. [6a]

Verilen şu örnekte ise “Yani kıta söyledim dediğim kıta huzurunuzda okunur ama
ben sizden ayrıyım. Bu beyit şahın huzuruna varmak için bir ricadır.” ifadeleriyle beytin
konusu ve sebebi şârih tarafından açıklanmıştır.
•

Bu beyt ĥużūr-ı şāha varılmaķ içün ricādur. [23a]
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Diğer bir örnekte “Konuşanın suskunluğunu eksiklik olarak görürsün, tıpkı bülbülün
suskunluğunu sonbaharın zararından sanman gibi yanlıştır.” ifadesinden hareketle Urfî’nin
hayatından bir kesit aktarılmıştır. Rivayete göre Urfî, Semerkant civarında eşkıyalar
tarafından soyulmuştur. Daha sonra bir emire durumunu arz etmiş ve hakkını almıştır. Bu
rivayetten sonra şârih, kasîdenin bahsedilen beyitten sonraki kısmının zikredilen hadiseden
sonra yazıldığını ifade etmektedir. Zira insanın da hayatında yaşadığı hazan misali
olumsuzluklar onun susmasına sebep olur. Urfî de bu olaydan sonra benzer bir durumu dile
getirmiştir.
•

Rivāyetdür ki: ǾUrfį merĥūm baǾżı rufeķāsıyla Semerkānd cānibine Ǿaŧf-ı Ǿinān-ı Ǿazįmet itmişler iken
eŝnā-yı rāhda baǾżı eşķıyā ŧāǿifelerine muśādif düşüp şerlerinden küllį ālām u ekdāra dūçār olmışlar
idi… [159a]

3.3.12. Beytin arka planındaki Tarihî Gerçeklik
Şârih tarafından, Urfî'nin beyitlerinin tarihî arka planına dair açıklamalar yapılmıştır.
Şerhte kasîdede övülen ve Urfî’nin asıl velinimeti olan padişahın vefat ettiği, onun
vefatından sonra diğer bir memduh padişaha intisap ettiği ve bunun da Urfî’ye çok
ikramlarda bulunduğu ifade edilmiştir.
•

Bu beytde irāde olan maǾnā bu ola ki Memdūĥ Ǿaleyh şāhuŋ selefi olan pādişāh vefāt itmiş ki ǾUrfį
merĥūmuŋ aślį veliyyü’n-niǾmeti imiş. BaǾde’l-vefāt buŋa intiśāf idüp bu daħı ǾUrfį’ye ziyāde ikrām
itdügini beyāndur. [18b]

Şârih tarafından kasîdede yer alan merhabalar ile vasfa başlanmış olmasına dair “Bu
beytin öncesine bakılırsa Şâh Mîr Ebû'l-Feth'in vefat ederek kendi tahtını boş bıraktığı
anlatılmaktadır. Zira merhabalar ile vasfa başlanmıştır.” ifadeleri ile beytin arka planındaki
tarihî hadiseyi anlatmıştır.
•

Bu beytüŋ bālāsına nažarla Şāh Mįr bu’l-Fetĥ’üŋ diyār-ı āħere naķlidüp kendi taħtın tehį vü ĥālį
bıraķduġı ola zįrā merĥabālar ile vaśfa ibtidā eylemiş. [24a]

Şârih, kasîdenin başında yer alan ifadelerden Şah Mir Ebû’l-Feth’in tahta yeni
oturduğunun anlaşıldığını yahut düşmanlarının üstünlüğüyle tahtından uzaklaşmış ve
sonradan talihin yardımıyla yeniden saadetli tahtına geri döndüğünü belirterek kasîdenin
arka planındaki tarihî duruma dair açıklamada bulunmuştur.
•

Bu ķaśįdenüŋ ibtidāsında mefhūmı bu ola ki Şāh Mįr Ebū’l-Fetĥ yeŋi cülūs itmiş ola veyāħūd ġalebei aǾdā ile taħtından dūr ve yine iǾāne-i ŧāliǾ ile cülūs-ı taħt-ı sürūr ola. [31a]
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Aşağıda yer alan kısımda, şârih beyti açıkladıktan sonra, kasîdenin devamında
işlenen konuya dair açıklamada bulunmuştur. Kasîdenin devamında şârih tarafından, Hz.
Ali'nin ayağının toprağına ulaşmak ve ona olan aşırı sevgisini dile getirmek adına yeminlerin
olduğu bilgisi verilmiştir.
•

Bundan aşaġısı ķaśįdenüŋ nihāyetinüŋ beş altı beyt ķalaraķ cümlesi şāhuŋ ħāk-i pāyine varmaķ ve aŋa
şiddet-i maĥabbetine bināǿen ķasemiyyātdur. [85a]

3.3.13. Beytin Edâsına Dair İzahlar
Bazı beyitlerin şerhinde beyitte hâkim olan üslûp, tarz ve edaya dair şârih tarafından
bilgi verilmek suretiyle şârih tarafından beyitte hâkim olan genel hava yorumlanmıştır.
Urfî'nin aşağıdaki beytinde ifade edilen “uzlet” edâsı ve hissi şârih tarafından “bu
mahalde taǾazzül tarîkiyle buyurur ki” ifadesiyle dile getirilmiştir:
•

Bu maĥalde taǾazzül ŧarįķiyle buyurur ki… [105a]

Urfî'nin “Benim gönlümün çocuğuna dadı olarak huri ya da Meryem gelse de emdiği
zaman göğsünden zehir fışkırır.” anlamındaki beytinde şârihin kullanmış olduğu “Aşk acısı
ve dünyanın gamından şikâyet yoluyla” ifadesi şâirin üslûp ve edâsına dair bilgi verir.
•

Elem-i Ǿaşķ ve ġam-ı dünyādan iştikā ŧarįķiyle buyurur ki... [125b]

3.3.14. Bilinen Kelime, Mefhum ve Durumların İzahı
Metinde herkes tarafından bilinen kelime, mazmun, mefhum ve kavramlar için tekrar
tekrar açıklama yapılma yoluna gidilmemiştir. Bunun yerine “maǾrûfdur”, “maǾlûmdur”,
“meşhûrdur”, “zikri mürûr itmişdür”, “ehline maǾlûmdur”, “defaǾâtile zikri mürûr itmişdür.”
gibi ifâdelerle kelimelerin bilindiği veya daha önce açıklandığı belirtilmiştir:
•
•

Zįrā nev-Ǿarūsı mevcgāh-ı ħūna çekegeldükleri cümleye Ǿāşikār bir keyfiyetdür. [4b]
“Kāfūr” maǾlūm eczādur ki bir Ǿavrat yā bir er ekl eylese recūliyeti maĥv olup zürriyetinden münķaŧıǾ
olur. [69a]

•

Ne ĥāl ise mazmūn-ı beyt ħod maǾlūmdur. [148b]

3.3.15. Birleşik Yapı ve Terkip İzahları
Urfî'nin beyitlerinde geçen bazı terkipler ve birleşik yapılar bütün olarak şerh
edilmiştir. Bu terkiplerin ve birleşik yapıların bir bütün olarak açıklanması verilen
örneklerde görüleceği üzere söz konusu şerh metodunu örneklendirmektedir.
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“Ey (Allâh’ım), dert malını gönül pazarına bırakmışsın, kâr cevherini de zarar
ceybine koymuş(sun).” anlamındaki beytinde geçen “MetâǾ-ı derd”, terkibi dert ve elem
malı, olarak izah edilmiştir.
•

“MetāǾ-ı derd” derd ü elem metāǾı dimekdür. [2a]

Şârih, “Ey (Allâh’ım), dert malını can pazarına bırakmışsın, kâr cevherini de zarar
ceybine koymuş(sun).” anlamındaki beytinde geçen “bâzâr-ı cân” ifadesini, can ve gönül
pazarı, olarak izah etmiştir.
•

“Bāzār-ı cān” cān u dil bāzārı dimekdür. [2a]

3.3.16. Belâgat İzahları
Metinde aruz ve kâfiyenin yanı sıra belâgate dair hususiyetlere yeri geldiğince dikkat
çekilmiş ve şârih beyitler şerh edilirken şiirle ilgili görüşlerini de belirtmiştir. Metinde
şârihin amacı eğitmektir.
3.3.16.1. Şiir Bilgisi İzahları
Şârih, şerh esnasında yeri geldikçe vezin, kâfiye, nazım şekli, nazım türü ve edebî
sanatlar vs. konularla ilgili açıklamalarda bulunmuştur.
Şârih, şerh metninde “kıt'a” ifadesini bir nazım türü olarak kullanmamaktadır. Şârih
tarafından, Urfî'nin birbiriyle alâkalı ve aralarında anlamsal ilişki olan beyitleri için “kıt'a”
ibaresini kullanmaktadır.
•

Bu beytler ķıtǾadur [8a]

Aşağıdaki örnekte “Bu gelecek üç beyit kıt’adır. Anlamları birbirleriyle ilişkilidir.”
ifadeleri “kıt'a”dan şârihin amacının nazım şekli olmadığını göstermektedir:
•

İşbu gelecek üç beyt ķıŧǾadur. MaǾnāları birbirinüŋ mażmūnına dāħildür. [20a]

“Istılâhât-ı bahâriyye” ifadesiyle kasîdenin başlangıcının bahariyye üslûbuyla
kaleme alındığı belirtilmiştir.
•

Iśŧılāĥāt-ı bahāriyye ile ķaśįdenüŋ ibtidāsını tezyįn iderek buyurur ki … [101a]

Aşağıda yer alan örnekte, kasîdenin Urfî'nin bahariyye kasîdelerinden olduğuna ve
bu sebeple başlangıcının ve sonunun bahar unsurlarıyla süslediğine değinilmiştir.

78

•

Bu ķaśįde, merĥūmuŋ bahāriyye ķaśįdelerinden idi. Ol sebebden ibtidā ve intihāsını bahār ile tezyįn
eylemişdür. [106a]

Metinde “mersiye” türüne dair “Mersiye hüzün için nazmedilmiş olan kasîdeye
denir. Tarikat ehli dervişlerin evliyaların önderi, Kerbelâ şehidi Hz. İmam Hüseyin
hakkındaki sıkıntıları dile getirerek ah u figan etmeleri buna örnektir.” ifadeleri
kullanılmıştır.
•

“Merŝiye” şol ķaśįdeye dirler ki anı ĥüzn içün nažm itmiş olalar. Meŝelā ehl-i ŧuruķ dervįşānuŋ Ĥażreti Sipeh-sālār-ı Evliyā şehįd-i dest-i Kerbelā İmām Ĥüseyin ibni ǾAliyyü’l-Murtażā rađiyallāhu
Ǿanhümā ĥaķķında mübtelā olduķları meśāǾibi beyān iderek āh u efġānların evc-i semāya çıķardıķları
gibi. [202a]

3.3.16.2. Kasîdenin Bölümleri
Metinde şârih, Urfî'nin kasîdelerinin bölümlerine dair yeri geldikçe izahlarda
bulunur. Aşağıda yer alan örnekte “mahall-i iltifât” ifadesiyle medhiye bölümüne geçildiği
belirtilmiştir.
•

Maĥall-i iltifāt:
Zihį Ǿizzet ki bį-naǾt-ı to levĥ-i maǾśiyet gerded
Her ān defter ki Bismillāh koned teźhįb-i Ǿünvāneş [135b]

Aşağıda yer alan iki örnekte, şârih, kasîdenin sonunda Urfî'nin memduhlarından Hânı Hânân'a medhiyesinin yer aldığı bilgisini vermiştir.
•

Bu Ķaśįde-i Cān-fezā Merĥūm ǾUrfį’nüŋ Kesb-i İstiǾdād-ı MaǾrifetullāh ve İstiĥśāl-i Tecellį-i Źāt-ı
Ālihį Esbābınuŋ Beyānındadur Ĥaķ TeǾālā Bizi daħı Mütecellįlerinden Eyleye Āmįn. Āħerinde Ħānı Ħānān medĥidür. [146a]

•

Ħān-ı Ħānān’dur ki ĥaķķını iĥķāķ itmekle bu ķaśįdenüŋ nihāyetinde anuŋ sitāyişini ķaleme almışdur.
[160b]

“Tegazzül tarikiyle buyurur ki” ve “işbu gazeldür.” ifadeleriyle kasîdenin tegazzül
bölümü olduğu belirtilmiştir.
•

Teġazzül ŧarįķiyle buyurur ki baĥr-ı ŧabǾumdan pür-güher olmaķ üzere bir śadef ižhār iderüm …
ki işbu ġazeldür. [169a]

Aşağıda yer alan örnekte beytin kasîdenin dua bölümü olduğuna dikkat çekilmiştir.
•

Bu beyt duǾā maĥallidür… [171a]
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Memduhun her ne kadar duaya ihtiyacı olmasa da şâirlerin adeti üzere kasîdenin
sonunda dua bölümüne başlandığı şârih tarafından ifade edilmiştir.
•

Memdūĥ muĥtāc-ı duǾā degil ise de deǿb-i şuǾarā olan evāħir-i ķaśįdede duǾāya başla, dimekdür.
[188a]

Aşağıda kasîdenin unsurlarından şah-beyt, medhiye, girizgâh zikredilir. Ayrıca
beytin şerhinin son kısmında “Bu beyit medhiyenin başlangıcıdır.” ifadesiyle belirtilmiştir.
•

Mįr Ebū’l-Fetĥ’üŋ muŧŧaliǾi ve mažharı gūyiyā bülend degil ki aślā ķaśāǿidüŋ ser-levĥa vü Ǿünvānını
nāžmla tezyįn itmeyüp hemān ismüŋ şāh-beyti üzerine pençe urmış yaǾnį şāhid-i ŧabǾum egerçi
mįrüŋ medĥinden bir ŧaķım maǾnā vü Ǿibāret cemǾ itmiş ammā bālāsından girişgāh tertįb
itmemeksizin tez elden isminden şürūǾ idüp sitāyiş ü ŝenāya pençe urmış ki ol mebdeǿ-i medĥ bu
beytdür. [173a]

Aşağıda bundan sonrası “Urfî tarzı fahriyedir.” ifadesiyle Urfî'nin kendine has bir
fahriye tarzının olduğu da belirtilmiş olur.
•

Bu maĥalde memdūĥuŋ raħşına müteǾalliķa olan ebyāt tamām oldı. Bundan śoŋra ǾUrfįvārį
faħriyedür. [184a]

•

Bundan aşaġa çend beyti teġazzül ŧarįķiyle buyurur. [191b]

•

Bu maĥalde ġazel tamām olup aşaġısı faħriyedür. [193a]

“Girişgâh” ifadesiyle kasîdenin girizgâh bölümü kastedilmiştir.
•

Ķaśįdeye girişgāh ŧarįķiyle buyurur ki [217a]

“Hod-sitayiş” ifadesiyle kasîdenin fahriye bölümü kastedilmektedir.
•

Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle ħod-sitāyiş-i şāǾirāneye girişüp buyurur. [221b]

Metinde şârih tarafından kasîdede sevgili ile rakip arasındaki samimiyetten duyulan
rahatsızlığın dile getirildiği bölüm için “cidaliye” tabiri kullanılmıştır.
•

Bu beytden tā beşinci “ħˇāhem şoden maĥkeme-i Ǿadl.” anlamındaki beytine varınca cidāliye taǾbįr
olınur. [230b]

3.3.16.3. Vezin
Şerh metninde vezne dair çok detaylı bilgiler yer almamakla birlikte, beyitlerin vezne
uygun olması için yapılan bazı tasarruflar hakkında kısaca açıklamalar yapılmıştır.
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Aşağıdaki beytin şerhinde vezne dair “Beyit içinde önce Selmâ-yı hudûs’un daha
sonra Leylâ-yı kıdem’in gelmesi veznin zaruretindendir.” ifadeleriyle bilgi verilmiştir.
•

Pes beyt içinde Selmā-yı ĥudūŝ ŝāniyen Leylā-yı ķıdem vāķıǾ olduġı żārūret-i vezn içündür zįrā bermuktezā-yı maǾnā ķıdem-i ibtidā-yı ĥudūŝ śoŋra gerekdür. [12a]

Aşağıda yer alan örnekte, Urfî’nin beytinde geçen “ber-bâd” ifadesinin vezin gereği
olduğuna dikkat çekilmiştir.
•

“Ber-bād” didügi żarūret-i vezn içün ola zįrā lafžına nažar olınsa ǾĮsā’ya mensūb muǾcizleri maĥv ider
rūzgāra śavururdı. [52a]

Aşağıda yer alan örnekte “cihân-penâhâ” ifadesinin vezin gereği durarak okunması
gerektiğine dikkat çekilmiştir.
•

“Cihān-penāhā” żarūret-i vezn içün sekene ile ķırāǿat olınur. Meŝelā “cihān-penāhā-yı faśl-ı bahār u
mevsim-i gül” bu maĥalde … [105a]

Örnekte, Urfî’nin beytinde geçen “Mahmûd u Ayaz” ifadesinin hem manâ
güzelliğine hem de bu ifadenin vezne mutabık oluşuna değinilmiştir.
•

“Maĥmūd u Ayāz” bu maĥalde źikr olınduġı hem leŧāfet-i maǾnā ve hem vezne muŧābıķ geldüginden
vāķıǾ olmış. [108a]

Beytin hem vezne uygun olması hem de memduhun zikredildiği kelimede
duraksamak şâirlik geleneği olduğu için “Hudâyegânâ” ile “goftem” kelimelerinin arasını
durarak okumak gerektiği belirtilmiştir.
•

Ħudāyegānā” ile “goftem”üŋ arasını sekte ile oķumaķ gerek tā ki vezne ķābiliyeti ola. Ve ķāǾide-i
şuǾarādur ki memdūĥ olan şaħśuŋ źikrini murād eyledükde lafž-ı işāretde sekte įrād iderler. [206b]

3.3.16.4. Kâfiye, Redif
Metinde belâgat unsuru olarak kâfiye ve redife dair şârih tarafından yer yer
açıklamalarda bulunulmuştur. Bu açıklamalarda görüldüğü üzere kâfiye ve redif ayrımı
şârihin zihninde net değildir.
Şârih aşağıda yer alan örnekte “Ve dahi hüner göğü diye methettiğinden İsa’ya
münasebeti vardır. Şiirde ise alâkayı ve kâfiyeyi bozmamak için böyle edebî olmayan
ifadeler ortaya çıkıyor.” şeklinde kâfiyeye dair izahatta bulunmuştur.
•

Pes şiǾr ise münāsebeti ve ķāfiyeyi düşürmeyüp içün bu miŝillü terk-i edebî vāķıǾ oluyor. [52a]
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Metinde Urfî'nin kasîdeleri konularına, kâfiye ve rediflerine göre başlıklandırılmıştır.
Aşağıdaki örnekte kasîdenin “nergis” redifli olduğu kasîdenin başlığında şârih tarafından
belirtilmiştir:
•

Bu Ķaśįde-i Nükte-engįz Nergis Medĥiyle Ķāfiye-āmįz Olup Şāhān-ı ǾAcemden Birinüŋ
Ŝenāsındadur. [116b]

Aşağıda yer alan örnekte, şârih, beyitlerde geçen “reftem reftem” ifadelerinin kâfiye
gereği olduğuna işaret eder.
•

Pes bu rütbelerde reftem reftemi muķtezā-yı ķāfiyeden bil. Yoħsa ben hįç bir maĥalle gitmedüm.
[227a]

3.3.16.5. Edebî Tenkit
Şerhler metinleri yapısal ve anlamsal olarak değerlendiren edebî tenkit metinleridir.
Tarlan “Edebî tenkit bediî güzelliğin üzerinde hüküm verir.” der (Tarlan, 1981: 192). Bu
minvalde aşağıda yer alan örneklerde farklı yönleriyle Urfî'nin şiirlerine şârih tarafından
yöneltilen edebî tenkit ifadelerine değinilmiştir.
Örnekte, “endâhte” ifadesinde hitap anlamı taşıyan ‘ya’ harfi yerine bir ‘hemze’
konularak her kullanıldığı yerde beyte uygun olan anlamının tercih edilmesi ve “endâhte”
ifadelerinin sonlarında kullanılması makbul olduğu ayrıca sözü güzelleştirmek için hitap
edilen kişinin belirtilmediği aşağıdaki örnekte ifade edilmiştir.
•

“Endāħte” lafžında yā-yı ħiŧāb maķāmına ķāǿim bir hemze taķdįr olınup ve her maĥalde beyte
münāsib maǾnāya aħź olınur. “Endāħte” lafžınuŋ mā-vażaǾalarından śarf eylemek müstaĥsendür.
Ĥüsn-i kelām içün münādā ħaźfıyla ķarār-dāde olmışdur. [2a]

Urfî’nin “Düşünme hızını okun eteğine asmışsın, esneme alışkanlığını ise yayın
ceybine koymuşsun.” anlamındaki beytinde geçen “hamyâze” ifadesinden hareketle esneme
işinin yay üzerinden güzel hayal edildiği ifade edilmiştir.
•

Ve daħı kemānda ħamyāze ħayāli güzelce taħayyül eylemiş. [3b]

Aşağıda yer alan kısımda, Urfî'nin beyti hakkında güzide ve müşkilât ifadeleriyle
edebî değerlendirmede bulunulmuştur.
•

Bu beyt daħı merĥūmuŋ güzįde vü müşkilāt ebyātlarındāndur. [6a]
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Aşağıdaki örnekte beytin üç farklı anlamda yorumlanabileceğine dair detaylı izah
yapıldıktan sonra bu anlamlandırmalar şârih tarafından “Ezel Leylâ”sı Cenâb-ı Allâh’tır.
“Naka” ise Kâbe kavseyni ev ednâ ile birlik ve bağlantıdır.” ifadeleriyle açıklandıktan sonra
ancak bu manânın o kadar da uygun olmadığı ifade edilmiştir.
•

Lākin bu maǾnā çendān münāsib degildür zįrā Ĥażret-i Faħr-ı Cihān yalŋız Ĥaķķile miǾrācda ittiśāl
bulmadı. [12a]

Metinde kalem için “Hindû” ifadesinin şâirane ve hoş bir ifade olduğu dile
getirilmiştir. Bu düşünce Hintlilerin çoğunun esmer olması ve güzel dilberlerinin de esmer
oldukları için cazibelerinin çok olmasıyla açıklanmıştır.
•

Ķaleme Hindū taǾbįri şāǾirāne bir ħoş edādur zįrā Hindįlerüŋ ekŝerįsi esmer vāķıǾ olmışlardur. [24a]

Metinde kasîdeye dâir kullanılan hem şekil hem de içerikle alâkalı “mutavvel ü
nâzenîn” ifadesi şârihin kasîdenin hem şekil özelliğine değindiği hem de beğenisini gösteren
bir edebî tenkit unsurudur.
•

Mādāmki bu muŧavvel ü nāzenįn ķaśįdeyi Cenāb-ı Ĥażret-i Risālet-meǿāb’uŋ semǾ-i şerįfine yaǾnį
ĥużūr-ı maǾnevįsine įśāl eyledüm. [72a]

Şârih tarafından beyte yöneltilmiş olan “Bu beyt ziyâde müşkilterîn ebyâtlardandur.”
ifadesi beytin anlaşılmasının zorluğuna dair edebî tenkit örneğidir.
•

Bu beyt ziyāde müşkilterįn ebyātlardandur. [83a]

Külhan ve Hintlilerin renklerinin benzerliği münasebetiyle Urfî’nin beytinde geçen
“külhan” ibaresinin çok şâirâne bir ifade olduğu değerlendirmesinde bulunulmuştur.
•

Lākin Hind’de külħan taǾbįri ħayli şāǾirāne kelāmdur … [84a]

Urfî'nin beytinde geçen “âteş-i gül ve mugân” tabirinin hoş bir ifade olduğu belirtilir.
Çünkü gül ve ateş arasındaki ilişki malumunuzdur. Ayrıca “mugân” ateşperest demektir. Öte
yandan, “mugân”ın siyah giyinmesi ve menekşenin de siyah olması münasebetiyle uygun
düştüğü ifade edilmiştir.
•

Bu beytde “āteş-i gül” ve “muġān” taǾbįri ħoşdur zįrā muġān āteş-perest olur ve muġān siyāh-pūş
olduġı gibi benefşe daħı keźālik siyāh olduġı münāsibdür. [102a]
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Urfî’nin beytinde geçen “Mahmûd u Ayaz”ın ibaresinin hem manâ inceliği
oluşturması hem de vezne uygun düşmesi sebebiyle olduğu ifade edilmiştir.
•

“Maĥmūd u Ayāz” bu maĥalde źikr olındıġı hem leŧāfet-i maǾnā ve hem vezne muŧābıķ geldüginden
vāķıǾ olmış. [108a]

Şârih tarafından Urfî'nin beytine dair farklı bir anlamın da çıkarılabileceğini ama bu
manânın pek hoş olmadığının belirtilmesi edebî tenkit unsurudur. Öte yandan şârihin kudreti
yettiğince Enverî ve Urfî'nin kasîdelerini incelediğini ama Urfî'nin kasîdelerini daha rindane
bulduğunu ifade etmesi de edebî tenkit çerçevesinde bir değerlendirmedir.
•

Bu beytüŋ maǾnāsın āħir gūne aħź olınsa gerçi çıķar ammā çendān leŧāfeti yoķ. … ikisinüŋ daħı Ǿalāķadri’ŧ-ŧāķa ķaśāǿidlerini müŧālaǾa eyledüm. Merĥūm ǾUrfį’nüŋ ķaśāǿidlerini andan ezyedter rindāne
vāķıǾ olduġın gördüm. [111b]

Urfî’nin beytinde “Eğer rüyada onun yücelik cemâlini görürse nergisin şapkasının
köşesi

iftihardan

göklere

ulaşır.”

ifadesine

dair

şerh

metninde

memduhun

hayaliyle nergisin gururlanmasının güzel bir mazmun oluşturduğunu ifade eder. Bu
değerlendirme, zira bir çiçek padişahın eline girerse diğer çiçeklerden daha bahtlı olur,
ifadesiyle de desteklenmiştir.
•

Keźālik nergisi anuŋ ħayāliyle iftiħārlatmaķ ħūb mażmūndur zįrā bir çiçek pādişāhlar eline girse sāǿir
şükūfeden baħtludur. [120a]

Urfî'nin bazı beyitleri için şerhte “pür-güher.” ifadesi kullanılmıştır. İnciyle dolu
anlamındaki bu kelimeyle beytin edebî niteliğine vurgu yapılmaktadır.
•

Bu beyt-i pür-güherüŋ mażmūnı bu ola ki... [134b]

Aşağıda yer alan örnekte, şârih tarafından, Urfî'nin ikinci mısraında “hemân”
ifadesinin iki defa tekrar edilmesinin yakışmadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte “Zâd-ı
hemân” yerine bazı nüshalara istinaden “râz-ı beyân” getirilmesinin yerinde olduğu ifade
edilmiştir.
•

Ve daħı mıśrāǾ-ı ŝānįde olan źād’uŋ birine baǾżı nüsħalarda rāz diyü taĥrįr eylemişlerdür ve mıśrāǾ-ı
meźkūrda iki kerre hemān taǾbįri çendān çesbān u elyaķ olmaduġından keźālik baǾżı nüsħalarda beyān
diyü źebr olınduġını gördüm. Bu śūretde “Źād-ı hemān” yerine rāz-ı beyān getürülse mevķiǾindedür.
[146b]
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Urfî'nin beytinde geçen “pervâne” ifadesinin emir ve ferman yerine kullanılmasının
daha hoş olacağı şârih tarafından ifade edilmiştir.
•

“Pervāne” bunda emr ü fermān maĥallinde istiǾmāl olınsa ħoş olur. [148b]

Urfî'nin beytinde geçen “nehr-i selsebîl” ifadesine dair, burada gayet hoş tabir
olmuştur, zira ateşte yanan kişinin çaresi akan sudur, ifadeleri edebî tenkite örnek teşkil
etmektedir.
•

“Nehr-i selsebįl” ki cennet ırmaġıdur bu maĥalde ġāyet ħoş taǾbįr vāķıǾ olmışdur. Zįrā muĥriķ-ı nār
olan kişinüŋ devāsı āb-ı cārįdür. [162a]

İlk mısrada sevgilinin güzelliğine visal tabirinin güzel olduğu ifade edilmiştir.
•

MıśrāǾ-ı evvelįde yāruŋ ĥüsnine viśāl taǾbįri ħoş yaraşmış. [188b]

Metinde geçen “Bu beyt o kadar hoş görünmedi.” ifadesiyle beyte yönelik olumsuz
bir edebî tenkitte bulunulmuştur.
•

Bu beyt çendān laŧįf görinmedi. [200b]

Şârih, beytin zayıf görünmesine rağmen anlamının sağlam olduğunu ifade eder.
•

Bu beyt egerçi süst görinür ammā maǾnāsı metįndür. [235a]

3.3.16.6. Söz Dizimi Hakkında İzahlar
Metinde, bazen devrik olarak ya da bir öğesi düşürülmüş veya gizlenmiş olarak
nazmedilen bazı beyitlerde anlamın daha doğru bir şekilde anlaşılması için olması gereken
doğru söz dizimi hakkında izahlarda bulunulmuştur.
Aşağıda yer alan beyitte “ger ne”de bulunan “ne” “bâşed” içindir. Yani “ger nebâşed” anlamındadır.
•

Ger ne žıll-i to ibreeş bāşed
Ķāķum-ı śubĥ şibh-i iksūn bād
“Ger ne”de vāķıǾ “ne” bāşed’e rāciǾdür. Meŝelā “ger ne-bāşed” maĥallinde istiǾmāl olınur. [39a]

Beytin ikinci mısraı için şârih tarafından söz diziminin “sad zülf-i perîşân harîdâr-ı
perîşânî-i ân dilest” şeklinde olması gerektiği belirtilmiştir.
•

Dil-i şūrįde ħˇānendeş ki der-bāzār-ı maǾşūķį
Ħarįdār-ı perįşānįst śad zülf-i perişāneş
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YaǾnį “śad zülf-i perįşān ħarįdār-ı perįşānį-i ān dilest” taķdįrindedür. [125b]

Şârih, Urfî’nin beytinde geçen “teng-âmed” ifadesinin “Ey teng-âmede bûd”
anlamında kullanıldığını ifade etmiştir.
•

“Teng-āmed”, “Ey teng-āmede būd” maǾnāsınadur. [213b]

Urfî'nin beytinde geçen “dâmân” kelimesinin zamiri gizli olup “Ey fâl-ı dâmân-ı
dûst-râ mîzenem” manâsında olduğu belirtilmiştir.
•

“Dāmān”uŋ żamįri taĥtında gizlüdür, “Ey fāl-ı dāmān-ı dūst-rā mįzenem” maǾnāsınadur. [234b]

3.3.16.7. Beytin Öznesine, Muhatabına Dair Bilgi
Urfî'nin bazı beyitlerinde özne ve muhatap zikredilmemiştir. Bu beyitlerin şerhinde
özneye hitap edilerek şerhe başlanmak suretiyle muhatap ve özneye dair bilgiler verilmiştir.
Bazı beyitlerin şerhinde şârih tarafından beyitte yer almayan ifadelerle tavsif edilmiş
özneler kullanılmıştır. Aşağıda yer alan örnekte “Ey zamanı ve zemini yaratan Allâh!”
anlamındaki “Ey Mükevvin-i zemîn ü zamân!” ifadesiyle Allâh'a sıfatı ile hitap edilmiştir.
•

ŞerǾ gūyed menǾ-i leb kon, Ǿaşķ gūyed naǾre zen
K’ey to hem der-rāh-ı Ǿaşķ-ı ħod Ǿinān endāħte
Ey Mükevvin-i zemįn ü zamān ne Ǿaceb ü ġarįb esrārdur ki şerǾ-i şerįf ifşā-yı rāz-ı nihān-ı Ǿaşķdan
menǾ-i küllį idüp... [5a]

Aşağıda yer alan “Beni gören Hakk'ı görmüş gibidir, ifadesinin ayna tutucusu.”
anlamındaki “Men rāǿanį feķad rāǿal-Ĥaķ” ifadesiyle beytin muhatabının Hz. Peygamber
olduğuna işaret edilmiştir.
•

Ey āyįne-dār-ı men rāǿanį feķad rāǿal-Ĥaķ ǾUrfį’nüŋ źāt-ı şerįfüŋden temennįsi Cenāb-ı Kibriyā hemsāyeligidür yaǾnį Ĥaķk’a ķurbiyetdür. [13a]

“O nefis arzusu ile konuşmaz sözünün söyleyeni” ifadesiyle Hz. Muhammed'e hitap
edilmiştir.
•

Maĥśūl-ı Beyt: Ey nāŧıķ-ı nuŧķ-ı ve mā yenŧaķu Ǿani’l-hevā... [13a]

Metinde birçok yerde memduh için beyitte zikredilmeyen “Ey zât” ve “Ey şâh”
ifadeleri hitap olarak kullanılmıştır.
•

Taķdįr pey-i kāheş icrā-yı vücūdeş
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İksįr-i fenā dād güdāzişger ġam-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! taķdįr-i ezel ħaśmuŋ … [17b]

Aşağıdaki örnekte beyitte memduha hitap edildiği ifade edilmiştir.
•

Memdūĥa ħiŧāb ŧarįķiyle buyurur ki... [238b]

Urfî bazı beyitlerinde genele hitap etmiştir. Bu tür beyitlerin şerhinde “hitâb-ı
Ǿâmmile buyurur ki”, “Ǿâmmeye tarîk-i hitâbla”, “cümleye hitâb tarîkiyle” gibi ifadelerle
muhataba dair bilgi verilmiştir:
•

Maĥśūl-ı Beyt: Merĥūm Ĥażretleri Ǿāmmeye ŧarįķ-i ħiŧābla buyurur ki... [27b]

•

Cümleye ħiŧāb ŧarįķiyle buyurur ki …[165b]

•

ǾUrfį merĥūm raĥmetullāhi Ǿaleyh ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki … [75a]

Aşağıda yer alan örnekte, Urfî’nin beyitte kendine hitâp ettiği ifade edilmiştir.
•

Bu beytde kendi nefsine ħiŧāb idüp buyurur ki ey ǾUrfį [226b]

3.3.16.8. Edebî Sanatlara Dair Değerlendirmeler
Şiir sanatlarla örülü bir üst dildir. Söylenen ile anlatılmak istenen ve ima edilenler
farklı şeylerdir. Zaten bu sebeple de şerhler ortaya çıkmıştır. Şerhlerin en önemli ve
tercümelerden ayırt edici özelliklerinden biri şerh edilen eserde kullanılan sanatlı kelimeler
hakkında açıklamalar yapılmasıdır. Belâgatin önemli kısımlarından biri olan edebî sanatlara
dair metinde bazı beyitlerin şerhinde açıklamalar yapıldığı görülür. Her ne kadar bu
açıklamalar günümüz edebî sanat telakkisinden farklı olsa da şerh metodunun anlaşılması
açısından önemlidir.
Edebî bir metni şerh etmenin en önemli basamaklarından biri şüphesiz eserde yer
alan edebî sanatları tespit ederek çözümlemektir. Şârihin eğitimi, ilmî vukufiyeti ve şâirin
hayal dünyasına göre şerhlerde edebî sanatlara ayrılan kısımların hacmi artıp azalabilir.
Bundan dolayı, bir şerhte edebî sanatların zikredilip açıklanması şerh edilen eserin anlam
derinliğini gösterdiği kadar şârihin manzumeye hâkimiyeti hakkında da bize fikir verir. Şâir
olup olmadığı hakkında bir bilgimizin bulunmadığı Yanyalı Süleyman Efendi’nin şerh
metninde edebî sanatlara vâkıf olduğunu ve gerekli gördüğü kısımlarda bu sanatları
zikrettiğini görürüz. Şerhte zikredilen edebî sanatlar ve metin içinde geçtiği yerler metindeki
bağlamına ve fonksiyonuna göre aşağıda sıralanmıştır:
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a. Tevriye
Urfî’nin beytinde geçen “ârî” kelimesi tevriyeli olarak hem arı hem de evet anlamına
gelecek şekilde kullanılmıştır. Kelimenin bu anlamlarının farkında olan şârih, “mîgezed”
ısırır, demektir. “Ârî” ‘evet’ anlamındadır. Maksat kinâye yapmaktır, ifadeleriyle buna
değinmiştir. Lâkin şârih yapmış olduğu açıklamada hususen tevriyeye değinmemiştir. Bu
sanatı bize dolaylı olarak açıklamalarıyla ifade etmiştir:
•

“Mįgezed” ıśırur dimekdür, “ārį” belį maǾnāsınadur. Murād kināyedür. [7b]

b. Teşbih
Klâsik şiirin en temel edebî sanat unsurlarından biri olan “teşbih”in beyitlerde
kullanımına dair şârih yer yer açıklamalar yapmıştır. Bu açıklamaların yapıldığı kısımlarda
şârihin “teşbîh” ve “temsil” ifadelerini kullandığı görülmektedir. Öte yandan bu ifadelerin
hiçbiri kullanılmadan da teşbih izahlarının yapıldığı görülür.
Metinde Urfî’nin “Bu incinin buluta denizden sürülmüş olması gibi, bendeki bu
yaratılış cevheri de atalarımın şerefinden gelir.” anlamındaki beytinin şerhinde “ser-i yem”
denizin üstü ve başı demektir. Kastedilen Urfî’nin ecdadıdır. Burada denizin başına
benzetilmiştir.” ifadeleriyle beyitte yer alan teşbih sanatına dair açıklamalar yapılmıştır.
•

“Ser-i yem” deŋizüŋ bālāsı ve başı dimekdür murād abā vü ecdād-ı ǾUrfį’dür ki bu maĥalde ser-i
yeme teşbįhdür. [8a]

“Keşmîr'i ter ü tâze gördüğüm her an kendime ‘Kucağını aç ki nazlı Keşmir kucağına
gelsin.’ derim.” anlamındaki beytinin şerhinde “Keşmir’i geline benzeterek şöyle der:
Keşmir gelinini her an daha taze ve daha hoş görürüm” ifadeleriyle beyitte yer alan Keşmir'in
geline benzetilişi izah edilmiştir:
•

Maĥśūl-ı Beyt: Keşmįr’i Ǿarūsa temŝil idüp buyurur ki Keşmįr Ǿarūsı her dem ki şād-āb-ter ve ħoşter
görürüm. [30a]

Örnekte şârih, “Doru” atın debur rüzgârına benzetildiğini ifade etmiştir.
•

Ŧoru atı “debūra” temŝįl idüp buyurur ki … [68b]

Şârih, şahne-kış teşbihine dair açıklama yapmıştır.
•

“Şaĥne-i dey” ķış voyvodası murād ķar ve buz ve ziyāde śovuķluķdan kināyedür. [101b]
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“Dâǿire-i merdüm” ve “Dîde-i rûz” ifadelerinden hareketle göz bebeğinin geceye,
beyazının da gündüze benzetildiğine dair açıklama yapılmıştır.
•

“Dāǿire-i merdüm” göz bebegi eŧrāfı dimekdür ki şebi merdümek iǾtibārıyla çeşme teşbįh eylemiş ve
daħı bebegüŋ dāǿiresi teng olmaķ noķśānından Ǿibāretdür. Keźālik rūz da beyāżı iǾtibārıyla dįdeyi
teşbįh olmışdur. [176a]

c. Telmih
Klâsik şerh metinlerinde sıklıkla izahları yapılan unsurların başında telmihler
gelmektedir. Zira Hem Türk hem de Fars klâsik şiirinde telmihlere çok fazla yer verilmiştir.
Telmihe dair belâgat kitaplarında, “Söz arasında meşhur bir olay yahut mâruf bir fıkraya,
veyahut alışılmış bir usûle işaret etmektir.” tanımı yapılır (Olgun, 1936: 138). Metinde
“telmîhdür.”, “telmîh ü işâretdür.” gibi ifadelerle telmih unsurlarının izahları yapılmıştır:
Şârih, “Aşk sofrasından gönle attığım kırıntıları cehennem ağzına atmışsın.”
anlamındaki beytinin şerhinde, “Nefs, vücûda koyulur ve o kırıntılar ile zayıf olur. Bu
beyitte, aşkın gamı, insanlar için sipariş edilmiş olduğunu ve bunun korunması için tam bir
özen gösterilmesi gerektiği hatırlatılır ve buna telmih yapılır.” ifadeleriyle telmih unsuruna
dair açıklama yapmaktadır.
•

Bu beyt ġam-ı Ǿaşķ-ı benį ādeme sipāriş olınup muĥāfažatından ihtimām-ı tām olınmaķ lāzımesinden
olduġına telmįĥ ü işāretdür. [5a]

Aşağıda yer alan örnekte Urfî’nin “Mecnûn’un hayalinin Leylâ’ya götürdüğü
mektuba ve Mecnûn’un kendini feda ettiği işvelere yemin olsun.” anlamındaki beytinde
Mecnûn’a yapılan telmihe işaret edilmiştir.
•

Bu beyt aŋa telmįĥdür ki Mecnūn śaĥrālara düşüp dāǿimā Leylā ile mufāraķatda olduġından kendi
ħayāl ile cānib-i Leylā’ya nāme ve peyām gönderür imiş. [88a]

Aşağıda yer alan örnekte Urfî’nin beytinde Hz. Yahya’nın şehit edildiği kıssaya
telmih yapıldığı şârih tarafından belirtilmiştir.
•

Bu beyt Ĥażret-i Yaĥyā peyġamber Ǿaleyhi’s-selāmuŋ şehādeti ķıśśasına telmįĥdür … [90b]

Urfî’nin “Öyle bir şarap iç ki eğer onu Şîrîn’in yüzüne serpsen Bîsütûn dağının
endişesinden onu sarhoş ve dans ederek çıkarsın.” anlamındaki beytinde geçen “Bî-sütûn”,
“Şîrîn” ve “Ferhâd” gibi telmih unsurlarına dair şârih izahlarda bulunmuştur.
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•

“Bį-sütūn” Ferhād śūret-i Şįrįn’i ķazup naķş eyledügi ķayadur ve bu maĥalde tekrār-be-tekrār “be-nūş
ān mey” diyü teǿkįd buyurduġı ol sebebdendür ki ol mey āb-ı ĥayvāndur ve nūş iden ĥayāt-ı cāvidān
bulup dāreynde Ĥaķla olduġından kināyedür. [133a]

d. Rücû
Bedî tabirlerinden olan “rücû”, bir nükteden dolayı önceki sözü iptal etmek suretiyle
ona tekrar dönmektir. Bu nükte “bir fikri daha kuvvetli anlatmak” olabileceği gibi, üzüntü,
sevinç, dehşet veya hayret ifadesi de olabilir (Akdemir, 1999:314). Aşağıda yer alan örnekte
Urfî’nin “Hayır hayır! Bu manâyı yerinde söylemedim. Bu başkasının şiir nağmesine
layıktır.” anlamındaki beytinde “nî nî” ifadesiyle bir önceki beyitte söylediğinden dönmek
suretiyle oluşturduğu rücû sanatına dair teorik bir bilgi verilmeden açıklama ve izah
yapılmıştır.
•

“Nį nį” be-maǾnā “lā lā” be-mevķiǾ-i maĥallinde dimekdür… Yoķ yoķ bālāda źikr olınan nükteyi
yerinde ırlamadum… bālāda źikr olan nükteyi ġalaŧ itdüm, dimekdür. [9b]

e. Kinâye/İstiare ve Mecaz İzahları
Kinâyede asıl maksadı dolaylı ve kapalı bir şekilde ifade etmek esastır. Ayrıca söz
hem gerçek hem de mecaz anlamıyla kullanılır. Sözün gerçek anlamı da olabilir; ancak asıl
gaye mecaz anlamdır. Ve mesaj mecaz anlamda gizlidir. Metinde şârih yer yer beyitlerde
geçen kelimelere dair “murâd”, “kinâye ile”, “kinâyedir”, “merâm” gibi ifadelerle kinâye
sanatının bulunduğu yerlere dair izahlarında bulunmuştur.
Urfî’nin “Bu ardan ve utanmadan nasıl kurtulayım? Senin gamın ve elemin yeni
gelinlerin saçlarını yolarak gönlümü kanlar içinde bırakmıştır.” anlamındaki beytinde geçen
“mû-keşân” ifadesinin şârih saçtan kavrayıp dışarıya çekip atmaktan kinâye olduğuna dair
bilgi vermiştir.
•

“Mū-keşān” śaçından ķavrayup ŧışra çeküp atmaķdan kināye. [4b]

Urfî’nin “Seni övmek için dilimi açınca nâçizlik şimşeği, konuşma evime ateşler
bırakmıştır.” anlamındaki beytinde geçen kimsesizlik şimşeği anlamındaki “berk-i nâ-kesî”
için şârih, yokluk şimşeği anlamını vererek âcizlikten kinâye olduğunu belirtir.
•

“Berķ-i nā-kesį” yoķsuzluķ berķi, murād Ǿadem-i ķudretden kināyedür. [5b]

Urfî’nin “Benim yoksulluğum varlığın yüreğine ateş kor, benim sevgisizliğim
diremin yüzünün rengini sarartır.” anlamındaki beytinde geçen “bî-bergî” ifadesine dair şâir,
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“bî-bergî” yokluk, demektir. Fakirlik hâlinden kinâyedir, ifadeleriylee bu kelimenin
fakirlikten kinâye olduğuna işaret etmiştir.
•

“Bį-bergį” yoķsuzluķ ve ĥālet-i faķrdan kināyedür. [7b]

“Ey âlim ve cahil, zerre ve yarasa kimdir, dedim. Urfî’den ise güneşin sırrının keşfi
geldi.” anlamındaki beytinde yer alan “yarasa” ve “zerre” kelimelerinin şârih, âlim ve cahile
tariz için kullandığını ifade etmiştir.
•

Pes ey dānā vü nā-dān, ħuffāş ķanķuŋuz, źerre ķanķuŋuzsaŋız bellü oluŋ zįrā esrār-ı āfitābı ǾUrfį
güzelce keşfitmişdür. Pes ŧālib oluŋ tā ki size beyān ideyüm dānā ve nā-dānı. Źerre ve ħuffāşa temŝįl
itdügi istihzādan kināyedür. [25a]

Şerhte, Urfî’nin “Keşmir’e bak onun feyz ve bereketinden eşsiz inci o derece
güzelleşmiştir ki oraya topraktan yapılmış çömlek gitse inci olur.” anlamındaki beytinde
geçen eşsiz inci anlamındaki “Gevher-i yek-tâ” ile Urfî’nin kastedildiği belirtilmiştir.
•

“Gevher-i yek-tā”dan murād kendidür [27b]

“Susmuş ve dilsiz bülbüller Keşmir’in bağ ve bahçesini tutmuşlardır, bu sebeple gül
heybesinin daha geç gelmesinde bir günah yoktur.” anlamındaki beytinin şerhinde “Bülbüli hâmûş” ifadesinin Keşmir şâirlerinden kinâye olduğu “Sessiz bülbül, Keşmir şâirlerinden
kinâyedir çünkü şiir söylemeyi ya da aşk oyunlarını bilmezler.” ifadeleriyle aktarılmıştır.
•

“Bülbül-i ħāmūş” şuǾarā-yı Keşmįr’den kināyedür ki şiǾr-gūluķda yāħūd Ǿaşķ-bāzįden bį-ħaberlerdür,
dimekdür. [28a]

“Kûre”nin sözlükte ateş ocağı, demirci ocağı ve ateş ocağı olduğu ve bundan Urfî'nin
gönlünün kastedildiği ifade edilmiştir. Ayrıca “haddâd”ın sözlükte demirci anlamına geldiği
ve Urfî'nin kendini kastettiği ifade edilerek istiare izahında bulunulmuştur.
•

“Kūre” luġatde āteş ocaġı ve demürci ocaġı ve kūre-i nār dimekdür, murād ǾUrfį’nüŋ derūnıdur.
“Ĥaddād” luġatde demürci dimekdür, murād bi’ź-źāt kendisidür. [50a]

“Serd”in soğuk anlamında olup tesirsizlikten kinâye olduğu belirtilmiştir.
•

“Serd” śoǿuķ dimekdür, murād teǿŝįrsüzlikden kināye. [50a]

“Silk” İnciler dizilecek ip demektir. Şerhte Hz. Ali silsilesinden On Bir İmam
hazretleri kastedildiği belirtilmiştir. “Gerçi bazıları on iki imam diye iddia ederler. Lâkin
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İmam Muhammed el-Mehdî henüz ortaya çıkmamış olduğundan Urfî “on bir” diye
kullanmıştır.” ifadeleriyle istiareye dair izahta bulunulmuştur. Ayrıca “Dü lüǿlü” ile Hz.
Hasan ve Hüseyin kastedildiği ifade edilmiştir.
•

“Silk” incüler nažm olınacaķ ib dimekdür, “yāzdeh” on bir dimekdür, murād On Bir İmām ĥażerātıdur
ki silsile-i İmām ǾAlį’dür… “Dü lüǿlüǿ” murād Ĥasaneyn’dür. [87a]

“Bîmâr” tabirine dair şerhte sevgilinin sarhoş bakışından kinâye olduğu ve her
defasında âşığa bakmadığı ifade edilmiştir.
•

“Bįmār” taǾbįri şundan kināyedür ki maĥbūbuŋ çeşmi maħmūrāne olup her bār cānib-i Ǿāşıķa nigerān
olmaduġıdur. [116b]

“Mâh-ı KenǾân” tabirinden Yusuf peygamberin kastedildiği şerhte belirtilmiştir.
•

“Māh-ı KenǾān”dan murād Yūsuf peyġamber Ǿaleyhi’s-selāmdur. [125a]

Metinde “Türk” ibaresini şâirlerin acımasız sevgili için kullandıkları ya da
Müslüman gencinden kinâye olduğu ifade edilmiştir.
•

“Türk” şuǾarā bį-raĥm maĥbūba ıŧlāķ iderler yāħūd İslām tāzesinden kināye ola. [168b]

“Zer-i dehdehî” ibaresinin on defa inceltilmiş saf altın olduğu ve istiare yoluyla
Urfî’nin kastedildiği ayrıca “sîm-i dagal”ın sahte gümüş olduğu ve istiare yoluyla Urfî'nin
düşmanları için kullanıldığı şârih tarafından ifade edilmiştir.
•

“Zer-i dehdehį” on defǾa ķıl olmış zer-i ħāliśe dirler istiǾāre ŧarįķiyle murād ǾUrfį’dür. [185b]

f. İrsal-i Mesel
Bu sanatta bir fikri desteklemek ya da ispat etmek için bir atasözünü ya da hikmetli
bir sözü delil olarak kullanmak esastır. Sebk-i Hindî'de sıklıkla görülen birinci mısrada
geçen düşüncenin ikinci mısrada örneklendirilmesi bu sanatı örneklendirir. Öte yandan şerh
metninde bu sanata “İrsâl-i mesel tarîkiyle buyurur ki” ifadesiyle değinilmiştir.
•

Bu beytüŋ mıśrāǾ-ı ŝānįsi irsāl-i meŝel ŧarįķiyle buyurur… [149a]

g. Mübalağa
Şiirde bir şeyi anlatırken olduğundan daha fazla yahut eksik gösterme sanatıdır.
Metinde edebî sanat terimi olarak mübalağaya “Mübâlagadan kinâyedür.” ve “Mübâlaga
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içündür.” ifadeleriyle değinilmiştir. Yani mübalağanın, bir kinaye de içerdiğine dikkat
çekilmiştir.
“Mermeri yontarken taş yarıklarında ve testerenin dişlerinde biten laledir bu.”
anlamındaki beytinin şerhinde geçen “Buranın lalesi havanın ve suyun feyziyle zemini
kırmızı eylemiştir. O kadar ki kayalar ve mermer yontulurken taşların deliklerinden ve
yontucu âletin ağzından laleler ve güller çıkar.” ifadeleriyle Urfî’nin beytinde yer alan
hayalin izahı yapılırken “Murâd, mübâlagadan kinâyedür.” ifadesiyle de mübalağa sanatına
değinilmiştir. Ayrıca dolaylı yoldan, “surh-zemîn” ifadesinin kinayeli olduğuna dikkat
çekilmiştir.
•

Bu lāle ki āb u hevānuŋ feyżinden surħ-zemįn olmışdur. Şol mertebede mübālaġa kesb itmişdür ki
ķayalar ve mermerler terāşįde olınduġı hengāmda raħne-i sengden ve dehen-i tįşeden lāleler ve güller
žuhūr eyler. Murād, mübālaġadan kināyedür. [29a]

Urfî’nin “Bilgi dudağından tatlı içecekler döküldüğü zaman Cebrail’in kanadı ona
yelpaze olur.” anlamındaki beytinde geçen “Buved bâl-i hümâ-yı Cevher-i Evvel megesrâneş” mısraında Cebrail'in kanadının yelpaze olması hayali mübalağaya örnek teşkil eder.
Bu hayal anlamsal olarak şerhte açıklanmıştır. Lâkin beyitte şârih, aynı beytin bir önceki
mısraındaki “Nûş-ber-nuş” ifadesine “Mübâlaga içündür.” ifadesiyle vurgu yapmıştır.
•

Der-ān ĥālet ki rįz ü nūş-ber-nūş ez-leb-i dāniş
Buved bāl-i hümā-yı Cevher-i Evvel meges-rāneş
“Nūş-ber-nuş” mübālaġa içündür bal ve şįr ü şekker dimekdür. [134a]

h. İstifham
İstifham, okuyucunun dikkatini çekmek, duygu ve düşünceleri daha etkili kılmak ve
anlatımı daha etkili hâle getirmek için cevap alma amacı gütmeden soru sormaktır.
Urfî’nin “Felek senin düşmanlarının doğumunu tebrik ederek yüzlerce işve yapmadı
mı?” anlamındaki beytinde geçen “Ne-y-efşând” ifadesiyle aslında soru sormadan çok
olumlama ve tasdik etme amacı güdülmüştür. Yani bu ifadeyle “Felek senin düşmanlarının
doğumunu tebrik ederek yüzlerce işve yaptı.” kastedilmiştir. Buna sanatı şârih,
“istifhâmdur.” ifadesiyle belirtmiştir:
•

“Tevǿem” ikiz dimekdür, “ne-y-efşānd” istifhāmdur, śaçmadı mı? dimekdür. [49b]
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Urfî’nin “İnat iğnesi ile hayat dönemimde bin pınarlık kanı yüreğimden öyle
çıkartırlar ki.” anlamındaki beytinde geçen “ne-güşâyend” ifadesiyle amaç soru sormak
değil olumlama ve tasdiktir.
•

“Ne-güşāyend” istifhāmdur açmayasarlar mıdur, elbette açar dimekdür. [51b]

Bazı durumlarda ise olumsuz soru gibi görünen ifadelerle düşünceyi tasdik ve
olumlama amacı güdülür. Bu tür istifhamlar için şârih, “istifhâm-ı inkâriyye” terimini
kullanmıştır. “Senin elin altındayken benim elimi kim tutar, işler senden çözülürken benim
işimi kim çözer!.” anlamındaki beytinde geçen “ki” kim manâsındadır. Burada şâir kimse
benim elimi tutmaz, işimi kimse çözmez, anlamını kastetmiştir. Şârih tarafından bu
kullanımı “istifhâm-ı inkâriyyedür.” ifadeleriyle izah edilmiştir.
•

Ve benüm maŧlab u maķśadlarum edā eyleye. İstifhām-ı inkāriyyedür. Kimse gelüp ĥālüme iǾāne
idemez zįrā her iş senden ĥāśıl olur, dimekdür. [80a]

ı. Tenasüp
Kısaca, birbiriyle ilgili ve alâkalı unsurları bir arada zikretmek olarak
tanımlayabileceğimiz bu sanat teşbih gibi şiir sanatının temelini oluşturur. Şiir sanatının
doğası gereği kelimelerin, mazmunların, sembollerin ve remizlerin birbiriyle alâkalı
olanlarının bir arada bulunması gerekir. Şârih bazı beyitlerin izahında kelimeler arasındaki
münasebetlere değinerek bu sanata dair açıklamalarda bulunmuştur.
Aşağıda yer alan örnekte “Çömlek tabiri, tatmak ile ilişkili olduğu için
kullanılmıştır.” ifadesi tenasübe dair bir izahtır.
•

“Çömlek” taǾbįri ŧatmaķ ile münāsebeti olduġından getürmiş. [86a]

Metinde, “sûzen” iğne demektir. “Sâz” ile bu beyitte bozuk tel kastedilir ki “Zühre”
ile ilişkisi açıktır, denilmek suretiyle kelimeler arasındaki tenasüp ilişkisi izah edilmiştir.
•

“Sūzen” igne dimekdür, “sāz” bunda Ǿādetā bozuķ teli murāddur ki Zühreye münāsebeti der-kārdur.
[109a]

Örnekte, “fevvâre” şadırvanlarda bulunan fıskiye, demektir. Fıskiye ile nergisin
ilişkisi nergisin fıskiye gibi çok fazla fidanlar çıkarmasıyladır, denilerek “fevvare” ve
“nergis” kelimeleri arasında kurulan tenasüp ilişkisi açıklanmıştır.
•

“Fevvāre” şādurvānlarda olan fısķiye dimekdür, fevvāre ile nergisüŋ münāsebetleri bu vechiledür ki
nergis mānend-i fevvāre müteǾaddid nihāl śalduġıdur. [121b]
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Ud ile ölülerin münasebetleri, insanlardan birisi ölse onun yanında buhur ve ud
yakılır ve etrafında güzel kokular uçuşur, ifadeleriyle açıklanmıştır.
•

ǾŪd ile emvātuŋ vech-i münāsebetleri böyle ola ki eşħāśdan biri fevt olsa yanında buħūr u Ǿūd yaķup
eŧrāfuŋ rāyiĥa-i ŧayyibe ile devr iderler. [194b]

j. Ta'riz
Urfî’nin “Bazen aşk ateşinin içinde bazen de eli dizginde perişan, yorgun bir yolcu
olduğunu görmek isterdim.” anlamındaki beyitte geçen solmuş manâsındaki “müşevveş”
kelimesi aşka tutulmuş rindlerin hâllerini ayıplayan ehl-i zâhire tariz olduğu belirtilmiştir.
•

“Müşevveş” śolmış maǾnāsınadur. Ve bu beyt keyfiyet-i Ǿaşķ aĥvāline giriftār olan rindlere ŧaǾn iden
ehl-i žāhir-i bed-kāra taǾrįżdür. [160a]

k. Tecahül-i Ârif
Nazımda ve nesirde bilen bir kimsenin nükte dolayısıyla bilmiyormuş gibi
davranması, bilinen bir hususun bir nükteye bağlı olarak bilinmiyormuş gibi ifade
edilmesidir (Olgun, 1936: 133). Beyitlerde yer alan bu sanata dair şârih tarafından “tecâhüli ârif sıfatı tarîkiyle” ve “tecâhül-i ârif tarîkiyle” ifadeleriyle izahta bulunulmuştur.
Urfî'nin “Leylâ mahfenin köşesinden güzelliğini mi göstermiş ya da lale tepenin
eteklerinden başını mı kaldırmış?” anlamındaki beytinin şerhine şârih, “Burada tecâhül-i ârif
yoluyla acaba Leylâ mahmilden güzelliğini mi gösterdi ya da laleler dâğın eteğinden baş mı
gösterdi; yani bu dünyanın bu kadar güzellik kazanmasının sebebi acaba odasından çıkmış
Leylâ mıdır yoksa tepenin eteklerindeki dağ laleleri midir?” ifadeleriyle tecâhül-i ârif
sanatına dair açıklamalarda bulunmuştur.
•

Bu maĥalde tecāhül-i Ǿārif śıfatı ŧarįķiyle iştibāh-ı vech üzere buyurur ki [179a]

Urfî'nin “Felek, onun suretinin neden varlık âlemine çok daha önce gelmediğini
bilmiyorum, dedi.” anlamındaki beytinde gökyüzünün dilinden tecâhül-i ârif yoluyla
memduhun bu derece büyük rütbelerde iken insan sıfatı neden bu varlık âlemine önceden
gelmemiş olmasına şaşıldığı dile getirilmiştir. Yani memduhun uğurlu yüzü mademki bütün
âlemlerden önce tasvir edilip insan sureti var olmuştu, şimdiye kadar dünyaya gelmeyip bizi
adaletiyle mutlu etmemişti şaşırıyorum, ifadeleri tecâhül-i ârif sanatının anlamsal boyutuna
açıklık getirmektedir.
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•

Ve bu beytde keǿenne zebān-ı āsumāndan tecāhül-i Ǿārif ŧarįķiyle buyurur ki Maĥśūl-ı Beyt: Mādāmki
memdūĥuŋ bu rütbelerde ruħśat-ı kāmilesi var, müstaġraķ-ı baĥr-ı ĥayretüm ki śıfat-ı beşeriyeti bu
kevn ü mekāna evvelden ĥulūl itmemiş … [181b]

l. Nidâ
Şerh metninde “ey” ve kelimelerin sonuna gelerek nidâ anlamı kazandıran “elif”e
dair harf-i nidâ izahında bulunulmuştur.
Urfî'nin bir beytinde geçen “dâverâ” ifadesinde “Ey hükümdar!” anlamında nidâ
bulunduğu metinde şârih tarafından “elif” harf-i nidâdır, ifadesiyle belirtilmiştir.
•

“Dāver” ĥükm idici pādişāha dirler. Ve daħı dāverüŋ arasında olan “elif” ĥarf-i nidādur. [184a]

Urfî'nin “Ey cömertliğiyle ilm makamını yücelten! Cevher saçan kalemin ilmin açık
sözlü konuşanıdır.” anlamındaki beytinin şerhinde, “ey”in nidâ ifadesi olduğu ve
seslenileninin düşürüldüğü şârih tarafından belirtilmiştir.
•

“Ey” ĥarf-i nidādur, münādāsı taĥtında maĥźūfdur. [208a]

Örnekte “ey”in genele hitap eden nidâ olduğu belirtilmiştir.
•

“Ey” ĥarf-i nidādur Ǿāmmeye. “Güvāh” delįl maǾnāsına. [255a]

3.3.16.5. Gramer İzahları
Klâsik şerhlerde şerhten şerhe gramer izahlarının hususiyetleri değişiklik
göstermektedir. Bazı şerhlerde detaylı olarak ek ve kök izahları görülürken bazı şerhlerde
doğrudan beyitlerin anlamlandırılması ve yorumlamasına geçiş yapıldığı görülür. Yine
klâsik şerhlerde gramer hususiyetlerinin izahında görülen önemli bir fark gramer
terimlerinin kullanım yoğunluğudur. Bazı şerhlerde görüldüğü üzere gramer hususiyetleri
anlamın da önüne geçmiştir. Yanyalı Süleyman Efendi ise şerhte gramer hususiyetlerine
gramer unsurunun yer aldığı kelimeyi veya öbeği çevirerek değinmiştir. Buna dil bilgisi
çeviri metodu denilmektedir. Öte yandan nadiren de olsa gramer terimlerini kullanarak
beyitlerde yer alan gramer hususuları izah edilmiştir.
3.3.16.5.1. Arapça Gramer İzahları
Metinde beyitlerde geçen bazı kelime ve Arapça gramer yapılarına dair izahlarda
bulunulmuştur. Bu izahlar “Çokluk İzahları”, “Mübalağa-i İsm-i Fail”, “İsm-i Fâ'il”, “İsm-i
Mef'ûl”, “İsm-i Mekân”, “İsm-i âlet”, “İsm-i Tasgîr”, “Emir Çekimi”, “Mastar Bilgisi”,
“Muhatab ve Muhatabun Bih”, “Nisbet Yâ'sı” başlıkları altında incelenmiştir.
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a. Arapça Çokluk İzahları
Şerh metninde Urfî'nin beyitlerinde yer alan bazı çoğul kelimelerin durumu izah
edilmiş ve tekil hâlleri ifade edilmiştir. Şârih, aşağıdaki örneklerde şerh metninde yer alan
bükünlü çokluklar mükesser çokluk (cem-i mükesser), eklemeli çokluklar salim çokluk
(cem-i salim) “în” ve “ât” eklerine dair izahların yanı sıra ikili çokluklara dair izahlarda
bulunarak örneklendirmiştir.
Fi'âl kalıbından “bihâr” kelimesi “bahr” kelimesinin çoğuludur. Şârih bu yapıyı izah
etmiştir:
•

“Biĥār” baĥruŋ cemǾidür. [86a]

Ef'âl kalıbından “ecsâm” kelimesinin “cism”in çoğulu olduğuna dair şârih izahta
bulunmuştur:
•

“Ecsām” cism’üŋ cemǾidür ki murād ecsām-ı ĥayvānātdur. [144a]

Fu'ûl kalıbından “fusûl” kelimesi “fasl”ın çoğuludur. Bu kelimeye dair şârih
tarafından izah yapılmıştır:
•

“Fuśūl” faśluŋ cemǾidür meŝelā senede fuśūl-i erbaǾa gibi ki faśl-ı vāĥidi üç ay bahār ve faśl-ı ŝānįsi
üç ay yaz ve eyyām-ı şiddet-i germā ve faśl-ı ŝālįsi güz ve ħazān ve faśl-ı rābiǾi şiddet-i şitā vü berf ü
bārāndur ki cümlesi on iki ay olur. [162b]

Fevâ'il kalıbından “burhan” kelimesinin çoğulu olan “berâhîn” kelimesi ve yine aynı
kalıptan “enâmil” kelimesine dair izahlar yapılmıştır:
•

“Berāhįn” cemǾ-i burhān dimekdür. [19b]

•

“Enāmil” cemǾdür parmaķlar dimekdür. [53a]

Salim çokluk yapımında kullanılan son eklerden “-în” ve “-ât” çoğul ekleriyle çoğul
yapılmış kelimelere dair izahlar aşağıda yer almaktadır:
•

“ǾAķl-ı evvelįn” cemǾdür murād, Cebrāǿįl ü Mįkāǿįl ü İsrāfįl ü ǾAzrāǿįl olmaķ iĥtimāli vardur. [209b]

•

“Senevāt” senelerüŋ cemǾidür. [66b]

“-Eyn” Arapça tekil kelimelerin sonuna gelerek onları tesniye (ikili çokluk) hâline
getiren bir çeşit son ektir. Bu eki de şârih izah etmiştir:
•

“Zülfeyn” teŝniyedür; iki zülf dimekdür. [75a]
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b. Arapça Mübalağa-i İsm-i Fâil
Mübalağa-i ism-i fâ'il, bir varlıkta bir özelliğin çok fazla bulunduğunu ve bir
kimsenin bir şeyi çok fazla yaptığını gösterir. Şerh metninde şârih, bazı durumlarda
kelimenin anlamına dair bilgi vermekle yetinirken bazı kısımlarda ise kelimenin veznini de
belirtir. Aşağıdaki örneklerde “faǾǾâl” vezninden kelimelere dair izahlar yer almaktadır.
Şârih bu tür kelimeler için “mübâlaga ile ism-i fâǾildir.” ifadesiyle kelimelerin bu durumuna
işaret ederek anlamlarına değinir:
•

“Ķavvāl” śāĥib-ķāl dimekdür. Ve terennüm idici ve ġazel oķuyucı ve ırlayıcı daħı dimekdür. [26a]

•

“Seyyār” mübālaġa ile ism-i fāǾildür. Seyr idici ve gezici maǾnāsınadur. [78a]

•

“Cemmāz” mübālaġa ile ism-i fāǾildür. Ziyāde yük çekici develer dimekdür. [134a]

c. Arapça İsm-i Fâil
İsm-i fâil, fiilden türeyen ve işi yapanı gösteren isim cinsinden kelimelerdir. Aşağıda
yer alan örneklerde şârih, kelimelerin mastarları ve kalıplarına dair açıklamalarda bulunarak
anlamlarını izah etmiştir:
•

“Āmir” emr idici dimekdür. [65a]

•

“MüşaǾbid” ism-i fāǾildür ki şuǾbede-bāz dimekdür. [119a]

•

“Żāmin” ism-i fāǾildür ödeyici ve tekeffül idici dimekdür. [130b]

•

“Edįb” fāǾil vezninde mürebbį dimekdür. [134b]

•

“Sebk” maśdarı eritmek, “sebbāk” ism-i fāǾildür eridici dimekdür. [174a]

•

“Müstaġnį” iĥtiyācı olmayan kimesneye dirler. İsm-i fāǾildür. [189b]

•

“MuǾārıż” ism-i fāǾildür muǾāraża idici, dimekdür. [196a]

•

“Münādį” ism-i fāǾildür. Nidā idici dimekdür, Türkįde dellāl dirler. [213a]

d. Arapça İsm-i Mef'ûl
“İsm-i mef’ûl” kendine iş yapılanı bildiren, fiilden etkilenen isimdir. Türkçedeki
edilgen sıfat-fiil karşılığıdır. Şârih, ism-i mef'ul kalıbından olan kelimelerin izahlarının yer
aldığı kısımlarda bazen kelimelerin sadece anlamını vermekle iktifa ederken bazen de
kelimenin harflerini ve okunuşlarıyla birlikte kalıbını da ifade eder. Aşağıda şerh metninde
yer alan farklı kalıplardan ism-i mef'ul kalıbından bazı kelimelerin izahları yapılmıştır:
•

“Müberhen” delįllenmiş maǾnāsınadur. [65b]

•

“Muħtel” ism-i mefǾūldür. İħtilāŧ olınmış maǾnāsınadur. [182b]

•

“MüsteǾśal” mįm ve sin’üŋ żamme ve tā ve hemzenüŋ sükūnı ve śād ve lām ile ism-i mefǾūldür.
MaǾnāsı kökünden ķoparılmış ve źātında maķŧūǾ olmış, dimekdür. [183a]
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•

“Mülzem” mįm ü lām’uŋ żammları ve zā ile mįm’üŋ fetĥa vü sükūnıyla ism-i mefǾūldür. [195a]

•

“Muħtetem” ism-i mefǾūldür. Ħātm olınmış, maǾnāsınadur. [233a]

e. Arapça İsm-i Mekân
Arapçada yer ismi “mef'al, mef'il” vezinlerinde çekimlenerek fiilin yapıldığı yeri
bildiren isimlerdir. Şerh metninde “mef'al” kalıbından bazı kelimelerin ism-i mekân oluşuna
dair anlamsal açıklamalar yer alır:
•

“MaǾber” maĥall-i memer yaǾnį mürūr idicek mekān. [43a]

•

“MeǾād” iǾāde olınacaķ maĥaldür. [54b]

•

“MenbaǾ” menbaǾdandur ķaynaķ maĥalli dimekdür. [69b]

f. Arapça İsm-i Âlet
Fiilden türeyerek ait olduğu fiilin kendisiyle işlendiği âlete delalet eden isim
yapısıdır. Eylemin yapıldığı fiilden türeyen ve o iş için kullanılan âleti gösteren bu
yapı Arapçada “mifǾal” ve “mifǾâl” vezinleriyle yapılır. Metinde bazı kelimelerin ism-i âlet
kalıbında oldukları belirtilmektedir:
•

“Mıśdāķ” ism-i āletdür. Delālet idecek ālet ve taśdįķ idecek ālet gibi. [69b]

g. Arapça İsm-i Tasgîr
İsm-i tasgîr, Türkçedeki küçültme ekinin karşılığıdır. Arapça kelimelerin “fuǾayl”
kalıbıyla çekimlenmesiyle yapılır. Aşağıdaki örnekte şârih, “tufeyl” kelimesinin çocukcağız
manâsında ism-i tasgîr olduğunu ifade etmiştir.
•

“Ŧufeyl” ism-i taśġįrdür ŧıflcaġızlar dimekdür. [104a]

h. Arapça Emir Çekimi
Metinde Arapça emir çekimleri anlamsal olarak açıklanmıştır. Aşağıda yer alan
örnekte “kün” ki emrdür, ifadesiyle emir çekimi olduğunu belirtmiştir.
•

Lafž-ı “kün” ki emrdür, felege münfaǾil olup anı ħarāb u yebāb eylesün, dimekdür. [39b]

ı. Arapça Mastar Bilgisi
Şârih bazı kelimelerin mastarlarına da değinmektedir:
•

“Mestį”de vāķıǾ “yā” yā-yı maśdariyyedür. [118a]

•

“Sebk” maśdarı eritmek “sebbāk” ism-i fāǾildür eridici dimekdür. [174a]
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i. Arapça Muhatab ve Muhatabun Bih
Aşağıda yer alan örnekte muhataba dair izah söz konusudur:
• “Len terânî” muhâtabun-bih hitâbdur ruǿyet idemezsin, dimekdür. [87a]
j. Arapça Nisbet Yâ'sı
Nispet yâ’sı bir kelimenin sonuna eklenen şeddeli bir “ye” harfidir. Sonuna geldiği
kelimelerin son harfinin harekesi esre olur. Bu şekilde elde edilen kelimeler bir kişinin, bir
yere, kişiye, işe nispet edildiği anlamına gelir. Şârih metinde, “yî” harf-i nisbetdür, ifadesiyle
buna dair bilgi vermektedir.
•

“Merĥabāyį” merĥabā luġatde ĥālüŋ ħoş olsun. Ve Ǿāfiyet olsun. Ve nūş olsun, “yį” ĥarf-i nisbetdür
merĥabā diyici dimekdür. [234a]

3.3.16.5.2. Farsça Gramer İzahları
Farsça gramer izahları incelendiğinde genellikle bu izahların gramer çeviri metodu
yoluyla yapıldığı görülür.
a. Farsça Edilgen Yapı
Şerh metninde gramatikal olarak edilgen yapıya yapının anlamlandırılması suretiyle
değinilmiştir.
•

“BaǾd-i borįden” ķaŧǾ olınduķdan śoŋra dimekdür. [51b]

b. Farsça Ettirgen Yapı
Ettirgen yapıya şerh metninde yapının yer aldığı kelimelerin anlamlarının verilmesi
suretiyle değinilmiştir. Aşağıdaki örnekte Farsça “çekiden” fiilinin ettirgen çekimi olan
“çekanden” örneği açıklanmıştır.
•

“Mįçekānem” ŧamlatdurum, dimekdür. [80a]

c. Farsça Geçmiş Zaman
Şerh edilen eserin dilinin Farsça olması sebebiyle metinde çok sayıda fiilin geçmiş
zaman/mazi çekimleri izah edilmiştir. Aşağıdaki örneklerde bazı fiillerin geçmiş zaman
farklı şahıslara göre çekimlerine dair izahlar yer almaktadır:
“Resânden” fiilinin geçmiş zaman 3. tekil şahıs çekimi:
•

“Resānd” fiǾl-i māżįdür, cehd-i müfredi “resįd” gelür rāciǾdür kārvāna. [119b]

“Sûden” fiilinin geçmiş zaman 1. tekil şahıs çekimi:
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•

“Sūdem” nefs-i mütekellim vaĥdedür, sürdüm maǾnāsınadur. [106b]

ç. Farsça Geniş Zaman
Şerh metninde geçen geniş zamanda çekimlenmiş bazı fiillerin muzari çekimleri
belirtilerek anlamları izah edilmiştir.
3. tekil şahıs:
•

“Nişāned” oŧurdaķor dimekdür, “firisted” fiǾl-i mūżāriǾdür, gönderür, dimekdür. [86a]

d. Farsça Hâl Ekleri
Farsçada “der” bulunma, “ez” ayrılma, “be” yönelme, “râ” belirtme hal ekidir. Lâkin
klâsik Farsçada bu eklerin birbiri yerine kullanıldığı görülür.
Bulunma hâli eki olan “der” yönelme anlamında kullanılmıştır:
•

“Der-ceyb-i ziyān” żarar ceybine dimekdür. [2a]

Ayrılma hâli eki “ez” veya “zi” şeklinde yer almaktadır:
•

“Z’įn ĥacālet” bu Ǿār u nengden dimekdür. [4b]

•

“Ez-evc-i beyān” beyān yüceliginden dimekdür. [6a]

•

“Pençe zi-mūm” mūmdan pençesi olsa yerine müstaǾmeldür. [53a]

Metinde belirtme hâli eki olan “râ”ya dair izahlar da vardır:
•

“Rįze-i ān-rā” ol Ǿaşķ u maĥabbet sofrasınuŋ ufaķları ve ķırılmışlarını dimekdür. [4b]

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi şârih, bazı beyitlerin şerhinde belirtme hâli ekini
yönelme hâli eki olarak anlamlandırmıştır.
•

“Mantıkem-râ” nutkuma dimekdür. [5b]

Yönelme hâli eki “be”:
•

“Be-seĥāb” buluda dimekdür. [65a]

Yönelme hâli ekinin bulunma hâli yerine kullanılması:
•

“Be-ħˇāb” ġafletde dimekdür. [25b]
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e. Farsça İyelik Ekleri
Şârih iyelik eki için “harf-i zamir” tabirini kullanmıştır. İyelik eklerine dair bazı
beyitlerin şerhi esnasında doğrudan iyelik eki belirtilerek bu ekin hangi şahsı belirttiği izah
edilmiştir. Ayrıca bazı beyitlerin şerhlerinde ise tamlamanın tercümesi yapılarak bu ekin
kelimelere kazandırdığı anlamın ifade edilmesi suretiyle iyelik ekleri izah edilmiştir.
•

“Fıŧratem” ħilķatüm [55a]

Örnekte “Nev-Ǿarûsân-ı gamet” tamlamasında yer alan gam kelimesinin sonundaki
“t” ikinci tekil şahıs iyelik ekidir. Şârih, “senün gussa vü elemün” açıklamasıyla bu eki
anlamsal olarak izah etmiştir.
•

“Nefset” “tā” ĥarf-i żamįrdür. [126b]

Diğer bir örnekte “nağme-i mestaneeş” tamlamasındaki 3. tekil şahıs iyelik eki
“ş”nin “Hindû-yı kilk”e işaret olduğu belirtilmektedir:
•

Ĥarf-i şįn żamįridür zamāne’nüŋ [214a]

f. Farsça Zarflar
Eylemlerin, eylemsilerin, sıfatların ya da kendi türünden olan kelimeleri yer-yön,
zaman, durum, miktar, soru gibi açılardan etkileyen sözcüklere zarf denir. Farsçada da bazı
eklerle de bazı kelimelere zarf fonksiyonu yüklenmiştir.
Farsça Durum Zarfı
•

“Bį-muĥābāne” taķdįm olınup ne-bį-muĥābā yerine müstaǾmeldür, teklįfsüz dimekdür. [107b]

Farsça Zaman Zarfı
•

“Hemįşe tā” dāǿimā olsun, dimekdür. [70b]

g. Farsça Zamirler
Şahıs zamirleri:
3. Tekil Şahıs
•

Lafž-ı ū ǾUrfį żamįridür. [7a]

Bazı kısımlarda şahıs zamirlerinin hangi şahsın yerine kullanıldığı da ifade
edilmiştir:
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•

“Vey” żamįrdür Ĥabįb-i Ekrem’e. [72b]

h. 3. Çoğul Şahıs
•

“Įşān” anlara dimekdür. [18a]

ı. Farsça Soru Zamirleri
•

“Ki” bunda kim dimekdür. [43a]

İşaret zamirleri Farsçada “ân” ve “în”dir. Örnekte “ân” zamirine dair izahlar yer alır:
•

“Āşufte” bulanıķ ve ķarışıķ ve ġażabnāk maǾnāsına daħı müstaǾmeldür, “ān” mıśrāǾ-ı ŝānįde śıfātlar
ile mevśūf dil-bere rāciǾdür. [106a]

•

“Dāġ”dan murād ĥālet-i mestlikdür, “įn” żamįridür kāfir’üŋ, “ān” żamįridür müǿmin’üŋ. [133a]

i. Farsça Sıfatlar
Şerh metninde birçok sıfatın izahı yapılmıştır. Aşağıda işaret sıfatı izahlarından bazı
örnekler alınmıştır:
•

“Įn sır” bu rāz-ı nihān dimekdür. [24b]

•

“Kodām” cāy-ı taǾaccübdür ķanķı dimekdür. [49b]

•

“Ān” şebe rāciǾdür. [176a]

•

“Kodāmįn” ķanķı maǾnāsınadur. [205a]

j. Farsça Edatlar
“-Be” edatı kelime başına gelip kelimelere “ile, için, -e kadar, -e göre” anlamı katarak
zarflar meydana getirir. Şerh metninde “-ile” birliktelik edatı manâsında “-be” ve -bâ”
edatları kullanılmıştır.
•

“Be-yek āheng” bir maķām ile dimekdür. [12b]

“-Ber” edatı kelime başlarına gelir. Türkçede “-de” ekiyle “üzeri, üzere, üzerine,
üzerinde” vb.nin karşılığıdır:
•

Deşne ber-sįne-i felek şikend
Nįze der-nāf-ı aħter endāzed
… ħançer ve deşnesini felegüŋ sįnesine śablayup ķırār. [45b]
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“-Âsâ” edatı sonuna geldiği kelimelere “gibi, benzer” anlamı katarak Farsça türemiş
sıfatlar yapar. Şârih bu eki “misl” manâsındadır, ifadesiyle izah etmiştir:
•

Şuķķa-i merdį-i to ger Meryem
MiǾcerāsā be-ser der-endāzed
“Āsā” be-maǾnā miŝl. [47a]

“-Tâ” bir şeyin bulunduğu, başladığı veya sona erdiği yeri yahut zamânı anlatırken
kelimelere genellikle -e dek, -e değin, -e kadar, -den beri vb. anlamlar katar. Örnekte şârih e dek manâsında olduğunu “intihâ-yı gâyet” ifadesiyle belirtmiştir.
•

“Tā” bunda dek maǾnāsınadur. [71a]

•

“Tā” ibtidā-yı ġāyet içündür, ǾArabįde “münzū” gibi. [95a]

•

“Tā be-bendį” tā intihā-yı ġāyet içündür. [148b]

“Be” ön edatının yemin ederken kullanılan başlangıç harfi olduğu da şârih tarafından
“bâ-yı kasemiyye” ifadesiyle belirtilmiştir:
•

MıśrāǾ-ı evvelįsi ibtidāsında vāķıǾ “bā” bā-yı ķasemiyedür ve bu vechile ķasemiyāt beytlerinde
gerek mıśrāǾ-ı evvel ve gerek mıśrāǾ-ı ŝānį ibtidālarında vāķıǾ olan “bā”lār cümlesi bā-yı
ķasemiyyelerdür. [85a]

k. Farsça Muhaffeflik Bilgisi
•

“Çeh” çāhdan muħaffefdür. [125a]

•

“Dān” dāniş’den muħaffefdür. [139b]

•

“Dān” dāniş’den muħaffefdür. [139b]

l. Farsça Şart Çekimi
Şerh metninde şart edatı olarak beyitlerde geçen “ger”, “er” ve “eger” edatları
bulundukları bağlam içerisinde anlamlandırılmak suretiyle açıklanmıştır.
3. tekil şahıs geniş zaman şart çekimi:
•

“Ger buved” eger olursa [22a]

2. tekil şahıs geniş zaman şart çekimi:
•

“Veger śabūr neį” eger śabra taĥammülüŋ yoġise dimekdür. [63a]
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m. Farsça Şahıs Ekleri
3.tekil şahıs eki:
•

“Gereş”de olan “şįn” Zāl-i cihāna rāciǾdür. [29a]

2. tekil şahıs çekimi:
•

Goftem ey Ǿarbede-cū çįst günāhem ki dįger
Be-taǾarruż heme ħaşmį be-teġāfül heme nāz
Ħaşm’de olan “yā” yā-yı ħiŧābiyyedür, Ǿaźāblusun, dimekdür. [107a]

3. çoğul şahıs eki:
•

“Cüstįm” cemǾdür ŧaleb eyledük, dimekdür. [129b]

n. Farsça Gereklik Çekimi
•

“Bāyist” gerek ise dimekdür. [206b]

o. Farsça Olumsuzluk
Şârih tarafından, beyitlerde geçen fiillere gelen Farsça “-ne” ve “-me” olumsuzluk
eklerinin şahıs ve zaman çekimlerine dair bağlamda kazanmış oldukları anlamların
açıklanması suretiyle izahlar yapılmıştır.
3. tekil şahıs geniş zaman olumsuz çekimi:
•

“Bāz ne-gerded” munķalib olup gitmez dimekdür. [8b]

3. tekil şahıs olumsuz çekimi:
•

“Me-hel” bıraķma dimekdür. [12b]

3.tekil olumsuz şart çekimi:
•

“Ger ne”de vāķıǾ “ne” bāşed’e rāciǾdür. Meŝelā ger ne-bāşed maĥallinde istiǾmāl olınur. [39a]

Ayrıca isimlere gelen “-nâ” olumsuzluk ön eki de izah edilmiştir:
•

“Nā-maǾlūm” “nā” nefy-i cinsiyet içündür. [183b]

ö. Farsça Emir Çekimi
Beyitlerde geçen emir çekimlerine dair şârih tarafından anlamsal karşılıklarının yanı
sıra bazı beyitlerin şerhinde “emrdür.” ifadesiyle fiilin emir çekimi olduğu belirtilmiştir.
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3.tekil şahıs emir çekimi:
•

“Zen” ħiŧābdur, serp ve śāç dimekdür. [20b]

•

“Be-hel” terk it, dimekdür. [31b]

•

“Ŧaleb niŝār” emrdür. Ŧalebde śarf-ı liyāķat ve ārāmaķda beźlde muķadderet eyle, dimekdür. [59a]

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi şârih bazı durumlarda “Emr-i hâzırdur.” ifadesiyle
emir çekiminin şimdiki zamana ait olduğunu belirtmiştir.
•

“Be-ħˇāb” emr-i ĥāżırdur, Zuĥal’e ħiŧāb vāķıǾ olmışdur, uyu dimekdür. [114b]

•

“Be-s’tān” emrdür al dimekdür. [163a]

p. Farsça Vahdet Yâ'sı
Farsçada teklik ifade etmek için kullanılan “ye” harfidir.
•

“Germį”de olan ĥarf-i yā vaĥdet içündür. [256b]

r. Farsça Bildirme Ekleri
Gramer terminolojisinde edat-ı haber olarak geçen Farsça “-est”, “-st” ve “-hest”
ekleri kelimelerin sonuna gelerek bildirme eki fonksiyonunu yüklenir. Şârih bazı şerhlerde
geçen “edat-ı haber” ibaresini şerhte kullanmamıştır. Lâkin anlam olarak açıklamalarında bu
eki izah etmiştir:
•

“ǾĀmest” muĥįt-i Ǿām olmışdur. [35a]

•

“Er ŧalebį hest” eger maŧlūbuŋ var ise [219a]

s. Farsça Bağlaçlar
Şerhlerde edat-ı atf olarak isimlendirilen “nîz” Türkçe “-da”, “-de” bağlacına karşılık
gelmektedir. Şârih bu durumu aşağıda yer alan izahında örneklendirmektedir.
•

“Nîz” be-maǾnâ “dahı”. [38a]
Farsçada Türkçedeki kullanımıyla benzerlik gösteren “hem” bağlacına dair şârih

aşağıdaki izahı yapmaktadır.
•

“Hem” bunda daħı maǾnāsına müstaǾmeldür. [97b]
ş. Farsça Mahzuf Yapılar
Beyitlerde hazfedilmiş unsurlara dair şârih tarafından yapılan bazı açıklamalara dair

örnekler şöyledir:
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•

“Şįn” cihāna rāciǾdür ki taĥtında maĥźūfdur. [39a]

•

“Ey” ĥarf-i nidādur, münādįsi taĥtında maĥźūfdur. [208a]

•

“Himmet”üŋ rā’sı taĥtında maĥźūfdur. [245b]

t. Farsça Mastarlar
Farsça fiil köküne gelen “-en”, “-iş”, “-î” ekleriyle yapılan mastar yapısına şârih
beyitlerde yer alan bazı fiillerin mastarlarına dair bilgiler vererek “masdardur.”
ifadesiyle izahta bulunmaktadır.
•

“Sencįden” ŧartmaķ ve tecrübe ķılmaķ maǾnāsınadur. [128a]

•

“Gįrāyį” maśdardur ŧutmaķ ve gerü çevirmeklik maǾnāsınadur. [165a]

•

“Kāviş” ism-i maśdardur ķazış maǾnāsınadur. [179a]

•

“Zāy” zāyįden’dendür ŧoġurıcı dimekdür. [247a]

u. Farsça Çokluk
Klâsik Farsça ’da çoğul yapmada soyut ve cansız nesnelerin çoğulu için “-hâ” ve
insanla ilgili kelimeler için “ân” kullanılır. Aşağıdaki örneklerde bazı çokluk yapılarına dair
izahlar yer almaktadır:
•

“Müsebbiĥān” cemǾdür, tesbįĥ idiciler, dimekdür. [105b]

•

“Çehā” cemǾdür, müfredi çe’den neler ve neler maĥallinde der-istiǾmāl olınur. [95a]

v. Farsça Diğer Ekler
“-Rîz” eki sonuna geldiği kelimelere “döken, akıtan, saçan” anlamı katarak Farsça
usûlüyle birleşik sıfatlar yapar. Aşağıda bu eke dair şârih tarafından açıklama yapılmıştır:
•

“Rįz” śaçıcı dimekdür. [56a]

“-Çeş” son eki isimlerin sonuna gelerek “sınayan, deneyen, tadına bakan” manâsında
birleşik kelimeler meydana getirir. Örnekte “ârzû-çeş” kelimesinde yer alan ek için şârih
tarafından açıklama yapılmıştır:
•

“Çeş” ŧatıcı dimekdür. [145a]

“-Zâr” eki sonuna geldiği kelimelere yer, mahal anlamı katarak Farsça usûlüyle
birleşik isimler yapar. Şârih tarafından “Kıyâmetzâr” kelimesi için “mahall-i kıyâmet”
açıklaması yapılmıştır. Böylece “-zâr” ekinin bağlam içerisinde kelimeye kazandırdığı manâ
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izah edilmiştir. Öte yandan bu ekin daha iyi anlaşılması için şârih, “çemenzar, gülzar ve
sebzezar” örneklerini vermiştir:
•

“Ķıyāmetzār” maĥall-i ķıyāmet dimekdür. Meŝelā çemenzār u gülzār u sebzezār gibi. [250a]

3.3.17. Gizli Özneyi Belirtme
Metinde Urfî'nin beyitlerinde belirtilmeyen öznelerin kim oldukları ifade edilmiştir.
Örneğin aşağıdaki beyitte gidip o sarhoşun gönlünü alması istenilen kişinin şârih tarafından
“Ey dil-ber!” ifadesiyle sevgili olduğu belirtilmiştir.
•

Rū be-dil-cūyeş me-bād ān mest
Zehr-i āfitāb be-sāġar endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil-ber! ǾUrfį-i ser-geştenüŋ merāmınca yüri… [44b]

Aşağıda yer alan beyitte vuslatı el vermeyenin sevgili olduğu şârih tarafından “Ey
canan!” ifadesiyle belirtilmiştir.
•

Çün dest ne-mîdehed visâlet
Dest-i men ü dâmen-i hayâlet
Mahsûl-ı Beyt: Ey cânân! mâdâmki visâlün ben derdmende el virmez yaǾnî mâdâmki visâlün
müyesser degil, pes Hak’dan dilerüm ki ilâ-yevmi’l-kıyâm benüm elem ve senün hayâl u mahabbetün
dâmeni birine muttasıl olsun yaǾnî dest-i talebüm mahabbet-i hayâlün dâmeniyle var olsun, dimekdür.
[247a]

3.3.18. Sembol (İşaret) İzahları
Metinde bazı kelime, kavram ve mazmunların işaret ettikleri anlamlara “işâretdür.”
ifadeleriyle değinilmiştir:
Şerhte, Urfî’nin beytinde geçen “Hem tîg u kalem” ifadesiyle, devlette istediklerini
elde edenlerin idareyi yalnızca silahla yapamayacakları, kalem ile devleti idame
ettirebileceklerine işaret edildiği belirtilmiştir.
•

“Hem tįġ ü ķalem” didügi şuna işāretdür ki devletle kām-rān olanlar yalŋız tįġ ile idārede olmaz. [13b]

“Hûn-ı ciger şeved” ifadesinin vefat ederek toprağında güllerin açmasına işaret
olduğu açıklanmıştır.
•

“Ħūn-ı ciger şeved” didügi murād vefāt idüp ŧopraġında güller rengįn olmasına işāretdür. [31a]

“Kelâm-ı mecîd”in Kur’ân-ı Kerîm’e işaret olduğu, “Zebûr”un ise Davut Peygamber
Aleyhisselam’a indirilen olduğu şârih tarafından açıklanmıştır.
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•

“Kelām-ı mecįd” Ķurǿān-ı Ǿažįmu’ş-şāna işāretdür, “Zebūr” Dāvūd nebį Ǿaleyhi’s-selāma nāzil olan
kitābdur. [66a]

“Ez-şod âmed” ibaresinin gelip gitmekten olduğu ve uyku ve gaflet âleminde olmaya
işaret olduğu ifade edilmiştir.
•

“Ez-şod āmed” gelüp gitmekden kināyedür ki murād Ǿālem-i ħˇāb u ġafletde olduġına işāretdür. [172a]

“Hâb-ı Ǿadem” yani yokluk uykusunun bedenin yok olmasına işaret ettiği, ifade
edilmiştir.
•

“Ħˇāb-ı Ǿadem” yoķluķ ħˇābı ki vücūduŋ yoķlıġına ve maĥv olmasına işāretdür. [221b]

3.3.19. Kelime izahları
Metinde şerhin ilk aşamasında beyitte geçen bazı kelimelerin izahları yapılmaktadır.
Urfî’nin beyitlerinden sonra kırmızı mürekkeple üstleri çizilmiş olan bu kelimeler beyitte
geçen ve şerhten önce şârihin anlamlarını açıklama gereği hissettiği kelimelerdir.
3.3.19.1. Kelime İzah İfadeleri
Klâsik şerhlerin temel aşamalarından biri kelime izahlarıdır. Burada şârih beyitte yer
alan ve anlamının açıklanmasına ihtiyaç gördüğü kelimeleri açıklar. Bu açıklama anlam,
okunuş ve gramer yönünden olur. Şerhte kelimeler açıklanırken sıklıkla “murâd…”, “...'dan

kinâyedür”, “... dimekdür”, “...'a ıtlak olunur”, “be-ma'nâ…”, “... maǾnâsınadur”, “...
mahallinde istiǾmâl olınur” kalıp ifadeleri kullanılmıştır.
•

“Cān”dan murād rūĥ-ı ĥayvānįdür. [5b]

•

“Berķ-i nā-kesį” yoķsuzluķ berķi, murād Ǿadem-i ķudretden kināyedür. [5b]

•

“Bāz ne-isted” girü ķalmaz ve kesilmez, dimekdür. [8b]

•

“ǾAdįleş” be-maǾnā miŝleş ü nažįreş. [9b]

•

Lafž-ı eǾamm Ǿāmmeye şāmil olınacaķ lafža “eǾam” diyü ıŧlāķ olınur. [11b]

•

“Tāvān” Ǿivaż u bedel, ödek maǾnāsınadur. [34a]

•

“Tehniyet” mübārek-bād maĥallinde istiǾmāl olınur. [38a]
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Bazı beyitlerin şerhinde kelime izahlarına yer vermeden doğrudan beytin şerhine
geçiş yapılmıştır. Böyle durumlarda kelimelerin manâları dolaylı olarak şerhin içerisine
yayılmıştır. “Ey lâ-mekân-seyr olan güneş ve ey âlemi süsleyen nur! Ey şu kimse ki; âlem
bağı senin feyzinden güzelleşmiştir.” anlamındaki beytinin şerhinde şârih, “Ey mekânsız
yani arşı dolaşan güneş ve ey âlemi süsleyen nur ki kastedilen Mir Ebû’l-Feth’dir!”
yorumuyla hem beyitteki kelimelerin kelime anlamları hem “meram” kelimesiyle işaret
edilen anlamı açıklanmıştır.
•

Lā-mekān-seyr āfitābā Ǿālem-ārā nįzā
Ey ki bāġ-ı Ǿālem ez-feyż-i to kerd āb u tāb
Maĥśūl-ı Beyt: Ey lā-mekān yaǾnį Ǿarş-ı istivāyı seyreyleyen āfitāb v’ey Ǿālem-ārā olan nūr
ki merām Ebū’l-Fetĥ’dür v’ey źātuŋa bāġ-ı Ǿālem ter ü tāzeligi feyżüŋ eŝerinden kesb ü taĥśįl
eylemişdür. [24a]

Metinde şârih, bazı kelimelerin vezinlerine de değinmiştir. Öte yandan aşağıdaki
örnekte kelimenin Arapça ve Türkçe karşılıkları sözlüklerden kaynak gösterilerek
aktarılmıştır.
•

Muśannif Ǿindinde Ǿuķĥuvān bābūne-i kārdur. Kenzü’l-Lüġa’da żamm-ı ķāf u teşdįd ile mażbūŧdur.
Ancaķ uķĥuvān ǾArabį olduġı ve Fārsį şįveyle ķurāś olduġı içün taĥşiye şod ez-Burhān-ı ĶāŧıǾ. [32b]

3.3.19.2. Kelimelerin İmlâ Hususiyetlerine Dair İzahlar
Metinde Urfî'nin beyitlerinde geçen bazı kelimelerin okunuş izahlarıyla birlikte
imlâlarına dair izahların da yapıldığı görülür.
Aşağıda yer alan örnekte “ker” kelimesinin Farsî kef ile ve “râ”nın cezimli okunuşu
ile sağır manasında olduğu açıklanmıştır.
•

“Ker” kāf-ı ǾAcemįyle ve rā’nuŋ sükūnıyla śaġır olana dirler. [47a]

“Pistân” kelimesinin Farsî “pe” ile meme olduğu açıklanmıştır.
•

“Pistān” pā-yı ǾAcemle meme emcigi dimekdür. [118b]

Aşağıda yer alan örnekte “kûft” kelimesinin Farsî kef ile yazıldığı belirtilmiş. Ayrıca
kelimeyi cümle içerisinde kullanılarak örneklendirilmiştir.
•

“Kūft” kāf-ı muǾceme ile daķ itmege dirler. Meŝelā “Dūş yek şaħś der-i mā kūft” gibi. [179b]
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3.3.19.3. Kelimelerin Farklı Anlamlarına Dair İzahlar
Metinde bazı kelimelerin beyitte kazanmış oldukları anlamların dışındaki diğer
manâlarına dair açıklamalar şu şekilde yapılmıştır:
•

“Ŧurfe” ziyāde Ǿacāǿib źikr olınacaķ maĥalde istiǾmāl iderler. BaǾżılar ķāǾide yerine istiǾmāl
itmişlerdür. [129a]

•

“Tāvān” ödek ve Ǿivaż u bedel ve cürm ve suç maǾnāsına daħı istiǾmāl olınur. [134b]

•

“Nüzhet” bezm ve gökceklik ve sürūr ve zįnet ü ŧarāvet maǾnāsınadur. [148b]

•

“Şel” çolaķ ve buħl ile olan kimseye daħı dirler. [181a]

Yukarıda bazı kelimelerin farklı anlamlarına değinilirken aşağıda yer alan örnekte
olduğu gibi bazı kelimelerin birçok farklı anlamının ayrıntılı olarak açıklandığı görülür:
•

“Şest” dört maǾnāya gelür: Evvelā olta ki anuŋla balıķ ŧutarlar, maĥbūblaruŋ zülfin aŋa teşbįh idüp
şāǾirler şiǾrlerinde çoķ getürürler, ŝāniyen ince ve laŧįf ve ter neşter, ŝāliŝen altmış sütūn
maǾnāsına rābiǾan büyük barmaķdan kiriş ŧutacaķ yer ki oķ atıcaķ ŧutarlar yaǾnį tįr-endāz yay kirişini
ķuvvet-i bāzū ile çeküp germesine dirler. Burada maǾnā-yı rābiǾįsidür murād. [208a]

3.3.19.4. Kelimelerin Kalıplarına Dair İzahlar
Aşağıda yer alan örneklerde kelimelerin kalıpları şârih tarafından belirtilmiştir:
•

“İstidrāk” istifǾāl bābından farķ olınacaķ derecelerinde dimekdür. [172a]

•

“Sebbāk” ism-i fāǾildür eridici dimekdür. [174a]

•

“Müstaġnį” iĥtiyācı olmayan kimesneye dirler; ism-i fāǾildür. [189b]

•

“ǾAdįm” faǾįl vezninden yoķ olucı olurdı, dimekdür. [196a]

•

“MaǾraż” mekān maǾnāsınadur. Menśar vezninde. [245a]

3.3.19.5. Kelimelerin Bağlama Göre Faklı Anlamlarının Değerlendirilmesi
Şârih, beytin gramatikal ve bağlamsal yapısı içerisinde kelimelerin hangi anlamları
içerisinde kullanıldıkları veya hangi anlamları ile anlaşılması gerektiği hakkında “bu
lafızda”, “bu mahalde”, “bunda”, “gayrı yerde”, “ammâ burada”, “çend maǾnâya
müstaǾmeldür”, “ammâ bunda” gibi ifadelerle açıklamalarda bulunmuştur:
•

“Cevher-i Evvel” bu lafıžda bir iki maǾnā dimişlerdür. Kimi Cebrāǿįl-i Emįn ola. Ve kimi Ĥażret-i
Seyyidü’l-Murselįn ola diyü taǾyįn itmişlerdür. [5a]

•

“Ser-i yem” deŋizüŋ bālāsı ve başı dimekdür murād abā vü ecdād-ı ǾUrfį’dür ki bu maĥalde ser-i yeme
teşbįhdür. [8a]

•

“Be-ħared” bunda ħalāś ider. [10a]

•

“Cem”

Ĥażret-i

Süleymān

peyġāmbere

işāretdür. Ġayrı

yerde

“Cām-ı

Cem”

vāķıǾ

olduġı maĥalde şāhān-ı ǾAcem’den Cemşįd’e işāretdür ki “Cihān-nümā” āyįnesine mālik idi. [14a]
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•

“Ĥażįż” aşaġı maǾnāsınadur. Ammā burada rütbe-i ħorį ve meźellete düşmiş dimekdür. [20b]

•

“Sefįdį” şol aķlıķlar ki ķarılar zįnet içün yüzlerine sürerler. Lākin yüzde murād aķ ve dü-mūy
śaçdur. [21a]

•

“Cüllāb” gerçi çend maǾnāya müstaǾmeldür ammā bunda ķul ve ķaravaş maǾnāsındadur. [37b]

•

“Ŧannāz” luġatde Ǿayyār u ĥįlekār maǾnāsınadur. Lākin bu maĥalde kepādelik maǾnāsına virilse
ħoşdur. [109b]

•

“Sāz” luġatde düzmek ve Ǿādetā sāz maǾnāsına daħı müstaǾmeldür. Lākin bu maĥalde mįve vü şekker
ķamışına daħı münāsebeti der-kārdur. [110b]

•

“Ķavs” ǾArabįde yay dimekdür. Lākin ķavs u ķuzaħ şol Ǿalāmetdür ki yaġmur sükūnet bulduķda
çehre-i āsumān üzerine çekilür. Türkįde Meryem aŋa ķuşaġı ve alāyim-i semā daħı dirler. [143a]

3.3.19.6. Kelimelerin Mastar Bilgisi
Şârih, metinde yeri geldikçe özellikle Farsça kökenli kelimelerin mastar hâllerini
belirtmektedir. Aşağıda yer alan örneklerde “nişân, deved, tapân, hırâşende, hemed, zây”
kelimelerin anlamlarıyla birlikte mastar hâlleri izah edilmiştir.
•

“Nişān” “nişānįden”dendür. Oŧurucı maǾnāsınadur. [86a]

•

“Deved” devįden’dendür. Pūyān maǾnāsına. [142a]

•

“Ŧapān” ŧapįden’dendür. Mużŧarib ve ħavfından lerzān maǾnāsınadur. [148a]

•

“Ħırāşende” ħırāşįden'dendür yaǾnį ķızıcı ve yonıcı ve ŧırmalayıcı dimekdür. [241b]

•

“Zāy” zāyįden’dendür ŧoġurıcı dimekdür. “Śaĥn” meydāna dirler. [247a]

3.3.19.7. Kelime Köken Bilgisi
Metinde beyitlerde geçen bazı kelimelerin hangi dilden oldukları belirtilmiştir. Daha
çok Arapça kelimeler “ǾArabîdür”, “elfâz-ı ǾArabîdür” gibi ifadelerle Arapça olduklarına
dikkat çekildikten sonra anlamları ve farklı dillerdeki karşılıkları belirtilmiştir:
•

“Aŧŧās” ǾArabįdür aķsırmaġa dirler. [113a]

•

“Dūdmān” lisān-ı Fārisįde ķavm u ķābile ve abā vü ecdāda dirler. Türkįde ocaķ ve ocaķ-zāde didükleri
gibidür. [162a]

•

“Źeyl” ǾArabįdür, “dāmen” maǾnāsınadur. [211b]

•

“Dünbāl” ķuyruķ ve her şeyǿüŋ girü ŧarafına dirler. “Hār” Fārsįde incü dizilmiş iplige dirler. Sımŧ
maǾnāsına ve muŧlaķ incüye daħı ıŧlāķ iderler. Ammā bu maĥalde murād luġat-i ǾArabįdür ki meyl ü
göŋül virici dimekdür. [247]

•

“Merĥabā” elfāž-ı ǾArabįdür ĥālüŋ ħoş olsun, dimekdür. [249b]

•

“Benān” ǾArabįdür parmaķlar dimekdür. [255a]
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3.3.19.8. Kelimelerin Müştakları
Şârih, metinde bazı Arapça kelimelerin müştaklarını zikreder. Aşağıda yer alan
örneklerde “Ǿumûm-Ǿâmme”, “mükevven-tekvîn”, “semâǿ istimâǾ”, “mugber-gubâr”, “sunǾsanǾat” kelimeleri arasındaki müştaklık ilişkisine işaret edilmiştir:
•

“ǾUmūm” Ǿāmme ve kāffe'dendür; keŝret ü cumhūr maǾnāsınadur. [4a]

•

“Mükevven” var olmaķlıķ dimekdür zįrā tekvįn'dendür. [52b]

•

Lafž-ı semāǿ istimāǾ'dandur. [131b]

•

“Muġber” ġubār’dandur ŧozlu dimekdür. [146a]

•

“ŚunǾ” śanǾat'dandur. [251a]

3.3.19.9. Kelimelerin Türkçe Karşılıkları
Şârih beyitlerde geçen bazı kelimelerin Türkçe karşılıklarına şerh esnâsında temas
etmiştir. Kelimelerin Türkçe karşılıkları verilirken aşağıdaki örneklerde görüleceği üzere
şârih bazen “Türkįde...'a dirler”, “be-Türkį... maǾnâsınadur” gibi ifadelerle kelimenin
Türkçedeki karşılığını aktardığına dikkat çeker. Öte yandan bazı kelimelerin Türkçe
karşılıklarının Türkçe olup olmadığına değinmeksizin verildiği de görülür. Bu karşılıklar
incelendiğinde Yanyalı’nın, beyitlerde geçen Farsça ve Arapça kelimelere özellikle
“kıjgarmak, yaldırmak, ırlamak” gibi Türkçe kelimelerden yeni karşılıklar türettiği görülür.
Bu yönüyle Yanyalı Süleyman Efendi Türkçeye karşı son derece bilinçlidir.
•

“Ĥūr-nijād” ĥūrį aśıllu dimekdür. [56b]

Metinde “hamyâze” kelimesinin açıklamasının yapıldığı “İnsanda meydana gelen bir
hâldir ki buna Türkçede ‘esneme’ denir.” ifadelerinde “Türkîde” ibaresiyle kelimenin
Türkçe karşılığı olduğu belirtilmiştir.
•

“Ħamyāze” insānda vāķıǾ olan ĥālet ki aŋa Türkįde esnemege dirler. [3b]

•

“Tunbān” beyāż hümāyūndan yapduķları şalvārdur ki Türkįde tuman dirler. [36a]

•

“Tezerv” Türkįde sülüŋ taǾbįr itdükleri murġ-ı ħoş-peykerdür. [26a]

•

“BurķaǾ” Türkįde duvaķ maǾnāsınadur. [87b]

•

“Mihr-giyāh” Türkįde Ǿāşıķ otı didükleri bir otuŋ ismidür ki Ǿāşıķlar anuŋla iftiħār iderler. [95b]

Aşağıda yer alan örneklerde kelimelerin Türkçe karşılıkları “be-Türkî” ibaresiyle
aktarılmıştır.
•

“Tekāver” kāf-ı ǾArabįyle “esb” be-Türkį at maǾnāsınadur. [46a]

•

“Vāj-gūne” bāz-gūne be-Türkį ters maǾnāsınadur. [116a]
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Beyitlerde geçen bazı

kelimelerin Türkçe olduğu belirtilmeden Türkçedeki

karşılıklarının verildiği görülür. Bu kelimelerden bazılarının bilinçli olarak öz Türkçe
kelimelerden seçildiği söylenebilir.
•

“Ne-surūdem” ırlamadum. [9a]

•

“Medhūş” bį-ĥūş ve Ǿaķlı gitmişe dirler. [20b]

•

“Perçem” püskül dimekdür. [21b]

•

“Çįn” buruşuķluķ dimekdür. [107b]

3.3.19.10. Kelimelerin Arapça Karşılıkları
Şârih, kelime ve terkîblerin sözlük anlamını vermekle birlikte, yeri geldikçe Arapça
karşılıklarını da yazmıştır. Bunu bazen kelime anlamlarının izah edildiği kısımlarda bazen
de beyitlerin tercümelerinin yapıldığı kısımlarda yapar.
Urfî’nin beytinde geçen “Nî nî” ibaresinin karşılığında şârih Arapça “yok yok”
anlamında “lâ lâ” ibaresini kullanmıştır:
•

“Nį nį” be-maǾnā “lā lā” [9a]

•

“Nį nį” be-maǾnā “lā lā” be-mevķiǾ-i maĥallinde dimekdür… Maĥśūl-ı Beyt: Yoķ yoķ bālāda źikr
olınan nükteyi yerinde ırlamadum. [9b]

•

“Mer” ǾArabįde ān gibi taĥķįķ maǾnāsındadur. [19a]

•

“Dįger ne-māned ber-zemįn” min-baǾd zemįn üzerine ķalmadı. [22a]

•

“İnķırāż” münķaŧıǾü’n-nesl dimekdür. [26a]

Bazı kelimelerin Arapça karşılıkları aşağıdaki örneklerde olduğu gibi “ǾArabîde”
ifadesiyle belirtilmiştir:
•

“Tā” ibtidā-yı ġāyet içündür, ǾArabįde “münzū” gibi. [95a]

•

“Cenān” ǾArabįde ķalb dimekdür. [149b]

•

“Ey” ĥarf-i nidādur, “elā” gibi. [256a]

3.3.19.11. Kelimelerin Farsça Karşılıkları
Metinde şerh edilen beyitlerde geçen bazı kelimelerin şârih tarafından yine Farsça
bir kelime ile izahı yapılmıştır. Şârih bunu bazen aşağıdaki örnekte olduğu gibi “Fârsîde”
diye belirtmektedir:
•

“Dürrāc” İsĥāķ ķuşına dirler ki aŋa Fārsįde murġ-ı şeb-āvįz daħı dirler. [241]

Arapça “evet” anlamındaki “niǾam” kelimesi Farsça aynı anlamdaki “belî” kelimesi
ile açıklanmıştır:
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•

“NiǾam” be-maǾnā belį. [13a]

Şârih bazen Farsça kelime ve ibarelere yine Farsça bir karşılık verir. Örneğin, Farsça
eğri, bükülmüş anlamında “ham” kelimesinin karşılığında Farsça iki kat ve bükülmüş
anlamındaki “dü-tâ” kelimesi kullanılmıştır:
•

“Ħam” dü-tā olmaķ. [11a]

Farsça “Ber-efrâşt” birleşik fiilinin karşılığında “ber-dâşten” birleşik fiilinin
kullanıldığı ifade edilmiştir. Örneğin devamında “ber-tâft” kelimesinin Farsça karşılığı olan
“tâften” ile birlikte Türkçesi “çevirmek” de zikredilmiştir:
•

“Ber-efrāşt”

ber-dāşten maǾnâsına

istiǾmâl

olınur.

“Ber-ŧāft”

tāften maǾnâsınadur.

Çevirmek dimekdür. [110a]

Metinde “Bedân-gûne” edatının karşılığı Farsça “bedânsân” edatı ile eşleştirilmiştir.
Türkçe karşılıkları olan “gibi”, “ancılayın” ve “ol tarzla” edatları zikredilmiştir:
•

“Bedān-gūne” bedānsān, gibi, ancılayın ve ol ŧarzla maǾnâlarındadur. [169b]

3.3.19.12. Kelimenin İşaret Ettiği Anlam
Şerhlerin tercümelerden farklı hususiyetlerinden biri de beyitlerdeki kelimelerin
işaret ettikleri anlamlara dair izahatta bulunulmasıdır. İncelediğimiz metinde şârih, metinde
“maksad”, “şol rumûza işâretdür”, “müşǾirdür”, “murâd” gibi ifadelerle yer yer bu tür
açıklamalar yapmaktadır.
•

Evlād-ı maǾnevįden maķśad eşǾāruŋdan sūdmend olan Ǿāşıķlardur. [56a]

•

“Çünān ki ĥarf-i Ǿaśā” didügi şol rumūza işāretdür ki Cenāb-ı Ĥażret-i Ħallāķ-ı Cihān Ĥażret-i Mūsā
kemāl-i Ǿažamet ü kibriyāya ħiŧāb buyurdı … [71b]

•

“Hem-Ǿalāķa” birbiriyle muǾārefe vü Ǿalāķa peydā itmege dirler ki rūz-ı rūsta-ħįzde āfitāb-ı Ǿalem-i
Muĥammed’den daha aġı olup ancaķ püsküline āvįħte olınacaġını müşǾirdür. [86b]

•

RükūǾdan murād şāhlar ĥużūrında ehl-i meśāliĥ varup miyānın kemer idüp temennį itdükleridür.
[105b]

3.3.19.13. Kelimerin Örneklendirilmesi
Klâsik şerh metinlerinde yer alan metotların başında gelen örnekleme, kendi
içerisinde

farklı

uygulamalar

gösterir.

Metinde
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sıklıkla

karşılaştığımız

kelime

örneklemelerinde şârih, beyitte geçen bir kelimenin anlamını izah ederken aynı anlamda
kullanılan başka bir beyit içerisinde kullanımını örneklendirir.
“Benim bülbülüm her gül dalında ötmez. Bu nağme için gül-i hurşîd gerekir.”
anlamındaki beytinin şerhinde “mer” kelimesi anlamsal olarak izah edildikten sonra buna ek
olarak kelime Hz. Mevlânâ'nın bir beyti ile örneklendirilmiştir.
•

“Mer” ǾArabįde ān gibi taĥķįķ maǾnāsındadur. Mevlānā Celāleddįn Rūmį ķaddeśallallāhu sırrahu’lǾazįz bu mıśrāǾında buyurduġı gibi
MıśrāǾ:
Mer żaǾįfān-rā to bį-ħaśmį be-dān [18b]

Metinde, “Lale sabah şarabı içerek topraktan dışarı çıktı ve güzel nergis bir kadehle
mahmurluğunu giderdi.” anlamındaki beytinin Farsçasında geçen sabah şarabı anlamındaki
“Sabûhî” kelimesinin anlamı “içki içenler arasında kullanılan gül renkli şarap” olarak
açıklandıktan sonra “Niteki şâǾir buyurur.” ifadesiyle Hafız-ı Şirâzî'nin “Sarhoşlar, uyanın.
Sabah şarabını getirin.” anlamındaki beytiyle örneklendirilmiştir.
•

“Śabūĥį” mey-ħorlar miyānında śabāĥa mensūb olan śahbā-yı gülgūndur. Gice bāķį ķalup Ǿale’śśabāĥ anuŋla renc-i ħumārların defǾ iderler. Niteki şāǾir buyurur.
MıśrāǾ:
Hāti’ś-śabūĥ hubbū yā eyyühe’s-sukārā [101a]

Şârih beyitlerde geçen bazı kelimelerin anlamları hakkında açıklamalar yaptıktan
sonra bu kelimelere dair “meselâ” ifadesiyle açıklayıcı örneklendirmeler yapar. Mesela,
“ezdâd” zıddın çoğuludur, denilerek anlamı açıklandıktan sonra zıtlara ateşle barut, kar ile
güneş, toprakla rüzgâr, ölümle sağlık ve zehirle şeker örneklerini verdikten sonra “diğerlerini
bunlardan kıyas et” ifadesiyle diğer misalleri okuyucunun muhayyilesine bırakmıştır.
•

“Eżdād” “żıdd”uŋ cemǾidür. Meŝelā āteş ile bārūd ve ķar ile güneş ve ħāk ile bād ve ecel ile śıĥĥat ve
zehr ile şeker ve ķįs Ǿaleyhi’l-bevāķį. “Şereng” zehr dimekdür. [142b]

Metinde görülen diğer bir örneklendirme metodu da beyitlerde geçen kelimelerin
cümle içerisinde kullanılmasıyladır. Aşağıda Farsça “kûft” fiili açıklandıktan sonra “meselâ”
ifadesiyle “Dün gece bir kişi kapımı çaldı.” anlamındaki “Dûş yek şahs der-i mâ kūft” Farsça
cümlesi içerisinde gösterilmiştir:
•

“Kūft” kāf-ı muǾceme ile daķ itmege dirler. Meŝelā “Dūş yek şaħś der-i mā kūft” gibi. [179b]
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Farsça “Çe goft goft” tabirinin Farsçada hangi durumlarda kullanıldığına dair
“İranlılar, başka birinden rivayet naklederken bu tabiri kullanır.” ifadesiyle açıklama
yapıldıktan sonra “meselâ” denilerek “Türkçede filan kişi ne dedi bilir misin? Şunu dedi ki,
dedikleri gibi.” diyerek Türkçedeki kullanımı örneklendirilmiştir.
•

“Çe goft goft” ǾAcem bu taǾbįri ol vaķt eyler ki bir şaħś, şaħś-ı āħerden ķıssa rivāyet eyleye. Meŝelā
Türkįde daħı dirler ki fülān ādem ne didi bilür misüŋ? Bunı didi ki didükleri gibi. [202b]

3.3.19.14. Kelime Okunuşları Hakkında Yapılan İzahlar
Klâsik şerh metinlerinin dil öğretim materyali olmaları özelliğini gösteren en önemli
unsurlardan biri kelimelerin okunuşlarına dair izahların yer almasıdır. Yanyalı, metinde
gerekli gördüğü kelimelerin okunuşlarını ve telaffuzlarını izah etmiştir:
•

“Gerd” kāf-ı ǾAcem’üŋ fetĥası ve rā’nuŋ sükūnıyla “ġubār” maǾnāsınadur. [28b]

•

“Mizmār” mįm ü zā’nın kesr ü sükūnlarıyla düdük ve ney dimekdür. [42b]

•

“Miġfer” mįm ve ġaynuŋ sükūnı ve kesrleriyle mücādele vü muĥārebe güni mübarįzānuŋ başlarına
giydükleri zırh ŧasıdur. [46a]

3.3.20 Birleşik Yapı İzahları
Beyitlerde geçen birleşik fiil, birleşik isim ve bazı deyimsel terkiplerin şârih
tarafından açıklandığı görülür. Bu birleşik yapıların izahı şerh açısından son derece
önemlidir. Zira bazı durumlarda bu birleşik yapılar kelime anlamları dışında kullanılmıştır.
Bu yönüyle mecaz anlamlarının şârih tarafından izah edilmesi beyitlerin anlaşılması için
önem arz etmektedir:
•

“Meges-rān” siŋek ķovucı dimekdür. “Āb-dārān” saŋa śu ŧutan kimse dimekdür. [26a]

•

“Be-ser-refte” kendinden güm olmış, dimekdür. [31b]

•

“Ber-dāred” ķaldırır. [45b]

•

“Fürū ne-güşād” aşaġa açmadı murād maĥv itmedi, dimekdür. [50b]

•

“Sebük-rūĥ” śaķįl’üŋ Ǿaksidür. Meŝelā fülān pek śaķįl-cānludur dirler. [10a]

•

“Pāye-şumār” baśamaķları ve pāyesini taǾdād iderek dimekdür, “nįm-pāye” yarım baśamaķ ve nįmpāye olur sebǾun şidād yedi ķat gökler, dimekdür. [52b]

•

“Bāz dār” girü alıķo ve ħalāś eyle, dimekdür. [56b]

•

“Ġāşiye-bāfān” atlar çullarını ŧoķıcı ki Türkįde muŧāfçı dirler. [56b]

•

“Be-kār bord” ne işine yaradı, dimekdür. [76b]

•

“Be-hem resįd” birbirine irişüp mülāķāt eylediler, dimekdür. [98b]

•

“Germ-Ǿinān” luġatde ķızġın dizginlerdür. Murād tįz-reftārdan kināyedür. [106b]
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3.3.21. Kıssa Nakletme
Klâsik şerh metinlerinde peygamber kıssalarının en önemli özelliği insanlar
üzerindeki tesir gücüdür. Bu tür kıssalar sıradan bir hikâyeden çok daha fazla insanlar
üzerinde tesir uyandırmaktadır. Zira peygamber kıssaları İlahî kaynaklıdır. Öte yandan
peygamber kıssalarının olay örgüsü ve anlatılarındaki “tahkiye üslûbu” okuyucunun
muhayyilesini harekete geçirmektedir. Bu da metinle okur arasındaki bağı güçlendiren
önemli bir etkendir. Şârih, beyitlerde geçen mazmun ve edebî sanatlara dair peygamber
kıssaları aktarmaktadır. Metinde Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. Muhammed, Hz. İsa, Hz. Yahya
ve Hz. İbrahim'le ilgili kıssalar nakledilmiştir.
a. Hz. Yusuf
Şârih, farklı beyitlerin şerhinde Yusuf kıssasından nakillerde bulunmaktadır. Aşağıda
yer alan örnekte şârih kıssayı ayrıntılı olarak aktardıktan sonra kötülüğe karşı iyilik
yapılması hissesini okuyucuya sunmuştur. Bu kısımda nakledilen Yusuf kıssasına dair
bilgiler şöyledir: Yusuf Aleyhisselam Mısır’a sultan olduktan birkaç sene sonra önceki şahın
rüyasının gereği ve Yusuf’un tabiri ile Mısır, Şam ve sair Arap memleketlerinde kıtlık ve
pahalılık olmasına yakın Yusuf, Mısır ülkesinin ambarlarına çokça zâhireler biriktirmişti.
Kıtlık zamanında her bir tarafa çığırtkanlar yollayarak açlığa, susuzluğa düşmüş ve yeme
içmeye hasret olan herkes Mısır’a dizginlerini çevirsin, diye nidâ ettirince Yusuf’un
kardeşleri de Mısır sultanının bu çokça cömertliğini haber aldıklarında muhterem pederleri
olan Yakup Aleyhisselam’dan Mısır’a gitme ruhsatı için izin alınca hepsi Kenan’dan
develere binerek Kahire sınırına ulaştılar. Tevafuken o gün Yusuf Aleyhisselam da sarayının
penceresinden dürbün ile çölü izliyorken kardeşlerinin geldiklerini görünce Mısır
ambarlarının vekiline tembih edip şu şekilde birkaç kişi gelecektir, onlara has buğdaydan
ver. Ve develerini yükledikten sonra onları huzuruma getir, diye buyurdu. Onlar geldi ve
vekil hizmetini edâ ettikten sonra, gelin, Mısır’ın sultanı sizin huzura gelmenizi emir ve
ferman buyurmuştur, deyince onlar da can korkusu ile Sultan Hazretleri’nin nurlar arttıran
huzuruna vardılar. Yusuf, her ne kadar bunları çok aşina görüp tanıdıysa da onların asla
hatırına bile gelmedi. Bunlara hitaben, ey azizler, nereden gelirsiniz ve hangi diyarın
namlılarısınız? deyip, onlar da Kenan’danız, deyince Yusuf’un bütün bütün şüphesi yok
oldu. Ve şöyle buyurdu: Kenan’da on iki dallı yüce bir ağaç vardır. Dallardan birisi sonbahar
fırtınasının âfetinden kırılmıştır diye Kenan’dan gelenlerden bir haber işitmiştik. Acaba o
Tubâ gibi olan yüce ağaç ne hâldedir? deyince bunlar birbirine bakarak bir zaman Kenan
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çöllerinin hayretine düştüler. ‘Vilayetimizde bu şekilde bir ağacın ne ismi ne resmi mevcut
değildir. Ata ve ecdadımızdan da böyle bir şey duymadık.’ dediler. Yusuf gördü ki bunlar
nüktenin hakikatine eremediler. Başka bir cevap verip bunlara güzel elbiseler giydirdi. Ve
develerini yükledikten sonra, pederinize benden selam söyleyin ve gerektiği zaman zâhire
için bu tarafa gelirseniz küçük kardeşinizi yanınıza alıp gelesiniz, diye emir buyurdu. İşte bu
beytin manâsı demek olur ki bir kimse Yusuf ahlakıyla vasıflanırsa biraderleri ona cefa etmiş
iken onların suçlarını affedip onlara güzel kıyafetler giydirdi. Yani kötülüğe, iyilik etmek
gerekir, demektir.
•

Yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmuŋ ol güzel sirişt-i kerem-peyvestin nažar it ki Ǿadāvet ü ħuśūmetleri icrāsıçün
birāderleri anı varŧa-i helāke śalıvirmişler iken yine ol kemāl-i şefķat ü merĥametlerinden anlaruŋ
cerāǿimlerüŋ Ǿafv birle kendi muǾanber libās-ı saǾādetlerin birāderleri ķāmetlerine ilbās
itdürdi. Rivāyetdür: Yūsuf Ǿa.m. Mıśr’a sulŧān olduķdan çend sene … Yūsuf aħlāķıyla muttaśıf olur.
Ol kimse ki birāderleri cefā itmiş iken anlaruŋ cerāǿimlerini Ǿafv birle libās-ı fāħir-i ķāmet-i
istiĥķāķlarına ilbās itdürdi yaǾnį kemlige iyilik gerek dimekdür. [44a]

Züleyha, Mısır erkânının hanımlarını büyük bir ziyafet ile devletli hanesine davet
eder. Ve Yusuf Aleyhisselam’ı odanın yüklüğüne saklayıp izzet ve ikramdan sonra onu
kadınların huzuruna çıkarınca ve kadınlar onu görüp “Hâşâ! Allâh için, bu bir insan değil,
ancak şerefli bir melektir.” dediler (Yûsuf/12:31) terennümleriyle ellerinde bulunan
bıçaklarla turunçlar yerine ellerini parça parça kesmişlerdir.
•

Züleyĥā erkān-ı Mıśr ħavātįnlerin Ǿālį żiyāfet birle devlet-serālarına daǾvet idüp … Yūsuf’ı
görince Mā haźā beşeran illā melekun kerįm terennümātıyla ellerinde olan sikkįn ile ŧurunc yerine
ellerin pāre pāre itdükleri Ǿişveye ķasem iderüm. [87b]

Metinde “bûy-ı câme-i Yûsuf”un, Yusuf’un gömleğinin kokusu olduğu ifade
edilmiştir. Ayrıca, “Ehli bilir ki Yusuf’un kardeşleri ikinci defa Mısır’a geldiklerinde
ikramlardan sonra Yusuf Aleyhisselam, gömleğini çıkarıp kardeşleriyle birlikte gönderdi.
Yakup Aleyhisselam’a yaklaştıklarında “Şüphesiz ben Yûsuf’un kokusunu alıyorum.”
(Yûsuf/12:94) diyerek beklemeye başladı. Gömlek gelip onu mübarek gözlerine sürdüğünde
“Üzüntüden iki gözüne ak düştü.” (Yûsuf/12:84) alâmeti ortadan kalkmıştı” şeklinde
Kur’an’daki rivayetlere yer verilmiştir.
•

“Būy-ı cāme-i Yūsuf” ehline maǾlūmdur ki defǾa-i ŝānįde berāderān-ı Yūsuf Mıśr’a varduķlarında
baǾde’l-ikrām Yūsuf Ǿa.m. pįrāhenin çıķarup birāderlerine hem-rāh idüp YaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāma
ķarįb olduķlarında innį le ecidu rįĥa Yūsufe diyüp muntažır oldı. Pįrāhen geldükde mübārek
dįdelerine mālįde buyurduķda vebyađat Ǿaynāhu min-el-ĥuzni iźāle eylemişdi. [122a]
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b. Hz. Musa
Hz. Musa’ya dair metinde en sık zikredilen kıssa Sina Dağı’nda Allâh'la konuşması
ve bu olay çevresinde gelişen diğer hadiselerin anlatıldığı kıssadır.
“Şecer-i Tûr” ibaresine dair, Hazret-i Musa Aleyhisselam’a tecellî nurunun tecellî
ettiği Tur Dağı’nda bir ağaçtır açıklaması yapılmıştır.
•

“Şecer-i Ŧūr” Ŧūristāna şol aġacdur ki Ĥazret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-selāma nūr-ı tecellį-i evvel şecerden
żiyā baħşeylemişdür. [26b]

Aşağıda yer alan kısımda Hz. Musa Aleyhisselam’a Sina Dağı’nda, kemâl sahibi
cemâlini müşahede ettir ya Rabbi! demesi hadisesinde geçen “Len terānį yā Mūsā” hitabına
dair nakiller yer almaktadır.
•

Mūsā Ǿaleyhi’s-selāma ruǿyet ħuśūśında “Len terānį” ħiŧābı śādır olmışıķen bu ne ħullet-i kebįrdür ki
ǾUrfį dimişdür… [59a]

Metinde Hz. Musa kıssasına da detaylı olarak değinilmiştir. Metinde kıssadan şu
ifadelerle bahsedilmektedir: Hazret-i Musa Aleyhisselam’ın Tįh sahrası ismiyle bilinen bir
yerde askerler ile ne yapacağını şaşırmış ve İlahî gazap ile titreyip hayrete düşmüş bir hâlde
iken askerler için Hak tarafından yiyecek ihsan etmesi için Hakk’ın dergâhına tazarru ve
niyaz ellerini açtıktan sonra duanın kabul edilip gökten inen men helvası ve selva kuşundan
günlerin geçmesi ile askerler bıkıp nefret edince Cenâb-ı Kibriya’dan başka çeşit yemekler
iste, diye Musa Aleyhisselam’a ısrar ettikleri için Allâh tarafından azarlayıcı bir hitap sadır
olup “Hani, ‘Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O hâlde, bizim için Rabbine
yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin’ demiştiniz.
O da size, ‘İyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre!
İstedikleriniz orada var’ demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allâh’ın
gazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allâh’ın âyetlerini inkâr ediyor, peygamberleri
de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı
gitmekte oluşlarıydı.” (Bakara/2:61) buyurdular. Bu âyet-i kerîmeye uyarak bütün askerler
ile Mısır’a inmeleri emredilmişti.
•

Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-selām Tįh śaĥrāsı dimekle maǾrūf maĥalde vāfir Ǿasākir ile ser-gerdān ve
ġażab-ı İlāhįden lerzān u ĥayrān ķalmış iken … [60a]

120

Urfî'nin “Gül ateş ağacından tecellî ettiği zaman bin çılgın bülbül Musa
gibi yere düştü.” anlamındaki beytinde Hz. Musa'nın Sina Dağı’nda Allâhu Teâlâ'yı görmek
istemesinin anlatıldığı kıssaya telmih yapılmıştır. Bu beytin şerhinde de bu kıssaya dair
bilgiler nakledilmiştir. Hz. Musa, Sina Dağı’nda sonsuz nurun tecellîsini gördüğü zaman
hayret denizine gark olup kendinden geçmiştir.
•

Rivāyetdür ki: Mūsā Ŧūr-ı Sįnā’da tecellį-i nūr-ı ezeli gördükde deryā-yı ĥayrete müstaġraķ olup bir
zamān bį-ħod olmışidi… [103a]

“Men” (kudret helvası) ve “selvâ” (bıldırcın eti) ifadeleri ile Hz. Musa kıssasına
telmih yapılmıştır. Tįh sahrasında Musa Aleyhisselam ile askerleri kıtlığın ateşi ile şaşkın ve
perişan bir hâlde iken Musa’nın duasına olan icabetin bereketiyle gökten “men” (kudret
helvası) ve “selvâ” (bıldırcın eti) gelmiştir. Şerhte bu ifadelerle kıssaya dair açıklama
yapılmıştır.
•

“Men” ķudret ĥelvāsına dirler. “Selvā” bıldırcın ķuşı dimekdür. Bu daħı Tįh śaĥrāsında Mūsā
Ǿaleyhi’s-selām Ǿaskeriyle āteş-i ķaĥŧ u ġalā ile ĥayrān u ser-gerdān olmış iken bereket icābet-i duǾāyı Mūsā’dan menzil-i āsumān bir gūne eŧǾimedür. [200b]

c. Hz. Muhammed
Hz.

Muhammed'in

Miraç

hadisesinde

Cebrail

Aleyhisselam’ın

Sidretü'l-

Müntehâ'dan sonra daha fazla Hz. Peygamberle birlikte ileriye gidememe hadisesine işaret
edildiği görülür.
•

Peyk-i ilāhį olan źāt ol ķadar maĥremlige ĥarem-i vuślata dāħil olabilmeyüp şeb-i miǾrācda mesken-i
aślįsinden bir ķadem bālāya Ǿurūc idemedi. [5b]

Beyitte, “Ey zat, senin mübarek ve şerefli yanağından güneşe saçtığın nur ve ziya
sebebiyle güneşin alnı utancından terler dökmektedir.” denilmektedir. Şerhte “Şah-ı Velayet
Hz. Ali’nin namaza yetişmesi için Allâh tarafından güneşin doğmasının durmasını
emretmesi ve Hz. Muhammed sallallâhu aleyhi ve selleme rükuda durması emrinin
gelmesine işaret eder.” ifadesiyle telmih yapılan kıssaya değinilmiştir.
•

Bu beyt Şāh-ı Velāyet namāza irişmek içün min-ŧarafillāh āfitāba ŧulūǾından meks ve Ĥażret-i Risāletpenāh śallallāhu Ǿaleyhi ve selleme rükūǾda tevaķķuf emri śādır olduġına įmādur. [83a]

d. Hz. İsa
Metinde Hz. İsa kıssasına dair “Hz. İsa’yı Yahudiler öldürmeye kalkışınca bir tepeye
çıkardılar. Ve çarmıha germek istediler. Ancak İsrailoğullarının gözüne onu şikâyet eden
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kişi Hz. İsa suretinde göründü. Onu çarmıha gererek öldürdüler. Hz. İsa melekler tarafından
dördüncü kat göğe kaldırıldı. Hz. İsa ile edebiyatımızda birçok hayal ve mazmun
bulunmaktadır. Metinde ise Hz. İsa’nın çarmıha gerilme hadisesine telmih yapılmıştır. İkinci
mısradaki ‘dâr’ ifadesi ile kastedilen Hz. İsa’nın gökyüzüne yükselmesidir.” bilgileri
verilmiştir.
•

Ve daħı şol cilve vü Ǿişveye ķasem iderüm ki Ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām iħtiyār eyledi. “Dār”dan
murād semāvāta Ǿurūclarıdur. Vallāhu aǾlem. [87b]

e. Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya
“Nahl-i hayât” ve “minşâr” ifadeleriyle Hz. Zekeriya Aleyhisselam’ın şehadet
olayına telmih vardır. Bu ifadelerden hareketle, şerhte “O muhterem zat, hariçteki
saldırılardan kaçarak ağacın içine girmiş ve cananın muhabbetiyle kendinden geçmiş iken
kâfir eşkıyaların saldırıları sebebiyle oluşan yarıklardan ve testerenin çekişmesinden
kendine gelerek gözünü açmasına yemin ederim.” ifadesiyle bu telmihe açıklık getirilmiştir.
•

… Errenüŋ keş-ā-keşinden ħaber-dār olup dįde-i ĥaķ-bįni güşāde ķılmışdur yaǾnį ol źāt-ı muĥterem
ki hücūm-ı ħavāricden gürįzān-ı dil-i dıraħt olup maĥabbet-i cānāndan bį-hūş iken taǾaddį-i eşķıyā-yı
küffār birle ol dıraħta įrāŝ-ı raħne ve minşāruŋ keş-ā-keşi vaķt dįdesin güşād itdügine ķasem iderüm.
[90b]

f. Hz. İbrahim
Şârih, “butlân” ifadesiyle Hz. İbrahim’in putları kırması ve Nemrut’a işaret edildiğini
belirtmiştir.
•

“Yāħūd “buŧlān”dan murād Nemrūd Ǿaleyhi’l-laǾne ola. Ve maǾnā-yı aśl daħı budur ki ibtidā ki maǾnā
Ǿāriyeten vāķıǾ olmışdur iǾtibār olınmaya. [205b]

3.3.22. Menkıbe Nakletme
Metinde Urfî'nin beyitlerinde zikredilen ve telmih yapılan evliyaullâhtan zatlar
hakkında menkıbeler nakledilmiştir. Zira onların faziletleri, onları okuyanda, dinleyende
kalbî bir tesir meydana getirir.
Şerhte Şiblî ile alâkalı olarak şu menkıbe nakledilmiştir: “Şiblî” evliyaullâhtan bir
muhterem zatın ismidir. Onun hakkında şöyle bir rivayet vardır: Nesimî ve Hallac-ı Mansûr
bir zaman onun saadetli meclislerinde olgunluk kazanıp oradan Fazl-ı Yezdan-ı Bağdadî
Hazretleri’ne bağlandılar. Hatta Nesimî hazretleri mürşidi Fazl-ı Yezdan’dan seyahat etmek
için icazet isteyip ricada bulunduğunda kendilerine icazet vermeden önce bu keramet beyit
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ile tembihte bulunmuşlar. Lâkin Cenâb-ı Allâh’ın türlü şekillerde tayin ettiği kader yerini
bulsun diye sonunda yakasını kurtaramadı.
•

“Şiblį” “evliyāǿullāhdan bir źāt-ı muĥteremüŋ ismidür. ǾAlā rivāyet: “Nesįmį” ve “Ĥallāc-ı Manśūr”
bir eyyām anuŋ meclis-i saǾādet-enįslerine kesb-i kemāl idüp andan Fażl-ı Yezdān-ı Baġdādį
ĥażretlerine münįb oldılar…[29b]

Aşağıda yer alan örnekte, Veysel Karanî Hazretleri hakkında bir hadise
nakledilmiştir. Hz. Peygamber Aleyhisselam’ın saadetli devrinde, Yemen ülkesinde Veysel
Karanî hazretleri hayatta iken, beldesinin halkı onun kadrini bilmez ve çocuklar da gece
gündüz vahşet taşlarıyla onu recmederlermiş. Veysel Karanî Hazretleri de geçip giderken
şehrin kapısından geçmeye mecbur olduğundan o çocuklara istifade yoluyla demiş ki: Her
ne kadar sizin attığınız taşlarla bedenim yaralansa da size hiç kin beslemiyorum. Ancak dua
ediyorum ki bana attığınız taşlarla ayağımı kırmayasınız. Zira o hâlde bu koşuşturmalardan
mahrum kalırım. Çocukların, bu sözleri duyduklarında taş atmayı bıraktıkları pek çok yerde
nakledilmiştir.
•

Nitekim vaķt-i saǾādet-i Ĥażret-i Ħayru’l-Beşer Ǿaleyhi efđalu’ś-śalavātda Yemen mülkinde Veysel
Ķarānį ĥażretleri ĥayātda iken āhālį-i belde ķadrin bilmeyüp ŧāǿife-i śıbyanı rūz u şeb seng-i vaĥşetle
recm iderler imiş… [129a]

3.3.23. Mazmun İzahları
Metinde “mazmun” kelimesi ifade edilen ve işaret edilen şey anlamında
kullanılmıştır. Öte yandan beyitlerde geçen klâsik şiire mahsus bazı unsurlar da “bu beytin
mazmunu budur.” ifadeleriyle izah edilmiştir.
Urfî’nin “Mârifetullâh, hüküm okunu her ne kadar hedefine fırlatmış olsa da
kemandan çıkıp hayret gözüne takılmış.” anlamındaki beytinin şerhinde bu beytin
mazmununun, aklın dolaşmasının sonunun hayret olduğu gibi mârifetin de sonunda heyecanı
doğuracağı, düşüncesi olduğu ifade edilmiştir.
•

Bu mażmūn-ı beyt cevelān-ı Ǿaķl Ǿāķıbeti ĥayret olduġı gibi maǾrifetüŋ daħı muntic-i heyecān olduġın
işǾārdur. [2b]

Urfî’nin

“Kendimi

Utarid

olarak

isimlendirdiğim

için,

düşmanın

yılan

gibi hasedinden zehirli gülüşünden salya akıttığını gördüm.” anlamındaki beytine dair, “Bu
beytin mazmunu, düşmanlarının padişahın huzurunda yakınlık kazanması ve Urfî’nin de
huzurdan uzak kalmasına işaret eder.” denilmiştir:
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•

Bu beytüŋ mażmūnı bu ola ki bārgāh-ı şāhide Urfį’nüŋ żıddı olaraķ taķarrüb peydā idüp ǾUrfį derkenār olduġına işāretdür. [23b]

“Ama felek onun muradını verdikten sonra Şeddâd’a cennetini yaptıktan sonra ettiğini
yaptı.” anlamındaki beytinin mazmununa dair “Bu beytin mazmunu Şeddâd’ın hâline
uygundur. Demek olur ki senin hasetçin çok kere hayal ve arzularının nakşını bağladı ama
felek, muradına kavuştuktan sonra ona, Şeddâd’a yaptığını yaparak onu perişan edip
darmadağın etti.” denilmiştir:
•

Rivāyetdür ki: Şeddād bir belde-i ferāĥ-fezāda Bāġ-ı İrem diyü bir bāġçe-i cennetāsā yapdurup… Pes
bu beytüŋ mażmūnı Şeddād’uŋ aĥvāline muvāfıķdur. [53b]

Şârih bazen mazmunu âyet, hadîs ve kelâm-ı kibar için de kullanabilmektedir.
Aşağıdaki örnekte, “mebdeǿ” başlangıç; kastedilen dünyadır. Zira ahiretle ilgili ne varsa
onun başlangıcı dünyadandır. “MeǾâd” iade olunacak yerdir ki orası ukbâdır. Zira “Külli
şeyǿin yerciǾu” mazmununa göre dünyadaki ruhlar ahirete dönerler, ifadeleri bunu
örneklendirmektedir:
•

“Külli şeyǿin yerciǾu” mażmūnı üzere ervāĥ-ı Ǿālem āħirete rücūǾ iderler. Pes dimek olur ki… [54b]

Urfî’nin “Felek beni vuslattan tekrar uzaklaştırdığından beri aşk zamanında zamâne bana
neler neler yaptı.” anlamındaki beytinde geçen mazmuna dair şârih şu ifadeleri kullanmıştır: Gaddar

feleğin beni yârin vuslatından ayırmasından beri aşk ve şevkimin arttığı esnalarda yani
sevgilinin visalinden ayrı olduğum zamanlarda aşka düştüğümden felek bana ne zulüm ve
eziyetler eylemiştir anlatması imkansızdır. Bu beytin mazmunu şudur: Bir kişi vuslattan uzak
kaldığı zaman aşk meşakkatine ve feleğin eziyetlerine düşer. Yoksa kavuşma anında ne
meşakkat ne de feleğin eziyetleri vardır. Öyleyse bilindi ki meşakkat, sevgiliden ayrı kalmak
ile hasıl olurmuş.
•

Beyānı muĥāl ķābilindendür. Bu beytüŋ mażmūnı bu ola ki kişi viśālden dūr olduġı ĥālde meşaķķat-i
Ǿaşķa dūçār ve sitem-i rūzgāra giriftārdur. Yoħsa ĥįn-i viśālde ne meşaķķat var ve ne sitem-i rūzgār
var. [95b]

Metinde, Şahlar Şahı ve sultanlık sarayının süslü meclisinin sahibinin İki Hasan’ın
Babası Hz. Ali’nin olduğu ve misafirinin de Cebrail Aleyhisselam olduğu şan, şöhret ve
şevkete kurban olayım. Yani kâinatın sultanının sarayının meclisi ki ziyneti çok, kadri yüce
ve Cebrail onda misafir olsun. Böyle izzet ve şana feda olayım, denilmektedir. Beytin
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mazmununa dair şerhte şu açıklamalar yapılır: Cenâb-ı Allâh’tan gelen emanetle Cebrail
indiğinde Allâh’ın emri üzerine emaneti İnsanların En Hayırlısı Hz. Peygamber’e teslim
edince o Hazret de “Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır.” hadîsince İlahî sırları önce Şah-ı
Merdan ile istişare etmiş ve kendine olan ilmi de ona talim ettirmiştir. Ondan sonra emanete
müstahak olan Dört Güzide Dost’a ve diğer güzel ashabına yaymıştı. İşte sultanlık ve şahlık
sarayınca Hz. Ali meclisin ziynetidir ve Cibril de orada mihmandır. Ben bu şöhret, şan ve
izzete kurban olayım, demektir.
•

Bu beyt-i pür-güherüŋ mażmūnı bu ola ki Cenāb-ı Feyyāż-ı Muŧlaķ’dan Cibrįl-i Emįn emānetle nüzūl
buyurduķlarında emr-i Ħudā’yı Ĥażret-i Ħayru’l-Beşer śallallāhu Ǿaleyhi ve selleme teslįm eyledükde
ve ol Ĥażret daħı… [135a]

Urfî’nin “Şaka yollu söz erbabını susturursam, cevher-i ferdin gülücüğü onun
taksimine delildir.” anlamındaki beytinde geçen mazmunu şârih, “Türkçe ibareli şu beyit ile
ehline malum olur, benim bu ilme çok aşinalığım yoktur.” ifadesiyle kendisinin bilgisi
olmadığını belirterek benzer mazmuna sahip başka bir beyitten örnekle izah etmiştir.
•

Nitekim bu beytüŋ mażmūnı bu Türkiyyü’l-Ǿibāre beytden ehline maǾlūm olur. Faķįrüŋ bu Ǿilmden
çoķluķ āşinālıġum yoķdur.
İdince ħande-i şįrįni ol dehān-ı dü-nįm
Getürdi ehl-i kelāmuŋ ħalel Ǿaķįdesine [195b]

3.3.24. Metin İçi Göndermeler
Şerh metninde görülen şerh metotlarından biri de metin içerisinde çeşitli
göndermelerde bulunulmasıdır. Metin içi göndermelerde şârih, benzer ve aynı yapıları şerh
ederken metnin öncesine veya sonrasına işaret etmektedir. Bu durum şârihin konuya ve
metne olan hâkimiyetini göstermesi açısından dikkat çekicidir. Metinde şerh edilen beytin
hem öncesindeki hem de sonrasındaki beyitlere ve şerhlere “Yukarıda zikri geçti”,
“Yukarıda hikâyesi anlatılmıştı”, “Ayrıntısı sonraki yerde açıklanmıştır.” vs. mealindeki
ifadelerle atıflar ve göndermeler yapıldığı gözlemlenmektedir. Bu göndermeler de kendi
içerisinde farklılıklar gösterebilmektedir. Lâkin genel olarak daha önce açıklanan bir kavram
veya düşüncede tekrara düşülmemesi amacıyla ve anlam paralelliği nedeniyle okuyucunun
görmesinde fayda görülen noktaların belirtilmesi şeklinde bu göndermelerin yapıldığı da
görülür.
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Metinde Mir Ebû’l-Feth'in Acem şahlarından biri olduğunun daha önce
zikredildiğine “zikredildiği gibi” ifadesiyle göndermede bulunulmuştur:
•

“Mįr Ebū’l-Fetĥ” kemā źekernā şāhān-ı ǾAcemden birinüŋ ismidür ki ǾUrfį’nüŋ ekŝeriyā
memdūĥıdur. [44b]

Şârih, zamanın elini saklamasındaki sebep yani zamanımızın kıtlık ve pahalılığa
dönüp el darlığı içinde olması nın daha önce zikrettiği “günahlar ve isyanlar sebebiyle”
olduğuna “Yukarıda zikri geçti.” ifadesiyle göndermede bulunmuştur:
•

Zamāne elini nihān itdügine sebeb nedür? YaǾnį zamāna ķaĥŧ u ġalāya münķalib olup teng-destį
olduġı şol fısķ u Ǿiśyān sebebindendür ki bālāda źikri sebķat itdi. [36b]

Metinde “hâb u şuǾûr.” ifadesinin izahına dair kasîdenin başlangıcındaki açıklamaya
gönderme yapılmıştır:
•

“Ħˇāb u şuǾūr” beyne’n-nevm ve’l-yaķaža ki murād işbu mübārek ķaśįdenüŋ ibtidāsında beyān itdügi
“Sefįd-dem ki zedem āsitįn be-şemǾ-i şuǾūr” didüginden kināyedür. [71a]

Metinde şerh edilen 16. kasîdede tekrar edilen yeminlerin sebebine dair “yukarıda
hikâyesi anlatılmıştı” denilerek açıklama yapılmıştır:
•

Ancaķ ħāk-i pāy-ı Şāh’a baǾde’l-vefāt varılacaġını remz ider ki bālāda ĥikāyesi źikr olınmışidi vallāhu
aǾlem bi’ś-śavāb. [85b]

Metinde şerh edilen 16. kasîdenin 114. beytinde geçen “be” eklerine dair
“Naklolunmuştu” ifadesiyle gönderme yapılmıştır:
•

“Be-ŧāǿir”de olan “bā” bā-yı ķasemiyye olduġı naķl olınmışdı. [87a]

Aşağıdaki örnekte, şârih aynı mazmunun geçtiği bir beyte “ilk beytin mazmunu
gibidir.” ifadesiyle metin içi göndermede bulunmuştur:
•

Bu beyt beyt-i evvelįnüŋ mażmūnı gibidür ki bu iki gürūh ŧarįķ-i Ǿubūdiyetde żıddāndurlar. [88b]

Verilen örnekte şârih, beytin ilk beytin açıklaması olduğuna dair “bu beyt ilk beytin
açıklamasıdır.” anlamındaki “bu beyt beyt-i evvelîye tefsîrdür.” ifadesiyle göndermede
bulunmuştur:
•

“Ber-ne-fikendį” ķaldurup bir cānibe atmazdı, maǾnāsınadur. Bu beyt beyt-i evvelįye tefsįrdür. [95b]
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Şârih, bir beyitte geçen “Hoten” tabirinin diğer kasîdede bahsedildiğine dair
“Nitekim diğer kasîdelerde zikri geçmiş idi.” ifadesiyle göndermede bulunmuştur:
•

“Ħoten” Ħıŧā ve Ħoten dimekle Çįn-i Māçįn iķlįminde maǾrūf yerlerdür ki misk ol diyāruŋ āhūları
nāfelerinden ĥāśıl olur. Nitekim dįger ķaśāǿidde źikri geçmişidi. [106a]

Şârih, aynı veya benzer anlamdaki beyitlerin yanı sıra anlamsal olarak zıt ve aykırı
olanlara da aşağıdaki örnekte “Lâkin bu beyit ilk beyte zıttır.” ifadesiyle göndermede
bulunmuştur:
•

Pes derūn u bįrūnum envāǾ dürlü dāġlar ile müzeyyen olursa baǾįd degildür. Lįkin bu beyt beyt-i
evvelįye muġāyirdür… [236a]

Metinde şârih, bazı beyitlerin şerhinde daha sonra açıklanmış olan kısımlara da
“Ayrıntıları sonraki yerlerde açıklanmıştır.” ifadesiyle göndermelerde bulunmuştur:
•

Cevzāǿ mücevvez ü müdevver ve burūcāt-ı āsumāndan birinüŋ ismidür ki ķuzı şeklinde yarı belden
aşaġısı reng-i āħer yuķarısı şekl-i ġayr olduġını beyān içün keǿenne orŧasından ĥamāǿilvār münķaŧıǾ
ve ikiz nişānesini burc-ı meźkūrda niceleri teźkār iderler. Tafśįli āħer yerde źikr olınmışdur. [253a]

3.3.25. Okuyucunun Yorumuna Bırakılan Şerh
Şârih, metinde yer yer gerekli izahatı ve açıklamayı yaptığına kanaat getirerek “Kîs
aleyhi’l-bevâkî”, “Gayr-ı tafsîle ne hâcet”, ifadeleriyle okuyucunun muhayyilesini harekete
geçirmesini ve aklını kullanmasını istemektedir. Bazı kısımlarda ise “Ehline malûmdur”,
“Ârif olan bundan ibret alur”, “Manâsı ehline malûmdur, tatvîle ne hâcet” ifadeleriyle beytin
manâsının ehli tarafından anlaşıldığını, uzatmaya gerek olmadığını belirtmiştir.
•

Meŝelā āteş ile bārūd ve ķar ile güneş ve ħāk ile bād ve ecel ile śıĥĥat ve zehr ile şeker ve ķįs Ǿaleyhi’lbevāķį (sonrasını bundan kıyas et). “Şereng” zehr dimekdür. [142b]

•

Ĥāśıl-ı kelām her gicenüŋ Ǿaķįbi rūz-ı rūşen ve her rūzuŋ nihāyeti mecmaǾi’l-ġumūm olan şeb-i dilşikendür. ǾĀrif olan bundan Ǿibret alur. Ġayr-ı tafśįle ne ĥācet. [148a]

•

“Fürū şev” lafžı luġatde egerçi aşaġa in dimek ise de bu maĥalde yıķamaķ ve pāk eylemek maĥallinde
müstaǾmeldür. Ehline maǾlūmdur. [158a]

3.3.26. Rivayet Nakletme
Metinde şârih, “Rivâyetdür.” ifadesiyle beyitlerle alâkalı olarak yer yer farklı türden
rivayetlere yer vermiştir. Devrin halk kültürü ve inançlarına dair önemli bilgiler aktarılmıştır.
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Bu şekilde, şerh metninin üslûbuna akıcılık kazandırılmış, okuyucunun dikkati metinde
tutulmuş ve beytin algılanması ve anlaşılması kolaylaştırılmıştır.
Urfî’nin “Gönlümden bu kadar inilti çıkar ama nefes almam. Çınar ağacı gibi dışarıya ateş
çıkarırsam şaşırma.” anlamındaki beytinde geçen “çenâr” kelimesinden hareketle çınar ağacı

hakkında şu ifadelerle rivayet nakledilmiştir. Rivayet edilir ki çınar ağacı çok uzun yıllar
yaşarmış. Seneler geçince içinde kendiliğinden bir ateş peyda edip içini yakar ancak
dışarıdan belli olmaz. Ancak kesildiği vakit içinin yandığı belli olurmuş. Bu rivayeti de şârih,
“Ben de çınar misali kendiliğimden ateş peyda edip derunumu ateşle yakarsam buna
şaşırma.” ifadesiyle beyitle ilişkilendirmiştir.
•

“Çenār” meşhūr olan aġaçdur ki ekŝeriyā şehrler ve ķaryeler içinde ve śu kenārlarında biter...
Rivāyetdür ki: çenār aġacı ġāyetde çoķ yaşarmış. Seneler geçince içinden kendiliginden āteş peydā
idüp içini iĥrāķ eyler lākin dışından bellü olmaz. Ancaķ kesildügi vaķt bellüdür ki içi iĥrāķ olmış…
[74a]

Urfî'nin “Beni Hindistan’a, eğer Tatar’a da gömsen kirpiklerimle kazarak mezardan
Necef’e kadar giderim.” anlamındaki beytine dair şârih şu rivayeti nakletmiştir: Urfî, bu inci
dolu kasîdeyi Hint ülkesinde yazmıştır. Daha sonra burada vefat edince Hint’teki
ateşperestler ve Müslümanlar arasında kavga çıkmış. İki tarafta da bu mevta bizimdir, diye
dava etmişler. Daha sonra Müslümanlar, bakalım, eğer sünnetli ise bizdendir, değilse
sizdendir, diyerek Mecusileri ikna ettiler ve Müslüman mezarlığına defnettiler. Bazı
kimseler Mecusilerin onu kendi mezarlıklarında defnettiklerini söylerler ancak yalandır.
Müslüman mezarlığına defnedilmiştir. Hasılı, bir zaman sonra Hint’te kemâl ehli bir derviş
bu kasîde-i şerîfi okurken bu beytin remzini anlamış ve eğer Urfî’yi mezarından çıkarıp
Allâh’ın Aslanı Hz. Aliyyü’l-Murtazâ’nın kutlu eşiğine eriştirmezsem bana bu dervişlik
haramdır, diyerek gizlice bir gece kabrinden cesedini ve kemiklerini çıkartıp sağlam bir
sandığa koyarak Hint ülkesinden Necef sınırına getirmiş. Bugün Hazret-i Şah’a ziyarete
gidenler, Şah’ın kabrinden yarım saat uzaklıkta bulunan bir yerde onu ziyaret ederler.
Merhum Urfî orada medfundur. Ve ziyaretçileri Urfî’yi orada ziyaret edip dua ederler.
•

Rivāyetdür ki: ǾUrfį raĥmetallāhi Ǿaleyh bu ķaśįde-i pür-güheri Hind iķlįminde inşā eylemiş. BāǾde
zamān maĥall-i meźkūra fevt olduķda āteş-perestān-ı Hind ile ehl-i İslām’uŋ miyānelerinde ġavġā
žuhūr idüp ŧarafeynden daǾvā eylediler…[79b]

Aşağıda yer alan örnekte Hz. Ali ile alâkalı olarak şu detaylı rivayet nakledilmiştir:
Müminlerin Emiri Hz. Ali r.a. Kufe’de şehit olduğunda Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin r.a.
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Kufe’nin harici fitnelerinden sakınarak Hz. Ali’nin mübarek cesedinin defin işlemini geceye
erteleyip gündüz defnetmediler. Gece yarısı Necef’e varıp mübarek kabrini kazmış ve
defnetmişlerdi. Hasan ve Hüseyin efendilerimiz Medine’ye dönmüş ve Şah’ın kabri meçhul
olmuştu. Günlerin geçmesiyle üç yüz seneden fazla bu mübarek kabrin yeri bilinmiyordu.
Bir gün İran şahlarından bir zat bazı rivayetlerde ise Harun Reşit, avlanma niyetiyle sahrayı
dolaşmakta iken basiret gözü bir yere ilişti ki orada çok yaşlı bir ihtiyar hayvan güdüyordu.
Yanına varınca gördü ki hayvanlar bütün ovadan dolaşmaktalar. Hayvanlar ovanın ortasında
bulunan bir tepeciğe yaklaştıklarında kendilerine bir dehşet gelir ve kaçarlarmış. Şah bu hâli
görünce o ihtiyara tepeciği sorarak şöyle dedi: Ey ihtiyar! Bu ne garip ve acayip bir hâldir
ki hayvanların bütün ovayı gezip dolaşıyorlar ama o yere gelince dehşete kapılarak hepsi
kaçışıyorlar, deyince ihtiyar konuşmaya başlayıp “Sultanım, doksan seneden fazladır ben bu
hayvanlar ile ömür geçirdim ve bu sahraya gelince her gün bu hâli ben de görüyorum. Ancak
pederim benden daha yaşlı ve görmüş geçirmiş idi. O da aynı şekilde bu çölde hayvan
güderdi. Çocukluğumda bu acayip hâli kendisine sorunca o da ben de bu durumu böyle
buldum. Ama pederimden duymuştum ki Müminlerin Emiri Hz. Ali r.a. bu yerde
medfundur.” dedi. İhtiyar böyle deyince İran şahı, bu haberi duyunca derhal şehre dönüp
bütün mal varlığını ortaya koydu. Bu nurlu kabrin üzerine yüce bir bina inşa ettirmek için
maharetli bir mimar aradı. Bir gün bir ihtiyar gelip şaha, “Ey şah! Şah-ı Merdan Hz. Ali’nin
türbesi için bir mimar arıyormuşsunuz. Benden ala mimar bulmak imkansızdır.” deyince
şah, o ihtiyara şöyle sordu: Nerelisin ve ne kadar maaş istersin? Pir cevap verdi: Aslımı
sorma ancak Hazret-i Şah’ın nurlu kabri tamamlanınca ne ikram edersen ona razıyım,
diyerek bargahın yapımı için gerekli malzemeleri hazırlayıp o yüce mekânın inşasına
başladılar. Bir zaman sonra öyle yüce ve felek gibi bir kubbe bina ettiler ki vasfı mümkün
değildir. Bugün de bazı seyyahlar naklederler ki Şah-ı Merdan Hazretleri’nin kümbetinin
yüksekliği ve genişliği o kadar fazladır ki anlatılmaz, ancak gören bilir… Hasılı, Şah-ı
Merdan’ın kümbeti tamamlanınca ihsan ve hediyeler verilmek için piri huzura getirip ‘Ey
zat! Sen kimsin, kendini bize tanıt.’ diye kendisinden ismini ve resmini sorduklarında
cevaben “Bana Şahne-i Necef derler ve sizin hediyelerinize ihtiyacım yoktur.” diyerek sırra
kadem basmıştır.
•

Rivāyetdür: Ĥażret-i Emįrü’l-Müǿminįn ǾAlį rađiyallāhu teǾālā Ǿanh ve kerremallāhu veche Kūfe’de
şehįd olduķda Ĥażret-i Ĥasan ve Ĥüseyn rađiyallāhu Ǿanhumā fitne-i ħavāric-i Kūfe’den iĥtirāz içün
mübārek cesed-i şerįfini giceye teǿħįr idüp gündüz defn itmediler…[112b]
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3.3.27. Sembol İzahları
Metinde beyitlerde geçen dinî-tasavvufî sembollere dair şârih tarafından izahlarda
bulunulduğu görülür. Bir üst dil olan şiirde mecazlar, teşbihler ve istiarelerle farklı anlam
katmanlarının oluşturulduğu görülür. Şerhte bu anlam katmanları ve sembollere dair izahlar
farklı şekillerde ele alınmıştır.
Urfî’nin bir beytinde geçen “O meydandaki peygamber bayrağının gölgesine
hamdolsun ki güneş onun sarığının ucu olmuştur.” ifadesinde geçen “Ǿalâka-i destâr”
ibaresinden hareketle şerhte üç farklı remze işaret edilmiştir: Bilinsin ki bu beytin manâsında
üç farklı işaret vardır. Birincisi, saadet sancağının çok uzun ve çok yüksek olduğunu, arzının
da doğuyu ve batıyı kuşattığını işaret eder. İkincisi, saadet sancağı nur saçma hususunda
güneşi geçmiştir ve güneş bu sancağın ancak sarığının püskülü olabilir. Üçüncüsü, güneşin
mahşer meydanında canlıların başlarına çok yakın olacağına işarettir. Ancak burada
kastedilen o sancağın yüceliğidir ki bütün insanlar onun gölgesine sığınır. Güneş ise ancak
o sancağın sarığına ilişebilir, denilmektedir.
•

Bu beytüŋ maǾnāsında üç gūne remz vardur: Bir buŋa Ǿalem-i saǾādetüŋ derece-i ġāyetde ŧūlı ve
bālālıġı ve Ǿarżı daħı şarķ ve ġarbı iĥāŧa eyledügini remz eylemiş. İkinci Ǿalem-i saǾādet nūrefşānlıķda āfitābı tecāvüz idüp Ǿalemüŋ destārına ancaķ püskül olsa gerek. Üçünci āfitāb meydān-ı
Ǿaraśātda ĥayvānāt başlarına ziyāde ķarįb olacaġını remz itmiş…[86b]

Urfî’nin “Nefsin alnından bir dünya fesat parlamaktadır. Aynaya bak yüz evi yıkan
ateşi gör.” anlamındaki beytinde geçen “âteş-i sad-hânümân” ile kastedilenin kudretin yedi
yazısı olduğu ve Hz. Âdem’in yüzünde göründüğü ayrıca buna SebǾü’l-Mesâni, Ümmü’lKitab ve Levh-i Kudret de denildiği şârih tarafından açıklanmıştır.
•

“Āteş-i śad-ħānümān”dan murād ħuŧūŧ-ı sebǾa-i ķudretdür vech-i ādemde nümāyān olmışdur. Ve daħı
ħuŧūŧ-ı meźkūre SebǾal-Meŝān ve Ümmü’l-Kitāb ve Levĥ-i Ķudret daħı dirler. [151a]

3.3.28. Somutlayıcı Anlatım
Sebk-i Hindî şâirlerinde ilk mısrada anlatılan soyut hayalin ikinci mısrada somut bir
örnekle somutlanmasına sık rastlanır. Anlatılmak istenen soyut bir durum veya hayal somut
unsurlarla örneklendirilerek izah edilir (Babacan, 2008: 209-220). Şerh metninde bu
hayallerin açıklandığı kısımlarda bu somutlama örneklerini görmek mümkündür.
Şârih tarafından kullanılan “Karanlık bir gecede bir kuş mum ışığını görse bir müddet
hayrete kapılıp donakalır sonra ya firar eder ya da tepetaklak olur. İşte aynı böyle senin
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vasıflarının düşünüldüğü gecede vaki olan hayret nurunun ziyası da pek çok akıl kuşunu
yuvasından uçurmuştur.” ifadeleri somutlayıcı anlatımını örneklendirir.
•

...Zįrā murġ şeb-i tārda nūr-ı çerāġı görse bir müddet müstevlį-i ĥayrānį olup baǾdehu yā firār yā sernigūn olur. Keźālik senüŋ vaśfuŋ endįşesi şebinde vāķıǾ olan nūr-ı ĥayret żiyāsı daħı ķatı çoķ murġ-ı
Ǿaķlı lānesinden pervāz itdürmişdür. [2b]

Şârih tarafından “Elmas, çok sert olduğu için rakibin ve düşmanın kalbini hatırlatır.
Örneğin bir kişi bir başka kişiye düşmanlık ve haset ederse elmas gibi gönlü sert ve katı
olur.” ifadeleriyle soyut bir kavram olan gönlün mecazen sert oluşu elmassın sertliğiyle
ilişkilendirilerek somutlanmıştır.
•

“Elmās” meşhūrdur ki ġāyetde ķatı ve zehrnāk olduġından ħaśmuŋ ķalbine yād getürdi. Meŝelā bir
ādem bir ādeme ħuśūmet ü ĥased eylese elmās gibi göŋli ķatı ve zehrnāk olur. [70b]

“Zaman denilen şey rüzgârın keyfiyetinden ibarettir. Varlığı kalıcı ve sağlam
değildir. Örneğin eline su alsan ve sıksan elinden kaybolur gider. İşte bunun gibi zamânenin
de sıfatı vardır varlığı ve vücûdu yoktur.” ifadelerinde zaman mefhumu su ile somutlanarak
anlatılmıştır.
•

Zamān didügümüz keyfiyet-i rūzgārdur. Hįç vücūdı pāyidār ve varlıġı ber-ķarār degildür. Meŝelā eline
śu alsaŋ ve śıķsaŋ śıķılacaķ eŝer elde ķalmaz. Keźālik zamānenüŋ daħı śıfātı var, vücūdı yoķdur.
[155a]

3.3.29. Şâirin Psikolojisi Hakkında Fikir Yürütme
Klâsik şerhlerde dolaylı olarak şâirlerin ruh hâlleri de yorumlanmaktadır. Metinde
şârih tarafından Urfî'nin beyitlerdeki ruh hâline değinildiği görülür.
Urfî'nin “Seni övmek için dilimi açınca nâçizlik şimşeği, konuşma evime ateşler
bırakmıştır.” anlamındaki beytine dair burada şâir, kendisini Hz. Allâh’ın yücelik ve
büyüklük harmanında gereği gibi övgüde bulunmaktan âciz olduğunu itiraf etmektedir,
ifadesiyle acziyet psikolojisine değinilmektedir.
•

Bu maĥalde merĥūm kendini ħırmen-i Ǿažamet ü kibriyā-yı Ĥażret-i Rabbü’l-Ǿİzzet’de ħor u ĥaķįr
görüp kemā yenbeġį medĥ ü ŝenāda Ǿadem-i ķudret ü liyāķat iǾtirāf idüp buyurur [6a]

Urfî’nin “Ne dinim ne de imanım yerinde kalmış beni kendine doğru çağır belki senin
utancından kemerimdeki zünnarı çözüp atarım.” anlamındaki beytinin aşağıda yer alan şerh
kısmı Urfî’nin inanç eksenli psikolojisine dair ipuçları vermektedir.
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•

Dįn ü įmāndan eŝer ķalmadı didügi murād-ı şurūŧ-ı ħamseden birini işlemez oldum, dimekdür zįrā
śavm u śalāt u ĥac u zekevāt įmān-ı esāsįdür. Pes bunlardan birini fiǾle getüremez oldum, dimekdür.
[84a]

3.3.30. Şerhin Özeti/Serbest Tercüme
Klâsik şerhler başlı başına tümdengelim ve tümevarım metodu üzerine kuruludur. İlk
aşamada bütün yani beyit verilir, ardından kelime ve diğer ibarelerin açıklandığı ve
açımlandığı kısımda parçalar izah edilir daha sonra mahsul-ı beyt veya başka adlarla
açıklanan ve açımlanan kelimelerin ve izahların tekrar birleştirilerek yeni ve daha anlaşılır
bir bütün elde edilir. Lâkin bu bütün, şerhe kaynak teşkil eden ilk bütünün ne tamamen
aynısıdır ne de ondan tamamen farklı bir şeydir. Bunun gibi metinde de şârih tarafından
beyitlerin tercümelerinin kelime kelime tercüme yapılmadığı, beyitlerin yorumlanarak ve
genişletilerek aktarıldığı görülür.
Metinde şârih tarafından, beyitlere dair gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra
“hâsılı”, “murâd”, “ve’l-hâsıl” gibi ifadelerle beytin özeti mahiyetinde bir de tercümesi
yapılmıştır.
Aşağıda yer alan beytin şerhinde şârih, “hasılı” kelimesinden itibaren “Dert malı ve
sıkıntılar sermayesinden hasıl olan kârı, insan teni denilen pazar dükkanına bıraktın ki orada
zarar ve ziyan ve viranelik vardır. Dert ve sıkıntı mallarının karşılığında can pazarı, ziyan
ceybine âşıktır. Hikmetinle her bir fayda cevherini o zarar ceybine koymuşsun.” ifadesiyle
hem şerh metnini özetlemiş hem de beytin serbest bir tercümesini yapmıştır.
•

Ey metāǾ-ı derd der-bāzār-ı cān endāħte
Gevher-i her sūd der-ceyb-i ziyān endāħte
… Ĥāśılı metāǾ-ı derd ve kālā-yı miĥenden ĥāśıl olan sūdı bāzār-ı dükkānçe-i ten-i insānda bıraķduŋ
ki ol żiyān u żarar ve imāretden bį-eŝer bir mahĥaldür. Pes metāǾ-ı derd ü miĥen muķabelesinde ceybi ziyān ki bāzār-ı cān-ı Ǿāşıķdur. Ĥikmetüŋle her bir fāǿide gevherini anda ķomışsuŋ dimekdür. [2b]

Şârih, aşağıda yer alan beytin şerhinde “Hâsılı dimek olur ki” ifadesinden sonra
“Mârifet, hüküm okunu gerçi atmıştır ama yayından çıkmadan önce defalarca hayret gözüne
isabet etmiş ve özünü ve hakikatini görmeye kör etmiştir.” ifadesiyle beytin tercümesini
yapmıştır.
•

Ez-kemān tā ceste der-çeşm-i taĥayyür kerde cā
MaǾrifet ger tįr-i ĥükmį ber-nişān endāħte
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…Ĥāśılı dimek olur ki maǾrifet tįr-i ĥükmin egerçi atmışdur ammā kemānından çıķmadan defāǾaten
çeşm-i taĥayyüre iśābet eyleyüp künh ü ĥaķįķatin görmekden nā-bįnā eylemişdür, dimekdür. [2b]

Aşağıda, beytin mufassal olarak şerhi âyet ve hadîslerle desteklenmek suretiyle
yapıldıktan sonra “Hasılı, kıyamet meydanında mahşerin güçlüğünden zahmet ve güneşin
şiddetli sıcaklığından meşakkat çekmeyerek senin muhafaza gölgenin tahtında oturarak
himayenin istebrak kilimleri üzerinde sakin olmaları mukarrerdir. Çünkü fenâ yurdunda
gamının derdinin ateşiyle yananlara beka yurdunda nimetlerinin sofrasında lütuf ve ihsan
etmen senin şanındandır, demektir.” ifadesiyle hem şerh özetlenmiş hem de beytin serbest
tercümesi yapılmıştır.
•

Sāye-perverd-i ġamet der-āfitāb-ı restaħįz

Ferş-i istebraķ be-zįr-i sāyebān endāħte
Ĥāśılı śaĥrā-yı ķıyāmetde tāb-ı maĥşerden raĥmet ve germiyet-i şiddet-i āfitābdan meşaķķat
çekmezden erįke-ārā-yı žıll-ı muĥāfažatuŋ olup ferş-i istebraķ-nişįn-i ĥimāyetüŋ olmaları
muķarrerdür zįrā dār-ı fenāda āteş-i derd-i ġamuŋla sūziş ü güdāzişde olanları dār-ı beķāda ħˇān-ı
niǾamuŋla ber-luŧf u iĥsān itmek şānuŋdandur, dimekdür. [4a]

3.3.31. Tahkiye Metodu/Hikâye Nakletme
Klâsik şerh metinlerinde uygulanan bir yöntem olarak tahkiye Yanyalı tarafından da
uygulanmıştır. Tahkiye yönteminin en önemli fonksiyonu okuyucuyla metin arasındaki bağı
güçlendirmesidir. Diğer önemli bir fonksiyonu ise anlatılan ve nakledilen hikâye aracılığıyla
verilmek istenen mesaj daha somut hâle getirilmektedir. Metinde yer yer farklı nakillerle
tahkiye yöntemi uygulanmıştır.
Urfî’nin “Hayatımın yörüngesi kınama üzerindedir; Farhad’ın kazması ve iş bitiren
yalan nerede?” anlamındaki beytinde Ferhat ile Şîrîn hikâyesine telmih yapılmasına
istinaden şârih bu hikâyeyi “Rivayet edilir ki” ifadesiyle nakletmektedir.
•

“Medār” devr-i dāǿim dimekdür, “durūġ” şol yalan ki Ferhād vāķıǾ oldı. Rivāyetdür ki: Ferhād
Ǿuşşāķdan biridür ki bir kibār ķızına dil-dāde olup kendine tezvįc içün babasından ķızı ŧaleb itdükde
gel şu kūhı deş ve ardında olan ırmaġı bu cānibe ilet diyü vaǾd-i Ǿažįm itdiler… [51a]

Aşağıda yer alan örnekte Urfî'nin “Ama felek onun muradını verdikten sonra
Şeddâd’a cennetini verdikten sonra yaptığını yaptı.” anlamındaki beytinde Şeddâd'a telmih
yapması münasebetiyle şârih Şeddâd'ın hikâyesinden bir kesit nakleder: Rivayet edilir ki
Şeddâd, ferah bir beldede İrem Bağı diye cennete benzer bir bahçe yaptırdı ve içinde büyük
bir bina inşa ettirdi. Saray toprak altında kaldı ve kendisi de onunla helak olmuştur.
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•

Rivāyetdür ki: Şeddād bir belde-i ferāĥ-fezāda Bāġ-ı İrem diyü bir bāġçe-i cennetāsā yapdurup içinde
bir Ǿālį binā bünyād itdürüp sarāy müstaġraķ-ı zįr-i ħāk ve kendisi daħı maǾan helāk oldı. [53b]

Urfî'nin beytinde geçen “ihbitû” kelimesi bir âyetten (Bakara/2:61) iktibas edilmiştir.
Bu âyetle alâkalı olarak şârih beytin anlam dünyasını açıklamak üzere bir kıssa nakleder:
“İhbitu” Hazret-i Musa Aleyhisselam, Tįh sahrası ismiyle bilinen bir yerde çok kalabalık
askerler ile ne yapacağını şaşırmış ve İlahî gazap ile titrer ve hayrete düşmüş bir hâlde iken
askerler için Hak tarafından yiyecek ihsan etmesi için Hakk’ın dergâhına tazarru ve niyaz
ellerini açtılar. Duanın kabulünden sonra gökten inen men helvası ve selva kuşundan
günlerin geçmesi ile askerler bıkıp nefret edince “Cenâb-ı Kibriya’dan başka çeşit yemekler
iste” diye Musa Aleyhisselam’a ısrar ettikleri için Allâh tarafından azarlayıcı bir hitap sadır
olup hani, ‘Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O hâlde, bizim için Rabbine
yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin.’ demiştiniz.
O da size, ‘İyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre!
İstedikleriniz orada var.’ demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allâh’ın
gazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allâh’ın âyetlerini inkâr ediyor, peygamberleri
de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı
gitmekte oluşlarıydı.’ buyurdular. Bu âyet-i kerîmeye uyarak bütün askerler ile Mısır’a
inmeleri emredilmişti. [60a]
Urfî’nin “Gül ateş ağacından tecellî ettiği zaman bin çılgın bülbül Musa gibi yere
düştü.” anlamındaki beytinde telmih yapılan Hz. Musa kıssasından hareketle şerhte tahkiye
üslûbu kullanılarak Hz. Musa’nın Sina Dağı’nda ezelî nurun tecellîsini görünce hayret
denizine batmış ve bir süre kendinden geçmiş olduğu rivayet edilmiştir.
•

Rivāyetdür ki: Mūsā Ŧūr-ı Sįnā’da tecellį-i nūr-ı ezeli gördükde deryā-yı ĥayrete müstaġraķ olup bir
zamān bį-ħod olmışidi. [103a]

3.3.32. Vurgu İzahları
Metinde şârih, beyitlerde geçen vurgu ifadelerini ve vurguyla alâkalı bazı unsurları
da belirtmiş ve açıklamıştır. Metin incelendiğinde bu vurgu izahlarının fonetik değil, daha
çok anlamsal izahlar olduğu görülür.
Aşağıda yer alan örnekte, beyitte geçen “hemân” ifadesinin tekit amaçlı olduğu şârih
tarafından belirtilmiştir.
•

Dilem be-nāle der-āmed ki hemān śabūrį-rā
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Zi-ĥad me-ber ki der-įn rāh kes me-bād śabūr
“Hemān” teǿkįd içündür. Zinhār u āgāh ol dimekdür. [61a]

Örnekte, şârih tarafından, “Önceki beyti tekit ederek buyurur ki” ifadesiyle beytin
önceki beytin anlamını tamamlayıcı, tekit edici, güçlendirici ve dikkat çekici yönüne vurgu
yapılmıştır.
•

Maĥśūl-ı Beyt: Beyt-i sābıķı teǿkįd iderek buyurur ki … [128a]

Urfî'nin ardı ardına üç beyitte vurgulamak amacıyla tekrar ettiği “Be-nûş ân mey”
ifadesine atfen şârih, “Burada “be-nûş ân mey” diye tekrar tekrar vurgulamasının sebebi o
meyin âb-ı hayat olması ve içenin ebedî hayat bulup her iki cihanda da Hak'la birlikte olacak
olmasıdır.” açıklamasını yapmıştır.
•

Bu maĥalde tekrār-be-tekrār “be-nūş ān mey” diyü teǿkįd buyurduġı ol sebebdendür ki ol mey āb-ı
ĥayvāndur ve nūş iden ĥayāt-ı cāvidān bulup dāreynde Ĥaķla olduġından kināyedür. [133a]

Urfî'nin “Kabe’yi dudağının altına getirseler dudağını dik. Toprağı öp ama Kabe’den
eşik isteme.” anlamındaki beytinde geçen “be-dûz” ifadesiyle yapmış olduğu olumsuzluk
vurgusu şârih tarafından izah edilmiştir.
•

“Be-dūz” dik maǾnāsınadur. Bu beyt imtinānı teǿkįd-i nehy içün olaraķ buyurur ki … [164b]

3.4. Şerh Metninde Yer Alan Derkenarların Fonksiyonları
Metinde toplam 168 derkenar bulunmaktadır. Derkenarların büyük bir çoğunluğu
kelime açıklamalarından oluşur. Yazmada derkenarların alâkalı oldukları kelimelerin
bulunduğu satırın kenarına yazıldığı görülür. Lâkin derkenarlarda kullanılan üslûba
bakıldığında derkenarları yazan ve şârihin faklı kişiler olduğu anlaşılmaktadır. Bazen
şerhteki bir anlamlandırmaya itiraz veya düzeltme amacıyla da derkenar yazılmaktadır.
Metinde yer alan derkenarların şerh içerisinde farklı fonksiyonları olduğu görülür.
a. Kelime Açıklamaları
Metinde derkenarların büyük bir oranda beyitlerde geçen kelimelerin açıklamalarına
ayrıldığı görülür. Aşağıda bu örneklerden bazıları verilmiştir.
•

Derkenar: “Bendergāh” liman ki anda gemiler eglenir. [4a]

•

Derkenar: “Ķasem” lügatde and içmek. [9b]

•

Derkenar: Burhān-ı ĶāŧıǾda; “Sebük-rūĥ” dāǿimā ħandān, beşūş ü žerāfet ü laŧįfe üzere olan
maĥviyetlü ve şen kimesnedür. [10a]
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b. Şiir Nakletme
Şerh metninde bazı beyitlerle alâkalı olarak derkenarlarda şiir nakledildiği görülür.
Aşağıdaki örnekte Urfî’nin “İnciyi arama ki denizde kıtlıktan dolayı okyanusta sedef içinde
ucuz boncuk bile bulunmaz.” beytiyle alâkalı olarak isim zikredilmeden Yahya Bey’in
“Ganîdür Ǿaşk ile gönlüm ne mâl ü ne menâlüm var / Ne vasl-ı yâre handânum ne hicrândan
melâlüm var.” beyti derkenar olarak nakledilmiştir. [35b]
c. Şerhin Derkenar Olarak Yazılması ve Şerhe İtiraz
Metinde 25b nolu varakta şerhte itiraz yapılmıştır. Şârihin “Ǿâlem-tâb” olarak
yorumladığı kelimenin “Ǿilm-tâb” olduğu düşünülerek açıklanmıştır. 6a ve 21a nolu
varaklarda yer alan derkenarlarda beyitlerin şerhinin sayfa kenarlarına dipnot olarak
verildiği görülmektedir.
•

Maĥśūl-ı Beyt: Men kim olabilürüm ve ne Ǿāciz ü kemterüm ki kemā-yenbaġį vaśfuŋ ideyüm. Ey
Cenāb-ı Kibriyā, maǾān edeb! Nāvek-endāz-ı medĥ ü ŝenā olan Seyyid-i Enbiyā ve Sened-i Evliyā,
Ĥażret-i Muĥammed Muśŧafā vaśfuŋ ķuşını śayd içün tįr-i vaśfı güşād yaǾnį tįr-i tįze müşābih olan
vaśfı belįġāne itmiş… [6a]

3.5. Şerh Türü Açısından Şerh-i Dîvân-ı Urfî’nin Değerlendirilmesi
Klâsik şerhlerde metinde uygulanan şerh metoduna göre şerhin türünün de değiştiği
görülür. Bazı beyitlerin şerhinde birçok farklı kaynaktan destekleyici unsurlarla şerhin
güçlendirildiği görülürken bazı beyitlerin şerhinde ise kelime açıklamaları ve farklı
destekleyici unsurlar olmadan tercümeye yakın bir şerh yapıldığı görülür. Bu tür şerhlere
kısa ve öz anlamında “mücmel” şerh denilmektedir.
a. Mücmel Şerh
Aşağıda yer alan örneklerin şerhten çok tercümeye yakın olduğu görülür. Bu yönüyle
mücmel şerhe örnektir.
•

Ĥāsidet der-muśįbet-i ŧāliǾ
Tā-be-müjgān nişiste der-ħūn bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥāsidüŋ ŧāliǾ-i muśįbetinde ve baħtı nā-hemvāreliginde müjgānlarına dek ve ġam u
ġuśśa ħūnına müstaġraķ olsun, dimekdür. [40a]

•

Dāverā devletį ki mülāzım-ı tost
Mįne-dānem ki gūyemeş çün bād
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt, bir devlet ki mülāzımuŋdur bilmem ne derecelerde Ǿālį olsun, dimekdür. [40b]

•

Yūsuf ān kes būd ki ez-ĥasedeş
Geh berādereş be-çeh endāzed
“Yūsuf” peyġāmber Ǿa.m. Aħlāķıyla şol kimse muttaśıf olur ki şiddet-i ĥasedlerinden birāderleri anı
çāh-ı tįreye bıraķdılar. [43b]

b. Mufassal Şerh
Mufassal, kelime anlamı olarak ayrıntılı ve detaylı demektir (Çağbayır, 2007: 3273).
Bir şerh türü olarak ise beyitlerin şerhinde farklı şerh metotları ve destekleyici bazı
unsurların kullanılması suretiyle yapılan şerhler için kullanılır. Metinde özellikle tasavvufî
beyitlerin şerhinde mufassal şerh olarak değerlendirebileceğimiz örnekler vardır.
Aşağıda yer alan beytin şerhinde kelime izahları, kelimelerin farklı anlamlarına dair
açıklamalar, kinâye izahları, âyet ve hadîs iktibasları, beytin tercümesi gibi şerhi destekleyici
uygulamalarla şerh güçlendirilmiştir. Bu yönüyle bu kısımda yer alan şerh mufassal şerh
örneği olarak değerlendirilir.
•

Dil-i men bāġbān-ı Ǿaşķ u ĥayrānį-i gülistāneş
Ezel dervāze-i bāġ u ebed ĥadd-i ħıyābāneş
“Lafž-ı dervāze” śoķak başına ve bāġuŋ ķapusı cānibinden kināyedür… Ve’l-ĥāśıl bāġ-ı Ǿaşķ
muĥāfažası ismi olacaķdur. Pes ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur. Maĥśūl-ı Beyt: … Pes
ezelden murāđ cennāt-ı Ĥażret-i Ħallāķ ve Feyyāż-ı Muŧlaķ ervāĥ-ı nevǾ-i beşeri ħalķ
idüp ve arađnā’l-emānete Ǿale’s-semāvāti ve’l-arđı ŝümme Ǿarađahā Ĥameleha'l-insānu fermān-ı
vācibü’l-imtiŝālüŋ śudūrı anda ki ol emānet-i remzdür… ve tekūnu’l-cibālu ke’l-Ǿıhni’l-menfūş māśadaķı žuhūra gelüp … külli şeyǿin yerciǾu ilā-aślihi mażmūn-ı münįfi yırtulup … Pes beytüŋ
mażmūnı dimek olur ki göŋlüm bāġ-ı maĥabbetüŋ bāġbānıdur. [124b]

Urfî'nin aşağıda yer alan tasavvufî beytinin şerhi kinâye izahları, örnekleme, kıssa
nakletme, tahkiye metodu, farklı şerh ihtimallerinin değerlendirilmesi, hadîslerden iktibas
yapma gibi metotlardan faydalanılması suretiyle mufassal şerhe örnek teşkil eder.
•

Be-įn bį-rengį vü bį-ķıymetį ān ŧurfe yāķūtem
Ki laǾl-i āfitāb įn āb u reng āverde ez-kāneş
“Be-įn bį-rengį” buyurduġı kendi varlıġına Ǿadem-i raġbetinden kināyedür zįrā Ǿārif-i billāh varlıġı
źerre miķdār addeylemez … Nitekim vaķt-i saǾādet-i Ĥażret-i Ħayru’l-Beşer Ǿaleyhi efđalu’śśalavātda Yemen mülkinde Veysel Ķarānį ĥażretleri ĥayātda iken … Bu beyt-i pür-esrāruŋ maǾnāsın
taĥrįrinde baǾżı ŧahāretin bilmeyen eşħāś merĥūmı ŧaǾn ŧarįķiyle ol zeyn-i sitāyiş itmekden ġayrı kārı
yoġidi, diyü ŧūl-ı dırāz iderlerdi. Ammā maǾnā-yı cevher-i źāt künhine vāśıl olmaġa saǾy u kūşiş
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ķılmazlardı zįrā nice nice Ǿulemā-yı Ǿižām ve meşāyiħ-i kirām ittifāķ idüp buyururlar ki Resūlullāh
śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemden “Evvelu mā-ħalaķallāhu nūrį” diyü buyurmışdur ki ol nūr-ı cevher-i
aśldur… Hemān, Elleźįne yuǿminūne bi’l-ġaybi ve yuķįmūne’ś-śalāte ve mimmā razaķnāhum
yunfiķūn mıśdāķın fiǾle getürürse. [129b]

3.6. Şârihin Dil ve Üslûbu
3.6.1. Dil Özellikleri
Her ne kadar simâ kayıtlı bir nüsha olsa da Şerh-i Dîvân-ı Urfî’de imla hususunda
bazı tutarsızlıklar vardır. Ayrıca, metinde bazı kelimelerin yazımında yanlışlıklar olduğu
görülür. Aynı satırda bile bazı kelimelerin farklı yazımları vardır. Ayın ve hemzenin yazımı
konusunda da tutarsızlık vardır. Bazı kelimelerde ayın ve hemzeler gösterilirken bazı
kelimelerde gösterilmemiştir. Bazı kelimelerde ise, hemze ile ayın karıştırılmış; hemzeli
kelime ayınlı olarak yazılmıştır. XVIII. asrın sonunda kaleme alındığı tahmin edilen eserin
karışık imlâsı, kalın ve ince seslerde tam bir imlâ birliğinin olmaması gibi hususiyetler geçiş
dönemine ait olmasıyla açıklanabilir. Bu tür yazım yanlışı ve imlâ tutarsızlıkları olan
kelimelerin doğru yazımları, sözlüklerden tespit edilerek doğru yazımları tercih edilmiştir.
Öte yandan klâsik şerhler içerisinde Yanyalı’nın Şerh-i Dîvân-ı Urfî adlı şerh
eserinin en önemli ayırt edici özelliği dil ve üslubudur diyebiliriz. Şerh metninde şârihin
bilinçli olarak Urfî’nin beyitlerinde geçen Arapça ve Farsça kelimelere karşılık olarak
Türkçe kelimeler türetmeye çalıştığı gözlemlenmiştir.
a. Arkaik unsurlar
Günümüzde arkaik olarak değerlendirilen bazı unsurlar, ait olduğu dönemin hem
yazı dili hem de konuşma dilinde işlek bir şekilde kullanılan sözcükler olabilir. Bunun
bilincinde olarak biz şerhin kaleme alındığı XIX. asrın başını esas alarak metinde geçen bazı
arkaik unsurları tespit ettik. Metinde geçen bu unsurlar ve anlamları aşağıda verilmiştir.
Taşra: [daşra, dışra] Dışarı (Dilçin, 1983: 205).
•

Fi’l-ĥāl sikkenüŋ āġūşında olan zer-i ħāliśi ŧışra atup đarbında śarf-ı maķderet idüp giriftār-ı ŧuǾme-i
sindān u ŧoķmaķ olmazdı, dimekdür. [15a]

Dilkü: [dilgi, dilki] Tilki (Dilçin, 1983: 67).
•

“Rūbah” dilküye dirler. [17a]

Ķaçan: Ne zaman, ne zaman ki; her ne zaman, vaktaki, nasıl, ne suretle (Dilçin, 1983:
121).
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•

Ve’l-ĥāśıl muķarrebān-ı dergehüŋ źevātı bu derecelerde olınca sāǿir nās ķaçan maĥrem-i ĥarem-i
vuślat olurlar diyü iǾtiźār ider. [5a]

Depelemek: Çiğnemek, ezmek, öldürmek (Dilçin, 1983: 64).
•

Bundan ġāfil olmış ki gurkuŋ śulĥı ġānemi depeler yaǾnį ķurd [15b]

Aşaġa yuķaru: Aşağıya, yukarıya.
•

“Türk-tāzįhā” ātını aşaġa yuķaru ķoşdurmaġa dirler. [24a]

Aħşam: Akşam (Dilçin, 1983: 5).
•

Pes āfitāb aħşam ile ġāǿibe münķalib... [25a]

Aşağıdaki örnekte geçen “kanda” nerede, “kankı” hangi, “didükde” dediği zaman
anlamında kullanılmıştır.
•

Pes bunlara ħiŧāb idüp buyurdı ki ey Ǿazįzler, gelişüŋüz ķandandur ve ķanķı diyāruŋ nāmverlerisiz,
didükde... [44a]

Depmek: Yere çarpmak, vurmak (Dilçin, 1983: 246).
•

İskender-i Dārā’nuŋ seddine depme urur. [45b]

Depelemek: Çiğnemek, ezmek, öldürmek (Dilçin, 1983: 64).
•

Maĥśūl-ı Beyt: VāǾiz seng-i ŧaǾne ile beni depeledi. [44a]

Ŧammak: Damlamak, damla damla akmak (Dilçin, 1983: 201).
•

… Ķan yerine gicenüŋ tįreligi ŧamar yaǾnį göŋlüm Ǿiśyān keŝreti sebebiyle ol … yerine žulumāt ŧamar,
dimekdür. [67b]

Ķocuşmaķ: Kucaklaşmak, sarmaşmak (Dilçin, 1983: 142).
•

“Kenār” ķocuşlaşmaķ maǾnāsınadur. [69a]

Suvarılmak: Su verici, sulayan (Dilçin, 1983: 195).
•

Pes “bāġ” vücūd ve “bāġbān” rūĥ olınca anuŋ suvarılması daħı ħūn-ı dili ile olur. [26b]

Deprenmek: Hareket etmek, harekete gelmek, kımıldanmak, sarsılmak (Dilçin, 1983:
64).
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•

“Bį-teĥarrük-i dest” el deprenmezden [72b]

Ķancaru: Nereye, neresi, ne tarafa. 2. Nereye ait (?) (Dilçin, 1983: 124).
•

Ey fitne-i felek ķancaru gitmek istersüŋ? [110b]

Imızġanmaķ: Uyuklamak, azıcık uyumak (Dilçin, 1983: 109).
•

“NüǾās” ımızġanmaķ ve kendine her nesneden fütūr gelmek ve ħumār ve gevşeklik ile esnemek
maǾnāsınadur. [114a]

Beŋzeş: Benzer (Dilçin, 1983: 31).
•

“Hem-tāy” miŝl ü mānend ve beŋzeş dimekdür. [139b]

Kıjgarmak: Haykırmak, gürlemek, fışıltılı ses çıkarmak, haykırarak saldırmak
(Dilçin, 1983: 93).
•

“Pįl-i demān” ķıjġarmış ve heybetlenmiş fįl dimekdür. [151a]

İmdi: Şimdi, artık, o hâlde, öyleyse (Dilçin, 1983: 115).
•

İmdi bir ādem nefs-i emmāreye giriftār olup nefs-i muŧmaǾinneyi aŋa … [153a]

Bukagu: Hayvanın ayağına vurulan köstek (Dilçin, 1983: 39).
•

“Viŝāķ” bi’l-fetĥ ve’l-kesr Ǿahd u yemįn ve buķaġu ve ayaķ bāġı ķayd gibi ammā bu maĥalde vifāķ u
müttefiķlik dimekdür. [202b]

Suvarmak. Sulamak, su vermek (Dilçin, 1983: 195).
•

Eger ol bāġçe bāġbān-ı ħūn-ı dilümden śuvarmaya ħuşk ve bį-ŝemere olur. [26b]

İrgürmek: Ulaştırmak, eriştirmek (Dilçin, 1983: 117).
•

Beni maĥall-i maķśūda irgürür, dimekdür. [27b]

Tökmek: Dökmek (Dilçin, 1983: 212).
•

Be-her sene per ü bālin töküp yine per ü bāli gelince ġayrı gūne bir zįnet ü leŧāfet virür. [30a]

Gicimek: [gicişmek, gircimek] Kaşınmak (Dilçin, 1983: 94).
•

Eger felekde dāġ-ı derūnum cerāĥati ķaşınmaķ ķaśdın idüp gicişe ķalķarsa… [75a]
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Bezek: 1. Süs, ziynet. 2. Ziynet eşyası (Dilçin, 1983: 31)
•

“Ārāy” bezek maǾnāsınadur. [76a]

Yab Yab: Yavaş yavaş, usûl usûl, sessizce (Dilçin, 1983: 235).
•

“Ĥazm” luġatde ķaŧǾ itmek ve yab yab yürimek, lākin burada ĥükm-i nāfiz yaǾnį geçici ĥükm
maǾnāsınadur. [114b]

Ağrıyınca: Ağırlığınca
Ağrı: Ağırlık, kıymet.
•

Her bir ŧarı aġrıyınca saŋa vireyüm yaǾnį ol ķaśįde-i lüǿlüǿ-manžūmı ŧarı aġrı ve ķıymetince vireyüm.
[138b]

b. Eklere Dair Hususiyetler
Metinde akuzatif (belirtme hâli) eki fonksiyonunda “n”nin kullanıldığı görülür.
•

Bārūd ile āteş gibi żıddandur ammā Ǿadāletüŋ muķteżāsı şunı işledi ki ikisin birbiriyle imtizāc itdürdi,
dimekdür. [14b]

-ıcak, -icek: Bıragıcak (Bırakınca)
•

Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥ ol nidāyı Ǿaskere bıraġıcaķ kendi naǾra-i ĥaydārānesine tāziyānelik fiǾlini
virür yaǾnį ol vaķt naǾra-i memdūĥ taziyānelik fiǾlini işler … [45b]

-(y)ısar: Açmayasarlar (Açmayacaklar)
•

“Ne-güşāyend” istifhāmdur açmayasarlar mıdur, elbette açar dimekdür. [51b]

-up, -üp: Bulup (Bulmuştur), düşürmeyüp içün (Düşürmemek için).
•

YaǾnį ķanķı ħaśmuŋ rūĥıdur ki tįġüŋden necāt bulup dimekdür. [70b]

•

Pes şiǾr ise münāsebeti ve ķāfiyeyi düşürmeyüp içün bu miŝillü terk-i edebî vāķıǾ oluyor. [52a]

-rak, -rek: Ufarak (daha küçük), azrak (daha az), (lezizrek (daha leziz), hûbrek (daha
güzel), yegrek (daha iyi).
•

… kediden ufaraķ bir ĥayvāndur śuda olur. [78b]

•

… maĥabbet ü şevķ sāyesin azraķ bıraġa. [48a]

•

… şįrįn ü leźįźrek olduġından ŧūl u dırāz eyledüm. [71b]

•

… āferįnişüŋ ħūbrek cevābı budur ki miŝlüŋ Ǿademįn diye. [139b]

•

… āteş-i ġıdāları kevn ü mekāndan anı yegrek ü aǾlā olduġını [150b]
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-sun içün, -sün içün: tutsun içün (Tutması için)
•

Pes ol Ǿibreti felek aħź idüp Ǿālemi cevr ü ŧuġyāndan emānde ŧutsun içün nįze-i Behrām’ı ele alup
Ǿālemüŋ eŧrāfın geşt ü güźār itmekdedür, dimekdür. [215b]

-cağaz, ceğez: Kuzıcağaz (Kuzucağız)
•

Ey merd-i cefā-keş, eger yüz sürü ķuzıcaġazlar bir uġurdan źiǿb ile tārumār u tevaĥĥuş u firār
eyleseler. [165b]

c. Ağız Özellikleri
Metinde yer yer ağız özellikleri gösteren kelime ve ekler görülmektedir. Bu
eklerden bazıları aşağıda yer almaktadır:
Sovuķ: Soğuk.
•

Şiddet-i lerzeden ĥāśıl olan sovuķluķ maǾnāsına… [17a]

Bıraġur, bıraġar: Bırakır.
•

… elemi tepeden nihāyetine dek ceźb ü celb idüp ġuśśa vü ġam cānına bıraġar, dimekdür. [43a]

•

… mehābetden mısŧara lerze bıraġur, dimekdür. [45b]

Irza: Rıza.
•

… şāhid-i medĥi būse-dādlıġa ırżā ķılduŋ ve anı rām eyledüŋ. [41a]

Nark: Satış değeri, geçim.
•

“Narħ” nūn ve rā’nuŋ fetĥa vü sükūnıyla narķ u revāyic ve geçim dimekdür. [120a]

Panbuk: [Banbuk, panbık, panbuğ, panbuk, panmuk] Pamuk (Dilçin, 1983: 172).
•

“Penbeį neh” panbuķ ķo ve istimāǾ itmemek içün ŧıķa … [151b]

Kohu: Koku.
•

“Meşemme” ism-i mekāndur, şemme ve ķoħu alınacaķ maĥalle dirler. [205b]

Dülger: Marangoz.
•

“Tįşe” dürgerler keserine dirler. [226a]

Oturdakomak: Oturtmak, koymak, bırakmak, yerleştirmek.
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•

“Nişāned” oŧurdaķor dimekdür, “firisted” fiǾl-i mūżāriǾdür, gönderür, dimekdür. [86a]

İderin: Ederim.
•

… vücūdumdan žuhūr iderin. [252b]

3.6.2. Üslûp Özellikleri
Hayatı hakkında çok fazla malumata sahip olmadığımız Yanyalı Süleyman
Efendi’nin, şerh metninden ve ismi zikredilen Tepedelenli Ali Paşa’nın görevde bulunduğu
dönemden hareketle XIX. asırda yazıldığını tahmin ettiğimiz Şerh-i Dîvân-ı Urfî adlı
şerhinde arkaik kelimelerin yoğunluğu dikkat çekmektedir. Bu hususiyete şârihin yaşadığı
coğrafyanın Anadolu sahası dışında yer alan ve dilde meydana gelen değişimlerin daha geç
gerçekleştiği Yanya vilayetinde yaşamış olmasının sebep olduğu düşünülebilir.
Öte yandan Yanyalı Süleyman Efendi, Sebk-i Hindî’nin en önemli temsilcilerinden
Urfî-i Şirazî’nin girift beyitlerinin izahı için mümkün mertebe sade bir üslûp kullanmıştır.
Nitekim şerhin amacına uygun olan açık ve anlaşılır olmaktır. Buna rağmen Şerh-i Dîvân-ı

Urfî’nin dili diğer Urfî şerhlerine nisbetle ağırdır. Yanyalı’nın, şerhte beyitlerin anlamına
odaklandığı; secîli ve sanatkârane bir üslûp kullanmadığı, mümkün olduğunca beyitleri
mücmel ve muhtasar olarak açıkladığı görülür.
Cümle yapısı olarak devrik cümlelerin ağır olduğu metinde Farsça bir bağlaç olan
“ki”nin yer aldığı beyitlerin Yanyalı tarafından ek fiil kullanılmadan yine “ki” bağlacıyla
Türkçeye aktarıldığı görülür.
Her ne kadar mücmel ve muhtasar bir şerh yöntemini benimsemiş olsa da Yanyalı
Süleyman Efendi, beyitlerin tercümesini yaptığı kısımlarda, kelime kelime çeviri yöntemini
kullanmamıştır. Zaten Urfî gibi anlamsal paradoksları ve imajları son derece yoğun olarak
kullanan bir şâirin beyitlerinin kelime kelime tercüme edilerek okuyucuya açıklanması pek
mümkün değildir. Ayrıca birçok yerde beyitte ifade edilmeyen muhataba yönelik ifadeleri
tercüme kısımlarında zikretmiştir.
Metin, klâsik şerh üslûbunda ve sade bir üslûpla kaleme alınmıştır. Klâsik şerhlerde
beytin şerhine geçişte kullanılan “mahsûl-ı beyt” ifadesi metinde kullanılmıştır. Bazı
beyitlerde tercümeye yaklaştığı görülen şerh metninde bazı beyitlerin klâsik şerhlerde
görülen farklı metotlarla şerh edildiği görülür. Metnin üslûbu genel olarak “hikemî üslûp,
secîli üslûp, şerhin farklı söz dizimi ve farklı kelimelerle tekrar edilmesi, şerh ifadeleri,
şârihin edâsı, konuşma üslûbu, ara cümleler, Arapça ibareler, Farsça ibareler, farklı söz
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dizimi ve eklerin farklı kullanımı, eksiltili cümleler, devrik cümleler, kelime izah ifadeleri,
dua üslûbu, mizahî üslûp ve sıfat üslûbu başlıkları altında ele alınmıştır.
a. Şerh İfadeleri
Şârihin üslûbuna tesir eden önemli unsurlardan biri de şârihin kullanmış olduğu
“irâde olan maǾnâ bu ola ki”, “pes buyurur ki”, “murâd”, “işâretdür”, “işâret ola”,
“dimekdür”, “hâsılı”, “ve’l-hâsıl”, “pes bu takdîrce”, “yani” gibi şerh ifadeleridir. Bu
ifadeler vesilesiyle beyitler şerh edilmiştir:
Aşağıda yer alan örneklerde şerh ifadelerinin geçtiği kısımlardan bazıları gösterilmiştir:
•

Bu beytde irāde olan maǾnā bu ola ki Memdūĥ … [18b]

•

Bu beytde Ǿacz u niyāzı ber-ŧaraf idüp kendi kemālātın beyāndur. …ǾUrfį’nüŋ Yūnān’ı belde-i
Şįrāzdur, dimekdür. [137a]

•

Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki … Pes ne ħayr var, dimekdür. [73b

•

Nişābūr arżı gibi murād, keŝret-i Ǿiśyāndan şikāyetdür. [67a]

•

Bu maĥalde biz meǿmūr olalum didügi memdūĥa kemāl-i istiķlāl u mümkinātuŋ żabŧ u rabŧa idāresine
ruħśatı istikmālde olduġına işāretdür. [65b]

•

Pes dimek olur ki dāniş-i āferįniş ve vādį-i Ǿālem sensüŋ dimekdür. [139b]

•

… küĥl-i baśarį-i şāhid-i įmān luǾbetan-ı Fireng’üŋ zülfinüŋ ķuraġınuŋ siyāhlıġından
almışdur yaǾnį luǾbetan-ı Fireng ki įmāndan bį-behre iken şimdi … anlaruŋ zülfi siyāhlıġından alur,
dimekdür. Ĥāśılı luǾbetan-ı Fireng įmān ile müşerref olup şān u şöhret-i įmāna revnaķ virdiler,
dimekdür. [143b]

•

… anuŋ şiddet-i ķahrı ħavfından ŧaġlar śu gibi arınup ŧaş altından cārį olurlar. Ve’l-ĥāśıl kemāl-i
ħavflarından ŧaġlar eriyüp zįr-i sengden śular aķar, dimekdür. [143b]

•

“Āteş-ender-āb-ı ĥayvān” dimekden maķśad āb-ı ĥayvān žulumātda olup muĥtāc-ı şuǾle olduġıdur.
[234a]

b. Hikemî üslûp
Urfî'nin beyitlerinde yer yer hikemî üslûba örnek teşkil edecek unsurlar görülse de
Urfî'nin şiir üslûbu için hikemî tabirini kullanmak güçtür. Urfî'de Sâib-i Tebrizî'nin
şiirlerinde görülen genele sirayet etmiş bir hikemî üslûp görülmez. Bu sebeple şârihin yer
yer hikemî üslûba yaklaştığı görülse de metnin geneline tesir etmiş bir hikemî üslûp yoktur.
Aşağıda şerh metninden hikemî üslûp çerçevesinde değerlendirilebilecek örnekler
sunulmuştur.
•

Ĥāśıl-ı kelām her gicenüŋ Ǿaķįbi rūz-ı rūşen ve her rūzuŋ nihāyeti mecmaǾi’l-ġumūm olan şeb-i dilşikendür. ǾĀrif olan bundan Ǿibret alur. Ġayr-ı tafśįle ne ĥācet. [148a]

•

Ey Ǿārif-i billāh bir gevher-i pür-enveri ķalbüŋe niŝār eyle ki ol gevher göŋül mülki olmaġa mümkin
ola yaǾnį ĥayāt-ı beden elde iken bir gevherüŋ iktisābına saǾy u himmet eyle ki ol gevher baǾde’l-
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intiķāl göŋlüŋe ser-māye vü māl olmaya iĥtimāli ola. Ancılayın gevherüŋ kesb ü cemǾine śarf-ı miknet
eyleme ki anı ŧuǾme-i pençe-i ecel ħarāb u yebāb idüp ĥįn-i vuślatda tehį-destlik ġāǿilesini ħacįl
eyleye. [128a]
•

Anı ibtidā-yı ġazele bir maŧlaǾ düzdüm ki maǾnā-yı ĥaķįķat ve tecellį-i źātı ne ŧarįķile bilmek vechile
iktisāb eylemek anda meźkūr u nümāyāndur. Pes ġaflet olınmayup müŧālaǾasında sen daħı diķķat-i
nažar buyurıla. [152a]

c. Secîli üslûp
Sözlük anlamı kumru, güvercin gibi kuşların aynı sesleri çıkararak ötmeleri demek
olan secî, nesirde fasıla sonlarında aynı harflerin bulunmasında denir (Saraç, 2012, 257).
Diğer bir deyişle “seci” için nesrin kâfiyesi de denilebilir. Şerh metninin genelinde ön planda
olmamakla birlikte yer yer secîli üslûp dikkat çekmektedir. Öte yandan secîde veznen
uygunluğa da yer yer bazı kelimelerin aynı babdan seçilmesi ile riayet edildiği görülür.
Şerh metninden alınan aşağıdaki örnekte, “ferâset, fetânet, kiyâset” ve “intihâb,
ihtiyâr” kelimeleri hem veznen hem de revileri açısından secîlidir. Öte yanda “suffe, hâne”
kelimelerinde kelime sonlarındaki kâfiyelerle yapılan secî görülür:
•

ǾAķl u şuǾūrum śuffesi feŧānet taħtgāhıdur yaǾnį Ǿaķl u idrākum ve fehm ü ferāsetüm śuffesi ve dįvānħānesi feŧānet ü kiyāset taħtgāhıdur ve tabǾum şāh beyti daħı fıŧrat u ħilķat yaǾnį rūz-ı ezel
eyvānından intiħāb u iħtiyār olınmışdur. [23b]

Örnekte “tahsîl, nâǿil”, “maǾrifet, ülfet, hakîkat”, “mevâkiǾ, merâfiǾ”, “müzâhim,
müdâhil”, “lezzet, vahdet, Ǿazamet” gibi Arapça kelimelerde de secîli üslûp görülmektedir:
•

• Ĥāśılı taĥśįl-i maǾrifet ve nāǿil-i bezm-i ülfet-i ĥaķįķatden śoŋra mevāķiǾ ü merāfiǾ ü müzāĥim ü
müdāħil idicek eżdād ķalmayup leźźet-i vaĥdet-i Ǿažameti źevķ itmekde olursuŋ, dimekdür. [148b]

Örnekte “merkûz, meknûz”, “sihr-âmîz, nâtıka-perdâz”, “nükte-beyân, râz-gûyân”,
“taǾzîm, tekrîm” kelimeleri secîli üslûba örnektir:
•

Źātumda merkūz ve genc-i istiǾdādumda meknūz olan ŧabǾ-ı selįmüŋ istimdād u iǾāneti şerefiyle ben
ol siĥr-āmįz nükte-beyān u nāŧıķa-perdāz-ı rāz-gūyānum…murād eyledükde, hezār taǾžįm ü tekrįm ile
aŋmaġa başlar, dimekdür. [194a]

“Sipâs, kıyâs, esâs”, “gürûh, enbûh”, “kabâyih, zamâǿim” ve “efǾâl, aǾmâl”
kelimelerinde secîli üslûp görülür:
•

Ĥamd u sipās ve şükr-i bį-ķıyās ol mevcūd-ı esās-ı kāǿināta olsun ki ben bende-i pür-taķśįr şol gürūhı ĥįle-enbūhdan olmayup ŧāǿife-i rāst-revdenüm. Her ne ķadar benden śādır olan ķabāyiĥi efǾāl ve zamāǿim-i aǾmālise de... [201a]
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d. Şerhin Farklı Söz Dizimi ve Farklı Kelimelerle Tekrar Edilmesi
Metinde benzer anlamdaki cümle tekrarları bir şerh üslûbu olarak sıklıkla kullanılır.
Bazı örneklerde bir beytin şerhinde üç veya dört defa benzer cümlelerin farklı kelime ve söz
dizimi ile tekrarlandığı görülür. Şârihin bunu yapmaktaki amacının şerhi okuyucunun
zihninde tekrarlatarak pekiştirmek olduğunu düşünmekteyiz.
Urfî’nin “Hüner budur ki rızık bir kapıdan istene, ayıp ise her kapıdan nimet talep
etmektir.” anlamındaki beytinin şerhinde şârih, beyti “Gerçi cihandan maksat lokma ve
hırkadır ama hüner nedir? Mümkün olduğunca bir kapıdan geçimini talep edip kazanmaktır.”
cümleleriyle açıkladıktan sonra yine benzer anlamlardaki, “yoksa bir alay alçağın kapısına
koşup geçimini temin etmek hüner değildir.”, “her birine nimetler almak için yaltaklanmanın
rezaletten başka bir sonucu yoktur” ve “hüner, maişeti tek bir vesile ile talep edip
kazanmaktır.” ifadeleri benzer anlamı tekit edici cümlelerdir.
•

Maĥśūl-ı Beyt: Egerçi cihāndan maķśad loķma ve ħırķadur ammā mümkin olduķça hüner nedür ol
maǾįşeti bir ķapudan ŧaleb idüp kesb itmekdür. Yoħsa bir alay leǾįmān ķapularına pūyān olup ol
maǾįşeti cemǾ itmek hüner degildür ve her birine įŝār-ı niǾam ve temelluķ göstermek rezāletden ġayrı
bir ĥāśılı yoķdur hüner ol maǾįşeti bir ķapudan ŧaleb ve kesb itmekdür. [19b]

Şârih, “Ey sevgililik günlerinin tazelik vakti merhaba ve ey kabul olan dua bahçesinin
ilk yetişen meyvesi merhaba.” anlamındaki beytinin şerhinde, “Hoş geldin ve kademler
getirdin”, “Yani, ey zat, hoş geldin ve kademler getirdin ki eyyamın şahidine gençlik ahdi
verdin” ve “Ey dergâh-ı ilahîde kabul gören ve kabul gören dua bağının turfanda çıkmış
meyvesi! Safa geldin ve şeref getirdin.” ifadeleriyle üç farklı şekilde “merhaba” kelimesini
şerh etmiştir.
•

Maĥśūl-ı Beyt: Ey eyyāmuŋ şāhidine şebāb u emredį Ǿahdini virici şāh, ħoş geldüŋ ve ķademler
getürdüŋ yaǾnį ey źāt, ħoş geldüŋ ve ķademler getürdüŋ ki eyyāmuŋ şāhidine Ǿahd-i şebābı virdüŋ v’ey
dergāh-ı Bārį’de müstecāb u maķbūl duǾā bāġınuŋ ŧurfanda çıķmış yemişi śafā geldüŋ ve şeref
getürdüŋ, dimekdür. [20b]

e. Şârihin edâsı
Şârihin, Urfî'nin beyitlerini şerh ederken iddialı bir üslûp kullanmadığı
görülmektedir. Kesin ve net ifadeler kullanmaktan kaçınır. Metinde otuz sekiz farklı yer de
klâsik şerhlerde sıklıkla karşılaştığımız “Vallâhu aǾlem” (doğrusunu Allâh bilir) kalıp ifadesi
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kullanılmıştır. Bu ifade de onun şerhteki genel tavrı ve edâsının çok iddialı olmadığı bize
gösterir.
Urfî’nin “Ben kim oluyorum ki seni öveyim. Edeb okçusu senin vasıf kuşunu beyan
zirvesinden düşürmüştür.” anlamındaki beytinin şerhinde Yanyalı Süleyman Efendi, beyte
dair yorumlamalarını dile getirdikten sonra “Vallâhu aǾlem” ifadesiyle farklı yorumlara ve
bakış açılarına da açık olduğunu dile getirmiştir.
•

Bu beytde Ĥaķķuŋ murġ-ı evśāfında bį-bāl ü per olduġına iǾtirāf-ı Ǿacz ola. Vallāhu aǾlem. [6a]

Klâsik şerhlerde sıklıkla karşılaştığımız diğer bir kalıp ifade olan (doğru) bilgi ancak
Allâh katındadır anlamındaki “el-Ǿilmu Ǿindallâh” ifadesi metinde yedi farklı yerde
geçmektedir. Bu ifade de şârihin üslûbu hakkında bize ipucu verir. Bu üslûp, şârihin iddiasız
bir üslûp ve farklı şerh ve yorumlamalara açık olduğunu göstermekle birlikte şârihin tevazu
eksenli üslûbuna da işaret eder.
•

… yaǾnį cevher-i źātumuŋ şerefi abāma olan ittiśāl-i taǾalluķ cihetindendür, dimekdür, el-Ǿilmu
Ǿindallāh. [8a]

Sebk-i Hindî çerçevesinde şiirler kaleme almış olan Urfî'nin birçok şârih tarafından
şerh edilmesi ve onun şiirlerini anlayan ve açıklayanlar için “Urfî-dânlık” tabirinin
kullanılması onun beyitlerinin kolay anlaşılabilir olmadığını bizlere işaret etmektedir. Şârih,
Urfî'nin bazı beyitlerine dair “Bu beyt dahı merhûmun güzîde vü müşkilât
ebyâtlarındândur.” ifadesinde belirttiği gibi anlaşılması zor beyitlerinden olduğunu ifade
etme gereği hissetmiştir. Öte yandan “Bu beyti çözmede bu hakirin acziyeti ve yeterli
olmayışı ortada ise de ümit ederim ki cömert kimseler bunu görünce kusurumu affederek
üzerini örtsünler.” ifadesi şerhin genelinde görülen iddiasız ve mütevazı üslûbu bize gösterir:
•

Bu beyt daħı merĥūmuŋ güzįde vü müşkilāt ebyātlarındāndur. Ĥallinde bu ĥaķįrüŋ Ǿadem-i ķudret ü
istiǾdādı der-kār ise de ümįddür ki müşāhede-i dįde-i ehl-i kerem olduķda ķuśūrumı Ǿafv-ı bendenüvāzı ile mestūr u pūşįde buyuralar. [6a]

Aşağıdaki örnekte de şârih, “Merhum Urfî'nin ifade ettiği sırları hâl ehli olanlar anlar,
bizim yorumlarımız yanlış da olabilir. Amacımız beytin görünen anlamını anlatabilmektir.”
ifadeleriyle Urfî'nin şiirlerinin kolay anlaşılamayacağına ve bu konudaki acziyetine vurgu
yapar:
•

Merĥūm ǾUrfį’nüŋ buyurduġı esrāruŋ fehm ü idrākine ehl-i ĥāl gerek. Bizümkisi ġalaŧ olmaķ daħı
iĥtimāldedür. Merāmumuz ancaķ beytüŋ maǾnā-yı žāhirįsi fehm olınmaķdur. [152b]
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Aşağıda yer alan örnekte yer alan “gâlibâ” ifadesi şârihin iddiasız edâsı ve üslûbunu
göstermektedir:
•

“Mercān”dan murād ġālibā meĥābįbden biri ola. Ve anuŋla vuślat murād itmiş ola. [224a]

Metinde şârihin anlamı mücmel olarak açıkladığı ve aşağıda olduğu gibi bazı
örneklerde anlamın ehli tarafından bilindiği belirtilerek şerhin sonlandırıldığı görülür:
•

… MaǾnāsı ehline maǾlūmdur, taŧvįle ne ĥācet. [232a]

Metinde şârih, bazı açıklamalara dair detayın gerekli olmadığını aşağıdaki örnekte
olduğu gibi “her ne ise” ifadesiyle ima etmiştir.
•

… baǾżılar bu ricāları şāhān-ı Hind’den Şāh Ekber-zāde Selįm’edür dimişler her ne ise. [254a]

•

Faķįrüŋ bu Ǿilmden çoķluķ āşinālıġum yoķdur. [195b]

f. Konuşma Üslûbu
Şârih, metinde genel olarak öğretici metinlerde kullanılan sade bir üslûp kullanmıştır.
Metinde, yer yer okuyucunun dikkatini güçlü tutmak ve okuyucu ile metin arasında bir
iletişim kolaylığı sağlamak amacıyla konuşma üslûbu kullanıldığı görülür.
Örnekte yer alan “fülân ibni fülân fülân ibni fülân” ifadesi konuşma üslûbunu
örneklendirmektedir.
•

… eger cevher-i Ādem Ǿaleyhi’s-selāma varınca fülān ibni fülān fülān ibni fülān diyü taǾdād eylersem
aślā silsilem ķatǾ olmayup ve Ādem’e varınca ism ü vesmleriyle Ǿayān u beyān olur, dimekdür. [8b]

“Evet, insan için acziyetini itiraf etmekten daha büyük irfan olmaz.” ifadesinde
“evet” anlamındaki “belį” kelimesinin kullanımı konuşma üslûbunu örneklendirmektedir:
•

Belį insāna iǾtirāf-ı Ǿaczden büyük Ǿirfān olmaz. [3a]

Örnekte “Sakına böyle dinilmesün!” ifadesi konuşma üslûbuna örnek teşkil eder.
•

Şāh Ekber gitdi Ebū’l-Fetĥ zamānı geldi diyü dinildi. Śaķına böyle dinilmesün. [35a]

Aşağıda görülen “Ammâ ne çâre!” ifadesi konuşma üslûbunu örneklendirir:
•

Şol sebebden ki ben dūstuŋı düşmen-i bed-kirdāruŋ maġlūb u maġmūmı olmaķ revā görmezsüŋ,
dimekdür. Ammā ne çāre. [153b]
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g. Ara Cümleler
Metinde ara cümleler genel olarak “ki” bağlacıyla yapılan ara cümlelerdir. Öte
yandan Arapça dua ifadeleri de ara cümle olarak verilmiştir. Aşağıdaki örnekte aksırma
anlamındaki “atse” kelimesinin vasfına dair “ki” bağlacıyla “senin yayından çıksa” ara
cümlesi kullanılmıştır.
•

Ey źāt, her bir Ǿaŧse ki senüŋ kemānuŋ maġzındān žuhūr eyleye hemān ibķānuŋ yaķasına ħūn-ı Ǿademi
rįzān eyleyüp … [16a]

Metinde “her ne zaman ki” ifadesine dair açıklama “Urfî senin aşk ve şevkinden
sefere çıkmaya kalksa.” ifadesiyle verilirken bu ifadeye dair “ki burada kastedilen
Keşmir’den Şiraz’a gelmeye niyet etmektir.” ara cümlesiyle başka bir açıklama yapılmıştır.
•

Ey Şāh! Her ķaçan ki senüŋ Ǿaşķ u şevķüŋden ǾUrfį Ǿazm-i sefer eyleye ki murād Keşmįr’den cānib-i
Şįrāz’a gelmege niyetdür, ol vaķt … [30a]

Aşağıda yer alan örnekte “kün” emrinün “kâf”ına dair açıklama “ki felegün bâǾis-i
halkiyetidür” ara cümlesiyle verilmiştir.
•

… dilerüm ki “kün” emrinüŋ “kāf”ı ki felegüŋ bāǾiŝ-i ħalķiyetidür, infiǾālinden taĥtında vāķıǾ “nūn”
gibi mānend-i ħalķa ķurulmış olsun. [39b]

Aşağıda yer alan örnekte “toz”a dair açıklamalar ki bağlacıyla eklenen ara cümleler
içerisinde verilmiştir:
•

ǾĀlem-i ezelde dāmenümden yer toz idi ki śaçmışdum yaǾnį ol gerdi kendimden devreylemişdüm ki
ol gerdüŋ nāmı Ǿālem-i dünyādur. [125b]

Metinde ki'li ara cümlelerin dışında sıkça görülen ara cümle türü cümle aralarına
yerleştirilen dua ifadeleridir. Şârih, aşağıda “zünnâr” kelimesini açıklayıp buna
Müslümanların içerisinde de bazılarının itibar ettiklerini söyledikten sonra “Allâh taksiratını
affetsin.” anlamındaki dua cümlesini ara cümle olarak kullanmıştır.
•

“Zünnār” maǾlum-ı Ǿālemiyān olan zünnārdur ki anı ehl-i küfrüŋ zenānı ve keşįşler āyįn-i beŧāletķarįnlerini icrā içün miyānlarını baġlarlar ve ehl-i İslām’da bir ŧāǿife vardur ki ol ipi maħfįce iǾtibār
iderler. Lįkin neden kināye olsa gerek bilemem. Tecāvezallāhi Ǿan seyyiǾātihim. [244a]
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h. Arapça İbareler
Metnin en dikkat çekici üslûp özelliklerinden biri cümle aralarında yer yer Arapça
cümle ve kalıp ifadelere yer verilmesidir. Arapça ibarelerle şerhe akıcı bir üslûp
kazandırıldığı görülür:
ǾAlâ merâtibihim (Mertebelerine göre):
•

Ol sofra ufaķlarını dehān-ı caĥįme endāħte ķılmışsuŋ zįrā ĥubb-ı ezelį-i źāt-ı muŧlaķ Ǿalā
merātibihim mevcūdāta taķsįm olınduķda [5a]

Meşhûru bi’l-benân (Parmakla gösterilen):
•

Buncalayın Ǿaşķ u maĥabbet-i cānān içre dāstān ve meşhūru bi’l-benān oldum ki felegi hep ĥikāye vü
efsāne eyledüm. [9a]

•

Kemâ yenbegî (Gereği gibi; lâyık olduğu gibi):
… Ĥażret-i Rabbü’l-Ǿİzzet’de ħor u ĥaķįr görüp kemā yenbeġį medĥ ü ŝenāda Ǿadem-i ķudret ü liyāķat
iǾtirāf idüp buyurur [6a]

Vücûbü’l-vâcib lâ-yahtâc ilâ-gayrihî ve kâǿin bi-zâtihi (Olması gereken, başkasına
muhtac olmayan, varlığı kendinden olan):
•

“İmkān” mümkināt u maħlūķ dimekdür. Vücūbü’l-vācib lā-yaĥtāc ilā-ġayrihį ve kāǿin bi-źātihi bir şeyǿ
ki kendi źātıyla mevcūd olup ġayrınuŋ vāsıŧasıyla maħlūķ olmaya... [11b]

ǾAn-karib (Yakında, yakından, çok geçmeden):
•

… murād Ǿan-ķarib seferden Ǿavdet idüp Keşmįr’e ricǾatlerini müşǾirdür. [30b]

•

Min-baǾdi gayrih (Diğerlerinden sonra):
…çarħ-ı felek-i bedenį ŧılsım düzdi ki min-baǾdi ġayrih ķasem olınmayup … [14b]

Metinde yer alan diğer Arapça ibareler şu şekildedir:
•

Min-külli’l-vücūh (Her cihetle)

•

Fi’l-ĥāl (bu anda, hemen, şimdi), merreten uħrā (Diğerinden sonra, tekrar)

•

Ĥāşā ŝümme ĥāşā (Asla ve asla, kesinlikle öyle değil)

•

El-ĥāletu hāźihį (Henüz, şimdi, hâlâ, bugün, bugünkü günde, şimdiki zamanda, şimdiye kadar)

•

El-Ǿilmu Ǿindallāh (Gerçek bilgi ancak Allâh katındadır)

•

İlā-yevmi’l-ķıyām (Kıyamet gününe kadar)

•

İĥrāķ-bi’t-teǿŝįr (Tesirle yakmak)

•

Min-baǾd (Bundan böyle, bundan sonra)
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•

MaǾāźallāhu TeǾālā (Allâh korusun, Allâh'a sığınırım)

•

Ke’l-evvel (evvelki gibi, eskisi gibi)

•

ǾAlā rivāyet (Rivayet edildiği üzere. Söylenenlere bakılırsa)

•

Ķable’l-fevt (Ölmeden önce)

•

Žıllullāh fi’l-Ǿālem (Allâh'ın âlemdeki gölgesi)

•

Kemā źekernā (Zikrettiğimiz gibi)

•

Mażā mā mażā (Olan oldu. Geçen geçti)

•

ǾAlā ĥālihi (Olduğu Gibi, Olduğu Durum)

•

Ĥamdu lillāhi TeǾālā (Allâh'a şükür)

•

Allāhumme yessir lenā (Allâhım bize kolaylaştır)

•

Yevmen fe-yevmen (Günden güne, gittikçe)

•

Leyte ve leǾalle (Belki, bakalım, inşallâh)

•

ǾAlā-ķadri’ŧ-ŧāķa (Takatin yettiği kadar, güç yettiği kadar)

•

Keyfe mā yeşāǾ (kendi keyfince, keyfi nasıl isterse)

•

El-ĥükmü lillāh (Hüküm Allâh'ındır)

•

Lā-yuĥśā ve lā-yuǾad (Sayısız ve hesapsız)

•

ǾAle’r-reǿs ve’l-Ǿayn (Baş göz üzerine)

•

Bināǿen Ǿalā-źālik (Bunun üzerine, bundan dolayı)

•

ǾAlā mā-farażallāh (Allâh’ın emrettiği üzere)

•

El-Ǿuhdetu Ǿale’r-rāvį (Sorumluluk rivayet edenin üzerinedir)

ı. Farsça İbareler
Metinde şârih tarafından cümle aralarında yer yer Farsça kalıp ifadelerin kullanıldığı
görülür. Bu ifadeler genellikle Farsça bağlaçlar ve edatlardır. Bazı ibareler Osmanlı
Türkçesinde kullanılırken, bazıları Osmanlı Türkçesinde kullanım kazanmamıştır. Bu
ibarelerle üslûba akıcılık kazandırıldığı görülmektedir.
•

Nâ-be-câ (Yersiz):
Şol cihetle nā-be-cā yire degil yaǾnį … [19a]

•

BaǾd-ez-în (Bundan sonra):
Min-baǾd duā-yı müstecāb tertįbiyle sülūk ideyüm yaǾnį baǾd-ez-įn duā-yı beķā-yı Ǿömr-i pādişāhį
revişinde... [25b]

•

BaǾd-ez-ân (Ondan sonra):
Bālāda mesŧūr aĥvāli ve Ǿacāǿibleri müşāhede ķıldum. BaǾd-ez-ān ol bezm-i Ǿālįden berü cānibe meyl
idüp geldügümde … [62a]

151

•

Evvel-be-evvel (Her şeyden önce, ilk, evvelâ):
Ħudā’yı faķr-ĥāli ĥasebiyle ĥaķķını ibŧāl idüp evvel-be-evvel śūret-i žāhiri ālāyiş-i envāǾ-ı eŝvāb ile
ārāste olan ehl-i fısķı taĥsįn ve nažar-ı āferįn ile görürsüŋ. [149b]

j. Eksiltili Cümle
Metinde şârih, yüklemi kullanılmadığı hâlde yargı bildiren cümleler kullanmıştır. Bu
tür eksiltili cümlelerle, anlatıma güç kazandırılmaya çalışıldığı düşünülebilir. Öte yandan
bazı

cümlelerde cümlenin

yarıda bırakılıp

kalanının

okuyucunun yorumuna

ve

muhayyilesine bırakıldığı görülmektedir. Şârih tarafından cümleyi bitirmemiş ve yarım
bırakmış görüntüsündeki bu cümleler, anlamsal olarak birbiriyle alâkalı beyitlerin
açıklandığı kısımlarda görülür.
Aşağıdaki örnekte şârih, beyitler arası geçişi sağlarken beyti tercüme ederek
bitirmiştir. “Egerçi bir cahil bu nasıl sözdür derse, az olmuş çok olmuş ihtiyaç talebini
aklından çıkar.” beyti “Gönlünde temenni ettiğin hacetini az ya da çok neyse iletiver. Yani,
ey Urfî! Az ya da çok hayal ettiğin temennini ve hacetini gönlünden uzaklaştır ve bu teraneyi
bırak, diye cahillerden birisi bana hitap ederse.” ifadeleriyle beytin cümle yapısına uygun
olarak eksiltili cümle ile şerh edilmiştir:
•

…yaǾnį ey ǾUrfį, az ve çoķ ne ise temennį itdigüŋ māl-i ĥülyā vü ĥācetüŋi ħāŧıruŋdan dūr eyle ve bu
türreĥāt u terāneyi terk eyle diyü cühelādan biri baŋa ħiŧāb iderse... [19a]

Örnekte iki beyit arasındaki anlam bütünlüğünün sağlanması için şerhlerin birbirinin
devamı niteliğinde düşünülmesi gerekmektedir. Şerhteki son cümlenin eksiltili cümle olarak
bırakılmasının sebebi, ilk beyitte anlamın tamamlanmamış olmasıdır:
•

ǾArş-rā goft felek mesned-i cāh-ı vey ü Ǿaķl
Goft heyhāt yaķįn şod ki neį maĥrem-i rāz
… YaǾnį ey felek ol źātuŋ mesnedi Ǿarş degildür belki.
Mesned-i cāh-ı vey ārāyiş-i ān bārgehįst
Ki bisāŧeş berį ez-neng-i nişįb est ü firāz [108b]

k. Devrik Cümleler
Metnin genelinde devrik cümle yapısının kullanıldığı görülür. Şârihin bazı beyitlerin
birebir tercümelerini yapması bu devrik ve eksiltili cümle üslûbunun temel sebebi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Zira metni incelediğimizde bu üslûbun, beyitlerin tercümelerinin
yapıldığı kısımlarda arttığı görülmüştür.
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Aşağıda yer alan beytin şerhini şârih, beyitte yer almayan “Belki hediyemizi kabul
eder diyerek.” anlamındaki “Şâyed ki tuhfemüzi kabûl eyler diyu.” tümleciyle bitirmiş ve
devrik cümle yapısını örneklendirmiştir. Cümlenin düzenli hâli “Ol zât-ı melek-sıfâtun
derûn-ı pür-nûrı Ǿâlemün bezl ü nisârını kabûl idecek olaydı, fi’l-hâl şâyed ki tuhfemüzi
kabûl eyler diyü âsumân iftihârından envâǾ-ı nûrlar rîzân ider.” şeklindedir:
•

Ger żamįreş koned niŝār ķabūl
Āsumān mihr-i enver endāzed
…
Ol źāt-ı melek-śıfātuŋ derūn-ı pür-nūrı Ǿālemüŋ beźl ü niŝārını ķabūl idecek olaydı fi’l-ĥāl āsumān
iftiħārından envāǾ-ı nūrlar rįzān ider şāyed ki tuĥfemüzi ķabūl eyler diyu. [45a]

Aşağıda yer alan örnekte “Yani yakıcı olan feryatlarım ne kadar sıkıntım varsa
hallederdi, eğer zamânenin imtinası olmasaydı.” ifadesi şart cümlesinin sona getirilmesi
suretiyle devrik cümle üslûbunu örneklendirmektedir. Cümlenin düz cümleye çevrilmiş hâli
“Eğer zamânenin imtinası olmasaydı yakıcı olan feryatlarım ne kadar sıkıntım varsa
hallederdi.” şeklindedir.
•

… yaǾnį sūznāk olan nālelerüm her ne ķadar müşkilātum vāķıǾ ise ĥal iderdi. Eger eŝer-i imtināǾ-ı
zamāne olmayaydı. [50b]

Metindeki devrik cümle üslûbunun bir yansıması da tamlamalar üzerinden
olmaktadır. Aşağıdaki tamlama “Memdûhun hitâbıdur” şeklinde olması gerekirken
“Hitâbıdur memdûhun” olarak ifade edilmiştir.
•

“Ey” ħiŧābıdur memdūĥuŋ. [182a]

l. Dua Üslûbu
Şârih, metinde ara cümle olarak ve cümle sonlarında beytin anlamına mutabık olarak
Türkçe ve Arapça dua cümleleri kullanmıştır.
•

… yaǾnį cennet niǾmetlerinden ve Ǿale’l-ħuśūś şarābından fārigüm ancaķ dįdāruŋ vuślatı bize kāfįdür,
dimekdür. Allāhumme yessir lenā. [67b]

•

Cenāb-ı Ĥaķ bu faķįri daħı şefāǾatüŋden maĥrūm eylemeye, āmįn. Bį-ĥurmeti seyyidi’lmurselįn. [80b]

•

… ol sebebdendür ki ol mey āb-ı ĥayvāndur ve nūş iden ĥayāt-ı cāvidān bulup dāreynde Ĥaķla
olduġından kināyedür. Allâhumme yessir lenā ve’l-cemįǾül müǿminįn. [133a]

•

Ħar-ŧabǾān

zühhād-ı

ǾAcem

bu

rütbelerde

göstermedüklerinden Tecāvezallāhi Ǿan seyyiǾātihim [168b]
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medĥ-i

şāh-ı

dil-süvāra

cevāz

m. Mizahî üslûp
Metnin geneline aksetmiş bir mizahî üslûp görülmemekle birlikte, bazı beyitlerle
alâkalı olarak yer yer mizahî bir üslûbun tercih edildiği görülür. Aşağıdaki örnekte Doğu
edebiyat geleneğinde sıklıkla karşılaşılan cinsel içerikli mizahî üslûp görülür. Buna göre
şârih oğlancılıkla ilgili düşüncelerini mizahî bir üslûpla aktarmaktadır. Şârihin “dâmen-berser-i çâdûr” demek ile şuna kinâye yapıyor olsa gerektir: Oğlancıların, seks esnasında
oğlanın şalvarını ayaklarına gömleğini de başına doğru sıyırmasıdır. Bu iş, bir şekilde sekse
mahareti olan kişilerden sorulsa hakikatini öğrenmek mümkün olur. Özellikle kitaptan
olursa daha ayrıntılı yazmaya imkânları olur.” ifadeleri cinsel içerikli mizahî isluba örnek
teşkil eder.
•

Dāmen-ber-ser-i çādūr didügi şundan kināye ola ki ġulām-pāreler ĥįz oġlanı ĥįn-i taśarrufında
şalvārını ayaķlarına ŧoġrı atduġı gibi pįrāhenini daħı başına ŧoġrı atduġıdur. Bu maślaĥatı baǾżı envāǾı gūne sikişe mahāreti olan zevātdan istifsār olınsa ĥaķįķātini maǾlūm idinmek mümkindür. ǾAle’lĥuśūl kitābdan olursa daha tafśillice taķrįre iķtidārları vardur. [36a]

Urfînin birçok unsur üzerine yeminler içeren kasîdesine dair metinde şârihin
dostlarıyla bir mecliste Urfî’nin kasîdesinde geçen kasemiyyata dair konuşurlarken “Eşeğin
başına bile yemin etmiştir.” ifadesiyle Urfî'nin bunca yemin etmiş olmasına dair mizahî ifade
ile yaklaşılmıştır:
•

ǾUrfį bu ķaśįdede neye neye ķasemi ola buŋa cevāb didi ki merĥūmuŋ ķasemleri bir derece keŝretledür
ki … merĥūmuŋ merkebüŋ bāşına bile ķasem itmiş didükde ĥuzzār-ı meclis ħandeden bį-ħūş oldılar.
[89a]

Aşağıda yer alan örnekte beytin sırlarına vakıf olmayan şahıslara dair kullanılan
“BaǾzı tahâretin bilmeyen eşhâs” ifadesi şârihin mizahî üslûbunu örneklendirir:
•

Bu beyt-i pür-esrāruŋ maǾnāsın taĥrįrinde baǾżı ŧahāretin bilmeyen eşħāś merĥūmı ŧaǾn ŧarįķiyle ol
zeyn-i sitāyiş itmekden ġayrı kārı yoġidi, diyü ŧūl-ı dırāz iderlerdi. [129a]

“Zamanımızda kendini evliyaya nispet edenlerin kendileri daha İslâm'ın şartlarını ve
Hz. Muhammed Mustafa'nın dininin kurallarından habersizlerdir.” ifadeleri mizahî üslûp
çerçevesinde kaleme alınmıştır:
•

Nitekim zamānumuzda iderler şöyle ki her biri kendini bir evliyāya nisbet idüp henūz şurūŧ-ı
İslāmiyye ve ķavāǾid-i dįn-i Muśŧafāviyyeden bį-ħaberlerdür. [150a]
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Urfî'nin en önemli üslûp özelliklerinden biri onun şiirlerindeki mübalağalı
hayallerdir. Hususen Urfî’nin rahşiyelerinde mübalağalı hatta gülüv derecesine varan
hayaller dikkat çeker. Metinde atın hızından dolayı “Eğer ölmek üzere biri o atın ayağına
bağlansa Azrail yetişip canını alamaz.” ifadesine dair şârih müstehziyâne bir edâ ile yalan
olur da bu kadar olur, ifadesini kullanır. Bu hayale dair aynı üslûbu devam ettirerek bundan
daha fazla yalan söylerim diyen varsa da her açıdan yalancıdır, diyerek Urfî'nin üslûbuna
dair mizahî bir tenkitte bulunmuştur.
•

Lįkin yalan olursa bu ķadar olur. Min-baǾd bundan ziyāde kiźb dimege ķudretüm vardur dir kimse var
ise min-külli’l-vucūh keźźābdur. [183b]

n. Sıfat Üslûbu
Metinde üslûba dair dikkat çekici bir özellik de beyitte geçen kelimelere şârih
tarafından sıfatların eklenmesiyle bir sıfat üslûbunun oluşturulmuş olmasıdır.
Şârih, “memduh” için “deryâ-dil”, “felek” için “sitemkâr”, “sîne” için “elem-çeşîde”,
“tîr”, için “sîne-güzâr” sıfatlarıyla anlamı ve şerhi güçlendirmiştir.
•

Ey deryā-dil olan memdūĥ! Felek-i sitemkāruŋ ben bendeŋüz içün dāǿimā kemįnde bir belāsı ĥāżır u
āmādedür ve sįne-i elem-çeşįdemüz içün hemāre kemānında bir tįr-i sįne-güźār müheyyā itmededür,
dimekdür. [254]

3.7. Şerh-i Dîvân-ı Urfî’nin İmlâ Hususiyetleri
Son dönem eseri olmasının da tesiri ile metinde genel olarak imlâ tutarsızlıkları
görülür. Metnin imlâsına dair hususları şöyle sıralayabiliriz:
•

Metnin genelinde kelimelerin yazımında ünlü-ünsüz harflerin gösteriminde tam bir
tutarlılığın olduğu söylenemez. Bazen aynı kelimenin farklı imlâ şekillerine
rastlanmaktadır. Bu kısımlarda genellikle  ب پ, ج چ, ق ک, ص س, ط تseslerinin birbiri
yerine kullanıldığı görülür.

•

Metinde yer yer kelimeler ince sıradan gelmesine rağmen “-lık” eki gayn ve kaf
harfiyle yazılmıştır. Bu ekin “ ”لقşeklinde kullanımlarına rastlandığı gibi “”لک
şeklinde kullanıldığı yerler de olmuştur. Bu kullanımların çoğunda kalınlık incelik
uyumuna dikkat edilmemiştir.

•

Metinde çoğunlukla -lı, -li eki ““ لیşeklinde yazılsa da “ ”لوolarak yazıldığı yerler de
görülür.

•

Eserde, fiilden isim yapım ekleri -mak “ مک, ” مق-ma, “ ”م-ş, -ış: “ ”شm “ ”م-cı, “”جی
-duk, “ ”دقşeklinde çoğunlukla vokalsiz olarak yazılmışlardır.
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•

Bulunma hâlinin metindeki imlâsı “ ”دهşeklindedir.

•

Eserde belirtme hâli eki (akuzatif eki) bazen “ی, ” ءve bazen de “ ”نgösterilmiştir.

•

Eserde yönelme hâli “ ”اve “ ”هharfleriyle yazılmıştır.

•

Ayrılma hâli metinde “ ”دنşeklinde yazılmıştır.

•

Vasıta hâlinin metindeki imlâsı “ ”لهşeklindedir.

•

İlgi hâli eki yerine göre “ نک, ک, ”مşeklinde yazılmıştır.

•

Eserde, sıfat fiil ekleri -an, “ ان, ”نve -duk, “ دق, دک, دوق, ”دوکşeklinde hem vokalli
hem vokalsiz; -maz, “ ماز, ”مزkalınlık-incelik uyumuna göre bazen vokalli bazen
vokalsiz; -acak, “ جک, ”جقve -mış, “ ”مشvokalsiz olarak yazılmıştır.

•

Eserde, zarf fiil ekleri -arak “ رک, ”رقve -acak, “ جک, ”جقkalınlık-incelik durumuna
göre vokalsiz; -ınca, “ ”نجهve -madan, “ ”مدنşeklinde vokalsiz yazılmıştır.

•

Şu, şol kelimelerinin yazımında tutarsızlıklar vardır.

•

Metinde şârih bazı kısaltmalar yapmıştır. Aleyhisselam kelimesi kısaca “ ”عve “”م
harfiyle gösterilmiştir. Diğer bir kısaltma olan “ ”مharfi “malum” kelimesinin
kısaltması için kullanılmıştır:

•

Eşitlik hâli metinde “ “چه,” ”جهolarak yazılmakla birlikte tutarsız olarak yazılmıştır.

•

Osmanlı sarfında Türkçe kelimelerle Farsça kelimeler izafete girmezken metinde bu
yer yer Türkçe ve Farsça kelimeler terkibe girmiştir.
3.8. Şerhin Muhtevâ Kaynakları
Şerhler, bir tür açımlanmış ve genişletilmiş eserlerdir. Bazı şerhlerde şerh edilen

metindeki dağınık ve geniş malumatı anlaşılır kılmak için birleştirme yoluna gidilse de genel
olarak şerh edilen metinde geçen birçok bilgi farklı kaynaklardan yararlanılarak genişletilir
ve izah edilir. Özellikle düşüncenin daha kısa ve öz olarak ifade edildiği manzum eserlere
yazılan şerhlerde açıkça ifade edilmemiş, üstü kapalı bırakılmış veya gizlenmiş bütün
unsurlar şerh metinlerinde açıklanır. Bu izah sürecinde şârih kendi bilgi birikimi ve
eğitimiyle de doğru orantılı olarak farklı kaynaklardan düşüncelerini ve izahatlarını
destekleyici iktibaslar yapar. Bunu yaparken asıl amacı şerh edilen esere getirdiği yorum ve
düşünceyi desteklemek ve şerh metninin güvenilirliğini artırmaktır. Yanyalı Süleyman
Efendi de Şerh-i Dîvân-ı Urfî adlı eserinde aşağıda sıralanan kaynaklardan faydalanmıştır.
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a. Atasözü, Kelâm-ı Kibar, Kalıp İfadeler ve Deyimler
Metinde yer yer şârih, anlatımı güçlendirmek amacıyla Türkçe ve Arapça atasözü ve
kelâm-ı kibar ya da deyim vasfında ifadeler kullanmıştır.
•

Bir kimsenin şerefi ve olgunluğu babasından gelmez;
Bu cihetle ki şeref-i źāt ve Ǿilm ü kemālāt oġlına babadan mużāf olmaz. [2b]

•

İnsana acziyetini itiraf etmekten daha büyük irfan yoktur;
Belį insāna iǾtirāf-ı Ǿaczden büyük Ǿirfān olmaz. [3a]

•

İnsanın şerefi cüpbe ile değildir;
Pes maǾlūm oldı ki şeref-i źāt kişiye abādan mużāf olmaz, dimekdür. [8b]

•

Gecenin ortaya çıkışı güneşin doğuşuyla olur;
... Gicenüŋ śudūrı ŧulūǾ-ı āfitāb iledür. [25b]

•

Işık saçan güneş ufuktan ortaya çıkar;
Şems-i ziyā-dār ufuķdan ıžhardur. [25b]

•

Yani altın ve dinar sahibi olmamak cansızlığa işarettir;
Zer ü dįnārdan bį-behrelik cānsızlıġa delāletdür. [35a]

•

Kötülüğe karşı iyilik yapmak gerekir;
…kemlige iyilik gerek dimekdür. [44a]

•

Allâh ve iyi kalpli kimseler katında özür kabul edilir;
Bu cihetiyle el-Ǿöźru maķbūlun Ǿindallāh ve Ǿinde kirāmu’n-nāsi. [48a]

•

Âşığa Bağdat bile uzak değildir;
Pes Ferhād daħı Ǿāşıķa Baġdād dūr degildür, maķālesiyle. [51a]

•

Çok yemin delilik alâmetidir;
Egerçi “Keŝretü’l-yemįn min-Ǿalāmeti’l-cünūn” diyü naķl buyurmışlardur. [93b]

•

Hain korkak olur;
Yāħūd el-ħāǿinu ħāǿifun mā-śadaķınca eşirrā gibi firār eyler, dimekdür. [104b]
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•

Güneş doğmadan nesnelerin gölgesi oluşmaz;
Gölgelik mevcūdātdan śādır olmaz ŧulū-ı şems olmayınca. [118b]

•

Mana şâirin karnındadır;
El-maǾnā fį-baŧnı’ş-şāǾir. [128b]

•

Her gecenin sonu, parlak güneş ve her günün sonu da gamların toplanma yeri olan
ve gönül kıran gecedir;
Ĥāśıl-ı kelām her gicenüŋ Ǿaķįbi rūz-ı rūşen ve her rūzuŋ nihāyeti mecmaǾi’l-ġumūm olan şeb-i dilşikendür. ǾĀrif olan bundan Ǿibret alur. Ġayr-ı tafśįle ne ĥācet. [148a]

•

Bir şey haddinden fazla olursa zıddına dönüşür;
E’ş-şeyǿu iźā-tecāveze ĥadduh inǾakese żıdduh [166b]

•

Güneşten bile daha açık;
“Ezheru min-e’ş-şemsdür” [173a]

•

Ben ilmin “b” harfinin altında bir noktayım. Bu noktayı cahiller çoğalttı (Hz. Ali);
Ene noķŧatün ŧaĥte’l-bāǾi, el-Ǿilmi noķŧatün keŝŝereha’l-cāhilūn. [197b]

•

Sudan kıl çeker gibi;
ElvedāǾ elvedāǾ zįrā işte mey-i ruhbān beni ĥālete ķodı ki śudan ķıl çıķar gibi kendimden gitdüm.
[219b]

•

Zıd olan şeyler bir araya gelmez;
E’z-żıddān lā-yectemiǾān [236b]

b. Âyet İktibasları
Metindeki âyet iktibasları, klâsik şerhlerin en muteber ve güvenilir kaynaklarından
olan âyetlere olan hâkimiyeti şârihin yeterliğini ispatlaması ve göstermesi açısından
önemlidir. Bu yönüyle şerhlerde âyetler vazgeçilmez unsurlardır. Zira âyet iktibasları şerhe
çok önemli bir dayanak oluşturulmuş olur. Bu iktibaslar duruma göre iktibas-ı tam ve gayrı tam şeklinde olmaktadır. Aşağıda metinde geçen âyetlerin tamamı ve anlamları verilmiştir.
•

“Bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.” (Zümer/39: 68)
Feiźāhum ķıyāmun yenžurūn [3b]
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•

“Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.” (İnsân (Dehr)/76:
Lā yeravne fįhā şemsen velā zemherįrā [4a]

•

“Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar.” (Rahmân/55:54)
MuttekiǾįne Ǿalā furūşin baŧāǾinuhā min-istebraķin [4a]

•

“Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.” (Kamer/54: 55)
Fį-maķǾadi śıdķın Ǿinde melįkin muķtedir [4a]

•

“(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ/21:107)
“Ve mā erselnāke” [5a]

•

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hûd/11: 112)
“Festeķįm kemā umirte” [5a]

•

“Ant olsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık.” (İsrâ/17:70)
Leķad kerremnā benį ādeme [5b]

•

“[Onlar],

sağırdırlar,

dilsizdirler,

[kördürler.

Artık

(hakka)

dönmezler.]”

(Bakara/2:18)
“Śümmün, bükmün” [5b]
•

“Allâh’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.” (Zümer/39: 53
Lā-taķnaŧu min-raĥmetillāh [7a]

•

Ey “O, nefis arzusu ile konuşmaz.” (Necm/53:3)
Ve mā yenŧıķu Ǿani’l-hevā... [13a]

•

“Ol” dedi (ve o oldu).” (Âl-i İmrân/3:59)
Kün fekān [33a]

•

“Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de.” (Nisâ/4:59
Ķavluhū TeǾālā eŧįǾullāhe ve eŧįǾu’r-resūle ve ulu’l-emri minkum [55a]

•

“Sen beni göremezsin ya Musa.” (A’râf/7:143)
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“Len terānį” [59a]

•

“Hani, ‘Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O hâlde, bizim için
Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan
versin’ demiştiniz. O da size, “İyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz?
Öyle ise inin şehre! İstedikleriniz orada var.” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk
onları kapladı. Onlar, Allâh’ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allâh’ın
âyetlerini inkâr ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün
bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı.” (Bakara/2:61)
Ķavluhū TeǾālā: ve iz ķultüm yā Mūsā le’n-naśbir Ǿalā ŧaǾāmin vāĥidin fedǾu lenā yuħric lenā mimmā
tunbitu’l-Ǿarđu min-baķliĥā ve ķıŝŝāihā ve fūmihā ve Ǿadesihā ve baśalihā, ķāle etestebdįlūnelleźį
hüve edna billeźį hüve ħayrun ihbiŧu Mıśran fe inne leküm mā seǾeltüm ve đuribet Ǿaleyhimü’ź-źilletu
ve’l-meskenetu ve bāǾu bi ġađabin [60a]

•

“(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, [yahut daha az oldu.]”
(Necm/53:9)
Ķābe ķavseyni ev ednā [63a]

•

“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” (A’râf/7:172)
Elestü bi-Rabbiküm? [68b]

•

“O benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim.
Onunla başka işlerimi de görürüm.” (Tâhâ/20:17, 18)
Ve mā tilke bi yemįnike yā Mūsā, ķāle hiye Ǿaśāye, etevekkeǾū Ǿaleyhā ve ehuşşu bihā Ǿalā ġanemį
ve liye fįhā meǾāribu uħrā. [71b]

•

“Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ?” (Tâhâ/20:17)
Vemā tilke bi-yemįnike yā Mūsā [71b]

•

“Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen
oluverir.” (Yâsîn/36:82)
İźā erādallāhe şeyǿen en yeķūle lehu kün feyekūn [73a]

•

“O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!” (Şuara/26:88)
“Yevme lā-yenfeu mālun ve lā-benūn illā men etāllāhe biķalbin selįm.” [95a]
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•

“Allâh’ın rahmetinin eserlerine bak!” (Rum/30:50)
Unžur ilā-āŝāri raĥmetillāhi [101b]

•

“Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki
dindaşlarımıza) ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir
mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.” (Mâide/5:114)
Rabbenā enzil Ǿaleynā māǿideten min-e’s-semāǿi tekūnu lenā Ǿįden li-evvelinā ve āħirinā ve āyeten
minke, verzuķnā ve ente ħayru’r-rāziķįn. [111b]

•

Şerhte geçen yaratılışın aksak ve dilsiz kalış ifadesiyle alâkalı olarak “(Onlar)
sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler.” (Bakara/2:18)

•

“Śummun bukmun Ǿumyun” [139a]

•

“Her şey aslına rücû eder.” (Enbiyâ/21:93)
Külli şeyǿin yerciǾu ilā-aślihi [155a]

•

“Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür.” (İsrâ/17: 72)
Men kāne fį-hāźihi’d-dünyā aǾmā ve fi’l-āħırati aǾmā [222b]

•

“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık.” (İsrâ/17:70)

•

Veleķad kerremna benį ādeme [244b]

c. Hadîsler
Hadîsler, âyetlerle birlikte şerh metinlerinde en sık kullanılan şerhi destekleyici
kaynaklardır. Metinde birçok hadîs yer almakla birlikte Urfî’nin beyitlerinde hususen Hz.
Ali’den sıklıkla bahsedilmesinden dolayı şerhte Hz. Ali hakkında birçok hadîs nakledildiği
görülür.
Metinde Hz. Ali’nin yaratılışa vesile olmasına dair Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin
aynı nurdan olduğu izahı getirilmiştir. Bu düşünce ise “Ben ve Ali bir nurdanız.” Hadîsi ile
desteklenmiştir:
•

Ene ve ǾAlį min-nūrin vāĥidin. [114a]

Allâhu Teâlâ tarafından gelen emir Hz. Muhammed’e teslim edildiğinde “Ben ilmin
şehriyim, Ali de kapısıdır.” ifadesince ilk olarak bunu Hz. Ali ile daha sonra ise diğer Çehar
Yar-ı Güzin ile ve daha sonra da diğer ashabıyla paylaştığı belirtilmiştir.
161

•

Ene medinetü’l ilmi ve ǾAliyyun bābuhā mıśdāķınca … [135a]

Metinde “kötü cevherli düşman”ın beden ülkesinin padişahı olan ruh ve aklın en
güçlü düşmanı olan nefs-i emmareyi sembolize ettiği ifade edilmiştir. Nefs-i emmareye esir
olmadan “Ölmeden evvel ölünüz!” hadîsindeki düstura göre fenâfillâha ulaşmak nefsin
öldürülmesi için gayret etmek gerektiği belirtilmiştir:
•

“Mūtū ķable en temūtū” mażmūnına mā-śadaķ … [147b]

Kendi varlığını yok edersen kendine ruhani varlıkların secde ettiğini göreceksin
ifadesindeki tasavvufî bakış açısı Hz. Âdem’e meleklerin secde etmiş olmasına işaret
edilerek “Evlat, babasının sırrıdır.” Hadîsi ile desteklenmiştir. Yine bütün ruhani varlıkların
kendine secde ettiğini görmek istiyorsan “Kendini bilen Rabbini bilir.” hadîsindeki düstura
uygun olarak kendi nefsini murakabe ve müşahede etmelisin.
•

El-veledu sırru ebįhi mıśdāķı üzere saǾy idegör ki ol menzil-i Ǿužemāyı taĥśįl idesüŋ. Şöyle ki: Men
Ǿarefe nefsehu feķad Ǿarefe Rabbehu … [152a]

Metinde iktibas yapılan diğer hadîsler ve anlamları aşağıda yer almaktadır:
“Dünya, âhiretin tarlasıdır.”
•

E’d-dünyā mezraǾatü’l-āħire [222b]

“Utangaçlık, rızka mânidir.”
•

El-ĥayāǾu yemnaǾu’r-rızķ mıśdāķınca … [240b]

“Ümmetimin âlimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir.” Hadîsi nakledilmiştir.
•

ǾUlemāǿu ümmetį ke-enbiyā-yı benį İsrāǿįl śadaķa resūlullāh [242b]

d. Diğer Şârihlerin Yorumları
Metinde Yanyalı Süleyman Efendi, yer yer beyitlere ve beyitlerde geçen kelime,
kavram ve ibarelere dair farklı şârihler tarafından yapılan yorumlara da değinmiştir. Başka
şârihlerin bakış açıları ve yorumlamaları belirli bir isim zikredilmeden “baǾzıları”, “baǾzı
kimesneler”, “baǾzılarınun rivâyetinde”, “baǾzılar didiler ki” gibi ifadelerle işaret edilmiştir.
Öte yandan “Tafsîli Şerĥ-i Mesnevî’den maǾlûmdur.” gibi ifadelerle de bazı şerh metinlerine
kaynak gösterilerek atıf yapıldığı görülmektedir.
Aşağıda yer alan örneklerde kalın olarak belirtilmiş olan ifadelerle beyitlerde geçen
kelimelere dair farklı yorumlamalara atıflar yapılmıştır:
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•

“Ceźr-i aśam” şol śıfr raķamdur ki her ne ķadar ĥesāb eyleseŋ künhine varılmaz. Meger śāĥib-i
kerāmet ola baǾżıları cifrdür dimişler ki künhine Ĥażret-i ǾAlį kerremallāhu vecheden ġayrısı
varmamışdur, dirler. [14a]

•

Bu ķaśįdede vāķıǾ fevt ü rıĥlet teşekkįsi baǾżılar aķrabādan birinüŋ fevtidür ve baǾżılar birāderi
fevtidür, didüklerini istimāǾ-ı Ǿācizį olmış ise de muŧlaķ ferzendi fevt olduġı bu beytden nümāyāndur
ki “bahār-ı bāġ-ı me-rā” diyü ifāde-i merām eylemiş, “be-heştom” sekizinci maǾnāsınadur. [34a]

•

“İksūn” bir nevǾ siyāh ķumaşdur ve baǾżı kimesneler bir nevǾ ķara renklü ĥayvāndur dimişlerdür.
[39a]

•

“Şāhid-i Ǿaķl” Ǿaķl-ı kül ve Ǿaķl-ı evvel ve Ǿaķl-ı aşer daħı dirler ve baǾżılar bunda murād Cebrāǿįl ola,
dimişler. [69b]

•

“Cevher-i kül” baǾżılar Cevher-i Evvel dimişlerdür ki źikri bālāda mürūr itmişdür ve baǾżılar cevheri külden murād, Cebrāǿįl Ǿaleyhi’s-selāmdur ki yine bir maǾnādan Ǿibāretdür. [73a]

Metinde yer yer beytin farklı şerhine ve yorumlamasına atıf yapılırken aşağıdaki
örnekte olduğu gibi bu manânın ve yorumun uygun olup olmadığına dair şârih tarafından
“Lâkin o kadar güzelliği yoktur”, “Bazı kendini beğenmişler yanlış söz söylerler”, “O kadar
uygun görünmez.” gibi değerlendirmelerle görüş beyan edilmiştir:
•

BaǾżılar bu beytüŋ maǾnāsın Ǿaksine įrād itmişler. Lākin çendān leŧāfeti yoķdur. [92a]

•

Bu beyt-i gevher-efşānda baǾżı ħod-bįn ħaŧā itmişdür diyü ġalaŧ kelām iderler. Lākin efđal-i ümmet
śāĥib-i nübüvvet Muĥammed Muśŧafā śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ǾAlį olduġına Ǿadem-i
idrāklerinden nāşįdür. [114a]

•

“Rūĥullāh” yā budur ki murād Cebrāǿįl alehi’s-selām ola yā budur ki ǾĮsā ibn Ǿaleyhi’s-selām. Lākin
ǾĮsā olmaķ sezādur zįrā melāǿik-i Ǿižām cism-i laŧįfdür. Keyfiyet-i Ǿaşķ ise beşere maħśūśdur.
Egerçi baǾżılar Cebrāǿįl’i iħtiyār eylediler, lākin çendān münāsib maĥall görinmez. [127b]

•

Bu beyt ĥaķķında baǾżılar didiler ki memdūĥı istihzā mertebesine varınca medĥ eylemiş lākin faķįre
ķalsa maĥall-i Ǿulüvdür. [190b]

•

Her ne dürlü lafž-ı bį-maǾnā olursa da baǾżılar bu beytüŋ maǾnāsın žāhirį vech üzere aħź eylemişler.
Lākin çendān leŧāfet nümāyān degildür zįrā merĥūmuŋ murādı ıžhār-ı kemālāt ve icrā-yı kelimātdur.
[194b]

•

“Ħūn-girifte” luġatde ķanı ķurumuş, dimekdür, murād maķrūzluķdan Ǿibāretdür. BaǾżılar murād
MuǾāviye laǾnetullāhi Ǿaleyhdür, didiler. [232b]

Aşağıda yer alan örnekte, Urfî'nin beytinde geçen “Cennet gülşeninde figan
ediyorum. Ve zindan köşesinde bir nağme söylüyorum.” ifadesinden hareketle Mesnevî'nin
ilk beytine atıf yapılır. Ve şerhin sonunda detaylı açıklama için şârih ismi zikredilmeden
Mesnevî şerhine işaret edilir:
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•

Nitekim Celālūddįn ķaddesallāhu sırrahu’l-Ǿazįz, ibtidāǾ-ı Mesnevįsinde buyurur: Pes “ney”den
murād ādemdür, içinde feryād iden rūĥ-ı insānįdür ki ezelde cevher-i źāt ile olup śoŋra libās-ı
beşeriyeti ilbās eyledükde, mufāraķat u cüdā vāķıǾ olınca şikāyet eyler, dimekdür. Tafśįli Şerĥ-i
Mesnevî’den maǾlūmdur. [235a]

e. Farklı Nüshalardan Faydalanma
Metinde Urfî'nin beyitlerinde geçen bazı kelimelerin farklı nüshalardaki
versiyonlarına

“baǾzı

nüshalarda”

ifadesiyle değinilerek

anlama

uygun

şekilde

yorumlanmaya ve değerlendirilmeye çalışıldığı görülür:
“Cevher-i ikbâl” ifadesinin bazı nüshalarda “cevher-i faǾǾâl” olarak yer aldığı ifade
edilmiştir.
•

“Cevher-i iķbāl” yerine baǾżı nüsħalarda “cevher-i faǾǾāl” diyü vārid olmışdur. [90a]

“Behem resîd” yerine bazı nüshalarda “be-dest kerd” yazıldığına değinilmiştir.
•

BaǾżı nüsħada “be-dest kerd” vāķıǾ olmışdur birbirleriyle el virdiler, dimekdür. [98b]

Metinde bazen nüsha farklarına değinilirken hangi kelimeden bahsedildiği açıkça
zikredilmiştir. Aşağıdaki örnekte “çün be-borîd” yerine bazı nüshalarda “ne-borîdî”
yazıldığı ifade edilmiştir.
•

BaǾżı nüsħada “Çün be-borįd” yerine “ne-borįdį” vāķıǾ olmış. [118a]

Yukarıda yer alan örneklerden farklı olarak aşağıda yer alan metinde, nüsha farkları
değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. “Hemân” tabirinin anlama çok uygun olmadığı ve bazı
nüshalardaki “beyân” kelimesinin daha doğru olacağı ifade edilmiştir.
•

Ve daħı mıśrāǾ-ı ŝānįde olan źād’uŋ birine baǾżı nüsħalarda rāz diyü taĥrįr eylemişlerdür ve mıśrāǾ-ı
meźkūrda iki kerre hemān taǾbįri çendān çesbān ve elyaķ olmaduġından keźālik baǾżı
nüsħalarda beyān diyü źebr olınduġını gördüm. Bu śūretde “Źād-ı hemān” yerine rāz-ı beyān getürülse
mevķiǾindedür. [146b]

f. Diğer şâirlerden Şiir Alıntıları
Bir metot olarak diğer şâirlerden şiir alıntıları yapmak suretiyle beyti şerh etme
birçok klâsik şerhte görülmektedir. Yanyalı, metinde Sa'dî-i Şirâzî, Hâfız-ı Şirâzî, Mevlânâ
Celaleddîn-i Rûmî, Şebusterî gibi birçok farklı isimden şiir alıntıları yapmıştır. Öte yandan
bazı şiir alıntılarının kimden yaptığı belirtilmemiştir.
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Aşağıdaki örnekte Urfî'nin, İlahî hakikatin özüne varamadığını beyan etmek için
aczini itiraf ettiği beytini anlamsal olarak destekleyen bir başka beyit şâir ismi zikredilmeden
nakledilmiştir:
•

Ĥāśılı merĥūm ǾUrfį künh ü ĥaķįķat-ı ilāhiyyeye varılmaduġın beyān içün zebān-dırāz-ı iǾtirāf-ı Ǿacz
idüp buyurur …
Beyt:
Źātına idrāk irişmek muĥāl
Dergehine irmedi murġ-ı ħayāl [2b]

Aşağıda Urfî'nin beytinin şerhinde geçen “Âlemlerin Rezzak’ı olan Allâhu Teâlâ’nın
çokça ihsan ve ikramı sınır tanımaz. Yani kendi günahları sebebiyle Hak Teâlâ kimsenin
rızkını kesmez.” düşüncesi Şeyh Sa'dî'den bir beytle desteklenmiştir.
•

Yoĥsa ħāşāllāh ki rezzāķ-ı Ǿālem olan Cenāb-ı Kibriyānuŋ beźl ü iĥsānı pāyān ŧuta yaǾnį fısķları
ĥasebiyle Ĥaķ TeǾālā hįçbir ferdüŋ rızķını kesmez. Nitekim Şeyħ SaǾdį raĥmetullāhi Ǿaleyh buyurur:
Perde-i nāmūs-ı bendegān be-günāh-ı fāĥiş ne-dered
Ü važįfe-i rūzį be-ħaŧā-yı münker ne-bered [35b]

Urfî'de geçen “kenâr” ifadesinden hareketle Sa'dî'nin kenâr ve kıyı ile alâkalı
Sa’dî’nin bir beyti nakledilmiştir.
•

Niteki SaǾdį merĥūm Gülistān risālesinde buyurmışdur:
Be-deryā der-menāfiǾ bį-şumār est
Veger ħˇāhį selāmet ber-kenār est
mıśdāķınca mümkinātuŋ orta yerine izdiĥām u iħtilāŧ maħśūś olduġı gibi iĥtirāz u selāmet daħı kenāra
maħśūś olduġına ķasem iderüm, dimekdür. [91b]

Urfî'nin beytinde yer alan “vâlî-i hüsn” ifadesi şârih tarafından “nûr-ı ezel” olan Hz.
Muhammed'in nuru ile ilişkilendirilmiştir. Nûr-ı ezel ile ilgili olarak da Abdurrahman Mollâ
Câmî'nin bir şiiri nakledilmiştir:
•

Nitekim bu nūr-ı ezelüŋ ĥaķķında Mollā Cāmį merĥūm buyurur.
Beyt:
Evvelįn zāde-i ķudret ķalemest
Ki zi-nevkeş dü cihān yek raķamest [139b]

Verilen örnekte yer alan beyit “Onların cemâle aldanmış oldukları suretle mahşer
gününde bağışlanmaları ihtimal dışı değildir.” ifadeleriyle izah edildikten sonra “bu beytin
hakikatinde bir ima daha anlaşılır ki Gülşen-i Raz’ın sahibi bunu şu beyitlerde hoş bir şekilde
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göstermiştir.” ifadeleriyle Şebüsterî’nin Gülşen-i Raz isimli eserinden beyit iktibası
yapılmıştır.
•

Şāyed er Ǿöźr-i perestār pezįrend be-ĥaşr
Bes ki ber-dāşt śafā śūret-i ǾUzzā vü Hübel
Pes anlar firįb-i cemāl olduķları śūretde rūz-ı ĥaşrde maġfūr u maǾfuvv olurlar ise baǾįd degildür ve
bu beytüŋ ĥaķįķatinde bir remz daħı fehm olınur ki Gülşen-i Rāz śāĥibi bu beytlerde ħoş Ǿayān eylemiş.
Beyt:
Çü eşyā hest hestį-rā müžāhir
Ez-ān cümle yekį büt bāşed āħir [178b]

g. Lügatler/Sözlükler
Klâsik şerh metinlerinde şerhin güvenilirliğini artıran en önemli unsurların başında
şerhin kaynakları ve bu kaynakların mahiyeti gelmektedir. Eğer şerh güvenilir kaynaklarla
delillendirilmişse şerhin kıymeti artmaktadır. Metinde Yanyalı'nın çok sayıda eser ve kaynak
adı zikrettiğini söyleyemeyiz. Öte yandan bazı kaynaklardan isim zikretmeden nakillerde
bulunmuştur. Bununla birlikte beyitlerde geçen bazı kelimelerin anlamları için
şârihin Kenzü’l-Lüġa, Burhān-ı ĶāŧıǾ, Śıĥāĥ-ı Cevherį, Tuhfe-i Şâhidî' isimli sözlükleri
kaynak gösterdiği görülür. Bu tür kelime anlamlarına dair genel olarak şârih tarafından
kaynak ve müellif adı zikretmeden lügatlerden atıf yapılmıştır.
Aşağıda yer alan örnekte şârih Kenzü'l-Lüga'yı kaynak göstermenin yanı sıra
Burhan-ı Katı'dan derkenar yazıldığı ifade edilmiştir.
•

“Ķurāś” ħalāś vezninde ism-i bābūnedür ki ǾArabįde uķĥuvān ve Türkįde papadya nevǾinden śıġır
gözi ve ķoyun gözi ve śıġır papadyası didükleri nebātdur. … Kenzü’l-Lüġa’da żamm-ı ķāf u teşdįd ile
mażbūŧdur. Ancaķ uķĥuvān ǾArabį olduġı ve Fārsį şįveyle ķurāś olduġı içün taĥşiye şod ez-Burhān-ı
ĶāŧıǾ. [32b]

Şârih,

Urfî'nin

beytinde

geçen

“Sıhâh”

kelimesinden

hareketle Farab'lı

Cevherî'nin Sıhah-ı Cevherî isimli lügatından bahseder.
•

“Śıĥāĥ” meşhūr olan luġatde bir kitābdur ki Śıĥāĥ-ı Cevherį dirler. Lākin bunda “śıĥāĥ” himmet-i
şāhdan kināyedür. [80b]

Metinde şârih, “dil-ârâm” kelimesinin açıklamasını yaptıktan sonra kaynak ismi
zikretmeden Tuhfe-i Vehbî'den kelimenin açıklamasının olduğu kısmı nakletmiştir.
•

“Neşǿe” leźźet dimekdür. “Dil-ārām” göŋül eglencesi maĥbūba dirler. Nitekim şāǾir buyurur. MıśrāǾ:
Göŋül eglencesi maĥbūba dil-ārām dinür. [109a]
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Aşağıda yer alan örnekte Urfî’nin beytinde geçen “genc-i şâyegân” tabirinin anlamı
şârih tarafından bu ibareye dair rivayetlere de değinilerek açıklanmıştır. Devamında da
“Nitekim şâir buyurur.” ifadesiyle eser ismi zikredilmeden Tuhfe-i Vehbî’den “genc-i
şayegan” tabirinin açıklandığı beyit nakledilmiştir.
•

“Genc-i şāyegān” pādişāha lāyıķ ħazįne ve ħusrevān-ı Nūşirevān babasınuŋ taħt-ı salŧanatında ķāǿimi maķām iken deryā cānibinden şiddet-i telāŧum-ı mevc ile sefāǿin-i düşmenden bir sefįne gelüp ŧolu
altun şehr kenārında ķaraya urup żabŧ eyledügidür. Nitekim şāǾir buyurur.
Beyt:
Bulınmış bir ħazįne ħüsrev-i pervįz vaķtinde
Ki genc-i şāyegān dirler ħazįne daħı gencįne [120b]

Şârih, Farsça “rehîden” fiilinin anlamına dair Tuhfe-i Şâhidî'den iktibas yapmıştır:
•

“Rehįden” taǾbįri merĥūm Şāhidį Efendi’nüŋ Tuĥfe’sinde beyān buyurduķları şāh beyti ki “Be-rehįd
ān kes ki şod hirāsān”dan meǿħūźdur. [207b]

Metinde birçok kelimenin açıklaması lügatlerden kaynak gösterilmeden yapılmıştır:
•

“Kūre” luġatde āteş ocaġı ve demürci ocaġı ve kūre-i nār dimekdür, murād ǾUrfį’nüŋ derūnıdur.
“Ĥaddād” luġatde demürci dimekdür, murād bi’ź-źāt kendisidür. [50a]

Şârih “Nesnâs” kelimesinin anlamını açıkladıktan sonra sözlükten bulup yazdığını
ifade etmiştir:
•

“Nesnās” Esedį rivāyet ider: Hindistān’da Serendįb ķatında bir yüce dāġ vardur. Źāt-ı āhuvān dirler…
Faķįr, bunı luġatde bulup taĥrįr eyledüm. [115b]

h. Kaynağı Bilinmeyen Bilgi
Metinde beyitlerin şerhinde bazı bilgiler “baǾzılar dirler ki”, “nice mahalde
mestûrdur”, “baǾzılar”, “baǾzılar nakline göre”, “baǾzı hâcelerün reǿyiyle” ifadeleriyle
kaynağı belirsiz bir şekilde nakledilmiştir.
•

“Ĥirbā” baǾżılar dirler ki kediden ufaraķ bir ĥayvāndur śuda olur. [78b]

•

… İllā niyāzmendüm ki seng-i taǾaddįŋüzle beni pā-şikeste ķılmayasuz zįrā bu teküpūdan maĥrūm
ķalurum, terānesin istiǾmālarında kef-i yed itdükleri nice maĥalde mesŧūrdur. [129a]

•

Yine baǾżılar merĥūmuŋ ĥaķķında ŞįǾadur diyü bir ŧaķım güftügū iderler. [129b]

•

BaǾżılar naķline göre Sidre’den murād Ŧūbā-yı devlet-i dünyādur ki aġśān ve evrāķı āħirü’l-emr ħazān
zevālin pejmürdesi olacaġı muķarrer olduġından Ǿadem-i iǾtibār içün bu beyt teǿkįd ola. [164b]

•

MaǾnā-yı evvelįsi baǾżı ħˇācelerüŋ reǿyiyle taĥrįr olınmışdur. [147b]
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3.9. Şerh-i Dîvân-ı Urfî’nin Bilgi Dökümü
Şerh metnininin klâsik tahlil çalışmaları çerçevesinde maddeleştirilerek bilgi dökümü ve bu
bilgi dökümünün yorumlası yapılmıştır.

3.9.1. Din
3.9.1.1. Allâh
Allâh sorulardan münezzehtir. Onun ezelî yaratış harmanında dokuz felek sadece bir
zerre miktarıncadır. Yani onun yaratış ve vücûda getirişi o kadar sonsuz mertebededir ki
orada dokuz felek sadece bir zerre ve bir tanecik değerindedir. Onun yücelik köşkünde arşın
kendisi sadece bir eşiktir. Yani, her ne kadar arş yüce ve yüksekte görünse de Allâh'ın
yücelik sarayına nispetle ancak bir eşik değerinde olur.
•

Ey Ħudāvend-i bį-çūn śunǾ-ı ezeliyyeŋ ħırmeninde nüh felek bir dāne mikdārıdur … [6b]

Kâinatın yaratıcısı olan Allâh'ın azamet mahallesi ve celal şehrinin darlığı içinde
zamânenin genişliği küçük bir dükkân gibidir. Yani, onun sonsuz olan azamet ve celalet
şehrinin küçük bir mahallesinin en dar ve sıkışık yerinde zamânenin genişliği bir dükkân
kadar küçüktür. Yani, senin yücelik şehrinde zamânenin kendisi en alt derecede ufacık ve
zerre miktarında bir iş yeridir. Sonuç olarak onun yüceliği yanında dünya dükkanının
genişliği bir hiç mesabesindedir:
•

Ey mūcid-i mümkināt kūçe-i Ǿažamet ü celāl şehrinüŋ tengnāyında zamānenüŋ vüsǾatgehligi bir kārħāne-i …[6b]

Kâinatı yoktan var eden Allâh'tır. Aslında yoktan sadece var edebilecek de O’dur.
O’nun yaratma kuşunun uçacağı yer neresi olabilir? Öyle ki iki cihan kendisi için yuva
mesabesindedir. Yani, madem ki O’nun yaratış kuşu kendisine iki cihanı yuva olarak
tutmuştur, öyleyse O’nun azametini düşünürsek uçacağı yer de olamaz. Allâh’ın azametini
ve yaratmasını anlayabilmek insan aklını aşar. Zira iki cihanı yuva olarak tutan kuşun uçuş
alanının ne derecede geniş olması gerektiği insanın hayaline sığmaz. Bu durum Allâh'ın
yaratma ve azametinin sonunun olmadığını gösterir. Bu durum aşağıda şârih tarafından ifade
edilir:
•

Ey ħālıķ-ı mümkināt ŧāǿir-i śunǾuŋ pervāzgāhı ķaçan olabilür. Bir vechile ki iki cihān āşiyāne tutar
yaǾni ŧāǿir-i śunǾuŋ mādāmki iki cihānı kendisine āşiyāne ķılmışdur. Anuŋ Ǿažametine çesbān
pervāzgāh ķaçan imkānda olur…[6b]
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Allâh çok cömerttir ve bağışlayıcıdır. Öyle ki O’nun hilmi, günaha dost olmuştur.
Yani, “Rahmetim gazabımı geçti.” ifadesi üzere, insanlara mağfiret etmek için günaha
girmelerine izin vermiştir. Ezelî ve ebedî olan Allâh'ın affı ve bağışlaması sevaba düşman
olmuştur hilmi de günaha dosttur. Bu suretle O’nun şefkat ve kerem tuzağının yemleri her
bir arzuyu kendisine çekmiştir. Yani günahkâr kullarının günahlarını affetmek için O'nun
gufran sıfatı bir derece artar ki affını saçmakta affı sevaba düşman olur. Yani, onlara mağfiret
etme için asilere isyan etmeleri için kudret vermiştir. Sanki rahmet deryasında yıkamak için
insana günaha girme ruhsatı vermiştir.
•

Ey Ħudā-yı Lem-yezel Ǿafv u ġufrānuŋ ŝevāba düşmendür ve ĥilmüŋ günāha düşmendür… [7a]

Kul, her ne kadar bütünüyle, her zerresiyle isyana ve günaha batmış olsa da O’nun
elinde “Allâh’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.” âyetinin yardım dizgini vardır. Urfî
isyan ve günaha düşkün pervasız bir rinddir ama Allâh'ın inayet ve şefkat dizginini de
elinden bırakmaz. Zira onun kendisini kurtaracağını bilir bunun gibi kul Allâh'tan asla
ümit kesemez, kesmemelidir.
•

ǾUrfį tamām Ǿiśyān u cürmdür ammā anuŋ elinde senüŋ Lā-taķnaŧu min-raĥmetillāh Ǿināyetinüŋ
dizgini bir bahānedür. İlāhį ǾUrfį Ǿiśyān ile ālūfte rind-i bį-pervādur. Ammā Ǿināyet ü şefķatüŋ
dizginin elden terk itmez, dimekdür. [7a]

Yeryüzünde var olan kıtlık, pahalılık ve el darlığı âlemin baştan ayağa ahlaksızlık ve
günaha düşmesinden kaynaklanmıştır. Yoksa haşa ki âlemlerin Rezzak’ı olan Allâhu
Teâlâ’nın çokça ihsan ve ikramı sınır tanımaz. Yani kendi günahları sebebiyle Hak Teâlâ
kimsenin rızkını kesmez.
•

Yoĥsa ħāşāllāh ki rezzāķ-ı Ǿālem olan Cenāb-ı Kibriyānuŋ beźl ü iĥsānı pāyān ŧuta yaǾnį fısķları
ĥasebiyle Ĥaķ TeǾālā hįçbir ferdüŋ rızķını kesmez. [35b]

İnsanlar, günahları sebebiyle Allâh'ın nimet evinin yolunu kaybetmişlerdir. Yoksa
Hakk’ın nimet hanesinin ne kapısı ne kapıcısı ne de bekçisi vardır. Yani günahımızın
çokluğundan basiret gözümüz görmez olup nimet hanesinin yolunu biz kaybettik. Yoksa
haşa ki Hakk’ın nimet hanesi kimsenin üzerine kapanmaz.
•

Ħāne-i niǾmet rāhı ġalaŧ oldı yaǾnį Ǿavām fısķları sebebiyle rāh-ı niǾmet-ħāneyi güm itdiler. NiǾmetħāne-i Ĥaķ yoħsa der ve ne derbān ve ne ser-heng ŧutar. [36b]
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Halkın, uygun olmayan amellerine karşılık olarak Cenâb-ı Allâh, onlara kıtlık ve
pahalılık meşakkatini vermiştir. Çünkü nefsin arzularına uymuş kimselerin canlarına gıda
olmaz. Olsa sıkıntı ve eziyetten geri kalmaz ve Hak Teâlâ böylelerine hayır ile karşılık
vermez.
•

ǾAvāmuŋ aǾmāl-i nā-sezālarına mükāfāt u cezā Cenāb-ı Kibriyā bu ķaĥŧ u ġalā meşaķķatini iǾŧā
itmişdür zįrā hevā-yı nefse ŧābiǾān eşħāśuŋ cānlarına ġıdā olmaz…[36b]

Kıtlık, pahalılık ve geçim sıkıntısının sebebi şudur: zamâne halkından biri Hz.
Allâh’ın inayet ettiği nimetlere şükretmek için ağzını açmaz ki nimet verici olan, âlemin
Rezzak’ı olan Allâh, halkı nimet vermeye layık ve münasip görsün. O yüzden sıkıntılarının
sebebi nimetleri inkâr edip görmezden gelmelerindendir. Yoksa Cenâb-ı Hak hiç kimseye
takdir ettiği rızkı vermekten kaçınmaz.
•

Sebeb-i ķaĥŧ u ġalā ve intibār-ı maǾįşet ü Ǿaşāyā şudur ki zamāne ħalķından şükrāne-i niǾmet-i Ǿināyeti źāt-ı Rabbü’l-Ǿizzetde berįleyin cünbān itmez ki münǾim olan Rezzāķ-ı Ǿālem niǾmeti ħalķa erzān u
şāyān göre… [37a]

İhsanı bol, çokça ihsan eden Allâh günahları bağışlayıcıdır. O’nun ihsan deryasının
dalgalanması ile bütün âlemin isyan günahını bir kenara atıp yok eder. O’nun rahmet
denizinin coşmasından bir zerre miktarı âleme değse bütün âsîlerin günahlarını yıkayıp
kenara atar.
•

Şol Ġaffārü’ź-źunūb olan Cenāb-ı Rabb-i Mennān’uŋ iĥsān u kerem deryāsınuŋ cezr ü meddine ķasem
iderüm ki kāffe-i Ǿālemüŋ Ǿiśyānlarını nįm-ceźbe ile kenāra atup maĥv eyler … [85a]

Allâh'la İlgili Terkipler
Metinde Allâh'la ilgili bazı tamlama ve terkiplerin yapıldığı görülür. Bunlardan
bazılarını şöyle sıralayabiliriz:
•

Cenāb-ı āferįnende-i kevn

•

Cenāb-ı Ħālıķ

•

Cenāb-ı Allāh

•

Cenāb-ı Ħālıķ-ı ĥażret-i muŧlaķ

•

Cenāb-ı Bāķį

•

Cenāb-ı Ħallāķ

•

Cenāb-ı bārgāh-ı kibriyā

•

Cenāb-ı Ħallāķ-ı Ǿālem

•

Cenāb-ı bārį

•

Cenāb-ı ĥayy-i muŧlaķ

•

Cenāb-ı cāmiǾ-i cemįǾ-i müştāķiyāndur

•

Cenāb-ı ĥayyun lā-yemūt

•

Cenāb-ı feyyāż-ı muŧlaķ

•

Cenāb-ı Ĥażret-i Ħallāķ-ı cihān

•

Cenāb-ı Ġaffāru’ź-źünūb

•

Cenāb-ı Ĥażret-i Lem-yezeldür

•

Cenāb-ı Ĥaķ

•

Cenāb-ı Ĥażret-i risālet-meǿāb
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•

Cenāb-ı Ħudāvend

•

Ħudāvend-i kāmkār-ı mülk-güźār

•

Cenāb-ı kām-baħş-ı kāǿināt

•

Ħudāvend-i bį-çūn

•

Cenāb-ı ķāżįü’l-ĥācāt

•

Ħudāvend-i kerįm

•

Cenāb-ı Kibriyā

•

Ħudāvend-i Lā-yezāl v’ey mālikü’l-

•

Cenāb-ı melikü’l-mennān

•

Cenāb-ı Ǿizzet

•

Ħudāvend-i Ǿālį-cenāb

•

Cenāb-ı rabb-i mennān

•

Ħudāvend-i Ǿālį-ķadr

•

Cenāb-ı Rezzāķ

•

Ħudāvend-i Ǿalįm

•

Cenāb-ı şāhid-i ezel

•

Ħudāvend-i Ǿizzet

•

Ħudāvend-i bį-zevāl

•

Ħudā-yı Lemyezel

•

Ħudāvend-i celįl

•

Ħudā-yı TeǾālā

•

Ħudāvend-i ecel

•

Ħudavend-i kāffe-i ümem

•

Ħudāvend-i Ķādir

mülk-i bį-miŝāl

3.9.1.2. Peygamberler
a. Hz. Muhammed
Doğu edebiyat geleneğinde eserlerde Allâhu Teâlâ’dan sonra ikinci olarak zikredilen
Hz. Muhammed’dir. Şerh metninde de bu geleneğe uyularak Hz. Muhammed zikredilmiştir.
Öte yandan Urfî'nin Hz. Muhammed'e yazmış olduğu naatlarından 47 beyitlik “Bu Kasîde-i
Girân-Kadr Midhat-i Hayrü’l-Ümem Sallallâhu ǾAleyhi Ve sellemdür” ve 106 beyitlik “Bu
Kasîde-i Gevher-rîz Ol AǾzam u Ekrem ü Ol Hüdavend-i Kâffe-i Ümem YaǾnî Muhammed
Efendim Sallallâhu TeǾâlâ ǾAleyhi ve sellemün Sitâyiş ü Medhlerindedür Allâh İhtitâmını
Müyesser Eyleye Âmîn” başlıklarıyla iki kasîdesi şerh edilmiştir. Öte yandan diğer şiirlerin
şerhinde de Hz. Muhammed ve onun diğer isimleriyle birlikte ona dair bazı unsurlara farklı
yönlerden değinilmiştir.
Hz. Muhammed Allâh'ın yarattığı incidir; “Cevher-i Evvel”e iki şekilde manâ
vermişlerdir. Kimileri bu Cebrail’dir, kimileri ise bu, Hz. Peygamber’dir demiştir. Lâkin
Allâh’ın yarattığı beyaz inci hadîsindeki olan “dürr” olması “cevher.” ifadesine daha
uygundur. Ve burada kastedilen İki Cihan Sultanı Hz. Peygamber’dir. Bu cihetiyle Hz.
Peygamberin Allâh katındaki fazileti vurgulanmıştır. Şeriate ve doğru yola riayet etmeden
vuslat saadetine kim erişebilir? Öyle ki “Lev Lake” tacı ve “(Ey Muhammed!) Seni ancak
âlemlere rahmet olarak gönderdik.” âyetine mazhar olmuştur. Bunun yanı sıra Hz.
Peygamber’in Allâh’a o kadar mahremliği varken bile “Öyle ise emrolunduğun gibi
dosdoğru ol.” âyetinin emriyle istikamet üzere olup cennet bahçelerindeki serviler gibi
sürekli namazda kıyama durup dua ve niyazlarını namazlarında ifade etmiştir.
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•

Lākin ol mā-ħalaķallāhu dürreti beyżāda olan dürre olmaķ cevher lafžına ensebdür ki kevneyn murād
ola… [5a]

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in af ve gazap sancağı gölge salmadıkça âlemin huzur ve
ıstırabının görüntüsü ve şekli çizilememiştir. Yani O’nun affının gölgesi rahatlığa ve
gazabının gölgesi ıstıraba düşmeyince bu dünya denilen pazarda rahatın ve ıstırabın şekli
belirlenememiştir. Özetle hazret kâinata ruh bahşetmiştir. Ve O’nun affının ve gazabının
sancağı gölge düşürmeden kâinatta hiçbir şey birbirinden ayrılmamıştır.
•

Ĥażret-i Ħˇace-i ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ Ǿafv u ġażabı Ǿalemi sāye śalmayınca Ǿālemüŋ
ārāmiş ü rem heyǿeti ve şekli naķş olmadı yaǾnį Ǿafvınuŋ sāyesi ārāmuŋ kendisine ve ġażabuŋ sāyesi
rem ü ıżŧırāba taǾalluķ itmeyince bu kār-ħāne-i Ǿālemde ārāmuŋ ve ızŧırābuŋ şekli naķş olmadı. [10a]

Ezel gününde ki ondan önce yokluk kaynağı manâsız bir lafızdı ve yaratılmış hiçbir
şey bilinmiyordu, o zaman Memduh’un ki Hazret-i Seyyid-i Veled-i Âdem a.s.’dır yani Hz.
Muhammed'in eşi ve benzerini araştırıp bulamadıklarında “yoktur” dediler. İşte o zaman
yokluğun kendisi vücûda geldi ve doğum tarihini o zaman yazdılar. İşte o zaman bu ‘yoktur’
lafzından ki o zaman yokluğun ne olduğu bilinmiyordu, yokluk vücûda geldi ve yokluk
tarihini yazdılar. Bu ifadelerle şârih Hz. Peygamber'in eşinin veya bir benzerinin olmayışını
vurgulamaktadır.
•

Rūz-ı ezel ki andan evvel kān-ı Ǿadem bir lafž-ı bį-maǾnā idi ve hįç mümkināt maǾlūm degil idi. Ol
vaķt Memdūh ki Ĥażret-i Seyyid-i Veled-i Ādem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemdür, nažįr ü miŝli teftįş
olınduķda bulınmayup bu ķadar didiler ki yoķdur… [9b]

Hz. Muhammed'in ruhunun hafifliği ve konuşması onu dinleyene ferahlık verir. Bir
yerde Hz. Peygamber halk ile konuşsa ve insanlara nasihat için ağzını açsa, o konuşması o
kadar hoştur ki orada bulunan bir sağırı bile büyük afetten(sağırlıktan) kurtarır. Yani O
hazretin hafif ruhluluğu eğer bir yerde nasihat ve vaaz etmeye başlasa âlemi öyle bir ihya
eder ki sağır bir kimse bile o ağır afetten yani sağırlık zarar ve belasından kurtularak o
konuşmadan hissedar olur. Bu ifadeler onun karakterindeki ve ruhundaki yumuşaklığa vurgu
yapmaktadır.
•

Şol maĥaldeki Ĥażret-i Śādıķu’l-Velāyetüŋ sebük-rūĥlıġın ve ħulķın kendisi tekellüme āġāz ve ħavāś
u Ǿavāmuŋ neśāyiĥine dehen bāz eyleye, şol mertebe laŧįfdür ki … [10a]
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Hz. Muhammed'le İlgili Terkipler
Hz. Peygamber, “Sübhanellezi esra” binicisi ve “Mine’l-mescidi’l-harâm ile’lmescidi’l-Aksa”

kafilesinin

başkomutanıdır.

gecesi) Mescidi

Haram'dan

(Mekke'den),

Hz.

Peygamber'in bir

Mescid-i

Aksa'ya

gece

(Kudüs'e)

(Miraç
gidişine

âyet iktibasları ile vurgu yapılmıştır.
•

Ey şeh-süvār-ı āsumān-ı sübĥānelleźį esrā v’ey sipeh-sālār-ı ķāfile-i mine’l-mescidi’l-ĥarām ile’lmescidi’l-Aķśa... [13a]

Hadise göre Hz. Muhammed'i gören Hakk'ı görmüş gibidir. Bu görüş veya görme
hâli onun vasıflarıyla vasıflanma manâsında mânevî bir görüştür.
•

Ey āyįne-dār-ı men rāǾanį feķad rāǾal-Ĥaķ... [13a]

Yukarıda yer alan terkiplere ek olarak Hz. Peygamber'le ilgili terkiplerden bazılarını
şu şekilde sıralayabiliriz:
•

Ĥākim-i bį-enbāz-ı çemenzār [3b]

•

•

Ħayrü’l-Ümem [7a]

•

Rūĥ-baħş-ı kāffe-i ümem [10a]

•

MaǾden-i seħā [10a]

•

Ħˇace-i Ǿālem [10b]

•

Feyż-baħş-ı kāǿināt [10b]

refįǾ-i levlāk v’ey bāǾiŝ-i vücūd-ı ŧabaķāt-

•

Seyyidü’ŝ-Ŝaķaleyn [11a]

ı heftgāne eflāk [64a]

•

Ĥabįb-i Ĥaķ [11a]

•

MecmaǾu’l-Baĥreyn

vü Ǿaŧā [13b]
•
•

v’ey

Seyyidü’ŝ-

BāǾiŝ-i vücūd-ı mümkināt [64b]

•

Bülbül-i bāġ-ı belāġat [64b]

•

Fermān-revā-yı şerǾ-i muŧahhar v’ey ruĥbaħşān-ı murde-dilān-ı māde ve ner [64b]

•

Ĥażret-i Şeh-i Kevneyn [12b]

•

Seyyid-i Veled-i Ādem [12b]

•

Āyįne-dār-ı men rāǾanį feķad rāǾal-Ĥaķ

•

BāǾiŝ-i įcād-ı kāffe-i ümem v’ey penāh-ı
nevǾ-i benį Ādem [109a]

•

[13a]

Ber-güzįde-i cemįǾ-i kāǿināt v’ey zübde-i
kāffe-i maħlūķāt [110b]

•

Zindegį-baħş-ı mümkināt [13a]

•

Muķassim-i luŧf-ı ilāh v’ey kāffe-i

•

Efđal-i

ümmet

śāĥib-i

nübüvvet

Muĥammed Muśŧafā śallallāhu Ǿaleyhi ve

Ǿālemiyāna melāź u penāh [13a]

sellem [114a]

āsumān•

ı sübĥānelleźį esrā v’ey sipeh-sālār-ı
ķāfile-i mine’l-mescidi’l-ĥarām

ŧūŧį-i bāġ-ı vaĥdet v’ey muķarreb-i
Cenāb-ı Rabbü’l-Ǿİzzet [64b]

•

Şeh-süvār-ı

ǾÜnvān-ı şeref-nāme-i iclāl-i tevķįǾ-i

•

Şeh-i Kevneyn ve Seyyidü’ŝ-Ŝaķaleyn
[12b]

•

Gevher-i yek-tā-yı kāǿināt v’ey nigehdār-ı nāmūs-ı livā-yı nübüvvet [64a]

Ŝaķaleyn [12a]
•

Ey maĥzen-i sırr-ı Ħudā v’ey kān-ı seħā

Ĥākim-i ĥükkām-ı Ǿālem v'ey nāžım-ı
kār-ı kāffe-i ümem [115a]

ile’l-

mescidi’l-Aķśa [13a]
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•

Ĥażret-i

Seyyid-i

Kāǿināt

•

Ǿaleyhi

efđalu’t-taĥiyyātdur [126b]
•

āb-rū-yı Ǿālem [252b]
•

Vāķıf-ı mevāķıf-ı esrār-ı “mā evĥa” yaǾnį
Ĥażret-i Ĥabįb-i Ħudā śallallāhu Ǿaleyhi

•
•
•
•

Hüdhüd-i

behişt-i

beķā

v'ey

źāt-ı

münevver-sāz-ı firdevs-i aǾlā [164b]

ve sellemüŋ [134b]
•

BāǾiŝ-i žuhūr-ı Bārį-i raĥmet-meǿāb v’ey

•

āfitāb-ı nūr-pāş-ı maġrib ü maşrıķ v’ey

Güşāyiş-baħş-ı rāyet-i aĥkām v'ey kimyāyı küfr-güdāz [136a]

ĥikmet-endūz-ı gencįne-i ĥaķāyıķ [135b]

•

Ĥażret-i Rāz-dār-ı vaĥy [196b]

Çāre-cūy-ı derdmendān v’ey şemǾ-efrūz-

•

Ĥażret-i Resūl-ı İns ü Cān [124a]

ı āħirü’z-zamān [139a]

•

Ĥażret-i Faħr-ı ǾĀlem [31b]

Dürr-i tabnāk v’ey śadr-nişįn-i eyvān-ı

•

Ĥażret-i Faħr-ı Kāǿināt [208b]

levlāk [140b]

•

Ĥażret-i Faħr-ı Cihān [126b]

Hümā-yı Ǿālem-i Ǿıliyyįn v'ey bālā-nişįn-i

•

Ĥażret-i Aĥmed-i Mürsel [133b]

Ǿarş-ı berįn [141a]

•

Ĥażret-i Ħˇace-i ǾĀlem [10a]

Cān-ı Ǿālem v’ey kām-baħş-ı kāffe-i

•

Ĥażret-i Sulŧān-ı Enbiyā [108b]

ümem [169a]

•

Ĥażret-i Seyyid-i Veled-i Ādem [252b]

b. Hz. Süleyman
Metinde Hz. Süleyman’ın bazı vasıflarının Cem’in vasıflarıyla karıştığı görülür.
Şerhte buna dair “Mesned-i Cem”den kastedilen Hz. Süleyman’ın tahtıdır.” ifadeleriyle bazı
açıklamalar yapılmıştır.
•

“Mesned-i Cem”den murād Ĥażret-i Süleymān’uŋ mesnedidür. [9a]

Metinde “Cem”in Hazret-i Süleyman’a işaret olduğu, başka yerde “cam-ı Cem”
ifadesi geçince İran şahlarından Cemşid’e işaret edilmiş olacağı ki onun da “Cihannüma”
aynasına sahip olduğu ifade edilmiştir.
•

“Cem” Ĥażret-i Süleymān peyġāmbere işāretdür. Ġayrı yerde “Cām-ı Cem” vāķıǾ olduġı maĥalde
şāhān-ı ǾAcem’den Cemşįd’e işāretdür ki “Cihān-nümā” āyįnesine mālik idi. [14a]

Urfî'nin “Eğer feleğin sihrine gönül bağladıysam bana gülme. Rüzgâra itimad eden
Süleyman’dan daha iyi değilim.” anlamındaki beytinde Süleyman'ın rüzgâra hükmettiğine
işaret edilir. Hz. Süleyman'a telmih yapılan bu beytin şerhinde “Bu beyitte kastedilen şu
olmalı: Övülen zat gayet dünyaperest olup cürümlerini örtmek için böyle söylemiştir. Zira
Süleyman Peygamber’den daha iyi değilim dediği için zikri geçen maksadı kapsar. Yoksa
haşa ki Hazret-i Süleyman Aleyhisselam dünyanın çer çöpüne gönül bağlamış olsun. Her ne
kadar vahşi hayvanlara, kuşlara ve çokça mala sahip ise de tahtının yok olmasına sebep olan
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şey ancak şeriat işlerinde ve Hak’tan memur olduğu önemli işlerin sonucu idi.” ifadeleriyle
şerhe destekleyici açıklamalar yapıldıktan sonra, Merhum Urfî’nin “Bihter zî-Süleymân
nîstem” demesi gerçektir. Zira dünyada Süleyman a.s. bile şahlık sürüp dünya işlerinde
imtiyaz etmiş ve bütün ümmetlerin haklarını vermiştir, demektir.
•

Pes ǾUrfį-i merĥūmuŋ “Bihter źį-Süleymān nįstem” didügi eśaĥdur. Zįrā cihānda ol bile şāhlıķ sürüp
imtiyāz-ı meśāliĥ-i Ǿālem ve iĥķāķ-ı ĥaķ-ı kāffe-i ümem olmışdur, dimekdür. [49b]

Aşağıda yer alan “Söz şehrinin metaı olan sözüm cihân elinin üzerinde Süleyman
gibi gitmektedir.” anlamındaki beytinde Urfî’nin şiirlerinin cihanın elleri üzerinde gitmesi
ile Hz. Süleymanı’ın tahtı üzerinde hareket etmesi arasında bir ilişki kurulmuştur. Bu hayal
ile Urfî’nin şiirlerine kıymet atfedilmiştir.
•

Kelāmum kelimāt mülkinüŋ emtiǾa-i fāħiresįdür yaǾnį güftār ki bir mülkdür kelāmum ol memleketüŋ
metāǾıdur. Ol sebebden felek desti üzerine Süleymān Ǿaleyhi’s-selām gibi der-dest ve
bālāda pervāzdur, dimekdür. [95a]

Şerh metninde, Urfî’nin “Onun feyz Hümâ’sı kendi kanatları altında öyle bir bahçeyi
tutmaktadır ki Süleyman’ın ruhu Hüdhüd’ü bir kargaya kurban eder.” anlamındaki beytinde
bahsedilen Hüdhüd kuşunun Hz. Süleyman’ın saltanatı devrinde onun çavuşu olduğu ifade
edilmiştir.
•

“Hüdhüd” meşhūr alaca ve başı ŧaraķ mānendi ĥotozlu ŧayrdur ki Ĥażret-i Süleymān nebį Ǿaleyhi’sselāmuŋ vaķt-i salŧanatında çavuşı idi. [135a]

c. Hz. İsa/Mesîh
Hz. İsa'nın hastaları iyileştirme ve ölüleri diriltme mucizeleri vardır. Şerhte Hz.
İsa’nın bu hususiyetlerine vurgu yapılmıştır. “Hz. İsa, sıhhat ilacını memduhun nurlu
yüzünden almıştır ki hastalığı ortadan kaldırmıştır. Ya da Hz. İsa, tıbbı onun nurlu yüzünden
çokça talim ettiği için kendisi de tıbbıyla meşhur olup hastalığı kendi devleti zamanında
ortadan kaldırmıştır. Zira hastalığın kendisi tabip olmuştur. Bu sebeple ‘hasta’ ifadesi ortaya
çıkamaz.” ifadeleriyle memduh Hz. İsa vesilesiyle övülmüştür.
•

ǾĮsā ŧabābeti reǿy-i münįrüŋüzden derece-i ġāyetde taǾlįm eyledüginden kendisi daħı maraż-ı saķamı
ŧabābetle meşhūr idüp eyyām-ı devletüŋde bįmār lafžı maĥv oldı zįrā śaķam kendisi ŧabįb oldı. [16b]

Hz. İsa Kur’ân-ı Kerîm'de “Ruhullâh” olarak zikredilmektedir. Şerh metninde de bu
ismiyle zikredilir. Hz. İsa’nın mucize gösteren nefesi onlara yani Enverî ve Bu’l-Ferec’e can
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verse ya da versin diye dünyaya getirse Urfî'nin elinde yaratıcı yazılar yazan kalem
bulunduğu sürece onların kalemi ellerine alıp şiir yazmaya başlamaları mümkün değildir.
Ancak Urfî elinden kalemi bırakıp onlara izin verirse bu mümkün olabilir.
•

Ĥażret-i Rūĥullāh Ǿaleyhi’s-selām iǾcāza mensūb olan nefesi onlara yaǾnį Enverį ve Bu’l-Ferec’e cān
virse yāħūd virsün diyu… [18a]

Urfî'nin “Felek, Hz. İsa misafiriyken şöhret kıtlığından dolayı feleğin sofrasında
sadece bir ekmeği vardı.” anlamındaki beytinde Hz. İsâ'nın dördüncü kat gökte kalmış
olmasına telmih yapılmıştır. Beytin şerhinde ‘Felek’en maksat, göğün dördüncü tabakasıdır
ki orası İsa Aleyhisselam’ın meskeni ve ayın da devrettiği tabakadır.” ifadesiyle nan'dan
kastedilenin dördüncü kat gökteki ay olduğu ifade edilmiştir.
•

Bu Ǿacz ise ķaĥtdan vuķūǾ bulmışdur zįrā rūĥullāh mihmānı olduġından keŝret-i tetimmāt iktiżā iderdi,
murād tabaķāt-ı rābiǾada māhdur ki bir śomun miŝālidür. [35b]

Hz. İsâ “İsa nefesi veya Sûr’a üflenmesinin minnetini çekmeye gerek yok;
yokluk diyarının adamlarına (ölülere) benim şiirimi oku (Kıyam ederler).” anlamındaki
beytinde Hz. İsa, nefesinin ölüleri diriltmesi yönüyle zikredilmiştir. Şâir kendi şiiri ile Hz.
İsa'nın ölüleri dirilmesini karşılaştırır ve kendi şiirini tercih eder. Çünkü Urfî'nin şiirleri o
kadar zevkli ve âhenklidir ki bütün ölüler bu şiirleri dinledikten sonra hayat bulur. Bu
sebeple insanların dirilmek için İsrafil'in surunu ve Hz. İsa'nın nefesini beklemelerine gerek
yoktur.
•

ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām ile śūr-ı İsrāfįl’e żarūret iķtiżā itmez yaǾnį eşǾār-ı keh-rübārumuz ol ķadar şevķengįz ü ŧarab-āmįzdür ki neşǿe-i leźźetinden mevtālar ĥayāt bulurlar. [73a]

“Rûhullâh” ibaresinden Cebrail Aleyhisselam ve Hz. İsa kastedilir. Bu beyte dair
şerhte Hz. İsa anlamının daha uygun olduğu ifade edilmiştir. Bu düşünceye sebep olarak da
aşk hâlinin insanlara mahsus olması gösterilmiştir. Lâkin daha önceki açıklamalarında
şârihin peygamberlerde aşk hâlinin olmayacağına dair görüşleri de bulunmaktadır.
•

“Rūĥullāh” yā budur ki murād Cebrāǿįl alehi’s-selām ola yā budur ki ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām. Lākin ǾĮsā
olmaķ sezādur zįrā melāǿik-i Ǿižām cism-i laŧįfdür. Keyfiyet-i Ǿaşķ ise beşere maħśūśdur. [127a]

Urfî’nin beytinde geçen “mâǿide” ibaresinden hareketle Hz. İsa’dan bahsedilir.
Maide, Hz. İsâ ve havârîlerine Allâh tarafından gökten indirildiğine inanılan sofranın adıdır.
Bu sofra cennet sofrasıdır.
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•

“Māǿide” Ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām keŝret-i ilĥāĥ u ibrām-ı civāriyūndan dergāh-ı bįniyāza tįr-i duǾāyı pertāb idüp hedef-i maķsūda irdikde menzil-i āsumān olan ŧaǾām-ı leźźetbaħşāya dirler. [200a]

“İsa nefesliler” ibaresiyle veliler ve evliyalar kastedilmiştir. Bu kimselerin nefesleri
de Hz. İsa’nın nefesinin tesirine sahiptir. Bu yönüyle benzerlik kurulmuştur.
•

“ǾĮsā-nefesān”dan murād ehlullāhdan Ǿibāretdür. [228a]

Urfî’nin bir beytinde geçen “Onun velayetinin süsleyicisi eğer işe koyulursa İsa’nın
mucizesi ile putları canlandırır.” ifadesiyle Hz. Ali ve Hz. İsa arasında bir karşılaştırma
yapılmıştır. Buna dair şerhte bazı açıklamada bulunulmuştur. Hz. İsa’nın ölüleri diriltme
mucizesine değinilmiştir. Ayrıca Hz. Ali’nin Hz. İsa’dan üstün tutulmasına dair bir Acem
geleneği olan Hz. Ali’nin velîliği İsrailoğullarının peygamberlerinden efdal olduğu
düşüncesi nakledilmiştir.
•

ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām enfās-ı muǾciz-intimāsıyla mevtāları iĥyā idegelmiş ise de bu źātuŋ muǾcizeleri
iĥyā-yı śuver ü śanem iderdi, dimekdür. Bu reviş śūfiyye-i ǾAcem deǿblerindendür ki velāyet-i Şāh-ı
Merdān nübüvvet-i benį İsrāǿįl’den efđaldür, dirler. Eśaĥdur, disem daħı cāǿizdür. [232a]

d. Hz. Musa
Hz. Mûsâ, Tûr dâğında Allâh ile konuşması sebebiyle “Kelîm” sıfatı ile
vasıflandırılır. Ayrıca Allâh'ın tecellîsi, Yed-i Beyzâ mucizesi ve elindeki asanın yılana
dönüşmesi mucizeleri ile şerh metninde bahsedilir.
“Şecer-i Tûr” Turistan’daki bir ağaçtır ki Hazret-i Musa Aleyhisselam’a tecellî nuru
o ağaçtan ziya vermiştir, denilmiştir.
•

“Şecer-i Ŧūr” Ŧūristāna şol aġacdur ki Ĥazret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-selāma nūr-ı tecellį-i evvel şecerden
żiyā baħşeylemişdür. [26b]

Urfî’nin beytinde geçen “Erinî” ibaresi Hz. Musa’nın Allâhu Teâlâya karşı “Rabbim!
Bana görün; sana bakayım, dedi.” (A’râf/7:143) âyetinden iktibas olarak kullanılmıştır. Bu
iktibas münasebetiyle şerhte Hz. Musa ile Allâhu Teâlâ arasında geçen konuşmaya
değinilmiştir.
•

“Erinį” lafžını feryād ider bir ķuşdur, murād Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-selāmdur. “Erinį” lafžını cemāli bā-kemālüŋi baŋa ruǿyet itdür, dimekdür, “len terānį” muħāŧabun-bih ħiŧābdur ruǿyet idemezsin,
dimekdür. [87a]
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Beyitte “Şevk Nil nehri yani benim Musa gibi ağlamam Mısır şehrini harap etti. Ve
Eymen vadisi tarafına yüz tuttu.” ifadesiyle Hz. Musa kıssasına telmih yapılmıştır. Mısır,
Eymen, Nil ibareleri bu kıssayla alâkalı unsurlardır. Şerhte bu unsurlardan “Eymen”in Hz.
Musa’nın Allâh’ın tecellîsini gördüğü yer olduğu ifade edilmiştir.
•

Mıśr vįrān kerd ü rū der-vādį-i Eymen nihād
Rūd-ı Nįl-i şevķ yaǾnį girye-i Mūsā-yı men
…
“Eymen” Mūsā peyġamber Ǿaleyhi’s-selāmuŋ tecellį-i Rabbānį gördügi maĥaldür… Mūsā’dan murād
kendi dil-i şehriyārıdur. [248a]

e. Hz. Nuh
Hz. Nuhtan metinde ömrünün uzun oluşu ve Nuh Tufanı hadisesi münasebetiyle
bahsedilmiştir.
Aşağıda yer “Ağlamaktan öldüm gülümsemeye sıra gelmedi. Ben tufanda giden o
Nuh’um.” anlamındaki beytinde gözyaşının çokluğu Nuh Tufanı’na telmih yapılmak
suretiyle ifade edilmiştir.
•

Keŝret-i zār u giryeden helāke ķarįb oldum. Ĥālbuki murādum bir kez tebessüm ü ħande ile ĥāśıl
olmadı. Pes ben şol Nūĥ’um ki ŧūfān başı üzerine gitdüm yaǾnį Nūĥ Ǿaleyhi’s-selām ŧūfāna vardı
ammā yine ŧūfān maĥv olup Nūĥ cāy-ı selāmete çıķdı. [224a]

f. Hz. Yusuf, Hz. Yakup
Şerh metninde Hz. Yusuf kıssası yer yer detaylı olarak işlenmiştir. Urfî’nin “Ve o
kardeşinin elbisesine atmak için kendi elbise kokusunu ister.” anlamındaki beytinde geçen
“Ǿabîr” kelimesinden hareketle şârih, “rivayetdür.” ifadesiyle Yusuf Aleyhisselam kıssası
nakledilmiştir. Bu kıssada Hz. Yusuf’un cömert mizacıyla biraderleri ona düşmanlık
yapmışken yine o şefkat ve merhametinin çokluğundan onların suçlarını affetmesine
değinilmiştir. Yusuf Aleyhisselam Mısır’a sultan olduktan birkaç sene sonra Yusuf’un tabiri
ile Mısır, Şam ve sair Arap memleketlerinde kıtlık olması öncesinde Yusuf, Mısır ülkesinin
ambarlarına çokça zâhireler biriktirmiştir. Kıtlık zamanında her bir tarafa çığırtkanlar
yollayarak açlığa, susuzluğa düşmüş ve yeme içmeye hasret olan herkes Mısır’a dizginlerini
çevirsin, diye nidâ ettirince Yusuf’un kardeşleri de Mısır sultanının bu cömertliğini haber
aldıklarında muhterem pederleri Yakup Aleyhisselam’dan Mısır’a gitme ruhsatı için izin alıp
hepsi Kenan’dan develere binerek Kahire sınırına ulaştılar. Tevafuken o gün Yusuf
Aleyhisselam da yüce sarayının penceresinden dürbün ile çölü izliyor iken kardeşlerinin
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geldiklerini görünce Mısır ambarlarının vekiline tembih edip şu şekilde birkaç kişi
gelecektir, onlara has buğdaydan ver ve develerini yükledikten sonra onları huzuruma getir,
diye buyurdu. Onlar geldi ve vekil, hizmetini edâ ettikten sonra, gelin, Mısır’ın sultanı sizin
huzura gelmenizi emir ve ferman buyurmuştur, deyince onlar da titreyiş ve can korkusu ile
Sultan Hazretleri’nin nurlar arttıran huzuruna vardılar. Yusuf, her ne kadar onları tanıdıysa
da onların asla hatırına bile gelmedi. Bunlara hitaben “Ey azizler! nereden gelirsiniz ve hangi
diyarın namlılarısınız?” deyip onlar da Kenan'danız, deyince Yusuf’un bütün bütün şüphesi
yok oldu ve şöyle buyurdu: “Kenan’da on iki dallı yüce bir ağaç vardır. Dallardan birisi
sonbahar fırtınasının âfetinden kırılmıştır, diye Kenan’dan gelenlerden bir haber işitmiştik.
Acaba o Tubâ gibi olan yüce ağaç ne hâldedir?” deyince bunlar birbirine bakarak bir zaman
Kenan çöllerinin hayretine düştüler. Vilayetimizde bu şekilde bir ağacın ne ismi ne resmi
mevcut değildir ve ata ve ecdadımızdan da böyle bir şey duymadık, dediler. Yusuf gördü ki
bunlar nüktenin hakikatini anlamadılar. Yusuf başka bir cevap verip bunlara güzel elbiseler
giydirdi ve develerini yükledikten sonra, pederinize benden selam söyleyin ve gerektiği
zaman zâhire için bu tarafa gelirseniz küçük kardeşinizi yanınıza alıp gelesiniz, diye emir
buyurdu. [44a] Şârih bu şekilde Yusuf kıssasından genişçe bahsetmiştir.
Urfî’nin “Kitabesi, varlık âleminin alın yazısıdır ve Yusuf’un gömleğinin kokusu
gibi gözlerden karanlığı giderir.” anlamındaki beytinde Hz. Yusuf'a, gömleğinin Hz.
Yakup’un gözlerinin açılmasını sağlaması münasebetiyle değinilmiştir. Beytin anlam ve
hayal dünyasına dair şârih, “Kitâbeeş” ibaresinin Allâh’ın Aslanı Hz. Ali’nin kabr-i şerîfinin
eşiğinin üzerinde yazılı olan hat olduğunu ifade etmiştir. Yani Hz. Ali’nin kabrinin eşiğinin
üzerine yazılı olan hattın Yusuf Aleyhisselam’ın gömleğini öpmek gibi gözlerden tozları
izale ettiği ifade edilmiştir. Zira Yusuf’un gömleğinin kokusu, Yakup Aleyhisselam’ın
gözlerindeki tozları izale eylemiştir.
•

“Kitābeeş” şol ħaŧdur ki Ĥażret-i Şįr-i Yezdān’uŋ saǾādet-i merķad-i şerįfi āsitānesi üzerine mektūb
olmışdur… Pes ol mübārek ħaŧ dįde-i baśįrete dūş olan dįdesinden āŝār-ı ġubārı şol mertebe iźāle idüp
görür ki būy-ı pįrāhen-i Yūsuf, dįde-i ġubār-ı YaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmı iźāle eyledügi gibi ĥāśılı ol
mübārek ħaŧdan perde-i ġaflet maĥv olup nihān-ħāne-i vaĥdetde mesŧūr esrār-ı ilāhį mekşūf olur,
dimekdür. [77a]

Urfî’nin beytinde geçen “metâǾ” ibaresiyle Hz. Yusuf’a bir tüccar tarafından
Mısır’da pazarda köle olarak satılması münasebetiyle telmih yapılmaktadır. Hz. Yusuf,
pazara getirildiğinde her yer ona bakan gözlerle dolmuştur.
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•

Ol metāǾı bāzirgān Mıśr’a iletdügi demde bāzāruŋ derūnı dįde-i seyrden māl-ā-māl oldı. [87b]

Urfî’nin beytinde Hz. Yusuf’a “Kenan incisi” olarak telmih yapılmıştır. Lâkin Ezel
sevgilisinin güzelliğinin pazarında onun güzelliğinin, hiçbir karşılığının olmadığı ifade
edilmiştir.
•

… sırr-ı menzil-i cānān-ı ezel olacaķları āşikār ise de bu śūretde fi’l-ĥaķįķa ĥüsn-i dürr-i KenǾān ol
ĥüsn-i meźkūr şehri bāzārında hįç behāda olmaduġı nümāyāndur. [99b]

“Eğer birinin aklı başından gidecekse Kenan Ayı ile dert ortağı olacağı bu vadide
gitsin.” ifadesinde dile getirilen Kenan Ayı’nın Hz. Yusuf olduğu ayrıca Hz. Yusuf’un
kuyuya atılmasına telmih olduğu şerhte ifade edilmiştir.
•

“Çeh” çāhdan muħaffefdür, ķuyu dimekdür, “māh-ı KenǾān”dan murād Yūsuf peyġamber Ǿaleyhi’sselāmdur. [125a]

Urfî’nin beytinde geçen “Sen gözden kaybolduğun için gören gözümün bebeğine
perde inmiştir.” ifadesinde yer alan telmihten hareketle şerhte Hz. Yakup Aleyhisselam’a ve
onun evi olan “beytü’l-ahzân”a değinilerek “Vah! Yusuf’a vah!” dedi ve [üzüntüden iki
gözüne ak düştü.] (Yusuf/12:84) âyetinden iktibas yapılmıştır.
•

… ifrāŧ-ı giryeden beytü’l-aĥzānda YaǾķūb-miŝāl merdümek-i dįde-i nā-çįzümüz ĥükm-i sebeli eşkāl
u iħtiyā itmekle ve ebyađet Ǿaynuhā min-el-ĥüzni ve’l-elem maķāmına varmışdur, dimekdür. [252b]

g. Hz. İbrahim
Hz. İbrahim, edebiyatta ateşe atılması, Halîlullâh ismiyle anılması, Hz. İsmail’le
Kâbe’yi inşa etmesi, putları kırması, Halil İbrahim sofrası gibi unsurlarla zikredilmektedir.
Metinde “Gel gel ki Halil ateşinde gül açtı. Narçiçeğinden bahçe etrafına ateşler
düştü.” ifadesiyle Hz. İbrahim’in ateşe atılması ve bu ateşin mucize ile gül bahçesine
dönüşmesine telmih yapılmıştır. Ayrıca Hz. İbrahim, “Halilullâh” olması sebebiyle Urfî’nin
beytinde “Halil” ismiyle zikredilmiştir.
•

…yaǾnį āteş-i gül surħlıġı āteş-i İbrāhįm’den şükufte oldı. [103b]

Urfî’nin “Nimet verici Allâh’a şükr etmekten ne zamana kadar dilini bağlayacaksın?
İrfana doğru git zira onun nimetlerinin kadrinin dil pervanesini azlettiğini görürsün.”
anlamındaki beytinde geçen “pervane”den hareketle şerhte Nemrut'a bir sivrisineğin
musallat olması ve bu sineğin onun burnundan beynine girip beynini yemesi ve bu ıstıraptan
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kurtulmak için Nemrut’un başını tokmaklattırarak ölmesine işaret edilmiştir. Metinde
“Nemrûd-ı laǾîn” ifadesiyle bahsedilmiştir.
•

Nitekim pervāne-i fermān-ber münkir-i niǾmet-i Ĥażret-i Rabbü’l-Ǿİzzet olan Nemrūd-ı laǾįnüŋ zebān
u dimāġın Ǿazl ve ayırmaķ ve teźlįl eyledi. [149a]

Hz. İbrahim peygamber sofrasında misafir olmadığı zaman yemek yemezmiş.
Misafir olunca da her şey bereketlenir ve bollaşırmış. Bu nedenle onun adı bereket ile anılır.
Ve o sofraya Halil İbrahim bereketi veya sofrası denilirmiş. Metinde bu duruma atıf
yapılmaktadır.
•

Ĥażret-i İbrāhįm Ħalįl Ǿaleyhi’s-selāmuŋ hemįşe pįşesi mihmān-nüvāz ve Ǿizzet ü ikrām sāz itmek ise
de ben şol ħalįlüm ki mihmānı ŧaǾāmumdan iĥtirāz itdürürüm. [234a]

h. Hz. Davud
Dört semavî kitaptan biri olan Zebûr’un indirildiği peygamberdir. Hz. Davud, sesinin
güzelliği, demiri yumuşatması ve demircilerin piri oluşu, mizmâr adlı çalgıyı çok güzel
çalmasıyla meşhurdur.
Hz. Davud, sesinin güzelliği ile metinde zikredilir. Beyitte geçen “Dar gönlümün
iniltisi dudağın etrafında dönmeye başlarsa, Hz. Davud’un dudağı nağmenin göğsüne el
koyar.” ifadesiyle Hz. Davud’un sesinin güzelliğine işaret edilir. Şerhte bu rivayetle alâkalı
olarak Hz. Davud’un sesini dinlerken bütün hayvanların ve hatta nehirlerin bile hareketsiz
kaldıkları hatırlatılmıştır.
•

Naġme-i Dāvūd ki vüĥūş u ŧuyūr u enhār ĥįn-i istimāǾlarında leźźetinden ĥareketlerinden ķalurlar
idi…[130a]

ı. Hz. Âdem
Hz. Âdem, semavî dinlere göre Allâh'ın yarattığı ilk insan ve peygamberdir. “Ebü'lBeşer” (insanlığın Babası) künyesiyle ve Safiyyullâh (Allâh'ın temiz kulu), sıfatıyla anılır.
Şâirler ilk insanın hayatını, Kur'ân'da anlatıldığı şekilden, tefsirlerdeki efsanevî teferruata
kadar gerekli gördükleri her yerde ve her vesile ile anmışlardır. Âdem, çamurdan yaratılması,
ruhu verilmeden önce âb u gil içinde beklemesi, meleklerin kendisine secde etmeleri,
Ezâzîl'in secdeye yanaşmaması ve şeytan oluşu, yasak meyveye el sunması, Cennet'ten
kovulması ve oradaki hayatın özlemiyle uzun yıllar ağlaması vs. ile başta telmih olmak üzere
birçok sanat dolayısıyla anılmıştır. Bu kıssalar edebiyatımızda hayli önemli yer tutar. Yılan,
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şeytan, cennet, Havva, Yasak Meyve vs. ile tenasüpler kuran Âdem kelimesi, “Mutlak insan”
anlamıyla da sıkça karşımıza çıkar (Pala, 2004:4-5).
Metinde, Hz. Âdem’e meleklerin secde etmesine değinilmiştir.
•

Nitekim ceddüŋ Ādem Ǿaleyhi’s-selāma emr-i Bārį ile mescūd olmışlar idi. [152a]

Urfî’nin beytinde geçen “Benim aslımı insan türünün hanedanında arama. Benim
Âdem ile Havva’m gam hurisi ve dert Rıdvanı’dır.” ifadesiyle Hz. Âdem’in insanlığın atası
ve aslı olduğuna değinilmiştir. Şerhte bu konuyla alâkalı olarak Hz. Âdem ve Havva’nın
insan türünün erkeği ve dişisi olduğu belirtilmiştir:
•

Ādem ve Ĥavvā’dan murād nevǾ-i insānuŋ erkek ile dişisinden Ǿibāretdür. [251b]

3.9.1.3. Melekler
a. Cebrail
Allâh ile peygamberleri arasında elçilik görevini yerine getiren ve Allâh'ın emir ve
vahiylerini tebliğe memur dört melekten biridir. Hz. Muhammed Hira Dağı’ndaki mağarada
yalnız başına tefekküre dalmışken ilk defa olarak Allâh'ın “Oku” emrini ondan almıştır.
Allâh'ın vahiylerini Peygamberimizin kalbine indiren ve bazan insan suretinde görünen
Cebrâîl Aleyhisselam, minyatürlerde iki kanatlı olarak tasvir edilmiştir. Edebî metinlerde
Cibril, Cibrîl-i Emîn, Rûh'ul-Emîn, Rûhu-l-Kuds, Rûh-ı Kudsî, Hümâ-yı Kudsî, Bülbül-i
Kudsî, Tâvûs-ı Kudsî, Tavus-ı Arş, Tavus-ı Sidre gibi isimlerle de anılan Cebrâîl Sidretü’lMüntehâ'da bulunurmuş. Şiirlerde melekler içinde en çok onun adına rastlanır.
Peygamberimize Miraç’tayken Arş'a dek eşlik etmesi, kanatları vasıtasıyla uçması, Sidre'de
makam edinmesi, vahiy getirmesi, Hz. İbrahim'e, ateşe atılacağı zaman yardım teklif etmesi,
Meryem'i nefesiyle gebe bırakması ve Cennet varlığı oluşu gibi özellikleriyle ele alınan
Cebrail, kanatlarıyla sevgilinin güzelliğine bir gölgelik, Allâh kelâmı konuştuğu için de
bülbül, tûtî ve Hümâ görevini yürüten bir kuş olur. Bazan âşığın canı Cebrâîl, sevgilisinin
boyu da Sidre olarak karşımıza çıkar. Şerh metninde de belirtildiği gibi mutasavvıflara göre
Cebrail, Akl-ı küll'dür (Pala, 2004:94).
Şerh metninde Cebrail için kullanılan ifadelerden biri Cevher-i Evvel'dir. Metinde
“Cevher-i Evvel”in Cebrail Aleyhisselam olduğu ifade edilmiştir.
•

“Cevher-i Evvel” rūĥ-ı Cebrāǿįl Ǿaleyhi’s-selām. [11a]
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Cebrail “peyk-i İlahî” yani Allâhu Teâlâ'nın habercisidir. Bu yönüyle Allâh'a en
mahrem meleklerden biri olarak kabul edilir. Buna rağmen öyle ki Allâh’ın habercisi olan
(Cebrail), o kadar mahremliğe sahipken vuslat haremine giremeyip Mirac gecesinde kendi
yerinden bir adım daha yukarıya çıkamamıştır.
•

Yāħūd devlet-i vuślatuŋa kim irebilür ki peyk-i ilāhį olan źāt ol ķadar maĥremlige ĥarem-i vuślata
dāħil olabilmeyüp şeb-i miǾrācda mesken-i aślįsinden bir ķadem bālāya Ǿurūc idemedi. [5b]

Cebrail Aleyhisselam'dan aşağıda yer alan ve anlamsal olarak birbirinin devamı olan
beyitlerin şerhinde “Meleklere edep öğreten nefes yani Cebrail” olarak bahsedilir. “Edebâmûz-ı kudsiyân” meleklerin zabiti; kastedilen Cebrail Aleyhisselam’dır. Yine devamında
Cebrail için meleklerin hocası sıfatı kullanılmaktadır.
•

“Edeb-āmūz-ı ķudsiyān” melāǿike żābiŧi murād Cibrįl-i Emįn Ǿaleyhi’s-selāmdur. Maĥśūl-ı Beyt:
Hem ol dem melāǿikeler ħˇācesi Cibrįl-i Emįn ĥarem-i Ǿarş revzenin güşād idüp… [55a]

Urfî’nin “Senin zatın hidayet eli ile akıl sevgilisinin yüzünden gaflet tozunu
silmiştir.” anlamındaki beytinin şerhinde Cebrail Aleyhisselam ile ilgili şu rivayet
nakledilmiştir: Bu sırlarla dolu beyit, şu hikmet eserleri bulunan vakıaya kinâye olsa
gerektir: Hiçbir mahlûkat ve özellikle yer ve gök yaratılmadan önce Hazret-i Cebrail-i Emin
Aleyhisselam yaratılıp “kanat çırp” diye Cenâb-ı Allâh’tan emir gelince uçup doksan bin yıl
havada durmuş ve hiçbir konacak yer bulamadığından hayret denizine batmıştı. O hâlde iken
hava üzerinde bir nuranî kubbe göründü. Ve Cenâb-ı Hak’tan buraya konmayı temenni
eyledi. Gidip o kubbeye kondu ve içine girdi. İçinde bir nur gördü. O nura hayran bir
vaziyette iken o nurdan bir nidâ geldi: Ey Cebrail, ne hayran kalırsın? Ben şu habibim ki
hiçbir şey yaratılmadan önce ben yaratıldım ve Hakk’ın kudretiyle bu nurani kubbede
dururum. Şimdi var git hayrette kalma. Cenâb-ı Hak sana ‘Ben kimim ve sen kimsin?’ diye
nidâ eyleyince “Ben bir mahlûk ve âciz kulum, sen kâinatın yaratıcısı ve ebedî bir zatsın.”
diye cevap veresin. Böylece kendisine nasihat ederek irşat eyleyince yerine gidip memur
oldular. Şâirin ‘Gaflet tozunu yüzünden temizledi.’ dediği buna işaret olsa gerektir. [69b]
“ǾAkl-ı evvelîn” tabiriyle Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail’in kastedilmiş olabileceği
ifade edilmiştir.
•

“ǾAķl-ı evvelįn” cemǾdür murād, Cebrāǿįl ü Mįkāǿįl ü İsrāfįl ü ǾAzrāǿįl olmaķ iĥtimāli vardur. [209b]
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b. Kirâmen-Kâtibin
İnsanların dünyada işledikleri sevap ve günahları amel defterlerine yazan biri insanın
sağ diğeri de sol omzunda bulanan iki yazıcı melektir. İyilikleri yazan melek insanın sağ
yanında, kötülükleri yazan ise sol yanında bulunur. Namazın sonunda her iki yana verilen
selâmlar bu melekler alırlarmış. Kıyamette inanmışların ve iyi amelli olanların defteri sağ
yanından; kötü amelli olanlarınki ise arka veya sol yanından verilecektir (Pala, 2004: 32).
Metinde Kirâmen-Kâtibin meleklerinden iki yerde bahsedilir. Aşağıda yer alan
örnekte “Kendi suç defterimi senin sevgi suyun ile yıkadım. Amelleri yazan meleğin buna
vakıf olduğu için hiçbir gamım yok.” ifadelerinde “kâtib-i aǾmâl” terkibiyle bahsedilmiştir.
Şerhte, beyitte hitap edilen Hz. Ali'nin sevgisinden akan göz yaşlarıyla günah defterinin
temizlendiğini bu sebeple de ameller kâtibi yani Kirâmen-Kâtibin meleklerinin günahları
yazıp yazmamasından gam çekmeyeceği ifade edilmiştir.
•

Pes eger Kirāmen Kātibįn melāǿikleri aǾmāl defterlerümi ĥāżır eylerler ise hįç ġam degildür,
dimekdür. [93b]

Örnekte Kirâmen ve Kâtibin meleklerinden Allâh’ın kullarının iyi ve kötü amellerini
yazan melekler olarak bahsedilmiştir.
•

Kirāmen Kātibįn cānibine śadā urup didi ki ey Ǿibādullāhuŋ çįrkįn ve güzel aǾmāllerine raķam-keş olan
melekler [55a]

c. İsrafil
İsrafil Aleyhisselam'ın kıyamet günü sûra üfleyerek ölülerin tekrar dirilmesini
sağlayacak olmasına telmih olarak “Bu ihsanın etkisi benim gönlüme Sûr sesinin ölülere
bıraktığı etki gibidir.” anlamındaki beytinde zikredilmiştir. Sevgilinin âşığa olan ihsanıyla
İsrafil'in sûra üflemesi arasında bir bağlantı kurulmuştur.
•

Dem-i śūr-ı ŝānį-i İsrāfįl āvāzesi gūşlarına vāśıl olınca anları maķberelerinden iĥyā eyledügi gibi ben
Ǿāciz daħı bālāda mesŧūr ħiŧāb-ı müsteŧāb “şāhid-i bezm-i ezel” peyāmı ol ĥāleti eyledi … [61a]

İsrafil Aleyhisselam metinde sûra üflemesi münasebetiyle söz konusu edilir. İsrafil
Aleyhisselam’ın sura üflemesine dair Kuran'da “Sûr’a üflenir ve Allâh’ın dilediği kimseler
dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir, bir de bakarsın
onlar kalkmış bekliyorlar.” (Zümer/39: 68) âyetleri yer alır. Görüldüğü üzere İsrafil
Aleyhisselam'ın ikinci kez sûra üflemesiyle insanlar dirilecektir. İşte metinde hayal unsuru
olarak kullanılan bu özelliğidir. Beyitte “İsa nefesi veya Sûr’a üflenmesinin minnetini
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çekmeye gerek yok; yokluk diyarının adamlarına (ölülere) benim şiirimi oku yeter (Kıyam
ederler).” ifadelerinde insanları diriltecek olan üç unsur ele alınmıştır. Bunlar Hz. İsa'nın
nefesi, İsrafil Aleyhisselam'ın sura üflemesi ve Urfî'nin şiirleridir. Bu hayal ve imajlara dair
şerhte açıklamalar yapılmıştır.
•

Be-ħˇān ber-ehl-i fenā şiǾr-i men żarūret nįst
Ki minnet-i dem-i ǾĮsā keşend yā dem-i śūr
…
EşǾār-ı belāġat-āŝār ve ebyāt-ı ŝelāŝet-diŝārumı ehl-i fenā üzerlerine ķırāǿat idüŋüz zįrā dem-i ĥayātbaħş-ı ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām ile śūr-ı İsrāfįl’e żarūret iķtiżā itmez yaǾnį eşǾār-ı keh-rübārumuz ol ķadar
şevķ-engįz ü ŧarab-āmįzdür ki neşǿe-i leźźetinden mevtālar ĥayāt bulurlar… [73a]

Aşağıda yer alan örnekte “Onun lütfunun gülücüğünün feyzi kimya tesirlidir. Bazen
de kahrının feryadı sûr üflemesi etkisi yapar.” anlamındaki beytinde memduhun lütfu
kimyaya benzetilirken kahrı ise surun üflenmesine benzetilmiştir. Şerhte bu sûrun ilk sûra
üfleniş olduğuna dikkat çekilmiştir. Zira ilk surda “(O gün) sûra üflenecek, ardından Allâh’ın diledikleri dışında- göklerde ve yerde bulunanların hepsi düşüp ölecek.”
(Zümer/39: 68), denilmiştir.
•

Ol Ĥażretüŋ laŧįf ħandeleri feyżidür ki ol laŧįf müǿeŝŝir bir kimyādur. [81a]

d. Azrail
Metinde Azrail'den aşağıda zikredilen beytin şerhinde “Melekü’l-Mevt” ifadesiyle
bahsedilmiştir.

Öte

yandan

Urfî

“Benim

hayat

çiçeğim

öyle

solgundur

ki

ecel utancından sarığına bile takmaz.” ifadesiyle kendi perişan hâline vurgu yapar.
•

Melekü’l-Mevt ķabż-ı rūĥ içün yanuma gelince Ǿārından destāruma el urmaz ki ķabż-ı rūĥ eyleye,
dimekdür. [73b]

e. Şeytan
Urfî beytinde “O kadar isyan işleri ile uğraşmaktalar ki cehennem Şeytan’ın
işsizliğinin derdinde değildir.” ifadeleriyle döneminde yer alan kötülüklere vurgu yapar.
Görüldüğü üzere bu kötülükleri açıklamak için Şeytan kullanılmıştır. Beytin şerhinde,
devrimizin halkı günah ve isyan amellerinden o kadar kızgınlık ve hararet ile istek
kazanmıştır ki asla cehennemdeki şeytanın uğursuz işlerini dert etmez yani şeytanının işleri
yapıyor ya da yapmıyor, umurunda değildir. Çünkü “Allâh’a kuluz” diyen halkın çoğunluğu
şeytanın amellerini yapmak ile cehennem ateşine müstahak olmuştur, denilmiştir.
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•

Ġamını ŧutmaz zįrā Allāh’a ķuluz, diyen Ǿavāmuŋ ekŝerįsi aǾmāl-i şeyŧānį ile müsteĥaķ-ı nār-ı dūzaħ
olmışlardur, dimekdür. [36b]

3.9.1.4. Cennet-Cehennem
İslam inancına göre cenneti bekleyen meleğin adı Rıdvan'dır. Kevser ya da Havz-ı
Kevser, cennet ırmağının adıdır. Keşmir’in tatlı çeşmeleri o kadar güzeldir ki Rıdvan
melekleri ona susamıştır. Eğer o, çeşmenin suyuna giderse Kevser suyu da çeşmenin lezzeti
ve güzelliğini kazanmak için Rıdvan’ın peşinden gidip o tatlı çeşmenin ayağına gelir. Yani
Kevser, Rıdvan’ın suya kanmak için süratle Keşmir çeşmelerine gittiğini görünce hemen o
da bu çeşmelerin lezzetine kanmak için Keşmir’e gelir. Bu ifadelerde cennet, Kevser ve
Rıdvan isimleri münasebetiyle Keşmir'in güzelliğinin tavsifi için kullanıldığı görülmektedir.
•

Kevŝer Rıđvān’ı sįr-āb olmaķ içün çeşme-i Keşmįr’e sürǾatin göricek hemān Kevŝer daħı ol çeşmenüŋ
leźźetine sįr olmaķ içün cānib-i Keşmįr’e gelür, dimekdür. [29a]

Urfî’nin beytinde geçen “Eğlencenin kafasını yere çal ve cenneti utandır. Hevesi
gönlün üzerine koy ki cehennemin çırpındığını gör.” ifadesiyle cennet ve cehenneme
değinilmiştir. Beyitte eğlencenin terk edilerek cennetin utandırılacağı ifade edilirken, şerhte
mağfirete erişip ve şefaate nail olup cennete dahil olunduğunda alnındaki fısk ve fücur
etkisinin parıltısı seni mahcup eder ve sen cennetten utanırsın denilmiştir. Eğer züht ve
takvayı tercih edersen de cennet senden mustarip olur. Tam tersi bir durumda ise senin
yanında cehennem zikredilse sen saz gibi titrersin, denilmiştir.
•

Nitekim sen bu ŧarįķle Ǿiśyānda iken andan mużŧaribsüŋ zįrā Ǿiśyāna ġarķ olmış ādemüŋ ĥużūrında
ism-i cehennem źikr olınsa sāz gibi ditrer. Sen daħı taķvāyı śanǾat eyler iseŋ cehennem senden
ancılayın ditrer, dimekdür. [148b]

Beyitte “Benim tabiatımdan başka her bir tabiat, cennetin Zülal suyunun yanında
cehennemin Muin suyunun acısı gibidir.” ifadesinde memduha hitaben şâir, kendi tabiatıyla
başkalarının tabiatının arasındaki farkın Cennet ırmağıyla cehennem ırmağı arasındaki
farktan anlaşılabileceğini belirtmektedir.
•

Miŝāl-i ŧabǾ-ı men ü her ŧabįǾatį ki cüzv-i ūst
Zülāl-i māǿ-ı muǾįnest ü derd-i māǿ-ı ĥamįm
… māǿ-ı MuǾįn ve māǿ-ı Cāĥim miŝālidür yaǾnį ŧabįǾat-ı Ǿālem ŧabǾ-ı nādire-gūyānem yanında māǿı MuǾįn yanında māǿ-ı Caĥįm ne ise aŋa ķıyāsdur. [207a]
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Aşağıdaki beyitte geçen “Cebrail eğer o hazretin toprağına ant içecekse ilk önce
Kevser pınarının suyu ile abdest alır.” ifadesiyle Hz. Ali övülmektedir. Beyitte Hz. Ali’nin
övgüsünü tekit eden unsurların başında Cebrail Aleyhisselam’ın cennet ırmağı olan Kevser
suyunda abdest alması gelir.
•

Evvel be-āb-ı çeşme-i Kevŝer vuđū koned
Cibrįl ger be-ħāk-i cenābeş ħored ķasem
… fi’l-meŝel Cibrįl-i Emįn Ǿaleyhi’s-selām ħāk-i pāk-i āsitān-ı bülend-eyvānı üzerine ķasem ider ise
ibtidā varup cennet-i aǾlāda māǿ-ı Kevŝer’den vuđū idüp andan edā-yı ķasem ider, dimekdür. [231b]

3.9.1.5. Dört Halife
Hulefa-i Raşidin olarak bilinen, Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali’den
oluşan ilk dört halifedir. Metinde Hz. Ali hakkında en fazla atıf yapılanıdır. Diğerlerinden
ise aşağıda alınan kısımda lakaplarıyla bahsedilmiştir.
•

Pes maǾlūm olur ki nūr-ı nübüvvet-i Nebį ve nūr-ı velāyet-i ǾAlį bir cevher-i ferd imiş ve daħı niŧāķbend-i müvāħāt-ı aśĥāb-ı Rıđvānullāhi TeǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįn vaķtinde Śıddįķ-i Ekber ile
ǾÖmerü’l-Fāruķ ve ǾOŝmān-ı Źi’n-nūreyn ile ǾAbdu’r-raĥmān ibni ǾAvf bend-i müvāħāt ve keźālik
sāǿirler daħı … [197b]

a. Hz. Ali
Metinde Urfî’nin Hz. Ali’ye yazmış olduğu dokuz kasîdesi şerh edilmiştir. Birçok
yerde Hz. Muhammed ve Hz. Ali’yle alâkalı hadîs nakledildiği görülür. Şerh metninde Hz.
Ali’nin cesareti, ilmi ve Peygamber Efendimiz’e olan yakınlığına vurgu yapılmıştır.
Aşağıda yer alan kısımda “Velilik tahtının padişahı” olarak vasıflandırılan Hz.
Ali’nin ilmi, cesaretine işaret edilmiştir. Zira onun savaş meydanındaki kızgınlığı gibi dünya
da güneşten öyle ısınmaktadır, denilmiştir.
•

ǾAliyyü’l-Ǿālā ķadrüŋ ĥįn-i maǾrekede olan şiddet-i germiyeti gibi cihān daħı ĥarāret-i āfitābdan
ancılayın ķızġın oldı, dimekdür. [168a]

Aşağıda yer alan kısımda Hz. Ali’nin oğlu ve Hz. Muhammed’in torunu Hz.
Hüseyin’in Kerbelâ’da şehit edilişinden ötürü duyulan üzüntünün ve acının ah ve efgan
edilerek ifade edildiği kasîdelere “mersiye” denildiğini ifade etmiştir.
“Merŝiye” şol ķaśįdeye dirler ki anı ĥüzn içün nažm itmiş olalar. Meŝelā ehl-i ŧuruķ dervįşānuŋ Ĥażreti Sipeh-sālār-ı Evliyā şehįd-i dest-i Kerbelā İmām Ĥüseyin ibni ǾAliyyü’l-Murtażā rađiyallāhu Ǿanhümā
ĥaķķında mübtelā olduķları meśāǾibi beyān iderek āh u efġānların evc-i semāya çıķardıķları gibi. [202a]
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Hz. Ali için kullanılan terkipler
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•

Fātiĥ-i Ĥayber v'ey ķātil-i ǾAnter [199b]

•

Kān-ı seħā v'ey büzürgterįn-i evliyā [115b]

•

Ķāfile-Sālār-ı Evliyā yaǾnį Be-Der-i Büzürgvār İmām-ı İŝnā ǾAşer-i Bā-Ṣafā ǾAliyyü'l-Murtażā [73b]

•

Ol şerze şįr-i Ħudā yaǾnį ǾAliyyü’l-Murtażā [77a]

•

Şeb-çerāġ-ı meydān-ı maǾānį [77a]

•

Ĥażret-i aħį-i Resūl, zevc-i Betūl, Śāĥib-Düldül [77a]

•

Yekke-süvār-ı Düldül ve ol śaf-ārā-yı ĥavme-i tevekkül [76b]

•

Ĥażret-i śaf-şiken-i aǾdā aħį-i Muĥammed Muśŧafā yaǾnį ǾAliyyü’l-Murtażā [77b]

•

Ol revnaķ-baħş-ı kār-ħāne-i Ǿālem ve aħį-i Seyyid-i Veled-i Ādem ve nūr-ı dįde-i kāffe-i ümem olan
Ĥażret-i ǾAlį-i Ǿālį-ķadr [78a]

•

Emįrü’l-Müǿminįn ǾAlį Ĥaydār [111b]

•

Şāh-ı Merdān [112b]

•

Şāh-ı Düldül-süvār [169a]

•

Şāh-ı Evliyā [197a]

•

Ol źāt-ı muǾallā-śıfāt rađiyallāhu teǾālā Ǿanh ĥażretleri velāyet ü kerāmet erįkesi pādişāhı ve ħıŧŧa-i
şerǾ-i şerįf imāmı ve ser-efrāzı ve dāniş ü Ǿilmi Ǿālemi iĥāŧa idici ǾAlį veliyyullāh Ǿaleyhi’s-selāmdur.
[168a]

•

Ĥażret-i Sipeh-sālār-ı Evliyā [202a]

•

Ĥażret-i Şįr-i Yezdān [77a]

3.9.2. Coğrafi Bilgi/Mekân
Urfî’nin manzumelerinde farklı coğrafi mekânlar ve şehirlerle edebî sanatlar
yapıldığı görülür. Metinde Urfî’nin beyitlerinden hareketle bazı şehirlerin hem coğrafî
özellikleri hem de edebî açıdan taşımış oldukları sembolik özelliklerine değinilerek
beyitlerde vurgulanan hususiyetleri anlamsal olarak açıklanmıştır.
a. Kerbelâ/Necef
Kerbelâ için “Haricîlerin acımasız oklarının mukaddes meydanını lale gibi kızıla
boyadıkları” ifadesi ile Kerbelâ'nın coğrafî özelliğinden çok “Kerbelâ hadisesi”
münasebetiyle sembolik özelliğine işaret edilmiştir.
•

Tįġ-i bį-dirįġ ħāric-i ħūn-ı şühedā ile śaĥn-ı muķaddese-i Kerbelā’yı lāle-reng eyledükleri gibi …[3b]

Urfî’nin Necef’e gömülme arzusunu dile getirdiği “Beni Hindistan’a, eğer Tatar’a da gömsen
kirpiklerimle kazarak mezardan Necef’e kadar giderim.” anlamındaki beytine dair şerhte açıklama
yapılmıştır. Urfî’nin bu arzusu Hz. Ali’nin tübesinin Necef’te olmasından kaynaklanmaktadır.
•

… merķadümi iķlįm-i Hind ve memālik-i Tatar içinde iseŋ bile yine müjgānum ķazmasıyla mezārumı
ķazaraķ ve delerek maķśad-ı Ǿāşıķān ve maŧlab-ı śādıķān olan maĥall-i muķaddes Necef’e varup
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şaħne-i Necef mülāzemetinde bulınsam gerek yaǾnį ey felek ĥāl-i ĥayātumda ol dergāh-ı Ǿālempenāhuŋ ħāk-ı pāyine varınca müsāǾade itmez iseŋ ve bu ĥāl ile fevt olur isem elbette ol Ǿālį maķāma
varsam gerek. [79b]

b. Keşmir
Metinde Keşmir’den “Hint diyarından büyük bir şehrin ismidir.” ifadesiyle
bahsedilir. Ayrıca Urfî, Keşmir hakkında “Keşmiriyye” kasîdesini kaleme almıştır. Genel
olarak havası ve doğal güzellikleri açısından övülür.
•

“Keşmįr” diyār-ı Hind’de bir şehr-i Ǿažįm ismidür. [27b]

Metinde geçen “Hint diyarında kasırga olarak esen rüzgâr Keşmir girince seher
yeline dönüşerek güllerin üzerindeki tozları silip goncalarını açması Keşmir’in havasının ve
suyunun güzelliğinden kaynaklanır.” ifadeleri ile Keşmir'in âb u hevasının ve ikliminin
mutedil oluşuna işaret eder.
Aşağıda yer alan örnekte de Keşmir’in ılıman ikliminin methedildiği görülür.
Keşmir’in mutedil havası ve ikliminin üzerine kurgulanan imajlarla Keşmir’in etkilediği
bazı unsurlara değinilmiştir.
•

YaǾnį bāġ-ı Keşmįr’e sezāvār bir bülbül-i ħoş-elĥāna müteśādif olmayup bir alay ħāmūş ve bį-Ǿaşk
bübüller ile bir olduġından Keşmįr’üŋ āb u hevāsında güneh vāķıǾ degildür eger maĥmil-i gül geç
gelürse… Ve hem bu beytde Keşmįr’de dāǿimā hevā serin olup sıcaķ itmedügine işāretdür. [28a]

c. Hıta, Hoten, Çin-i Maçin
Çin, âhûları hususiyetiyle metinde yer almaktadır. Urfî’nin “Her zaman ki onun
kalemi taze ve hoş kokusunu bıraktığında yazı Çin sahrasına dönüşür.” anlamındaki beytinin
şerhinde taze âhû nafeleri (misk keseleri)’nin Çin ve Maçin ovalarında olduğu ifade edilir.
Beytin hayaline dair ise şârih, “O şahın fermannâmesinin sahrası, Çin ve Maçin ikliminin
sahraları gibi olur. O, kalemini her ne zaman taze âhû misklerini akıtır yani o övülen zat,
kerem kalemini eline alıp yazıya başlayınca beyit sahrası, Çin ovaları gibi olup misk ve
amber keseleriyle süslenir.” ifadeleriyle açıklama yapmıştır.
•

Ter ü tāze āhū nāfeleri ki Çįn-i Māçįn śaĥrālarında olur …yaǾnį ol memdūĥ kerem ķalemin ele alup
yazıya şürūǾ idicek śaĥrā-yı beyti śaĥrā-yı Çįn mānendi olup nāfe-i müşk ü Ǿanberle tezyįn olur,
dimekdür. [45a]
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Çin imparatorlarına “Fağfûr” ismi verilir. Çin porseleninden yapılan kâseye de
“Kâse-i Fağfûr” denilmektedir. Urfî’nin “Çinde senin himayenin acı şarabının
sarhoşluğunun etkisi ile Çin şahının kafası üzerinde birçok kadeh kırmışlardır.” anlamındaki
beytinin şerhinde Çin ve Fağfûrla yapılan hayale dair izahta bulunulmuştur.
•

“Çįn” meşhūr olan Çįn ve Māçįn mülkidür, “faġfūr” ism-i pādişāhdur ki belde-i meźkūre mālik idi…
faġfūr-ı Çįn’üŋ ser-i bį-devleti üzere nice nice piyāle-i faġfūrı şikest eyleyüp aħź-ı teǿŝįr
eylemişlerdür, dimekdür. [70a]

d. Halluh ve Nevşâd
Şerhte, “Halluh” ve “Nevşâd” iki şehrin ismidir ki gelinleri ve dilberleri gayet
güzeldir, ifadeleriyle açıklama yapılmıştır. Beytin anlam dünyasına dair şerh metninde,
“Önceki mahbupların bin teklif ve minnet ile ancak bir niyazlarını kabul ederdim. Lâkin
şimdi öyle bir hal aldım ki Halluh ve Nevşad’ın gelin ve sevgililerinin nazlarını mutafçı
tazelerinden kazanıyoruz. Yani aslında cennetten gelen mahbupların bir niyazlarını bin rica
ile ancak kabul ederdim. Lâkin şimdi mutafçı taze dilberleri bize Halluh ve Nevşad
güzelleriymiş gibi davranıp istedikleri gibi oynatırlar.” ifadeleriyle açıklama yapılmıştır.
•

Lākin şimdi muŧāfcı tāzeleri bize Ħalluħ u Nevşād tāzeleri Ǿalāmetin idüp diledükleri gibi oynadurlar,
dimekdür. [57a]

e. Nişabur
Metinde Nişabur şehrinin Yemen’de olduğu belirtilmiştir. Günümüzde bu şehir İran
sınırları içerisinde yer alır. Nişabur şehri klâsik şiirde depremleriyle anılır. Metinde benzer
bir hususiyetle yer almaktadır.
Urfî’nin “Benim suçlarımın çokluğundan utanarak kıyametin hesaplaşma yeri,
Nişabur toprağı gibi titremeye başlar.” anlamındaki beytinde zikredilen Nişabur’un şârih
zelzeleriyle meşhur olduğunu ifade etmiştir.
•

“Nişābūr” Yemen’de bir şehrüŋ ismidür ki anda dāǿimā lerze-i zelzeleden tehį degildür. [67a]

f. Sâve
Save, İran şehirlerinden birinin ismidir. Meşhur İranlı mesnevî şâiri Selmân-ı Sâvecî
buralıdır. Urfî’nin “Save şehri böyle bir bahta sahip değildir ki benim mekânlar dışında
gezen nazmımın kâfiyesi hiçbir zaman Selmân’a ulaşmadı.” anlamındaki beytinde şâire
telmih yapılmak suretiyle zikredilmiştir.
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•

“Sāve” keźālik ǾAcem memleketinden birinüŋ ismidür ki Ħˇāce Selmān dimekle bir ehl-i kemāl andan
žuhūr eylemişdür. “Lā-mekān-seyr”den murād eşǾāruŋ kemāl-i iǾtibārından rubǾ-i meskūna neşr ü
lāyıĥ olduġıdur. [137b]

g. Horasan
Urfî’nin, “(Şiirim) Doğu’ya doğru gider korkarım ki Enverî elinin darlığından hemen
Horasan ülkesinin beratını verir.” fahriye beytinde İranlı Enverî isimli şâirin memleketi
olması münasebetiyle zikredilmiştir.
•

“Enverį” mülk-i Ħorāsān’dan şuǾarā-yı selefden birinüŋ ismidür ve mülk-i Ħorāsān cānib-i şarķdadur.
[137b]

h. Dicle
Dicle, Urfî’nin “Kirlenmiş gönül ve etekten dolayı umutsuzluk kapısını çalma. Af
diclesi bunlarla kirlenmez.” anlamındaki beytinde zikredilir. Şârih, Dicle’nin meşhur bir
ırmağın adı olduğu ve Allâhu Teâlâ’nın sonsuz rahmeti için kullanıldığına dair açıklamada
bulunmuştur.
•

Bu beytüŋ mażmūnı Ķurǿān-ı Ǿažįmu’ş-şānda: Lā-taķnatu min-raĥmetillāh āyetine muŧābıķdur. [179b]

ı. Gilan
Gilan şehrinden Mir Ebû’l-feth dolayısıyla bahsedilmiştir. Şerhte ise İran’da bir
beldenin ismi olduğu ve Urfî’nin memduhu Mir Ebû’l-Feth’in bu şehirden olduğu ifade
edilmektedir.
•

Gįlān ǾAcemde ism-i beldedür ki memdūĥun Ǿaleyh Mįr Ebū’l-Fetĥ’üŋ taĥtgāhı olmışidi. [237b]

i. Şirvan
Urfî’nin “Dinle sabah akşam senin övgü çatından Şirvan’ın şiir söyleyen davulunu
çalıyorum.” anlamındaki beytinde zikredilen Şirvan’a dair şârih İran’da meşhur belde
olduğunu ve Fahriyeleriyle meşhur bir şâire atıf yapılmak için kullanıldığını açıklamıştır.
•

“Şirvān” mülk-i ǾAcem’de bir belde-i meşhūrenüŋ ismidür ve Şirvān’da ħod-sitāyişlikde māhir bir
şāǾiri yād itmekden kināyedür. [238b]

j. İsfahan
İsfahan şehri sürmesiyle meşhurdur. Metinlerde sıkça bu özelliğiyle zikredilmiştir.
Urfî, “Benim fitert gözüm nur pınarıdır ve bu yüzden de İsfahan şehrinin sürmelerine
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gülüyorum.” anlamındaki beytinde kendi fıtratının toprağını İsfahan şehrinin sürmesinden
üstün tutmaktadır.
•

Küĥl-ı cįlā-baħş-ı dįde-i binā ve sürme-i revnaķ-efzānuŋ maśdarı ve mažharı olan belde-i Śıfāhān’a
ħande vü ŧaǾneler ururum... [239a]

3.9.3. Hayvanlar
Sebk-i Hindî'de hayvanlarla yapılan imajlar büyük önem arz etmektedir. Urfî'nin de
beyitlerinde hayvanları farklı yönlerden telmih, istiare, mecaz ve mübalağa gibi farklı
sanatlara konu ettiği görülür. Buna istinaden şârih Urfî'nin beyitlerinde geçen hayvanlara
dair bazı açıklamalarda bulunmuştur.
a. Kartal, Serçe
Urfî'nin “Ey düşkünlere ululuk bahşeden merhabâ! Öyle ki senin yardımınla kartalın
kanadı serçenin koluna takılmıştır.” anlamındaki beytinde kartal ve serçe ile tezat yapılmak
suretiyle bir hayal oluşturulmuştur.
•

“ǾUķāb” ŧoġan dimekdür. Maĥśūl-ı Beyt: Ey ħāk-ı meźellete düşüp ĥaķįr olanlara rütbe-i Ǿulyā baħş
iden źāt merĥabā ki himmet-i Ǿaliyyeŋ berekātıyla bāzū-yı Ǿuśfūr üzerinde şeh-bāl-i Ǿuķāb vāķıǾ oldı
yaǾnį şol mertebe üftādegān-ı ħāk-ı ħorįye dest-gįr olduŋ ki bāzū-yı Ǿuśfūr bile yaǾnį serçe bile
sāyeŋde şeh-bāl-i Ǿuķāba mālik oldı, dimekdür. [20b]

b. Engerek
Urfî'nin “Ey zamanın adalet sahibi merhaba! Hasetçinin beynine gam engereğinin
zehri düşmüştür.” anlamındaki beytinde gam engereğe benzetilmiştir. Lâkin engereğin
olumsuz yönünden hasud zarar görmektedir. Şârih beyti “Ey devrin mizacı üzere ilacı içen
zat! Yani ey bu devrin adalet sahibi! Merhaba ki sana haset eden hasetçinin dimağına gam
yılanının tükürüğü düşüp zehirlenmiştir.” ifadeleriyle yorumlamıştır.
•

“EfǾį” yılan dimekdür, “luǾāb” tükrük ķaŧresi dimekdür. Maĥśūl-ı Beyt: Ey rūzgāruŋ mizācı üzre
dārūyı nūş iden źāt yaǾnį eyyāmuŋ Ǿadālet śāĥibi merĥabā ki maĥśūdı olduġuŋ ĥāsuduŋ dimāġında
efǾį-i ġam tükürügi düşüp mesmūm olmışdur. Pes merĥabā ey źāt, dimekdür. [20b]

c. Yılan
Urfî’nin

“Kendimi

Utarit

olarak

isimlendirdiğim

için,

düşmanın yılan

gibi hasedinden zehirli gülüşünden salya akıttığını gördüm.” anlamındaki beytinde hasetin
yılana benzetildiği ve yılanın olumsuz bir çağrışım yaptığı görülür. Şârih beyti “Kendi zatımı
Utarit namıyla adlandırdığım için düşmanlarımın haset yılanlarını gülüşlerinin zehriyle
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tükürüklerini döküyordu. Yani kendimi överek Utarit ismini verdiğim için düşmanlarımın
haset yılanlarını o kadar zehirli gördüm ki ağızlarından yılan gibi zehir tükürükleri akıyordu.
Bu beytin anlamı, düşmanlarının padişahın huzurunda yakınlık kazanması ve Urfî’nin de
huzurdan uzak kalmasına işaret eder.” ifadeleriyle yorumlamıştır.
•

“Cevher-i ħod” kendi źātumı dimekdür, “luǾāb” ŧükürük ve śalyalar dimekdür. Maĥśūl-ı Beyt: Kendi
źātumı ǾUŧārid nāmıyla be-nām itdügümden ħaśmı gördüm ki zehr-i ħandesiyle mār-ı ĥased luǾābların
dökerdi … Bu beytüŋ mażmūnı bu ola ki bārgāh-ı şāhide Urfį’nüŋ żıddı olaraķ taķarrüb peydā idüp
ǾUrfį der-kenār olduġına işāretdür. [23b]

ç. Semender
Semender metinde olumsuz bir imaj çerçevesinde kullanılmıştr. Urfî’nin “Yaprağı
ve meyvesi ateş parçası olan Tubâ ağacıyım. O bahçenin bülbülleri bile semenderdir.”
anlamındaki beytinde bülbül ve semenderle hayal oluşturulmuştur. Şârih, semenderin nefs
ve şeytanı sembolize ettiğini ifade etmiştir. Şârih, “Semender”in bir kuş olduğunu, ateşin
içinde bulunup yediğinin de ateş olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca şârih semenderle
kastedilenin şâirin kendi vücûdu olduğu ve vücûdunun içinde nefis gibi, şeytan gibi nice ateş
yiyen semenlerder olduğunu ifade etmiştir.
•

“Semender” şol ķuşdur ki āteş ile āmįziş idüp meǿkūlātı āteşdür… Bu maĥalde murād kendi vücūdıdur
ki vücūd içinde nice nice āteş-ħor semenderler var: Nefs gibi ve şeyŧān gibi. [26a]

d. Kertenkele/Hirba
Urfî’nin “Güneş ışığından gülün rengi kırılmasın diye kertenkele güneşin çıkmasını
istemez.” anlamındaki beytinin şerhinde şârih kertenkelenin tabiatına ve beyitteki
kullanımına dair açıklamalar yapmaktadır. Şârih, kertenkele anlamındaki “hirbâ”nın bir tür
canavar olduğunu ve şiddetli soğuklara dayanamayıp sürekli titrediğini ancak güneş çıkınca
rahat ettiğini, bu yüzden güneşe arzu ve iştiyak gösterdiğini ifade etmiştir. Beyit, “Keşmir’in
letafeti ne güzeldir ki bahçelere parlaklık bahşeden gülün ve lalenin renkleri güneşin parıltısı
altında yok olmasın diye hirba ki güneşe tutkun bir âşıktır, bile güneşin doğmasını istemez.”
ifadeleriyle açıklanmıştır.
•

“Ĥirbā” bir nevǾ cānverdür ki şiddet-i bürde tāb-āver olamayup dāǿimā ditremekdedür ve güneş
çıķınca rāĥat idermiş ol sebebden ħurşįde müştāķdur, dirler. Maĥśūl-ı Beyt: Zihį leŧāfet-i Keşmįr ki
revnaķ-baħş-ı bāġ olan reng-i gül ve dāġ-ı lāle tābiş-i ħurşįdden zevāl bulmasun içün ħirbā ki Ǿāşıķı şūrįde-i āfitābdur. Ħurşįdüŋ ŧulūǾ u žuhūr olmasına ŧālib degildür. Tā ki surħį-i gül ve ġonce-i
sünbül-i pejmürde olmaya dimekdür. [29b]
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e. Akbaba
Urfî'nin “Sana haset edenin leşi henüz yaşarken dünya akbabalarının yemi olsun.”
anlamındaki beytinde “kerkes” kelimesinin olumsuz bir hayal içerisinde kullanıldığı görülür.
Şerhte bu kuşa dair, “kerkes” atmaca türünden bir kuşun (akbaba) ismidir, denilerek
açıklama yapılmıştır. Beytin anlamına dair ise “Sana haset eden kişinin hayatı sırasında
mundar leşi akbabaların yiyeceği olsun. Yani hasetçi ölmeden önce pis leşleri akbabaların
pençesinde yem olsun.” açıklamasını getirmiştir.
•

“Kerkes” kerkes didükleri atmaca nevǾinden bir ŧayruŋ (aķbaba) ismidür. Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt, senüŋ
ĥāsidüŋ ĥayātı hengāmında lāşe-i mundārı kerkes ķuşlarınuŋ ŧuǾmesi olsun yaǾnį ĥāsidüŋ ķable’l-fevt
lāşe-i ħabāŝet-i tūşeleri ŧuǾme-i pençe-i kerkesān olsun, dimekdür. [39a]

f. Doğan, Güvercin
Urfî'nin “Doğan kuşunun yuvasını yıkarak onu güvercinin evine atar.” anlamındaki
beytinde doğanla zalim, güvercinle mazlum sembolizasyonu yapılmıştır. Bu çerçevede
şerhte “Zalim olan şahinin yuvasını harap edip o haraplığını güvercinin yuvasının üzerine
atar. Yani, şahin zalim ve güvercin mazlum olduğu için, güvercinin hakkını alıp şahinin
yuvasını harap ve viran eder.” ifadeleriyle beyit açıklanmıştır.
•

Maĥśūl-ı Beyt: Bād-ı śarśar bu emre meǿmūr olıcaķ fi’l-ĥāl žālim olan bāzūŋ āşiyānesin ħarāb idüp
ħarābiyetini kebūterüŋ āşiyānesi burcına atar yaǾnį bāz ki žālim ve kebūter ki mažlūmdur ĥaķķını
iĥķāķ idüp bāzūŋ āşiyānesin ħarāb u yebāb ider, dimekdür. [45a]

g. Kedi, âhû
Urfî'nin “Beytullâh’ın ceylanları senin kudret çayırlığında gezmektedir ve senin
halka açık sofranın etrafında Zebad kedileri dolaşmaktadır.” anlamındaki beytinin
şerhinde Mekke ve Medine dâhilindeki kan dökülmesi yasaklanmış olan mübarek bölgedeki
âhûların, kuşların güvercinlerin ve diğer av hayvanlarının yakalanması, avlanması kanlarının
dökülmesinin yasak olmasına atfen Harem âhûlarından bahsedilmiştir. Yine “Zebad”
diyarından kedileriyle meşhur olması münasebetiyle bahsedilir
•

“Āhuvān-ı Ĥarem” Beytullāh’uŋ āhūları dimekdür ki śaydı memnūǾdur, “Zebād” zā’nuŋ fetĥası ve bā
ile dal’uŋ sükūnıyla Ħıŧā mülkinde bir beldenüŋ köyleridür ki Ǿanber-bū dirler. [53a]

h. At
Şerhte Urfî’nin rahşiyesi de şerh edilmiştir. Aşağıda yer alan örnekte Urfî’nin
“Onun hareket ahırında birisi sabah rüzgârı atı ve diğeri ise debur (Batı’dan esen
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rüzgâr) rüzgâr doru atı olan çaresiz kalmış iki bineği vardır.” anlamındaki beytinde sabah
rüzgârı ve debur rüzgârı ile at arasında yapılan teşbihe değinilmiştir. Ayrıca “semend-i sabâ”
saba yelinin kula renkli atı, “kümeyt” doru at olarak izah edilmiştir.
•

“Semend-i śabā” śabā yelinüŋ ķula atı dimekdür, “kümeyt” ŧoru ata dirler. “Debūr” meşhūr rūzgāruŋ
ismidür ve ŧoru atı “debūra” temŝįl idüp buyurur ki … [68b]

Urfî’nin beytinde geçen “Şebdîz” Şah Hüsrev isimli meşhur bir padişahın atının
ismidir. Ama bu beyitte hangi at olursa olsun kastedilen attır, denilmiştir.
•

Me-zen lāf-ı şecāǾat v’er zenį ān-geh ki der-meydān
ǾAdem şemşįr-i dil yābį fenā şebdįz-i cān bįnį
… “Şebdįz” Şāh Ħüsrev didükleri bir pādişāh-ı nam-dāruŋ atına dirlerdi ammā bu maĥalde ķanķı nevǾ
olur ise olsun murādı atdur. [150a]

ı. Yarasa
Aşağıda yer alan örnekte yarasadan bahsedilir. Şerhte “şeb-pere” yarasa denilen, bir
küçük kuştur ki güneşe muhalefeti sebebiyle geceleri uçar. O sebepten “şeb-pere” diye
isimlendirilmiştir, ifadeleriyle değinilmiştir.
•

“Şeb-pere” yarasa didükleri sübĥān nevǾinden bir ķuşçaġızdur ki āfitāba muħālefeti içün gice ile
pervāz eyler. Ol sebebden “şeb-pere” diyü ismini tesmiye eylediler. [78b]

i. Kumru
Metinde, Türkçede “kumrî”ye kumru denir; bir kuştur ve genellikte servi ağacı
üzerinde mekân tutar. “Destân-serâ-yı yek nağme” bir nağme ve terane hikâyesinin şarkısını
söylemek, demektir, ifadeleriyle açıklama yapılmıştır. Ayrıca kumrunun çıkardığı sesin ise
“hüve” sesine benzemesi sebebiyle “kelime-i tevhid”i daima zikrettiği ifade edlmiştir.
•

“Ķumrį” lisān-ı Türkįde daħı “ķumrį” dirler. Bir ķuşdur ve ekŝer ve her evķātda serv aġacı üzerine
mekān ider… ķumrį ki “hüve” ismini dāǿimā tekrār idüp ve tevĥįd-i Bārį naġme-senc birle sūz u
güdāzişdedür. [91a]

j. Baykuş
“Cogd” cim’in ötreli, gayn’ın cezimli okunuşuyla; baykuş demektir, denilmiştir.
Beyitte kazandığı anlama dair ise “Baykuş, daima harap yerlerde uçup yuvasını da harap
yerlere yaptığı hâlde senin adaletinin hükmü kâinata kadar nüfuz etmiştir ki baykuştan o
haraplık hâlini giderip mamurluk verdi.” ifadeleriyle açıklama yapılmıştır.
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•

“Coġd” ġayn’uŋ ve cįm’üŋ sükūnı ve żamlarıyla bayķuş ismine dirler. Niteki bālāda źikri geçmişdür…
Bayķuş dāǿimā ħarāblıķ yerinde ŧayerān idüp yuvası daħı ħarāblıķda iken senüŋ Ǿadāletüŋ ĥükmi
mümkināta bir mertebe sārįdür ki bayķuşdan ol ħarāblıķ aĥvālin giderüp maǾmūrluķ ĥāśıl itdürdi.
[98a]

k. Üveyik Kuşu
Şerh metninde “fahte” kelimesinin üveyik kuşu olduğu ifade edildikten sonra
memduha övgü münasebetiyle çiçeklerin açmalarının üveyik kuşunun uçuşuna
benzetilmesine dair hayal açıklanmıştır.
•

“Fāħte” üveyik ķuşına dirler. Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ ġarįb keyfiyet degildür ki böyle eyyām-ı
iǾtidāl-encāmda şükūfeler bile fāħte-miŝāl per ü bāl peydā idüp gülistān u būstān içinde ŧayyār
olurlarsa yaǾnį şükūfeler per ü bāl peydā idüp mānend-i ŧuyūr pervāz iderlerse cāy-ı istiġrāb degildür,
dimekdür. [101b]

l. Bülbül
Metinde şârih, “Ǿandelîb ber-leb-i cûy” ifadesine dair “Bülbüller gülleri izlemeye
doyamayıp gözler iki iken dört olsun. Ve gülün cemâlini doya doya seyredebilsinler diye
ırmak kenarına gidip suya bakarak gözlerini suya aksettirmişlerdir.” ifadeleriyle açıklamada
bulunmuştur.
•

“Ber-leb-i cūy Ǿandelįb” getürdügi şundan kināyedür ki “Ǿandelįb” güller temāşāsına ŧoyamayup
ırmaķ kenārına gelüp oŧurmış ki dįdeleri içine Ǿaks idüp iki iken dört olsun tā ki cemāl-i güli ŧoya ŧoya
seyr eyleye, dimekdür. [102a]

Urfî’nin beytinde geçen hayale dair şerh metninde bülbülün güle olan aşkı ortada
iken gülü görmemesine işaret olduğu belirtilmiştir. Beyitte bülbül ve gül arasında kurulan
anlam tasavufî olarak “Bülbül, gülün aşkının ateşi ile kendini mahvetmeyince görmedi. Zira
bülbülün, sevgiliyi görmesi için olan engel, kendi varlığından başkası değildir. Yani
bülbülün gülü görememesi ancak kendi vücûdunun varlığı ve sağlığı sebebiyledir.
Vücûdunu güle olan şevk ateşi ile eritmedikçe sevgilinin didarını nasıl görür? İnsan da
cananın menziline vasıl olmak isterse iştiyak ateşi ile kendini mahvetmesi gerekmektedir.”
ifadeleriyle yorumlanmıştır.
•

Ne-dįd tā ne-şod ez-ħˇįş bülbül ez-āteş
Be-ġayr-ı hestį-i ū nįst māniǾ-i dįdār
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Bu beyt bülbül güle derece-i ġāyetde taǾaşşuķı der-kār iken gül görmez didüklerine işāretdür… Pes
vücūduŋ āteş-i iştiyāķ-ı gülde güdāħte itmeyince dįdārın ķande görür? İnsān daħı vāśıl-ı ser-menzil-i
cānān olmaķ diledükde āteş-i iştiyāķında kendini maĥv itmeyince ķande vāśıl olur? [103a]

m. Nesnas
Urfî’nin beytinde “nesnas” isimli bir varlıktan bahsedilir. “Nesnâs” için Hindistan’da
Serendib bölgesinde yüce bir dağ vardır. Zat-ı âhûvan denir. Nesnas o dağda çokça olur.
Boyları yüce, gövdeleri kıllı, renkleri mavi ve kılları kızıl bir tür yaratıktır. Başlarının iki
yanında yüz ve iki yanında gözleri vardır, bunlardan biri erkek biri dişidir. Her biri de
doğurur. İkisi bir fili tutup yiyebilir. Yine de doymazlar, denilmiştir.
•

Bir nevǾ maħlūķdur, boyları yüce ve gövdeleri ķıllu ve rengleri gök ve ķılları ķızıl ve başlarınuŋ iki
yanında yüz ve iki yanınnda gözi var, biri hem erkek hem dişidür. Her biri ŧoġurur. İkisi bir fili ŧutarlar
yerler. Henūz ŧoymazlar. [131b]

n. Sülün, Tavus
“Tezerv” Türkçede “sülün” denilen süslü bir kuştur. “Tâvus” ile kastedilen manâ
bağı ve Allâh’ın muhabbetine bahçıvan olanlardır, denilmiştir.
•

“Teźerv” Türkįde sülüŋ didükleri zįbā bir ķuşdur, “serāvįl” anuŋ ŧonı ve esbābından kināyedür,
“ŧāvus”dan murād bāġ-ı maǾnāya ve maĥabbetullāha bāġbān olanlardur. [132a]

Urfî’nin beytinde himmet tavusa benzetilir. Tavus kuşu ile alâkalı olarak tavus
kuşunun her sene kendi gagasıyla kuyruğunu ve kanat tüylerini birer birer çıkarıp attığı
bilgisi verilmiştir.
•

Meşhūrdur ki ŧāvus behresinde bir defǾa kendi minķārıyla kuyruġın ve bāl ü perin birer birer çıķarup
atar imiş… [164a]

o. Karga, Hüdhüd
Metinde “zâğ” karga, “Hüdhüd” meşhur, alaca ve başı tarak gibi hotozlu kuştur ki
Hazret-i Süleyman Aleyhisselam’ın saltanatı zamanında onun çavuşu idi, denilmiştir.
•

“Zāġ” karġaya dirler. “Hüdhüd” meşhūr alaca ve başı ŧaraķ mānendi ĥotozlu ŧayrdur ki Ĥażret-i
Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selāmuŋ vaķt-i salŧanatında çavuşı idi. 135a]

ö. Timsah
Şerhte, “neheng”in timsah denilen hayvanın ismi olduğu ve genellikle denizde
gemilerin ondan kendilerini sakındıklarına değinilmiştir. Ayrıca Urfî’nin beytinde timsahla
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kurulan hayale dair “Senin himayen âleme o kadar nüfuz etmiş ki okyanusta dağ gibi olan
timsah, kabarcık sandalını kırıp parçalamaya cesaret edemez.” ifadeleriyle açıklama
yapılmıştır.
•

Neheng timsāĥ didükleri balıġuŋ ismidür ki ekŝeriyā deŋizde sefįneler andan iĥtirāz üzere olurlar imiş.
[143b]

p. Yengeç
Urfî’nin “Senin gazap alevinin ışığı cisimlerin üzerine düşerse pınar kenarında
yengeçten semender doğar.” anlamındaki beytinde hayvansal imajlarla tezat yapılmıştır.
Zira semender ateş tabiatlı yengeç ise suda yaşayan bir canlıdır. Yengeçle alâkalı olarak
“Harçeng”in su içince yaşayan mahlûklardan yengeç denilen canlı olduğu ifade edilmiştir.
•

“Ħarçeng” śu içince zindegānįlik iden maħlūķdan yengeç didükleri cānverdür. [144b]

r. Örümcek
Metinde “Ǿankebût” için örümcektir denilir. Yani örümcek ki baharın feyzinden
habersiz ve sürekli meskeni külhan ve diğer delikler olduğu hâlde eğer bu ferahlık veren
mevsimin perdesinin tüllerinden gül bahçeleri gibi güller saçarsa buna şaşılmaz, açıklaması
yapılmıştır.
•

“ǾAnkebūt” örümcek böcegine dirler… [189b]

s. Kaz, Ördek, Martı
Urfî’nin beytinde geçen “tâǿir-i âbî” ifadesine dair kaz, ördek, martı ve sair suda
yaşayan vahşi kuşlardır, denilmiştir. Bu çerçevede kurulan hayale dair su kuşları, sabanın
dalga tuzaklarından uçarak kaçabileceği gibi Ali’nin düşmanının korkudan zırh giymiş
olması, ruh kuşunun bedeninden uçmasına mâni olmaz, denilmektedir.
•

“Ŧāǿir-i ābį” ķaz ve ördek ve martı vesāǿir śuda taǾayyüş-i vuĥūş-ı ŧuyūra dirler. [216a]

ş. Kaplan
“Hemçü peleng” ifadesi için kaplan gibi, denilmiştir. Ayrıca, garip bir hâldir ki
“peleng” denilen hayvan rüzgâr kamçılarının darbesiyle akıp giden bulutları görünce onları
takip ederek dağ, dere, tepe demeden gidermiş. Bulutlara erişemedikçe daha da inatlaşırmış.
Öyle ki önüne bir uçurum gelse telef olmaktan sakınmaz kendisini atarmış, denilmektedir.
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•

“Hemçü peleng” ķaplan gibi dimekdür, ĥükm-i ġarįbedendür ki peleng didükleri ĥayvān hevāda đarbı tāziyāne-i rūzgār ile buluduŋ teküpūsını görince Ǿaķab-gįr olaraķ daġ ve dere ve tepe görmez. Kendi
daħı pūyān olurmış. İrişemedükçe kendine Ǿinād ġalebe idermiş. [225a]

t. Kurt, Kuzu
Urfî’nin beytinde kurt ifadesi tezat için kullanılmıştır. Övülen zatın adaleti o kadar
çok mahlûkata yansımıştır ki kan içici kurt, çobana dost olup der ki: artık bundan sonra
kendimi çobanın düşmanlarının safına vurup onları tarumar etmek arzusundayım. Yani kurt
ki iki zıt hilkatin gereği ezelden beri çobanın güçlü ve en büyük düşmanı iken onlar bile
memduhun adaletinin heybetini hissedip çoban ile dost olması sebebiyle bundan sonra
çobanın düşmanlarının safına saldırıp kendimi ona bildireyim, denilmiştir.
•

Memdūĥuŋ Ǿadl ü dādı bir ġāyetde maħlūķāta sārį oldı ki gurk-ı ħūn-ħˇār çūbāna yārġār olup dir ki:
Ġayrı şimdiden śoŋra kendimi śaf-ı aǾdā-yı çūbāna urup tārumār itmek hevesindeyüm yaǾnį gerek ki
muķteżā-yı ħilķat-i żıddān ezelden çūbānuŋ ħaśm-ı ķavį ve Ǿadū-yı ekberi iken memdūĥuŋ mehābeti Ǿadāletin anlar daħı ĥiss idüp çūbāna dūst olmaķ ĥasebiyle … [238b]

u. Karınca
Urfî’nin “Harmanı karıncaya bağışlarım ve bu cömertlik ile hâlâ darı tanesine
takılırım diye korkuyorum.” anlamındaki beytinde insanlar karıncalara benzetilmiştir. Beyte
dair şerhte, harmanı karıncalara bahşettim. Yani dünya ve içindekileri dünya ehline ihsan
ettim. Yine bu kerem ve cömertliğime korkarım ki başımı darı tanesine getiririm. Yani bu
kadar mâsivâyı terk etmiş olduğum hâlde yine de başımı dünya işlerine daldırırım diye
korkarım, denilmiştir.
•

Ħırmeni ķarıncalara baħş eyledüm yaǾnį dünyā ve māfįhāyı erbābına baħş eyledüm. [245b]

Urfî’nin beytinde şekere gelen sinek resmedilmiştir. Şerhte beyte dair, her bir kılımın
ucu, tatlı şiir çeşmesi olduğu için o lezzetli çeşmeden faydalanmak için manâ melekleri
sinekler gibi her taraftan hücum ederler, denilmiştir.
•

Şol sebebden melāǿik-i maǾānį her ŧarafdan meges ve arı cūş u mūr mānendi hücūm u ħurūş iderler ki
benüm ġam besleyici her bir mūyumuŋ çeşme-i leźźet-güşāsı vardur. [248a]

3.9.4. Farklı İnanç Sistemlerine Dair Bilgiler
Metinde, Urfî'nin beyitleri münasebetiyle bazı din ve inanç sistemlerine dair
açıklamalarda bulunulmuştur.
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“Dehrîlik” adıyla metinde geçen kötü amel ve fiilleri kitabî değil kıyasî olan bir tür
batıl mezhepten bahsedilmiştir.
•

“Dįdever” ehl-i baśįret ki murād Ǿālim ü dānādur, “dehrį-ķıyās” dehrį bir gūn meźheb-i bāŧıladur ki
anlaruŋ aǾmāl ve efǾāl-i ķabįĥaları kitābį olmayup ķıyāsįdür. [24b]

“Zebûr”dan Hz. Davud Aleyhisselam’a indirilmiş kitap olarak bahsedilir.
•

“Zebūr” Dāvūd nebį Ǿaleyhi’s-selāma nāzil olan kitābdur. [66a]

Metinde “Kelâm-ı mecîd” Kur’ân-ı Kerîm’e işaret olduğu, “Zebûr”un Davut
Peygamber Aleyhisselam’a indirilen kitap olduğu ve Kur’ân-ı Kerîm indirildiğinde Zebûr,
Tevrat ve İncil'in hükmünün ortadan kalktığı ifade edilmiştir.
•

Ķurǿān-ı şerįf nāzil olduķda kütüb-i ŝelāŝe ki Zebūr u Tevrāt u İncįl’üŋ nesħ u nesħ olduķları gibi …
[66a]

Urfî “O iki inciden Ali yağmur bulutu ve Fatma deniz yağmurunu döken on bir taneli
ipe yemin olsun.” anlamındaki beytinde “on bir taneli ip” ifadesiyle On İki İmam inancına
değinilmiştir. Şerhte bu çerçevede bazı bilgilendirmenin yanı sıra neden on bir taneli
olduğuna dair şu açıklama yapıldığı görülür. Şerhte “Yâzdeh”in on bir olduğu ve
kastedilenin Hz. Ali'nin soyundan gelen On bir imam olduğu açıklanmıştır. Ayrıca her ne
kadar bazıları on iki diye iddia etseler de Mehdî Aleyhisselam henüz ortaya çıkmadığı için
beyitte on bir denildiği ifade edilmiştir. Öte yandan “dü lüǿlüǿ” yani iki inciden kastedilen
de Hz. Hasan ve Hüseyin olduğu açıklanmıştır.
•

“Silk” incüler nažm olınacaķ ib dimekdür, “yāzdeh” on bir dimekdür, murād On Bir İmām ĥażerātıdur
ki silsile-i İmām ǾAlį’dür. Gerçi baǾżılar On İki İmām diyü daǾvā iderler lākin imām Muĥammed elMehdį’nüŋ henūz Ǿadem-i žuhūrı der-kār olduġından “on bir” diyü merĥūm įrād eylemiş… “dü
lüǿlüǿ” murād Ĥasaneyn’dür. [87a]

Aşağıda yer alan kısımda, putperestlik ve İslâmiyet’ten önceki put inancına dair
bilgiler verilmiştir. “ǾUzza” ve “Hubel” Hz. Muhammed zamanında Mekkeli müşriklerin
Beytullâh'ın içine koyup ibadet ettikleri putların isimleri olduğu ve “Sûmenât” ismiyle
meşhur olduğu ifade edilmiştir.
•

“Perestār” ŧapucılar dimekdür, “ǾUzza vü Ĥubel” zamān-ı Seyyidü’l-Beşer śallallāhu Ǿaleyhi ve
sellemde süfehāǾ-ı Mekke Beytullāh içine vażǾ idüp perestiş eyledükleri eśnām-ı bed-encām lā-şeyǿüŋ
isimleridür ki śūmenāt diyü meşhūr-ı Ǿālemiyāndur. [178b]
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“Sûmenât”ın

mecusîlerin

Hindistan'daki

farklı

renklerle

rengarenk

olan

puthanelerinin ismi olup riya ve kesretten kinâye olduğu ifade edilmiştir.
•

“Sūmenāt” Hindūstān’da gürūh-ı mecūsiyyenüŋ ulu ve envāǾ-ı elvān śuver ile muśannaǾ bir kilįsādur.
Murād Ǿālem-i keŝret ü riyādur. [235b]

Metinde şârih tarafından Şiilik ve Sünniliğe dair değerlendirmede bulunulmuştur. Bu
devirde Cebrail Aleyhisselam birçok açık delille gelse ne Şiileri ne de Sünnileri
itikatlarından ayırıp birleştiremeyeceği ifade edilmiştir. Buna da birinin sevgisi bu tarafa
diğerininki başka bir tarafadır diyerek açıklama getirmiştir. Öte yandan aslında dikkatli
bakıldığında bunların fikirlerinin bir olduğu. Lâkin şekilde farklı göründükleri ifade
edilmiştir.
•

Bu baĥŝi merĥūmuŋ buyurduġı gibi bu devrde Cevher-i Evvel nice berāhįn-i mübįn ile gelmek iķtiżā
eylese yine ŞįǾa'ları bildüklerinden ve Sünnį'leri iǾtiķādlarından ayırup müttefeķun Ǿaleyh idemez.
Anlaruŋ maĥabbeti öte cānibe bunlaruŋ maĥabbetleri beri cānibedür. Eger imǾān-ı nažar olınsa cümle
dilekleri birdür. Lākin žāhiren birbirine muħālif görinürler. [198a]

Urfî’nin beytinde geçen “sanem”, “hânkâh”, “deyr”, “zünnâr”, “Brehmen” kelimeleri
inançla alâkalıdır. Şerhte bu kelimelere ve beyitte geçen hayale dair açıklama yapılmıştır.
“Hânkâh” tekke ve mabed demektir. “Deyr” kilise ve keşişlerin meskenleridir yani manâstır
gibi. “Zünnâr” herkesin bildiği, kâfir kadınlarının ve keşişlerin ayinlerde bellerine bağladığı
kuşaktır. Şerhte ayrıca, Müslümanlar arasında da bir grubun olduğu ve bu kuşağa itibar
ettikleri belirtilmiştir. Bu ifadelere ek olarak şârih onlar için “Allâh günahlarını affetsin.”
diye dua eder. Diğer bir inanç terimi “Brehmen” için papaz kelimesi ile açıklanmıştır.
•

Ger ŧāǾat-i śanem berem ez-ħānķāh be-deyr
Zünnār-rā be-ŧaǾn-ı Brehmen der-āverem

“Ħānķāh” tekye vü maǾbedeye dirler. “Deyr” kilįsā ve mücerred keşįşlerüŋ meskenlerine dirler.
“Zünnār” maǾlum-ı Ǿālemiyān olan zünnārdur ki anı ehl-i küfrüŋ zenānı ve keşįşler āyįn-i beŧāletķarįnlerini icrā içün miyānlarını baġlarlar ve ehl-i İslām’da bir ŧāǿife vardur ki ol ipi maħfįce iǾtibār
iderler. Lįkin neden kināye olsa gerek bilemem. Tecāvezallāhi Ǿan seyyiǾātihim “Brehmen” papaza
dirler. [244a]

3.9.5. İlm-i Hendese
Urfî'nin beyitlerinde geçen bazı hendesî unsurlara dair şerh metninde açıklamalarda
bulunulmuştur. Bu durum Urfî'nin ve şârihin bu konuda bilgi sahibi olduklarına dair ipucu
vermektedir.
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“Cem mertebeli Han-ı Hanan’ın konuşmasından, cezr-i asamı (çözülmeyen sayıları)
gül gibi dinlersin.” anlamındaki beytinin şerhinde “cezr-i asam”ın sıfır rakamı olduğu,
keramet sahibi kimselerin buna cifirdir dedikleri ve bunun hakikatine Hazret-i Ali’den
başkasının varamadığı ifade edilmiştir. Ayrıca “Mesela rakam-ı mantık ki hâlli mümkün
olan rakamdır. Bunun zıddı rakam-ı cezr-i asamdır, onu kimse çözemez.” denilmek suretiyle
teorik bir hendese bilgisi nakledilmiştir. Memduha övgü amacıyla bu unsurun zikredildiği
görülür. Memduhun nutku o kadar etkilidir ki cezr-i asam’ın zorluklarını gül gibi açıp
çözersin ve baştan başa bütün hakikatini öğrenirsin ve bunu ortaya çıkarırsın, denilmiştir.
•

“Ceźr-i aśam” şol śıfr raķamdur ki her ne ķadar ĥesāb eyleseŋ künhine varılmaz. Meger śāĥib-i
kerāmet ola baǾżıları cifrdür dimişler ki künhine Ĥażret-i ǾAlį kerremallāhu vecheden ġayrısı
varmamışdur, dirler. Meŝelā raķam-ı manŧıķ ki nuŧķdandur ĥalli mümkin olan raķamdur ki żıddı
raķam-ı ceźr-i aśamdur. Anı hįçbir ferd ĥal idemez. [14a]

Urfî'nin “Sonsuza kadar onun nimetlendirme rakamına sıfırlar konulsa, onun ihsan
hazinesi eksilmez.” anlamındaki beytinin şerhinde memduh olan alicenap şahın ihsan
hazinesi ebediyen insanlara cömertçe saçılsa onun rakamının sıfırı ihsan hazinesini
azaltamayacağı açıklamasını desteklemek amacıyla dile getirilen “Mesela rakamdan bir “5”
harf koysan yukarısında olduğu gibi, daha sonra o harfi sıfırlar ile doldursan ki bir sıfır
koysan elli olur, iki tane koysan beş yüz olur, üç tane koysan beş bin olur, dört tane koysan
elli bin olur. Bu minval üzere kıyamete kadar ihsanının rakamı üzerine sıfırlar koysan asla
ihsan hazinesi azalmaz.” ifadesi hendesî bir örneklemedir.
•

Meŝelā raķamdan bir beş ĥarf ķosaŋ bālāsında olduġı gibi baǾdehū ol ĥarfi śıfrlar ile memlū itseŋ ki
bir śıfr vażǾ itseŋ elli olur iki ķosaŋ beş yüz olur, üç ķosaŋ beş biŋ olur, dört ķosaŋ elli biŋ olur. Bu
minvāl üzre ilā-yevmi’l-ķıyām iĥsānı raķamı üzerine śıfrlar düzeķosaŋ ķaŧǾā gencįne-i iĥsānuŋa
tünük-māyelü ĥāleti vāķıǾ olmaz. [14b]

3.9.6. İlm-i Musikî
Şerh metninde Urfî’nin beyitlerinde yer alan musikî ilmi ile alâkalı unsurlara dair
bazı açıklamalar yapıldığı görülür. Musikî, İdris Peygamber'e nispet edildiği gibi, Nuh
Peygamber’in oğluna da nispet edilmiştir (Musikâr) denilen sazı icat eden ve nice nağme ve
makam icat ettiği rivayet edilir. Bir rivayete göre bu ilmi ilk defa telif ve tedvin eden Davut
Peygamberdir. İlm-i musikîye ilm-i edvar da denir. İlm-i edvara ait kitaplarda, musikî
makamlarının seyyarelerle olan nispeti ve icra vakti tespit edildiği gibi, her bir makamın
muhtelif hastalıklarla mizaç ve tabiatlar üzerindeki tesirleri kaydedilmiştir. Eski toplum
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hayatında çok önemli bir yeri olan musikîden, şâirlerinin istifade etmeleri gayet tabiîdir.
Hakikatte eski şâirler, musikî makamlarının isimlerinden istifade ederek birçok mazmunlar
meydana getirmişlerdir. Hele sâki-nâmelerde ve buna benzer eserlerde gerek musikî
âletlerini gerek musikî makamlarıyla usûllerini sık sık zikrederler. Mesnevî tarzında
yazılmış muhtelif mevzudaki eserlerde de musikî âletleri ve ıstılahları sık sık geçer (Levend,
241: 244-246).
Metinde, “râmişger” saz çalana derler. “Be-nüvâzed” okşar demektir; kastedilen âleti
çalmaktır. “Kûk” enstrümanlarda ortadaki tellerin ismidir. Saz çalanlar bilir. Sonuç olarak
ne pes ne de tiz olan tellerdir. “Bem” sazın bükülmüş ve burulmuş bam teli demektir,
ifadeleriyle musikîye ve unsurlarına dair açıklamalar yapıldığı görülür.
•

“Rāmişger” sāzendeye dirler. “Be-nüvāzed” oħşar murād, đarb-ı tāziyāneden kināyedür, “kūk” sāzda
muǾtedil teller ismidür ki sāzendeler arasında maǾlūmdur. Ĥāśılı ne biri peste ve ne biri tįz ola, “bem”
sāzuŋ bükilmiş ve bürilmiş bām teli dimekdür. [17b]

“Mızrap”ın çalgıcıların musikî âletine vurarak çalmalarından kinâye olduğu ve
“kanun”un bir tür çalgı âletinin ismi olduğu ifade edilmiştir.
•

“Mıżrāb” sāzendelerüŋ đarb-ı tāziyānelerinden kināyedür, “ķānūn” bir nevǾ çalġu ismi ammā bunda
muǾayyen maǾnāsında müstaǾmeldür. [40a]

“Zahme” çalgıcıların saz çalarken tezene ile tellerine vurdukları mızraba denir. “Târ”
ise bozuk saz teli demektir.
•

“Zaħme” sāzendeler sāz çalarken tezene ile tellerine urduķları mıżraba dirler. “Tār” bozuķ sāz teli
dimekdür. Nitekim źikri geçdi. [109b]

Hz. Davud, dört semavî kitaptan biri olan Zebûr’un indirildiği peygamberdir. Sesinin
güzelliği, “mizmâr” isimli çalgı âletini çok güzel çalmasıyla meşhurdur. O Zebûr’u okurken
bütün canlılar susup onu dinlermiş. Hatta o derecede etkili olurmuş ki onu dinlerken
kendinden geçip ruhunu teslim edenler bile varmış. Bu rivayetlerle alâkalı olarak aşağıda
yer alan örnekte Hz. Davud’un sesinin güzelliğine işaret edilir. Şerhte bu rivayetle alâkalı
olarak Hz. Davud’un sesini dinlerken bütün hayvanların ve hatta nehirlerin bile hareketsiz
kaldıkları ifade edilmiştir. [130a]

204

“Nevâ” ah ve feryat ile ortaya çıkan sese denir ve musikîde bir makamın adıdır.
Musikî ilmini bilen bilir.
•

“Nevā” āh u efġān ile žāhir olan āvāza dirler ve bir maķāmuŋ adıdur ki Ǿilm-i mūsiķį bilene
maǾlūmdur. [159b]

3.9.7. İlm-i Nücûm/Kozmoloji/Felekiyât
Pozitif ilimlerin dünyaya hâkim olmaya başladığı XVIII. asırdan önce insanların
coğrafya, kozmoloji ve kozmogoni algıları günümüzden son derece farklıydı. Bu farklılığın
sonucunda gezegenler, yıldızlar ve burçların sosyal hayat ve edebiyattaki yansımaları daha
fazla idi. İlm-i nücûm, ilm-i tencim ya da felekiyât adıyla bilinen yıldızların hareket ve
vaziyetlerinden hüküm çıkarma ilmidir. Eskiden hükümdar saraylarında müneccimbaşılık
çok mühim bir mevki sayılırdı. Bu ilimle meşgul olanlar, hükümdarların talilerine bakarlar,
mühim olaylardan haber verirler, savaş ve barış zamanlarını tayin ederlerdi (Levend, 1984:
197). Doğu'nun şiir geleneğinde kozmolojiye dair unsurlara mecaz, istiare, kinâye, telmih
vs. birçok sanat yapılmak suretiyle yer verilmiştir. Metinde ise Urfî'nin beyitlerinde geçen
kozmolojik unsurlara dair şârih tarafından yer yer açıklamalar yapıldığı görülmektedir.
Urfî’nin “Gezegenlerin hükümlerini yazdıkları zaman benim kâtibimin önünde Müşterî
gezegeni divitini bırakır.” anlamındaki beytinin şerhinde “Bircîs”in Müşterî (Jüpiter) yıldızı
olduğu belirtilmektedir. Öte yandan beyitte geçen “ahkam-ı kevakib” ibaresinden hareketle
şârih detaylı bir kozmoloji bilgisi paylaşmıştır. Bu bilgiler şöyledir: Hakk Teâlâ hazretleri
önce yedinci göğü yarattı ve Zuhâl (Satürn) yıldızını oraya koydu. Altıncı göğü yaratınca
Müşterî’yi (Jüpiter), beşinciye Merih’i (Mars), dördüncüye Güneş’i, üçüncüye Zühre’yi
(Venüs), ikinciye Utarit’i (Merkür) koydu. Birinciye ise –ki en altta olan göktür- Ay’ı koydu.
Şimdi bunların hükümlerini de yazalım: Zuhâl’in tabiatı soğuk ve kurudur. Onun için ona
“uğursuzluktur” derler. Müşterî, tabiatında yumuşak, sıcak ve ılımandır. Daima ferahlık ve
neşe verir. Merih, sıcak ve kurudur. Demir gibi inatçıdır. Güneş, yüzüyle âleme ışık saçar ve
âlemin parlaklığının sebebidir. Zühre’nin tabiat soğuk ve nemlidir; latif bir yıldızdır. Âlemin
sazendelerinin piri ve elin bahar yağmurlarının ulusudur. Utarit’in tabiatı karışık ve iç içedir;
feleğin katibidir. Katipler ona mensuptur. Kamer’in tabiatı da Zühre ile aynıdır. İşte bu
minval üzere bu yedi yıldızın hükümleri Allâh tarafından verilmiştir ve âlemde gerek insanın
vücûda gelmesi gerek ölümü, cansız varlıklar, bitkiler, madenler, insanlar ve hayvanlar yani
kâinatın içerisinde sürekli devreden her ne var ise Allâh’ın izni ile bu yedi yıldızın
hükmünün nüfuzu altındadırlar, diye rivayet ederler. Beyitte merhum Urfî, şâirane edâ ve
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müneccim terimleriyle ile şöyle der: Yedi yıldız, hükümlerini belirlemek için konuştukları
sırada Bercis denilen Müşterî (Jüpiter) yıldızı, önce hüküm benden gelsin diye diviti getirip
kâtibin önüne koyar. Yani yedi yıldız, kâinatın düzeni için istişare edecekleri ve her birisi
hükmünü icra etmek için söze başlayacağı sırada önce Müşterî diviti getirip önüme koydu.
Hükümlerinin ne olduğunu benden öğrendikten sonra onları icra etmeye başladılar,
denilmiştir.
3.9.7.1. Seyyareler (Gezegenler) ve Yıldızlar
Kozmoloji terimi olarak seyyare, gezegen demektir. Seyyareler, Kamer’e olan
uzaklık derecelerine göre şöyle sıralanırlar: Zuhâl, Müşterî, Mirrih, Şems, Zühre, Utarit,
Kamer. Bu yıldızlar, sahip oldukları özelliklere göre farklı sıfatlarla tavsif edilirler:
• Zuhâl: Nahs-ı ekber, Hindû-peyker
• Müşterî: Sa’d-ı ekber ü saadet-güster
• Mirrih: Mirrih-i ahmer, nahs-ı asgar-ı cellâd-manzar
• Zühre: Sa’d-i asgar, bânû-yı azrâ, zühre-i zehra
• Utarit: Debîr-i sema, Utarit-i hûb-sîma
• Şems: Şems-i raünir, neyyir-i a’zam
• Kamer: Kamer-i hûb-manzar, karıer-i peri-peyker, neyyir-i asgar.
Bunlar, haiz oldukları hususiyetlere göre daha başka sıfatlar da alırlar (Levend, 1984:
200). Şems’i, seyyareler arasında (sultan-ı cihan) addeden eski müneccimler, diğer
seyyarelere, o sultanın maiyetinde birer hizmet izafe etmişlerdir. Buna nazaran Kamer bu
sultanın veziri, Zühre çalgıcısı, Müşterî kadısı, Utarit kâtibi, Zuhâl hazinedarı, Mirrih de
seraskeri itibar edilmiştir (Levend, 1984: 204).
Urfî'nin beyitleri kozmolojik unsurlar açısından son derece zengindir. Şârih de bu
kozmolojik unsurlara değinmiştir. Aşağıda metinde seyyarelerin geçtiği kısımlardan bazı
örnekler yer almaktadır:
a. Utarid
Metinde genel olarak kâtib-i felek oluşuyla ele alınan Utarit’e mensup olanlar zeki
ve faaldirler. Belâgat sahibi, uysal ve sanata yetenekli olurlar. Neşeli ve hassastırlar. Aynı
zamanda hilekâr ve vefasızdırlar. Utarit ikinci feleğe ve pazar gecesiyle çarşamba gününe
hâkimdir. Bu gece ile bu günün ilk saatleri buna nisbet edilmiştir. Karışık renkler Utarit’e
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aittir, Utarit’in dostu Kamer, düşmanları da Şems ile Zühre’dir. Edebiyatta (debîr-i felek),
(münşi-i çarh) gibi tâbirler Utarit’den kinâyedir (Levend, 1984: 202-203).
“Seyr-i âsumânhâ” göklerin dönüşü ve seyri demektir. “ǾUtârid” bir yıldız ismidir ki
daima güneşle birlikte gezer, feleğin kâtibidir.
•

“Seyr-i āsumānhā” semāvātuŋ devri ve seyri dimekdür, “Ǿuŧārid” ism-i sitāredür ki ol dāǿimā āfitāb
ile bile gezer ve kātib-i felekdür. [23a]

Utarid nasıl ki feleğin kâtibi ise Urfî de yeryüzünün fasih konuşanı ve kâmilidir.
Metinde Utarit'in savaş ehli olmadığı belirtilmiştir. Utarit gibi savaş ehli olmayan birinin
Urfî ile cesaret ve tartışma yerine barış ve övgüyü tercih etmesi gerektiği dile getirilmiştir.
•

“ǾUŧārid” kevkeb-i ǾUŧārid ki debįr-i felekdür. Pes ǾUrfį ile ǾUŧārid’üŋ vech-i münāsebetleri bu
vechiledür ki ǾUŧārid süħanver ü kātib ü debįr-i felek olduġı gibi ǾUrfį daħı rū-yı zemįnüŋ süħanver
ü śāĥib-kemālidür. [186a]

b. Zühre
Metinde rakkâs-ı felek olması ve diğer bir adının “Nahit” oluşu gibi hususlarla ele
alınmıştır. Bu yıldıza bakmak kalbe sevinç verirmiş. Bu seyyareye mensup olanlar güzel,
zarif, sevdaya meyyal ve sanatkâr olurlarmış. Zevki severler ve süse gösterişe düşkündürler.
Ayrıca Zühre sa’d-ı asgardır (Levend, 1984: 204).
Aşağıda yer alan kısımda “Zühre”nin meşhur bir yıldız olduğu ve feleğin rakkâsesi
olduğu ifade edilmiştir.
•

“Zühre” meşhūr sitāredür, raķķāś-ı felekdür. [44b]

Urfî’nin beytinde “İnleme uduna mızrap vurduğumda Zühre kan damlayan nağmemi
benden çalıyor.” ifadesiyle Zühre'nin feleğin çalgıcısı oluşuna değinilmiştir. Ayrıca şârih,
“Zühre-i rakkâs-ı felek” ifadesiyle bunu tekit eder.
•

Şol mertebe muĥriķ ü ĥazįn naġme vü besteler žuhūra getürür ki Zühre-i raķķāś-ı felek kemāl-i
iştiyāķından ħūn-çekān naġamātdan uġurlayup felegi anlar ile eglendürür, dimekdür. [235a]

Beyitte, memduhun devrinde Nâhid yıldızının çok zayıflayarak kaburgalarının
musikâr gibi görünmeye başladığı ifade edilmiştir. Şerhte bu hayale dair izah yapılmıştır.
Urfî'nin memduhu olan şahın adaleti döneminde fâsık ve zındıkların yıldızı olan Zühre zühd
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ve ibadetinin çokluğundan dolayı zayıflamış ve kaburgaları sayılmaya başlamıştır. Yani
Zühre sa'd-ı asgar oluşu münasebetiyle olumsuzluk ve kötülüklere sebebiyet verir. Lâkin
memduhun adaleti döneminde tesirsiz kalmıştır.
•

Zi bes be-Ǿahd-i to lāġar şod ez-riyāżet-i zühd
Girift pehlū-yı Nāhįd şekl-i mūsįķār
… “Nāhįd” Zühre yıldızına dirler. “Mūsiķār” bir nevǾ düdüklerdür ki Türkįde mısķal dirler ve
ķapurġalar gibi birbirine muttaśıldur. Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! senüŋ hengām-ı ħilāfet ve eyyām-ı
Ǿadāletüŋde Nāhįd ziyāde zühd ü riyāżātdan bir mertebe lāġar olmışdur ki yaǾnį ķapurgası ŧarafları
mısķal şeklini ŧutdı … [82a]

c. Mirrih
Mirrih’in diğer bir adı Behrâm’dır. Metinde buna değinilmektedir. Nahs-ı asgar
olarak bilinen Mirrih’e mensup olanlar kuvvetli, hiddetli, sert ve cesur olurlar. Girişken ve
sebatkârdırlar. Fikirlerinde muvazene vardır. Daima kavga ve mücadele hâlinde bulunurlar
(Levend, 1984: 205).
Mirrih'in diğer adı Behrâm'dır. “Behrâm” bir yıldız ismidir. Memduhu ve kendini
övme amacıyla metinde, “Ben, ne gökyüzüyüm ne güneş ve ne de Behrâm yıldızıyım. Zira
şahın kulluğuna layık olan ya gökyüzü ya güneş ya da Behrâm olmalıdır. Yoksa ben zavallıyı
kimim ki bu müjde ile yok yere ve nafile yere okşayıp hoşnut edersin.” denilmektedir.
•

“Behrām” ism-i sitāredür … zįrā şāhuŋ bendeligine sezā yā āsumān yā āfitāb veyā Behrām gerek
yoħsa ben ne kemterüm ki bu müjde ile yoķ yire ve nāfile yire muŧayyeb ü ħoşnūd idersüŋ. [54b]

d. Müşterî
Sa’d-i ekber olan Müşterî’nin tabiatı itidal üzre hâr ve râtıptır. Bu seyyareye mensup
olanlar cesur, âlicenap, zarif ve tâlili olurlar. Mütevazi ve yumuşak huylu olup belâgat
sahibidirler. Müşterî altıncı feleğe ve pazartesi gecesiyle perşembe gününe hâkimdir. Mirrih
ile Kamer dostları, Zühre ile Utarit düşmanlarıdır (Hatib-i felek), (kadi-i felek) gibi tâbirler
Müşterî’den kinâyedir (Hürmüz) Müşterî yıldızının diğer bir adıdır. Ayrıca Müşterî’ye
(Bircîs) de derler (Levend, 1984: 207). Metinde “Bircis”in müşterî yıldızı olduğu ifade
edilmiştir.
•

“Bircįs” Müşterį yıldızına dirler. Maĥśūl-ı Beyt: Ferd ü Ǿālem-i kevnde emtiǾadan nūr-efşān
görmemişdür ki meger ki nergis ŧaylesānını Müşterį’den iltibās eylemiş ola zįrā kendisinde ziyāde
laŧįf ü nūr-efşān libās vardur, dimekdür. [119b]

208

e. Pervîn
Ülker yıldızı, Peren, Süreyya olarak bilinen bu yıldız aslında Sevr (boğa) veya Hamel
(koç) burcunda kümelenen bir takım yıldızıdır. Kamer menzilinde olup sevgilinin benlerine
benzetilir. Sevgilinin yüzü ay olunca benleri de Pervin olur. Yine âşığın gözyaşları da
Pervin'e benzer, şâir sevgilisinin asuman olan eşiğini gözyaşı pervinleriyle süsler. Şâir kendi
şiirinden bahsederken de onu Ikd-i Süreyya, silk-i cevher ve rişte olarak düşünür (Pala, 2004:
386).
Metinde “Pervin”e dair hikmet sahipleri tarafndan başak burcu olarak
isimlendirildiği ifade edilmiştir.
•

“Pervįn” meşhūr aħterdür ki ĥukemā aŋa ħūşe-i āsumān diyü ism virmişler. [116a]

f. Şems
Urfî’nin beytinde geçen “gül-i subh”a dair sözlükte “sabah gülü” anlamında olduğu
ancak burada kastedilen güneş olduğu metinde belirtilmiştir. “Şükûfehâ-yı felek”ten
kastedilen yıldızlardır ve gezegenlerin dışında kalan ve durur gibi görünen yıldızlardır,
“seyyar” hareket eden yıldızlardır, denilmiştir. Beytin anlam dünyasına dair şârih, “Bu
beyitte şuna kinâye vardır: Nisan baharı gelince güneş, Koç burcuna girer ve havalar
ısınmaya başlar. Felekte hiç bulut görünmediği için güneş doğunca gökyüzünde her ne kadar
sabit ve hareket eden yıldız varsa tamamen yok olur. Zira kış mevsiminde güneş, Akrep
burcuna varınca dünyada şimşek ve yağmurlar başlar.” açıklamasında bulunmuştur.
•

Çü be-ş’kufed gül-i śubĥ ez-ufuķ fürū rįzed
Şükūfehā-yı felek ez-ŝevābit [ü] seyyār
… “Gül-i śubĥ” gerçi luġatde śabāĥ güli dimekdür. Lākin murād şemsdür, “fürū rįzed” dökilür ve
maĥv olur maǾnāsınadur. “Şükūfehā-yı felek” murād yıldızlardur ve ŝevābit-i felekde ŝābit ü ķāǿim
nücūmdan kināyedür, “seyyār” ĥareket idici yıldızlar dimekdür. [103b]

g. Zuhâl
Metinde uğursuzluğuna değinilen ve “Keyvan” olarak da bilinen Zuhâl’in tabiatı ifrat
ile bârit ve yâbistir. Gam ve keder verir. Bu yıldıza mensup olanlar ahmak, cahil, nadan,
korkak, hasis ve yalancı olurlar. Hurafâta inanırlar ve hayalâta dalarlar. Zuhâl, yedinci feleğe
ve çarşamba gecesiyle cumartesi gününe hâkimdir. Bu gece ile bu günün ilk saatleri buna
nisbet edilmiştir. Renklerden siyah Zuhâl’e aittir. Zuhâl’in dostları, Zühre ile Utarit,
düşmanları da Şems ile Kamer’dir. Zuhâl de Mirrih gibi fenâlığın alâmetidir. Nahs-i
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ekberdir. Zuhâl’in feleği, diğer feleklerin hepsinden büyük ve yüksek, senelik dönüşü de
onların devirlerinden daha uzundur. Yedinci iklime hâkim olan bu yedinci seyyare, bu
iklimdeki memleketler dahilinde bulunan Hindistan’a da hâkimdir. Siyah renk Zuhâl’e ait
olduğundan, Hintliler’in siyah olmaları da bundan dolayıdır (Levend, 1984: 209).
Metinde geçen “Hubs-ı Zuhâl” ibaresinin Zuhâl’in uğursuz olduğu, Zuhâl ve
Merih’in de en büyük uğursuzlar olduğu belirtilmiştir. Ayrıca güneşin en büyük saadetli
olduğu belirtilmiştir.
•

“Ħubŝ-ı Zuĥal” Zuĥal’üŋ naħslıġı dimekdür ki kevākibden Zuĥal u Mirriħ naħs-ı ekberdürler. Nitekim
Şems saǾd-ı ekberdür. [180b]

Öte yandan bahtı infiale uğramış kişinin talihinin uğursuz olursa yıldızı Zuhâl ve
Merih olacağı ifade edilmiştir. Bu açıklamalardan sonra beyitte geçen hayale dair “Öyleyse
o kötü bahtlı kişinin talihinin yıldızını Merih ve Zuhâl’den zorla döndürerek güneşe ve aya
çevireyim ve o kişiyi muradına erdireyim.” denilmiştir.
•

Kū baħt-ı ān ki münfaǾil āyed be-śubĥ-ı men
Bā-āfitāb dest be-gerden der-āverem

… Baħt-ı münfaǾilüŋ ŧāliǾi naħs olıcaķ yıldızı Zuĥal u Merįĥ olur. Pes ol baħt-ı münfaǾilüŋ ŧāliǾi
yıldızuŋ Merįĥ ü Zuĥal’den taĥvįl iderek cebren şems ü ķamer idüp anı ber-murād ideyüm dimekdür.
[244a]

h. Süheyl-i Yemenî
Güney yarım kürede bulunan parlak ve büyük bir yıldızın adıdır. Yemen'den çok iyi
görülebildiği için buna Süheyl-i Yemânî denilmektedir. Efsaneye göre akîk taşı, rengini bu
yıldızdan almıştır (Pala, 2004: 424).
Metinde, “Süheyl-i Yemenî”nin Yemen tarafından ortaya çıkan parlak bir yıldız
olduğu ifade edilmiştir. Beyitte kurulan hayal “O hazretin dergâhının kapı ve pencereleri
parlaklık hususunda Süheyl yıldızı ile ikizdir. Belki de nur saçma hususunda daha üstündür.”
ifadeleriyle yapılan izahta görüldüğü üzere Süheyl-i Yemen'in parlaklığına değinilmiştir.
•

Derįçeeş be-żiyā dįde-i Süheyl-i Yemen
Nişįmeneş be-hevā KaǾbe-i nesįm-i bahār
… “Süheyl-i Yemenį” Yemen cānibinden žuhūr ider bir aħter-i żiyā-eŝerdür… Maĥśūl-ı Beyt: Ol
Ĥażretüŋ dergāhı ķapucuķ ve pencereciklerümi şuǾle vü żiyā-dārlıķ ħuśūśında Süheyl-i Yemen ile
tevǿemlerdür. Belki nūr-efşānlıķda bālāterdür. [78b]
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ı. Fark u Ferkadan
Kuzey kutbuna yakın iki yıldızın adıdır. Türkçede ikizler diye bilinen bu yıldızlar
Büyük Ayı yıldız kümesinin en parlak iki yıldızı olup bulundukları yerden doğup batarlar
(Pala, 2004: 164).
Metinde “Fark u ferkadân” iki büyük yıldızın isimleridir. Şerhte “Padişahın teşrifinin
gelişiyle övünç tacım Fark ve Ferakdan yıldızlarının yukarısına erişti. Yani şah-ı saltanat
tahtını teşrif edince yüce mertebelere eriştim.” ifadesinden bu yıldız kümesinin mânevî
olarak yükseklik ve yücelik sembolü olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.
•

“Farķ u ferķadān” iki ulu sitāre ismleridür… Pādişāhuŋ teşrįfi ķudūmiyle tāc-ı iftiħārum farķ u
ferķadān bālāsına irişdi yaǾnį şāh serįr-i salŧanatına teşrįfiyle merātib-i Ǿulyāya mažhar oldum. [32a]

3.9.7.2. Burçlar
Şems’in ekseni on iki kısma ayrılmıştır. Bu kısımlardan her biri burçtur. Her kısımda
mevcut sabitelerin vaziyet ve şekillerine göre birer isim verilmiştir (Levend, 2004: 209).
Metinde Hz. Muhammed’e dair “Senin hükmünün korkusundan yıldızların hükmü etkilenir.
Senin heybetin [uğursuz] kızıl rengi değiştirir.” anlamındaki beytinde burçların
hükümlerinden bahsedilmiştir. [10a]
a. Hût (Balık)
“Hût” yani balık burcu astronomide on iki burçtan biridir. Güneş o burca yükselip
zamanın hükümlerini icra eder. “Hut” burcuyla alâkalı olarak “Güneş, övülen zatın okunun
açıldığını görünce yani elindeki okun istenilen hedefe doğru gittiğini görünce hiç
durmaksızın kendisini Hut’un derisine ve zırhına atar. Yani güneş, Hut burcunun derisine
ulaşır ki okun yarası kendisine isabet etmesin.” denilmiştir.
•

“Ĥūt” felekiyyātda iŝnā Ǿaşer burçlarından bir burcuŋ ismidür ki göz ve ķanı şems ol burca Ǿurūc idüp
icrā-yı aĥkām-ı vaķt-i rūzgār eyler. Maĥśūl-ı Beyt: Āfitāb memdūĥuŋ nāveki güşādın göricek yaǾnį
elinden nāvek-i tįri hedef-i maķśūda revān olduġın göricek hemān ārām itmeyüp kendisin Ĥūt derisine
ve zırhına atar yaǾnį āfitāb burc-ı Ĥūt derisine peyveste olur. Tā ki zaħm-ı nāvek kendine iśābet
itmeye. [46a]

b. Hamel (Koç)
Güneş, nevruz gününde “Hamel” burcuna ulaşır. Bahar mevsiminde güneş o burçta
hareket eder.
•

“Ĥamel” şol burcdur ki güneş rūz-ı nev-rūzda Ĥamel burcına irer. [21b]

•

“Ĥamel” şol burcdur ki şems burc-ı śūretden naķl idicek Ĥamele varur ve zamān-ı bahārda āfitāb anda
cevelān ider. [175b]
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c. Cevza (İkizler)
Bürc-i tev’eman, Cevza burcudur. Bu burç, şeklen ikize benzediği için tev’eman
tâbiri kullanılmıştır (Levend, 2004: 203). Metinde “Cevza” gökyüzündeki burçlardan birinin
ismidir ki kuzu şeklinde yarı belden aşağısının başka yukarısının başka olduğunu beyan
etmek için sanki ortasından hamail gibi çapraz olarak kesilmiş ve ikiz nişanı olduğunu bu
burç hususunda pek çok kimseler zikreder, denilmiştir.
•

“Tevǿem” ikilik ve ikiz dimekdür, “ne-tābed” yaldıramaz, dimekdür. Cevzāǿ mücevvez ü müdevver
ve burūcāt-ı āsumāndan birinüŋ ismidür ki ķuzı şeklinde yarı belden aşaġısı reng-i āħer yuķarısı şekli ġayr olduġını beyān içün keǿenne orŧasından ĥamāǿilvār münķaŧıǾ ve ikiz nişānesini burc-ı meźkūrda
niceleri teźkār iderler. [253a]

d. Cedî (Boğa)
“Cedî” boğa burcuna denir. Resmi öküze ve buzağıya benzer, denilmiştir.
•

“Cedį” burūcātdan birinüŋ ismidür ki resmi öküz ve buzaġuya beŋzer. [188a]

3.9.7.3. Çarh/Felek
Urfî’nin beyitlerinde birçok defa farklı yönleriyle geçen “felek”le alâkalı olarak şârih
yer yer açıklamalarda bulunmuştur. Batlamyus sistemine göre dünya kâinatın merkezidir. İç
içe geçmiş şekilde soğan zarı gibi dokuz felek dünyayı çevrelemektedir. Dünya göğünden
başlamak üzere yedi tanesi yedi gezegenin feleğidir. Feleğin aldığı renkler dolayısıyla bazan
pîrûze, çinî, minâ-reng, sürh-âb gibi deyimler kullanılır. Dönüşüyle felek “sergerdân” olarak
nitelendirilir. Tâk, kubbe, günbed, kemer, Tennur, dürc, tas, çember; bostan, sâyebân, çâder,
perde, âyine, pir, mihmânhâne, dev, bî-karâr, karı, kasr, saray, taht, meydan vs. kelimelerle
birer ilgi nedeniyle birlikte kullanılan felek; ihtiyarlığı, dönekliği, kimseye yâr olmaması,
kahpeliği gibi özellikleriyle daha çok şikâyetlere neden olur (Pala, 2004: 159-160). Kısacası
edebiyatta felekle ilgili birçok unsur kullanılmıştır. Metinde felekle alâkalı açıklamaların
yapıldığı kısımlardan örneklendirmeler aşağıda yer almaktadır.
Metinde “Felek”ten maksat, göğün dördüncü tabakasıdır ki orası İsa Aleyhisselam’ın
meskeni ve ayın da devrettiği tabakadır, denilmiştir. Zira Hz. İsa’nın göğe çıkarken
yakasında, dünya malından bir iğne bulunduğu, bu yüzden feleğin 4. katında kaldığı ve
yukarı geçemediği rivayet edilir. Urfî’nin beyti bu hayal üzerine kurulmuştur.
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•

“Felekden” maķśad dörünci tabaķa-i semāvātdur ki mesken-i ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām olup ķamerüŋ daħı
devr-i dāǿimi ol tabaķadur. [35b]

Metinde feleğin zamâne anlamında kullanıldığı da görülür. Feleğin elini
saklamasındaki sebep nedir? Yani zamanımızın kıtlık ve pahalılığa dönüp el darlığı içinde
olması şu yukarıda zikri geçen günahlar ve isyanlar sebebiyledir. O kadar ki felek, gizlediği
eliyle birilerinin kalbini kırsa kaygı duyulmaz, denilmiştir.
•

Zamāne elini nihān itdügine sebeb nedür? YaǾnį zamāne ķaĥŧ u ġalāya münķalib olup teng-destį
olduġı şol fısķ u Ǿiśyān sebebindendür ki bālāda źikri sebķat itdi … Pes zamāne nihān itdügi eliyle
her kimlerüŋ ķalbin şikeste iderse ne bāk dimekdür. [36b]

“SebǾun şidâd” yedi kat gökler, demektir. Memduha övgü amacıyla, eğer övülen
zatın celal ve şekvet sarayına o sarayın basamaklarını sayarak çıkmak gerekse o
basamakların yanında yedi kat gökler yarım kalır, denilmiştir
•

“Pāye-şumār” baśamaķları ve pāyesini taǾdād iderek dimekdür, “nįm-pāye” yarım baśamaķ ve nįmpāye olur sebǾun şidād yedi ķat gökler, dimekdür. [52b]

Feleğin tersine dönmesine, velayet Şahı Hz. Ali eğer feleğe bir kere hışımla heybet
ederse felek tersine döner, ifadesiyle değinilmiştir. Yani felek, Şahın heybetinin
korkusundan aksi tarafa devretmeye başlar, denilmiştir.
•

Ĥażret-i Şāh-ı Velāyet eger çarħa bir kez ħışmla śalābet ü heybet iderse bāz-gūne olur yaǾnį ters olur
yaǾnį felek şāhuŋ mehābeti ħavfından Ǿaksine devreyler. [57a]

Metinde felek gaddar oluşuyla da ele alınmıştır. Urfî’nin beytinde, yaralarım kaşınsa
onu kaşımak için gaddar feleğin kaplan tırnaklı canavara dönüşeceği ifade edilmiştir. Gaddar
felek, İlahî sırlara vakıf olan basiret ehlinin o kadar kötü işler eden düşmanıdır ki eğer felekte
gönlümün yarasının cerahati kaşınmak isteyip gicişe kalksa hemen gaddar felek kaplan gibi
tırnaklar çıkarıp beni yırtmak ister, denilmektedir.
•

Felek-i ġaddār vāķıf-ı muvāfıķ-ı esrār-ı ilāhį olan ehl-i baśaruŋ bir mertebe Ǿadū-yı bed-kārıdur ki
eger felekde dāġ-ı derūnum cerāĥati ķaşınmaķ ķaśdın idüp gicişe ķalķarsa fi’l-ĥāl zamāne-i ġaddār
ķaplan-śıfāt ŧırnaķlar peydā idüp beni yırtmaķ tedārikinde olur, dimekdür. [75a]

Feleğin sanatı, hile ve düzenbazlık üzerinedir. Örnekte feleğin bu özelliğine
değinilmiştir.
•

Şol müddeǾį-śıfāt gibi ki dāǿimā śanǾat ve pįşesi ĥįle vü ħudǾadur. [79a]
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Aşağıdaki örnekte, “heftüm pâye” yedinci basamak merdivene denir; kastedilen
meskûn olduğumuz yeryüzüdür ki arz tabakalarının en üstüdür. “Nüh mesned’ dokuz taht
demektir; dokuz kat gök, ifadeleriyle feleğin dokuz kat oluşuna değinilmiştir.
•

Heftüm pāye” yedinci basamaķ nerdübāna dirler. Murād sākin olduġumuz rūy-ı zemįndür ki ŧabaķātı Ǿarżuŋ fevķidür, “nüh mesned” ŧoķuz taħt dimekdür ki sebǾa semāvāt u ŧabāķdur. [154b]

“Z’ân sû-yı lâ-mekân” lâ-mekânın öte yakasından yani atlas feleğinin üstü demektir.
Hikmet sahipleri der ki “lâ-mekân”ın üzerinde bir şey olmadığı için “lâ-halâ” ve “lâmelâ”dır. Orada varlıktan eser olmadığı gibi yokluk da yoktur, denilmiştir.
•

“Z’ān sū-yı lā-mekān” lā-mekānuŋ öte yaķasından yaǾnį felek-i aŧlāsdan yuķarı dimekdür. Ĥukemā
dirler ki lā-mekānuŋ fevķinde bir şeyǿüŋ eŝeri olmaduġından lā-ħalā ve lā-melādur. Anda varlıķdan
eŝer olmaduġı gibi yoķluķ daħı yoķdur. [99a]

3.9.8. İlm-i Tebabet
Her dönemin kendi bilgi birikimi ve sınırları içerisinde bir ilmî ve bilimsel algısı
vardır. Bazı bilimlere dair bu algı, görüş ve bilgileri şâirler yer yer şiirlerine aksettirmişlerdir.
Bu bilimlerden biri olan tıp ilmi veya diğer bir söyleyişle ilm-i tebâbete dair Urfî'nin
şiirlerinde geçen bazı ifade ve ibareler şârih tarafından açıklanmıştır.
Urfî “Senin düşmanlarının hasetliği o kadar toplanmış ki göğüslerindeki verem
şişliği felekleri aşmıştır.” anlamındaki beytinde geçen “gûy-ı verem” ifadesi verem şişliği
demektir.
•

“Gūy” ŧūpçaġıza dirler. “Verem” emrāż-ı mütenevviǾadan birinüŋ ismidür. [17a]

Urfî, aşağıda yer alan beytinde haste, teb, safra, cûş-ı hûn, fassâd, âteş-i cîger, neşter
kelimeleriyle sanki bir ameliyathaneyi tasvir etmektedir. “Kanımın coşmasından meydana
gelen safra ateşinin kirli kanının akıtıcısı ciğer ateşi ve neşteri de aşk ateşinin şulesi olan
hastayım.” anlamındaki beyti şârih şu ifadelerle şerh etmiştir: “Safrâ” şiddetli ateşten hasıl
olan mide fesadına ve kusarken yeşil kusmaya denir. “Fassâd” kan alıcı cerraha denir. Hakiki
aşkın darbesiyle öyle hasta ve mecalsizim ki sıtma hastalığı safrasının artmasından hasıl olan
kötü kanı alıcı yani kötü kanın akıtıcısı ciğerin aşkının ateşidir ve o kan alıcı cerrahın neşteri
de o aşk ateşinin alevleridir. Burada görüldüğü üzere hacamat geleneği anlatılır. Kullanılan
tabir ve terimler tıp terminolojisine ait terimlerdir.
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•

“Śafrā” şiddet-i tebden ĥāśıl olan miǾde feśādı ve ķay iderken yeşil ķay itmege dirler. “Faśśād” ķan
alıcı cerrāĥa dirler. [26b]

“Sandâl”ın baş ağrısı ve şiddetli ateşte kullanılan bir yağ olduğu ifade edilmiştir.
•

“Śandal” şol yaġdur ki baş aġrısına ve şiddet-i ĥarārete istiǾmāl iderler. [26b]

“Sûde” ezilmiş ve sürülmüş demektir. “MaǾcûn” meşhur bir macundur ki tabipler
hastalara yedirirler.
•

“Sūde” ezilmiş ve sürilmiş dimekdür, “maǾcūn” ki meşhūr bir maǾcūndur ki ŧabįbler marįże
yidürürler. [40a]

Metinde zâhirî, bâtınî duyular ve hislere dair açıklamalar yapıldığı görülür. Cenâb-ı
Hak, Hazret-i Âdem’i halk eyleyip; duygular, havaslar ve hissiyatlarla donatıp insan olarak
şekillendirmiştir. Beş tür bâtınî histen biri “dimağ”dır ki iyi ve kötü kokuları koklar ve ayırt
eder. İkincisi “tefekkür”dür ki onunla problerini çözer. Üçüncüsü “akıl”dır ki o bedenin
zabitidir. Dördüncüsü “kalp gözü”dür ki bir nesneye kalp gözüyle bakılmazsa beden gözüyle
de görülemez. Beşincisi ise “zaika (tatma)”dır ki acı ve tatlıyı ayırt eder. Bunun gibi beş tür
zâhirî his vardır. Bunlar tatma, görme, işitme, koklama, dokunmadır.
•

Keźālik ĥavāss-ı ħamse-i žāhire daħı böyledür. Meŝelā göz, ķulaķ ve tekellüm ve ĥareket-i aǾśā ve
teneffüs gibi. [114b]

Metinde insanın anatomik yapısına dair şu ifadelerle detaylı izahta bulunulmuştur:
İnsanoğlu bütün varlıkların en üstünü, en şereflisi ve vücûdu da 4 unsur ile inşa olmuş mamur
bir yer ve alt ve üst şehirleri örtülü olup özellikle dokuz sütûn üzerine kurulmuş olduğu
ağızdan ağıza nakledilmiştir. Bu sütûnların anne tarafından olanları “kemik, damar, sinir,
deri”dir. Baba tarafından olanları ise “ilik, et, kan, yağ, kıl”dır. Bazı kâmil kimseler bedenin
12 kısımla kapalı olduğu ve 777 damar ve sinirlerler bağlı ve 440 kemikten oluştuğunu
söylemişlerdir. Bedenin sultanı kalp ve hizmetkarları ciğer, dalak, böbrek ve diğerleriyle
doludur. Yine bedenin diğer bir sultanı ruhtur ve tatmak, görmek, işitmek, koklamak,
dokunup duymak gibi ona haber veren beş askeri vardır.
•

Benį ādem cemįǾ-i maħlūķuŋ mümtāz u eşrefi ve maĥrūse-i vücūdı daħı Ǿanāśır-ı erbaǾa ile bünyād
olmış bir iķlįm-i maǾmūr ve şehr-i zįr ü bālāsı mesŧūr olup ħuśūśan ŧoķuz sütūn üzerine ķurulmış
olduġı mütevātiren menķūldür: Ve ol sütūnlar “kemik” ve “ŧamar” ve “siŋir” ve “deri” ki ol ŧoķuzdan
bu dördi ana cānibinden olup “ilik” ve “et” ve “ķan” ve “yaġ” ve “ķıl” ki cümlesi ŧoķuz olur ve bu
beşi daħı ana cānibindendür ve baǾżı ehl-i kemāl buyurmışlardur ki bu iķlįm-i ten ve ĥiśār-ı beden on
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iki bāb ile mesdūd ve üç yüz altmış pāspān u dįdebān muhārrisiyle maħlūŧdur ki anlar ŧamarlardur ve
yedi yüz yetmiş yedi ĥablü’l-metįn Ǿurvetü’l-vuŝķā ile girih-gįr ü beste-miyāndur ki anlar siŋirlerdür
ve dört yüz ķırķ ķıŧǾa Ǿadde vü Ǿatād ile muǾtāddur ki anlar kemiklerdür ve içerüsi daħı sulŧān-ı beden
olan ķalb ve ĥademesi ciger ve ŧalāķ ve bögrek vesāǿirler ile memlū olup pįrāmen-i ĥiśāretüŋ daħı beş
Ǿaded serheng-i śāĥib-i iķtidār ile maĥrūsdur ki anlar śūret-i žāhirde nįk ü bed ve ħayr u şer cümle
vuķūǾātı şehriyār-ı iķlįm-i ten olan rūĥa iħbār iderler ve anlar daħı “semǾ” ü “baśar” u “źāǿiķa” vü
“lems” ü “şemm”dür. [152b]

Hayvansal, bitkisel ve madenî maddelerin karışımından meydana gelen, sancıya,
öksürüğe, yılan ve akrep sokmasına, bazı hastalıklara ve zehirlenmeye karşı kullanılan
afyonlu macun ve panzehire “tiryak” denir. Memduhu övme amacıyla tiryak zikredilir.
Tiryak hastanın mizacını güçlendirmesi ve hastanın durumunu iyileştirmesi gerekirken
memduhun gazabı ve kahrı değse o tiryak zehire dönüşür, denilmiştir.
•

Bir mertebe ŧabįǾat-ı tiryāk żaǾf-ı mizāca ķuvvet virmek ve bįmāruŋ ħoş-ĥāl olmasında iken ŧabǾ-ı
ezelįsi maĥv olup zehre tebdįl olur. Ve’l-ĥāśıl tiryāka ġażabı iśābet eylese ŧabįǾat-ı zehre tebdįl olur,
dimekdür. [173b]

“Ekhel” kolda bulunan, Farsçada “heft-endam” denilen ve hekimlerin kan aldıkları
damardır. Beyitte tıbbi terimlerle hayal kurulmuştur. Bu hayale dair şerhte açıklama
yapılmıştır. Gece, rengi açısından bedenden çıkarılan kirli ve siyah kana benzetilmiştir. Bu
işlemi gündüz gerçekleştirmektedir. Bazı insanlar hasta olduklarında kanları kirlenir. Bu da
bazen deliliğe sebep olabilir. O zaman hekimler kişiyi delilikten kurtarmak için yukarıda
bahsedilen damardan kanını alırlar. Bunun gibi gece de uzunluk sevdasıyla azıp isyankârlık
yapınca şüphesiz gündüzün uzunluğu onu kısaltır. Gündüzün neştere benzetilmesi kirli kanın
gece gibi, gündüzün de neşter gibi parlak ve uzamakta olması sebebiyledir.
•

Ħūn-ı sevdāyį-i şeb zāǾid ü fāsid gerded
Lā-cerem neşter-i rūzeş be-güşāyed ekĥel
“Ekĥel” ķolda müşterek didükleri ŧamardur ki ol ŧamardan ĥukemā iħrāc-ı dem ider ve daħı Fārisįde
reg-i heft-endām dirler… Meŝelā baǾżı insān marįż olıcaķ dem-i fāsid olur ve belki cünūnlıġına bāǾiŝ
olur. Ol vaķt ĥukemā anı taħlįś itmek içün reg-i meźkūrdan demini iħrāc iderler. Keźālik şeb daħı
dırāzlıķ sevdāsından fāsid olan dem-i sevdāsını iħrāc itmek içün neşter-i rūz reg-i meźkūrın açup ħūnı fāsidin aķıdur. [176b]

“Şiryân”ın kalpten bedene dağılan atar damara denildiği ve bu damara yürek damarı
da denildiği ifade edilmiştir.
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•

“Şiryān” şįn-i muǾceme ve sükūn-ı rā-yı mühmele ile “şerāyįn”üŋ müfredidür, şerāyįn ķalbden bedene
müteferriķ olan Ǿurūķ-ı nābıżaya dirler yaǾnį yürege ulaşur bir kiçirek mütehārrik ŧamardur ki yürek
ŧamarı dirler. [182b]

3.9.9. İnsan Tipleri
Metinde Urfî'nin şiirlerinde âşık, mâşuk, rakip, vâiz, zâhid gibi tiplere dair şerhte yer
yer bazı açıklamalar yapıldığı görülür.
a. Âşık-Mâşuk
Doğu klâsik şiir geleneğinin en önemli iki tipi âşık ve mâşuktur. Birçok nazım türü
bu iki tip arasında cereyan eden ilişkiler neticesinde ortaya çıkmıştır. Metinde şârih, Urfî'nin
beyitlerinde geçen âşık ve mâşuka dair hususiyetler hakkında yer yer bazı açıklamalarda
bulunmuştur.
Sevgili âşığın canını gamze mızrağı ve naz hançeriyle helak eylemiştir. Bütün buna
rağmen âşık sevgilinin vefasına nail olamamıştır. Sevgilinin en önemli hususiyetlerinden biri
onun vefasız oluşudur.
•

Şol cānān ki cānum üzerine nāz-ı ġamzeden gāh mızrāķ gāh ħançer atar yaǾnį şol dil-ber ki cānuma
nāz u ġamzeden gāhį mızrāķ ve gāh ħançer urur. [42a]

•

Ol dil-ber gerçi bizi helāk eyledi ammā ne çāre ki vefā metāǾından hįç cüzvį ĥāśılātına nāǿil olamadıķ,
dimekdür. [42a]

Sevgilinin saçı amber kokulu, âşığın gönlü kırıktır. Âşıkların gönülleri sevgilinin
amber kokulu perişan saçlarına asılıdır. Âşığın gönlü gibi sevgilinin de gönlü kırıktır.
•

Ķanı şol maǾşūķ ki göŋlümüzüŋ şikesteligin alup kendi muǾanber iki zülfine bıraġa yaǾnį şāhid ü
cānānuŋ zülfi ķıvrıķ ķırıķ olduġından bizüm daħı şikest olan ķalbümüzi alup kāşki ol kākül-i
muǾanberinde bıraġa, dimekdür. [42a]

Sevgilinin, ağzından çıkan hiçbir sözü tutması beklenmez. Hatta sevgili bu sözünü
yerine getirmeden âşık vefat eder. Sonuç olarak sevgili vefasızıdr.
•

Meŝelā bir Ǿahdį ki cānib-i maǾşūķdan śādır olmış idi ki Ǿāşıķa vefā eylesün içün Ǿāşıķ maǾşūķdan ol
Ǿahdüŋ vefāsını görmeyüp Ǿahd-i vefānuŋ elinde şehįd olmış olur. [70b]

Urfî’nin beytinde geçen “dil-i şûrîde” âşıkla “zülf-i perişân” mâşukla ilgili
unsurlardır. “Şûrîde vü hayrân” âşığın gönlüne derler. Aşk pazarında sevgilinin dağınık saçı
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bu hâlini âşığın gönlünden almıştır. Özetle aşk pazarında sevgilinin zülfünün perişan hâli
âşığın gönlünden haberdardır, denilmektedir.
•

“Şūrįde vü ĥayrān” diyü dil-i Ǿāşıķa nām iderler zįrā bāzār-ı maǾşūķįde dil-berüŋ zülf-i perįşānı ĥāleti perįşāniyeti yüz minnetle andan yaǾnį dil-i Ǿāşıķdan iķtibās eyler. [125b]

Beyitte geçen “çevgân-ı zülf” ibaresiyle sevgilinin yüzündeki beni kastedilmiştir.
Ayrıca, beyitte sevgilinin beni ile sümbül arasında renk ve koku bağlamında bir karşılaştırma
yapılmıştır. Lâkin sevgilinin beni sümbüle nispetle daha güzel kokmaktadır. Zira o kokusunu
Çin âhûlarının göbeğindeki misk kokusundan almıştır.
•

Be-sünbül mįzened çevgān-ı zülfį sįlį-i ħaclet
Ki nāf-ı āhū-yı Çįn mįterāşed gūy-ı meydāneş
… Zįrā çevgān-ı zülf ŧūbı ki murād ĥāldür, nāfe-i āhū-yı Çįnden maķŧūǾdur. [130b]

Beyitte “Eğer şerbetlere dalsam hazdan dudak ısırmam ve eğer zehirlere batsam
tükürüğümü dışarı atmam.” ifadesiyle âşığın sevgiliden gelen her şeye karşı boyun eğme ve
kabul etme durumu ifade edilir. Şerhte, “Âşığın karşılaştığı her şey onun hayrınadır.”
ifadesiyle bu düşünce desteklenmiştir.
•

Zi-źevķ leb ne-gezem ger be-şehd ġavŧa ħorem
Ne-rįzem āb-ı dehān ger fürū şevem be-şereng
… Ve’l-ĥāśıl başa her ne gelse ĥaķķumda ħoş bilüp şākirüm. Her ne pįş-i Ǿāşıķ āyed ħayr-ı ūst māśadaķına mažhar düşmüşüm, dimekdür. [146a]

Aşağıda âşığın ayrılık esnasında sevgiliye olan kavuşma hayali ve hevesinin vuslatın
sonunda ayrılık ateşine dönüşeceği açıklanmıştır.
•

… ĥįn-i vuślatuŋ Ǿāķıbeti hicrān āteşine inķılāb olacaġını beyān itmekden Ǿibāretdür. [222a]

Aşağıda yer alan beytin şerhinde geçen “Vuslat-ı cânân mülâhaza vü ümîdin
idiyorum. Bu ise muhâl kabîlindendür.” ifadesiyle âşığın sevgiliye kavuşmasının imkânsız
oluşu ifade edilmiştir.
•

… vuślat-ı cānān mülāĥaža vü ümįdin idiyorum, dimekdür. Bu ise muĥāl ķabįlindendür. [234a]

Sevgilinin gamzesi ve yan bakışı kâfir ülkesini yağmalayan süvariye benzetilir. Bu
hayal münasebetiyle de “hayme” ve “kâfiristân” ibareleri zikredilmiştir. Şerhte bu hayale
açıklık getirilmiştir. Âşık sevgilinin gamzesi tarafından gönlünün yağmalanmasını ister. Bu
nedenle can çadırını kâfir ülkesinin sahrasına kurmuştur.
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•

“Ħayl” Ǿasker dimekdür… ġamzeŋ Ǿasākiri fetĥ-i kāfiristāna Ǿazįmet eyledükde orduyı kāfiristānı
yaġmā ve tārāc iderken maǾān pāy-māl itmek içün ħaymegāh-ı ĥayātumı getürüp śaĥrā-yı kāfiristāna
ķurarum tā ki yaġmāya hevesnāk olalar, dimekdür. [236b]

Urfî’nin beytinde geçen “Mutluluk gülistanında sızlanma elini gülümseyen güllerin
üzerine örtüyorum.” ifadesi âşığın aşk derdinden almış olduğu lezzete müptela oluşunun bir
göstergesidir. Şerhte âşığın bu durumuna “Ǿâşık-ı şûrîde” tamalamasıyla vurgu yapılmıştır.
Ayrıca “Her sevincin bir eleminin olduğu gibi sevgilinin aşkının gamının da sonunda vuslat
müjedisin olduğu” ifade edilmiştir.
•

Zįrā her neşāŧuŋ biŋ elemi muķarrer olduġı gibi ġam-ı Ǿaşķ-ı cānānuŋ daħı müjde-i vuślatı
müberhendür. [237a]

b. Rind
Dünya işlerini hoş gören kişiyi temsil eder. Çoğulu rindândır. Rind acıyı-tatlıyı, iyiyi
kötüyü hoş görür. Üzüntü ve neşe onun katında aynıdır. Hayat felsefesi böyle olan kişilere
“rind” denilir. Rindlik şiirde bir mazmun olarak ele alınır. Şâir kendini rind olarak
değerlendirir. Ona göre cihanın hiçbir kadar değeri yoktur.
“Eğer şerbetlere dalsam hazdan dudak ısırmam ve eğer zehirlere batsam tükürüğümü
dışarı atmam.” ifadesi rind kimsenin ruh hâlinin yansımasıdır. Şerhte rindlerin düsturu olan
“âşıkların başına ne gelirse onun hayrınadır.” düsturu rindler için de geçerlidir. Yine şerhte
geçen “başa ne gelse hoş bilip şükrederim.” ifadesi bunu desteklemektedir. [146a]
Şerhte kullanılan “rind-i cihân” ifadesi beytin rindane edâsı sebebiyledir. Şerhte
geçen “küstâhâne” ifadesi de rindlerin bir özelliğidir. Öte yandan rindlikte mâsivâ
cemâlullâh olarak görüldüğü için Allâh’tan farklı olarak kabul edilmeyeceği ifade edilmiştir.
•

Pes maĥabbet-i cānān beni bir ĥāle getürmişdür ki Beytü’l-Ĥarām’a varmaķdan bütkedeye varmamda
tefāvüt yoķdur. Bu śūretde sākinān-ı ĥaremüŋ redd ü ķabūlleri keşmekeşini kim diŋler, dimekdür.
[221a]

Urfî’nin “Sarhoşların bayramında matemzederlerle beraber taziye için şehitlerin
toprağının başına gittim.” beyti rindane üslûp çerçevesinde kaleme alınmıştır. Şerhte bu
beyitle alâkalı olarak bazı açıklamalarda rindlere dair bilgiler verilmiştir. Beyitte geçen
bayramın rindlerin bayramı olduğu “mestân” kelimesinden anlaşılmaktadır. Zira şerhte
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rindler için kullanılan “bâde-hâr” ibaresi buna işaret eder. Ayrıca feryat ve figanın tesirinden
“bâde-hâr” rindlerin coşup bayram etmeleri de rindliğe işaret eder.
•

Ol vaķt bāde-ħˇār rindler feryādum teǿŝįrinden cūşa gelüp ŧarab iderek Ǿıyd u nev-rūz iderler,
dimekdür. [226a]

c. Rakîb, Hasût
Rakibin gönlü bir taş özelliği gösterir. Aşağıda yer alan örnek bu özelliği ile ilgilidir.
Beyitte “Sana haset eden kişinin kalbi o kadar sertleşmiştir ki eğer elması hatırlarsa vefa
şehidinin eli ile kırılır.” ifadesiyle rakipten “hasut” olarak bahsedilir. Rakip tipiyle alâkalı
olarak kurulan hayale dair şerhte şu açıklamalar yapılmıştır: “Elmas” meşhur bir madendir
ki gayet sert ve zehirli olduğundan düşmanın kalbine yad getirdi. Mesela bir insan bir insana
düşmanlık ve haset eylese gönlü elmas gibi katı ve zehirli olur. Beytin Anlamı: Ey risalet
sultanı ve ey nübüvvetin yüce hanesinin şehsüvarı! Sana haset edenin gönlü ne kadar serttir
ki elmas bu kadar sert iken ve vefa şehidi olan aşkının ahdi elinde mahfuz iken hasetçinin
gönlü aklına getirse o anda kırılır. Beytin bir manâsı böyle olmalı ama asıl manâ şöyle olsa
gerek: Eğer senin hasetçinin kırık ve yasaklı olan pis kalbi, elması hatırına getirip bir kez
aklından geçirse o kadar katı olduğu hâlde öyle zayıf bir hal alır ki vefa şehidi olan ahdin
elinde kırılıp kalır. Mesela bir ahdi ki sevgili tarafından âşığa vefa eylesin diye vermiştir,
âşık, sevgiliden o ahdin vefasını görmeyin vefa ahdinin elinden şehit olmuş olur. Demek
olur ki: Ey zat, senin hasetçinin gönlü zorlandığı için ne kadar gevşeklik ve zayıflık
kazanmış. Ki gerçi elmasın sertlikte şöhreti bilinirse de o kırık olan hasetçinin kalbi hatırına
gelip cereyan ederse bir derece balta misali zayıf bir hâle düşer ki vefa şehidi olan zayıf ve
ince ahdin elinden düşse derhal kırılır ve paramparça olur. Hasılı hasetçin, hasedinin
şiddetinden o kadar kırıklık ve zayıflık kazanmıştır ki eğer o hâlde sert tabiatlı elması
hatırına getirse derhal zayıflık hâline düşer. O kadar ki o elmas vefa şehidi olan ahdin eline
düşse parça parça olur. Yani hasetçinin kalbi o kadar zehirli ve kırıktır ki öldürücü derecede
zehirli olan elmasın zehirli olmasına sebep olur ve onu hatırına getirmesi sebebiyle vefa
şehidi olan ahdin elinde parçalanır çıkar gider, demektir.
•

Dil-i ĥasūd-ı to elmās eger be-yād āred
Be-dest-i Ǿahd-i şehįd-i vefā şeved meksūr
“Elmās” meşhūrdur ki ġāyetde ķatı ve zehrnāk olduġından ħaśmuŋ ķalbine yād getürdi. Meŝelā bir
ādem bir ādeme ħuśūmet ü ĥased eylese elmās gibi göŋli ķatı ve zehrnāk olur… [70b]
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Şerhte, bülbül ile Urfî'nin kastedildiği ifade edilir. Bülbül ile bok böceği arasındaki
ilişki Urfî ile rakibin arasındaki ilişki gibidir.
•

“Bülbül”den murād ǾUrfį’dür, “caǾal” ĥāsiddür, bülbül ile caǾalüŋ vech-i münāsebeti olmaduġıçün
żıddı olduķlarını daħı bu taķdįr iledür ki bülbül rāyiĥa-i gülden kesb-i teleźźüź caǾal ise geberir. Pes
ġazelden ĥāsid daħı bu keyfiyeti kesb eyler, dimekdür. [179b]

Aşk yolunda şeytanın askerleri ve lanetli rakip yol kesicilerdir.
•

Pes rāh-ı Ǿaşķ ki Ǿasker-i şeyāŧįn ve leşker-i raķįb-i laǾįn anda reh-zendürler. [243b]

d. Vâiz, zâhid
Dinî öğütlerde bulunan kişiye denir. Vâiz, şâirlerin hoşlanmadığı bir kişilik sergiler.
Onun zâhidten hiçbir farkı yok gibidir. Çünkü o da dinin dış kabuğunda oyalanmaktadır.
Zâhid Allâh'ın buyruklarını yerine getirmekle birlikte, şüpheli şeylerden de kaçman kişidir.
Şiirde dinî konularda anlayışı kıt, her işin ancak dış kabuğunda kalabilen, derinlere inmesini
beceremeyen, ilim ve imanı dış görünüşüyle anlayan, bunu da ısrarla başkalarına anlatan ve
durmadan öğütler verip topluma düzen verdiklerini sanan kişiler olarak ele alınır. Dar dünya
görüşü içine sıkışıp kalmışlardır. Dar kalıplı bilgilere bağlıdırlar, hayatın acemisidirler. Bu
bakımdan çok zaman gülünç duruma düşerler. İmandan hiçbir zaman hakikate
ulaşamamışlardır ve samimiyetleri yoktur. Şâirler daima zâhidin karşısında âşığı görürler.
Zâhidte olanlar âşıkta yoktur. Bu bakımdan geçimsizdirler. Zâhid aşkı inkâr ettiği için bu
duruma düşmüştür. Tek emelleri cennete kavuşmaktır. Güzellikleri göremezler. Başkalarını
sıkar, ıstırap verirler. Bu bakımdan alaya alınırlar. Riyakârdırlar. Ellerinden ve dillerinden
tesbîh eksik olmaz (Pala, 2004: 501). Urfî’nin şiirlerinde de zâhid ve vâiz tiplerinden benzer
şekillerde bahsedildiği görülür.
Şerhte vâizin nasihati eğer aşk ve şevk hâlini doğrulayıcı nitelikte değilse onu
dinlemektense kulağını pamukla kapatmak daha iyidir, denilmektedir. Lâkin aşk feryadında
kusur edilmemelidir. Zira âşıkların âşıklık hâlleri kavuşmaya ve cânâna mahrem olmak için
rehberdir.
•

YaǾnį nāśiĥüŋ bevc ü nā-śaĥįĥ olan güftügūsını ne içün olduġını fehm idemem. Pes ol ķadar bilürüm
ki pendüŋi istimāǾ itmekden ise ķulaġumda penbe tıķamaķ yegrekdür. Ĥāśılı bir vāǾižüŋ vaǾžını
muĥriķ ve Ǿaşķ u şevķ keyfiyetini taśdįķ ider, olmaduġı śūretde menfaǾat u maǾāş u celb ŧāǾif ü intiǾāş
içün olur. [151b]
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“Gül” sevgiliden istiaredir. “Murad kokusu”ndan kasıt kavuşmaktır. Sevgili ile zâhid
tipinin yan yana gelmesi de mümkün değildir. Ayrıca beyitte işaret edilen “ez-hâne-i
hammâr” tabirine de atfen, şerhte murad kokusu alabilmek için gülün meyhaneden
getirilmesi gerekir. Bu da mümkün değildir zira zâhidle meyhane de bir araya gelemeyecek
iki unsurdur.
•

Zāhidā būy-ı murād ez-her gülį ne-āyed be-yād
Tā mey-ālūd āverįm ez-ħāne-i ħammār gül
… Pes zāhide tenbįh ŧarįķiyle buyurur ki Maĥśūl-ı Beyt: Ey zāhid! Her bir gülden būy-ı murād ĥāśıl
olmaz yaǾnį her bir dil-berden bir merām ve vuślatla dil-ārām olamazsuŋ. [192a]

Zahidin en büyük arzusu cennete kavuşmaktır. Bütün ibadetleri ve şeriat kurallarını
bunun için yerine getirmektedir. Beyitte dile getirilen “Soyutlanmanın hafifliğinin tadına
varamamış olma” ve “cennetin sündüs ve istebrak kumaşlarının peşinden gitme” hâli zâhidin
özelliğidir.
•

Źevķ-i Ǿüryānį-i tecrįd ne-dānistem ĥayf
K’ez-pey-i sündüs ü istebraķ-ı Rıđvān reftem
… Zįrā Rıđvān’a mensūb sündüs ü istebraķ elbisenüŋ ārzūsı peyine gitdüm yaǾnį dünyāda terk-i tecrįd
Ǿüryanlıġı ki esbāb-ı sülūk-ı rāh-ı Ħudā’dur, ķıymetin bilemeyüp žāhid-i ħuşk gibi yalŋız sündüs ü
istebraķ peyine düşüp gitdüm, dimekdür. [225b]

3.9.10. Kavimler
Günümüzdeki anlamda bir kavim ve millet anlayışı 1789 Fransız İhtilali'nin
tetiklediği siyasi hareketler sonucu ortaya çıkmıştır. Lâkin bu durum, Orta çağ ve öncesinde
millet ve kavim kavramlarının olmadığı anlamına gelmez. Farklı olarak geçmişte kavim
isimlerinin daha genel ve coğrafyaya özgü olduğu görülür. Bununla birlikte edebî eserlerde
mitolojik ve efsanevî bazı kavim isimlerinin kullanılmıştır. Bu isimler şâirlere hazır hayaller
ve mazmunlar sunması açısından önemlidir. Çalışmaya konu olan metinde Türk, Arap,
Acem ve Hindû gibi kavim isimlerinin yanı sıra efsanevî ve mitolojik bazı kavimlere de yer
verilmiştir.
a. Âd ve Semûd
Semûd, Salih Peygamberin kavmidir. Bu kavim, Kurân-ı Kerîm'de A'raf/7:73'te
“Semûd’a da kardeşleri Sâlih’i (gönderdik). Onlara, “Ey kavmim!” dedi, “Allâh’a kulluk
edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size
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bir işaret olarak Allâh’ın şu devesidir. Onu bırakın, Allâh’ın toprağında otlasın. Ona kötülük
etmeyin; sonra sizi elem verici bir azap yakalar.” ifadeleriyle zikredilir (Pala, 2004: 413).
Metinde “Felek varlık dalgasına senin emrin aksine iki kez daldı ve ebedî ömrün
sonuna ulaştı.” anlamındaki beytinin şerhinde “Ad ve Semud ile Nuh Aleyhisselam tufanıdır
ki iki kere tufan denizine daldı. İşte bu durum senin emrine muhalefetten oldu. Burada
kastedilen zulüm ve haksızlıktır. Çünkü dünyanın ilk seferinde rüzgâr ile tufana kapılması
günahın ve zulmün artmasından kaynaklanmıştır.” denilmiştir.
•

Eger felek fermānuŋla bir kez ġavŧa urmış olaydı, Ǿömr-i cāvidānuŋ çāķ-ı sįnesine çıķardı iki ġavŧadan
murād ŧūfān u rūzgār ǾĀd ve Ŝemūd ve Ŧūfān-ı Nūĥ Ǿaleyhi’s-selāmdur ki iki kez ġavŧa-zen-i baĥr-ı
ŧūfān oldı. Pes bu keyfiyet işte emrüŋ ħilāfından vāķıǾ oldı ki murād žulm ü taǾaddįdür zįrā cihānuŋ
defǾa-i evvelįde rūzgār ile ŧūfān olduġı keŝret-i fısķ u žulmden nāşįdür. [33a]

b. Türk
Klâsik Fars şiirinde “Türk” kelimesinin güzel ve güzellik sembolü olarak kullanıldığı
bilinmektedir. Metinde şâirlerin “Türk”ü acımasız sevgili yahut Müslüman tazesi için
kullandıklarından bahsedilmiştir.
•

“Türk” şuǾarā bį-raĥm maĥbūba ıŧlāķ iderler yāħūd İslām tāzesinden kināye ola. [168b]

c. Hindû
Urfî'nin “Benim kalemimin mestane nağmeleri felek güzelini sarhoş etmiştir. Benim
bu kalemim Hindûsuna kim verdi yâ Râb bu şarâbı?” anlamındaki beytinin şerhinde
Hindûnun siyahlığından, “Kalem için ‘Hindû’ ifadesi şâirane ve hoş bir ifadedir. Çünkü
Hintlilerin çoğu esmerdir. Ve güzel dilberleri de esmer oldukları için cazibeleri çoktur.”
ifadeleriyle bahsedilir.
•

Ķaleme Hindū taǾbįri şāǾirāne bir ħoş edādur zįrā Hindįlerüŋ ekŝerįsi esmer vāķıǾ olmışlardur. Ve
maĥbūbları daħı siyāh çerde olduķlarından ceźbeleri ġāyet kemāldedür. [24a]

Urfî'nin “Çimenin Efrasiyâb’ı sonbahar ile savaşmak için rüzgâr atı, sebze zırhı ve
nergis süngüsünü kullandı.” anlamındaki beytinin şerhinde “Efrasiyâb” için Türklerin
padişahlarından biri olduğu ifade edilmek suretiyle Türklerden bahsedilmektedir.
•

“Efrāsiyāb” Türk’üŋ pādişāhlarından birinüŋ ismidür ki … [118b]
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d. Acem
Urfî’nin “Yıkık dökük duvar (Urfî) üzerindeki nakışlarda Acem’in ulu kimselerinin
izleri görünüyor.” anlamındaki beytinde Acem'in uluları anlamındaki “sanâdîd-i ǾAcem”
ifadesi hem coğrafya hem de kavim anlamında kullanılmıştır.
•

“Śanādįd-i ǾAcem” ǾAcem kibārı ve rükni dimekdür. [8b]

e. Arap
Urfî'nin “Devran kim ki Arap ve Acem Padişâhının meddâhının tahtını süslesin!.”
anlamındaki beytinde Arap ve Acem kavim isimleri zikredilmiştir.
•

Devrān ne kişidür ki ǾArab u ǾAcem pādişāhınuŋ meddāĥı mesnedine zįb ü zįver ü ārāyiş vire. [9b]

Aşağıdaki örnekte görüldüğü üzere “ǾArab’da” ibaresi bir kavim adından çok Arap
coğrafyası anlamında kullanılmıştır.
•

“Selmā” ǾAcemde ve Leylį ǾArab’da maĥbūba dirler ki meşhūrdur. [11b]

Aşağıda yer alan beytin şerhinde “kabâǿil-i hâriciye-i ǾArab” ifadesiyle Arap hariciye
kabilelerinden bahsedilmektedir.
•

Ĥażret-i Ħayru’l-Beşer śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemden žuhūr idüp ve ķabāǿil-i ħāriciye-i ǾArab bu
gūne muǾcizeler ile dem-beste olup ġayr diyecek kelām bulamaduķlarından Mecnūn’dur, dirlerdi.
[107a]

•

“Zengį” taǾbįri Fārisįde ǾArab’a ıŧlāķ olınur. [157a]

f. Tatar
Metinde Maveraü’n-nehir bölgesinde yaşadıkları ve güzellerinin meşhur olmalarıyla
anılmaktadır.
Aşağıda yer alan örnekte “şâhidân-ı Tatâr” ibaresiyle Tatar güzelleri kastedilmiştir.
Urfî'nin “Bahtımın yaşlı kadını eğer Tatar güzellerinin zülüflerini süslese Tatar güzellerinin
saçları beyazlar.” ifadeleriyle zikredilmiştir.
•

Eger benüm Ǿacūze ve ferŧūte baħtum zülüflerini nižāmlayup ārāyişe ķalķarsa Ǿacūzelikden ol ķadar
sefįd olmışdur ki aķlıġı Tatar tāzelerinüŋ nāzenįn siyāh zülüflerine bile teǿŝįr eyler, dimekdür. [75a]

•

“Tatar” Māverāǿü’n-nehr didükleri maĥalde bir milletüŋ ismidür ki meşhūrdur. [79b]

Tatar miski ve âhûsu meşhurdur. Metinde Tatar’ın diğer konu edilişi Urfî’nin “Onun
tabiatının sevgilisi bir halvette oturmuş ki o alanın penceresi Tatar ceylanlarının (misk
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kokulu) göbeği olmuştur.” anlamındaki beytinde geçen “nâf-ı âhû-yı Tatar.” ifadesi
münasebetiyledir.
•

“Nāf” Māverāǿü’n-nehr’de bir nevǾ āhū göbeginden ĥāśıl olan misk dimekdür … ĥaremi şemįm-i
Ǿanber-būy-ı nāfe-i āhū-yı Tatar ile māl-ā-māl olmışdur, dimekdür. [81b]

3.9.11. Metinde Bahsedilen Klâsik Eserler
Şerhte, Farsça ve Türkçe klâsik eserlerden genellikle manzum iktibaslar yapılmıştır.
Şârih, Urfî’nin “Nimet verici Allâh’a şükretmekten ne zamana kadar dilini bağlayacaksın?
İrfana doğru git zira onun nimetlerinin kadrinin dil pervanesini azlettiğini görürsün.”
anlamındaki beytinin şerhinde Attar'ın Pendnâme’sinden “Akıllı olan şükredicidir. O
an kendi nefsini kontrol edicidir. Nimetlerin şükrünü hakkıyla verir ve gâfilleri ikaz eder.”
anlamındaki beytini örneklendirmiştir:
•

Nitekim pervāne-i fermān-ber münkir-i niǾmet-i Ĥażret-i Rabbü’l-Ǿİzzet olan Nemrūd-ı laǾįnüŋ zebān
u dimāġın Ǿazl ve ayırmaķ ve teźlįl eyledi. ŞiǾr:
ǾĀķil ān bāşed ki ū şākir buved
Ve ān-gehį ber-nefs-i ħod ķādir buved
Şükr-i niǾmet-rā kemālį mįdehed
Ġāfilān-rā gūşmālį mįdehed [149a]

Metinde atıf yapılan klâsik eserden biri de Nâbî'nin Hayriyye'sidir. Urfî’nin beytinin
şerhinde “Nâbî merhûm Ħayriyye’sinde buyurur.” ifadesinden sonra anlamsal olarak
Urfî'nin beytiyle alâkalı bir bölüm nakledilmiştir:
•

Ve ĥüsn-i ebed nežāreti ǾUrfį’nüŋ olsun zįrā ol bāġ-ı ĥüsnüŋ śafāsı beyānında nice Ǿārif-i billāh naķdi cānın revān-ı sūy-ı beķā-billāh olmışlardur nitekim Nābį merĥūm Ħayriyyesinde buyurur:
ŞiǾr:
Dūzaħ u cennetine hįç itme nažar
Śāĥibin iste eyā nūr-ı baśar
…
Ve’l-ĥāśıl Ǿārif-i billāh müştāķ-ı cemāl-i ba-kemāl-i Ĥażret-i Źü’l-celāl olmaları ĥasebiyle cennetüŋe
maħlūķdur. Andan tecāvüz birle beķā-billāh ŧalebindedürler. [192b]

Urfî'nin beytinde Sadî'yi zikretmesi münasebetiyle, şârih, Doğu edebiyatının
klâsiklerinden sayılabilecek Bostan ve Gülistan eserlerine dair açıklamada bulunmuştur.
•

Nāziş-i saǾdį be-muşt-ı ħāk-ı Şįrāz ez-çe būd
Ger ne-būd āgeh ki gerded mevlid ü meǿvā-yı men
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“SaǾdį”den murād selefde Gülistān u Būstān ve nice nice dįvān ve ķaśāǿidi teǿlįf iden merĥūm Şeyħ
SaǾdį’dür ki Şįrāz’dan yarım sāǾat miķdārı şarķįsi cānibinde Dil-güşā ismiyle be-nām bir bāġçe-i
İrem-tevǿemde medfūndur. El-ĥāletü hāźihį ǾAcem ıśŧılāĥ idinüp SaǾdį-i Medfūn-ı İrem dirler ki
maĥall-i duǾā olacaķdur ve merĥūmlaruŋ aśl-ı mevlūdı ve meskenleri Şįrāz’dur. [253b]

3.9.12. Kozmogoni
Metinde yer yer şârih tarafından kozmogonik bilgi ve mitlere dair açıklama ve
izahlara yer verilmiştir.
Metinde, kozmogoniye dair “Hikmet sahiplerinin sözlerine göre dünyayı sırtında ve
boynuzlarında tutan bir öküz vardır. Onun da altında büyük bir taş olup o taşın üzerinde
durur. Bu taş bir suyun üzerinde durur. Su ise büyük bir balığın üzerindedir diye beyan
ederler.” denilmiştir.
•

MaǾlūm ola ki gāv ve māhį didügi zįr-i zemįne vāķıǾ baķārla māhįdür ki meslek-i ĥukemā ķavlince
cihānı žahrına ve boynuzlarına ŧuta. Bir baķār vardur ve anuŋ altında bir Ǿažįm ŧaş olup ol ŧaşın
üzerinde ķāǿimdür ve ŧaş śu üzerinde ķāǿimdür. Śu daħı bir Ǿažįm māhįnüŋ üzerinde ķāǿimdür diyü
beyān iderler. [46a]

Hz. Ali’ye hitaben “Eğer senin muhabbetin şeytana kayık olsaydı, onu lanet
girdabından bir nefeste sahile çekerdi.” anlamındaki beytinde İslâm kozmogonosinde
Şeytanın Âdem’e secde etmeyişine telmih yapılmıştır. Şerhte bu konuya dair, Şeytan,
insanoğluna secde etseydi lanet halkası nasıl boynuna takılırdı, denilmektedir.
•

Şeyŧān Ādem ve evlādına secde idüp maĥabbetüŋüze ķıyām itmiş olaydı ħalķa-i laǾnet ķaçan ŧavķına
geçerdi, dimekdür. [94a]

Metinde Şia itikadı çerçevesinde anlatılan kâinatın yaratılışıyla alâkalı şu ifadelerle
detaylı kozmogonik bilgiler verilmiştir: Bazı tarikat ehli kimseler ve özellikle Şialar, çoğu
risalelerinde “Allâh önce benim nurumu yarattı.” ve “Ben ve Ali bir nurdanız.” hadîsi ile
birlikte şöyle rivayet ederler: Kâinatın Yaratıcısı olan Hazret-i Allâh, henüz meleklerin
ruhlarını, arşı, kürsüyü, yeryüzünü ve gökleri yaratmadan önce insan aklının sınırlarının
ötesinde yüz binlerce yıl boyunca İnsanların Efendisi olan Hz. Muhammed’in nuru, İhsanlar
Bağışlayıcı Allâh’ın ezelî kudretinde gizli olarak bulunuyordu. Hayli zaman sonra ruhlardan
bir millet yaratılınca Cenâb-ı Allâh tarafından kendilerine kimin yaratıcı ve kimin yaratılan
olduğunu ve kendilerinin ne durum ve vaziyette oldukları sorulunca yanlış cevap ile karşılık
vererek “Biz kendimiz için hem yaratıcı hem de yaratılanız. Sen de kendin için aynı
durumdasın.” dediler. Bu cevap üzerine İlahî kahrın ateşi onları yakıp tamamen yok etti.
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Bunun üzerinden nice nice zamanlar geçtikten sonra Vahyin sırdaşı yani Hz. Cebrail
Aleyhisselam yaratılıp daha önce o cahil millete sorulan soru kendisine de sorulunca doğru
cevap vermekte âciz kaldığı için sessiz bir hâlde bir zaman boyunca tefekkür denizinde
hayran olarak kaldı. Cenâb-ı Allâh tarafından müjde barındıran bir hitap geldi: Ey Cebrail,
bir süre boyunca yelpaze sallayarak uç. Bu Rabbanî emir gereğince doksan bin yıl boyunca
uçtuktan sonra emir hitama erince niyaz ederek şöyle dedi: Kanat vurmaktan gücüm,
kuvvetim kesildi. Ya durup dinlemeye ruhsat yahut uçma kudreti için fırsat ihsan eyle.
Bunun üzerine daha önce kendisine sorulan soruya tekrar muhatap oldu ve yine o cevabı
vermeye âciz oldu. Uçması için ruhsat verilince yine doksan bin yıl daha dolaştıktan sonra
Kudretullâh içinde, hava üzerinde bulunan nuranî bir kubbe görünce Allâh’tan onun üzerine
varmayı temenni eyledi ve ruhsat aldıktan sonra gidip o kubbeye girdi. Basiret ipini dört
tarafına uzatınca gözü içeride asılı, nurlar saçan bir kandile ilişti. Gördü ki kandilin bir tarafı
beyaza bir tarafı da yeşile meyletmiş. Bir süre boyunca bu duruma bakmakta iken kandilden
şöyle bir hitap geldi: Ey Cebrail, ne diye hayran hayran kalırsın? Ben nurun evveliyim ki
dilediğini yapabilen Allâh, seni ve nice nice mahlûku benim hatırım için yokluktan yeni bir
hayata getirdi. Sen makamına gittiğinde Hz. Allâh’ın hitabı gelince şöyle cevap ver: “Ya
Rab sen gücü yetensin ve yaratıcısın ve ben yaratılmış ve âcizim.” Cebrail böyle irşat olunca
makamına vardı ve mesul olduğu soru üzerinde cevap verince Hz. Allâh tarafından hitap
geldi: Ey Cebrail, bu kubbenin içindeki, seni irşat eden nur Habibim Ahmet ve onun vasisi
Ali’nin nurudur. İşte kâinat, bu yolla yaratıldı ve Âdem Aleyhisselam yokluktan hayat
sahrasına gelip Muhammed’in nuru ile bahtiyar olmuştu. [210a]
3.9.13. Sosyal Eleştiri
Edebî eserler, her ne kadar doğrudan tarih metinleri olmasalar da bir ayna vazifesi
görerek döneminin sosyal hayatı hakkında bizlere önemli bilgiler verir. Bir sanatçı olarak
hem Urfî tarafından beyitlerde hem de şârih tarafından şerh metninde yaşadıkları dönemde
şahit oldukları toplumsal olay ve durumlara dair bazı sosyal eleştirilerin dile getirildiği
görülür.
Metinde en fazla eleştirilen sosyal konulardan biri toplumda o dönemde yaygınlık
kazanmış olan oğlancılıktır. Bu durum o kadar yaygınlaşmıştır ki metinde “Eteği temiz,
cürüm ve isyandan tenini korumuş ve şalvarında zina ve livata izinin olmadığı şeyhlerden
birini bulamazsın.” denilmiştir.
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•

Zamānede elvān-ı fısķdan pāk-dāmen ve cürm ü Ǿiśyāndan ĥāfiž, ten-i meşāyıħdan birini bulamazsuŋ
ki fıśķ yaǾnį zinā ve livāŧa dāġ u nişānı şalvārında olmaya, dimekdür. [36a]

Zamanın kıtlığa ve pahalılığa düşmesinin sebebinin çok fazla günah işlenmesi olduğu
ifade edildikten, yani devrimiz fısk ile o kadar dolmuştur ki hiçbir sade yüzlü oğlan
bulamazsın ki kadınların işlerini yapmasın, ifadesiyle erkeklerin kadınlara özendiğine
denilmiştir.
•

… devrümüz şol mertebe fısķ ile memlū oldı ki hįçbir sāde-rū oġlan bulmazsuŋ ki Ǿavratlar śanǾatın
irtikāb itmeye. [36a]

Halkın, günah ve isyandan başka bir işi ve kazancı yokken yine de ağızlarını açıp
“Filan fakir kimse mallarından hiçbir şey tutmadığından yiyecek ve içecekten âcizdir.”
diyerek birbirlerine yakınırlar. Ancak hiç dinin yasaklarını çiğnediklerini düşünmezler ki
asıl âcizlik ve fakirlik sebepleri odur, denilmiştir.
•

ǾAvāmuŋ kār u kesbi fısķ u Ǿiśyāndan ġayrı yoķ iken yine leblerin cünbān idüp teşekkį iderler ki fülān
miskįn kimesne māldan hįç nesne ŧutmaduġından mekįlāt u meşrūbātdan Ǿācizdür diyü birbirin ĥayf
iderler. [36b]

Urfî beytinde, insaniyetin artık Ankâ ile ikiz olduğunu zira insaniyetin manen Ankâ
ile ikiz gibi, ismi olup cisminin olmadığı ifade edilerek genel manâda bir insanlık eleştirisi
yapılmıştır.
•

“Be-merdümį” insāniyetlige ol insāniyetlik ǾAnķā ile tevǿem ola, zįrā insāniyet didükleri maǾnen
ǾAnķā-miŝāldür. [90b]

Şerhte, zamanımızda kendini evliyaya nisbet edenlerin kendileri daha İslâm'ın
şartlarından ve Hz. Muhammed Mustafa'nın dininin kurallarından habersizlerdir, ifadeleriyle
samimi ve bilinçli bir Müslümanlığın yaşanmadığına dair sosyal bir eleştiri söz konusudur.
•

Nitekim zamānumuzda iderler şöyle ki her biri kendini bir evliyāya nisbet idüp henūz şurūŧ-ı
İslāmiyye ve ķavāǾid-i dįn-i Muśŧafāviyyeden bį-ħaberlerdür. [150a]

Bir vâizin vaazı yakıcı ve aşk ve şevk hâlini tasdik edici olmadığı surette o vaazın
menfaat, maaş ve geçinme için olacağı belirtilerek onu işitmemek için kulağını pamuk ile
tıkamak gerektiği ifade edilmiştir.
•

Ĥāśılı bir vāǾižüŋ vaǾžını muĥriķ ve Ǿaşķ u şevķ keyfiyetini taśdįķ ider, olmaduġı śūretde menfaǾat u
maǾāş u celb ŧāǿif ü intiǾāş içün olur. Pes anı istimāǾ itmemek içün ķulaġuŋı penbe ile tıķa. [151b]
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Metinde, ehl-i irfan her ne kadar vahdet köşesini isteyip kendi ilmiyle zaman
geçirmekte ise de onların başlarına rakipler tarafından ayıplama ve eleştiri taşları atıldığı
ifade edilmiştir. Böylece bu kimselerin kalpleri atılan ayıplama taşlarıyla derileri kaplan
derisi gibi olmuş ve hak etmedikleri sözleri işitmekten de kalplerindeki bıkkınlık tozuyla
gönül darlıklarının arttığı ifade edilmiştir.
•

Ehl-i Ǿirfān her ne ķadar gūşe-i vaĥdeti iħtiyār iderek kendi maǾārifiyle imrār-ı zamān itmekde ise de
başları seng-i ŧaǾne-i aġyār-ı bed-tebārdan mānend-i pūst-ı peleng olaraķ dāǿimā istimāǾ-ı güftügūy-ı
nā-sezālarından ķalbleri jeng-i ġubār-ı melālet ile teng-efzādur. [166a]

Metinde güzel kılıçlara keskin ve değerli olsun diye su verilmesine dair, eğer bir
kılıçta su olmazsa onu kimse almaz, denilerek bilgi verilmiştir. Dönemin demircilik
zanaatına dair bu bilgiyle, şâir dönemindeki olumsuzluklar, aksaklıklar ve insanlığın gelmiş
olduğu duruma dair bir ilişki kurarak eleştiride bulunmuştur.
•

Şāh Behrām mızrāġı peykānında āb teǿŝįr olmamış. Bu nükte ise meşhūrdur ki aǾlā tįġlara keskin ve
ķıymet-dār olsun içün śu virürler. Pes dimek olur ki Ǿālem bir mertebe bį-ab olmışdur ki tįġ-i Behrām
bį-ābįden rüsvā-yı Ǿām olmışdur zįrā bir tįġde āb olmayıcaķ kimse anı almaz. Pes devrümüzüŋ aĥvāli keyfiyeti daħı böyle olmışdur, dimekdür. [35a]

Metinde Hz. İsa Aleyhisselam’ın feleğe misafir olarak gitmişken sofrasında sadece
bir ekmeğinin olması gibi bilhassa hüner ehli kişilerin de bu dönemde ekmek
bulamadıklarının ifade edilmesi suretiyle sosyal eleştiri yapılmıştır.
•

Zamānede hünerver nānı ķande bulsun ki Ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām gibi źāt felege mihmān gitmiş
iken sofrasında bir itmegi var. Bu remzi tekrārdan murād, kemāl-i şiddet-i ķaĥŧ ve teǿkįd-i ġalā
beyāndur. [35b]

Metinde cimrilerin, fakirlere ihsan etmemek için daima ellerini ceplerine koydukları
ifade edilerek dönemin sosyal bozukluğuna dair bilgi verilmiştir.
•

Buħller elini fuķarāya beźl itmesün içün dāǿimā ceybinde ĥabs eyledükleri gibi … [72a]

3.9.14. Âdet, Gelenek, Görenek ve İnanışlar
Şerh metinlerinde edebî bir gelenek olarak şârihler, şerh edilen metnin anlam
düzeyiyle alâkalı olarak devrin sosyal, edebî ve kültürel durumunu yansıtan
değerlendirmelerde bulunurlar. Bu değerlendirmelerden hareketle dönemi sosyal, kültürel
ve edebî yönden kavramak mümkün olabilmektedir. Yanyalı Süleyman Efendi, şerh
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metninde Urfî’nin beyitleriyle alâkalı olarak yer yer bu tür değerlendirmelerde bulunmuştur.
Beyitlerden hareketle yapılan bu değerlendirmeler İran, Hint ve Anadolu coğrafyalarındaki
kültürel benzerlik ve farklılıklara dair de bizlere ipuçları vermektedir.
Sosyal hayat, Urfî'nin şiirinde önemli bir arka plan olarak yer alır. Dönemin gelenekgörenekleri, inançları, kabulleri, hayat anlayışları, insan ilişkileri şiirde kendine yer
bulmuştur. Öte yandan Urfî'nin beyitlerinde geçen unsurların yanı sıra şârih tarafından da
sosyal hayata dair bazı bilgi ve izahların yer aldığı kısımlardan örnekler aşağıda yer
almaktadır.
Urfî’nin “Senin vasıflarının düşüncesinin gecesindeki hayret ışığı mübarek akıl
kuşunu yuvasından düşürmüş.” anlamındaki beytinde geçen telmihe dair şârih, “Bu inciler
saçan beyitte, avcıların, karanlık bir gecede yuvasında rahat bir hâlde uyuyan bir kuşun
yuvasının altına girerek ellerindeki mumun parlaklığı ve ışığıyla kuşun başını döndürerek
avlamalarına hatırlatma vardır.” ifadeleriyle izahatta bulunmuştur.
•

Bu beyt-i gevher-niŝār śayyādlaruŋ şeb-i tārda āşiyānesinde āsūde vü ġunūde olan murġ-ı serįü’sseyrüŋ çerāġ ile zįr-i āşiyānesine girüp iśabet-i şiddet-i şaǾşaǾa ve żiyāsından ser-nigūn
itdüklerine telmįĥdür. [2b]

Metinde geçen “deǿb-i kadîmdür.” ifadesiyle durumun eskiliğine ve devam edegelen
bir âdet olduğuna işaret edilmiştir. Burada yer alan ifadede şârih, “mihnet ve gam mahalli
olan bedenin organlarına gamın hikmetleri nüfuz edince bedeni zayıflatıp yokluğa
ulaştırması” ile dönemin tasavvufî algısına dair bir açıklama yapmaktadır.
•

Zįrā maĥall-i miĥnet ü ġam olan eczā-yı bedende Ǿumūm-ı ġamuŋ ĥikemi nāfiź olıcaķ bedeni żaǾįf
idüp fenāya įśāl itmek deǿb-i ķadįmdür. [4b]

Kadınların güzellik ve süs için yaptıkları bazı makyaj işlemlerinin o dönemde de
olduğu görlür. Buna dair, “sefîdî”nin kadınların yüzlerine süs için sürdükleri aklıklar, olduğu
bilgisi verilmiştir.
•

“Sefįdį” şol aķlıķlar ki ķarılar zįnet içün yüzlerine sürerler. [21a]

Bir kişinin sevdiği kimse başka bir diyara gitse onları onu şehrin dışına kadar
götürürler ve orada veda ederler, ifadeleri bizlere dönemin vedalaşma geleneğine dair ipucu
vermektedir.
•

Zįrā kişinüŋ sevdügi diyār-ı dįgere Ǿazm-i sefer itse dūstları anı çend sāǾat yer ŧışra getürürler ve andan
vedāǾ iderler. [31a]
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Metinde dönemin bir alışkanlığı ve geleneği olarak simsarlık ve dünürlük geleneğine
dair bilgi verilmektedir.
•

Laŧįfe maǾlūmdur ki bir kimesne bir ħāne ve bāġ alsa ara yire bir simsār diyü mütereddid ķorlar. Ve
biri evlenmek murād itse düŋür ve bir vesįle miyāncı vażǾ iderler. [36b]

Dönemin bir alışkanlığı olan afyonkeşliğe dair aşağıdaki kısımda “Acemi birinin
afyonu içip yirmi dört saat kendini kaybetmesi gibi düşmanın fitneleri de afyon uykusuyla
aklını kaybetsin.” ifadeleriyle bilgi verilmektedir.
•

Zįrā ǾAcemį olan afyonı yise yigirmi dört sāǾat güm-geşte olduġı gibi … [39a]

Aşağıda eskiden sosyal hayatta önemli bir yeri olan tavla oyununda kullanılan zara
verilen isim olan “mühre” ve tavla oyununun diğer bir adı olan “şeş-der” zikredilmiştir. Buna
istinaden şerhte tavla oyununun oynanmasına dair bazı açıklamalar yapıldığı görülür.
•

“Mühre” şeş-beş oyunın oynarken ġuruş gibi kemikden nesnelerdür. “Şeş-der” keźālik şeşbeş
oyunıdur ki bir ŧaş atmaġla mars olur. [44b]

Eskiden hayatın önemli bir parçası olan kılıçların süslenmesine büyük önem verilirdi.
Metinde bu geleneğe, “cevher” taban kılıçlarda görülen cevherdir ki kılıcın itibarını gayet
arttırır, ifadeleriyle süslü ve mücevherli kılıçların değerli olduğu ifade edilmiştir.
•

“Rümĥ” mızrāķ ve süngü dimekdür, “cevher” bunda ŧaban ķılıclarda žāhir olan cevherdür ki ġāyetde
ķılıcuŋ bāǾiŝ-i iǾtibārıdur. [46b]

Aşağıda yer alan kısımda eskiden İranlı ulu kimselerin başlarına taktıkları ve
giydikleri külahların önünü ve arkasını kıvırmaları geleneğine değinilmiştir.
•

Zįrā kibār-ı ǾAcem tāclarını giydükleri vaķt öŋüni eŋsesi ŧarafını ķıvırup yaraşsun içün müzeyyen ü
muǾanven iderler. [65a]

Metinde bir şâirin bir büyüğe kasîde yahut başka bir şiirle methiye sunduğunda o
büyük tarafından verilen bahşiş olan “câize” geleneğine ve bu geleneğin diğer bir adının
“sıle” olduğuna değinilmiştir.
•

“Cāǿize” didügi şundan kināyedür ki bir şāǾir bir kibāra ķaśįde yāħūd ġayrı bir gūne şiǾrle medĥiye
getürse ķabl-i kibārdan śādır olan baħşişe dirler. “Śıle” keźālik cāǿize vü Ǿaŧiyye maǾnāsınadur. [72a]
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Metinde Acem ahalisinin yastık yüzlerine Anadolu’da Hristiyanların yaptığı gibi
ibrişim ile suret nakşetmeleri geleneğine değinilmiştir.
•

ǾAcem āhālįsi yaśdıķ yüzlerine ibrişįm ile śūret-i naķş eylerler niteki Rūm’da ǾĮsevįler. [74b]

Örnekte Tatar, İran ve Dağıstan coğrafyasındaki saç örgü şekline değinilmiştir. Tatar,
İran ve Dağıstan semtlerinde Müslüman çocuklarının yirmi yaşına varınca kızlar gibi zülüf
salıverdikleri belirtilerek “Bu fakirin de çocukluk zamanında Dağıstan’da başıma geldi.
Belki beş sene uzun saçlı gezdim.” ifadesiyle şârihin de belirtilen geleneğe uyduğu ifade
edilmiştir.
•

“Tatar” Įrān ve Daġıstan semtlerine İslām çocuķlarına yigirmi yaşına varınca ķızlar gibi zülf
śalıvirürler. Bu faķįrüŋ daħı vaķt-i śabāvetümde dāġıstān’da başuma geldi. Belki beş sene zülüflü
gezdüm. [75a]

Eskiden şâirlerin, hâmîlerine sundukları methiyeler karşılığında aldıkları hediyeye
“câize” denirdi. Metinde İranlı şâirlerin yoksulluklarından dolayı akçe keselerinin bile
olmadığı bu sebeple memduh tarafından verilen akçeleri hırsları ve cimrilikleri sebebiyle
sarığının köşesine düğümleyerek canları gibi muhafaza ettiklerine değinilir. Şerhte câize
veriliş usûlüne dair bazı açıklamalar bulunmaktadır. Geleneğe göre câize için berat alınması
gerekmektedir. Lâkin bazen methiye sunulan kişi berat vermeden, git câizeni hazinedardan
al, diyerek şâiri başından defedermiş. Hazinedara gidince de bugün git yarın gel denildiğinde
bu şâir için büyük bir azap olurmuş. Bu sebeple de aldıkları câizeyi sarığına düğümleyerek
canları gibi korurlarmış.
•

ŞāǾirān-ı ǾAcemüŋ tehį-destlikleri ĥasebiyle aķçe kįseleri bile olmayup cānib-i memdūĥdan virilen
iĥsān aķçeleri gūşe-i destāra Ǿaķd iderler imiş. [89a]

Ayyaşların meyhanelerde önlerine çok az leblebi konularak kadehler dolusu şarabı
bu çok az leblebiye kanaat ederek içmeleri anlatılmıştır. Bu bize dönemin eğlence kültürü
hakkında ipucu vermektedir.
•

ǾAyyāşuŋ öŋine bir pāre leblebi vażǾ eyleseŋ anuŋla bir vaķtden ziyāde ve mütecāviz şarābı içüp
ķanāǾatde olur. [92b]

İran ve Dağıstan’ın ulu kimselerinin zenginlikleri sebebiyle başlarına giydikleri
külahlarını eğri takmalarına işaret edilmiştir.
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•

“Kec neh” şol fiǾle dirler ki ekŝerį ǾAcem ve Daġıstan kibārları ĥālet-i sāmān ile olduķları ĥasebiyle
külāhların egri ķorlar. [96b]

Ayyaşlar, sabah uyandıklarında mahmurluğu, sersemliği ve baş ağrısını gidermek
için şişenin dibinde geceden kalan son şarabı içerlermiş. Böylece “humar” denilen baş ağrısı
izale olurmuş. İşte sabah içilen bu içkiye de “sabûhî” denirmiş.
•

“Śabūĥį” mey-ħorlar miyānında śabāĥa mensūb olan śahbā-yı gülgūndur. Gice bāķį ķalup Ǿale’śśabāĥ anuŋla renc-i ħumārların defǾ iderler. [101a]

Örnekte, düğünlerde oynanan bir oyun anlatılmaktadır. Bu oyuna göre oyuncular
atlarla yarışarak “kasabü’s-sebk” adı verilen askıyı almaya çalışırlarmış.
•

“Ķaśabü’s-sebķ” şol aśķıdur ki dügünlerde aśup andan at yarış idüp her kim ilerü varur ise aśķı alur.
[104b]

Örnekte, hokkabazlar ve pehlivanların gösterilerini ve sporlarını yaparken giydikleri
kispet denilen deriden kıyafetten bahsedilmiştir.
•

Meşhūrdur ki gerek ĥoķķa-bāz ve gerek pehlivānlar śanǾatları icrāsı vaķtinde kispet giyerler. [119a]

Günümüz tıbbında albino olarak da bilinen bu hastalık, ten ve vücuttaki kıllarda
meydana gelen pigment problemi nedeniyle beyazlamasıdır. Burada o dönemde
gençliklerinde kaşı ve saçı beyazlayan bu kimselere olumlu bakılmadığı görülür. Şöyle ki
Türkçede “abras” olarak ifade edilen bu insanlar için müneccimler kötü saatte dünyaya
geldiklerini; hikmet sahibi kimseler ise uğursuz olduklarını ifade etmişlerdir.
•

“Sefįdį-i müje der-devr-i Ǿunfuvān” buyurduġı şundan kināyedür ki baǾżı kimesnelerüŋ zamān-ı
Ǿunfuvānından yā serinde yā ebrūsında yā bıyıġında beyāż mūlar žuhūr eyler, Türkįde aŋa nişān
“abraş” dirler. Müneccimler köti sāǾatde tevellüd itmiş dirler ve ĥukemā uġursuzdur, dirler. [122a]

Eskiden evlere girildiğinde misafirlerin ayakkabılarını çıkardıkları bir kısım
olurmuş. Ev sahibine “mizban” denilir ve örnekte bahsedilen “saf-ı niǾâl” denilen
ayakkabıların çıkarıldığı yerde misafirler karşılanırmış.
•

“Śaf-ı niǾāl” dāra girüp pā-pūş çıķarduķları maĥalle dirler. Mįzbān ķonuk alan şaħśa dirler. Mįzbān
śaf-ı niǾāli iħtiyār eyledügi şundan kināyedür ki kendine mihmān gelse śaf-ı niǾāle varup anı
ķarşılayup mihmānı bālāda mįzbān zįr cānibine oŧur, dimekdür. [123b]
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Eskiden şeyhler hırkalarının yakalarına “zih” denilen, Türklerin “lamelif” diye tabir
ettikleri yeşil bir işaret işlerlermiş.
•

“Zih” meşāyiħ ħırķaları girįbānında dögdükleri yeşil nişāndur ki ehl-i ŧuruķ aŋa lāmelif taǾbįr iderler.
[131a]

Mevlânâ Celaleddîn-i Rûmî Hazretleri’nin müritleri arasında gelişen raks ve dönüş
hâline “sema” denilmektedir.
•

“Lafž-ı” semāǿ istimāǾdandur lākin Mollā-yı Rūm Mevlānā ķaddesallāhu sırrahu’l-Ǿayānuŋ āyįn-i
ŧarįķinde ehl-i sülūk miyānelerinde vuķūǾ bulan ĥālet-i raķś u semāǿa dirler. [131b]

Eskiden bir atın cins olup olmadığını anlamak için atı sulak bir arazide
koştururlarmış. Eğer o at koşarken ardından toz çıkarsa o at askerler ve biniciler nezdinde
makbul kabul edilirmiş.
•

Bir keskin atı bir śulaķ yerde cevelān getürseŋ andan eŝer-i ġubār žuhūr eylese cündįler miyānında
muǾteberdür. [135b]

Metinde Horasan halkının cimriliğine dair bilgi verilmiştir. Kendilerine sunulan
methiyelere karşılık memduhları tarafından şâirlere verilen belgeye berat denilirmiş. Bu
beratla hazinedara gidilir ve oradan câize tahsil edilirmiş.
•

“Berāt”dan murād cānib-i kibārdan şuǾarāya virilen śile vü baħşiş berātıdur tā ki varup ħazįnedārından aħź eyleye. Āhālį-i Ħorāsān ziyādesiyle ehl-i buħl olduķların işǾār idüp buyurur ki ŞiǾr-i lāmekān-seyrüm cānib-i Ħorāsān’a Ǿazįmet iderse ķorķarum ki rūĥ-ı Enverį śile vü Ǿivaż yerine mülk-i
Ħorāsān’dan zügürtlük getürmeye. [137b]

Ata binmenin insana sevinç ve ferahlık vereceği ifade edilmiştir.
•

Pes meşhūrdur ki ata binmekde sürūr u ferāĥ vardur, dirler. [142a]

Mihek taşı eskiden altın ve gümüşün sahte olup olmadığını tespit etmek için
kullanılırmış. Maden bu taşa vurulmak suretiyle gerçek olup olmadığına dair şüphe ortadan
kaldırılırmış.
•

Meŝelā bir şeyǿ Ǿayne’l-yaķįn maǾlūm idinmek imtiĥān ŧarįķiyle miĥekke ururlar tā ki anda şek ü
şübhe ķalmaya. [147a]

Aşağıda yer alan kısımda çocukların ağaçlarda bulunan kuş yuvalarına karşı ilgi ve
hayranlıkları ifade edilmiştir.
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•

Pes sen ise śabįler miŝāl zįr-i dıraħtāna varup āşiyān-ı ŧāǿir-i delveti nažar idersüŋ yaǾnį śabįler aġaç
üzerinde āşiyāneyi göricek žāhiri cānibine vālih ü ĥayrān olduķları gibi sen daħı ŧāǿir-i devletüŋ žāhirį
ŧarafına nāžırsuŋ. [157a]

Deve önemli bir yük hayvanı olarak eskiden kervanlarda yük taşımak için uzun
menzilli seyahatlerde kullanılırmış. Bazen deve yorulduğu zaman deveci deveyi överek şarkı
söylemeye başlarmış. Bunu deve işitince de gayrete gelip yola devam edermiş. İşte örnekte
devecinin söylediği “hudâ” ismi verilen bu şarkıya değinilmiştir.
•

“Ĥudā” deve girānį-i ĥamlden bį-tāb olup yoldan ķalmaķ eŝnāsında iken devecisi deveyi taĥsįn ü
sitāyiş iderek envāǾ-ı naġamāt ile ırladuġını gūş idicek ġayrete gelüp tamām-ı menziline dek
revişinden ķalmaz. [159b]

Eskiden oldukça yaygın olan, insanlar hasta oldukları zaman veya bahar aylarında
vücutta biriktiği düşünülen pis kanın vücuttan çıkarılması işlemi yapılırdı. Bu işleme
hacamat denir. Örnekte buna değinilmiştir.
•

Meŝelā baǾżı insān marįż olıcaķ dem-i fāsid olur ve belki cünūnlıġına bāǾiŝ olur. Ol vaķt ĥukemā anı
taħlįś itmek içün reg-i meźkūrdan demini iħrāc iderler. [176b]

Metinde şâirin teşbih suretiyle değindiği bal ve mumdan hareketle dönemin bir
uygulaması olan bal ve mumun ateşte ısıtılarak birbirinden ayrıştırılması anlatılmıştır.
•

Ve’l-ĥāśıl tāze Ǿaseli ķāǾidedendür, āteşe vażǾ olınduķda mūmı bir cānibe ve Ǿaseli cānib-i āħere gidüp
birbirinden ayrılurlar. [180a]

Aşağıda yer alan örnekte, sarhoşların meyhaneden dönüşteki hâllerine dair bilgiler
verilmektedir. Ayrıca “Her kuşun eti yenmez.” ifadesi ile kadın-erkek ilişkilerinin
yansımalarına dair ipucu da verilmiştir. Aslında burada dolaylı olarak zâhid tiplerin
meyhanelere yaklaşmadığı da anlaşılır.
•

Ey zāhid! Her bir gülden būy-ı murād ĥāśıl olmaz yaǾnį her bir dil-berden bir merām ve vuślatla dilārām olamazsuŋ. Nitekim Türkįde dirler ki: Her bir ķuşuŋ eti yinmez. [192a]

Hindistan’da bir kimse vefat ettiği zaman tabutu çeşitli çiçeklerle süslenirmiş. Bazı
Şiilerin de bu geleneğe benzer şekilde tabutları güller ve çiçeklerle süsledikleri ifade
edilmiştir.
•

Ve daħı Hindįlerden biri vefāt eylese miyānelerinde ķāǾidedür ki tābūtunı envāǾ-ı gūne şükūfeler ile
tezyįn iderler. Ekŝer Ǿucb-ı revāfıžları daħı anlara nažaran güller ve şükūfeler ile donadurlar. [192a]
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İranlı hanlar ve diğer ulu kimseler zenginlikleri ile meşhur olunca gururlarından
başlarındaki kalpak ve diğer serpuşunu kıvırarak eğri bir şekilde takar ve böylece gösteriş
yaparlarmış.
•

Keç-nihād taǾbįri ǾAcemde ķāǾide-i külliyedür ki ħānlar ve ġayr-ı kibārlar āzürde-i dehrden bį-pervā
ve şürūt-ı yesār ile beyne’l-emŝāl şöhret-intimā olınca iftiħārından ser-nihādesi olan ķalpaķ ve ġayr-ı
gūne melbūseyi egri ķıvırup sāǿir nāsa nümāyişlik eylerler. [201b]

Dervişler, Kerbelâ şehidi, evliyalar önderi Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da çektikleri
sıkıntıları ve acıları ifade ettikleri kasîde şeklinde yazılan nazım türüne mersiye denilir. Bu
kasîdeler yüksek sesle ah u figan edilerek okunurmuş.
•

“Merŝiye” şol ķaśįdeye dirler ki anı ĥüzn içün nažm itmiş olalar. Meŝelā ehl-i ŧuruķ dervįşānuŋ Ĥażreti Sipeh-Sālār-ı Evliyā şehįd-i dest-i Kerbelā İmām Ĥüseyin ibni ǾAliyyü’l-Murtażā rađiyallāhu
Ǿanhümā ĥaķķında mübtelā olduķları meśāǾibi beyān iderek āh u efġānların evc-i semāya çıķardıķları
gibi. [202a]

Eskiden esnaflar ve tüccarlar kıymetli mallarını içeride saklayıp diğer kıymetsiz
olanları ise dükkânın önünde sergilerlermiş.
•

“Erzān metāǾ-ı rū-yı dükān” tüccār ŧāǿifesi dükkānı güşād eyledükde źį-ķıymet emtiǾasını içerüde
pinhān idüp sāǿir bį-ķıymet eşyālarını rū-yı dükkāna ruǿyet-i Ǿālemiyān itmek içün ķomaķdan
kināyedür. [211a]

Nevruz gecesi ve ramazan bayramı sabahında çocukların sevinci ve sokaklarda
oynadıkları oyunların yanı sıra ramazan boyunca sigara içmeyenlerin de kahvelere akın
etmeleri sosyal hayattan bir görüntü olarak anlatılmıştır.
•

ĶāǾide-i ǾAcemdür ki rūz-ı nev-rūz eyyāmlarında eŧfālüŋ ziyādesiyle beşāşetleri olup kūçe-be-kūçe
envāǾ-ı gūne lehv ü luǾba şürūǾ iderler. Nitekim śabāĥ-ı Ǿıyd-i śıyāmda duħān u ķahve tiryākįleri
iderler. [214a]

Padişahlar imza hükmündeki tuğralarını fermanların sonuna vururlarmış. Diğer
insanların ise tuğrayı fermanların üst kısmına vurdukları ifade edilmiştir.
•

Pes Ǿādet-i pādişāhān olan ŧuġrāyı fermānuŋ nihāyetine ururum yaǾnį ehl-i dünyā ki ŧuġrāyı fermānuŋ
bālāsına ururlar. [234b]
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Muharrem ayında, Kerbelâ’da Ehl-i Beyt’e yapılan zulümden dolayı insanlar bir
araya gelerek “ha ya hay” nidâlarıyla yas tutup mersiyeler okurlarmış. Bu oluşturulan
halkaya da “matem halkası” denirmiş. Ayrıca çille halkası denilen halkada insanlar Kerbelâ
hadisesine atfen insanların kendilerine eziyet ettikleri ifade edilmiştir.
•

“Ĥalķa-i mātem” Ehl-i Beyt muśįbetleriçün bir alay Ǿāşıķān māh-ı muĥarremde mātem idüp
merŝiyeler ķırāǿat itmek içün cemǾiyet ħalķasıdur. Nitekim źikri yāħūd mātemįlerüŋ çille ħalķası ola
ki eyyām-ı meźkūrlar mürūr idince kendilerini anuŋla eziyet iderler. [247b]

İranlı ulu kimselerin “diba” kumaştan kaftan giydikleri ifade edilmiştir. Ayrıca İranlı
şâirler de elbiseyi methetmek için “diba” tabirini kullanırlarmış.
•

Meŝelā esbāb pārçası ve kenārı yaması ve daħı kāġıd pāresi gibi “dįbā” kemħā, gezį ve bir nevǾ yalın
ķat aŧlāsa dirler ve kebāǿir-i ǾAcem ekŝeri andan ķaftān giyerler ve şuǾarāsı daħı libāsı medĥ itmek
murād eylese, dįbā taǾbįriyle medĥ iderler. [251a]

3.9.15. Tabiat
Urfî'nin beyitlerinde tabiat önemli bir dekor olarak kullanılmıştır. Tabiata ait unsurlar
çeşitli edebî sanatlara söz konusu edilmiştir.
Urfî'nin Keşmir kasîdesinde Keşmir şehrinin övgüsü tabiatı ve iklimi üzerinden
yapılır. Keşmir'in havasının güzelliğini övmek için tabiat unsurlarından ferahlık verici bir
hayal kurulması suretiyle bahsedilir. [28a]
Urfî'nin Hindistan'ın ab u hevâsından bahsettiği “Kasırga eğer Hindistan’a gelse
seher vakti güllerin üzerindeki su damlacıklarına toz saçar.” anlamındaki beytinde bir tabiat
olayı olan çiğ yağması ve kasırga beytin arka planında konu edilmiştir. Beytte geçen tabiat
hayali şerhte, hava ve su ne kadar güzel ki kuşluk vakti gül yüzüne düşen çiğlerden oluşan
tozları şu rüzgâr ki Hint diyarında kasırga eser, saba olup silker. Yani Keşmir’in güzelliğine
bak ki Hint diyarında esen kasırga yeli Keşmir’e gelince seher yeli olup kuşluk vakti güllerin
yüzüne düşen şebnem tozlarını silker ve goncalarını açar. Zira bilinir ki seher vakti güllerin
üzerine düşen şebnemler kuşluk vakti yok olunca güya güllerin üzeri tozlanır gibi olur. İşte
Hint diyarında kasırga olarak esen rüzgâr Keşmir girince seher yeline dönüşerek güllerin
üzerindeki tozları silip goncalarını açması Keşmir’in havasının ve suyunun güzelliğinden
kaynaklanır, ifadeleriyle şerh edilmiştir.
•

Meşhūrdur ki seĥerį gül üzerine düşen şeb-nem ķuşluķ vaķti maĥv olınca gūyiyā güller ŧozlanurlar
gibi olur. Pes Keşmįr’üŋ āb u hevāsı leŧāfetinden neşǿet ider. Bu ki diyār-ı Hind’de ķaśırġa esen yel
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Keşmįr’üŋ ħıŧŧasına dāħil olınca nesįm-i seĥere tebdįl olup güllerde vāķıǾ ġubārı iźāle idüp ġoncaların
güşād ider, dimekdür. [28b]

Tabiatta bulunan üç madde bitkiler, madenler ve bütün canlıları kapsayan insanların
da yer aldığı hayvanlardır. “Çâr mâder” dediği “dört unsur” yani anasır-ı erbaadır ki bütün
nesneler bu dördünden oluşur. Mesela toprak, su, hava ve ateş olmasaydı insan canlılık
bulamazdı.
•

“Se mevālįd” mevālįd-i ŝelāŝedür ki nebātāt u meǾādin ve biri ĥayvānātdur ki cümle ĥayy olan
nesnelerdür. Benį ādem daħı içinde dāħildür, “çār māder” didügi Ǿanāśır-ı erbaǾadur ki cemįǾ-i eşyā
andan mütevellid olmışdur. [48a]

Dört unsura dair “Anasır” feleğin dört unsurudur. Toprak, su, hava ve ateş küresi
gibi, ifadeleriyle de açıklama yapılmıştır. [144b]
“Bâhûr” aşırı sıcaklar günlerdir ki ağustos ayının yedi günüdür. O günlerde sıcaklığın
şiddeti cansız varlıkları yakar, denilmiştir.
•

“Bāĥūr” eyyām-ı bāĥūrdur ki aġustos ayuŋ yedi günleridür. Ol günler şiddet-i germiyet cemādātı iĥrāķ
eyler. [66b]

“Der-Medh-i Şâh Hüseyn” kasîdesinin başında bahariyye unsurlarıyla bahar tasviri
yapılmıştır. Şârih, “uyku ve gafletten uyandı.” ifadesini, kışın şiddeti, bahara dönüştü ve
nergis uykuda iken gözünü açarak bahçeleri süsledi, ifadeleriyle açıklamıştır.
•

Iśŧılāĥāt-ı bahāriyye ile ķaśįdenüŋ ibtidāsını tezyįn iderek buyurur … Ħˇāb u ġafletden bįdār oldı,
buyurduġı bundandur ki şiddet-i şitā bahāra taĥvįl olup nergis dįdesini ħufte iken güşād idüp bāġçeleri
tezyįn eyledi. [101a]

Metinde bir tabiat olayı olarak güneş tutulmasına “küsûf”, ay tutulmasına da “husuf”
denildiği belirtilmiştir.
•

“Küsūf” şemsüŋ ŧutulmasına dirler. Nitekim ķamerüŋ ŧutulmasına “ħusūf” dirler. [110a]

Tabiatta dört mevsime dair, “çâr fasl” dört mevsim, demektir. Üç ayı bahar mevsimi,
üç ayı şiddetli sıcaklar, üç ayı sonbahar mevsimi ve üç ayı da şiddetli soğuk, yağmur, kar ve
buz mevsimidir. Hepsi toplamda dört mevsim olur, denilmiştir.
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•

Çār faśl” dört mevsim dimekdür; se māhı mevsim-i bahār ve se māhı eyyām-ı şiddet-i germiyet-i
āfitāb ve se māhı mevsim-i ħazān ve se māhı vaķt-i şiddet-i serd bārān u berf ü yaħdur, cümlesi çār
faśl olur. [123a] “

Bir tabiat olayı olarak gökkuşağına da değinilmiştir. “Kavs” Arapçada yay demektir.
Lâkin kavs u kuzah yağmur dindikten sonra gökyüzünde görülen alâmettir. Türkçede
Meryem Ana kuşağı ve alayim-i sema da derler, denilmek suretiyle farklı karşılıkları da
açıklanmıştır.
•

“Ķavs” ǾArabįde yay dimekdür. Lākin ķavs u ķuzaħ şol Ǿalāmetdür ki yaġmur sükūnet bulduķda
çehre-i āsumān üzerine çekilür. Türkįde Meryem aŋa ķuşaġı ve alāyim-i semā daħı dirler. [143a]

“Fusûl” faslın çoğuludur. Mesela senede dört faslın olması gibi ki birinci fasıl
(mevsim) üç ay bahar, ikinci fasıl üç ay yaz ve şiddetli sıcaklık günleri, üçüncü fasıl sonbahar
mevsimi, dördüncü fasıl da şiddetli kış, kar ve yağmur mevsimidir. Hepsinin toplamı on iki
ay olur.
•

“Fuśūl” faśluŋ cemǾidür meŝelā senede fuśūl-i erbaǾa gibi ki faśl-ı vāĥidi üç ay bahār ve faśl-ı ŝānįsi
üç ay yaz ve eyyām-ı şiddet-i germā ve faśl-ı ŝālįsi güz ve ħazān ve faśl-ı rābiǾi şiddet-i şitā vü berf ü
bārāndur ki cümlesi on iki ay olur. [162b]

Gün içerisindeki zamanlara dair, basiret sahipleri için meşhurdur ve görürler ki
güneşin sıcaklığının en şiddetli zamanı duha vaktidir, denilmiştir. Ayrıca güneş batmaya
doğru başlayınca insanların bedenlerinden ortaya çıkan gölge doğu tarafına doğru düşer ve
sanki gölge insanların vücûduna sığınır gibi bir görüntü oluşur, ifadeleriyle gölgenin
oluşumu ve durumuna dair izahta bulunulduğu görülür.
•

Meşhūr u manžūr-ı ulü’l-ebśārdur ki āfitābuŋ şiddet-i germiyeti vaķt-i đuĥādadur. Pes āfitāb zevāl
cānibine māǿil olınca ābdan eşħāśdan žuhūr iden sāye şarķ cānibine vāķıǾ olup keǿenne sāye vücūd-ı
şaħśa penāh getürür, Ǿalāmet ižhār ider. [167b]

Metinde coğrafî bir hadise olan ekinoks ve bu tarihten sonra günlerin uzayıp
gecelerin kısalması “Bahar mevsiminde gece ile gündüz eşitlendikten sonra felek
değirmeninin dönüşü gereği günler derece derece gecelerden menzil katederek geceler
gittikçe eksilmektedir.” ifadeleriyle izah edilmiştir.
•

Eyyām-ı bahārda leyl ü nehār müsāvį olduķda şeb nim-ruħ ve rūz peyker-i müstaķbeli kesb idicek
hemān şebüŋ merdümek-i dįdesi dāǿiresi teng ü noķśān olup āheste āheste giderek dįde-i rūz aĥvel
olmaġa şürūǾ eyler. [176a]
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Feleklerin hareketinin süratinden ve hiddetinin azametinin çok olmasından bir durum
ortaya çıktı ki buna tabiat dediler, ifadeleriyle tabiatın kendisi açıklanmıştır.
•

Pes eflākuŋ sürǾat-i ĥarekātından ve kemāl-i Ǿažamet-i ĥiddetinden bir keyfiyet peydā oldı ki aŋa
ŧabįǾat didiler. [193b]

Coğrafya bilgisinde en uzun gecenin yaşandığı 21 Aralık tarihine şeb-i yelda
denilmektedir. Metinde, kış günlerinde güneş, Kova burcuna doğru varınca geceler uzamayı
bırakmadan önce üç gece boyunca öyle bir hal alır ki onlardan daha uzun gece olmaz.
Kastedilen siyahlıktır, zira nur, karanlık içinde kalır, denilerek “şeb-i yeldâ” tarif edilmiştir.
•

“Şeb-i yeldā” ķış eyyāmlarında şems burc-ı delve ŧoġrı varduķda gice dırāzlıķdan yüz cevirmezden
üç gice bir ĥāl ile alur ve anda uzunrek gice olmaz murād siyāhlıķdur zįrā nūr-ı siyāh içindedür. [248b]

3.9.15.1. Bitkiler
Metinde bazı bitkiler hususunda kısa bilgiler verilmek suretiyle açıklamalar
yapılmıştır. Bununla birlikte bu bitki unsurlarıyla beyitlerde kurulan hayallere ve yapılan
sanatlara dair şerhte bilgiler verildiği görülür.
a. Gül
Urfî’nin “Benim bülbülüm her gül dalında ötmez. Bu nağme için gül-i hurşîd
gerekir.” anlamındaki beytinde güle değinilmiştir. Görüldüğü üzere gül bülbülle olan
münasebetiyle ele alınmıştır. Şerhte geçen, “Evet, ben bir bülbül gibi hoş sesli ve nükteler
söyleyen bir şâirim.” ifadesiyle Urfî’nin kendini bülbülle özdeşleştirdiği görülür. Öte yandan
“Yaratılış gülistanımın bülbülü öyle değildir ki her birinin eşiğine gidip minnetle destan
okusun. Ancak kendisini övdüğümüz adaletli sultan gerekir ki destan okuyayım” ifadesinden
de gül ile övülen padişahın özdeşleştirildiği anlaşılmaktadır.
•

Benüm bu śavt u naġmeme gül-i ħurşįd gerek zįrā Ǿandelįb-i gülistān-ı tabǾum öyle degildür ki her
birinüŋ āsitānına varup minnetle destān ura ancaķ Memdūĥ-ı Ǿaleyh olan ħān-ı Ǿadālet-Ǿünvān gerek
ki destān uram dimekdür. [19a]

b. Söğüt
Şârih, “bîd” söğüt ağacı demektir, ifadesiyle kelimeyi açıkladıktan sonra “Kayan
yıldızlar da senin kahır bahçenin kızıl söğütünün yeşil yapraklarıdır. Çünkü kahırdan ateş
kırmızı görünür. Söğüt ağacının kızıllığı ondandır ve yapraklarının yeşil olması da akan
yıldızdır.” ifadeleriyle açıklama yapmıştır.
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•

Niteki

naķlolınsa

gerek

“terre”

sebzezār

dimekdür.

Ve

her

sebze

ki

būstānda

ekerler. İsfanāĥ ve maydanos gibi ki śatarlar, “bįd” sögüt aġacı dimekdür. [21b]

c. Papatya
“Ukhuvân” papatya isimli çiçektir. Metinde güneş papatyaya teşbih edilir. Bu teşbih
aracılığıyla memduh övgüsü yapılır. “Senin harem bahçen öyle bir çimenliktir ki güneş orada
papatya şeklini almıştır.” anlamındaki beytindeki bu hayali şârih, “ey zat! Makam ve
celalinin çimenliği o kadar süslü ve ziynetlidir ki güneş bile orada papatya çiçeği gibi sıradan
bir çiçek şeklini almıştır.” ifadeleriyle açıklamıştır.
•

“Uķĥuvān” papadya didükleri bir çiçekdür. Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Cāh u celālüŋ ravżasınuŋ ĥarįmi
yaǾnį ħās maĥalli bir gūne laŧįf ü dil-fezā çemenzār u sebzezār olur ki anda āfitāb şekli uķĥuvān vāķıǾ
olmışdur yaǾnį cāh u celālüŋ çemenzārı ol mertebe zįnet-geştedür ki āfitāb anda uķĥuvān çiçegi gibi
bį-mertebe bir şükūfe vāķıǾ olmışdur, dimekdür. [32b]

d. Şemşir/Şimşâd
Şerhte, “şimşâd”ın tarak ve kaşık yapılan şemşir ağacına dendiği, “turre-i şimşâd”
denilen şimşir ağacının yapraklarının Arap saçı gibi karışık ve büklüm büklüm olduğuna
işaret olduğu belirtilmiştir. “Şemşir ağacı kesildikten sonra gerçi çok güzel ve hoş taraklar
yapılıp âlemin saçlarını tarar ama şimşir saçının düğümlerini ve büklümlerini açamaz. Yani
şimşir kesildikten sonra güzel taraklar olur ama şimşirin kendi karmakarışık saçları olan
yapraklarını tarayamaz yani kendine menfaati olmaz. İşte Urfî’nin de ölümünden sonra her
ne kadar onu methedip övererek şiirlerini ve kemâlatını ifade etseler de ne faydası olabilir.”
denilmiştir.
•

“BaǾd-i borįden” ķaŧǾ olınduķdan śoŋra dimekdür, “şimşād” şemşįr aġacına dirler ki andan ŧaraķ ve
ķaşıķ yaparlar, “ŧurre-i şimşād” didügi şemşįrüŋ yapraķları ǾArab śaçı gibi ķarışıķ ve pįç-ā-pįç ve
dügüm dügüm olduġına işāretdür… Şemşįr aġacı kesildükden śoŋra gerçi tamām-ı raǾnā ve ħoş
şāneler olup Ǿālemüŋ mūların şāneler ammā şemşįr ŧurrasınuŋ girih ü pįç-ā-pįçligini güşāde idemez
yaǾnį şemşįri kesdükden śoŋra güzel taraķlar olur ammā şemşįrüŋ kendi mūy-ı jūlįdesi olan berglerini
şāneliyemez yaǾnį kendine menfaǾat olmaz. [51b]

e. Kâfûr
Metinde Hz. Muhammed'in sevgisine ehil olmayanların tepkisi ile kâfûrla şarap
arasındaki ilişki benzetilmiştir. “Meşhurdur ki kâfûr denilen maddenin özü baruttur. Mesela
bir kimse şarap ile sarhoş olup kâfûrdan bir miktar kullansa sarhoşluğu tamamen izale eder.
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Bu surette kâfûr, şarabı zevke alıp ona tebessüm eder. Bu beyitte kâfûr ile Kastedilen
sevgilinin muhabbetidir. Şarap ise âşığa işaret eder.” ifadeleriyle açıklama yapılmıştır.
•

… kāfūr ŧabįǾatı bādeye tebessüm ider. Meşhūrdur ki kāfūr didükleri eczānuŋ ŧabįǾatı bārūddur. Fi’lmeŝel bāde ile bir ferd mest olup kāfūrdan bir miķdār tenāvül eylese mestligi külliyen iźāle vü defǾ
eyler… Bunda kāfūrdan murād maĥabbet-i cānāndur. Bāde Ǿāşıķa işāretdür. [68a]

f. Âşık Otu
Metinde “felek, fitne bahçesindeki zehir pınarlarını, âşık otunun köklerine akıttı.”
ifadesiyle âşık otundan bahsedilir. Şerhte bu otla âşıkların iftihar ettikleri dile getirilmiştir.
Ayrıca bu bitkiyle alâkalı hayale dair “fitne bahçesinde akan zehir çeşmelerini adaletsiz
felek, âşık otunun köklerine akıtmıştır. Yani âşıklar o otla iftihar edip ayrılık acılarını teselli
ederken felek fitne bahçesinin zehir çeşmelerini âşık otunun köklerine akıtarak âşıkları
ümitsizliğe düşürmüştür. Gerçekten de âşık otunun kökleri zehirlidir.” ifadeleriyle
açıklamada bulunulmuştur.
•

“Bįħ” kök maǾnāsına, “mihr-giyāh” Türkįde Ǿāşıķ otı didükleri bir otuŋ ismidür ki Ǿāşıķlar anuŋla
iftiħār iderler. [95b]

g. Susam
Metinde nergisin güzellik açısından çemen mülkünün Leylâ'sı olduğu ifade edilir.
Susen'in yaprakları ile dil asında yine bir münasebet kurulduğu görülür. Şerhte beytin
hayaline dair, nergisi çimenlikte bütün çiçeklerden daha üstün hâlde gördüğü için susam
çiçeği dilini kesmek zorunda kalmıştır, denilmektedir.
•

… çemende nergisüŋ rūyını görmese bile sūsenüŋ ne ĥaddidür ki dimāġından zebān-ı ŧaǾne kesmeye,
dimekdür. [118a]

Susen, “sûsen-i âzâde” olarak zikredilir. Ayrıca bu bitkinin yaprakları şekil itibariyle
dile benzetilmiştir. Bahar mevsimine vurgu yapılarak havanın mutedilliği sebebiyle
voyvodaya benzetilen kış mevsiminin kestiği susenin dili tekrar çıkmıştır.
•

“Sūsen-i āzāde” meşhūr ķuzı ķulaġı yapraķları gibi on yapraķlu ve ġāyetde ħoş rāyiĥalu bir otdur,
“şaĥne-i dey” ķış voyvodası murād ķar ve buz ve ziyāde śovuķluķdan kināyedür. [101b]

h. Çınar
Metinde çınarın genellikle şehirler ve köylerde ve su kenarlarında biten meşhur bir
ağaç olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca, çınar ağacıyla ilgili bir efsaneye değinilmiştir. Bu
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efsane şöyledir: Rivayet edilir ki çınar ağacı çok uzun yıllar yaşarmış. Seneler geçtikte içinde
kendiliğinden bir ateş peyda edip içini yakar ancak dışarıdan belli olmaz. Ancak kesildiği
vakit içinin yandığı belli olurmuş. İşte bu rivayetteki hayal gibi Urfî'nin nalesi ve figanı o
kadar çoktur ki kendini yakarsa buna şaşılmaz. Şârih bu telmihi tespit edip açıklamıştır.
•

Çenār aġacı ġāyetde çoķ yaşarmış. Seneler geçince içinden kendiliginden āteş peydā idüp içini iĥrāķ
eyler lākin dışından bellü olmaz. Ancaķ kesildügi vaķt bellüdür ki içi iĥrāķ olmış. Pes ben daħı çenārmiŝāl kendiligümden āteş peydā idüp derūnumı iĥrāķ bi’n-nār eyler isem Ǿaceb ŧutma, dimekdür. [74a]

Çınar ağacının yaprakları ile “tehî-destî” ifadesi arasında anlam ilişkisi
bulunmaktadır. Zira çınar yaprakları tıpkı insan eline benzer. Şerhte daha önce bahsedilen
çınar ağacının içinin yanık olması efsanesine de ayrıca atıf yapılmıştır.
•

Bā-ħuśūś mevsim-i gül ü gülnārda tehį-destį mertebe-i bed viremezdür ki ol tehį-destlik ġam u
ālāmından derūn-ı çenārdan ŧuman çıķar yaǾnį tehį-destlik … [105a]

ı. Nergis
Metinde güzellikte sevgiliyle nergisin nasıl eşit olacağı, zira sevgili cihanın gözü iken
nergisin ancak bostanın gözü olabileceği ifade edilmiştir. Şerhte, nergis çiçeğinin renginin
sarıya yakın olup tohum yerinin beyaz olduğu ve bu çiçekle güzellerin gözlerinin övüldüğü
ifade edilmiştir. Nergis çiçeğinin açmadan önce etrafının yeşil olduğu ve bir dal üzerinde
beş altı tane çiçek açtığı bilgisi verilir. Beyitteki hayale dair ise şerhte, sevgilinin bütün cihan
üftadesi iken nergise sadece bostan âşıktır. Bu sebeple güzellikte sevgiliyle yan yana
gelemezler, denilmiştir.
•

Kocā be-ĥüsn şeved bā-to hem-Ǿinān nergis
To çeşm-i Ǿālemį vü çeşm-i būstān nergis
… “Nergis” meşhūr şükūfedür ki şuǾarā nergis taǾbįriyle maĥbūblaruŋ dįdelerini ŝenā iderler, rengi
śarıya māǿildür, içinde toħm yeri beyāżdur ve dįde-i maĥbūba beŋzer ve ġonce iken ķabları sebzdür
ve bir dal üzerinde beş altı Ǿaded şükūfe güşād eyler… [116b]

Urfî’nin beytinde nergisin bostanda sarhoş olarak dünyaya geldiği ifade edilmiştir.
Şerhte, nergisin gâliba anne karnında kan içmek yerine kadeh içtiği için mest olarak doğduğu
ifade edilir. Ayrıca şârih, sevgilinin gözü ile nergis arasında benzerlik olduğunu lâkin on
dört yaşından sonra güzellerin gözlerinin bu hâli kazandığını ve buna birinin ana karnında
kan içerken diğerinin kadeh içmesinin sebep olduğunu belirtmiştir.
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•

Ġālibā nergis raĥm-ı māderde ķan yerine içdügi śahbā imiş ki būstānda mest olduġı ĥālde tevellüd
eyledi yaǾnį ĥįn-i tevellüdde mest žuhūr eyledi. Bu maĥalde nergis ile çeşm-i dil-ber müşābehetleri
beyāndur... [118a]

i. Zakkum
Metinde cenneti memduhun lütuflarına tercih edenler cennet ashabının Men ve
Selva’yı cehennemin zakkumuna satmalarına benzetilmiştir. Zakkum'a dair cehennem
yiyeceği olduğu bilgisi verilir.
•

“Zaķķūm” cehennem eŧǾimesi dimekdür… niǾam-ı luŧfuŋı māǿide-i cennete degişmek aśĥāb-ı behişti cennete müteǾallıķ eŧǾime-i leźįźeyi zaķķūm-ı cehenneme mübādele itmege beŋzer, dimekdür.
[200b]

j. Tubâ
Metindeki hayale göre Cennet ağacı Tubâ ağacının yaprak ve meyveleri ateş
yaralarıdır yani kızgınlık yaralarıdır. O Tubâ’nın yara ve sülünleri ve yaprak dalları
semender kuşudur yani bahçenin bülbülleri bile ateş yiyen semender kuşudur. Burada
kastedilen şâirin kendi vücûdudur ki vücûdunun içinde nefis gibi şeytan gibi nice nice ateş
yiyen semenderler olduğu şerhte ifade edilmiştir.
•

Ol Ŧūbā’nuŋ dāġ u tezervleri ve şāhçe-i ġazelleri semender ķuşıdur yaǾnį benüm Ŧūbā’ya mensūb
olan bāġçe bülbülleri bile semender ķuşıdur ki ol āteş-ħordur. Bu maĥalde murād kendi vücūdıdur ki
vücūd içinde nice nice āteş-ħor semenderler var: Nefs gibi ve şeyŧān gibi. [26b]

Metinde “Ben o manâ cennetiyim ki azledilmiş olduğu için Tubâ cenneti süsleyen
şöhretimin hizmetinde olur.” ifadesiyle Tubâ ağacının cenneti süsleyişine işaret edilmiştir.
•

Ŧūbā zįnet-baħş-ı Firdevs-i aǾlā oldı, hüveydādur lįkin ben ki behişt-i maǾānįyüm Ŧūbā baŋa yek
nihāli ĥüsn miķdārınca olmaķ ĥasebiyle behişt-i maǾnāmuzdan Ǿazl olup rütbe-i vālā-yı Ŧūbā
ķılmışdur… [250a]

Menekşe/Benefşe
Urfî’nin “Nergis menekşe çocuklarına dadılar gibi dolu goncadan memeler bıraktı.”
anlamındaki beytinde aşağı eğilmiş şekli ile nergis göğse; menekşeler ise bebeklere
benzetilmiştir.
•

“Ŧıfl-ı benefşe” murād benefşe gonceleridür, “sįr-āb” ter ü tāze vü ŧarāvet maǾnāsına aħź olına, “fürū
güźāşte” śarķmış dimekdür, “pistān” be-maǾnā meme, “dāyegān” ŧıfl ŧayalarına dirler. “Pistān” pā-yı
ǾAcemle meme emcigi dimekdür. [118b]
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k. Yasemin
Metinde yaseminin içinin lale gibi dağlanmış olduğu ifade edilir. Şerhte yasemin
çiçeği ile ilgili bir rivayet nakledilmiştir. Rivayete göre bir duvar üzerinde yasemin asması
olup güneş ona çok fazla vurursa sıcaklığın şiddetinden yaseminin içi lale gibi olurmuş.
Beyitte yer alan hayal şu ifadelerle şerh edilmiştir: Bu beyitte de demek olur ki o mübarek
kubbenin gölgesini güneş gelip yaseminin başından alırsa hasretinden içerisi dağlanır. Yani
yasemin çiçeği bile o mübarek dergâhın gölgesinin kadir ve kıymetini bilir ve bir dakika
ayrılsa içerisi lale gibi dağlanır.
•

Be-dāġ-ı lāle tevān dįd yāsemen der-vey
Çü be-s’tered zi-sereş mihr sāye-i dįvār
Yāsemįnüŋ derūnını lāle-miŝāl dāġ-dār olduġı ĥālde görmek mümkindür. Rivāyetdür ki: bir dįvār
üzerinde yāsemen aśması olup gūneş aŋa ziyāde ĥavāle olsa şiddet-i germiyetden derūnı lāle gibi
olurmış. [78a]

Urfî’nin “Yasemin, lalenin resmi gibi bir ateşi suya vurur ve nergis söğüt dalı gibi
bir hançeri kemerinden çıkarır.” anlamındaki beytindeki “Yâsemîn der-âb-ı âteş zened”
ibaresinin yasemin çiçeğinin taze ve mavi iken korkusundan kuruyup lale gibi kırmızı
olmasından kinâye olduğu ifade edilmiştir.
•

“Yāsemįn der-āb-ı āteş zened” buyurduġı yāsemįn reng cihetiyle ābį vü ŧarāvetlü iken ħavfından
ķuruyup lāle-miŝāl śurħ olur, dimekden kināyedür. [120b]

3.9.16. Tarihî, Efsanevî ve Mitolojik Unsurlar
a. Gûl
Metinde “gûl”den nefis kastedilmektedir, Çölü geçme çünkü o çölde her bir çalı
dibinde yüz tane başıboş dev vardır. Beyaban (çöl) denilen emmare nefsin arzularıdır. Yani
nefsi arzularıyla vaktini öldürme çünkü o çölde bin bir türlü yol kesen çöl devlerinin korkusu
vardır, denilmiştir.
•

Beyābānı ŧay eyleme zįrā ol beyābānda her bir çalı dibinde yüz ser-keş ġūldan noķśān degildür.
Beyābān didügi ārzū-yı nefs-i emmāredür yaǾnį ārzū-yı nefsle evķātuŋ telef itme zįrā ol bādiyede
hezār gūne reh-zen ġūl-ı beyābānį ħavfları vāķıǾdur. Pes ol bādiye-peymāyįden kef-i yed eyle,
dimekdür. [37a]
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b. Ankâ/ Simurg/Hümâ
Doğu şiirinde Ankâ kuşuyla ilgili efsane ve rivayetlere sıkça rastlanır. Beyitlerde
“Sîmurg veya Sîreng” adı altında da zikredilen Ankâ’nın en büyük özelliği olarak Kaf
Dağı’nda yaşaması, asla yere konmayışı, avlanmayışı ve ele geçirilemeyişi göze çarpar. Bu
özellikleriyle çeşitli teşbîh ve mecazlara konu olur. Bazan bir cennet kuşu olarak yeşil
rengiyle ele alınır. Ankâ’nın en yaygın kullanımı, sanatkârlığı temsil etmesinden
kaynaklanır. Bunun yanında sevgiliden beklenen yardım için de ele alınır. Bu iki kullanım
dolayısıyla “Ankâ-meşreb”, “Ankâ-tabiat”, Sîmurg-ı çarh”, “Ankâ-yı himmet” gibi birleşik
kelimeler kurar. Dünyayı çevrelediğine inanılan Kaf Dağı ile birlikte tenâsüplere konu olur.
Şehnâme'ye göre Zaloğlu Rüstem'i Ankâ beslemiş olduğundan bazan Rüstem ile birlikte de
anılır. Bazan da sevgili, adının bilinip kendisinin asla görünmemesi nedeniyle Ankâ’ya
teşbih olunur. Âşık, sevgilisinden Ankâ olarak söz ederken, ondan bir yakınlık ve yardım
ummaktadır. Aynı sıfatı kendisine yakıştırmışsa kanaat ve alçak gönüllülüğünü övünerek
söylemektedir. Avlanmayışı ve ele geçmeyişi nedeniyle de ulaşılması zor durumlar için söz
konusu edilir (Pala, 2004: 34). Hümâ ile Ankâ her ne kadar iç içe geçmiş hayal ve unsurlara
sahip olsalar da bazı hususiyetler açısından kesin çizgilerle ayrılırlar. Daha çok devlet kuşu,
talih kuşu olarak bilinen Hümâ, Kaf Dağı’nda, Okyanus adalarında veya Çin'de yaşadığına
inanılan efsanevî bir kuştur. Eskiden bir meydanda Hümâ uçurulur ve kimin başına konarsa
o kişi padişah olurmuş. Bu bakımdan Hümâ bir devlet kuşu olarak bilinir. Yine Hümâ
göklerde uçunca gölgesi kimin başına düşerse o kişi ilerde padişah olurmuş. Bu kuşun
ayaksız olduğu ve dirisinin ele geçmediği söylenir. Kemikle beslenir ve hiçbir kuşu
incitmezmiş. Edebiyatımızda refah, kudret ve mutluluğa giden bir baht açıklığının sembolü
olarak anılır. Çok zaman Ankâ veya Sîmurg ile karıştırılmıştır. Hümâ kelimesi ile birçok
terkipler yapılmış olup hemen hepsinde talih ve baht açıklığıyla ilgili düşünceler hakimdir
(Pala, 2004: 228). Her iki kuş da insanların zihinlerinde türetilmiş gerçeklikten uzak hayalî
varlıklardır.
Urfî “Gam kuşuna yem olarak can getirdim. Böylece o Hümâ kuşu bu kemiğe
gölgesini salsın.” anlamındaki beytinde yükseklerden uçan Hümâ kuşunun yiyeceğinin
kemik olduğuna işaret edilmiştir. Şârih şerhi desteklemek amacıyla beyti anlamsal olarak
örneklendiren Sa'dî'nin “Hümâ bütün kuşlardan daha şereflidir, çünkü o kemikle geçinir ve
diğer canlıları incitmez.” anlamındaki beytini nakletmiştir. Urfî beytinde gam ve elemi
Hümâ’ya benzetmiştir.
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•

Ve daħı hümā-yı bālā-pervāzuŋ ŧuǾmesi üstüħˇān olduġın işāret ider.
Beyt:
Hümāy ber-heme murġān ez-ān şeref dāred
Ki üstüħˇān ħored cānver niyāz dāred [4a]

Urfî, “Felek, bilge sultanın devletinin parlaklığından Hümâ kuşunun gölgesini
utandırdı.” anlamındaki beytinde sultanın övgüsünü Hümâ kuşu ile karşılaştırma suretiyle
yapmıştır. Hümâ kuşunun gölgesinin talih ve baht getirdiğine inanılır. Buna rağmen sultanın
devletinin parlaklığının yanında Hümâ kuşunun gölgesinin hiçbir ehemmiyeti yoktur. [97a]
“Sîmurg” Kaf Dağı’nda yaşayan mitolojik bir kuşun ismidir ve kastedilen güneştir.
“Beyza-i zer” altın beyazlığıdır ki kastedilen güneşin ziyasıdır. Zira güneşin şekline bakılsa
yumurtaya benzer ve zemin üzerine düşer.
•

“Sįmurġ” ism-i murġdur ki murād, ħurşįddür, “beyża-i zer” altun beyżası ki murād ħurşįdüŋ ķarżı ve
żiyāsıdur. [45a]

“Gûşe-gîrî ifadesiyle Ankâ’nın uzlette oluşuna; “ne-dîd sûret-i û” ifadesiyle de
kimsenin onu görmemiş olduğuna işaret edilmiştir. Ankâ’ya dair “Burada Ankâ ile
kastedilen Hazret-i Allâh olmalıdır ki O, şekil ve görünüşten arınmıştır ama O’nun âlemdeki
kuvveti, kudreti, azameti ve celali yaratılmışların basiret sahibi olanları için açık ve
ortadadır. Lâkin O’nun azametini kimse görmüş değildir. Bazı mutasavvıflar Ankâ’yı bu
manâ üzerinden nakletmişlerdir.” ifadeleriyle açıklama yapılmıştır.
•

ǾAnķā’dan Ĥażret-i Feyyāż ola ki şekl ü heyǿetinden berį olup gerçi Ǿālemde ķuvvet ü ķudret ü
Ǿažamet ü celāleti eşyā-yı maħlūķdan ulu’l-ebśāra hüveydā ve celįdür. Lākin Ǿažametini kimse görmiş
degildür. [90a]

Hümâ kuşunun gölgesi kimin üzerine düşerse ona uğur getireceğine inanılır.
Metinde, memduha övgüamacıyla, Hümâ kuşunun gölgesi kimin başına düşse o kişi büyük
bir devlete nail olurken Hümâ kuşu, o fetanet ve zekâ sahibinin devletinin iktidarının
gölgesinden utanmıştır. Yani memduhun devletinin gölgesi o kadar yücedir ki Hümâ’nın
gölgesi ondan utanmıştır, denilmiştir.
•

Hümā ķuşı sāyesi ki her kimüŋ başına sāye-endāz ola devlet-i Ǿužmāya nāǿil olur iken ol śāĥib-i fıŧnat
u zekānuŋ ferr-i devleti sāyesinde ħacl olmışdur yaǾnį memdūĥuŋ sāye-i devleti bir mertebe Ǿālįdür
ki hümānuŋ sāyesi andan maĥcūbdur, dimekdür. [97a]
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c. Semender
Semender metinde genel olarak ateşle olan münasebeti sebebiyle konu edilmiştir.
Şârih tarafından semender-ateş ilişkisi yer yer açıklanmıştır. Doğu mitolojisinden ateş içinde
peyda olup ateş içinde yaşayan bir hayali varlıktır. Türk ve İran edebiyatında çok zikr
olunmuştur (Onay, 2013: 367). Bu hayvanın ateşe girdiği zaman kendini koruduğu rivayet
edilir. Başka bir rivayete göre semender yalnızca ateşte yaşar ve ateşten çıkınca ölürmüş.
Bunun bir kuş olduğunu söyleyenler de vardır. Hindistan'daki Mecusilerin devamlı
yaktıkları ateşte ısının artmasıyla semender denilen kanatlı bir böcek hasıl olurmuş. Ancak
efsanevî semenderi gördüğünü söyleyen kimse yoktur (Pala 2004: 412).
Metinde semenderden bir kuş olarak bahsedilir. Urfî'nin “Yaprağı ve meyvesi ateş
parçası olan Tubâ ağacıyım. O bahçenin bülbülleri bile semenderdir.” anlamındaki beytinde
zikredilir. Şârih, “Semender” bir kuştur ki ateşin içinde bulunup yedikleri de ateştir,
ifadeleriyle semenderin ateşle olan ilgisini açıklamıştır. Semenderle kastedilenin şâirin kendi
vücûdu olduğu ve vücûdunun içinde nice nice ateş yiyen nefis gibi, şeytan gibi semenderler
olduğu belirtilmiştir.
•

“Semender” şol ķuşdur ki āteş ile āmįziş idüp meǿkūlātı āteşdür… semender ķuşıdur ki ol āteş-ħordur.
Bu maĥalde murād kendi vücūdıdur ki vücūd içinde nice nice āteş-ħor semenderler var: Nefs gibi ve
şeyŧān gibi. [26b]

Urfî’nin beytinde semenderden “murg-ı âteş-hâr” olarak bahsedilmiştir. Ateş yiyen ve
ateşe dalan bir kuştur. İsmi dîvânlarda ve tarih kitaplarında geçer ama kendini kimse
görmemiştir. Beyitte Hz. Ali’ye olan şevkinin ateşine Semender değse dayanamayacağı
ifade edilmiştir.
•

Eger zi-āteş-i şevķem şeved fürūġ-peźįr
Be-selsebįl zened ġavŧa murġ-ı āteş-ħˇār
… “Murġ-ı āteş-ħˇār” āteşi ekl idici ve āteşe ŧalıcı bir nevǾ ķuşdur ki Türkįde semender ķuşı dirler
gerçi ismi dįvānlarda ve tevārįħlerde meşhūr lākin cismini görmiş yoķ. [84b]

Metinde semenderin âteşle olan münasebetinden dolayı padişahın övgü ateşiyle
ilişkilendirilmiştir. Yani nerede şu medhin ateşini artıracak meddah ki padişah Hazretleri’ne
layık bir hâlde manâlar cevherini övgüler söyleyen bir dil üzerine atsın ve medhin daha çok
alevlenmesine gayret ederek kendi içine o ateşten bir semender bıraksın. Yani medhinin
alevleri şiddetlendikçe iştiyakı da artacak bir meddah nerededir? denilmektedir.
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•

Ķanı şol medĥüŋ āteşini müzdād iden meddāĥ ki Ĥażret-i pādişāha şāyeste bir gūne gevher-i maǾānį
bį-ŝenā vü sitāyişe mensūb zebān üzerine ata ve medĥüŋ ziyāde Ǿalevlenmesini saǾy idüp kendi
derūnına ol āteşden semender bıraġa yaǾnį medĥüŋ Ǿalev-gįrligi şiddetlendikce iştiyāķı ziyāde ola
ķanı bir böyle meddāĥ dimekdür. [48b]

d. Nesnâs
Serendib'de Zat-ı âhûvan isimli dağda bu varlığın çok olduğu rivayet edilir. Uzun
boylu, gök renkli vücutları kızıl kıllı, kafalarının iki tarafında yüz ve göz vardır. Dişisi ve
erkeği olup ikisi bir fili tutup yeseler yine de doymazlar, denilmiştir.
•

“Neŝnās” ol ŧaġda çoķ olur. Bir nevǾ maħlūķdur, boyları yüce ve gövdeleri ķıllu ve rengleri gök ve
ķılları ķızıl ve başlarınuŋ iki yanında yüz ve iki yanında gözi var, biri hem erkek hem dişidür. Her biri
ŧoġurur. İkisi bir fili ŧutarlar yerler. Henūz ŧoymazlar. Be-ġāyet bükrek olurlar. Faķįr, bunı luġatde
bulup taĥrįr eyledüm. Ammā şāriĥ meymūn ismine dirler. Buyurmışdur. [115b]

e. Âb-ı Hayat
Kaynaklarda aynü’l-hayât, nehrü’l-hayât, ab-ı câvidânî, ab-ı zindegî, hayat kaynağı,
hayat çeşmesi, bengi su, dirilik suyu, bazan da Hızır ve İskender’e atfen ab-ı Hızır veya abı İskender vs. çeşitli isimlerle anılan bu efsanevî su, aslında bütün dünya mitolojilerinde
mevcut bir kavramdır. İnsanın yeryüzüne gelmesinden itibaren hemen her toplumda hayatın
kısalığı, buna karşılık yaşama arzusunun çok kuvvetli oluşu, ona daima sonsuz bir hayat fikri
ilham etmiştir. Bu eğilimin çeşitli toplumlarda bazı mitolojik mahsuller doğurduğu ve
insanların ebedî bir hayat aramak için verdikleri mücadeleleri anlatan eserler yazılmasına
sebep olduğu görülür. Böyle bir ebedî hayat sağlayan suyun (âb-ı hayat) varlığına olan
inancın doğuşunda, gerçek hayattaki suyun bütün canlılar için taşıdığı önemin rolü çok
büyüktür. Efsanelerin dışında, âb-ı hayata Kuran-ı Kerîm’de Hz. Mûsâ ve Hızır kıssasında
(el-Kehf/18:60-82), dolaylı olarak temas edilmiştir. Bu konuya dair Kur’ân’da anlatılanlar
özetlenecek olursa karşımıza şöyle bir tablo çıkmaktadır: Hz. Mûsâ bir gün genç arkadaşıyla
birlikte, kendisiyle buluşması emredilen şahsiyetle görüşmek üzere yola çıkar. Buluşma yeri
“iki denizin birleştiği yer” (mecmau’l-bahreyn)dir. Hz. Mûsâ burayı tanıyabilmek için
yanına azık olarak aldığı balıktan faydalanacaktır. Çünkü balığın canlanıp denize atlaması,
buluşma yerini belirleyen bir işarettir. Ancak Hz. Mûsâ’nın genç arkadaşı, deniz sahilinde
uğradıkları kayanın yanında balığın canlanarak denize atladığını ona haber vermeyi
unutmuştur. Yolda yemek için konakladıklarında ise durumu kendisine anlatır. Bunun
üzerine Hz. Mûsâ tekrar o yere döner ve gerçekten aradığı kişinin orada bulunduğunu görür.
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Kendisine Allâh tarafından “rahmet” ve “gizli ilim” verilen bu kulun Hızır adını taşıdığı,
başta Buhari ve Müslim olmak üzere, Ebu Davud, Tirmizî ve el-Müstedrek’te yer alan bazı
hadîslerde bildirilmiştir. Tasavvufta âb-ı hayat, Allâh’ın “el-Hay” isminin hakikatinden
ibarettir. Bu ismi öz vasfı hâline getiren kimse, âb-ı hayatı içmiş olur. Artık o, Hakk’ın “hay”
sıfatıyla hayatta olduğu gibi, diğer canlılar da onun sayesinde hayat kazanır. Bu mertebedeki
insanın hayatı Hakk’ın hayatıdır. Türk edebiyatı bu türün çok zengin örneklerine sahiptir.
Yunus Emre, “Yunus Emre bu dünyada iki kişi kalır derler / Meğer Hızır, İlyas ola âb-ı hayat
içmiş gibi” mısralarıyla tasavvuf ehlinin görüşlerini paylaşmıştır. Nesimî, Eşrefoğlu Rûmî,
Niyazî-i Mısrî, Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi mutasavvıf şâirler âb-ı hayat kavramını
tasavvufî mazmun olarak kullanmışlardır. Âb-ı hayat, Bektaşî Kızılbaş nefeslerinde de geniş
şekilde yer almıştır. Dîvân şiirinde âb-ı hayat gibi mazmun ve kavramlar kısmen bunlar
etrafındaki inançları da hatırlatmakla beraber, asıl edebî bir mazmun olarak genellikle sevgili
ve onun çeşitli vasıflarını sembolize etmek için kullanılmışlar (Ocak, 1988: 1-3). Edebiyatta
âb-ı hayat etrafında farklı semboller ve hayallerin geliştiği görülür. Aşksız insan ölü gibidir.
Bu itibarla aşk âb-ı hayattır. Sevgili, sevgilinin vuslatı, dudağı, yanağı, hatta ayak bastığı
yer, eşiği, ayağının tozu, toprağı âşığın hayat kaynağıdır. Ağız veya dudaklar mecazen âb-ı
hayattır. Ağzın hareketi can ve hayat nişanıdır. Sevgilinin dudakları âşığına hayat verir, can
bağışlar. Onun için bûsesi bir âb-ı hayattır. Siyah saçlar “karanlıklar ülkesi”ne yüz ise âb-ı
hayata benzetilir. Vahdeti temsil eden dudak bu yönden de iman ile ilgilidir. Sevgilinin
gözleri de hayat pınarıdır. Şarap da (aşk şarabı, ilâhî aşk şarabı) âb-ı hayata benzetilir. Gönül,
kalp, ruh, insana maddî ve mânevî hayatiyet sağladığı için âb-ı hayat; vücut bunların kafesi,
örtüsü ve koruyucusu olduğu için, zulumat ülkesidir. Tenine, nefsine veya mâsivâya
mahkûm olan kişi, İskender gibi ten karanlığında yolunu kaybeder; gönlü hayat pınarına
ulaşamaz. Hz. Ali ve Mevlânâ gibi belli isimler veya herhangi bir veli, pir, mürşid-i kâmil
Hızır’a benzetilir. Onların irşadı, rehberliği ve himmetleri Hızır’ın âb-ı hayatı gibi şifadır.
Hızır sevilen ve övülen kişidir, sevgilidir, padişahtır, vezirdir, dosttur. Sevgilinin kendisi,
dudakları veya yanakları âb-ı hayat ise âşık da onu arayan Hızır’dır. Gonca gül yeşilliği,
gizliliği yönünden elinde âb-ı hayat kadehi tutan Hızır’a benzetilir. Hızır uzun ömrü ifade
eder. Genellikle sevgilinin boyunu temsil eden servi (tasavvufî açıdan vahdet) yeşilliği,
yüksekliği ve uzunluğu itibariyle uzun ömre delâlet eder. Dolayısıyla Hızır-servi münasebeti
kurulur. Bütün arzu ve mücadelesine rağmen âb-ı hayatı bulamayan İskender, muradına
kavuşamayan kimseyi temsil eder. Bu sebeple âb-ı hayata, ab-ı İskender veya ab-ı İskenderî
de denilmiştir. Aklın varabileceği nokta sınırlı, gönlün ise sonsuzdur. En güzeli akıl ve
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gönlün birlikte olmasıdır. Bu itibarla İskender akıl, Hızır ise gönüldür. “Gönül Hızırı”, ten
zulmetinde âb-ı hayatı bularak “Nefsini bilen, Rabbini bilir.” sırrına ermiş; “akıl İskenderi”
yabanda kalmıştır. Bir başka açıdan Hızır akıldır, kılıç İskender’e benzetilir. Bazan da kılıç
ile âb-ı hayat arasında ilgi kurulur (Çelebioğlu, 1988: 3-4).
Urfî'nin beyitlerinde âb-ı hayat, Hızır, İlyas, İskender, zulumat vs. unsurlarla zengin
hayaller kurulduğu görülür. Senin güzelliğinin hayretine kurban olayım, senin kavuşma
meclisinde ölümsüzlük suyunun kabını çan elinden yere düşürmüş.” anlamındaki beytinde
âb-ı hayatın kıymetli bir şey olması yönüyle sevgilinin güzelliğine vurgu yapılır. Metinde,
“Senin güzelliğinin hayretine kurban olayım ki vuslat meclisinde canlılık kadehini canın
elinden düşürüp dökmüşsün. Zira hayrete düşen kimse elindeki şeyi düşürür. ‘Can’dan
kastedilen hayvanî ruhtur. ‘Âb-ı hayat’ kendisinin canlılık sebebidir. Mesela bir kimse ay
yüzlü bir sevgilinin mecazî aşkına düşerek onun yüzüne hayran olsa elbette canlılığına sebep
olan yiyecek ve içeceklerden kesilir. Öyleyse Ezelî ve eşsiz olan Allâh’ın cemâline hayran
olan namsız ve nişansız âşıklar, fani olan canlılık suyuna susamazlar. Belki sonsuz olan
hakiki cemâlin güzelliğinin hayretiyle dudakları kurumuş hâldeyken canlılık kadehini
dökerse buna şaşılmaz.” ifadeleriyle şârih beyti tasavvufî olarak yorumlamıştır.
•

“Āb-ı ĥayāt” kendisinüŋ bāǾiŝ-i zindegānıdur… Pes imdi cemāl-i Lā-yezāl-i Ĥażret-i bį-miŝāle vālih
ü ĥayrān olan Ǿāşıķān-ı bį-nām u nişān teşne-dil-i āb-ı zindegį-i fānį olmayup belki ebedü’l-ebed
ĥayret-zede-i ĥüsn-i cemāl olan ĥaķįķįde ħuşk-leb cām-ı āb-ı zindegįden dest-şū iderse Ǿaceb degildür,
dimekdür. [5b]

Urfî’nin “Ey dudağından âb-ı hayat akan, Hızır dudağından, bir murad için dudağımı
açmaya utanırım.” anlamındaki beytinde memduh bir sevgili olarak düşünülerek dudak ve
âb-ı hayat arasında bir ilişki kurulmak suretiyle övülmüştür. Zira sevgilinin dudağında âb-ı
hayat bulunur. Şerhte, memduhun ihsanlar saçan dudağı âb-ı hayat olduğu herkesin imdadına
ve yardımına yetişen Hızır ise onun “evet” sözü olduğu ifade edilmiştir.
•

Devāsı ve Ǿaŧşumuŋ āb-ı ĥayātı senüŋ niǾam-ı Ĥıżır’ınuŋ lebindendür yaǾnį niyāzmend olduġumdur,
dimek devāsı senüŋ belį ne ħoş didügüŋ maķbūldür dimeŋdedür, dimekdür. [13a]

Urfî'nin “Öyle bir şarap iç ki eğer onu Şîrîn’in yüzüne serpsen Bîsütûn dağının
endişesinden onu sarhoş ve dans ederek çıkarsın.” ifadesinde “be-nûş ân mey” diye ifade
edilen âb-ı hayattır. Şârih, âb-ı hayatı içmenin her iki cihanda da Hak'la olmadan kinâye
olduğunu belirtmiştir.
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•

“Be-nūş ān mey” diyü teǿkįd buyurduġı ol sebebdendür ki ol mey āb-ı ĥayvāndur ve nūş iden ĥayāt-ı
cāvidān bulup dāreynde Ĥaķla olduġından kināyedür. [133a]

Metinde âb-ı hayatın zulumatta yani karanlıkta oluşuna vurgu yapılmıştır.
•

“Āteş-ender-āb-ı ĥayvān” dimekden maķśad āb-ı ĥayvān žulumātda olup muĥtāc-ı şuǾle olduġıdur.
[234b]

f. Bâğ-ı İrem, Ad, Şeddâd
Urfî beyitlerinde İrem Bağı’ndan bir güzellik unsuru olarak bahsetmektedir.
Yemen'deki Âd kavminin kralı olan Şeddâd tarafından Tanrılık iddiasıyla cennet taklit
edilerek yaptırılan bu bahçeyi bitince, görmek üzere kalkıp gitmiş, bağa yaklaştığı sırada
birdenbire zuhûr eden bir tufan, Şeddâd’ı yanındakilerle birlikte helak etmiştir. Şâirler bu
bahçeyi ve sevgilinin güzel yüzü ile güzelliklerini bu bahçeye benzetirler (Levend, 1984,
153; Pala, 2004: 64).
Urfî, “Senin övgünün dolaştığı yere salınarak bir bak, benim kalemim İrem Bağı’nı
(kasîde) doğurmuştur.” anlamındaki beytinde kendi kasîdesini İrem Bağı’na benzetmek
suretiyle kendini övmektedir.
•

“İrem” cennet būstānları dimekdür. Murādı kendi ķaśāǿididür. [18a]

Metinde şârih Şeddâd'la alâkalı Şeddâd’ın ferah bir beldede İrem Bağı diye cennete
benzer bir bahçe yaptırdığı ve içinde büyük bir bina inşa ettirdiği ve daha sonra sarayın
toprak altında kalarak kendisinin de onunla helak olduğu rivayeti nakledilmiştir. Urfî’nin
beytin anlamının da Şeddâd’ın hâline uygun olduğu ve feleğin muradına kavuştuktan sonra
ona, Şeddâd’a yaptığını yaparak onu perişan edip darmadağın ettiği ifade edilmiştir.
•

Rivāyetdür ki: Şeddād bir belde-i ferāĥ-fezāda Bāġ-ı İrem diyü bir bāġçe-i cennetāsā yapdurup içinde
bir Ǿālį binā bünyād itdürüp sarāy müstaġraķ-ı zįr-i ħāk ve kendisi daħı maǾan helāk oldı. Pes bu
beytüŋ mażmūnı Şeddād’uŋ aĥvāline muvāfıķdur. [53b]

g. Kâse-i Fağfûr
Metinde kırılgan oluşu yönüyle zikredilmiştir. “Fağfûr” eski Çin hükümdarlarının
unvanıdır (Onay, 2013: 172). “Kâse-i Fağfûr (Çin kâsesi, porselen kâse)” tamlaması gönül
yerine kullanılır. Hatta halk dilinde Fağfûri fincan, Fağfûri kâse gibi tabirler hâlâ
yaşamaktadır. Eski şâirler bu noktaya da dikkat çekmişlerdir (Pala, 2004: 271). İran
padişahlarına şah, Türk padişahlarına han denildiği gibi, eskiden Çin padişahlarına da Fağfûr
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adı verilirdi (Tökel, 200: 166). Urfî, “Taş o kadar rutubet çeker ki mesela bir Çin kadehi taşa
düşse asla zarar görmez.” anlamındaki beytinde Keşmir'in ab u hevâsının yumuşak ve
yağmurlu olduğunu ifade etmek için Kâse-i Fağfûr'un (Çin kâsesi) kırılgan oluşu üzerinden
mübalağa yapılmıştır.
Urfî’nin beytinde Keşmir’in havasının övgüsüne vurgu yapılmak amacıyla “Kâse-i
Fağfûr”un kırılgan oluşu dile getirilmiştir.
•

Belde-i meźkūruŋ hevāsı muǾtedil vāķıǾ olması cihetindendür ki diyār-ı meźkūruŋ arāżįsi bir mertebe
ĥālet-i ruŧūbeti kesb itmişdür ki eger sāġar-ı çįnį kāse-i faġfūrı hevādan ĥacer üzerine bıraķsalar aślā
ħavfı yoķdur. [29b]

h. Bâbil
Bağdat taraflarında bulunan ilkçağdan kalma bir şehir. Bu şehirde eskiden bir kule
ve bir kuyu varmış. Hârut ve Mârut bu kuyuda büyücülükle uğraşır ve insanlara büyü
öğretirlermiş. Ayrıca buranın halkının yıldızlarla çok ilgilendikleri, büyücülük ve cadılıkta
ilerlemeler gösterdikleri de rivayetler arasındadır. Edebiyatta genellikle Çâh-ı Bâbil (Bâbil
Kuyusu) ve Hârut ile Mârut sebebiyle zikredilir. Bâbil, çeh-i Bâbil, Bâbil kuyusu, Hârût ve
Mârût, sihr vs. İfadeleri etrafında eski şâirlerimiz pek çok mazmunlar oluşturmuşlardır
(Onay, 2013: 79; Pala, 2004: 61).
Metinde büyü ve sihirle meşhur Bâbil’le ilgili olarak Urfî'nin beytinde geçen “Bâbil
büyücüsü onu büyülesin.” ifadesiyle Bâbil büyücüsü ve cadısı zikredilmiştir. Şârih beytin
açıklamasında Bâbil'le alâkalı olarak “Bâbil” bir beldenin ismidir ki çok fazla cadı ve
sihirbazı bulunur, açıklamasında bulunmuştur.
•

“Bābil” bir beldenüŋ ismidür ki ġāyetde cādū ve sihir-bāzı çoķdur. [40a]

ı. Şem ü Pervane
Doğu şiirinde sevgiliyi temsil eden muma (şem) âşığı temsil eden pervane âşıktır.
Eskiden, gece vakitlerinde mumlar yakılırdı. Pervane, mum ışığının çevresinde döner döner
ve öyle bir an gelir ki kendisini mumun alevine bırakırmış. Hatta sevgilinin beni de bu alev
ile yanmış bir pervaneye benzetilir. Bazan pervanenin aşkını başkalarına örnek gösterir;
çünkü pervane sessizce ve gürültü etmeden can veren sadık bir âşıktır. Bazan da pervanenin,
âşıklığı kendisinden öğrendiğini söyleyerek övünür. Pervanenin tek bir ışık etrafında
dönerek kendini yakıp yok edişi vahdet yolundaki dervişin yok oluşuna da benzerlik gösterir.
Yani ışık İlahî aşk, pervane ise bu aşka kendini kaptırarak yanan kavrulan tarikat ehlidir.
Şem ü Pervanenin (Mum ile Pervane) bu hikâyesi mesnevîlere de konu olmuştur (Pala, 2004:
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381). Urfî, beyitlerinde yer yer şem ve pervaneden bahsetmiştir. “Sen cihanın sevgilisisin.
Kimseye dalkavukluk yapacağına inanmam. Sen meclisin mumu ol da pervanedeki canı
gör.” anlamındaki beytinde geleneğe uygun olarak mum sevgiliyi pervaneler ise âşıkları
temsil eder. Şârih beyti “Ey sevgili, sen bütün taliplilerin arzuladığı cihanın sevgilisi iken
yaratılmışlara dalkavukluk edeceğine inanmam. Zira sen meclisin mumu olursun da zayıf
hareketli pervanede can mı kalır. Sonunda dayanamayıp gelir kanatlarını mum ateşinde
yakar.” ifadeleriyle şerh etmiştir. [153b]
Örnekte Urfî kendini “pervâne-i kurb” olarak nitelendirmektedir. Bu yönüyle “şem”
Urfî’nin memduhu olan padişahtır. Zira Urfî’nin onun dergâhına dahil olan bir şâir olduğu
ve diğer şâirler gibi câize talebinde olmadığı ifade edilmiştir.
•

Ve’l-ĥāśıl śıle didükleri inǾām-ı dergāh-ı pādişāha müntesib olmayan şuǾarāya maħśūśdur. Biz şemǾi ķurb pervāneleriyüz. Bizi sāǿir şuǾarā gibi śıle ile taŧyįb eylemek münāsib degildür. [187a]

i. Ejder/Ejderha
Urfî’nin beyitlerinde “suǾbân” olarak zikredilen mitolojik bir varlık olan ejderha
nefsin karşılığı olarak yer almaktadır. Buna istinaden şerhte ejderha hakkında bazı
açıklamalarda bulunulmuştur. Kaynağı Hint mitolojisi olan ejderha, büyük yılan olarak
tasavvur edilir. Bir inanışa göre yılan, kendi eceliyle ölmez, mutlaka başka birisi tarafından
öldürülürmüş. 100 yıl yaşayan yılanlar ejderha olurmuş. Yılan ejderhaya dönüşünce
ağzından ateş saçar, nefesiyle diğer mahlûkları sömürüp yutarmış. O zaman melekler onu
kaldırıp Kaf Dağı’nın arkasına atarlarmış. Ejderha ve ejder diye bilinen bu hayvanın daha
sonra başı çoğalır ve ayakları çıkarmış. İran mitolojisine bir padişah olarak geçen kelimenin
Dahhâk ile alâkası olduğu sanılmaktadır. Edebiyatta “ejdehâ” olarak da telaffuz edilen
ejderha, sevgilinin saçları için kullanılır. Çünkü sevgilinin kıvrım kıvrım saçları bir ejderhayı
andırır. Saç, uçlarının bolluğu ile bin başlı bir ejderhaya benzer. Ayrıca tılsımlı hazineleri de
yılanların ve ejderhaların beklediğine inanılır (Pala, 2004: 146).
Urfî “Dünyayı oturacağı yer yapan kimse ejderha ağzı içinde hâli sermiş gibidir.”
anlamındaki beytinde tasavvufî bir sembol olarak dünyayı ejderhaya benzetmiştir. Yani ehli dünya kıyamet gününde hüsrana uğrayacağı ifade edilmiştir.
•

Her ol şaħś ki dünyāya meyl ü maĥabbet virüp aŋa dünyā nişįmengāh u ārāmgāh oldı, kendi cāmeħˇābını dimāġ-ı ejdere serdi. Pes ferş ü cāme-ħˇābın dimāġ-ı ejdere seren şāhś bį-ħūde helāk u żāyiǾ
olacaġına iştibāh mı var yaǾnį ehl-i dünyā rūz-ı cezāda ħˇāb u ħāsir olduġına işāretdür. [43a]
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Urfî, aşağıda yer alan beyitte geçen “Nefesimi ejderin ağzında alıyorum.” anlamındaki
“nefes der-kâm-ı suǾbân mîzenem” ifadesi ile acı ve sıkıntı içerisinde olmayı ifade
etmektedir.
•

Ger dem ez-rāĥat zenem ber-men me-ħand
K’įn nefes der-kām-ı ŝuǾbān mįzenem [236a]

j. Mâh-ı Nahşeb
Nahşeb, Özbekistan’ın orta çağ şehirlerindendir. Arap coğrafyacıları tarafından
“Nesef” ismiyle zikredilir. İbn Mukanna adlı sihirbaz, Nahşeb şehrinde esâtire ait meşhur
bir kuyu olan Çâh-ı Nahşeb'den ay çıkarır ve bu ay altmış gün gökyüzünde görünür ve dört
fersah mesafeyi aydınlatırmış. Şiirde bu ay Mâh-ı Nahşeb, kuyu da Çâh-ı Nahşeb olarak
anılır (Onay, 1992: 279; Levend, 1984: 186).
Mâh-ı

Nahşeb

ibaresi,

Urfî'nin

“Eğer

Urfî

ve

Enverî

arasında biri

alâka ararsa Nahşeb ayının hikâyesi ve parlak ay ile arz edilmiştir.” anlamındaki beytinde
geçer. Şârih, bunun İbni Mukannâ'nın kuyu içinde karışımlarla oluşturduğu ay olduğu, altı
saatlik mesafeye parlaklığının ulaştığı, ömrünün altı aydan fazla olmadığı bilgilerini
nakletmektedir. Öte yandan beytin şerhinde yer alan, Urfî ve Enverî'nin farkı parlak ay ve
mâh-ı nahşeb arasındaki fark nasılsa öyledir, ifadesinden Urfî’nin, “Mâh-ı Nahşeb”i
karşılaştırma unsuru olarak kullandığı anlaşılır.
•

“Māh-ı naħşeb” Ǿaceb İbni MuķannaǾ’uŋ ķuyu içinde eczā ile įcād eyledügi māhdur. Egerçi altı
sāǾatlıķ yire revnaķlıġı irerdi. Lākin müddet-i Ǿömri daħı altı aydan ziyāde olmamışdur. [137b]

3.9.17. Tarihî, Efsanevî, Mitolojik Şahıslar
Urfî Şerhi’nde şârihin tarihî bilgi birikimini görmemizi sağlayan bazı bilgiler yer
almaktadır. Yanyalı, çeşitli kaynaklara başvurarak tarihî, efsanevî ve mitolojik şahıslar
hakkında bilgiler de vermiştir. Buna göre bazen tarihî bir olayı aktarırken, bazen de
mitolojiye konu olabilecek çeşitli unsurları metne dahil etmiştir. Peygamberler tarihi,
milletler tarihi, İslâm tarihi, Türk, Arap ve İran mitolojisiyle ilgili ayrıntılar
metinde aktarılırken çeşitli şahısların isimleri de izah edilmiştir.
a. Hâtem-i Tayy
Hâtem-i Tay lakabıyla meşhur Arap şâir ve reislerindendir. Cömertliği darb-ı mesel
hükmüne geçmiştir (Levend, 1984: 153). Urfî de Hâtem-i Tayy'ı cömertliği ile zikretmiştir.
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Urfî şâirliğini överken yapmış olduğu karşılaştırmalarda memduhunu cömertliği açısından
Hâtem'den üstün tutmuştur.
Hâtem-i Tayy, her ne kadar cömertliğiyle dillere destan olmuş olsa da Urfî'nin
memduhundan daha üstün değildir. Zira ne Cemşit ne de Hâtem Urfî gibi bir şâire sahip
olamamışlardır. Urfî'nin sözleri Hatem-i Tayy ve Cemşid için değildir. Yani onun nağmeli
şiirlerine her padişah layık değildir. Sadece Urfî'nin tabi olduğu zata mahsustur. Yoksa
Hatem de Cemşit de Urfî gibi sihirler yaratan bir şâire sahip olamazlar, denilmiştir.
•

Zįrā benüm terānem Ħātem-i Ŧayį veyā Cemşįd’e müsellem degildür yaǾnį naġme-senc terānem her
bir pādişāha lāyıķ olmaz ancaķ metbūǾum gibi bir źāt-ı Memdūĥu’ś-śıfāta müsellemdür zįrā Ħātem
veyā Cemşįd benüm gibi bir şāǾir-i siĥr-āferįne ķande mālik olabildiler. [19a]

Urfî beytinde “Hâtemân-ı maǾânî” ifadesini kullanmıştır. Bu ifade önceki insanların
manâ Hatem'leri demektir. Beyitte Urfî kendi gönlünün cömertliğini eşsiz bir cevher olan
güzel söz söyleme zenginliğinden manâ hazinelerini dağıtması sebebiyle geçmişteki Hatemi Tayy'lardan üstün tutar ve onlar için sela okutur. Zira Urfî'nin şiirlerinden saçılan manâ
incileri diğer bütün şâirlerden fazladır. Bu cömertlikle hiçbir manâ Hâtem'i kıyaslanamaz.
•

Zi-beźl-i nāŧıķa genc-i maǾānį-efşānet
Be-Ħātemān-ı maǾānį śalā mübārek bād
… “Ħātemān-ı maǾānį” selefüŋ Ħātem-i Ŧayy’ları dimekdür… Pes bu seħā ki maǾnevį olan Ħātem-i
Ŧayy’lara śalā mübārek olsun, dimekdür. [41a]

Hâtem-i Tayy metinde cömertlik özelliği ile yer alır. Lâkin memduhun cömertliği ile
karşılaştırıldığında onun cömertliğinin bir önemi yoktur. Ayrıca Hâtem için “civân-merd”
tabiri kullanılmıştır:
•

Ey kerem ü iĥsān u seħā-yı bį-pāyāndan mükerrem u muĥsin olan źāt, yüz Ħātem-i Ŧayy gibi civānmerdler senüŋ kef-i zer-efşānuŋa muĥtāclar ve inǾām u iĥsānuŋ intižārlarıdur, dimekdür. [246a]

Metinde meşhurâta dair şârih tarafından bir liste yapılmıştır. Burada “sehâ-yı Hâtem”
ibaresi ile Hâtem'in cömertlik timsali olduğu belirtilmiştir.
•

Sehâ-yı Hâtem, sihr-i Bâbil, Bâğ-ı İrem… [111a]
b. Ferhat ve Şîrîn
Doğu edebiyatının en önemli âşık tipi Ferhat’tan Urfî’nin beyitlerinde de

bahsedilmektedir. Bu sebeple şerh metninde rivayetler vesilesiyle Ferhat ile Şîrîn hikâyesine
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değinilmiştir. Ferhat ile Şîrîn adlı hikâyede geçen kahramanlardan biri olan Ferhat, Hüsrev
adlı İran padişahının sevgilisi olan Şîrîn’e âşıktır. Şîrîn’in arzusu üzerine Bîsütûn adlı bir
dağı delmesi istenir. Şiirde, sevgilisine kavuşmak için zorlu, gerçekleşmesi güç işleri göze
alan âşığı sembolize eder. Daha çok Şîrîn ve Hüsrev ile birlikte anılır. Bazan Mecnûn ile
karşılaştırılır. Mesnevî konuları arasında önemli yer tutan, Hüsrev ü Şîrîn olarak da bilinen
hikâye dîvân edebiyatında da mesnevî konusu olarak işlenmiştir. Mesnevîlerde Hüsrev'in
Şebdîz; Şîrîn’in de Gülgûn adlı birer atları vardır. Şiirlerde Hüsrev, Ferhat ile Şîrîn adları,
Leylâ ve Mecnûn kadar sık kullanılmıştır. Bu meşhur aşk hikâyesinin diğer kahramanları da
şiirlerde çeşitli yönleriyle anılırlar. Hüsrev'in Şîrîn’e kavuşması, Ferhat ile Hüsrev arasındaki
rekabet, Ferhat’ın ıstıraplar içinde ölüşü ve Mecnûn gibi gerçek bir âşığı temsil etmesi vs.
olaylar da söz konusu edilir. Önemli başka bir husus da bu hikâyede geçen isimlerin daha
çok tevriye oluşturmasıdır. Şîrîn, “tatlı” anlamıyla sevgilinin dudağı, ağzı ve sözü ile bazan
âşığın canını; Şebdîz, “gece renkli” anlamıyla sevgilinin yanağını ve âşığın kanlı gözyaşını
karşılar. Telmih, tenasüp, tevriye ve irsal-i mesel sanatlarına zemin hazırlanması bakımından
da Ferhat ile Şîrîn hikâyesi önem kazanmıştır (Pala, 2004:162).
Urfî'nin beytindeki “Ferhat’ın kazması ve iş bitiren yalan nerede?” ifadesiyle
Ferhat’a söylenen yalana telmih yapılmıştır. Şârih beytin şerhiyle alâkalı olarak bu rivayeti
nakleder. Ferhat, büyük zatlardan birinin kızına gönül verip evlenmek için kızı istediğinde
kendisinden, dağı delmesi ve arkasındaki ırmağı bu yöne iletmesi gibi büyük bir talepte
bulundular. Ferhat da âşığa Bağdat uzak değildir, diyerek dağı delmeye başlamıştır. Birkaç
yıl bunun için çalıştı. Şîrîn'in anne, baba ve kız kardeşi onun dağı deleceğini görüp anlayınca
kızı vermemek için başka bir tedbir almaya çalıştılar. O anda bir kocakarı gelip kızın anne
ve babasına, “Kızınızı Ferhat’ın almasına engel olursam bana ne tür nimet ve ihsanlarda
bulunursunuz?” dedi. Sözünü tekrar edince onu büyük bir vaatle susturdular. O yaşlı kadın
da bir miktar helva pişirip bir kaba koyup başına yerleştirip Ferhat’a göndermiş. Dertli
Ferhat da durumu sorduğunda, kocakarı, ey sevgili oğlum çektiğin dert ve sıkıntı boşa gitti,
Şîrîn vefat etti, yalanını söyleyince Ferhat, elindeki kazmayı havaya atıp kafasına geri
düşürmesiyle kendini öldürmüştür. İşte Urfî de bu rivayette geçen yalan gibi bir yalanın
sevgiliden gelmesini ve bu dert ve üzüntüden kendisini kurtarmasını istemektedir. [51a]
Urfî, “Ferhat senin sırrına mahrem olursa Şîrîn’in ölümünden Ferhat’ın gönlüne bir
sıkıntı gelmez.” anlamındaki beytinin şerhinde eğer Ferhat, memduhun adaletini bilseydi
Şîrîn'in ölümünden Ferhat’ın gönlüne hüzün ve elem gelemezdi. Yani kadere rıza gösterip
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onun adaletine dayanarak ümitvar olur ve asla üzülmezdi, ifadesiyle memduhun adaletine
vurgu yapmak suretiyle onu övdüğü görülmektedir.
•

Ey pādişāh! Eger Ferhād senüŋ Ǿadāletüŋ esrārına vāķıf olaydı Şįrįn’üŋ fevtinden melāl u elem ħāŧırına
yol bulmazdı yaǾnį ķażāya rıżā virüp senüŋ Ǿadāletüŋe tekye ķılup ümįdvārlıġla aślā melūl olmazdı,
dimekdür. [53b]

Örnekte Urfî'nin beytinin şerhinde ikinci defa Ferhat ü Şîrîn hikâyesinden detaylı
olarak bahsedilmiştir. Nakledilen rivayette daha önce verilen bilgilerden farklı bazı bilgiler
nakledildiği görülür. Şîrîn Ermen Dağı isimli bir ülkenin beyinin kızıdır. Ferhat’ın altın ve
dinarı olmadığı için Şîrîn'in ailesi Ferhat’ı bu işten vazgeçirmek için zor ve gerçekleşmesi
zor bir iş ister. Eğer dağın diğer tarafındaki ırmağı dağı delmek suretiyle bu tarafa getirirse
kızlarını onunla evlendireceklerini söylerler. Hikâyenin bu kısmı daha önce nakledilen
bilgilerden farklı değildir. Hallac-ı Mansûr'un “Ene'l-Hak” sözüne ve Ferhat’a söylenen
yalana telmih yapılmıştır. Her ikisi de muhatabının şehadetine sebep olması münasebetiyle
benzerlik göstermektedir.
•

Ferhād’uŋ aĥvālin rivāyet iderler ki Ferhād Ǿuşşāķ-ı dehrden bir ehl-i kemāl imiş ve maǾşūķası Ermen
ŧaġı nām bir ülkenüŋ begi ķızı idi ve ismi Şįrįn imiş, Ferhād dest-māye-i emel kārsāz olıcaķ zer ü
dįnārdan tehį-dest ü bį-behre olmaġın abāǾ-ı Şįrįn kerįmelerin Ferhād’a virmege giran görinmekle ol
sevdādan kef-i yed itdürmeleri sevdāsıyla bir emr-i Ǿaśįr ve kār-ı Ǿadem-i ĥuśūl-peźįre şevķ itmişlerdi.
[88a]

“Bî-sütûn” Ferhat’ın Şîrîn’in suretini nakşettiği dağın adıdır. Şerhte beytin anlam
dünyası “Ey ezel meyinin talibi! Şu muhabbet meyini içip mest ol ve eğer o aşk meyinin bir
damlasını Bîsütûn’a nakşedilmiş olan Şîrîn’in suretine atarsan o suret derhal Bîsütûn’dan
ayrılarak muhabbet meyinin tesiriyle raks eder ve sermest bir hâlde dışarıya çıkar. Yani
Şîrîn’in sureti bir kaya üzerine nakşolunmuş anlamsız bir şey iken muhabbet meyinin
tesiriyle oynar ve salınır bir hâlde yeni bir hayat kazanıp meydana gelirdi.” ifadeleriyle izah
edilmiştir.
•

“Bį-sütūn” Ferhād śūret-i Şįrįn’i ķazup naķş eyledügi ķayadur … eger ol mey-i Ǿaşķ ķatresini menķūşı bį-sütūn olan śūret-i Şįrįn üzerine atasuŋ. Fi’l-ĥāl ķayd-ı Bį-sütūn’dan eŝerümi maĥabbet teǿŝįriyle
raķśān u ser-mest ŧışra uġrar yaǾnį śūret-i Şįrįn ki ķaya üzerinde menķūş ve ĥeyūla-i bį-meǿāl nesne
iken ħāśiyet-i mey-i maĥabbet teǿŝįriyle raķśān u ħırāmān birle kesb-i ĥayāt-ı cedįd-i beşeriyet idüp
meydāna gelürdi... [133a]
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Şebdiz, Hüsrev'in atının adıdır. Ferhat, Şîrîn, Bîsütûn, Gülgûn isimleriyle birlikte
kullanılmıştır.
•

“Şebdįz” Şāh Ħüsrev didükleri bir pādişāh-ı nam-dāruŋ atına dirlerdi ammā bu maĥalde ķanķı nevǾ
olur ise olsun murādı atdur. [150a]

Şîrîn, aşkının ispatı için Ferhat’tan bir dağı delmesini ister. Böylece bu dağın içinden
geçen kanal vasıtasıyla Şîrîn taze süt içebilecektir. Kazmasını vurup dağı deler. İşte bu dağ,
Bîsütûn'dur. Bu dağın direksiz ve dayanağının olmayışı dolayısıyla da Bîsütûn (sütûnsuz)
adıyla anılır (Pala, 2004: 83). Urfî, “Ferhat Bîsütûn dağına kazma vurdu ve ben kendi
canımın tepesine Bîsütûn yapıyorum.” anlamındaki beytinde tîşe (kazma), Bîsütûn ve Ferhat
kelimelerini birlikte zikretmiştir. “Bîsütûn” sözlükte direksiz demektir. Lâkin Ferhat’ın
deldiği büyük dağ kastedilmiştir. Şerhte Ferhat için “Geçmiş âşıkların en seçkini ve üstünü
meşhur Ferhat” denilmiştir. Ferhat, dağın batısında olan ırmağı doğu tarafına akıtmak için o
büyük dağa kazma vurması aşk mahallesinde şaşılacak bir şey değildir. İşte Urfî de bir
korkusuz âşık ve benzersiz bir rinddir ki o Bîsütûn dağını aşk gamına tahammül
edemediğinden dolayı Bîsütûn dağına kazma vurmuştur. Urfî ise kavuşmadan feragat ederek
aşk gamının dağına tahammül etmeyi seçmiştir. O sebeple ikisinin mertebelerinin farkı
ortadadır, denilmiştir.
•

ǾUşşāķ-ı selefüŋ ser-firāz u mümtāzı Ferhād-ı nām-dār kūhuŋ cānib-i ġarbįsinde olan ırmaġı ŧaraf-ı
şarķįsine icrā vü āşikār itmek ķaśdıyla kūh-ı Ǿažįme gürz ü tįşe urmış ise kūy-ı Ǿāşıķįde istiǾcāb yeri
degildür… [237a]

c. Leylâ ve Mecnûn
Doğu İslâm edebiyatında, mesnevî konusu olan aşk hikâyesi Leylâ ve Mecnûn
hikâyesiyle alâkalı olarak bir rivayete göre Mecnûn, şâir Kays b. Mülevvaha Âmiri'nin
lakabıdır ve bu hikâye onun şiirlerinin yorumundan doğmuştur. Dîvân şiirinde Leylâ, âşığa
karşı acımasız olan sevgilinin sembolü iken Mecnûn, aşk ve kedere bulanmış âşığın
karşılığıdır. Dîvân şâirleri Leyli (karanlık, gece) ve Mecnûn (deli, aşk çılgını) kelimeleri
üzerinde sanatlar yapmışlar ve sevgilinin saçını ve âşıklığını birer mazmun hâline
getirmişlerdir (Pala, 2004: 6). Leylâ ve Mecnûn’un hikâyesi gerek mecaz ve mazmunlar
vasıtasıyla gerekse müstakil mesnevî konusu olarak Doğu edebiyatında çok ilgi görmüştür.
Aşkın ve âşıklığın sembolü olarak özellikle şiirde sıkça zikredilmiş, bu aşk üzerine
mesnevîler kaleme alınmıştır.
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Urfî, “Nergis güzellik bakımından bahçenin Leylâsı’dır ancak Mecnûn gibi saçının
her bir teline (kuşlar) yuva kurmuştur.” anlamındaki beytinde Mecnûn'un çöllere düşüp
hayvanlarla ünsiyet kurarak kuşların onun başında yuva yapmasına telmih yapmıştır. Şârih,
beyti izah etmek amacıyla Urfî'nin yapmış olduğu telmihe dair rivayet nakletmiştir. Rivayete
göre, Mecnûn Leylâ'nın aşkından çöllere düşmüş. O derece kendinden geçmiş ki vahşi
hayvanlar ve kuşlar başına konup yuvalar yapmaya başlamış. Bu rivayeti naklettikten sonra
Nergis ile yuva arasındaki ilişkiyi izah etmiştir. Zira Nergis şekil itibarıyla saç ve yuva ile
benzerlik göstermektedir. Sonuç olarak Nergis her ne kadar bağın Leylâ'sı olsa da güzellikte
onunla yarışamaz, denilmiştir.
•

Nergis gerçi ĥüsn cihetiyle bāġuŋ Leylā’sıdur, ammā Mecnūn-śıfāt her bir mūyuŋ başı üzerine
āşiyāneler ķomış, Rivāyetdür ki: Mecnūn Ǿaşķ-ı Leylā’ya maķrūn olıcaķ śaĥrā vü beyābāna düşmiş
idi. Bir mertebe bį-ħod u medhūş olmış idi ki vuħūş u ŧuyūr başına ķonup āşiyāneler tanžįmine mecbūr
olmışlar idi. [117b]

Dîvân şiirinde de sıklıkla karşılaştığımız bir durum olan şâirlerin âşıklıkta kendilerini
meşhur efsaneleşmiş âşıklar olan Mecnûn'dan ve Ferhat'tan üstün tutmaları Urfî’nin
“Mecnûn’luk ve Ferhat’lık yolu önüme çıktı ve ben o yola gittim ancak onların gittiği gibi
değil.” anlamındaki beytinde de görülür. Urfî de onların tutuldukları delilik alâmetlerine
tutulmuştur. Lâkin onlar gibi tedbirsiz olarak o yola girmemiştir. Yani onların
tedbirsizliklerinden dağlara ve çöllere düştükleri gibi düşmemiştir, denilmektedir.
•

ǾĀşıķān-ı selefden Mecnūn-ı śaĥrā-gįr ve Ferhād-ı kūh-efken sālik olduķları cünūn iķlįmi benüm daħı
pįşgāhuma geldi yaǾnį anlar giriftār olduķları Ǿalāmet-i cünūnı ben daħı geşt ü güźār eyledüm. [226a]

3.9.17.1. Mutasavvıflar
a. Şiblî
Urfî’nin “Aldatıcı bir cennet olan Keşmir’e Şibli hazretleri gelir.” ifadesinin yer
aldığı beytinde Şiblî'den bahseder. Şerhte, “Şiblî”nin evliyalardan muhterem bir zat olduğu
bilgisi aktarılır. Ayrıca şerhte Nesimî ve Hallac-ı Mansûr’un bir süre Fazl-ı Yezdan-ı
Bağdadî Hazretleri’ne bağlanarak saadetli meclislerinde olgunluk kazandıkları rivayeti
nakledilir.
•

“Şiblį” “evliyāǿullāhdan bir źāt-ı muĥteremüŋ ismidür. ǾAlā rivāyet: “Nesįmį” ve “Ĥallāc-ı Manśūr”
bir eyyām anuŋ meclis-i saǾādet-enįslerine kesb-i kemāl idüp andan Fażl-ı Yezdān-ı Baġdādį
ĥażretlerine münįb oldılar. [29b]
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b. Zünnûn-ı Mısrî
Urfî, “İlim valisi olan temiz zatın Zünnun’un kemâlinden daha yücelere erişsin.”
anlamındaki beytinde Zünnun-ı Mısrî'den bahseder. Urfî memduha dua amacıyla Zünnun-ı
Mısrî'yi onun ilminin yüceliğiyle zikretmiştir. Şârih metinde, “Zü’n-nûn” Zünnun-ı Mısrî
denilen muhterem bir zatın şerefli isimleri olduğunu ve “Zünnun-ı Mısrî’den yüce olasın.”
ifadesiyle Urfî’nin muradının dua olduğunu ifade etmiştir.
•

“Źü’n-nūn” Źü’n-nūn -ı Mıśrį didükleri źāt-ı muĥteremüŋ ism-i şerįfleridür … kemālāt-ı Źü’n-nūn-ı
Mıśrį’den evc-gįr olasuŋ yaǾnį cihet-i kemālātla Źü’n-nūn-ı Mıśrį’den Ǿālį olasuŋ, murād duǾādur.
[39b]

c. Hallac-ı Mansûr
Edebiyatta darağacı ve Ene'l-Hakk münasebetiyle sıkça anılan Mansûr, inancı uğruna
her şeye göğüs germe ve ölmenin sembolü olarak bilinir. “Mansûr” kelimesi “yardım
olunmuş, zafere ulaştırılmış” anlamları yanında, musikî terimi olarak da bir tür ney'e ad
olmuştur. Şiirlerde ber-dâr edilmiş olarak anılır. Sevgilinin saçları darağacına benzetilince,
Mansûr da aşk şehidi olup bu dâr'a asılır (Pala, 2004: 196-197). Metinde Hallac-ı Mansûr'un
aşk sırrını ifşa etmesi ve bunun sonucunda idam edilmesine telmihlerde bulunulmuştur. Öte
yandan şârih, aşkın farklı hâllerinde âşıkların bu hâllere dayanamayıp farklı tepkiler
verebileceğine değinmiştir.
Urfî’nin “Şeriat sus, aşk nara at diyor. Ey! Sen de aşk yolunda ipini koparmışsın.”
anlamındaki beytinde aşk sırrını ifşa etmiş olması münasebetiyle şerhte Hallac-ı Mansûr
zikredilmiştir. Mansûr’un hikâyesiyle alâkalı olarak şerhte şeriatın, aşkın son hâlindeki sırrın
ortaya çıkarılmasını tamamen yasakladığı ifade edilmiştir. Mansûr-ı Hallac gibi sırrını ifşa
edersen kan dökücü kısas kılıcımdan nasıl kurtulacaksın? diye tembih edildiği
nakledilmiştir.
•

… emr ider ki cemāl-i Lā-yezāle üftāde vü ĥayrān olan merd-i ser-şūrįde kenz-i ħafāda mestūr u
meknūz olan sırr-ı maĥabbeti elbette neşr ü ifşādan lebini menǾ eyle zįrā mānend-i Manśūr-ı
Ĥallāc ifşā-yı esrār iseŋ şemşįr-i ħūn-rįz ķıśāś ve tįġ-i bį-hirāsumdan ķanda Ǿilāc bulsuŋ gerek diyü
tenbįh olmaķdayum. [5a]

Geçmişte Hallac-ı Mansûr ve onun gibi birçoğu Allâh'ın zatının tecellîsine
dayanamayıp bu sırrı ifşa etmişlerdir. Lâkin âşığın aşkını ifşâsı pek hoş karşılanan bir durum
değildir.
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•

Selefde Manśūr-ı Ĥallāc vesāǿirleri tecellįyāt-ı źāta ŧāķat getüremedüklerinden sırrı fāş eylediler. Pes
ey Ǿāşıķ eger ĥavśala-i iǾtimād-ı tāmuŋ var ise gel seni vaśluma şāyeste ideyüm. [59a]

Şerhte, faddar feleğin perhizkar ve sırlara vakıf olan insanlara düşmanlığının ne
kadar açık olduğunu Hallac-ı Mansûr'un bile onun kara kaseli hanesini terk etmek arzusuyla
sırrını ifşa edip siyaset dârını seçmesinden anlayabiliriz, denilerek Mansûr’un sırrını ifşa
etmesi “Ene’l-Hakk” ifadesiyle olduysa da bunu söylemesinin sebebi, feleğin
meşakkatinden siyaset darağacının yardımıyla kurtulmak olduğu ifade edilmiştir.
•

“Dār” dıraħt-ı siyāset dimekdür. Maĥśūl-ı Beyt: Felek-i ġaddār merd-i perhįzkār ve vāķıf-ı esrāra
Ǿadāveti ne mertebe der-kār olduġı bu nükteden fehm ķıl ki Ĥażret-i Ħˇāce Ĥallāc-ı Manśūr Ǿaleyhi
raĥmeti’l-Ġafūr bile anuŋ ħāne-i siyeh-kāsesini terk itmek ārzūsıyla ifşā-yı sırr idüp dār-ı siyāseti
iħtiyār eyledi yaǾnį fi’l-ĥaķįķa aŋlamış olasuŋ ki Manśūr’uŋ ifşā-yı rāzına bāǾiŝ kelime-i Ene’l-Ĥaķ
oldıysa şol sebebden söyledi ki meşaķķat-i felek-i nā-müsāǾidden dıraħt-ı siyāsetüŋ iǾāne ve destgįrligiyle ħalāś ola, dimekdür. [75b]

d. Mevlânâ
Şârih, Urfî'nin beytinde geçen “mer” kelimesini örneklemek amacıyla Mevlânâ’dan
bir beyit nakletmiştir.
•

“Mer” ǾArabįde ān gibi taĥķįķ maǾnāsındadur. Mevlānā Celāleddįn Rūmį ķaddeśallallāhu sırrahu’lǾazįz bu mıśrāǾında buyurduġı gibi. [19a]

Metinde Urfî'nin “Sema etmeyi o Mecnûn’dan öğren ki mest hâlde alev renginde bir
dans tabiati ve hareketi vardır.” anlamındaki beytinde geçen “sema” tabirinin
açıklamasında Mevlanâ'dan, Mollâ-yı Rûm olarak bahsedilmiştir.
•

Lafž-ı “semāǿ” istimāǾdandur lākin Mollā-yı Rūm Mevlānā ķaddesallāhu sırrahu’l-Ǿayānuŋ āyįn-i
ŧarįķinde ehl-i sülūk miyānelerinde vuķūǾ bulan ĥālet-i raķś u semāǿa dirler. [131b]

Metinde Urfî'nin “Cennet gülşeninde figan ediyorum ve zindan köşesinde bir nağme
söylüyorum.” anlamındaki beytindeki ayrılık teması “Celaleddîn'in Mesnevî'nin başında
buyurduğu gibi” ifadesiyle Mevlânâ’nın “Dinle! Bu ney neler hikâyet eder, ayrılıklardan
nasıl şikâyet eder.” beyti nakledilerek örneklendirilmiştir.
•

… Nitekim Celālūddįn ķaddesallāhu sırrahu’l-Ǿazįz, ibtidāǾ-ı Mesnevįsinde buyurur:
Be-ş’nev įn ney çün şikāyet mįkoned
Ez-cüdāyihā ĥikāyet mįkoned
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Pes “ney”den murād ādemdür, içinde feryād iden rūĥ-ı insānįdür ki ezelde cevher-i źāt ile olup śoŋra
libās-ı beşeriyeti ilbās eyledükde, mufāraķat u cüdā vāķıǾ olınca şikāyet eyler, dimekdür. Tafśįli Şerĥi Mesnevî’den maǾlūmdur. [235a]

3.9.17.2. Şâirler
a. Hassân bin Sabit
Hassân bin Sabit, (562/563-ö.?) Hz. Peygamber’i, ashabını ve İslâm dinini
müşriklerin hicivlerine karşı şiirleriyle savunduğu için “Şâirü’n-Nebî” (peygamber şâiri),
Ebü’l-Hüsâm (keskin kılıç sahibi) ve Ebü’l-Mudarrib (iyi savaşçı) unvanlarıyla anılmıştır
(Elmalı, 1997: 399). Müslüman olmadan önce özellikle kasîdeleriyle geçimini sağlarken,
Müslüman olduktan sonra şiirlerinde sadece Hz. Peygamberi ve onun sahabelerini
savunmuştur (Zavotçu 2006: 214). Doğu şiirinde şiirde kudret timsali olarak şâirlerin
kendini karşılaştırdığı bir sembol hâline gelmiştir.
Hassân'a dair metinde Meşhur Arap şâirlerinden biri olduğu bilgisi verilir. “Senin
medhinden elde ettiğim sevap ve şeref Hassân-ı Acem’i utandırmıştır.” anlamındaki
beytinde Urfî memduhunu överken kendini Acem'in Hassân'ı olarak ifade eder.
Devamındaki beyitte de memduha övgü olarak meddahın olması sebebiyle şeref ve sevap
kazanmak ümidiyle Acem'in Hassân’ı o kadar utanmıştır ki ezelde irade edilmiş olan
naatının yazılmaya başlanmasından beri kalem seni anmaktan baş kaldıramaz olduğu gibi
İran’ın Hassân’ı da utancından başını kaldıramaz olmuştur, ifadelerinde Hassân-ı Acem’le
Urfî'nin kendini kastettiği anlaşılır. Bu durum “Murad kendisidir.” ifadesiyle ilk beytin
şerhinde şârih tarafından belirtilmiştir.
•

Taĥśįl-i ŝevāb u şeref nisbet-i naǾtest
Z’įn gūne ħacl sāħte Ĥassān-ı ǾAcem-rā
“Ĥassān” meşhūr olan şuǾarā-yı ǾArab’dan biridür.
… Ĥassān-ı ǾAcem ki murād kendidür.
Tā naǾt-ı to āmed zi-meşiyyet be-nüvişten
Bālā nigeristān be-şod ez-yād ķalem-rā
… Ĥassān-ı ǾAcem’i şu gūne ĥacl eylemişdür ki meşiyyet-i ezeliyyeden naǾtuŋ yazılmaġa geleliden
berü ķalemüŋ yādından baş ķaldurmaŋı zāǿil olduġı gibi Ĥassān-ı ǾAcem daħı kemāl-i ĥacāletinden
baş ķaldurmaz. [13b]

b. Ebu'l-Ferec
Fars edebiyatının Hindistan’daki altın çağı denilince akıllara Ekber Şâh (ö.
1014/1605) dönemi gelmektedir. Ancak Hindistan'da Fars edebiyatının temelleri Gazneli
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Mahmut döneminde atılmıştır. Ebû’l-Ferec Runî Gazneli Mahmut döneminin ilk Farsça
şiirler kaleme alan en popüler şâirlerindendir (Lewis, 1991: 1103).
Urfî, Ebû’l-Ferec'den “Gel insaf eyle, Allâh için söyle, Bu’l-Ferec ve Enverî yok
olduklarını nasıl ganimet saymasınlar!.” anlamındaki beytinde bahseder. Şârih bu beyte dair
“Bû’l-Ferec ve Enverî” geçmiş şâirlerden iki meşhur kişidir, ifadeleriyle açıklamada
bulunur. Şerhte Urfî’nin Ebû’l-Ferec ve Enverî'nin her ikisini de kendi şâirliğiyle
karşılaştırma amacıyla zikrettiği ve kendi şâirliğini onlara üstün tuttuğu görülür.
•

İnśāf be-deh Bū’l-Ferec ü Enverį imrūz
Behr-i çe ġanįmet ne-şumārend Ǿadem-rā
“Bū’l-Ferec ve Enverį” ŞuǾarā-yı selefden iki meşhūr kimselerdür… [18a]

Urfî “Öyle bir denize dalmış ki onun suyundan Bu’l-ferec’in boğazı ıslanmamıştır.”
anlamındaki beytinde de kendi şâirliğini övme amacıyla zikretmiştir. Urfî öyle bir manâ
deryasına dalmıştır ki o deryaya Ebû’l-Ferec hiç yaklaşamamıştır.
•

Zed der-ān baĥr ġavŧa k’ez-ābeş
Bū’l-Ferec-rā ne-şod gelū nemnāk
“Bū’l-ferec” şuǾarā-yı selefden birinüŋ ismidür. Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt, ǾUrfį şol maǾānį deryāsına
ġavvāś olmışdur ki ol baĥruŋ ābından Bū’l-ferec’üŋ boġazı ter olmamışdur. [175a]

c. Enverî
Urfî'nin şiirlerinde ismi en çok zikredilen şâir Enverî'dir. Sağlam bir şiir tekniğine
sahip olan İranlı şâir Enverî hayal gücü geniş, edebî sanatları çok iyi kullanabilen bir şâirdir.
Edebî sanatları kullanmadaki üstün yeteneği sebebiyle şiirlerinden birçok beyit veya parça
belâgat kitaplarında ve sözlüklerde edebî sanatlara ve kelimelere şahit olarak
gösterilmiştir. İran edebiyatında en büyük kasîde şâiri olarak kabul edilen Enverî’nin Türk
şâirlerinden Nef‘î’nin üzerinde de büyük tesiri vardır (Karahan, 1995: 267). Urfî, şiirlerinde
Enverî'den memduhu övme ve kendi şâirliğini onun şâirliğiyle karşılaştırma ve ondan üstün
tutma yoluyla bahseder. Enverî için şârih ehl-i maârif sıfatını kullanmıştır.
Aşağıdaki Urfî, Enverî ve kendinin memduhun methine layık bir şey yazmaktan âciz
olduklarını dile getirmiştir. Öyle ki Enverî Acem şâirlerinden meşhur bir şâirdir. Urfî, kendi
şâirlik kabiliyetini de kendini bu şâirle birlike zikrederek över. Lâkin söz konusu memduh
olunca en iyi şâirler bile bu övgüyü layığıyla yerine getirmekten kalırlar. Burada Urfî'nin
niyeti memduhu övgüdür.

264

•

“Enverį” şuǾarā-yı ǾAcemden birinüŋ ismidür ki dįvānı daħı meşhūrdur, “ħor” be-maǾnā lāyıķ.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı meleki āl-i śıfātlarına şāyeste medĥ ü ŝenā tarĥ itmekde gerek Enverį ve gerek
ben Ǿācizüz. [48b]

Urfî, “Sedefin değeri inci sayesindedir. Ama Enverî Mihne şehrindense ben de
Şiraz’danım.” beytiyle Enverî ile kendini karşılaştırır. Enverî'nin şerefi Mihne şehrinden,
Urfî'nin ise Şiraz'dan olduğu için Urfî kendini Enverî'den üstün tutmuştur. Zira Şiraz tarih
boyunca güzellikleriyle ve meşhur şahsiyetleriyle hep ön plandan olmuş bir kenttir. Şârih,
bu düşünceyi destekleyerek her iki şâirin de şiirlerini inceledikten sonra yapmış olduğu
mütalaaya göre Urfî'nin kasîdelerinin daha rindâne olduğu sonucuna ulaştığını ifade eder.
•

“Enverį” şuǾarā-yı ǾAcemden bir ehl-i maǾārifüŋ ismidür … Meŝelā benüm ile Enverį’nüŋ şerefümüz
şehr şerefinden ise ben Şįrāz’dan ol ise Mihne’dendür. Bu śūretde yine ben andan şereflüyüm dimek
olur. Lākin ǾUrfį merĥūm kendini Enverį’den tercįĥ iderse yüri var hele bu duǾā-gūy ikisinüŋ daħı
Ǿalā-ķadri’ŧ-ŧāķa ķaśāǿidlerini müŧālaǾa eyledüm. Merĥūm ǾUrfį’nüŋ ķaśāǿidlerini andan ezyedter
rindāne vāķıǾ olduġın gördüm. [111b]

d. Zahîr-i Faryâbî
Ebü’l-Fazl Zahîrüddîn Muhammed Fâryâbî (ö. 598/1201) Nizâmî-i Gencevî,
Hâkânî-i Şirvânî, Cemâleddîn-i İsfahânî, Evhadüddîn-i Enverî gibi ünlü şâirlerin çağdaşıdır.
Birçok kaynakta Zahîr’in şiirlerinin güzelliğinden söz edilir ve şiirdeki mahareti övülür.
Onun asıl edebî gücü ve sanatı kasîdelerinde görülür. Kasîdelerinde aşırı derecede
mübalağaya, yeni mazmun ve mânalara sıkça yer vermiştir.
Urfî, “Kendi hünerlerimden yakınmama sebebim odur ki Zâhir bu şiveyle hiçbir
kapıyı açamadı.” anlamındaki beytinde Zâhir-i Faryâbî'den “Zahîr” olarak behsetmektedir.
Şerh metninde Zâhir'in Acem şâirlerinden, Kızıl Arslan isminde meşhur Acem şahının
döneminde yaşamış ve onun nedimlerinden olduğu bilgisi verilmiştir. Kızıl Arslan'nın
övgüsüyle vaktini geçirirmiş. Bir gün yine medh esnasında dili sürçtüğü için idam edilmiştir.
Şârih bu açıklamaları “Zâhir bu şiveyle hiçbir kapıyı açamadı.” ifadesi için yapmıştır. Şöyle
ki Urfî kemâlat ve hüneri yüzünden ayrılık acısı çekmektedir. Nasıl ki Zâhir asrının
allâmesiyken bu şiir üslûbu ona hiçbir hayırlı kapı açmadığı gibi sonunda onu idama
götürmüştür. Bunun gibi Urfî de gurur duyduğu olgunluğundan bir hayır göremediği gibi
cefasına maruz kalmaktadır. Bu sebeple inlemektedir, denilmiştir.
•

“Žāhir” şuǾarā-yı ǾAcemden birinüŋ ismidür. ǾAcem şāhlarından Ķızıl Arslan dimekle maǾrūf şāhuŋ
hem-Ǿaśrı ve nedįmi idi. Dāǿimā sitāyişgerliginden śarf-ı evķāt idermiş. Bir gün eŝnā-yı medĥde bir
beytinde sürc-i lisān vāķıǾ olmaķla şāǾir-i meźkūrı dār-ı siyāsete şāyān görüp ber-dār eyledi … Pes
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ben daħı iftiħār itdügüm kemālātumdan menfaǾat göremedügümden ġayrı iĥtimāl cefāsına dūçār
oluruz, mülāĥažasından nāleler iderüm, dimekdür. [51a]

Urfî'nin Zâhir isimli şâiri zikretmesi de diğer meşhur şâirleri zikretmesinde olduğu
gibi fahriye niyetiyledir. Urfî, yaptığı karşılaştırmada, şiir dünyasının şimdiye kadar benim
gibi bir komutanı olmadı ve bu sözü korkmadan Zâhir’e söyleyebiliriz, diyerek kendini
Zâhir'den üstün tutar. Şârih ise metinde hem Acem hem de Türk şâirlerinin kendilerinin
eskiden yaşamış şâirlerden üstün tutmanın bir gelenek olduğuna dikkat çekmiştir.
•

Ve daħı bu nükte ve dāǾiye-i Žahįr’e daħı bį-pervā dimek mümkindür yaǾnį iķlįm-i nažm benüm gibi
bir fermān-deh ü pādişāha mālik olmaduġı nüktesini Žahįr’üŋ ĥużūrında bį-pervā dimege mümkindür.
Bu daħı şuǾarā miyānında bir şecere-i bį-ŝemeredür. Gerek şuǾarā-yı ǾAcem ve gerek Türk dįvān
vesāǿir eşǾārlarında bi-eyyiĥāl kendilerini selefden tercįĥ iderler. [115b]

e. Ezrakî-i Herevî
V. (M. XI.) yüzyılda yaşayan İranlı şâirin kasîdeleri genellikle Unsurî tarzındadır.
Büyük bir şâir olduğunu söyleyen ve şiirlerinde kendine has teşbih, terkip ve tasvirlere,
ayrıca ince manâlara yer veren Ezrakî Sebk-i Hindî’nin öncülerinden sayılır (Tokmak, 1995,
69). Urfî, Ezrakî'den “Eğer Ezrakî, varlık sofrasının başına tekrar gelirse, onu
manâ sofrasında ağırlarım.” ifadeleriyle bahsetmiştir. Şârih, Ezrakî hakkında Acem
şâirlerinden biri olduğu bilgisini verir ve “Eğer Ezrakî, vücut sofrasına geri dönse, yani
ölmüşken tekrar hayat bulup dirilse, onu manâ sofrasına davet edip ağırlarım. Yani manâ
sofrasına davet edip ona manâ dersi veririm.” ifadeleriyle beyti yorumlar. Burada Urfî,
Ezrakî gibi bir şâire manâ dersi vereceğini ifade etmekle kendi şâirliğini övmüştür.
•

“Ezraķį” keźālik şuǾarā-yı ǾAcemden birinüŋ ismidür. Maĥśūl-ı Beyt: Eger Ezraķį ħˇān-ı vücūd başına
Ǿavdet idüp gelse yaǾnį fevt itmiş iken kesb-i ĥayāt idüp yine vücūd sofrasına rücūǾ eylese anı ħˇān-ı
maǾānįye ķonuķluķ idüp daǾvet eylerdüm yaǾnį maǾnā māǿidesine anı daǾvet idüp taǾlįm-i maǾnā
iderdüm, dimekdür. [111b]

f. Ebû Firâs
Metinde Şârih, Urfî’nin beytinde geçen “gâşiye” ibaresinden ötürü Bû Firas'ın seyise
benzetildiğini

ifade

eder.

Bir

Arap

şâiri

olan

Ebû

Firâs

el-Hamdânî (ö.

357/968) kasîdelerinde genellikle sade, samimi ve açık bir üslûp kullanmıştır. Bu özelliğiyle
şiiri, Seyfüddevle’nin sarayında başlıca rakibi olan şâir Mütenebbî’nin edebî sanatlarla
örülü, incelikle işlenmiş şiirleri yanında pek sade manzumelerdir (Kılıçlı, 1994, 125). Burada
memduha övgü olarak en âciz kullarından biri olan olan Urfî, tabiat atını eyerleyip
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hazırladığında Ebû Firâs, âcizlik örtüsünü sırtına alıp önüne düşer. Burada Urfî kendi
şâirliğine vurgu yapmıştır.
•

“Ġāşiye” aślda setr idiciye dir, ammā burada şol cuķadan örtidür ki ķızıl cuķadan ŧonanmış at üzerine
örterler. At binildikce seyiz omuzına atar. Bū Firāş şuǾarā-yı ǾAcemden birinüŋ ismidür. [115b]

g. Hâkân-ı Şirvânî
İran'ın Gence şehrinde doğmuş bir kasîde şâiri olan Hâkân-ı Şirvânî (ö. 595/1199),
İran edebiyatının en büyük şâirlerinden biri kabul edilir. Kendisi daha hayatta iken şiirleri
İslâm dünyasında büyük bir ün kazanan şâirin birçok şâiri etkilediği görülür (Yazıcı, 1997,
169). Urfî, “Hâkânî dirilmek için Hz. İsa’nın nefesini arzulardı. Saba rüzgârının yardımı
ile bunu (kasîdeyi) şimdi Şirvan’a gönderdim.” ifadeleriyle Hâkânî'den bahseder. Şârih
beytin şerhinde Hâkânî hakkında, Acem diyarında geçmişteki şâirlerden birinin ismidir,
izahında bulunur. Öte yandan beytin şerhinde şârih, Hâkânî'nin dirilme isteğini Urfî'nin
şiirlerini görebilme arzusuyla açıklar. O sebeple Urfî onun arzusunu yerine getirmiştir. zira
Urfî'nin şiirleri Hâkânî'nin memleketi olan Şirvan'a ulaştığı zaman halk bu şiirleri
yorumlarken Hâkânî'yi hatırlayıp hayr ile yad edeceklerdir, denilmiştir.
•

“Ħāķān” diyār-ı ǾAcem’de belde-i Şirvān’da şuǾarā-yı selefden birinüŋ ismidür. Ħāķān-ı Şirvānį
muķaddem fevt olup eşǾār-ı ĥayāt-āŝārumı ruǿyet içün ĥayāt-ı cedįd kesb eylemek sevdāsıyla dem-i
ǾĮsā’yı temennį eylerdi … Pes işte eşǾārum Şirvān’a vāśıl olup āhālįsi müŧālaǾalarından Ħāķān’ı derħāŧır idüp ismini źikr-i ħayr ile yād iderler, dimekdür. [137b]

h. Selmân-ı Sâveci
İranlı şâir Selmân-ı Sâveci (ö. 778/1376)’den Urfî'nin beyitlerinde bahsedilir. Urfî,
“Save şehri böyle bir bahta sahip değildir ki benim mekânlar dışında gezen nazmımın
kâfiyesi hiçbir zaman Selmân’a ulaşmadı.” anlamındaki beytinde kendi şârliğini övme
amacıyla onun ismini zikreder. Ayrıca şârih, beytin izahında Acem memleketlerinden birinin
ismi olan Sâve şehrinde Selman gibi bir ehl-i kemâlin ortaya çıktığını belirtir. Lâkin buna
rağmen Urfî'nin şiirlerinde istifade edemediği için de bahtsızdır.
•

“Sāve” keźālik ǾAcem memleketinden birinüŋ ismidür ki Ħˇāce Selmān dimekle bir ehl-i kemāl andan
žuhūr eylemişdür … benüm lā-mekān-seyr olan ķāfiyelerüm ol diyāruŋ Selmān’ına güźer düşüre
yaǾnį Sāve bu ŧāliǾden behre-yāb degildür. Anuŋ Selmān’ı benüm lā-mekān-seyr ķāfiyelerüm ve
mażmūnlarumı bulup nažm eyleye, dimekdür. [137b]
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ı. Şebüsterî
Urfî'nin “Putperestin özrünü mahşer gününde kabul etseler yakışır. Çünkü Uzza ve
Hubel putlarının yüzü safa bulmuştur.” anlamındaki beytinin şerhinde şârih İranlı
mutasavvıf ve şâir, Şeyh Mahmûd Şebüsterî (ö. 720/1320)'nin Gülşen-i Râz mesnevîsinden
“Eşya varlığın dış görünüşü olduğu için bütün bunların sonu put gibidir.” anlamındaki
beytini Şebüsterî'nin ismini zikretmeden Gülşen-i Râz'ın yazarının bunu çok hoş dile
getirdiğini ifade ederek nakletmiştir.
•

Gülşen-i Rāz śāĥibi bu beytlerde ħoş Ǿayān eylemiş.
Beyt:
Çü eşyā hest hestį-rā müžāhir
Ez-ān cümle yekį büt bāşed āħir [178b]

i. Cerir ve Ahtal
Emevîler dönemi Hıristiyan Arap şâirlerinden Ebû Mâlik Gıyâs el-Ahtal (ö. 92/71011) ile Emevîler devrinin ünlü şâirlerinden Cerîr b. Atıyye (ö. 110/728 [?]) şiirleri Arap
edebiyatında müstakil bir tabaka meydana getirirler. Cerîr ile Ahtal arasında meydana gelen
atışmalar (nekaiz) çok ünlüdür (Yüksel, 1989: 184). Cerîr genellikle methettiğini
hicvetmeyen, hicvettiğini de methetmeyen, kolaylıkla ve irticalen söylediği lirik şiirlerinde
edebî sanatları rahat kullanırdı. Üslûbu sağlam, dili açık, tekellüften uzak ve âhenkli
olduğundan şiirleri kolayca ezberlenir ve dillerden düşmezdi. İnsanın estetik duygusunu
tatmin eden, duygu, düşünce ve lirizmin iç içe örüldüğü nesîb, gazel ve mersiyeleri çok
başarılıdır. Hicivleri ise hakaret dolu, kaba ve serttir (Tüccar, 1993: 412). Bu iki Arap
şâirinden Urfî, “Eğer şaka ile fikrin eline dizgin verirse Cerir ve Ahtal’ın omzuna eyer
koyar.” anlamındaki beytinde bahseder. Şârih, Cerir ve Ahtal için fasih dilli iki Arap şâirinin
ismidir açıklamasında bulunmuştur. Şerhte görüldüğü üzere Urfî kendi şâirliğini övmek için
Cerir ve Ahtal'ı yine onların üslûbuna benzer şekilde aşağılayıcı ve bayağı bir edâyla
küçümsemiştir.
•

“Cerįr ü Aħŧal” ǾArabįde iki şuǾarā-yı faśįĥü’l-lisānların maħlaślarıdur. Yine bālāya rabŧ iderek
buyurur ki Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! ǾUrfį ġurūrından bu daǾvāyı daħı ider ki fi’l-meŝel bāzįçe vü laŧįfe
ŧarįķiyle kef-i endįşeye Ǿinān-ı iħtiyārın ķosa yaǾnį esb-i meżāmįn ü maǾnāya binüp Ǿinānı bāzįçe
ŧarįķiyle kef-i endįşeye irħā eylese ǾArab’dan Cerįr ü Aħŧal gibi nām-dār şāǾirlere ser-fürū itdürüp
dūşlarına ġāşiye ķor yaǾnį anları kendine bendvār ġāşiye-dār idüp ħiźmetinde ķullanur, dimekdür.
[185a]
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j. Sâib-i Tebrizî, Şevket-i Buhârî
İranlı meşhur Sebk-i Hindî şâiri Sâib-i Tebrîzî (ö. 1087/1676 ), Hindistan'a göç
ederek Şâh Cihan'a şâirlik yapmış ve ondan ihsanlar görmüştür. Safevî Devleti’nin en parlak
döneminde yetişen Sâib bir Türk şâiri olmasına rağmen Fars edebiyatında yeni bir ekol
kurmuş ve Hint üslûbunun (Sebk-i Hindî) sayılı temsilcileri arasında yer almıştır. İran,
Hindistan, Azerbaycan ve Orta Asya’daki birçok şâir üzerinde güçlü etkisi olan Sâib
şiirlerinde ince hayalleri, lafız ve mâna sanatındaki mahareti, geniş muhayyilesi ve yeni
mazmunlar bulması ile önem kazanır (Sadıkoğlu, 2008: 541). Sâib'in hayatı ve şiir ekolü
Urfî ile benzerlik göstermektedir. Sâib, hayatının sonuna doğru İsfahan'a geri dönmüştür.
Lâkin Urfî Hindistan'da vefat etmiş, öldükten sonra Necef’e kemikleri nakledilmiştir. Öte
yandan Sebk-i Hindî ile şiir yazan Şevket-i Buhârî (ö. 1111/1700) pek çok Osmanlı şâirini
de etkilemiştir. Bunlar arasında kendisine nazîreler yazan Şeyh Gâlib, Arpaeminizâde
Mustafa Sâmi ve Koca Râgıb Paşa anılabilir (Şafak, 2016: 564).
Şârih Urfî'nin beyitlerinde geçen yanma yakılma, acı ve ıstırabın Acem şâirlerinin
bir kaide ve adeti olduğunu ifade eder. Ayrıca “Şöyle ki manâya süs ve parlaklık veren Sâib
ve Şevket’in kasîdelerinde Urfî gibi Hz. Ali'ye övgüye büyük önem vermişlerdir.” ifadesiyle
Urfî'nin Şevket ve Sâib'le olan benzerliğine işaret etmiştir.
•

Merĥūmuŋ bu beytlerinde bu mertebe sūziş ü güdāzişi öteden berü ķāǾide ve meslek-i şuǾarā-yı
ǾAcemdür. Nitekim maǾnā-yı tāzeye revnaķ-ŧırāz-ı śūret olan Şevket ve Śāǿib ķaśāǿidlerinde revişleri
ǾUrfį revişleri gibi medĥ-i ǾAlį’de ziyāde ihtimāmları vāķıǾdur. [196a]

k. Hâfız-ı Şirâzî
Hâce unvanıyla anılan, İran'ın en rint şâirlerinden biri arasında gösterilen Hâfız-ı
Şirâzî kendi döneminde ve sonrasında birçok şâire etki etmiştir. Şiirlerine şerhler yazılmıştır.
Şerh metninde Urfî'nin beyitlerini açıklarken şârih, Hâfız'ın beyitlerinden birçok örnek
nakleder.
Urfî'nin “İkbal cevherinin, yüzünü hayal sayfasından başka yerde göremeyeceği
Ankâ kuşunun köşeye çekilmesine yemin olsun.” anlamındaki beytinin şerhinde şârih,
“Nitekim

merhum

Hâce

Hâfız

buyurmuştur.”

ifadesiyle

“Ankâ,

kimsenin

avı olmaz. Tuzağını topla çünkü o yerde her zaman havadan başka bir şey eline geçmez.”
anlamındaki beytini nakletmiştir.
•

Be-gūşe-gįrį-i Ǿanķā ki cevher-i iķbāl
Ne-dįd śūret-i ū cuz be-śafĥa-i pindār
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…ǾAnķā’dan Ĥażret-i Feyyāż ola ki şekl ü heyǿetinden berį olup gerçi Ǿālemde ķuvvet ü ķudret ü
Ǿažamet ü celāleti eşyā-yı maħlūķdan ulu’l-ebśāra hüveydā ve celįdür. Lākin Ǿažametini kimse görmiş
degildür. ǾAnķā baǾżı mutaśavvıfa bu maǾnā üzere naķl buyurmışlar. Niteki Şįrāzį merĥūm Ħˇāce
Ĥāfıž buyurur.
Beyt:
ǾAnķā şikār-ı kes ne-şeved dām bāz-çįn
Ki āncā hemįşe bād be-dest est dām rā [90a]

Şârih, Urfî'nin “Mâtemî ehl-i dil ân buved ki bâ-Ǿişretiyân Bâ-def ü çeng be-gülgeşti gülistân reftem.” anlamındaki beytinde geçen “gülgeşt” ibaresine dair Hâfız’ın orada
medfun olduğu bilgisini vermiştir.
•

“Gül-geşt” Şįrāz’da vāķıǾ muśallānuŋ mesįrelü bir maĥaldür ve merĥūm Ħˇāce Ĥāfıž anda
medfūndur. [226a]

l. Nazım-ı Şirvanî
“Nâzım-ı Şirvân”’a dair metinde Şirvan’ın Acem diyarından büyük bir beldenin ismi
olduğu ve Nâzım’ın, o beldede medfun, kemâl sahibi bir şâirin mahlası olduğu bilgisi
verilmiştir.
•

“Nāžım-ı Şirvān” Şirvān, ǾAcem’den bir büyük beldenüŋ ismidür. Nāžım ol beldede medfūn bir şāǾiri śāĥib-kemālüŋ maħlaśıdur. [228a]

m. A'şâ, Harîr
A'şâ (ö. 7/629 [?]) Eski Arap şâirlerindendir. Gözündeki görme zayıflığı sebebiyle
A‘şâ (bulanık gören) lakabıyla anılmış olup ileri yaşlarda gözlerini büsbütün kaybetmesinin
de bu lakabı almasında rolü olmuştur (Tülücü, 1991: 544). Harîrî (ö. 516/1122)'nin ise
toplumdaki eksiklik ve çelişkilere dikkat çekmek amacıyla, Ebû Zeyd es-Serûcî adlı hayalî
kahraman adına uydurulmuş maceraların râvi rolündeki Hâris b. Hemmâm’ın dilinden akıcı
bir üslûpla anlatıldığı nazım-nesir karışımı Makâmât adlı eseri meşhurdur (Kılıç, 1997:
191). Metinde Urfî “Sözüm doruğa çıktığı zaman tabiatımı aşağıya indirmek için Eşa ve
Harir’im diye nağme söyledim.” anlamındaki beytinde A'şâ ve Harîr'i zikreder. Beyitte
görüldüğü üzere Urfî, bu iki şâirin ismini kendi şâirliğini övme amacıyla zikretmiştir.
Urfî'nin yüce tabiatı ve taklit edilemeyecek derecedeki sözü her ne kadar çok yüce bir
makamda ise de gurur ve kibir alâmetlerinden korunmak için kendini A'şâ ve Harîr dedikleri
şâire nisbet etmiştir. Yani onlara kendini benzeterek gurur ve kibirden kendini korumayı
amaçladığı şârih tarafından ifade edilmiştir.
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•

“AǾşā ve Ĥarįr” iki şāǾir-i süst-ŧabǾ imişler … Her ne ķadar kemālāt-ı kelām-ı muǾciz-beyānum
mertebe-i evc-i Ǿulyāda ise de ŧabǾum Ǿalāmet-i ġurūr ve śıfat-ı vaķūrdan ĥıfž içün kendimi AǾşā ve
Ĥarįr didükleri eşħāśa nisbet eyledüm, dimekdür. [241b]

n. Sa'dî Şirâzî
Fars edebiyatının önde gelen şâirlerinden Sa‘dî Şîrâzî (ö. 691/1292)'nin Gülistan ve

Bostan isimli eserleri Doğu edebiyat geleneğinin en önemli iki eseridir. Bu eserlere birçok
tercüme ve şerh kaleme alınmıştır. Metinde Sa'dî, Urfî'nin beyitlerinde ismen
zikredilmesinin yanı sıra şârih tarafından Urfî'nin beyitlerinin açıklanmasına katkı sunması
amacıyla da şiirlerinden iktibaslar yapılmıştır.
Urfî'nin “Mekânın genişlemesi, yönlerin ayrılması, araların karışması ve kenarların
çekinmesine yemin olsun.” anlamındaki beytinin şerhinde şârih, düşüncesini desteklemek
adına “Merhum Sa'dî'nin Gülistan'da buyurduğu gibi.” ifadesiyle Sa'dî'nin “Deryada sayısız
faydalar vardır. Lâkin huzur istersen kenarında dur.” anlamındaki beytini nakletmiştir.
•

Be-inbisāŧ-ı mekān u be-imtiyāz-ı cihet
Be-iħtilāŧ-ı miyān u be-iĥtirāz-ı kenār
… Niteki SaǾdį merĥūm Gülistān risālesinde buyurmışdur:
Be-deryā der-menāfiǾ bį-şumār est
Veger ħˇāhį selāmet ber-kenār est
mıśdāķınca mümkinātuŋ orta yerine izdiĥām u iħtilāŧ maħśūś olduġı gibi iĥtirāz u selāmet daħı kenāra
maħśūś olduġına ķasem iderüm, dimekdür. [91b]

Urfî, Sa'dî'yi zikretmiş olduğu “Eğer benim doğacağım ve yaşayacağım yer olduğunu
bilmeseydi Sadi, Şiraz’ın bir avuç toprağına övünmezdi.” anlamındaki beytinde fahriye
üslûbuyla kendini övmektedir. Şârih, geçmişte Gülistan ve Bostân isimli eserleri dîvân ve
kasîdelerin yazarıdır, ifadeleriyle Sa'dî hakkında bilgi verir. Ayrıca Sa'dî’nin, Şiraz'ın
doğusunda yarım saatlik uzaklıkta “Dilgüşâ” isimli İrem bahçesini andıran bir bahçede
medfun olduğu bilgisi verilmiştir.
•

“SaǾdį”den murād selefde Gülistān u Būstān ve nice nice dįvān ve ķaśāǿidi teǿlįf iden merĥūm Şeyħ
SaǾdį’dür ki Şįrāz’dan yarım sāǾat miķdārı şarķįsi cānibinde Dil-güşā ismiyle be-nām bir bāġçe-i
İrem-tevǿemde medfūndur. El-ĥāletü hāźihį ǾAcem ıśŧılāĥ idinüp SaǾdį-i Medfūn-ı İrem dirler ki
maĥall-i duǾā olacaķdur ve merĥūmlaruŋ aśl-ı mevlūdı ve meskenleri Şįrāz’dur. [253b]
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3.9.17.3. Mitolojik Şahıslar
a. Hızır/İlyas/İskender
Hızır, efsanevî kişiliğiyle folklor, tasavvuf, halk inançları ve telakkilerinde geniş yer
tutan önemli bir figürdür. Bu durum en geniş çerçevesiyle klâsik edebiyatlara da yansımıştır.
Hemen hemen bütün mutasavvıf şâirler Hızır’ı mürşid-i kâmil olarak telakki etmişlerdir.
Dîvân şiirinde, kavuşamadığı sevgiliyle Hızır’ın yüce kişiliği arasında ilgi kuran şâirlerin
onu genellikle “zulmet” ve “âb-ı hayat” münasebetiyle anarak istiare, telmih ve tevriyelere
konu ettikleri görülür. Hızır’ın zulümâta gidişi, İlyas ve İskender’le birlikte âb-ı hayatı
araması, bir çeşme başında yemek için çıkardığı pişmiş balığın canlanması üzerine bu
çeşmenin âb-ı hayat olduğunu anlaması, İlyas ile birlikte bu sudan içerek ölümsüzlüğe
kavuşması gibi motifler sık sık rastlanan telmih konularındandır (Kurnaz, 1998: 411).
Metinde Musa, Hızır, İlyas, İskender ve âb-ı hayat birlikte zikredilir. Bu isimler
etrafında birçok rivayet bulunur. Rivayete göre İskender, Hızır ve İlyas, âb-ı hayatı birlikte
aramışlardır. Lâkin Hızır ve İlyas âb-ı hayatı bulup içmişlerdir. Kıyamete dek Hızır denizde
İlyas karada dara düşenlere yardım edeceklerdir (Kapı, 2004: 3). Metinde Hızır'la birlikte
çeşme-i hayvan, İlyas, Sikender zikredilen diğer unsurlardır.
Urfî “Mey kokusu Hızır’ın yolunu öyle bağladı ki ebedîlik pınarına doğru yol
bulamadı.” şeklinde Hızır'ı zikreder. Şârih bu beyte dair, Urfî devrinde o kadar içki günahı
sapkınlığı artmıştır ki hidayet yoluna erme ihtimali kalmamıştır, ifadeleriyle açıklamada
bulunmuştur. Öte yandan şârih, Hızır’dan kastedilenin o devrin ihtiyarları olduğunu ifade
eder.
•

Zamānede rāyiĥa-i kerįhe-i bāde şol mertebe Ĥıżır’a eŝer itmişdür ki çeşme-i ĥayvāna varmaġa yolı
ķalmamışdur yaǾnį zamāneyi ol ķadar fısķ-ı mey ıđlāl itmişdür ki perį rāh-ı hidāyete irmek Ǿadem-i
iĥtimāldür zįrā “Ĥıżır”dan murād ol devrüŋ pįrleridür, dimekdür. [36a]

Âb-ı hayatı Hızır ve İlyas içmişlerdir. Urfî “Kıyamete kadar yeşil olacak olan Hızır
ve İlyas’ın talep ettikleri o pınar hâlâ İskender’i hatırlar.” anlamındaki beytinde Hızır, İlyas
ve İskender'in isimlerini birlikte zikretmiştir.
•

Hemįşe tālib-i İlyās u Ħıżır ser-sebz est
Zi-çeşmeį henūzeş koned Sikender yād
“Ser-sebz est” ter ü tāzeden kināyedür, murād ķıyāmete dek ter ü tāze dimekdür, “yād” bunda ĥasret
maǾnāsınadur. Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt, hemįşe leb-i İlyās u Ĥıżır devr-i ķıyāmete dek ter ü tāze
ŧurduķça şol çeşmeden ki ol çeşmenüŋ ĥasretligi Sikender yādındadur. [57a]
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Şârih bazı istiare ve teşbihlere dair açıklamalar yapmıştır. “Hızır”la mürşit, “âb-ı
hayvan”dan aşk ve muhabbet kastedildiğini ifade edilmiştir.
•

“Ĥıżır”dan murād mürşiddür, “āb-ı ĥayvān”dan murād Ǿaşķ u maĥabbetdür. [130a]

Şârih, Hızır'dan “Nebî” olarak bahsetmektedir. Ayrıca Hızır kıssasını nakletmiştir.
Şöyle ki Hızır Aleyhisselam, İskender zamanında padişaha yakınlık kazanmıştır. Eski
kitaplarda geçen rivayetleri de bildiğinden dolayı birlikte âb-ı hayatı aramaya başlamışlar.
Kızıldeniz taraflarında musibete uğramışken âb-ı hayat Hızır'a nasip olur. İskender'in kudreti
kalmadığı için görememiştir, denilmektedir.
•

Ĥıżır ve hem çemşe-i ĥayātın Sikender’de gelseŋ ki lebüŋden āb-ı ĥayāt rįzān ola rivāyetdür ki Ĥıżır
Nebį zamān-ı Sikenderįde muķarrebān-ı dergāh-ı pādişāh olup baǾżı kütüb-i selefüŋ rivāyetlerin
śımāħ-ı cāna ilķā itmiş olduķlarından ikisi bile cūyende-i çeşme-i ĥayāt oldılar. Bir müddet geşt ü
güźār-ı Ǿālem ve miknet-zede-i ķulzüm olduķlarında çeşme-i ĥayāt ķısmeti Ĥıżır Ǿaleyhi’s-selām olup
Sikender’üŋ Ǿadem-i ķadrinden nāşį ruǿyete mecāli olmadı. Pes buyurur ki Ey resūl-ı ins ü cān
mānend-i āb-ı ĥayāt olan ķaśįdem leźźet ü leŧāfetini yine sen aŋlarsuŋ zįrā źāt-ı şerįfüŋ hem Ĥıżır ve
hem çeşme-i ĥayātsuŋ. Pes Sikender degilsüŋ ki lebüŋden āb-ı ĥayāt rįzān ola, dimekdür. [138b]

Metinde İskender'den İskender-i Dârâ olarak da bahsedilmektedir. İskender’le
birlikte anılan önemli bir unsur da Sedd-i İskender’dir. Şârih, “Sed” ibaresi için İskender-i
Dara’nın çektiği settir, açıklamasında bulunmuştur. Memduh, savaş gününde öyle bir
şiddetle nara atar ki şiddetli narası güneşe tokat vurur yani narası güneşe heybet bırakarak
İskender-i Dara’nın seddine tekme vurur, denilerek Sedd-i İskender, memduhu övme
amacıyla zikredilmiştir.
•

“Sed” şol seddür ki İskender-i Dārā çekmişdür. [45b]

b. Mani
Urfî Mânî'den “Resimler çizen Mânî nerede acaba? Gelip Erjeng resimhanesini ve
canlı resimlerini görsün.” anlamındaki beytinde bahsedilen Mani meşhur Çinli bir ressam ve
nakkaşın adıdır. Yaptığı resimler çok güzel olduğu için bunları gökten inen bir mucize olarak
göstermiştir. Nigaristan, Erjeng adlı resim mecmuasıyla ünlüdür (Pala, 2004: 297). Şârih,
Mânî'nin meşhur bir nakkaş olduğunu adının kitaplarda zikredildiğini aktarır. Ayrıca Erjeng,
bütün ressamların orada sanat icra ettiği bir nakkaşhanenin ismidir, denilmiştir.

273

•

“Mānį” meşhūr bir nāķķāşuŋ ismidür ki kitāblarda meźkūrdur. “Śūret-nigār” śūretger ve śūret naķş
eyleyici dimekdür. Nigār-ħāne-i Erjeng, Çįn ü Medyen’den bir naķş-ħāne ismidür ki cemįǾ-i śūretger
ve nāķķāşlar anda śanǾat icrā idüp Mārūn olurlar. [94b]

c. Şeddâd
Şeddâd, Âd kavmi hükümdarlarındandır. İrem, Âd'ın oğlu Şeddâd'ın cennet timsali
olarak yaptırdığı meşhur bahçe ve köşk ki edebiyatımızda yalancı cennet, ma'mûr, âbâdân
ve neşât-efzâ yer mânâsında ve ekseriya bâğ sözü ile beraber kullanılmıştır. Hud'un
peygamberliğini tasdik etmediklerinden köşkü temaşaya gelirken yolda Cebrail'in
vesilesiyle kavmiyle beraber mahvolduğu menkuldür (Onay, 2013: 225, 389). Metinde şârih
Şeddâd’ın ferahlık veren bir beldede cennete benzer bir bahçe yaptırıp içinde yüce bir bina
inşa ettirdiği daha sonra ise bu sarayın ve kendisinin toprağın aldında kalarak helak olduğu
rivayeti nakledilmiştir.
•

Rivāyetdür ki: Şeddād bir belde-i ferāĥ-fezāda Bāġ-ı İrem diyü bir bāġçe-i cennetāsā yapdurup içinde
bir Ǿālį binā bünyād itdürüp sarāy müstaġraķ-ı zįr-i ħāk ve kendisi daħı maǾan helāk oldı. Pes bu
beytüŋ mażmūnı Şeddād’uŋ aĥvāline muvāfıķdur. [53b]

d. Fağfûr
Metinde şârih, “Fağfûr” ile alâkalı olarak Çin ve Maçin mülkünün sahibi padişahın
adı olduğunu belirtir. Beyitte memduhun himayesine vurgu yapılır. Bu himaye tesiri ile akıl
almaz işler yaptırır. Zira beyitte “Fağfûr”dan bahsedilmesinin sebebi de budur.
•

Zi-mestį mey-i telħ-i ĥimāyetet der-çįn
Besį piyāle şikestend ber-ser-i faġfūr
… “Çįn” meşhūr olan Çįn ve Māçįn mülkidür, “faġfūr” ism-i pādişāhdur ki belde-i meźkūre mālik
idi. [70a]

e. Cem
Cem İran esatirinden bir padişahın ismidir. Efsaneye göre Cem dünyayı dolaşırken
Azerbaycan’a gelip burayı beğenip gün doğumunda yüksek bir yere mücevherlerle süslü bir
taht koydurmuş. Güneş doğarken üzerindeki mücevherler parladığı için halk Cem'e Cemşit
demiştir (Pala, 2004: 86, 87). Bazılarına göre ise Cem Süleyman Peygamberdir. Cem'in
yüzük ve taht ile birlikte anılması bu düşünceyi desteklemektedir. İskender'in birlikte
anıldığı diğer bir unsur Câm-ı cihan-nümâ'dır. Ayrıca şarabı bulan kişi olduğu söylenir. Bu
sebeple Câm-ı Cem terkibi şiirde çok fazla kullanılmıştır. Cem genel olarak şiirde memduhu
övmek için kullanılır. Ululuk, iktidar ve yücelik sembolüdür.
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Aşağıda yer alan kısımda şârih, Cem'in tahtı ibaresiyle Hazret-i Süleyman'ın tahtı
kastedildiğini belirtmiştir.
•

“Mesned-i Cem”den murād Ĥażret-i Süleymān’uŋ mesnedidür. [9a]

Urfî, “[Ey Urfî] aklını başına al, zira iki cihan şâhı (Hz. Muhammed)’in methini
Cem’in tacını methettiğin âhenkle methedemezsin.” anlamındaki beytinde Hazret-i
Peygamber'i Cem'e üstün tutma suretiyle övmektedir. Şerhte, İki Cihan Şahı'nın övgüsü
bütün övgülerden daha mümtazdır, denilmiştir.
•

Ĥażret-i Şeh-i Kevneyn naǾtıyla Key-i CemǾüŋ medĥini bir maķāmla ve bir revişle ırlayamazsuŋ.
Elbette Şeh-i Kevneyn yaǾnį cümle medĥlerden münteħāb olsa gerek. [12b]

Aşağıda yer alan kısımda “Cem”in Hazret-i Süleyman’a işaret olduğu ifade
edilmiştir. Başka yerde “Câm-ı Cem” ifadesi geçince “Cihannümâ” aynasına sahip olması
sebebiyle İran şahlarından Cemşid’e işaret edilmiş olur, denilmiştir.
•

“Cem” Ĥażret-i Süleymān peyġāmbere işāretdür. Ġayrı yerde “Cām-ı Cem” vāķıǾ olduġı maĥalde
şāhān-ı ǾAcem’den Cemşįd’e işāretdür ki “Cihān-nümā” āyįnesine mālik idi. [14a]

f. Feridun
Acem hükümdarından olan Feridun, beş yüz yıl saltanat sürmüştür. Cemşid'den sonra
İran tahtına geçen Feridun, İran'ın en büyük mitolojik kahramanlarındandır. Fars
edebiyatında güç, zafer ve başarı simgesi olarak bilinir. Büyücülük konusundaki ustalığı ve
Dahhâk'ı öldürmek için kullandığı gürzü nedeniyle de şiirde yer edinmiştir (Yıldırım, 2008:
307-309).
Şârih, metinde Feridun’a dair, Acem şahlarından biridir ki gaddar feleğin mızrağının
darbesiyle ukbâ âlemine göçmüştür, açıklamasını yapar.
•

“Ferįdūn” şāhān-ı ǾAcem’den biridür ki çarħ-ı ġaddāruŋ đarb-ı nįzesiyle dār-ı Ǿuķbāya rıĥlet itmiş.
[38b]

g. Zâl
Sam'ın oğlu, Rüstem'in babasıdır. Anasından saç, kirpik ve kaşları beyaz bir şekilde
doğduğundan ve babası Sam onun bu şekilde doğuşunu uğursuz sayarak götürüp Elburz
dağına atmıştır. Orada Sîmurg (Ankâ) tarafından beslenmişti. Bu hile dolayısıyla adına
Destan ve saçının beyazlığından dolayı ihtiyar ve kocakarı demek olan Zâl denilmiştir.
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Saçının sarıya mail olmasından dolayı Zâl-i Zer de denir (Levend, 1984: 165; Onay, 2013:
33; Pala, 2004: 501).
Metinde şârih, Rüstem'den “Rüstem-i Zâl” olarak bahseder. Urfî’nin beytinde
memduh'u övme amacıyla Rüstem'le memduh karşılaştırılmış ve memduh Rüstem'den üstün
tutulmuştur.
•

“Heycā” muĥārebe dimekdür. Maĥśūl-ı Beyt: Rūz-ı heycāda eger memdūĥ, şemşįrin bürrān idüp
ġilāfından bįrūn iderse Rüstem-i Zāl’i ķana boyar, dimekdür. [45b]

Ayrıca “Eğer bu yaşlı dünyanın işvesine Keşmir’in güzelliği sebepse ben yaşlı
dünyanın alıcısı olurum.” anlamındaki beytinde “Zâl-i dünya” ibaresiyle bahseder. Şârihe
“Keşmir’in süsü ve güzelliği Zal-ı cihan’ın işvesine sebep olur. Yani o süsler ve ziynetler ne
güzeldir ki Zal-i Dünya onunla övünür. Zal-i Cihan çok yaşlı ve ihtiyar bunak bir kadındır.
O yüzden kimse onu kabul etmez iken Keşmir’den aldığı o işve sebebiyle Zâl-i Cihan
makbul ve muteber olur.” ifadesinde görüldüğü üzere Urfî, Zâl kelimesiyle olumsuzluk
çağrışımı yapmak suretiyle Keşmir'in güzelliklerini över.
•

Keşmįr’üŋ zįb ü zįneti Zāl-i cihāna bāǾiŝ-i Ǿişvedür yaǾnį zihį zįb ü zįver ki Zāl-i dünyā anuŋla tefāħur
eyler. [29a]

h. Kayser
Eski Roma ve Bizans imparatorlarının lâkabıdır. Kayser-i Rûm sözü Anadolu'ya
hâkim olan Bizans imparatorlarını anlatmada kullanılır (Pala, 2004: 276). Metinde teraziyi
ilk icat edenin Kayser olduğu ifade edilir.
•

“Der-terāzū-yı Ķayśer” didügi ibtidā ķanŧār ve terāzūyı ķayśer įcād itdügine işāretdür. [46b]

Metinde ne İran şahı Kubad ne de Rûm imparatoru Kayser, sana hizmet etmeyi utanç
saymazlar, ifadesiyle memduh övülmüştür.
•

Ķubād u Ķayśer Ǿār itmezler yaǾnį Keyķubād ki rūy-ı zemįn şāhlarıdur, ħiźmetüŋde dāmen-der-miyān
idüp saǾy u kūşişlerüŋi iftiħār iderler. [104b]

ı. Keykûbad
İran'ın Pişdâdiyân sülâlesinden sonra gelen şah sülalesi Keyâniyân'ın ilk
hükümdarıdır. “Key” lakabını ilk defa kullanan odur (Pala, 2004: 281). Urfî'nin “Eğer senin
döneminde Cemşit ve Keykubad olsaydı (Urfî) tüm övgü ve gazel incilerini kendi üzerine
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saçardı.” anlamındaki beytinde memduhu övmek için karşılaştırma unsuru olarak kullanılan
“Key” kelimesini şârih, Keykubâd olarak yorumlamıştır.
•

Įn ki der-Ǿahd-i to der-Ǿahd-i Cem ü Key būdį
Heme ber-ħˇįş feşāndį güher-i medĥ ü ġazel
… Cem vaķtinde veyāħūd Keyķubād vaķtinde olmaķ iĥtimāli olaydı hįç anlara medĥ söylemezdi
yaǾnį ǾUrfį cevāhir-i kelimātın anlara şāyeste görmeyüp cümle kendi üzerine niŝār eylerdi. [186b]

i. Rüstem
Genel olarak Rüstem güç ve kuvvet sembolü olarak zikredilen Rüstem, Neriman'ın
torunu, Zâl'ın oğludur. Şehnâme'de adı en çok geçen efsanevî kahramanlardandır. Bîjen'i
kuyudan kurtarmıştır. Bir lâkabı da Tehemten, yani iri vücûtlu pehlivândır (Onay, 2013: 33).
Metinde Urfî, memduhu övmek amacıyla Rüstem'in adını zikretmiştir. Memduhu
güç, kuvvet ve savaşçılık yönüyle Rüstem'den üstün tutmuştur. Şârihin, Rüstem'in babası
Zâl'den dolayı Rüstem-i Zâl ifadesini kulandığı görülür.
•

Rūz-ı heycā ki ber-keşed şemşįr
Nām-ı Rüstem be-ħūn der-endāzed
“Heycā” muĥārebe dimekdür. Maĥśūl-ı Beyt: Rūz-ı heycāda eger memdūĥ, şemşįrin bürrān idüp
ġilāfından bįrūn iderse Rüstem-i Zāl’i ķana boyar, dimekdür. [45b]

Metinde meşhurâta dair sıralanan örneklerde yer alan “kuvvet-i Rüstem” ifadesi
Rüstem'in güç ve kuvvet sembolü olarak anıldığına işaret eder.
•

Māl-i Ķārūn, ķuvvet-i Rüstem, ħaŧŧ-ı Yāķūt. [111a]

j. Efrasiyâb
Metinde Türkün padişahlarından ifadesi yer alan Efrasib için Dîvânu Lügâti't-Türk'te
nakledildiğine göre Alp Er Tunga'nın Şehnâme'deki adıdır. Turan'ın en büyük
hükümdarlarındandır. İran ile yaptığı savaşlar, Şehnâme'de geniş şekilde ele alınmıştır.
Efsanevî bir kişiliği olan Efrâsiyâb, Büyük İskender'den önce yaşamış olup Keyhüsrev
tarafından Öldürülmüştür. Edebiyatta kahramanlık sembolü olarak anılır (Onay, 2013: 31;
Pala, 2004: 145).
Metinde Efrasiyâb’la ilgili olarak detaylı bir rivayet nakledilmiştir. “Efrâsiyâb” Türk
padişahlardan birinin ismidir ki şehzâde Siyavuş Acem’den babasının yanından firar edip
onun yanına vardı ve o da pek çok ikramdan sonra kendi kızını Siyavuş ile evlendirip onu
damat edindi. Zamanın geçmesiyle bazı kin ve nefret sahipleri Efrasiyâb’a nifak edip
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“Siyavuş, senin saltanatını zapt etmek istiyor.” dedikleri anda gereksiz yere Siyavuş’u
katletti. Bir müddet sonra ettikleri nifakın tamamen yalan olduğunu öğrendi ve çok pişman
olması sebebiyle gece gündüz feryat ve figan ediyordu. Hatta o dert ile öldü, denilmiştir.
Efrasiyâbla ilgili olarak ise çimenlik Efrasiyâb’a benzetilir. Çimenlik, Efrasiyâb’ı yani
bostanın kendisini sonbahar rüzgârıyla harp edip karşılık versinler diye kendisine bad-ı
sabahı at, bostanın çimenliğini zırh ve nergisi mızrak olarak almıştır. Yani çimenin
Efrasiyâb’ı, hazan bostana uğramasın diye kendisine silah ve harp mühimmatı olarak saba
yelini at, yeşilliği zırh ve nergisi de mızrak olarak almıştır, denilmektedir.
•

“Efrāsiyāb” Türk’üŋ padişahlarından birinüŋ ismidür ki Siyāhveş şāh-zāde, ǾAcemden babasından
firār idüp aŋa varup ol daħı vāfir ikrāmdan kendi kerįmesin Siyāhveş-zādeye tezvįc idüp dāmād idindi.
Mürūr-ı ezmān ile baǾżı ehl-i buġz Efrāsiyāb’a nifāķ idüp Siyāveş salŧanatın żabŧ itmek ķaśdındadur,
didükleri anda fużūlį Siyāveş’i ķatl ve bir müddet śoŋra itdükleri nifāķ maĥż-ı kiźb olduġın maǾlūm
idinüp kemāl-i peşįmānlıġından nāşį şeb ü rūz feryād u fiġāndan ġayrı kārı yoġidi. Ĥattā o derdle fevt
oldı, dirler … Çemen Efrāsiyāb’ı yaǾnį būstānuŋ kendisini bād-ı ħazān ile ĥarb u muķābele eylesünler
içün kendine bād-ı śabāyı at ve sebzezār-ı būstānı zırh ve nergisi ittiħāź itmişdür. [119a]

k. Hüsrev
Hüsrev ü Şîrîn mesnevîlerinin Ferhat'la birlikte ana erkek kahramanlarından biridir.
Ayrıca kelime “pâdişâh” anlamında da kullanılmıştır. Böylece hüsrevânî, hüsrevî, hüsrevâne
gibi ifadeler oluşturulmuştur. Bu tür kullanımlara şerh metninde rastlanmaktadır. İkinci
olarak Hüsrev, Nuşirevân'ın torunudur. Sasaniyân sülalesinden bir padişah olup “Pervîz”
lakabıyla bilinir. Ermen prensesi Şîrîn’e olan aşkı dillere destan olmuş ve gerçek kişiliği
etrafında rivayetler oluşturularak efsanevî bir kişiliğe dönüşmüştür. Şîrîn için kasr-ı Şîrîn'i
yaptırmıştır. Hüsrev-i Pervîz'in, Genc-i Şâyegân Genc-i Bâdâver gibi adlarla anılan 7
hazinesi varmış. Edebiyatımızda tarihî kişiliğinden çok efsanevî kişiliğiyle söz konusu edilir.
Ferhat ile Şîrîn veya Hüsrev ü Şîrîn adlı mesnevîlerde vuslata eren bir âşık olarak ele alınır.
Yine “hüsrev” kelimesinin “padişah” anlamıyla kelime oyunlarına konu olur. Telmih, teşbih,
tenasüp ve tevriye yoluyla da birçok beyitte anılır (Pala, 2004: 232).
Metinde Urfî'nin “Ümit, senin ihsan ayağının peşinden birkaç adım attı ve
padişâhlara layık hazine buldu.” anlamındaki beytinde Hüsrev'in hazinesi “genc-i
şâyegân”dan bahsedilmiştir. Şerhte “Genc-i şâygân” için, Şah Hüsrev'e deniz tarafından
rüzgârın şiddetli muhalefeti sebebiyle kıyıya vurmuş içi altın ve dinar dolu bir gemi ile
gelmiş hadsiz ve sayısız bir hazine olduğu ifade edilmiştir. Urfî, memduhun ihsanı ve
cömertliğini Hüsrev'in hazinesine telmih yaparak övmektedir.
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•

“Genc-i şāyegān” şol ħazįne-i bį-Ǿaded u pāyāndur ki Şāh Ħusrev’e deryā cānibinden şiddet-i
muħālefet-i rūzgār ile sefįne-i pür-zer ü dįnār gelmişdi. [33b]

Metinde “Turunc-ı zer”e dair açıklamalar yapılmıştır. Garipliklerden bir hâldir ki
cahiliye zamanında gelen padişahlardan Hüsrev ibn Nûşirevân saltanat tahtına oturunca
saltanatın başkentinin civarlarında âriflerden birisi padişaha yakın olmak için çeşitli icralar
sonucunda altının bir miktarını yoğurup turunç şekline sokmuştur. O altına terbiye ile o
kadar kabiliyet kazandırdı ki yoğurarak istediği şekle sokabiliyordu. O turuncu, padişaha
hediye eyleyince aynı şekilde padişah da onu bal mumu gibi dilediği şekle ve görünüşe
koyuyordu. Himayesinde olan insanlar bunu padişahın kendisinden bir mucize ve keramet
sayarlardı.
•

“Turunc-ı zer” ġarāǿibden şol keyfiyetdür ki zamān-ı cāhiliyetde gelen pādişāhlardan Ħüsrev ibn
Nūşirevān cülūs-ı taħt-ı salŧanat olduķda cevānib-i dārū’s-salŧanat maǾāriflerinden biri ve muķārin-i
salŧanat olmaķ içün icrā-yı müteǾaddide ile altından bir miķdārın muħammer idüp şekl-i turunca ķodı.
Ol altuna terbiye ile bir mertebe istiǾdād kesb itdürdi ki yoġuraraķ diledügi şekl ü heyǿete münķalib
eylerdi. Pes ol turuncı ĥużūr-ı pādişāhįye ihdā eyledükde keźālik pādişāh anı bal mumı miŝāl diledügi
şekl ü heyǿete vażǾ u įśāl iderdi. Pes mutaśarrıf olduġı memālik-i maĥrūsası anı kendisinden muǾcize
vü kerāmet Ǿaddederlerdi. [117b]

“Turunc-ı zer” eski zamanlarda Perviz denilen bir padişahın halis altından kimya ile
terbiye eylediği bir top altındır ki onu kimya yoluyla bal mumu gibi yumuşak ettiği için
sıktığı zaman dilediği surete çevirirdi, denilmiştir.
•

“Vā” āşikāre maǾnāsınadur. “Turunc-ı zer” zamān-ı sābıķda Pervįz didükleri pādişāhuŋ zer-i ħāliśden
eczā ile terbiye eyledügi bir ŧop altundur ki anı āŝār-ı eczā ile bal mūmı gibi yumuşaķ idüp śıķsa śıķa
diledügi śūrete taĥvįl iderdi. [154b]

l. Behrâm-ı Gûr
Metinde, beşinci kat gökte oluşu, cesareti ve savaş unsurlarıyla birlikte zikredildiği
görülen Behrâm, İran’ın Sâsânî

hükümdarlarındandır. “Gûr” denilen yabani eşek

avına meraklı olduğundan Behrâm-ı Gûr denilmiştir. Kuvveti, cesareti ve adaleti ile meşhur
olmuştur (Levend, 1984: 162). Eski Türk Edebiyatında Mirrîh ya da Merih, harp ilâhı olarak
görülür Behrâm-ı felek olarak bilinir (Pala, 2004: 336). Bizim edebiyatımızda savaş tanrısı
yerindedir. Müneccimlere göre harp, mutluluk, cesaret, hiddet, kuvvet, cinâyet, azab inat ve
riyâ evsafındandır. Mensupları sebatlı, müteşebbis ve cüretkâr olurlar. Daima mücadele
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hâlinde bulunurlar. Cumartesi gecesiyle salı gününe hâkimdir. Kırmızı renk buna mensuptur.
Yunan mitolojisindeki karşılığı Mars'tır (Onay, 2013: 295).
Metinde Urfî Behrâm'ın kılıcını anmak suretiyle dönemin bozukluğuna vurgu
yaparak sosyal eleştiride bulunmuştur. Metinde Behrâm'a dair önceki İran padişahlardan
birinin ismi olduğu zikredilmiştir.
•

“Behrām” şāhān-ı selefden birinüŋ ismidür. Şāh Behrām mızrāġı peykānında āb teǿŝįr olmamış. [35a]

Urfî “Gök, güneş ve Behrâm değilim ki bu şakaya saflıkla sevineyim.” anlamındaki
beytinde Behrâm'ın Mars gezegeni anlamını zikretmiştir. Şârihe göre, Behrâm aynı zamanda
bir yıldız ismidir. Şahın kulluğuna gök, güneş ya da Mars (Behrâm) gezegeni layıktır. Bu
sebeple Urfî kendini ona kulluğa layık görmez.
•

Behrām bildüreyüm zįrā şāhuŋ bendeligine sezā yā āsumān yā āfitāb veyā Behrām gerek yoħsa ben
ne kemterüm ki bu müjde ile yoķ yire ve nāfile yire muŧayyeb ü ħoşnūd idersüŋ, dimekdür. [54b]

“Behrâm” Behrâm-ı Gûr denilen bir cengâver pehlivanın ismidir. Memduhun
ordusunun savaş meydanındaki hâlinin yanında Behrâm-ı Gur’un hiç de güçlü ve şiddetli bir
savaşçı olmadığı ifade edilmiştir.
•

“ǾArz” meydān maǾnāsınadur. “Behrām” Behrām-ı Gūr didükleri ceng-āver bir pehlivānuŋ ismidür…
zihį mübārizān-ı ceng-cūyān ki Behrām-ı Gūr bunlaruŋ yanında hįç zūr-āver ve şāk eŝerlü degildür,
dimekdür. [174a]

Beşinci gökte olan Behrâm (Mirrîh) savaş tanrısıdır. “Adaletinin tarzı ibret olsun diye
sema onun âlem ülkesinin etrafında Behrâm’ın mızrağıyla gezer.” anlamındaki beytinde
Behrâm'ın mızrağına telmih yapılmıştır. Memduh şâh dönemindeki adalete işaret edilmiştir.
Şârih, Behrâm'ın feleğin celladı ve katili olan gezegen olduğunu belirtir Öte
yandan ayrıca geçmişte kahraman ve savaşçı bir padişah olduğunu da ifade etmiştir:
•

“Nįze-i Behrām” sitāregāndan birinüŋ ismidür ki cellād u ķattāl-ı felekdür… “Behrām” zamān-ı
sābıķda bir pādişāh-ı ķahramānuŋ daħı ismidür ki ġāyetde śāĥib-mızrāķ imiş. [215b]

m. Dahhâk-Gâve
Dahhâk İran mitolojisine Hint mitolojisinden girmiştir. Dahhâk-ı Mârî (Yılanlı
Dahhâk) de denilen bu kişi zulmüyle meşhurdur. Bir gün şeytan iyi bir insan kılığına girerek
Dahhâk'a telkinde bulunmuş ve babasını öldürtmüştür. Sonuçta şeytan Padişah olan
Dahhâk'a bir aşçı olmuş ve bir yolunu bulup iki omuzundan öpmüş. Böylece omuzlarından
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yılanlar çıkmış ve bu yılanları ne kadar kestilerse yerinden daima yenisi çıkmış. Şeytan, bu
defa da hekim kılığına girerek bu yılanların başlarını kesmek yerine onlara insan beyni
yedirmeyi tavsiye etmiş. Böylece zalim bir hükümdar olan Dahhâk, halktan insanların
beyinlerini yemeğe başlamış (Pala, 2004: 115). “Gave” ise bir demircidir. Dahhâk'ın
zulmüne karşı halkı ayaklanmaya teşvik etmesi ve “Drefş-i Gâveyânî” adı kendi demirci
önlüğünü bayrak yapması yönleriyle ele alınır. Şerh metninde nusret sancağından kinâye
olduğu ifade edilmiştir. Daha çok haksızlıklara karşı mücadele veren zayıf tipi temsil eder
ve daima Dahhâk ile birlikte anılır (Pala, 2004: 174).
Metinde Urfî’nin beytinden hareketle “direfş” ibaresinin “Sancak ve bez anlamına
gelir. Koşum ve eyer takımları işleyen ve süsleyen kimselerin âletlerindendir.” ifadeleriyle
açıklaması yapılmıştır. Ayrıca “Direfş-i Gâviyân”a dair “Gave” isimli demircinin Dahhâk’ı
yendiği öküz derisinden bayrağın ismi olduğu bilgisi verilmiştir. Bunun yanı sıra şârih,
Dahhâk’ın hikâyesi hakkında ayrıntılı bir rivayet nakletmiştir. Bu rivayete göre eski
zamanlarda Acem ülkesinde Dahhâk isimli bir gaddarın omuzlarında yılan türünden çirkin
görünüşlü bir şey zuhûr etmişti. Bu marazın defi için dört taraftan da hekimler toplamıştı.
Her ne kadar bu çaresiz hastalığa deva ettilerse o kadar da artıyordu. Bu hâlde bir müddet
devam etti ve hastalık ilaç kabul etmedi. Bu sırada şeytan insan suretine girip Dahhâk’ın
mutfağında aşçılık maharetiyle herkesin indinde kabul görmüştü. Bir gün kendisine
“Padişahım, derdine deva olur ve hastalığına ilaç hazırlarsam bana ne ihsan ve hediyeler
vererek insanlar arasında gıpta edilir hâle getirirsin.” deyince bu vesvese padişaha gayet hoş
geldiği için ondan ilaç hazırlamasını istedi. Şeytan, “Senin derdine deva bulmak çok zordur
ama bu işi kolaylaştırmak için günde iki yeni yetme oğlancığı boğazlatıp ciğerlerini bazılarının nakline göre beyinlerini- sardırırsan o yılanlar ciğerleri yer ve sen de onların
eziyetinden rahatlarsın.” deyince derhal fakirlerden iki taze oğlanı anne babası çokça
ihsanlarla razı edilerek aldılar ve boğazladılar. Beyinleri padişahın omuzlarına sardırdılar ve
gerçekten o gün padişah rahatladı. Bu hususu bazı rical ile istişare edip dedi ki: Eğer halktan
altın ve dinar ile satın almak gerekirse buna dünya hazinesi yetmez. Yönetimimiz altında
bulunan memleketlerin ve köylerin ahalilerini yıllık bölüştürelim, deyince bütün devlet
erkanı ister istemez rıza gösterip bir zaman boyunca halkın evlatlarını böylece kestiler.
Dahhâk’ın oturduğu beldede Gave isimli bir demirci vardı. Bir gün onun oğluna da sıra geldi
ve bir oğlunu alıp kestiler. Bir süre sonra, daha yeni boğazlanmış olan oğlunun ayrılık ateşi
dimağında yanıyorken diğer oğluna da sıra gelince şecaat kılıcını, inleyiş ve feryat okuna
zihgir ederek önünde yayılmış olan öküz derisini bir ağaca sancak yapıp belde halkına ve
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şehrin savaşçılarına seslenip dedi ki: Haddinden fazla vergi ve haraçlar vermemizin yanında
evlat ve torunlarımızı da baştan sona kılıçtan geçirip dünya ve ahiret hasreti olan bu haddi
aşmış olan zulmü daha ne kadar çekeceğiz? Başını din uğruna feda edecek bahadırlar
benimle birlikte gelsinler, dedi. Derhal on binden fazla savaşçı toplanıp Dahhâk’ın oturduğu
sarayı mühür yüzüğü gibi kuşatıp birkaç gün savaştan sonra işin sonunda Dahhâk’a zincir
vurdular ve türlü ceza ve meşakkatler ile cehenneme gönderdiler. Daha sonraki padişahlar o
deriden olan bayrağı nusret sembolü addedip türlü türlü cevherler ve inciler ile süsleyip
hazineye koydular. İsmini de “Direfş-i Gâviyân” koydular.
•

“Direfş” Ǿalem maǾnāsına gelür ve bez maǾnāsına daħı gelür basmacılaruŋ ve serrāclaruŋ
āletlerindendür. Bunda direfş-i Gāviyān şol öküz derisinüŋ bayraġıdur ki Gāve didükleri āhenger
anuŋla Đaĥĥāk’ı mużmaĥil eyledi. Nitekim naķl iderler şöyle ki zamān-ı sābıķda memālik-i ǾAcem’de
Đaĥĥāk nām ġaddāruŋ omuzlarında yılan nevǾinden kerįhü’l-manžar nesne žuhūr itmişidi. Maraż-ı
meźkūruŋ defǾi içün çār-gūşeden ĥukemā cemǾ ķılmışidi… [156b]

3.9.17.4. Tarihî Şahıslar
a. Platon/Eflâtun
Aristo'nun hocası olan meşhur Yunanlı filozoftur. Diyojen ile karıştırılmış ve bu
yüzden bir küp içinde oturan Diyojen'in bu küpü Eflâtun'a atfedilmiştir. Edebiyatta akıl,
hikmet ve isabetli görüş timsali olarak söz konusu edilir (Pala, 2004: 145).
Urfî’nin beytinde geçecek “Eflâtun hasta olursa tabip kim olacak?” ifadesinde
Eflâtun'u tabip olarak düşünmüştür. Şârih ise “Eflâtun gibi olan tabip şu kimsedir ki hasta
olduğu zaman kendi ilacını kendisi yapsın. Yani maharetli doktor o kimsedir ki kendi
hastalığını anlayıp kendi kendine derman eder. Sen de derdini bilip kendine deva eyle.”
ifadesiyle beyte açıklık getirmektedir.
•

Zįrā ŧabįb-i Felāŧūn şol kimsedür ki ħaste olup kendine Ǿilāc eylemiş ola yaǾnį ĥakįm-i ĥāźıķ ol
kimesnedür ki kendi marażın aŋlayup kendi kendine dermān eyleye. Pes sen daħı derdüŋ bilüp
kendüŋe devā eyle. [76a]

Bu beytinde kendini Eflâtun’la özdeşleştirerek kendini övmektedir. Şârih beytin
anlam dünyasına dair “Söz ustalığı meydanının hâkimiyim. Yani bütün kelâm ehlinin
önderiyim. İşte davamı, sözlerimi ve delillerimi kimseden gizlemeden aşikâre olarak beyan
edeyim ki Urfî, zamanının Eflâtun’udur ve Yunan’ı da Şiraz diyarıdır. Yani Eflâtun’un
meskeni Yunan ise Urfî’nin Yunan’ı da Şiraz beldesidir.” ifadeleriyle açıklamalarıyla bu
durumu desteklemektedir.
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•

Pes buyurur ki Meydān-ı süħanverįde ĥākimem yaǾnį cümle mütekellimįn ser-efrāzıyum. İşte daǾvāmı
ve eĥadįŝ ü burhānumı hįçkesden ketm itmeyüp fāş u āşikāre beyān ideyüm ki ǾUrfį, Eflāŧūn-ı vaķtdür
daħı Yūnān’ı diyār-ı Şįrāz’dur yaǾnį Eflāŧūn’uŋ meskeni Yūnān olur ise ǾUrfį’nüŋ Yūnān’ı belde-i
Şįrāzdur. [137a]

Urfî’nin beytinde geçen “Eflâtûn-ı matlab-gû” ifadesine dair şerhte geniş bir
açıklamada bulunulmuştur. Eflâtun’un devrinde insanlar müşküllerinin düğümünü
tırnaklarıyla açmaktan âciz kaldıkları zaman derhal asrın hakîmlerinden Eflâtun’a arz-ı hâl
ederler o da zekâ ve anlayışının çokluğundan onlara aklî deliller ispatıyla konuşturup cevap
verirmiş. Hakîmlerin literatüründe “sugra” (küçük önerme) konu ve dava sırasında mesulün
davaya başladığı ispat ve delile denir. “Kübra” (büyük önerme) aynı şekilde hükemâ
ıstılahlarında mezkûr dava delil ve küçük önermenin ispatı olumlu olmadığı surette ikinci
defada getirilen aklî delil ve ispata denir. Bu ön bilgilerden sonra şerhte, “Bu beyite iki türlü
manâ verilebilir. Birincisi şöyledir: Aşk ve muhabbet manâ dersini zikreder, Eflâtun ise ona
bütün eşyanın özünü sorduklarında aklî ispat ve deliller verirdi. Aklî delil getiren şahsın
sugra ve kübra delilleri yine kendi aklî delillerini alaya alır ve ispatın iptal olmasına sebep
olur. Yani varlığın manâsı ve yüce Zat’ın mazmununu özü hakkındaki dersin açıklayıcısı
yine aşktır. Yoksa Eflâtun’un küçük ya da büyük önermeleri değildir. Zira aklî cevabı, küçük
önermesi ve büyük önermesi alaylar ile onu iptal eder. Diğeri ise şudur ki muhabbetin
Eflâtun’u manâ dersini beyan eder. Zira aşksızlıkla aklî delillere dayalı olan Eflâtun’un
büyük ve küçük önermeleri kendi saçma sözleriyle alay edip aklî olan cevapları için batıl
olma sebebi olurlar.” denilmiştir. [128b]
b. On İki İmam
Şerh metninde On İki İmam inancına dair açıklamalarda bulunulmuştur. Arapçada
“İsnâ Aşeriye” denilen On İki İmam, Şiilere göre dini korumak ve hükümlerini yerine
getirmek için Peygamber'e halife ve varis olduklarına inanılan on iki kişidir. Câferiye, On
ikiler Fırkası, İmâmiye de denilen bu mezhebin inanışına göre Peygamberimiz, Veda
haccından dönerken Gâdiruhum denilen yerde Hz. Ali'yi kendisine halife tayin etmiş, on iki
imam bulunacağını söylemiş, hatta sonuncusunun Mehdi olacağını açıklamıştır. Böylece Hz.
Ali ve soyundan on iki imam kabul ederler. Bunlardan her biri kendisinden sonraki imamı,
ümmete bildirmiştir. Bu mezhep Alevî esaslara istinat edilmekle beraber ehl-i sünnet
akidesini de benimsemiştir. Ayrıca Şah İsmail tarafından resmileştirilmiş ve o devirden
itibaren çeşitli ihtilaflara sebep olmuştur (Pala, 2004: 377).
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Aşağıda yer alan kısımda şârih, “silk” ibaresinden hareketle On İki İmam inancına
değinmektedir.
•

“Silk” incüler nazm olınacak ib dimekdür, “yâzdeh” on bir dimekdür, murâd On Bir İmâm hazerâtıdur
ki silsile-i İmâm ǾAlî’dür. Gerçi baǾzılar On İki İmâm diyü daǾvâ iderler. Lâkin imâm Muhammed
el-Mehdî’nün henûz Ǿadem-i zuhûrı der-kâr oldugından “on bir” diyü merhûm îrâd eylemiş. [87a]

c. Zeliha/Züleyha
Hz. Yusuf kıssasında Hz. Yusuf'a âşık olup ona visal teklif etmiştir. Firavun'un
karısıdır. Hz. Yusuf'un bu teklifi reddetmesi üzerine Hz. Yusuf'un gömleğinin arkasından
yırtılması hadisesi yaşanmıştır. Hz. Yusuf bu sebeple zindana atılmıştır. Öte yandan Doğu
şiirinde sıkça zikredilen Zeliha'nın Yusuf'a olan aşkını ayıplayan Mısır kadınlarını Zeliha bir
gün saraya davet eder. Önlerine meyve koyup ellerine birer keskin bıçak verir. Bunlar
meyveleri ve rivayete göre turuncu soyarken Yusuf'u ortaya çıkarınca onun güzelliğini gören
kadınlar ellerini kesmişlerdir (Onay, 2013: 453). Urfî bu hadiseye aşağıda yer alan beytinde
işaret etmektedir. Şerhte, kendi aşk ve sevdasının çokluğunu teskin etmek için Hazret-i
Yusuf Aleyhisselam’ın mübarek ve ay gibi olan mükemmel cemâlini saray ve dîvânların
duvarlarına tasvir ettiren Hazret-i Züleyha gibi Urfî de senin övgülerini her yere nakşetmek
ister, denilmiştir.
•

Ĥażret-i Züleyħā gibi ki kendi Ǿaşķ u sevdā ġalebesin teskįn itsün içün Ĥażret-i Yūsuf Ǿaleyhi’sselāmuŋ mübārek mehveş olan cemāl-i bā-kemālin ķaśr u dįvān-ħāneler dįvārına taśvįr itdürürdi. ǾUrfį
daħı medĥ ü ŝenāŋı her yire naķş eylemek ister. [48b]

Kalbim, Züheyla’nın rengi gibi halvette kırıldı. Gamım da Yusuf Aleyhisselam’ın
töhmeti gibi pazara koştu. Yani Züleyha’nın yalnızlarken Yusuf’a teklif ettiği akıl dışı işten
rengi kırıldı ve utancından nefesi kesildi. Öyle oldu ama Yusuf Aleyhisselam’ı töhmet
altında bırakarak onun töhmetini pazara çıkarıp “Efendisine kasteden kölenin hâli budur.”
diyerek âleme yaydılar. Urfî kendi hâlini buna benzetir.
•

… Züleyħā’nuŋ ħalvetde Yūsuf’a teklįf eyledügi kār-ı nā-maǾķūlden rengi şikeste ve ħacāletden dembeste oldı. Oldı lākin töhmet Yūsuf’ı bāzāra çıķarup seyyidesine ķaśd idenüŋ ĥāli budur diyerek
Ǿāleme şāyiǾ eylediler. [74b]

Züleyha’nın Mısır erkanının hanımlarını büyük bir ziyafet ile hanesine davet
ettiğinde Yusuf Aleyhisselam’ı odanın yüklüğüne saklayıp izzet ve ikramdan sonra onu
kadınların huzuruna çıkarınca ve kadınlar onu görüp “Hâşâ! Allâh için, bu bir insan değil,
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ancak şerefli bir melektir.” (Yûsuf/12:31) terennümleriyle ellerinde bulunan bıçaklarla
turunçlar yerine ellerini parça parça kesmişlerdir.
•

Züleyĥā erkān-ı Mıśr ħavātįnlerin Ǿālį żiyāfet birle devlet-serālarına daǾvet idüp Yūsuf Ǿaleyhi’sselām musandırada ĥıfž eyleyüp baǾde’l-Ǿizzu ve’l-ikrām anlaruŋ ĥużūrlarında iĥżār eyleyüp anlar
Yūsuf’ı görince Mā haźā beşeran illā melekun kerįm terennümātıyla ellerinde olan sikkįn ile ŧurunc
yerine ellerin pāre pāre itdükleri Ǿişveye ķasem iderüm. [87b]

Züleyha, aşkının meşakkatiyle aşk hararetini dindirmek için odasının duvarlarına hep
Yusuf’un resmini nakşettirmiştir. O suretler ile gönlünü teselli edermiş.
•

Ĥaclegāh-ı Züleyĥā ki meşaķķat-i Ǿaşķdan teskįn-i ĥarāret-i Ǿaşķ içün ĥaclegāhuŋ dįvārlarında hep
śūret-i Yūsuf yazdırmış idi ve ol śūretler ile tesellį-i ħāŧır iderdi. [87b]

Beyitte geçen “Zelîhâ-menîş” ibaresiyle Zeliha tabiatlılık yani ziynet-perestlik, süse
düşkünlük kastedilmiştir. Şerhte “Ve dahi ben Züleyha tabiatlı olan ziynet-perestlerin
omuzlarına sardıkları ipekten bir şalım ki o ise pamuktan ve al renkli olarak gösterişli
hareden ibarettir.” ifadeleri ile beytin anlam dünyası açıklanmıştır. Burada görüldüğü üzere
“Züleyha” mecazla, şekille ve dünya ile özdeşleştirilmiştir.
•

Der-ketf-i riyāzet-ŧalebān şāl u palāsem
Ber-dūş-ı Zelįħā-menişān berd-i ĥarįrem
… “Zelįħā-menįş” Zelįħā ŧabįǾatlu dimekdür yaǾnį zįnet-perestler, dimekdür. [240b]

d. Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin
Hz. Ali'nin oğlu Peygamber Efendimiz’in torunu Hz. Hüseyin, menfur Kerbelâ
hadisesi münasebetiyle şiirlere konu olmuş hakkında mersiyeler yazılmıştır. Urfî'nin Hz.
Hüseyin için yazdığı “Der-Medh-i Şâh Hüseyn” başlıklı kasîdesi de metinde şerh edilmiştir.
Aşağıda yer alan “İzzet tahtında oturan yeryüzü halkının güvendiği Şah Hüseyn’dir.”
anlamındaki beyitte Hz. Hüseyin ismi zikredilmiştir.
•

Celįs-i mesned-i Ǿizzet enįs-i şāh Ĥüseyn
Ki ħalķ-ı rūy-ı zemįr-rā be-ūst istižhār
Kāmkār u mülk-güźār olan Ħudāvend-i Ǿizzet ü devlet enįsi ve mesned ü salŧanat celįsi Şāh
Ĥüseyn’dür ki rūy-ı zemįn ħalķı anı devletiyle istižhār dirler. [104a]

Müminlerin Emiri Hz. Ali r.a. Kufe’de şehit olduğunda Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin
r.a. Kufe’nin harici fitnelerinden sakınarak Hz. Ali’nin mübarek cesedinin defin işlemini
geceye erteleyip gündüz defnetmediler. Gece yarısı Necef’e varıp mübarek kabrini kazmış
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ve defnetmişlerdir. Bu bilgiyle beraber Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin efendilerimiz Medine’ye
dönmüş ve Şah’ın kabri meçhul olmuştur, rivayeti şerhte yer nakledilmiştir.
•

Rivāyetdür: Ĥażret-i Emįrü’l-Müǿminįn ǾAlį rađiyallāhu teǾālā Ǿanh ve kerremallāhu veche Kūfe’de
şehįd olduķda Ĥażret-i Ĥasan ve Ĥüseyn rađiyallāhu Ǿanhumā fitne-i ħavāric-i Kūfe’den iĥtirāz içün
mübārek cesed-i şerįfini giceye teǿħįr idüp gündüz defn itmediler. Nıśfu’l-leylde Necef’e varup
merķad-i mübārekini ĥafr idüp defn itmişler idi. Ĥasaneyn Medįne-i Münevvere’ye mürācaǾat
buyurup merķad-i şāh mechūl olmışdı. [112b]

e. Mahmud Gaznevî, Ayaz
Ayaz, Mahmud-ı Gaznevî'nin kölesi ve mahbubunun adıdır. Rivayet ederler ki Sultan
Mahmud bir gece neşe ve keyifle kendinden geçmişken nedimlerine emrederek Ayaz'ın
saçlarını kesmelerini ister. Ayaz, rıza gösterir ve saçları kökünden kesilir. Ertesi sabah
durumu gören padişah şaşırır ve çok pişman olur ve bir daha içki içmemeye tövbe eder.
Bunun içindir Ayaz, zülüf ile birlikte anılır. Şâirler sevgililerini Mahmud'a, kendilerini de
Ayaz'a benzetirler (Pala, 2004: 53). Aşağıda yer alan beytin bu hayal üzerine inşa edildiği
görülür. Sultan Mahmud, Ayaz’a bir av esnasında rast gelmiş ve onu kendine vezir
yapmıştır. Beyitte Ayaz’ın saçları mazmun olarak yer alırken, metinde Ayaz’ın saçlarının
hikâyesi hakkında bir açıklama yapılmamıştır.
•

Ān ki ger efǾį-i rümĥeş reved ender-teh-i ħāk
Dil-i Maĥmūd birūn āvered ez-zülf-i Ayāz
“EfǾį” luġatde yılan dimekdür, bu maĥalde mızrāķ ucına müstaǾmeldür, “rümĥ” mızrāķ dimekdür,
“teh” her nesnenüŋ ķaǾrına dirler. “Maĥmūd u Ayāz” bu maĥalde źikr olınduġı hem leŧāfet-i maǾnā
ve hem vezne muŧābıķ geldüginden vāķıǾ olmış. Sulŧān Maĥmūd Ġaznevį ki kesb-i muǾteberelere
mesŧūrdur ki Ayaz’uŋ aślı dihķān-zādedür. Lākin pādişāh eŝnā-yı şikārda anı rāst gelüp naķş itmiş.
Andan alup kendine vezįr idinmişdi. [108a]

f. Muâviye
Genel olarak Doğu edebiyatlarından olumsuz bir imajı olan Muâviye b. Ebî Süfyân
el-Kureşî (ö. 60/680) Ebû Süfyan'ın oğlu Yezit'in babasıdır. Peygambere vahiy katipliği de
yapmıştır. Urfî'nin “Ân kîne-perverî ki zi-bugz-ı to dem zened V’ân hûn-girifteî ki be-kînet
keşed rakam.” anlamındaki beytinde geçen “Hûn-girifte” tabirinden hareketle şârih
Muâviye'ye değinmiştir. “Hûn-girifte” sözlükte kanı kurumuş, demektir. Şiddetli, katı
anlamındadır. Bazıları kastedilenin Muâviye olduğunu söyler. Bu ifadelerden sonra bir
rivayet nakledilir. Şöyle ki bir gün Muâviye terbiye edilmeyi hak edince Rasulullâh’ın
emriyle Hz. Ali, emir gereği ona birkaç nasihat eder. “Ya Ali, ben Süfyan oğullarının en
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şereflisiyim. Böyle sözlerle bana hitap etmen ne hiddettir.” diye cevap verir. Hz. Ali de
aslanlar gibi, Zühre’yi yırtan bir nara vurdu ki bulundukları yerde olan birçok kimse
akıllarını yitirip yere düştüler. Muâviye de o naraya güç yetiremeyip kanı kurumuş olduğu
hâlde uğursuz yüzü üzerine düştü. Beyitte “Şu senin nefretinden dem vuran kin oldu ve
hasetçi kişi ve o kanı kurumuş bedbaht ki sana kinlenmek için yazı yazar. Yani ‘Ali’ye buğz
ve düşmanlık edin’ diye âleme mektuplar yazan yüzü kara.” denilmek suretiyle oldukça
olumsuz bir imaj çerçevesinde ele alınmıştır.
•

Ān kįne-perverį ki zi-buġz-ı to dem zened
V’ān ħūn-girifteį ki be-kįnet keşed raķam
ĶıŧǾa: “Ħūn-girifte” luġatde ķanı ķurumuş, dimekdür, murād maķrūzluķdan Ǿibāretdür. BaǾżılar
murād MuǾāviye laǾnetullāhi Ǿaleyhdür, didiler şöyle ki bir gün Selmān-ı Fārisį ĥażretlerinden Ŧūbā
MuǾāviye müsteĥaķ-ı terbiye olup emr-i resūlü’ŝ-ŝaķaleyn śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ile ǾAlį-i Ǿālįķadr Ǿaleyhi’s-selām meǿmūriyeti mūcebince çend kelimāt-ı naśįĥat-āmįzi didükde yā ǾAlį, ben eşrefi benān-ı Süfyān’um. Pes bu miŝillü kelimātı baŋa ħiŧāb itmek ne ĥiddetdür, diyü redd-i cevāb idicek,
ol źāt daħı ĥaydarāne bir naǾra-i Zühre-şikāf urdı ki olduķları maĥalde vāfir kimesneler bį-ħod u bįhūş yere düşdiler. MuǾāviye daħı ol naǾraya tāb-āver olamayup ħūn-girifte olduġı ĥālde çehre-i
nuĥūset-peyvestleri üzerine düşdi. [232b]

g. Kârûn
Hazret-i Mûsâ'nın akrabasından olup delâletiyle toprağı altın yapma sanatı olan
kimyayı öğrenmiş ve bu sayede çok zengin olmuştu. Şarka ait hikâye ve vaaz kitapları bu
servetin tafsilatıyla doludur (Onay, 2013: 249). Kur'ân-ı Kerîm'de adı Firavun ve Hâmân ile
birlikte anılır (Mü'min/24). Bir rivayete göre Allâh kendisine çok büyük bir servet verdiği
hâlde zekât vermeyip servetiyle kibirlenirmiş. Sonunda Hz. Musa'nın duası vasıtasıyla,
servetiyle birlikte yere geçmiştir. Önceleri fakir bir kişi imiş. Hz. Musa ona ilm-i kimyâyı
öğretmiş ve o da zengin olmuş. Tefsirlerde israiliyattan olmak üzere onun hakkında
uydurulmuş birçok rivayetler vardır. Meselâ bunlardan biri hazinelerinin yalnızca
anahtarlarını kırk iki kişinin taşıdığıdır. Bir ara Musa peygamber yere emretmiş ve yer onu
beline kadar yutmuş. Sonra zekât vereceğini söylemiş ve kurtulmuş. Ancak sonra malından
vermeye yine kıyamamış. Sonra yer onu ve hazinesinin tamamını yutmuştur. Edebiyatta
zenginlik ve cimrilik sembolü olarak kullanılır. Karun’un hazinelerine “Genc-i Revân”
denilirmiş (Pala, 2004: 271). Ve sevgiliden kinâye olarak kullanılır. Metinde Karun
zikredilerek memduhun cömertliğine vurgu yapılmıştır. [39b]
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h. Tepedelenli Ali Paşa
Yanyalı Süleyman efendinin hamisi ve Osmanlının XVIII. yüzyıldaki Yanya
vilayetinin valisidir. Aşağıda yer alan metinde, beytin tercümesini tesvit edip yüce şanlı ve
devletli Vali Tepedelenli Ali Paşa Hazretleri’nin alicenap kahyası, menkıbe ve övgülerin
toplayıcısı, tesirli keremleri barındıran, cömertlik ve ihsan mazharı, eli açıklık membaı yani
erbab-ı yakîn Yanyalı Ali Bey oğlu Muhammed Emin Efendi Hazretleri’nin yüce
huzurlarına ilka edince kimya edici bakışlarıyla bakınca çok beğendi ve keremli tabiatına
hoş gelmişti, ifadeleriyle övülmüştür.
•

Ve beyt-i pür-güher tercümesini tesvįd idüp iftiħār ŧarįķiyle vālį-i vālā-şān yanına devletlü Tepedelenli
ǾAlį Paşa eŧalallāhu Ǿömrehū ĥażretlerinüŋ ketħudā-yı Ǿālį-cenābları cāmįǾi menāķıb u mefāħir ve
ĥāvį-i mekārim-i müǿeŝŝir, mažhar-ı cūd u Ǿaŧā ve menbaǾ-ı semāĥat u seħā yaǾnį erbāb-ı yaķįn …
[176a]

ı. Hân-ı Hânân
Hân-ı Hânân Mirza Abdürrahîm Han (ö. 1627) Bâbürlüler devrinde âlim ve şâirlerin
koruyucusu olarak şöhret kazanan devlet adamı ve kumandandır. Zekî, kabiliyetli bir
kumandan ve devlet adamı olan Abdürrahim, aynı zamanda iyi bir eğitim görmüştü. Babası
gibi geniş bir kültüre sahip olup Arapça, Farsça ve Hintçeyi çok güzel konuşur, yazar ve bu
dillerin birinden diğerine tercüme yapabilirdi. Kaynaklarda Batı dillerine de aşina olduğu
kaydedilmektedir. Şiirlerinde Rahîm mahlasını kullanmıştır. Son derece cömert olup âlim,
sanatkâr ve şâirleri korumuş, sarayı âdeta bunların akınına uğramıştır (Konukçu, 1997: 521).
Urfî'nin memduhlarından biri olan Hân-ı Hânân'a “Bu Kasîde-i Cân-fezâ Merhûm ǾUrfî’nün
Kesb-i

İstiǾdâd-ı

MaǾrifetullâh ve İstihsâl-i

Tecellî-i

Zât-ı

Âlihî

Esbâbınun

Beyânındadur Hak TeǾâlâ Bizi dahı Mütecellîlerinden Eyleye Âmîn. Âherinde Hân-ı Hânân
medhidür” [146a] başlıklı kasîdeyi sunmuşur.
i. Ebû'l-Feth
Urfî, İran'dan Hindistana göç ettiğinde burada Ekber Şâh (ö. 1014/1605) sarayının
önde gelen şâirlerinden Feyzî-i Hindî ile tanışır. Feyzî kendisini sarayın melikü’ş-şuarâsı
Mesîhuddin Ebü’l-Feth Gîlânî’yle tanıştırmıştır. Onun aracılığıyla sanatsever kumandan
Abdürrahîm Hân-ı Hânân’ın hizmetine girdi. Bu yolla Ekber Şâh (ö. 1014/1605)’a ve
Şehzâde Selîm’e yakınlık sağladı (Kurtuluş, 2007: 96). Urfî'nin birçok kasîdesini Mîr Ebû’lFeth'e sunduğu görülür. Urfî, metinde yer alan “Bu Kasîde ǾAcem’de Mîr Ebû’l-Feth’ün
Medhindedür”, “Der-Medh-i Mîr Ebû’l-Feth ve Murden-i Evlâd-ı ǾUrfî”, “Der-Medh288

i Mîr Ebû’l-Feth”, “Der-Medh-i Mîr Ebû’l-Feth”, “Bu Kasîde-i Dâgdaga-fersâ-yı Harf-i Kâf
Sâbıkan Zikri Mürûr İden Mîr Ebû’l-Feth-i Leşker-Şikâf Zîr-i Ziynetde olan Rahş-ı Safâbahş-ı Bâd-reftârun Senâ vü Sitâyişgerligindedür”, “Bu Kasîde-i Letâfet-fersâları Bâlâda
Zikr Olınan Mîr Ebû’l-Feth Didükleri Şâhun Sitâyiş ü Senâsındadur”, “Bu Kasîde-i
Bahârâsâ nev-Şükufte-i Gonce-i Dil-ârâ YaǾnî Şâh Ekber-Zâde Mîr Ebû’l-Feth’ün Harf-i
Lâm İle Kâfiyesi Zînet-İntimâ Olmış Medhiye-i Bahâriyyeleridür”, “Bu Kasîde-i Dil-ârâm
Merhûmun Kendi Efendisi Mîr Ebû’l-Fethün Sitâyiş ü senâsındadur”, “Bu Kasîde Hazret-i
Şâh-ı Merdân Dest-Gîr-i Himmetmendân ǾAliyyü’l-Murtazâ Radiyallâhu teǾâlâ Ǿanh ve
Kerremallâhu Vechenün Merkad-i Münevvereleri Hâk-i Âsitânı Gubâr-ı Tûtiyâ-Âsârlarına
Yüz Sürmek İçün Mahall-i Eşrefü’ş-Şark Olan Cânib-i Necef’e ǾAzm İdecekleri Esnâlarda
Mîr Ebû’l-Feth’den Bir Reǿs-i Bâr-Gîrün İǾtâsı Rızâsiçün Takdîm Eyledügi NiyâzNâmesidür” başlıklı kasîdelerini Mir Ebû'l-Feth'e methiye olarak sunmuştur. Metinde
şârih'in, Ebû'l-Feth'in kim olduğunu tam olarak zihninde netleştiremediği görülür. Mîr Ebû'lFeth olarak zikredilen kişi ile Hakîm Ebû'l-Feth olarak zikredilen kişi aynı kişilerdir.
Aşağıda örnek olarak aldığımız Mir Ebû'l-Feth'e dair şârih tarafından nakledilen “Mîr Ebû’lFeth” Acem şahlarından birinin ismidir ki Urfî’nin çoğunlukla kasîdelerinde övdüğü kişidir,
bilgisi elimizdeki verilere göre doğru bir bilgi değildir.
•

“Mįr Ebū’l-Fetĥ” kemā źekernā şāhān-ı ǾAcemden birinüŋ ismidür ki ǾUrfį’nüŋ ekŝeriyā
memdūĥıdur. [44b]

Metinde şerh edilen 30. kasîdenin başlığında Mîr Ebû'l-Feth'in babasının Şâh Ekber
olduğu ifade edilmiştir. Bu bilgi de şârih tarafından aktarılan yanlış bir bilgidir. Ekber Şâh
(ö. 1014/1605)'ın kendinden sonra tahta geçen şehzâdesi Selîm (Şâh Cihangîr)'dir.
•

Bu Ķaśįde-i Feraĥ-Fezā Gülistān-ı Cinān Gibi Pür-Śafā olduġından Mįr Ebū’l-Fetĥ’üŋ Pederleri Şāh
Ekber Nice Nice Taĥiyyāt u Ŝenālar İle Ol Gülistāndan Dāmen Dāmen Güller İhdā vü Sitāyişler ile
Nice Sünbül ü Reyĥān ve EnvāǾ-ı Şükūfeleri Ĥużūr-ı Şāha İlķāǾ İderek Hezār Žarāfetle Buyururlar.
[188b]

j. Şehzâde Selîm/Cihangîr
Tam künyesi Ebü'l-Muzaffer Nûreddîn Muhammed Cihângîr b. Ekber (ö.
1037/1627) olan Cihangîr Şâh Ekber'in oğlu ve kendisinden sonra tahta geçen
hükümdardır. Cihangir âdil ve merhametli, aklıSelîm sahibi, inancı sağlam, hoşsohbet ve
ulemâ dostu bir insandı. Sanat ve estetikten zevk alırdı. Özellikle resim sanatı onun
döneminde altın çağını yaşamıştır. Cihangir büyük dedesi Bâbür gibi edip ve şâir bir
289

hükümdardı (Konukçu, 1993: 538). Metinde “Bu Kasîde-i Mergûle-Tırâz-ı MaǾnâ ve
Revnak-bahşâ-yı Dîde-i Bînâ Şâh Ekber’ün Ferzend-i Dil-Pesendleri Olan Şeh-zâde
Selîm’ün Sitâyiş ü Esniyesindedür” başlıklı kasîde Şehzâde Selîm (Cihangîr) methiyesidir.
Kutluluk habercisinin delaleti ile nurlar arttıran huzura çıkmamız için yüce ferman çıkaran
celal sahibi zat, ümit çeşmesinin saf suyu ve Ekber Şâh (ö. 1014/1605)’ın nakti yani ihsan
isteyen zayıfların ve fakirlerin ümitleri için en büyük çeşme olan Ekber Şâh (ö.
1014/1605)’ın ciğerpare nakti, büyüklüğe, devlete ve sonsuz şevkete parlaklık veren zat,
kendisine saygı gösterilmesi gereken Şehzâde Selîm’dir, ifadeleriyle zikredilmiştir. [203a]
Metinde, o ikram sahibi şahın hazinesinin sermayesi yani Şah Ekber’in yeni açmış
çiçeği Şehzâde Selîm, yüce eşiğine koşarak vardığımda o da kemâl-i lütfuyla beni karşıladı
ve beni edep ve haya ile durur gördü. Hemen kendi sohbet arkadaşlarına ettiği sıradan
lütufları değiştirip bana lütuflar ve güzel iltifatlar başlayıp hatırımızı okşamaya başladı,
ifadeleriyle yer almaktadır. [204a]
k. Ekber Şâh
Babür imparatorluğu hükümdarlarından Urfî'nin en önemli destekçilerinden biri olan
Ekber Şâh (ö. 1014/1605)'ın tam künyesi Pâdişâh-ı Gâzî Ebü'l-Feth Celâlüddîn Muhammed
Ekber Şâh (ö. 1014/1605)'tır. Kültür ve sanat açısından da Bâbürlüler’e en parlak
dönemlerini yaşatan Ekber Şâh (ö. 1014/1605) her daldaki âlimleri himaye etmiş ve başta
Fethullâh eş-Şîrâzî olmak üzere Hâkim Ali Geylânî, mollâ Ahmed, Hâce Nizâmeddin, Şeyh
Feyzî, Abdürrahim ve Ebü’l-Fazl el-Allâmî gibi şahsiyetleri sarayına alarak tarih, edebiyat
ve diğer alanlarda büyük eserler vermelerine imkân sağlamıştır. Bu dönemde çok sayıda eser
telif veya tercüme edilmek suretiyle Bâbürlü kültür hayatına kazandırılmıştır. Mimari ve
güzel sanatlar da Ekber Şâh (ö. 1014/1605)’ın himayesinde altın çağını yaşamış, Agra,
Allâhâbâd, Ecmîr, Lahor, Delhi ve özellikle kendisi tarafından kurulup on iki yıl süreyle
başkent olarak kullanılan Fetihpûr Sikrî gibi şehirler çok güzel eserlerle süslenmiştir. Ekber
Şâh (ö. 1014/1605), muhtemelen Hindûlar’la Müslümanlar arasındaki çatışmalara son
vermek niyetiyle İslâmiyet, Hıristiyanlık, Zerdüştîlik, Hindûizm, Budizm gibi çeşitli din ve
inanç sistemlerinin prensiplerini birleştirerek “Dîn-i İlâhî” adında yeni bir din tesis etmiştir.
Bu din şehvet düşkünlüğü, iftira ve gurur gibi günahları şiddetle yasaklıyor, öte yandan
insanlar arasında eşitlik, âlicenaplık, ihtiyat, takvâ gibi faziletleri esas alıyordu (Konukçu,
1995: 542-544). Urfî'nin en önemli hâmîsi olan Ekber Şâh (ö. 1014/1605) adına Urfî
tarafından methiyeler kaleme alınmıştır. Metinde “Der-Medh-i Şâh Ekber”, “Bu Kasîde-i
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Nükte-engîz Nergis Medhiyle Kâfiye-âmîz Olup Şâhân-ı ǾAcemden Birinün Senâsındadur”,
“Bu Kasîde-i Ferah-Fezâ Gülistân-ı Cinân Gibi Pür-Safâ oldugından Mîr Ebû’l-Feth’ün
Pederleri Şâh Ekber Nice Nice Tahiyyât u Senâlar ile Ol Gülistândan Dâmen Dâmen Güller
İhdâ vü Sitâyişler ile Nice Sünbül ü Reyhân ve EnvâǾ-ı Şükûfeleri Huzûr-ı Şâha İlkâǾ İderek
Hezâr Zarâfetle Buyururlar” kasîdeleri onun adına yazılmış methiyelerdir.
Aşağıdaki örnekte, “güher” ile kastedilen merhum şâirin beliğ şiirleridir. “Deryâ” ile
kastedilen kişi şiirde övülen Ekber Şâh (ö. 1014/1605)’tır ve “Tesnim” cennet ırmağının ve
Acem diyarında bir büyük nehrin de ismidir. Kastedilen yine Ekber Şâh (ö. 1014/1605) yahut
Şehzâdesi Selîm olmalıdır, denilmiştir.
•

“Güher”den murād merĥūmuŋ eşǾār-ı belāġat-āŝārlarıdur, “deryā”dan maķśad memdūĥ-ı Ǿaleyh Şāh
Ekber’dür, “tesnįm” mā-teķaddüminde źikr olınduġı gibi cennet ırmaġına dirler ve diyār-ı ǾAcemde
bir nehr-i Ǿažįme daħı dirler. Murād yine Şāh Ekber yāħūd şeh-zādesi Selįm ola. [203a]

3.9.18. Şerhte Şârih Tarafından Verilen Yanlış Bilgiler
Metinde yer yer gramer ve edebiyat bilgilerinin yanlış aktarıldığı görülür. Aşağıda
bu yanlış bilgilerden bazı örnekler nakledilmiştir.
Aşağıda yer alan kısımda Şems-i Tebrizî'den olduğu belirtilerek şârih tarafından
yapılan alıntı beyt Şemsettin Sivâsî'ye aittir.
•

Nitekim Şems-i Tebrįzį buyurmışdur:
Sür çıķar ġayrı göŋülden tā tecellį ide Ĥaķ
Pādişeh ķonmaz śarāya ħāne maǾmūr olmadan [7b]

Metinde “süllem” kelimesi için çoğul olduğu açıklaması yapılmıştır. “Süllem”
sözlüklerde tekil olarak merdiven anlamında kaydedilmiştir.
•

“Süllem” cemǾdür nerdübānlar dimekdür. [52b]

Metinde Mahmud Şebusterî'ye ait olan Gülşen-i Râz isimli eserin Feridüddin Attar'a
ait olduğu nakledilir.
•

Şeyħ ǾAŧŧar’uŋ Gülşen-i Rāz’ı vesāǿir źevātuŋ āŝārları gibi. [146b]

“Mîr Ebû’l-Feth” daha önce zikredilen Acem şahlarından birinin ismidir ki Urfî’nin
çoğunlukla kasîdelerinde övdüğü kişidir, bilgisini aktarılmıştır. Lâkin Ebû'l-Feth için şârihin
naklettiği Acem şâhlarındandır bilgisi elimizdeki verilere göre doğru bir bilgi değildir.
•

“Mįr Ebū’l-Fetĥ” kemā źekernā şāhān-ı ǾAcemden birinüŋ ismidür ki ǾUrfį’nüŋ ekŝeriyā
memdūĥıdur. [44b]
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Metinde şerh edilen 30. kasîdenin başlığında Mîr Ebû'l-Feth'in babasının Şâh Ekber
olduğu ifade edilmiştir. Bu bilgi de şârih tarafından aktarılan yanlış bir bilgidir. Ekber Şâh
(ö. 1014/1605)'ın kendinden sonra tahta geçen şehzâdesi Selîm (Şâh Cihangîr)'dir.
•

Bu Ķaśįde-i Feraĥ-Fezā Gülistān-ı Cinān Gibi Pür-Śafā olduġından Mįr Ebū’l-Fetĥ’üŋ Pederleri Şāh
Ekber Nice Nice Taĥiyyāt u Ŝenālar ile Ol Gülistāndan Dāmen Dāmen Güller İhdā vü Sitāyişler ile
Nice Sünbül ü Reyĥān ve EnvāǾ-ı Şükūfeleri Ĥużūr-ı Şāha İlķāǾ İderek Hezār Žarāfetle Buyururlar.
[188b]

Metinde verilen Nişabur şehrinin Yemen’de olduğu bilgisi yanlıştır. Nişabur İran'da
yer alan bir şehirdir.
•

“Nişābūr” Yemen’de bir şehrüŋ ismidür ki anda dāǿimā lerze-i zelzeleden tehį degildür. [67a]

3.9.19. Tasavvuf
Şârih tarafından yeri geldikçe beyitlerde yer alan tasavvufî unsurlar hakkında bazı
yorumlamalar yapılarak tasavvufî bilgiler nakledilmiştir. Bu bölümde rıza, fakr, kanaat,
istiğna ve şükür, nefs, nedâmet, isyan, ye's, ümid, dünya, mâsivâ, tecellî, keşf, kalp/gönül,
ru'yet-i cemâlullâh, tevekkül, terk, vahdet-i vücûd/fenâfillâh, bekâbillâh, muhabbet, elest
meclisi, ezel, riya, vuslat, havf u reca, mürid, mürşid, insan-ı kâmil, varlık, kesret, âlem-i
lahut, murakabe, müşahede, tevazu, ârif, zâhir-bâtın gibi tasavvufî remizler ve semboller ele
alınmış ve şerhteki yorumlardan örneklendirilmiştir. Öte yandan benzer ve ilişkili
gördüğümüz tasavvufî unsurlar birlikte değerlendirilmiştir.
3.9.19.1. Vuslat-Hicran
Hem Urfî’nin beyitlerinde hem de şerhte detaylı olarak ele alınan bu ifade Arapça,
ulaşmak, varmak demektir. Bir şeyin bir şeye ulaşması, bir şeye irtibat kurmak, sonra onda
yoğunlaşmak anlamında ele alınabilir. Allâh, bir kuluna Rabbanî fetihte bulununca, kulun
arzu ettiği şeylere ulaşması hâlinde, ona vuslata erdi denir. Muhyiddin Arabî vuslatı;
kaybolanı, bulunmayanı elde etmek, diye tanımlar (Cebecioğlu, 1997: 760). Şiirde vuslat ve
hicran mefhumları çok fazla işlenmiştir. Hatta Dîvân şiiri bu eksen etrafında döner. Klâsik
mesnevîlerin birçoğu bu eksende ele alınmışlardır. Şiirde âşığın mâşukuna kavuşması
şeklinde işlenir. Dîvân şiirinde âşığın en önemli hedefi vuslattır. Ağlayıp inleyişi yalnızca
vuslat içindir. Âşık sevgiliden sürekli hicran hâlindedir. Hicranın sonunda vuslat vardır.
Tabiî aynı zamanda vuslatın sonu da hicrandır. Âşık vuslatın nimetlerini düşünerek hicranın
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zahmetlerine katlanır. Sevgilinin vuslatını arzular. Ancak vuslat öyle kolay ele geçecek bir
şey değildir. Sevgili arada sırada vuslat sözü verirse de hiç sözünde durduğu olmamıştır.
Âşık için vuslat, sabah gibi güzel, güneş kadar lüzumlu ve bayram kadar sevindiricidir.
Bazan Kâbe olur. Gaye edinilir; bazan gülşen, bağ, bostan olur, erişilmek istenir. Âşık
vuslata erince de huzur bulamaz. Zira ayrılmanın korkusu onu hiç rahat bırakmaz bu sebeple
gözüne uyku girmez (Pala, 2004: 489).
Âşığın vuslatı geçicidir. Ayrıca âşık vuslattayken bile hicranı düşünmekten rahat
uyuyamaz. Zira vuslatın sonu hicrandır. Felek âşığı rahat bırakmaz ve onu bir şekilde tekrar
hicrana düşürür. “Rûzgâr” kelimesi ile felek kastedilmiştir. Felek vuslattan âşığı ayrı düşüren
unsurdur. Şerhte felek için “kec-reftâr” tabiri kullanıldığı görülür. Zira feleğin tavrı ve tarzı
terstir. Bu ibare ile feleğin muvafık olmayışı ve türlü sebeplerle olumsuzlukları âşığın başına
getirişi ifade edilir. Şerhte beytin mazmunu vuslattan uzaklaşma, aşka düşme ve feleğin
sitemine tutulma olarak belirtilmiştir.
•

… Bu beytüŋ mażmūnı bu ola ki kişi viśālden dūr olduġı ĥālde meşaķķat-i Ǿaşķa dūçār ve sitem-i
rūzgāra giriftārdur. Yoħsa ĥįn-i viśālde ne meşaķķat var ve ne sitem-i rūzgār var. Pes maǾlūm oldı ki
meşaķķat hicret-i yārdan ĥāśıl olur imiş. [95b]

Urfî’nin beytinde geçen “Dost kapısından nasıl gittiğimi nasıl söyleyeyim. Tamamen
hevesle gelmiştim tümüyle nasipsiz olarak gittim.” ifadesine dair şerhte âşığın vuslat
hayaliyle hicran zamanında teselli bulduğu, vuslatın sonunun da hicrana dönüşeceği
belirtilmiştir.
•

Şöyle ki ol mübārek ķapuya derūnum şevķle māl-ā-māl gelüp şimdi heme hicrān u ħırāmān olduġum
ĥāl ile gitdüm yaǾnį Ǿāşıķ hicrān-ı cānānda iken hemįşe muvāśalāt endįşesiyle tesellį-yāb olup ĥįn-i
vuślatuŋ Ǿāķıbeti hicrān āteşine inķılāb olacaġını beyān itmekden Ǿibāretdür. [222a]

3.9.19.2. Aşk
Doğu'da kâinatın yaratılışı ve mizanı aşk üzerine kurulmuştur. Birçok din ve mitoloji
ve efsanede yaratılış aşkla başlamaktadır. Hem inanç hem de edebî alanda büyük tesirler
uyandıran tasavvufun da özünü aşk oluşturur. Tasavvuftaki bütün semboller aşkla alâkalı ve
aşk üzerine kurulmuş sembollerdir. Öte yandan mecazî ve hakikî olmak üzere iki tür aşk olsa
da mecazî aşktan kasıt hakikî aşktır. Yani Doğu'da anlatılan birçok mecazî aşk hikâyesiyle
asıl anlatılmak istenen hakikî aşktır. Şerh metninde aşka dair klâsik kabullere ve toplumdaki
aşk anlayışına dair bazı açıklamaların yapıldığı görülür.
Aşk derdi âşığın kalbini huzursuz edip hasta eder ve yataklara düşürür.
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•

Ķatı şol Ǿaşķ ki derdüŋ kendisini diķķat-i ŧıflįden ķalbümüz ħānesinde buyura ve daħı ķalbümüzüŋ
Ǿāķıbetini bįmār idüp bister içinde esįr-i firāş eyleye yaǾnį ķanı şol Ǿaşķ ki hemįşe bizi bį-ĥużūr eyleye,
dimekdür. [42a]

Aşk yolunda ayıkken şehadet makbul olmadığından Hak katında da rahmeti mümkün
kılmaz. O sebeple âşk sarhoşuyken şehit olmak makbuldür.
•

… zįrā rāh-ı Ǿaşķda ayıķlıķda şehādet maķbūl olmaduġından Ǿind-i Bārį’de daħı ķābil-i raĥmet
degildür. [60b]

Aşk şeriatına göre sevgiliden âşığın başına iyi veya kötü her ne gelirse kabul
edilmelidir. Ayrıca aşk yolunda rahat ve huzur içinde olmak uygun değildir.
•

“ŞerįǾat-i Ǿaşķ” Ǿaşķ yolı dimekdür ki cānib-i maǾşūķdan nįk ü bed her ne gelür ise ķabūl itmekdür…
rāh-ı Ǿaşķda senüŋ cānibüŋden baŋa iśābet iden meşaķķatden müteĥārrik ü mużŧarib olsam küfr ü
günāh olduġından … [170a]

Aşk, âşığın gönlünü, dinini, aklını idrakini yağma eder. Lâkin âşık aşktan dolayı
çekmiş olduğu sıkıntıları ifşâ etmemelidir.
•

ǾAşķ ki şebįħūn itdügi dil ü dįnümi ve Ǿaķl u idrākumı zebānumı tekrār baŋa baħş buyur, … bābuŋda
dūçār olduġum meşaķķatüŋ Ǿaźābını kimseye ifşā itmeyüm, dimekdür. [222b]

Şeytanın askeri ve lanetli rakip aşk yolunun yol kesicileridir.
•

Pes rāh-ı Ǿaşķ ki Ǿasker-i şeyāŧįn ve leşker-i raķįb-i laǾįn anda reh-zendürler. [243b]

Doğu edebiyatlarının temelini oluşturan Aşk, Arapça aşırı derecedeki sevgi demektir.
Aşk, mecazî ve hakikî aşk olarak ikiye ayrılır. Hakiki aşk, Allâh aşkıdır. Cenâb-ı Hak bir
kutsi hadîste, “Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi arzu ettim, âlemi yarattım.”
buyurmaktadır ki ilâhî aşkın kaynağı budur. Çünkü Allâh'ı bilmek, tanımak ancak aşk ile
olur. Allâh'ı gerçekten seven kişi O'nun yarattıklarını da aynı şekilde sever. Yaradandan
ötürü yaratılanı sever. Bu aşk güzele değil, güzelliğedir. Herkesi, her şeyi sevmektir.
Varlıklarda tezahür eden Allâh'ın sanatını, kudretini, rahmetini, lütfunu temaşa etmektir. Bu
aşka bazen “mecazî aşk”la da ulaşılır. Bundan dolayı “Mecazî aşk, gerçek aşkın
köprüsüdür.” denilmiştir. Gerçek aşka ulaşmak da ilimle olmaz (Cebecioğlu, 1997:120).
Metinde tasavvufî aşka dair yer yer izahlar yapılmıştır.
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Uluhiyetin sonsuz sırlarının hakikatine erişmenin imkânsız olduğu apaçık bir
gerçektir. Her kimin ayağı aşk meydanında sabit kalır ve kalbini de eline alıp canını
muhabbet meydanında bir küre gibi yuvarlarsa yani bir kişi ki mârifeti talep etmede istikrarlı
olarak gönlünü ele alsa ve o yolda canını feda etse işte o ne güzel ve kâmil bir kişidir.
•

Haķāyıķ-ı esrār-ı nā-mütenāhį-i ilāhįye vuśūl Ǿadem-i imkān olduġı nümāyān olduġı taķdįrce şol feyż
ü himmete ķurbān olayum. Her ol kimsenüŋ ki ayaġı meydān-ı Ǿaşķda ŝābit-ķadem ķalup ve ķalbin
daħı ele getürüp cānın meydān-ı maĥabbetde mānend-i gūy-ı ġalŧān yaǾnį şol kimse ki ŧaleb-i
maǾrifetde ŝābit-ķadem olaraķ göŋlin daħı ele getüre ve ol ŧarįķde cānın fedā eyleye zihį merd-i kāmil
dimekdür. [3a]

Aşk pazarının limanında zelil olma ve düşkünlük revaç bulmuştur. İzzet ve şanın bu
pazarda kesadı vardır. Yani revacı yoktur. İzzet ve şan zelilliğin mezar toprağında
mahvedilip yok edilmiştir. Yani aşk pazarında dert malı ve zillet vekillerinden başka revaç
ve kıymet bulmuş bir şey yoktur. Zira mâşuk, bu pazarda izzetin ve şanın yüceliğini hiçten
saymıştır, denilmiştir.
•

Bāzār-ı Ǿaşķda metāǾ-ı miĥnet ve vükelā-yı meźelletden ġayrı revāc u ķıymet bulmış nesne yoķdur
zįrā maǾşūķ bu bāzārda Ǿizzet ü şānuŋ rifǾat u Ǿažametin hįçden additmişdür, dimekdür. [4a]

Âlemlerin rızıklandırıcısı olan Allâh, hangi âşığın vücûdundaki gam ve elemin
artması için tesir vermişse o bedenlerde rahat bir hâlde bulunan mutluluğu ise zayıf ve nahif
ederek gam çekmek zorunda bırakır. Çünkü mihnet ve gam mahalli olan bedenin organlarına
gamın hikmetleri nüfuz edince bedeni zayıflatıp yokluğa ulaştırması eski bir adettir. Gam ve
mihnetle dolu olan âşık, yemeden, içmeden, uykudan, huzurdan ve eğlenceden kesilince
zayıflık ve bitkinlik yakasına yapışıp onu mahveder.
•

Ol maĥalde rāĥat-resān olan şādlıġı żaǾįf ü naħįf idüp Ǿumūmı ġam çekmek icrāsında bıraķmışsuŋ zįrā
maĥall-i miĥnet ü ġam olan eczā-yı bedende Ǿumūm-ı ġamuŋ ĥikemi nāfiź olıcaķ bedeni żaǾįf idüp
fenāya įśāl itmek deǿb-i ķadįmdür. Pes ġam-ālūd u miĥnet-zede olan Ǿāşıķ ekl ü şurb ve ħˇāb u ĥużūr
u ŧarabdan münķaŧıǾ olınca nā-tüvānlıķ daħı yaķasın alup maĥv eyler, dimekdür. [4b]

Dervişlere layık olan, Hakk’ın dert ve muhabbeti vasıtasıyla öyle bir lezzet hâli
kazanmalarıdır ki onların gözünde kâinatta daha değerli bir şey olmasın.
•

Ĥāśılı layıķ-ı ehl-i sülūk budur ki Ĥaķķuŋ derd ü maĥabbeti vāśıŧasıyla bir mertebe ĥālet-i leźźet kesb
ide ki kāǿināt nažarında mikdār-cū olmaya. [4b]
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“Nefs”le kastedilen kalptir ve aşk denilen şey kalpte olur. Hasılı, gönlüm için bol bol
aldığım muhabbet yemeklerinin kırıntılarını cehennem dimağına atmışsın. Çünkü Mutlak
olan Allâh’ın muhabbeti yaratılmışlara derece derece taksim olunurken insanlara o aşk
sofrasından ne kadar muhabbet yiyecekleri düştüyse onlar kalbin dimağına koyulur.
•

“Nefs”den murād ķalbdür ki keyfiyet-i Ǿaşķ aŋa mensūbdur. [4b]

Mutlak olan Allâh’ın muhabbeti yaratılmışlara derece derece taksim olunurken
insanlara o aşk sofrasından ne kadar muhabbet yiyecekleri düştüyse onlar kalbin dimağına
koyulur. O sofranın altına kalmış olan kırıntılar ise gam ve elemden ibarettir. Aşk gamı ve
kederi insanlar için sipariş edilmiştir. Ve bunun korunması için tam bir özen gösterilmesi
gerekmektedir.
•

Ĥubb-ı ezelį-i źāt-ı muŧlaķ Ǿalā merātibihim mevcūdāta taķsįm olınduķda ħˇān-ı Ǿaşķdan benį ādem
ne miķdār eŧǾime-i maĥabbetde ĥiśśe-yāb oldıysa ol ŧuǾme dimāġ-ı ķalbe ilķā olınur ve ol sofra-i
maĥabbetden pįş-mānde olan rįzeler ki ġam u elemden Ǿibāretdür. [5a]

Şeriat, aşkın son hâlindeki sırrın ortaya çıkarılmasını tamamen yasaklar. Öyle ki ezeli
cemâle hayran ve tutkun olanların gizlilik hazinesinde saklı olan muhabbet sırrını ortaya
çıkarıp yaymaktan ağzını kapalı tutmaları gerekir. Çünkü Hallac-ı Mansûr gibi sırrını ifşa
etmemelidir. Diğer taraftan aşk aşkını ortaya çıkarmak için nara at, diyerek türlü türlü
şekillerde ısrar eder. Öte yandan her şeyin müsebbibi olan Allâh'tır. Anlaşılan o ki, aşk
yolunda seçim yapma dizginlerini elden bıraktıran da O'dur. Yani âşık, muhabbet yolunda
her ne hâle düşerse hep senin O'nun iradesiyle olur.
•

Ey Mükevvin-i zemįn ü zamān ne Ǿaceb ü ġarįb esrārdur ki şerǾ-i şerįf ifşā-yı rāz-ı nihān-ı Ǿaşķdan
menǾ-i küllį idüp emr ider ki cemāl-i Lā-yezāle üftāde vü ĥayrān olan merd-i ser-şūrįde kenz-i ħafāda
mestūr u meknūz olan sırr-ı maĥabbeti elbette neşr ü ifşādan lebini menǾ eyle zįrā mānend-i Manśūrı Ĥallāc ifşā-yı esrār iseŋ şemşįr-i ħūn-rįz ķıśāś ve tįġ-i bį-hirāsumdan ķanda Ǿilāc bulsaŋ gerek diyü
tenbįh olmaķdayum. [5a]

Mesela bir kimse ay yüzlü bir sevgilinin mecazî aşkına düşüp onun yüzüne hayran
olsa elbette canlılığına sebep olan çeşitli yiyecek ve içeceklerden kesilir. Öyleyse Ezelî ve
eşsiz olan Allâh’ın cemâline hayran olan namsız ve nişansız âşıklar, fani olan canlılık suyuna
susamazlar. Belki sonsuz olan hakiki cemâlin güzelliğinin hayretiyle dudakları kurumuş
hâldeyken canlılık kadehini dökse buna şaşılmaz.
•

Meŝelā bir kimse bir meh-peykerüŋ Ǿaşķ-ı mecāzįsine dūçār olup sįmāsı ĥayretine giriftār olsa elbette
ĥayātına bāǾiŝ-i envāǾ gūne-i meǿkūlāt u meşrūbātdan münķaŧıǾ olur. [5b]
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Allâh'a yakınlık kazanmanın vesilesi aşk ve muhabbettir. Elem saçını yani Hakk’ın
yakınlığına rehber olan aşk ve muhabbeti dünyaya rağbet ederek onun elem ve meşgalesine
karıştırmamak gerektir. Çünkü elem saçı, ezel sevgilisinin saçıdır ve bu virane ve kapısı
duvarı yıkık gönül de onda asılıdır. Rüzgâr misali olan dünya lezzetlerine rağbet ederek onun
meşgalesiyle ne zaman o elem saçının muhabbeti gönlü perişan ederek dağıtırsa dalgalanan
muhabbet denizinin lezzeti dünya arzularıyla karışır. Bu yönüyle Allâh'a yakınlık
kazanmada bir rehber olan aşk ve muhabbetin dünyevî aşk ve meşgalelerle karıştırılması
buna engel teşkil edecektir.
•

Zülf-i elemi yaǾnį Ǿaşķ u maĥabbeti ki reh-ber-i ķurbet-i ĥaķdur, raġbet-i dünyā elem ü ġāǿilesiyle
āşūb u āmįziş itmedüm yāħūd itmem zįrā zülf-i elem şāhid-i ezelüŋ zülfi olup bu vįrāne ve der ü
dįvārını şikeste göŋül daħı anuŋ āviħtesi olmaġla miŝāl-i bād olan leźźet-i dünyā raġbeti ġāǿilesiyle
ķaçan ol zülf-i elem maĥabbeti perįşān u perākende idüp derūnumda temevvüc ü telāŧum iden deryāyı maĥabbet leźźetini raġbet-i māsivā ile memzūc u maħlūŧ iderüm. [7b]

Eğer varlık gözü yokluk mahalline verilmezse, elem saçı ve ezel sevgilisinin
delaletiyle kazanılan fakirlik himmet dayanağından siyaset meydanına çeker. Yani eğer
varlık gözüne yokluk ve mahviyet vermezsen dünyaya rağbeti terk ettiğin için kazandığın
fakrını tamamen himmet dayanağından düşürüp siyaset meydanına çeker. Çünkü himmet
dayanağı ile dünyaya rağbet etmek aynı yerde bulunamaz.
•

Zülf-i elem şāhid-i ezel delāletiyle iktisāb eyledügüm faķruŋı mesned-i himmetümden siyāset
maĥalline çeker eger çeşm-i vücūda yoķluķ yirini virmez isem yaǾnį eger vücūd u varlıķ dįdesine
yoķluķ ve maĥviyeti virmez isem terk-i raġbet-i dünyā sebebiyle mālik olduġum faķįrüŋi bi’l-küllįyye
mesned-i himmetden düşürüp dār-ı siyāsete çeker zįrā mesned-i himmet ile raġbet-i dünyā bir yire
cemǾ olmaz. [7b]

“İrem Bağı’nı himmet cehennemi eylemesin, zira o senden sadece Hakk’ın
gölgesinde birlikte olmak ister” beyti Urfî'nin tasavvufî beyitleri arasında yer alır. Urfî’nin
temennisi Hazret-i Allâh ile hem-saye olmaktır. Yani Allâh’a yakınlıktır. Zira Urfî himmeti
yüce kimsedir. İrem Bağı’nı kendisine cehennem eylemez. Yani nimetler içerisine girse
himmeti yüce olduğu için orası kendisine cehennem gibi gelir. Temennisi yalnızca Hazret-i
Allâh ile birlikte olmak ve maksadı O'nun hizmetinde bulunmaktır.
•

Urfį’nüŋ źāt-ı şerįfüŋden temennįsi Cenāb-ı Kibriyā hem-sāyeligidür yaǾnį Ĥaķk’a ķurbiyetdür zįrā
ǾUrfį’nüŋ Ǿālį-himmetine nisbetle Bāġ-ı İrem’i kendine dūzaħ eylemez yaǾnį niǾama girse Ǿālį-
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himmetüŋe nisbetle kendisine dūzaħ miŝālidür. Pes temennįsi hem-sāyegį-i Ĥaķ’dur ve maķśadı
hiźmet-i şerįfüŋde bulınmaķdur, dimekdür. [13a]

Aşksız insan meyvesiz ve yapraksız ağaca benzer. Şârih yorumunda aşkın bu yönünü
açıklar. Ben şu cennetin bağıyım ki oranın bahçıvanı da öz ağacımdandır. Yani bahçıvanım
öz bostanı ağacımdandır ki bu vücuttur. Bahçıvan ise ruhtur ki bu da Allâh’ın eseridir. Eğer
bahçıvan o bahçeyi gönül kanımla sulamazsa orası kurur ve meyve vermez. Bağ vücut,
bahçıvan da ruh olunca onun sulanması da gönül kanıyla olur. Oranın çiçek ve çimenliği de
tabiatından hasıl olan şiirler, aşk ve olgunluktur. Zira bir kişinin içi aşk ile sulanmasa o
şahsın yaprak ve meyve vermeyeceği basiret ehli için ortadadır. Bu suretle o bağın yaprak
ve meyveleri de hakiki aşk sebebiyle elde edilen mertebe ve kâmil olmadır.
•

Şol cennet bāġıyem ki bāġbānı daħı öz şecerümdendür yaǾnį bāġbānum öz būstānı şecerümdendür ki
vücūddur ve bāġbān rūĥdur ki eŝerullāhdur ve eger ol bāġçe bāġbān-ı ħūn-ı dilümden śuvarmaya ħuşk
ve bį-ŝemere olur. Pes bāġ vücūd ve bāġbān rūĥ olınca anuŋ suvarılması daħı ħūn-ı dili ile olur ve
şükūfe vü çemeni daħı tābǾından ĥāśıl olan eşǾār u Ǿaşķ u kemālātdur zįrā bir ferdüŋ derūnı Ǿaşķ ile
śuvarılmasa ol şaħś bį-berg ü bār olduġı ulu’l-ebśāra žāhirdür. [26b]

Aşk şarabının girdabı bir kişinin seni oradan kurtarabileceği öyle kolay bir girdap
değildir. Aşk girdabına düşen öyle kolay selamet bulamaz.
•

ǾAşķ aĥvālin öylece degildür ki zįrā bu gird-āb bir gūne sehlce gird-āb degildür ki beni andan bir
kimse maǾbere ata yaǾnį bād gird-ābı bir gird-āb degildür ki anda düşen selāmet bula, murād bāde-i
Ǿaşķdur. [43a]

Peygamberler Hakk’ın dergâhına yakın olarak âlemi ıslah etmek üzere gelmişlerdir.
Aşk ve sevda denilen hâl onlarda yoktur. Zira onlar asıl gaye olan yârin cemâline
ulaşmışlardır. Aşk ve muhabbet hâli avâma mahsustur ki o muhabbetin hakikatine göre
havastan olurlar. Peygamberler ise avâmdan olmayıp noksan mertebelerden uzak ve
münezzehtirler. Bu suretle mâşukun, âşığa cemâlini arz etmesi onun şanındandır.
•

Enbiyāǿ-ı Ǿižam Ǿaleyhimü’s-selām ĥażerātı muķarreb-i dergāh-ı Ĥaķ olup vaĥyile ıślāĥ-ı Ǿālem içün
gelmişlerdür. ǾAşķ u sevdā didükleri keyfiyet anlarda olmaz zįrā anlar maķśad-ı aśl olan cemāl-i yāre
vāśıllardur ve Ǿaşķ u maĥabbet keyfiyeti Ǿavāma maħśūśdur ki ol maĥabbet ĥaķįķati sebebiyle
ħavaśśdan olurlar. [59a]

Aşk yolunda ayıklıkta şehadet makbul olmadığından Hak katında da rahmeti
mümkün kılmaz. O sebepten mestlik hâlinde aşk şehidi olan rahmete erişir. Yani hakiki
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muhabbette mest olmayıp ayık bir hâlde katlolan ne şehit olur ne de rahmete erer. Ölse dahi
itibar görmez.
•

Râh-ı Ǿaşkda ayıklıkda şehâdet makbûl olmadugından Ǿind-i Bârî’de dahı kâbil-i rahmet degildür.
[60b]

Allâh’ın sıfatı kâinatın vücûdunda etkili ve terbiye edici olduğu delilli ve ispatlı bir
durumdur. Ancak adavetin şöyle der: Eğer sen benden etkileniyorsan imtihan olalım. Bunun
üzerine bu adavetten Cenâb-ı Allâh’ın “hilm” sıfatı hararetlenir. Yani düşmanlığın kendisi o
kadar gazaplıdır ki Allâh’ın hilmini bile hararetlendirip gazaba getirir. Bilinmelidir ki
“adavet” denilen hal, yaratılmış bir şey olup Allâh’ın hilmi ise zatî ve kadimîdir. Bu beytin
anlamı, basiret sahiplerine malum ise de meramını anlamak önemli olduğundan şöyle
açıklanabilir: bir kişi şuh bir sevgiliye âşık olunca, mâşukundan her ne düşmanlık ve adavet
zâhir olsa, âşık onu nazından anlayarak cefasını çeker. İşte Efendimiz Aleyhisselam -ki O
eşsiz bir inci ve Allâh’ın habibidir- naz yoluyla konuşarak ‘gerçi kudret sıfatın vücut
safhasında etkilidir ancak emrim ve nüfuzumla imtihan olma ihtimali vardır’. Zira o zatın
özünün cevheri, hudus ve kıdemi kendisinde toplamıştır. Yani o zatın o kadar kemâli vardır
ki adavet ve sohbeti Allâh’ın hilm sıfatını hararetlendirir.
•

MaǾlūm ola ki Ǿadāvet didükleri aĥvāl maħlūķ olup ĥilm-i Ħudāvend ise źātį ve ķadįmįdür. Ve daħı
bu beyt ulü’l-ebśāra maǾlūm ise de merāmın ifhām itmek ehemm olduġından bu gūne tafśįl olınur ki
bir ferd bir şūħ-ı dil-rübāya Ǿāşıķ olıcaķ maǾşūķdan her ne Ǿadāvet žāhir olursa Ǿāşıķ anı nāzından
olduġın fehm iderek cefāsın çeker. Pes memdūĥ ki dürr-i bį-hem-tā ve ĥabįb-i Ħudādur nāz ŧarįķiyle
mübāĥaŝe iderek gerçi śıfat-ı ķudretüŋ vücūd śafĥasına teǿŝįridür. [66a]

Âşığın ar ve namus şişesini korkusuzca kırması âşıklıkta muteberdir.
•

Ǿ Āşıķuŋ neng ü Ǿār şįşesini şikest birle bį-pervālıġı muǾteberdür. [89b]

Mana ehlinin aşkla yanmış sinesi ve ve aşk okuyla parçalanmış yaralı gönlünün
olmadığı sofradan nimetlenmesi makbul değildir. Şerhte “sofra”dan kastın manâ ehlinin
süluku ve talim eylediğinin de ilim olduğu belirtilmiştir.
•

Ehl-i maǾānį yaǾnį vāķıf-ı mevāķıf-ı esrār-ı ilāhį olan źevāta şol sofra-i niǾmeti ŧatmaķ ĥarām olur ki
ol sofra üzerinde Ǿaşķla muĥriķ ü germ olmış sįnesi ve dil-i mecrūĥı nemekdān olmamış ola ...
Sofradan murād ehl-i maǾānįnüŋ sülūķı ve taǾlįm eyledügi Ǿulūmından kināyedür. [126a]

Peygamberlerde aşk hâli görülmediği şerhte farklı beyitlerin açıklamalarında ifade
edilmiştir.
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•

… zįrā peyġamberān-ı źį-şānda Ǿaşķ olmaz. [130a]

“Şûr” fitne çıkaran, dalgalı, tuzluluk vakti anlamındadır. Beyitte, zikri geçen insanlar
için nasihatlerinden sonra kendisinin aşk deryasında kazandığı hâlleri beyan ederek ben o
dalgalı ve fitneli denizim ki onun etkisiyle sükunetim dalga koparır, durgunluğum ise
tufandır, denilir. Yani aşkın özelliğinin tesiriyle kazandığım hal budur ki o deryanın sükuneti
dalgalılık, sabrı ise tufandır. Zira aşk deniziyle dalgalara kapılanın hâli böyle olur. Şöyle ki
sakinliğin sebebi dalgasızlıkken bu denizde dalgalılık durgunluk ve sükunetin sebebidir.
Rahatlık ve huzur da tufansızlık iken yine burada tufan rahatlığa sebep olur. Nitekim Allâh’a
âşık olan kişi muhabbet hengamının galebesiyle daima mutludur ve muhabbette noksanlık
olsa daima sanki tufana kapılmıştır. Merhum şâirin ahvali de bu yolda olduğunu söyler ve
başkalarını da bu yolda gitmeye tembih ederek “İşte İlahî aşktan bu hâli elde ettim.”
denilmiştir.
•

Men ān deryā-yı pür-şūrem ki der-teǿŝįr-i ħāśiyyet
Ki teskįnest mevc-engįz ü ārāmest ŧūfāneş
… Nitekim Ǿāşıķ-ı billāh ġalebe-i hengām-ı maĥabbetde hemįşe mesrūr olup kesb-i noķśāniyet-i
maĥabbet vāķıǾ olsa dāǿimā keǿenne ŧūfāna müstaġraķdur. Pes merĥūmuŋ aĥvāli bu ŧarįķle olduġı ve
ġayrıları daħı bu ŧarįķle sülūk itmelerini tenbįh işte Ǿaşķ-ı ilāhįden bu ĥāli kesb eyledüm, dimekdür.
[132a]

Muhabbet kadehinden içen kimse yüce mertebelere ulaşır.
•

Mey-i maĥabbeti nūş eyleyen merātib-i Ǿulyāya yiter. [132b]

Aşk feryadını çekmekte kusur etmemek gerekir. Zira âşıkların aşkı cânâna vuslata ve
mahremiyet kazanmaya rehber olur.
•

Ammā efġān-ı Ǿaşķı sezā çekmekde taķśįrāt itme zįrā keyfiyet-i Ǿaşķ-ı Ǿāşıķān ĥarįm-i viśāl ve cānāna
ŧarįķ-i maĥremiyet içün reh-nümādur, dimekdür. [151b]

Aşkın da kendine has kaideleri ve kuralları vardır. Buna “şeriat-ı aşk” denir. Bu yolda
en önemli kaide iyi ya da kötü âşığın başına mâşuktan ne gelirse kabul etmektir.
•

“ŞerįǾat-i Ǿaşķ” Ǿaşķ yolı dimekdür ki cānib-i maǾşūķdan nįk ü bed her ne gelür ise ķabūl itmekdür.
[170a]

Âşık olan mâsivâyı cemâlullâhtan ayrı bir şey olarak görmez.
•

ǾĀşıķ-ı cemāl-i Lā-yezāl olan māsivāyı ayrı ve ġayrı görmez. [221a]
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3.9.19.3. Rıza, fakr
Metinde şârih, Urfî'nin beyitlerinde fakr ve rızaya dair bazı yorumlamalarda
bulunmuştur. Arapça, razı olmak, memnun olmak demektir. Kalbin, hükmün akışı altında
sükûnet hâlinde bulunması. Genelde rıza, hüküm ve kazaya itirazda bulunmamayı ifade eder.
Rızanın şartı, kaza (olay vuku bulduk) dan sonra olmasıdır. Eğer önce olursa, ona rıza'ya
azmetmek denir. Muhsinlerin Allâh'tan razı olması, kaza iledir. Tasavvuf yoluna, rıza kapısı
denmiştir. Mevlevîlerde, çile günleri ebced hesabına göre, “rıza” kelimesinin değerine uygun
olarak bin bir gündür. Sûfiyye yolu çok meşakkatlidir, demir leblebi çiğnemeye benzer,
yenmesi zor bir lokma olduğu için, bu yola rıza lokması denmiştir. Rıza pazarı, tasavvufî
yolda, her şeyin Allâh'ın rızasına bağlı olduğunu bildiren bir sözdür (Cebecioğlu, 1997: 592593). Fakr, fakirlik, yoksulluk, muhtaç olma gibi mânâları ifade eder. Varlıktan kurtulup
Allâh'ta fani olmaktır. Fakr, şerefli bir makamdır. Mutasavvıflara, fukara adı verilir. Zira
onlar,

mülklerden

kendilerini

boşaltmışlar,

yani

içlerinde

mal-mülk

sevgisi

bırakmamışlardır. Fakrın hakikati, kulun Allâh'tan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymamasıdır.
Fakrın şekli, bütün sebeplerden uzaklaşmaktır. Fakirlerin en belirgin özelliği şudur: Onlar
yoklukta feryat etmez, sızlanmaz, sükûnetlerini korurlar, ellerine bir şey geçince de onu
başkasına verirler, başkalarını kendi nefislerine tercih ederler. Fakra ıstılah olarak yüklenen
genel mânâ şudur: Fakr, bizim bildiğimiz yoksulluk değildir. Bu manevî bir ihtiyaç hâlidir.
Varlığını terk eden ve Hak'ta fânî olan kimse, hakiki fakra ulaşmış kişidir. Böyle birinin ne
kadar malı olursa olsun, hiçbirine gönül bağlamaz. Böyle birinin malı ceybindedir, gönlünde
değildir. Yine buradaki kişiler, malın kölesi değiller bilakis mal onların kölesidir
(Cebecioğlu, 1997: 262).
Urfî’nin “Benim yoksulluğum varlığın yüreğine ateş kor, benim sevgisizliğim altının
yüzünün rengini sarartır.” anlamındaki beytinin şerhinde tasavvufî bir sembol olarak “fakr”a
vurgu yapılmıştır. Şârih bu beyti “Benim yoksulluğum, zenginliğin gönlüne yanıklar koyar.
Yani zenginlik, benim rıza içerisinde fakir oluşuma haset eder ve gönlü dağlanır. Hasılı,
zenginlik gönlünün derininden bir ah ederek der ki: keşke Urfî zenginliğe meyletseydi de
ben de onunla olsaydım, diyerek matem eder ve içi lale gibi dağlanıp yanar. Yani benim altın
ve paraya rağbet etmeyişim sebebiyle çok haset etti ve yüzü sarıya döndü.” ifadeleriyle
yorumlar. Urfî'nin beytinde “fakr” istiğnayı ifade eder. Varlığa, altına ve zenginliğe
rağbetsizliği onun “fakr”ının bir göstergesidir.
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•

Benüm bį-bergligüm dil-i sāmān üzerine dāġ ķor yaǾnį sāmān benüm faķr-ı rıżāma ĥased idüp ve
derūnı dāġ-dār olur. Ĥāśılı derūn-ı dilden āh idüp dir ki kāşki ǾUrfį sāmāna meyl idüp ben anuŋla bile
öleydüm mātemin iderek derūnı lāle-śıfāt dāġ-dār olur yaǾnį bu vechile benüm altuna Ǿadem-i
raġbetüm ĥasebiyle kemāl-i reşkden çehresi reng-i aśfere müntehį olmışdur. [8a]

Fakr ve rızanın kalpleri cilalayıcı özelliği vardır. Eğer bu bilinirse fani zenginliklere
rağbet kılınmaz.
•

Çünki ħākisteri śayķale idici göreydüŋ yaǾnį ħākister-i faķruŋ ŧabįǾatından rūşengerį-i ķulūb olduġını
göreydüŋ şuǾleyi ġınā-yı fānįye raġbet ķılmazduŋ ammā ne çāre ki sermā-ħorde-i nefsānįsisüŋ. Ĥāśılı
ġınā-yı fānįyi faķr-ı rıżāyįye tercįĥ ķılmazduŋ. Eger faķruŋ śanǾatı rūşengerį-i ķulūb olduġını idrāk
ideydüŋ, dimekdür. [158b]

3.9.19.4. Kanaat, İstiğna ve Şükür
Birbiri içerisine geçmiş olan bu üç tasavvufî unsurdan kısmetine/payına razı olma
mânâsına gelen kanaat, yaşamak için zorunlu olan ihtiyaçların dışında kalan nefse ait
arzulardan uzak durmak; yeme-içme ve oturulan ev konusunda israfa gitmemek; aşırı
kazanma hırsından kurtulmak demektir (Üstüner, 2014: 195). Bir nimet verenin karşılık
beklemediği nimeti için şükretmek gerekir. Yani İlahî ihsanlardan her bir karşılıksız nimet
üzerine şükretmek üzerimize zimmetli bir farzdır. Binlerce şükürler olsun ki Allâh’ın takdiri
şükür hakkında böyle hüküm vermiştir. Yani Allâhu Teâlâ'nın “Her bir nimete şükredin.”
diye emrettiğine şükürler olsun, denilmiştir.
•

Bir münǾim içün bir niǾmet-i bį-minnetden ötüri bir şükr gerekdür yaǾnį Ǿaŧiyye-i ilāhiyyeden her bir
niǾmet-i bį-minnet üzerine şükritmek farįża-i źimmetümüzdür. [19a]

Allâh’ın emir ve fermanının icra olunmamasından ve halka ihsan ettiği sayısız
nimetlerin şükrünün edâ edilmemesinden dolayı öyle bir hal almıştır ki binlerce bayramlar
geçmektedir ama Hak rızası için kesilen bir kurban bile yoktur. Bu halkın Hak rızası için
kurban ve sadaka etmemeleri ancak gafletin, günahın ve nefsaniyetin üstün gelmesindendir.
Bu sebeple kıtlığa, pahalılığa, geçim sıkıntısına düşseler buna şaşırılmaz.
•

Pes bu ħalķuŋ rıżā-yı Bārį içün ķurbān u śadaķa itmedükleri ancaķ ħˇāb u ġaflet ve fısķ u nefsāniyet
ġalebesiyledür. Pes dūçār-ı ķaĥŧ u ġalā ve inķıŧāǾ-ı maǾįşet ü Ǿaşāyā olsalar cāy-ı taǾaccüb degildür,
dimekdür. [37a]

Dünyanın tac ve tahtının süsü insana sultanlık alâmeti verse de asla onu isteme.
Himmet külahı ve kanaat tacını başına giy. Dayanaksız gevher madeninden büyüklük tahtını
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isteme. Her ne kadar dünya tacı ve tahtı süslü olsa da dünya sultanlığına vesile olsa da ona
itibar etme. Çünkü onların dayanağı sivrisinek beyni cinsinden olmakla sonu hüsrandır.
•

Pes Ĥaķ TeǾālā’nuŋ virdügi envāǾ-ı niǾmete şükr idüp ħüsrevį himmet külāhını vaķūrāne başa giyüp
zinhār mesned-i gevher-i fānįyi kān-ı Ǿadem-i vefādan cūyān olma. [163b]

3.9.19.5. Nefs
Kur’ân’da zâtullâh, insan rûhu, kalp, insan bedeni, insan bedeninde bulunan ve ona
kötülük emreden cevher gibi mânâlarla yer alan “nefs”in tasavvufî düşüncede ne olduğundan
çok onun nasıl terbiye edilip güzel huylarla donatılabileceği konusu üzerinde durulmuştur
(Üstüner, 2014: 217). Nefsi yenmek büyük bir cihâddır. Bu da iyi amel ve Allâh'ın rızası ile
mümkündür. Nefs-i külli, Allâh irâdesi; nefs-i cüz'î, insan nefsidir. Nefs-i nâtıka ise akıl
yerine kullanılır (Pala, 2004: 368). Metinde “nefs”e dair bazı açıklamaların yapıldığı
görülür.
Urfî'nin “Çölde yol yürüme çünkü onda her bir dikenin yüz başı boş devden eksiği
yoktur.” anlamındaki beytine dair şârih, bazı tasavvufî açıklamalar yapmıştır.
“Beyaban(çöl)”den kasıt nefs-i emmarenin arzularıdır. Yani nefsin arzularıyla vaktini
öldürme çünkü o çölde bin bir türlü yol kesen çöl devlerinin korkusu vardır. Öyleyse o
çölden elini çek. Yani nefsin isteklerine uyulmaması gerektiği şârih tarafından ifade
edilmiştir.
•

Beyābān didügi ārzū-yı nefs-i emmāredür yaǾnį ārzū-yı nefsle evķātuŋ telef itme zįrā ol bādiyede
hezār gūne reh-zen ġūl-ı beyābānį ħavfları vāķıǾdur. Pes ol bādiye-peymāyįden kef-i yed eyle,
dimekdür. [37a]

Kötü fiilli amelleri, fıskı ve ahlaksızlığı terk etmek gerekir. Yani zinhar ve zinhar
şeytanın beğendiği fiileri terk etmek gerekir. Çünkü eğer bu fiiller ve zillet çekme varsa
bedenin ruhu da bundan dert çeker. Yani madem nefis bu zillete düşmüştür, vücutta kişinin
cevheri olan ruh da rahat ve huzur görmez.
•

Bālāda źikri sebķat iden āmāl-i bed-fiǾāli ve fısķ u fücūrı terk itmek gerek … yaǾnį mādāmki nefs bu
ħiźlāna dūçārdur vücūdda cevher-i źāt olan rūĥ asāyiş ü ĥużūr görmez, dimekdür. [37b]

Eğer bir kişi daima nefsine yenik düşerse kendi ayıplarını insanlardan saklayamaz.
Zira bir iş şeytanî olursa kişi her ne kadar onu gizleyip saklamaya çalışsa da insanların
arasında saklanması imkânsızdır, demektir.
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•

Bir şaħśuŋ kendisi dāǿimā maġlūb-ı nefs-i emmāre ola, kendi Ǿaybların Ǿavāmdan pinhān idemez zįrā
bir fiǾl ki şeyŧānį ola her çend anı ketm ü iħfāya saǾy u kūşiş eyleye. Beyne’l-Ǿavām iħfāsı Ǿadem-i
imkāndur. [37b]

Biri Cenâb-ı Allâh’a tan edip dil uzatırsa yani şehvete ve nefsine esir olmuş bir kimse
Allâh bize bu sıkıntı ve eziyetleri neden reva gördü, diyerek ima ederse onun gibi olanlar
insanî nefse sahip değildir. Belki hayvandan bile şiddetlidir. Zira hayvan, başına bir bela
gelse ondan şikâyet etmez. Bu kadar günaha düşmüş kimse kendi acziyetinden şikâyet ederse
onu insan sanma. Zira o hayvandan da alçaktır.
•

… ŧaǾn-ı Cenāb-ı Perverdigār ide yaǾnį şol şaħś ki giriftār-ı nefs-i emmāre ve esįr-i şehvet ola. Ve
yine Allāh bize bu miĥen-i meşaķķati neden revā gördi diyü įmā iderse ancılayın şaħś nefs-ı insānį
ŧutmaz. Belki ĥayvāndan eşeddür zįrā ĥayvān başına belā gelse teşekkį itmez. [37b]

Nerede bir tevfik eli ki keskin bir kılıç alıp kâfir nefsin başını vursun. Yani hani bir
hidayete ulaşmış el ki dünya leşine bulaşmış olan kötü nefsin başını hidayet kılıcı ile
teninden ayırsın ve bizi bu yolunu kaybetmişlikten kurtarsın ifadesinde, “nefs” kâfire
benzetilmiştir. Ayrıca, bu kâfir nefsin başını gövdesinden ayırmak için bir hidayet eli yani
Mürşid gerektiği ifade edilmiştir.
•

Ķanı bir tevfįķ eline ki bir keskin tįġ alup kāfir nefsüŋ başına ura yaǾnį ķanı bir dest-i hidāyetpeyvestüŋe ālūfte-i cįfe-i dünyā olan bed-nefsi tįġ-i hidāyetle başını tenden cüdā ide ve bizi bu gümrāhlıķdan ķurtara, dimekdür. [43b]

Urfî’nin beytinde geçen “Hasm-ı bed-gevher” ibaresiyle nefs-i emmare
kastedilmiştir. Farklı yasak güzellikler ve sanatlarla beden ülkesinin padişahı olan ruh ve
aklın en güçlü düşmanlarındandır. “Ölmeden evvel ölünüz.” düsturuna uygun olarak düşman
nefsin katline ve yok edilmesine dikkat göster. Aksi hâlde bir gün nefs ve şeytanın esiri olup
kendini kıyamet gününde şiddetli cefalara uğramış hâlde bulursun. O hâlde nefsi ten
ikliminin zindanında öldürmek gerektir.
•

“Ħaśm-ı bed-gevher”den murād nefs-i emmāredür ki envāǾ-ı śanāyiǾ ü bedāyiǾ-i menhiyāt ile iķlįm-i
vücūd pādişāhı olan rūĥ ve Ǿaķl-ı evvelüŋ ħaśm-ı ķavįsidür … Pes andan evvel ol ħaśm-ı bedgevherüŋ ķatl ü iǾdāmına dāmen-i ġayreti der-miyān eyleye ki cevr-i düşmenānı göresüŋ yaǾnį
kendüŋi fenā-fillāh itmekle “Mūtū ķable en temūtū” mażmūnına mā-śadaķ iderek ħaśm-ı bed-gevher
olan düşmen nefsüŋ ķatline ihtimām ve maĥv u iǾdāmına diķķat-i tamām eyle ki andan ĥuśūle gelen
düşmenān cevr ü cefāsını ruǿyet itmeyesün. [147b]
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Urfî’nin beytinde geçen bazı tasavvufî unsurlara dair açıklamalar yapılmıştır.
“Revân” can demektir. “Şehvet” düşmanlık ve hırsın ortaya çıktığı yerdir. Beyitte geçen iki
kurt bunlardır. Beden ikliminde bunlar iki kan içici kurt gibidir. “Mîş” sözlükte koyun demek
olup nefsani istekleri sembolize eder. “Çoban”la ruh kastedilir. Ruh beden ikliminin sultanı
ve beden kalesinin bekçisidir. Ne yazık ki gazap ve şehvetin istilası ile daima üzücü acılara
giriftar olur. Öyleyse ne zamana kadar ölümlü bedenin rahatı için koyun etiyle bu iki kan
içici kurdu besleyeceksin? Fani bedenin rahatı için nefsin çeşitli lezzetleri ile ruh sultanını
azap içinde bırakmamak gerekir. Aklını başına alıp ve bu tür kabul edilmeyen davranışları
terk etmek gerekir.
•

Revān ez-ħaşm u şehvet der-Ǿaźāb ez-behr-i ten tā key
Dü gurk-ı mįş-perver-rā cigerħā-yı şubān bįnį
… “Revān” cān maǾnāsınadur. “Şehvet” laǾnet-i maǾlūmedendür ki mažhar-ı ħıśm u ĥırśdur, “dü
gurk” didügi bunlara işāretdür ki iķlįm-i tende bunlar gurk-i ħūn-ħˇār nevǾindendür, “mįş” luġatde
ķoyun maǾnāsına ise de bu maĥalde źikr-i irāde-i ĥāl nevǾinden olmaġla ħˇāhişāt-ı nefsāniyyeye dirler.
“Şubān”dan murād rūĥ-ı insānįdür ki vücūd anuŋ ĥıfž u ĥırāsetindedür. [148a]

Kendi gönül aynana bak ki yüzündeki İlahî sırları görebilesin. Cenâbı Hakk’ın
mamur ve abad eylediği beden iklimini gaddar nefsin eline vererek onu ifsat etmesine izin
vermemek gerekir.
•

Bir kez kendi mirǿātuŋa nažar eyle tā ki yüz ħānümān ve śad dūdmānuŋ āteş-i muĥriķasını göresüŋ
yaǾnį bir kez āyįne-i dil cānibine tįr-i nažaruŋ revān ķıl ki nefsüŋ aǾmāl-i ġayr-ı marżiyyesi sebebiyle
nice nice ħānümān u dūdmān ħarāb olmış göresüŋ. [151a]

İki türlü nefs vardır. Birincisi “İçine ruhumdan üflediğim.” (Hicr/15:29) âyetinde
bahsedilen ve cevher-i zat veya akl-ı kül de denilen ve sadece insanoğluna mahsus olan
nefstir. İnsan-ı kâmil o cevheri kendinde bulup onunla yakınlık kazanarak vahdete ulaşmaya
layık olur. Nefsin ikincisi nefs-i emmaredir. Bunu insanları imtihan etmek için musallat
edilmiştir. Cimrilik, haset, kin, kibir bundan ortaya çıkar. Şimdi bir kişi nefs-i emmareye
tutulup nefs-i mutmainneyi ona mağlup ettirise bir şekilde kendindeki cevher-i zat ile
yakınlık kesp edemez. O kişi karanlıkta şaşkın ve şaşırmış hâlde kalır. Eğer bir kimse de
nefs-i emmaresini mağlup edip cevher-i zat denilen nefs-i Rahman galebesiyle dört bir
yanını mamur ve abad ederse keramet ve şaşılacak hususların ondan ortaya çıkması uzak
değildir.
•

Nefs didükleri keyfiyet vücūd-ı ādemde iki nevǾdür: Biri ādemüŋ Ve nefaħtu fįhi min-rūĥį şerefiyle
teşrįf buyurılduġıdur ki ıśŧılāĥāt-ı śūfįyyede aŋa cevher-i źāt ve Ǿaķl-ı kül daħı dirler ve bu cevher-i
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źāt ancaķ benį ādeme maħśūśdur, ġayrıya degil. … nefsüŋ ikincisi nefs-i emmāredür ki imtiĥān içün
anı benį ādeme taslįŧ itmişler ki ol şeyŧānįdür, insānı umūr-ı ħāricį cānibine çeker ki buħl, ĥased, kįn,
Ǿucb, ġurūr andan žuhūr ider. [153a]

Sûfîlere göre dört mevsim dört unsurun karşılığıdır. Şöyle ki baharı rüzgâra ve yazı
ateşe ve hazanı havaya ve kışı toprağa karşılık getirmişlerdir. Bu dört unsur da dört nefse
karşılık gelir. Bunlar da nefs-i emmare, nefs-i mülhime, nefs-i levvame ve nefs-i
mütmainnedir.
•

“Fuśūl” faśluŋ cemǾidür meŝelā senede fuśūl-i erbaǾa gibi ki faśl-ı vāĥidi üç ay bahār ve faśl-ı ŝānįsi
üç ay yaz ve eyyām-ı şiddet-i germā ve faśl-ı ŝālįsi güz ve ħazān ve faśl-ı rābiǾi şiddet-i şitā vü berf ü
bārāndur ki cümlesi on iki ay olur ve Ǿinde’ś-śūfiyye bu çār-faśl çār-Ǿanāśıruŋ daħı muķābilidür. Şöyle
ki bahārı rūzgāra ve yazı āteşe ve ħazānı hevāya ve şitāyı ħāke mažhar düşürmişlerdür. Ve çār-Ǿanāśır
daħı çār-nefse muķābildür ki anlar nefs-i emmāre vü nefs-i mülhime vü nefs-i levvāme vü nefs-i
muŧmaǾinnedür. [162b]

3.9.19.6. Hayrân/Hayret
Sözlükte “şaşırmak, yolunu kaybetmek” anlamına gelen hayret kelimesini sûfîler, bir
tasavvuf terimi olarak özellikle mârifet ve yakîn kavramlarıyla birlikte kullanmışlardır.
Allâh’ın varlığı ve onun keyfiyeti hakkında olmak üzere iki hayret türünden söz edilmiştir.
Hakk’ın keyfiyetini anlama çabası içinde hayrete düşmek yakîn alâmetidir. Bu anlamdaki
hayret de bir tür mârifettir. Diğer taraftan Allâh’ın zatını kavramaktan âciz olduğunu idrak
eden akıl hayrete düşer (Yetik, 1998: 60-61). Hayret, edebiyatta âşık için aşırı tutkun olma
hâlini belirtir. Tasavvufta da fenâfillâha ulaşmak için geçilen makamlardan olan hayret
makamını aşanlara hayran denilir. “Hayran olmak” veya “hayran kalmak” bir durum
karşısında özellikle Allâh'ın veya sevgilinin güzelliği karşısında kendinden geçmektir (Pala,
2004: 211).
Metinde “hayret” Allâh’ın mârifeti hüküm okunu istediği hedefe atmıştır ama henüz
yaydan çıkıp sıçramadan önce hayret gözüne isabet etmiş ve saplanıp kalmıştır. Aklın
dolaşmasının sonunun hayret olduğu gibi mârifetin de sonunda heyecanı doğurur. Sonuç
olarak mârifet, hüküm okunu atmıştır ama yayından çıkmadan önce defalarca hayret gözüne
isabet etmiş ve kendi özünü ve hakikatini görmeye kör etmiştir.
•

MaǾrifetullāh tįr-i ĥükmin gerçi hedef-i maķśada atmışdur. Ammā henūz kemāndan śıçramadan dįdei taĥayyüre iśabet idüp dikilüp ķalmışdur. Bu mażmūn-ı beyt cevelān-ı Ǿaķl Ǿāķıbeti ĥayret olduġı gibi
maǾrifetüŋ daħı muntic-i heyecān olduġın işǾārdur. [2b]
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Urfî’nin beytinde, senin güzelliğinin hayretine kurban olayım ki vuslat meclisinde
canlılık kadehini canın elinden düşürüp dökmüşsün, ifadesine dair şerhte hayrete düşen
kimse elindeki şeyi düşürür açıklaması yapılır. “Can”dan kastedilen şey hayvanî ruhtur. Âbı hayat kendisinin canlılık sebebidir. Mesela bir kimse ay yüzlü bir sevgilinin mecazî aşkına
düşerek onun yüzüne hayran olsa elbette canlılığına sebep olan çeşitli yiyecek ve
içeceklerden kesilir. Öyleyse ezelî ve eşsiz olan Allâh’ın cemâline hayran olan namsız ve
nişansız âşıklar, fani olan canlılık suyuna susamazlar. Belki sonsuz olan hakiki cemâlin
güzelliğinin hayretiyle dudakları kurumuş hâldeyken canlılık kadehini dökerse buna
şaşılmaz, denilmiştir.
•

“Cān”dan murād rūĥ-ı ĥayvānįdür, “āb-ı ĥayāt” kendisinüŋ bāǾiŝ-i zindegānıdur. Meŝelā bir kimse bir
meh-peykerüŋ Ǿaşķ-ı mecāzįsine dūçār olup sįmāsı ĥayretine giriftār olsa elbette ĥayātına bāǾiŝ-i
envāǾ gūne-i meǿkūlāt u meşrūbātdan münķaŧıǾ olur. [5b]

Ey Allâh’ın lütfunu taksim eden ve ey insanların sığınağı! Eteğini tutup niyaz ettiğim
muradım budur ki her ne zaman seni methetmede hata edip seni hakkıyla övmekte dilsiz ve
topal kalırsam beni affeyle. Zira ben hayran olup öyle bir kayboldum ki yermekten övmeyi
övmekten yermeyi ayırt edemez oldum.
•

Ey muķassim-i luŧf-ı ilāh v’ey kāffe-i Ǿālemiyāna melāź u penāh-ı dāmen-gįr-i niyāzmend olduġum,
murādum bu ki her ne vaķt medĥüŋde sehv idüp kemā yenbaġį medĥüŋde lāl ü leng ķalursam kemāli Ǿafvuŋla Ǿafv eyle zįrā ben ĥayrān-şode bir mertebe güm-geşteyüm ki źemden medĥi medĥden
źemmi farķ idemez oldum. [13b]

3.9.19.7. Nedâmet
Yaptığı iş veya davranışın sonucunu beğenmeyip yaptığına hayıflanma, pişman
olma, pişmanlık hâlidir. Nedâmetin sonucunda tövbe edilmelidir.
Metinde, sevilip onaylanmayan işleri bilip öğrenen ve bunları terekeden bir kulu
Allâhu Teâlâ el darlığına ve iflasa düşürmez. Yani asla meşakkat vermez, her taraftan
yardımcısı olur, denilmektedir.
•

Bir Ǿabd ki efǾāl-i nā-pesendi bilüp terkini ögreteler, öyle olan źātı Allāh TeǾālā teng-destį ve
müflisįden ħayrān ŧutmaz yaǾnį aślā meşaķķate enbāz itmeyüp her ŧarafdan yāveri olur, dimekdür.
[37b]
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3.9.19.8. İsyan, Ye's, Ümid
Kur’ân-ı Kerîm'de bu konuyla alâkalı olarak “Allâh'ın rahmetinden kâfirlerden
başkası ümidini yitirmez.” (Yusuf/12: 87) ve “Allâh’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.”
(Zümer/39: 53) âyetleri geçmektedir.
Şârihe göre isyan, izafî ruh için zillet ve yolunu kaybetmeye sebeptir. Bunu cahil
kişiler bilmez ve bunu idrak edemezler.
•

MaǾśiyetüŋ kendisi rūĥ-ı iżāfįye bāǾiŝ-i ħiźlān u güm-rāhįdür ve bu maǾnāda nā-dānuŋ muǾārefesi
yoķdur yaǾnį nā-dān cehlinden bu maǾnāyı idrāk idemez. [37b]

Bir kimse ki günah ve isyan işlerinin sonucunun zillet ve yoldan sapmak olduğunu
bilmese ve bilmekte ve bunları terk etmekte kudreti olmasa o kişinin Ezel Maşuku ki o bütün
şikâyetçilerin toplayıcısı olan Allâh’tır, onunla sözleşip ahitleşmemiştir. Yani İlahî feyzden
nasibi kesilmiş o kişinin eşekten beter olduğunu açıklamaya gerek yoktur, denilmiştir.
•

Bir kimse ki ol bu fısķ u Ǿiśyānuŋ encām-ı kārı ħiźlān u güm-rāhį olduġın bilmeyüp bilmesinde ve bāħuśūś terk itmesinde ķudreti olmaya. Ol ferdüŋ maǾşūķ-ı ezel ki Cenāb-ı CāmiǾ-i cemįǾ-i
müştāķiyāndur, anuŋla Ǿahd ü peymānı yoķdur yaǾnį öyle olan ebter feyż-i ilāhįden behremend
olmayup ħardan kemter olduġı tafśįle ĥācet degildür. [38a]

“Yeǿs” bir şeyden ümidi kesmeye denir. Urfî’nin beytinde, isyan ve günahımın
çokluğu o kadar galebe etmiştir ki bu sebepten ümitsizliğime bağışlanma ümidi vefa etmez,
denilmiştir. Ancak Hak Teâlâ'nın affıyla bağışlanmayacak kadar değil. Yani İsyanım
sebebiyle bütün bütün azaba düçar olurum düşüncesiyle Hak Teâlâ'nın afv ve
merhametinden ümitsiz olmam. Zira Kur’ân-ı Kerîm’inde “[Allâh’ın rahmetinden
ümidinizi] kesmeyin.” (Zümer/39:53) buyrulduğundan sınırsız bir deniz olan afv ve
merhametinden ümidimi kesmem. Lâkin isyanımın çokluğu beni öyle bir hâle düşürdü ki
neredeyse ümidimi kesmeme sebep oluyordu. Hasılı, isyanım o derece çoktur ki neredeyse
bağışlanma ümidinden geçiyordu. Kastedilen, isyan ve günahların hücumundan şikâyettir.
•

“Yeǿs” bir nesneden ümįd kesmege dirler… zįrā Ķurǿān-ı Kerįm’inde “Lā-taķnaŧu” buyurılduġından
deryā-yı bį-pāyān olan Ǿafv u raĥmetinden ümįdi ķaŧǾ itmem... Ĥāśılı Ǿiśyānum şol derece çoķdur ki
maġfiret ümįdini geçeyazdı. Şol cihetile degil ki Ǿafv ile maġfūr olmayayum. Murād, hücūm-ı
Ǿiśyāndan şikāyetdür. [67b]

Müritin gönlünü her ne zaman ayrılık üzüntüsü ve gamı gönlünü istila ederse Allâhu
Teâlâ’dan ümitvar olması tavsiye edilir. Zira kâmil kimsenin her bir gam ve eleminin
karşılığında bin sevinç ve mutluluk vardır. Dünya gafleti aldatmaları ile mutlu olup sevinsen
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içini çeşitli gamlarla yarala. Zira dünyanın bir safasının karşılığında bin cefası; bir sevinç ve
mutluluğu karşılığında bin cevr ve ağlaması vardır. O hâlde yaratılış gereği gam ve üzüntüye
tutulduğundan Allâh’ın yardımı ümidiyle mutlu ol. Zira Allâh kırık kalplerle birliktedir. Ne
zaman ki dünya gafletşyle sevince düşersin, o zaman için gam ve pişmanlıkla dolu olursun.
Zira sevincin sonu hüzün zehri ve gam gözyaşıdır. Özetle her gecenin sonu gündüz her
gündüzün sonu gönül kırıcı gecedir. ârif kimseler bundan ibret almalıdır.
•

… Ĥażret-i Perverdigār’dan ümįdvār olmaġla şādımān ve mürūru’l-cinān olasuŋ zįrā merd-i Ħudānuŋ
her bir ġam u elemi muķābili biŋ sürūr u şādį muǾayyen ü muķarrerdür. Ve her ol vaķt ki ġaflet-i
dünyā firįb ile şādımān olup sürūr u ĥubūra āheng idesüŋ. Derūnuŋ envāǾı ġumūm ile dāġ-dār
eyleyesüŋ. Zįrā dünyā-yı denįnüŋ bir śafāsı muķābili biŋ cefāsı der-kār ve bir sürūr u şādį Ǿivażı hezār
cevr ü bükāsı āşikārdur. [148a]

Örnekte Urfî’nin beytinde geçen “Dicle” kelimesinin Allâh’ın rahmet deryasını
temsil ettiği belirtilerek mazmununun “Allâhın rahmetinden ümidini kesmeyiniz.”
(Zümer/39:53) âyetine uygun olduğu ifade edilmiştir. Gönlün kötülük ve isyana bulaşmış
olsa da Hak’tan meyus olmamalıdır. Zira Allâh’ın af ve rahmet denizi nice asilerin isyan
günahını temizlemekle bulanmaz. Bilakis isyan sebebiyle Allâh’ın rahmetinden ümidi
kesmek küfürdür, denilmiştir.
• “Dicle” meşhūr olan ırmaġuŋ adıdur lįkin bu maĥalde deryā-yı raĥmet-i bį-pāyān-ı Ħudā’dur ve bu
beytüŋ mażmūnı Ķurǿān-ı Ǿažįmu’ş-şānda: Lā-taķnatu min-raĥmetillāh āyetine muŧābıķdur. [180a]

3.9.19.9. Tasavvufî Remizler ve Semboller
Tasavvuf, kendine has sembolleri ve remizleri olan bir ilimdir. Özellikle, edebiyatta
tasavvuf eksenli kendine has sanatlı bir dil oluşmuştur. Birçok özel terimler, mecazlar,
semboller kullanılmıştır. Metinde şârih tasavvufî yer yer bazı sembolleri ve remizleri
açıklamıştır.
“Kâf” “nûn”, “kün” emrindeki “kef” ve “nun”dur ki kastedilen “nun” infialden
eğrilip halka gibi olmasıdır. “Kün” emrindeki kef’in feleğin yaratılışına sebep olduğu ifade
edilmiştir.
•

“Kāf” “nūn”, “kün” emrinüŋ “kāf”ı vü “nūn”ı dimekdür ki murād nūn gibi infiǾālden egrilüp mānendi ħalķa olmasıdur. [39b]

“Hızır”dan murad mürşiddir, “âb-ı hayvan” murâd aşk ve muhabbettir.
•

“Ĥıżır”dan murād mürşiddür, “āb-ı ĥayvān”dan murād Ǿaşķ u maĥabbetdür. [129b]
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Ayrılıktan dolayı feryat ve figan ediş Mevlânâ’nın Mesnevî’sinde geçen ney
sembolüyle ifade edilir. “Ney” feryat eden insanın ruhunun sembolüdür. İnsan da ezelde
cevher-i zatı giyip ayrılığa düştüğünden dolayı şikâyet etmektedir.
•

“Ney”den murād ādemdür, içinde feryād iden rūĥ-ı insānįdür ki ezelde cevher-i źāt ile olup śoŋra
libās-ı beşeriyeti ilbās eyledükde, mufāraķat u cüdā vāķıǾ olınca şikāyet eyler. [235a]

3.9.19.10. Dünya, Mâsivâ
Tasavvufta Allâh'ın dışındaki her şey mâsivâyı oluşturur. Öyle ki bütün yaratılanları
içine alan bir sınırı vardır (Cebecioğlu, 1997: 488). Bir şeyden başka olan şeylerin hepsi
“Mâsivallâh” kelimesinin kısaltılmışı olarak “Allâh'tan gayrı sayılan şeyler” anlamında
kullanılır. Mâsivâdan geçmek, kendini Allâh'a vermektir. Sufîler gönülde, Tann'dan başka
bir şey bulunmazlar. Gönlünde başka bir sevgi olan kişi mâsivâdan kurtulmuş sayılmaz.
Dervişliğin aslı ise mâsivâyı terk etmektir. Kelimenin “sivâ” şeklide kullanılır (Pala, 2004:
310). Tasavvufta dünyaya meyledilmez. Dünyaya meyledenlere ehl-i dünya ve ehl-i hevâ
tabirleri kullanılır.
Dünyaya meyledip ve muhabbet besleyip kendilerine oturma ve dinlenme yeri olarak
gören kişiler kendi yatağını ejderhanın dimağına serdi. Yatak ve döşeğini ejderin dimağına
seren kişinin yok yere helak olup gideceğine hiç şüphe var mıdır? Yani ehl-i dünya kıyamet
gününde hüsrana uğrayacaktır, denilmiştir.
•

Her ol şaħś ki dünyāya meyl ü maĥabbet virüp aŋa dünyā nişįmengāh u ārāmgāh oldı, kendi cāmeħˇābını dimāġ-ı ejdere serdi. Pes ferş ü cāme-ħˇābın dimāġ-ı ejdere seren şāhś bį-ħūde helāk u żāyiǾ
olacaġına iştibāh mı var yaǾnį ehl-i dünyā rūz-ı cezāda ħˇāb u ħāsir olduġına işāretdür. [43a]

Yolunu kaybetmişlik ve dünyaperestlik rehberin işine düğümler ve müşküller saçar.
O rehber ise halis bir aşk ve muhabbettir ki Allâh’a vasıl olma aracıdır.
•

… güm-rāhlıķ ve dünyā-perestlik reh-berüŋ işine Ǿuķdeler ve müşkiller śaçar, “reh-ber”den murād
ħulūś-ı Ǿaşķ u maĥabbetdür ki bāǾiŝ-i vāśıl-ı ilallāhdur. [43a]

“Fürû şev” ifadesi sözlükte aşağı in demekse de Urfî’nin beytinde “yıkamak ve pak
eylemek” anlamında kullanılmıştır. Ey açgözlülük ile aç kargalar gibi gargar ile günlerini
geçiren şahıs, gönlünün mâsivâya rağbet ediş tozlarını, fıtrat gözünü temizle, ifadesine dair
eğer gün dikeninin güzelliğini birer birer ve açıkça görmek istersen fıtrat gözünü, gönlünü
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fani şeylere rağbet tozundan temizle denilmiştir. Yani gül, bütün çiçeklerin şahı iken
ağacında var olan dikenlerin türlü güzellik ve letafetlerini görme yeteneğini kazanmak
istersen önce fıtratının gözünü gönlünün rağbet tozlarından temizle. Ta ki bütün şeyleri tek
bir şey olarak görme kabiliyetini elde edip kâinatta, gülde olan güzelliği, dikende de göresin,
açıklaması yapılmıştır.
•

“Fürū şev” lafžı luġatde egerçi aşaġa in dimek ise de bu maĥalde yıķamaķ ve pāk eylemek maĥallinde
müstaǾmeldür … Gerd-i raġbet-i māsivādan ħāŧıruŋı yıķa ve pāk eyle. 158b]

Dünya fani olmak hususiyetiyle sonunda kimsenin gönlünün muradını yerine
getirmediği ifade edilmiştir.
•

Cihān-ı fānį göŋül murādınca bir ĥalāvet ü leźźet-i kimesnenüŋ dimāġına irişdürmez yaǾnį dünyā
kimsenüŋ murādı üzere bir an devr itmez. [165b]

Cemâlullâha âşık olanlar mâsivâyı O’ndan ayrı olarak görmezler. Muhabbet-i canan
Urfî’yi öyle bir hâle getirmiştir ki Beytü’l-Haram’a varmakla puthaneye varmak arasında
onun için bir fark kalmadığı dile getirilmiştir.
•

Pes maĥabbet-i cānān beni bir ĥāle getürmişdür ki Beytü’l-Ĥarām’a varmaķdan bütkedeye varmamda
tefāvüt yoķdur. [221a]

3.9.19.11. Tecellî
Kelime anlamı olarak Arapçada, açık ve zâhir olmak; gaybden gelen ve kalpte ortaya
çıkan nurlara tecellî denir (Cebecioğlu, 1997: 700). Allâh'ın, Tur Dağı’nda Musa
Peygamber’e tecellîsi bu konuyla alâkalı en çok zikredilen hadisedir. Tasavvufta bütün
varlıkların değişik ölçülerde tecellî ettiği düşünülür. Sûfî, vahdet-i vücûda erebilmek için
önce tevhîd-i ef'âl sonra tevhîd-i sıfat ve en son olarak da tevhîd-i zât tecellîlerine uğrar. İlk
durakta her işi yapanın Allâh olduğunu, İkincide bütün sıfatların Allâh sıfatı olduğunu,
sonuncuda da her şeyin, Allâh'ın zuhûrundan ibaret olduğunu anlar. Yaratıcının âlemdeki
tecellîleri farklı şekillerde zuhûr eyler. Tasavvufta Allâh'ın müridin kalbinde isim ve
sıfatlarıyla görünmesi. Bu hâl, mutasavvıfın nefsini arındırmasından sonra gerçekleşir (Pala,
2004: 458).
Urfî'nin “Ne mutlu senin zatın yaradılışı imkân süsüdür. Ne mutlu senin zatın tecellîsi
varlığın gerekçesidir.” anlamındaki beytinde tasavvufî anlamda tecellîye detaylı bir şekilde
değinilmiştir. Şârih bu beytin şerhinde bazı tasavvufî unsurlara da bu çerçevede değinir.
Senin makam ve celalinin olması ne mübarektir ki kâinatın ve devranın süslenmesine sebep
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oldu. Zatının tecellîsi ne güzeldir ki âlemin yaratılmasına yani âlemin vücûda getirilmesine
sebep oldu. Bu beyit zâhiren yanlış anlaşılabilir ama hakikatine bakılırsa manâsı doğrudur.
Zira kâinatın yaratılmasına sebep olan insandır ve Rahman’ın sureti olan insanın
yaratılmasına Allâh’ın iradesinin olmasıdır. Yoksa kâinat nasıl icat olurdu? Ve dahi Cenâbı Hak birliğini izhar etmek için önce ruhları yarattı ondan sonra bu kâinatın var olmasını
emreyledi. Tecellîsi âlemin yaratılmasına sebep oldu dediği buna işarettir ki âleme Hakk’ın
tecellîsi sadır olduğundan kâinatının yaratılışına sebep oldu. Burada bir soru ortaya çıkar.
Hakk’ın tecellîsi bizzat Mir Ebû’l-Feth’e mi zuhûr etti? Gerçi âlem vücutla birbirinden
ayrıdır. Ancak bâtıni surette ikisi de bir tecellîden zuhûr etmiş olan tek bir nurdur. Mesela
elli yahut yüz testi, su ile doldurulup bir yere konulsa görünüşte ayrıdırlar. Lâkin o testileri
kırıp suların hepsi bir yere dökülse tek bir cisim olurlar. Âlem de bunun gibidir. Hak ehli
kimdir ve fesat ehli kimdir? Cenâb-ı Hak onu kudret eli ile ayırır, denilmiştir.
•

Lākin śūret-i bāŧında bir tecellįden žuhūr itmiş nūr-ı vāĥiddür. Meŝelā elli yāħūd yüz destį śu ile
memlū idüp bir cānibe ķonulsa śūret-i žāhirde müteferriķdurlar lākin anları şikest idüp śuyun bir
maĥalde rįħte olınsa cism-i vāĥid olur Ǿālem daħı buŋa mānenddür. Pes ehl-i Ĥaķ kimdür ve ehl-i
fesād kimdür? Cenāb-ı Ĥaķ anı yed-i ķudretle temyįzātlar dimekdür. [53a]

Varlığın vahdet-i vücûdu sebebiyle Hakk’ın tecellîsini bütün varlıkta zuhûr etmiş
olarak görülmesine değinilmiştir. Hatta öyle bir hal kazanılmıştır ki Beytullâh’ı ziyareti
esnasında kilise çanının sesi bile şâiri semaa getirmektedir. Zira onda bile Hakk’ın
tecellîsinin olduğu görülmektedir. Hatta daha ileri gidilerek puta namaz kılarım ifadesi
kullanılmıştır. Lâkin burada “put” ile kastedilen mürşidin cemâlidir ki tarikat ehli kimseler
mürşidinin önünde niyaz ve ibadet ederler. Eğer katlime hüküm çıksa bile bu namaz ve
tapınmadan vazgeçmem, denilmiştir.
•

Mevcūdātuŋ vaĥdet-i vücūd ĥasebiyle tecellį-i Ĥaķķı cemįǾ-i mevcūdātda žuhūr itmiş gördügümden
bir ĥāl kesb eyledüm ki ĥįn-i ziyāret-i Beytullāhiye naġme-i nāķūs beni semāǿa getürür … Pes bu
sebebdendür ki büte namāz eylerüm. Eger ķażā helāküme ĥükm idüp fetvā virürse de “put”dan murād
cemāl-i mürşiddür ki ehl-i ŧuruķ pįşgāh-ı mürşidde niyāz u perestiş eylerler. Pes bu namāz
perestişinden fāriġ olmazam. Eger ķatlüme ĥükm cārį olur ise de . [145b]

Urfî, Hakk’ın tecellîsini bütün âlemde müşahede ettiği için gönlünü hiçbir nesneden
farklı görmemektedir. Şerhte, işte “Nereye dönerseniz Allâh’ın yüzü işte oradadır.”
(Bakara/2:115) âyetine mazhar olanlar bu rütbeye ulaşmış olur, deniştir.
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•

Ve’l-ĥāśıl tecellį-i Ĥaķķ’ı kāffe-i mümkinātda müşāhede eyledügümden hįç nesneden göŋlüm
muġayer olmaz. Eynemā tuvellū fe ŝemme vechullāh esrārına mažhar olan eşħāś işte bu rütbeye nāǿil
olur. [146a]

Urfî’nin beytinde geçen “Zi-hod ger dîde ber-bendî” ifadesiyle kendi varlığını
mahvedip fiilerini Allâh’ın sıfatına döndürmekle ‘lâhût âlemi’ne teveccüh etmek kastedilir.
“Kâm-ı cân” canın muradı yahut can dimağı da olabilir; kastedilen ezel bezminin şahidinin
cemâlinin tecellîsidir. Yahut “cevher-i küll”dür ki o insanın ruhudur. İnsan ruhu en sonunda
istidat kazanarak Zat-ı Mutlak’a döner ve kendisinden hicap iradesi kalkar ve vahdetin
sonsuz denizine ayak basmasıyla âşıkların emellerinin gereği olarak sürekli yârin didarını
temaşa eder. “Cân” kelimesi bütün canlılara mahsus ise de insan ruhu ancak Ademoğullarına
mahsustur ki onunla konuşup yokluk safhasından ses ve ezgi ile türlü garip kelimeleri zuhûr
sayfasına getirir. Ve bu şekilde yarin didarının tecellî etmesi hâli açıklanmış ve nice kâmil
kimselerin eserleri görülebilmiştir.
•

“Zi-ħod ger dįde ber-bendį” kendi varlıġını maĥv idüp efǾālini śıfātullāha ķalb itmekle Ǿālem-i lāhūta
teveccüh itmekden kināyedür, “kām-ı cān” cān murādı yāħūd cān dimāġı daħı olmaķ mümkindür ki
murād tecellį-i cemāl-i şāhid-i bezm-i ezeldür... [152a]

3.9.19.12. Keşf
Arapça, açığa çıkarma, örtülü olanı açma, sezme, tahmin etme gibi anlamları olan bir
kelimedir. “Keşf” bir şeyi örten perdenin kalkması anlamındadır. Mükaşefe, hakikatleri
görmek anlamında maddî değil, manevî gözle olur (Cebecioğlu, 1997: 447). Kulun kalp ve
gönül gözünün açılarak görünenin ardındaki gizli görünmeyenleri görmeye başlamasıdır.
Urfî'nin beytine dair şârihin şu ifadeleri “keşf” hakkında açıklamalar içermektedir:
Fecir vaktinde ki akıl, idrak ve anlayış mumuna kol vurup öldürdüm. Yani, ne vakit ki
cananın aşk deryasına dalarak boğuldum ve kendimden geçtim, o anda lahuti âlemden ve
nur tarafından “istaftahû” âyetinin nidâsını işittim. Şöyle ki ey sadık âşıklar, malumunuz
olsun ki sizin için sevgilinin yüzü ve hayır kapıları açıldı. Bundan sonra sizin için elem,
keder ve gam yoktur, diyerek müjdeleri keşfettim. Burada görüldüğü üzere akıl, idrak ve
anlayış keşf yolunda yardımcı olamaz. Bu yolda yegâne rehber aşktır, denilmiştir.
•

Şöyle ki ey Ǿāşıķān-ı śādıķān maǾlūmuŋuz olsun ki sizüŋ içün ħayrlar ve dįdār-ı yār ķapuları fetĥ ü
güşād oldı. Pes min-baǾd sizüŋ içün elem ü ġuśśa vü ġam yoķdur diyü envāǾ-ı beşāreti keşfeyledüm.
[58b]
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“Rûhâniyân” keşf ve keramet sahibi olan ulu kimselerin ruhları demektir. Onların
ruhları yönetmeye ve etki etmeye her zaman hazırdır.
•

“Rūĥāniyān” ehl-i keşf ü kerāmet olan źevātuŋ rūĥları ki anlar tebdįl-i ķalb itdüklerinde yine rūĥları
icrā-yı ĥükūmet iderek ĥāżır u nāžır olduķlarıdur. [150b]

3.9.19.13. Kalp/Gönül
Metinde kalp ve gönül metafizik yönü olan manevî bir unsur olarak tasavvur edilen
“gönül”, âşığın aşkıyla ilgili her türlü gelişmelerin yaşandığı bir hitap yeridir. Âşık gönlüyle
konuşur, dertleşir. Gönül bir kuştur. Gam ve kederle beslenir. Sevgilinin hayali ile mutlu
olur, nazıyla kendinden geçer. Ağyâra asla tahammülü yoktur. Sevgilisinden ümidini asla
yitirmez. O aşkın yağmasına uğramış, sevgilideki güzellikler ile darmadağın olmuştur. Bu
yüzden gönül perişândır, dertlidir, hayrândır, biçâredir, harâbdır, sergeştedir, şikestedir,
kararı yoktur vs. Tasavvufta gönle büyük önem verilir. İnsan bütün âlemin özü olduğu için
insanın hakikati de gönüldür. Ayrıca gönlün gerçeğini bilenlere gönül ehli (ehl-i dil) denir.
Kısaca gönül ile ilgili sayısız teşbih ve mecâzlar, şiirin ana öğelerinden birini oluşturur (Pala,
2004: 179-180).
Müminin kalbi Allâh’ın evi ve hazinesi olmakla orada mâşukun yüzünü temaşa
etmek mümkündür. Yani olmayacak yerlerde sevgiliyi temaşa etmek mümkün değildir.
Ancak muhabbeti olan kişi kendinde görür, denilmiştir.
•

Ķalbü’l-müǿmin Beytullāh ve ħazįnetullāh olmaġla anda temāşā-yı dįdār-ı yār mümkindür. Ĥāśılı nābe-cā maĥallerde temāşā-yı yār imkānda olmaz ancaķ maĥabbet olan kendinde ruǿyet eyler. [59b]

Metinde Urfî’nin beytinde geçen gönül ibaresine dair “gönül” ifadesiyle cennetin,
“kasr” ibaresiyle âşığın gönlünün kastedildiği ifade edilmiştir. Bu kasırda aşk ve muhabbetin
elem ve gamının bıraktığı haraplıkların izleri görülür. Ne kadar dış görünüşü dağınık ve
yıkık dökük olursa âşığın gönül sarayı o kadar mamur olur. Yani aşk âşığın gönül sarayını
harap etmek suretiyle ihya eder. Ayrıca gönül Rahman olan Allâh’ın evidir. Bu nedenle onu
mâsivâ kirinden temizlemek gerekmektedir.
•

“Dil”den murād derūn-ı cennetdür, “envāǾ-ı ħarābįhā buved miǾmāreş” ki ol ķaśr-ı dil-i Ǿāşıķdur,
“ķaśr”dan murād göŋüldür yaǾnį envāǾ-ı ħarābį ki ālām u ġam-ı maĥabbetdür ve göŋlüŋ miǾmārı
olduġına işāretdür zįrā Ǿāşıķuŋ ġalebe-i ħarābį-i Ǿaşķdan her ne ķadar žāhiri pejmürde olursa ķaśr-ı
dili ol ķadar maǾmūr olur. [126b]
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“Beytullâh” ile kastedilen kalptir. Zira müminin kalbi, Allâh’ın evi ve hazinesidir.
“Deyr” kilise ve puthaneye denir. Urfî’nin beytinde, zamirimdeki definede saklı ve
derunumdaki hazinede mühürlü olan manânın kıymetli incileri, Rahman’ın evinin süsü ve
ziynetidir. Yani gönlümde sürekli yer tutan “men arefe” sırrı Allâh’ın evi olan kalbimin
süsüdür. Gerçi zâhiri suretim puthaneye benzese de. Yani dışımız isyan ve günah süsleri ile
karışmışsa da yine de gizli sırlarım kalbimin süsleyicisidir, denilmiştir.
•

“MaǾnā-yı pinhān” kenz-i żamįrinde meknūz olan esrār-ı ħafiyye-i ilāĥiyyedür. “Beytullāh”dan
murād ķalbdür. Şöyle ki ķalbü’l-müǿmin beytullāh ve ħazįnetullāhdur, “şebįh” müşābehet
maǾnāsınadur. “Deyr” kilįsā vü büt-ħāneye dirler. [251a]

3.9.19.14. Ru'yet-i Cemâlullâh
Sözlükte “görmek” anlamına gelen “rü’yet” kelimesi tasavvufta “Allâh’ı dünyada ve
ahirette müşahede etmek” manâsında kullanılır. Lika, müşahede, muayene, basiret, temaşa
ve didar kelimeleri de aynı anlama gelir. Genellikle mutasavvıflar Allâh’ı dünyada gözle
görmenin mümkün olmadığını, ahirette ise görüleceğini söylerler. Arapça, görmek demektir.
Allâh'ı görmeyi ifade eder. Her yerde çeşitli şekillerde tecellî eden Allâh'ı görmek demektir
(Cebecioğlu, 1997: 601).
Urfî, nimet bahçelerinden nimetler istemez. Onun istekleri zâhire tapanların isteği
olan cennet, huri ve şaraptan farklıdır. Yani cennet isteyenlerin maksadı ile Urfî’nin
maksadını bir tutma. Zira onların istekleri cennet ise Urfî’nin maksadı mahbubun didarını
görebilmektir, ifadeleriyle Urfî'nin beytindeki cemâlullâhı görme arzusu ifade edilmiştir.
•

Ehl-i şikemüŋ maŧlabı ile ǾUrfį’nüŋ maķśadını bir itme zįrā anlaruŋ maŧlabları cennet ise ǾUrfį’nüŋ
maķśadı müşāhede-i dįdāruŋdur. Pes beni anlar ile bile itme, dimekdür. [13a]

Hz. Musa Aleyhisselam Allâh'ı cismani olarak görmeyi temenni etmiştir. Velhasıl
âşık olan kişinin talepte kusur işlememesi gerekir. Gerçi Musa Hazretleri görüş hususunda
reddedilmiştir. Zira cismani görüş imkânsızdır. Ruhani olarak onlar daima vuslattadır.
Hasılı, Hak ile Hak olma imkânındadır. Şöyle ki külliyen mahvolup kâinat içinde Hak’tan
başkasını görmeyip daima saçıp dağıtma talebinde olur, denilmiştir.
•

Kelįm, Ǿaleyhi’s-selām ise cismānį ruǿyet temennįsinde idi. Ve’l-ĥāśıl Ǿāşıķ olan ŧalebde taķśįrāt
itmemek gerek. Egerçi Kelįm Ĥażretleri ruǿyet ħuśūśında menǾ olınmış ise de zįrā ruǿyet-i cismānį
Ǿadem-i imkāndur. Rūĥānį ise anlar dāǿimā vāśıllardur. [59b]
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Nefsini Allâh’ın zatında fani ve vücûdunu sıfatında fani kılarsan rü'yet mümkün olur,
denilmiştir. Zira eğer vücut baki olursa Hakk’ın zatını görmen nasip olmaz. Çünkü rü'yet
için vücûdun fenâsı şarttır. Musa kıssasında dağdan kastedilen Musa’nın vücûdu mudur
yoksa Tur Dağı mıdır, bu konu ihtilaf vaki olmuştur. Zâhir ulemâsı Tur Dağına, şeyhler ise
Musa’nın vücûduna karar vermiştir. Hasılı, Zat’ı görmek yalnız Musa’ya mahsus değildir.
Belki Hakk’ın nuru dilediği kimseyi istila edip beşerî gözü o kabiliyeti kazanarak zâhiri bâtın
ve bâtını zâhirin aynası olunca Zat’ı müşahedeye kadir olur. Zâhir ehli bu manâya rıza
göstermezler ve mutlak görüş imkânsızdır, derler. Sonuç olarak “Len terani (Göremezsin)”
demekten kasıt, sen olduğun haysiyetten beni göremezsin, demektir. Yoksa zatını zatımda
ve sıfatını fiillerimde fani eyleyince hakikatte gören ve görülen ben olurum ve aramızdan
ikilik kalkar. O vakit ben zatımı müşahede kılarım, demek olur. İşte görülüyor ki mâşuk ile
âşık arasında hiçbir engel yoktur, denilmiştir.
•

Ĥāśılı ruǿyet-i źāt yalŋız Mūsā’ya maħśūś degildür. Belki nūr-ı Ĥaķ diledüginüŋ vücūdına istįlā idüp
dįde-i beşeriyeti ol ķābiliyeti kesb idüp žāhiri bāŧın ve bāŧını žāhirüŋ mirātı olduķda müşāhede-i źāta
ķādir olur. Ehl-i žāhir bu maǾnānuŋ rāżįleri degiller ve muŧlaķ ruǿyet Ǿadem-i imkāndur, dirler. Ĥāśılı
“Len terānį” dimeden murād sen olduġuŋ ĥaysiyetden beni göremezsüŋ. Yoħsa źātuŋı źātuma ve
śıfātuŋı efǾālüme ifnā eyledükde ĥaķįķatde rāǾį ve merǾį ben olup miyānede ikilik refǾ olur. Pes ol
vaķt ben źātumı müşāhede ķılurum, dimek olur. [60a]

Urfî’nin beytinde “mahbubun didarına vuslat” ve “cennet nimetlerinden yüz
çevirme” konuları işlenmektedir. Şerhte, zikri geçen dünya hâllerinin hepsi hüzün ve keder
doludur. Allâhu Teâlâ'ya hamd olsun ki biz o hâllerden uzağız. Senin aşkının nimetinin
yardımıyla cennet nimetlerinin zevk ve sefasından feragat edip ne süt ırmaklarını anlarız ne
de üzüm çardaklarını. Yani cennet nimetlerinden ve özellikle şarabından feragat ettim. Bize
sadece didarına kavuşmak kafidir, denilmektedir.
•

… cennet niǾmetlerinden ve Ǿale’l-ħuśūś şarābından fārigüm ancaķ dįdāruŋ vuślatı bize kāfįdür. [67b]

Urfî’nin “kasemiyyat” kasîdesinde yemin ettiği birçok şey arasında “devlet-i dîdâr”
ifadesi de yer alır. Burada didar’dan “ru’yet-i cemâlullâh” kastedilmiştir. Şerhte “didar” için
sevgiliyi görme olduğu ve onun başka hiçbir şeye benzemediği ifade edilmiştir.
•

“Dįdār” yār müşāhedesi ki ol bir devletdür ki ġayrıya beŋzemez. Maĥśūl-ı Beyt: ĶanāǾat āb-rūyı ve
nāmūsuŋ kendisine ve ħˇāhiş ü dilegüŋ źillet ü ħorlıġına ķasem iderüm. Ve daħı furśat kām-rānlıġınuŋ
kendisine ve dįdār-ı yār müşāhedesi devlet olduġına ķasem iderüm ki ġayr-ı devlete beŋzemez. [93a]
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3.9.19.15. Sabr
Urfî'nin beytinde geçen “Sakın haddinden fazla sabretme ki bu yolda kimse çok
sabırlı değildir.” anlamındaki beytinde âşıklığın sıfatlarından biri olan sabırsızlığa vurgu
yapıldığı görülür. Şârih bu beyte dair şu izahı yapar: Ey perişan halli Urfî, zinhar ve zinhar
sonuna erdirip sabrı haddinden geçirme ki bu aşk yolunda kimseye çok sabırlı olmak kar
etmez. Yani zinhar bunca müjde ve haberden sonra sabrı seçme. Vuslat meclisine eriş. Zira
bundan sonra sabrı seçecek olursan arkadan gelecek âşıklara dahi sabretmek adetten olur ve
bu akıl dışı eser senden yadigâr kalmakla ihtimal ki ismin âşıklar mahfilinde hayırla yad
edilmemesine sebep olur. Âşıkların umumuna âdet olmasın diye sabrı terk et ve sevgilinin
meclisine koş.
•

Bezm-i viśāle iriş zįrā bundan böyle śabrı iħtiyār iderseŋ ħalefde gelecek Ǿāşıķlara daħı keyfiyet-i śabr
muǾtādları olup bu eŝer-i nā-maǾķūl sizden yādigār ķalmaġla iĥtimāl ki nāmuŋuz maĥfil-i Ǿuşşāķda
ħayrla yād olmamasına sebeb ola. Pes Ǿumūm-ı Ǿuşşāķa Ǿādet olmasun içün śabrı terk idüp bezm-i
cānāna şitāb eyle, dimekdür. [61a]

3.9.19.16. Tevekkül
Arapça, vekil edinme, güvenme anlamında bir kelime. Gerekli tüm çabayı
gösterdikten ve her türlü, tedbiri aldıktan sonra, işi tam bir inançla Allâh'a havale etme, yani,
deveyi bağladıktan sonra Allâh'a emanet etmeye, tevekkül denir. Tevekkül bir kalp amelidir.
Tevekkülde esas olan, kalbin ıstırapsız olmasıdır. Istırap hâlindeki kalpte tevekkül olmaz.
Tevekkül makamındakilerin bir kısmı, Allâh'ın huzurunda, ölü yıkayıcısı elindeki ceset gibi
durur. Allâh'a tevekkül edenin yaveri Hak’tır (Cebecioğlu, 1997, 717).
Hayırlı işlere güvenilerek kişinin kendini zâhid ve müttaki olarak addetmesi ve
bundan dolayı kendine gurur gelmemesi için yaptığı hayırlı işlere dayanmaması ve
güvenmemesi gerekir. Yani hayırlı işler yaptığını düşünerek Allâh’ın rızasını kazanarak
canını kurtaracağını düşünmemek gerekir. İsmetine, iffetine ve ibadetlerine dayanıp
kibirlenen kimse günahkâr ve isyana gark olmuş kimsedir. Sonuç olarak işini ve akıbetini
Allâh’ın rahmetine bırakıp yapılan hayırlı işleri onun rahmetinin yanında bir hiç olarak
addetmek gerekir. Zira insanoğlu gece gündüz başını secdeden kaldırmamasının karşılığında
elde edeceği Allâh’ın nimetlerinin birine bile karşılık gelemez. O sebeple her işi Allâh’a
bırakmak gerekmektedir, denilmiştir.
•

… Ve’l-ĥāśıl işüŋi raĥmet-i Raĥmān’a tefvįż eyle. AǾmāl-i ĥaseneyi ol vādįde hįçden addeyle zįrā
benį ādem rūz u şeb başını secde-i Ǿubūdiyete vaķf eylese yine niǾmeti Ĥażret-i Perverdigār’dan
birinüŋ muķābili olmaduġı āşikār. Pes işüŋi ĥaķka sipārįş ķıl, dimekdür. [132b]
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3.9.19.17. Teslimiyet
YaǾnî keştî-i vücûdı niǾmet-i dünyâ ve fısk-ı fenâ ile pür idüp nefsüne kemâ-yeşâǾ
fursat birle mâl-â-mâl-i maǾsiyet itme. YaǾnî bu deryâ-yı Ǿazamet yâhûd yem-i mahabbetün
sâhili ve kenâra irmesi ancak teslîmiyetdür. [132b]
3.9.19.18. Terk
Bırakmak, terk etmek. Tasavvuf terimi olarak terk külah dilimine denir. Şâirler
genellikle kelimenin her iki anlamını da çağrıştıracak şekilde sanat yaparlar. “Terk”den kasıt
dünyayı, ahireti, varlığı ve terki terk etmektir. Bunun için terk-i dünya, terk-i ukbâ, terk-i
hestî, terk-i terk deyimleri ortaya çıkmıştır (Pala, 2004: 462).
Urfî'nin “İlk adımda ebedîlik, huriler ve cennet saraylarının vasıtalarını ibadet
edenlerin himmetinin eline bıraktım (terk ettim).” anlamındaki beytinde terk hâlini ifade
ettiği görülür. Şârih şerhte, hoş davranışlı atı, sevgilinin çatısının altına sıçrattığım gibi
cennet ve cennet saraylarını temiz soylu zâhidlere ve şeriat ehli kullara terk ve teslim ettim.
Yani sevgiliye eriştiğim anda pek yüce cennetin esbapları olan sarayları, hurileri ve cenneti
takva ve zühd ehline bahşettiğini ifade etmiştir.
•

Esb-i śafā-kirdārı zįr-i bām-ı yāre pertāb eyledügüm gibi ħuld ve ķuśūr-ı ħuldı zühhād-ı pākįze-nihād
ve Ǿubbād-ı şerǾ-ābāduŋ ellerine terk ü tesellüm eyledüm. YaǾnį ol dem ki viśāl-i yāre irişdüm. Esbābı ħuld-ı berįn olan ķuśūr u ĥūr u Ǿaynı aśĥāb-ı taķvā ve erbāb-ı veraǾ-ı bā-śafāya baħş u tesellüm
eyledüm. Ĥāśılı ol bezm-i bį-miŝāl mihmānı olduġum gibi esbāb-ı ħulde iǾtibār itmedüm, dimekdür.
[61b]

Allâh’tan başka her şeyi terk edip varlığı yokluğa ve kendi zatını mutlak varlığın
sıfatına döndürürsen her ne tarafa bakarsan perde engel olmaz ve mutlak varlığın tecellîlerini
görmeye nail olursun.
•

Ĥāśıl-ı kelām terk-i māsivā idüp varını yoķluġa ifnā ve źātını śıfat-ı muŧlaķa ilķā itmek vādįlerini
tertįb ider iseŋ, ol vaķt dįde-i cān her ķanķı cānibe nāžır olur ise kendisine perde ĥāǿil olmayup kesbi tecellį-i źāt eyler. [146b]

Geçmiş ve gelecek düşüncesinden ve kaygısından kurtulmak gerekmektedir.
•

Ben dün ve yarınki cengden bu günüŋ Ǿadem-i imtinānumdan ħalāś oldum yaǾnį ben bugün ve bu
sāǾatüŋ imtinānından olmayup kār-bārum Ħālıķ-ı źerrāt ve kāffe-i teveccühüm mūcid-i mümkinātda
olduġından dün geçmiş yarın istiķbāl idicek ķayġulardan fāriġu’l-bāl oldum ve kendimi anlaruŋ
keşmekeşinden taħlįś eyledüm. [154b]
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Allâh’tan başka hiçbir şeye itimat etmemek, dünya sıkıntısından ve ahiret tasasından
azat olmak gerekmektedir. Eğer varlığını zamana ispat etme çabasında olursan dün ve yarın
kaygısından kurtulmayı idrak edemezsin.
•

Ĥāśılı ben elem-i dünyā ve ġuśśa -i Ǿuķbādan āzād oldum. Şol sebebden ki Ĥaķkuŋ māsivāsı olana
vücūd u iǾtimād virmedüm. Pes sen daħı eger Ĥaķ’dan ġayrıya varlıķ ittiħāź itmez iseŋ sen daħı benüm
gibi olup maǾnā-yı meźkūra muŧŧaliǾ olursuŋ. [155a]

Urfî’nin beytinde geçen “Zevk-i Ǿüryânî-i tecrîd” ifadesiyle “terk” düşüncesi ele
alınarak cennet nimetlerinin terkinin vereceği hafifliğin zevki dile getirilmiştir. Zira
dünyadan ve cennet nimetlerinin arzusundan kendini soyutlama ve bunları terk etme Allâh’a
giden yolda önemli vasıtalardır.
•

… Dünyāda terk-i tecrįd Ǿüryanlıġı ki esbāb-ı sülūk-ı rāh-ı Ħudā’dur, ķıymetin bilemeyüp žāhid-i
ħuşk gibi yalŋız sündüs ü istebraķ peyine düşüp gitdüm. [225b]

3.9.19.19. Vahdet-i Vücûd/Fenâfillâh
Urfî, beyitlerinde tasavvufa ziyadesiyle yer vermiştir. Bu beyitlerinde vahdet-i vücûd
felsefesine değindiği de görülmektedir. Vahdet-i vücûd Allâh’ın varlığında yok olma
demektir. Tasavvufun temel düşüncelerinden biridir. Sûfî, bütün varlığını yok ederek her
şeyi terk edip her türlü dünya alâkasından geçerek Allâh ile bir olmaya çalışır. Fenâfillâh
kesiksiz bir vecd ve coşkunluk hâlidir. Ancak o zaman sûfî, gerçek olmayan varlığından
geçmiş, Allâh’ın varlığı ile var olarak O’nu gönlünde duymuştur. Yokluk tamamlanınca
ortada yalnızca Allâh kalır. Sûfî de böylece kendini Allâh’ın nuru içerisinde yok etmiş olur.
Böylece o zaman fenâfillâha erişilir (Pala, 2004: 161). Tasavvufta gerekli olan vahdet, kesret
içinde olandır. Yani halk ile birlikte, iş-güçle meşgul iken dahi herkesin ve her şeyin Allâh'ın
kudreti ile meydana geldiğini idraktir. Bundan yola çıkarak vahdet-i vücut nazariyesi
doğmuştur. Bütün mevcudatın Vücûd-ı Mutlak'ın, yani Allâh'ın isim ve sıfatlarından ibaret
olduğu nazariyesine dayanan vahdet-i vücut, bir çeşit tasavvuf yoludur. Buna göre vücut
(varlık) birdir. O da Allâh'ın vücûdudur. Bütün varlıklarda çeşitli şekillerde ortaya çıkan da
O'dur. Her şey O'nun varlığına ve birliğine delâlet eder. Âlem varlığının alâmetidir. O'nsuz
hiçbir şey olamaz. Var olan şeyler bir an için vardırlar ve asılları yoktur (Pala, 2004: 482).
Urfî’nin beytinde geçen “vahdet-i ervâh” ibaresinden hareketle şârih tarafından
vahdet-i vücûd düşüncesine dair bazı açıklamalar yapıldığı görülür. Ruhların tekliğine
nispetle her bir parçanın aslına döneceği ifade edilmiştir.
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•

…YaǾnį vaĥdet-i ervāĥa nisbetle elbette her bir eczā aślįsine rücūǾ itse gerek. [34a]

Urfî, “Lutf cezbesinin kemâli benim kolumu çekerek gölge ve ışığın bir olduğu
halvete götürdü.” anlamındaki beytinde vahdet-i vücut yani varlığın birliği felsefesini söz
konusu etmiştir. Bu beytin felsefesini şârih ezel meclisinin şahidi ki O âşıkların dönüş
yeridir, lütuf ve merhamet cezbesinin kemâle erişmesiyle elbisemin kolundan çekerek beni
bir halvet odasına ulaştırdı ki o halvet odasında nur ve gölgenin rengi tek vücut olmuş ve
nesnelerin birbirinden farkı kalmamış ve tek nesne olmuşlardır, der. Yani o mecliste âşık ve
mâşuk tek vücut olup ayrılık elemi yasaklama kederi yoktur. Sonuç olarak vahdet âleminde
ulaştım ki orada fark ve ayrılık yoktur.
•

Şāhid-i bezm-i ezel ki ol merciǾ-i Ǿāşıķāndur kemāl-i ceźbe-i luŧf u merĥametle āsitįnümden çekerek
bir ħalvetgāha įśāl eyledi ki ol ħalvetgāhda reng-i nūr u sāye bir vücūd olup aślā āşiyānuŋ birbirinde
tefāruķları ķalmayup “şeyǿun vāĥid” olmışlar idi yaǾnį ol bezmde Ǿāşıķ u maǾşūķ bir vücūd olup elemi mufāraķat ve ġam-ı mümānaǾāt anda yoġidi. Ĥāśılı Ǿālem-i vaĥdete vardum ki anda farķ ve temyįz
olmaz. [61b]

Vahdet-i vücûd anlayışının önemli bir figürü olan Mansûr’a değinilmiştir. Ezel
mahbubunun meclisinde olan rahat ve huzur içerisinde ve âlemin ayıplama taşlarından ve
eziyetlerinden kurtulmuş bir hâlde hemen hepsinin nefes ve ağızlarından Mansûr’un
nağmesi damlardı. Yani bütün Mansûr gibi olan zatlar Ene’l-Hakk kelimesini tekrar ederdi.
Hasılı, o mânevî mecliste bulunanların tamamı Hak ile Hak olup tek renk ve tek nur olmuş
ebedî bir meclistir.
•

Şāhid-i ezelüŋ bezm-i encümeninde olan źevāt-ı āsūde-ĥāl ve Ǿālemüŋ seng-i ŧaǾnesinden ve siyāseti eziyetinden fāriġu’l-bāl olduķları ĥālde hemān cümlenüŋ nefes ü dehānlarından naġme-i Manśūr
çekįde olurdı. YaǾnį cümle Manśūr-miŝāl “Ene’l-Ĥaķ” kelimesini vird iderlerdi. Ve’l-ĥāśıl ol bezm-i
maǾnevįde olanlar cümlesi Ĥaķ ile Ĥaķ olup yek-reng ü yek-nūr bir bezm-i bį-zevāl idi. [62a]

Bülbül her ne kadar feryat etse, gül ona teveccüh etmez. Gülü, bülbül kendini aşk
ateşinde yok etmeden görememiştir. Zira yüzünü görmeye engel kendi varlığından başkası
değildir. Yani bülbülün gülü görmemesine kendi vücûdunun varlığı mâni olmaktadır.
Öyleyse varlığı gül arzusu ateşinde yakmadan yüzünü nasıl görecek? İnsan da sevgiliye
kavuşma yolunda kendini arzu ateşiyle yakmadan O'na ulaşamaz.
•

Bülbül āteş-i Ǿaşķ-ı gül ile kendini maĥv itmeyince görmedi zįrā bülbülüŋ ruǿyet-i dįdārına māniǾ
kendi varlıġından ġayrı degildür yaǾnį bülbül güli görmedügi ancaķ kendi vücūdın varlıġı ve śaġlıġı
māniǾdür. [103a]
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Aşağıda yer alan kısımda, Urfî’nin beytindeki vahdet-i vücut anlayışına dair
açıklamalarda bulunularak “Her şey aslına rücû eder.” ifadesiyle bu düşünceler
desteklenmiştir. Öncelikle Allâh’ın nuru bizzat bu yokluk âleminde insanlık elbisesine
bürünmüştür. Sonrasında “Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olur.” âyetinin ifadesinin
zuhûra gelmesiyle âşıkların ruhları şahid-i ezelin cemâline vasıl olur. Salih ve âriflerin
ruhları cennete; kâfir ve fasıkların ise cehenneme dahil olur. “Her şey aslına döner”
düsturunca aşk bahçesi de sahibine teslim olunur. “Gönül”ün muhabbet bağının bahçıvanı
olduğu ifade edilmiştir. Burada genel olarak “heme ez-ust” yani her şey onun nurundan bir
parçadır anlayışıdır, anlayışı işlenmiştir.
•

… ervāĥ-ı Ǿāşıķān cemāl-i bā-kemāl-i şāhid-i ezele vāśıl ve ervāĥ-ı śāliĥān u Ǿārifān ravża-i cināna
dāħil ve ervāĥ-ı kāfirūn u fāsıķān nār-ı saķara taĥvįl olıncaya dek ki ol vaķt, külli şeyǿin yerciǾu ilāaślihi mażmūn-ı münįfi yırtılup emānet-i bāġ-ı Ǿaşķ daħı śāĥibine teslįm olınup bāġbān āsūde-ĥāl olup
emānete Ǿadem-i ħıyānetinden nāşį nice nice merātib-i Ǿulyā ve menāzil-i bālāya pādāş olur… [124b]

Vahdet-i vücut sebebiyle Hakk’ın tecellîsini bütün varlıklarda ortaya çıkmış olarak
gördüğüm için öyle bir hal kazandım ki Kabe’yi ziyaret esnasında kilise çanı semaya
başlatır. Zira onda dahi Hakk’ın tecellîsi zuhûr eder. Bu sebeple puta namaz kılarım. “Put”
mürşid-i kamilin cemâlidir. Tarikat ehli onun önünde dua ve ibadet ederler.
•

Mevcūdātuŋ vaĥdet-i vücūd ĥasebiyle tecellį-i Ĥaķķı cemįǾ-i mevcūdātda žuhūr itmiş gördügümden
bir ĥāl kesb eyledüm ki ĥįn-i ziyāret-i Beytullāhiye naġme-i nāķūs beni semāǿa getürür yaǾnį
KaǾbe’ye zāǿir olduġum ĥālde eger gūşuma śadā-yı nāķūs gelse hemān-dem raķś-āver olup cūşa
gelürüm zįrā anda daħı tecellį-i Ĥaķ taǾalluķ itmiş, müşāhede eylerüm. [145b]

Urfî’nin beytinde geçen “Zi-hod ger dîde ber-bendî” ibaresiyle kendi varlığını
mahvedip fiillerini Allâh’ın sıfatına döndürmekle “lâhût âlemi”ne teveccüh etmek
kasdedilir. “Kâm-ı cân” canın muradı yahut can dimağı da olabilir; kastedilen ezel bezminin
şahidinin cemâlinin tecellîsidir. İnsan ruhu en sonunda istidat kazanarak Zat-ı Mutlak’a
döner ve kendisinden hicap iradesi kalkar ve vahdetin sonsuz denizine ayak basmasıyla
âşıkların emellerinin gereği olarak sürekli yârin didarını temaşa eder. Ve bu şekilde yârin
didarının tecellî etmesi hâli açıklanmış ve nice kâmil kimselerin eserleri görülebilmiştir.
•

“Zi-ħod ger dįde ber-bendį” kendi varlıġını maĥv idüp efǾālini śıfātullāha ķalb itmekle Ǿālem-i lāhūta
teveccüh itmekden kināyedür... [146b]
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Birlik menzili, ikiliği kabul etmez. Bu sebeple secde eden de edilen de birbirinden
farklı değildir.
•

Birlik menzilinden olduġuŋuz ĥālde, zįrā menzil-i vaĥdet peźįrā-yı iŝnāniyet degildür, olmaduġı
śūretde yine sācid ü mescūd kendüŋ olmış olursuŋ. [152a]

Tevhit ehli olanlar, hakiki mabudu, her şeyde ve her hâlde o Zat-ı Mutlak’ı bildikleri
şârih tarafından ifade edilimiştir.
•

Ehl-i tevĥįd maǾbūd-ı ĥaķįķi her şeyǿde ve her ĥālde hemān ol źāt-ı muŧlaķı bilürler. [179a]

Nazar ehli olan kimse, asla sıfatı, Zat’ın kendisinden ayrı görmez.
•

Ve’l-ĥāśıl ehl-i nažar olan hįç śıfātı źātdan ħālį görmez. [179a]

Bütün yeryüzü, Allâh’ın evidir. Her ne kadar zâhirde putlar ile dolu olsa da hakikate
bakılırsa puthane bile İlahî nurdan boş değildir. Bu tarz, Acem sûfîlerinin çoğunun
benimsediği bir görüştür. Onlar eşyayı birbirinden ayırt etmezler. Zira hepsinin yaratılışı
hususunda Allâh’ın iradesi sadır olmuştur.
•

Zįrā ĥaķįķate nažar olınsa ol daħı nūr-ı ilāĥįden tehį degildür. Her ne ķadar žāhirde bütler ile memlū
ise de dimekdür. Bu reviş śūfiyye-i ǾAcem’den ekŝerįsinüŋ meslegidür. Anlar yek-dįgerinden eşyāyı
tefrįķ itmezler. Zįrā cümlenüŋ ħilķatine irādetullāh śādır olmışdur. [220b]

Gerek hayvanlar gerekse cansız varlıklar hepsinin zuhûr ettiği yer tek bir nurdur.
•

Zįrā gerek ĥayvānat ve gerek cemādāt cümlesinüŋ mažharı nūr-ı vāĥiddür. [235a]

3.9.19.20. Bekâbillâh
Fenâfillâhın sonu bekâbillâh (Allâh ile var olmak)tır. “Bâğ-ı hüsn” arzusuyla birçok
ârif kimse can nakdini bekâbillâh yolunda feda etmişlerdir. Bu da halkın zihnindeki cennet
arzusundan çok farklıdır. Ârif-i billâh olanlar yaratılmış olan cenneti değil Allâhu Teâlâ’nın
cemâline ulaşarak bekâbillâhı arzularlar.
•

Ve’l-ĥāśıl Ǿārif-i billāh müştāķ-ı cemāl-i ba-kemāl-i Ĥażret-i Źü’l-celāl olmaları ĥasebiyle cennetüŋe
maħlūķdur. Andan tecāvüz birle beķā-billāh ŧalebindedürler. [192b]

3.9.19.21. Muhabbet
Gazalî’ye göre insan kendini, kendisine iyilik yapanı, iyilik sever kimseyi, güzeli ve
ahengi sever. Bu yönden sevilmeye en çok lâyık olan ise Allâh’tır. Çünkü kendini ve
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kendisine iyilik yapanı seven bir insanın ona varlığını veren gerek ona gerekse herkese bol
bol iyilik yapan Rabbini sevmesi gerekir. Ayrıca güzeli seven insan kendisi iyi ve güzel
(cemil) olup bütün iyiliklerin, güzelliklerin yaratıcısı olan Allâh’ı da sever. Sevginin en
üstün derecesi Allâh’ı bütün kalbiyle sevmektir. Sonuç olarak sevgi bütün makamların
vardığı son noktadır. Tövbe, sabır, züht, şükür, takva, tevazu, cömertlik, adalet ve merhamet
gibi erdemlerin özünde de sevgi vardır (Uludağ, 2005:386-388).
Urfî’nin beytinde geçen “vela” muhabbet demektir. Kulun arzusu Allâh’ın aşk ve
muhabbetiyle kıyamet günü haşrolmaktır. İsyanından ötürü gazaba uğramış olmak korkusu
onun için önemli değildir, denilmiştir.
•

“Velā” maĥabbet dimekdür. Ey bāǾiŝ-i mümkināt eger nācį eger maġđūb olayum aślā ķaydum
degildür. [68a]

“Âb-ı hayvan” ile kastedilen aşk ve muhabbet olduğu ifade edilmiştir.
•

“Ĥıżır”dan murād mürşiddür, “āb-ı ĥayvān”dan murād Ǿaşķ u maĥabbetdür. [130a]

“Tâvus” ile kastedilen manâ bağı ve Allâh’ın muhabbetine bahçıvan olanlardır.
•

“Ŧāvus”dan murād bāġ-ı maǾnāya ve maĥabbetullāha bāġbān olanlardur. [132a]

Urfî’nin beytinde tekrar tekrar “be-nûş ân mey” diye pekiştirmesi şu sebeptendir: O
mey, hayat suyudur ve onu içen ebedî hayat bularak iki cihanda da Hakk’la birlikte olur.
Öyleyse insan, Rahman’ın suretinde yaratılmıştır, muhabbet meyini içtiği surette ebedî bir
hayat elde edeceğine şüphe yoktur.
•

Tekrār-be-tekrār “be-nūş ān mey” diyü teǿkįd buyurduġı ol sebebdendür ki ol mey āb-ı ĥayvāndur ve
nūş iden ĥayāt-ı cāvidān bulup dāreynde Ĥaķla olduġından kināyedür. [133a]

“Mey-i neşât” muhabbetullâh badesidir. Ondan içmek hiçbir zaman gam
sarhoşluğunu almaz, denilmiştir.
•

“Mey-i neşāŧ” buyurduġı maĥabbetullāh bādesidür ki andan nūş aślā ħumār-ı ġamı yimez. [213a]

3.9.19.22. Bezm-i Elest (Elest Meclisi)
Allâh, ruhlar âlemini yarattığı zaman bütün ruhlara hitaben “Elestü bi-Rabbiküm
(Ben sizin Rabbiniz değil miyim?)” buyurunca ruhlar “Kalû: Belâ (Evet, Sen bizim
Rabbimizsin dediler).” Bu meclis, “bezm-i ezel” olarak da bilinir. Tasavvufta ve İslâm
edebiyatlarında en eski zaman, en eski meclis olarak değişik biçimlerde çokça kullanılmıştır.
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Şâirler sevgililerine Elest bezminde âşık olduklarını, aşklarının o zamandan bu yana devam
ettiğini söylerler. Kelime çok zaman telmih yoluyla yalnızca “elest” olarak da kullanılır.
•

Ehl-i śudūr şol źevātdur ki ħiŧāb-ı evvelde belį dimişlerdür yaǾnį mādāmki ervāĥ ħalķ olındı,
kendilerine: Elestü bi-Rabbiküm? ħiŧab-ı Ǿizzet vārid olınca kimi defǾa-i evvelįde “belį” didi, anlar
śudūr ki ehlullāhdurlar. [68b]

Allâhu Teâlâ, dünyayı ve varlıkları yaratmadan önce dünyaya gelecek bütün
insanların ruhlarını yarattı. Onları İlahî huzurda topladı ve kendilerine, “Ben sizin Rabbiniz
değil miyim?” diye sordu. Ruhlar da “Evet, bizim Rabbimiz Sen’sin!” dediler. Bu zamana
“Kâlû belâ” denir.
Ruhlar âleminde Ezel Şahidi ile süt ve şeker gibi karışmış bir hâlde günler geçiyorken
beşeriyet sıfatı elbisesini giydirip o ruhanî zevk ve safadan ayrı düştüğüdür. Zira levh ve
kalemin yaratıcısı olan Hz. Allâh, kâinat yaratılmadan nice bin yıl evvel insan ruhlarını
yaratıp bu dünyaya geldikleri şekillerinde koymuştu. Onların hepsi Hakk dergâhının
yakınında bir zaman ruhani naz ve nimetlerle beslenip rahat ederlerdi. Sonra “Elestü bi
rakkibüm?” hitabı geldi ve “Kâlû belâ” cevabıyla başlarını kaldırdılar. Hazret-i Hakk’tan
kendilerine nidâ geldi ve şöyle buyurdu: “Ey ruhlar, eğer ben sizi yeryüzüne indirip beşeriyet
sıfatını giydirirsem sizler isyan edip emrimin dışında fiil işlemez misiniz” deyince “Sen
Halıkımızsın. Bizim için senin emrinden kıl ucu kadar sapmak imkansızdır.” deyip hepsi
ahdettiler. Sonra yeryüzüne birbirleri ardınca gelirler. Eğer sözlerini bozup isyanı tercih
ederlerse ölünce Allâh’ın emaneti yerine dönmüş olur. Lâkin o emanet mahcup ve utanmış
bir hâlde varıp Allâh’a o kimseden şikâyet ederek “Beni nefis ve şeytanın eline esir eyledi
ve Allâh’ın emaneti olan vücut kalesini açık bir düşman olan şeytana istila ettirdi.” der. O
kişi en aşağılık sıfata sokulup cehennem ateşine koyulur. Kaldı ki ezelde bağlanıp
müstahkem olan ahdini bozmayıp isyandan çekinen ve İlahî emanetini en büyük düşman
olan nefis ve şeytandan muhafaza ederse o kişi öldüğünde, emanet olan ezelî nur aslına döner
ve o kişiden razı ve hoşnutluk gösterir. O kişi, Rahman sıfatıyla çeşitli naz, nimet ve elbiseler
ile en yüce cennete dahil olur. İşte bu surette imtihan için gönderilmiş olduk ve ezelde yar
ile karşılaşacağımız âşıkâr oldu. Merhum Urfî’nin şikâyet ettiği durum budur [100a],
denilmiştir.
“Ben Ezel hazinesinin kıymetli bir cevheri idim. Yani “Elestü birabbiküm” anında
“Belî” deyip saitler defterine kaydolmuş pahalı bir cevherdim. Ama beşeriyet elbisesi gereği
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şimdi bir alay izzetsiz ve cahil cinslerin yoluna gittim. Yani kadir bilmez bir alay cahillere
karıştım.” denilerek bezm-i eleste değinilmiştir.
•

Ben genc-i ezelüŋ ķıymetlü bir gevheri idüm yaǾnį “Elestü birabbiküm” deminde belį diyüp defter-i
süǾadāya ķayd olmış bir gevher-i girān-behā idüm ammā muķteżā-yı libās-ı beşeriyet şimdi bir alay
Ǿizzetsüz ve nā-dān ecnās-ı muħtelifenüŋ yolına gitdüm yaǾnį meķāđir bilmez bir alay cühelāya
ķarışdum, dimekdür. [224b]

3.9.19.23. Ezel
Sözlük anlamı bir zaman mefhumu olarak başlangıcı belli olmayan demektir. Allâh
için kullanılır. Metinde şârih tarafından bu konuya dair geniş bir izah yapılmıştır.
Urfî’nin “Kader, bir deveye var oluş Selması ve ezel Leylâ’sı iki heybeyi yükledi.”
anlamındaki beyti tasavvufî bir beyittir. Bu beytin şârih tarafından detaylı olarak izah
edildiği görülür. Şârih beyti üç farklı manâ üzere değerlendirir. İlk manâ için, “lâkin en güzel
manâ şudur: Ne güzel takdir olunmuştur ki bu iki yük bir deveye yüklenmiş ki o mahâllerin
biri oluş Selması ve diğeri ezel Leylâ’sıdır. Buradan murad olunan kelime-i şehadettir.
Böylece ‘naka’ ile kastedilen dildir. Dilin bir tarafına lâ-ilâhe illallâh ve bir
tarafına Muhammedun Resûlullâh ki biri kıdem ve biri hudustur. Allâh sana bunu ne güzel
takdir etmiş, demektir.” ifadelerini kullanır. İkinci manâ ise şöyledir. “Selmâ-yı hudûs”dan
kastedilen Hz. Resul Aleyhisselam’ın varlığının beşeriyete bürünmesine işaret edilir.
“Leylâ-yı kıdem” ile ise asıl âlemde ve ezel nuru olduğuna işarettir ki yine ortaya vücub ve
imkân sıfatı çıkar. Yani, ne güzel takdir olunmuştur ki Allâh seni bu iki sıfata sahip kıldı.
Bu sıfatların biri kıdem biri hudustur. Üçüncü manâyı ise şöyle yorumlar: Başka bir anlam
daha anlaşılır. Şöyle ki: Allâh’ın takdiri bu iki yükü bir deveye yüklemekle ne güzel yaptı.
Ki bu yüklerden biri senin oluş Selma’n ve biri de ezel Leylâ’ndır. “Selmâ-yı hudûs” Nebi
Aleyhisselam’ın temiz ruhudur. Ezel Leylâ’sı ise Cenâb-ı Allâh’tır. “Naka” ise
“[Peygambere olan mesafesi] iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu.” ile bağlantıdır.
Ancak bu manâ o kadar da uygun değildir. Çünkü Hz. Peygamber, Allâh ile sadece miraçta
kavuşmadı. Bâtın âleminde belki de sürekli bağlantı hâlinde ve yüz yüzeydi. Bu
yorumlamaların sonucunda şârih kendi son yorumlamasını teyit etmek için tekrar eder: Ben
fakirin idrakine göre en uygun manâsı hoştur ki o da Cenâb-ı Hakk’ın ismiyle Hz.
Peygamber’in ismini deveye yükleyip bütün âleme kelime-i şehadeti yaydığıdır. Gerçi
görüntüde Hz. Peygamber beşeriyetle vücut bulmuştur. Lâkin manen Allâh’ın nuru ve
kudretidir [12a], denilmiştir.
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3.9.19.24. Riya
Gösteriş, ikiyüzlülük, sahtekârlık. Tasavvufta Hak rızası için yapılmayan ihlassız
işler ve samimiyetsiz ibadetler için kullanılır (Uludağ, 2004:297). Şiirde şeyhlerin hırka,
tesbih ve cübbeleri riya için teşbih unsuru olarak kullanılır. Aşağıda yer alan örnekte de bu
durum görülmektedir. Beytin açıklamasında zâhidlerin ramazan ayında tesbih çekerken
tesbihten gelen sesle gururlandıklarına işaret edilmiştir. Allâh korusun bu küfürdür. Sofunun
siyah renkli cübbesi ve riya bulaşmış olan hırkası ikiyüzlülük sebebiyle zünnardan farksız
olmuştur. Zira bu siyah hırka hile ve aldatmadan soyutlanmamıştır. Sofunun bu hâli küfür
ve dalalette olduğuna işarettir.
•

ǾĀbid tesbįĥ-i mezbūrı eline alup bā-ħuśūś ramażān-ı şerįfde ki beyne’n-nās çadırdaraķ iftiħār
eyledügine ķasem iderüm ki neǾuzubillāh küfrdür ve şol śūfįnüŋ cübbe-i siyeh rengine ķasem iderüm
ki ve ħırķa-i zerķ-ālūdeligine daħı ķasem iderüm ki ol ħırķa ve cübbesi riyāsı sebebiyle Ǿayn-ı
zünnārdadur. [89b]

3.9.19.25. Havf u Reca
Havf, korku reca ise ümit demektir. Tasavvufî olarak kulun Allâh'a karşı korku ve
ümit arasında olması hâlidir. Aslında birbirine zıt gibi görünen bu iki durum birbirinin
tamamlayıcısıdır.
“Havf u reca” şeriatta çok önemli bir düsturdur. Aynı zamanda Allâh dostları için
“Bilesiniz ki, Allâh’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.”
(Yunus/10:62) âyeti bununla alâkalı olarak zikredilmiştir.
•

Ser-ĥadd-i ħavf u recādan geçürdi. Bu ĥāl ise şerįǾatüŋ Ǿindinde kebāǿirdendür ammā ĥaķįķatine nažar
olınsa E lā inne evliyāǿullāhi lā-ħavfun Ǿaleyhim velā-hum yaħzenūn āyetine mā-śadaķdur. [251a]

3.9.19.26. Mürid, Mürşid, İnsan-ı Kâmil
Tasavvufî olarak bir şeyhe bağlı olan kişiye denir. Kelime anlamı “irade eden,
dileyen, isteyen” demektir. Mürit kendi iradesinden sıyrılıp Allâh'ın mutlak iradesine boyun
eğmiştir (Pala, 2004: 355) Müritlerine yol gösteren tarikat piri ve şeyhe mürşit denir. “Doğru
yolu gösteren, kılavuz” anlamlarına gelir. Mürşit, herkese nasibi ölçüsünde hak yolu gösterir
(Pala, 2004: 355). Hakk'a kavuşmak, yani (fenâfillâh) mertebesine ermek için Hak’tan,
başka her şeyden yüz çevirmek, yalnız Allâh’a teveccüh etmek, kalp ve fikri ona hasretmek
lâzımdır. Bu da ancak mücahede, riyazet ve bir (mürşid-i kâmil)e bağlanma ile olur (Levend,
1984: 23).
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Metinde “Dest-i bîniş” tabiri için sırların keşfine ve aşk nurlarını görmeye gücü ve
kabiliyeti olan el açklaması yapılmıştır. Bu ifadeyle basiret gözü ve sırlara vakıf olan göz ve
keramet eli kastedilmektedir. Eğer âşık muhabbet bağının güllerini toplamak isterse basiret
elini tutması ve bir kâmil üstattan yardım alması gerektiğine işaret edilmiştir.
•

“Dest-i bįniş” keşf-i esrār ve ruǿyet-i envār-ı Ǿaşķa iķtidār o liyāķati olan el dimekdür ki murād dįdei bāŧın ve dest-i kerāmetdür … ol bāġ-ı Ǿaşķ güllerin dirmesine müştāķ olan Ǿāşıķ eger ol bāġ-ı
maĥabbet güllerin cemǾ itmek ārzūsında iseŋ dest-i bįnişi ele getür yaǾnį dest-i baśįreti peydā ķıl ki
ol dest-i bįnişüŋ iktisābı üstād-ı kāmilden ola. [125a]

Aşk derdi mi yoksa dünya rahatıyla olmak mı hoştur? Bunun cevabını bâtın ehli
evliyalardan sorup araştırmak ve bu sırra vakıf olmak gerekmektedir.
•

… bir kez nažar ķıl ki derd-i Ǿaşķ-efşānlıķ mı miĥnetdür yoħsa rāĥat-ı dünyā-yı süst-esās ile hem-rāh
olup eŝer-i Ǿaşķ olmamaķ mı ħoşdur. Bu nükteyi bir ehl-i bāŧın evliyādan tefaħħuś ķılup bu esrāra
Ǿālim ol, dimekdür. [128a]

Metinde “Hızır” ile kastedilen mürşit, “âb-ı hayvan” ile kastedilenin aşk ve muhabbet
olduğu ifade edilmiştir.
•

“Ĥıżır”dan murād mürşiddür, “āb-ı ĥayvān”dan murād Ǿaşķ u maĥabbetdür. [130a]

“Zih” şeyhlerin, hırkalarının yakasına dövdüğü yeşil nişandır ki ehl-i tarikler ona
“lamelif” derler. Aşağıda yer alan örnekte ikiyüzlü ve riyakâr şeyhlere şu ifadelerle işaret
edilmiştir: Şu mürşide kurban olayım ki insanların gözünde ağlayıp yanmasının yanında
yakasındaki lamelif, şeytanın gerdanındaki lanet halkasına güler. Yahut şeytanın
boynundaki tasma onunla alay eder. Yani insanların gözüne her ne kadar yanıp yakılmalar
gösterirse de insanlar yokken çirkin işler yapar ve ki şeytanın maskarası olur.
•

“Zih” meşāyiħ ħırķaları girįbānında dögdükleri yeşil nişāndur ki ehl-i ŧuruķ aŋa lāmelif taǾbįr iderler
… Yāħūd şeyŧān gerdeninde vāķıǾ ŧavķ anı istihzā eyler yaǾnį nažar-ı nāsda her ne ķadar sūz u
güdāzlıķ gösterürse ġāǿib-i nāsda efǾāl-i ķabįĥa işler ki şeyŧān masħarası olur, dimekdür. [131a]

“Gül” ile kastedilen vahdet ve uzlettir. Bazılarına göre ise cüzdür(parça) ki İnsanoğlu
külden bir cüzdür. Ve çoğu ehlullâhın işaretlerine nazaran insan-ı kamilin külle yakınlık
sermayesini tahsil etmesi, cüz’ün yol göstermesi iledir. Zira cüz, küllün özetidir. “Her şey
aslına rücû eder.” düsturunca en sonunda insan ruhu ki külden bir cüzdür asıl yerine
dönecektir. Nitekim vücûdun döneceği yer Hakk’tır. “Bâg” ile kastedilen kül ve kesrettir.
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Ayın şekilde ikinci mısraın ateş ile dumanı da zikrolunan manâ ile aynıdır. Mesela bir yerde
bir ateş olsa uzaktan alevi görülmez. Ama belki onu dumanın eserinden görüp bilirler.
•

“Gül”den murād vaĥdet u Ǿuzletdür, baǾżılarına göre cüzǿdür ki benį ādem külden bir cüzǿdür ve ekŝer
ehlullāhuŋ işāretlerine nažaran insān-ı kāmil taĥśįl-i ser-māye-i ķurb-ı kül itdügi reh-nümā-yı cüzǿ
iledür zįrā cüzǿ külden münfaśıldur. Külli şeyǿin yerciǾu ilā-aślihi mıśdāķı üzere Ǿāķıbet rūĥ-ı insānį
ki külden bir cüzǿdür maĥalline rücūǾ eylese gerek. Nitekim vücūduŋ merciǾi ħākdur. [155a]

Hak Teâlâ eşyanın tasarruf hakkını kâmil insanlara teslim etmiştir. Mesela mânevî
kutuplar gibi, âlemde her ne işlenirse onların mârifetiyle olur. Gerçi bu iddiayı bazıları inkâr
etse de insanların rızık taksimi ve vukuatlarının tahsili onların rey ve tedbiriyledir. Aşağıda
yer alan örnekte bu duruma işaret edildiği görülür.
•

Ĥaķ TeǾālā eşyānuŋ taśarrufını insān-ı kāmile teslįm eylemişdür. Meŝelā ķuŧb gibi Ǿālemde her ne
işlenür ise anlaruŋ maǾrifetiyledür. [242a]

3.9.19.27. Varlık, Kesret
Kesretin zıddı vahdettir. Bir olan Hakk'ın isim ve sıfatlarıyla tecellî edip çokluk
hâlinde görünmesi kesret, bu çokluğun hakiki varlık olmadığını kavrayıp var olarak yalnızca
Hakk’ı görmeye vahdet denir (Uludağ, 2012: 212).
Urfî’nin beytinde geçen “sûmenât”tan kesret ve mâsivâ kastedilmiştir. Nitekim
burası çeşitli şekillerle süslüdür.
•

“Sūmenāt” Hindūstān’da gürūh-ı mecūsiyyenüŋ ulu ve envāǾ-ı elvān śuver ile muśannaǾ bir kilįsādur.
Murād Ǿālem-i keŝret ü riyādur. [235b]

3.9.19.28. Âlem-i Lâhut
Eşyaya sirayet eden bir hayat olup bunun mahalli nâsûttur. Saf vahdete de lâhût denir
(Uludağ, 2004: 226). Metinde “âlem-i nûr” ve “âlemullâh” ibareleriyle âlem-i lâhût
kastedilmiştir.
Aşağıda yer alan beyitte nur âleminden isteftahu âyetini duydum ifadesiyle âlem-i
lâhuttan haber aldığı ifade edilir. Şerhte geçen didar-ı yar kapısı açıldı, artık sizin için gam
ve hüzün yoktur, ifadesi lahut âlemine dairdir.
•

Sefįd-dem ki zi-dem āsitįn be-şemǾ-i şuǾūr
Şenįdem āyet-i isteftaĥū ez-Ǿālem-i nūr
… Hemān-dem Ǿālem-i lāhūt ve cānib-i nūrdan “istaftaĥū” āyeti nidāsını istimāǾ eyledüm. Şöyle ki
ey Ǿāşıķān-ı śādıķān maǾlūmuŋuz olsun ki sizüŋ içün ħayrlar ve dįdār-ı yār ķapuları fetĥ ü güşād oldı.
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Pes min-baǾd sizüŋ içün elem ü ġuśśa vü ġam yoķdur diyü envāǾ-ı beşāreti keşfeyledüm, dimekdür.
[58b]

“Âlem-i lâhut” ibaresi için şerhte, âlemullâh ve kâbe kavseyn âlemi açıklaması
yapılır. Ayrıca bu âlemin fıtrattan ve yaratılışın sonu olduğu, yaratılışın buraya geçemediği
belirtilmiştir.
•

“Lāhūt” Ǿālemullāh ve Ǿālem-i ķābe ķavseyndür … Ol maĥall-i fıŧratuŋ pāyānıdur. Ve’l-ĥāśıl āferįniş
ol maĥalde ŧayerān idüp anda varamaz zįrā ol maĥal fıŧratdan berįdür, dimekdür. [140b]

“Zi-hod ger dîde ber-bendî” ifadesinin lâhut âlemine yönelmekten kinâye olduğu ve
orada tecellî-i cemâllullâhın görüldüğü bilgisi verilmiştir.
•

“Zi-ħod ger dįde ber-bendį” kendi varlıġını maĥv idüp efǾālini śıfātullāha ķalb itmekle Ǿālem-i lāhūta
teveccüh itmekden kināyedür. [146b]

Metinde Lâhut âlemi teslimiyet âlemi ve rahat yeridir, denilmiştir.
•

ǾĀlem-i lāhūt ki maĥall-i teslįmiyet ve cāy-ı rāĥatdur. [219b]

3.9.19.29. Murakabe, Müşahede
Müşahede, görme, perdenin açılması, temaşa ve seyretme. Tasavvufta, Hakk’ın
gönüllerde hazır olması. Müşahedenin doğru ve sağlıklı olması için şahidin meşhut (temaşa
edilen) ile kâim ve onda fâni olması şarttır. Cüneyd-i Bağdadî bu hâli, “Salikin kendisini
kaybedip Hakk’ı bulmasıdır.” diye tarif eder (Uludağ, 2012: 265). Murakabe ise denetleme,
gözetleme; dikkati belli bir noktaya toplama. Tasavvufta kulun, “Hak, bütün hal ve
hareketlerime vâkıftır.” şeklinde bir şuur ve idrak içinde olması ve kalbi, ona zarar veren
şeylerden korumasıdır (Uludağ, 2012: 255).
“Dün gece bu harabeye aklın yolu düştüğünde başımı dizlerimin üstüne
koymuştum.” ifadesiyle murakabe hâli anlatılmaktadır. Geçen gece yahut dün gece başım
göğsüm üzerinde murakabe edip hayret denizine dalmış iken o anda aklım, bu viran ve harap
olmuş vücut iklimine gidip bir kez keder dolu hâlime nazar kıldı, denilmiştir.
•

“Be-zānū nihādem” başumı dizüme ķomışdum ve murāķabeye varmışdum, dimekdür. [75b]

Tecellîye mazhar olmak arzusunda olan bir kimse öncelikle kendi nefsini müşahede
etmelidir. Yani kendi nefsinde olan İlahî sırlara vakıf olmadan tecellîye ve keşfe mazhar
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olmuş ulu kimselerin mertebelerine ulaşmak mümkün değildir. Bu sebeple kendini
murakabeye ve kendi vahdet canibine yönelmek gerekir.
•

Ey cūyā-yı tecellį, rūĥānįler ārzūsı ve hevesini ŧutarsuŋ yaǾnį ehl-i keşf źevātuŋ rūĥlarına merātib-i
Ǿulyāları nāǿilinden olmaķ hevesin ŧutarsın ammā henūz öz nefsüŋi müşāhede itmemişsüŋ yaǾnį
muŧaśarrıf olduġuŋ ĥiśāretüŋ ve maĥrūse-i bedenüŋ şāmil ü muĥįŧ olduġı esrār-ı ilāĥiyeye vāķıf
olmamışsuŋ çün ibtidā kendi murāķabeŋe ricǾat ve öz vaĥdeti cānibine Ǿavdet eyle. [151a]

Murakabe ve müşahede ile alâkalı “bî-dest ü bî-dîde” ifadesine dair, vuslata ermiş
olan büyük zatların murakabe edip Allâh’ın tecellîleri denizine battıkları esnada gözlerinin
kapalı, elleri ve ayaklarının da hareketsiz kalmasından kinâyedir, denilmiştir.
•

“Bį-dest ü bį-dįde” buyurduġı vāśılįn olan źevāt-ı kirāmuŋ murāķabeye varup ġarķ-ı baĥr-ı tecellį-i
İlāh olduķları hengāmda dįdeleri pūşįde ve dest ü pāsı ĥareketden mānde olduġından
kināyedür. [153b]

Cihanı aydınlatan güneş ışığına insan gözü, özellikle görme problemi yaşayan
insanlar güç yetiremez. Güneş ışığı su üzerinde aksedince onun şaşaası daha hafif olduğu
için ona bakıp güneş ışığını görmeye kadir olması gibi, Urfî de ezel güneşinin nuru da
âşıkların gözyaşlarına tecellî etmiştir. Ona nazar kıl ki ezel güneşinin şulesinin aksini, içine
düşmüş göresin. Ama Hakk’ı gören göz vasıtaya muhtaç değildir. Nitekim güneşin şaşaasını
görmek için de uzakları görebilen göz, vasıtaya muhtaç değildir, denilmiştir.
•

Meŝelā nūr-ı āfitāb-ı cihān-tāba dįde-i insān ħuśūśan żaǾf-ı baśarla olan ādemiyān nažar itmege tābāver olamayup nūr-ı ħurşįd śu içine Ǿaks idicek şuǾlesinüŋ şaǾşaǾası taħfįf andan nažar idüp şuǾle-i
ħurşįdi görmege ķādir olduġı keźālik ey ǾUrfį nūr-ı ħurşįd-i ezeli her bir dįde-i nā-ķābil reǿyü’l-Ǿayn
müşāhedesine nāǿil olamaduġı śūretde bārį nūr-ı ezel ki sirişk-i dįde-i Ǿāşıķāna Ǿaks eylemişdür anı
nažar eyle ki nūr-ı ħurşįd-i ezel şuǾlesi Ǿaksini içine düşmiş göresüŋ ammā dįde-i ĥaķ-bįn vāsıŧaya
muĥtāc degildür. Nitekim şaǾşaǾa-i āfitābı görmekde dįde-i dūr-bįn vāsıŧaya muĥtāc degildür,
dimekdür. [157b]

3.9.19.30. Tevazu
Alçak gönüllülük, kibirli olmama, gösterişsiz olma anlamındaki bu düstura metinde
yer yer tasavvufî çerçevede değinilmiştir. Tasavvufta müridin kendini sivrisinekten daha
zayıf ve karıncanın ayağından daha alçakta görmesi makbuldür. Zira nefsini ne kadar
küçültürsen Allâh katında o kadar itibarın artar denilmiştir.
•

Ey sālik rāh-ı rāst eger kendini sivrisiŋek ķanadından aĥķar u eżǾaf ve pāy-ı mūrįden ĥażįż ve alçaġa
Ǿaŧf olınmaķ üzere ŧutar iseŋ yaǾnį ħuşūǾ u ħuđūǾ ile kendini her ne ķadar alçaġa urur iseŋ ġam yime
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zįrā çün ki öz nefsüŋe ħarāblıķ ve maĥviyet fālini urur iseŋ … ol ķadar mehābetüŋ artup hergiz senden
iĥtirāz üzere olup dergāh-ı Ĥaķ’da iǾtibāruŋ Ǿālį olur. [151b]

3.9.19.31. Kül-Cüz İlişkisi
“Gül” ile kastedilen vahdet ve uzlettir. Bazılarına göre ise cüzdür(parça) ki İnsanoğlu
külden bir cüzdür. Ve çoğu ehlullâhın işaretlerine nazaran insan-ı kamilin külle yakınlık
sermayesini tahsil etmesi, cüz’ün yol göstermesi iledir. Zira cüz, küllün özetidir. “Her şey
aslına rücû eder.” prensibince en sonunda insan ruhu ki külden bir cüzdür asıl yerine
dönecektir. Nitekim vücûdun döneceği yer Hakk’tır. “Bâg” ile kastedilen kül ve kesrettir.
Aynı şekilde ikinci mısraın ateş ile dumanı da zikrolunan manâ ile aynıdır. Mesela bir yerde
bir ateş olsa uzaktan alevi görülmez. Ama belki onu dumanın eserinden görüp bilirler. Beyit
metinde şöyle anlamlandırılmıştır: Ben gülden bağ talep ederim. Yani küllü cüzden, Hakk’ı
vahdetten talep ederim. Sen ise bağdan gül talep edersin. Yani kesretten Hakk’ı talep edersin.
Ve yine ben ateşi dumandan talep ederim. Sen ise ateşten duman talep edersin, denilmiştir.
•

“Gül”den murād vaĥdet u Ǿuzletdür, baǾżılarına göre cüzǿdür ki benį ādem külden bir cüzǿdür ve ekŝer
ehlullāhuŋ işāretlerine nažaran insān-ı kāmil taĥśįl-i ser-māye-i ķurb-ı kül itdügi reh-nümā-yı cüzǿ
iledür zįrā cüzǿ külden münfaśıldur. Külli şeyǿin yerciǾu ilā-aślihi mıśdāķı üzere Ǿāķıbet rūĥ-ı insānį
ki külden bir cüzǿdür maĥalline rücūǾ eylese gerek. Nitekim vücūduŋ merciǾi ħākdur. “Bāġ”dan
murād kül ve keŝretdür. Keźālik mıśrāǾ-ı ŝānįnüŋ āteş ile duħānı daħı źikr olınan maǾnādan Ǿibāretdür.
Meŝelā bir maĥalde bir āteş olsa ıraķdan Ǿalevi görinmez. Belki anı duħānuŋ eŝerinden görüp bilürler.
[155a]

Eğer gönülden ve fıtrat gözünden mâsivâ tozları temizlenirse farklı şeyleri bir bütün
olarak görme kabiliyeti kazanılır ve gül ile diken bir olarak görülmeye başlar.
•

Gerd-i raġbet-i māsivādan ħāŧıruŋı yıķa ve pāk eyle. Eger dįde-i fıŧratuŋ ħār-ı gül ĥüsnini bir bir
görmek isterseŋ cümle eşyāda görürdüm. Ħārvār gülzār yoķ heb gülistān oldı Ǿālem şimdi hįç ħār
ķalmadı. [158b]

3.9.19.32. Mârifet
Bilgi, tecrübî ve amelî bilgi, tanımak, aşinalık anlamlarına gelen “mârifet” tasavvufta
Sûfilerin, ruhanî hâlleri yaşayarak mânevî ve İlahî hakikatleri elde ettikleri bilgi, irfan
demektir. Bu yoldan Hakk’a dair elde edilen bilgiye mârifetullâh, buna sahip olan kişiye
ârif-i billâh denir (Uludağ, 2004: 236). Mârifet bir derya olarak tasavvur edilir. Bahr-ı
mârifetin dalgıçları da âriflerdir. ârifler, mârifet denizine dalarak cevher ve inci tahsil
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ederler. Lâkin mârifet deryasının dalgıçları olan âriflerden olabilmek için cefalara sabırlı
olmak gerekmektedir.
•

Fıŧrat ġavvāśları bu deryā-yı maǾrifete ġavŧa urup güher isterler yaǾnį celb-i güher ve taĥśįl-i leǿāl-i
muǾteber içün Ǿārifler deryā-yı vaĥdet ve baĥr-ı maǾrifete ġavvāś olup anda ķalmaġı iħtiyār
eylemişlerdür. [157b]

3.9.19.33. Ârif
Metinde en sık kullanılan tabirlerden biri “Ǿârif-i billâh”tır. Allâhu Teâlâ’nın kendi
zatını, sıfatlarını, isimlerini ve fiillerini müşahede ettirdiği kimse kastedilir.
Arif olan varlığa ve Allâh’tan başka hiçbir şeye değer vermez.
•

Zįrā Ǿārif-i billāh varlıġı źerre miķdār addeylemez. [128b]

Mârifetullâh bir deniz olarak tasavvur edilir. Bu denizin de dalgıçları âriflerdir.
•

ǾĀrifler deryā-yı vaĥdet ve baĥr-ı maǾrifete ġavvāś olup anda ķalmaġı iħtiyār eylemişlerdür. [157a]

Metinde şerh üslûbunun da bir parçası hâline gelmiş olan “Ârif olan ibret alır, daha
fazla açıklama ne gerek” ifadesi metinde âriflerle ilgili bize önemli bir fikir verir. Ârif insan
tipi tasavvufta mârifetullâh ilminde önemli bir ilme sahiptir. Bu nedenle “Ârif olan anlar.”
veya “Ehline malumdur.” ifadeleri bu ilme sahip olan ârif tipine işaret eder.
•

ǾĀrif olan bundan Ǿibret alur. Ġayrı tafśįle ne ĥācet. [148a]

•

Pes bu vechile cefāya śabr idemeyüp ten-perverlik fikriyle ķaçan bu deryā-yı maǾrifet Ǿārifleri
ġavvāślarından olup celb-i güher itmek imkānda olur, dimekdür. [157b]

“Kur’ân’ın ilminin kemiklerinin köpeklerindir. Kur’ân ilminin beyni ise âriflerindir.”
ifadesinde köpeklerden kasıt cahil kimselerdir. Bu açıklamayı desteklemek amacıyla
“Nitekim Mevlânâ hazretleri “Kur’ân’ın özünü aldım, kemiklerini köpeklere (cahil
insanlara) attım.” anlamındaki beytindeki ifadesiyle buna işaret etmiştir.” ifadesiyle
örneklendirilmiştir.
•

Pes mecālislerine ķadem-i raġbet ķoma ki sen daħı anlar gibi dıraħt-ı bį-berg ü ber olmayasuŋ zįrā
anlar Ǿilm-i Ķurǿān üstüħˇānları segleridür maġzı ise Ǿāriflerüŋdür. Nitekim Mollā-yı Rūm
Ĥażretleri buyurur.
Beyt:
Zi-Ķurān maġz-rā ber-dāştem
Üstüħˇān-rā pįş-i segān endāħtem [159a]
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3.9.19.34. Zâhir-Bâtın
Bâtın ehli, görünürdeki eşya ve olayların ardındaki hakikatleri ve sebepleri keşif
yoluyla bilen ve kalp gözüyle gören evliya için kullanılır (Uludağ, 2004:68). Sûfiler zâhid,
vâiz ve mollâyı ehl-i zâhir sayar. Her fırsatta bunları tenkit ederler (Uludağ, 2004: 252).
“Tâǿir-i devlet” ile kastedilen Allâh’ın mükemmel cemâlinin tecellîsidir. Çocuklar
ağaç üzerinde kuş yuvasını görünce zâhiren görüntüsüne hayran oldukları gibi devlet
kuşunun zâhir tarafına bakıp zâhirî surette olan tapınma ile devlet kuşunu avlamak peşinde
olmak mümkün değildir. Zira onun avcıları olan bâtın ehli, aşk tuzağı ile o kuşu gönüllerine
bağlarlar ama görünüşte avladıklarına dair bir iz belli değildir.
•

Śūret-i žāhirle olan perestiş ile žāhir-i devleti śayd itmek ķaydındasuŋ ammā mümkin olmaz zįrā anuŋ
śayyādı olan ehl-i bāŧın dām-ı Ǿaşķ ile derūnına śayd idüp žāhirinde eŝer-i śayd nümāyān degildür,
dimekdür. [157b]

Allâh’ın tecellîlerini sadece zâhirî ibadetlerle görmek mümkün değildir. O sebeple
zâhir perdesi kaldırılıp bâtın ve iç âleme dönülmelidir. Bâtın hakikati temsil eder.
•

Ey cūyā-yı tecellį-i źāt! Perestiş-i žāhirį perdesinden ŧışra çıķ ve ķademüŋi rāh-ı bāŧın cānibine taĥķįķ
it tā ki ol rāh-ı ĥuceste-penāhuŋ her bir menzil ü merciǾinde esrār-ı şerr-i ibhādan birer sırr-ı nihānį
müşāhede idesüŋ yaǾnį śūret-i žāhirüŋ gerek Ǿibāret ve gerek Ǿilmi baǾde’n-naǾįm bir cānibe ķo ve
maǾrifetullāh yolınuŋ sāliki ol ki ol rāh-ı ĥaķįķatüŋ her bir menzilinde esrār-ı nihān-ı źāt-ı Ǿaķdesden
birer sırr-ı kām-baħş müşāhede idesüŋ. Yoħsa yalŋız perestiş-i žāhirį ile biŋ yıl muǾammer olsaŋ
olmaya ki mažhar-ı cemāl-i şāhid-i bezm-i ezel rūzį vü müyesser ola. [160a]

“Kâbe-i vücûd” tabiri, sûfîlerin ve kemâl ehlinin malumudur. Talebe, mürşidinin
huzuruna varınca bin türlü huşu ve tevazu ile boynunu bükerek varır. Ayaklarına niyaz edip
secde eder. Bu hakikat ehli sûfîlerin usûlündendir ki zâhir ehline zıttır.
•

KaǾbe-i vücūd taǾbįri śūfiyenüŋ, ehl-i kemālüŋ maǾlūmıdur ki vücūd-ı ǾAlį secdegāh-ı cefy ü celbdür.
Nitekim merķad-i münevveresi ehline secdegāh olmışdur ve śūfiyye-i muĥaķķikįnüŋ meslegindendür
ki ŧālib mürşidüŋ ĥużūrına varıcaķ hezār ħuşūǾ u ħużūǾ ile ķadd-ħamįde iderek varup ayaķlarına niyāz
idüp secde eyleye. Bu maĥal, ehl-i žāhirüŋ żıddıdur. [211a]

3.9.19.35. Kula Minnet Eylememe
Tasavvuf ehlinin önemli hususiyetlerinden biri olan fakr ve istiğna hâlinin önemli bir
sonucu kula minnet eylememedir. Zira kula minnet eyleme durumu “fakr” ve “istiğnâ” ile
çelişir. Urfî’nin beyitlerinde minnet eylememeye dair sıklıkla telkinlerde bulunulduğu
görülür. Hatta bu durum Urfî’nin şahsî karakterinin edebî yansıması olarak düşünülebilir.
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Ey himmet sahibi! Zamâne çocuklarından çekinilmesi gerektiği için misalen hayır
mercii ve bütün insanların görmek istediği Kabe’yi bile öpmen için dudağının altına
getirseler kabul etmeyip dudağını dik ve toprağı öp. O kadar temenni edilen o Harem-i
Şerîf’in eşiğinden şeref ve feyiz bekleme. Yani cihanın nâmertlerinin eliyle Harem-i Şerîf’in
feyzine bile erişmek mümkün olsa zinhar ve zinhar bulunduğun yerin toprağı üzerine secde
et ve o gibilere minnet etme, ifadeleri minnetsizlik düsturuna işaret eder.
•

… cihān nā-merdlerinden ĥarem-i şerįfüŋ feyżi daħı irişmek imkānda olmaķ iķtiżā eylese zinhār ve
zinhār olduġuŋ yerüŋ ħāki üzerine secde idüp ol miŝillülerüŋ imtinānından olma. [165a]

Ey Sidre’ye mensup olan saadet kuşu yani ey cennet kuşu! Daima kanat çırp, uç ve
Tubâ ağacının dalına konmak ve istirahat etmek için mekân talep etme ricasında olma. Sözün
özü, Tubâ ağacının dalına bile minnet etmemek için daima hava üzerin uçuyor ol, denilmiştir
•

… Ĥāśıl-ı kelām şāh-ı Ŧūbā’ya daħı imtinān itmek içün dāǿimā ber-hevā pervāz üzere ol. [165a]

Kötülük isteyenlerin kınama ve ayıplamasından gönlün incinirse intikam almak için
kementten vefa tutucusunu ve yumuşak gidişlilik dizgininden koşturma ümidinde olma. Zira
onların hiçbirinden bir fayda görülmez. Öyleyse dünyevî âletlerin hiçbirine itimat edip
dayanma.
•

Pes ālet-i dünyevîyeden birine iǾtimād idüp tekye eyleme. [165a]

Başa gelen belayı mecburen mertçe çek, ama zinhar zamâne insanlarından yardım
isteme.
•

Başa gelen beliyyeyi żarūrį merdāne çeküp zinhār ebnā-yı zamāneden istimdād ŧaleb eyleme. [165b]

Ey himmet ehli kişi, bundan daha fazla himmet talep etme. Yani zamâne insanlarına
temenna etmektense fakirliği seçerek ağzını açmamak daha yüce bir himmettir. Zira istemek,
alçak tabiatlı insanlara mahsus bir şeydir.
•

… zįrā ŧaleb deniyyü’ŧ-ŧabǾ olanlara maħśūśdur. [166a]

3.9.19.36. Diğer Tasavvufî Yorumlar
İnsan aklı Allâh'ın hakikatini anlamaktan âcizdir. Evet, insan için acziyetini itiraf
etmekten daha büyük irfan bu sebeple olamaz. İlahî sırların hakikatinin özüne erişilememesi
Allâh’ın açıkça bir emri olduğu için acziyetini itiraf etmek de irfandan sayılıp muteber
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görülür. Yani her ne kadar akıl hızlı düşünme yeteneğine sahipse de Yüce Allâh’ın zatının
hakikatine erişmesi mümkün değildir.
•

ǾAķl ne ķadar sürǾat-endįş ise de ĥaķįķat-ı źāt-ı Kibriyāya irmekde maķŧūǾu’ź-źeyldür, dimekdür. [3a]

“Bâğ-ı kevn” kâinattır ki var olduğuna dair kesin delili, bazen şiddetli rüzgârın
isabetiyle dağılması ve bazen de safalar saçan bahar bulutlarından dökülen yağmurlarla
süslenmesidir. Hudus, sonradan vücut bulmuş, ârızî demektir.
•

“Bāġ-ı kevn” kāǿinātdur ki ĥudūŝ olduġına delįl-i ķaŧǾįsi gāh iśābet-i śarśar-ı ħizān ile pejmürde ve
gāh rįziş-i bārān-ı ebr-i bahār-ı śafā-resān ile ārāste olduġıdur. Ĥudūŝ śoŋradan vücūd bulmış ve Ǿārıżį
dimekdür. [3a]

Mutlak kudret sahibi olan Allâh, bu mahlûkatı sonradan var ettiğine delil olması için
kâinat bahçesinin tabiatında sonbahar mevsimi vasıtasıyla türlü türlü renklerde nakışlar
yarattıktan sonra hepsini beyazlatmıştır. Yani dünya bağı, kış âfeti ve kış mevsiminin
yıkıcılığıyla yağmalanıp çırılçıplak bir hâldeyken ilkbaharın yeşil elbisesi süslenmesi ve
bitkilerin kıyamet gibi olan güz mevsiminin soğuğuyla öldükleri ortada iken “Bir de bakarsın
onlar kalkmış bekliyorlar.” işareti üzere her biri taze bir hayat bularak uçsuz bucaksız bir
saçılma ile yeniden ortaya çıkmaları, sağlam bir aklın gereği olarak Allâh’ın bu işteki
tasarrufuna kesin bir delil olması parlak güneşten daha açık ve ortadadır.
•

… Feiźāhum ķıyāmun yenžurūn işāreti üzre her biri ĥayāt-ı tāze bulup daħme-i melekūt-ı ġarrādan
cilve-nümā olması muķteżā-yı Ǿaķl-ı selįm üzre kemāl-i taśarruf-ı Ĥaķķ’a burhān-ı ķāŧıǾ olduġı şemsi tābāndan ıžhar u bedįhįdür. [3b]

Yaratılış sıfatını almış bütün yaratılmışlar kimseye ricası olmayanın dergâhına karşı
acziyet ve niyaz içerisindedir. Çünkü yaratılış ve fıtrat hususunda sultanlar ile hizmetçiler
arasında fark yoktur. Hatta dereceleri birdir. Yani Cenâb-ı Allâh’ın katında yaratma hususu
birdir. Yoksa sultanları yüceltip ikram etmiş ve kulları da aşağılamış değildir. Hepsinin
yaratılışta dereceleri eşittir.
•

… Yoħsa selāŧįni taǾžįm ü tekrįm ve gedāyı taĥfįf ü taĥķįrle degildür. Ancaķ cümlesinüŋ ħilķatde
dereceleri müsāvįdür, dimekdür. [19b]

Ve bir âşık kişi yazıldığı gibi Zât’a yakınlık kazanmadan yakınlık iddiasında
bulunursa o yalancıdır. Ama kulların en zayıfı bile sözü gereksiz yere uzatıp durması boş
sözler iledir, yoksa hal ile değildir.
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•

Ve illā bir Ǿāşıķ ber-minvāl-i muĥarrer kesb-i muķārenet-i źāt itmeyüp daǾvā-yı ķurbiyet iderse
kāźibdür... [152b]

“Kendini bilen Rabbini bilir.” lafzı, nefsin doğum yeri, hakikati, var olması, şekli,
görünüşü, yüzünün rengi, endamı nasıldır ve insanın neresinde mekân tutmuştur ki o nefis
denilen şeyi idrak eden Cenâb-ı Allâh’ı idrak edermiş.
•

… evvel keyfiyet-i nefsi idrāk iden Cenāb-ı Kibriyā’yı idrāk idermiş. [152b]

“MaǾnâ-yı pinhân” zamirinin hazinesinde bulunan gizli, İlahî sırlardır. “Beytullâh”
ile kastedilen kalptir. Şöyle ki müminin kalbi, Allâh’ın evi ve hazinesidir. “Deyr” kilise ve
puthaneye denir. Gönlümde sürekli yer tutan “men arefe” sırrı Allâh’ın evi olan kalbimin
süsüdür. Gerçi zâhiri suretim puthaneye benzese de. Yani dışımız isyan ve günah süsleri ile
karışmışsa da yine de gizli sırlarım kalbimin süsleyicisidir, denilmiştir.
• “Beytullāh”dan murād ķalbdür. Şöyle ki ķalbü’l-müǿmin beytullāh ve ħazįnetullāhdur, “şebįh”
müşābehet maǾnāsınadur… [251a]
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4. BÖLÜM: METİN

4.1. Nüsha Tavsîfi
Yanyalı Süleyman Efendi’nin XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başı arasında
kaleme alındığını tahmin ettiğimiz Şerh-i Dîvân-ı Urfî adlı eserini tez konusu olarak
belirledikten sonra metnin nüshalarını yazma eser kütüphanelerinde ve kataloglarında
araştırma, tespit ve inceleme çalışmalarına başladık. Çalışmalarımız sonucunda eserin
sadece bir nüshasını tespit edebildik. Belirlenen nüshanın son sayfasında yer alan tarih
kayıtlarının yer aldığı kısımda geçen “İşbu tārįħ ķaydları dįger nüsħada bulınmış. Ĥālbuki

mürūr-ı vaķt ile fersūdeleşmiş olduġından işbu maĥalle żabŧ olındı.” ifadesi eserin başka bir
nüshalarının da olduğu bilgisini bize vermektedir. Lakin yaptığımız araştırmalar sonucunda
bu nüshalar tespit edilememiştir. Süleyman Yanyalı’nın Şerh-i Dîvân- Urfî ismiyle kaleme
almış olduğu şerhin bilinen ve sonu eksik olan talik hatla kaleme alınmış; her biri yaklaşık
20 satırlık sayfalardan oluşan 257 varaklık tek nüshası, İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler
Kütüphanesi TY 9603 numarada bulunmaktadır. Bu nüshanın özellikleri şu şekildedir:
Dem. No: TY9603
Yazar Adı: Süleyman Yanyalı
Kitap Adı: Şerh-i Dîvân-ı Urfî-i Şirazî
Hattın Cinsi: Rik'a
Sayfadaki Satır Sayısı: 21
Varak: 256 (Eksik)
Cildin Cinsi: Vişne meşin
Boyut: 248x180
• Başlıkta yer alan “Şerhi Dîvân-ı Urfî Be-Takrîr-i Süleyman Efendi Yanyalı” ifadesi,
nüshanın Süleyman Yanyalı’ya okunduğunu göstermektedir.
• İlk sayfada dîbâce bulunmaktadır.
• Nüshada Urfî-i Şirâzî’ye ait Farsça beyitlerin üzeri kırmızı kalemle çizilmiştir. Yine
Farsça beyitlerden hemen sonra; mahsûl-ı beyt başlıklarından önce açıklanan
kelimeler de kırmızı kalemle çizilmiştir.
•

Mısra, beyt ve manzumelerin başlıkları kırmızı mürekkeple yazılmıştır.

•

Yazım yanlışlarının üzeri kırmızı kalemle çizilerek düzeltilmiştir.

•

Beyitlerde geçen ve şârih tarafından açıklanan kelimelerin üzeri kırmızı kalemle
çizilmiştir.
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•

Yazmada toplam 44 manzume şerh edilmiştir.

•

Yazmanın son kısmı eksiktir. Elimizdeki bu nüshanın tek nüsha olması hasebiyle kaç
sayfanın eksik olduğu tam olarak belli değildir.

•

Yazmanın bazı varaklarında müşir bulunmamaktadır.

•

Son sayfada Miladî 1820’lere karşılık gelen Yanyalı Süleyman Efendi’nin
yakınlarından olma ihtimali muhtemel bazı isimlere ait tarih kayıtları yer almaktadır:

İşbu tārįħ ķaydları dįger nüsħada bulınmış. Ĥālbuki mürūr-ı vaķt ile fersūdeleşmiş
olduġından işbu maĥalle żabŧ olındı. Biŋ iki yüz ķırķ beş senesi māh-ı rebįǾülevvelüŋ on beşinci gün sāǾat sekizde oġlum Maĥmūd Ĥamdį dünyāya ķadem baśdı.
Cenāb-ı Ĥaķ ŧūl-ı Ǿömr ile muǾammer eyleye 1245. Biŋ iki yüz elli iki tārįħinde
ramażān-ı şerįfde on yedinci gicesi kerįmem ǾAfįfe Nārįne dünyāya ķadem baśdı.
Allāhu Źü’l-celāl ĥażretleri ehl-i Ǿiffetden eyleye 1252 [257b]
Derkenarlar
•

Metinde toplam 168 derkenar bulunmaktadır.

•

Derkenar olarak verilen kelimeler “v” işareti ile belirtilmiştir.

•

Derkenarların büyük bir çoğunluğu kelime açıklamalarından oluşur. Yazmada
derkenarların alakalı oldukları kelimelere yakın yerlere yazıldığı görülür.

•

Yaptığımız incelemede derkenarlarda yer alan bilgilerin kronolojik sırası ve üslûptan
hareketle bu derkenarların başka biri tarafından yazıldığı sonucuna ulaştık. Ayrıca
"84b" numaralı varakta derkenar olarak yer alan "Derkenar: Faķįr daħı Sivastobol
Muharebesinde Kırım ħıŧŧasında Güzelce’de ve Oŧalı’da iki sene eglendüm. Her bārgįre “alaşa” diyü taǾbįr itdüklerini işüdürdüm ve Tataristān’da “alaşa” nāmıyla bedħūy taǾbįr olan atlaruŋ etlerini yerler ve pasdırmasını yaparlar gördüm Maĥmūd
1269" ifadesinden derkenarların 1269 tarihli (m. 1853) ve yazarının Mahmud isimli
bir şahıs olduğu anlaşılmaktadır.

•

Bazı derkenarlarda “min-kelâmi’l-musannif mimmâ leyse fi’l-metn” (Müstensihin
sözlerindendir, metne dahil değildir) ibaresininin kısaltmaları "

” şeklinde yer

almaktadır.
Yanyalı Süleyman Efendi Şerh-i Dîvân-ı Urfî isimli şerh metninde Urfî’nin şerh
edilen 44 şiirlerine ait bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
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Başlık

Nazım

Nazım

Beyit

Şekli

Türü

Sayısı

Aruz Vezni

1.

-

Kaside

Tevhid

22

[fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]

2.

Münācāt-ı Dįger

Gazel

Münacat

6

[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

3.

Ĥarfü’l-Elif

Kaside

Medhiye

47

[mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾį´lü/feǾūlün]

Kaside

Medhiye

55

[mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün]

Kaside

Medhiye

48

[fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]

Kaside

Hiciv

13

[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

Kaside

Medhiye

34

[mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün]

Kaside

Mersiye

39

[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Kaside

Hiciv

34

[mefāǾįlün/mefāǾįlün/feǾūlün]

Kaside

Medhiye

36

[feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Kaside

-

13

[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Bu Ķaśįde-i GirānĶadr Midĥat-i
Ħayrü’l-Ümem
Śallallāhu ǾAleyhi
Ve sellemdür. Allāh
İħtitāmını Müyesser
Eyleye Āmįn
4.

Der-Medĥ-i Şāh
Ekber

5.

Ĥarf-i “Bā” Bu
Ķaśįde ǾAcem’de
Mįr Ebū’l-Fetĥ’üŋ
Medĥindedür

6.

Ĥarf-i Tā Bu Ķaśįde
Merĥūmuŋ Aĥvāline
Dāǿirdür

7.

Ĥarfü’d-Dāl DerMedĥ-i Belde-i
Keşmįr

8.

Der-Medĥ-i Mįr
Ebū’l-Fetĥ ve
Murden-i Evlād-ı
ǾUrfį

9.

Bu Ķaśįde BaǾżı
Aĥvāl-i Nā-sezā
Żımnında Şikāyetile
ve Ĥikāyetile
Ālūftedür

10.

Der-Medĥ-i Mįr
Ebū’l-Fetĥ

11.

Bu Ķaśįde-i RaǾnā
Kendi Nefsine Ħiŧāb
ve kendi Tehniyesi
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Olaraķ Bir Nā-tamām
Ķaśįdedür
12.

Der-Medĥ-i Mįr

Kaside

Medhiye

90

[feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Kaside

Medhiye

69

[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Bu Ķaśįde Şāh-ı

Terkib-

Medhiye

10

[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Velāyet Medĥindedür

i Bend

Kaside

Na’t

106

[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Kaside

Na’t

286

[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Kaside

Medhiye

53

[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

Ebū’l-Fetĥ
13.

Der-Medḥ-i Mįr
Ebū’l-Fetḥ

14.

Ancaķ Noķśān
Ķalmış
15.

Ĥarfü’r-Rā Bu
Ķaśįde-i Gevher-rįz
Ol AǾžam u Ekrem ü
Ol Ħüdavend-i
Kāffe-i Ümem YaǾnį
Muĥammed Efendim
Śallallāhu TeǾālā
ǾAleyhi ve sellemüŋ
Sitāyiş ü
Medĥlerindedür.

16.

Bu Ķaśįde-i Teşnebaħş-ı Bezm-i
Eĥibbā Ol ĶāfileSālār-ı Evliyā YaǾnį
Be-Der-i Büzürgvār
İmām-ı İŝnā ǾAşer-i
Bā-Ṣafā ǾAliyyü'lMurtażā
Raḍiyallāhu TeǾālā
ǾAnhu ve
Kerremallāhu Veche
Ḥażretlerinüŋ
Sitāyişgerligindedür

17.

Ħānān-ı ǾAcem’den
bir Memdūĥu’śŚıfātuŋ Medĥi
Beyānındadur
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18.

Der-Medĥ-i Şāh

Kaside

Medhiye

60

[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Kaside

Medhiye

46

[feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün]

Kaside

Medhiye

29

[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

Kaside

Medhiye

60

[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Kaside

Na’t

99

[mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün]

Ĥüseyn
19.

Ĥarfü’z-zā DerMedĥ-i Ĥażret-i
Seyyid Veled Ādem
Śallallāhu ǾAleyhi
Ve sellem

20.

Ĥarfü’s-Sįn DerMedĥ-i Emįrü’lMüǿminįn ǾAlį
Ĥaydār Kerremallāhu
Veche

21.

Bu Ķaśįde-i Nükteengįz Nergis
Medĥiyle Ķāfiyeāmįz Olup Şāhān-ı
ǾAcemden Birinüŋ
Ŝenāsındadur

22.

Fį-Ĥarfi’ş-şįn ǾUrfį-i
Merĥūm ki Kāşif-i
Esrār-ı Mektūmdur,
Bu Ķaśįde-i PürMaǾānįsi ki
ǾUmmānü’l-Cevāhir
ile Nām-zed Olup
Sįne-i Erbāb-ı
Taĥķįķi Teşrįĥ ü
Ķulūb-ı Aśĥāb-ı
Yaķįni Tenvįr ü
Tefrįĥ Buyuraraķ
Ĥażret-i Resūl-ı İns ü
Cān ve BāǾiŝ-i
Tekvįn-i Kevn ü
Mekān YaǾnį
ǾAleyhi’ś-śalˇāt-ı
Ferāvānuŋ Şān-ı
Meǿālį-nişānların
Ŝenā ve Sitāyiş
İderek Sūznāk u
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Dįdeleri Ġamnāk
Oldıġı Ĥālde
Buyurmışlardur
23.

Bu Ķaśįde-i

Kaside

Na’t

31

[mefǾūlü/mefāǾilün/feǾūlün]

Kaside

Rahşiyye

37

[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Kaside

-

75

[mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün]

Kaside

Hiciv

23

[mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün]

ǾAnberįn-sūd ve
Ĥarf-i Şįn ile Müşgendūd Ol Sulŧān-ı
Kerįmü’ş-şān-ı Heft
İklįm Śallallāhu
ǾAleyhi Ve sellemüŋ
Medĥ ü Ŝenāsındadur
24.

Bu Ķaśįde-i
Dāġdaġa-fersā-yı
Ĥarf-i Kāf Sābıķan
Źikri Mürūr İden
Mįr Ebū’l-Fetĥ-i
Leşker-Şikāf Zįr-i
Ziynetde olan Raħşı Śafā-baħş-ı Bādreftāruŋ Ŝenā vü
Sitāyişgerligindedür

25.

Bu Ķaśįde-i Cān-fezā
Merĥūm ǾUrfį’nüŋ
Kesb-i İstiǾdād-ı
MaǾrifetullāh ve
İstiĥśāl-i Tecellį-i
Źāt-ı Ālihį
Esbābınuŋ
Beyānındadur

26.

İǾtibār-ı Merĥūmuŋ
Bu Ķaśįde-i GirānĶadri Daħı Dünyā-yı
Deniyyenüŋ ǾAdem-i
Vefāsına ve Ħuśūśan
Düşmen-i Bį-raĥm ve
Yār-ı Bį-ġam-ħˇāruŋ
İǾtibār Olınmamasına
Telmįĥdür.
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27.

Bu Ķaśįde-i Feraĥ-

Kaside

Na’t

42

[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Kaside

Medhiye

51

[feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Kaside

Medhiye

81

[feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün]

Kaside

Bahariye

40

[fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]

Fezā Ĥayder-i Śaffārā-yı Meydān-ı
Veġā Śāĥibü’s-Seyf
el-Münteđa YaǾnį
Emįrü’l-Müǿminįn
ǾAliyyü’l-Murtażā
Kerremallāhu Veche
ve Rađiyallāhu teǾālā
ǾAnh Ĥażretlerinüŋ
Sitāyişindedür
28.

Bu Ķaśįde-i Leŧāfetfersāları Bālāda Źikr
Olınan Mįr Ebū’lFetĥ Didükleri Şāhuŋ
Sitāyiş ü
Ŝenāsındadur

29.

Bu Ķaśįde-i Bahārāsā
NevǾ-Şükufte-i
Ġonce-i Dil-ārā
YaǾnį Şāh EkberZāde Mįr Ebū’lFetĥ’üŋ Ĥarf-i Lām
İle Ķāfiyesi Zįnetİntimā Olmış
Medĥiyye-i
Bahāriyyeleridür

30.

Bu Ķaśįde-i FeraĥFezā Gülistān-ı
Cinān Gibi Pür-Śafā
Oldıġından Mįr
Ebū’l-Fetĥ’üŋ
Pederleri Şāh Ekber
Nice Nice Taĥiyyāt u
Ŝenālar İle Ol
Gülistāndan Dāmen
Dāmen Güller İhdā
ve Sitāyişler İle Nice
Sünbül ü Reyĥān ve
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EnvāǾ-ı Şükūfeleri
Ĥużūr-ı Şāha İlķāǾ
İderek Hezār
Žarāfetle Buyururlar
Ki
31.

Ĥarf-i Mįm ile

Kaside

Na’t

45

[feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün]

Kaside

Medhiye

46

[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

Kaside

Na’t

34

[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

Kaside

Medhiye

49

[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

MuǾanven Bu
Ķaśįde-i MüşgEndūdeleri Ol SipehSālār-ı Evliyā YaǾnį
Şāh-ı ǾAliyyü’lMurtażā’nuŋ Eŝniye
ve Midĥatinde
Merĥūmu Ķaśāǿid-i
BerGüzįdelerindendür
32.

Bu Ķaśįde-i
Merġūle-Ŧırāz-ı
MaǾnā ve Revnaķbaħşā-yı Dįde-i Bįnā
Şāh Ekber’üŋ
Ferzend-i DilPesendleri Olan Şehzāde Selįm’üŋ Sitāyiş
ü Eŝniyesindedür

33.

Bu Ķaśįde-i MüşgEndūde-i MaǾnā Ol
Yekke-Süvār-ı
Meydān-ı Veġā
YaǾnį Şįr-i Ħudā
Ĥażret-i ǾAliyyü’lMurtażā
Kerremallāhu Veche
ve Rađiyallāhu
ǾAnhuŋ Şöhret-i
Ǿİlme Şān Virerek
Medĥiyyesidür

34.

Bu Ķaśįde-i Ħoş-Edā
Ol Ser-Efrāz-ı Evliyā
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YaǾnį ǾAliyyü’lMurtażā Rađiyallāhu
ǾAnh ve
Kerremallāhu Veche
Ĥażretlerinüŋ Sitāyiş
ü Ŝenālarındadur
35.

Bu Ķaśįde-i Dil-

Kaside

Na’t

70

[feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün]

Kaside

Na’t

41

[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

Kaside

Medhiye

59

[fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]

Kaside

Fahriye

34

[mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün]

Ārāmı Pįrāye-Bend-i
Ķāmet-İi Zįbā-Ħırām
ve Reftāruŋ Girye-i
Gelū-Gįr ile Ālām-ı
Dünyādan Teşekkį
Ŧarįķiyle TaǾrįf-i
Merām İderek İmāmı Hümām YaǾnį
Seyyidü’l-Enām
ǾAliyyü’lMurtażā’nuŋ Eŝniye
ve Sitāyişin Beyān
Ķılaraķ Buyururlar ki
36.

Bu Ķaśįde-i Gevherrįz Ol Şāh-ı
Ķurretü’l-Ǿayn Sipāhı Muśŧafā aǾnį
ǾAliyyü’l-Murtażā
Ĥażretlerinüŋ Medĥ
ü Sitāyişindedür

37.

Bu Ķaśįde-i Dil-ārām
Merĥūmuŋ Kendi
Efendisi Mįr Ebū’lFetĥüŋ Sitāyiş ü
Ŝenāsındadur

38.

Bu Ķaśįde-i Dil-ārāsı
Merĥūmuŋ Kendi
BaǾżı Aĥvāl ü
Eŧvārını Mübeyyen
Bir Nüsħa-i
Nādiresidür
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39.

Bu Ķaśįde-i Ĥadįķa-i

Kaside

Fahriye

21

[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

Gülzār ve Şaķāyıķ-ı
Sebzezār-ı
Merĥūmuŋ Kendi
Şükūfe-i Aĥvālin
Güşād ve Ķafes-i
Tende ǾAndelįb-i
Rūĥuŋ Nāŧıķasıyla
Ŧāvus-ı Rumūzātı
Įrād İtmekdür
40.

Berāy-ı Seħāvet

Kaside

-

8

[mefǾūlü/mefāǾįlün/feǾūlün]

41.

Terkįb-i Bend

Terkib-

-

9

[mefǾūlü/mefāǾįlün/feǾūlün]

Kaside

Na’t

41

[fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]

Kaside

Na’t

11

[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

i Bend
42.

Ĥarfü’n-Nūn Bu
Ķaśįde-i Dil-ārā
Merĥūmuŋ BaǾżı
Kendi Aĥvāllerin
Beyān İderek Ĥażreti Faħr-ı Cihān
Medĥindedür

43.

Bu Ķaśįde Ĥażret-i
Şāh-ı Merdān DestGįr-i Himmetmendān
ǾAliyyü’l-Murtażā
Rađiyallāhu TeǾālā
Ǿanh ve
Kerremallāhu
Vechenüŋ Merķad-i
Münevvereleri Ħāk-i
Āsitānı Ġubār-ı
Tūtiyā-Āŝārlarına
Yüz Sürmek İçün
Maĥall-i Eşrefü’şŞarķ Olan Cānib-i
Necef’e ǾAzm
İdecekleri Eŝnālarda
Mįr Ebū’l-Fetĥ’den
Bir Reǿs-i Bār-Gįrüŋ
İǾŧāsı Rıżāsiçün
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Taķdįm Eyledigi
Niyāz-Nāmesidür
44.

Bu Ķaśįde-i MenbaǾ-

Kaside

Na’t

10

ı Zülāl Ol Ceyb-i
Feyyāż-ı Lā-Yezāl
Śallallāhu ǾAleyhi
Ve sellemüŋ Silsilecünbān Eŝniye ve
Midhat-i Gevher-i
Māl-a-māllerindedür

347

[fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]

4.2. Metnin Çeviri Yazısında ve Metni Kurmada Dikkat Edilen Hususlar
• Süleyman Yanyalı’nın “Şerh-i Dîvân-ı Urfî” adlı eserine tez konusu olarak karar
verdikten sonra, yazma eser kütüphanelerindeki taramalarımız sonucunda, metnin
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY. 9603’te yer alan “Hâzâ Şerh-i

Dîvân-ı Urfî be-Takrîr-i Süleyman Efendi Yanyalı” başlıklı simâ kayıtlı tek
nüshasını tespit edebildik. Böylece müellifin de takririyle düzenlenen nüshadan
yararlanılarak, metin tesisine başlanmıştır. Metnin çeviri yazısında dikkat edilen
yazım kuralları ve metni kurmada dikkat edilen hususlar şunlardır:
• Elimizdeki nüshada geçen Arapça kısımlar transkribe edilmiştir. Daha sonra dipnotta
tercüme edilerek tespit edilen asıl kaynağı verilmiştir. Kaynakları tespit
edilemeyenlerin ise sadece tercümeleri verilmiştir.
• Metnin yazımında “Times Turkish Transcription” fontu; genel olarak İsmail
Ünver’in “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler” adlı makalesindeki ilmî
çevriyazı teklifleri benimsenmiştir.
• Metinde büyük-küçük harf kullanımına dikkat edilmiştir. Başlıkların ve beyitlerin ilk
harfleri büyük yazılmıştır. Metinde geçen özel isimlerin ilk harfleri de büyük
yazılmıştır.
• Transkripsiyonlu metinde tarafımızca belirlenen noktalama işaretlerine riayet
edilmiştir.
• Metinde varak numaraları her iki sayfanın arasındaki satırda verilerek sayfaların
takibi kolaylaştırılmıştır. Beyitlerde mısraların içine denk gelen varak numaraları,
bütünlüğünün korunması amacıyla, beyitten sonra verilmiştir.
• Başlıklar ortada kalın olarak yazılmıştır.
• Metinde geçen Farsça kısımlardan Urfî’ye ait beyitler, önce Arap harfli olarak
yazılmıştır. Daha sonra, Farsça telaffuzlarına sadık kalınarak transkripsiyonları
yapılmıştır. Üçüncü olarak, 2 bin civarı beyitin dipnot olarak günümüz Türkçesine
tercümeleri verilmiştir.
• Ayet meallerinde Türkiye Diyanet Vakfı Meali esas alınmıştır.
• “ıp,ip,up,üp” zarf-fiil ekinin yazımında “b” şekli yerine yaygın kullanılan “p”li
yazımlar tercih edilmiştir.
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• Şerh edilen beyitlerde yer alan atıf vavları “u, ü, vu, vü” olarak yazılmıştur. Nesir
kısımlarında ise “ve”, “u,ü” olarak yazılmıştır.
• Farsça hâl ekleri, “râ, be, ez, der” geldikleri kelimelerden; Farsça ön ek ve “der”,
“ber” gibi fiillerden önce gelen edatlar, kelimelerden “-” ile ayrılmıştır. Bu
uygulamayla, anlam karmaşasının da önüne geçilmeye çalışılmıştır.
• Tekil şahıs zamiri ile atıf vavının karışmaması için atıf vavı “u” 3. Tekil şahız zamiri
“ū” şeklinde yazılmıştır.
• Metnimizde vasf-ı terkîbî yapısını oluşturan kelimeler birbirinden kısa çizgiyle
ayrılmıştır.
• Vav-ı madule “ħˇace, ħˇįş” gibi kelimelerde olduğu gibi “ˇ” işaretiyle gösterilmiştir.
• Câlî mastarların yazımında tek “y” benimsenmiştir.
• Farsça fiil kökenli son ekler, “-” ekiyle kelimeden ayrılmıştır.
• İsim ve fiillerden önce gelen Farsça “bį, nā, me, ne gibi” olumsuzluk ekleri,
kelimelere “-” ile eklenmiştir.
• Metinde “min, bi, alâ, fî, li” gibi Arapça ön edatlar Farsça ön ekler gibi kelimelerden
“-” ile ayrılmıştır.
• Çoğunlukla aynı iki kelime arasına gelen “ā, be” gibi Farsça edatlar da “-” ile
ayrılmıştır.
• Farsça manzum kısımlarda, “zi-ān, ve ān” gibi kelimelerde, vezin gereği ilk
kelimedeki vokal düşürülerek, kesme işareti ile “z’ān, v’ān” şeklinde yazılmıştır.
• Hem Farsça hem de Türkçe kısımlarda, kelimelerin mümkün mertebe Türkçe
telaffuzlarına göre transkribe edilmeye özen gösterilmiştir. Farsçada olup Türkçede
kullanılmayan “şod, kon” gibi kelimelerin Latin harflerine aktarılmasında, Farsça
telaffuzlarına uygun olarak “u, ü” harfi yerine bir İranlının telaffuzuna uygun olarak
genellikle “o” harfi kullanılmıştır. Lakin Türkçede yaygın kullanım kazanmış
“Bülbül, gül, güfte” gibi kelimelerin “Bolbol, gol, gofte” gibi telaffuzları
kullanılmamıştır.
• “Allâh” lafzıyla yapılan tamlamalarda, izafet durumu ve çizgiler kullanılmamıştır.
• Metinde 168 derkenar vardır. Bu derkenarlar, bilginin alakalı olduğu satırdaki kelime
ya da cümleye dipnot olarak, sayfa sonunda transkripsiyonlu şekliyle eklenmiştir.
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Transkripsiyon Alfabesi
Arap Harfi Transkripsiyon Karşılığı
ا،آ

a, ā

ﺽ

đ, ż

ﺀ، )أ،)ا

ǿ

ﻁ

ŧ

ﺏ

b

ﻅ

ž

ﭖ

p

ﻉ

Ǿ

ﺕ

t

ﻍ

ġ

ﺙ

ŝ

ﻑ

f

ﺝ

c

ﻕ

ķ

ﭺ

ç

ﻙ

k

ﺡ

ĥ

ﮒ

g

ﺥ

ħ

ﯓ

ŋ

ﺩ

d

ﻝ

l

ﺫ

ź

ﻡ

m

ﺭ

r

ﻥ

n

ﺯ

z

ﻭ

v, o, ö, u, ū, ü

ﮊ

j

ﻩ

h

ﺱ

s

ﻻ

l

ﺵ

ş

ﻯ

y, į

ﺹ

ś
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TRANSKRİPSİYONLU METİN
[1b]1
Bismillāhi’r-Raĥmāni’r-Raĥįm
Haźā Şerĥu Dįvān-ı ǾUrfį Be-Taķrįr-i Süleymān Efendi Yanyalı
El-ĥamdülillāhi Rabbi’l-Ǿālemįn. Ve’ś-śalaˇtu ve’s-selāmu Ǿale’s-seyyidi kāffeti’l-ümem
ve’l-murselįn ve ālihį ve aśhābihį ecmaǾįn. MaǾlūm ola ki ķaśāǿid ü eşǾar-ı leǿālį-niŝār-ı
ǾUrfį-i Şįrāzį Ǿaleyhi raĥmeti’l-bārį mütercimi ĥaķįr-i pür-taķśįr Medįne-i Yanya ve cümle
bilād-ı Arnavud ve der-bendānuŋ ĥāvį olduġı emśār u ķurānuŋ vālį-i vālā-şānı ve maĥāris-i
bülend-iķtidārı bulınan.
ŞiǾr:
Źātı ile buldı vezāret şeref
Görmedi emŝālini çeşm-i selef
ǾAķlla bil Āśaf-ı devrāndur
Fażlla ħod fāris-i meydāndur
ŚanǾat-ı pākįze idüp Rabb cūd
Fażl u hüner luŧf u keremden vücūd
Şįr-i veġā, śaĥib-i seyf ü ķalem
Fażl u seħā ile vücūdı Ǿalem
Ĥįn-i rezm Rüstem-i düşmen-şikār
Vaķt-i bezm ġonce-i faśl-ı bahār

1

Derkenar: ĶavāǾid-i Fārsiyyeden fermūde-i Şehābe’d-dįn-i Kirmānį:

Her kocā mā-ķabl-i vey coz śarf-ı Ǿillet sākįnest
Hemçü “kerd” “merd” ü “serd” ü bord ān-rā dāl ħˇān
Her kocā mā-ķabl-i vey sākin be-ĥarf-i Ǿilletest
Hemçü “bāz” u “būz” “bįz” ü “bāze” ān-rā zāl ħˇan
“Min-kelâmi’l-musannif mimmâ leyse fi’l-metn” (Müstensihin sözlerindendir, metne dahil değildir)
“Bāz”, “būz” didügi vesāǿir ķıyās ile “bād”, “būd” istiǾmālidür fülānda.
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Ħulķ-ı ĥüsn-i fażl u seħa vü edeb
Źat-ı şerįfinde nümāyān heb
İtdi Ħudā źāt-ı kerįmin hemān
BāǾiŝ-i āsāyiş-i ħalķ-ı cihān
Neŝr: YaǾnį āfitāb-ı burc-ı vezāret ve maŧlaǾ-ı kevkeb-i saǾādet, ĥāfıž-ı nüfūź-ı dįn ü devlet
ve nāfiź-i aĥkām-ı uśūl-ı şerįǾat, tābiǾ-i fermān-ı ħalįfe-i rū-yı zemįn, ķāhir-i eǾādį-i dįn-i
mübįn, fātiĥ-i cidār-ı ķılāǾ-ı naśārā, devletlü Depedelenli ǾAlį Paşa ĥażretlerinüŋ Ǿabd-i
ħalķa-be-gūşı ve çāker-i direm-ħarįdesi bulınup biŋ iki yüz on iki senesi evāǿilinden intihāyı zindegānįsine ķadar müşārun ileyhüŋ encüm-miŝāl müctemiǾ-i yemįn ü yesār-ı hˇān-ı
niǾamı ve maĥşer-i eŧrāf-ı bezm-i iĥsān u keremleri olan erbāb-ı fażl u hüner ve aśĥāb-ı
belāġat ve ĥüsn-seyr źevāt-ı sütūde-śıfata muķārenet ve fażl-ı ādābları eŝerine tetebbuǾ u
taĥśįl-i mümāreset birle nükte-i şiǾr ü inşāya meh-mā-emken kesb-i muǾārefe vü ıŧŧılāǾ
itmişidüm. Ħuśūśan müşārun ileyhüŋ zamān-ı saǾd-iķtirānlarında ebvāb-ı baġy u ŧuġyān
mesdūd ve fikr-i fāsid-i erbāb-ı şifāǿ ve aġrāż mefķūd olmaġın Ǿālem bir vechile sāyesinde
[2a]
āsūde-ĥāl ve merķatü’l-bāl olup sırr-ı istirāĥati nihāde, visāde-i Ǿizz ü iķbāl olmışlar idi ki
zįr-i ķalem-rev-i ĥükūmetlerinde olan memālik-i maĥrūse-i devlet-i ebed-müddet-i
ǾOŝmāniyye ķurā vü emśārı sekenesinüŋ śıġār u kibārı bi-ĥaźāferehüm mesįregāh-ı feraĥpeyvend ve be-taĥśįś-i mesācid ü maǾbedlerinde ĥużūr-ı ķalb ve şeŧāret ile daǾvāt-ı ħayriyyei devlet ü iķbāllerinden ħālį degiller idi. Bināǿen Ǿaleyh ĥaķįr daħı nām-ı şerįfi ħayr ile yād
olsun. Ve böyle hengām-ı ferħunde-āŝār beyhūde fevt olmasun ve bu cemǾiyet-i fikr ü ķulūb
hücūm-ı ketāǿib-i ālām-ı dehr-i nā-hencārdan mānend-i benātu’n-naǾş tārumār ķılınup furśat
elden gitmesün ĥüsn-i žannıyla ǾUrfį-i nām-dāruŋ dest-res olduġumuz müteǾaddid ķaśāǿid
ü münācāt u miǾrāciyye-i Cenāb-ı Ħˇāce-i kāǿināt śallallāhu TeǾālā Ǿaleyhi ve sellem ve
baǾżı ġazel ü muķāŧaǾātuŋ temmetü’l-lafž olmaķ üzre leng ü lūk ŧarįķ-i terceme vü inşāsına
sülūk eyledüm. Ümįdvārum ki bu dest-āvįz-i nā-çįzānemüzde vāķıǾ olan muǾāyebe vü ķuśūr
manžūr-ı nažar-ı Ǿāŧıfet-i eŝer-i erbāb-ı fażl u hüner olduķda dāmen-i zed-i tār-ı Ǿafv u śafĥ
ile pūşįde idüp daǾvāt-ı ħayriyye ile yād u teźkār eyleyeler ve min-allāhi’t-tevfįķ.
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1
[fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]

ای متاﻉ ﺩﺭﺩ ﺩﺭ باﺯاﺭ جاﻥ انداخته
2انداخته

گوهر هر سوﺩ ﺩﺭ جیب ﺯیاﻥ

1. Ey metāǾ-ı derd der-bāzār-ı cān endāħte
Gevher-i her sūd der-ceyb-i ziyān endāħte
“Endāħte” lafžında yā-yı ħiŧāb maķāmına ķāǿim bir hemze taķdįr olınup ve her maĥalde
beyte münāsib maǾnāya aħź olınur. “Endāħte” lafžınuŋ māżį vü śįġalarında śarf eylemek
müstaĥsendür. Ĥüsn-i kelām içün münādā ħaźfıyla ķarār-dāde olmışdur. “MetāǾ-ı derd” derd
ü elem metāǾı dimekdür. “Bāzār-ı cān” cān u dil bāzārı dimekdür. “Endāħte” atmışsuŋ
dimekdür. “Gevher-i her sūd” her bir fāǿide cevherini dimekdür. “Der-ceyb-i ziyān” żarar
ceybine dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şol Allāh ki metāǾ-ı derd ve kālā-yı elemi ĥükūmetüŋle bāzār-ı cān u dile
vażǾ eylemişsüŋ ve yine ĥükūmetüŋden nāşį her bir fāǿide gevherini ziyān u żarar ceybine
tevdįǾ eylemişsüŋ. Zįrā emtiǾa-i fāħire-i derd ü elem bāzārı şānuŋdur ki her bir ziyānı
żımnında biŋ gevher-i sūd u ser-māye-i nā-maǾdūd ĥāśıl ola. Ten bāzārı fāǿidesi żımnında
biŋ ceyb ü ħüsrān mevcūd olduġı gibi yaǾnį metāǾ-ı derdi bāzār-ı cāna atduŋ ve her bir fāǿide
gevherini żarar u ziyān ceybine bıraķduŋ. Ĥāśılı metāǾ-ı derd ve kālā-yı
[2b]
miĥenden ĥāśıl olan sūdı bāzār-ı dükkānçe-i ten-i insānda bıraķduŋ ki ol żiyān u żarar ve
imāretden bį-eŝer bir maĥaldür. Pes metāǾ-ı derd ü miĥen muķabelesinde ceyb-i ziyān ki
bāzār-ı cān-ı Ǿāşıķdur. Ĥikmetüŋle her bir fāǿide gevherini anda ķomışsuŋ dimekdür.
نوﺭ حیرﺕ ﺩﺭ شب اندیشه اﻭصاﻑ تو
3انداخته

پس همایوﻥ مرﻍ عقل اﺯ آشیاﻥ

2. Nūr-ı ĥayret der-şeb-i endįşe-i evśāf-ı to
Pes hümāyūn murġ-ı Ǿaķl ez-āşiyān endāħte

2

Ey (Allahım), dert malını gönül pazarına bırakmışsın, bütün kâr cevherini de zarar cebine koymuş(sun).

3

Senin vasıflarının düşüncesinin gecesindeki hayret ışığı mübarek akıl kuşunu yuvasından düşürmüş.
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Bu beyt-i gevher-niŝār śayyādlaruŋ şeb-i tārda āşiyānesinde āsūde vü ġunūde olan murġ-ı
serįü’s-seyrüŋ çerāġ ile zįr-i āşiyānesine girüp iśabet-i şiddet-i şaǾşaǾa vü żiyāsından sernigūn itdüklerine telmįĥdür. “Nūr-ı ĥayret” vālih ü ĥayrānlıķ nūrı dimekdür. “Der-şeb-i
endįşe-i evśāf-ı to” senüŋ vaśf-ı belįġüŋ endįşesi gicesi dimekdür. “Bes humāyūn” ķatı çoķ
mübārek ve ķutlu dimekdür. “Murġ-ı Ǿaķl” Ǿaķıl ķuşı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ħudāvend-i Lā-yezāl v’ey mālikü’l-mülk-i bį-miŝāl! Evśaf-ı bį-nihāyeŋ
şeb-i endįşesinde nūr-ı ĥayret şaǾşaǾası nice nice mübārek ve ķutlu murġ-ı Ǿaķlı
āşiyānesinden uçurup iġrāb itmişdür. YaǾnį vaśśāflaruŋa evśāf-ı bį-nihāyeŋ şeb-i
endįşesinde vāķıǾ olan nūr-ı ĥayret şaǾşaǾası ķatı vāfir ķutlu murġ-ı Ǿaķlı vekn ü vekrinden
dūr itmişdür. Zįrā murġ şeb-i tārda nūr-ı çerāġı görse bir müddet müstevlį-i ĥayrānį olup
baǾdehu yā firār yā ser-nigūn olur. Keźālik senüŋ vaśfuŋ endįşesi şebinde vāķıǾ olan nūr-ı
ĥayret żiyāsı daħı ķatı çoķ murġ-ı Ǿaķlı lānesinden pervāz itdürmişdür. Ĥāśılı merĥūm ǾUrfį
künh ü ĥaķįķat-ı ilāhiyyeye varılmaduġın beyān içün zebān-dırāz-ı iǾtirāf-ı Ǿacz idüp
buyurur ki: Endįşe-i evśāf-ı belįġüŋ sevdāsında olanlaruŋ aħbārı her ne ķadar evc-i
teceliyyātında serįü’s-seyr ve ķuvve-i fikrį ile dūr-endįş olur ise de Ǿāķıbet mūrġ-ı ser-āsime
gibi perįşān ve nūr-ı ĥayretden müşevveş ü bį-nişān olur, dimekdür.
Beyt:
Źātına idrāk irişmek muĥāl
Dergehine irmedi murġ-ı ħayāl
اﺯ کماﻥ نا جسته ﺩﺭ چشم تحیر کرﺩﻩ جا
4

معرفت گر تیر حکمی بر نشاﻥ انداخته

3. Ez-kemān nā-cüste der-çeşm-i taĥayyür kerde cā
MaǾrifet ger tįr-i ĥükmį ber-nişān endāħte
“Ez-kemān nā-cüste” yaydan śıçramadan dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: MaǾrifetullāh tįr-i ĥükmin gerçi hedef-i maķśada atmışdur. Ammā henūz
kemāndan śıçramadan dįde-i taĥayyüre iśabet idüp dikilüp ķalmışdur bu. Mażmūn-ı beyt:
Cevelān-ı Ǿaķl Ǿāķıbeti ĥayret olduġı gibi maǾrifetüŋ daħı muntic-i heyecān olduġın işǾārdur.
Ĥāśılı dimek olur ki maǾrifet tįr-i ĥükmin egerçi atmışdur ammā kemānından çıķmadan

4

Mârifetullah, hüküm okunu her ne kadar hedefine fırlatmış olsa da kemandan çıkıp hayret gözüne takılmış.
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defǾaten çeşm-i taĥayyüre iśābet eyleyüp künh ü ĥaķįķatin görmekden nā-bįnā eylemişdür,
dimekdür.
صید ﺩﻝ اﺯ بهر آگاهی صیاﺩ اﺯﻝ
[3a]
5

ﺩﺭ کمند ﻁرﻩ عنبر فشاﻥ انداخته

4. Śayd-ı dil ez-behr-i āgāhį-i śayyād-ı ezel
Der-kemend-i ŧurre-i Ǿanber-feşān endāħte
“Śayyād-ı eźel”den murād maĥbūb-ı eźeldür ki kāffe-i maħlūķ Ǿāşıķ-ı şūrįdesidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Śayyād-ı eźeli śayd-ı dile bildürmek içün śayd-ı dili ibtidā bir kemend-i ŧurrei Ǿanber-feşāna atmışsuŋ. YaǾnį murġ-ı dil ki śayyād-ı eźelüŋ śaydıdur. İbtidā bir ŧurresi
Ǿanber-feşān bir ķaddi bālānuŋ kemend-i kākülüne atarsuŋ. Tā ki śayyād-ı eźelüŋ ķadr u
ķıymetin bildürüp aĥvāl u keyfiyetin ifhām itdüresin, dimekdür.
کرﺩﻩ اﺯ عرفاﻥ لباﺱ عجز ﺭا ﺩاماﻥ ﺩﺭاﺯ
6

کوتهی ﺩﺭ جیب عقل نکته ﺩاﻥ انداخته

5. Kerde ez-Ǿirfān libās-ı Ǿacz-rā dāmān dırāz
Kūtehį der-ceyb-i Ǿaķl nükte-dān endāħte
“Kūtehį” ķıśalıķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ħudāvend! Niçün dāmān-ı libās-ı Ǿaczi Ǿirfān cihetiyle dırāz eylemişsüŋ
ve ĥikmetüŋden nāşį ķıśalıġı ceyb-i Ǿaķl-ı nükte-dāna atmışsuŋ. YaǾnį efkār-ı beşer
ĥaķįķatüŋe varmaduġından iǾtirāf-ı Ǿacz eyledüginden dāmān-ı libās-ı Ǿaczi Ǿirfāndan
addidüp ol cihetle Ǿacz-i insānı mevkiǾ-i iǾtibāra vazǾ eylemişsüŋ. Belį insāna iǾtirāf-ı
Ǿaczden büyük Ǿirfān olmaz. Pes netįce-i haķāyıķ-ı esrār-ı ilāhįye Ǿadem-i vuśūl emr-i āşikār
olduġı śūretde iǾtirāf-ı Ǿacz daħı Ǿirfāndan addolınup muǾteber olur. Niteki dimişlerdür:
عجزا الواصفونه من اﻭصافک
ما عرفناک حققا معرفتک
5

Ezel avcısını tanımak için gönül avını sevgilinin anber saçan kakülünün kemendine bırakmış.

6

Âcizlik elbisesinin eteğini irfan yönünden uzun yapıp, kısalığı âriflerin akıl cebine bırakmış.
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ǾAczen el-vāśifūne min-evśāfik
Mā Ǿarefnāke ĥaķķā maǾrifetik7
ve daħı Ǿaķl-ı nükte-dān źāt u ĥaķāyıķın Ǿadem-i idrāk ile kūtehį-i ādem intiķāli anuŋ ceybine
vażǾ eylemişsüŋ. Belį Ǿaķl ne ķadar sürǾat-endįş ise de ĥaķįķat-ı źāt-ı Kibriyāya irmekde
maķŧūǾu’ź-źeyldür, dimekdür.
فیض ﺭا ناﺯﻡ که هر کس پا ﺩﺭین ﺭﻩ ماندﺵ
8

ﺩﻝ بدست آﻭﺭﺩ ﻭ جاﻥ ﺩﺭ میاﻥ انداخته

6. Feyż-rā nāzem ki her kes pā-der-įn reh māndeş
Dil-be-dest āverd ü cān der-miyān endāħte
“Feyż-rā nāzem” şol feyże ķurbān olayum, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Haķāyıķ-ı esrār-ı nā-mütenāhį-i ilāhįye vuśūl Ǿadem-i imkān olduġı nümāyān
olduġı taķdįrce şol feyż ü himmete ķurbān olayum her ol kimsenüŋ ki ayaġı meydān-ı Ǿaşķda
ŝābit-ķadem ķalup ve ķalbin daħı ele getürüp cānuŋ meydān-ı maĥabbetde mānend-i gūy-ı
ġalŧān. YaǾnį şol kimse ki ŧaleb-i maǾrifetde ŝābit-ķadem olaraķ göŋlin daħı ele getüre ve ol
ŧarįķde cānın fedā eyleye zihį merd-i kāmil dimekdür.
ای به ﻁبع باﻍ کوﻥ اﺯ بهر برهاﻥ حدﻭﺙ
9انداخته

ﻁرﺡ ﺭنگ آمیزی اﺯ فصل خزاﻥ

7. Ey be-ŧabǾ-ı bāġ-ı kevn ez-behr-i burhān-ı ĥudūŝ
Ŧarĥ reng-āmįzį ez-faśl-ı ħazān endāħte
“Bāġ-ı kevn” kāǿinātdur ki ĥudūŝ olduġına delįl-i ķaŧǾįsi gāh iśābet-i śarśar-ı ħazān ile
pejmürde ve gāh rįziş-i bārān-ı ebr-i bahār-ı śafā-resān ile ārāste olduġıdur. Ĥudūŝ śoŋradan
vücūd bulmış ve Ǿārıżį dimekdür. “Ŧarĥ” teǾsįs ü bünyād itmek maǾnāsınadur. Ve daħı bu
beytüŋ mażmūnı mertebe-i istidlāldür ki ehl-i įmāna nisbet-i delįl-i ķudret-i
7

Seni vasfedenler seni vasfetmekten âciz kaldılar, biz seni hakkıyla bilip tanıyamadık. (Bu ifade anlamsal

açıdan En’am/6: 91 ayetiyle benzerlik göstermektedir)
8

Bu yolda cesaret gösterip canını ortaya atan herkesin feyzine kurban olayım.

9

Ey varlığı kendisinin yarattığına delil olsun diye hazandan, varlık bağının tabiatına karışık renkler planlayan

(Allah)
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[3b]
Rabbü’l-enām ve münkirān-ı dehrįye vesāǿir kefereye ĥuccet u ilzāmdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şol Ķādir-i muŧlaķ ki mevcūdāt ĥudūŝı olduġına delįl olmaķ içün ŧabįǾatı bāġ-ı kevnde faśl-ı ħazān vasıŧasıyla nuķūş-ı reng-āmįzi ŧarĥ u bünyād idüp beyāża
çıķarmışsuŋ, yaǾnį bāġ-ı Ǿālem āfet-i sermā ve gezend-i hubūb-ı rūzgār-ı şitā ile ġāret-zede
olup Ǿüryān iken ĥulle-i sebz-i nev-bahār ile zįnet bulması ve nebātātı berd-i ħazān-ı
ķıyāmet-nişāndan mevtāya mülĥaķ olduķları nümāyān iken: Feiźāhum ķıyāmun yenžurūn10
işāreti üzre her biri ĥayāt-ı tāze bulup daħme-i melekūt-ı ġarrādan cilve-nümā olması
muķteżā-yı Ǿaķl-ı selįm üzre kemāl-i taśarruf-ı Ĥaķķ’a burhān-ı ķāŧıǾ olduġı şems-i tābāndan
ıžhar u bedįhįdür.
سرعت اندیشه ﺭا افکند ﺩﺭ ﺩاماﻥ تیر
11

عاﺩﺕ خمیاﺯﻩ ﺩﺭ جیب کماﻥ انداخته

8. SürǾat-i endįşe-rā efkend der-dāmān-ı tįr
ǾĀdet-i ħamyāze der-ceyb-i kemān endāħte
“Ħamyāze” insāna vāķıǾ olan ĥālet ki aŋa Türkį’de esnemege dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Zihį ĥikmet ve ķudret-i Ħudā ki sürǾat ve ĥareket-i fikr-i insānįyi dāmen-i
tįrde bıraķmışdur ve ħamyāze-i ādemįyi kemānuŋ egilüp yine açılmasında ižhār eylemişdür.
Ve daħı kemānda ħamyāze ħayāli güzelce taħayyül eylemiş. Egerçi ħadengüŋ serįü’s-seyr
olması ve kemānuŋ ħamyāzesi esbāb-ı Ǿārıżį ile ise de. Ĥāśılı dimek olur ki ey Ħudāvend-i
Ķādir! Ĥikmetinden nāşį sürǾat-i endįşe-i beşeri śıfat-ı tįrde ižhār eyledi. Ħuśūśan ħamyāzei insānįyi kemānuŋ bükilüp yine açılmasında ibrāz eyledüŋ dimekdür.
ﺩﺭ چمن های محبت هر قدﻡ چوﻥ کربال
12

اﺯ نسیم عشوﻩ فرﺵ اﺭغواﻥ انداخته

9. Der-çemenhā-yı maĥabbet her ķadem çün Kerbelā
Ez-nesįm-i Ǿişve ferş-i erġuvān endāħte

10

“Bir de bakarsın onlar kalkmış bekliyorlar.” (Zümer/39: 68)

11

Düşünme hızını okun eteğine asmışsın, esneme alışkanlığını ise yayın cebine koymuşsun.

12

Muhabbet bağında atılan her adım Kerbela gibidir. Zira cilve esintilerinden here yer erguvan gibi kırmızı

halıya dönmüş.
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“Ferş” bisāŧ ve döşeme maǾnāsınadur. “Erġuvān” maǾrūf aġacuŋ şükūfelerine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ĥākim-i bį-enbāz! Çemenzār Ǿālem-i maĥabbetde ser-tā-be-ķadem ġunc
u nāz nesįminden bisāŧ-ı erġuvānį döşemişsüŋ. Tįġ-i bį-dirįġ ħāric-i ħūn-ı şühedā ile śaĥn-ı
muķaddese-i Kerbelā’yı lāle-reng eyledükleri gibi. Ĥāśılı nesįm-i Ǿişve vü nāz ile çemen-i
maĥabbeti ferş-i surħ ile tezyįn eyledüŋ. Tā ki Ǿuşşāk anda kesb-i śafā vü sürūr eyleyeler,
dimekdür.
مرﻍ ﻁبع اندﺭ هوای معصیت نگشوﺩﻩ باﻝ
13

عفو تو شاهین ﺭحمت ﺭا بر آﻥ انداخته

10. Murġ-ı ŧabǾ ender-hevā-yı maǾśiyet ne-g’şūde bāl
ǾAfv-ı to şāhįn-i raĥmet-rā ber-ān endāħte
“Ne-g’şūde bāl” henūz ķanadlanmazdan dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ħudāvend-i bį-zevāl! Zihį luŧf u iĥśān ki murġ-ı tabǾ hevā-yı maǾśiyetde
henūz per ü bāl güşād itmezden şāhįn-i raĥmet-i Ǿafvuŋ ol peçe-i bį-per üzerine śalup įǾdām
idersüŋ. Bu beytde leŧāfet henūz ķavl-i maǾśiyet itmezden Cenāb-ı Ĥaķ raĥmetine anı
sezāvār eyledüginden şāhįn-i Ǿafv ile ol peçe-i maǾśiyeti maĥv
[4a]
u iǾdām eyledügidür.
سایه پرﻭﺭﺩ غمت ﺩﺭ آفتاﺏ ﺭستخیز
14

فرﺵ استبرﻕ به ﺯیر سایباﻥ انداخته

11. Sāye-perverd-i ġamet der-āfitāb-ı restaħįz
Ferş-i istebraķ be-zįr-i sāyebān endāħte
“İstebraķ” cennet ĥullelerinden bir nevǾ müźehheb elbiseye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ħudāvend! Niçün bu dār-ı fenāda sāye-i ġamuŋla perverde olanlaruŋ dārı Ǿuķbāda: Lā yeravne fįhā şemsen velā zemherįrā15 mażmūnı ĥasb-i hālleri olup: MuttekiǾįne

13

Tabiat kuşu isyan arzusuyla kanat açmadan evvel (zira) senin affın rahmet şahinini onun üstüne salmış.

14

(Dünyada) gam gölgene sığınanlara mahşer güneşinde gölgelik altında cennet halısı serdin.

15

“Orada ne güneş (yakıcı sıcak) görürler, ne de dondurucu soğuk.” (İnsân (Dehr)/76: 13)

358

Ǿalā-furūşin baŧāǾinuhā min-istebraķin16 āyetinüŋ mefhūmı ĥüsn-i meǿālleri olduġı gibi
cennet daħı źāt u śıfātına muķārenet idenlerüŋ: Fį-maķǾadi śıdķın Ǿinde melįkin muķtedir17
maķām ve merciǾleridür. Ĥāśılı śaĥrā-yı ķıyāmetde tāb-ı maĥşerden raĥmet ve germiyet-i
şiddet-i āfitābdan meşaķķat çekmezden erįke-ārā-yı žıll-ı muĥāfažatuŋ olup ferş-i istebraķnişįn-i ĥimāyetüŋ olmaları muķarrerdür. Zįrā dār-ı fenāda āteş-i derd-i ġamuŋla sūziş ü
güdāzişde olanları dār-ı beķāda ħˇān-ı niǾamuŋla ber-luŧf u iĥsān itmek şānuŋdandur,
dimekdür.
ﻁعمه مرﻍ غمت ﺭا مغز جاﻥ آﻭﺭﺩﻩ اﻡ
18

آﻥ هما تا سایه بر این استخواﻥ انداخته

12. ŦuǾme-i murġ-ı ġamet-rā maġz-ı cān āverde em
Ān hümā tā sāye ber-įn üstüħˇān endāħte
“ŦuǾme” meǿkūlāt u meşrūbāta dirler. Ve daħı hümā-yı bālā-pervāzuŋ ŧuǾmesi üstüħˇān
olduġın işāret ider.
Beyt:
همای بر همه مرغاﻥ اﺯ آﻥ شرﻑ ﺩاﺭﺩ
19

که استخواﻥ خوﺭﺩ ﻭ جانوﺭ نیاﺯ ﺩاﺭﺩ

Hümāy ber-heme murġān ez-ān şeref dāred
Ki üstüħˇān ħored cānver niyāz dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ħālıķ-ı bį-Ǿillet! Ġam u elemüŋ hümāsı mānend-i üstüħˇān bu żaǾįf ü
naħįfüŋ cismine sāye-endāz olalıdan berü anuŋ ġıdāsını maġz-ı cāndan tertįb itmişdür. YaǾnį
vaśluŋ ile evc-i bālāya pervāz idem içün riyāżāt-ı şāķķa ve miĥen ü meşāķķa ile cismümi zār
u lāġar iderüm. Şol ümniye içün ki bu cism-i lāġardan çıķınca hümā-yı ġamuŋla evc-i rifǾati ĥużūra pervāz eyleyem, dimekdür.

16

“Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar.” (Rahmân/55:54)

17

“Muktedir bir hükümdarın katında, doğruluk meclisindedirler.” (Kamer/54: 55)

18

O Hüma kuşu bu kemiğe gölgesini salsın diye gam kuşuna yem olarak can getirdim.

19

Hümâ bütün kuşlardan daha şereflidir. Çünkü o kemikle geçinir ve diğer canlıları incitmez. (Sa’dî, Gülistan,

1. Bab, Hikâye 15)
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ای مذلت ﺭا ﺭﻭاﺝ ﺩاﺩﻩ ﺩﺭ باﺯاﺭ عشق
20انداخته

عزﺕ ﻭ شاﻥ ﺭا ﺯ اﻭﺝ عز ﻭ شﺄﻥ

13. Ey meźellet-rā revāc dāde der-bāzār-ı Ǿaşķ
Ǿİzzet ü şān-rā zi-evc-i Ǿizz ü şeǾn endāħte
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şol Allāh ki bendergāh21-ı bāzār-ı Ǿaşķda meźellet ü ħorluġa revāc
virmişsüŋ. Ǿİzzet ü şānuŋ bāzār-ı meźkūrede kesādı olup Ǿizz ü celālinüŋ daħme-i ħāk-ı
meźelletde maĥv u iǾdām eyledigüŋ yaǾnį bāzār-ı Ǿaşķda metāǾ-ı miĥnet ve kālā-yı
meźelletden ġayrı revāc u ķıymet bulmış nesne yoķdur. Zįrā maǾşūķ bu bāzārda Ǿizzet ü
şānuŋ rifǾat u Ǿažametin hįçden additmişdür, dimekdür.
هر کجا تاثیر غم ﺭا ﺩاﺩﻩ ای اﺫﻥ عموﻡ
22انداخته

شاﺩی ﺭاحت ﺭساﻥ ﺭا ناتواﻥ

Her kocā teǿŝįr-i ġam-rā dādeį iźn-i Ǿumūm
Şādį-i rāĥat-resān-rā nā-tüvān endāħte
“ǾUmūm” Ǿāmme ve kāffedendür; keŝret ü cumhūr maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Perverdigār-ı
[4b]
Ǿālem! Her ķanġı Ǿāşıķuŋ vücūdında ki ġam u elem [ve] Ǿumūm u keŝret hücūmına teǿŝįr
virmişsüŋ. Ol maĥalde rāĥat-resān olan şādlıġı żaǾįf ü naħįf idüp Ǿumūmı ġam çekmek
icrāsında bıraķmışsuŋ. Zįrā maĥall-i miĥnet ü ġam olan eczā-yı bedende Ǿumūm-ı ġamuŋ
ĥikemi nāfiź olıcaķ bedeni żaǾįf idüp fenāya įśāl itmek deǿb-i ķadįmdür. Pes ġam-ālūd u
miĥnet-zede olan Ǿāşıķ ekl ü şurb ve ħˇāb u ĥużūr u ŧarabdan münķaŧıǾ olınca nā-tüvānlıķ
daħı yaķasın alup maĥv eyler, dimekdür.
ﺯین خجالت چوﻥ برﻭﻥ آیم که ﺩﻝ ﺩﺭ موﺝ خوﻥ

20

Ey aşk pazarında düşkünlük ve zelilliğe kıymet vermiş olan (Allah!) İzzet ve büyüklüğü yücelik ve alçaklık

zirvesinden atmışsın.
21

Derkenar: “Bendergāh” liman ki anda gemiler eglenir.

22

Her nerede üzüntünün tesirine umûmî izin vermişsen, rahatça şad ve mutlu olmak orada zordur.
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23انداخته

نو عرﻭساﻥ غمت ﺭا مو کشاﻥ

14. Z’įn ħacālet çün birūn āyem ki dil der-mevc-i ħūn
Nev-Ǿarūsān-ı ġamet-rā mū-keşān endāħte
“Z’įn ĥacālet” bu Ǿār u nengden dimekdür. “Çün bįrūn āyem” Ǿuhdesinden nice geleyüm
dimekdür. “Nev-Ǿarūsān-ı ġamet” senüŋ ġuśśa vü elemüŋ nev-Ǿarūsları dimekdür. “Mūkeşān” śaçından ķavrayup ŧışra çeküp atmaķdan kināye.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Rezzāķ-ı bį-Ǿivaż! Bu ĥacālet ü Ǿārdan nice ħalāś olayum ki göŋül senüŋ
ġam u elemüŋ nev-Ǿarūs-ı leŧāfet mūlarından çekerek mevcgāh-ı ħūna endāħte itmişdür.
YaǾnį bu ĥaķāret ü rezāletden ne ŧarįķle taĥlįś-i girįbān ideyüm ki senüŋ nev-Ǿarūs-ı ġamuŋ
ĥaclegāh-ı dilde ķarār u istāde itmek lāzımından iken dil vesāvis-i nefs ü şeyŧān ile āġaşte
olınduġından nev-Ǿarūsan-ı ġamuŋı ħāne-i dilden çıķarup mū-keşān ve envāǾ-ı meşaķķatkunān-ı mevcgāh-ı ħūn endāħte itmekdedür. Ĥāśıl-ı kelām nev-Ǿarūs-ı ġamuŋ şānına ikrām
ve ĥüsnine iĥtirām itmek muķteżā iken ĥayf ki böyle māsivā ile pejmürde ħāne-i dil anuŋ
muķarrer meskeni olup diyüp iǾtirāz ider ve daħı nev-Ǿarūsı ħūn-ālūd ve mū-keşān mevcgāhı ħūna atmaķ taǾbįri ħayl-i şāǾirāne kelām vāķıǾ olmışdur. Zįrā nev-Ǿarūsı mevcgāh-ı ħūna
çekegeldükleri cümleye Ǿāşikār bir keyfiyetdür. Ĥāśılı layıķ-ı ehl-i sülūk budur ki Ĥaķķuŋ
derd ü maĥabbeti vāśıŧasıyla bir mertebe ĥālet-i leźźet kesb ide ki kāǿināt nažarında mikdārı cū olmaya.
ﻁعمه ای کز خواﻥ عشق افکندﻩ اﻡ ﺩﺭ کاﻡ ﺩﻝ
24انداخته

ﺭیزﻩ آﻥ ﺭا جحیم اندﺭ ﺩهاﻥ

15. ŦuǾmeį k’ez-ħˇān-ı Ǿaşķ efkendeem der-kām-ı dil
Rįze-i ān-rā caĥįm ender-dehān endāħte
“Rįze-i ān-rā” ol Ǿaşķ u maĥabbet sofrasınuŋ ufaķları ve ķırılmışlarını dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: İlāhį Ǿaşķ u maĥabbet sofrasından dimāġ-ı ķalbe atduġum loķma ve etǾime
rįzelerini cehennem dimāġına endāħte eyledüŋ. Pes “nefs”den murād ķalbdür ki keyfiyet-i
Ǿaşķ aŋa mensūbdur. Ĥāśılı ol etǾime-i maĥabbetden ki göŋüle

23

Bu ardan ve utanmadan nasıl kurtulayım? (Zira bu gönül) senin gam ve elemlerinin yeni gelinlerinin

saçlarından tutup dışarı atmıştır.
24

Aşk sofrasından gönlün muradına attığım lokmanın kırıntılarını cehennem ağzına atmışsın.
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[5a]
erzān eylemişdüm, ol sofra ufaķlarını dehān-ı caĥįme endāħte ķılmışsuŋ. Zįrā ĥubb-ı ezelį-i
źāt-ı muŧlaķ Ǿalā-merātibihim mevcūdāta taķsįm olınduķda ħˇān-ı Ǿaşķdan benį ādem ne
miķdār eŧǾime-i maĥabbetde ĥiśśe-yāb oldıysa ol ŧuǾme dimāġ-ı ķalbe ilķā olınur ve ol sofrai maĥabbetden pįş-mānde olan rįzeler ki ġam u elemden Ǿibāretdür, nefs-i vücūda vażǾ olınur
ve ol ŧuǾme-i hūrde ile żaǾįf ü naĥįf olur. Ve daħı bu beyt ġam-ı Ǿaşķ-ı benį ādeme sipāriş
olınup muĥāfažatından ihtimām-ı tām olınmaķ lāzımesinden olduġına telmįĥ ü işāretdür.
شرﻉ گوید منع لب کن عشق گوید نعرﻩ ﺯﻥ
25انداخته

کای تو هم ﺩﺭ ﺭاﻩ عشق خوﺩ عناﻥ

16. ŞerǾ gūyed menǾ-i leb kon Ǿaşķ gūyed naǾre zen
K’ey to hem der-rāh-ı Ǿaşķ ħod inān endāħte
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Mükevvin-i zemįn ü zamān! Ne Ǿaceb ü ġarįb esrārdur ki şerǾ-i şerįf ifşāyı rāz-ı nihān-ı Ǿaşķdan menǾ-i küllį idüp emr ider ki cemāl-i Lā-yezāle üftāde vü ĥayrān
olan merd-i ser-şūrįde kenz-i ħafāda mestūr u meknūz olan sırr-ı maĥabbeti elbette neşr ü
ifşādan lebüŋi menǾ eyle. Zįrā mānend-i Manśūr-ı Ĥallāc ifşā-yı esrār itseŋ şemşįr-i ħūn-rįz
ķıśāś ve tįġ-i bį-hirāsumdan ķanda Ǿilāc bulsaŋ gerek diyü tenbįh olmaķdayum. Cānib-i
āħerden Ǿaşķ beni teşvįķ iderek dir ki: Ey Ǿāşıķ! Mūcib-i teǿħįr nedür? İžhār-ı Ǿaşķ naǾrasına
dem ur diyüp gūn-ā-gūn ibrāmlar ider. Pes ey mecmaǾ-ı mümkināt! Fehm olınan bu ki rāh-ı
Ǿaşķda Ǿinān-ı iħtiyārı elden terk itdüren sensüŋ. YaǾnį Ǿāşıķ rāh-ı maĥabbetde her neye
dūçār olursa hep irādetüŋden vāķıǾ olur, dimekdür. Vallāhu aǾlem.
ﺩﻭلت ﻭصلت که ﺩﺭ یابد که باﻥ محرمی
26انداخته

جوهر اﻭﻝ علم ﺩﺭ آستاﻥ

17. Devlet-i vuślat ki der-yābed ki be-ān maĥremį
Cevher-i Evvel-i Ǿilm der-āsitān endāħte
“Cevher-i Evvel” bu lafıžda bir iki maǾnā dimişlerdür. Kimi Cebrāǿįl-i Emįn ola. Ve kimi
Ĥażret-i Seyyidü’l-Murselįn ola diyü taǾyįn itmişlerdür. Lākin ol mā ħalaķallāhu dürreti
25

Şariat sus, aşk nara at diyor. Ey! Sen de aşk yolunda ipini koparmışsın.

26

Senin kavuşma saadetine kim ulaşabilir, Cebrâil a.s. o yakınlığıyla eşikte kalmıştır.
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beyżā27da olan dürre olmaķ cevher lafžına ensebdür ki Sulŧān-ı Kevneyn murād ola. Bu
cihetle
Maĥśūl-ı Beyt: Bu beytde şerǾ-i şerįf cānibin riǾāyet idüp buyurur ki: ŞerǾ-i ķadįm ve ŧarįķi müstaķįme teşebbüŝ itmeksizin devlet-i vuślatuŋa kim vāśıl olabilür ki dįhim-i “lev lāke”
ve teşrįf-i şeref-i “ve mā erselnāke”28 Sulŧān-ı celįlü’ş-şān ol ķadar maĥremlikle, “festeķįm
kemā-umirte”29 Ǿilmle Ǿatebe-i istiķāmetde vażǾ idüp serv-i būstān-ı behişt-i Ǿālį-maķām gibi
hemvāre ķıyāmda olup ser-niyāzların muśallā-yı Ǿubūdiyetden refǾ eylediler.
[5b]
Yāħūd devlet-i vuślatuŋa kim irebilür ki peyk-i ilāhį olan źāt ol ķadar maĥremlige ĥarem-i
vuślata dāħil olabilmeyüp şeb-i miǾrācda mesken-i aślįsinden bir ķadem bālāya Ǿurūc
idemedi. Ve’l-ĥāśıl muķarrebān-ı dergehüŋ źevātı bu derecelerde olınca sāǿir nās ķaçan
maĥrem-i ĥarem-i vuślat olurlar diyü iǾtiźār ider. ǾAlā-şerǾ-i ķadįm ve ŧarįķ-i müstaķįme
teşebbüŝ itmeyince dimek ola. Vallāhu aǾlem.
حیرﺕ حسن تو ﺭا ناﺯﻡ که ﺩﺭ بزﻡ ﻭصاﻝ
30انداخته

جاﻡ آﺏ ﺯندگی اﺯ ﺩست جاﻥ

18. Ĥayret-i ĥüsn-i to-rā nāzem ki der-bezm-i viśāl
Cām-ı āb-ı zendegį ez-dest-i cān endāħte
“Nāzem” ķurbān olayum, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Senüŋ ĥüsnüŋ ĥayretine ķurbān olayum ki viśāl bezminde āb-ı ĥayāt kadeĥin
cānın elinden düşürüp rįħte ķılmışsuŋ. Zįrā ĥayret-zede olan kimse elindeki şeyǿi
düşüregelmişdür. “Cān”dan murād rūĥ-ı ĥayvānįdür. “Āb-ı ĥayāt” kendisinüŋ bāǾiŝ-i
zindegānıdur. Meŝelā bir kimse bir meh-peykerüŋ Ǿaşķ-ı mecāzįsine dūçār olup sįmāsı
ĥayretine giriftār olsa elbette ĥayātına bāǾiŝ envāǾ-ı gūne-i meǿkūlāt u meşrūbātdan münķaŧıǾ
olur. Pes imdi cemāl-i Lā-yezāl-i Ĥażret-i bį-miŝāle vālih ü ĥayrān olan Ǿāşıķān-ı bį-nām u

27

Allah’ın yarattığı beyaz inci. (Istıtılahatu’s-Sufiyye, Şeyh Abdurrezzak el-Kaşani, Thk. Dr. Asım İbrahim

el-Keyyali, Daru’l-Kitabu’l-İlmiye, Beyrut)
28

“(Ey Muhammed!) Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ/21:107)

29

“Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol.” (Hûd/11: 112)

30

Senin güzelliğinin hayretine kurbân olayım, senin kavuşma meclisinde ölümsüzlük suyununun kabını cân

elinden yere düşürmüş.
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nişān teşne-dil-i āb-ı zindegį-i fānį olmayup belki ebedü’l-ebed ĥayret-zede-i ĥüsn-i cemāl
olan ĥaķįķįde ħuşk-leb ķalup cām-ı āb-ı zindegįden dest-şū iderse Ǿaceb degildür, dimekdür.
Vallāhu aǾlem.
ﻭصف صنعت کز لب هر ﺫﺭﻩ می آید برﻭﻥ
31انداخته

نطق ﺭا ﺩﺭ معرﺽ عقداللساﻥ

19. Vaśf-ı śunǾet k’ez-leb-i her źerre mįāyed birūn
Nuŧķ-rā der-maǾraż-ı Ǿaķdü’l-lisān endāħte
“MaǾraż” be-maǾnā mevķiǾ32.
Maĥśūl-ı Beyt: Şānında, ve leķad kerremnā benį ādeme33 buyrılan insān eşref-i maħlūķāt ve
ekrem-i mevcūdāt olup ŚaniǾüŋ śunǾında müşāhededen ġāfil olduġına taǾaccüb idüp buyurur
ki: Senüŋ vaśf-ı śunǾuŋ her bir źerrenüŋ fevvāre-i dehānından ŧışra dökilürken ne ĥāldür bu
ki nuŧķ-ı ādemi Ǿaķdü’l-lisān mevķiǾinde įķāǾ eylemişsüŋ. YaǾnį mümkināt içinde kāffe-i
maħlūķāt-ı ĥayāt u nebātātuŋ fevvāre-i dehānında śunǾ-ı eźelįyyeŋ vaśfı cārį iken ne ġarįb
keyfiyet bu ki zebān-ı insānį Ǿaķdü’l-lisān mevķiǾinde ilķā idüp “Śümmün, bükmün”34
meŝābesinde oldılar dimek ola. Vallāhu aǾlem.
ﺩﺭ ثنایت چوﻥ گشایم لب که برﻕ ناکسی
35انداخته

منطقم ﺭا آتش اندﺭ خانماﻥ

20. Der-ŝenāyet çün güşāyem leb ki berķ-i nā-kesį
Manŧıķem-rā āteş ender-ħānümān endāħte
“Berķ-i nā-kesį” yoķsuzluķ berķi. Murād Ǿadem-i ķudretden kināyedür. “Manŧıķem-rā”
nuŧķuma dimekdür. “Ħanümān” be-maǾnā dūdmān.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ħallāķ-ı kāffe-i ümem v’ey rezzāķ-ı nevǾ-i benį ādem! Medĥ ü ŝenāŋda
ne vechile leb-cünbān ve ne ŧarįķile güşāde-dehān olayum ki nā-çįzlik berķi nuŧķum

31

Her zerreden yaratmanın vasfı dışarı çıktığı hâlde, konuşmaya dil tutukluğu vermişsin.

32

Derkenar: “MevķiǾ” maĥallinde dimekdür. Ve in min şeyǿin illā yusebbiĥu biĥamdihį velākin lā-tefķahūne

tesbįĥahum. (Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tesbihlerini anlamazsınız. (İsrâ/17:44)
33

“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık.” (İsrâ/17:70)

34

“[Onlar], sağırdırlar, dilsizdirler, [kördürler. Artık (hakka) dönmezler.]” (Bakara/2:18)

35

Seni övmek için dilimi açınca nâçizlik şimşeği, konuşma evime ateşler bırakmıştır.
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varlıġına āteş bıraġup iĥrāķ eylemişdür. Bu maĥalde merĥūm kendini ħırmen-i Ǿažamet ü
kibriyā-yı
[6a]
Ĥażret-i Rabbü’l-Ǿİzzet’de ħor u ĥaķįr görüp kemā-yenbeġį medĥ ü ŝenāda Ǿadem-i ķudret
ü liyāķat iǾtirāf idüp buyurur ki: Ey źāt! Sitāyişüŋde nice zebān dırāz idüp āġāz-ı medĥ ü
ŝenā ideyüm ki berķ-i nā-kesį ħırmen-i nuŧķumı iĥrāķ eylemişdür. Ĥaķķā ki śadr-ı śafā
ķurbiyetde olan şāhān-ı iķlim-i beķā ve pādişāhān-ı dįhįm-liķā iǾtirāf-ı Ǿacz ü ķuśūr ile dirler
ki lā uĥśį ŝenāen Ǿaleyke ente kemā-eŝneyte Ǿalā-nefsike36. Pes ġayrile nice eylesünler ki
maĥfil-i ķurbiyetde śadr-nişįn olan źevāt bu derece Ǿacz göstereler. Kesį ber-muķteżā-yı Ǿacz
dimek lāzımdur ki
ŞiǾr:
اﺯ ﺩست ﻭ ﺯباﻥ که برآید
کز عهدﻩ شکرﺵ به ﺩﺭ آید
Ez-dest ü zebān ki ber-āyed
K’ez-Ǿuhde-i şükrest be-der āyed
بندﻩ هماﻥ به که ﺯ تقصیر خویش
عذﺭ به ﺩﺭگاﻩ خدا آﻭﺭﺩ
Bende hemān be-ki zi-taķśįr-i ħˇįş
ǾÖźr be-dergāh-ı Ħudā āverd
ﻭﺭنه سزاﻭاﺭ خداﻭندیش
37آﻭﺭﺩ

کس نتواند که بجای

Ver ne sezāvār-ı Ħudāvendįş
Kes ne-tevāned ki be-cāy āverd

36

Ey Allah’ım, Sana hakkıyla senâ (övgü) etmem mümkün değilidir; ancak sen kendini hakkıyla bildiğin için,

kendi kendine senâ edersin. (Müslim: 486, Sahih-i Müslim bi-Şerh-i İmam Nevevi, Thk. Ali Abdülhamid
ebu’l-Hayr, Darülhayr h.1416/m.1996 Matbaası, Kahire s. 152)
37

El ve diliyle kim sırtındaki bu şükür sorumluluğunun edasını yerine getirebilir? Daha iyisi ki ben kusurumu

kabul edip Allah’ın dergâhına özrümü ileteyim. Onun yaratıcılığına yakışır bir şekilde (şükrünü) yerine
getiremez. (Müslihiddin Sa’dî, Külliyât-ı Sa’dî, Tsh. Muhammed Ali Faruki, Hermes Yayınları h.1375, Şiraz,
s.3).
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Mıśdāķı üzre dāmān-ı Ǿaczi dırāz itmekden ġayrı çāre yoķdur dimek ola. Vallāhu aǾlem.
 ﺭا ناﻭک انداﺯ اﺩﺏ38من که باشم عقل کل
39انداخته

مرﻍ اﻭصاﻑ تو اﺯ اﻭﺝ بیاﻥ

21. Men ki bāşem Ǿaķl-ı kül-rā nāvek-endāz-ı edeb
Murġ-ı evśāf-ı to ez-evc-i beyān endāħte
“Men ki bāşem” ben olayum dimekdür. “ǾAķl-ı küll-rā” Ǿaķl Ǿāşirį dimekdür. “Nāvek-endāzı edeb” edeb nāvek-endāzı dimekdür. “Murġ-ı evśāf-ı to” senüŋ murġ-ı evśāfuŋ dimekdür.
“Ez-evc-i beyān” beyān yüceliginden dimekdür. Bu beyt daħı merĥūmuŋ güzįde vü müşkilāt

38

Derkenar: Meşāyiħ-i śūfiyye Ǿindinde levĥ dörtdür. Ķażā-yı sābıķada Ǿaķl-ı küll ve Ǿaķl-ı evvel ve ĥaķįķat-i

Muĥammediyye ve ķalem-i aǾlā ve ümmü’l-kitāb daħı dirler. İmǾān-ı nažarla diķķat olınduķda maǾnāsı kitāb
anası dimekdür. Ĥażret-i Faħr-ı Kāǿināt, Ǿaleyhi efđalü’t-taĥiyyāt efendümüz ĥażretleridür. Bu faķįr ü ĥaķįr-i
efķar Ǿāl-i Ǿabā, çāker-i Muĥammed Muśŧafā Ǿaķl-ı ķāśırānemce böyle dirüm ve himmet-i erenler ile şöyle keşf
iderüm ki ol śāĥib-i Ǿilm ü edeb yaǾnį Ǿillet-i ġāǿiyye sebeb-i Cenāb-ı Müsebbibü’l-esbāb Ĥażretlerine kemāyenbaġį Ǿibādet ü şükre Ǿacz ve mā Ǿarefnāke ĥaķķa maǾrifetik yā MaǾbūd (Seni hakkıyla bilemedik Allahım)
buyurmış iken yine nice medĥ ü ŝenāŋa leb-güşā olayum diyu kendinüŋ Ǿaczi der-kār oldıġı şunda neşǿet ider
ki buyurur.
Maĥśūl-ı Beyt: Men kim olabilürüm ve ne Ǿāciz ü kemterüm ki kemā-yenbaġį vaśfuŋ ideyüm. Ey Cenāb-ı
Kibriyā, maǾān edeb! Nāvek-endāz-ı medĥ ü ŝenā olan Seyyid-i Enbiyā ve Sened-i Evliyā, Ĥażret-i
Muĥammed Muśŧafā vaśfuŋ ķuşını śayd içün tįr-i vaśfı güşād yaǾnį tįr-i tįze müşābih olan vaśfı belįġāne itmiş
ve edeble ķılmış ise de senüŋ vaśfuŋ andan yüce ve beyāndan Ǿālį vü berter olmaġla kemā-yenbeġį vaśfa
Ǿācziyet göstermiş dimekdür. MāǾ hāźā ümmet merĥūmeye raĥmetden nāşį yoħsa li-maǾallāhi vaķtun lā-yeseǾu
fįhį melekun muķarrebun. Ve lā-nebiyyun murselįn. (Benim Allah’la beraber öyle bir vaktim vardır ki ne
mukarreb melekler ne de mürsel peygamberler bu makamda bulunamaz) buyurılmış.
El-Esraru’l-Merfua, s.291 Ali bin Sultan el-Kari, Thk.: Muhammed Lütfi el-Sabbağ, h.1406, 2. Baskı,
Yayınevi: El-Mektebü’l-İslamî, Beyrut.
Feteǿemmel lā-Ǿacziyyete ħayrun min-maķdūriyye (Acziyetin imkânın oluşundan daha hayırlı olduğunu
düşünmez misin?) Bā-ħuśūs beşeriyyete olan bende nice medĥine dehān-güşā olayum diyu Ǿacziyetdür. Her
ne ķadar kemā-yenbaġį muĥākeme degil ise de yine lāzım olan “liźālik ve yeķūl: ve in şekkertum
leǿezįdennekum” (“Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım.) (İbrahim/14:7) mıśdāķı şükre
saǾy ide. Allahumme eǾŧį şukreke fį-ŝānį vaĥfaž min-elħaŧāyā Ǿabdį. (Allah’ım sen bizim (ikincisine ait)
şükrümüzü artır ve bu kulun hatalarından bizi koru.
39

Ben kim oluyorum ki seni öveyim. Edep okçusu senin vasıf kuşunu beyan zirvesinden düşürmüştür.
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ebyātlarındāndur. Ĥallinde bu ĥaķįrüŋ Ǿadem-i ķudret ü istiǾdādı der-kār ise de ümįddür ki
müşāhede-i dįde-i ehl-i kerem olduķda ķuśūrumı Ǿafv-ı bende-nüvāzı ile mestūr u pūşįde
buyuralar.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben kimüm ki muĥįt-i Ǿuķūl ve cāmįǾ-i ervāĥ u nüfūs olan Ǿaķl-ı külli
ħadeng-endāz-ı edeb senüŋ ŧuyūr-ı evśāfuŋ beyānı evcinden düşürmişdür. YaǾnį Ǿaķl-ı Ǿāşir
ki Ǿaķl-ı külldür. Anı daħı bile nāvek-endāz-ı edeb-i seng-i murġ-ı evśāfuŋ evcinden yabana
atmışdur. YaǾnį Ǿaķl-ı kül murġ-ı evśāfuŋ beyānı tereddüdinde iken nāvek-endāz-ı edeb anı
evc-i beyāndan yabana endāħte idüp Ǿacze bıraķmışdur. Pes men ki śıfat-ı beşeriyetle
mülebbes kemter ü ednā bende-i nā-çįzüm. Nice murġ-ı evśāfuŋı beyāna getüreyüm. Bu
beytde Ĥaķķuŋ murġ-ı evśāfında bį-bāl ü per olduġına iǾtirāf-ı Ǿacz ola. Vallāhu aǾlem.
مست ﺫﻭﻕ عرفی اﻡ کز نغمه توحید تو
40

لذﺕ آﻭاﺯﻩ ﺩﺭ کاﻡ جهاﻥ انداخته

22. Mest-i źevķ-i ǾUrfįyem k’ez-naġme-i tevĥįd-i to
Leźźet-i āvāze der-kām-ı cihān endāħte
“Kām” dimāġ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: İlāhį! Naġme-i tevĥįdüŋ müterennimi olduġından ǾUrfį’nüŋ źevķi mestiyüm
ki āvāze-i tevhįdüŋ leźźetini meźāķ-ı cāna ve kām-ı cihāna baħş eylemişdür. YaǾnį ǾUrfį
tevĥįdüŋ müterennimi olduġından źevķ-i derūnı mesti olmışumdur. Zįrā senüŋ tevĥidüŋ
vaśfın leźźeti āvāzesini meźāķ-ı cāna ve kām-ı cihāna eylemişdür, dimekdür. Vallāhu aǾlem.
[6b]
2
Münācāt-ı Dįger
[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

ای نه فلک ﺯ خرمن صنع تو ﺩانه ای
41آستانه

ﻭﺯ قصر کبریای تو عرﺵ

1. Ey nüh felek zi-ħırmen-i śunǾ-ı to dāneį
V’ez-ķaśr-ı kibriyā-yı to Ǿarş āsitāne

40

Ey Allahım, senin varlığının nağmesinin lezzetini can ve cihân zevkine veren Urfî’nin (şiirinin) zevkinden

mestim,
41

Ey dokuz feleğin sanat harmanına nispetle tane ve büyüklük köşkü karşısında arşın bir eşik (olduğu yaratıcı)!
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“Ħırmen”den murād ħırmen-i Ǿažamet-i Kibriyādur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ħudāvend-i bį-çūn! ŚunǾ-ı ezeliyyeŋ ħırmeninde nüh felek bir dāne
mikdārıdur. YaǾnį śunǾ u įcād-ı ilāhiyeŋ şol mertebe-i nihāyedür ki anda nüh felek cürmi
ancaķ bir źerre ve bir dāne miķdārıdur. Ve daħı senüŋ Ǿažamet-i Kibriyāŋ kaśrında Ǿarşuŋ
kendisi bir āsitānedür. YaǾnį egerçi Ǿarş ġāyet bülend görinür ammā Ǿažamet-i Kibriyāŋ
ķaśrına nisbetle ancaķ bir āsitānesi mikdārı ola, dimekdür.
ﺩﺭ تنگنای کوچه شهر جالﻝ تو
42خانه

ﻭسعتگه ﺯمانه کمینکاﺭ

2. Der-tengnā-yı kūçe-i şehr-i celāl-i to
VüsǾatgeh-i zamāne kemįn kār-ħāne
“Tengnāy” pek daraşıķlıķ ve maĥall-i mużįķ dimekdür. “Kūçe” maĥallecik, “kār-ħāne” kārħāne-i Ǿālemdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey mūcid-i mümkināt! Kūçe-i Ǿažamet ü celāl şehrinüŋ tengnāyında
zamānenüŋ vüsǾatgehligi bir kār-ħāne-i kemįndür. YaǾnį senüŋ bį-nihāye olan Ǿažamet ü
celālet şehri kūçesinüŋ en daraşıķ ve maĥall-i mużįķinde zamānenüŋ genişligi en ednā bir
kār-ħānedür. YaǾnį ažamet ü kibriyāŋ şehrinde zamānenüŋ kendisi ednā mertebe bir ufacıķ
ve źerre miķdārı bir kār-ħānedür. Ĥāśılı nezd-i Ǿažametinde kār-ħāne-i Ǿālem vüsǾati hįçden
hįçdür, dimekdür. Vallāhu aǾlem.
پرﻭاﺯگاﻩ ﻃاﺋر صنعت کجا بوﺩ
43آشیانه

جایی که ﺩاﺭﺩ اﺯ ﺩﻭ جهاﻥ

3. Pervāzgāh-ı ŧāǿir-i śunǾet kocā buved
Cāyį ki dāred ez-dü cihān āşiyāne
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ħālıķ-ı mümkināt! Ŧāǿir-i śunǾuŋ pervāzgāhı ķaçan olabilür? Bir vechile
ki iki cihān āşiyāne tutar yaǾni ŧāǿir-i śunǾuŋ mādām ki iki cihānı kendisine āşiyāne
ķılmışdur. Anuŋ Ǿažametine ĥisbān pervāzgāh ķaçan imkānda olur. Ĥāśılı Ǿažamet-i

42

Senin celâlinin ve büyüklüğünün şehrinde âlemin genişliği küçük bir iş yeridir.

43

İki cihanda yuvası olan yaratma kuşunun uçtuğu yer neresidir?
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Ħudā’ya Ǿacz-i iǾtirāf idüp buyurur ki: Ey Ǿažįmü’ş-şān! Ŧāǿir-i śunǾuŋ ne rütbelerde Ǿažįm
olduġı Ǿaķl-ı beşeri iĥaŧadan berį olduġı yüzden maǾlūm olur ki iki cihānı kendine āşiyāne
eylemişdür. Pes aŋa pervāzgāh olacaķ maĥal ķanda olur? YaǾnį senüŋ ŧāǿir-i śunǾ ve murġı fiǾlüŋ dü-cihānı ārām idecek āşiyāne eyledügi śūretde pervāzgāhı ve mıżmār-ı ŧayrānı aŋa
nisbet itmek muķteżā-yı Ǿaķl-ı insānįden degildür. Zįrā du-cihānı āşiyāne iden murġ-ı
ķudretüŋ pervāzgāhı ve maĥall-i ŧayrānı ne miķdār vüsǾatlü gerek olduġı ħaylūle-i insānįden
berįdür. Pes maǾlūm oldı ki anuŋ ŧāǿir-i śunǾı Ǿažametine nihāyet yoķdur, dimekdür.
ﺯ توسن سپهر سراسیمه گر ﺩﻭنست
44تاﺯیانه

تا حکمتت گرفته به کف

4. Zi-tevsen-i sipihr ser-ā-sįme gerdūnest
Tā ĥikmetet girifte be-kef tāziyāne
“Tevsen” at maǾnāsınadur. “Kef” el ayası maǾnāsınadur. “Tāziyāne” ķamçı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Sipihrüŋ esbi tek ü tāzından çarħ-ı devvār ser-āsime
[7a]
olmışdur. Ĥikmet ü irādenüŋ kār-ħāne-i Ǿālemüŋ var olmasına taǾalluķ idüp tāziyāne-i ħilķati
eline alalıdan berü. YaǾnį ey Ħālıķ-ı kevn ü mekān! Ĥikmet ü meşiyyetüŋ kāǿinātuŋ śaĥrāyı Ǿademden mıżmār-ı vücūda gelmesine taǾalluķ idüp tāziyāne-i įcādı der-dest ideliden berü
ve sipihrüŋ tevseni şol mertebe cevelān itmekdedür ki gerdūn ŧolaş itmekden ser-ā-sįme vü
ser-geşte olmışdur. Ĥāśılı felegüŋ var olmasına fermān-ı rubūbiyetüŋ śādır olup ĥikmet ü
Ǿažametüŋ tāziyāne įcādı eline alalıdan berü tevsen-i sipihrüŋ bir ġāyetde ŧolaşup cevelānda
dergeh-i şiddet-i gerdişinden gerdūn ser-ā-sįme vü ser-geşte olmışdur. Murād devr-i dāǿimi gerdūn meşiyyet ü ĥikmet-i Ħudā’ya maķrūn olduġı beyāndur.
45ﺩﻭست

عفوﺕ ثواﺏ ﺩشمن ﻭ حلمت گناﻩ

46ﺩانه

هر کاﻡ چیدﻩ عاﻁفت ﺩاﻡ

5. ǾAfvet ŝevāb-ı düşmen ü ĥilmet günāh-ı dūst
Her gām-çįde Ǿāŧıfet-i dām-ı dāne

44

Senin hikmetin dizginleri eline aldığından beri, felek atının gidişinden, göğün başı dönmüştür.

45

Derkenar: “Beyān u keremüŋ ŝevāba düşmendür.”

46

Bağışlaman sevaba düşman, yumuşaklığın günaha dost olmuş, elde edilen
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“ǾAfvet ŝevāb-ı düşmen” Ǿafv u keremüŋ ŝevāba düşmendür, dimekdür. Meŝelā fülān şaħś
itmegine ve altunına düşmendür dirler ki keŝret-i cūd u farŧ-ı seħāsından kināyedür. “Ĥilmet
günāh-ı dūst” ĥilmüŋ günāhuŋ dūstıdur. YaǾnį sebaķat raĥmeti Ǿalā-ġađabį47 mıśdāķı üzre
insāna maġfiretüŋ sārį olsun içün Ǿiśyāna ruħśat virdüŋ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ħudā-yı Lem-yezel! ǾAfv u ġufrānuŋ ŝevāba düşmendür ve ĥilmüŋ
günāha düşmendür. Bu śūretde dām u dāne-i Ǿāŧıfet ü şefķatüŋ her bir kāmı celb eylemişdür.
YaǾnį mücrim ķullaruŋ cerāǿimlerin Ǿafv içün śıfat-ı ġufrānuŋ bir mertebe ŝevābı beźl ider
ki niŝār itmede Ǿafvuŋ ŝevāba düşmendür. Ve daħı ĥilmüŋ günāha dūst olmışdur. YaǾnį
Ǿāśįleri Ǿiśyān itmek içün ķudret virmişsüŋ tā ki anları maġfiret idesüŋ. Ĥāśılı deryā-yı
raĥmetüŋle şüst u şūy idesüŋ içün insāna ruħśat-ı Ǿiśyānuŋla virdüŋ dimekdür.
عرفی تماﻡ معصیت اما بدست اﻭ
48بهانه

هست اﺯ عنایت تو عناﻥ

6. ǾUrfį tamām-ı maǾśiyet ammā be-dest-i ū
Hest ez-Ǿināyet-i to Ǿinān-ı bahāne
Lafž-ı ū ǾUrfį żamįridür.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį tamām Ǿiśyān u cürmdür. Ammā anuŋ elinde senüŋ Lā-taķnaŧu minraĥmetillāh49 Ǿināyetinüŋ dizgini bir bahānedür. İlāhį! ǾUrfį Ǿiśyān ile ālūfte rind-i bįpervādur. Ammā Ǿināyet ü şefķatüŋ dizginin elden terk itmez, dimekdür.
3
Ĥarfü’l-Elif
Bu Ķaśįde-i Girān-Ķadr Midĥat-i Ħayrü’l-Ümem Śallallāhu ǾAleyhi Ve sellemdür
Allāh İħtitāmını Müyesser Eyleye Āmįn
[mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün]

اقباﻝ کرﻡ می گزﺩ اﺭباﺏ هـمم ﺭا
50ﺭا

همت نخوﺭﺩ نشتر آﺭی ﻭ نعم

47

“Rahmetim gazabımı geçti.” (Kitab el-Cami el-Sahih, Buhari, s. 429, Thz. Beril Matbaası, Leiden)

48

Urfî tamamen günaha batmıştır, ama onun elinde senin lütfun bir bahane olarak vardır.

49

“Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.” (Zümer/39: 53)

50

Cömertlikle gelen talih, fedakarları ısırır. Fedakarlık evet ve tamam neşterini yemez.
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1. İķbāl-i kerem mįgezed erbāb-ı himem-rā
Himmet ne-ħored neşter-i ārį vü neǾam-rā
“İķbāl” devlet ü saǾādetüŋ teveccühine dirler. “Mįgezed” ıśırur dimekdür. “Ārį” belį vü eved
maǾnāsınadur.
[7b]
murād kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: İķbāl-i kerem himmet erbābını ıśırur ve anı nāǿil olduġı mertebe-i Ǿulyādan
meźellete bıraġur. Himmet ise ārį vü niǾam neşterini yimez. Zįrā erbāb-ı himmet şol mertebe
Ǿālį-cenābdur ki bir śāĥib-keremüŋ dil-beste-i iĥsānı olup kendine śudūr idecek keremi sebeb
içün dāǿimā meclisinde nįk ü bed ve hemvār u nā-hemvār kelimātını taśdįķ ü taĥķįķ iderek
Ǿārį ve niǾam müdārāsınuŋ neşterini yimezler. YaǾnį ķurbet-i Ĥaķķ’ı taĥśįl-i źevāt-ı ehl-i
kerem mecāzį keremi iķbāliçün dil-bestesi olup rūz-ı rūşene şeb-i tār diseler įnek meh ü
pervįn diyenlerden degillerdür. Zįrā anlar cām-ı maĥabbet-i ilāhį ser-mestleridür. Pes ķaçan
imkānda olur ki cihān-perest ehl-i keremüŋ dil-beste-i iĥsān-ı fānįsi olup medār ve envāǾ-ı
taǾalluķ neşterin yiyeler. Niteki şāǾir dimişdür:
Beyt:
Selāmet-cūy olan derd-i ser-i ālām-ı dünyādan
Dimāġ-ālūde olmaz bū-yı gülzār-ı temennādan
اﺯ ﺭغبت ﺩنیا الم آشوﺏ نگرﺩﻡ
51ﺭا

ﺯین باﺩ پریشاﻥ نکنم ﺯلف الم

2. Ez-raġbet-i dünyā elem-āşūb ne-gerdem
Z’įn bād perįşān ne-konem zülf-i elem-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Zülf-i elemi yaǾnį Ǿaşķ u maĥabbeti ki reh-ber-i ķurbet-i Ĥaķ’dur, raġbet-i
dünyā elem ü ġāǿilesiyle āşūb u āmįziş itmedüm yāħūd itmem. Zįrā zülf-i elem şāhid-i ezelüŋ
zülfi olup bu vįrāne ve der ü dįvārını şikeste göŋül daħı anuŋ āvįħtesi olmaġla miŝāl-i bād
olan leźźet-i dünyā raġbeti ġāǿilesiyle ķaçan ol zülf-i elem maĥabbeti perįşān u perākende
idüp derūnumda temevvüc ü telāŧum iden deryā-yı maĥabbet leźźetini raġbet-i māsivā ile
memzūc u maħlūŧ iderüm, dimekdür.

51

Dünya isteğiyle dertlenmem, bu rüzgâr ile hüzün saçını dağıtmam.
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فقرﻡ بسیاست کشد اﺯ مسند همت
52ﺭا

ﺩﺭ چشم ﻭجوﺩ اﺭ ندهم جای عدﻡ

3. Faķrem be-siyāset keşed ez-mesned-i himmet
Der-çeşm-i vücūd er ne-dehem cā-yı Ǿadem-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Zülf-i elem şāhid-i ezel delāletiyle iktisāb eyledügüm faķruŋı mesned-i
himmetümden siyāset maĥalline çeker. Eger çeşm-i vücūda yoķluķ yirini virmez isem. YaǾnį
eger vücūd u varlıķ dįdesine yoķluķ ve maĥviyeti virmez isem terk-i raġbet-i dünyā
sebebiyle mālik olduġum faķruŋı bi’l-külliyye mesned-i himmetden düşürüp dār-ı siyāsete
çeker. Zįrā mesned-i himmet ile raġbet-i dünyā bir yire cemǾ olmaz. Nitekim Şems-i Tebrįzį
buyurmışdur:
Sür çıķar ġayrı göŋülden tā tecellį ide Ĥaķ
Pādişeh ķonmaz śarāya ħāne maǾmūr olmadan
Keźālik mādām ki māsivānuŋ yoķluġını dįde-i vücūda Ǿadem yerine virmez isem
maǾāźallāhu TeǾālā faķrını mesned-i himmetden dār-ı siyāsete çeker, dimekdür.
بی برگی من ﺩاﻍ نهد بر ﺩﻝ ساماﻥ
53ﺭا

بیمهری من ﺯﺭﺩ کند ﺭﻭی ﺩﺭﻡ

4. Bį-bergį-i men dāġ nehed ber-dil-i sāmān
Bį-mihrį-i men zerd koned rū-yı direm-rā
“Bį-bergį” yoķsuzluķ ve ĥālet-i faķrdan kināyedür.
[8a]
“Sāmān” tercemenüŋ ibtidāsında tafśilli źikr olınmışdur. Bu maĥalde ŝervet-i bisyār
maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm bį-bergligüm dil-i sāmān üzerine dāġ ķor. YaǾnį sāmān benüm faķrı rıżāma ĥased idüp ve derūnı dāġ-dār olur. Ĥāśılı derūn-ı dilden āh idüp dir ki: kāşki ǾUrfį

52

Varlık gözünü yokluk yerine koymazsam, fakirliğimi himmet dayanağından siyaset dârına çeker.

53

Benim yoksulluğum varlığın yüreğine ateş kor, benim sevgisizliğim diremin yüzünün rengini sarartır.
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sāmāna meyl idüp ben anuŋla bile olaydum mātemin iderek derūnı lāle-śıfat dāġ-dār olur.
YaǾnį bu vechile benüm altuna Ǿadem-i raġbetüm ĥasebiyle kemāl-i reşkden çehresi reng-i
aśfere müntehį olmışdur, dimekdür.
این جوهر ﺫاﺕ اﺯ شرﻑ نسبت آباست
54ﺭا

سوﺩست بابر این ﺩﺭ اگر چه سر یم

5. Įn cevher-i źāt ez-şeref-i nisbet-i ābāst
Sūdest be-ebr įn dür egerçi ser-i yem-rā
“Sūdest” birbirine ķarābet itmiş ve sürilmiş maǾnāsınadur. “Ser-i yem” deŋizüŋ bālāsı ve
başı dimekdür murād abā vü ecdād-ı ǾUrfį’dür ki bu maĥalde ser-i yeme teşbįhdür. “Ebr”den
murād şeref ü şānlarıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm cevher-i źātumuŋ şöhreti abā vü ecdādum şerefindendür. Eger bu dür
ser-i yemi ebre irişdürmiş ise de yaǾnį meşhūr-ı Ǿālemdür ki ebr śu deryādan celb idüp
baǾdehū ķaŧarāt-ı bārān yine deryāya manśıb olıcaķ śadefler dehānın güşād idüp ol
ķaŧrelerden celb idüp mürūr-ı eyyāmla içinde dür kemāl bulur imiş. Ammā maǾnā-yı
ĥaķįķate nažar olınsa ol dür yine deryādan meǾħūz u muķtebesdür. Pes merĥūmuŋ murādı
dimek olur ki ser-i yemi tā maĥall-i semāya irişdürmişdür. Ammā “dür” ķıymetlü olduġından
ser-i yemi bulutlara sūde itmişdür. Ammā nažar-ı įmǾān ile nažar olınsa yine dürrüŋ şerefi
deryādandur. YaǾnį dür ol ķadar źį-ķıymetdür ki ĥāśıl olsun içün serümi bulutlara keşįde ve
merātib-i bālāya ser-beste itmişdür. Belį egerçi böyledür. Ammā anuŋ źį-ķıymet olduġı yine
deryā şerefindendür. Pes ben daħı egerçi abā vü ecdādumı Ǿilm ü maǾrifet cihetinden tecāvüz
ü ġalebe eyledüm ve kemālātum sebebiyle anlara şān u şöhret virdüm ise de yine inśāf olan
budur ki cevher-i źātumuŋ şerefi yine abā vü ecdāduma nisbetledür. YaǾnį cevher-i źātumuŋ
şerefi abāma olan ittiśāl-i taǾalluķ cihetindendür, dimekdür. El-Ǿilmu Ǿindallāh55
هرچند که ﺩﺭ کشمکش جاﻩ ﻭ مناصب
56ﺭا

گمناﻡ نموﺩند همه ﺩﻭﺩﻩ ﻭهم

6. Her çend ki der-keşmekeş-i cāh u menāśıb
54

Her ne kadar denizde de olsa incinin bulutlara olan yakınlığı gibi bendeki fıtrat cevheri atalarımın şerefinden

gelir.
55

Gerçek bilgi ancak Allah katındadır.

56

Her ne kadar, makam ve güç kavgasından ecdadımın hepsi şan ve şöhretlerini kaybettilerse de.
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Güm-nām nümūdend heme dūde vü hem-rā
Bu beytler ķıtǾadur: “Güm-nām nümūdend” şān u şöhretlerini żāyiǾ eylediler ise de
dimekdür. “Heme” birbirinüŋ dimekdür. “Dūde” ķabįle dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Eyyām her ne ķadar cāh u menāśıbuŋ keşmekeşinden birbirinüŋ ķabįlelerini
śaĥįfe-i Ǿālemden ĥak itmişlerdür. YaǾnį abā vü ecdādum cāh u menāśıb dād u sitādında nām
u nişānların śaĥįfe-i Ǿālemden ĥak itmişler ise de
اﺯ نقش ﻭ نگاﺭ ﺩﺭ ﻭ ﺩیواﺭ شکسته
57ﺭا

آثاﺭ پدیدست صناﺩید عجم

7. Ez-naķş u nigār der ü dįvār-ı şikeste
Āŝār pedįdest śanādįd-i ǾAcem-rā
“Naķş-ı der ü dįvār-ı şikeste” murād vįrān-ħānedür ki ǾUrfį kendini irsāl-i meŝel eylemiş.
“Śanādįd-i ǾAcem” ǾAcem kibārı ve rükni dimekdür.
[8b]
Maĥśūl-ı Beyt: Abā vü ecdādum keşmekeş ü menāśıbda śanādįd-i ǾAcem Ǿinān-ı devleti
birbirinüŋ dest-i teferruķından alup nām u nişānların kem eylemişler ise de öyle degildür ki
abām aŝārı külliyetle maĥv u nā-yāb ola. İşte baǾżı şikeste ve der-i dįvārı ser-geşte vü ħarāb
olmış eŝer-i bįnālarında olan naķş u nigār-ı delālet ile ki śanādįd-i ǾAcem’den bir Ǿālįcenābuŋ eŝeri ola. Pes temŝįl-i meźkūr üzre dimek olur ki benüm kemāl-i rüşd ü faŧānetüm
şehādet eyler ki bir Ǿālį silsileden olam. Eger beytüŋ maǾnā-yı luġavįsine imǾān-ı nažar
olınsa dimek olur ki abā vü ecdādum ne derece Ǿālį-cenāblar olduķları işte der ü dįvār-ı
şikeste vü ħarāb olmış naķş u nigārından nümāyāndur ve eger beni gören ecdādumuŋ şān u
şereflerini fehm eyler diyü temŝįl-i meźkūr üzre maǾnā virilürse fülān zāde ve babası şöyle
idi disünler. İftiħārından kināyedür. Vallāhu aǾlem.
تا گوهر آﺩﻡ نسبم باﺯ نه استد
58ﺭا

ﺯ آبای خوﺩ اﺭ بشمرﻡ اصحاﺏ کرﻡ

57

Yıkık dökük duvar (a benzeyen Urfî) üzerindeki nakışlarda Acem’in ulu kimselerinin izleri görünüyor.

58

Eğer cömert ceddimin silsilesini saymaya kalksam tâ Hz. Adem’in hamuruna varıncaya kadar silsilem

kesilmez.
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8. Tā gevher-i ādem-nesebem bāz ne isted
Zi-ābā-yı ħod er be-şumurem aśĥāb-ı kerem-rā
“Bāz ne-isted” girü ķalmaz ve kesilmez, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Nesl cānibinden Ǿırķ-ı tāhir olduġuma bu daħı şehādet ider ki aśĥāb-ı kerem
ve erbāb-ı himem olan abā vü ecdādumı eger cevher-i Ādem Ǿaleyhi’s-selāma varınca fülān
ibni fülān fülān ibni fülān diyü taǾdād eylersem aślā silsilem ķatǾ olmayup ve Ādem’e
varınca ism ü vesmleriyle Ǿayān u beyān olur, dimekdür.
اما نبوﺩ ﻭصف اضافی شرﻑ ﺫاﺕ
59ﺭا

این فتوی همت بوﺩ اﺭباﺏ همم

9. Ammā ne-buved vaśf-ı iżāfį şeref-i źāt
Įn fetvā-yı himmet buved erbāb-ı himem-rā
“Vaśf-ı iżāfį” vaśfla mużāf dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Egerçi abāmuŋ şeref-i nesebi Ǿālįdür, ammā şeref-i źāt yaǾnį gevher-i źātuŋ
şerefi abāmuŋ vaśfına nisbetle olmaz. YaǾnį źātumuŋ şerefi abā vü ecdādumı medĥ ü ŝenā
itmekle teraķķį bulmaz. Zįrā bu fetvā-yı himmet erbāb-ı himemüŋ senedi ve fetvāsıdur.
YaǾnį mıśrāǾ-ı evvelįnüŋ mażmūnı erbāb-ı himemüŋ fetvāsıdur. Bu cihetle ki şeref-i źāt ve
Ǿilm ü kemālāt oġlına babadan mużāf olmaz. Ancaķ cevher-i źāt herkesüŋ istiǾdādında peydā
olur. Yoħsa cānib-i abādan mużāf olmaz diyü erbāb-ı himemüŋ senedi ve fetvāsıdur. Zįrā
çoķ kimseler vardur ki abā vü ecdādı Ǿilm ü kemāl ile ārāste olagelmişler iken ferzendleri
cehl ü ĥamāķatle pįrāste olmışlardur. Pes maǾlūm oldı ki şeref-i źāt kişiye abādan mużāf
olmaz, dimekdür.
این برﻕ نجابت که جهد اﺯ گهر من
60ﺭا

مدحست بلی گوهر ﺫاﺕ اﺏ ﻭعم

10. Įn berķ-i necābet ki cehed ez-güher-i men
Medĥest belį gevher-i źāt eb ü Ǿam-rā

59
60

Ama benim zâtımın şerefine ceddimden eklenen bir şey yoktur, bu gayretler erbabına himmet fetvasıdır.
Benim (şiir) cevherimden sıçrayan bu yücelik şimşeğinin medh olduğu doğrudur ama bu atalarımın

gevherinin övgüsüdür.

375

“Necābet” ululuķ ve Ǿālį-cenāblıķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda basŧ u beyān olan berķ-i necābet ki benüm ŧabǾ-ı gevher-i nebǾümden
śıçramışdur. YaǾnį bu Ǿālį-cenāblıķ vaśfı ki eşǾār-ı güher-aŝārumdan żuhūr bulmışdur, belį
medĥ ü ŝenādur.
[9a]
Lākin eb ü Ǿamuma nisbetledür degil ki kendi şeref-i źātumı medĥ ola. YaǾnį bu evśāf-ı
necābet-ittiśāf ki güherümden śādır olmışdur, eb ü Ǿammum medĥidür. Yoħsa ben ne
kemterüm ki bu ķadar vaśfa şāyeste olam, dimekdür.
ﻭصف گل ﻭ ﺭیحاﻥ بهوا باﺯ نگرﺩﺩ
61ﺭا

هرچند هوا عطر ﺩهد قوﺕ شم

11. Vaśf-ı gül ü reyĥān be-hevā bāz ne-gerded
Her çend hevā Ǿıŧr dehed ķuvvet-i şem-rā
“Vaśf” bu maĥalde rāyiĥa maǾnāsına istiǾmāl olınur. “Reyĥān” be-maǾnā feslegen “bāz negerded” munķalib olup gitmez dimekdür. “Şemm” rāyiĥa alacaķ dimāġ murāddur.
Maĥśūl-ı Beyt: Gül ü reyĥān rāyiĥası hevāya ve bāda munķalib olup gülden zāǿil olmaz. Her
ne ķadar hevānuŋ kendisi ķuvvet-i dimāġa Ǿıŧr virür ise de. Zįrā ķuvvet-i şemm-i gül ü
reyĥāndan iķtibās itdügi rāyiĥayı hevānuŋ vāśıŧasıyladur. Pes hevā ķuvvet-i şemme yaǾnį
dimāġuŋ kendisine her ne ķadar gül ü reyĥāndan Ǿıŧr virürse de yine gül ü reyĥāndan rāyiĥası
rūzgāra munķalib olup gitmez. Ancaķ yine kendinde ķalur. Keźālik ben daħı eyledügüm
medĥ-i abā vü Ǿammedür. Anları medĥ eyledügümden şeref-i źāt u istiǾdād u faŧānetüm
noķśān-pezįr olmayup hem anlaruŋ şān u şöhretleri meşhūru bi’l-benān olur ve hem anlara
nisbetle şeref-i źātum teraķķį bulur, dimekdür.
اقباﻝ سکندﺭ بجهانگیری نظمم
62ﺭا

برﺩاشت بیک ﺩست قلم ﺭا ﻭ علم

12. İķbāl-i Sikender be-cihān-gįrį-i nažmem
Ber-dāşt be-yek-dest-i ķalem-rā vü Ǿalem-rā

61

Her ne kadar hava burnun koklama gücüne güzel koku verse de gül ve reyhanın kokusu havayla gitmez.

62

İskender-i Zülkaneyn, benim şiirimin âlemi ihata ettiğini görünce kalemini ve bayrağını eline alıp (kaçtı).

376

Maĥśūl-ı Beyt: İskender-i Źülķarneyn’üŋ devlet ü iķbāli benüm nažmum cihān-gįrligini
göricek fi’l-ĥāl Ǿale’l-Ǿacele Ǿalem ü ķalemini bir eliyle ķapup ķaśd-i firār eyledi. YaǾnį
nažmum cihānı iĥāŧa itmiş gördügi gibi min-baǾd nüfūźum cihāna cārį olmaz. Pes bize
ŧurmaķdan ise cānib-i Ǿademe firārumuz yegdür diyerek fi’l-ĥāl Ǿalem ü ķalem ve kāffe-i
varını bir el ile ķapup firār eyledi. “Be-yek dest”den maķśad kemāl-i Ǿacelesinden nāşįdür.
ǾAlem ü ķalem didügi devlet ü iķbāl nüfūzı hem ŧūġ [u] Ǿalem ve hem levĥ ü ķalem ile dāǿim
olduġından. Zįrā bir śāĥib-devletüŋ erbāb-ı ķalemi olmaduġı śūretde icrā-yı nüfūzda noķśān
olacaġı bedįhįdür. Erbābına maǾlūmdur.
نوبت بمن افتاﺩ بگویید که ﺩﻭﺭاﻥ
63ﺭا

آﺭایشی اﺯ نو بکند مسند جم

13. Nevbet be-men üftād be-gūyįd ki devrān
Ārāyişį ez-nev be-koned mesned-i Cem-rā
“Mesned-i Cem”den murād Ĥażret-i Süleymān’uŋ mesnedidür.
Maĥśūl-ı Beyt: BaǾd-ez-įn cihān-gįrlik ve nevbet-i hükūmāt baŋa mensūb olmışdur.
“Devrāna” yaǾnį felege tenbįh idüŋ mesned-i Cem’i yeŋi başdan zįb ü zįverlesün tā ki
üzerine mesken ŧutup bir źātı medĥ ü ŝenā itsem gerek, dimekdür.
نی نی غلط این نکته بموقع نسرﻭﺩﻡ
64ﺭا

این نغمه پسندست ﺩیگر صوﺕ ﻭ نغم

14. Nį nį ġalat įn nükte be-mevķiǾ ne-sürūdem
Įn naġme pesendest dįger śavt u naġam-rā
“Nį nį” be-maǾnā “lā lā” be-mevķiǾ-i maĥallinde dimekdür. “Ne-surūdem” ırlamadum.
“Dįger śavt u naġam-rā” ǾUrfį’nüŋ naġme vü şiǾrüŋ ġayrısına dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Yoķ yoķ bālāda źikr olınan nükteyi yerinde
[9b]

63

Feleğe söyleyin Cem’in makamını yeniden süslesin, zira sıra bana geldi.

64

Hayır hayır! Bu manayı yerinde söylemedim. Bu başkasının şiir nağmesine layıktır.
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ırlamadum. YaǾnį felege tenbįh idüŋ mesned-i Cem’i yeŋi başdan ārāyiş eylemesün. Üzerine
çıķup bir źātı medĥitsem gerek didügüm nükteyi ġalaŧ itdüm ve ol nükte yerine ırlamadum.
Zįrā bu ħaŧā-yı nükte felege eyledüm bir ġayrısınuŋ śavt u naġamına sezādur. YaǾnį felegüŋ
mesned-i ārāyişi ǾUrfį’den ġayrı kimesnenüŋ şiǾrine lāyıķdur. Zįrā felegüŋ ne ķudreti ola ki
ǾUrfį’nüŋ şiǾri mesnedini ārāyiş ide yāħūd felegüŋ ne ĥaddi var ki medĥ olınan źātuŋ
meddāĥı mesnedini ārāyiş eyleye? Pes bu sebebden bālāda źikr olan nükteyi ġalaŧ itdüm,
dimekdür.
ﺩﻭﺭاﻥ که بوﺩ تاکند آﺭایش مسند
65ﺭا

مداﺡ شهنشاﻩ عرﺏ ﺭا ﻭ عجم

15. Devrān ki buved tā koned ārāyiş-i mesned
Meddāĥ-ı şehenşāh-ı ǾArab-rā vü ǾAcem-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Devrān ne kişidür ki ǾArab u ǾAcem pādişāhınuŋ meddāĥı mesnedine zįb ü
zįver ü ārāyiş vire. Pes bu sebebden bālāda devrāna tenbįh idüŋ didügüm ħitābı ġalaŧ
söyledüm, dimekdür.
آﺭایش ایواﻥ نبوﺕ که ﺯ تعظیم
66ﺭا

خاک ﺩﺭ اﻭ تاﺝ شرﻑ ﺩاﺩ قسم

16. Ārāyiş-i eyvān-ı nübüvvet ki zi-taǾžįm
Ħāk-i der-i ū tāc-ı şeref dād ķasem-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Devrān kimdür ki nübüvvet eyvānına ārāyiş vire ki taǾžįm cihetinden anuŋ
mübārek ħāk-ı deri ķasemüŋ kendisine tāc-ı şeref virmişdür. YaǾnį ĥįn-i ķasemde anuŋ ħākı derine ķasem67 olınduķda ķaseme tāc-ı şeref virmişdür. Pes devrān nice ola ki anuŋ
meddāĥı mesnedine ārāyiş vire, dimekdür.
ﺭﻭﺯی که شمرﺩند عدیلش ﺯمحاالﺕ
68ﺭا

تاﺭیخ تولد بنوشتند عدﻡ

65

Devran kim ki Arap ve Acem Padişâhının meddâhının tahtını süslesin!

66

Peygamberlik sarayının süsü yücelik kastıyla kapı toprağından yemine şeref tacı vermiştir.

67

Derkenar: “Ķasem” lügatde and içmek.

68

İmkansızlıklar içinden ona benzer bir gün arayıp (bulamadıklarından) yokluğun doğum tarihini yazdılar.
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17. Rūzį ki şümurdend Ǿadįleş zi-muĥālāt
Tārįħ-i tevellüd be-nüviştend Ǿadem-rā
“Şümurdend” taǾdād eylediler dimekdür. “ǾAdįleş” be-maǾnā miŝleş ü nažįreş.
Maĥśūl-ı Beyt: Rūz-ı ezel ki andan evvel kān-ı Ǿadem bir lafž-ı bį-maǾnā idi. Ve hįç
mümkināt maǾlūm degil idi. Ol vaķt Memdūh ki Ĥażret-i Seyyid-i Veled-i Ādem śallallāhu
Ǿaleyhi ve sellemdür, nažįr ü miŝli teftįş olınduķda bulınmayup bu ķadar didiler ki yoķdur.
Pes Ǿademüŋ kendisi ol kevn-i vücūda gelüp tevellüd tārįħini yazdılar. YaǾnį Ǿademden
evvel miŝli var mı diyü nažar eylediler. Pes miŝli yoķdur lafžından Ǿadūmānuŋ kendisi ki
mecĥūl idi. Ol vaķt Ǿadem ve yoķluķ tevellüd idüp Ĥażret’e nažįr olaraķ Ǿadem-i tārįħini
yazdılar. Anı ol Ĥażret’e nažįr bulınmayup yoķdur lafžından Ǿademüŋ kendisi žuhūr bulup
tārįħini ol günden yazdılar. Ĥāśılı ol źāt cümle varlıġuŋ evveli olduġı ħod maǾlūmdur.
Maĥabbet bundadur ki yoķluġuŋ daħı evvelidür. Zįrā yoķluķ ħalķ olmazdan cihet-i
muhālātdan miŝl ü mānendini bakdılar yoķdur lafžından Ǿademin kendisi žuhūr bulmaġın ol
günden tārįħ-i tevellüdini yazdılar dimekdür.
تا ﺭایت عفو ﻭ غضبش سایه نینداخت
69ﺭا

هیﺄﺕ متصوﺭ نشد آﺭامش ﻭ ﺭﻡ

18. Tā rāyet-i Ǿafv u ġażabeş sāye ne-y-endāħt
Heyǿet mutaśavver ne-şod ārāmiş ü rem-rā
“Ne-y-endāħt”
[10a]
śalmayınca dimekdür. “Rem” ıżŧırāb maǾnāsındadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Ħˇace-i ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ Ǿafv u ġażabı Ǿalemi
sāye śalmayınca Ǿālemüŋ ārāmiş ü rem heyǿeti vü şekli naķş olmadı. YaǾnį Ǿafvınuŋ sāyesi
ārāmuŋ kendisine ve ġażabuŋ sāyesi rem ü ıżŧırāba taǾalluķ itmeyince bu kār-ħāne-i Ǿālemde
ārāmuŋ ve ızŧırābuŋ şekli naķş olmadı. Ĥāśılı ol ĥażret ki rūĥ-baħş-ı kāǿinātdur, Ǿafv u
ġażabınuŋ Ǿalemi sāye-endāħt olmayınca hįç nesne birbirinden tefrįķ bulmadı, dimekdür.

69

Senin (Hz. Muhammed) af ve gazabın âlemin üzerine gölge bırakmadıkça, rahatın ve korkunun şekli

bilinemedi.
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تا شاهد علم ﻭ عملش چهرﻩ نیفرﻭخت
70ﺭا

معلوﻡ نشد فاﺋدﻩ نه بیش نه کم

19. Tā şāhid-i Ǿilm ü Ǿameleş çehre ne-y-efrūħt
MaǾlūm ne-şod fāǿide ne bįş ne kem-rā
“Ne-y-efrūħt” żiyā-sāz olmayınca dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Tā ki Ĥażret-i pįş-rev-i śırāŧ-ı müstaķįm śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ Ǿilm
ü Ǿameli maĥbūbı çehresini şuǾle-perdāħt itmeyince mā-teķaddemde žuhūra gelen Ǿilm ü
Ǿamelüŋ bįş ü kem fāǿidesi maǾlūm olmadı. YaǾnį ol Ĥażret’üŋ Ǿilm ü Ǿameli maĥbūbı
cihāna teşrįf itmeyince Ǿilm ü Ǿamelüŋ ne çoķ ne çoķ fāǿide ve ne żararı maǾlūm idi. Aślā
Ǿilm ü Ǿamelden çoķ yāħūd az fāǿide fehm olınmadı. Zįrā śırāŧ-ı müstaķįmi andan ġayrı ferdi vāĥid kemā-yenbaġį ižhār idemedi, dimekdür.
 آید بتکلم71انجا که سبکرﻭحیش
72اصمرا

ﺯ آسیب گرانی بخرﺩ گوﺵ

20. Āncā ki sebük-rūĥįş āyed be-tekellüm
Z’āsįb-girānį be-ħıred gūş-ı aśam-rā
“Sebük-rūĥ” śaķįl’üŋ Ǿaksidür. Meŝelā fülān pek śaķįl-cānludur dirler. “Āsįb-i girān” āfet-i
girān dimekdür. “Be-ħared” bunda ħalāś ider, dimekdür. “Aśam” śaġır dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol maĥaldeki Ĥażret-i Śādıķu’l-Velāyet’üŋ sebük-rūĥluġın ve ħulķın
kendisi tekellüme āġāz ve ħavāś u Ǿavāmuŋ neśāyiĥine dehen bāz eyleye, şol mertebe
laŧįfdür ki ol maĥalde gūş-ı aśamı bile āsįb-i girānįden taħlįś ider. YaǾnį ol ĥażretüŋ sebükrūĥlıgı eger bir yerde pend ü vaǾža gelse Ǿālemi bir mertebe iĥyā ider ki gūş-ı aśam bile āfeti girānįden yaǾnį aġırlıķ żarar u belāsından ħalāś olup ol tekellümden behre-yāb olur,
dimekdür.

70

O (Hz. Muhammed)’nun ilim ve ameli bir çehreyi aydınlatmadıkça ilim ve amellerin az mı çok mu faydası

olduğu bilinmedi.
71

Derkenar: Burhān-ı ĶāŧıǾda; “Sebük-rūĥ” dāǿimā ħandān beşūş ve žerāfet ü laŧįfe üzere olan maĥviyetlü ve

şen kimesnedür.
72

O (Hz. Muhammed)’nun hoşsohbetliğinin dile geldiği yer, sağırları kulaklarındaki ağırlıktan kurtarır.
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تﺄثیر برﺩ سهم تو اﺯ حکم کواکب
73ﺭا

تغییر ﺩهد هیبت تو ﺭنک بقم

21. Teǿŝįr bered sehm-i to ez-ĥükm-i kevākib
Taġyįr dehed heybet-i to reng-i baķam-rā
“Sehm” Ǿömrden vāķıǾ olan ħavf dimekdür. “Baķam” şol ķızıl boyadur ki anuŋla ibrişįm ü
saħtiyān daħı boyarlar.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey rūĥ-baħş-ı kāffe-i ümem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem! Senüŋ ĥükmüŋ
ħavfı şol mertebe cihān-gįrdür ki kevākib-i sebǾadan ĥükmüŋi iletür. YaǾnį kevākibde olan
baǾżı hükūmāt ki Ǿāleme sārįdür, senüŋ emrüŋ ħavfı kevākibden evvel ĥükmi yoķ ider. Şol
mertebe ki heybetüŋ daħı reng-i baķamı taġyįr idüp ħavfından reng-i zerde taġyįr olmışdur.
انعاﻡ تو بر ﺩﻭخته چشم ﻭ ﺩهن آﺯ
74ﺭا

احساﻥ تو بشکافته هر قطرﻩ یم

22. İnǾām-ı to ber-dūħte çeşm ü dehen āz
İĥsān-ı to be-ş’kāfte her ķaŧre-i yem-rā
“Āz” be-maǾnā ŧamaǾ, “be-ş’kāft” iki yar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey maǾden-i seħā inǾām u iĥsānuŋ ħırśuŋ çeşm ve dehānını dikmişdür. YaǾnį
ħırś
[10b]
bir vechile sįrlik bilmez iken senüŋ bį-nihāye olan inǾām u iĥsānuŋ anı seyr idüp ve dįdelerini
dūħte itmişdür ve iĥsānuŋ daħı baĥruŋ her bir ķaŧresini yarmışdur. Tā ki her ķaŧresinden bir
gevher çıķarup anı daħı beźl eyleye, dimekdür.
ﺯاﻥ گریه ﺩهد ﺭﻭشنئ ﺩﻝ که بیاموخت
75ﺭا

ﺭﻭشنگری آیینه انصاﻑ تو نم

23. Z’ān girye dehed rūşenį-i dil ki be-y-āmūħt
Rūşengerį-i āyįne-i inśāf-ı to nem-rā
73

Senin korkundan yıldızların hükmü etkilenir, heybetinden de kızıl renk değiştirir.

74

Senin nimet ve ihsanların hırsın ağzını ve gözünü dikmiştir (ikna eylemiştir), senin ihsanı (nın fazlalığı)

denizin her bir damlasını yarmıştır.
75

Senin insafın neme aynanın cilalanmasını öğrettiği için benim göz yaşım da kalbin cilası olmuştur.

381

“Nem” āhdan āyįneye iśābet iden nemdür ki ol nemi silen āyįne-śayķal olur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol sebebden çeşm-i giryesi bāǾiŝ-i incįlā-yı dildür ki senüŋ mertebe-i inśāfda
olan emrüŋ neme āyįneyi rūşenger itmesini ögretdi. YaǾnį inśāfuŋ neme āyįnenüŋ
śayķallamasını ögretdügi içün benüm daħı çeşmüm giryesi bāǾiŝ-i incįlā-yı ķalb olmışdur,
dimekdür.
ﺩﺭ کوی تو تبدیل کند مرﺩمک چشم
76ﺭا

اجزای ﻭجوﺩ خوﺩ ﻭ اجزای قدﻡ

24. Der-kūy-ı to tebdįl koned merdümek-i çeşm
Eczā-yı vücūd-ı ħod u eczā-yı ķıdem-rā
Ey źāt-ı muĥterem! Senüŋ Ǿālį-cenāb olan kūyuŋa varmaġa pā ile varılmaķ şāyed ki terk-i
edeb vāķıǾ ola ol sebebden dįde kendi bebeklik eczāsını pā eczāsına tebdįl ider. YaǾnį dįde
merdümegi kendi bebeklik eczāsını ayaķ eczāsına tebdįl idüp bebegi üzerine reftār iderek
kūyına varur dimekdür.
این بس شرﻑ گوهر تومنشی تقدیر
77ﺭا

آنرﻭﺯ که بگذاشتی اقلیم قدﻡ

25. Įn bes şeref-i gevher-i to münşį-i taķdįr
Ān rūz ki be’gźāştį iķlįm-i ķıdem-rā
ĶıŧǾa: “Münşį-i taķdįr” kātib dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey feyż-baħş-ı kāǿināt! Źāt-ı risālet-penāhuŋa bu şeref besdür ki evvelu mā
ħalaķallāhu rūĥį78 mıśdāķınca rūĥ-ı muŧahharuŋ ħilķatine irāde-i ezelįyye taǾalluķ idüp
iķlįm-i ķıdemden saǾādetle güźer eyledigüŋ vaķt münşį-i taķdįr.
تا حکم نزﻭﻝ تو ﺩﺭ این ﺩاﺭ نوشتست

76

Senin köyünde gözbebeği kendi eczasını ayak eczasıyla değiştirir.

77

Kader katibinin seni ezel ikliminden bıraktığı gün sana cevher şerefi olarak yeter.

78

“Allah önce benim ruhumu yarattı.” (Suyuti, Şerhü’l-Mevakif, s.12, Thk. Yusuf Abdurrahman el-Meraişli,

Darü’l-Marife Yayınevi, Beyrut,1 . Baskı, h. 1406)
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80ﺭا

 ﻭ باﺯ تراشیدﻩ قلم79صدﺭﻩ بعث

26. Tā ĥükm-i nüzūl-ı to der-įn dār nüviştest
Śad reh baǾaŝ u bāz terāşįde ķalem-rā
“Terāşįde ķalem” ķalem yonmasına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ħˇace-i Ǿālem! Źāt-ı risālet-penāhuŋa bu şeref besdür ki gevher-i źātuŋ.
YaǾnį rūĥ-ı muŧahharuŋ ħilķatine irāde-i Ǿaliyye-i ezelįye taǾalluķ idi. Nice iķlįm-i ķıdemden
güźer eyledigüŋ vaķt saǾādetle nüzūl ü biǾŝetüŋ hengāmına gelince münşį-i taķdįr vücūd-ı
bį-nažįrüŋe vesįle olmaġiçün abā ve ümmehātdan maķśūd aślı olmayan nice nice efrāduŋ
biǾŝetine ķalemüŋ yonmışdur. YaǾnį saǾādetle bu kār-ħāne-i Ǿāleme teşrįfüŋ hengāmına
ķadrince efrāduŋ ħilķatine irāde-i ezeliye taǾalluķ itmişdür ki anlaruŋ gelmeleri maķśad-ı
aślį degildür, ancaķ merām saǾādetle nüzūlüŋ idi. “Münşį-i taķdįr bāz-terāşįde ķalem-rā”
didügi maǾnā-yı sābıķa ola. Zįrā dimek olur ki münşį-i taķdįr ĥükmüŋ nüzūl ve biǾŝet idene
ķadar küre-i ķalemini yoķ yire yonmışdur. Murād bu ki iķlįm-i ķıdemden ĥudūŝa dek
[11a]
ĥükmüŋ nüzūl idene ķadar nice efrāduŋ ħilķatine irāde-i ezeliyye taǾalluķ eyledi ki anlar
maķśad-ı aślį olmayup ancaķ vücūd-ı şerįfüŋ biǾŝetine vesāǾil idiler, dimekdür.
گر جوهر اﻭﻝ بحریم تو ﺩﺭ آید
81ﺭا

تن ﺩﺭ ندهد قامت تعظیم تو خم

27. Ger Cevher-i Evvel be-ĥarįm-i to der-āyed
Ten der-ne-dehed ķāmet-i taǾžįm-i to ħam-rā
“Cevher-i Evvel” rūĥ-ı Cebrāǿįl Ǿaleyhi’s-selām “ħam” dü-tā olmaķ.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı memdūĥu’ś-śıfāt! Eger Cevher-i Evvel senüŋ ĥarįm-i saǾādetlerüŋe
ħırāmān olup gelürse ol deŋlü ki senüŋ ķāmet-i lāzımu’t-taǾžįmüŋ dü-tālıġa ten vire. YaǾnį
öyle degil ki ķāmetüŋ taǾžįm cihetiyle Cibrįl’e ķad-i ħam idüp buyuruŋ diyerek aŋa ķıyām
ide. Ĥāśılı taǾžįmüŋ hįç bir ferde ķad-i ħam idüp niyāzmend olmaz. Zįrā Cevher-i Evvel

79

Derkenar: “BaǾaŝ” lüġatde burmaķ ve dürgütmek ve vurmak ve delmek ve ķıpramaķ ve daġıtmaķ ve

göndermek. “BaǾŝ” lüġatde bir yere gönderilmiş ķavm.
80

Kader kâtibi senin diğer âlemden bu dünyaya inişini yazıncaya kadar kalemini yüz defa tıraş etti.

81

Eğer Cebrail senin kapına gelse, saygı için ayağa kalkmazsın.

383

vesāǿir mücmel maħlūķ cümlesi senüŋ ĥurmetüŋe ħalķ olmışlardur. Pes ne lāzım gelür ki
kāmet-i taǾžįmüŋ Cibrįl’e ķad-i ħam ide, dimekdür.
 آﺭاست82آﻥ ﺭﻭﺯ که امکاﻥ حشم حاﺩثه
83ﺭا

ﺩﺭ سایه انصاﻑ تو میخواست حشم

28. Ān rūz ki imkān-ı ĥaşem-i ĥādiŝe-ārāst
Der-sāye-i inśāf-ı to mįħˇāst ĥaşem-rā
“Ĥaşem” nižām-ı Ǿālem ve tertįb-i salŧanat dimekdür. “İnśāf” be-maǾnā Ǿadl, “ĥādiŝe”,
āfethā-yı kūbende dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Seyyidü’ŝ-Ŝaķaleyn! Ol gün ki mümkināt ĥādiŝenüŋ ĥaşem ü salŧanatını
ārāste ķıldı, egerçi ol gün ĥādiŝe ĥaşem ü śalŧanatı ārāste eyledi ammā yine senüŋ inśāfuŋ
sāyesinde mustažıl olmaķ istedi. YaǾnį egerçi mümkināt ħalķ olup felek daħı ĥaşem-i ĥādiŝe
mümkināt içinde ārāste eyledi ammā yine senüŋ inśāfuŋ sāyesinde ĥaşem ü śalŧanatını
müstežil istedi. YaǾnį sāyeŋde sāyebān oldı. Zįrā sāyeŋden ħāric olsa ĥaşem maĥv olur,
dimekdür.
تا کوﻥ ترا اصل مهماﺕ نخوانند
84ﺭا

نشنید قضا ترجمه لفظ اهم

29. Tā kevn-i to-rā aśl-ı mühimmāt ne-ħˇānend
Ne-ş’nįd ķażā tercüme-i lafž-ı ehem-rā
“Kevn” bunda mübārek vücūd-ı Ǿaleyhi’s-selām murāddur. “ǾAśl-ı mühimmāt”
mühimmātuŋ kendisi dimekdür. “Ehem” umūr-ı ehem ve mühimme-i elzem dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ĥabįb-i Ĥaķ! Mādām ki senüŋ mübārek vücūduŋ varlıġını aśl-ı
mühimmāt oķumayalar. YaǾnį źāt-ı şerįfüŋ varlıġını aśl-ı lāzım olan mühimmāt oķumayalar.
Ķażānuŋ kendisi ehem ü mültezem lafžuŋ tercemesini ve maǾnāsını gūş idemezlerdi. YaǾnį
kevn ü ķażā mübārek vücūdını aśl-ı lüzūmı olan mühimmāt oķumayalardı ķażāya mültezem
olan lafž-ı mühimme maǾnāsını heyhāt ki gūş idebilürdiler. Ĥāśılı ķażānuŋ varlıġını cümle

82

Derkenar: Ĥādiŝe lüġatde yeŋi iş.

83

Saltanat imkânı ezici olayları süslediği günde bile senin insaf gölgene sığınmak istedi.

84

Senin varlığını gerekliliklerin aslı saymasalardı “kader” daha önemli lafzının tercümesini hiç duymayacaktı.
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mühimmeden efđal mühimmāt oķuduġı ĥasebiyle lafž-ı ehemüŋ tercemesini gūş idüp iltizām
eyledügi umūr-ı mühimmeyi intiĥāb itmişdür, dimekdür.
تا مجمع امکاﻥ ﻭ ﻭجوبت ننوشتند
85ﺭا

موﺭﺩ متعین نشد اﻁالﻕ اعم

30. Tā mecmaǾ-ı imkān u vücūbet ne-nüviştend
Mevrid-i müteǾayyin ne-şod ıŧlāķ-ı eǾam-rā
“İmkān” mümkināt u maħlūķ dimekdür.
[11b]
Vücūbü’l-vācib lā-yaĥtāc ilā-ġayrihį ve kāǿin bi-źātihi86 bir şeyǿ ki kendi źātıyla mevcūd olup
ġayrınuŋ vāsıŧasıyla maħlūķ olmaya. “Mevrid”, vārid ü mütevārid dimekdür. “EǾamm-ı
lafž” eħaś ve lafž-ı eǾamm vāriddür. Lafž-ı eǾamm Ǿāmmeye şāmil olınacaķ lafža “eǾam”
diyü ıŧlāķ olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Yā Resūlallāh! Eger senüŋ śıfat-ı vücūb ve śıfat-ı imkānuŋ müctemiǾ olup
bir maĥalde yazılmamış olaydı ĥāşā ki lafž-ı eǾam yaǾnį eşyāǿya şāmil olmaķlıķ lafžı Ǿāleme
vārid olup müteǾayyin olmayaydı yaǾnį vücūbuŋ ve imkānuŋ cemǾ olup bu kār-ħāneye
gelmek murādı olmayaydı ķaçan lafž eǾamm-ı Ǿāleme mevrid-i müteǾayyin olurdı. Zįrā sen
Cenāb-ı Kibriyā nūrından ħalķ olduġuŋ ĥasebiyle kendi cevher-i źātuŋda hem śıfat-ı vücūb
ve hem śıfat-ı imkān müctemiǾdür. Pes vücūb u imkān śıfatları źātuŋda müctemiǾ olup
kelime-i eşhedu en lā-ilāhe illālāh ve eşhedü enne Muĥammedu’r-resūlullāh87 lafž-ı eǾamdur,
Ǿāleme mevrid-i müteǾayyin oldı. Pes bundan farķ olınan budur ki Ĥaķ tebārek ve TeǾālā
kendi ismiyle Resūl’üŋ ismini bir levĥada yazdı ve Resūl Ǿaleyhi’s-selām kendi ķudret-i
ezelįyyesinden bir cüzǿdür. Bu śūretde śıfat-ı vücūbla muttaśıfdur. Egerçi imkān ile cihāna
teşrįfleri śādır ise de. Ĥāśılı kendi źātında olan vücūb u imkān śıfatları ikisini cemǾ olup bir
gevher olmamış olaydı nuŧķ-ı eǾam müteǾayyin ü mütevārid olmazdı. Ĥāśılı senüŋ teşrįfüŋ
imiş ki ižhār-ı vaĥdāniyet-i Ĥaķ idesüŋ. Pes śıfat-ı vücūb u imkān-ı źātuŋda cemǾ olup bir

85

Senin imkân ve vücubun toplamı yazmasalardı sözün âlemi kapsaması mümkün olmazdı.

86

Olması gereken, başkasına muhtac olmayan, varlığı kendinden olan.

87

Şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur. Hz. Muhammed onun resulüdür.
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gevher ĥāśıl olmamış olaydı ķudret-i ĥaķ ki eǾamdur, muĥįŧ-i Ǿām olduġı maǾlūm olmazdı
dimekdür. El-Ǿilmu Ǿindallāh.88
89محمل
90ﺭا

تقدیر بیک ناقه نشانید ﺩﻭ

سلمای حدﻭﺙ تو ﻭ لیالی قدﻡ

31. Taķdįr be-yek nāķa nişānįd dü maĥmil
Selmā-yı ĥudūŝ-ı to vü Leylā-yı ķıdem-rā
“Nāķa” deve dimekdür ki murād lisāndur. “Nişānįd” oŧurtdı ve yükletdi dimekdür. “Selmā”
ǾAcemde ve Leylį ǾArab’da maĥbūba dirler ki meşhūrdur. “Ķıdem” ezel maǾnāsınadur.
“Leylā ile Selmā”dan murād bālāda źikri sebķat iden śıfat-ı vücūb ve śıfat-ı imkān ola ki
Leylā-yı ķıdem śıfat-ı vücub ve Selmā-yı ĥudūŝ śıfat-ı imkān ola. Pes bu vechile dimek olur
ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Zihį irādetullāh ki bir nāķaya iki maĥmili vażǾ u taĥmįl eyledi; Selmā-yı
ĥudūŝ Leylā-yı ķıdemi. Bu taķdįrce “nāķa”dan murād Ǿaleyhi’s-selām ola. YaǾnį zihį şeref
ve zihį taķdįr ki sen Ǿālį-cenābuŋ cevher-i źātında maĥmil-i ķıdemi ve maĥmil-i hudūŝı vażǾ
idüp śıfat-ı vücūb u imkānuŋ mecmaǾı olduŋ. Beyt-i evvelįye nažaran maǾnā böyle ola.
Lākin efđal maǾnā budur ki zihį taķdįr ki bu iki maĥmili bir nāķaya
[12a]
taĥmįl itmiş ki ol maĥmiller biri Selmā-yı ĥudūŝ ve biri Leylā-yı ķıdemdür ki murād kelimei şehādetdür. Bu taķdįrce “nāķa”dan murād lisāndur. YaǾnį lisānuŋ bir cānibine lā-ilāhe
illallāh91 ve bir cānibine Muĥammedun Resūlullāh92 ki biri ķıdem ve biri ĥudūŝdur. Taķdįr-i
Ħudā bu şerefi saŋa ne ħoşça taķdįr itmiş dimek olur. Bu beytde ġayrı bir maǾnā daħı
dimişlerdür. “Selmā-yı ĥudūŝ”dan murād Ĥażret-i Resūl Ǿaleyhi’s-selāmuŋ vücūdı
beşeriyetle mültebis olduķlarına işāretdür ve “Leylā-yı ķıdem”den murād Ǿālem-i aśl ve nūr-

88

Gerçek bilgi ancak Allah katındadır.

89

Derkenar: “Maĥmil” büyük maĥfe.

90

Kader, tek deveye, biri senin yaratılış Selma’n , diğeri de ebedîlik Leyla’n olmak üzare iki heybe yerleştirdi.

91

“Allah’tan başka ilâh yoktur” anlamında, İslâm dîninde îmânın şartlarını kendinde toplayan, yâni icmâlî

îmâna esas olan kelime-i tevhid “Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah” sözünün ilk cümlesi.
92

“Muhammed Allah’ın resûlüdür” anlamında, İslâm dîninde îmânın şartlarını kendinde toplayan, yâni icmâlî

îmâna esas olan kelime-i tevhid “Lâ ilâhe illallah Muhammedün resûlullah” sözünün ilk cümlesi.
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ı ezel olduķlarına işāretdür ki yine śıfat-ı vücūb ve śıfat-ı imkāna çıķar. YaǾnį zihį taķdįr ki
seni bu iki śıfatuŋ mecmaǾı eyledi ki ol śıfatlar biri ķıdem ve biri ĥudūŝdur. Bir gūne maǾnāsı
daħı fehm olınur! Şol vechile zihį taķdįr-i Ħudā bunı fiǾle getürdügi iki maĥmili bir nāķaya
vażǾ eyledi. Biri senüŋ Selmā-yı ĥudūŝuŋ ve biri “Leylā-yı ķıdem”üŋ. “Selmā-yı ĥudūŝ”dan
murād rūĥ-ı pāk-ı Nebį’dür. “Leylā-yı ķıdem”den murād Cenāb-ı Kibriyā’dur. “Nāķa”dan
murād: Ķābe ķavseyni ev ednā93 ile ittiĥād u ittiśāldür. Lākin bu maǾnā çendān münāsib
degildür. Zįrā Ĥażret-i Faħr-ı Cihān yalŋız Ĥaķķile miǾrācda ittiśāl bulmadı. Śūret-i bāŧında
belki dāǿimü’l-evķāt ittiśāl u mülāķatda idi. Pes Faķįr’üŋ idrāküme göre maǾnā-yı evlāsı
ħoşdur ki Cenāb-ı Ĥaķ ismiyle ismini nāķaya taĥmįl idüp kāffe-i Ǿāleme kelime-i şehādeti
lafž-ı eǾam ıŧlāķ olınduġıdur. Gerçi śūret-i žāhirde Ĥażret-i Resūl vücūd-ı beşeriyye ile
mültebis olup ĥudūŝıdur. Lākin maǾnen nūrullāh u ķudretullāhdur. Pes beyt içinde Selmā-yı
ĥudūŝ ŝāniyen Leylā-yı ķıdem vāķıǾ olduġı żārūret-i vezn içündür. Zįrā ber-muktezā-yı
maǾnā ķıdem-i ibtidā-yı ĥudūŝ śoŋra gerekdür. Pes kelime-i şehādet ile kāǿināta eǾam
olduġına işāretdür. El-Ǿilmu Ǿindallāh94
تا ناﻡ ترا افسر فهرست نکرﺩند
95ﺭا

شیراﺯﻩ مجموعه نبستند کرﻡ

32. Tā nām-ı to-rā efser-i fihrist ne-kerdend
Şįrāze-i mecmūǾa ne-bestend kerem-rā
“Efser” tāc ve her nesnenüŋ bālāsı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey MecmaǾu’l-Baĥreyn v’ey Seyyidu’ŝ-Ŝaķaleyn! Mādām ki mübārek ismi şerįfüŋle her mecmūǾanuŋ fihristini tezyįn itmeyeler. YaǾnį mādām ki ism-i şerįfüŋi her
mecmūǾanuŋ fihristin tācı itmeyeler, ol kerem mecmūǾasınuŋ şįrāzesinüŋ bendini bend
itmezler. Ĥāśılı mādām ki bir mecmūǾada yāħūd dünyānuŋ fihristinde ism-i şerįfüŋ źikr
olınmaya, kimse ol mecmūǾanuŋ şįrāzesini bend itmeyüp iǾtibār itmezlerdi. Yāħūd ibtidā
ism-i şerįfüŋ źikr olınmayaydı cihān şįrāzesini baġlamayup ħalķ olmazdı dimekdür. El-Ǿilmu
Ǿindallāh.96

93

“[Peygambere olan mesafesi] iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu.” (Necm/53: 9)

94

Gerçek bilgi ancak Allah katındadır.

95

Senin adını fihristin başına yazmasalardı, kerem mecmuasını ciltleyemezlerdi.

96

Gerçek bilgi ancak Allah katındadır.
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عرفی مشتاﺏ این ﺭﻩ نعتست نه صحراست
97ﺭا

آهسته ﺭﻭ که برﺩﻡ تیغست قدﻡ

33. ǾUrfį me-şitāb įn reh naǾtest ne-śaĥrāst
Āheste rev ki ber-dem-i tįġest ķadem-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Şitābān olup gitme. YaǾnį Ǿacele idüp uyuma. Hele bir kez kendiŋe
gel ve fikr eyle. Zįrā gitdügüŋ yol naǾt-ı Ĥażret-i kāǿināt yolıdur.
[12b]
Śaĥrā degildür. YaǾnį olur olmaz memdūĥuŋ medĥi degildür. Āheste revān ol. Zįrā ayaġuŋ
dem-i tįġdedür. Şāyed bir ħaŧā vāķıǾ ola. Śoŋra tįġ tįzligine düşersüŋ, dimekdür.
هشداﺭ که نتواﻥ بیک آهنگ سرﻭﺩﻥ
98ﺭا

نعت شه کونین ﻭ مدیح کی جم

34. Huşdār ki ne-t’evān be-yek āheng sürūden
NaǾt-ı Şeh-i Kevneyn ü medįĥ-i key-i Cem-rā
“Be-yek āheng” bir maķām ile dimekdür. “Sürūden” ırlamaķ dimekdür. “Key” ulu şāh
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! ǾAķluŋı başına cemǾ eyle. Zįrā bir maķāmla naġme-serā olamazsuŋ
Ĥażret-i Şeh-i Kevneyn naǾtını ve pādişāhlar medĥini yaǾnį ey ǾUrfį! ǾAķluŋı başuŋa dir ve
tefekkürde ol. Zįrā Ĥażret-i Şeh-i Kevneyn, naǾtıyla key-i CemǾüŋ medĥini bir maķāmla ve
bir revişle ırlayamazsuŋ. Elbette Şeh-i Kevneyn yaǾnį cümle medĥlerden münteħāb olsa
gerek. Pes āheste ve fikr ile git, dimekdür.
شایسته بدست آﺭ ﺩﺭین شهر که بینند
99ﺭا

شایستگئ جنس چه بسیاﺭ ﻭ چه کم

35. Şāyeste be-dest ār der-įn şehr ki bįnend
Şāyestegį-i cins çe bisyār u çe kem-rā
97

Urfî, acele etme! Bu yol, nimet yoludur, sahra değil. Ayağın altında olduğundan yavaş git.

98

[Ey Urfî] aklını başına al, zira iki cihân şâhı (Hz. Muhammed)’nın medhini Cem’in tacını medhettiğin

ahenkle medhedemezsin.
99

Ey Urfî, bu şehirde (Hz. Peygambere) yakışan (şiiri) seç, zira burada neyin az neyin çok olduğunu iyi bilirler.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Şeh-i Kevneyn ve Seyyidü’ŝ-Ŝaķaleyn’e sezāvār olacaķ eşǾārı ele
getür. Zįrā aŋa bu medĥ şehrinde ķanķı eşǾāruŋ cins-i aǾlā ve medĥe şāyeste olduġın bilürler.
Çoķ veyā azı hįçbir ferd nažar itmez. Ancaķ Seyyid-i Veled-i Ādem śallallāhu Ǿaleyhi ve
sellem lāyıķ olan medĥi beyān itse pes žannitme ki bu şiǾrde şiǾrüŋ ednā vü aǾlāsını farķ
itmez, dimekdür.
 کند مایه نعتش100گیرﻡ که خرﺩ حصر
101ﺭا

آﻥ حوصله آخر ﺯکجا نطق ﻭ ﺭقم

36. Gįrem ki ħıred ĥaśr koned māye-i naǾteş
Ān ĥavśala āħir zi-kocā nuŧķ u raķam-rā
“Ĥaśr” be-maǾnā cemǾ, “māye” ser-māye dimekdür. “Ĥavśala” ķurśaķ ve derūn cānibi
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Farż idelüm ki Ǿaķl, Ĥażret-i Şeh-i Kevneyn’üŋ naǾtınuŋ sermāyesini taħayyül idüp cemǾ itmege dürişürse āħir benüm nuŧķ-ı raķamda ķanı ol havśala ki
Şeh-i Kevneyn’e müsteĥaķ nuŧķ u raķama getüre? YaǾnį bende ķanı ol ķudret ki anı kemāyenbeġį medĥidem, dimekdür.
شاها بعطایت که اﺯ آﻥ کاﻡ که ﺩاني
103 ﺭا102ﺩﮊﻡ

محرﻭﻡ مهل عرفی نومید ﻭ

37. Şāhā be-Ǿaŧāyet ki ez-ān kām ki dānį
Maĥrūm me-hel ǾUrfį-i nevmįd ü dijem-rā
“ǾAŧā”da olan “bā” bā-yı ķasemįdür. “Me-hel” bıraķma dimekdür. “Dijem” ġam u ġuśśa
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Pādişāh-ı Risālet-penāh! Bay u gedāya śādır olacaķ Ǿaŧā vü keremüŋ
ĥaķkiçün benüm ol murādumdan ki saŋa Ǿayān u beyāndur. YaǾnį şol murādumdan ki anı
beyāndan müstaġnįsüŋüz de derdmend ǾUrfį ol murāddan nevmįd ü maĥrūm bıraġup
100

Derkenar: “Ĥaśr” lüġatde ŧalmaķ ve menǾ eylemek ve nefes ve ĥasen olmaķ ve Ǿacz.

101

Tutalım akıl senin naatının sermayesini toplasın, bende o medhi yazacak söz ve yazı nerede?

102

Dijem; jem, m.

103

Ey Padişâh, senin ihsanın hakkı için bu dileğimi biliyorsun, Urfî’yi sen mahrum ve ümidsiz koyma.
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maġmūm u mükedder buyurmayasuz. YaǾnį ǾUrfį’nüŋ ümįdi olduġı Ǿaŧa vü keremüŋüzle
şād-kām u kāmkār buyuruŋ, dimekdür.
اﺯ باﻍ نعیمش مدﻩ انعاﻡ میامیز
104ﺭا

با مطلب اﻭ مطلب اصحاﺏ شکم

38. Ez-bāġ-ı naǾįmeş me-deh inǾām me-y-āmįz
Bā-maŧlab-ı ū maŧlab-ı aśĥāb-ı şikem-rā
“NaǾim”de olan “şįn” ǾUrfį’ye rāciǾdür. “Me-y-āmįz” muħtel itme dimekdür. “Maŧlab”uŋ
miyānında vāķıǾ olan “ū” keźālik ǾUrfį’ye rācįǾdür. Aśĥāb-ı şikem “Naĥnu naĥkümü bi’žžāhir”105 diyüp cennāt-ı Ǿāliyāt Ǿāşıķlarıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şeh-süvār-ı āsumān-ı
[13a]
sübĥānelleźį esrā v’ey sipeh-sālār-ı ķāfile-i mine’l-mescidi’l-ĥarām ile’l-mescidi’l-Aķśa!106
Temennį itdügüm murād bu ki bāġ-ı naǾįmden ǾUrfį’ye inǾām itme ve žāhir-perestlerüŋ
maŧlabı olan cennet ü ĥūr u şarāb ile ǾUrfį’nüŋ maŧlab u maķśadını ķarışdurma. YaǾnį ehl-i
şikemüŋ maŧlabı ile ǾUrfį’nüŋ maķśadını bir itme. Zįrā anlaruŋ maŧlabları cennet ise
ǾUrfį’nüŋ maķśadı müşāhede-i dįdāruŋdur. Pes beni anlar ile bile itme, dimekdür.
آسایش همسایگئ حق ﺯتو خواهد
107ﺭا

اﻭ ﺩﻭﺯﺥ همت نکند باﻍ اﺭﻡ

39. Āsāyiş-i hem-sāyegį-i ĥaķ zi-to ħˇāhed
Ū dūzaħ-ı himmet ne-koned Bāġ-ı İrem-rā

104

Nimet bahçenden Urfî’ye nimet verme, onun isteklerini midelerini düşünenlerin talepleriyle karıştırma.

105

“Biz zâhire hükmederiz.” (İrşâdü’l-Fühûl İlâ-Tahkîku’l-Hak min-Ǿİlm el-usûl, Muhammed bin Ali e’ş-

Şevkânî, Thk.: Muhammed Hasan İsmail, Dârü’l-Kitübü el-İlmiyye, 1. Baskı 1419 c. 2 s. 371)
106

O ki Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya giden kafilenin reisidir.

107

Urfî senden Hak komşuluğu huzurunu ister. O irem Bağı’nı himmet cehennemi etmesin.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey āyįne-dār-ı Men rāǿanį feķad rāǿal-Ĥaķ!108 ǾUrfį’nüŋ źāt-ı şerįfüŋden
temennįsi Cenāb-ı Kibriyā hem-sāyeligidür. YaǾnį Ĥaķk’a ķurbiyetdür. Zįrā ǾUrfį’nüŋ Ǿālįhimmetine nisbetle Bāġ-ı İrem’i kendine dūzaħ eylemez. YaǾnį naǾįme girse Ǿālį-himmetüŋe
nisbetle kendisine dūzaħ miŝālidür. Pes temennįsi hem-sāyegį-i Ĥaķ’dur. Ve maķśadı
hiźmet-i şerįfüŋde bulınmaķdur, dimekdür.
ﺩانم نرسد ﺫﺭﻩ بخوﺭشید ﻭلیکن
109ﺭا

شوقی ﻁیراﻥ می کشد اﺭباﺏ همم

40. Dānem ne-resed źerre be-ħurşįd velįkin
Şevķ-i ŧayerān mįkeşed erbāb-ı himem-rā
“Źerre”den murād ǾUrfį’dür. Hūrşįd’den murād Ĥażret-i Faħr-ı Cihān’dur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nāŧıķ-ı nuŧķ-ı ve mā yenŧıķu Ǿani’l-hevā!110 Bilürüm ki źerre her ne ķadar
āfitābuŋ ķarşusında tāfende111 vü pūyende olursa da yine maķśadı olan āfitāba iremez. Lākin
erbāb-ı himemüŋ şevķin yaǾnį kendisine Ǿālį-himmet ittiħāź iden Ǿāşıķuŋ ŧayerānı anı bālāya
celb ider. Ĥāśılı ey mažhar-ı esmā-yı küll! Bilürüm ki ben źāt-ı şerįfüŋe nisbetle güneş ile
źerre gibiyüm. Ammā her ne ķadar ħiźmet-i şerįfüŋe irmege bende liyāķat yoġise de ne çāre
ki şevķümüŋ kemāl-i pervāzında olan himmet beni bālāya celb itmekdedür, dimekdür.
هر چند ﻁبیعی بوﺩ این نقص بفرماي
112ﺭا

تا جلوﻩ ﺩهد فیض تو اکسیر کرﻡ

41. Her çend ŧabiǾį buved įn naķś be-fermāy
Tā cilve dehed feyż-i to iksįr-i kerem-rā
“Feyż” luġatde bir nesne ŧolup taşduġına dirler.

108

Beni gören Hakk’ı görmüştür. Sahihu Camiu’s-Sagir, Thk. Muhammed Nasıru’d-Din el-Albani, Trc.

Züheyr e’ş-Şâvîş, el-Mektebü’l-İslâmî Yayınevi 3. Baskı s. 6254, h. 1408 Beyrut.
109

Zerre güneşe ulaşamaz bunu biliyorum ama himmet sahiplerini uçma arzusu çekiyor.

110

“O, nefis arzusu ile konuşmaz.” (Necm/53:3)

111

Tāfende: tābende, m.

112

Her ne kadar bu eksiklik fıtrattan ise de emret senin feyzin cömertlik iksirine parlaklık versin.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey śāĥib-i ħulķ-ı ĥüsn! Her ne ķadar cevher-i istiǾdādumda şiǾrüŋ noķśāniyeti
der-kār ise de yaǾnį her ne ķadar tabǾum şiǾri naķś u denį ise de sen iksįrvār keremüŋe emr
eyle tā ki şiǾrüme feyżüŋ cilve vü revnaķ vire ve źāt-ı şerįfüŋe sezā vü müsteĥaķ ola,
dimekdür.
من هم بسؤالی لب خجلت بگشایم
113ﺭا

ای آﺏ حیاﺕ اﺯ لب توخضر نعم

42. Men hem be-suǿālį leb-i ħaclet be-güşāyem
Ey āb-ı ĥayāt ez-leb-i to Ħıżr-ı neǾam-rā
“NeǾam” be-maǾnā belį, murād niǾam-ı Ħıżrāne dimekdür. Ey zindegį-baħş-ı mümkināt!
ǾĀcizāne bir suǿāl ve bir mürācaǾat içün tekrār leb-i ħacletümi güşāde itsem yaǾnį tekrār bir
murād içün niyāzmend olsam gerekdür dimek, devāsı ve Ǿaŧşumuŋ āb-ı ĥayātı senüŋ niǾamı Ĥıżır’ınuŋ lebindendür. YaǾnį niyāzmend olduġumdur dimek, devāsı senüŋ belį ne ħoş
didügüŋ maķbūldür dimeŋdedür, dimekdür.
هر گاﻩ که ﺩﺭ مدﺡ تو بلغزﻡ ببخشاي
114ﺭا

کز مدﺡ ندانم من حیراﻥ شدﻩ ﺫﻡ

43. Her gāh ki der-medĥ-i to be-laġzem be-baħşāy
K’ez-medĥ ne-dānem men-i ĥayrān şode źem-rā
“Be-laġzem” ķayar ve sehv idersem, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey muķassim-i luŧf-ı ilāh v’ey kāffe-i Ǿālemiyāna melāź u penāh! Dāmengįr-i niyāzmend olduġum, murādum bu ki her ne vaķt
[13b]
medĥüŋde sehv idüp kemā-yenbaġį medĥüŋde lāl ü leng ķalursam kemāl-i Ǿafvuŋla Ǿafv
eyle. Zįrā ben ĥayrān-şode bir mertebe güm-geşteyüm ki źemden medĥi medĥden źemmi
farķ idemez oldum, dimekdür.

113

Ey hayat suyu dudağında olan! Ben bir istek için utanç dudağımı açtığımda sen de evet Hızır’ını (söyle).

114

Seni medhederken her ayağım kaydığında beni affet, zira öyle bir hayran hâldeyim ki övgü ve yergiyi

bilmiyorum.

392

تحصیل ثواﺏ ﻭ شرﻑ نسبت نعتست
ﺯین گونه خجل ساخته حساﻥ عجم ﺭا
44. Taĥśįl-i ŝevāb u şeref-i nisbet-i naǾtest
115Z’įn

gūne ħacl sāħte Ĥassān-ı ǾAcem-rā

“Ĥassān” meşhūr olan şuǾarā-yı ǾArab’dan biridür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey maǾden-i iĥsān! Meddāĥuŋ olduġum nisbetle ŝevāb u şeref taĥśįlinde
Ĥassān-ı ǾAcem ki murād kendidür, şol gūne ħacl olmışdur ki.
تا نعت تو آمد ﺯمشیت بنوشتن
116ﺭا

باال نگرستن بشد اﺯ یاﺩ قلم

45. Tā naǾt-ı to āmed zi-meşiyyet be-nüvişten
Bālā nigeristān be-şod ez-yād ķalem-rā
“Meşiyyet” dilenmiş ve istenmiş dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Meddāĥuŋ olduġum cihetle taĥśįl-i şeref ü ŝevāb ümįdiyle Ĥassān-ı ǾAcem’i
şu gūne ĥacl eylemişdür ki meşiyyet-i ezeliyyeden naǾtuŋ yazılmaġa geleliden berü ķalemüŋ
yādından baş ķaldurmaŋı zāǿil olduġı gibi Ĥassān-ı ǾAcem daħı kemāl-i ĥacāletinden baş
ķaldurmaz oldı. Zįrā naǾt söylemek ile ne miķdār ŝevāb u şeref taĥśįl olınabilür? YaǾnį bu
sebebden ķalem başını aşaġa ŧutar gibi ĥacāletinden baş ķalduramaz oldı, dimekdür.
ﺩانش نگشاید بسزا عقدﻩ نعتت
117ﺭا

این جاست که اندیشه نگوﻥ کرﺩ علم

46. Dāniş ne-güşāyed be-sezā Ǿuķde-i naǾtet
Įn cāst ki endįşe nigūn kerd Ǿalem-rā
“ǾUķde”den müşkilāt murāddur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şems-i saǾādet v’ey genc-i hidāyet! Dānişüŋ kendisi yaǾnį Ǿilmüŋ yāħūd
Ǿālimüŋ kendisi kemālātıyla şol mertebe degildür ki kemā-yenbeġį senüŋ naǾtuŋ müşkil-

115

Senin medhinden elde ettiğim sevap ve şeref Hassan-ı Acem’i öylesine utandırmıştır ki...

116

Senin medhin yazılmak istendiğinden beri kalem yukarı bakmayı unutmuştur.

117

Akıl senin naat düğümünü layıkınca çözemez. Burası düşüncenin bayrağını ters çevirdiği yerdir.
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güşāları olalar. Zįrā bu maĥaldür ki endįşe vü ħayāl Ǿalem ü sancaķlarını ser-nigūn
itmişlerdür. YaǾnį naǾtuŋ kemā-yenbeġį revnaķ virmede nāķıs olduķlarından ġayrı
Ǿalemlerini ser-nigūn itmişlerdür. Pes dāniş ķaçan naǾtuŋ Ǿuķde-güşāsı olabilür? Zįrā eşǾar
keŝret-i Ǿilme tevaķķuf itmez. Ancaķ ķuvve-i vāhime vü ħayāl gerekdür.
مدﺡ تو ﺯاخالﺹ کنم گدیه نه اﺯ علم
118ﺭا

اﺯ بتکدﻩ چوﻥ آﻭﺭﻡ آهوی حرﻡ

47. Medĥ-i to zi-iħlāś konem gedye ne ez-Ǿilm
Ez-bütkede çün āverem āhū-yı ĥarem-rā
“Gedye” sāǿillik dimekdür. “Bütkede” murād Ǿilmine vü kemāline ġurūr getüren Ǿilm
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey maĥzen-i sırr-ı Ħudā v’ey kān-ı seħā vü Ǿaŧā! Źāt-ı şerįfüŋe itdügüm medĥ
iħlāś u maĥabbet cihetiyledür. Ǿİlm119-i žāhirįden ŧaleb ile degildür. YaǾnį Ǿilmden maǾrifet
nice taĥśįl ideyüm? Ancaķ maĥabbet ü iħlāś ile bu āhūlar meydān bulmışdur, dimekdür.
4
Der-Medĥ-i Şāh Ekber
[mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün]

ای ﺩاشتهء ﺩﺭ سایه هم تیغ ﻭ قلم ﺭا
120ﺭا

ﻭی ساخته پیرایه هم فضل ﻭ کرﻡ

1. Ey dāşteį der-sāye-i hem tįġ u ķalem-rā
V’ey sāħte pįrāye hem fażl u kerem-rā
“Hem tįġ ü ķalem” didügi şuna işāretdür ki devletle kām-rān olanlar yalŋız tįġ ile idārede
olmaz. Ancaķ ķalem ile müdįr-i devlet oldılar.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh-ı ǾAcem! Tįġ ü ķalemi sāyeŋde perverde eylemişsüŋ. YaǾnį bir
źātsuŋ ki tįġ ü ķaleme imtizāc itdürüp birbirini muĥāfaža itdürdüŋ. Sāyeŋde perverde olurlar.
Daħı bir şāh-ı Ǿadālet-penāhsuŋ ki fażl u keremi birbiriyle zįnet-sāz itdürmişsüŋ.

118

Senin medhini ihlastan isterim ilmden değil, zira ancak harem ahularını puthaneden böyle getiririm.

119

Ǿİlm: Ǿalem, m.

120

Ey gölgesinde hem kılıç hem de kalem tutan, iyilik ve cömertliği birbiriyle süsleyen!
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[14a]
YaǾnį cevher-i źātuŋda olan fażl u keremi daħı birbiriyle ķullanup zįnet-sāz-ı şevket ve
pįrāye-perdāz-ı devlet olmışsuŋ, dimekdür.
جم مرتبه خاﻥ خاناﻥ کز اثر نطق
121ﺭا

چوﻥ گل همگی گوﺵ کنی جذﺭ اصم

2. Cem-mertebe ħān-ı ħānān k’ez-eŝer-i nuŧķ
Çün gül hemegį gūş konį ceźr-i aśam-rā
“Cem” Ĥażret-i Süleymān peyġāmbere işāretdür. Ġayrı yerde “Cām-ı Cem” vāķıǾ olduġı
maĥalde şāhān-ı ǾAcem’den Cemşįd’e işāretdür ki “Cihān-nümā” āyįnesine mālik idi.
“Hemegį” be-maǾnā ser-be-ser dimekdür. “Ceźr-i aśam” şol śıfr raķamdur ki her ne ķadar
ĥesāb eyleseŋ künhine varılmaz, meger śāĥib-i kerāmet ola. BaǾżıları cifrdür dimişler ki
künhine Ĥażret-i ǾAlį kerremallāhu vecheden ġayrısı varmamışdur, dirler. Meŝelā raķam-ı
manŧıķ ki nuŧķdandur ĥalli mümkin olan raķamdur ki żıddı raķam-ı ceźr-i aśamdur. Anı
hįçbir ferd ĥal idemez.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Cem-mertebe olan ħānlar ħānı! Senüŋ eŝer-i nuŧķuŋdan yaǾnį nuŧķ-ı siĥrāferįn teǿŝįrüŋden ceźr-aśam ki müşkilāt-ı raķamdur, ser-be-ser gül gibi güşāde ve gūş
eylesün. YaǾnį nuŧķuŋ şol mertebe mueŝŝirdür ki ceźr-i aśam müşkilātını gül gibi güşāde vü
ĥal eyleyüp ser-be-ser künh ü ĥaķįķatini maǾlūm idinürsüŋ ve Ǿayān u beyān idersüŋ,
dimekdür.
این جاﻡ که اﺯ ﺭﺃﻯ منیر تو فلک ساخت
122ﺭا

ﺯﻭﺩا که کند غنچه گل شهرﺕ جم

3. Įn cām ki ez-reǿy-i münįr-i to felek sāħt
Zūdā ki koned ġonçe-i gül şöhret-i Cem-rā
“Įn cām” bu cām-ı mįnāyį ki felekdedür, dimekdür. “Zūd” tįz olsa gerek, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ħān-ı Ħānān! Bu cāmı ki yaǾnį bu mįnāyı ki reǿy-i felek senüŋ reǿy-i
münįrüŋden düzmişdür, tįz vāķıǾ olsa gerek ki şöhreti Cām-ı Cem’i gül ġoncesi ide. YaǾnį

121

Cem mertebeli Hanlar Hanı’nın konuşmasından, cezr-i asamı (çözülmeyen sayıları) gül gibi dinlersin.

122

Bu kadehi felek senin parlak düşüncenden yapmıştır, O şöhret, Cem’in şöhretini çabucak gül goncası yapar.
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egerçi reǿy-i felek Cām-ı Cem mįnāsı şöhretini āfāķa śaldı ammā senüŋ reǿy-i münįrüŋ
şöhreti andan hezār derece Ǿālį olmaġla tįz vāķıǾ olsa gerek ki şöhret-i Cām-ı Cem’i gül
ġoncesi gibi ķapatsa gerek. Zįrā reǿy-i münįrüŋ žuhūrı cümle şāhān şöhretini maĥv
eylemişdür, dimekdür.
 عفو ﻭمکافاﺕ123یک شیوﻩ شناسد غضبت
124ﺭا

یک نغمه شماﺭﺩ قلمت ال ﻭ نعم

4. Yek şįve şināsed ġażabet Ǿafv u mükāfāt
Yek naġme şumāred ķalemet lā vü niǾam-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ħān-ı Ħānān! ǾAfv u mükāfāt ve Ǿafv-ı ġażabuŋ bir şįve fehm olınur.
YaǾnį Ǿindüŋde mükāfāt u Ǿafv ki derece-i āsān ise Ǿafv u ġażab itmek daħı ancılayın āsāndur
ve ķalemüŋ daħı “lā” ve “neǾam” lafžını bir naġme addeyler. YaǾnį ĥükmüŋ ķalemi Ǿindinde
“neǾam” dimek ne derece āsān ise “lā” dimek daħı keźālik āsāncadur. Ĥāśılı ĥükmüŋ ol
ķadar cihāna sārį ve ķalemüŋ o gūne cārįdür ki pįşgāhuŋa “lā” ve “neǾam” eŝeri ĥāǿil olmaz.
Hemān ħāŧıra ħuŧūr iden ĥükmi icrā vü ibrāz idersüŋ, dimekdür.
جاﻭید همی بخشد ﻭ اﺯ مایه نکاهد
125ﺭا

ﺭشح قلمت ثرﻭﺕ اصناﻑ امم

5. Cāvįd hemį baħşed ü ez-māye ne-kāhed
Reşĥ-i ķalemet ŝervet-i eśnāf-ı ümem-rā
“Ne-kāhed” noķśān ķabūl itmez, dimekdür.
[14b]
“Reşĥ-i ķalem” ķalemden aķan mürekkebüŋ terligi dimekdür. “Ŝervet” zenginlik dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey śāĥib-i seħāvet! Hemįşe eśnāf-ı ümem ve kāffe-i Ǿāleme baħş u kerem
itmeseŋüz. YaǾnį Ǿāleme luŧf u keremüŋüz mütemādį sārįdür. Ĥālbuki ħazįneŋüz sermāyesine aślā ĥālet-i noķśāniyet vāķıǾ olmaz. Ĥāśılı bāy u gedāya hemįşe reşeĥat-ı

123

Ġażabet: Ġażab, m.

124

Senin gazabın afv ve mükafatı bir görür, senin cömertliğin hayır ve eveti aynı sayar.

125

Senin kaleminin olgunluğu, halkın sahip oldukları servete daima ebedilik bağışlar ama özünden bir şey

eksilmez.
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ķalemüŋüzle luŧf u iĥsāndan ħālį degilsüŋ. Ammā ser-māye-i ħazįneŋüz noķśān ķabūl itmez.
Bu ĥāl sizüŋ ĥüsn-i himmetüŋüz bereketidür, dimekdür.
گنجینه احسانش تنگ مایه نگرﺩﺩ
126ﺭا

گر تا به ابد انعاﻡ ﺩهد صفر ﺭقم

6. Gencįne-i iĥśāneş tünük-māye ne-gerded
Ger tā-be-edeb inǾām dehed śıfr-ı raķam-rā127
“Tünük” yufķa dimeķ olur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol Ǿālį-cenāb olan şāhuŋ gencįne-i iĥsānı tā-be-ebed eśnāf-ı ümeme beźl
olınsa anuŋ raķamuŋ śıfrı gencįne-i iĥsānuŋı tünük-māye idemez. Meŝelā raķamdan bir beş
ĥarf ķosaŋ bālāsında olduġı gibi baǾdehū ol ĥarfi śıfrlar ile memlū itseŋ ki bir śıfr vażǾ itseŋ
elli olur iki ķosaŋ beş yüz olur, üç ķosaŋ beş biŋ olur, dört ķosaŋ elli biŋ olur. Bu minvāl
üzre ilā-yevmi’l-ķıyām iĥsānı raķamı üzerine śıfrlar düzeķosaŋ ķaŧǾā gencįne-i iĥsānuŋa
tünük-māyelü ĥāleti vāķıǾ olmaz, dimekdür.
چرﺥ اﺯ شرﻑ خاک ﺩﺭﺕ ساخت ﻁلسمي
128ﺭا

کز ﺩﺭگهت آنسو نبوﺩ ﺭاﻩ قسم

7. Çarħ ez-şeref-i ħāk-i deret sāħt ŧılsımį
K’ez-dergehet ān sū ne-buved rāh-ı ķasem-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh! Çarħ-ı felek āsitāneŋüŋ ħāķi şerefinden bir ŧılsım düzdi ki
dergehüŋden cānib-i āħere ķaseme yol ķalmadı. YaǾnį çarħ-ı felek-i bedenį ŧılsım düzdi ki
min-baǾdi ġayrih ķasem olınmayup eger bir şeyǿde ķasem iķtiżā itse der-i ĥāķüŋe ve
dergāhuŋ şevketine ķasem iderler, dimekdür.
نگرفته ﺯ انصاﻑ تو ﺩﺭ معرکهء الﻑ
129ﺭا

شاﺩی ﻁرﻑ شاﺩی ﻭ غم جانب غم

126

Sonsuza kadar onun nimetlendirme rakamına sıfırlar konulsa, onun ihsan hazinesi eksilmez.

127

Bu beyitte vezin problemi tespit edilmiştir.

128

Felek senin kapının toprağının şerefinden öyle bir büyü yaptı ki senin kapından başka bir şeye yemin etmek

için yol kalmadı.
129

Senin insafından dolayı, laf çekişmesinde ġam gam tarafını, mutluluk da mutluluk tarafını tutamaz.
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8. Ne-girifte zi-inśāf-ı to der-maǾreke-i lāf
Şādį ŧaraf-ı şādį vü ġam cānib-i ġam-rā
“İnśāf” be-maǾnā Ǿadl.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Senüŋ Ǿadāleti şerefi eŝerinden lāf maǾrekesinde öyle degül ki şādįlik
cānib-i şādįye ve ġam daħı ġam ŧarafına gide. YaǾnį şād u ġam żıddān olduķları der-kār iken
Ǿadāletüŋ şerefi eŝerinden şol ĥāli kesb idemezler ki lāf u güźāf maǾrekesine dūçār ile her
biri semtlü semtine gide. Ĥāśılı şād ile [ġam], bārūd ile āteş gibi żıddandur ammā Ǿadāletüŋ
muķteżāsı şunı işledi ki ikisin birbiriyle imtizāc itdürdi, dimekdür.
گر بشنوﺩ اﺯ ﺩهر که مرﺩﻭﺩ کف تست
130ﺭا

بیرﻭﻥ فکند سکه ﺯ آغوﺵ ﺩﺭﻡ

9. Ger Be-ş’neved ez-dehr ki merdūd-ı kef-i tost
Bįrūn fikend sikke zi-āġūş-ı direm-rā
“Sikke” đarb-ħāne sikkesi dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey śāĥib-i seħāvet! Eger dehrden sikke gūş itmiş olaydı ki sįm ü zer senüŋ
kef-i merdūdlaruŋdur, yaǾnį sįm ü zer kefinüŋ merdūdları ve min-külli’l-vücūh iǾtibārından
olmayup
[15a]
beźl-i Ǿālem ider olduġını eger sikkenüŋ kendisi gūş itseydi, fi’l-ĥāl sikkenüŋ āġūşında olan
zer-i ħāliśi ŧışra atup đarbında śarf-ı maķderet idüp giriftār-ı ŧuǾme-i sindān131 u ŧoķmaķ
olmazdı, dimekdür.
تا گوهر ﺫاتت بحواﺩیث شمرﺩند
132ﺭا

صد گونه تملق بحدﻭثست قدﻡ

10. Tā gevher-i źātet be-ĥavādįŝ şumurdend
Śad gūne temelluķ be-ĥudūŝest ķıdem-rā

130

Senin elinin reddedilmişi olan diremi sikke duysaydı onu kucağından bırakırdı.

131

Derkenar: “Sindān” örs maǾnāsınadur.

132

Zatının cevherini hadiselerden saydıklarından beri kıdem hudusa yüz türlü yaltaklanır.
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“Be-ĥavādįŝ” peyām u ħaber dimekdür. “Temelluķ” yaltaķlanmaķ, “ĥudūŝ” Ǿaks-i ķıdemdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Gevher-i istiǾdād ve cevher-i źātuŋ bu kār-ħāne-i Ǿāleme ĥavādįŝ olup
teşrįfüŋ şöhret-şiǾār olduġı hengāmdan berü ķıdem ĥudūŝa hezār gūne temelluķlar ve
müdārālar ižhār eylemişdür ki ey ĥudūŝ! Ne Ǿālį-baħt źāt imişsüŋ ki böyle bir gevher-i źātı
žuhūra getürüp mümkināt-ı ābādına bāǾiŝ olduŋ diyüp ķıdem, ĥudūŝa hezār gūne temelluķlar
eylemişdür. YaǾnį ibtidā ĥudūŝ dāǿimā ķıdeme temelluķ idegelmiş iken ķıdem ĥudūŝa
temelluķ itdügi sebeb gevher-i źātuŋ ĥudūŝdan kār-ħāne-i Ǿāleme gelür ve gider, dimekdür.
آگه نیم اﺯ شبه توﺩانم که نزاﺩ است
133ﺭا

ﺩﻭشیزﻩ ای اﺯ ﺩﻭﺩﻩ شبه تو عدﻡ

11. Āgeh niyem ez-şibh-i to dānem ki ne-zād est
Dūşįzeį134 ez-dūde-i şibh-i to Ǿadem-rā
“Şibh” be-maǾnā miŝl. “Dūde” tebār u ķabįle dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey bį-hem-tā! Nažįrüŋ ve emŝālüŋden āgāh degilüm ki žuhūr itmiş ola. Ve
bilürüm ki Ǿadem ķabāǿilinden saŋa müşābih bir dūşįze tevellüd itmemişdür. YaǾnį cānib-i
Ǿademden miŝlüŋ žuhūr itmedügini bir cānibe terk it. Ĥālbuki dūdmān-ı Ǿademden bir
dūşįze-i saǾādet-aħter tevellüd itmedi ki źātuŋa mensūb olup saŋa yār ola, dimekdür.
اﺯ عدﻝ تو گر ﻁبع چنین معتدﻝ افتد
135ﺭا

آﻥ عهد ﺭسد عالم فرتوﺕ ﺩﮊﻡ

12. Ez-Ǿadl-i to ger ŧabǾ çünįn muǾtedil ufted
Ān Ǿahd resed Ǿālem-i fertūt-ı dijem-rā
ĶıŧǾa: “ŦabǾ” ŧabǾ-ı anāśır-ı erbaǾa, muǾtedil-i anāśır ve her nesnenüŋ muvāfıķ u muǾtedil
vāķıǾ olması dimekdür. “Ferŧūt” buŋamış dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! ǾAdl ü inśāfuŋdan Ǿanāśır-ı erbaǾanuŋ tabǾı hemān böylece muǾtedil
vāķıǾ olursa Ǿālem-i ferŧūta ol Ǿahd. YaǾnį ol vaķt Ǿālem-i ferŧūt dijemine ve ġam u ġuśśasına
şu ĥālet irer ki
133

Senin benzerini bilmiyorum. Ama senin benzerlik hanedanından el değmemiş güzelin doğmadığını bilirim.

134

Derkenar: “Dūşįze” ķız oġlan dimekdür.

135

Senin adaletinden tabiat böyle giderse, ihtiyar feleğe öyle bir zaman gelir ki…

399

کز گم شدگی ﺩﺭقلم ﻭهم نماند
136ﺭا

امکاﻥ ﺭقم صوﺭﺕ مفهوﻡ هرﻡ

13. K’ez-gom-şodegį der-ķalem-i vehm ne-mānd
İmkān-ı raķam śūret-i mefhūm-ı herem-rā
“Herem” be-maǾnā ķocalıķ ve pįrlik.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! ǾAdl ü inśāfuŋdan Ǿanāśır-ı erbaǾanuŋ ŧabǾı hemān böylece muǾtedil
vāķıǾ olursa Ǿālem-i ferŧūta ol Ǿahd irer ki kemāl-i güm-şodelikden ħāme-i Ǿanāśırda ķuvvei vāhime ķalmayup birlik mefhūmınuŋ śūretini imkān-ı raķam idemez. YaǾnį Ǿadl ü inśāfuŋ
şerefinden ŧabǾ-ı Ǿanāśır-ı muǾtedil vāķıǾ olduġından Ǿālem-i ferŧūt dijem ü ġuśśasına ol vaķt
reĥāvet irer ki Ǿanāśıruŋ ĥükminde
[15b]137
olan ĥālet-i emred ü pįrį külliyen elinden maĥv olup ķaleminde aślā ķuvve-i vāhime ķalmaz
ki pįrlik mefhūmınuŋ śūreti yazılmaķ mümkin ola. Ĥāśılı Ǿadlüŋ şerefinden Ǿanāśır ĥükmini
icrā idemedüginden Ǿālem-i ferŧūt pįrlik ġam u ġuśśasından ħalāś olur. Zįrā Ǿanāśır
ķaleminde ķuvve-i vāhime ķalmadı ki pįrlik mefhūmınuŋ śūretini taśvįr ide. Pes ĥükm senüŋ
Ǿadlüŋdedür. Ol sebebden hįç ferd ĥālet-i ferŧūt u pįrįyi görmez, dimekdür.
گر جاﻩ حسوﺩﺕ بهنر هندسی افتد
138ﺭا

ﺩﺭ مرتبه نقصاﻥ ﺭسد اﺯ صفر ﺭقم

14. Ger cāh-ı ĥasūdet be-hüner hendesį ufted
Der-mertebe noķśān resed ez-śıfr raķam-rā

136

Yaşlılık mefhûmu yok olduğundan vehm kaleminde suretinin yazılması mümkün olmaz.

137

Derkenar: Nā-dān şu filān veliyü’n-niǾmet-i Cem-mertebe śāĥib-i iĥsāndur diyu bütün bütün esbāba bį-

fāśıla teşebbüŝ eyler. Müsebbibden maĥrūm ve śāĥib-i niǾmet olan Ħudâ-yı teǾālāyı ħāŧırlarından nisyān
etmeleriyle şöhret-i Cem’e zįnet-sāz olurlar. Şöhret-i Cem’üŋ kendisini ħacįl ü şermende iderler. Şöhret-i Cem
gūyā utanur ki bunlar nice kişilerdür ki beni görürler de Ĥaķķ’ı görmezler diyu şermende olur. Zārā egerçi
şöhret-şiǾār olmaķ ve iyiligi Ǿāleme şüyūǾ bulmaķ kişinüŋ iyiligindendür. Ammā Ħāliķ ħaślet-i Ħudā’dur.
138

Eğer (senin düşmanların sana) hüner ve cömertlik davası ederse, mertebesine eklediği sıfır ona noksanlık

verir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Eger ĥasūduŋ cāh u şevketi daǾvā-yı hünermendį vü seħā iderse,
mertebesinde śıfrdan raķama noķśāniyet irer. YaǾnį vazǾ-ı śıfr izdiyād-ı raķama bāǾiŝ iken
ĥasūduŋ daǾvā-yı seħā vü hünermendį idicek raķam-ı śıfrından mertebesinde noķśāniyet
irüşür. YaǾnį daǾvā-yı hünermendį iderse raķama vażǾ eyledügi śıfr mertebesine noķśānlıķ
virür. Senüŋ Ǿāmma olan beźlüŋ raķamına ŧā-be-ebed śıfr ķoyup ħazįneŋ ser-māyesine
noķśānlıķ gelmedügi gibi degildür. Hemān ĥasūduŋ birine yüz ġurūş Ǿaŧiyye virmek içün bir
elife iki śıfr ķosa fi’l-ĥāl mertebesi noķśānlıķ kesb idüp merreten uħrā139 ĥālet-i
hünermendįyi daǾvā idemez, dimekdür.
بد خواﻩ تو خوشدﻝ که بوی چرﺥ بصلحست
140ﺭا

غافل که کشد آشتی گرﮒ غنم

15. Bed-ħˇāh-ı to ħoş-dil ki būy-ı çarħ be-śulĥest
Ġāfil ki koşed āştį gurk ġanem-rā
“Aştį” be-maǾnā śulĥ. YaǾnį barışmaķ.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh! Devlet ü iķbālüŋ bed-ħˇāhını nažar it ki çarħ anuŋla śūret-i
žāhirde śulĥ eyledüginden ħoş-dil olmış. Bundan ġāfil olmış ki gurkuŋ śulĥı ġānemi depeler.
YaǾnį ķurd, ġānemi śayd idince öŋinde hezār gūne temelluķ ve ĥoķķa-bāzlıķ gösterür tā ki
ķurbiyet ĥāśıl ide. Bį-çāre ķoyun daħı temelluķına nažar idüp ħoşına gider. Ķurbiyet ĥāśıl
idince ŧuǾme-i pençesin gelū-yı ġānem-i derdmende mānend-i resen ŧavķ idüp diledügi yire
getürüp helāk ider. Pes düşmenüŋ daħı böyledür. Çarħuŋ śulĥına ġaflet getürmiş. Anı
tefekkür itmez ki bir gün anı helāk itse gerek, dimekdür.
اﺯ بسکه کف جوﺩ تو بی فاصله بخش است
141ﺭا

ﺩﺭ جوﺩ تو نه بیش بوﺩ ﺭاﻩ نه کم

16. Ez-bes ki kef-i cūd-ı to bį-fāśıla baħş est
Der-cūd-ı to ne bįş buved rāh ne kem-rā

139

Tekrar tekrar

140

Senin kötülüğünü isteyenler, kurdun koyunla barışmasına inanan gafil gibi feleğin barışının kokusuyla

gönülleri mutlu olmuştur.
141

Senin cömert elin öyle aralıksız bahş eylemektedir ki senin cömertliğinde yol ne aratar ne eksilir.
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“Bį-fāśıla” ardı kesilmez, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Kef-i cūduŋ ol ķadar bį-fāśıla baħş u Ǿaŧā itmededür ki yaǾnį kef-i
cūduŋ nihāyetsüz baħş itmede iken yine cūd u keremüŋde ne ziyādelik ve ne eksüklük yolı
var. YaǾnį ber-ķarār kef-i cūduŋ
[16a]142
bį-fāśıla baħş ider. Aślā śūret-i noķśānı görmez, dimekdür.
سلطاﻥ غم اﺯ عدﻝ توبگریخته بگذاشت
143ﺭا

ﺩﺭ سینه اعدای تو اﻭتاﺩ خیم

17. Sulŧān-ı ġam ez-Ǿadl-i to be-g’rįhte be-güźāşt
Der-sįne-i aǾdā-yı to evtād-ı ħiyem-rā
“Be-güźāşt” geçürdi dimekdür. “Evtād” çādur ķazıķları ve ipleri dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı Ǿadālet-penāh! ǾAdāletüŋ eŝer-i şerįfinden nažar it ki ġam u ġuśśa
sulŧānı firār idüp evtād-ı ħaymegāhın sįne-i aǾdāŋa geçürdi ve anda ķarār eyledi, dimekdür.
ﺩست تو ﺯبس الفتشاﻥ ﺩاﺩ بیک جا
144ﺭا

ﺩﺭمنصب هم ﺩخل بوﺩ تیغ ﻭ قلم

18. Dest-i to zi-bes ülfetişān dād be-yek cā
Der-manśıb-ı hem-daħl buved tįġ u ķalem-rā

142

Derkenar: Fakîr Vahdetį şöyle dirim ki bu beytüŋ maǾnāsında mażmūn şöyle olmaķ gerek ki ey memdūĥ

aŋa bir fıŧrat u ħilķat-ı eşyāya yād ve źikrin şu mertebe sārį ve muĥabbetle cārį oldı ki kemāl-i muĥabbetlerinden
rūz u şeb źikrindedürler. Ammā küll-i şeyǿin yerciǾu ilā aślihį mıśdāķı dįdelerinden dūr olsaŋ bile ferāmūş
olunmaŋ mümkin olmayup şöhret-i Cem Ǿāleme ķaldıġı gibi senüŋ şöhretüŋ daħı Ǿāleme bāķį ve Cem’den
ziyāde cārį olur. Ve olacaġı cihetden şöhret-i Cem şermende olur ve şermende ķalur. Zįrā senüŋ şöhretüŋi
dāǿimü’l-evķāt yād idecekleri bį-rayb u gümāndur. Şöhretüŋ bir kere nisyān u ferāmūş olınmaķ iĥtimāli sehven
olursa şöhret-i Cem her bār oldıġından yine şöhret-i Cem ħacālet eylenür ki benüm nāmum yād olınmaz diyu
pādişāh-ı ekber-i žāhire olursa böyle dimek olur. Yoķ pādişāh-ı kibriyā ve ķādir-i Ķayyūm Ħudā olursa dimek
olur ki cemį-i âǾālem ü eşyādan min-şeyǿin ilā yusebbiĥu eylemekde naśś-ı celįli üzre źikr ü fikri itmekde iken
baǾżı ħabįŝ.
143

Gam ve keder sultanı senin adaletinden kaçıp düşmanlarının sinesine çadır kazıklarını dikti.

144

Senin elin onlara o kadar yakınlık vermiştir ki kılıç ve kalem birbirinin işlerine karışır.
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MıśrāǾ-ı evvelįde vāķıǾ “şān” mıśrāǾ-ı ŝānįdeki tįġ ü ķaleme rāciǾdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey śāĥib-seyf! Mübārek elüŋüzüŋ tįġ ü ķalemle keŝret-i ülfetden anları yaǾnį
tįġ ü ķaleme keŝret-i ülfet ü maĥabbetüŋüzden ikisine daħı lāyıķınca maĥall-i taǾyįn
buyurmışsuŋuz. Gerçi tįġ ü ķalemüŋ münāsibinde buǾdiyetleri āşikārdur ammā keŝret-i
ülfetüŋüzden ikisi manśıbda bile birbiriyle daħl ü ünsiyet peydā itmişlerdür, dimekdür.
آنرﻭﺯ که اثاﺭ شجاعت بگذاﺭﺩ
145ﺭا

بی بهرﻩ ﺯتیغت مگرآهوی حرﻡ

19. Ān rūz ki āŝār-ı şecāǾat be-güźāred
Bį-behre zi-tįġet meger āhū-yı ĥarem-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿālį-cenāb! Şol gün ki şecāǾatüŋüz āŝārı cevelān ide tįġinden bį-behre hįç
ferdi ķomaz illā meger ki āhū-yı Ĥārem’i. Zįrā anlar śayddan memnūǾdurlar. YaǾnį tįġden
kimse iflāĥ olmaz. İllā āhū-yı ĥarem dimekdür.
هر عطسه که اﺯ مغز کماﻥ تو بر آید
146ﺭا

ﺭیزﺩ بگریباﻥ بقا خوﻥ عدﻡ

20. Her Ǿaŧse ki ez-maġz-ı kemān-ı to ber-āyed
Rįzed be-girįbān-ı beķā ħūn-ı Ǿadem-rā
“ǾAtse” Ǿaŋsırmaķ147 dimekdür murād oķ yaydan çıķup çat itdügidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Her bir Ǿaŧse ki senüŋ kemānuŋ maġzındān žuhūr eyleye hemān
beķānuŋ yaķasına ħūn-ı Ǿademi rįzān eyleyüp ol Ǿatse ile Ǿademi mecrūĥ idüp ħūnını beķā
yaķasına śaçar, dimekdür.
آنجا که نهیب تو تب لرﺯﻩ کند عاﻡ
148ﺭا

اعمی متحرک نگرﺩ نبض سقیم

21. Āncā ki nehįb-i to teb-i lerze koned Ǿām
AǾmā müteĥarrik nigered nabż-ı saķįm-rā
145

Senin cesaretin harekete geçtiği gün ondan haremin ahusu hariç nasipsiz hiçbir şey kalmaz.

146

Senin yayından çıkan her bir ok sonsuzluğun yakasına yokluk kanı döker.

147

Kalın sıradan gelmesine rağmen aksırmak sin’le yazılmıştır.

148

Senin heybetinin halka titreme bıraktığı yerde kör biri hastanın nabzının attığını görür.

403

“Saķįm” be-maǾnā nā-mizāc.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Bir maĥalde ki senüŋ śalābet ü heybetüŋ Ǿāmma lerzeler bıraġa, ol
vaķt nabż-ı sakįm ħavfından bir mertebe müteĥarrik olur ki aǾmālar ol müteĥarrik olduġını
görürler, dimekdür.
اﺯ بسکه بوﺩ یاﺩ تو ﻁینت اشیا
149ﺭا

نسیاﻥ تو شرمندﻩ کند شهرﺕ جم

22. Ez-bes ki buved yād-ı to ŧıynet-i eşyā
Nisyān-ı to şermende koned şöhret-i Cem-rā
“Ŧıynet-i eşyāǿ” maħlūķāt yaradışı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ol ķadar yāduŋ fıŧrat u ħilķat-i eşyāǿya sārį olmış ki eger ferāmūş
olınmaŋ iĥtimāl olsa şöhret-i Cem’i şermende eyler. YaǾnį şöhretüŋ yādı bir vechile fıŧrat-ı
eşyāǿya cārį olmışdur ki unudulmaŋ iĥtimāl olsa şöhret-i Cemşįd’i ħacįl eyler. Bu maǾnā
çendān laŧįf degil. Zįrā bir ādemüŋ şöhreti ferāmūş olınduġı
[16b]
ĥālde ġayrınuŋ şöhretini şermende itmek neden iķtiżā ide? Faķįrüŋ ķuvve-i vāhimeme göre
dimek olur ki şöhretüŋ ol ķadar ŧıynet-i eşyāǿyı almışdur ki şöhret-i Cem’i unutdurmaŋ
cihetiyle şermende eylemişsüŋ. YaǾnį şöhretüŋ bu kār-ħāne-i Ǿāleme şol mertebe velveleendāz olmışdur ki şöhret ve anuŋ miŝli şāhlaruŋ şöhretlerini şermende idüp maĥv
eylemişsüŋ, dimekdür.
افالک ﺩﺭ آغوﺵ مشیت بنهاﺩند
150ﺭا

اﺯ بیع تمنای تو قانوﻥ سلم

23. Eflāk der-āġūş-ı meşiyyet be-nihādend
Ez-beyǾ-i temennā-yı to ķānūn-ı selem-rā
“Meşiyyet” irādetullāh dimekdür. “Selem” bir nesne iştirā olınacaġı vaķt, defǾaten virilen
pāy dimekdür.

149

Senin hatırlanman eşyaya o kadar işlemiştir ki senin unutulman Cem’in şöhretini utandırır.

150

Felekler sen var olmadan evvel seni satın almak arzusuyla Allah’ın irâde kucağına bedelini peşin vermişti.
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Maĥśūl-ı Beyt: Eflāk ve cümle mümkināt āġūş-ı meşiyyetde idi ve maħlūķātuŋ biri daħı
vücūd bulmamış idi. Meşiyyet senüŋ iştirāŋı temennį eyleyüp ķānūna pāy virmiş idi. YaǾnį
meşiyyet ķānūna pāy virmişidi ki seni iştirā eyleyüp cümle şāhlardan aķdem ižhār ideydi,
dimekdür.
ﺩﺭ کاﺭگه عدﻝ تو اﺯ بس هنر آموخت
151ﺭا

عدﻝ تو بفرﺯندی برﺩاشت ستم

24. Der-kārgeh-i Ǿadl-i to ez-bes hüner āmūħt
ǾAdl-i to be-ferzendį ber-dāşt sitem-rā
“Kārgeh” dükkān dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿadl ile ārāste ve inśāf ile pįrāste olan źāt! ǾAdlüŋ kendi Ǿadālet kārħānesinde žulm ü siteme şol mertebe Ǿadālet ü inśāf hünerin taǾlįm itdi ki yaǾnį Ǿadlullāh
žulm-ı żıddān iken hengām-ı Ǿadāletüŋde Ǿadlüŋ žulme bir derece Ǿadl hünerin taǾlįm eyledi
ki ġayrı Ǿadlüŋ kendisi sitemi oġulluġa ķabūl eyledi, dimekdür.
اﺯ بسکه ﺯ ﺭﺃﻯ تو ستد ﺩاﺭﻭی صحت
152ﺭا

عیسی بطبابت بنشانید سقم

25. Ez-bes ki zi-reǿy-i to sited dārū-yı śıĥĥat
ǾĮsį be-ŧebābet be-nişānįd saķam-rā
“Saķam” maraż-ı saķįm dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Şol mertebe Ĥażret-i ǾĮsā śalavātullāhi Ǿalā-nebiyyinā ve Ǿaleyh,
dārū-yı śıĥĥati reǿy-i münįrüŋüzden aħź eylemişdür ki maraż-ı saķįm iskāt eyledi. Yāħūd
dimekdür ki 87b ŧabābeti reǿy-i münįrüŋüzden derece-i ġāyetde taǾlįm eyledüginden kendisi
daħı maraż-ı saķamı ŧabābetle meşhūr idüp eyyām-ı devletüŋde bįmār lafžı maĥv oldı. Zįrā
śaķam kendisi ŧabįb oldı. Bįmār lafžı ķandan śādır ola, dimekdür.
ﺭﺩ می کند اسباﺏ هرﻡ بخت تو ترسم

151

Senin adaletin zulme o kadar adalet hünerini öğretti ki adaletin, zulmü evlatlık edindi.

152

Sağlık ilacını senin fikrinden aldığı için İsa tabibliğe hastanın kendisini gösterir.
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153ﺭا

کز ﺯلف بت من برﺩ آﺭایش خم

26. Red mįkoned esbāb-ı herem baħt-ı to tersem
K’ez-zülf-i büt-i men bered ārāyiş-i ħam-rā
“Herem” pįrlik esbābına taǾalluķ iden Ǿavārıżātdur. Meŝelā esbāb-ı pįrįden biri rįş-i dü-mūy
ve ķāmet-i dü-tā ve rįħten-i dendān u ferŧūtį buŋa ĥamāǿil daħı nice esbāblar Ǿārıż olur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Baħt u ŧāliǾüŋ şāb u emredligi külliyen kār-ħāne-i Ǿālemden esbāb-ı
heremi red ü maĥv itse gerekdür. Ammā ħavf iderüm ki bütümüŋ ārāyiş ü zįneti olan şikenc
ŧurresini esbāb-ı heremüŋdür diyerek ŧoġrıldup ħarāb itmeye. YaǾnį ŧāliǾüŋ civānlıġı
Ǿālemden pįrlige bāǾiŝ olan Ǿavārıżātı maĥv itse gerek. Ammā ħavf iderüm ki zülf-i dil-darı
ķıvraķlıġı daħı esbāb-ı heremindendür, diyerek anı ŧoġrıltup
[17a]
ārāyişini ħarāb itme. YaǾnį zülf-i cānān dü-tālıġını daħı esbāb-ı heremden şumār idüp anı
durust iderek ħarāb ider ise ĥayf ve hezār feryādına zįnet-i dil-rubā żāyiǾ olsa gerek,
dimekdür.
اﺯ بسکه حسد جمع کند سینه خصمت
154ﺭا

اﺯ سینه افالک برﺩ گوی ﻭﺭﻡ

27. Ez-bes ki ĥased cemǾ koned sįne-i ħaśmet
Ez-sįne-i eflāk bered gūy-ı verem155-rā
“Gūy” ŧūpçaġıza dirler. “Verem” emrāż-ı mütenevviǾadan birinüŋ ismidür. Ehline
maǾlūmdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥased marażı sįne-i ĥaśmı şol ġāyete cemǾ idüp śıķmışdur ki maraż-ı
ĥasedden sįnesinde terāküm iden gūy-ı veremi sįne-i eflākden güźer eyler. YaǾnį sįne-i
ħaśmda maraż-ı ĥasedden cemǾ olan bįmārį-i verem mānend-i gūy olup güncāyiş-peźįr-i
sįne-i ħaśm olamaduġından sįne-i eflākı geçdi, dimekdür.

153

Senin bahtın yaşlılık sebeplerini reddeder, bu sebeple korkarım ki sevgilimin saçından da büklüm güzelliğini

götürecek.
154

Hasmın göğsündeki verem şişliği, felekleri geçecek kadar haset biriktirmiştir.

155

Derkenar: “Verem” māriż didükleri Ǿārıżadur.
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خصمت که چو ﺭﻭبه صفتي البه گراید
156ﺭا

اﺯ سرﺩی اﻭ تب شکند شیر اجم

28. Ħaśmet ki çü rūbeh-śıfatį lābeger āyed
Ez-serdį-i ū teb şikened şįr-i ecem-rā
“Rūbah” dilküye dirler. “Lābeger” temelluķ ve yaltaķlanmaķ gerek dimekdür. “Ecem”
arslan yataġı olan neyistāna dirler. “Serdį” şiddet-i lerzeden ĥāśıl olan sovuķluķ maǾnāsına,
murād dilkü, ĥużūr-ı ġażanfere varup anı maġżūb göricek iźāle-i gażabiçün envāǾ-ı temelluķ
eyledügidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ħaśmuŋ ki rūbeh-śıfat temelluķ iderek gelür. Sebebi budur ki şįr-i
ecem anuŋ serdį-i teb-lerzesini şikest eyleye. YaǾnį şįr-i ecemüŋ temelluķ-i rūbehden ġażabı
gidüp anuŋ daħı giriftār olduġı serdį-i ħavfı maĥv olduġı gibi ħaśmuŋ daħı rūbah-śıfat
ĥużūruŋuzda temelluķ iderek geldügi ancaķ ġażabūŋuzı giderüp ħavfından kendine müstevlį
olan serdį-i teb-lerze şiddetinde ħalāś ola, dimekdür.
ﺯﺩ کوﺱ حیاﺕ ابدی خصم توچوﻥ ﺩید
157ﺭا

سرمایه هستی ﺯ ﻭجوﺩ تو عدﻡ

29. Zed kūs-ı ĥayāt-ı ebedį ħaśm-ı to çün dįd
Ser-māye-i hestį zi-vücūd-ı to Ǿadem-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Ey sulŧān-ı Ǿālem! Çünki ħaśm-ı bed-kirdār senüŋ varlıķ ser-māyesini gördi,
cemįǾ-i emįne vü āmālinden meǿyūs olup Ǿademüŋ ebed-i ĥayāt kūsını vurdı. YaǾnį mādām
ki ħaśmuŋ bu kāǿinātı māye-i himmetüŋle māl-ā-māl gördi, ġayrı Ǿademüŋ ebed-i ĥayāt
kūsını urup didi ki: Min-baǾd bize vādį-i Ǿademden saĥrā-yı vücūda gelmek yoķdur. Pes
Ǿademle ebed ķalsaķ gerek diyerek kūs-ı ĥayāt-ı ebed-i Ǿademi đarb eyledi. Ĥāśılı, Ey źāt!
Senüŋ varlıķ ve mevcūdluķ ser-māyesi öyle degildür ki düşmeni žuhūra getüre. Hemān
Ǿademde bāķį ķalur, dimekdür.
ﺭامشگر عدﻝ تو صد آهنگ مخالف
156

Senin düşmanın tilki gibi yaltaklanarak gelmesinin nedeni aslan yuvasını soğutarak kendi ateşini

söndürmektir.
157

Düşmanın varlık sermayesinin senin vücudundan olduğunu görünce yokluğun ebedi hayat davulunu çaldı.
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158ﺭا

بنواﺯﺩ ﻭ نی ﺯیر بوﺩ کوک ﻭ نه بم

30. Rāmişger-i Ǿadl-i to śad āheng-i muħālif
Be-n’vāzed ü ney zįr buved kūk u ne bem-rā
“Rāmişger” sāzendeye dirler. “Be-nüvāzed” oħşar murād, đarb-ı tāziyāneden kināyedür.
“Kūk” sāzda muǾtedil teller ismidür ki sāzendeler
[17b]
arasında maǾlūmdur. Ĥāśılı ne biri peste ve ne biri tįz ola. “Bem” sāzuŋ bükilmiş ve burılmış
bām teli dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Senüŋ Ǿadl ü inśāfuŋ sāzendesi yüz nevǾ muħālif beste vü maķāma
đarb-ı tāziyāne eyledi. Lākin hįç tellerüŋ śadāsında muħālif vāķıǾ olmayup cümlesi iǾtidāl
üzre āheng itmişlerdür. YaǾnį Ǿadl ü dāduŋ gūn-ā-gūn Ǿalāmāt ü žuhūrātı āşiķār eyledi.
Ammā hįç biri rāh-ı rāsta muħālif gelmeyüp cümlesi maǾķūl u muvāfıķ vāķıǾ olmışdur,
dimekdür.
تقدیر پی کاهش اجزای ﻭجوﺩﺵ
159ﺭا

اکسیر فنا ﺩاﺩ گداﺯ شکر غم

31. Taķdįr pey-i kāheş eczā-yı vücūdeş
İksįr-i fenā dād güdāzişger-i ġam-rā
“Pey-i kāhiş” noķśān olsun içün dimekdür. “Güdāzişger” eritmek ve maĥv itmek yerine
müstaǾmeldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Taķdįr-i ezel ħaśmuŋ vücūdı eczāsı vü mürekkebātı kesr ü noķśān
olsun içün ġamuŋ kendisine güdāzişger bir nevǾ iksįr-i fenā iǾŧā eylemişdür. YaǾnį taķdįr-i
Ħudā ħaśmuŋ vücūdını kesr ü noķśān eylesün içün ġama eridici ve maĥv idici bir iksįr-i fenā
ve dārū-yı zehrnāk virmişdür. Tā ki ħaśm-ı rū-siyeh nā-būd ola, dimekdür.
محویست عدیل توکه ﺩﺭگم شدﻥ اﻭ
160ﺭا

ﺩخلی نبوﺩ ماحئ نسیاﻥ ﻭعدﻡ

158

Senin adaletinin çalgıcısı, hiç kalın ince ayar yapmadan yüz farklı beste çalar.

159

Ezelde kader, düşmanının vücudu parçası ve azalarının noksan olması için gama eritici bir yokluk iksiri

vermiştir.
160

Senin benzerinin yok oluşunda, yokluk ve unutma etkisinin dahli yoktur.
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32. Maĥvįst Ǿadįl-i to ki der-güm-şoden-i ū
Daħlį ne-buved māĥį-i nisyān u Ǿadem-rā
“Māĥį” maĥv u iźāle idici dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı Ǿālem-penāh! ǾAdįl ü nažįrüŋ maĥv u nā-būd olmışdur. Lākin bir
maĥviyetde māĥį vü nisyān u Ǿademüŋ min-külli’l-vücūh medħalleri yoķdur. YaǾnį nažįr ü
Ǿadįlüŋ maĥviyeti sirāyet-i māĥį yāħūd nisyānı yāħūd keyfiyet-i Ǿademüŋ medħalleriyle
maĥv olmış degildür. Belki māye-i hestüŋle kār-ħāne-i Ǿālem māl-ā-māl olduġından Ǿadįl ü
nažįrüŋ bįħ ü bend maĥv olup nā-būd olmışdur, dimekdür.
ای آنکه ﺩﺭ ایاﻡ ستایشگرئ تو
161ﺭا

صوفی شمرﺩ عیب نگهبانئ ﺩﻡ

33. Ey ān ki der-eyyām-ı sitāyişgerį-i to
Śūfį şumurd Ǿayb nigehbānį-i dem-rā
“Dem” nefese dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şol memdūĥü’l-ħiśāl źāt ki senüŋ sitāyişger ü midĥatüŋ hengāmında ĥabs
u żabŧ-ı nefesi śūfį-i murtāż Ǿayb Ǿaddider. YaǾnį sūfįnüŋ żabt-ı nefes ve sükūtı Ǿādet-i
muǾayyenesi iken zihį şeref ki ŝenā vü sitāyişgerį-i źāt-ı mekārim-āyātlarına dem-sāz olınca
żabt u rabŧ-ı nefese tāb-āver olamayup midĥat ü eŝniyelerine zebān dırāz idüp ve ĥabs-i
nefesi Ǿayb Ǿaddider, dimekdür.
مدﺡ تو کجا باﺩﻩ نطقم بکف آﺭﺩ
162ﺭا

آنجا اثر نوﺵ بوﺩ نشئه سم

34. Medĥ-i to kocā bāde-i nuŧķem be-kef āred
Āncā eŝer-i nūş buved neşǿe-i sem-rā
“Nūş” Ǿamel maǾnāsınadur.

161

Ey övgüsü esnasında sufinin nefesini tutmayı(susmayı) ayıp saydığı kişi!

162

Senin övgünü nerede söz badesine alsam zehir bade etkisi verir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Ķaçan ki medĥüŋ bāde-i nuŧķumı ele getüre yaǾnį neşǿe-i śaĥbāya
mensūb olan nuŧķum her ķaçan ki sitāyişüŋe dem-sāz ola fi’l-ĥāl neşǿe-i sem ki zehr-i ķatldür
ki ĥāśiyet-i āŝār-ı aślį istiĥśāl ĥāśılı
[18a]
şol maĥalde keyfiyet-i bādeyi viren nuŧķum meddāĥuŋ ola. Ol maĥalde teşne-i zehr-i Ǿasele
munķalib olup kendinden ĥaśiyet-i zehr-i maĥv olur, dimekdür.
بخراﻡ ﻭنظر کن که بجوالنگه مدحت
163ﺭا

حوﺭ قلمم ﺯاﺩﻩ گلستاﻥ اﺭﻡ

35. Be-ħ’rām u nažar kon ki be-cevlāngeh-i medĥet
Ĥūr-ı ķalemem zāde gülistān-ı İrem-rā
“İrem” cennet būstānları dimekdür. Murādı kendi ķaśāǿididür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Nāz u ħırām iderek kendi midĥatüŋ bir kez nažar eyle ki ĥūr-ı
ķalemüm gülistān-ı cenneti ŧoġurmışdur. YaǾnį güzel nažar buyur ki ķalemüm hūrisi būstānı İrem’i ŧoġurmışdur. Ĥāśılı nažar eyle ki ķalemüm ne güzel ķaśįde nažm eylemişdür,
dimekdür.
انصاﻑ بدﻩ بوالفرﺝ ﻭ انوﺭی امرﻭﺯ
164ﺭا

بهر چه غنیمت نشماﺭند عدﻡ

36. İnśāf be-deh Bū’l-Ferec ü Enverį imrūz
Behr-i çe ġanįmet ne-şumārend Ǿadem-rā
“Bū’l-Ferec” ve “Enverį” ŞuǾarā-yı selefden iki meşhūr kimselerdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh! Gel kerem eyle ve inśāf eyle ve mā-huve’l-ĥaķķı beyān u Ǿayān
eyle. Bū’l-Ferec ve Enverį bugün Ǿademde bulınduķlarını ne vechile ġanįmet śaymasunlar?
YaǾnį Ǿaśrumda ki dehre şiǾrümle velvele śaldum ve neŝr ü ebyātumla cihāna şöhret
bıraķdum. Bū’l-Ferec ve Enverį bulınmaķ iĥtimāli olaydı źelįl ü ħor olacaķları bį-iştibāh idi.
Pes bugün ĥāżırda bulınduķlarını nice ġanįmet śaymasunlar, dimekdür.

163

Senin övgünün dolaştığı yere salınarak bir bak, benim kalemim İrem Bağı’nı (kaside) doğurmuştur.

164

Gel insaf eyle, Allah için söyle, Bu’l-Ferec ve Enveri yok olduklarını niçin ganimet saymasınlar!
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ﺭﻭحاهلل اﺯ اعجاﺯ نفس جاﻥ ﺩهشاﻥ باﺩ
165ﺭا

تا من قلم انداﺯﻡ ﻭ گیرند قلم

37. Rūĥullāh ez-iǾcāz-ı nefes cān deheşān bād
Tā men ķalem endāzem ü gįrend ķalem-rā
“İǾcāz” muǾcizeye mensūb dimekdür. “Deheşān” imtiĥān ŧarįķiyle vāķıǾ olmışdur. Anlara
baħş eylesün, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Rūĥullāh Ǿaleyhi’s-selām iǾcāza mensūb olan nefesi onlara yaǾnį
Enverį ve Bu’l-Ferec’e cān virse yāħūd virsün diyü kār-ħāneye getürse yāħūd getürsüŋ.
Mādām ki yedümde ķalem-i raķam-āferįn yolına imkānda degildür anlar ķalemi ellerine alup
nažm-ı şiǾre şurūǾ ideler. İllā elümden ķalemi terk idüp anlara ruħśat virürsem, dimekdür.
اﻭﻝ ﺭﻩ این نظم خوﺩ ایشاﻥ بسپرﺩند
166ﺭا

پس باﺯ نموﺩیم بهم منزﻝ هم

38. Evvel reh-i įn nažm ħod įşān be-sepordend
Pes bāz nümūdįm be-hem menzil-i hem-rā
“Įşān” anlara dimekdür. “Sepordend” sipāriş eylediler, “be-hem” birbirümüze dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu reh-i nažmı ħod maǾlūmdur ibtidā anlara yaǾnį Bū’l-ferec ve Enverį’ye
sipāriş eylediler. YaǾnį bu ħod maǾlūm u āşiķārdur ki reh-i nažmı anlar įcād eylediler. Pes
şimdi ĥāżır olsunlar ve birbirümüzüŋ menzil ü merātibini yek-dįgere gösterelüm ve meydānı nažm u neŝrde imtiĥān olalum, dimekdür.
باهلل که نه الﻑ ﻭ نه گزاﻑ آیه صدقست
167ﺭا

حاسد بوﺩآﻥ که شمرﺩ کذﺏ قسم

39. Billāh ki ne lāf u ne güzāf āyet-i śıdķest
Ĥāsid buved ān ki şumured kiźb ķasem-rā
“Ne” degil maǾnāsınadur.

165

Ben kalemi bırakıp onlar alırsa Hazret-i Îsâ mucizevi nefesiyle ile onlara cân versin.

166

İlk olarak bu nazm yolunu onlara verdiler. Sonra birbirimize yol gösterelim.

167

Allah hakkı için lâf u güzâf değildir doğruluk delilidir. Hasetçidir yeminime yalan diyen.
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Maĥśūl-ı Beyt: Billāh ki ol iddiǾā eyledügüm yaǾnį bālāda basŧ u beyān eyledügüm kelimāt
lāf u güźāf degildür. YaǾnį kelimātum durūġ-āmįz degildür. Ĥaķįķatde āyet-i śıdķdur. Ĥāśılı
iddiǾāda śādıķum ve şol kimse ki itdügüm ķasemi kiźb ü durūġ Ǿaddide ĥasedindendür.
Yoħsa
[18b]
ĥāşā ŝümme ĥāşā ehl-i ĥased olmayan iddiǾā itdügüm kemālātı ve taśdįķ içün ķasemi kiźbe
ĥaml eyleye, dimekdür.
ﺯین ﺩست مرا ﺩاشتی آﻥ عالم انصاﻑ
168ﺭا

کز ﺭحلت خوﺩ ﺩاﺩﻩ شرﻑ ملک قدﻡ

40. Z’įn dest-i me-rā dāştį ān Ǿālem-i inśāf
K’ez-rıĥlet-i ħod dāde şeref mülk-i ķıdem-rā
ĶıŧǾa:
“Z’įn” el-ĥāletu hāźihį cā-nişįn-i taħt-ı sulŧānį ve serįr-ārā-yı evreng-i pādişāhį olan źāt
dimekdür. Bu beytde irāde olan maǾnā bu ola ki memdūĥ-ı Ǿaleyh şāhuŋ selefi olan pādişāh
vefāt itmiş ki ǾUrfį merĥūmuŋ aślį veliyyü’n-niǾmeti imiş. BaǾde’l-vefāt buŋa intiśāf idüp
bu daħı ǾUrfį’ye ziyāde ikrām itdügini beyāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu źāt-ı memdūĥu’ś-śıfāt olan pādişāh-ı Ǿālem-penāh baŋa ħoş taǾžįm ü
ħidmetden ziyāde ikrām u dest-gįrlik itmişdür. Ve daħı ol Ǿālemüŋ Ǿādili yaǾnį müteveffā
intiķāl-i dār-ı Ǿuķbā itdükde mülk-i Ǿuķbāya şeref-baħş eylemişdür. YaǾnį Ǿādil-i müteveffā
rıĥlet ile mülk-i Ǿuķbāyı tezyįn eylediyse ne ġam! İşte memdūh Ǿaleyh ki maķādir-şināsān-ı
cihāndur kemā-yenbaġį ĥaķķumda riǾāyet idüp dest-gįrligi derece-i kemāldedür, dimekdür.
معیاﺭ سخن بوﺩ تو هم گنج تمیزي
169ﺭا

ﺩیگر چه تواﻥ گفت ببین معجز ﺩﻡ

41. MiǾyār-ı süħan būd to hem genc-i temįzį
Dįgerçi tevān guft be-bįn muǾciz-i dem-rā

168

Âlemin adîli benim elimden o kadar çok tutmuştur ki ölümü ile ebedî âleme şeref vermiştir.

169

Sözün değerini bilir idi. Sen de ayırt edicilik hazinesisin. Bak artık mucize gibi nefes daha nasıl söylenebilir?
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“MiǾyār-ı suħan būd” şāh-ı müteveffāya rāciǾdür. YaǾnį kemālāt ve eşǾār-ı güher-āŝāruŋ
miǾyārı ve meĥeki idi, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh! Mülk-i ķıdeme şeref baħş iden źāt! Belį nükte-dān ve Ǿirfān ve
remz-āşinā-yı devr [ü] zamān ve miǾyār-ı suħan idi. Lākin źāt-ı şerįfüŋ genc-i temyįzsüŋ.
YaǾnį esrār-ı ĥaķįķįyi mū-be-mū temyįz idicisüŋ. Bā-ħuśūś baĥr-ı Ǿirfān şenāverligi gevheri istiǾdāduŋdan nümāyāndur. Pes dem-i muǾciz-beyānumı nažar eyle ki bundan ġayrı medĥ
ü ŝenā-gūyluķ nice ola? YaǾnį şāhān-ı ǾAcemi medĥitmek olursa bundan ziyāde medĥ ne
ķābildür, dimekdür.
چنداﻥ که ﺩﺭﺕ ﺭا ﺭسد اﺯ نسبت من عاﺭ
170ﺭا

اﺯ نسبت تو فخر بوﺩ ملک عجم

42. Çendān ki deret-rā resed ez-nisbet-i men Ǿār
Ez-nisbet-i to faħr buved mülk-i ǾAcem-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh! Bārgāh-ı refįǾü’ş-şānuŋa taǾalluķum cihetiyle āsitān-ı refįǾü’lbünyān-ı şāhānelerüŋe bir mertebe neng ü Ǿār irişür ki yaǾnį der-i Ǿaliyyeŋüz keremdįdelerinden bulınduġum nisbetle āsitāneŋüzi şermsār eyledüm. Zįrā ben ne kemterüm ki
āsitāneŋüze şāyeste olam? Belį gerçi böyledür lākin size taǾalluķum cihetiyle mülk-i ǾAcem
benümle tefāħur ider, dimekdür.
من مدحگرﻡ لیک نه هرجایی ﻭ ﻁامع
171ﺭا

گرﺩﻥ ننهم منت هر بذﻝ ﻭ کرﻡ

43. Men medĥgerem lįk ne hercāyį vü ŧāmiǾ
Gerden ne-nihem minnet-i her beźl ü kerem-rā
“Gerden” boyun dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ben medĥger ü sitāyiş-güsterüm. Şol cihetle nā-be-cā yire degil.
YaǾnį her bir şaħś meddāĥı olmayup cevāhir-i kelimātumı nā-sezā yire isrāf u itlāf
[19a]

170

Her ne kadar benden dolayı kapına ayıp gelirse de benim sizinle olan alâkam sebebiyle Acem mülkü övünür.

171

Ben meddâhım ammâ hercâyî ve tamahkâr olan meddâhlardan değilim ve her kereme ve ihsana minnet

eylemem.

413

İder, maķūlesinden degilüm ve her beźl ü kerem śāĥibine minnetle ķaddümi dü-tā itmege
ŧāmiǾ degilüm, dimekdür.
ﺩستاﻥ نزند بلبل من بر گل هر شاﺥ
172ﺭا

باید گل خوﺭشید مر این صوﺕ ﻭ نغم

44. Destān ne-zened bülbül-i men ber-gül-i her şāħ
Bāyed gül-i ħurşįd mer-įn śavt u naġam-rā
“Destān” ĥikāye ve ırlamaķ dimekdür. “Mer” ǾArabįde ān gibi taĥķįķ maǾnāsındadur.
Mevlānā Celāleddįn-i Rūmį ķaddeśallallāhu sırrahu’l-Ǿazįz bu mıśrāǾında buyurduġı gibi.
MıśrāǾ:
173بداﻥ

مر ضعیفاﻥ ﺭا تو بی خصمی

Mer-żaǾįfān-rā to bį-ħaśmį be-dān
Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį Ǿāmmeye ħiŧāb olaraķ buyurur ki: Ben egerçi mānend-i bülbül-i ħoşāvāz bir şāǾir-i nükte-perdāzum lākin gülistān-ı tabǾum Ǿandelįbi öyle şūħ degil ki her bir
şāħuŋ güli üzre destān ura. YaǾnį bülbül-i tabǾum her bir nā-be-cā yire naġme-serā olmaz.
Taĥķįķ benüm bu śavt u naġmeme gül-i ħurşįd gerek. Zįrā Ǿandelįb-i gülistān-ı tabǾum öyle
degildür ki her birinüŋ āsitānına varup minnetle destān ura. Ancaķ memdūĥ-ı Ǿaleyh olan
ħān-ı Ǿadālet-Ǿünvān gerek ki destān uram, dimekdür.
یک منعم ﻭ یک نعمت بی منت ﻭ یک شکر
175ﺭا

 قلم174صد شکر که تقدیر چناﻥ ﺭاندﻩ

45. Yek münǾim ü yek niǾmet-i bį-minnet ü yek şükr
Śad şükr ki taķdįr çünān rānde ķalem-rā

172

Benim bülbülüm her gül dalında destan söylemez. Bu nağme ve ses için gül-i hurşîd gerekir.

173

Bu zayıfları yardımcısız sanma, Kur’ân’dan; "Allah’ın yardımı gelince" sûresini oku. Nasr Sûresi’nin 1-3.

âyetlerine işâret var. (Can, Şefik: 2001)
174

راند: راند, M.

175

Bir nimet veren, bir minnetsiz bir nimet ve bir şükr. Kader kalemi kaderimizi böyle yazdığı için yüzlerce

şükür olsun.
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Maĥśūl-ı Beyt: Bir münǾim içün bir niǾmet-i bį-minnetden ötüri bir şükr gerekdür. YaǾnį
Ǿaŧiyye-i ilāhiyyeden her bir niǾmet-i bį-minnet üzerine şükritmek farįża-i źimmetümüzdür.
Pes hezār şükr ki taķdįr-i Ħudā şükruŋ ĥaķķında böyle ķalem çalmış. YaǾnį Cenāb-ı Allāh
her bir niǾmete şükr idüŋ diyü emritdügine şükrolsun tā ki şāhuŋ ĥaķkumuzda vāķıǾ olan
inǾām-ı la-yuĥśāya şākir olalum, dimekdür.
گر جاهل آﻭاﺯﻩ ﺩهد کین چه ترانست
176ﺭا

حاجت ببر اﺯ یاﺩ چه بسیاﺭ چه کم

46. Ger cāhil āvāze dehed k’įn çe terānest
Ĥācet be-ber ez-yād çe bisyār çe kem-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Eger cühelādan bir şaħś baŋa ħiŧāb idüp dirse ki ey ǾUrfį! Nedür bu āvāze vü
türrehāt ki dem urursuŋ? Pes ħāŧıruŋda temennį eyledigüŋ az yāħūd çoķ ĥācetüŋi ilet. YaǾnį
ey ǾUrfį! Az ve çoķ ne ise temennį itdügüŋ māl-i ĥülyā vü ĥācetüŋi ħāŧıruŋdan dūr eyle ve
bu türreĥāt u terāneyi terk eyle diyü cühelādan biri baŋa ħiŧāb iderse.
گویم برﻭ ﮊاﮊ خا باﺩ مپیما
177ﺭا

این پایه مسلم نبوﺩ حاتم ﻭ جم

47. Gūyem ber-ū jājħā bād me-peymā
Įn pāye müsellem ne-buved ĥātem ü Cem-rā
“Jājħā” beyhūde lāf urma dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol vechile muħāŧab olduġum cühelāya bu gūne cevāb virebilürüm ki ey
cāhil buradan git ve beyhūde jājħā yime ve rūzgārı ölçme. Zįrā benüm terānem Ħātem-i Ŧayį
veyā Cemşįd’e müsellem degildür. YaǾnį naġme-senc terānem her bir pādişāha lāyıķ olmaz
ancaķ metbūǾum gibi bir źāt-ı memdūĥu’ś-śıfāta müsellemdür. Zįrā Ħātem veyā Cemşįd
benüm gibi bir şāǾir-i siĥr-āferįne ķande mālik olabildiler, dimekdür.
امکاﻥ بوﺩ امکاﻥ همه عجز ﻭ نیاﺯ است
176

Eger bir câhil bu nasıl sözdür derse, az olmuş çok olmuş ihtiyâç talebini aklından çıkar.

177

O câhile var git boş söz söyleme ve hevâ tartma derim. Senin dediğin rütbeye Hâtem ile Cem bile ulaşmış

değildir.
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178ﺭا

سرمایه فطرﺕ چه سالﻁین چه خدﻡ

48. İmkān buved imkān-ı heme Ǿacz ü niyāz est
Ser-māye-i fıŧrat çe selāŧįn çe ħadem-rā
[19b]
Maĥśūl-ı Beyt: Śıfat-ı ĥudūŝ ile munśif olan maħlūķuŋ cümlesi dergāh-ı bį-niyāza Ǿacz u
niyāzdadur. Zįrā ħilķat u fıŧrat-baħşında selāŧįn ü ħuddāmuŋ birbirinden tefāvütleri yoķdur.
Belki dereceleri birdür. YaǾnį Cenāb-ı Bārį’nüŋ Ǿindinde baĥŝ-i ħilķat birdür. Yoħsa selāŧįni
taǾžįm ü tekrįm ve gedāyı taĥfįf ü taĥķįrle degildür. Ancaķ cümlesinüŋ ħilķatde dereceleri
müsāvįdür, dimekdür.
سلطاﻥ ﻭ گدا ﺩﺭ ﻁلب جامه ﻭ نانند
179ﺭا

تا باﺯ بگیرند جسد ﺭا ﻭ شکم

49. Sulŧān u gedā der-ŧaleb-i cāme vü nānend
Tā bāz be-gįrend cesed-rā vü şikem-rā
ĶıŧǾa: “Bāz be-gįrend” muĥāfaža eyleyeler, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu kār-ħāne-i Ǿālemde gerek sulŧān ve gerek gedā cāme vü nān
ŧalebindedürler. YaǾnį cihāndan maķśad ancaķ loķma vü ħırķadur tā ki beden ü baŧnların
helāk-ı cūǾ u Ǿaŧşdan ve gezend-i ĥazān-ı berd-resāndan ĥıfž eylesünler, dimekdür.
ممکن هنرﺵ چیست ﺯ یک ﺩﺭ ﻁلبیدﻥ
180ﺭا

عیبش چه بهر ﺩﺭ شدﻥ ایثاﺭ نعم

50. Mümkin hünereş çįst zi-yek der-ŧalebįden
ǾAybeş çe be-her der şoden įŝār-ı niǾam-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Egerçi cihāndan maķśad loķma vü ħırķadur ammā mümkin olduķça hüner
nedür ol maǾįşeti bir ķapudan ŧaleb idüp kesb itmekdür. Yoħsa bir alay leǾįmān ķapularına
pūyān olup ol maǾįşeti cemǾ itmek hüner degildür ve her birine įŝār-ı niǾam ve temelluķ
178

İmkân bütün acziyet ve ihtiyâç demektir. İster pâdişâh olsun ister hizmetkâr, fıtratın sermayesi budur.

179

Sultân ve köle ikisi de elbise ve ekmek talebindedirler. Böylece hayâtda oldukça ceset ve karınlarını

muhafaza etsinler.
180

Hüner budur ki rızık bir kapıdan istene, ayb ise her kapıdan nimet taleb etmektir.
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göstermek rezāletden ġayrı bir ĥāśılı yoķdur. Hüner ol maǾįşeti bir ķapudan ŧaleb ü kesb
itmekdür.
یا ﺭﺏ مدﻩ آﻥ عیب که ﺯحمت بکشم باﺯ
181ﺭا

ﺩﺭ ﺯیوﺭ این ﺯشت براهین ﻭ حکم

51. Yā Rab! Me-deh ān Ǿayb ki zaĥmet be-keşem bāz
Der-zįver-i įn zişt berāhįn ü ĥikem-rā
“Berāhįn” cemǾ-i burhān dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Yā Rabb! Bu Ǿaybı Ǿaŧā itme ki yine zaĥmet çeküp bu zişt ü nā-maǾķūl
berāhįni zįver-i ĥikmet idem. YaǾnį İlāhį beni bu şermsārįden ve bu āfetden dūr eyle tā ki bu
zişt ü nā-durust olan eşǾārumı ġayrı kimesne minnet cihetiyle yine yeŋiden zįver-i ĥikmet
idüp meddāĥlıġa şürūǾ idem. Bu beytden murād, ǾUrfį’nüŋ metbūǾına duǾādur. Zįrā şāh,
ǾUrfį’nüŋ śāĥib-maǾārif olduġından ķadrini riǾāyet iderdi. Pes müceddeden ġayrına intisāb
itmek iķtiżā eylese mā-teķaddemden berü nažm itdügi eşǾārı mükerrer itmek lāzım tā ki ehli maǾārif olduġın fehm ve ķadrine riǾāyet ideler. Pes buyurur: Yā Rabb! Şol ĥālete dūçār
itme ki ġayrınuŋ ķapusına intisāb ile tekrār bu zişt eşǾārumı zįver-i ĥikmet idem, dimekdür.
عرفی همه الفی بدعا تیز قلم شو
182ﺭا

بشتاﺏ که میداﻥ نشوﺩ تنگ ﺭقم

52. ǾUrfį heme lāfį be-duǾā tįz-ķalem şev
Be-ş’tāb ki meydān ne-şeved teng raķam-rā
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Heme lāfuŋı duǾā-yı beķā-yı Ǿömr-i pādişāha śarfiderek tįz-ķalem
ol. YaǾnį duǾāyı teǿħįr itme. Zįrā ki raķamuŋ yaǾnį bu ķaśįdenüŋ taĥrįr olınacaķ kāġıduŋ
meydānı teng olmaķdadur. Pes taŧvįl-i kelāmı terk it ve duā-yı pādişāhį ile ķaśįdeyi ħatm it,
dimekdür.
تا اﺯ کشش خواهش آﻭیزﺵ مقصوﺩ
181

Ey Allahım, böyle çirkin bir iddaayı isbâtlamak için hikmet ve delile başvurma zahmetini çektirme bana.

182

Ey Urfî, bütün bu boş lafları bırak duaya başla. Yani duâ sadedine gel ve acele et yazı meydanı sana

daralmasın.
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[20a]
183ﺭا

ﻁبع که بی جاﺩﻩ بوﺩ آﺯﻭ کرﻡ

53. Tā ez-keşiş-i ħˇāhiş āvįziş-i maķśūd
ŦabǾ-ı keh bį-cāde buved āz u kerem-rā
İşbu gelecek üç beyt ķıŧǾadur. MaǾnāları birbirinüŋ mażmūnına dāħildür. “Keh” śaman
pārçası dimekdür. Bį-çāre keh-rübār dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Āvįziş-i maķśūdı ħˇāhişüŋ keşişine ķadar yaǾnį ceźb ü celbüŋ maķśadı olan
eşyāǿ-ı mecźūbeyi ceźb idene ķadar meŝelā mıķnaŧıs gibi ki celb-i sūzene ŧāmiǾdür, böyle
nesne-i cāźibenüŋ maķśūdı olan mecźūbātı celb ü aħź idene ķadar ki murād ilā-yevmi’lķıyāmdur. Zįrā eşyāǿda ŧabǾ-ı ceźb-i kevn ŧurduķça pāy-dār olsa gerek. Ĥāśılı ħˇāhişüŋ
keşįşinden maķśūduŋ āvįzişine ķadar ve keh-rübānuŋ ŧabǾı śamanuŋ keremine ŧāmiǾ olana
ķadar. Zįrā keh-rübāya śamanı ķurb eyleseŋ ceźb idüp śamanuŋ taķrįbi daħı keh-rübāya
kerem olup. Pes keh-rübānuŋ ŧabǾı śamanuŋ kerem ü iĥsānına ŧāmiǾ olana ķadar.
ﺩﺭ خواهش عمر تو ابد باﺩ موئبّد
184ﺭا

ﺯآﻭیزﺵ عهد تو شرﻑ باﺩ قدﻡ

54. Der-ħˇāhiş-i Ǿömr-i to ebed bād müǿebbed
Zi-āvįziş-i Ǿahd-i to şeref bād ķıdem-rā
Maĥśūl-ı Beyt: ŦabǾ-ı keh-rübālarum gehį cāźib olana ķadar müǿebbed daħı senüŋ
devāmuŋa ŧālib ü cāźib olsun. YaǾnį müǿebbed ki Cenāb-ı Ħallāķ’dur senüŋ Ǿömrüŋ
devletine ħˇāhişi olsun. Ve senüŋ devr-i zamānuŋ mümted olması daħı mülk-i ķıdeme şerefdād olsun. YaǾnį devrüŋ pāy-dār olduķça ķıdeme şeref-dād olsun, dimekdür.
صنعت کهکشاﻥ چشم ﻭ ﺩﻝ خصم تو باﺩا
185ﺭا

یا صنعت تخلیل بوﺩ آتش ﻭ نم

55. ŚanǾat-ı keh-keşān-ı çeşm ü dil-i ħaśm-ı to bādā

183

Arzunun çekiminden maksadın asılışına kadar, kehribarın tabiatı samanın cömertlik ve ihsanına tamahkar

olana kadar.
184

Ebedî [olan Allah] ömrünü daim dilesin. Senin devrinde öncesizliğe şeref verilsin.

185

Ateş ile suyun karışma süreleri ne kadar ise senin düşmanının da gönlü ve gözünün ebedîliği o kadar olsun.
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Yā śanǾat-ı taħlįl buved āteş ü nem-rā
“Keh-keşān” āteş ile nemüŋ śanǾatı ki bir daķįķalıķ māddedür. Meŝelā nemi āteşe taķarrub
itdürseŋ fi’l-ĥāl maĥv olur. YaǾnį nem ile āteşüŋ miyānında olan śanǾat gibi dimekdür.
“Taĥlįl” münķalib186 olmaķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh! Bālāda degeri sebķat iden ŧabǾuŋ cāźibe üzre müǿebbedüŋ
ħˇāhişi ġayrınuŋ devāmına ŧāmiǾ olsun. Ve düşmenüŋ çeşm ü dili daħı āteşüŋ śanǾatı ki
iĥrāķdur neme münķalib olana ķadar cāvįd olsun. YaǾnį āteş ile nemüŋ müddet-i imtizācları
ne miķdār ise düşmenüŋ daħı çeşm-i dili ebedįlik śanǾatı ol ķadar olsun. Hemān ķalbi
çeşmini iĥrāķ idüp anı bi’l-külliyye maĥv eylesün, dimekdür.
5
Ĥarf-i “Bā”
Bu Ķaśįde ǾAcem’de Mįr Ebū’l-Fetĥ’üŋ Medĥindedür187
[fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]

مرحبا ای شاهد ایاﻡ ﺭا عهد شباﺏ
188مستجاﺏ

ﻭی بهین نو باﻭﻩ باﻍ ﺩعای

1. Merĥabā ey şāhid-i eyyām-rā Ǿahd-i şebāb
V’ey bihįn-i nev-bāve-i bāġ-ı duǾā-yı müstecāb
“Merĥabā” ħoş geldüŋ ve ħālüŋ ħoş olsun. Ve ķademler getürdüŋ, dimekdür. “Şāhid”
maĥbūb dimekdür. “Şebāb” genc ü emred dimekdür. “Bihįn” yemiş ve mįve dimekdür.
“Nev-bāve” tāze ve ŧurfānda çıķan yemiş ve mįve dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey eyyāmuŋ şāhidine şebāb u emredį Ǿahdini virici şāh! Ħoş geldüŋ ve
ķademler getürdüŋ. YaǾnį ey źāt! Ħoş geldüŋ ve ķademler getürdüŋ ki eyyāmuŋ şāhidine
Ǿahd-i şebābı virdüŋ v’ey dergāh-ı Bārį’de müstecāb
[20b]

186

Derkenar: “Münķalib” rücūǾ maǾnāsına, be-Türkį dönmek.

187

Derkenar: Źikr-i ātį ebyātlaruŋ tercümelerinde memdūĥuŋ ĥaķķında ey şāh v’ey pādişāh! Sehven vāķıǾ

olmışdur. Memdūĥ, ħānān veyā ħān-zādegān-ı ǾAcem’den biridür ki ismi Mįr Ebū’l-Fetĥ’dür.
188

Ey kendisine gençlik günleri verilen sevgili! Merhaba ve ey kabul olan dua bahçesinin ilk yetişen meyvesi

merhabâ.
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u maķbūl duǾā bāġınuŋ ŧurfanda çıķmış yemişi śafā geldüŋ ve şeref getürdüŋ! Dimekdür.
مرحبا ای اﻭﺝ بخش ﻭ ﺩﺭ حضیض افتاﺩگاﻥ
189عقاﺏ

کز تو ﺩﺭ باﺯﻭی عصفوﺭست شهباﻝ

2. Merĥabā ey evc-baħş u der-ĥażįż üftādegān
K’ez-to der-bāzū-yı Ǿuśfūrest şeh-bāl-i Ǿuķāb
“Evc” merātib-i Ǿulyā dimekdür. “Ĥażįż” aşaġı maǾnāsınadur. Ammā burada rütbe-i ħorį ve
meźellete düşmiş dimekdür. “Şeh-bāl” ķanad çelengleri dimekdür. “ǾUķāb” ŧoġan dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ħāk-ı meźellete düşüp ĥaķįr olanlara rütbe-i Ǿulyā baħş iden źāt! Merĥabā
ki himmet-i Ǿaliyyeŋ berekātıyla bāzū-yı Ǿuśfūr üzerinde şeh-bāl-i Ǿuķāb vāķıǾ oldı. YaǾnį
şol mertebe üftādegān-ı ħāk-ı ħorįye dest-gįr olduŋ ki bāzū-yı Ǿuśfūr bile. YaǾnį serçe bile
sāyeŋde şeh-bāl-i Ǿuķāba mālik oldı, dimekdür.
مرحبا ای خوﺵ ﺩاﺭﻭی مزاﺝ ﺭﻭﺯگاﺭ
190لعاﺏ

کز تو ﺩﺭ کاﻡ حسوﺩ افعئ غم ﺭا

3. Merĥabā ey ħoş dārū-yı mizāc-ı rūzgār
K’ez-to der-kām-ı ĥasūd-ı efǾį-i ġam-rā luǾāb
“EfǾį” yılan dimekdür. “LuǾāb” tükrük ķaŧresi dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey rūzgāruŋ mizācı üzre dārūyı nūş iden źāt! YaǾnį eyyāmuŋ Ǿadālet śāĥibi
merĥabā ki maĥśūdı olduġuŋ ĥasūduŋ dimāġında efǾį-i ġam tükürügi düşüp mesmūm
olmışdur. Pes merĥabā Ey źāt! Dimekdür.
مرحبا ای کز لیاقت یافت تجدید نزﻭﻝ
191الکتاﺏ

آیت جاهت بدﻭﻥ نسخ چوﻥ اﻡ

4. Merĥabā ey k’ez-liyāķat-yāft tecdįd-i nüzūl
Āyet-i cāhet bedūn-ı nesħ çün Ümmü’l-Kitāb

189

Ey düşkünlere ululuk bahşeden merhabâ! Öyle ki senin yardımınla kartalın kanadı serçenin koluna

takılmıştır.
190

Merhaba ey kendisinden hasetçinin gam engreğine tükürük düşen zamanın mizacının hoş ilacı!

191

Merhaba ey yeniden inmekle Fatiha suresi gibi mevkisinin delili hükümsüz kalmayan!

420

“Tecdįd-i nüzūl” müceddeden intižām u tertįble zįnet buldı dimekdür. “Bedūn-ı nesħ” nesħ
ü fesħ olmaķsızın, “Ümmü’l-kitāb” ki Ümmü’l-KurǾān Sūre-i Fātiĥa’dur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Merĥabā ki liyāķat u ķudret cihetinden cāh u celālüŋ tecdįd-i nüzūl ü
zįnet buldı Ümmü’l-kitāb gibi nesħ olmaķsızın. YaǾnį Ķurān-ı Kerįm’üŋ ibtidādan intihāsına
dek āyet āyet inüp baǾdehū ümmü’l-kitāb sūresi indükde yine ibtidā inen āyetler nesħ
olmayup Ümmü’l-Kitāb nüzūli gibi senüŋ cāh u menāśıbuŋ daħı liyāķat u ķudret cihetinden
müceddeden nižām bulmışdur. Ammā devletüŋ ibtidāsı nesħ olmaķsızın dimekdür.
ﺩﺭ حضوﺭ ﻭ غیب اﺯ فیض تو عالم منتفع
192آفتاﺏ

مدﺡ ﻭ ﺫﻡ ﺭا من ندانم آفتابی

5. Der-ĥużūr u ġayb ez-feyż-i to Ǿālem müntefiǾ
Medĥ ü źem-rā men ne-dānem āfitābį āfitāb
“Ĥużūr” dünyāya işāretdür. “Ġayb” āħirete işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ĥużūrda ve gerek ġaybda heme Ǿālem feyżüŋüzde müntefiǾlerdür.
Pes ben dįger-gūne źem ü medĥüŋ āşināsı degilüm. Bu ķadar āşināyum ki āfitābsuŋ āfitāb.
Ġayrı-gūne medĥ bilmem, dimekdür.
آفتابت گفتم ﻭ مهر اﺯ شفق بی هوﺵ شد
193گالﺏ

اﺯ خوی گل عاﺭضانت برﺩماغش ﺯﻥ

6. Āfitābet goftem ü mihr ez-şafaķ bį-hūş şod
Ez-ħoy-ı gül-Ǿārıżānet ber-dimāġeş zen gül-āb
“Medhūş” bį-ĥūş ve Ǿaķlı gitmişe dirler. “Ħoy” ter dimekdür. “ǾĀrıż” be-maǾnā ruħ, “zen”
ħiŧābdur, serp ve śaç dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Seni āfitābuŋ zemzemesiyle medĥitdügüm cihetinden ħurşįd śubĥ-ı
śādıķdan bį-ĥūş oldı. YaǾnį saŋa āfitābsuŋ didügüm ĥasebiyle ħurşįd ĥasedinden
[21a]

192

Varlık ve yokluk âleminde sizin feyzinizden istifade eder. Ben övgüyü yergiyi bilmem sen güneşsin güneş.

193

Sana güneş dediğim için güneş şafak vaktinde hasedinden kendinden geçti. Senin gül yanağından beynine

gül suyu vur.

421

şafaķ vaķtinde medhūş oldı. Pes kerem eyle senüŋ güle mensūb olan Ǿārıżlaruŋdan anuŋ
dimāġına bir miķdār gül-āb śaç tā ki bį-hūşluķdan bįdar ola, dimekdür.
کی عرﻭﺱ بخت اعدای تو گرﺩﺩ حامله
194خضاﺏ

کز سفیدی ﺩاشت ﺩﺭ گهواﺭﻩ گیسویش

7. Key Ǿarūs-ı baħt-ı aǾdā-yı to gerded ĥāmile
K’ez-sefįdį dāşt der-gehvāre-i gįsūyeş ħiżāb
“Sefįdį” şol aķlıķlar ki ķarılar zįnet içün yüzlerine sürerler. Lākin bunda murād aķ ve dümūy śaçdur. “Gehvāre” beşik dimekdür. “Ħiżāb”195 ķına boyası dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh! Düşmenlerüŋ baħtı Ǿarūsı ķaçan ĥāmile olabilür ki henūz beşikde
iken gįsūları sefįd ve aķ olduġından ķınā ile boyardı. YaǾnį aǾdā-yı cāh u celālüŋ Ǿarūsı
ķaçan ĥāmile olsa gerek ki henūz beşikde vaķt-i śabāvetinde iħtiyāre olup gįsūların ķara
itmek içün ķına ile boyardı. Pes ķaçan ĥāmile olup nev-resįde bir devlete irebilür, dimekdür.
ﺩﺭ محیط عصمتت گر شستشو باید شوﺩ
196ثواﺏ

ﺩامن آلوﺩﻩ عصیاﻥ مصالی

8. Der-muĥįŧ-i Ǿiśmetet ger şust-şū bāyed şeved
Dāmen-i ālūde-i Ǿiśyān muśallā-yı ŝevāb
“Muśallāyį” seccāde dimekdür. “Muĥįt” murād baĥr-ı muĥįt, “Ǿiśmet” be-maǾnā perhįzkār,
“şust-şū”197 yıķanmışa dirler.

194

Senin düşmanlarının bahtının gelini nasıl hâmile olur? Zira daha beşikte iken bile (kocakarılar gibi) şaçı

beyaz olduğundan kınalıydı.
195

Derkenar: “Ħiżāb” rāstıķ dimekdür.

196

Eğer isyana bulaşmış birinin eteği senin ismet denizinde yıkansa onu sevap seccadesi yaparlar.

197

Derkenar: “Şustuşū” yuyup arınmaķ maǾnāsınadur.

Maĥśūl-ı Beyt: Senüŋ Ǿiśmet ü pākligüŋden Baĥr-ı Muĥįŧinde bir etegi Ǿiśyān u cürme bulaşmış, yaǾnį bir
günehkār kimesne yuyup arınmaķ bulursa bir ay ŧāǾat u kesb-i tevvāb żımnında güşāde olınan seccāde gibi
taŧhįr olur. Nitekim namāz içün açılan seccāde necįs-i žāhirįden ŧāhir gerekdür. Öyle ŧāhir ü pāk olur. Ħulāśai kelām şu dimek olur ki Cenāb-ı Rabb-ı müsteǾān menāhįde żāyiǾ ü marįż olan kimesne keremüŋden hidāyet
ü cürmini Ǿafv eylerse mūcib-i taĥśįl-i ŝevāb-ı seccāde gibi herkes terbiyesine müttifiķā olur. Ve fısķı ĥālinde
yanından firār ve nā-pākliginden ŧuġyān iderlerken irşādete muĥtāc bulınurlar.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Muĥįt-i Ǿiśmetüŋde eger bir dāmen-i Ǿiśyān-ālūd şust-şū iderse, fi’lĥāl seccāde-i ŝevāb olur. YaǾnį deryā-yı muĥįt-i Ǿiśmetüŋ şol mertebe ŧāhirdür ki eger bir
dāmen-i Ǿiśyānı alup ol baĥrde şust-şū olmaķ iĥtimāli olsa, şol derece ŧāhir olur ki anı Ǿām
seccāde-i ŝevāb idinürler, dimekdür.
نغمه ای اﺯ اﺭغنونی بزﻡ احباﺏ تو عیش
198خواﺏ

نشئهی اﺯ کو کناﺭ بخت اعدای تو

Naġmeį ez-erġanūnį bezm-i aĥbāb-ı to Ǿayş
Neşǿeį ez-kūknār-ı baħt-ı aǾdā-yı to ħˇāb
“Erġanūn” bir nevǾ sāz ve çalġınuŋ ismidür ki ǾAcem’de ve Firenk’de daħı istiǾmāl iderler.
“Kūknar” Türkįde ħaşħāş didükleri otdur ki yapraġı üzerinden afyon dürerler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh! ǾAyş u Ǿişret senüŋ bezmüŋ aĥbābınuŋ erġanūnından bir
naġmedür. YaǾnį Ǿayş u Ǿişret ve źevķ ü śafā senüŋ bezmüŋ aĥbābı erġanūnından bir
naġmedür. Ħˇāb u ġaflet daħı aǾdāŋ baħtınuŋ köknarı neşǿesidür. YaǾnį ħˇāb u ġaflet ŧāliǾ-i
nā-hemvāre-i aǾdā köknarı afyonından bir neşǿedür ki dāǿimā ŧāliǾ-i aǾdāya Ǿārıż olmış,
dimekdür.
منشﺄ فخر عقولی چوﻥ کماﻝ مستداﻡ
199مستطاﺏ

مظهر حسن قبولی چوﻥ ختاﺏ

9. MenşeǾ-i faħr-ı Ǿuķūlį çün kemāl-i müstedām
Mażhar-ı ĥüsn-i ķabūlį çün ħitāb-ı müsteŧāb
“MenşeǾ” mažhar u mebdeǿ dimekdür. “Müsteŧāb” gökcek ve iyi ve ŧoġrı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Çünki kemāl-i müstedām senüŋ menşeǾ-i Ǿuķūl ile tefaħħur ider. MenşeǾ daħı
senüŋ tām Ǿaķl u tedbįrüŋden tefaħħur ider. Ĥüsn-i ķabūl-ı mažharı daħı ħiŧāb-ı müsteŧāb
gibi ķabūl u maǾķūldur. YaǾnį ħiŧāb-ı müsteŧāb ĥüsn-i ķabūlüŋ mažharıdur. Zįrā ħiŧāb-ı
müsteŧāb cümlenüŋ pesendįdesidür. Pes menşeǾ-i faħr-ı Ǿuķūl źāt-ı memdūĥü’ś-śıfatuŋdur.
Kemāl-i
198

Yeme içme senin dost meclisinin orgunun bir nağmesidir, Uyku senin düşmanının bahtının köknarında bir

neşedir.
199

Akıllıların gurur kaynağısın sürekli olgunluk gibi, Herkesin kabul ettiği kabul edilen dua gibi güler yüzle

karşılanansın.
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müstedām tefaħħur itdügi gibi mažhar-ı ĥüsn daħı Ǿuķūlüŋ maķbūlidür. Ħiŧāb-ı müsteŧāb
gibi dimekdür.
معتبر ﺩﺭ ﺫاﺕ تو ﺩﻭلت چو هستی ﺩﺭ قدﻡ
200شراﺏ

تعبیه ﺩﺭ ﻁبع تو همت چو مستی ﺩﺭ

10. MuǾteber der-źāt-ı to devlet çü hestį der-ķıdem
TaǾbiye der-ŧabǾ-ı to himmet çü mestį der-şarāb
“Hestį” ķıdem-i ezelde varlıķ gibi. Zįrā ezelüŋ Ĥaķ varlıġıdur varlıġı. “TaǾbiye” bir nesne
bir nesne içine ķarışup maĥv olmaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt:201 Ey źāt! Devlet ü iķbāl senüŋ cevher-i źātuŋda ancılayın memdūĥ u
muǾteberdür ki ķıdeme varlıķ lāyıķ olduġı gibi. YaǾnį ezel ü iźāle varlıķ yaraşur gibi senüŋ
źātuŋa daħı devlet ü iķbāl ancılayın yaraşmış ve muǾteber olmış ve daħı himmet-i ŧabǾ-ı
şerįfüŋe ancılayın taǾbiye olmış ki ser-ħoşluķ bādede taǾbiye olduġı [gibi]. Zįrā bādenüŋ
śıfat-ı ŧāhirine nažar olınsa neşǿeden eŝer görinmez. Ancaķ içinde taǾbiyedür. Pes neşǿe vü
ser-ħoşluķ şarāb içinde taǾbiye olduġı gibi himmetüŋ kendisi daħı senüŋ ŧabǾuŋda maĥv
olmışdur, dimekdür.
برﻩ اﺯ آهواﻥ مرتع جاهت حمل
202شهاﺏ

ترﻩ اﺯ سرﺥ بید ﺭﻭضه قهرﺕ

11. Berreį ez-āhuvān-ı mertaǾ-ı cāhet Ĥamel
Terreį ez-surħ-bįd-i ravża-i ķahret şihāb

200

Senin şahsına devlet, ezele varlık nasıl yaraşır ise öyle yaraşır. Senin tabiatında himmet, şarâbdaki keyif

gibidir.
201

Derkenar: Mįrzā Faśįĥ;

Āhū-yı āteşįn-dem çun ez-bere ber-āyed
Kāfūr ħuşk gerded bā-müşg-i ter ber-ā-ber
Bu beyt bir maśnuǾ beytdür. Çünki “āhū-yı āteşįn-dem” güneşdür, “bere” burc-ı ĥameldür, “kāfūr-ı ħuşk”
rūzdur, “müşg-i ter” şebdür hem-daħı “bere” “ebreh” lafžından muħaffefdür ķaftān yüzi maǾnāsına.
202

Senin rütbe ve makamın çayırında Koç Burcu ceylanlardan bir kuzudur. Yıldızlar da kahır bahçenin kızıl

söğütünden bir yeşilliktir.
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“Berre” ķuzı dimekdür. “Āhuvān” cemǾ, āhūlar dimekdür. “MertaǾ” çayırlık dimekdür.
“Ĥamel” şol burcdur ki güneş rūz-ı nev-rūzda Ĥamel burcına irer. Niteki naķlolınsa gerek
“terre” sebzezār dimekdür. Ve her sebze ki būstānda ekerler. İsfanāĥ ve maydanos gibi ki
śatarlar, “bįd” sögüt aġacı dimekdür. “Şihāb-ı rācim” şeyāŧįn olan necmdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Burc-ı Ĥamel senüŋ cāh u menāśıbuŋ çayırlıġı āhū berresįdür. YaǾnį
Ĥamel devletüŋ çayırlıġında āhū-berredür ve necm-i şihāb daħı senüŋ ravża-i ķahruŋ ķızıl
sögüt sebzeligidür. YaǾnį şihābuŋ ķızıllıġı senüŋ ravża-i ķahruŋ surħ bįdüŋ sebzezārıdur.
Ĥāśılı cāhuŋ ol derece Ǿālįdür ki ĥükmi semāvāta irüp Ĥamel mertaǾ-ı cāhuŋda āhū-berre
olup şihāb daħı ravża-i ķahruŋ sebz bergleridür. Zįrā ķahrdan āteş-i surħ žāhir olur. Bįdüŋ
surħlıġı andandur ve yapraķları sebz olması şihābdur, dimekdür.
ناﻡ عدلت چوﻥ برﻡ معموﺭ گرﺩﺩ جاﻥ لفظ
203خراﺏ

ﻭصف خشمت چوﻥ کنم گرﺩﺩ ﺩﻝ معنی

12. Nām-ı Ǿadlet çün berem maǾmūr gerded cān-ı lafž
Vaśf-ı ħaşmet çün konem gerded dil-i maǾnā ħarāb
“Ħışm” be-maǾnā ġażab.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Çünki nām-ı Ǿadlüŋ yād idem yaǾnį çünki nām-ı Ǿadālet-Ǿünvānuŋ
medĥidem cān lafžını maǾmūr eyler. Pes ħışm u Ǿunfuŋ vaśfını çünki der-miyān idem maǾnāyı ķalb ħarāba varur. YaǾnį ķalb ħışmuŋ vaśfına tāb-āver olmaduġından ħarāba yüz ŧutar
dimekdür.
پرچم ﺭمح تو ﺩﺭآشوﺏ گاﻩ معرکه
204حساﺏ

لیلة القدﺭ است ﺩﺭ هنگامه ﺭﻭﺯ

13. Perçem-i rümĥ-i to der-āşūbgāh-ı maǾreke
Leyletü’l-Ķadr est der-hengāme-i rūz-ı ĥisāb
“Perçem” püskül dimekdür. “Rümĥ” mızrāķ dimekdür. “MaǾreke” ceng ü cidāl yeri
dimekdür.
203

Senin adaletinin nâmı zikredildiğinde sözün canı mamur olur, senin haşmetini vasf eylediğimde mananın

gönlü harâb olur.
204

Savaşın karmaşık ortamında senin mızrağın bayrağı altında olanlar, kıyamet günü kadir gecesine ulaşanlar

gibi [güvende]dir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ceng ü cidāl ķarışıķlıġında senüŋ mızraġuŋ perçemi rūz-ı
[22a]
ĥisāb hengāmında Leyle-i Ķadr şerefi gibidür. Zįrā Leyle-i Ķadr şerefine uġrayup
müstecābü’d-daǾve olanlar rūz-ı maĥşerde aźāb-ı nārdan nācį olduġı gibi eŝnā-yı maǾreke
vü kārzārda daħı senüŋ mızrāġuŋ perçemi sāyesinde āsūde-ĥāl olanlar ceng ü cidāl āfetinden
maĥfūž u maśūndur, dimekdür.
می کنند اﺯ گلشن خلقت عرﻭساﻥ بهشت
205نقاﺏ

سنبل اندﺭ جیب ﺯلف ﻭ گل بداماﻥ

14. Mįkonend ez-gülşen-i ħulķet Ǿarūsān-ı behişt
Sünbül-ender-ceyb-i zülf ü gül be-dāmān-ı niķāb
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! ǾArūsān-ı behişt yaǾnį ĥūrįyān-ı behişt senüŋ mübārek ħulķuŋ
gülşeninden sünbüller dirüp ceyb-i zülüflerine ķorlar ve gülleri cemǾ idüp yaşmaķ
dāmānlarına ŧaķarlar. YaǾnį ħulķuŋ ravżasından gülleri cemǾ ve dāmān-ı niķāba ŧoldururlar
ve anuŋla źevķ ü śafālanurlar, dimekdür.
خیمه جاهت کجا ﻭ تنگنای المکاﻥ
206ﻁناﺏ

ﺩﺭ فضای قدﺭ خوﺩ میکش ﻁناﺏ اندﺭ

15. Ħayme-i cāhet kocā vü tengnā-yı lā-mekān
Der-feżā-yı ķadr-i ħod mįkeş ender-ŧınāb
“Ħayme” be-maǾnā çādır dimekdür.207

205

Senin fıtrat gül bahçenden cennet gelinleri zülfünün kenarına sünbül ve peçelerinin eteğine gül takar.

206

Senin makamının çadırı nerede, sonsuz mekân nerede. Senin kadrinin gök yüzüne ip üstüne ipi sen koy.

207

Derkenar: “Tengnā-yı lā-mekān” fevķe’l-Ǿarş ki lā-ħalā ve lā-melā didükleri maĥaldür. “Fezā” güneşlik

dimekdür. “Ŧınāb” çādır ipleri dimekdür. Śaĥĥa.
Derkenar: Ey şāh-ı pür-intibāh, v’ey žıllu ālih, senüŋ cāh u menāśıbuŋ, düşmeninüŋ göŋlini bir yeŋi gelin bil.
Egerçi yeŋi gelinüŋ zülfini iki ķat ve gözlerini maĥmūrāne idüp kendine zįnet virmek şānındandur. Ammā
senüŋ düşmenüŋ zülfine tāb virecek zeynini reşk ü ĥaseddür ki ķalbi ķat ķat ve pür-pįç ü tāb ider, neǾūzübillāh.
Allāh erenler ĥıfž eyleye. Ve zülfinüŋ zįneti reşk oldımı gide gide maĥmūrāne maĥbūbeyi düzmek içün reşk
füzūn olup helāk olur. Göze “nįm-ħˇāb” taǾbįri güzeldür. Zįrā bir kimesne öldügi vaķtde gözleri maĥmūr degil
bütün bütün ķapanur.

426

Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Senüŋ cāhuŋ ħaymesi feżāsı ķanda ve lā-mekān ŧūlı vü Ǿarżı ķanda?
Pes kendi meķādirüŋ ķażāsını yaǾnį ŧūlı vü Ǿarżını yine kendüŋ bilürsüŋ. Ħayme-i cāhuŋ ŧūlı
ve feżāsı ne miķdār ise iplerin yine kendiŋ çek. Zįrā senüŋ cāhuŋ ķażāsını hįç ferdüŋ Ǿaķlı
iĥāŧa idemez ki evtād-ı ħayme-i cāhı çeke. Pes yine sen miķdāruŋ bilürsüŋ. Ŧınāb-ı ħayme-i
cāhuŋı yine sen çek, dimekdür.
ﺩﺭ ﺩیاﺭی کش بوﺩ نظم اموﺭاﻥ عدﻝ تو
208اجتناﺏ

معصیت ﺭا کفش ﺩﻭﺯند اﺯ کالﻩ

16. Der-diyārį k’eş buved nažm-ı umūrān Ǿadl-i to
MaǾśiyet-rā kefş dūzend ez-külāh-ı ictināb
“Der-diyārį” bir diyārdaki, “k’eş” ol diyāruŋ, “buved-nažm-ı umūr” umūruŋ nažm olur. “EzǾadl-i to” senüŋ Ǿadlüŋden muntažam ola. “MaǾśiyet-rā” maǾśiyetüŋ kendisine, “kefş
dūzend” pā-pūş dikerler. “Ez-külāh-ı ictināb” ictināb külāhından.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Bir diyārda ki anuŋ umūr u meśāliĥi Ǿadlüŋle silk-i nažm olmış ola,
fi’l-ĥāl ol beldenüŋ maǾśiyetine ictināb külāhından pā-pūş dikerler. YaǾnį ol diyāruŋ śaġįr ü
kebįri sālik-i rāh-ı Cenāb-ı Bārį olup aślā maǾśiyet anda ŧurmayup maĥv olur, dimekdür.
نو عرﻭسی ﺩاﻥ ﺩﻝ اعدای جاهت گر بوﺩ
209خواﺏ

ﺭشک ﺯلف نیم تاﺏ ﻭ مرﮒ چشم نیم

17. Nev-Ǿarūsį dān dil-i aǾdā-yı cāhet ger buved
Reşk-i zülf-i nįm-tāb u merg-i çeşm-i nįm-ħˇāb
“Nev-Ǿarūsį dān” bir nev-Ǿarūs gibi bil, “dil-i aǾdā-yı cāhet” senüŋ cāhuŋ aǾdāsı ķalbini, “ger
buved” eger olursa, “reşk-i zülf-i nįm-tāb” nįm büklüm zülfüŋ reşki olursa ve “merg-i çeşmi nįm-ħˇāb” daħı nįm-ħˇāb çeşmüŋ mergi ve ölümi ki murād Ǿarūsuŋ çeşm-i
maħmūrānesidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Cāh u celālüŋ Ǿarūsını bir nev-Ǿarūs miŝāl bil. Meŝelā Ǿarūsuŋ şöhreti
bu ki zülf ü kākülin ķıvırup kendisini zįnet-sāz ide ve çeşmini maħmūrāne ide.

208

Senin adaletinle işlerin düzenlendiği bir diyarda, günaha, kaçınma külahından ayakkabı dikerler.

209

Senin makamının düşmanlarının gönlünü güzellik elbisesinde onun yarı büklüm saçı kıskanarak yarı uykulu

gözleriyle yeni bir gelin gibi düşün.
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[22b]
Keźālik cāhuŋ Ǿadūsınuŋ daħı Ǿādeti bu ki ĥadd-i źātında vāķıǾ olan reşk ü ĥased ile mürde
ola. Yāħūd cāhuŋ ĥasūdını bir Ǿarūs meŝābesinde bil. Zįrā nįm-tab zülfle kendini ārāste idüp
tā-be-seĥer nevmden fāriġ olup dįdeleri maħmūrāne olur. Bu ĥālden merām ise zevcine
pesend olsun içün. Pes ĥasūduŋ derūnında gerçi reşk ü merg eŝeri nümāyāndur lākin
ħavfından dįde-güşā olmayup Ǿarūs-miŝāl teslįmiyetdedür, dimekdür.
ﺭشته نوﺭﺵ ﺩمی ﺩیگر نماند بر ﺯمین
210انقالﺏ

بسکه ﺩاﺭﺩ آفتاﺏ اﺯ ﺭشک ﺭﺃیت

18. Rişte-i nūreş demį dįger ne-māned ber-zemįn
Bes ki dāred āfitāb ez-reşk-i reǿyet inķılāb
“Rişte-i nūreş demį” āfitābuŋ nūrın keşįde olıcaķ iplerin demi ve furśatı, “dįger ne-māned
ber-zemįn” min-baǾd zemįn üzerine ķalmadı. “Bes ki dāred” ol ķadar ki ŧutar. “Ez-reşk”
reşkinden dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt:211 Ġayrı zemįn üzerinde nūr-ı āfitāb riştelerin keşįdeleri ķalmadı. Ol ķadar
ĥasedden ki senüŋ reǿyüŋ devr ü inķılābından ŧutar. YaǾnį āfitāb senüŋ reǿyi vü inķılābı vü
devrinden ol ķadar ĥased ŧutar ki ġayrı kendinde rişte-i nūr ķalmadı. Zįrā senüŋ reǿyüŋ devr
ü inķılābını tedbįri āfitābdan ġalebe śaldı. Pes mertebe saŋa ĥased bıraķdı ki kendinde eŝeri rişte-i nūr ķalmadı, dimekdür.
افتاﺏ اﺯ ﺭشک پاپوست ﺩﻝ خوﺩ میخوﺭﺩ

210

Güneş senin parlak fikrini o kadar kıskanır ki bir lahza zemin üzerinde nur ipliği duramaz.

211

Derkenar: ĶıŧǾa:

Ebr ü bād u meh ü ħūrşįd ü felek der-kārend
Tā to nānį be-kef ārį be-ġaflet ne-ħorį
Heme ez-behr-i to ber-geşte ve fermān-ber-dār
Şarŧ-ı inśāf ne-bāşed ki to fermān ne-berį
Bundan maǾlūm olur ki cemįǾ-i maħlūķāt ħiźmet-güźār-ı benį ādemdür. Ĥażretüŋ buyurdıġı mübālaġa ve
şāǾiriyeye ĥaml olınmaya. Zįrā maǾdenlerüŋ terbiyesine şems ĥavāle olınmışdur ve maǾdenler ādeme
maĥśūśdur. Fe-nās.
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213ﺭکاﺏ

 آﻭﺭﺩ ﺯﺭین212تا ﺯبهر نقرﻩ خنگ

19. Āfitāb ez-reşk-i pābūst dil-i ħod mįħored
Tā zi-behr-i noķre ħinget āvered zerrįn-rikāb
“Āfitāb ez-reşk” āfitāb reşküŋ ve ĥasedüŋden. “Pabūst” ayaġını būs ider. “Dil-i ħod
mįħored” hūn-ı cigerin yir. “Tā-zi-behr-i noķre” ħām gümüşinden ötüri dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Āfitāb-ı Ǿālem-tāb ayaġuŋuzı dāǿimā pūs u taķbįl ider. Lākin hemįşe
reşkinden göŋlini yimekdedür tā ki noķre-i ħāmından olan esbine zerrįn-rikāb getürsün içün.
YaǾnį ĥaķ-i pāyine temelluķ gösterüp pābūsuŋuzda olduġı sebebi şudur ki kendi noķre-i
ħāmdan olan raħşına saŋa mānend-i zerrįn-rikāb ŧaķılsun içün. Zįrā senüŋ raħşuŋa meźhebi rikāb urılup āfitāb görince reşkden dil ü cānını yimeden ħālį degildür, dimekdür.
چوﻥ ﺩﺭآید همت مطلب شکافد ﺩﺭسؤاﻝ
214جواﺏ

تر ﺯبانی چوﻥ تمنا خشک آﺭﺩ ﺩﺭ

20. Çün der-āyed himmet-i maŧlab şikāfed der-suǿāl
Ter-zebānį çün temennā ħuşk āred der-cevāb
“Şikāfed” ayrıcı dimekdür. “Ter-zebānį” dili baş getüren; keŝret-i güftügūdan Ǿibāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Çünki dāmen-gįr-i niyāz olanlaruŋ maŧlab u maķśadların şikāf ve edā
idici himmetüŋ ħālini istifsār ve maŧlabını suǿāle Ǿināyet ķıla, ter-zebān olan śāĥib-i maŧlab
mānend-i temennā edā-yı cevābda ħuşk-leb ķalur. YaǾnį temennā ile ter-zebān olmaġa vaķti
ķalmaz. Zįrā himmetüŋ bir mertebe fer ü māyelerin temennį itdükleri maķśadlaruŋ
[23a]
edāsında tįzdür ki temennį itmege vaķti ķalmaz, dimekdür.
آسماﻥ اﺯ ﺯیر بامت گوید ای عالی مکاﻥ

212

Derkenar: “Ħing” kesr-i ħā ile boz at dimekdür.

213

Gümüşten atına altın üzengi yapmak için, güneş senin ayağını öpmek kıskançlığından ötürü yüreğini

yemektedir.
214

Arzuları gerçekleştiren himmetin ne istersin diye sorduğu sorduğu zaman, hazırcevap olan tâlibin dili kurur

cevap veremez.
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215جناﺏ

جوهر کل ﺯآستانت گوید ای قدسی

21. Āsumān ez-zįr-i bāmet gūyed ey Ǿālį-mekān
Cevher-i kül z’āstānet gūyed ey ķudsį-cenāb
“Cevher-i Küll” Cebrāǿįl dimek ola.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu beytde memdūĥuŋ āsitānı bülend olduġına telmįĥdür. Ey źāt! Āsumān
senüŋ ķaśr-ı bāmuŋuŋ altına gelüp āġāz-ı niyāz ider ki ey Ǿālį-mekān! Cevher-i kül daħı
āsitānuŋdan baş çıķarup ey ķudsį cenāb! Dāǿimā niyāz iderler, dimekdür.
ﻁوﻑ کاخت کاﻥ خیاﻝ آمد مرا حج قبوﻝ
216صواﺏ

سهوﺭﺃیت کاﻥ محاﻝ آمد مرا ﺭﺃﻯ

22. Ŧavf-ı kāħet k’ān ħayāl āmed me-rā ĥacc-ı ķabūl
Sehv-i reǿyet k’ān muĥāl āmed me-rā reǿy-i śavāb
Maĥśūl-ı Beyt: Cevher-i kül āsitānından baş çıķarup Ǿācizāne niyāz ider ki ey ķudsį cenāb!
Senüŋ kāħ u eyvānuŋ ŧavāfı ki ol ħayāl baŋa ĥacc-ı ķabūldür. YaǾnį maķbūl u muǾteber
ĥaccumdur ve reǿy ü tedbįrüŋ ki sehv ü ħaŧādan berįdür eger sehv vāķıǾ ise de benüm reǿyi śavābumdur, dimekdür.
گفته اﻡ ﺩﺭ گوشه ﺯنداﻥ حرماﻥ قطعه اي
217جواﺏ

ﺩﺭ حضوﺭﺕ خوانم اما غاﺋبم ﺩاﻥ ﺩﺭ

23. Gofteem der-gūşe-i zindān-ı ĥırmān ķıŧǾaį
Der-ĥużūret ħˇānem ammā ġāǿibem dān der-cevāb
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Gūşe-i zindānda maĥrūmluķ cihetiyle eşǾārdan bir ķıŧǾa söyledüm ve
ĥālbuki ol ķıŧǾayı ĥużūruŋuzda oķuyayum ammā suǿālüŋüzde cevābda ġāǿibüm. YaǾnį eger

215

Gökyüzü senin gökkubbenin altında “ey ‘âlî-mekân!” der. Cebrâil de eşiğinde “ey kudsî-cenâb” diyerek

dua eder.
216

Senin sarayının tavafının hayali bana kabul olmuş hac gibidir, senin mümkün olmayan hatalı fikrin benim

doğrumdur.
217

Ümitsizlik zindanının köşesinde bir kıta söyledim. Huzurunda okuyayım ama cevâpta beni yok bilin cevap

veremem.
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mesǿūl olursam ki ey ǾUrfį! Bu ķıŧǾa senüŋ midür, dinilse cevābda ġāǿibüm. Ĥāśılı
cevānibde ķāśıru’l-lisānum. Zįrā ĥużūrdan dūrum.
ای منم محرﻭمی اندﻭﺯ اﺯ همایوﻥ موکبت
218ﺭکاﺏ

پنجه نومید اﺯ عناﻥ ﻭ ﺩیدﻩ محرﻭﻡ اﺯ

24. Ey menem maĥrūmį endūz ez-hümāyūn mevkibet
Pence nevmįd ez-Ǿinān u dįde maĥrūm ez-rikāb
“Endūz” ķazanmaķ dimekdür. “Mevkib” salŧanat u taħt u raħt.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ġāǿib olduġuma bāǾiŝ oldur ki senüŋ mevkib-i hümāyūnuŋdan kālāyı maĥrūmįden ġayrı nesne ķażanmadum. Zįrā devlet ü iķbāl-i Ǿināyetüŋden pençem
nevmįddür ve baśįretüm rikāb-ı ķamer-tāb-hümāyūnuŋdan maĥrūmdur. YaǾnį “bā-ķıŧǾaį
guftem” didügüm ķıŧǾa gerçi ĥużūr-ı hümāyūnuŋuzda oķınur ammā ben senden cüdāyum.
Bu beyt ĥużūr-ı şāha varılmaķ içün ricādur.
گرنه سیر آسمانها اﺯ نظاﻡ افتاﺩﻩ است
219آفتاﺏ

اﺯ چه ﺭﻭ بینم عطاﺭﺩ ﺭا جدا اﺯ

25. Ger ne seyr-i āsumānhā ez-nižām üftāde est
Ez-çe rū bįnem ǾUŧārid-rā cüdā ez-āfitāb
“Seyr-i āsumānhā” semāvātuŋ devri ve seyri dimekdür. “ǾUŧārid” ism-i sitāredür ki ol
dāǿimā āfitāb ile bile gezer ve kātib-i felekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį nefsine ħiŧāb birle buyurur ki: Semāvāt-ı sebǾanuŋ devr-i dāǿimį
nižāmından düşmemişken ne ġarįb keyfiyetdür bu ki ǾUŧārid’i āfitābdan cüdā düşmiş
görürüm. YaǾnį devr-i felek ber-vech-i ķadįm devvār iken ǾUŧārid’üŋ āfitābdan cüdāsına
bāǾiŝ ne ola diyü kendinüŋ Mįr Ebū’l-Fetĥ kevkeb-i hümāyūnından mehcūr olduġın işǾārdur.
جوهر خوﺩ ﺭا عطاﺭﺩ خواندﻡ ﻭ ﺩیدﻡ که خصم

218

Ey vah sizin yüce saltanatınızdan mahrum olan benim ümitsizlik [atının] yularından pençe ve göz

üzenginizden mahrum.
219

Hiçbir gezegenin gökteki seyrinin düzeni bozulmamışken, ne sebeple (uğurlu) Utarid’i güneşten uzak

düşmüş görüyorum.
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220لعاﺏ

ﺯهر خندﺵ بر لب اﺯ ماﺭ حسد ﺭیزﺩ

26. Cevher-i ħod-rā ǾUŧārid ħˇāndem ü dįdem ki ħaśm
Zehr-ħandeş ber-leb ez-mār-ı ĥased rįzed luǾāb
“Cevher-i ħod” kendi
[23b]
źātumı dimekdür. “LuǾāb” ŧükürük ve śalyalar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt:221 Kendi źātumı ǾUŧārid nāmıyla be-nām itdügümden ħaśmı gördüm ki zehri ħandesiyle mār-ı ĥased luǾābların dökerdi. YaǾnį nefsümi taǾžįmen ǾUŧārid nāmıyla benām itdügümden ħaśmı mār-ı ĥasedinden bir mertebe-i zehrnāk gördüm ki dehānından
mārveş luǾāb-ı zehr rįzān olurdı. Bu beytüŋ mażmūnı bu ola ki bārgāh-ı şāhįde Urfį’nüŋ
żıddı olaraķ taķarrüb peydā idüp ǾUrfį der-kenār olduġına işāretdür.
ای حسوﺩاﻥ گر عطاﺭﺩ نیستم من کیستم
222کتاﺏ

آسماﻥ ﺩﺭ ﺯیر ﺭاﻥ ﻭ ﺩﺭ بغل ﺩاﺭﻡ

27. Ey ĥasūdān ger ǾUŧārid nįstem men kįstem
Āsumān der-zįr-i rān u der-baġal dārem kitāb
“Rān” uyluķ dimekdür. “Baġal” ķoltuķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ĥasūdān-ı men! ǾUŧārid olduġuma henūz žann u gümān mı idersüŋ?223
Görmez misüŋ ki āsumān mānend-i raħş zįr-i rānumda olup kitāb daħı baġalümde
virilmişdür. Pes ǾUŧārid olduġuma iştibāh mı idersüŋ? Bu beytde ǾUŧārid debįr-i felek
olduġını işǾār keźālik āsumān-asā olan eyvān-ı pādişāhį zįr-rānında olup dįvān-ı belāġatǾünvānı daħı baġalinde olduġı ħuśemāyı āgāh ider.

220

Kendimi Utarid olarak isimlendirdiğim için, düşmanın yılan gibi zehirli gülüşünden haset salya gibiakıyor.

221

Derkenar: Ħaśmuŋ istihzā ile gülüp dudaķlarından aķan śalya ve tükürükler gūyā mār-ı ĥayye ĥįn-i gezįde

ve ıśırmaķda yāħūd insān gördükde dehān-güşā olup aġzından zehirli luǾāb dökilür, olur gibi olmış dimek ola.
Zįrā baǾżı kimesne vaķt-i ħande ve điĥkda aġzından aġzından tükürük çehān u pertāb oldıġına işāret ve ħandei müstezį-i ĥasūdį luǾāb-ı ĥayyeye kināye olur.
222

Ey hasedçiler! Utârid değil isem ben kimim? Zîrâ bacağım altında gökyüzü ve koltuğumda kitâbım vardır.

223

İdersüz, idersüŋ, Yz.
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صفه فرهنگم اﺯ ایواﻥ فطنت تختگاﻩ
224انتخاﺏ

شاﻩ بیت ﻁبعم اﺯ ﺩیواﻥ فطرﺕ

28. Śuffe-i ferhengem ez-eyvān-ı fıŧnat taħtgāh
Şāh-beyt-i ŧabǾem ez-dįvān-ı fıŧrat intiħāb
“Śuffe” evlerüŋ ve oŧalaruŋ öŋinde yapdıķları śofa dimekdür. “Ferheng” Ǿaķl u şuǾūr
dimekdür. “Fıŧnat” feŧānet ü reǿy dimekdür. “Şāh beyt-i ŧabǾum” ŧabǾumuŋ şāh beyti
dimekdür. “İntiħāb” iħtiyār dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAķl u şuǾūrum śuffesi feŧānet taħtgāhıdur. YaǾnį Ǿaķl u idrākum ve fehm ü
ferāsetüm śuffesi vü dįvān-ħānesi feŧānet ü kiyāset taħtgāhıdur ve tabǾum şāh beyti daħı
fıŧrat u ħilķat. YaǾnį rūz-ı ezel eyvānından intiħāb u iħtiyār olınmışdur. YaǾnį gevher-i
tabǾum şāh beyti ve kemālāt netįcesi žuhūr-ı ĥudūŝdan berü intiħāb olınup śoŋradan Ǿārıżį
degildür, dimekdür.
نغمه مستانه اﺵ ترک فلک ﺭا مست کرﺩ
225شراﺏ

هندﻭی کلک مرا یاﺭﺏ که ﺩاﺩست آﻥ

29. Naġme-i mestāneeş Türk-i felek-rā mest kerd
Hindū-yı kilk-i me-rā yā Rab ki dādest ān şarāb
“Eş” Hindū’ya mensūb olan ķaleme işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt:226 ǾUrfį’nüŋ mestāne Hindū-yı kilki felegüŋ maĥbūbını mest eylemişdür.
YaǾnį Hindū-yı kilküm śarįr ü naġmesi ol ķadar müǿeŝŝirdür ki felegüŋ Türk ü maĥbūbı ki
şeb-ħūn u şūħdur, anı mest ü lā-yaǾķıl eylemişdür. Yā Rabb! Mestānelik şarābını Hindū-yı
kilküme kim iǾŧā eylemişdür. YaǾnį Ǿacabā bu teǿŝįr ki Hindū-yı kilküm istiǾdādında vāķıǾ
olmışdur, ne irādet ĥāśıl olmış ola diyü taǾaccüb ider. Ķaleme Hindū taǾbįri şāǾirāne bir ħoş
edādur. Zįrā Hindįlerüŋ ekŝerįsi esmer vāķıǾ olmışlardur.
[24a]
Ve maĥbūbları daħı siyāh-çerde olduķlarından ceźbeleri ġāyet kemāldedür.

224

Kavrayış sarayında tahtım hüner minderidir. Şah beyte benzeyen tabiatim de fıtrat divanından seçilmiştir.

225

Benim kalemimin mestane nağmeleri felek Türkünü sarhoş etmiştir. Benim o kalemim Hindûsuna kim verdi

yâ Râb bu şarâbı.
226

Derkenar: “Śarįr” ķalem śadāsı ve ķıjıldısı dimekdür.
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هاﻥ بکش عرفی عناﻥ مستانه مدﺡ خوﺩ مسنج
227صواﺏ

ترکرتاﺯی ها مسلم الﻑ سنجی ها

30. Hān be-keş ǾUrfį Ǿinān mestāne medĥ-i ħod me-senc
Türk-tāzįhā müsellem lāf-sencįhā śavāb
“Türk-tāzįhā” ātını aşaġa yuķaru ķoşdurmaġa dirler. “Müsellem” be-maǾnā lāyıķ, “sencįhā”
ŧartmaķlıķ.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Āgāh ol ve mestāne olan Ǿināyetüŋ düşür ve dįvāne-miŝāl bādpeymā olup medĥüŋ ŧartmaķ ile beyhūde vaķti geçürme. Zįrā Türk-tāzįlik kār-ı ħıredmendān
ve jājħā ile medĥüŋ ŧartmaķ muvāfıķ-ı reǿy-i Ǿāķılān olmaduġı nümāyāndur. Pes Ǿaķluŋı
başuŋa cemǾ eyle, dimekdür.
ﺯین نوای تلخ لب ﺩﺭ چشمه کوثر بشوي
228ناﺏ

پس اﺩای قطعه ی کز ﻭی تراﻭﺩ شهد

31. Z’įn nevā-yı telħ leb der-çeşme-i kevŝer be-şūy
Pes edā-yı ķıŧǾaį k’ez-vey terāved şehd-i nāb
“Z’įn nevā-yı telħ” bu acı naġmeler. Murād kendinüŋ medĥidür. “Terāved” sızar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Bu telħ naġamātuŋdan leb ü dendānuŋı çeşme-i kevŝerle şust-şū
eyle. YaǾnį kendi nefsüŋden ötüri olan medĥ maġmelerinden fevvāre-i dehānuŋı şust-şū idüp
andan bir rengįn ķıŧǾa edā eyle ki ol ķıŧǾa źikrinden şehd-i nāb sere ve sām śāfį-şeker ola,
dimekdür.
ال مکاﻥ سیر آفتابا عالم آﺭا نیرا
229تاﺏ

ای که باﻍ عالم اﺯ فیض تو کرﺩ آﺏ

32. Lā-mekān-seyr āfitābā Ǿālem-ārā neyyirā
Ey ki bāġ-ı Ǿālem ez-feyż-i to kerd āb u tāb
227

Urfı, dizgini çek! Sakın mestâne kendi medhini ölçüp dökme. Bu konuda koşuşturma ve laf geveleme

deoğru değildir.
228
229

Bu acı ahengden ağzını kevser suyuyla yıka. Ondan sonra bir kıt‘a söyle ki ondan hâlis bal damlasın.
Ey lâ-mekân-seyr olan güneş ve ey âlemi süsleyen nur! Ey şu kimse ki; âlem bağı senin feyzinden

güzelleşmiştir.

434

“Āb u tāb” ŧarāvet ü tāzelik dimekdür ve ĥalāvet.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey lā-mekān! YaǾnį Ǿarş-ı istivāyı seyreyleyen āfitāb! V’ey Ǿālem-ārā olan
nūr! Ki merām Ebū’l-Fetĥ’dür v’ey źāt ki bāġ-ı Ǿālem ter ü tāzeligi feyżüŋ eŝerinden kesb ü
taĥśįl eylemişdür.
اندﺭ آﻥ فرصت که اﺯ آﺭایش کوﻥ ﻭ مکاﻥ
230صواﺏ

اﺯ ﺭﻩ صوﺭﺕ معطل ﺩاشتی ﺭاﻩ

33. Ender-ān furśat ki ez-ārāyiş-i kevn ü mekān
Ez-reh-i śūret muǾaŧŧal dāştį rāh-ı śavāb
“Ender-ān furśat” ol mertebe furśat ki lā-mekān seyirlisüŋ, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Ol furśat ki nāśıbında lā-mekāndur. YaǾnį şol lā-mekān-seyr ve āfitāb
envār ve Ǿālem-ārā neyyiri olup bāġ-ı Ǿālem eŝer-i feyżinden ŧarāvet-yāb olmaķda iken śūreti žāhirde kevn ü mekān ārāyiş ü teźhįbinden reǿy-i ŝevābını muǾaŧŧal bıraķmışsuŋ. YaǾnį
meddü’d-duhūrdan berü kevn ü mekān ārāyişini ve bā-ħuśūś nižām-ı memāliki muǾaŧŧal
bıraķmışsuŋ. Ĥāśılı źāt-ı şerįfüŋde bu derece furśat-ı kāmile der-kār iken ārāyiş-i kevn ü
mekān ve nižām-ı memleketi intižām itmeyüp ĥāli üzre muǾaŧŧal bıraķmaķ ġarįb keyfiyetdür.
Bu beytüŋ bālāsına nažarla Şāh Mįr Bu’l-Fetĥ’üŋ diyār-ı āħere naķlidüp kendi taħtın tehį vü
ĥālį bıraķduġı ola. Zįrā merĥabālar ile vaśfa ibtidā eylemiş.
جاهل ﻭ عالم شدند اﺯ بهر این سر فاﻝ گیر
[24b]
231الکتاﺏ

آﻥ یک اﺯ کنز الجهالت این یک اﺯ علم

34. Cāhil ü Ǿālim şodend ez-behr-i įn sırr fāl-gįr
Ān yek ez-kenzü’l-cehālet įn yek ez-Ǿilmü’l-kitāb
“Įn sır” bu rāz-ı nihān dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Śūret-i žāhirde ārāyiş-i kevn ü mekāndan reǿy ü fikrüŋi muǾaŧŧal
bıraķduķlarçün cihānuŋ cāhil ü dānāsı bu nižām-ı memāliki ve ārāyiş-i kevn ü mekānı ne

230

Varlığı ve mekânı bu derece süsleme fırsatı varken, görünüşte doğruluk yolunu boş bırakmışsın.

231

Câhil cehalet hazinesinden ve âlim ilm kitabından bu sırrı çözmek için fala bakarlar.
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cihetden terk eyledi diyü baĥr-ı ĥayrete ŧalup bu esrār-ı nihānįnüŋ keşfiçün fāl ü tefeǿǿül
iderler. Pes cühelā celālet ü ĥacālet kenzinden fāl urup Ǿulemā daħı Ǿilmü’l-kitābdan fāl
olmışdur. YaǾnį cihānuŋ gerek Ǿālimi ve gerek cāhili bu esrār-ı nihānuŋ keşfiçün fāl
urmışlardur, dimekdür.
ﺩیدﻩ ﻭﺭ حکمت شناﺱ ﻭ بی بصر ﺩهری قیاﺱ
232آﺏ

نقش این بر لوﺡ سنگ ﻭ ﻁرﺡ آﻥ بر سطح

35. Dįdever ĥikmet-şinās u bį-baśar dehrį-ķıyās
Naķş-ı įn ber-levĥ-i seng ü ŧarĥ-ı ān ber-saŧh-ı āb
“Dįdever” ehl-i baśįret ki murād Ǿālim ü dānādur. “Dehrį-ķıyās” dehrį bir gūn meźheb-i
bāŧıladur ki anlaruŋ aǾmāl ve efǾāl-i ķabįĥaları kitābį olmayup ķıyāsįdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu esrār-ı nihānuŋ keşf ü teyaķķunı içün fāl ü tefeǿǿül idenlerüŋ bir gürūhı
Ǿilm-i ĥikmete āşinā olup. YaǾnį böyle muǾaŧŧal bıraķduġı ĥikmetden ħālį degildür, didiler.
Bir gürūhı daħı bį-baśar u cāhil ve dehrį-ķıyās u bāŧıl-endįş idilür. Pes keşf-i esrāruŋ içün
dįde ve reg-i fāl-i naķş u iħrāc-ı levĥ senüŋ üzerüŋde vāķıǾ oldı. Cāhilüŋ tarĥı ise āb üzerine
naķş oldı. YaǾnį esrāruŋa fāl ile vāķıf olabilmediler, dimekdür.
من که حکم انداﺯ علمم ناﻭکی بسته بزﻩ
233کباﺏ

کز کماﻥ نگشاﺩﻩ صید مدعا کرﺩﻡ

36. Men ki ĥükm-endāz-ı Ǿilmem nāvekį beste be-zih
K’ez-kemān ne-g’şāde śayd-ı müddeǾā kerdem kebāb
“Be-zih” kiriş dimekdür. “MüddeǾā” maŧlab u maķśad dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! ǾĀlim ü cāhil śūret-i žāhirde reǿy ü tedābįrin muǾaŧŧal bıraķduġuŋ
esrāruŋ keşfiçün birer fāl urdılar. Her biri esrār-ı ĥaķayıķa reh-yāb olamaduķlarından gūn-āgūn endįşe-i bāŧıl u muġālaŧaya źahib olup keşf-i esrār idemedüklerinden hemān-dem men
ki Ǿulūm-ı ġarįbe ĥikem-endāzem fi’l-ĥāl tįr-i ĥadengi kirişe ŧoldurup ve hedef-i maķśūd
olan keşf-i esrāra pūyān itdürmezden maŧlūbum olan naħcįri kebāb eyledüm. YaǾnį fālum

232

Basiret ve hikmet sahibinin yazısı taş üzerinde, maddecinin planı ise su üzerindedir.

233

Ben, daha kemanı çekmeden avını kebab eden oku kirişte bir hikmet avcısıyım.
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nihāyet bulmazdan mūcib-i terk-i nižāmü’l-mülk ne olduġın esrārına muŧŧaliǾ oldum,
dimekdür.
گفتم ای ﺩانا ﻭ ناﺩاﻥ ﺫﺭﻩ ﻭ خفاﺵ کیست
234صواﺏ

هم ﺯ عرفی کشف سر آفتاﺏ آمد

37. Goftem ey dānā vü nā-dān źerre vü ħuffāş kįst
Hem zi-ǾUrfį keşf-i sırr-ı āfitāb āmed śavāb
“Źerre” źerre-i ħurşįd dimekdür. “Ħuffāş” yarasa dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Esrār-ı nihānuŋ remzine reh-yāb olduġum anda müşārun-ileyhimā
dānā ve nā-dāna didüm ki: Siz iküŋüzden
[25a]
źerre kim, ħuffāş kimdür Ǿayān oluŋ. Zįrā āfitābuŋ sırrı keşfi ǾUrfį’nüŋ reǿyine rāst geldi.
YaǾnį ol sırr-ı nihānı keşfitmek ǾUrfį’ye müsellem oldı. Āfitābdan murād Mįr Ebū’lFetĥ’dür. Pes ey dānā vü nā-dān, ħuffāş ķanķuŋuz, źerre ķanķuŋuzsaŋız bellü oluŋ. Zįrā
esrār-ı āfitābı ǾUrfį güzelce keşfitmişdür. Pes ŧālib oluŋ tā ki size beyān ideyüm dānā ve nādānı. Źerre vü ħuffāşa temŝįl itdügi istihzādan kināyedür.
آفتاﺏ این شیوﻩ ﺩاﺭﺩ اندﺭین حکمت بسیست
235نقاﺏ

کو ﺩﺭ آید ﺩﺭ حجاﺏ باﺯ بگشاید

38. Āfitāb įn şįve dāred enderįn-ĥikmet besįst
K’ū der-āyed der-ĥicāb bāz be-güşāyed niķāb
“K’ū” ol ki dimekdür. “Der-āyed der-ĥicāb” ġāǿibe münķalib olur, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Derūnuŋda mużmer olan esrār-ı nihānįye ĥamle-i vāĥide vāķıf
olduġum gibi dānā ve nā-dān cevāb olaraķ didüm ki: Sizlerden źerre kim ħuffāş kim baŋa
taķarrüb idüŋ tā ki esrār-ı āfitābı size teǾvįl ve tefsįr ideyüm. Zįrā bu āfitābuŋ esrārında
pūşįde vāķıǾdur ki nezd-i ulü’l-ebśārda bu ķadar remz ü işāret kāfįdür. Şöyle ki āfitāb baǾżen
ġāǿibe münķalib olup maĥall-i meskende āsūde-ĥāl olur. Ammā seĥerį yine niķāb-ı güşāde
ile rū-yı Ǿālemiyānı pür tāb u ābād eyler. Pes āfitāb aħşam ile ġāǿibe münķalib olmayınca

234

Ey âlim ve câhil, zerre ve yarasa kimdir, dedim. Urfî’den ise güneşin sırrının keşfi doğru geldi.

235

Güneşin bu edasında hikmet çoktur. Zira örtünürse (kaybolursa) da tekrar açılır (görünür).
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cihāna zevāl įrāŝ olmaz. Zįrā seĥerį yine Ǿālemi pür-nūr eyler. Ĥāśılı memdūĥun Ǿaleyh daħı
bir müddet śūret-i žāhirde reǿy ü tedbįri ħuśūśında muǾaŧŧal ķalup ġāǿibe münķalib oldıysa
ne bāk. İşte yine mānend-i āfitāb-ı niķāb-güşāy žuhūr idüp cihānı pür-tāb u mesrūr itmişdür,
dimekdür.
این مثل ﺭا باعواﻡ الناﺱ کوته بین ﺯﺩﻡ
236حجاﺏ؟

ﻭﺭنه حسن آفتاﺏ عالم آﺭ ﺩﺭ

39. Įn meŝel-rā bā-Ǿavāmü’n-nās-ı kūteh-bįn zedem
Ver ne ĥüsn-i āfitāb-ı Ǿālem ār der-ĥicāb
“Įn meŝel” bālāda źikri sebķat iden ĥikāye dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu ĥikāyeyi Ǿavāmu’n-nās yaǾnį āhālį-i belde ki ānlar kūteh-bįn ve ķāśıru’lǾaķl olup ĥaķayıķ-ı esrāra vāķıf degillerdür, kendilerine söyledüm tā ki veliyü’n-niǾmetleri
olan źātuŋ meķādirlerin bilsünler. YaǾnį bu meŝeli Ǿavāma söylerüm tā ki memdūĥ ķadrin
idrāk itsünler. Yoħsa āfitāb-ı Ǿālem ĥüsni ĥicābda olması kendine aślā ħalel vāķıǾ olmaz,
dimekdür.
آﻥ مهندﺱ کش نظر بحر محیط عالم است
237آفتاﺏ

ﺩاند این معنی که شب ﺩﺭ ﻁلوعست

40. Ān mühendis k’eş nažar baĥr-ı muĥįŧ-i Ǿālem est
Dāned įn maǾnā ki şeb der-ŧulūǾest āfitāb
“Mühendis” Ǿilm-i hendeseye mahāreti olan şaħśdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol mühendis nažar-ı pāki Ǿālemüŋ baĥr-ı bį-pāyānı Ǿummānına muĥįt ü
şāmil ola. YaǾnį āyįne-i nažarı kāffe-i mümkināta meşmūl ola. Bu esrār-ı maǾānį künh ü
netįcesine vāķıfdur ki gicenüŋ śudūrı ŧulūǾ-ı āfitāb
[25b]
iledür. YaǾnį ehl-i ĥaķayıķuŋ Ǿindinde vāżıĥ bir keyfiyetdür ki bir žulmetüŋ elbette bir
revnaķlıġı ve bir hicrānuŋ bir viśāli ve bir derdüŋ bir devāsı muķarrerdür. Pes Memdūĥ olan
źāt daħı böyledür. Gerçi bir müddet śūret-i žāhirde tertįb-i śufūf-ı meśāliĥde tekāsül vāķıǾ

236

Bu örneği dar görüşlü olan halk için söyledim. Yoksa örtünmeden âlemin güneşine bir halel gelmez.

237

Nazarı âlemin sonsuz denizini kapsayan o mühendis, güneşin geceleyin doğmakta olduğunu bilir.
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olmış ise de baǾd-ez-įn zįnet-baħş-ı serįr-i salŧanat olup sāyesinde āhālį-i memleket ve
fuķarā-yı raǾiyet āsūde-ĥāl olacaķlarına miķdār-ı źerre iştibāh yoķdur, dimekdür.
گر نگفتم ناﻡ ممدﻭﺡ اندﺭین مدﺡ ای حسوﺩ
238بخواﺏ

جای آﻥ ﺩاﺭﺩ مدﻩ خوﺩ ﺭا چو بخت خوﺩ

41. Ger ne-goftem nām-ı memdūĥ enderįn medĥ ey ĥasūd
Cāy ān dāred me-deh ħod-rā çü baħt-ı ħod be-ħˇāb
“Be-ħˇāb” ġafletde dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ĥasūd! Memdūĥuŋ tā eŝnā-yı sitāyişigerįde źikritmek mukteżā-yı ĥālden
degil ise de sen ķara baħtuŋ gibi kendiŋi ħˇāb-ı ġaflete ilķā itmeyüp, memdūĥ kim olduġın
fehm ü iźǾān eyle. YaǾnį eŝnā-yı medĥ ü sitāyişgerįde memdūĥuŋ ismin beyān itmek
muķteżā olmaduġından Ǿadem-i źikrile iktifā eyledük. Lākin sen ķara baħtuŋ gibi ħˇāb u
ġafletde ķalmayup memdūĥ ne źāt-ı şerįf olduġın mülāĥaža vü fehmeyle, dimekdür.
جمله ﺩانند ﻭ تو هم ﺩانی که این فرخندﻩ مدﺡ
239حجاﺏ

محضر مصداﻕ باشد می نگنجد ﺩﺭ

42. Cümle dānend ü to hem dānį ki įn ferħunde medĥ
Muĥżır-ı mıśdāk bāşed mįne-gonced der-ĥicāb
“Muĥżır” mā-ĥażar yaǾnį iĥżār idici dimekdür. “Mıśdāķ” mā-śadaķ-ı ĥāl ki Ebū’l-Fetĥ’dür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ĥasūd! Bu mübārek medĥüŋ mā-ĥāżar mıśdāķı taśdįķ idicisi kim olduġını
cümlesi bildükden śoŋra senüŋ daħı Ǿilmüŋ lā-ĥaķdur. YaǾnį memdūĥ, kāffe-i Ǿālemde
müşārun bi’l-benān olup śıġār u kibāruŋ merciǾ-i müŝāmeni olduġını senüŋ daħı maǾlūmuŋ
olmaķ gerek. Zįrā memdūĥ maħfį vü mestūr degildür. Şems-i ziyā-dār ufuķdan ıžhardur. Pes
Ǿadem-i āşināyįden gelmek meger ĥasedüŋden nāşįdür, dimekdür.
ﻭﺭتجاهل میکنی هم فاﺵ میگویم که هست
240تاﺏ

238

میر ابوالفتح آفتاﺏ جهل سوﺯ ﻭ علم

Ey hasedçi! Memduhun adını burada söylemem yerindedir. Kendi bahtın gibi sen de uyuma (kim olduğunu

bul).
239

Bu kutlu kasidenin, değer ölçüsü olduğu örtüye sığmaz. Bunu herkes gibi sen de biliyorsun.

240

Eğer hala bilmezlikten gelirsen açıkça söyleyim o cehaleti yakıcı ilmi aydınlatıcı Mir Ebû’l-feth’dir.
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43. Ver tecāhül mįkonį hem fāş mįgūyem ki hest
Mįr Ebū’l-Fetĥ āfitāb-ı cehl-sūz u Ǿilm-tāb
“Tāb” murād zįb ü zįverdür.
Maĥśūl-ı Beyt:241 Ey ĥasūd! Şiddet-i ġalebe-i ĥasedden memdūĥ olan źātı bilmekde nisyān
u tecāhül ider iseŋ kim olduġın saŋa iǾlām-ı tām içün fāş olduġı ĥālde ol źātuŋ ismini beyān
ideyüm ki ol źāt cehli iĥrāķ-bi’t-teǿŝįr idüp Ǿilme ter ü tāze ve zįb ü zįverlik āŝārın viren
Ebū’l-Fetĥ’dür, dimekdür.
ﺩشمناﻥ ﺭا کشتم ﻭ احباﺏ ﺭا ﺩاﺩﻡ حیاﺕ
242مستجاﺏ

این ﺯماﻥ ﺭفتم بترتیب ﺩعای

44. Düşmenān-rā kuştem ü aĥbāb-rā dādem ĥayāt
Įn zamān reftem be-tertįb-i duǾā-yı müstecāb
Maĥśūl-ı Beyt: Min-baǾd duā-yı müstecāb tertįbiyle sülūk ideyüm. YaǾnį baǾd-ez-įn duā-yı
beķā-yı Ǿömr-i pādişāhį revişinde
[26a]
olayum. Zįrā źikri sebķat iden tįġ-i medĥle düşmenānı ķahr u tedbįr idüp iĥyā-yı leźźāt-ı ābı ĥayāt-ı şuǾarāya iĥyā eyledüm, dimekdür.
تا فنا مطلق ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ترکتاﺯ انقراﺽ
243انقالﺏ

تا بقا ﺭﻭنق برﺩ اﺯ کاﺭگاﻩ

45. Tā fenā muŧlaķ reved der-Türk-tāz-ı inķırāż
Tā beķā revnaķ bered ez-kārgāh-ı inķılāb
“Türk-tāz” zįr ü bālāya atını pūyān itmege dirler. “İnķırāż” münķaŧıǾü’n-nesl dimekdür.
“İnķılāb” munķalib olmaķ ki murād kāǿinātdur.

241

Derkenar: YaǾnį cehl žulmetine yoķluķ virici sūzān idici bir güneşdür. Nitekim ħurşįd-i tāb-dār ŧulūǾunda

žulmet ü tārikį ber-kenār-ı tįre ve tāra Ǿavdet ider ve Ǿilm ü kemāl śāĥib-i Ǿilm ü hünerle teraķķį ve izdiyād
bulup yevmen feyevmen ehl-i kemālden kemāl artup ziynet-yāb-ı iştihār olur. Cehl žulmetini maĥv idici ve
Ǿilme ziynet virici Mįr Ebū’l-Fetĥ’dür dimekdür.
242

Düşmanları öldürüp, dostlara hayat verdim. Şimdi geri çevrilmeyen duaya başladım.

243

Yokluğun mutlak olarak soyu tükenene kadar ve ebedîlik kâinatta parlaklık bulana kadar.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Mādām ki fenānuŋ kendisi inķırāż Türk-tāzında yaǾnį mümkināt
ħarāb u perįşānlıķ nihāyetine varana ķadar ve daħı beķā revnaķı inķılāb kārgāhından aħź
idene ķadar. YaǾnį beķāya revnaķlıķ kargāh-ı inķılābdan irene ķadar murād, ebede dek
dimekdür.
عمر اعدای تو شبگیر فنا ﺭا همعناﻥ
244همرکاﺏ

عهد اقباﻝ تو توفیق بقا ﺭا

46. ǾÖmr-i aǾdā-yı to şeb-gįr-i fenā-rā hem-Ǿinān
ǾAhd-i iķbāl-i to tevfįķ-i beķā-rā hem-rikāb
“Şeb-gįr-i fenā” fenā yaġması dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Devr-i ķıyāmete dek senüŋ aǾdālaruŋ Ǿömri fenā yaġmasına ve ħarāblıķ ve
perįşānlıġına hem-Ǿinān olsun. Ve senüŋ devlet ü iķbālüŋ zamānı tevfįķ-i beķā ile hem-rikāb
olsun, dimekdür.
عیش میراﻥ جاﻭﺩاﻥ کاندﺭ نگاﺭستاﻥ علم
245لباﺏ

ﺩاﺭی اسباﺏ تنعم سربسر لب ﻭ

47. ǾAyş mįrān cāvidān k’ender-nigāristān-ı Ǿilm
Dārį esbāb-ı tenaǾǾum ser-be-ser lüb ü lübāb
“Lübb ü lübāb” bir nesnenüŋ içi ve ħāliśi ve beyni dimekdür.
Ey şāh-ı ebed! ǾAyş u Ǿişret sürmekde ol. Zįrā nigāristān-ı Ǿilmde yaǾnį naķşgāh-ı Ǿilmde
tenaǾǾum-ı esbābuŋ lübb ü lübābını ŧutarsuŋ. YaǾnį başdan başa Ǿalāmet-ħįz ve pāye
ŧutarsuŋ, dimekdür.
شعر خوانت ﺯهرﻩ قواﻝ ﻭ مگس ﺭانت ﺯحل
246آفتاﺏ

244

آبداﺭﺕ ابر نیساﻥ ﻭ خواصت

Senin düşmanının ömrü yokluk yağmasıyla beraberdir. Senin devletinin zamanı da bekânın yardımıyla

yanyanadır.
245

Beylerin yeme ve içmesi daim olsun. Zira ilmin güzellerinin bol olduğu yerde baştan başa nimetlendirme

sebeplerine sahipsin.
246

Senin şiir okuyan hanenden Zühre, kaval çalan ve sinek kovucun Zuhal, Su sunanın nîsân yağmuru, has

hizmetkârın güneştir.
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48. ŞiǾr ħˇānet Zühre-i ķavvāl ü megs-rānet Zuĥal
Āb-dāret ebr-i nįsān u ħavāśet āfitāb
“Ķavvāl” śāĥib-ķāl dimekdür. Ve terennüm idici ve ġazel oķuyucı ve ırlayıcı daħı dimekdür.
“Meges-rān” siŋek ķovucı dimekdür. “Āb-dārān” saŋa śu ŧutan kimse dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Sen ebed kām-rān ol. Zįrā şǾir-ħˇānuŋ Zühre-i ķavvāldür ve megesrānuŋ daħı Zuĥal’dür ki ġāyetle maĥbūbedür ve āb-dāruŋ daħı ebr-i nįsāndur ve ħāś ħiźmetkāruŋ daħı āfitābdur. Pes bu cihetle śafā vü cünbişde olmaŋ elzemdür, dimekdür.
6
Ĥarf-i Tā
Bu Ķaśįde Merĥūmuŋ Aĥvāline Dāǿirdür
[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

آﻥ ﻁوبیم که برﮒ ﻭ برﺵ ﺩاﻍ اخکرست
247سمندﺭست

ﺩاﻍ ﻭتزﺭﻭ ﻭ شاخچه آﻥ

1. Ān Ŧūba’yem ki berg ü bereş dāġ-ı aħkerest
Dāġ u tezerv ü şāħçe-i ān semenderest
“Şāhçe” şāhçe-i ġaz dimekdür. “Tezerv” Türkįde sülüŋ taǾbįr itdükleri murġ-ı ħoşpeykerdür. “Semender” şol ķuşdur ki āteş ile āmįziş idüp meǿkūlātı āteşdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Merĥūm ǾUrfį, ħiŧāb-ı Ǿāmla buyurur ki: Ben şol cennetüŋ Ŧūbā aġacıyum.
Ol Ŧūbā’nuŋ berg ü beri dāġ-ı aħkerdür. YaǾnį ķızġınlıķ dāġıdur. Ol Ŧūbā’nuŋ dāġ u
tezervleri ve şāhçe-i ġaz[el]leri semender ķuşıdur. YaǾnį benüm Ŧūbā’ya mensūb olan bāġçe
[26b]
bülbülleri bile semender ķuşıdur ki ol āteş-ħordur. Bu maĥalde murād kendi vücūdıdur ki
vücūd içinde nice nice āteş-ħor semenderler var: Nefs gibi ve şeyŧān gibi.
آﻥ ﺭﻭضه اﻡ که ﺩﺭ شجر اﻭست باغباﻥ
248برست

آبش ﺯ خوﻥ ﺩﻝ ندهد خشک ﻭ بی

247

Yaprağı ve meyvesi ateş parçası olan Tuba ağacıyım. O bahçenin ateş yarası, tezervi ve dalı semenderdir.

248

Bahçıvanı kendi ağacı olan bir cennet bahçesiyim. Eğer gönlümün kanından sulanmasa kuru ve meyvesiz

kalır.
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2. Ān ravżaem ki der-şecer-i ūst bāġbān
Ābeş zi-ħūn-ı dil ne-dehed ħuşk u bį-berest
Maĥśūl-ı Beyt: Şol cennet bāġıyem ki bāġbānı daħı öz şecerümdendür. YaǾnį bāġbānum öz
būstānı şecerümdendür ki vücūddur ve bāġbān rūĥdur ki eŝerullāhdur ve eger ol bāġçe
bāġbān-ı ħūn-ı dilümden śuvarmaya ħuşk ve bį-ŝemere olur. Pes bāġ vücūd ve bāġbān rūĥ
olınca anuŋ suvarılması daħı ħūn-ı dili ile olur ve şükūfe vü çemeni daħı tābǾından ĥāśıl olan
eşǾār u Ǿaşķ ve kemālātdur. Zįrā bir ferdüŋ derūnı Ǿaşķ ile śuvarılmasa ol şaħś bį-berg ü bār
olduġı ulu’l-ebśāra žāhirdür. Bu sūretde ol bāġuŋ ber ü bergi daħı Ǿaşķ-ı ĥaķįķį sebebiyle
taĥśįl olınan merātib ü kemālātdur, dimekdür.
 همه ﺯخم ﻭ جراحتم249اﺯ پای تا بسر
250بسترست

کوﺭا بخواﺏ عافیت الماﺱ

3. Ez-pāy-tā-be-ser heme zaħm u cerāĥatem
K’ū-rā be-ħˇāb-ı Ǿāfiyet elmās bisterest
Maĥśūl-ı Beyt: Şol şaħśum ki ser-tā-be-pā şiddet-i żarb-ı Ǿaşķdan hem ħūn u cerāĥatüm.
YaǾnį şiddet-i ġalebe-i Ǿaşķdan dil-rįş ü ħasteyüm. Pes ħasteye bir Ǿāfiyet içün bir bister
gerek. Benüm bisterüm elmāsdandur ki maǾāźallāh elmās sūde-i cerāĥate iśābet eylese fi’lĥāl helāk olmasına bāǾiŝ olur. Ve’l-ĥāśıl eŝer-i Ǿāfiyetüm heb zehrdür, dimekdür.
آﻥ خسته اﻡ که ﺩﺭ تب صفرا ﺯ جوﺵ خوﻥ
251نشترست

فصاﺩﺵ آتش جگر ﻭ شعله

4. Ān ħasteem ki der-teb-i śafrā zi-cūş-ı ħūn
Faśśādeş āteş-i ciger ü şuǾle neşterest
“Śafrā” şiddet-i tebden ĥāśıl olan miǾde feśādı ve ķay iderken yeşil ķay itmege dirler.
“Faśśād” ķan alıcı cerrāĥa dirler.

249

Ser: Serem, Yz.

250

Baştan ayağı yara bere içindeyim. Onun (yara berenin) sıhhat yastığı elmastandır.

251

Kanımın coşmasından meydana gelen safra ateşinin kirli kanının akıtıcısı ciğer ateşi ve neşteri de aşk

ateşinin şulesi olan hastayım.
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Maĥśūl-ı Beyt: ǾAşķ-ı ĥaķįķį đarbından şol ħaste vü bį-tābum ki ısıtma marażı śafrāsı
ġalebesinden ĥāśıl olan dem-i fāsid alıcı yaǾnį dem-i fāsidi aķıdıcısı cigerüŋ Ǿaşķı āteşidür
ve ol faśśāduŋ neşteri daħı ol āteş-i Ǿaşķ şuǾlesidür, dimekdür.
آﻥ هدهدﻡ که ﺩﺭ چمن الله ﺯاﺭ عشق
252سرﺕ

تاجش ﺯ شعله شجر ﻁوﺭ بر

5. Ān Hüdhüd’em ki der-çemen-i lālezār-ı Ǿaşķ
Tāceş zi-şuǾle-i şecer-i Ŧūr ber- serest
“Şecer-i Ŧūr” Ŧūristāna şol aġacdur ki Ĥazret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-selāma nūr-ı tecellį-i evvel
şecerden żiyā baħşeylemişdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol Hüdhüd’üm ki yaǾnį vādį-i Ǿaşķda ve çemen-i maĥabbetde şol
Hüdhüd’üm ki ol Hüdhüd’üŋ tācı Ŧūr-ı Sinā’da vāķıǾ şecerüŋ nūrı şuǾlesidür. YaǾnį şol
Hüdhüd-i ħoş-zebānum ki tācum nūr u tecellįyāt-ı Ħudā’dur, dimekdür.
آﻥ تیغ آﺏ ﺩاﺩﻩ ﺯهر هالهاﻡ
253جوهرست

کش پای تا سر اثر ﺯخم

6. Ān tįġ-i āb dāde-i zehr-i helāhilem
K’eş pāy-tā-ser eŝer-i zaħm-ı cevherest
Şol zehr-i helāhilden āb virilmiş tįġum ki ol tįġ ser-tā-be-pā eŝer-i zaĥmile cevherlenmişdür.
YaǾnį cevher muraśśaǾlıġı rįş ü zaĥmlardur. Ben ancılayın bir tįġum dimekdür.
آﻥ شعله ﺩﻭﺩست هیزﻡ خشکم که خاک اﻭ
254است

صندﻝ فرﻭﺵ ناصیه عوﺩ عنبر

7. Ān şuǾle-dūdest hįzem-i ħuşkem ki ħāk-i ū
Śandal-fürūş-ı nāśiye-i Ǿūd [u] Ǿanber est
[27a]

252

Tacı Tur Dağı’ndaki ağacın nurunun ateşi olan aşk bahçesindeki Hüdhüd’üm.

253

Baştan ayağa yarayla süslenmiş, öldürücü zehirle su verilmiş kılıcım.

254

Toprağı ud ve anberin alnına sandal satan kuruluktan çıkan dumanın ateşiyim.

444

“Dūdest” ŧumanlu ve tütünlü dimekdür. “Śandal” şol yaġdur ki baş aġrısına ve şiddet-i
ĥarārete istiǾmāl iderler.
Maĥśūl-ı Beyt: Derd-i Ǿaşķdan şol hįzem-i ħuşkuŋ ŧumanlu ve tütünlü şuǾlesiyüm ki ol dūdı şuǾlenüŋ ħāki Ǿūd u Ǿanberüŋ nāśiye vü cebhesine śandal-fürūşdur. YaǾnį benüm hünerüm
ħuşkumuŋ ŧumanından gerçi derd-i ser vāķıǾdur. Ammā ben şol dūduŋ şuǾlesiyüm ki ħāküm
nāśiye-i Ǿūd u Ǿanbere śandal-fürūşdur. Tā ki derd-i serlerine şuǾlemüŋ dūdından devā olına,
dimekdür.
آﻥ کشتی یم که بر ﺯبر بحر شعله موﺝ
255معبرست

آشوبگاﻩ موجه ﻁوفاﻥ

8. Ān keştįyem ki ber-zeber-i baĥr şuǾle-i mevc
Āşūbgāh-ı mevce-i ŧūfān maǾberest
“MaǾber” güźer ü Ǿubūr idecek maĥal dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol sefįne-i deryā-peymāyum ki ol baĥruŋ üzerinde şuǾle-i Ǿaşķdan mevcler
var. Ol sefįnemüŋ maǾbergāhı mevc-i ŧūfān āşūbgāhındadur. YaǾnį ol sefįnemüŋ güźergāhı
ŧūfān-ı Ǿaşķuŋ mevci āşūbgāhı ve bulaşıķ yerleridür, dimekdür.
آﻥ بحر جوهری ﻁلب تشنه ﺩﻭستم
256گوهرست

کش برﻕ موﺝ ﻭ آبله سینه

9. Ān baĥr-ı cevherį ŧaleb-i teşne-dūstem
K’eş berķ-i mevc ü ābile-i sįne-gevherest
“Ābile” ķabarcıķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol cevher-i maķśūdı ŧaleb ider baĥrum ki yaǾnį ol maŧlab u maķśad-ı aślį
olan cevher-i dūst teşnesi bir baĥrum ki ol deryānuŋ mevci berķ-i Ǿaşķdur ve gevheri
sįnesinüŋ ĥabābları. YaǾnį ben cevher-i dūst teşnesi ve ŧālibi, yaǾnį ben cevher-i dūsta teşne
vü ŧālib bir baĥrum ki ol baĥruŋ mevc-i şiddeti berķ-i Ǿaşķ ve gevher daħı sįnesinüŋ
ķabarcıķlarıdur, dimekdür.

255

Üzerinde aşk ateşinden dalgaların olduğu denizde güzergahı tufan dalgalarının karıştığı gemiyim.

256

Ben dost cevherine susamış, dalgaları aşk şimşekleri ve cevheri de sinesindeki kabarcıklar olan denizim.

445

آﻥ کشته اﻡ که ﺩﺭ ﺩهن ﺯخمهای اﻭ
257شکرست

قناﺩ خانه های لبالب ﺯ

10. Ān kuşteem ki der-dehen-i zaħmhā-yı ū
Ķannād-ħānehā-yı leb-ā-leb zi-şekkerest
“Ķannād” şekerci dükkānı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol kuşte-i Ǿaşķum ki ol zaħmlaruŋ deheninde leb-ā-leb ķannāddur. YaǾnį
ben şol kuşte-i Ǿaşķ-ı cānānum ki zaħmlaruŋ dehānı pür-ķand-ı Ǿaşķdur, dimekdür.
آﻥ عالمم که اﺯ بر عرشی تاثري
258مصوﺭست

اشیا بدﻭﻥ صوﺭﺕ نوعی

11. Ān Ǿālemem ki ez-ber-i Ǿarşį tā ŝerā
Eşyā bedūn-ı śūret-i nevǾį muśavverest
“ǾArşį” taĥte’l-Ǿarż maǾnāsınadur. Vücūdum şol Ǿālem-i kübrādur ki Ǿarşdan tā-be-ŝerā
muĥįt-i eşyāǿdur. YaǾnį şol Ǿālemüm ki Ǿarşdan ŝerāya dek mecmūǾ-ı maħlūķātı iĥāŧa
eyledüginden başķa eşyāǿ-ı Ǿālem derūnumda muśavverdür. Ammā sūret-i tefriķa ile degil.
YaǾnį ecnās-ı muħtelife egerçi vücūdum Ǿāleminde münāķķaş u muśavverdür ammā renkleri
ve envāǾ-ı şeklleri tefrįķ ve ism ü resmleri maǾlūm degildür, dimekdür.
آﻥ ﺭﻩ نوﺭﺩ باﺩیه بیت مقدسم
259ﺭهبرست

کو ﺭا صدای شهپر جبریل

12. Ān reh-neverd-i bādiye-i Beyt-i Muķaddes’em
K’ū-rā śadā-yı şeh-per-i Cibrįl reh-berest
“Reh-neverd” ŧayy-i rāh ve ķāŧǾ-ı rāh dimekdür. “Beyt-i muķaddes” mesken-i melāǿik ve
Beytü’l-MaǾmūr dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol beyt-i muķaddesüŋ menāzil ü merāĥili ķaŧıǾ-ı rāhum ki merĥale-i maķśad
olan beyt-i Muķaddes’e delįl ü reh-berüm Ĥażret-i Cibrįl

257

Yaraları ağzına kadar şekerle dolu olan bir ölüyüm.

258

Gökyüzünden yeryüzüne kadar bir tür şekilsiz olarak süslenmiş olan eşya âlemiyim.

259

Cebrail Aleyhisselamın kanadının sesinin rehberi olduğu, Mescid-i Aksa’nın çölünün yolcusuyum.

446

[27b]
Ǿaleyhi’s-selām şeh-per śadāsıdur. YaǾnį şol ŧayy-i menāzil-i Beyt-i Muķaddes’üm ki Cibrįli Emįn ĥįn-i pervāzda bāl ü perinden žuhūr iden śafįr ü śadāsı delįl ü reh-berüm olup beni
maĥall-i maķśūda irgürür, dimekdür.
کوته کنیم عباﺭﺕ ﻭ معنی کنم بلند
260حیدﺭست

آﻥ بلبلم که نغمه ﺯﻥ باﻍ

13. Kūteh konįm Ǿibāret ü maǾnā konem bülend
Ān bülbülem ki naġme-zen-i bāġ-ı Ĥaydar’est
“Kūteh ķonįm” tūl u dırāz itmeyelüm, dimekdür. Bu ķaśįde Ĥażret-i Esedullāh el-Ġālib ve
ol ǾAnter-keş dil-süvār ǾAlį İbn Ebį Ŧālib Ǿaleyhi’s-selām ve kerremallāhu veche
efendimüzüŋ medĥ ü sitāyişgerliginde olmaķ idi. Ammā sebeb-i Ǿadem-i iħtitāmı ne olduġı
maǾlūm degildür.
Maĥśūl-ı Beyt: Merĥūm Ĥażretleri Ǿāmmeye ŧarįķ-i ħiŧābla buyurur ki: VüsǾat-i meydān-ı
ķaśįde teng olup ķafiye nādire-yāb olduġından bu ķaśįde-i feraĥ-fezāyı kūteh idüp maǾnā vü
meżāmįnin bülend ü bį-nihāye idelüm. Şu cihetle ki maķśad-ı aślį olan Ĥażret-i Şāh-ı
Velāyet sitāyişgerligi ižhār idelüm. Pes şol bülbül-i naġme-perdāzum ki Ĥażret-i Ĥaydar’uŋ
bāġında naġme-serādur, dimekdür.
7
Ĥarfü’d-Dāl
Der-Medĥ-i Belde-i Keşmįr
[mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün]

آﻥ سوخته جانی که بکشمیر ﺩﺭآید
261آید

گر مرﻍ کبابست که با باﻝ پر

1. Ān sūħte-cānį ki be-Keşmįr der-āyed
Ger murġ-ı kebābest ki bā-bāl per āyed
“Keşmįr” diyār-ı Hind’de bir şehr-i Ǿažįm ismidür. “Bāl ü per” ikisi ķanād maǾnāsınadur.

260

Sözü kısa, manayı uzun tutalım; Hz. Ali’nin bahçesinde öten bülbülüm.

261

Canı yanmış biri kebap olmuş kuşdahi olsa, Keşmir’e geldiğinde kolu kanadı yenilenir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Bir şaħś ki Ǿuķūbāt-ı rūzgārdan ve meşaķķat-ı gerdūn-ı eyyām-ı nā-sāzgārdan
dil ü cānı sūħte olup andan iķlįm-i Keşmįr’e ricǾat eylese veyāħūd bir murġuŋ meşaķķat-i
hicrān-ı yār ve śayyādü’l-ām-ı dehr-i nā-müsāǾide şikār olup şiddet-i ĥüzn ü ġamdan kebāb
olmış olduġı ĥālde diyār-ı Keşmįr’e güźer eylese belde-i meźkūruŋ āb u hevāsı leŧāfetinden
ol sūħte-cānį ve murġ-ı kebābuŋ bāl ü perį ter ü tāze olup ke’l-evvel śıĥĥat ü Ǿāfiyet kesb
ider, dimekdür.
بنگر که ﺯفیضش چه شوﺩ گوهر یکتا
262آید

جایی که خذﻑ گر ﺭﻭﺩ آنجا گهر

2. Be-n’ger ki zi-feyżeş çe şeved gevher-i yek-tā
Cāyį ki ħaźef ger reved āncā güher āyed
“Gevher-i yek-tā”dan murād kendidür. “Ħazef” be-maǾnā sifāl.
Maĥśūl-ı Beyt:263 Zihį belde-i Keşmįr’e ki feyż ü leŧāfetinden gevher-i yek-tā ne derecelerde
leŧāfet kesb itmişdür ki eger bir maĥalle-i āħere mānend-i ħaźef olan ǾUrfį giderse Keşmįr’e
Ǿavdetinde gevher olur. YaǾnį belde-i āħerde ǾUrfį ħaźef pāyesinde olup aślā iǾtibār
itmeyeler. Keşmįr’üŋ feyż ü leŧāfetini fehm it ki ǾUrfį geldikde gevher-i yek-tā olur. Zįrā
meķādir-şināslardur. Ve beldenüŋ āb u hevāsı ħoş olduġındandur, dimekdür.
ﻭآنگه بچنین فصل که ﺩﺭ ساحت گلزاﺭ
264آید

اﺯ لطف هوا چاشت نسیم سحر

3. V’ān-geh be-çünįn faśl ki der-sāĥat-ı gülzār
Ez-luŧf-ı hevā çāşt-ı nesįm-i seĥer āyed
“Sāĥat” meydān maǾnāsınadur. “Çāşt” ķuşluķ vaķtine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ve andan śoŋra belde-i meźkūruŋ ħucesteligüŋi temāşā eyle ki buncılayın
faśl-ı bahārda

262

Keşmir’e bak onun feyz ve bereketinden eşsiz inci o derece güzelleşmiştir ki oraya topraktan yapılmış

çömlek gitse inci olur.
263

Derkenar: Bu beytüŋ maǾnāsında faķįr, bir taĥķįr ü ĥiddeti dirüm ki kemāl-i leŧāfet-i hevā ile oldıġı cihetden

Keşmir’e ĥaźf-gįr dirse ol maĥalle güher olur. Güher giderse ne olur artıķ, feteǿemmel. Saķįm giderse şifā
bulur. Feķıs Ǿalā-hāźā.
264

Ve orada öyle bir mevsim var ki çimenlikte havanın en sıcak olduğu vakitte seher yeli eser.
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[28a]
hevānuŋ muǾtedil vāķıǾ olmasından śaĥn-ı gülzārda çāştgeh vaķti nesįm-i seĥer eŝer. YaǾnį
belde-i meźkūruŋ āb u hevāsı bir mertebe muǾtedil vāķıǾ olmışdur ki vaķt-i çāştgehde ki
şiddet-i germiyet-i āfitāb vaķtidür, anda nesįm-i seĥer eŝer, dimekdür.
اﺯ بلبل خاموﺵ ﺩﻝ باﻍ گرفته است
265ﺩیرترآید

اﻭ ﺭا چه گنه محمل گل

4. Ez-bülbül-i ħāmūş dil-i bāġ giriftest
Ū-rā çe güneh maĥmil-i gül dįrter āyed
“Bülbül-i ħāmūş” şuǾarā-yı Keşmįr’den kināyedür ki şiǾr-gūluķda yāħūd Ǿaşķ-bāzįden bįħaberlerdür, dimekdür. “U-rā” belde-i Keşmįr’üŋ muǾtedil āb u hevāsına dimekdür. “Dįrter”
geçrek dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bir alay bülbül-i ħāmūş ve Ǿandelįbān-ı bį-zebān Keşmįr’üŋ bāġ u
bāġçesinüŋ içini ŧutmışlardur. YaǾnį bāġ-ı Keşmįr’e sezāvār bir bülbül-i ħoş-elĥāna
müteśādif olmayup bir alay ħāmūş ve bį-Ǿaşk bübüller ile bir olduġından Keşmįr’üŋ āb u
hevāsında güneh vāķıǾ degildür eger maĥmil-i gül geç gelürse. Zįrā aŋa revā degil bülbül-i
naġme-serā ister. Pes bu beldede maĥmil-i gül dįrter gelür Ǿaceb degildür. Ĥāśılı Keşmįr
gerçi āb u hevāsı laŧįf bir beldedür ammā ehl-i maǾārifi yoķdur. Pes ehl-i maǾārifi olmaduġı
sūretde diyār-ı āħerden bir ehl-i maǾārifi ki mānend-i güldür, çoķca gelmezlerse Ǿaceb
degildür. Ve hem bu beytde Keşmįr’de dāǿimā hevā serin olup sıcaķ itmedügine işāretdür.
گل هم چه کند باﺩ صبا خواست که عرفي
266آید

آید بسوی کشمیر ﻭ گلشن بر اثر

5. Gül hem çe koned bād-ı śabā ħˇāst ki ǾUrfį
Āyed be-sūy-ı Keşmįr ü gülşen ber-eŝer āyed
“Sūy” be-maǾnā cānib.

265

Susmuş ve dilsiz bülbüller Keşmir’in bağ ve bağçesinin içini tutmuşlardır, bu sebeple gül heybesinin daha

geç gelmesinde bir günah yoktur.
266

Gül ne yapsın! Sabah rüzgârı, Urfî’nin Keşmir tarafına gelmesiyle gül bahçesinin vücut bulmasını istedi.
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Maĥśūl-ı Beyt: Maĥmil-i gül diyār-ı Keşmįr’e dįrter geldügi sebebi bu idi ki bād-ı śabā
ǾUrfį’nüŋ cānib-i Keşmįr’e Ǿaŧf-ı Ǿinān itmelerini irāde eyledi. Tā ki gelmiş anuŋ pey-revi
olup Keşmįr’e gele, yaǾnį ǾUrfį bād-ı śabā cānib-i Keşmįre Ǿavdetlerini temennį idüp getürdi
ve maĥmil-i gülşen daħı anuŋ pey-revi olup Keşmįr’e geldi. Zįrā ǾUrfį bülbül-i ħoş-elĥāndur,
Keşmįr’e gelince gülşen daħı Ǿaķabince geldi, dimekdür.
کوهفته ای اﺯ شاهد گل حجله تهی باﺵ
267آید

تا بلبل شیراﺯ ﺩﺭ این باﻍ ﺩﺭ

6. Gū hefteį ez-şāhid-i gül ĥacle tehį bāş
Tā bülbül-i Şįrāz der-įn bāġ der-āyed
“Gū” be-maǾnā ĥāline terk eyle, dimekdür. “Ĥacle” gerdek-ħāne-i Ǿarūs dimekdür. “Bülbüli Şįrāz” murād kendisidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķo bir hafta şāhid-i gülden ĥaclegāh-ı-bāġ tehį ķalsun tā ki Bülbül-i Şįrāz
bāġa gele. YaǾnį Bülbül-i Şįrāz bāġa gelince ĥaclegāh-ı bāġ şāhid-i gülden tehį ķalursa
ķalsun māniǾ degildür. Zįrā ĥaclegāh-ı bāġ şāhid-i gülden tehį ķalması Keşmįr’üŋ bülbülleri
ħāmūş u bį-zebān olduķlarındandur. Pes bülbül-i Şįrāz ǾUrfį’dür, diyār-ı Şįrāz’dan ĥaclegāhı bāġ-ı Keşmįr’e gelince ĥaclegāh-ı bāġ şāhid-i gülden teĥį ķalursa ĥayf degildür. Zįrā şāhidi gül bülbül-i naġme-perdāza nigerāndur. Pes Şįrāz bülbüli geldükde şāhid-i gül pey-revi
olup ĥaclegāha gelür, dimekdür.
[28b]
ﺩﺭ چاشتگه اﺯ شبنم گل گرﺩ فشانست
269 آید268جگر

آﻥ باﺩ که ﺩﺭ هند گرآید

7. Der-çāştgeh ez-şebnem-i gül gerd-feşānest
Ān bād ki der-Hind ger āyed ceger āyed
“Çāştgeh” ķuşluķ vaķti dimekdür. “Gerd” kāf-ı ǾAcem’üŋ fetĥası ve rā’nuŋ sükūnıyla
“ġubār” maǾnāsınadur. “Ceker” ķaśırġa didükleri rūzgārdur.
267

Şiraz bülbülü Urfî bu bağa gelene kadar bırak gül güzelinden gelin odası bir hafta boş kalsın.

268

Derkenar: “Ceker” cā-yı ǾArabį ile “şeker” vezninde Fārisįdür. Toz ve ŧopraķ maǾnāsınadur ve zebān-ı

Ǿulemā-yı ehl-i Hind’de daħı bu maǾnāyadur.
269

Hindistan’da esen kasırga seher vakti [Keşmir’e gelse] güllerin üzerindeki su damlacıklarına toz saçar.
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Maĥśūl-ı Beyt: Zihį leŧāfet-i āb u hevā ki ķuşluķ vaķti gül yüzine şeb-nemden vāķıǾ olan
ġubārı şol bād ki diyār-ı Hind’de ķaśırġa eŝer-i Keşmįr’de śabā olup silker. YaǾnį Keşmįr’üŋ
leŧāfetini nažar it ki diyār-ı Hind’de ķaśırġa yeli Keşmįr’e gelince nesįm-i seĥer olup ķuşluķ
vaķti şeb-nemden güllerüŋ rūyına vāķıǾ olan ġubārı silker ve ġoncaların güşād ider. Zįrā
meşhūrdur ki seĥerį gül üzerine düşen şeb-nem ķuşluķ vaķti maĥv olınca gūyiyā güller
ŧozlanurlar gibi olur. Pes Keşmįr’üŋ āb u hevāsı leŧāfetinden neşǿet ider bū ki diyār-ı Hind’de
ķaśırġa esen yel Keşmįr’üŋ ħıŧŧasına dāħil olınca nesįm-i seĥere tebdįl olup güllerde vāķıǾ
ġubārı iźāle idüp ġoncaların güşād ider, dimekdür.
نشکفت گل اما بمثل بر ﺭﮒ شاخي
270آید

گر پای نهم خوﻥ گلم تا کمر

8. Ne-şüguft gül ammā be-miŝl ber-reg-i şāħį
Ger pāy nihem ħūn-ı gülem tā kemer āyed
“Ne-şüguft” açılmazdan dimekdür. “Reg” ŧamar dimekdür. “Şāħ” budaķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zihį reng-i āb u hevā ki henūz güller güşād olmazdan eger şāħ-ı gül
ŧamarlarına ayaķ baśarsam ħūn-ı gül içinde tā-be-miyān ġarķ olurum, dimekdür.
مهتاﺏ گل اﺯ همه بشکافد قصب شاﺥ
271آید

ﻭﺯ لمعه اﻭ سیب قمر لعل تر

9. Mehtāb-ı gül ez-heme be-ş’kāfed ķaśab-ı şāħ
V’ez-lemǾa-i ū sįb-i ķamer laǾl-i ter āyed
“Be-ş’kāfed” açılur maǾnāsına. “Ķaśab” ķamış maǾnāsınadur. Zihį muǾtedil āb u hevā ki
henūz mehtāb-ı gül şāħ ķaśabında güşād olmaķda iken mehtāb-ı gül lemǾası ve surħ revnāķı
āsumānda sįb-i ķamere iśābet idüp laǾl gibi surħ eylemişdür. YaǾnį ķamere ki sįb-miŝāldür,
surħlıġı nev-şükufte olan mehtāb-ı gülden vāķıǾ olmışdur, dimekdür.
ﻭقتست که کل برفکند مقنعه ناﺯ

270

Gül henüz açılmamıştır ama, gül dalına ayak basarsam gül kanı belime kadar gelir.

271

Aya benzeyen gül dal kasabında açılırken ay ışığı ve elmaya benzeyen aydan taze lal taşları dökülür.
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272آید

ﺯآﻥ ساﻥ که ﺯفانوﺱ چراغی بدﺭ

10. Vaķtest ki gül ber-fikend mıķnaǾa-i nāz
Z’ān sān ki zi-fānūs-ı çerāġį be-der āyed
“MıķnaǾa” yaşmaķ dimekdür. “Z’ānsān ki” felek gibi dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki ǾUrfį, Şįrāz’dan diyār-ı Keşmįr’e geldi. Vaķtdür ki gül daħı nāz u
niyāz mıķnaǾasını ķaldıra. Şunuŋ gibi ki fānūs-ı çerāġı ve şuǾlesi meydāna gele. YaǾnį tįrei fānūsdan çerāġ žuhūra geldügi gibi vaķtdür ki Keşmįr’üŋ gülleri mıķnaǾa-i nāz u niyāzdan
meydāna gele, dimekdür.
فرﺩﻭﺱ بدﺭﻭاﺯﻩ کشمیر ﺭسیدﻩ است
273ﺩﺭآید

گر مدعی ﻭ گر نگرندست

11. Firdevs be-dervāze-i Keşmįr resįde est
Ger müddeǾį vü ger nigerendest der-āyed
“Dervāze” maĥallenüŋ śoķaġı dimekdür. “Nigeren” müfettiş dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zihį muǾtedil āb u hevā ki bülbül-i Şįrāz Keşmįr’e gelmekle Firdevs
[29a]
dervāze-i Keşmįr’e gelmiş. Murād eyyām-ı ĥuceste-fercām-ı faśl-ı bahārdur ki dervāzegānı Keşmįr ŧarāvet-yāb-ı şükūfezār ile zümürrüdvār sebz olduġıdur. Pes Firdevs’üŋ dervāze-i
Keşmįr’e geldügini eger muddeǾį vü müfettiş iǾtimād itmezlerse çıķup temāşā eylesünler tā
ki firdevsüŋ dervāze-i Keşmįr’e geldügini iǾtimād ideler, dimekdür.
کشمیر ﺯیبایي گرﺵ باعث عشوست
274آید

من میخرﻡ اﺯ ﺯاﻝ جهاﻥ عشوﻩ گر

12. Zįbāyį-i Keşmįr gereş bāǾiŝ-i Ǿişvest
Men mįħarem ez-Zāl-i cihān Ǿişveger āyed
“Gereş”de olan “şįn” Zāl-i cihāna rāciǾdür.

272

Gülün nâz örtüsünü atıp fanustan baş gösteren mum gibi ortaya çıkmasının zamanıdır.

273

Cennet Keşmir’in kapısına gelmiştir. Aksini iddia edenler çıksınlar.

274

Eğer bu yaşlı dünyanın işvesine Keşmir’in güzelliği sebepse ben yaşlı dünyanın alıcısı olurum.
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Maĥśūl-ı Beyt: Keşmįr’üŋ zįb ü zįneti Zāl-i cihāna bāǾiŝ-i Ǿişvedür. YaǾnį zihį zįb ü zįver ki
Zāl-i dünyā anuŋla tefāħur eyler. Pes Zāl-i cihān ki zen-i Ǿacūze vü ferŧūtedür ve bir vechile
ferd-i vāĥidānı kimse ķabūl eylemez iken ol Ǿişveyi ki Keşmįr’den istifāde eylemişdür, ol
Ǿişve sebebiyle ol Zāl-i cihānı ħarįdār olup maķbūl u muǾteberümdür, dimekdür.
این سبز ﻭ این چشمه ﻭ این الله ﻭ این گل
275آید

آﻥ شرﺡ نداﺭﺩ که بگفتاﺭ ﺩﺭ

13. Įn sebz ü įn çeşme vü įn lāle vü įn gül
Ān şerĥ ne-dāred ki be-güftār der-āyed
Maĥśūl-ı Beyt: Zihį muǾtedil ve eyyām-ı mübārek ancā ki āb u hevāsı leŧāfeti daħlinden bu
sebzezār u çeşmezār ve bu lāle vü gülzār bir mertebede degil ki ķābil-i şerĥ ü beyān ola.
YaǾnį esāmį-i meźkūr, bir ĥālet kesb eylemişdür ki taǾbįri ve vaśfı muĥāl ķābilindendür,
dimekdür.
این الله که هنگاﻡ تراشیدﻥ خاﺭا
276برآید

اﺯ ﺭخنه سنگ ﻭ ﺩهن تیشه

14. Įn lāle ki hengām-ı terāşįden-i ħārā
Ez-raħne-i seng ü dehen-i tįşe ber-āyed
“Terāşįden” yontmaķ maǾnāsınadur. “Ħārā” ķayġan ve mermer dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu lāle ki āb u hevānuŋ feyżinden surħ-zemįn olmışdur, şol mertebede
mübālaġa kesb itmişdür ki ķayalar ve mermerler terāşįde olınduġı hengāmda raħne-i sengden
ve dehen-i tįşeden lāleler ve güller žuhūr eyler. Murād, mübālaġadan kināyedür.
آﻥ چشمه که ﺭضواﻥ چو ﺭﻭﺩ تشنه بسویش
277آید

کوثر بسرﺵ تیزﺭﻭﺩ ﻭ تشنه تر

15. Ān çeşme ki Rıđvān çü reved teşne be-sūyeş
Kevŝer be-sereş tįz reved ü teşneter āyed

275

Bu yeşillik, bu su, bu lale ve gülü açıklamaya kelimeler yetmez.

276

Mermeri yontarken taş yarıklarında ve testerenin dişlerinde biten laledir bu.

277

O çeşmeye, Rıdvan susuz gitse Kevser de hemen daha susuz olarak o çeşmenin başına gelir.

453

Maĥśūl-ı Beyt: Zihį çeşme-i zülāl-i Keşmįr ki Rıđvān teşne vü Ǿaŧş-zede eger ol çeşme sūyına
giderse Kevŝer daħı anuŋ leźźet ü leŧāfetini kesb eylesün içün Rıđvān’uŋ pey-revi olup ol
çeşme-i zülāl ħāk-ı pāyine gelür. YaǾnį Kevŝer, Rıđvān’ı sįr-āb olmaķ içün çeşme-i Keşmįr’e
sürǾatin göricek hemān Kevŝer daħı ol çeşmenüŋ leźźetine sįr olmaķ içün cānib-i Keşmįr’e
gelür, dimekdür.
تا ﺭنگ گل نشکند اﺯ تابش خوﺭشید
278برآید

حربا نکند میل که خوﺭشید

16. Tā reng-i gül ne-şikened ez-tābiş-i ħurşįd
Ĥırbā ne-koned meyl ki ħurşįd ber-āyed
“Ĥirbā”279 bir nevǾ cānverdür ki şiddet-i bürde tāb-āver olamayup dāǿimā ditremekdedür ve
güneş çıķınca rāĥat idermiş ol sebebden ħurşįde müştāķdur, dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Zihį leŧāfet-i Keşmįr ki revnaķ-baħş-ı bāġ olan reng-i gül ve dāġ-ı lāle tābişi ħurşįdden zevāl bulmasun içün ħirbā ki Ǿāşıķ-ı
[29b]
şūrįde-i āfitābdur, ħurşįdüŋ ŧulūǾ u žuhūr olmasına ŧālib degildür. Tā ki surħį-i gül ve ġoncei sünbül-i pejmürde olmaya dimekdür.
اﺯ بسکه کند جذﺭ ﺭﻁوبت خطرﺵ نیست
280آید

گر ساغر چینی ﺯ هوا بر حجر

17. Ez-bes ki koned ceźr-i ruŧūbet ħaŧareş nįst
Ger sāġar-ı çįnį zi-hevā ber-ĥacer āyed
“Ceźr” be-maǾnā ceźb, “ruŧūbet” neşve dimekdür.

278

Güneş ışığından gülün rengi kırılmasın diye kertenkele güneşin çıkmasını istemez.

279

Derkenar: Ĥirbā bir nevǾ bülend-ķāme çiçekdür ki gūnebaķan taǾbįr olınur. Güneş ŧulūǾundan aķdem

bülend-ser ķılup görünmez. Āfitāb ŧulūǾunda bir ķarış miķdārı çiçeginden aşaġı maĥalden egilür.
280

Taş o kadar rutubet çeker ki mesela bir Çin kadehi taşa düşse asla zarar görmez.

454

Maĥśūl-ı Beyt: Belde-i meźkūruŋ hevāsı muǾtedil vāķıǾ olması cihetindendür ki diyār-ı
meźkūruŋ arāżįsi bir mertebe ĥālet-i ruŧūbeti kesb itmişdür ki eger sāġar-ı çįnį kāse-i faġfūrı
hevādan ĥacer üzerine bıraķsalar aślā ħavfı yoķdur, dimekdür.
حاجت بدﻭ ﺯخم اﺭ فتدﺵ قطع محاﻝ است
281آید

گر سنگدﻝ ماﺋل قطع شجر

18. Ĥācet be-dü-zaħm er futedeş ķaŧǾ muĥālest
Ger seng-dil māǿil-i ķaŧǾ-ı şecer āyed
Maĥśūl-ı Beyt: Bir seng-dil bir yire iki zaħm urmaķ murād eylese yaǾnį bir saħt-dilüŋ bir
yire iki defǾa zaħm urmaķ muķteżā olsa meŝelā bir şecere bir iki balŧa urup anı zaħmnāk
eylese muĥāldür ki anı ķatǾ ide.
ﺯاﻥ کز مدﺩ نشو ﻭ نما ﺯخم نخستین
282آید

مصمت شدﻩ تا ﺯخم ﺩیگر بر اثر

19. Z’ān k’ez-meded-i neşv ü nemā zaħm-ı noħostįn
Muśammet şode tā zaħm-ı dįger ber-eŝer āyed
“Noħostįn” ķadįm maǾnāsınadur. “Muśammet” ŧolu ve ŧalmaķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt:283 Ol sebebten ol şeceri kesmek muĥāldür ki Keşmįr’üŋ neşv ü nemālıġı ve
āb u hevāsınuŋ leŧāfeti ħāsiyetinden ol şecerüŋ evvelki zaħmı ŧolar tā ki zaħm-ı dįger eŝerine
irince. YaǾnį ħāśiyet-i hevā-yı Keşmįr bunı eyledi ki bir seng-dil bir şecere bir balŧa ursa ve
anı mecrūĥ eylese yine defǾaten urmaķ murād idince zaħm-ı evveli ter ü tāze olur. Bu
sebebden ol şecerüŋ kaŧǾı muĥāldür, dimekdür.
کشمیر بهشت فریبندﻩ که شبلی اید
284آید

چو ﺩﺭﻭ صومعه برﻭی سقر

20. Keşmįr behişt-i firįbende ki Şiblį āyed
281

Taş kalpli biri bir yere iki yara açmak istese, mesela bir ağaca iki balta vurup yaralasa onu kesemez.

282

Keşmir’in büyüme ve gelişmesinin yetişmesi ile ikinci yara oluşana kadar birinci yara tamamen iyileşir.

283

Derkenar: Zįrā bir balŧa urup dįger urmaġa müheyyā olınca leŧāfet-i hevādan dįgeri elān oŋılur ve zaħm-ı

evvel ķalmaz.
284

Aldatıcı bir cennet olan Keşmir’e Şibli hazretleri gelir, kendi oturduğu tekke bile ona zindan gibi gelir.

455

Çü der-ū śavmaǾa ber-vey saķar āyed
“ŚavmaǾa” Ǿibādet-ħāne dimekdür. “Şiblį” “evliyāǿullāhdan bir źāt-ı muĥteremüŋ ismidür.
ǾAlā rivāyet: “Nesįmį” ve “Ĥallāc-ı Manśūr” bir eyyām anuŋ meclis-i saǾādet-enįslerine
kesb-i kemāl idüp andan Fażl-ı Yezdān-ı Baġdādį ĥażretlerine münįb oldılar. Ĥattā “Nesįmį”
ĥażretleri mürşidi Fażl-ı Yezdān’dan seyāĥate icāzet ü niyāzmend olduķda kendilerine
baǾde’l-icāze bu kerāmeti beyt ile tenbįh buyurmışlar. Lākin ķadr-i gūn-ā-gūn Cenāb-ı Bārį
ve envāǾ-ı şįve-i nā-mütenāhį yer bulsun içün Ǿāķıbet taħlįs-i girįbān idemedi.
Beyt:
گر بسفر میرﻭی اﺯ حلب اندیشه کن
285باﺵ

ﻭ بر حلب میرسی حاضر ﻭ قندیل

Ger be-sefer mįrevį ez-celb-i endįşe kon
286Vü

ber-Ĥaleb mįresį ĥāżır u ķandįl bāş

Maĥśūl-ı Beyt: Belde-i Keşmįr şol mertebe cennet-miŝāl dil-rubā ve firįbendedür ki Şeyħ
Şiblį ĥażretlerinüŋ śavmaǾası kendine saķar gibi görinür. YaǾnį Keşmįr’üŋ faśl-ı bahārda
kesb itdügi leŧāfet şol mertebededür ki mevsim-i meźkūrda Şeyħ Şiblį ĥażretlerinüŋ oŧurduġı
śavmaǾa bile kendine mānend-i zindāndur ki ol śavmaǾa-i pür-kerāmet-i cennet-miŝāl
dimekdür.
ﻁاﻭﻭﺱ مثالی که نیفشاندﻩ پر ﻭ باﻝ
287آید

هر لمحه برنگ ﺩیگر اندﺭ نظر

21. Ŧāvūs miŝālį ki ne-y-efşānde per ü bāl
Her lemĥa be-reng-i dįger ender-nažar āyed
“Her lemĥa” be-maǾnā her lahža ve her daķįķa dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Belde-i Keşmįr per ü bālin nā-rįħte bir ŧāvus miŝālidür ki her lemĥa
[30a]

285

Derkenar: “Ĥāżır u ķandįl bāş” ıśŧılāĥ-ı ǾAcem’dendür. Ġāfil olma dimekdür.

286

Halep’e seyahat edersen onun seni çekmesinden endişe et, ve Halep’e varırsan hazır ve uyanık ol.

287

Keşmîr öyle bir tavustur ki kanatlarını açınca her bakışta göze bir başka görünür.

456

ve her lahža nažarda kendini envāǾ-ı gūne gösterür. Zįrā ŧāvus be-her sene per ü bālin töküp
yine per ü bāli gelince ġayrı gūne bir zįnet ü leŧāfet virür. Pes Keşmįr per ü bāli nā-rįħte bir
ŧāvus-ı ħoş-elvān gibidür, dimekdür.
ﺯیبندﻩ عرﻭسی که نیفزﻭﺩﻩ جمالش
288آید

هر ﺩﻡ بنظر خوشتر ﻭ شاﺩابتر

22. Zįbende Ǿarūsį ki ne-y-efzūde cemāleş
Her dem be-nažar ħoşter ü şād-ābter āyed
“Zįbende” zįnetli dimekdür. “Şād-āb” śulu tāze vü ter dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Keşmįr, zįbende bir Ǿarūsdur ki anuŋ cemāli rengi gül-gūnı yaǾnį ķızılca
vesāǿir meşşātaya müteǾallıķ olan elvānı ile efzūnter olmamaķsızun her dem nažarda ħoşdur
ve şād-ābter görinür, dimekdür.
هر لحظه که شاﺩابترﺵ بینم ﻭ گویم
289ﺩﺭآید

بگشای بغل بو که ﺩﺭ آغوﺵ

23. Her laĥža ki şād-ābtereş bįnem ü gūyem
Be-güşāy baġal buv ki der-āġūş der-āyed
“Baġal” ķoltuķ ve āġūş maǾnāsınadur. “Buv ki” ola ki dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Keşmįr’i Ǿarūsa temŝil idüp buyurur ki Keşmįr Ǿarūsı her dem ki şād-āb-ter
ve ħoşter görürüm. Kendi nefsüme ħiŧāb idüp dirüm ki ķucaġuŋı güşāde eyle. Ola ki Ǿarūs-ı
Keşmįr der-āġūşlıġımuzı meyl eyleye, Zįrā dil-ber-i dil-rubādur, dimekdür.
یاﺩ اﺯ ﺭﻭﺵ خوﺩ کنم ﻭ بزﻡ خداﻭند
290آید

هر گه که صبا اﺯ چمنش جلوﻩ گر

24. Yād ez-reviş-i ħod konem ü bezm-i Ħudāvend
Her geh ki śabā ez-çemeneş cilveger āyed

288

Keşmir öyle süslü bir gelindir ki güzelliği tamamlanmadan bile her an göze hoş ve tatlı görünür.

289

Keşmîri ter ü tâze gördüğüm her an kendime “kucağını aç ki nazlı Keşmir kucağına gelsin” derim.

290

Sabah rüzgârı ne zaman cileveler yaparak Keşmir çimenliğine gelse kendi tarzımla şahın meclisini

hatırlarım.

457

Çemende olan “şįn” Keşmįr’e rāciǾdür. Min-baǾd kendi ŧavr u ŧarzumı beyān idüp şāh-ı
Keşmįr’üŋ bezm-i melāǿik-tevǿemlerin Ǿayān ideyüm. Her ol vaķt ki çemen-i Keşmįr’e bādı śabā cilveger gele. YaǾnį böyle eyyām-ı meymenet-encāmda ki bād-ı śabā çemen-i
Keşmįr’e baş ura ġayrı sitāyişgerligi terk idüp kendi ŧavr u ŧarzumla bezm-i şāhı yād ideyüm,
dimekdür.
چوﻥ بوی گل آید کنم اﺯ انجمنش یاﺩ
291سرآید

تا نکهت گل مایه صد ﺩاﻍ

25. Çün būy-ı gül āyed konem ez-encümeneş yād
Tā nükhet-i gül māye-i śad dāġ ser āyed
“Nükhet” rāyiĥa-i ŧayyibe dimekdür. “Māye” ser-māye dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Çünki Keşmįr’i mevsim-i urdibehişt teşrįfiyle būy-ı gül ü reyĥān dimāġ-ı
Ǿālemi muǾaŧŧar u şādān eyleye, ġayrı şāh-ı Keşmįr bezm ü encümenin ķaleme alup yād
idelüm tā ki nükhet-i gül yüz dāġ ser-māyelerini başumuza getüre. YaǾnį bezm-i şāhı teşrįfi gül ü gülnār ile yād idelüm tā ki rāyiĥa-i gül başumuza yüz gūne dāġ-ı Ǿaşķ bıraġup bizi
ser-mest eyleye. Śad-dāġ ser-i şiddet-i Ǿaşķdan kināyedür.
هر گه که بعزﻡ سفر اﺯ شوﻕ تو عرفي
292آید

آید بوﺩاﻉ ﻭی ﻭ با چشم تر

26. Her geh ki sefer ez-şevķ-i to ǾUrfį
Āyed be-vedāǾ-ı vey ü bā-çeşm-i ter āyed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Her ķaçan ki senüŋ Ǿaşķ u şevķinden ǾUrfį Ǿazm-i sefer eyleye ki
murād Keşmįr’den cānib-i Şįrāz’a gelmege niyetdür, ol vaķt ǾUrfį Keşmįr’üŋ vedāǾıyla
çeşm-i ter olduġı ĥużūruŋa gelür, dimekdür.
ﺯاﺭی کند اﺯ شش جهت آغاﺯ که مشتاﺏ
293آید

کین فصل ﻭ سه فصل ﺩگرﺵ بر اثر

291

Gül kokusu geldiğinde şahın meclisini hatırlatır ve nice baş ağrısını getirir.

292

Ne zaman senin şevkinle Urfî sefer için Keşmîr’e nemli gözlerle veda etse.

293

Altı taraftan feryad yükselir ve “Ey Urfî! Acele etme, bu mevsim ve diğer üç mevsim sen gittin diye gider.

458

27. Zārį koned ez-şeş cihet āġāz ki me-şitāb
K’įn faśl u se-faśl digereş ber-eŝer āyed
ĶıtǾa: “Se faśl” dimekdür ki se māh şiddet-i germiyetdür ve se māh vaķt-i ħazāndur ve se
māh daħı eyyām-ı zemherįdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zārlıġuŋ kendisi şeş cihetden feryāda āġāz idüp dir ki:
[30b]
Ey ǾUrfį! Keşmįr’den gitmegi Ǿacele itme. Zįrā bu faśl-ı bahār pey-revüŋ olup gideceginden
maǾdā se faśl daħı faśl-ı bahār gitdi diyü eŝerine giderler. Pes ey ǾUrfį! Eger Keşmįr’den
cānib-i āħere gitmegi iħtiyār iderseŋ bu diyāruŋ zįb ü zįverligi senüŋle bile gidüp ĥāl-i
perįşān olur, dimekdür.
لیک اﺯ همه خلدست که بی ﻁوﻑ جنابت
294آید

چنداﻥ نکند مکث که ﻭقت ثمر

28. Lįk ez-heme ħuldest ki bį-ŧavaf-ı Cenābet
Çendān ne-koned mekŝ ki vaķt-i ŝemer āyed
“Ŧavāf” ŧavāf itmege dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Gerçi zārlıķ Keşmįr’den Ǿadem-i rıĥletümüzi temennį eyledi, biz
daħı çār u nā-çār Ǿazm-i sefer itsek gerek. Lākin Ǿavdet idecek yerlerüm bāġ-ı cinān olsalar
anda ol ķadar mekŝ ü ārām itmemege dergāhuŋı ŧavāf itmezden mevsim-i ŝemere irişe. YaǾnį
bahārda Ǿazm-i sefer eyledüm. Bahārdan vaķt-i ŝemere dek miyānı se māhdur. Ol ķadar mekŝ
ü ārām itmemege dergāhuŋı ŧavāf itmezden ŝemere ire, murād Ǿanķarib seferden Ǿavdet idüp
Keşmįr’e ricǾatlerini müşǾirdür.
بر اﻭ ﻭاله ﻭ اﻭ ﻭاله کشمیر کشمیر
295آید

اما نه چناﻥ کش بدﻝ اﺯ ﺩیدﻩ بر

29. Keşmįr ber-ū vālih vü ū vālih-i Keşmįr
Ammā ne çünān k’eş be-dil ez-dįde ber-āyed

294

Her tarafı cennet olsa da meyve mevsimi geleceği için senin dergâhınını tavaf etmeye o kadar duramaz.

295

Keşmir Urfî’ye âşık Urfî de Keşmir’e, ama bu aşk öyle bir aşk ki gözden gönüle gelmez.

459

“Vālih” Ǿaşķ ile ĥayrānlıġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ġarįb keyfiyet bu ki Keşmįr ǾUrfį’ye vālih ü ĥayrān keźālik ǾUrfį daħı
Keşmįr’e vālih ü ĥayrāndur. Ammā ǾUrfį’nüŋ Ǿazįmeti ancılayın degil ki Keşmįr’i göŋül ile
dįdesinden dūr eyleye. YaǾnį ǾUrfį ile Keşmįr birbirine vālih ü ĥayrān iseler de çāre ne
Keşmįr’i bıraġup diyār-ı āħere Ǿazįmeti iħtiyārį degil belki żarūrįdür. Pes ǾUrfį Ǿazm-i sefer
iderse de Keşmįr’i göŋülden dūr idüp gitmez. Belki Ǿanķarįb yine Ǿavdet ider, dimekdür.
کاﺭﺵ همه انباشتن چشمه گریه است
296آید

هرگاﻩ که سیمای تواﺵ ﺩﺭ نظر

30. Kāreş heme enbāşten-i çeşme-i girye est
Her gāh ki sįmā-yı toeş der-nažar āyed
“Enbāşten” pür ŧoldurmaķ dimekdür. Bu beytüŋ mażmūnından idrāk olan budur ki sefere
Ǿazįmet idicek eŝnāsından Şāh Keşmįr’e Ǿarż-ı iştiyāķ itmiş ve mıśrāǾ-ı evvelįde vāķıǾ olan
“şįn” ǾUrfį’ye rāciǾdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! BaǾde’l-müfāraķat sįmā-yı pür-śafā-yı ĥayāt-baħşāları ħāŧır-ı
ǾUrfį’ye gele. Ol vaķt ǾUrfį’nüŋ işi güci çeşm çeşmelerini girye ile ŧoldurmaķdur. YaǾnį her
vaķt ki ħayālüŋ ħāŧır-ı ǾUrfį’ye güźer ide, dįdelerinden eşk-i ħūn-āb aķup dįdelerin çeşmeleri
ŧolmaķdan ħalį degildür, dimekdür.
ترسد که ﺩﺭین خاک چو اﺯ شوﻕ تو گرید
297آید

خوﻥ جگرﺵ گل شوﺩ آنگه بدﺭ

31. Tersed ki der-įn ħāk çü ez-şevķ-i to giryed
Ħūn-ı cigereş gül şeved ān geh be-der āyed
Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį’nüŋ ħavf itdügi budur ki mādām ki bu ħāk-ı Keşmįr’de senüŋ Ǿaşķ u
şevķüŋden giryeden ħālį degil, ħūn-ı cigeri gül olup andan Keşmįr’den ŧışra gele. YaǾnį
ķorķduġum budur ki bu diyārda senüŋ şevķüŋden giryesi sebebiyle fevt olup andan
Keşmįr’den gitmeye. Zįrā bunda “ħūn-ı ciger şeved”
296

Senin siman ne zaman Urfî’nin gözünün önüne gelse, Urfî’nin işi bütün gözyaşı çeşmelerini doldurmak

olur.
297

Urfî bu Keşmîr toprağında senin şevkinden ağladığında ciğer kanının bu toprakta gül olup ortaya

çıkmasından korkar.

460

[31a]
didügi murād vefāt idüp ŧopraġında güller rengįn olmasına işāretdür. Pes ǾUrfį ķorķar ki bu
diyāruŋ ħākinde şevķüŋ içün keŝret-i giryeden ħūn-ı cigeri gül olup andan āħirete gitmeye,
murād mufāraķat ālāmı bizi helāk itmeye, dimekdür.
اﺯ بسکه مالیم صفت افتاﺩ هوایش
298آید

بیمست که اﻩ سحرﺵ بی اثر

32. Ez-bes ki mülāyim-śıfat üftād hevāyeş
Bįmest ki āh-ı seĥereş bį-eŝer āyed
“Seĥereş”de vāķıǾ “şįn” ǾUrfį’ye rāciǾdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Keşmįr’üŋ āb u hevāsı laŧįf ü muǾtedil olduġından ķorķarum ki ǾUrfį’nüŋ āhı seĥeri teǿŝįrsüz ola. YaǾnį ķorķarum ki ǾUrfį’nüŋ seĥere mensūb olan āhı müǿeŝŝir olmayup
her ķanda āh iderse eŝer-i āh nesne itmeye, dimekdür.
حکم تواﺵ آﻭﺭﺩ بکشمیر ﻭ گرنه
299آید

هر کسی اﺯ گل آﻥ خاک بخاک ﺩگر

33. Ĥükm-i toeş āverd be-Keşmįr veger ne
Her kesį ez-gül-i ān ħāk be-ħāk-i diger āyed
MıśrāǾ-ı evvelįde vāķıǾ şįn ǾUrfį’ye rāciǾdür. “Ħāk” ħāk-ı Şįrāz’a rāciǾdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! ǾUrfį’yi bu diyāra getürüp müştāķ iden belki ĥükmüŋ ve emrüŋdür.
Yoħsa hįç ferd Şįrāz ŧopraġı kilinden diyār-ı āħere getürmek muĥāl idi. YaǾnį gül-i Şįrāz
ħāk-ı Keşmįr’e geldügi ancaķ ĥükmüŋ ve nüfūźuŋdur. Yoħsa Ǿadem-i imkānidi bu ki gül-i
Şįrāz ħāk-ı Keşmįr’e gele. Gülden murād ǾUrfį’dür.
می آید ﻭ می سوﺯﺩ اﺯ این ﺭشک که کشمیر
300اثرآید

چوﻥ یافت که آید بکجا بر

34. Mįāyed ü mįsūzed ez-įn reşk ki Keşmįr
298

Keşmir’in havası o kadar yumuşak olmuştur ki Urfî’nin sabah vakti çıkan ahının etkisiz kalmasından

korkulur.
299

Urfî’yi Keşmîr’e senin hükmün getirmiştir yoksa o (Şiraz) toprağının gülü başka bir toprağa gelir mi?

300

Urfî Keşmir’e gelir ve Keşmir Urfî’nin geri döneceğini anladığı için içi yanar.

461

Çün yāft ki āyed be-kocā ber-eŝer āyed
“Yāft” bunda fehm eyledi, maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! ǾUrfį yine Keşmįr’e gelür ve bu ĥasretden iĥrāķ bi’n-nār olur ki çün
belde-i Keşmįr ǾUrfį’nüŋ yine Ǿavdet ideceklerin fehm eyledi. Nažar it ki nereye dek eŝer
yine gelür? YaǾnį ǾUrfį Keşmįr’den rıĥlet ü hicret idüp yine Keşmįr’e raġbetlerin fehm
idicek, temāşā ķılmaga ǾUrfį’nüŋ Ǿazįmeti hengāmında nereye eŝerine pey-rev olup çıķarur?
Zįrā kişinüŋ sevdügi diyār-ı dįgere Ǿazm-i sefer itse dūstları anı çend sāǾat yer ŧışra getürürler
ve andan vedāǾ iderler. Pes ǾUrfį’yi daħı Keşmįr ħalķına nažar it ki nere dek getürüp
vedālaşırlar dimekdür.
8
Der-Medĥ-i Mįr Ebū’l-Fetĥ ve Murden-i Evlād-ı ǾUrfį
[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

ﺯآسماﻥ ﻭ ﺯمین مژﺩﻩ افغاﻥ آمد
301آمد

که آفتاﺏ ﺯمین ﻭ ماﻩ آسماﻥ

1. Zi-āsumān u zemįn müjde-i efġān āmed
Ki āfitāb-ı zemįn ü māh-ı āsmān āmed
Bu ķaśįdenüŋ ibtidāsında mefhūmı bu ola ki Şāh Mįr Ebū’l-Fetĥ yeŋi cülūs itmiş ola veyāħūd
ġalebe-i aǾdā ile taħtından dūr ve yine iǾāne-i ŧāliǾ ile cülūs-ı taħt-ı sürūr ola.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Zemįn ü āsumāndan müjde ve
peyġāmlar nāle vü fiġāna geldiler. YaǾnį śafā vü sürūrlarından müjdeler cūş u ħurūşa geldiler
ve nidā iderler ki ey ħāś u Ǿām āgāh oluŋ ki āfitāb-ı rū-yı zemįn āsumān üzerine serįr-i
salŧanatın ķurup cülūs itmişdür. YaǾnį şāh yine cülūs-ı taħt-ı sulŧānįye ķarār-dāde olmışdur,
dimekdür.
لوای فوﺝ حکومت بقبله گاﻩ ﺭسید
302آمد

همای اﻭﺝ سعاﺩﺕ بآشیاﻥ

2. Livā-yı fevc-i ĥükūmet be-ķıblegāh resįd

301

Yerden ve gökten müjde çığlıkları geldi zira yer yüzünün güneşi ve gökyüzünün ayı geldi.

302

Hükümet bayrağı kıble yerine ulaştı. Mutluluk zirvesinin Hüma kuşu yuvasına döndü.

462

Hümā-yı evc-i saǾādet be-āşiyān āmed
[31b]
Maĥśūl-ı Beyt: Sürūrından cūşa gelen müjdeler bunı daħı nidā iderler ki ĥükūmet ŧāǿifesinüŋ
nuśret livāsı ķıblegāh-ı Ǿāleme irüp saǾādet evc-i hümāsı daħı āşiyānesine geldi, murād
cülūsdur.
ﺩﻭجنبش است که ﺯ غایت جاللت قدﺭ
303آمد

لبالب جمله تواﺭیخ ﺩﺭجهاﻥ

3. Dü cünbiş est ki zi-ġāyet-i celālet-i ķadr
Leb-ā-leb cümle tevārįħ der-cihān āmed
“Leb-ā-leb” cümle tevārįħlerüŋ mażmūnı ve ħülāśa-i encāmı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Buyurur ki esās-ı binā-yı dünyā sūret-nümā olalıdan berü ulu Ǿalāmetlerüŋ
ġāyet ululuġından iki gūne Ǿalāmetüŋ cünbişi vāķıǾ olmışdur. Ol Ǿalāmetler cümle cihānuŋ
tevārįħ ü kitābların ħülāśa-i mażmūnıdur. YaǾnį tārįħlerüŋ mecmūǾı ol Ǿalāmetlerüŋ
źikrindedürler, dimekdür.
نخست هجرﺕ سلطاﻥ ﺩین که اﺯ کعبه
304آمد

بسوی مدینه بتکمیل انس ﻭ جاﻥ

4. Noħost hicret-i Sulŧān-ı Dįn ki ez-KaǾbe
Be-sūy Medįne be-tekmįl-i ins ü cān āmed
“Noħost” ol iki Ǿalāmetüŋ ibtidāsı dimekdür. “Sulŧān-ı Dįn” Ĥażret-i Faħr-ı ǾĀlem śallallāhu
Ǿaleyhi ve sellem dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol iki Ǿalāmet ki cümle kütüb-i muǾteberenüŋ ħülāśa-i mażmūnlarından biri
bu

ki

Ĥażret-i

Sulŧān-ı

ŞerįǾat

Ǿaleyhi

efđalu’ś-śalavāt

efendimüzüŋ

KaǾbe-i

MuǾažžama’dan ins ü cinnüŋ kesb-i şeref ü kemālātlariçün Medįne-i Münevvere teşrįf
buyırdılar.

303

Kudretinin yüceliğiyle dolu bütün tarih kitapları iki alâmeti zikreder.

304

İlki Hz. Peygamber’in insanların ve cinlerin kemali için Kabe’den Medine’ye hicretidir.

463

ﺩﻭﻡ مراجعت فخر ﺩهر کز حد ملک
305آمد

بتختگاﻩ شهنشاﻩ کامراﻥ

5. Devvom mürācaǾat-ı faħr-ı dehr k’ez-ĥadd-i mülk
Be-taħtgāh şehenşāh-ı kām-rān āmed
“Ĥadd” ħıŧŧa ve sınur dimekdür. Ol iki Ǿalāmetüŋ ŝānįsi bu ki kāǿinātuŋ faħrı vü mübāhātı
olan pādişāh ser-ĥadd-i mülkden mürācaǾat ve şehenşāh-ı kām-rān taħtgāhına bister-i rāĥat
idüp cülūs-ı hümāyūnları vāķıǾ olmışdur. Bu beytde fehm olınur ki memdūĥı iştirā-yı aǾdā
miĥnetiyle iķlįminden hicret idüp yine ŧāliǾüŋ müsāǾadesiyle taħtgāhına cülūs itmiş ola.
بحد مملکت شاﻩ ﺭفت ﻭ عالم گفت
306آمد

که صدﺭ مجلس ﺩنیا آستاﻥ

6. Be-ĥadd-i memleket şāh reft ü Ǿālem goft
Ki śadr-ı meclis-i dünyā āsitān āmed
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥ, memleket ser-ĥaddine gitdi. YaǾnį devletinden hicret ile mülk-i
ǾAcem ser-ĥaddine vardı. Felek ol vaķt didi ki: dünyā bezminüŋ śadrı vü Ǿažameti
memdūĥuŋ āsitānına geldi. YaǾnį śadr-ı dünyā hicret-i şāhı istimāǾ eyledükde būs-ı dāmeni vedāǾ içün āsitānına geldi, dimekdür.
چوﻥ باﺯ گشت ﺯاقصای ملک ﺩﻭﺭاﻥ گفت
307آمد

که ﺭﻭﺯگاﺭ بسر ﺭفته ﺩﺭ جهاﻥ

7. Çün bāz geşt zi-aķśā-yı mülk-i devrān goft
Ki rūzgār-ı be-ser refte der-cihān āmed
“Aķśā” be-maǾnā ser-ĥad ü eŧrāf “be-ser-refte” kendinden güm olmış, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Çünki Memdūĥ aķśā-yı ǾAcem’den yine taħtgāhına Ǿavdet eyledi. Devrān
didi ki: kendinden güm-geşte olan rūzgār cihāna geldi. YaǾnį memdūĥuŋ tekrār taħtgāhında
ķarārı cihāna ve zamāna bāǾiŝ-i ābādānįdür, dimekdür.
305

İkincisi ise dünyanın övünç kaynağı ve mülkün merkezi muradına ermiş Sultan’ın tahta gelişidir.

306

Şah memleketin sınırına gittiği için felek, dünya meclisinin kalbi meclise geldi, dedi.

307

Şah geri döndüğü zaman, devran, kendini kaybetmiş olan rüzgâr dünyaya geri geldi, dedi.

464

سپهر گفت بهل مدﺡ ﺭﻭﺯگاﺭ ﻭ بگو
308آمد

که آفتاﺏ سوی ناﻑ آسماﻥ

8. Sipihr goft be-hel medĥ-i rūzgār u be-gū
Ki āfitāb sūy-ı nāf-ı āsumān āmed
“Be-hel” terk it, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Sipihr baŋa ħiŧāb idüp didi ki: Rūzgār medĥini itme. YaǾnį hevānuŋ ve
zamānuŋ
[32a]
sitāyişgerligini terk it. Zįrā āfitāb-ı zemįn āsumānuŋ göbegine irdi. YaǾnį memdūĥuŋ şöhret
ü şānı āsumāna irdi. Pes böyle źātuŋ medĥi terkile rūzgāra sitāyişger olmaķ Ǿabeŝdür,
dimekdür.
من این شنیدﻡ ﻭگفتم که گر غرﺽ مدﺡ است
309آمد

همین بسست که بگویی خدایگاﻥ

9. Men įn şenįdem ü goftem ki ger ġaraż medĥ est
Hemįn besest ki be-gūyį Ħudāyegān āmed
“Ħudāyegān” ulu ve śāĥib-devlet olan kimse dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Sipihrüŋ baŋa ħiŧāb itdügini gūş idüp didüm ki: Eger merām medĥ ü ŝenā ise
hemān bu bes ü kāfįdür ki Mįr Ebū’l-Fetĥ cihāna teşrįflerin diyesüŋ. YaǾnį yeter disünler ki
şāh cihāna geldi ve cihān teşrįfleriyle maǾmūr oldı, dimekdür.
جهاﻥ بگفت که نی نی بگو که جاﻥ جهاﻥ
310آمد

بلب ﺭسید ﻭ ﺩیگر ﺩﺭ تن جهاﻥ

10. Cihān be-goft ki nį nį be-gū ki cān-ı cihān
Be-leb resįd ü dįger der-ten cihān āmed

308

Gökyüzü, bana zamanın medhini bırak, yeryüzünün güneşi göğün göbeğine geldiğini söyle.

309

Ben bunu duydum ve söyledim ki eğer amaç övgü ise sultanın geldiğini söylemen yeterli.

310

Cihân bana öyle değil dedi. Cihânın canı çıkmak üzere ağzına gelmişti ki sonra dünyanın canı geri geldi.

465

“Dįger” be-maǾnā yine.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki memdūĥuŋ cihāna teşrįflerini dimek murād eyledüm, cihān baŋa
ħiŧāb idüp didi ki: Ey ǾUrfį! Didigüŋ gibi degil. Degildi ki cihānuŋ cānı memdūĥuŋ Ǿademi mevcūdından lebine gelmişidi. Şol mertebe ki ĥayātından ramaķ ķalmışidi. Pes memdūĥuŋ
teşrįfiyle tekrār ĥayāt-ı cedįd kesb eyledi, dimekdür.
بگو خالصه تقدیر خاﻥ خانخانست
311آمد

که همعناﻥ شهنشاﻩ انس ﻭ جاﻥ

11. Be-gū ħulāśa-i taķdįr ħān-ı ħānānest
Ki hem-Ǿinān-ı şehenşāh-ı ins ü cān āmed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Ħülāśa-i kelāmı ħatm idüp ve di ki ins ü cinne pādişāh olan Ħān-ı
Ħānān’dur ki taķdįr-i Ĥaķ ol şehenşāh ile hem-Ǿinān geldi. İns ü cāndan murād ŧaǾife-i bāġį
ve ŧāǿife-i ġayr-ı bāġįye pādişāh olup, cümlesini ŧarįķ-i śalāĥa ilķā itdügidür. “Ħülāśa-i
taķdįr”den murād ħülāśa-i Ǿadl ü Ǿadālet ve tertįb-i salŧanatdur.
بهر قدﻡ که همی ﺯﺩ ﺯمین ﺯماﻥ ﺭا گفت
312آمد

که بختم آمد ﻭ فرخندﻩ ﻭ جواﻥ

12. Be-her-i ķadem ki hemį zed zemįn zamān-rā goft
Ki baħtem āmed ü ferħunde vü cevān āmed
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥ olan źāt hemān-dem ki ķademin serįr-i salŧanata ķodı, zemįn ü
zamān didi ki: Zihį ŧāliǾüm ki ferħunde vü civān geldi! Dimekdür.
بهر ﺩیاﺭ که آمد ﺯماﻥ ﺯمین ﺭا گفت
313آمد

که تاجم آمد ﻭ بر فرﻕ فرقداﻥ

13. Be-her diyār ki āmed zamān zemįn-rā goft
Ki tācem āmed ü ber-farķ-ı ferķadān āmed

311

Söyle ki özetle kaderin takdiri, insanlar ve cinlerin şahı Han-ı Hanan geldi.

312

Memduh ayak bastığından zemin ve zaman ne güzel talihim mübarek ve genç geldi, dedi.

313

Memduhun geldiği her diyarda zaman, yeryüzüne tacım başımın üzerine geldi, dedi.

466

“Farķ u ferķadān” iki ulu sitāre ismleridür.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥ her diyāra ki sāye-endāz-ı mecd ü iclāl oldı. Hemān-dem zamāne
zemįne didi ki: Pādişāhuŋ teşrįfi ķudūmiyle tāc-ı iftiħārum farķ u ferķadān bālāsına irişdi.
YaǾnį şāh, serįr-i salŧanatına teşrįfiyle merātib-i Ǿulyāya mažhar oldum. Zįrā benüm nižāmı intižāmuma bāǾiŝdür, dimekdür.
ﺩﺭﻭﻥ ﺩاﺋرﻩء آسماﻥ ﺯآمدنش
314آمد

بعرﺵ ﻭ فرﺵ بگویم که آسماﻥ

14. Derūn-ı dāǿire-i āsumān zi-āmedeneş
Be-Ǿarş u ferş be-gūyem ki āsumān āmed
Maĥśūl-ı Beyt: Āsumān dāǿiresi derūnında şāh-ı Ǿālem-penāhuŋ teşrįfinden Ǿarş u ferşe
diyem ki liyāķatüm var ki āsumānuŋ kendisi geldi. YaǾnį Ǿarş u ferşe dirüm ki derūn-ı
cihānda memdūĥ mānend-i āsumāndur, dimekdür.
ﺯهی بلندی نامت که تاﺝ ﻭ تاﺭک نظم
316آمد

 ﻭ ﺯهی ﻭ حبذا ﻭ هاﻥ315چو ﻭیحک

15. Zihį bülendį nāmet ki tāc u tārek-i nažm
Çü veyĥek ü zihį vü ĥabbeźā vü hān āmed
“Tārek” tepe maǾnāsınadur. “Veyĥek ü zihį vü ĥabbeźā vü hān”
[32b]
ne güzel ve ne ħoş ve zihį maǾnālarındadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı ħayr-encām v’ey Ǿādil-i Ǿālį-maķām! Zihį nām-ı nāmįnüŋ bülendǾünvānlıġı! Her bir nažm ŧārekinde zihį vü ĥabbeźā ve veyĥek ü hān lafıżları tāc olmışdur.
YaǾnį sitāyişüŋde her bir nažm ibtidāsında zihį vü ĥabbeźā elfāžı tāc vāķıǾ olmışdur. Pes her

314

Onun gelmesiyle, gök dairesi içinde bulunan arş ve ferşe yani (gökyüzüne ve yere) asumanın (kendisi)

geldiğini söyleyeceğim.
315

Derkenar: “Veyhek” yā-yı maǾrūfla bir nesneden teneffür olınup meksūre ile yigrinildügi vaķtde söylenür.

Ve yā-yı mechūlle kelime-i raĥmetdür. ǾArabįde vāv “veyĥak” murādifidür, ey nįk-baħt maǾnāsına. “Veyĥek”
v’ey maǾnāsına istiǾmāl olınur. Ol vaķt Ǿaksi olur, ey bad-baħt ve hey bedterįnde olur.
316

Senin yüce şanından dolayı vay, ne güzel ifadeleri nazm tepesine tac olmuştur.

467

nažm zihį lafıžlarıyla tāc-dār olduġı ancaķ senüŋ nām-ı ħuceste-encāmuŋ şerefindendür.
Murād taĥsįn-i belįġdür.
بیا بیا که ﺯاقبالت ای بهشت نهم
317آمد

ﺯمانه برتر اﺯ امید کامراﻥ

16. Biyā biyā ki zi-iķbālet ey behişt-i nühom
Zamāne berter ez-ümįd-i kām-rān āmed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey behişt-i nühom! Gel gel! Zįrā iķbālüŋ saŋa teveccühünden ziyāderek
zamāne kām-rānlıķ ümįdinden ötüri geldi. YaǾnį ey behişt-i nühom! Zamāneden dāduŋla
kām-rān olsun içün senden ziyāde kām-rānlıķ ümįdindedür. Pes ey źāt! Gel ve serįr-i
salŧanatuŋda kām-rān ol tā ki müştāķuŋ olan zamāne daħı seni kām-rān görüp kām-rān olsun,
dimekdür.
اگر هوای سمن ﺩاشت نوبهاﺭ ﺭسید
318آمد

ﻭگر امید ثمر ﺩاشت بوستاﻥ

17. Eger hevā-yı semen dāşt nev-bahār resįd
Veger ümįd-i ŝemer dāşt būstān āmed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey behişt-i nühom! Gel gel! Eger yāsemįn ve lāleye meylüŋ vāķıǾ ise işte
şeref-i teşrįfüŋle nev-bahār irdi. YaǾnį hevā-yı Ǿālemi nev-bahār iĥāŧa ķıldı. Ve eger bār u
ŝemereye maĥabbetüŋ ġālib ise işte cihāna Ǿadāletüŋle sāye-efgen olduġuŋdan cihān bütün
bütün mįvezār u sebzezār oldı, dimekdür.
قلم بناﻥ توسنجید ﻭ نه فلک ﺭا گفت
319آمد

خوشا هالﻝ که هم شکل این بناﻥ

18. Ķalem benān-ı to sencįd ü nüh felek-rā goft
Ħoşā hilāl ki hem-şekl-i įn benān āmed

317

Ey dokuzuncu felek, gel gel senin bahtının açıklığından zamane de daha bahtiyar olarak geldi.

318

Eger yasemin çiçeğine meylin varsa ilkbahar geldi eger meyve ümidin varsa işte bahçe geldi.

319

Parmakların kalemi tutunca, dokuz feleğe, ne hoş hilal ki bu parmakların şekline benzedi, dedi.

468

Ey źāt! Mübārek parmaķlaruŋ ķalemi sencįde idüp kavrayıcaķ, ķalem şekl-i hilāle münķalib
oldı. Ve nüh felege ħiŧāb idüp didi ki: Zihį devlet ü saǾādetüŋe hilāl şekli benānum şekline
mānend imiş! YaǾnį hilālüŋ ķad-ħamįdeligi benānuma mānend olduġı zihį hilālüŋ devlet ü
saǾādeti! Dimekdür.
حریم ﺭﻭضه جاﻩ ترا بوﺩ چمني
320آمد

که آفتاﺏ ﺩﺭ اﻭ شکل اقحواﻥ

19. Ĥarįm-i ravża-i cāh-ı to-rā buved çemenį
Ki āfitāb der-ū şekl-i uķĥuvān āmed
“Uķĥuvān”321 papadya didükleri bir çiçekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Cāh u celālüŋ ravżasınuŋ ĥarįmi yaǾnį ħās maĥalli bir gūne laŧįf ü
dil-fezā çemenzār u sebzezār olur ki anda āfitāb şekli uķĥuvān vāķıǾ olmışdur. YaǾnį cāh u
celālüŋ çemenzārı ol mertebe zįnet-geştedür ki āfitāb anda uķĥuvān çiçegi gibi bį-mertebe
bir şükūfe vāķıǾ olmışdur, dimekdür.
تویی که ﺩﺭ اﺯﻝ اندیشه اﺕ بذکر قضا
322آمد

گذشت بر اثرﺵ امر کن فکاﻥ

20. Toyį ki der-ezel endįşeet be-źikr-i ķażā
Güźeşt ber-eŝereş emr-i kün fekān āmed
Bu beytden murād bu ola ki kevn ü mekān įcād u bünyād olmazdan ervāĥ-ı Ǿālem ħalķ
olduġına işāretle memdūĥı sitāyiş idüp buyırur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı ĥuceste-śıfat! Şol źāt-ı muĥteremsüŋ ki rūz-ı ezelde źihn-i ķadre
geçdüŋ ve

320

Senin harem bahçen öyle bir çimenliktir ki güneş orada papatya şeklini almıştır.

321

Derkenar: “Ķurāś” ħalāś vezninde ism-i bābūnedür ki ǾArabįde uķĥuvān ve Türkįde papadya nevǾinden

śıġır gözi ve ķoyun gözi ve śıġır papadyası didükleri nebātdur. Gerçi bābūne muŧlaķ papadyadur. Lākin
muśannif Ǿindinde Ǿuķĥuvān bābūne-i kārdur. Kenzü’l-Lüġa’da żamm-ı ķāf u teşdįd ile mażbūŧdur. Ancaķ
uķĥuvān ǾArabį oldıġı ve Fārsį şįveyle ķurāś olduġı içün taĥşiye şod ez-Burhān-ı ĶāŧıǾ.
322

Sen ezel gününde, düşüncesi kader olarak betimlenensin ve onun etkisi üzere (onun ardından) ol emri oldu

şeklinde ortaya çıktı.
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[33a]
emr-i Kün fekān323 eŝerine pey-revüŋ olup geldi. YaǾnį rūz-ı ezelde var olmaŋa ķadar
taǾalluķ idince, emr-i kün-fekān eŝerine geldi. Zįrā fıŧratuŋ cümle mümkinātdan aķdemdür.
Pes ħilķatüŋe ķadar taǾalluķ itdükden śoŋra “kün” lafžı mümkināta śādır oldı, dimekdür.
مگر ثنای تو اﺯ ﻁبع میکند شبگیر
324آمد

که گوﺵ بر ﺩﺭ ﺩﺭﻭاﺯﻩ ﺩهاﻥ

21. Meger ŝenā-yı to ez-ŧabǾ mįkoned şeb-gįr
Ki gūş ber-der-i dervāze-i dehān āmed
“Şeb-gįr” bu maĥalde güźer maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Ġālibā ŧabǾ-ı ŝeniyyeden ŝenā vü sitāyişüŋ güźer ü kūç idiyor ki gūş
der-i dervāze-i dehāna ķarįb olup yir eylemiş. YaǾnį gūş u dehān śoķaġına ķarįb olup cāygįr olduġına bāǾiŝ medĥ ü ŝenāŋ ŧabǾdan zebāna gelüp kūç idiyor tā ki gūş ol medĥi istimāǾ
eylesün içün dimekdür.
مگر ﺩعای تو جوﺵ ﺯ ﺩﻝ که حسن قبوﻝ
325آمد

شکافت برقع تاثیر حد ﺯباﻥ

22. Meger duǾā-yı to cūş zi-dil ki ĥüsn-i ķabūl
Şikāft burķaǾ teǿŝįr-i ĥad zebān āmed
“Şikāft” yardı, dimekdür. “BurķaǾ” yaşmaķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı mükerrem! Meger kūçe-i ŝeniyyede duǾā-yı beķā-yı Ǿömr ü devletüŋ
cūş u ħurūş itmekdedür ki ĥüsn-i ķabūl teǿŝįr perdesini yardı, dimekdür.
فلک بلجه هستی بعکس فرمانت
326آمد

323

ﺩﻭ غوﻁه ﺯﺩ بته عمر جاﻭﺩاﻥ

“[Muhakkak ki Allah’ın indinde (nezdinde) Hz. Îsâ’nın durumu, Hz. Âdem’in durumu (fıtratı) gibidir. Onu

topraktan yarattı. Sonra ona] “ol” dedi (ve o oldu).” (Âl-i İmrân/3:59)
“Allah’ın yaratmayı dilediği şeye, “ol” diye emretmesi ve böylece onun varlık sahasına çıkması” demektir.
324

Acaba senin övgün fıtrattan yol almaktadır ve o yüzden kulak, ağız kapısına gelmiştir.

325

Acaba senin duan gönülden çoşmakta mı ki hüsn-i kabulü perdeleri parçalayarak dil sınırına kadar geldi.

326

Felek senin emrinin aksine varlık dalgasına iki kez daldı ve ebedî ömrün sonuna ulaştı.
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23. Felek be-lücce-i hestį be-Ǿaks-i fermānet
Du ġavŧa zed be-teh-i Ǿömr-i cāvidān āmed
“Lücce” ŧalga dimekdür. “Ġavŧa” ŧalmaķ maǾnāsınadur. “Be-teh” be-maǾnā ķaǾr.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey padişāh-ı felek! Senüŋ fermānuŋ ve emrüŋ ħilāfını eyleyüp varlıķ
lüccesini defǾaten ġavŧa urup Ǿömr-i cāvidānuŋ altına geldi. Eger felek fermānuŋla bir kez
ġavŧa urmış olaydı, Ǿömr-i cāvidānuŋ çāķ sįnesine çıķardı. İki ġavŧadan murād ŧūfān u rūzgār
ǾĀd ve Ŝemūd ve Ŧūfān-ı Nūĥ Ǿaleyhi’s-selāmdur ki iki kez ġavŧa-zen-i baĥr-ı ŧūfān oldı.
Pes bu keyfiyet işte emrüŋ ħilāfından vāķıǾ oldı ki murād žulm ü taǾaddįdür. Zįrā cihānuŋ
defǾa-i evvelįde rūzgār ile ŧūfān olduġı keŝret-i fısķ u žulmden nāşįdür. Keźālik defǾa-i
ŝānįde daħı āb ile ġarķ olduġı ħilāf-ı emr-i Źü’l-celāl’den nāşįdür. Pes defǾa-i ŝāliŝde daħı
cihānı başdan başa āteş iĥāŧa idüp ħarāb olsa gerek. Bu Ǿalāmetler ise žulm ü taǾaddįden
neşǿet ider ki ħilāf-ı Ǿadldür. Pes dimek olur ki felek emr ü fermānuŋla ġavŧa-zen-i deryā
olup fısķ u žulmden biri olaydı Ǿömr-i ābda vāśıl olurdı ki murād ķıyāmete dek bu miŝillü
Ǿalāmāt-ı şedįdeyi görmezdi, dimek ola. Vallāhu aǾlem.
امید بر اثر نقش پای احسانت
327آمد

ﺩﻭ گاﻡ ﺯﺩ بسر گنج شایگاﻥ

24. Ümįd ber-eŝer-i naķş-ı pāy-ı iĥsānet
Du gām zed be-ser-i genc-i şāyegān āmed
“Genc-i şāyegān” şol ħazįne-i bį-Ǿaded u pāyāndur ki Şāh Ħusrev’e deryā cānibinden şiddeti muħālefet-i rūzgār ile sefįne-i pür-zer ü dįnār gelmişdi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kān-ı seħā v’ey menbaǾ-ı śıdķ u śafā! İĥsān u inǾāmuŋ şol mertebededür
ki
[33b]
ümįdüŋ kendisi iĥsānuŋ pāyı izine gelmek içün bir iki adım atınca çāķ genc-i şāyegānuŋ
başına irişdi. YaǾnį ümįd inǾām u iĥsānuŋa varmaķ içün çend adım atınca fi’l-ĥāl genc-i
meźkūruŋ üzerine geldi. Ĥāśılı ümįdile müstaġraķ-ı iĥsānuŋ oldı, dimekdür.

327

Ümit, senin ihsan ayağının izinde birkaç adım attı ve Hüsrev’in hazinesini buldu.
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فلک بمدﺡ تو ﺩﻭشینه کرﺩ تحریکم
328آمد

چنانکه نطق بنزﺩیک ﺩاستاﻥ

25. Felek be-medĥ-i to dūşįne kerd taĥrįkem
Çünān ki nuŧķ be-nezdįk-i dāstān āmed
“Dūşįne” giceye mensūb dimekdür. “Dāstān”dan murād ǾUrfį’nüŋ ferzendinüŋ vefātını
işǾārdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Memdūĥu’ś-śıfāt! Felek, dün gice bendeki medĥüŋ inşāsına taĥrįke cürǾet
itdürdi. Bir ŧarz nuŧķ vāķıǾu’l-ĥāl olan nezdįkinde düşdi. YaǾnį sitāyişüŋ ne ise fāǿide-i ĥāli pür-melāl daħı anda ķarįb vāķıǾ oldı, dimekdür.
ﺯعجز ﺩﻡ ﺯﺩﻡ اندیشه لب گزید ﻭ گفت
329آمد

که ﺭاﺯ سینه اندیشه بر ﺯباﻥ

26. Zi-Ǿacz dem zedem endįşe leb gezįd ü goft
Ki rāz-ı sįne endįşe ber-zebān āmed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ĥālet-i Ǿaczümden dem urup aĥvāl-i pür-melālümi ifādeye ibtidār
eyledügümde endįşem lebin ıśırup baŋa ħiŧāb eyledi ki ey ǾUrfį! Ĥayf ki sįneŋde merkūz
olan esrār-ı nihānįyi ķāle getürdüŋ. YaǾnį ne cesāretle derūnuŋda mermūz olan rāz-ı ħafįyi
ĥużūr-ı Ĥażret-i Fāyiżu’n-nūra ižhār eyledüŋ? Zįrā bu miŝillü şikāyet münāsib-i aĥvāl-i reǿyi feŧānetüŋ degildi, diyü endįşüm muħāŧabı oldum, dimekdür.
 بحاﻝ ﺩلم تو میداني330خدایگانا
331آمد

چه گویمت که ﺩلم چوﻥ ﺯغم گراﻥ

27. Ħudāyegān be-ĥāl-i dilem to mįdānį
Çe gūyemet ki dilem çün zi-ġam girān āmed

328

Felek seni methetmek için dün akşam beni öylesine kışkırttı ki söz destâna yaklaştı.

329

Acziyetimi anlatmak için ağzımı açtım, düşünce dudağını ısırarak, göğsünün sırrı dile geldi, dedi.

330

Derkenar: Ħudāyegān olur, śāĥib-devlet olana dirler.

331

Efendim gönlümün hâlini sen biliyorsun. Sana gönlümün hüzünden dolayı ne kadar ağırlaştığını nasıl

söyleyim!
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh! Derd-i derūnumı yaǾnį gezend-i śarśar-ı ħazān ile pejmürde
ŝemere-i būstānumdan giriftār olduġum ġavāǿilüm beyānından müstaġnįsüŋ. Ġayr-ı ālām-ı
dehr-i nā-hencārdan ne derecelerde muġayyer olduġumı ne ŧarįķile ifāde ideyüm ki? Murād
ifāde-i ĥāl-i ferzendidür.
چه احتیاﺝ که گویم که مرﺩ عرفی ﺭا
332آمد

چه برسر اﺯ هوﺱ مرﮒ ناگهاﻥ

28. Çe iĥtiyāc ki gūyem ki merd-i ǾUrfį-rā
Çe ber-ser ez-heves-i merg-i nāgehān āmed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Maĥall-i iĥtiyāc degildür ki ižhār ideyüm ki heves-i merg vāķıǾ
olmasından nāgāh merd-i ǾUrfį’ye ne ser-encām geldi? dimekdür.
بر این مصیبت عظما که ﺩهر سنگین ﺩﻝ
333آمد

ﺯ گریه هر سر موچشم خونفشاﻥ

29. Ber-įn muśįbet-i Ǿužmā ki dehr-i sengįn-dil
Zi-girye her ser-i mū çeşm-i ħūn-feşān āmed
Maĥśūl-ı Beyt: Bu muśįbet-i Ǿužmā ki ser-encāmum oldı, dehr-i seng-dil bile ġarįbligüme
riķķat u şefķat idüp muśįbet-i Ǿužmā taǾarrużıyla dūçār olduġum ālāma giryān oldı. Şol
mertebede ki keŝret-i bükādan her ser-i mūyı çeşm-i ħūn-feşān vāķıǾ oldı, dimekdür.
چناﻥ فریفته مرا گریه های ﺭﻭحاني
334آمد

که چشم اﺯ هوﺱ قطرﻩ ای بجاﻥ

30. Çünān firįfte me-rā giryehā-yı rūĥānį
Ki çeşm heves-i ķaŧreį be-cān āmed
“Firįfte” aldayış maǾnāsınadur.

332

Urfî’nin kim olduğunu ve Urfî’nin ölüm hevesinden başına ne belalar geldiğini söylememe ne gerek var ki!

333

Bu büyük musîbette ki acımasız felek ağlamaktan her bir saç telini kan fışkıran göze dönüştürmüştür.

334

Rûhânî ağlamalar beni öyle kandırdı ki göz bir damla hevesi ile tekrar canlandı.
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Maĥśūl-ı Beyt: Cān u dilden olan rūĥānį giryelerini ol derecelerde firįfte eyledi ki dįdelerüm
heves-i çekįden-i ķaŧarāt-ı eşkden cān Ǿalāmetine geldi. YaǾnį bu muśįbet-i Ǿužmā sebebiyle
baŋa vāķıǾ olan rūĥānį giryelerden dįdelerüm heves-i cereyān-ı
[34a]
ķaŧarāt-ı eşkden ĥālet-i nezǾ geldi, dimekdür. Murād keŝret-i büķādur.
برفت ﻭ لطف تو بر من گماشت ﻭین بدلی است
335آمد

بنزﺩ عقل که تاﻭاﻥ این ﺯیاﻥ

31. Be-reft ü luŧf-ı to ber-men gumāşt v’įn bedelį est
Be-nezd-i Ǿaķl ki tāvān-ı įn ziyān āmed
“Gümāşt” ĥavāle itdi, dimekdür. “Tāvān” Ǿivaż u bedel, ödek maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şükūfe-i būstānum ve ŝemere-i naħl-i cānum olan ferzende dil-pesendüm
rıĥlet eyledi ve senüŋ luŧf u iĥsānuŋı üzerüme ĥavāle eyledi. Ol rıĥlet itdiyse luŧf u iĥsānuŋ
aŋa bedel vāķıǾ oldı. Pes bu muśįbete bedel bu niǾmet-i Ǿužmā herkese müyesser degildür,
dimekdür. YaǾnį nezd-i Ǿuķalāda bu ziyāna luŧfuŋ Ǿivaż vāķıǾ olmaķ niǾmet-i bį-minnetdür,
dimekdür.
که ﺭهبرﺵ بعدﻡ شد که مرﮒ ﺩﺭ مرگش
336آمد

سیاﻩ پوﺵ تر اﺯ عمر جاﻭﺩاﻥ

32. Ki reh-bereş be-Ǿadem şod ki merg der-mergeş
Siyāh-pūş to-rā zi-Ǿömr-i cāvidān āmed
Maĥśūl-ı Beyt: Mergüŋ kendisi ŝemere-i naħl-i būstānum rıĥletine ve anı Ǿademe iletmek
içün reh-ber olıcaķ bütün bütün Ǿömr-i cāvidānından kisvet-i siyāh ve libās-ı taǾziyet-pūş u
mātem-zede olduġı ĥālde geldi. YaǾnį merg ki anuŋ ķuvvetine ve Ǿademe rıĥlet itdürmek
meǿmūriyetiyle geldi, benüm aĥvāl-i pür-melālümi göricek riķķat u şefķat birle kisvet-i
mātem ile melbūs olup geldi ve anı cānib-i Ǿademe rıĥlet itdürmege reh-ber oldı, dimekdür.
توآگهی که مرا اﺯ غرﻭﺏ آﻥ خوﺭشید
335

Gitti ve senin lutfunu benim üzerime bıraktı ve bu, akıl nezdinde o zararın telafisi olacak bir bedeldir.

336

Ölüm, yokluk yolunda ona rehberlik yaptığı için onun vefatında ebedî ömürden siyah giyinmiş olarak geldi.
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337آمد

چه گنجهای سعاﺩﺕ که بر ﺯیاﻥ

33. To āgehį ki me-rā ez-ġurūb-ı ān ħurşįd
Çe genchā-yı saǾādet ki ber-ziyān āmed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Āgāhsuŋ ki ol ħurşįdüŋ zevāli ve ġurūbı baŋa ne saǾādet ü devlet
ħazāǿini ziyān u żararına bāǾiŝ oldı. YaǾnį anuŋ zevāli bizi envāǾ-ı gūne miĥen ü meşaķķate
ve ĥālet-i Ǿacze dūçār eyledi, dimekdür.
ﻭلی بنسبت اﻭصاﻑ ﻭحدﺕ اﺭﻭاﺡ
338آمد

هماﻥ که ﺭفت بنزﺩیک من هماﻥ

34. Velį be-nisbet-i evśāf-ı vaĥdet-i ervāĥ
Hemān ki reft be-nezdįk-i men hemān āmed
Belį ol ħurşįdüŋ zevāli sebebiyle dūçār-ı miĥen ü meşaķķat oldum ammā vaĥdet-i ervāĥ
vaśfı nisbetiyle hemān ol gitdiyse senüŋ gibi bir źāt-ı memdūĥu’ś-śıfāt baŋa bedel oldı.
YaǾnį vaĥdet-i ervāĥa nisbetle elbette her bir eczā aślįsine rücūǾ itse gerek. Pes ol aślına
rücūǾ eylediyse baŋa çendān ġam degildür. Zįrā źāt-ı şerįfüŋ gibi bir ħamįde-ħıśāle mālik
oldum, murād kendi kendine tesellį-i ħāŧırdur.
بهاﺭ باﻍ مرا گر قضا بجنت برﺩ
339آمد

بهاﺭ باﻍ بهشتم ببوستاﻥ

35. Bahār-ı bāġ-ı me-rā ger ķażā be-cennet bered
Bahār-ı bāġ-ı behiştem be-būstān āmed
Bu ķaśįdede vāķıǾ fevt ü rıĥlet teşekkįsi baǾżılar aķrabādan birinüŋ fevtidür ve baǾżılar
birāderi fevtidür, didüklerini istimāǾ-ı Ǿācizį olmış ise de muŧlaķ ferzendi fevt olduġı bu
beytden nümāyāndur ki “bahār-ı bāġ-ı me-rā” diyü ifāde-i merām eylemiş. “Be-heştom”
sekizinci maǾnāsınadur.

337

Sen bilirsin ki o güneşin batışı beni ne saadet hazineleri zarara uğrattı.

338

Ama ruhların birliği vasıflarına göre ancak o giden zatın kendisi benim yanıma dönmüştür.

339

Kader eğer benim bahçemin baharını cennete götürdüyse işte cennet bahçesinin baharı bu bahçeye geldi.
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Maĥśūl-ı Beyt: Bāġ-ı bahārum. YaǾnį ŝemere-i fuǾādum olan maĥśūlüm egerçi ķażā vü ķader
anı cānib-i cennātü’n-naǾįme isrā idüp miyāne-i ĥūr u ġılmānda mānend-i ŝüreyyā bir nişāne
eylediyse ne ġam. İşte sekizinci cennetüŋ bahārı ki Mįr Ebū’l-Fetĥ’dür, būstān-ı cihāna
geldi, yaǾnį fevt.
[34b]
Maĥśūl-ı Beyt: Būstānumdan çendān baŋa ġam vāķıǾ olmaz. Zįrā bahār-ı bāġ-ı heştom olan
Memdūĥ, būstān-ı cihāna kimisi bize bedeldür ve anuŋla iftiħār itsem gerekdür, dimekdür.
من آگهم که کزآﻥ شب چراﻍ گم کرﺩﻡ
340آمد

چه گوهرﻡ بتالفی آﻥ ﺯیاﻥ

36. Men āgehem ki k’ez-ān şeb-çerāġ gum kerdem
Çe gevherem be-telāfį ān ziyān āmed
“Telāfį” telefden geçmiş ve żāyį olmış, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ser-encāmum olan vāķıǾa-i pür-melālden āgāhum ki ol şeb-çerāġı żāyiǾ
eyledüm. Ammā çendān tefekkür itmem. Zįrā ol ziyān u telef olmış şeb-çerāġuma Ǿivaż-ı
büķāyı bį-ĥadd u ġāyāt gevher-i girān-behālar geldi ki taǾbįri muĥālatdandur, dimekdür.
Murād cülūs-ı serįr-i salŧanatı pādişāhįdür.
هرآﻥ عرﻭﺱ که ﺩﺭ نوحه شد ﺯحجله نطق
341آمد

ﺯ ﺭاﻩ تهنیت اینک به آستاﻥ

37. Her ān Ǿarūs ki der-nevĥa şod zi-ĥacle-i nuŧķ
Zi-rāh-ı tehniyet įnek be-āsitān āmed
“Nevĥa” feryād u fiġān dimekdür. “Şod” bunda “reft” maǾnāsına müstaǾmeldür. “Tehniyet”
“mübārek bād maķāmındadur. “Įnek” işte dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şeb-çerāġum vefātı eŝnāsında her ol Ǿarūslar ki nuŧķum cümlesinden ŧışra
gitmişdiler ki murād fiġān u nevĥalardur, şimdi bu Ǿālį-cenābuŋ teşrįfinden ol Ǿarūslar
mübāreklemek ve tehniyet içün āsitāneme geldiler. YaǾnį şeb-çerāġum ve ŝemere-i fuǾādum

340

O geceyi aydınlatan mumu kaybetmiş olsam da o zararın bedeli olarak ne güzel bir inciyi ele geçirdiğimin

farkındayım.
341

Ağıt yakan her bir yeni gelin söz gerdeğinden taziye için senin kapına geldi.

476

fevti hengāmında her ol āh u fiġān Ǿarūsları ki nuŧķum cümlegāhından ŧışra gitmişlerdi, şimdi
böyle bir Ǿālį-cenāba nāǿil olduġumdan ol Ǿarūslar mübārek-bād u tehniyeleriyle āsitāneme
geldiler, dimekdür.
همیشه تا ﺭسد اﺯ آسماﻥ بگوﺵ این قوﻝ
342آمد

که عهد ﺩﻭلت بهماﻥ شد ﻭ فالﻥ

38. Hemįşe tā resed ez-āsumān be-gūş įn ķavl
Ki Ǿahd-i devlet behmān şod u filān āmed
“Behmān” fülān kimse maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Hemįşe sū-yı āsumāndan bu ķavl semāǾa ire. Ne ķadar ki fülānuŋ
devlet ü iclāli devri zevāle münķalib olup ve fülānuŋ baħt u devleti serįr-i salŧanata irdi, lafžı
cānib-i felekden gūşa irene ķadar āsumān taǾbįrinden murād belā-yı āsumānį ve raĥmet-i
āsumānįye işāretdür.
ﺯ ﺩﻭﺭﻩ تو نکو باﺩ آسماﻥ تا حشر
343آمد

که ﺩﻭﺭ حشمت این ﺭفت ﻭ ﺩﻭﺭ آﻥ

39. Zi-devre-i to nikū bād āsumān tā ĥaşr
Ki devr-i ĥaşmet-i įn reft ü devr-i ān āmed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Bū’l-Fetĥ! İlā-yevmi’l-ķıyām āsumānuŋ yādına devrüŋ yād olmasun ve
dimeye ki bu şāhuŋ devri gitdi ve dįgerüŋ devri geldi. YaǾnį devlet ü iķbālüŋ zevāli bādı
āsumānuŋ ħāŧırına güźer itmesün. Tā ki devletüŋ devri gitdi ve ġayrınuŋ salŧanatı hengāmı
geldi dimeye. Murād ķıyāmete dek devletüŋ ħurşįdi ġurūb u zevāle irmesün diyü duǾā-yı
ħayr yeridür, dimekdür.
9

342

Her zaman semadan böyle bir söz işitildiğinde, filan kimsenin devletinin zamanı geçti ve filan kişi geldi.

343

Senin döneminden başlayarak felek kıyamete kadar iyi olsun zira birinin ihtişam zamanı bitti ve diğerinin

dönemi geldi.

477

Bu Ķaśįde BaǾżı Aĥvāl-i Nā-sezā Żımnında Şikāyetile ve Ĥikāyetile Ālūftedür344
[mefāǾįlün/mefāǾįlün/feǾūlün]

سری ﺩﺭ عهد ما ساماﻥ نداﺭﺩ
345نداﺭﺩ

کسی کو آﺏ ﺩاﺭﺩ ناﻥ

1. Serį der-Ǿahd-i mā sāmān ne-dāred
Kesį k’ū āb dāred nān ne-dāred
“Sāmān” dįbācesinde źikri sebķat iden maǾnā-yı Ǿādįden ħoş-zindegānįlik maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Merĥūm ǾUrfį Ĥażretleri, ħiŧāb-ı Ǿām
[35a]
ŧarįķiyle buyurur. Devrümüzde felek bir heyǿet kesb itmişdür ki bir şaħś veyā bir ferd
kimesne bir ŧarzile ĥālet-i sāmān ŧutmaz. YaǾnį bir gūne asāyiş-i zindegānįlik idemez ki
kāffe-i mülāzemesi müheyyā ola. Şol mertebe ki bir şaħśuŋ bir cürǾa ābı olsa şiddet-i Ǿaŧşı
baśdurmaķ içün bir dilim itmegi yoķdur. Pes aĥvāl-i Ǿacįbe ki Ǿavāmuŋ miyānında girmişdür.
Bu keyfiyet ise fısķ u fücūr ve žulm ü taǾaddįden neşǿet itmişdür, dimekdür.
مناﺩی میزند ﺩﺭ شش جهت یﺄﺱ
346نداﺭﺩ

که ﺩﺭﺩ مفلسی ﺩﺭماﻥ

2. Münādį mįzened der-şeş cihet yeǿs
Ki derd-i müflisį dermān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Devrümüzüŋ ĥālet-i perįşāniyeti şol mertebeyi kesb itmişdür ki şeş cihetden
münādįler yeǿs nidāsın ururlar. YaǾnį nidā iderler ki ey Ǿavāmü’n-nās baǾd-ez-įn sizüŋ içün
ĥālet-i yeǿs vardur. Zįrā bu müflislik muśįbet ü derdine devā yoķdur. YaǾnį emr-i Źü’l-celāl
344

Derkenar: Faķįr ü pür-ħaķįr ve ĥiddeti bu ķaśįdede daħı şöyle dirüm ki Şāh Ekber ĥaķķında olan “Ey dāşte

der-sāye hem tįġ hem ķalem-rā” ķaśįdesinden bulınan ķırķıncı beyt ve aşaġısı įmā ider ki yine bu ķaśįde peyā-pey Mįr Ebū’l-Fetĥ’e taķdįm olmış ola ve ibtidā intisāb itmiş olmaġla Mįr Ebū’l-Fetĥ’i medĥ ü tehniye ve
Şāh Kebįr’i taǾziye vü tehniye tarįķi ola. Nitekim Şāriĥ merĥūm raĥmetullāhi leke raĥmete vāsiǾa “bahār-ı bāġı me-rā” beytini sened idüp önemlidür, dir. Faķįr “hemįşe tā resed ez-āsumān” beyti ile āħer beyti aŋa delālet
ider, görürüm. Fe’l-yetefekker. Ki devr-i ĥaşmet-i įn Żamįrį Mįr Ebū’l-Fetĥ’e Şāh-ı devr-i ān Żamįri ve İşrākį
ve ġayra olur ki Ekber’e oldı. Şāh Ekber gitdi Ebū’l-Fetĥ zamānı geldi diyu dinildi. Śaķına böyle dinilmesün.
345

Bizim dönemimizde kimsenin zenginliği yok; suyu olanın ekmeği yok.

346

Umutsuzluk tellalı, her taraftan yoksulluk derdinin dermanı yok diye bağırıyor.

478

ĥażretlerine imtiŝal ve nehy-i Ǿani’l-münker347e Ǿadem-i ictinābumuzdan giriftār olduġumuz
müflislıķ muśįbeti başumuzdan refǾ ü defǾ olur meśāǾibden degildür, dimekdür.
بشیرینی سخاﻭﺕ جاﻥ بوﺩ لیک
348نداﺭﺩ

کسی کو ﺯﺭ نداﺭﺩ جاﻥ

3. Be-şįrįnį seħāvet cān buved lįk
Kesį k’ū zer ne-dāred cān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Belį cān u dil-i cevānumuz dilek ve seħāvet leźźetin sürmeklik ile şįrįn olur
ammā ne çāre ki servet-i yesārı olmayan şaħśuŋ yaǾnį zenginligi olmayan şaħśuŋ gūyiyā
cānı yoķ. YaǾnį zer ü dįnārdan bį-behrelik cānsızlıġa delāletdür, dimekdür.
چناﻥ عامست بی آبی ﺩﺭ این عهد
349نداﺭﺩ

که بهراﻡ آﺏ ﺩﺭ پیکاﻥ

4. Çünān Ǿāmest bį-ābį der-įn Ǿahd
Ki Behrām āb der-peykān ne-dāred
“Behrām” şāhān-ı selefden birinüŋ ismidür. “ǾĀmest” muĥįt-i Ǿām olmışdur, dimekdür. “Bįābį” Ǿār u nāmūssuzluķdan kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Devrümüzde bį-Ǿār u nāmūsį ķaĥŧı ol mertebe Ǿāleme sārį olmışdur ki Şāh
Behrām mızrāġı peykānında āb teǿŝįr olmamış. Bu nükte ise meşhūrdur ki aǾlā tįġlere keskin
ve ķıymet-dār olsun içün śu virürler. Pes dimek olur ki Ǿālem bir mertebe bį-ab olmışdur ki

347

Emr-i bi’l ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker (iyiliği emredip kötülükten sakınmak ve sakındırmak)

minvalindeki ayetler:
“Sizden, hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten meneden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler
onlardır.” (Âl-i İmrân/3:104)
“Mü’min erkekler ve mü’min kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı
dosdoğru kılar, zekâtı verirler.” (Tevbe/9:71, 112)
“Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû’ ve secde edenler, iyiliği emredip
kötülükten alıkoyanlar ve Allah’ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır.” (Tevbe/9:112)
348

Tatlı günlerde cömertlik can gibi güzeldir ama serveti olmayanın da canı yok gibidir.

349

Bu zamanda namussuzluk öyle yaygındır ki Mars gezegeninin (veya Behram) kılıcında bile su yoktur.

479

tįġ-i Behrām bį-ābįden rüsvā-yı Ǿām olmışdur. Zįrā bir tįġde āb olmayıcaķ kimse anı almaz.
Pes devrümüzüŋ aĥvāl-i keyfiyeti daħı böyle olmışdur, dimekdür.
ﺯ قحط ناﻡ بمهمانی عیسي
350نداﺭﺩ

بجز یک ناﻥ فلک ﺩﺭ خواﻥ

5. Zi-ķaĥŧ-ı nām be-mihmānį-i ǾĮsį
Be-cuz yek nān felek der-ħˇān ne-dāred
“Felekden” maķśad dörünci tabaķa-i semāvātdur ki mesken-i ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām olup
ķamerüŋ daħı devr-i dāǿimi ol tabaķadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bisāŧ-ı zemįne iżāfet iden şiddet-i ķaĥŧ u ġalādan āsumāna daħı rāciǾ olduġı
şundan āşikārdur ki Ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām gibi źāt-ı muĥterem kendinüŋ Ǿazįz ve
bāǾiŝ-i iftiħārı olacaķ mihmānı iken śofrāsında bir ķıtǾa itmeginden ġayrı itmegi yoķdur.
YaǾnį devrümüzde vāķıǾ şiddet-i ķaĥt-ı felege daħı iśābet
[35b]
itdügi bundan nümāyāndur ki rūĥullāh kendinüŋ Ǿazįz mihmānı iken henūz śofrāsında bir
śomunı meydāndadur. Bu Ǿacz ise ķaĥtdan vuķūǾ bulmışdur. Zįrā rūĥullāh mihmānı
olduġından keŝret-i tetimmāt iktiżā iderdi, murād tabaķāt-ı rābiǾada māhdur ki bir śomun
miŝālidür.
هنرﻭﺭ ناﻥ کجا یابد که عیسي
351نداﺭﺩ

بگرﺩﻭﻥ ﺭفت ﻭ جز یک ناﻥ

6. Hünerver nān kocā yābed ki ǾĮsā
Be-gerdūn reft ü cuz yek nān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Zamānede hünerver nānı ķande bulsun ki? Ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām gibi
źāt felege mihmān gitmiş iken sofrasında bir itmegi var. Bu remzi tekrārdan murād, kemāli şiddet-i ķaĥŧ ve teǿkįd-i ġalā beyāndur.

350

Felek Hz. İsa misafiriyken şöhret kıtlığından dolayı feleğin sofrasında sadece bir ekmeği vardı.

351

Sanat ve ilim insanları ekmeği nereden bulsunlar ki İsa bile gökyüzüne kadar gitmiş ve tek ekmekten başka

bir şeyi yokmuş.

480

مجو لؤلؤ که اﺯ بس تنگدستي
352نداﺭﺩ

خزﻑ هم ﺩﺭ صدﻑ عماﻥ

7. Me-cū Lüǿlüǿ ki ez-bes teng-destį
Ħazef hem der-śadef ǾUmmān ne-dāred
“Ħazef” śaķsı pāresi dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Deryādan lüǿlüǿ ŧaleb itme. Zįrā ġāyet teng-destį vü ķaĥŧdan deryā-yı
ǾUmmān içindedür. Yerine śadefler ħazef pārçalarına bile mālik degillerdür. YaǾnį şiddet-i
ķaĥŧ u ġalā bir menzile vardı ki deryāda śadefler derūnında dür derūnında ħazef pārelerine
bile mālik degildür.353
حدیثم اﺯ ﺯباﻥ ﺩیگراﻥ است
354نداﺭﺩ

ﺯ من این گفتگو امکاﻥ

8. Ĥadįŝem ez-zebān-ı dįgerān est
Zi-men įn guftugū imkān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Bu teng-destlik ve müflislik şikāyeti sūret-i žāhirde benden śādır olur gibi
görinür ammā benden degildür. YaǾnį źikri sebķat iden teşekkįler ġayr-ı hünermendler
dehānı merāmıyladur. Zįrā benden taǾalluķāt-ı dünyā içün Ǿacz ü şikāyet śādır olmaz ve
emtiǾa-i bį-beķā içün benden güftügū vuķūǾ bulmaķ mümkin degildür, dimekdür.
چناﻥ اﺯ بی ﺯﺭی شاﺩیست عرفي
355نداﺭﺩ

که پنداﺭی بزﺭ ایماﻥ

9. Çünān ez-bį-zerį şādįst ǾUrfį
Ki pindārį be-zer įmān ne-dāred

352

İnciyi arama ki denizde kıtlıktan dolayı okyanusta sedef içinde ucuz boncuk bile bulunmaz.

353

Derkenar: Beyt:

Ġanįdür Ǿaşķ ile göŋlüm ne māl ü ne menālüm var
Ne vaśl-ı yāre ħandānum ne hicrāndan melālüm var [Yahyā Bey]
354

Bu sözlerim diğerlerin dilindendir yoksa benden böyle sözler imkânsızdır.

355

Urfî servetsizlikten o kadar mutludur ki sanırsın servete imanı yok.

481

Maĥśūl-ı Beyt: Bu miŝillü emtiǾa-i bį-beķā içün ǾUrfį’den güftügū śādır olmaduġından başķa
bį-zer ü dįnār ǾUrfį şol mertebe fevķa’l-ġāye şādımān ve mesrūrü’l-cināndur ki žannidersüŋ
aślā zer ü dįnār reh-i įmānı yoķdur. YaǾnį zer ü dįnār maĥabbeti derūn-ı ǾUrfį’de cāy-gįr
olmaduġından başķa bį-ŝebāt u bį-vücūdluġına iķrārı vāķıǾdur. YaǾnį zer ü dįnāruŋ aślı ve
nesli yoķ gibi iǾtiķād iderüm, dimekdür.
همه این تنگ ﺩستیها ﺯفسقست
356نداﺭﺩ

ﻭ گرنه بذﻝ حق پایاﻥ

10. Heme įn teng-destįhā zi-fısķest
Ü ger ne beźl-i Ĥaķ pāyān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Bu ķaĥŧ u ġalā teng-destlikler ki Ǿāmmeye şāmil olmışdur, Ǿālemüŋ ser-tā-pā
fıśķ u fücūrından neşǿet itmişdür. Yoĥsa ħāşāllāh ki rezzāķ-ı Ǿālem olan Cenāb-ı Kibriyā’nuŋ
beźl ü iĥsānı pāyān ŧuta. YaǾnį fısķları ĥasebiyle Ĥaķ TeǾālā hįçbir ferdüŋ rızķını kesmez.
Nitekim Şeyħ SaǾdį raĥmetullāhi Ǿaleyh buyurur:
پرﺩﻩ ناموﺱ بندگاﻥ به گناﻩ فاحش ندﺭﺩ
357نبرﺩ

ﻭ ﻭﻅیفه ﺭﻭﺯی به خطای منکر

Perde-i nāmūs-ı bendegān be-günāh-ı fāĥiş ne-dered
Ü važįfe-i rūzį be-ħaŧā-yı münker ne-bered
[36a]
Beyt budur ki günāh-ı fāĥişleri sebebiyle rızķların bereketi refǾ olup ĥālet-i faķra dūçār
olmışlardur. Niteki Ĥażret-i Seyyid-i Veled-i Ādem śallallāhu TeǾālā Ǿaleyhi ve sellem
ĥadįŝ-i muǾciz-tevǿemlerine beyān buyurdılar: Beşşirü’l-ķātil bi’l-ķatli ve’z-zānį bi’l-faķr358

356

Bu yoksullukların hepsi fesatlık yüzündendir. Yoksa Allah’nın cömertliğinin sonu yoktur.

357

âşıkare günahlarından dolayı kullarının namus perdelerini kaldırmaz, vazife ve rızıklarını onların kabul

edilmez hatalarından dolayı kesmez.
358

“Öldüreni ölümle, zînâ edeni fakirlikle ikaz edin.” (İtkânu mâ-Yuhsenu min-el-Ahbari Dâire ale’l-Elsun,

Muhammed bin Muhammed el-Gazzî, Thk.: Halil bin Muhammed el-Arabi, El-Faruk el-Hadise Yayınevi,1 .
Baskı h.1415, s. 182/1).

482

نیابی هیچ شیخ پاک ﺩامن
359نداﺭﺩ

که ﺩاغی فسق ﺩﺭ تنباﻥ

11. Ne-yābį hįç şeyħ-i pāk-dāmān
Ki dāġį fısķ der-tunbān ne-dāred
“Tunbān” beyāż hümāyūndan yapduķları şalvārdur ki Türkįde tuman dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Zamānede elvān-ı fısķdan pāk-dāmen ve cürm ü Ǿiśyāndan ĥāfıž, ten-i
meşāyıħdan birini bulamazsuŋ ki fıśķ. YaǾnį zinā ve livāŧa dāġ u nişānı şalvārında olmaya,
dimekdür.
کدامین ساﺩﻩ ﺯﻥ بر فعل یابي
360نداﺭﺩ

که بر سر چاﺩﺭ ﺩاماﻥ

12. Kodāmįn sāde zen ber-fiǾl yābį
Ki ber-ser-i çādır dāmān ne-dāred
“Kodāmįn” ķanķı dimekdür. “Sāde” tāze-rū oġlan dimekdür. “FiǾl-i zen” Ǿavrat śanǾatı
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zamānuŋ dūçār-ı ķaĥŧ u ġalāya bāǾiŝ keŝret-i fısķ olduġına delįl budur ki
zamānede ķanķı bir sāde-rū şāb u emred bulduŋ ki efǾāl-i zenānı irtikāb idüp kendi dāmeni
başı üzerinde çādır olmaya. YaǾnį devrümüz şol mertebe fısķ ile memlū oldı ki hįçbir sāderū oġlan bulmazsuŋ ki Ǿavratlar śanǾatın irtikāb itmeye. “Dāmen-ber-ser-i çādūr” didügi
şundan kināye ola ki ġulām-pāreler ĥįz oġlanı ĥįn-i taśarrufında şalvārını ayaķlarına ŧoġrı
atduġı gibi pįrāhenini daħı başına ŧoġrı atduġıdur. Bu maślaĥatı baǾżı envāǾ-ı gūne sikişe
mahāreti olan zevātdan istifsār olınsa ĥaķįķātini maǾlūm idinmek mümkindür. ǾAle’l-ĥuśūl
kitābdan olursa daha tafśillice taķrįre iķtidārları vardur.
چناﻥ بر خضر بوی می گذﺭ بست
361نداﺭﺩ

که ﺭﻩ ﺩﺭ چشمه حیواﻥ

13. Çünān ber-Ĥıżır būy-ı mey güźer best

359

Elbisesinde ahlaksızlık izi olmayan, kötülüklerden ârî ve temiz olan hiçbir şeyh bulamazsın.

360

Hangi temiz yüzlü genç oğlanı bulsan kıyafetinin eteğini çarşaf yaparak başına örtmüştür.

361

Mey kokusu Hızır’ın yolunu öyle bağladı ki ebedilik pınarına doğru yol bulamadı.

483

Ki reh der-çeşme-i ĥayvān ne-dāred
“Güźer” bunda eŝer yerine müstaǾmeldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zamānede rāyiĥa-i kerįhe-i bāde şol mertebe Ĥıżır’a eŝer itmişdür ki çeşmei ĥayvāna varmaġa yolı ķalmamışdur. YaǾnį zamāneyi ol ķadar fısķ-ı mey ıđlāl itmişdür ki
perį rāh-ı hidāyete irmek Ǿadem-i iĥtimāldür. Zįrā “Ĥıżır”dan murād ol devrüŋ pįrleridür,
dimekdür.
غلط شد ﺭاﻩ نعمت خانه ﻭﺭنه
362نداﺭﺩ

نعیم حق ﺩﺭ ﻭ ﺩﺭباﻥ

14. Ġalaŧ şod rāh-ı niǾmet-ħāne ver ne
NaǾįm-i Ĥaķ der ü derbān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Ħāne-i niǾmet rāhı ġalaŧ oldı. YaǾnį Ǿavām fısķları sebebiyle rāh-ı niǾmetħāneyi güm itdiler. NiǾmet-ħāne-i Ĥaķ yoħsa der ve ne derbān ve ne ser-heng ŧutar,
dimekdür. YaǾnį fısķumuz ġalebesinden dįde-i baśįretümüz nā-bįnā olup rāh-ı niǾmetħāneyi biz żāyiǾ eyledük. Yoħsa ĥāşāllāh ki Ĥaķķuŋ niǾmet
[36b]
ħānesi kimsenüŋ üzerine mesdūd ola, dimekdür.
چناﻥ گرمند ﺩﺭ عصیاﻥ که ﺩﻭﺯﺥ
363نداﺭﺩ

غم بیکاﺭی شیطاﻥ

15. Çünān germend der-Ǿiśyān ki dūzaħ
Ġam-ı bį-kārį-i şeyŧān ne-dāred
“Germend” ķızmışlardur, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zamāne ħalķı fısķ u Ǿiśyān Ǿamelinden bir mertebe germiyet ü ķızġınlıķ ile
ħˇāhiş kesb itmişlerdür ki aślā dūzaħ şeyŧānuŋ aǾmāl-i nüħūset-ittiśāline ġam ŧutmaz. YaǾnį

362

Nimetler evinin yolu yanlış oldu yoksa nimet veren Allah’ın be kapısı ne de kapıcısı yoktur.

363

O kadar isyan işleri ile uğraşmaktalar ki cehennem Şeytan’ın işsizliğinin derdinde değildir.

484

şeyŧān fiǾl-i şeyŧānįdedür yāħūd degildür ġamını ŧutmaz. Zįrā Allāh’a ķuluz, diyen Ǿavāmuŋ
ekŝerįsi aǾmāl-i şeyŧānį ile müsteĥaķ-ı nār-ı dūzaħ olmışlardur, dimekdür.364
عمل این ﻭانگهی لب نغمه ﺩاﺭﺩ
365نداﺭﺩ

که مسکین این نداﺭﺩ آﻥ

16. ǾAmel-i įn vā-nigehį leb-i naġme dāred
Ki miskįn įn ne-dāred ān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAvāmuŋ kār u kesbi fısķ u Ǿiśyāndan ġayrı yoķ iken yine leblerin cünbān
idüp teşekkį iderler ki fülān miskįn kimesne māldan hįç nesne ŧutmaduġından mekįlāt u
meşrūbātdan Ǿācizdür diyü birbirin ĥayf iderler. Pes itdükleri menāhįden mülāĥaža itmezler
ki sebeb-i faķr u Ǿaczleridür, dimekdür.
مکافاﺕ عمل ﺭﺯاﻕ خلق است
366نداﺭﺩ

هوای نفس قوﺕ جاﻥ

17. Mükāfāt-ı Ǿamel-i Rezzāķ ħalķ est
Hevā-yı nefs ķuvvet-i cān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAvāmuŋ aǾmāl-i nā-sezālarına mükāfāt u cezā Cenāb-ı Kibriyā bu ķaĥŧ u
ġalā meşaķķatini iǾŧā itmişdür. Zįrā hevā-yı nefse ŧābiǾān eşħāśuŋ cānlarına ġıdā olmaz. Olsa
daħı miĥen ü meşaķķatden girü ķalmaz. YaǾnį Ĥaķ TeǾālā böyle müfsidlere ħayr-cezā iǾŧā
itmez, dimekdür.

364

Derkenar: Laŧįfe maǾlūmdur ki bir kimesne bir ħāne ve bāġ alsa ara yire bir simsār diyu mütereddid ķorlar.

Ve biri evlenmek murād itse düŋür ve bir vesįle miyāncı vażǾ iderler. Şeyŧān daħı dūzaħa müsteĥaķ kimesneleri
sevķ iderdi ve dūzaħı Ǿamele saǾy ider idi. Gördi ki herkes dūzaħį olup ħˇāhişi eyler gider. İġvāyı terk ve anuŋ
terk-i dūzaħ ki “Hel men mezįd” (O gün Cehenneme, “Doldun mu?” deriz. O da “daha var mı?” der.
(Kâf/50:30)) diyu muntažır idi. ǾAcabā şeyŧān vāsıŧa olup kimi göndersem dirdi. Kesādlıķdan ādem isterdi.
İǾdāmü’n-nās mecbūr olınca ġamı ķaldurdı. Şimdi şeyŧān iġvā itsün, hem itmesün, diyu Şeyŧān istiġnā gösterdi.
Nitekim vaķtimüzde bu ĥāletlerle ġāyet iştihārı vardur. Ehl-i kibār oġlan ķullanurlar. Oġlanlar, ĥaremlerini
neǾuzübillāh erenler Ǿan-ķarįb ĥacetini gönderüp ıślāĥ eyleye. Merĥūm ǾUrfį bu zamānı görmeli idi āh.
365

Amel böyle olduğu hâlde dudaklar ötmektedir ki fakirin busu yok osu yok.

366

Amelin karşılığını veren, halka rızk veren Allah’tır. Oysa nefsin hevesleri canı besleyemez.

485

چرا ﺩستی نگه ﺩاﺭﺩ ﺯمانه
367نداﺭﺩ

که هر ﺩﻝ بشکند تاﻭاﻥ

18. Çerā destį nigeh dāred zamāne
Ki her dil be-şikened tāvān ne-dāred
“Tāvān” cezā vü Ǿivaż ve ödemek dimekdür. Ve cürm maǾnāsına daħı gelür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zamāne elini nihān itdügine sebeb nedür? YaǾnį zamāne ķaĥŧ u ġalāya
münķalib olup teng-destį olduġı şol fısķ u Ǿiśyān sebebindendür ki bālāda źikri sebķat itdi.
Şol mertebedeki zamāne gizlendügi eliyle her ķanķı dili şikest eylese āǾvāż u cezā ŧutmaz.
YaǾnį Ǿavāmuŋ mübtelā olduķları fısķ u Ǿiśyān sebebiçün zamāne her kimi telef eylese ķıśāśa
sezā olmaz. Zįrā fısķları ĥadden tecāvüz itdüginden Ǿavāmdan ferd-i vāĥid nüvāzişe
müsteĥaķ degildür. Pes zamāne nihān itdügi eliyle her kimlerüŋ ķalbin şikeste iderse ne bāk,
dimekdür.
بدﺭیا ﺩﺭ مشو کامرﻭﺯ اﺯ آشوﺏ
368نداﺭﺩ

جهاﻥ یک قطرﻩ بی ﻁوفاﻥ

19. Be-deryā der-me-şev k’im-rūz ez-āşūb
Cihān yek ķaŧre bį-ŧūfān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Zamānede deryā maĥabbetine girme. Zįrā bu hengām teşvįş-i encāmda fiteni dehrden deryā-yı cihānuŋ bir ķatresi yoķ ki bir ŧūfān olmaya. YaǾnį cihānuŋ her ķatresi
āşūb-ı ŧūfāndan ħālį degildür. Pes ne lāzum ki deryāyį olasuŋ, dimekdür.
بیاباﻥ ﻁی مکن کش هر بن خاﺭ
369نداﺭﺩ

کم اﺯ صد غوﻝ سرگرﺩاﻥ

20. Beyābān ŧay me-kon k’eş her bün-i ħār
Kem ez-śad ġūl-i ser-gerdān ne-dāred
[37a]

367

Felek neden bu işleri yapmaktan kendini tutsun zira kırılan gönlün cezası yoktur.

368

Denize girme ki kargaşadan dolayı cihânda fırtınasız bir damla bile bulunmaz.

369

Çölde yol yürüme. Çünkü onda her bir dikenin yüz başı boş devden eksiği yoktur.

486

“Ħār” diken ve çalı dimekdür. “Ġūl” ġūl-ı beyābānį didükleri bir nevǾ yırtıcı ĥayvāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Beyābānı ŧay eyleme. Zįrā ol beyābānda her bir çalı dibinde yüz ser-keş
ġūldan noķśān degildür. Beyābān didügi ārzū-yı nefs-i emmāredür. YaǾnį ārzū-yı nefsle
evķātuŋ telef itme. Zįrā ol bādiyede hezār gūne reh-zen ġūl-ı beyābānį ħavfları vāķıǾdur. Pes
ol bādiye-peymāyįden kef-i yed eyle, dimekdür.
بیاباﻥ چیست؟این عهد ﺩگر بوﺩ
370نداﺭﺩ

کدامین شهر غولستاﻥ

21. Beyābān çįst įn Ǿahd-i diger būd
Kodāmįn şehr ġūlistān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Berr ü beyābānı bir cānibe terk eyle. Bu Ǿahd u zamāne ġayrı gūne oldı. Zįrā
bu devrde ķanķı şehrdür ki ġūl-ı beyābāndan ħālį ola? Pes beyābānı ġūl-ı ser-keş ŧutduġını
taǾaccüb itme. Zįrā diyār-ı eķālįmden biri ġūl-ı nefsānįden ħālį degildür, dimekdür.
ﺯ نافرمانی ﻭ ناشکری حق
371نداﺭﺩ

هزاﺭاﻥ عید یک قرباﻥ

22. Zi-nā-fermānį vü nā-şükrį-i Ĥaķ
Hezārān Ǿıyd yek ķurbān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥak TeǾālā emr ü fermānın infāź u icrā olınmamaķdan ve ħalķa iǾŧā vü iĥsān
olınan niǾmet-i bį-pāyānuŋ şükrin edā itmekden ħalķ-ı Ǿālem bir ĥālet kesb itmişlerdür ki
hezārān Ǿıydlar imrār itmekde. Ĥālbuki rıżā-yı Bārį içün źibĥ olınur bir ķurbān yoķ. Pes bu
ħalķuŋ rıżā-yı Bārį içün ķurbān u śadaķa itmedükleri ancaķ ħˇāb u ġaflet ve fısķ u nefsānįyet
ġalebesiyledür. Pes dūçār-ı ķaĥŧ u ġalā ve inķıŧāǾ-ı maǾįşet ü Ǿaşāyā olsalar cāy-ı taǾaccüb
degildür, dimekdür.
کسی کز بیم حق نعمت شناسست
372نداﺭﺩ

بدست تنگ جز ﺩستاﻥ

370

Çöl de ne? Bu başka bir zamandır. Devlerin olmadığı şehir mi vardır!

371

Allah’a isyan ve nankörlükten dolayı bin bayramda bir kurban kesilmemiştir.

372

Allah korkusundan nimetlere şükreden insanın da dar ellerinde efsaneden başka bir şey yoktur.

487

23. Kesį k’ez-bįm-i Ĥaķ niǾmet-şināsest
Be-dest-i teng cuz destān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Eşħāśdan biri ki ĥuķūķ-ı niǾmet-i perverdigārį ħavfından derk idüp iŋler, öyle
olan merdüŋ dest-i tengde destān u efsāneden ġayrı ĥāśılātı yoķdur. YaǾnį ĥuķūķ-ı niǾmetşināslıgı Ǿaşķ u şevķ ile ve göŋül ħˇāhişligiyle olmayup żarūrį ve cihet-i ħavfla olduġı sūretde
ĥuķūķ-ı niǾmet-i perverdigārį-şināslıġında efsāne vü ĥikāye vü meŝelden ġayrı bir ĥāśılātı
olmaduġı ažher min-e’ş-şemsdür, dimekdür.
لبی ﺩﺭ شکر آﻥ جنباﻥ نداند
373نداﺭﺩ

که منعم نعمت اﺭﺯاﻥ

24. Lebį der-şükr-i ān cünbān ne-dāred
Ki münǾim-i niǾmet-i erzān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Sebeb-i ķaĥŧ u ġalā ve intibār-ı maǾįşet ü Ǿaşāyā şudur ki zamāne ħalķından
şükrāne-i niǾmet-i Ǿināyet-i źāt-ı Rabbü’l-Ǿİzzet’de berįleyin cünbān itmez ki münǾim olan
Rezzāķ-ı Ǿālem niǾmeti ħalķa erzān u şāyān göre. Pes bāǾiŝ-i meşaķķatleri ancaķ itdükleri
niǾmet küfrānlıķlarıdur. Yoħsa Cenāb-ı Ĥaķ kimseye taķdįr itdügi rızķın virmede taǾallül
itmez, dimekdür.
بیاید ترک این اعماﻝ ﺯنهاﺭ
374نداﺭﺩ

که ﺭﻭﺡ آسایش اﺯ خذالﻥ

25. Be-y-āyed terk-i įn aǾmāl zinhār
Ki rūĥ āsāyiş ez-ħiźlān ne-dāred
[37b]
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda źikri sebķat iden āmāl-i bed-fiǾāli ve fısķ u fücūrı terk itmek gerek.
YaǾnį zinhār u zinhār bu efǾāl-i şeyāŧįn-pesendi terk gerek. Zįrā mādām ki bu efǾāl ve bu
hiźlān-keşįde var, bedeninde rūĥı bįzārdur. YaǾnį mādām ki nefs bu ħiźlāna dūçārdur
vücūdda cevher-i źāt olan rūĥ asāyiş ü ĥużūr görmez, dimekdür.
373

Hiçbir dudak onun şükrüne kımıldamaz. Çünkü nimet verici Allah’ın nimetlerinin de bir bedeli vardır.

374

Aman bu işleri bırakmak lazım. Çünkü ruh sefâletten dolayı rahat değildir.

488

کسی کو ﺩاﺋما مغلوﺏ نفسست
375نداﺭﺩ

ﺯمرﺩﻡ عیب خوﺩ پنهاﻥ

26. Kesį k’ū dāǿimā maġlūb-ı nefsest
Zi-merdüm-i Ǿayb-ı ħod pinhān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki bir şaħśuŋ kendisi dāǿimā maġlūb-ı nefs-i emmāre ola, kendi
Ǿaybların Ǿavāmdan pinhān idemez. Zįrā bir fiǾl ki şeyŧānį ola her çend anı ketm ü iħfāya
saǾy u kūşiş eyleye beyne’l-Ǿavām iħfāsı Ǿadem-i imkāndur, dimekdür.
که چوﻥ ﺩشمن بطعنش لب گشاید
376نداﺭﺩ

هماﻥ نفسش ﺯ کبر انساﻥ

27. Ki çün düşmen be-ŧaǾneş leb güşāyed
Hemān nefseş zi-kibr-i insān ne-dāred
Bu beytüŋ mażmūnı şöyle fehm olınur ki ŧaǾn lafžında vāķıǾ “şįn” Cenāb-ı Rezzāķ
ĥażretlerine rāciǾ ola.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki düşmen zebān-dırāz-ı ŧaǾn-ı Cenāb-ı Perverdigār ide yaǾnį şol şaħś
ki giriftār-ı nefs-i emmāre ve esįr-i şehvet ola. Ve yine Allāh bize bu miĥen-i meşaķķati
neden revā gördi diyü įmā iderse ancılayın şaħś nefs-i insānį ŧutmaz. Belki ĥayvāndan
eşeddür. Zįrā ĥayvān başına belā gelse teşekkį itmez. Pes bu ķadar fısķa dūçār olan kimse
Ǿacz ħālinden teşekkį ider anı insān žannitme. Zįrā ol ĥayvāndan alçaķdur, dimekdür.
کسی کو ترک گیرﺩ ﻭ بداند
377نداﺭﺩ

همانا ایزﺩﺵ حیراﻥ

28. Kesį k’ū terk gįred ü be-dāned
Hemānā Įzedeş ĥayrān ne-dāred

375

Daima kendi nefsine yenik düşen kimse kendi aybını halktan gizleyemez.

376

Düşman onu kınayarak ağız açtığında kibirden dolayı onun nefsi insanda yoktur.

377

Nefsi terk eden ve bunu anlayan kişiyi gerçekten Allah perişan yapmaz.

489

Maĥśūl-ı Beyt: Bir Ǿabd ki efǾāl-i nā-pesendi bilüp terkini ögreteler, öyle olan źātı Allāh
TeǾālā teng-destį vü müflisįden ħayrān ŧutmaz. YaǾnį aślā meşaķķate enbāz itmeyüp her
ŧarafdan yāveri olur, dimekdür.
معاصی باعث خذالﻥ ﺭﻭحست
378نداﺭﺩ

ﺩﺭین معنی سخن ناﺩاﻥ

29. MeǾāśį bāǾiŝ-i ħiźlān-ı rūĥest
Der-įn maǾnā süħan nā-dān ne-dāred

Maĥśūl-ı Beyt: MaǾśiyetüŋ kendisi rūĥ-ı iżāfįye bāǾiŝ-i ħiźlān u güm-rāhįdür ve bu maǾnāda
nā-dānuŋ muǾārefesi yoķdur. YaǾnį nā-dān cehlinden bu maǾnāyı idrāk idemez, dimekdür.
کسی کو ﺩاند ﻭ ترکش تواند
379نداﺭﺩ

ﻭلی آهنگ ترک آﻥ

30. Kesį k’ū dāned ü terkeş tevāned
Velį āheng-i terk-i ān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Bir şaħś ki bu fısķ u Ǿiśyānuŋ bārgāh-ı Mevlā’da meźmūm u nā-şāyān olduġın
bilüp fısķ-ı meźkūruŋ terki elinden gelür lākin terkinde ihmāl yaǾnį ķaśd-ı terk itmez.
اگر مؤمن بوﺩ ﺯنجیر ﻭ جالﺏ
380نداﺭﺩ

ﻭ گر کافر به بت ایماﻥ

31. Eger müǿmin buved zencįr ü cüllāb
Ve ger kāfįr be-büt įmān ne-dāred
“Cüllāb” gerçi çend maǾnāya müstaǾmeldür. Ammā bunda ķul ve ķaravaş maǾnāsındadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bir ferd-i aĥad bu fısķuŋ terki elinde iken terkin ķaśd itmedügi sūretde eger
ol şaħś müǿminden ise selāsil ü aġlāl-ı caĥįme ķul ve ŧavķ-ı zencįre giriftār ola

378

Günahlar ruhun kaybına yol açar. Bilgisiz insanın bu anlamda konuşması olamaz.

379

Bilen ama terk edebilen kişi bu işleri terke etmeye niyeti olmazsa.

380

Eğer mümin ise zencir ve köleliğe düçar olur, eğer kafir ise puta inanmıyordur.

490

[38a]
caġına iştibāh yoķdur. Ve eger kāfir ise perestiş ve maǾbedi olan büti inkār idüp perestişde
naķśı śādır olmış yaǾnį kāfir ise küfri teraķķį bulmışdur, dimekdür.
کسی کو نی بدانی تواند
381نداﺭﺩ

بمعشوﻕ اﺯﻝ پیماﻥ

32. Kesį k’ū nį be-dānį tevāned
Be-maǾşūķ-ı ezel peymān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Bir kimse ki ol bu fısķ u Ǿiśyānuŋ encām-ı kārı ħiźlān u güm-rāhį olduġın
bilmeyüp bilmesinde ve bā-ħuśūś terk itmesinde ķudreti olmaya. Ol ferdüŋ maǾşūķ-ı ezel ki
Cenāb-ı CāmiǾ-i cemįǾ-i müştāķiyāndur, anuŋla Ǿahd ü peymānı yoķdur. YaǾnį öyle olan
ebter feyż-i ilāhįden behremend olmayup ħardan kemter olduġı tafśįle ĥācet degildür,
dimekdür.382
همین گفتن نکو آید ﺯعرفي
383نداﺭﺩ

نه بشنوﺩ که گوﺵ آﻥ

33. Hemįn goften-i nikū āyed zi-ǾUrfį
Ne-be-ş’neved ki gūş-ı ān ne-dāred
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda basŧ u beyān olınan pend ü mevāǾiž ǾUrfį’den ziyāde leŧāfet ü revnaķ
ile žuhūr itmekdedür. YaǾnį kelime-i Ĥaķ derūn-ı ǾUrfį’den ħoş ŧulūǾ itmekdedür. Pes bu
pend ü neśāyiĥi istimāǾ itmez şol kimse ki Ĥaķ kelāmı istimāǾ itmege ķulaġı olmaya. YaǾnį
pend ü neśāyiĥümi rūĥ-ı nācį ve Ĥaķ kitābından feyż-yāb olanlar istimāǾ ider ve illā maǾşūķı ezel peymān u Ǿahdinden güsiste-mahār olan ħargele-i ħoş-Ǿalefān ķanda idrāk u iźǾān ider?
dimekdür.
10

381

Bildiği hâlde yapamayan bir kimsenin ezelî maşuk ile ahdi yoktur.

382

Derkenar: Ĥadįŝ-i şerįfde e’ş-şeyǿu şeyǿun, ve’l-cāhilu lā şeyǿun’dur. [Her şey bir şeydir fakat Câhil hiçbir

şey değildir.]
383

Urfî’nin bu konuları dile getirmesi güzeldir. İşitmeyenin duymaya kulağı yoktur.
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Der-Medĥ-i Mįr Ebū’l-Fetĥ
[feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

صاحبا بر تو عید میموﻥ باﺩ
384باﺩ

عید نیز اﺯ ﺭخت همایوﻥ

1. Śāĥibā ber-to Ǿıyd-i meymūn bād
ǾIyd nįz ez-ruħet humāyūn bād
“Śāĥibā!” ey śāĥib-i salŧanat! Dimekdür. “Nįz” be-maǾnā “daħı”.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey śāĥib-i mülk ü milel v’ey pįrāye-i dįn ü düvel! ǾIyd-i şerįfüŋ saǾid olsun.
Ve Ǿıyd daħı senüŋ ġaddār-ı ĥuceste āŝāruŋla hümāyūn u meymūn olsun, dimekdür.
هر متاعی که ملک تهنیتست
385باﺩ

نزﺩ ﺭﻭﺯ ﻭ شب تو مرهوﻥ

2. Her meŧāǾį ki mülk-i tehniyetest
Nezd-i rūz u şeb-i to merhūn bād
“Tehniyet” mübārek-bād maĥallinde istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Her bir esbāb ki devlet ü iķbāl tehniyetine bāǾiŝdür, senüŋ devlet ü salŧanatuŋ
gice ve gündüzi üzerine merhūn olsun. YaǾnį her ne ķadar esbāb-ı tehniyet ve metāǾ-ı
memnūniyet var ise senüŋ dįn ü devletüŋ bāzārı rūz u şebüŋe merhūn u mülāzım olsun,
dimekdür.
آستانت پناﻩ ﺩﻭﺭانست
386باﺩ

آستینت کالﻩ گرﺩﻭﻥ

3. Āsitānet penāh-ı devrānest
Āsitįnet külāh-ı gerdūn bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Āsitānuŋ penāh-ı devrāndur. YaǾnį dergāhuŋ felek penāhı olduġı gibi
cūd u iĥsān ile dūħte olan āsitįnüŋ daħı çarħuŋ tācı ve külāhı olsun, dimekdür.
384

Ey Padişâh bu bayram sana mübarek olsun. Bayram da senin yüzünden kutlu olsun.

385

Kutlama sebebi olan her bir nesne senin gece ve gündüzüne merhun olsun.

386

Senin asitanın feleğin sığınacak yeridir. Senin yenin ise asumanın tacıdır.
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امتناﻉ حصوﻝ شوکت تو
387باﺩ

نشتر سینه فریدﻭﻥ

4. İmtināǾ-ı ĥuśūl-ı şevket-i to
Neşter-i sįne-i Ferįdūn bād
“Ferįdūn” şāhān-ı ǾAcem’den biridür ki çarħ-ı ġaddāruŋ đarb-ı nįzesiyle dār-ı Ǿuķbāya rıĥlet
itmiş.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Senüŋ ĥaşmet ü şevketüŋ ĥuśūlinüŋ imtināǾ yaǾnį ve şevket ü
salŧanatuŋ bed-ħˇāhlaruŋ sįnesi neşter-i sįne-i Ferįdūn ile
[38b]
raħne-dār olsun, dimekdür.
انقطاﻉ حیاﺕ ﺩشمن تو
388باﺩ

جوهر ﺩشنه شبیخوﻥ

5. İnķıŧāǾ-ı ĥayāt-ı düşmen-i to
Cevher-i deşne-i şebįħūn bāđ
“Şebįħūn” gice ile kārvānı yaġmā iden ħırsızlardur. “Deşne” ħançer maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Düşmenüŋ ĥayātı inķıŧāǾı ve geçici şebįħūnlaruŋ deşneleri
cevheri olsun. YaǾnį senüŋ devlet ü iķbālüŋe Ǿadāvet iden ġaddārān-ı cihān şebįħūnlaruŋ
seyfleriyle ĥayātları münķaŧıǾ olsun, dimekdür.
شرابی که ﺩﺭ خم انشاست
389باﺩ

بلب نامه تو مقرﻭﻥ

6. Şarābį ki der-ħum-ı inşāst
Be-leb-i nāme-i to maķrūn bād
“Şarāb” bunda maǾnā vü mażmūn dimekdür.

387

Senin ihtişamını kabul etmekten imtina edene Feridun’un göğsünün hançeri nasib olsun.

388

Senin düşmanının hayatının sonu gece baskını hançerinin özü olsun.

389

İnşa küpü içindeki her bir şarap senin yazının dudağına yakın olsun.
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Maĥśūl-ı Beyt: Her maǾnā vü mażmūn śahbāsı ki ħum-ı inşāda vāķıǾ olmışdur, senüŋ
fermān-nāmesi kenāruŋa maķrūn olsun. YaǾnį her bir mükeyyifāt u neşǿe-dār olan meżāmįni rengįn ve her bir leźźet-baħş-ı devlet ü iķbālüŋ olan kelimāt-ı fermān-nāmeŋ Ǿünvānına
yaķįn olsun, dimekdür.
هر سرابی که ﺩﺭ جهاﻥ عطاست
390باﺩ

اﺯ نم خامه تو جیحوﻥ

7. Her serābį ki der-cihān Ǿaŧāst
Ez-nem-i ħāme-i to Ceyĥūn bāđ
“Serāb” şol śaĥrādur ki ıraķdan mānend-i āb görinür, murād memdūĥuŋ fermānı kāġıdıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Her ol serāb ki cihāna Ǿaŧā olınmışdur yaǾnį her bir ol ķuraķ yer ki cihānı
iĥāŧa eylemişdür, senüŋ ħāmeŋ nem ve ķaŧarātından mānend-i Ceyħūn neşv ü nemā olsun,
dimekdür.
علم برفطنت تومفتونست
391باﺩ

لوﺡ محفوﻅ نیز مفتوﻥ

8. Ǿİlm ber-fiŧnāt-ı to meftūnest
Levĥ-i maĥfūž nįz meftūn bād
“Fıŧnat” zekāvet dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ǿİlm senüŋ fıŧnat u zekāvetüŋe meftūn u mecbūrdur. Pes levĥ-i maĥfūž daħı
senüŋ fıŧnat u zekāŋa meftūn olsun. Levĥ-i maĥfūž didügi murād ķalem ü kāġıddur ki elįf
kāfiyesinde daħı źikri sebķat itmişdür.
صوﺭﺕ اﺯ بینش تو ممنونست
392باﺩ

عقل فعاﻝ نیز مفتوﻥ

9. Śūret ez-bįniş-i to memnūnest
ǾAķl-ı faǾāl nįz meftūn bād

390

Cömertlik cihânında görülen her bir serap senin kaleminden çıkan nem ile ceyhuna dönüşsün.

391

İlim senin zekana hayrandır. Levh-i mahfuz da hayranın olsun.

392

Suret seni görmekten memnundur akl-i faal da memnun olsun.

494

“ǾAķl-ı faǾāl” Ǿaķl-ı Ǿāşir ki irāde-i efǾāldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Sūret-i ādemiyān dįdār-ı şerįfüŋ beyninde memnūn u şādān olurlar.
Pes Ǿaķl-ı faǾāl daħı cemāl-i bā-kemālüŋe meftūn u memnūn olsun, dimekdür.
شست ﻭ شوی لباﺱ گیتی ﺭا
393باﺩ

عدﻝ نزهتگر تو صابوﻥ

10. Şust-şūy-ı libās-ı gįtį-rā
ǾAdl-i nüzhetger-i to śābūn bād
“Nüzhetger” temįzletici maǾnāsında olur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Elbise-i cihān şust-şūsı içün yaǾnį elbise-i mülevveŝe-i envāǾ-ı fiten
olan cihān şust-şūsı içün senüŋ nüzhetger olan Ǿadlüŋ śābūn olsun, dimekdür.
خانداﻥ ﺭموﺯ غیب ﺭا
394باﺩ

کلک ﺩانشوﺭ تو خاتوﻥ

11. Ħānedān-ı rumūz-ı ġayb-rā
Kilk-i dānişver-i to ħātūn bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Rumūz u ġayb ħānedānı yaǾnį esrār-ı ġayb ķabįlesi duħteri senüŋ
dānişver olan kilküŋ menkūĥası olsun. YaǾnį esrār-ı ġayb-ı ilāhiyeyi kilküŋ vāķıf olup kendi
menkūĥası olsun, dimekdür.395
ﺩﻭﺭﻩ ﺭﻭﺯگاﺭ ﺩﻭلت تو
396باﺩ

جسم ﻭ جاﻥ با ﺩﻭ لفظ ﻭ مضموﻥ

12. Devre-i rūzgār-ı devlet-i to
Cism ü cān bā-du lafž u mażmūn bād

393

Dünya kıyafetinin yıkanmasında senin temizleyci adaletin sabun olsun.

394

Gaybın sırlar hanedanı için senin bilge kalemin hatun olsun.

395

Derkenar: Rumūz müźekker kilk müǿenneŝ olsa evlādur. ǾĀlem-i ġayb remzlerinüŋ senüŋ dānişver olan

ķalemüŋ ħātūnı olsun bir ŧaķım sırrı ĥāmil ü ķābil olsun. Tā ki ulular sarāyı meydāna gelüp herkes müstefįd
ola.
396

Senin devletinin dönemi cisim ve can veya laf ve mazmun gibi birlik içinde olsun.
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[39a]
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Devlet ü iķbālüŋ rūzgārı devri yine senüŋ devletüŋ çeşmine cān olsun.
Ve lafž-ı mażmūn olsun. YaǾnį devr-i rūzgār senüŋ devlet ü iķbālüŋ ķurbānı ve lafž-ı
mażmūn olsun. Murād gerdiş-i rūzgār-ı devletüŋ kemāline śarf olsun, dimekdür.
فتنه ﻭ حاﺩثاﺕ ﺩشمن تو
397باﺩ

ﺯخم ﻭ خوﻥ باﺩ ﻭ خواﺏ ﻭافیوﻥ

13. Fitne vü ĥādiŝāt-ı düşmen-i to
Zaħm u ħūn bād u ħˇāb u afyūn bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Ĥavādiŝāt-ı fitne-i düşmen zaħm-ı ħūn ile dāǿimā mecrūĥ u
ħūn-ālūd olsun. Ve žuhūrāt-ı fiten-i aǾdā ħˇāb-ı afyon ile güm-geşte olsun. YaǾnį
düşmeninüŋ ĥādiŝāt-ı fitnesi zaħm-ı ħūn ve ħˇāb-ı afyon ile güm-geşte olsun. Zįrā ǾAcemį
olan afyonı yise yigirmi dört sāǾat güm-geşte olduġı gibi fitne-i düşmen daħı ħˇāb-ı afyon
ile ser-geşte olsun, dimekdür.
الشه حاسدﺕ بعهد حیاﺕ
398باﺩ

ﻁعمه کرکساﻥ گرﺩﻭﻥ

14. Lāşe-i ĥāsidet be-Ǿahd-i ĥayāt
ŦuǾme-i kerkesān-ı gerdūn bād
“Kerkes” kerkes didükleri atmaca nevǾinden bir ŧayruŋ (aķbaba) ismidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Senüŋ ĥāsidüŋ ĥayātı hengāmında lāşe-i mundārı kerkes ķuşlarınuŋ
ŧuǾmesi olsun. YaǾnį ĥāsidüŋ ķable’l-fevt lāşe-i ħabāŝet-i tūşeleri ŧuǾme-i pençe-i kerkesān
olsun, dimekdür.
مضجع ﺩشمنت بشرﻁ ﻭفاﺕ
399باﺩ

صدﺭ ایواﻥ ﺭبع مسکوﻥ

397

Senin düşmanların fitne ve hadiseleri toprak ve kan olsun yara, kan, uyku ve afyon olsun.

398

Sana haset edenin leşi henüz yaşarken dünya akbabalarının yemi olsun.

399

Senin düşmanının rahatlayacağı yer, vefat etmek şartıyla dünyanın yaşanmakta olan dörtte birinin eyvanının

başköşesi olsun.
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15. MażcaǾ-ı düşmenet be-şarŧ-ı vefāt
Śadr-ı eyvān-ı rebiǾ-i meskūn bād
“MażcaǾ” yatacaķ ve maĥall-i mesken dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Senüŋ düşmenüŋ maĥall-i mażcaǾı rubǾ-ı meskūn śadr-ı
eyvānuŋ bālāsında olması niyāz iderüm. Ammā şol şarŧla ki rāĥata varduġı eŝnāda murd olup
maĥv olsun. YaǾnį düşmenüŋ rāĥatgāhı Ǿarş-ı aǾlā ķaśrı olmasını duǾā vü niyāz iderüm.
Ammā şol şarŧla ki ĥįn-i rāĥatda Ǿömrinden eŝer ķalmaya, dimekdür.
گرنه ﻅل توابرﻩ اﺵ باشد
400باﺩ

قاقم صبح شبه اکسوﻥ

16. Ger ne žıll-i to ibreeş bāşed
Ķāķum-ı śubĥ şibh-i iksūn bād
“Ger ne”de vāķıǾ “ne” bāşed’e rāciǾdür. Meŝelā ger ne-bāşed maĥallinde istiǾmāl olınur.
“İbre” žāhireş maǾnāsında müstaǾmeldür. “Şįn” cihān’a rāciǾdür ki taĥtında maĥźūfdur.
“Şibh” miŝl ü mānend maǾnāsındadur. “İksūn” bir nevǾ siyāh ķumaşdur ve baǾżı kimesneler
bir nevǾ ķara renklü ĥayvāndur dimişlerdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Eger senüŋ žıll ü ĥimāyetüŋ cihāna sāye-endāz olmasa yaǾnį Ǿadl ü
Ǿadāletüŋ cihāna cilveger olmasa felegüŋ ķāķūma mensūb olan śubĥı revnaķ-ı iksūn-śıfat
olup rūşen ü dıraħşān olmasun. Murād cihāna senüŋle revnaķ-tırāz olsun, dimekdür.
گر نخیزﺩ فلک بطاعت تو
401باﺩ

کاﻑ کن منفصل تر اﺯ نوﻥ

17. Ger ne-ħįzed felek be-ŧāǾat-i to
Kāf-ı Kün münfaśılter ez-nūn bād
“Kāf, nūn”, “kün” emrinüŋ “kāf”ı vü “nūn”ı dimekdür ki murād nūn gibi infiǾālden egrilüp
mānend-i ħalķa olmasıdur.

400

Senin gölgen yüzey kısmına düşmezse sabah kürkü eksun kumaşı gibi siyah olsun.

401

Eğer felek senin itaatine kalkışmazsa Kün’un kafı nun’dan daha dağınık olsun. (Parçalanmış olsun)
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Ger felek senüŋ emr ü fermānuŋa ŧāǾat u Ǿubūdiyet göstermezse yaǾnį
emrüŋden muħālif aǾmāl sevdāsında düşerse, dilerüm ki “kün”
[39b]
emrinüŋ “kāf”ı ki felegüŋ bāǾiŝ-i ħalķiyetidür, infiǾālinden taĥtında vāķıǾ “nūn” gibi
mānend-i ħalķa ķurulmış olsun. YaǾnį felek iŧāǾatinde Ǿadem-i ižhār-ı śadāķat iderse ĥarf-i
“nūn” ki ħalķa-miŝāl ķıvrılmış olsun yaǾnį lafž-ı “kün” ki emrdür, felege münfaǾil olup anı
ħarāb u yebāb eylesün, dimekdür.
خوﻥ سرﺩی که بر تو جوﺵ نزﺩ
402باﺩ

اﺯ عرﻭﻕ ﻭجوﺩ بیرﻭﻥ

18. Ħūn-ı serdį ki to cūş ne-zed
Ez-Ǿurūķ-ı vücūd bįrūn bād
“Ħūn-ı serd” śolmaz ķan dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Şol śoǾuķ ķanlı ki senüŋ Ǿaşķ u maĥabbetüŋe cūş itmedi yaǾnį şol nāmerdler ki senüŋ maĥabbetüŋe bel baġlamadılar, dilerüm vücūdı ŧamarlarından bįrūn olsun.
Öyle olan şaħś ĥayātı benden berį olsun, dimekdür.
ﺭﻭﺡ خصمت که ﺯندﻩ ﺩﺭ گوﺭست
403باﺩ

ﺩﺭ ته پای فتنه مدفوﻥ

19. Rūĥ-ı ħaśmet ki zinde der-gūrest
Der-teh-i pāy-ı fitne medfūn bād
“Teh” ķaǾr maǾnāsındadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Saŋa ħuśūmet idenlerüŋ rūĥı mezārda zinde ola. YaǾnį şol ħaśmuŋ ki zįr-i
zemįnde medfūndur, ħaśmuŋ olmaķ içün dilerüm ki fitnenüŋ ayaġı altında medfūn olsun.
YaǾnį şeyāŧįne ķarįn olsun, dimekdür.
آﺭﺯﻭی ﺩستش اﺯ سخاﻭﺕ تو

402

Senin için coşmayan soğuk bir kan varlık damarlarından dışarı çıksın.

403

Diri diri mezarda olan düşmanının ruhu fitne ayağı altında gömülü kalsın.
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404باﺩ

ﺩﺭ گریباﻥ گنج قاﺭﻭﻥ

20. Ārzū-yı desteş ez-seħāvet-i to
Der-grįbān-ı genc-i ķārūn bād
Maĥśūl-ı Beyt: “Ārzū” vü “meyl” didükleri maǾnānuŋ desti senüŋ cūd u seħāŋdan bir
mertebe münǾim olsun ki eli girįbān-ı genc-i Ķārūn üzerinde olsun. YaǾnį kemāl-i seħaŋda
ārzū ve şol mertebe behremend olsun ki maŧlab u maķśadı olan genc-i Ķārūn’a irişsün,
dimekdür.
ﻭعدﻩ ﺭﻭﺯگاﺭ همت تو
405باﺩ

ﺩلش اﺯ عمر کوتهی خوﻥ

21. VaǾde-i rūzgār-ı himmet-i to
Dileş ez-Ǿömr-i kūtehį ħūn bād
Ey źāt! himmetüŋ devrinde vaǾde didükleri peymānuŋ ķalbi Ǿömr-i kūtehįden ħūn olsun.
YaǾnį himmetüŋ eşħāśdan birine Ǿināyet ü iĥsān vaǾdesini virdükde ol vaǾdüŋ Ǿömri kūteh
olsun. YaǾnį ĥįn-i vaǾdüŋde mevǾūd olan nesne mevǾūd-ı Ǿaleyh olan merde irişsün. Bu
sūretde vaǾdüŋ Ǿömri kūteh olmış olur, dimekdür.
ﺫاﺕ پاکت که ﻭالی علم است
406باﺩ

باﻭﺝ گیر اﺯ کماﻝ ﺫﻭالنوﻥ

22. Źāt-ı pāket ki vālį-i Ǿilm est
B’evc-gįr ez-kemāl-i Źü’n-nūn bād
“B’evc” yücelige dimekdür. “Źü’n-nūn” Źü’n-nūn-ı Mıśrį didükleri źāt-ı muĥteremüŋ ismi şerįfleridür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Źāt-ı pāküŋ ki vālį-i Ǿalemdür, kemālāt-ı Źü’n-nūn-ı Mıśrį’den evcgįr olasuŋ. YaǾnį cihet-i kemālātla Źü’n-nūn-ı Mıśrį’den Ǿālį olasuŋ. Murād duǾādur.

404

Arzunun eli senin cömertliğin sayesinde Karun hazinesinin yakasına erişsin.

405

Senin himmet döneminin süresinin gönlü ömrünün kısalığından dolayı kan olsun. (Gönlü kana dönüşmek:

çok üzülmek)
406

İlim valisi olan temiz zatın Zünnun’un kemalinden daha yücelere erişsin.
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اسم فرﺩﺕ که میر ابوالفتحست
407باﺩ

تاﺝ بخش کالﻡ موﺯﻭﻥ

23. İsm-i ferdet ki Mįr Ebū’l-Fetĥ’est
Tāc-baħş-ı kelām-ı mevzūn bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey żiyā-baħş-ı kāffe-i enǾām! İsm-i şerįfüŋ ki Mįr Ebū’l-Fetĥ Ǿünvānıyla benām olmışdur, şuǾarā-yı dehrüŋ kelām-ı mevzūnlarına tāc-baħş olsun. YaǾnį şuǾarā-yı
dehrüŋ eşǾārı senüŋ nām-ı şerįfüŋle revnaķ-yāb olsun, dimekdür.
ﺩﺭ تماشای حسن ﺩﻭلت تو
408باﺩ

لیلی ﺭﻭﺯگاﺭ مجنوﻥ

24. Der-temāşā-yı ĥüsn-i devlet-i to
Leylį-i rūzgār-ı Mecnūn bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt,
[40a]
senüŋ devletüŋ ĥüsnini temāşādan ötüri rūzgāruŋ Leylā’sı Mecnūn olsun. YaǾnį Leylā-yı
rūzgār senüŋ devlet ü iķbālüŋ ĥüsnini temāşādan ötüri mecnūn u meftūn olsun, dimekdür.
ﺩﺭ ﺩیاﺭ ﻭجوﺩ ﺩشمن تو
409باﺩ

عافیت ﺭا مزاﺝ ﻁاعوﻥ

25. Der-diyār-ı vücūdı düşmen-i to
ǾĀfiyet-rā mizāc-ı ŧāǾūn bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Senüŋ düşmenüŋüŋ vücūdı şehrinde Ǿāfiyetüŋ mizācı ŧāǾūn olsun.
YaǾnį Ǿāfiyet ki bāǾiŝ-i śıĥĥat-ı bedendür, düşmenüŋ vücūdı şehri ħarāb olsun içün Ǿāfiyetüŋ
mizācı ŧāǾūna tebdįl olsun, dimekdür.

407

Senin ismin olan Mir Ebu’l-feth nazımın taç vericisi olsun.

408

Senin devletinin güzelliğini izlemekten leyla olan felek Mecnûn (deli) olsun.

409

Senin düşmanının varlık diyarında sağlığının mizacı daima veba hastalığı olsun.
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مهر ﻭ ماهت بجای لعل ﻭ گهر
410باﺩ

سوﺩﻩ اندﺭ میاﻥ معجوﻥ

26. Mihr ü māhet be-cāy-ı laǾl ü güher
Sūde ender miyān-ı maǾcūn bād
“Sūde” ezilmiş ve sürilmiş dimekdür. “MaǾcūn” ki meşhūr bir maǾcūndur ki ŧabįbler marįże
yidürürler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Senüŋ laǾl ü güher yerine mihr ü māh maǾcūn-ı Ǿāfiyet içinde ezilmiş
olsun. Murād, mihr ü māh senüŋ Ǿāfiyet maǾcūnuŋda olmış olsun, dimekdür.
ﺩشمنت خسته باﺩ کو بعبث
411باﺩ

جاﺯﻭی بابلش ﺩﺭ افسوﻥ

27. Düşmenet ħaste bād k’ū be-Ǿabeŝ
Cāzū-yı Bābil’eş der-efsūn bād
“Bābil” bir beldenüŋ ismidür ki ġāyetde cādū ve sihir-bāzı çoķdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Düşmenüŋ ħor u ĥaķįr ve ħaste-mizāc olsun. Ve Bābil cādūları efsūnı
anuŋ üzerine olup dāǿimā Ǿabeŝ yire olsun, dimekdür.
حاسدﺕ ﺩﺭ مصیبت ﻁالع
412باﺩ

تا بمژگاﻥ نشسته ﺩﺭ خوﻥ

28. Ĥāsidet der-muśįbet-i ŧāliǾ
Tā be-müjgān nişiste der-ħūn bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥāsidüŋ ŧāliǾ-i muśįbetinde ve baħtı nā-hemvāreliginde müjgānlarına dek ve
ġam u ġuśśa ħūnına müstaġraķ olsun, dimekdür.
مطربی ﺭا که ﺩشنه مضرابست
413باﺩ

سینه ﺩشمن تو قانوﻥ

410

Güneş ve ay, lal ve inci yerine senin afiyet macununun arasında ezilmiş toz olsun.

411

Düşmanın her zaman yorgun olsun. Çünkü yaptığı faydasızdır. Babil büyücüsü onu büyülesin.

412

Sana haset eden, alın yazısı belasında kirpiklerine kadar kana batsın.

413

Mızrap hançerini alan çalgıcı için senin düşmanının göğsü kanuna dönüşsün.
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29. Muŧribį ki deşne-i mıżrābest
Sįne-i düşmen-i to ķānūn bād
“Mıżrāb” sāzendelerüŋ đarb-ı tāziyānelerinden kināyedür. “Ķānūn” bir nevǾ çalġu ismi
ammā bunda muǾayyen maǾnāsında müstaǾmeldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bir muŧribüŋ mıżrābı ki ol ħançerdür, düşmen sįnesinde muǾayyen ü ķānūn
olsun, dimekdür.
عرفی است اینکه نغمه می سنجد
414باﺩ

نخل تحسینش اﺯ تو موﺯﻭﻥ

30. ǾUrfį est įnki naġme mįsenced
Naħl-i taĥsįneş ez-to mevzūn bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kān-ı seħā v’ey menbaǾ-ı śıdķ u vefā vü śafā! Bu naġme-senc olan şaħś-ı
ǾUrfį duǾā-gūyuŋdur. Ve senüŋ üzerüŋde olan taĥsįni naħli ki ol şiǾrdür, senüŋ cūd u seħāŋ
ile mevzūn u dürüst olsun. Murād memdūĥdan cāǿize ŧalebdür.
هر کجا ابر فطرﻩ اﺵ باﺭﺩ
415باﺩ

قطرﻩ محسوﺩ ﺩﺭ مکنوﻥ

31. Her kocā ebr-i ķaŧreeş bāred
Ķaŧre-i maĥsūd dürr-i meknūn bād
“Ķatre”den murād mürekkeb ŧamlamalarıdur. “Eş” ǾUrfį’ye rāciǾdür. “Maĥsūd” murād elfāž
u meżāmįn-i ǾUrfį’dür ki Ǿālemüŋ maĥsūdıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Her ķande ki ǾUrfį’nüŋ ebr ķatresi yaġarsa yaǾnį her ķanķı yerde ki ǾUrfį’nüŋ
mānend-i ebr-i raĥmet olan eşǾārı ķaŧarātı yaġarsa, ķatre-i maĥsūdları dürr-i meknūn olsun.
YaǾnį şol mażmūnlar ki Ǿālemüŋ maĥsūdlarıdur, dürr-i meknūn olsun, dimekdür.
آفرین باﺩ بر ﻁبیعت اﻭ

414

Nağme söyleyen bu zat Urfîdir. Fidana benzeyen övgüsü senin (ihsanın) ile süslensin.

415

Onun yağmur damlasının yağdığı her yerde, hasetçi damla gizli inci olsun.
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416باﺩ

ﺭﻭی فیض تو نیز گلگوﻥ

32. Āferįn bād ber-ŧabįǾat-ı ū
Rūy-ı feyż-i to nįz gülgūn bād
[40b]
Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį’nüŋ ŧabǾ-ı pākine śad āferįnler olsun ki böyle dürr-i girān-behālar śudūr
buldı. Pes ey źāt! Senüŋ daħı feyż ü seħāŋuŋ rūyı gül-reng olsun. ǾUrfį’nüŋ ŧabǾından böyle
dürr-i girān-behālar śudūr olduġından himmetine ve ŧabǾ-ı žarāfetine āferįnler olsun,
dimekdür.
ﺩاﻭﺭا ﺩﻭلتی که مالﺯﻡ تست
417باﺩ

می ندانم که گویمش چوﻥ

33. Dāverā devletį ki mülāzım-ı tost
Mįne-dānem ki gūyemeş çün bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Bir devlet ki mülāzımuŋdur, bilmem ne derecelerde Ǿālį olsun,
dimekdür.
گر قدﺭ میتوانش افزﻭﺩ
418باﺩ

تا حد امتناﻉ افزﻭﻥ

34. Ger ķadr mįtevāneş efzūd
Tā ĥadd-i imtināǾ efzūn bād
Maĥśūl-ı Beyt: Eger devlet ü iķbālüŋi Ĥaķ TeǾālā efzūn idecek ise imtināǾ-ı ser-ĥaddüŋe dek
efzūn olsun. YaǾnį devletüŋ bir mertebe efzāyişde olsun ki yeter diyesüŋ, dimekdür.
ﻭﺭ همین است حد افزایش
419باﺩ

جاﻭﺩاﻥ با عیاﺭ اکنوﻥ

35. Ver hemįn est ĥadd-i efzāyiş
416

Onun fıtratına aferin olsun, senin cömert yüzün ise gül renkli olsun.

417

Ey hükümdar seninle beraber olan devletin ne kadar (yüce) olacağını bilmem.

418

Eğer (bu devletin) kadri yücelecek ise yeter artık deninceye kadar yükseklere gitsin.

419

Yükseliş haddi bu kadar ise de şimdiki seviye ile ebedî kalsın.
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Cāvidān bā-Ǿayār eknūn bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Devlet ü salŧanatuŋ izdiyād u rifǾati hemįn bu ķarār üzre ise el-ĥāletu
haźihį olduġı Ǿayārı üzere ebed ü cāvid olsun. YaǾnį devletüŋ bu kemāl ile ķıyāmete dek
cāvid olup āfāt-ı ħazāndan pejmürde olmasun, dimekdür.
ختم کرﺩﻡ باین ﺩعا که سرﺕ
420باﺩ

سایه پرﻭﺭﺩی لطف بیچوﻥ

36. Ħatm kerdem b’įn duǾā ki seret
Sāye perverdį luŧf-ı bį-çūn bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Bu ķaśįde-i raǾnāyı bu gūne duǾā-yı ħayriyye ile iĥtişām ve bu dürlü
medĥ ü ŝenāŋla encām virdüm ki senüŋ mübārek başuŋ sāye-i luŧf-ı Ħudā olsun. YaǾnį
žıllullāh fi’l-Ǿālem olasuŋ, dimekdür.
11
Bu Ķaśįde-i RaǾnā Kendi Nefsine Ħiŧāb ve Kendi Tehniyesi Olaraķ
Bir Nā-tamām Ķaśįdedür
[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

نوای مدﺡ که سنجی ﺩال مباﺭک باﺩ
421باﺩ

تهوﺭ نفس نغمه ﺭا مباﺭک

1. Nevā-yı medĥ ki sencį dilā mübārek bād
Tehevvür-i nefis-i naġme-rā mübārek bād
“Sencį” ŧartmaķdasuŋ, dimekdür. “Tehevvür” mehābet virmek dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil-nüvāy! Medĥ ü ŝenāyı ki sencįde idersüŋ yaǾnį sitāyiş ü ŝenāya ki dem
urursun, meymenetlü ve ķutlu olsun. Ve naġamāt-ı enfāsuŋ tehevvür ü teǿŝįrligi daħı ey dil
mübārek olsun! Dimekdür.
همیشه نغمه شنو عرﺵ بوﺩ ﻭ لیک
420

Bu dua ile sözümü sonlandırdım ki başın vasf edilemez lutfun gölgesinde beslensin.

421

Ey gönül yaptığın övgü nağmesi sana kutlu olsun ve nağmeye nefs cesareti kutlu olsun.
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422باﺩ

امرﻭﺯ بلند نغمه تری این نوا مباﺭک

2. Hemįşe naġme-şinev Ǿarş buved ü lįk
İmrūz bülend naġmeterį įn nevā mübārek bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil! Ǿarş u semāvāt hemįşe śavt u naġamāt istimāǾ itmek ķaydında olurdı.
Lākin bu bülendterįn olan naġamātum nevāları nev-ħįz olduġından kendine mübārek ve
ķutlu olsun. YaǾnį Ǿarş, bu naġamāt-ı bülendterįni vaķt-i āħerde istimāǾ itdügi yoķ idi. Henūz
istimāǾ itse gerek. Pes ey dil! Bu sūret ü śadā mübārek olsun, dimekdür.
فشانی اﺯ نفس گرﻡ ﺩﻭﺩ برملکوﺕ
423باﺩ

بچشم معنویاﻥ توتیا مباﺭک

3. Feşānį ez-nefes-i germ dūd ber-melekūt
Be-çeşm-i maǾneviyān tūtiyā mübārek bād
“MaǾneviyān” ervāĥ-ı maǾnevįler, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil! āteş gibi muĥriķ ü germ nefesinden Ǿarş u melekūta dūdlar ve
ŧumanlar śaçarsuŋ. YaǾnį Ǿaşķla itdügüŋ dūd-ı āhı semāvāt u melekūta efşān idersüŋ. Pes ol
dūd ki tūtiyā-yı çeşmdür,
[41a]
ervāĥ-ı māǾneviyān çeşmine meymūn ve ķutlu olsun, dimekdür.
ﺯ بذﻝ ناﻁقه گنج معانی افشانت
424باﺩ

بخاتماﻥ معانی صال مباﺭک

4. Zi-beźl-i nāŧıķa genc-i maǾānį-efşānet
Be-Ħātemān-ı maǾānį śalā mübārek bād
“Ħātemān-ı maǾānį” selefüŋ Ħātem-i Ŧayy’ları dimekdür.

422

Her zaman arş nağmeni dinliyordu ancak bugün nağmen daha yüksek bu ses kutlu olsun.

423

Sıcak nefesinden melekûtun üzerine duman saçıyorsun. Mânevîlerin gözüne çekilen bu sürme kutlu olsun.

424

Mana hazinesini bağışlayan söz kuvvetinin cömertliğinden manaları hatmedenlere yapılan çağrı kutlu olsun.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil! Gevher-i bį-hem-tā olan nāŧıķa-beźlüŋden genc-i maǾānįyi įŝār u niŝār
idersüŋ. Bu cūd u seħā ise herkese vergi degildür. Pes bu seħā ki maǾnevį olan Ħātem-i
Ŧayy’lara śalā mübārek olsun, dimekdür.
ﺯمخزﻥ خرﺩﺕ ﺭیزﺵ جواهر مدﺡ
425باﺩ

بجیب ﻭ ﺩامن اﺭﺽ ﻭ سما مباﺭک

5. Zi-maħzen-i ħıredet rįziş-i cevāhir-i medĥ
Be-ceyb ü dāmen-i arż u semā mübārek bād
“Rįziş” dökiliş.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil! Ħıredüŋ maħzeninden medĥ ü ŝenāŋuŋ rįzişi arż u semā dāmān u
ceyblerine mübārek olsun. YaǾnį ħıredüŋden ŧulūǾ iden cevāhir-i elfāž arż u semānuŋ dāmān
u ceyblerine şāyān olmaķ cihetiyle kendilerine mübārek olsun, dimekdür.
کناﺭ ﺩﻭلتی اﺯ میوﻩ ﺩﻭاﻡ پرست
426باﺩ

ثمر فشانی نخل ﺩعا مباﺭک

6. Kenār-ı devletį ez-mįve-i devām perest
Ŝemer-efşānį naħl-i duǾā mübārek bād
ĶıŧǾa: “Kenār” murād nihāyet dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu devletüŋ kenār u nihāyeti ki mįve-i devāmdan ķanādlanmışdur yaǾnį şol
devlet ki nihāyeti vü Ǿāķıbeti devāmdan ķanādlanup zevāle meylitmiş ola. Ŝemer-feşān naħli duǾā ol devletüŋ mįve-i ebedine mübārek olsun.
ﺯ حکم آنکه ثنا آﺏ گوهرﺵ ﺭیزﺩ
427باﺩ

سماﻉ مدﺡ ﻭ قبوﻝ ﺩعا مباﺭک

7. Zi-ĥükm-i ān ki ŝenā āb-ı gevhereş rįzed
SemāǾ-ı medĥ ü ķabūl-ı duǾā mübārek bād

425

Akıl hazinenden övgü incilerinin yer ve gökyüzünün yakasına ve eteğine dökülmesi kutlu olsun.

426

Bir saadetin yanında dua fidanın devamlı bol meyve vermesi kutlu olsun.

427

Övgü, incisinin üzerine su dökmesi hükmünden dolayı medhin semazenliği ve duanın kabulü kutlu olsun.
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“Zi-ĥükm-i ān ki” şol sebebden ki yerine istiǾmāl olınur. Ey dil! Ol sebebden ol devletüŋ
nihāyetine naħl-i duǾā ebed mįvesini virsün ki duǾā vü ŝenā ol devletüŋ gevher-ābını rįzān
eyler. YaǾnį duǾādan rįzān olan āb-ı gevher ol devletüŋ bāǾiŝ-i devāmıdur. Pes medĥüŋ
istimāǾı ve bārgāh-ı Ħudā’da duǾānuŋ ķabūlı yaǾnį devletüŋ devāmına olan yeter duǾā hedefi maķśūda yetdügi dilā mübārek olsun! Dimekdür.
ﺭضای پوسه گرفتی ﺯ ﺭﻭی شاهد مدﺡ
428باﺩ

گشایش گرﻩ مدعا مباﺭک

8. Rıżā-yı būse giriftį zi-rūy-ı şāhid-i medĥ
Güşāyiş-i girih-i müddeǾā mübārek bād
“Girih” müşkilāt dimekdür. “MüddeǾā” maŧlūbāt dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil! Şāhid-i medĥüŋ rūyından būse almaķ rıżāsını alduŋ. YaǾnį şāhid-i
medĥi būse-dādlıġa ırżā ķılduŋ ve anı rām eyledüŋ. Pes maŧlūbāt u müddeǾā olan müşkilgüşālıķ mübārek olsun. YaǾnį mādām ki Cenāb-ı Ķāżįü’l-Ĥācāt’a duǾāŋı irgürdüŋ. Ġayrı her
müşkilāt u maŧlūbātı āsānca fetĥ olması mübārek olsun, dimekdür.
عبیر نسبت مدﺡ نخست افشاندند
429باﺩ

مس ﻭجوﺩ ترا کیمیا مباﺭک

9. ǾAbįr nisbet-i medĥ noħost efşānend
Mis vücūd-ı to-rā kįmyā mübārek bād
“Noħost” ezel maǾnāsındadur. “Mis” baķır dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Medĥ ü ŝenāya nisbetle ezelde Ǿanber śaçarlardı. YaǾnį şāhān-ı selefi medĥ
itmek murād olınduķda medĥ yerine Ǿanberler śaçarlardı. Şimdi baķıra cūd u iĥsānuŋ
kimyāsı mübārek olsun yaǾnį
[41b]
ezelde şāǾir birini medĥ itmek murād eyledükde yerine Ǿanber śaçarlardı. Pes senüŋ cūd u
iĥsānuŋ medĥi baķırları kimyā itdügi mübārek olsun, dimekdür.

428

Övgü sevgilisinin yüzünden öpmek için rızasını kazandın. İstenilenin düğümünün çözülüşü kultu olsun.

429

Methetmek yerine ilk (ezel günü) abir kokusunu kullandılar. Senin vücudun bakırına kimya kutlu olsun.
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ﻭهم اعمی اﺯ این کحل مژﺩﻩ ﺭیز ﻭ بگو
430باﺩ

که نصب بینش ﻭ عزﻝ عصا مباﺭک

10. Vehm-i aǾmā ez-įn küĥl müjde rįz ü be-gū
Ki naśb-ı bįniş ü Ǿazl-i Ǿaśā mübārek bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil! AǾmālaruŋ vehm ü ħāŧırlarına bu küĥl ü tūtiyānuŋ müjdesini irişdür.
YaǾnį eşǾār-ı güher-āŝārum ki küĥl ü tūtiyāgerdür, müjdesini aǾmālara irişdür ki baśįret ü
bįniş naśb olup ĥükm-i Ǿaśā Ǿazl oldı. EşǾārum tūtiyā-yı çeşm-i kūrān olduġından bįniş naśb
olup ĥükm-i Ǿaśā Ǿazl olduġı mübārek olsun, dimekdür.
ﺯ مهر ﺩایه جوﺩی فزﻭﺩﻩ صد ناﺯ
431باﺩ

بهانه گیری ﻁفل هوا مباﺭک

11. Zi-mihr-i dāye-i cūdį füzūde śad nāz
Bahāne-gįrį-i ŧıfl-ı hevā mübārek bād
“Dāye” çocuķ besleyici ŧāye dimekdür. Cūd u iĥsān ŧāyesinüŋ mihr ü maĥabbetinden nice
nice nāzlar arturmış. YaǾnį ey dil! Pādişāh-ı cūd u iĥsānı dāyesi maĥabbetüŋden vāfir nāzlar
peydā eylemişsüŋ. Pes ŧıfl-ı hevānuŋ bahāne-gįrligi daħı mübārek olsun. Zįrā ŧıfl envāǾ dürlü
bahāneler peydā eyler. Mādām ki sen cūd u iĥsān dāyesi mihr ü maĥabbetinden śad nāz kesb
itmişsüŋ saŋa daħı ŧıfl-ı hevānuŋ bahāne-gįrligi mübārek olsun, dimekdür.
مباﺭکست بما ﺭیزﺵ سحاﺏ عطا
432باﺩ

هوﺱ فشانی ما بر عطا مباﺭک

12. Mübārekest be-mā rįziş-i seĥāb-ı Ǿaŧā
Heves-feşānį-i mā ber-Ǿaŧā mübārek bād
“Seĥāb” be-maǾnā bulut.

430

Körlerin düşüncelerine bu göz ilacından müjde saç ve de ki görüşün başlaması ve asanın elden bırakılması

kutlu olsun.
431

İhsan dadısının muhabbetinden dolayı yüzlerce naz arttırmışsın. Heves tıflının bahaneler bulması kutlu

olsun.
432

Cömertlik bulutunun yağışı bize kutlu olsun. İhsanına bizim heves saçıcılığımız kutlu olsun.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil! Üzerümüze seĥāb-ı Ǿaŧānuŋ rįzişi mübārekdür. Pes Ǿaŧā vü kerem
üzerine biz daħı heves ü maĥabbet śaçmamuz cūd u iĥsānumuz murād üzerine mübārek
olsun. YaǾnį pādişāhuŋ cūd u iĥsānı rįzişi üzerümüze ķutlu ve ĥurrem olduġı gibi cūd u
Ǿaŧānuŋ üzerine bizüm daħı heves ü maĥabbet ve medĥ ü ŝenāmuz mübārek olsun, dimekdür.
ﺯ ناﻡ ﺩاﻭﺭ عالم ﺩلی بگشایند
433باﺩ

باین ﺭﻭﺵ که ﺯﺩی کاﻡ پا مباﺭک

13. Zi-nām-ı dāver-i Ǿālem dilį be-güşāyed
B’įn reviş ki zedį gām-ı pā mübārek bād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! ǾĀlemüŋ dāver-i nāmı yādından göŋlini müferriĥ ü muśarriĥ eyle.
Şu revişle ki ayaķ adımın ķoduŋ mübārek olsun. YaǾnį şu revişle ve ŧarzla göŋlüŋi müferriĥ
eyle ki memdūĥuŋ medĥini şurūǾ eyledüŋ. Pes bu şurūǾ daħı ey dil mübārek olsun!
Dimekdür.
12
Der-Medĥ-i Mįr Ebū’l-Fetĥ
[feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

عشق کو تا خرﺩ بر انداﺯﺩ
434انداﺯﺩ

عوﺩ شوقی بمجمر

1. ǾAşķ kū tā ħıred ber-endāzed
ǾŪd-ı şevķį be-micmer endāzed
“Micmer” buħūrdān dimekdür. Murād maġz-ı dildür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķanı bir muĥriķ Ǿaşķ u maĥabbetle teǿŝįr-i ĥarāreti ĥasebiyle hūşı
başumuzdan giderüp bizi mecnūn eyleye ve daħı şevķ Ǿūdını buħūrdānlıġa ata. YaǾnį ķanı
bir Ǿaşķ ki şevķüŋ Ǿūdını ķalbümüze yaķa, dimekdür.
ﺩﺭﺩ ﺭا ﺩﺭ ﺩلم بباالید

433

Dünya hükümdari adı ile gönül açarlar. Bu yolla attığın adımlar kutlu olsun.

434

Aklı yere serecek ve şevk udunu buhurdana atacak aşk nerede?
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435انداﺯﺩ

عافیت ﺭا ببستر

2. Derd-rā der-dilem be-bālāyed
ǾĀfiyet-rā be-bister endāzed
“Be-bālāyed” büyütür, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt:
[42a]
Ķatı şol Ǿaşķ ki derdüŋ kendisini diķķat-i ŧıflįden ķalbümüz ħānesinde buyura ve daħı
ķalbümüzüŋ Ǿāķıbetini bįmār idüp bister içinde esįr-i firāş eyleye. YaǾnį ķanı şol Ǿaşķ ki
hemįşe bizi bį-ĥużūr eyleye, dimekdür.
مرﻍ جاﻥ ﺭا ؛ برﺩ بباﻍ گلي
436پرانداﺯﺩ

که اگر پر ﺯند

3. Murġ-ı cān-rā bered be-bāġ gülį
Ki eger per zened per endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ķanı şol Ǿaşķ ki cānumuz murġını bir gülüŋ ayaġına ilede yaǾnį ķanı şol Ǿaşķ
ki göŋlümüzüŋ maĥabbetini bir perį-peykerüŋ bāġ-ı ĥüsnine ilede ki eger ol cānumuzuŋ
murġı per urup bir cānibe gitmek murād iderse ol Ǿaşķ anuŋ bāl ü perini şikest eyleye,
dimekdür.
صید ﺩﻝ ﺭا کشد ببند کسي
437انداﺯﺩ

که اگر سر کشد؛ سر

4. Śayd-ı dil-rā keşed be-bend kesį
Ki eger ser keşed ser endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Göŋül śaydını şol kimse bend ü bāġa çeker ki yaǾnį Ǿaşķ u maĥabbet śaydını
şol kimse bend ü bāġa çeker ki eger ol śayd ser-keşlige baş çekerse başını atar. YaǾnį ol
śaydı żabŧ itmege ķudreti var, dimekdür.
435

Gönlümdeki derdi büyütecek; sıhhatı hastalık döşeğine atacak

436

Can kuşunu kanat çırpsa (ordan ayrılmak isterse) kanadını kesecek bir gül bahçesine götürecek (aşk nedere)

437

Gönül avını bir kimseye bağlayacak ki ondan isyan ederse kafasını atacak (aşk nerede)

510

آنکه اﺯ ناﺯ ﻭ غمزﻩ بر جانم
438انداﺯﺩ

که سناﻥ گاﻩ خنجر

5. Ān ki ez-nāz u ġamze ber-cānem
Ki sinān gāh ħançer endāzed
“Sinān” mızrāķ ve süŋgü demiri.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol cānān ki cānum üzerine nāz-ı ġamzeden gāh mızrāķ gāh ħançer atar,
yaǾnį şol dil-ber ki cānuma nāz u ġamzeden gāhį mızrāķ ve gāh ħançer urur.
ﺩﺭ متاﻉ ﻭفا بجیب ﺩلم
439انداﺯﺩ

نه اقل ﻭ نه اکثر

6. Der-metāǾ-ı vefā be-ceyb-i dilem
Ne eķal u ne ekŝer endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Şol dil-ber ki cānumuzı sinān-ı ġamze ve ħançer-i nāz helāk eyledi ammā ne
fāǿide ki vefā metāǾından ķoynumuza ne ekŝer ve ne eķal nesne bıraķdı. YaǾnį ol dil-ber
gerçi bizi helāk eyledi ammā ne çāre ki vefā metāǾından hįç cüzvį ĥāśılātına nāǿil olamadıķ,
dimekdür.
شاهدی کو که یک نفس گوشي
440انداﺯﺩ

بدﻝ ﺩﺭﺩ پرﻭﺭ

7. Şāhidį kū ki yek nefes gūşį
Be-dil-i derd-perver endāzed
“Şāhidį” murād bir mürşid ve bir mürebbį dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķanı şol maǾşūķ ki bir dem ve bir nefes bezm-i derd ü ġam-perver olan
göŋlümüzüŋ ıżŧırābını gūş eyleye. YaǾnį ķanı şol cānān ki derdümüzi ifāde ile bize tesellį-i
ħāŧır ola, dimekdür.
438

Naz ve gamzeden canıma bazen mızrak bazen hançer atacak sevgili.

439

Vefa mülkünden gönlümün yakasına ne az ve ne çok atacak sevgili.

440

Dert besleyci gönlün sözlerine bir an kulak verecek bir sevgili.
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هر شکستی که اﺯ ﺩلم بخرﺩ
441انداﺯﺩ

بدﻭ ﺯلف معنبر

8. Her şikestį ki ez-dilem be-ħared
Be-du zülf-i muǾanber endāzed
Ķanı şol maǾşūķ ki göŋlümüzüŋ şikesteligin alup kendi muǾanber iki zülfine bıraġa. YaǾnį
şāhid ü cānānuŋ zülfi ķıvrıķ ķırıķ olduġından bizüm daħı şikest olan ķalbümüzi alup kāşki
ol kākül-i muǾanberinde bıraġa, dimekdür.
آسماﻥ ﺭنگ شیشه ای میطلبد
442انداﺯﺩ

کآفتابی بساغر

9. Āsumān reng-i şįşeį mįŧalebed
K’āfitābį be-sāġar endāzed
“Āfitāb”dan murād bāde-i Ǿaşķdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Āsumān şįşe-reng olmasını ŧaleb idiyor tā ki bādesi olan āfitābı sāġara atup
sākįlik itsün içün şįşe-reng olmasun ister, dimekdür.
ﺩﺭ شراﺏ افکند ﺩﻝ گرمم
443انداﺯﺩ

ﺩﻭﺯخی ﺭا بکوثر

10. Der-şarāb efkened dil-i germem
Dūzaħį-rā be-kevŝer endāzed
Ol sebebden āsumān reng-i
[42b]
şįşe olmaķ ister ki şarāb-ı āfitābı sāġara atup benüm muĥriķ olan dilümi şarāb-ı Ǿaşķa bıraġup
dūzaħa mensūb göŋlümi şarāb-ı kevŝere maħśūś eyleye. YaǾnį göŋlüm āteş-i dūzaħ-ı Ǿaşķa

441

Gönlümün her kırıklığını alacak ve iki kokulu saça atacak sevgili.

442

Asuman güneşi kadehine atabilmek için cam renginde olmasını istiyor

443

Bir cehennemi cennetteki Kevser pınarına atmış gibi sıcak gönlümü şaraba atar.
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mensūb iken taħlįś içün āsumān şįşe-reng olmasun ister tā ki bāde-i āfitābı sāġara atup baŋa
nūş itdürüp beni āteş-i dūzaħdan taħlįś eyleye, dimekdür.
خندﻩ جاﻡ غم بگریاند
444انداﺯﺩ

گریه شیشه خوﻥ بر

11. Ħande-i cām ġam be-giryāned
Girye-i şįşe ħūn ber-endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Cām u sāġaruŋ ħande vü sürūrı ġam u elemi giryān u biryān eyledügi gibi
śürāĥįnüŋ daħı tehį olması bāǾiŝ-i ħūn-geşte-i derūndur. YaǾnį cām leb-rįz olup sürūr u
ĥubūrı ġam u elemi ne derece giryān iderse sürāĥįnüŋ tehį olması daħı keźālik derūnları pürħūn u maġmūm olmasına bāǾiŝdür, dimekdür.
نوﺭ خوﺭشید مي؛ برنگ شفق
445انداﺯﺩ

بر سر خاک اغبر

12. Nūr-ı ħurşįd-i mey be-reng-i şafaķ
Ber-ser-i ħāk aġber endāzed
“Ber-ser-i ħāk” didüginden murād insāndur ki ħākįdür. “Aġber” ġubār dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Meyüŋ ħurşįde mensūb olan nūrı insānuŋ seri üzerine ġubār bıraġur. YaǾnį
meyde olan reng şafaġuŋ ķızıllıġıdur. İnsān veyā ǾUrfį’nüŋ başına ġubār śaçar. Zįrā surħį-i
dem-i tāb-efgen-i derūn-ı benį ādem olıcaķ insānı lekeledür ve pasladur, dimekdür.
باﺩﻩ ﺭﻭشنی که ﻁمعه آﻥ
446انداﺯﺩ

نوﺭ اﺯ چشم اختر

13. Bāde-i rūşenį ki ŧume-i ān
Nūr ez-çeşm-i aħter endāzed

444

Kadehin gülücüğü gamı ağlatmaktadır. Şişenin ağlaması, kanlar ortaya çıkarır.

445

Şarap güneşinin ışığını şafak renginde koyu renkli toprağın üzerine atmaktadır.

446

Öyle bir parlak şarap ki onun ışığı yıldız gözünden nur olarak çıkmıştı.

513

“Şol” rūşenter bāde ki revnaķlıġı sitāre-i dıraħşān dįdesi baśįretinden bir dād itmişdür. YaǾnį
bāde revnaķlıġı şol mertebede ki żiyā-gįrdür, sitārenüŋ envāǾ u tecellįsini maĥveylemişdür,
dimekdür.
قهقهه شیشه ﻁبل کوﭺ ﺯند
447انداﺯﺩ

هوﺵ ﺭا خیمه بر سر

14. Ķahķaha-i şįşe ŧabl-ı kūç zened
Hūş-rā ħayme ber-ser endāzed
“Ŧabl” be-maǾnā göç, rıĥlet ü hicret dimekdür. “Ħayme” çādır dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bāde sürāĥįsi ķahķahası yaǾnį gelū-yı sürāĥįde rįziş-i śahbādan ĥāśıl olan
śadā-yı ķavl-i rıĥlet ü hicret śadāsın neşr ider olduġından hūşuŋ başı üzerinde çādırları yıġdı.
YaǾnį hūşa didi ki: durma, esbāb-ı sefer olan ħaymegāhın devşir. Zįrā göç vāķıǾdur,
dimekdür.
کو مغنی که اضطراﺏ ﺩلم
448انداﺯﺩ

همه ﺩﺭ نبض مزماﺭ

15. Ger muġannį ki ıżŧırāb-ı dilem
Heme der-nabż-ı mizmār endāzed
“Iżŧırāb” ĥareket ü cünbiş maǾnāsına. “mizmār” mįm ü zā’nın kesr ü sükūnlarıyla düdük ve
ney dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķanı bir muġannį ki derūnumda vāķıǾ ıżŧırāb-ı Ǿaşķı alup nabż-ı mizmāra
ata? YaǾnį göŋlüm ıżŧırāb-ı Ǿaşķdan ĥareket ider gibi ol mizmāra daħı öylece taĥrįk idecek
ķanı bir muġannį-i śāĥib-kemāl? dimekdür.
ﺯخمه اﺯ باﺩ گوشه ﺩامن
449انداﺯﺩ

موﺝ ﺩﺭ نغمه تر

16. Zaħme ez-bād-ı gūşe-i dāmen

447

Şişenin kahkahası göç davulunu seslendirmektedir ve aklın çadırını başına yıkar.

448

Gönlümün ızdırabının hepsini flütün nabzına atacak çalgıcı nerede?

449

Eteğinin köşesinin rüzgârından mızrap yaparak taze nağmeleri dalgalandırır.
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Mevc der-naġme-i ter endāzed
“Gūşe-i dāmen” murād sāzendelerüŋ kemānı veyā ġayr-ı gūne
[43a]
sāzları zįr-i dāmende ĥıfž itdükleridür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bād gūşe-i dāmenden zaħma mevc-i tāziyāneyi ter ü tāze naġmeler bıraġar.
YaǾnį sāz ve tāziyāne sāzendeler gūşe-i dāmānında olduġından ter ü tāze olan taķsįmleri ve
peşrevleri naġme-i dil-fezāya atar, dimekdür. Zįrā ekŝeriyā sāzendeler sāzları zįr-i
dāmānında ŧaşırlar. Pes bād-gūşe-i dāmāndan zaħme taķsįmleri emvācın ter ü tāze naġamāta
atar, dimekdür.
تاﺭک ﻭ ﺭیشه الم بکشد
450انداﺯﺩ

ﺭعشه ﺩﺭ جاﻥ غم

17. Tārek ü rįşe-i elem be-keşed
RaǾşe der-cān-ı ġam endāzed
“Tārek” tepe dimekdür. “RaǾşe” titremek dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bāde-i Ǿaşķ şol meretebede müǿeŝŝirdür ki elem ü ġamı ve tepesinden bįħine
dek düşürüp elem ü ġuśśa raǾşesini ġam u keder cānına bıraġar. YaǾnį bāde derūn-ı insānda
cevelān itdükde elemi tepeden nihāyetine dek ceźb ü celb idüp ġuśśa vü ġam cānına bıraġar,
dimekdür.
نی غلط گفتم این نه گرﺩابیست
451انداﺯﺩ

کز ﺩیم کس بمعبر

18. Nį ġalaŧ goftem įn gird-ābįst
K’ez-dįm kes be-maǾber endāzed
“MaǾber” maĥall-i memer. YaǾnį mürūr idicek mekān.

450

(Şarap) Derdin başını ve kökünü öldürür ve gamın canını titretir.

451

Hayır yanlış söylemişim. Bu, onun içinden birinin beni dışarıya çıkaracağı bir girdab değildir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda źikri sebķat iden bāde-i Ǿaşķ aĥvālin öylece degildür ki zįrā bu girdāb bir gūne sehlce gird-āb degildür ki beni andan bir kimse maǾbere ata. YaǾnį bād gird-ābı
bir gird-āb degildür ki anda düşen selāmet bula, murād bāde-i Ǿaşķdur.
کشتیم ﺩﺭ میاﻥ بحر شکست
452انداﺯﺩ

که بدﺭیا شناﻭﺭ

19. Keştįm der-miyān-ı baĥr şikest
Ki be-deryā şināver endāzed
“Ki” bunda kim dimekdür. “Şināver” śuda yüzmek kemālātı olan kimsedür. Türkįde yüzgeç
dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Sefįnem deryā-yı Ǿaşķ vasaŧında şikest oldı. Kimdür şol mürüvvet ıssı ki
deryāya bir yüzgeç atup beni taħlįś eyleye? YaǾnį sefįne-i vücūdum deryā-yı Ǿaşķ vasaŧında
şikest oldı. Pes ķanı bir mürüvvet śāĥibi ve kemālāt ıssı ki beni ġarķdan ķurtara? dimekdür.
هر که ﺩنیا نشیمنش باشد
453انداﺯﺩ

فرﺵ ﺩﺭ کاﻡ اﮊﺩﺭ

20. Her ki dünyā nişįmāneş bāşed
Ferş der-gām-ı ejder-endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Her ol şaħś ki dünyāya meyl ü maĥabbet virüp aŋa dünyā nişįmengāh u
ārāmgāh oldı, kendi cāme-ħˇābını dimāġ-ı ejdere serdi. Pes ferş ü cāme-ħˇābın dimāġ-ı
ejdere seren şāhś bį-ħūde helāk u żāyiǾ olacaġına iştibāh mı var? YaǾnį ehl-i dünyā rūz-ı
cezāda ħˇāb u ħāsir olduġına işāretdür.
مرﺩﻡ اﺯ شرﻡ چند گمرهي
454انداﺯﺩ

عقدﻩ ﺩﺭ کاﺭ ﺭهبر

21. Murdem ez-şerm çend güm-rehį
ǾUķde der-kār-ı reh-ber endāzed

452

Denizin ortasında gemim mahvoldu. Kim denize yüzücü atacak (ve beni kurtaracak).

453

Dünyayı oturacağı yer yapan kimse ejderha ağzı içinde halı sermiş gibidir.

454

Birkaç yolumu kaybetmişliğim kılavuzun işine düğüm (zorluk) attığından dolayı utancımdan öldüm.
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“ǾUķde” müşkilāt dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Kemāl-i şerm ü ħicābdan fevt olurum. YaǾnį ĥayret-zede-i aĥvāl-i ħūşįm ki
ķaçana dek bu güm-rāhlıķ ve dünyā-perestlik reh-berüŋ işine Ǿuķdeler ve müşkiller śaçar?
“Reh-ber”den murād ħulūś-ı Ǿaşķ u maĥabbetdür ki bāǾiŝ-i vāśıl-ı ilallāhdur. Pes gümrāhlıġum reh-berüme müşkiller bıraķduġından ĥicāb u şerm ķahrından ölüyorum, dimekdür.
ﺩست توفیق کو که شمشیري
455انداﺯﺩ

برسر نفس کافر

22. Dest-i tevfįķ kū ki şemşįrį
Ber-ser-i nefs-i kāfir endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ķanı bir tevfįķ
[43b]
eline ki bir keskin tįġ alup kāfir nefsüŋ başına ura? YaǾnį ķanı bir dest-i hidāyet-peyvest ki
ālūfte-i cįfe-i dünyā olan bed-nefsi tįġ-i hidāyetle başını tenden cüdā ide ve bizi bu gümrāhlıķdan ķurtara? dimekdür.
حسن معنی که ﺩاﺭﺩ آنکه بمهر
456انداﺯﺩ

ﺩﺭ ﺭﻩ ﺩشمناﻥ سر

23. Ĥüsn-i maǾnā ki dāred ān ki be-mihr
Der-reh-i düşmenān ser-endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ol kimse ki mihr ü maĥabbetle maǾnā-yı ĥaķįķātüŋ künh ü esrārına vāķıf ola,
düşmenler yolına baş bıraġar. YaǾnį şol şaħś ki esrār-ı ilāhį maǾnāsına vāķıfdur, ĥāsidler
yolına baş fedā eyler. Zįrā ĥāsidler anuŋ kemāl-i muǾārefe-i esrār-ı Ħudā’ya ĥasedleri
ĥasebiyle Ǿāķıbetü’l-emr anı giriftār-ı beliyye-i bį-emāniyyeye dūçār iderler, dimekdür.
یوسف آنکس بوﺩ که اﺯ حسدﺵ

455

Kafir nefsin başına kılıç vuracak yardım eli nerede acaba?

456

Mananın özüne sahip olan kişi düşmanların uğruna da başını severek feda eder.
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457انداﺯﺩ

گه براﺩﺭﺵ بچه

24. Yūsuf ān kes būd ki ez-ĥasedeş
Geh berādereş be-çeh endāzed
“Yūsuf” peyġāmber Ǿa.m. Aħlāķıyla şol kimse muttaśıf olur ki şiddet-i ĥasedlerinden
birāderleri anı çāh-ı tįreye bıraķdılar.
اﻭ عبیر لباﺱ خوﺩ خواهد
458انداﺯﺩ

که بجیب براﺩﺭ

25. Ū Ǿabįr-i libās-ı ħod ħˇāhed
Ki be-ceyb-i berāder-endāzed
“ǾAbįr” Ǿanber ķoķulu dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmuŋ ol güzel sirişt-i kerem-peyvestin nažar it ki Ǿadāvet
ü ħuśūmetleri icrāsıçün birāderleri anı varŧa-i helāke śalıvirmişler iken yine ol kemāl-i şefķat
ü merĥametlerinden anlaruŋ cerāǿimlerüŋ Ǿafv birle kendi muǾanber libās-ı saǾādetlerin
birāderleri ķāmetlerine ilbās itdürdi.
Rivāyetdür: Yūsuf Ǿa.m. Mıśr’a sulŧān olduķdan çend sene śoŋra iktiżā-yı rüǾyā-yı şāh-ı
sābıķ ve taǾbįr-i Yūsuf birle diyār-ı Mıśr u Dımışķ u memālik-i ǾArab ve ehl-i taĥķįķ-i ķaħŧ
u ġalā ile tedķįķ olacaġına ķarįb Yūsuf Mıśr anbārlarına ķatı vāfir zeħāǾir terāküm itdürmiş
idi. Ĥįn-i ġalāda eŧrāf u eknāfa münādįler śalup cūǾ ve Ǿaŧş-ı zebūnları ve ekl ü şurba ĥasretkeş her kimler ise Mıśr’a Ǿaŧf-ı Ǿinān itsünler diyü nidā-yı śalā-yı “Hel min-mezįd”459 idicek
berāderān-ı cefākārān-ı Yūsuf daħı sulŧān-ı Mıśr’uŋ bu aĥvāl-i seħā-māl-ā-māline ıŧŧılāǾ
bulduķlarında peder-i buzurgvārları olan YaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāmdan ruħśat-ı ricǾat-ı
Mıśriçün iźn taĥśįl olınduķda cümlesi KenǾān’dan rākib-i nāķa olduķları ĥālde vāśıl-ı serĥadd-i Mıśr Ķāhire oldılar. İttifāķ ol gün Yūsuf Ǿaleyhi’s-selām daħı revzen-i sarāy-ı Ǿālįden
dūr-bįn ile nigerān-ı śaĥrā-yı beyābān iken birāderlerin geldükleri dįde-i saǾādetlerine dūş
olduķda vekįl-i anbār-ı Mıśr’a tenbįh idüp emr buyurdılar ki: Şu şeklde çend nefer gelseler

457

Yusuf ol kimsedir ki kardeşleri hasetlerinden dolayı bazen onu kuyuya atarlar.

458

Ve o kardeşinin elbisesine atmak için kendi elbise kokusunu ister.

459

Daha yok mu?
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gerek anlara ħınŧa-i ħāśdan virüp develerin baǾde’t-taĥmįl anları ĥużūruma iĥżār idesüŋ. Pes
anlar gelüp edā-yı ħiźmet itdükden śoŋra
[44a]
gelüŋ sulŧān-ı Mıśr sizüŋ iĥżāruŋuza emr ü fermānları śādır olmışdur, didükde anlar daħı
lerzān u ħırāşįde-i cān ile ĥużūr-ı fāyiżü’n-nūr Ĥażret-i Sulŧān’a vardılar. Yūsuf bunları her
ne ķadar dįde-i āşinā ile āşinā oldıysa da bunlaruŋ aślā ħāŧırına bile ħuŧūr itmedi. Pes bunlara
ħiŧāb idüp buyurdı ki ey Ǿazįzler, gelişüŋüz ķandandur ve ķanķı diyāruŋ nāmverlerisüz?
Didükde anlar KenǾān’dan oluruz, cevāblarından Yūsuf’uŋ bütün bütün şek ü şübhesi ĥak
oldı. Pes buyurdı ki KenǾān’da on iki dallı bir dıraħt-ı Ǿālį-nejād olup sāķuŋ biri śarśar-ı
ħazān-ı āfetden pejmürde ve ser-geşte olmışdı diyü āyendegān-ı KenǾān’dan istimāǾ
itmişdük. ǾAcabā ol dıraħt-ı Ŧūbāāsā ne ĥāldedür? Didükde bunlar birbirine nažar idüp bir
zamān ĥayret-zede-i śaĥrā-yı KenǾān oldılar. Pes vilāyetümüzde bu miŝillü dıraħtuŋ ism ü
resmi nā-būd olup abā vü ecdādumuzdan daħı istimāǾ itdügümüz yoķdur, didiler. Yūsuf
gördi ki nükdenüŋ ĥaķįķāt-i ħāline ıŧŧılāǾ bulmadılar. Ġayrı cevāb diyüp bunlara libās-ı fāħir
ilbās itdürüp ve nāķaların taĥmįlden śoŋra pederüŋüze benden selām ve ĥįn-i iktiżāda zaħįre
içün bu cānibe ricǾatüŋüzde küçük birāderüŋüzi maǾan alup gelesüz, diyü emr buyurdılar.
Pes bu beytüŋ maǾnāsı dimek olur ki Yūsuf aħlāķıyla muttaśıf olur. Ol kimse ki birāderleri
cefā itmiş iken anlaruŋ cerāǿimlerini Ǿafv birle libās-ı fāħir-i ķāmet-i istiĥķāķlarına ilbās
itdürdi. YaǾnį kemlige iyilik gerek, dimekdür.
ﻭاعظم کشت سنگ مشتی کو
460انداﺯﺩ

که شکستنش بمنبر

26. VāǾižem kuşt seng-muştį kū
Ki şikesteneş be-minber endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: VāǾiz seng-i ŧaǾne ile beni depeledi. Ķanı bir ŧaş muştlı pehlivān ki üzerüme
şikest itdügi ķırķ ŧaşı vāǾižüŋ minberine atup minberini ħarāb eyleye? YaǾnį ķanı bir ehl-i
Ĥaķ mürşid ki anı ilzām eyleye? dimekdür.
ﺫﻭﻕ ﻭ عظم نماند ﻭ میخواهم

460

Vaiz beni öldürdü, taş yumruklu birisi bulunur mu ki onun bu kırma işini minbere atsın.
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461انداﺯﺩ

که سخن ﻁرﺡ ﺩیگر

27. Źevķ u Ǿažm ne-mānd u mįħˇāhem
Ki süħan ŧarĥ-ı dįger endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: VāǾižüŋ keŝret-i vaǾžından bįzār oldum ve min-baǾd vaǾža istimāǾ itmege
ħˇāhişüm yoķdur. Dilerüm ki śüħan ġayr-ı ŧırāz bulup meclis öŋine ārāste olına. YaǾnį
rindāne vü Ǿāşıķāne kelāma ibtidār olına, dimekdür.
بر سر شکوﻩ ستم گرﺩﺩ
462انداﺯﺩ

ﺭسم شرﻡ اﺯ جهاﻥ بر

28. Ber-ser-i şekve-i sitem gerded
Resm-i şerm ez-cihān ber-endāzed
“Şekve” şikāyet dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Dilerüm ki ŧarz-ı süħan sitem ü şikāyetlerin başdanbaşa ķaldurup ve şerm
resmini daħı cihāndan maĥv eyleye, dimekdür.
خویشتن ﺭا ﺯتنگنای ﺩلم
463انداﺯﺩ

بطرفه گاﻩ ﺩلبر

29. Ħˇįşten-rā zi-tengnā-yı dilem
Be-ŧarfegāh-ı dil-ber endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ol rindāne kelāmlar tengnā-yı dilümden resm-i şermi ve şekve-i sitemi
ķaldırup
[44b]
Dil-berüŋ cānına ata ve diye ki:
گوید ای بیوفا کرشمه تو
464انداﺯﺩ

شوﺭ تا کی بهر سر

461

(Vaaza) Zevk ve isteğim kalmadı. Başka bir tarzla söylesin istiyorum.

462

Baştan başa zulümden şikâyet etmeye dönüşmesini ve utanmak geleneğini dünyadan yok etmesini (dilerim)

463

Kendimi gönlümün darlığından sevgilinin canına atmak isterim.

464

Diyor ki ey vefasız ne zamana kadar senin nazlanman her bir başa heyecan katacak.
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30. Gūyed ey bį-vefā kirişme-i to
Şūr tā key be-her ser-endāzed
“Şūr” āvārelik ve şūriş dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Rindāne vü Ǿāşıķāne olan ŧarz-ı kelām-ı dil-bere ħiŧāb idüp diye ki: Ey bįvefā! Ķaçana dek senüŋ āvāreligüŋ kirişmesi baş üzerine āvārelik atar? YaǾnį kirişmeŋ
ķaçana dek ortalıġı perįşān u perākende eyler? dimekdür.
نقش کج بین مباﺯ با عرفي
465انداﺯﺩ

مهرﻩ ناگه بششدﺭ

31. Naķş-ı kec-bįn me-bāz bā-ǾUrfį
Mühre nāgeh be-şeş-der-endāzed

“Kec” egri ve nā-hemvār dimekdür. “Mühre” şeş-beş oyunın oynarken ġuruş gibi kemikden
nesnelerdür. “Şeş-der” keźālik şeşbeş oyunıdur ki bir ŧaş atmaġla mars olur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil-ber! Kendi evinüŋ nā-hemvāreligin nažar it ki luǾbuŋ bozuķdur. Pes
ǾUrfį ile mülāǾabe itmeyecegi rindlikde ǾUrfį ile Ǿinād itme. Zįrā baġteten mühreyi şeş-der
luǾbına atar ve seni mars idüp rüsvā-yı Ǿām ider, dimekdür.
کاشکی آﻥ شکیب هم میداشت
466انداﺯﺩ

که شکایت بمحشر

32. Kāşkį ān şekįb hem mįdāşt
Ki şikāyet be-maĥşer endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! VāǾižden ve dil-berden eyledigüŋ şikāyeti kāşki lisāna getürmeyüp
derūnuŋda mektūm ideydüŋ ve şikāyetüŋi maĥşere terk itmiş olayduŋ, dimekdür.
ﺭﻭ بدلجویش مباﺩ آﻥ مست

465

Urfî ile oynama. Çünkü taşları ansızın altı kapı atar.

466

Keşke mahşer gününe şikâyetini atacak kadar sabırlı olsaydı.

521

467انداﺯﺩ

ﺯهر آفتاﺏ بساغر

33. Rū be-dil-cūyeş me-bād ān mest
Zehr-i āfitāb be-sāġar endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil-ber! ǾUrfį-i ser-geştenüŋ merāmınca yüri olmaya ki ol mest. YaǾnį
ǾUrfį sāġara belā zehrini atma. YaǾnį mest olan ǾUrfį senüŋ helāküŋe ķaśd itmeye, dimekdür.
ﺭﻭ اﻥ تشنه بهانه مدﺡ
468انداﺯﺩ

ترسمش عقل بر سر

34. Rev ān teşne-i bahāne-i medĥ
Tersemeş Ǿaķl ber-ser endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil-ber! Ki medĥ-i şāha teşne-dil olan ǾUrfį’nüŋ murādınca yüri. Zįrā ħavf
iderüm Ǿaķluŋı başuŋdan āvāreye atar.
که شکایت بخوﻥ بپاالید
469انداﺯﺩ

بدﺭ گوﺵ ﺩاﻭﺭ

35. Ki şikāyet be-ħūn be-pālāyed
Be-der-i gūş-ı dāver endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį’nüŋ cünūniyetinden ħavf iderüm ki şikāyeti kendi ħūn-ı cigerle
perverde idüp bir gün şāh-ı Ǿadālet-penāhuŋ ķatına iletmeye. YaǾnį ħavf iderüm ki şāha
senden şikāyet idüp dūçār-ı meşaķķat itme, dimekdür.
میرابوالفتح کز سیاست اﻭ
470انداﺯﺩ

غمزﻩ ﺯهرﻩ خنجر

36. Mįr Ebū’l-Fetĥ k’ez-siyāset-i ū
Ġamze-i Zühre ħançer endāzed

467

Git ve onun gönlünü al ki o sarhoş, güneş zehrini kadehe dökmesin.

468

Övgü bahanesine susamışın ardınca yürü. Aklını başından atacağından endişe ediyorum.

469

Ve şikâyeti kan ile besleyerek hükümdarin (şahın) kulağına ulaştırır.

470

Mir Ebü’l-feth ki onun gazabından Zühre gezegeninin gamzesi elinden hançerini düşürür.
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“Mįr Ebū’l-Fetĥ” kemā-źekernā şāhān-ı ǾAcem’den birinüŋ ismidür ki ǾUrfį’nüŋ ekŝeriyā
memdūĥıdur. “Zühre” meşhūr sitāredür, raķķāś-ı felekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil-ber! Źikr olınan śāĥib-i Ǿadālet ve erbāb-ı siyāset şāh-ı Ǿālem-penāh
Mįr Ebū’l-Fetĥ’dür ki anuŋ mehābet-i siyāsetinden Zühre ġamze-i ħançerlerin elden bıraġar.
YaǾnį Zühre-i raķķāś ki ġamze-i müjgān ile Ǿāşıķ-kuşdur, ol salŧanat-perverüŋ siyāseti
ħavfuŋ göricek ġamze-i tįġını fi’l-ĥāl elden bıraġar, dimekdür.
گر ضمیرﺵ کند نثاﺭ قبوﻝ
471انداﺯﺩ

آسماﻥ مهر انوﺭ

37. Ger żamįreş koned niŝār ķabūl
Āsumān mihr-i enver endāzed
“Niŝār” ķabūl, hediyeyi ķabūl ideydi yerine dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol źāt-ı melek-śıfatuŋ derūn-ı pür-nūrı Ǿālemüŋ beźl ü niŝārını
[45a]
ķabūl idecek olaydı fi’l-ĥāl āsumān iftiħārından envāǾ-ı nūrlar rįzān ider şāyed ki tuĥfemüzi
ķabūl eyler diyu.
نامه صحرای چین شوﺩ هرگه
472انداﺯﺩ

قلمش نافه تر

38. Nāme-i śaĥrā-yı Çįn şeved hergeh
Ķalemeş nāfe-i ter endāzed
Ter ü tāze āhū nāfeleri ki Çįn-i Māçįn śaĥrālarında olur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol şāhuŋ fermān-nāmesinüŋ śaĥrāsı Çįn-i Māçįn iķlįminüŋ śaĥrāsı gibi olur.
Anuŋ ħāmesini her ķaçanki ter ü tāze nāfe-i müşklerin rįzān eyleye yaǾnį ol memdūĥ kerem
ķalemin ele alup yazıya şürūǾ idicek, śaĥrā-yı beyti śaĥrā-yı Çįn mānendi olup nāfe-i müşk
ü Ǿanberle tezyįn olur, dimekdür.
ﺩانه اﺯ کشت جوﺩﺵ اﺭ مرغي
471

Eğer onun zamiri nisar etmeyi kabul ederse gökyüzü parlak güneşi ortaya atar.

472

Her zaman ki onun kalemi taze ve hoş kokusunu bıraktığında yazı Çin sahrasına dönüşür.
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473انداﺯﺩ

چیند ﻭ ﺩﺭ گلو

39. Dāne ez-kişt-i cūdeş er murġį
Çįned ü der-gelū endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Eger murġ memdūĥuŋ cūd u iĥsānı iken ve kiştinden dāne-çįn olup boġazına
atarsa.
همچو سیمرﻍ آسماﻥ هر ﺭﻭﺯ
474انداﺯﺩ

بر ﺯمین بیضه ﺯﺭ

40. Hemçü Sįmurġ-ı āsumān her rūz
Ber-zemįn beyża-i zer endāzed
“Sįmurġ” ism-i murġdur ki murād, ħurşįddür. “Beyża-i zer” altun beyżası ki murād ħurşįdüŋ
ķarżı ve żiyāsıdur. Zįrā ħurşįdüŋ resmini nažar olınsa yumurŧa resmindedür ki her gün bisāŧı zemįne düşer.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol murġ ki memdūĥuŋ cūd u iĥsānı kişti dānesinden tenāvül eyledi, Simurġı āsumānį gibi her gün bisāŧ-ı zemįne beyża-ı zerrįn atar. YaǾnį ħurşįd-i āsumāndan mānendi zer ķurś-ı beyżayı atar gibi ulu ķuş daħı beyżasın bir yüzine atar. Murād, memdūĥuŋ cūd u
iĥsānı kiştinden taĥśįl-i feyż ü şerefdür. Ve civān-merdlikde mübālaġasıdur.
بهر ساماﻥ بزﻡ اگر نظري
475انداﺯﺩ

جانب فرﺵ گستر

41. Behr-i sāmān-ı bezm eger nažarį
Cānib-i ferş-güster endāzed
“Ferş” döşeme dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bezmüŋ ħoş-ārāsteligine memdūĥ eger nāzįrin cānib-i ferşe atacaķ olursa,
yaǾnį bezm ħoşça ārāste olsun içün nažarın cānib-i ferşe śalarsa.

473

Eğer bir kuş onun cömertlik tarlasından bir tane alıp yese.

474

Gökyüzünündeki anka gibi her gün yer yüzüne altın yumurtlar.

475

Eğer meclisin düzenlenmesi için halıya göz ucu ile bir bakarsa.
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چمن جنت آﻭﺭﺩ ﺭضواﻥ
476انداﺯﺩ

جای فرشش بمنظر

42. Çemen-i cennet āvered Rıđvān
Cāy-ı ferşeş be-manžar endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Eger memdūĥ nažarın bezmin sāmānından ötüri cānib-i ferşe śalarsa, Rıđvānı cennet çemenlerüŋ düşürüp ol bezmüŋ üzerinde şāhuŋ nažargāhına atar tā ki şāh nažar
eyledükde yine çemen-i cennet rāst gele dimekdür.
مایه انتعاﺵ مظلوماﻥ
477انداﺯﺩ

گر بداماﻥ صرصر

43. Māye-i intiǾāş-ı mažlūmān
Ger be-dāmān-ı śarśar endāzed
ĶıŧǾa: “İntiǾāş” be-maǾnā intiķām “śarśar” bād-ı śarśar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger memdūĥ iĥķāķ-ı Ĥaķķ-ı mažlūmān içün māye-i intiķāmını bād-ı
śarśaruŋ dāmenine atarsa yaǾnį bād-ı ħazāna mažlūmlaruŋ ĥaķķın iĥķāķ it, diyu.
آشیاﻥ خراﺏ کرﺩﻩ باﺯ
478انداﺯﺩ

پیش برﺝ کبوتر

44. Āşiyān ħarāb kerde bāz
Pįş-i burc-ı kebūter endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Bād-ı śarśar bu emre meǿmūr olıcaķ fi’l-ĥāl žālim olan bāzūŋ āşiyānesin
ħarāb idüp ħarābiyetini kebūterüŋ āşiyānesi burcına atar. YaǾnį bāz ki žālim ve kebūter ki
mažlūmdur ĥaķķını iĥķāķ idüp bāzūŋ āşiyānesin ħarāb u yebāb ider, dimekdür.
ﺭﻭﺯ هیجا که بر کشد شمشیر
479انداﺯﺩ

ناﻡ ﺭستم بخوﻥ ﺩﺭ

476

Rıdvan cennet çimenini getirir ve halısını görünen yere serer.

477

Mazlumların intikam kaynağını fırtınanın eteğine bırakırsa.

478

Doğan kuşunun yuvasını yıkarak onu güvercinin evine atar.

479

Savaş günü kılıcını çektiğinde Rüstem’in adını kana boyar.
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45. Rūz-ı heycā ki ber-keşed şemşįr
Nām-ı Rüstem be-ħūn der-endāzed
“Heycā” muĥārebe dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Rūz-ı heycāda eger memdūĥ,
[45b]
şemşįrin bürrān idüp ġilāfından bįrūn iderse Rüstem-i Zāl’i ķana boyar, dimekdür.
خامه هنگاﻡ ثبت هیﺄﺕ اﻭ
480انداﺯﺩ

لرﺯﻩ ﺩﺭ نقش مسطر

46. Ħāme-i hengām-ı ŝebt-i heyǿet-i ū
Lerze der-naķş-ı masŧar endāzed
“Ŝebt” cerįde deftere ķayd itmege dirler. “Heyǿet” şekl dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol śāĥib-mehābet olan źātuŋ şekl ü heyǿeti ħāmenüŋ taĥrįri hengāmında
kemāl-i ıżŧırāb-ı mehābetden mısŧara lerze bıraġur, dimekdür.
ﺩﺭ مصاﻑ قیامت آشوبی
481انداﺯﺩ

که ﺭﻭآﺭﻭ بلشکر

47. Der-meśāf-ı ķıyāmet āşūbį
Ki rev-ā-rev be-leşker endāzed
“Rev-ā-rev” yüriye yüriye dimekdür. Ve hücūm dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Rūz-ı maĥşer āşūblıġı gibi olan meśāfe-i heycāda yüriye yüriye dįv-i hücūmı aǾdā içün leşkere nidā bıraġarsa.
نعرﻩ ﺭا تاﺯیانه فعل کند
482انداﺯﺩ

حمله ﺭا باﺩ ﺩﺭ سر

48. NaǾra-rā tāziyāne fiǾl koned

480

Kalem onun şeklini saptadığı zaman satır cetvelinin çizgisini titretmektedir.

481

Mahşer günü orduya verdiği kıyamet gibi saldırı emrinden ortaya çıkan kargaşa

482

İşlerin (hızlı) yapılması için haykırmayı kırbaç yapar ve saldırıyı cesaretlendirir.
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Ĥamle-rā bād der-ser-endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥ ol nidāyı Ǿaskere bıraġıcaķ kendi naǾra-i ĥaydārānesine tāziyānelik
fiǾlini virür. YaǾnį ol vaķt naǾra-i memdūĥ taziyānelik fiǾlini işler ve ĥamlenüŋ başına daħı
rūzgār bıraġur. YaǾnį ĥamlenüŋ kendisi rūzgār gibi olup ĥamlede sürǾat eyler, dimekdür.
نعرﻩ سیلی برآفتاﺏ ﺯند
483انداﺯﺩ

صدمه سد سکندﺭ

49. NaǾra-i sįlį ber-āfitāb zened
Śadme Sedd-i Sikender endāzed
“Śadme” depme dimekdür. “Sed” şol seddür ki İskender-i Dārā çekmişdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥ rūz-ı veġāda bir mertebe şiddetle naǾra urur ki naǾra-i şiddeti đarbı
āfitāba sįle urur. YaǾnį naǾrası āfitāba heybet bıraġup İskender-i Dārā’nuŋ seddine depme
urur, dimekdür.
ﺩشنه بر سینه فلک شکند
484انداﺯﺩ

نیزﻩ ﺩﺭ ناﻑ اختر

50. Deşne ber-sįne-i felek şikend
Nįze der-nāf-ı aħter endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ şecāǾati ol mertebededür ki ħançer ve deşnesini felegüŋ sįnesine
śablayup ķırār ve nįzesini daħı aħterüŋ göbegine bıraġur. YaǾnį yıldızuŋ göbegine śablar,
dimekdür.
ﺯهرﻩ آهنگ ﺭﺯﻡ برﺩاﺭﺩ
485انداﺯﺩ

ﺩﺭ بیرﻭﻥ جنگ ﻭ مزمر

51. Zühre āheng-i rezm ber-dāred
Der-bįrūn-ı ceng ü mizmer endāzed

483

Haykırması güneşin yüzüne tokat atar ve İskender’in seddine zarar verir.

484

Feleğin göğsünde hançerini kırar ve yıldızın göbeğine mızrak saplar.

485

Zühre savaş müziğini bitirip savaşta ney ve zurna çalar.
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“Rezm” cidāl dimekdür. “Ber-dāred” ķaldırır, dimekdür. “Mizmār” düdük dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zühre çeng āhengini yaǾnį āheng-i raķś-ı cidālini ķaldurup memdūĥuŋ çengi
içine düdük atar. YaǾnį Zühre ki Raķķāś-ı felekdür, pādişāhı çengde göricek fi’l-ĥāl esbāb-ı
raķśın ķaldurup miyān-ı heycāya varup ney ü mizmār-zen olur, dimekdür.
حله مطربانه چاک ﺯند
486انداﺯﺩ

ﺯﺭﻩ ﺯلف ﺩﺭ بر

52. Ĥulle-i muŧribāne çāk zened
Zırh-ı zülf der-ber endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Zühre muŧribāne ve raķķāśāne esbāblarını yırtup kendi zülf zırhını omuzı ve
gögsi üzerine giyer tā ki şāh ile bile cengde olsun, dimekdür.
تیغ سیمابگوﻥ ﺩﺭآمد ﻭ شد
487انداﺯﺩ

سرﻭ ﺩست ﺩﻭ پیکر

53. Tįġ-i sįm-āb-gūn der-āmed ü şod
Serv-i dest-i du peyker endāzed
“Sįm-āb” zįver maǾnāsınadur. “Āmed ü şod” gelüp gitmeden kināye.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ muşaǾşaǾ ve sįm-āb-gūn olan tįġı gelüp gitmeden yaǾnį ġılāfına
girüp çıķmadan kendi
[46a]
elinüŋ servi ki murād ķoldur iki gūne ceng ĥāśıl eyler. Bir gūnesi bu ki tįġi niyāmına girer
ve bir gūne ġazāsı daħı bu ki tįġ-i niyāmından meydāna çıķa. YaǾnį memdūĥuŋ şemşįr-i
Ǿadū-tedmįri niyāmından çıķup kereminden iki nevǾ ceng peydā ider, dimekdür
آفتاﺏ اﺯ گشاﺩ ناﻭک اﻭ
488انداﺯﺩ

جوشن حوﺕ ﺩﺭ بر

486

Çalgıcı ipek kıyafetini parçalar ve zülüf zırhını giyer.

487

Gümüş renkli kılıç, girip çıktıkça kolu iki türlü cenk eder.

488

Güneş, onun okunun mesafesinden korkarak Balık burcunun zırhını boynuna asar.
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54. Āfitāb ez-güşād-ı nāvek-i ū
Cevşen-i Ĥūt der-ber endāzed
“Ĥūt” felekiyyātda iŝnā Ǿaşer burçlarından bir burcuŋ ismidür ki göz ve ķanı şems ol burca
Ǿurūc idüp icrā-yı aĥkām-ı vaķt-i rūzgār eyler.
Maĥśūl-ı Beyt: Āfitāb memdūĥuŋ nāveki güşādın göricek yaǾnį elinden nāvek-i tįri hedef-i
maķśūda revān olduġın göricek hemān ārām itmeyüp kendisin Ĥūt derisine ve zırhına atar.
YaǾnį āfitāb burc-ı Ĥūt derisine peyveste olur. Tā ki zaħm-ı nāvek kendine iśābet itmeye,
dimekdür.
بگریزﺩ بزیر ماهی گاﻭ
489انداﺯﺩ

گرﺯ ﺭا چوﻥ بمغفر

55. Be-gürįzed be-zįr-i māhį gāv
Gürz-rā çün be-miġfer endāzed
“Miġfer” mįm ve ġaynuŋ sükūnı ve kesrleriyle mücādele ve muĥārebe güni mübarįzānuŋ
başlarına giydükleri zırh ŧasıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Gāv māhįnüŋ altına firār idüp śıġınmaķlıķ eyler çünki memdūĥ gürz-i
Ĥamzaviyānesin ol baķāruŋ miġferine atarsa maǾlūm ola ki gāv ve māhį didügi zįr-i zemįne
vāķıǾ baķārla māhįdür ki meslek-i ĥukemā ķavlince cihānı žahrına ve boynuzlarına ŧuta. Bir
baķār vardur ve anuŋ altında bir Ǿažįm ŧaş olup ol ŧaşın üzerinde ķāǿimdür ve ŧaş śu üzerinde
ķāǿimdür. Śu daħı bir Ǿažįm māhįnüŋ üzerinde ķāǿimdür diyü beyān iderler. Pes beytüŋ
meǿāli memdūĥuŋ đarb ķuvveti mübālaġasıdur, dimekdür. Olur ki memdūĥ kendi gürz-i
ĥamzaviyānesin zįr-i zemįnde vāķıǾ baķar miġferine ve ķafasına atarsa anı yedi ķat yire
geçirüp tā māhįnüŋ altına dek śoķar yāħūd gürzin miġferine ĥavāle idince ħavfından
śıġınmaķ içün māhįnüŋ tā altına ķarār eyler, dimekdür.
باﺩ آتش نهاﺩ حمله اﻭ
490انداﺯﺩ

بحر ﺭا تشنه ﺩﺭ بر

56. Bād-ı āteş-nihād-ı ĥamle-i ū

489

Miğfere topuz vurduğu zaman İnek Balığın altına doğru kaçar.

490

Onun ateşli rüzgârının saldırısı denizleri susuz karaya bırakır.
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Bahr-rā teşne der-ber endāzed
“Nihād” be-maǾnā ŧabįǾat “ber” maǾnā gögüs ve sįne.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ nihādı cümlesinüŋ āteşi bādı şol mertebelerde ĥarįķ u muĥrįķdür
ki eŝer-i ĥarāretüŋ sįne-i baĥre bıraġur. YaǾnį baĥrı ĥālet-i Ǿaŧşları dūçār-ı ĥarāret ü meşaķķat
eyler, dimekdür.
علت ﺭعشه بسکه عاﻡ شوﺩ
491انداﺯﺩ

چوﻥ بمیداﻥ تکاﻭﺭ

57. Ǿİllet-i raǾşe bes ki Ǿām şeved
Çün be-meydān tekāver endāzed
“RaǾşe” be-maǾnā lerze “tekāver” kāf-ı ǾArabįyle “esb” be-Turkį at maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: RaǾşe vü lerze Ǿilleti Ǿāleme sārį olur memdūĥ eger esbin meydāna cevelān
süre. YaǾnį memdūĥ Ǿaşķar-ı śabā-reftārın meydāna sürince şiddet-i pāy-ı kūyından ve
meħāfet
[46b]
ü mehābetden kāǿināta lerze düşer dimekdür.
ﺭمح فوالﺩ عرﺽ موﺝ ﺯند
492انداﺯﺩ

تیغ الماﺱ جوهر

58. Rümĥ-i fūlād Ǿarż-ı mevc zened
Tįġ-i elmās cevher endāzed
“Rümĥ” mızrāķ ve süngü dimekdür. “Cevher” bunda ŧaban ķılıclarda žāhir olan cevherdür
ki ġāyetde ķılıcuŋ bāǾiŝ-i iǾtibārıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ fūlāda mensūb olan mızrāġı mevc urmaķ arżın iderse tįġ-i elmāsı
ol vaķt cevherler śaçup Ǿālemi mużmaĥil eyler. Zįrā cevherde zehr eŝeri remzi daħı vardur.
تا بسنجد متاﻉ باﺯﻭیش
491

Meydana at sürdüğü zaman titreme hastalığı öyle yaygınlaşacak ki.

492

Eğer çelik mızrağı dalgalanmaya kalkarsa, elmas kılıcı cevherler saçar.
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493انداﺯﺩ

آنکه ﺯین بس جدﻝ ﺩﺭ

59. Tā be-senced metāǾ-ı bāzūyeş
Ānki z’įn-bes cedel der-endāzed
“Cedel” be-maǾnā cidāl.
Maĥśūl-ı Beyt: Bir şaħś eger memdūĥuŋ pençe-i şįrāzesinüŋ metāǾ-ı mehābet ü śalābetini
sencįde idüp andan śoŋra ol metāǾ-ı śalābeti miyāne-i cidāl ü ķıŧāle atarsa.
سر خاقاﻥ بتیغ برﺩاﺭ
494انداﺯﺩ

ﺩﺭ تراﺯﻭی قیصر

60. Ser-i ħāķān be-tįġ ber-dār
Der terāzū-yı Ķayśer endāzed
“Ħāķān” selāŧįn ü mülūk dimekdür. “Der-terāzū-yı Ķayśer” didügi ibtidā ķanŧār ve terāzūyı
Ķayśer įcād itdügine işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ öŋine śalābet ü mehābet metāǾın bir kimse sencįde idüp andan
cidāl ü ķıŧāl yerine atarsa fi’l-ĥāl ol śalābetle nice nice ħāķānuŋ başların bedeninden cüdā
idüp terāzū-yı Ķayśer-i Rūm’a ilķā eyler, dimekdür.
ایکه خشمت ﺩﺭ آﺯموﺩﻥ تیغ
495انداﺯﺩ

سر بهراﻡ صفدﺭ

61. Ey ki ħaşmet der-āzmūden-i tįġ
Ser-i Behrām-ı śaf-der endāzed
“Śaf-der” cengci dimekdür. Ey źāt! Senüŋ ĥaşmet ü ġażabuŋ tįġi bir mertebe tįzlik ile
śınamışdur yaǾnį şöhret kemāl bulmışdur ki Behrām-ı śaf-derüŋ serin bir uġurdan
bedeninden cüdā eyler, dimekdür.
گر کشد باﺯ هیبت تو صفیر
493

Kolunun gücünü ölçmek isteyen bu cenge başlasın.

494

Hakan’ın başını kılıçla koparır ve kayser tartısına koyar.

495

Ey kılıç deneyiminde gazabı cesur Bahram’ın kellesini uçuran.
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496انداﺯﺩ

مرﻍ تصویر شهپر

62. Ger keşed bāz heybet-i to śafįr
Murġ-ı taśvįr şeh-per endāzed
“Śafįr”497 śıķılıķ dimekdür. “Şeh-per” ķuşuŋ kuyruġında veyāħūd ķanādında olan çeleng
dimekdür. Ey žıllullāh-ı Ǿālem, eger heybet ü śalābetüŋ ŧoġanı śafįrin miyāne-i Ǿālemiyāna
urursa dįvārlara muśavver ü münāķķaş olan murġlaruŋ bile çelengi düşer. YaǾnį heybetinden
kendilerine ħūb görişüp çelengleri düşer, dimekdür.
حلمت اﺯ سایه فکند بفلک
498انداﺯﺩ

سینه بر ﺭﻭی محوﺭ

63. Ĥilmet ez-sāye fikened be-felek
Sįne ber-rū-yı miĥver endāzed
“Miĥver” felegüŋ döndügi maĥallüŋ orta yeri ki aŋa merkez-i dāǿire-i pergār daħı dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Eger ĥilmüŋ kāǿināta luŧf-sāyesin śalarsa senüŋ ĥilmüŋ sāyesinüŋ
sįnesi felegüŋ çāķ-ı miĥverine teśādüf eyler, dimekdür.
عطری اﺯ جیب خلقت اﺭ گرﺩﻭﻥ
499انداﺯﺩ

ﺩﺭ گریباﻥ خاﻭﺭ

64. ǾItrį ez-ceyb-i ħulķet er gerdūn
Der-girįbān-ı ħāver endāzed
ĶıŧǾa: “Ħāver” maşrıķ yeri dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Eger gerdūn mübārek ħulķuŋ ceybinden bir miķdār Ǿıŧr alup cānib-i
ħāvere atarsa.
جای نوﺭ آفتاﺏ چوﻥ سایه

496

Senin haşmetinin doğan kuşu, seslendiğinde resimdeki kuşun bile tüyleri dökülür.

497

Derkenar: “Śafįr” ķuş śadāsı dimekdür.

498

Senin lutfun felek üzerine gölge salarak göğsünü feleğin merkezi üzerine koyar.

499

Felek, yaradılışın cebinden doğunun yakasına bir koku bırakırsa.
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500انداﺯﺩ

بر جهاﻥ فرﺵ عنبر

65. Cā-yı nūr-ı āfitāb çün sāye
Ber-cihān ferş-i Ǿanber endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Eger gerdūn mübārek ħulķuŋ ceybinden
[47a]
bir miķdār Ǿıŧr alup cānib-i ħāvere atarsa ol zamān āfitābuŋ nūr şuǾlesi yerine sāye gibi cihān
üzerine Ǿanber döşemesini serer. YaǾnį āfitāb Ǿanber sāyelerini kāǿināta bıraġur, dimekdür.
با تو گر حاتم اﺯ ﺭﻩ ﺩعوي
501انداﺯﺩ

ﻁرﺡ ﺩاﺩ ﻭ ستد ﺩﺭ

66. Bā-to ger Ĥātem ez-reh-i daǾvā
Ŧarĥ-ı dād u sited der-endāzed
“Dād u sited” alış viriş dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger ey źāt! Ĥātem-i Ŧay senüŋle seħā ve cevher-i dilüŋ dād u sitedin iddiǾā
iderse.
تو مطالب فشانی ﻭ حاتم
502انداﺯﺩ

آﺭﺯﻭ ﺩﺭ برابر

67. To maŧlab feşānį vü Ĥātem
Ārzū der-ber-ā-ber endāzed
Sen herkesüŋ meŧālib ü maķśadların niŝār birle Ħātem ise ārzūları kendi üzere celb
itmekdedür. YaǾnį Ħātem henūz ārzūda ķalur. Pes herkesüŋ maŧlabın ķande ĥāśıl idebilür,
dimekdür.
ﺩشمنت بسکه هست بخل سرشت
503انداﺯﺩ

بلغاﺕ اﺭ نظر ﺩﺭ

500

Güneş ışığı yerine, dünya üzerine anber halısı gibi gölge bırakır.

501

Eğer Hatem senin ile iddia ederek alışveriş yapmaya kalkışırsa

502

Sen herkesin gönlünün isteğini verirsin ancak buna karşılık Hatem sadece dilekleri ortaya atar.

503

Senin düşmanın öyle bir cimridir ki eğer kelimelere bakarsa
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68. Düşmenet bes ki hest buħl-i sereş
Be-luġat er nažar der-endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Düşmenüŋ buħlı bir ġāyetdedür ki eger buħl nažarın cānib-i luġata
śalarsa.
فعل اﺯﻭ اشتقاﻕ نتواﻥ کرﺩ
505 انداﺯﺩ504مصدﺭ

چوﻥ نظر

69. FiǾl ez-ū iştiķāķ ne-tevān kerd
Çün nažar maśdar endāzed
“İştiķāķ” yarıķ ve bir nesneyi sūret-i āħere tebdįl itmege dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Düşmenüŋ bir mertebe buħl-ŧabǾdur ki eger bed-nažarın cānib-i
luġata śalarsa ol luġatdan fiǾl žuhūra gelmedüginden başķa eger ol buħl-i nažarla kelime-i
maśdara nigerān olursa cemįǾ-i ebvāb u efǾālüŋ maħreci iken hįçbir gūne andan bāb žuhūra
gelmez. YaǾnį düşmenüŋ bed-nažarı maśdara iśābet eyledüginden maśdaruŋ ŧabǾı buħl ĥāśıl
idüp andan kelime žāhir olmaķ emr-i muĥāldür, dimekdür.
شقه مرﺩی تو گر مریم
506انداﺯﺩ

معجر آسا بسر ﺩﺭ

70. Şuķķa-i merdį-i to ger Meryem
MiǾcerāsā be-ser der-endāzed
“MiǾcer” ķarılar śaçlardan bir bölük baġlayup ve bükilüp omuzlarına śardıķlarıdur. “Āsā”
be-maǾnā miŝl.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Merdligüŋ ve şecāǾatüŋ şuķķa vü berātını eger ħayru’n-nisā-yı Ǿālem
Ĥażret-i Meryem vāķıf olaydı mānend-i miǾcer başında cānib-i āħere endāħte eylerdi.
مایه ﻭ نشه انسیّت
504

Derkenar: “Maśdar” śarf ķāǾidesinde kelime-i maśdardur ki cemįǾ-i efǾāl andan žuhūr itmişdür. Śaĥĥ.

505

Masdara baktığı zaman hiçbir fiil ondan türetilemez

506

Hazret-i Meryem eğer senin mertliğinin yarısını başörtüsü gibi kafasının üzerine atarsa.
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507انداﺯﺩ

باﺯ ﺩﺭ بطن ما ﺩﺭ

71. Māye vü neşǿe-i ünsiyet
Bāz der-baŧn-ı māder endāzed
“Bāz” girü dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Merdligüŋ ve cihān-ārālıġuŋ eger Meryem Ana’nuŋ maǾlūmı olaydı āşinālıķ
keyfiyetini miǾcer-i başından cānib-i āħere atduġı gibi gerü baŧn-ı mādere atardı. YaǾnį
senüŋ erligüŋe vāķıf olmış olaydı dişilik keyfiyetini tekrār baŧn-ı mādere bıraġurdı. Tā ki
tekrār māder-zād olup senüŋ erligüŋ seyr eyleye. YaǾnį Ĥażret-i Meryem senüŋ
merdāniyetüŋ sırrına vāķıf olaydı, seni ziyāret içün kāǿināta defǾaten gelmesini iħtiyār
eylerdi, dimekdür.
ﺩاﻭﺭا مدﺡ لحن گستر تو
508انداﺯﺩ

ﺭقص ﺩﺭ مستمع کر

72. Dāverā medĥ-i laĥn-güster-i to
Raķś der-müstemiǾ-i ker endāzed
“Laĥn” Śavt u śadā dimekdür. “Ker” kāf-ı ǾAcemįyle ve rā’nuŋ sükūnıyla śaġır olana dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Medĥ ü ŝenāŋ śadāsın döşeyici ǾUrfį bir mertebe sitāyişgerligüŋde
mübālaġa eyler ki śadā-yı raķśı śaġır
[47b]
müstemiǾlere bile istimāǾ itdürür, dimekdür.
خرﺩ اﺯ عوﺩ کنه خلق تواﻡ
509انداﺯﺩ

ﺩﺭ ته جیب عنبر

73. Ħıred ez-Ǿūd künh-i ħulķ-ı to em
Der-teh-i ceyb-i Ǿanber endāzed
“Teh” dib ve nihāyet dimekdür.

507

Dişilik mayasını ve keyfini tekrar ana karnına bırakırdı.

508

Ey sultanım, senin söz geliştiren övgün sağır kulakları bile raks ettirir.

509

Akıl senin yaradılış özünün ud ağacından benim yakama anber kokusunu sürer.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! ǾAķl u zekāvetüm senüŋ mübārek ħulķuŋ künhi Ǿūdındandur. Pes
Ǿaķl u fikrüm senüŋ künhüŋden olduġı sūretde Ǿaķlumı ve şuǾūrumı yine senüŋ Ǿanbere
mensūb ħulķuŋ ceybi nihāyetine atar ve śarf eyler, dimekdür.
حوﺭ اگر خاک فطرتم یابد
510انداﺯﺩ

ﺩﺭ لباﺱ معطر

74. Ĥūr eger ħāk-i fıŧratem yābed
Der-libās-ı muǾaŧŧar endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥūrān-ı cinān benüm ħāk-ı ħilķat u fıŧratumı bulśaydılar ol ķadar ol ħāk-ı
pāk-fıŧratumı taǾžįm ü tekrįm birle anı muĥāfaža eylerlerdi ki kemāl-i tekrįmden kendi
elbise-i Ǿıŧrsālarına śararlardı, dimekdür.
ﺯیب حوﺭی خیالم اﺭ سنجد
511انداﺯﺩ

لیلی اﺯ شرﻡ ﺯیوﺭ

75. Zįb-i ĥūrį-i ħayālem er senced
Leylį ez-şerm zįver endāzed
“Zįb-i ĥūrį” ĥūrįye mensūb olan dil-berlik dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm ĥūriyāne fikr ü ħayālüm ne mertebe gevher-i girān-behā olduġı
maǾlūm idinmek içün vezne urup ŧartarlarsa fi’l-ĥāl maǾşūķ-ı Mecnūn olan Leylį kemāl-i
ĥicābından kendi dil-berligini terk eylerdi. YaǾnį ħayālüm zįb ü zįverligini Leylį göricek
ĥicābından dil-berlik daǾvāsın bir cānibe terk eylerdi, dimekdür.
بوی جوﺩﺕ شنیدﻩ ﺯ آﻥ قلمم
512انداﺯﺩ

هر ﺩﻡ اﺯ عطسه گوهر

76. Būy-ı cūdet şenįde zi-ān ķalemem
Her dem ez-Ǿaŧse gevher endāzed

510

Huri eğer fıtratımın toprağını bulursa hoş kokulu giysilere serper.

511

Eğer Leyla, huriler gibi olan süsümü ölçerse utanarak kendi süslerini yere atar.

512

Senin cömertlik kokunu duyduğundan kalemim her an bir hapşırmasından (yazmasından) bir cevher gibi

(söz) atıyor.

536

“ǾAŧse” öksürmek dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ķalem-i muǾciz-beyānum źāt-ı seħāvet-śıfatuŋ cūd u iĥsānın rāyiĥai ŧayyibesini alıcaķ her bir dem Ǿaŧsede birer gevher-dāne atmaķdadur. YaǾnį ķalemüm būyı cūduŋla mürekkeblenüp ķaçardı, indügi eŝnāda birer gevher-dāne atmaķdan ħālį olmaz,
dimekdür.
گرچه ﻁبعم ﺯ شرﻡ مدحت تو
513انداﺯﺩ

سر ببالین چو عبهر

77. Gerçi ŧabǾem zi-şerm-i midĥat-i to
Ser be-bālįn çü Ǿabher endāzed
“ǾAbher” nergis şükūfesine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! ŦabǾum medĥ ü ŝenāsında leng olduġından egerçi kemāl-i
ĥicābuŋdan başuŋı mānend-i nergis bālįne ķoyup ser-fürū eylemişdür, nergis dāǿimā serfürū olduġı gibi ŧabǾum daħı sitāyişgerligüŋde ĥicābından ser-fürū itmişse de.
عرشیاﻥ بر کالﻩ ﺯنند
514انداﺯﺩ

مرﻍ فکرﻡ اگر پر

78. ǾArşiyān ber-külāh zenend
Murġ-ı fikrem eger per endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Gerçi ŧabǾum medĥ ü ŝenāŋda ķāśıru’l-lisān olduġı der-kār u
nümāyān ise de Ǿarşįler başlarına şükūfe vü çeleng pāyesiyle dikerler. Eger murġ-ı
ħayālümden bir ķanād düşerse yaǾnį ŧabǾumdan gevher-asā bir şiǾr ķoparsa ol ķadar
leźįźterdür ki Ǿarşįler alup çeleng pāyesiyle tāclarına dikerler, dimekdür.
نیک ﺩاﺭید مرنج اگر عرفي
515انداﺯﺩ

ﺩﺭ ثنایت عناﻥ ﺩﺭ

79. Nįk dārįd me-renc eger ǾUrfį

513

Her ne kadar fıtratım seni övmekte utancından nergis gibi başını aşağıya atsa da.

514

Düşünce kuşum eğer bir tüy ortaya atarsa arştekiler onu şapkalarına takarlar.

515

Eğer Urfî seni överken kendinden geçerse incinme ve onu iyi tut.
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Der-ŝenāyet Ǿinān der-endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kān-ı seħā v’ey menbaǾ-ı vefā! ǾUrfį medĥ ü ŝenāŋda eger Ǿinān u
iħtiyārın elden giderüp źāt-ı şerįfe lāyıķ olmayıcaķ medĥ ü ŝenāya şurūǾ eylerse rencįdeħāŧır olmayup maǾźūr buyurasuz. Zįrā:
چه گونه ﻁوﻁی گرسنه بگوي
516انداﺯﺩ

گرنه خوﺭﺩ ﺭا به شکر

80. Çe gūne ŧūŧį-i gurisne be-gūy
Ger ne ħord-rā be-şeker endāzed
[48a]
“Ger ne-ħord” yimeden nice eylesün?
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! ǾUrfį Ǿinān-ı iħtiyārı elden giderürse ħˇāhişle degildür, Ǿārıżįdür. Pes
Ǿārıżį olan ĥālāt-ı Ǿöźrdür. Bu cihetiyle el-Ǿöźru maķbūlun Ǿindallāh ve Ǿinde kirāmu’nnāsi517 mıśdāķınca ǾUrfį’nüŋ bį-ħodluķdan Ǿinān-ı iħtiyārı elden giderüp jājħāya başlarsa siz
rencįde-ħāŧır olmayup maǾźūr ŧutuŋ. Zįrā ŧūŧį-i gurisne şįr ü şeker içine atarlarsa ne ŧarįķile
śabra tāb-āver olup ol şekerden bir miķdārın yiyüp ve bir miķdārın telef itmeye. Pes ben daħı
sitāyişgerligüŋe ŧūŧį-i gurisne gibi olduġumdan hemān medĥüŋ der-pįş idüp ŝenāya şurūǾ
eyledüm. Pes ħaŧā daħı vāķıǾ olsa maǾźūr ŧutuŋ dimekdür.
ﻭﺭ به تنگی بشوﻕ مدﺡ بگو
518انداﺯﺩ

کش بدﻝ سایه کمتر

81. V’er be-tengį be-şevķ-i medĥ be-gū
K’eş be-dil sāye kemter endāzed
“K’eş” ǾUrfį’ye rāciǾdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Eger ǾUrfį’nüŋ Ǿinān-ı iħtiyārı elden gidüp jājħā itmesinden rencįdeħāŧır olursaŋız yaǾnį ǾUrfį’nüŋ beyhūde zebān-dırāz-ı güftügūsından ĥavśala-teng olmaŋuz

516

Aç papağan kendini şeker üzerine atmasın da ne yapsın sen söyle.

517

Allah ve iyi kalpli kimseler katında özür kabul edilir.

518

Eğer sıkılıyorsan övmek hevesine emret ki şâirin gönlünün üzerine daha az gölge bıraksın.

538

iĥtimāli varsa medĥüŋ şevķine emr it tā ki ǾUrfį’nüŋ dil-i bį-ķarārına maĥabbet ü şevķ
sāyesin azraķ bıraġa. YaǾnį ǾUrfį’yi şevķe getürmesün ve ġalebe-i şevķle beyhūde jājħā
itdürmesün. Zįrā benüm eŝnā-yı şiǾrde eger ħaŧām vāķıǾ ise medĥüŋ ġalebe-i şevķindendür,
dimekdür.
بهر تسکین شوﻕ مدحت تو
519انداﺯﺩ

نظم ﺭنگین بدفتر

82. Behr-i teskįn-i şevķ-i midĥat-i to
Nažm-ı rengįn be-duħter endāzed
ĶıŧǾa:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥu’ś-śıfāt! Senüŋ medĥüŋ şevķi ĥarāretini teskįn içün nažm-ı
rengįnümi bir duħtere bıraķsun.
سه موالید چاﺭ ماﺩﺭ
520انداﺯﺩ

همه ﺭا یکدگر بر

83. Se mevālįd çār-māder
Heme-rā yek-diger ber-endāzed
“Se mevālįd” mevālįd-i ŝelāŝedür ki nebātāt u meǾādin ve biri ĥayvānātdur ki cümle ĥayy
olan nesnelerdür. Benį ādem daħı içinde dāħildür. “Çār māder” didügi Ǿanāśır-ı erbaǾadur ki
cemįǾ-i eşyā andan mütevellid olmışdur. Ez-cümle insān ħākį vü ābį veü bādį vü nārį
olmayaydı anlarla zindegānįlik itmeyeydi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh-ı źį-şān! Eger ǾUrfį’nüŋ keŝret-i güftügūsından münfaǾil olmaķ
iĥtimāli var ise medĥüŋ kendisine emr eyle tā ki şevķ ü ħˇāhişi şol duħtere bıraķsun ki yaǾnį
ǾUrfį’den bu şevķ-i ĥarāretini teskįn içün alup bu nažm-ı rengįni bir duħtere bıraķsun ki semevālįdi ve çār-māderi birbirine āmįħte idüp bir vücūd eyleye. YaǾnį nažm eŝnāsına
midĥatle jājħāya başlarsam beni maǾźūr ŧut. Zįrā nažmum şol mertebe engįn ü raǾnādur ki
ol nažm şevķini ve ĥarāretini duħter-i se ve çār-mādere atarsam birbiriyle żıddān iken kemāli ġalebe-i iştiyāķdan anları birbirine müştāķ idüp bir vücūd eyler. Ĥāśılı Ey źāt! Medĥüŋle
baŋa vāķıǾ olan iştiyāķdan bir mertebe muĥriķ oldum ki

519

Senin övgü arzunu dindirmek için renkli şiirimi bir kıza bırakmak gerekir.

520

Dört ana unsurun üç maddenin hepsini birbirine katması lazımdır.
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[48b]
eŝnā-yı sitāyişgerlikde nažmı alup se-mevālįd ve çār-mādere bıraķsaŋ ol ķadar anlara teǿŝįr
eyler ki anlar birbirine żıd iken müştāķ idüp anları bir vücūd eyler. Pes medĥüŋe emr eyle tā
ki bu şevķ ĥarāretini ǾUrfį’den defǾ eyleye, dimekdür.
چوﻥ ﺯلیخا که ﺩﺭ تسلی شوﻕ
521انداﺯﺩ

ﻁرﺡ کاﺥ مصوﺭ

84. Çün Zelįħā ki der-tesellį-i şevķ
Ŧarĥ-ı kāħ-ı muśavver endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Züleyħā gibi ki kendi Ǿaşķ u sevdā ġalebesin teskįn itsün içün
Ĥażret-i Yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmuŋ mübārek mehveş olan cemāl-i bā-kemālin ķaśr u dįvānħāneler dįvārına taśvįr itdürürdi. ǾUrfį daħı medĥ ü ŝenāŋı her yire naķş eylemek ister,
dimekdür.
انوﺭی عاجز است ﻭ من عاجز
522انداﺯﺩ

ﻁرﺡ مدحت که ﺩﺭ خوﺭ

85. Enverį Ǿāciz est ü men Ǿāciz
Ŧarĥ-ı medĥet ki der-ħor endāzed
“Enverį” şuǾarā-yı ǾAcem’den birinüŋ ismidür ki dįvānı daħı meşhūrdur. “Ħor” be-maǾnā
lāyıķ.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı meleki āl-i śıfatlarına şāyeste medĥ ü ŝenā tarĥ itmekde gerek Enverį
ve gerek ben Ǿācizüz, dimekdür.
گو بذهنت که معنی الیق
523انداﺯﺩ

ﺩﺭ ﺯباﻥ ثناگر

86. Gū be-źihnet ki maǾnā-yı lāyıķ
Der zebān ŝenāger endāzed

521

Hz. Züleyha gibi senin arzunun tesellisi için resimleri saray duvarına kazır.

522

Enveri ve ben her ikimiz de senin methine layık bir şey yazmadan âciziz.

523

Zihnine de ki seni öven kişinin diline sana layık bir mana katsın.

540

“Źihnet”de vāķıǾ ĥarf-i tā memdūĥı beyāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķanı şol źihn ki lāyıķınca bir maǾnāyı ŝenā vü sitāyiş zebānı üzerine bıraġa?
YaǾnį Ǿacabā şöyle bir źihn ola mı ki memdūĥuŋ şān u şöhretine lāyıķ olaraķ bir gūne ŝenā
vü medĥ zebānından cārį ola? dimekdür.
گو کجا مدحت آتش افرﻭﺯﺩ
524انداﺯﺩ

تا ضمیرﺕ سمندﺭ

87. Gū kocā medĥet āteş efrūzed
Tā żamįret semender-endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Di ki ķanı şol medĥüŋ āteşini müzdād iden meddāĥ ki ĥażret-i pādişāha
şāyeste bir gūne gevher-i maǾānį bį-ŝenā vü sitāyişe mensūb zebān üzerine aŧa ve medĥüŋ
ziyāde Ǿalevlenmesini saǾy idüp kendi derūnına ol āteşden semender bıraġa. YaǾnį medĥüŋ
Ǿalev-gįrligi şiddetlendikce iştiyāķı ziyāde ola ķanı bir böyle meddāĥ dimekdür.
آﺏ گشتم ﺯ شرﻡ تحسینت
525انداﺯﺩ

به که مرﻍ سخن پر

88. Āb geştem zi-şerm-i taĥsįnet
Bih ki murġ-ı süħan per endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Źāt-ı şerįflerüŋe şāyeste meddāĥ olamayup ĥużūr-ı fāyiżü’n-nūrlarına
lāyıķ berceste bir gūne silk-i nažm olmaduġından kemāl-i şerm ü ĥicābdan eridüm. Pes
yegdür ki mūrġ-ı süħanum bāl ü perin döksün. YaǾnį mādām ki silk-i nažmumda bir dāne
Ĥażret-i Şāh’a müsteĥaķ gevher-i eşǾārum olmaduġı yegdür ki kelimātı ŧūl u dırāz itmeyüp
olduġumuz maĥalde ķatǾ idelüm, dimekdür.
تا فلک ﺩلق اشهب ﻭ اﺩهم
526انداﺯﺩ

ﺭﻭﺯ ﻭ شب ﺭا برابر

524

Kendi içine semenderi atıp senin övgü ateşini tutuşturacak olan meddah nerede söyle.

525

Senin övgün (yapamadığımın) utancından su gibi oldum. (Çok utandım) söz kuşum tüy dökerse (durursa)

daha iyi.
526

Felek beyaz ve siyah gömleği gündüz ve geceye giydirdiği her zaman.

541

89. Tā felek delķ-ı eşheb ü edhem
Rūz u şeb-rā ber-ā-ber endāzed
“Edhem ü eşheb” beyāżlıķ ve ķaraŋuluķdur ki nūr-ı żiyā ve žulumāt u dücāǾdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Felegüŋ eşheb ü edhem olan delķı ve köhneligi yaǾnį felegüŋ nūr u žulumātın
köhneligi şeb ü rūzı devr-i dāǿimle müsāvį ve bir derecede istiķrār itdürene ķadar ki murād
[49a]
yevmu’l-ķıyāmdur.
ﺭﻭﺯ خصم تو شب لباسش باﺩ
527انداﺯﺩ

نه لباسی که اﺯ بر

90. Rūz-ı ħaśm-ı to şeb-i libāseş bād
Ne libāsį ki ez-ber endāzed
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Felegüŋ rūz u şeb nūr u žulumātı köhneligi devr-i dāǿim olup rūz u
şebi müsāvį olana ķadar senüŋ devlet ü iķbālüŋ ĥasūdlaruŋ ve Ǿadūlaruŋ günleri şeb-i libāsla
melbūs olsun. YaǾnį Ǿadūlaruŋ günleri dāǿimā žulumātda olsun, öyle libās degil ki
omuzındān cānib-i āħere ata. YaǾnį ol libāsla dāǿimā siyeh-pūş olsun, dimekdür. Vallāhu
aǾlem. Temmetü’l-ķaśįde.
13
Der-Medḥ-i Mįr Ebū’l-Fetḥ
[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

ﺯهر گلی که هوای ﺩلم نقاﺏ گشاﺩ
528بباﺩ

فلک بگلشن حسرﺕ نوشت ﻭ ﺭفت

1. Zi-her gülį ki hevā-yı dilem niķāb güşād
Felek be-gülşen-i ĥasret nüvişt ü reft be-bād
“Hevā-yı dilüm” göŋlüm maŧlūbı ve maķśūdı dimekdür. “Nüvişt ü reft” ķayd idüp bıraķdı,
dimekdür.

527

Senin düşmanın gündüzü, gece kıyafetini giysin ve onun da hiçbir zaman çıkartmasın.

528

Gönül arzusunun yüzünü açtığı her gülü, felek hasret gülşenine yazdı ve rüzgâra savurdu.

542

Maĥśūl-ı Beyt: Göŋlümüŋ istegi ve maĥabbeti her ķanķı gülüŋ rūyından niķāb güşād idüp
ber-murād olmaķ ķaśd u merām eyledi ise yaǾnį her ķanķı mestūr olan melek-simanuŋ
rūyından niķābın güşād idüp vuślatile kām-yāb olmaķ murād eylediyse felek-i ġaddār ol
maķśūd u maŧlūb olan vuślatı ĥasret gülşenine bıraġup ferāmūş eyledi. YaǾnį ĥayf ki feleki sitemkār maŧlūbumuzuŋ ĥuśūline mekkārelik idüp Ǿadem-i ĥuśūline bāǾiŝ olup aślā iǾāneye
meylitmeyüp hevā-yı derūnumuzı gülşen-i ĥasrete terk idüp bizi ħˇāb u ħāke bıraķdı,
dimekdür.
هرآﻥ گرﻩ که ﺩﺭﻭ نقد مدعا بستم
529گشاﺩ

بدامن ﻁلب مدعی نهاﺩ

2. Her ān girih ki der-ū naķd-i müddeǾā bestem
Be-dāmen-i ŧaleb-i müddeǾį nihād güşād
“Girih” dügüm ve büklüm dimekdür. “MüddeǾā” maŧlūbāt dimekdür. MüddeǾį ħaśm
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Her ol dügüm ki anda maŧlūbāt naķdin dügümledüm yaǾnį fülān ve fülān
maķśūdı kendi nefsüme ĥāśıl idüp ber-murād olayum diyüp her ne ķadar ķatı vāfir maŧlūbāt
riştelerin dügümleyüp niyet-i ħāliśe bend itmese de felek-i ġaddār ol maŧlūbātum nuķūdın
girihlerin müddeǾįnüŋ ŧaleb-i dāmenine terk eyledi. YaǾnį benüm kāffe-i maŧlūb u
maķśūdātuŋ nuķūdın girihlerini felek-i sitemkār müddeǾįnüŋ kāmı dāmenine vażǾ idüp
cümle girihleri anda güşād eyledi. Tā ki ben bu kāǿinātda bir merām olmayup düşmen bermurād olsun içün dimekdür. Bu maĥal cāy-ı teşekkįdür.
ﺯمانه غیر الم نامه نیست تصنیفش
530سواﺩ

ﺩلم ﺯ صفحه فهرست اﻭ گرفته

3. Zamāne ġayr-ı elem-nāme nįst taśnįfeş
Dilem zi-śafĥa-i fihrist-i ū girifte sevād
“Sevād” yazınuŋ siyāhlıġına taǾbįr iderler lākin bu maĥalde nefret ve ders dimekdür.
529

İstediğim ve elde edeceğim diye düğümlediğim her isteğimi (felek) rakiplerin eteği üzerine attı ve o

düğümleri açtı. (Benim isteklerimi rakibe verdi)
530

Feleğin yazdığı tasnif dertden başka bir şey değildir ve benim gönlüm onun fihrist sayfasında karardı. (Not

aldı)

543

Maĥśūl-ı Beyt: Zamāne-i bį-vefānuŋ teǿlįf ü taśnįfātı elem ü kederden ġayrısı degildür. YaǾnį
rūzgār-ı sitemkār her nesneyi ki taśnįf ü teǿlįf idüp žuhūra getürdiyse cümlesi ġam u
ġuśśadan Ǿibāret olmaġla dil-i sitem-āzmūdem
[49b]
anuŋ taśnįfat u teǿlįfatı śaĥįfesi fihristinden siyāhlıķ aldı. YaǾnį ķalbümde vāķıǾ elem ü
ġumūmuŋ cemǾiyet ü hücūmı anuŋ taśnįfatı śaĥįfesi dersinden derece-i efrād bulmışdur,
dimekdür.
مخند اگر بفسوﻥ ﺯمانه ﺩﻝ بستم
531باﺩ

نه بهترﻡ ﺯ سلیماﻥ که تکیه ﺯﺩ بر

4. Me-ħand eger be-füsūn-ı zamāne dil bestem
Ne bihterem zi-Süleymān ki tekye zed ber-bād
“Füsūn” ĥįle vü ħudǾa dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey felek! Yāħūd ey yār! Zamāne-i emānenüŋ füsūn u ħudǾasına dil-beste ve
aŋa peyveste olursam baŋa ħande-zenlik itme. YaǾnį gerdiş-i zamāneye tābiǾiyet birle evķatgüźār olursam beni taĥķįr ü teźlįl itme. Zįrā ben Süleymān peyġāmber Ǿaleyhi’s-selāmdan
yeg degilüm ki ol bile rūzgāra iǾtimād idüp tāc u taħtın aŋa sipāriş eyledi. Bu beytde merām
bu ola ki memdūĥ ġāyetde cihān-perest olup setr-i cerāyim içün bunı pes getürdi. Zįrā
Süleymān peyġāmberden bihter degilüm didügi içün merām-ı meźkūra müştemildür. Yoħsa
ĥāşā ŝümme ĥāşā ki Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selām müzaħrefāt-ı dünyāya dil-beste
olmış ola! Her ne ķadar vuĥūş u ŧuyūra ve emvāl-i keŝįreye mālik ise de ve taħtın daħı berhevā olmasına ancaķ umūr-ı şerįǾatde ve Ĥaķ’dan meǿmūr olduġı meśāliĥ ü mühimme
ĥuśūl-peźįrinden nāşį idi. Pes ǾUrfį-i merĥūmuŋ “Bihter zį-Süleymān nįstem” didügi
eśaĥdur. Zįrā cihānda ol bile şāhlıķ sürüp imtiyāz-ı meśāliĥ-i Ǿālem ve iĥķāķ-ı ĥaķ-ı kāffe-i
ümem olmışdur, dimekdür.
کداﻡ شهوﺕ اﺯ آبای سبعه صاﺩﺭ شد
532ﺯاﺩ

کداﻡ نطفه اﺯ ﺭحم امهاﺕ اﺭبعه

5. Kodām şehvet ez-ābā-yı sebǾa śādır şod

531

Eğer feleğin sihrine gönül bağladıysam bana gülme rüzgâra itimad eden Süleyman’dan daha iyi değilim.

532

Hangi şehvet aba-yı seb’adan ortaya dışarı çıktı ve hangi tohum ümmehat-i erbaanın rahiminden doğdu.

544

Kodām nuŧfe ez-raĥm-ı ümmehāt-ı erbaǾa zād
“Kodām” cāy-ı taǾaccübdür ķanķı dimekdür. “Ābā-yı sebǾa” kevkeb-i sebǾa ve eflāk-ı
sebǾadan kināyedür ki cihānda her ne vücūd bulursa kevākib-i sebǾanuŋ terbiyesiyle kemāl
bulduġına işāretdür. “Ümmehāt-ı-ErbaǾa” çār-Ǿanāśırdan kināyedür ki cihānda mevālįd-i
ŝelāŝeden her ne mütevellid olursa Ǿanāśır-ı erbaǾanuŋ māder olmasıyladur. Pes dimek olur
ki:
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAcabā ābā-yı sebǾadan ķanķı şehvet ve ķanķı nuŧfe idi ki śādır u žāhir oldı?
Ve ne gūne bį-ħaber ve nā-ferħunde nuŧfe idi ki ümmehāt-ı erbaǾa raĥminden çekįde idüp
vücūd buldı? YaǾnį ābā-yı sebǾadan ve ümmehāt-ı erbaǾadan bu gūne nā-mübārek žuhūrāt
tevellüd itdügine ĥayret-zedeem ki Ǿacabā ne gūne şehvet ve ne gūne nuŧfe idi ki başumuza
bu miŝillü ĥavādiŝāt ıśdār eyledi, dimekdür.
که ﺭﻭﺯگاﺭ بمولوﺩ ﺩشمناﻥ تواﻡ
533باﺩ

ﺩﻭصد کرشمه نیفشاند ﺩﺭ مباﺭک

6. Ki rūzgār be-mevlūd-ı düşmenān tevǿem
Dü śad kirişme ne-y-efşānd der-mübārek bād
“Tevǿem” ikiz dimekdür. “Ne-y-efşānd” istifhāmdur, śaçmadı mı? dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ābā-yı sebǾa ve ümmehāt-ı erbaǾadan
[50a]
žuhūr iden ĥavādiŝ bu idi ki düşmenlerüm keŝretden yegān yegān tevellüde ķāniǾ
olmadıķlarından başķa hep iki yüz olaraķ tevellüd eyledüklerinden rūzgār mübārek-bād [u]
tehniyelerin įmā iderek iki yüz iki yüz kirişme śaçmadı mı? YaǾnį ümmehāt-ı erbaǾa tevǿem
olaraķ düşmenlerümi tevellüd idüp rūzgārumı mübārek-bādlamaġa hezār şįve śaçmadı mı?
Ve’l-ĥāśıl ümmehāt-ı erbaǾa bire ķāniǾ olmayup Ǿadūlarum tevellüdi tevǿem vāķıǾ idüp
rūzgār daħı ǾUrfį’ye ħiŧāb birle nidā iderek, ey ǾUrfį! Düşmenlerüŋ tevǿem tevellüdleri saŋa
mübārek olsun, diyerek bizi istihzāya almadı mı? Bu ķıŧǾada meǿālen, felekeyn ǾUrfį’ye
ezālar idüp bu daħı āzārından teşekkį ider. Pes bālāda źikri sebķat iden ābā-yı sebǾa
şehvetinden śādır ve ümmehāt-ı erbaǾadan tevǿem tevellüd idüp žāhir olan bu idi ki
düşmenlerüm ikiz tevellüd itdüginden rūzgār daħı gelüp mübārek-bād istihzāların bize şāyān

533

Ki felek senin düşmanlarının doğumunu tebrik ederek yüzlerce işve yapmadı mı?

545

görüp masħaralıġumuzı kendi muǾtād eyledi. Pes bu maĥalde taǾaccüb idüp buyurur ki ilahį
ne gūne beliyye bu idi ki ābā-yı sebǾadan ve ümmehāt-ı erbaǾadan śādır oldı, dimekdür.
چراﻍ مهر نمیمیرﺩ ای فلک یک صبح
534بیداﺩ

برﻭیم اﺭ نگشایی ﺩﺭیچه

7. Çerāġ-ı mihr ne-mįmįred Ey felek! Yek śubĥ
Be-rūyem er ne-güşāyį derįçe-i bį-dād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey felek! Seĥerį eger rūyuma derece-i žulmı güşād itmez iseŋ çerāġ-ı ħurşįd
kuşte olur mı? YaǾnį yüzime žulm penceresini güşād itmekle mihrüŋ çerāġı mı śona? Pes ey
felek! Baŋa revā gördügüŋ derįçe-i bį-dādı güşād eyle tā ki bu žulmetde ķalmayup meydāna
gelem. Zįrā derece-i bį-dādı güşādla benüm meydāna gelmemle çerāġ-ı mihre noķśān
gelmez, dimekdür.
چه خیزﺩ اﺯ نفس سرﺩ من بهل یک ﺭﻭﺯ
535حداﺩ

که ﺯ مهریر بجوشد ﺯ کوﺭﻩ

8. Çe ħįzed ez-nefes-i serd-i men be-hel yek rūz
Ki zemherįr be-cūşed zi-kūre-i ĥaddād
“Çe ħįzed” ne ķalķar maǾnāsındadur egerçi ammā bunda ne ĥāśıl olur maĥallinde
müstaǾmeldür. “Serd” śoǾuķ dimekdür. Murād teǿŝįrsizlikden kināye. “Be-hel” Ǿalā-ĥāle
terk eyle, dimekdür. “Zemherįr” āsumāna yaķįn küre-i hevāda bir maĥaldür ki ġāyetle
bürūdetledür lākin bu maĥalde ǾUrfį’nüŋ teǿŝįrsüz nefesidür. “Kūre” luġatde āteş ocaġı ve
demürci ocaġı ve kūre-i nār dimekdür. Murād ǾUrfį’nüŋ derūnıdur. “Ĥaddād” luġatde
demürci dimekdür. Murād bi’ź-źāt kendisidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey felek! Benüm śoǾuķ ve teǿŝįrsüz nefsümden ne ĥāśıl olur? Bir gūne kendi
ĥālinde bıraķ ki kūre-i ĥaddāddan zemherįr cūşa gele. YaǾnį ey felek! Beni bir gün kendi
ĥālüme ķo ki yüregümden diledügüm gibi śoǾuķ ve teǿŝįrsüz nefes cūşa gelüp bir āh
eyleyem. YaǾnį kūre-i ĥaddāddan zemherįr cūşa gelüp bir āh-ı serd çekerse ne ĥāśıl
[50b]

534

Ey felek! Bir sabah üzerime sitem kapısını açmazsan sevgi lambası sönmez.

535

Benim soğuk nefesimden ne çıkacak bırak da bir gün demircinin ocağında soğuk hava kaynasın.

546

olabilür, dimekdür.
ﺩیگر بناله نمیریزﻡ آبرﻭی نفس
536باﺩ

که چشمه چشمه اﺯ این آﺏ ﺩاﺩﻩ اﻡ بر

9. Dįger be-nāle ne-mįrįzem āb-rūy-ı nefs
Ki çeşme çeşme ez-įn āb dādeem ber-bād
“Ne-mįrįzem” min-baǾd dökmeyüm, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Min-baǾd kendi nefsümüŋ āb-rūyını nāle vü feryād ile rįħte ķılup Ǿarżumı
yaķayum. Zįrā āb-rūyumuŋ ey felek! Ķatı vāfir çeşme çeşme śular rūzgāra śavurduŋ. YaǾnį
āb-rūyumı ber-bād eyledüŋ, dimekdür.
کداﻡ ناله میانش بشعله بربستم
537نگشاﺩ

که ﺭﻭﺯگاﺭ بمنع اثر فرﻭ

10. Kodām nāle-i miyāneş be-şuǾle ber-bestem
Ki rūzgār be-menǾ-i eŝer fürū ne-güşād
“Kodām” ķanķı dimekdür. “Fürū ne-güşād” aşaġa açmadı murād maĥv itmedi, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķanķı nāle vü feryāduŋ miyānını baġlayup müheyyā eyledüm ki zamāne
eŝer-i imtināǾ ile anı best idüp maĥv eylemedi. YaǾnį nāle vü efġānumdan her ķanķısını
müǿeŝŝir ü sūznāk beste ķıldumsa zamāne ol nālemüŋ teǿŝįrligin perįşān u maĥv itmededür.
Ve’l-ĥāśıl zamānenüŋ kendisinde olan eŝer-i imtināǾ nālelerüm sūznāklıġını ve teǿŝįrini
atmamış ola. YaǾnį sūznāk olan nālelerüm her ne ķadar müşkilātum vāķıǾ ise ĥal iderdi eger
eŝer-i imtināǾ-ı zamāne olmayaydı, dimekdür.
گرفتم آنکه ﺯ فریاﺩ تو منع ﺩﻝ نکنم
538فریاﺩ

که مهرباﻥ شوﺩ این عمر نوﺡ ﻭ این

11. Giriftem ān ki zi-feryād-ı to menǾ-i dil ne-konem
Ki mihribān şeved įn Ǿömr-i Nūĥ u įn feryād
536

Artık nefesimin haysiyetini inleme ile dökmem. Çünkü bu sudan çeşme çeşme rüzgâra savurdum. (Çok

haysiyetimi kaybettim)
537

Hangi bir iniltinin belini alevlerle bağladıysam felek etkisini önleyerek kemerini açmadı.

538

Nuh’un ömrü ve senin feryadın birbirini sevsin diye gönlümü menetmemeyi adet edindim.

547

“Giriftem” didügi kendime Ǿādet ü muǾtād eyledüm yerine müstaǾmeldür. “Mihribān şeved”
birbirine “muĥib ü müştāķ şevend” yerine istiǾmāl olınur. “ǾÖmr-i Nūĥ”dan murād bütün
Ǿömrüm, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Min-baǾd kendi kendime bu ĥülyāyı muǾtād idindüm ki göŋlümi feryād u
fiġāndan menǾ itmem ve diledügi ķadar nāle vü feryād eylesün tā ki Ǿömr-i Nūĥ’um
nālelerümle birbirine müştāķ olup mihribān olalar, dimekdür.
ببخت بی اثرﻡ آﻥ کند خجالت عجز
539ﺩاماﺩ

که ضعف باﻩ مخل ﺯفاﻑ با

12. Be-baħt-ı bį-eŝerem ān koned ħacālet-i Ǿacz
Ki żaǾf-ı bāh maĥall-i zifāf bā-dāmād
“ŻaǾf-ı bāh” şehveti olmayup cimāǾa ķādir olmayana dirler. “Zifāf” ĥacle gicesi ve zifāf
gicesi dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħacālet-i Ǿacz ķudretsüz ve teǿŝįrsüz ŧāliǾümle baŋa bu ħorlıġı eylediler ki
ĥacle vü zifāf maĥallinde żaǾf-ı bāh olan dāmāda vāķıǾ olmış ola. YaǾnį żaǾf-ı bāh olan
dāmād zifāf gicesi kendi ħālinden ħor u źelįl olduġı gibi baŋa daħı bį-eŝer bed-baħtumdan
ol ħacālet vāķıǾ oldı, dimekdür.
مداﺭ ﺯندگیم بر مالمت کجاست
540فرهاﺩ

ﺩﺭﻭﻍ مصلحت آمیز ﻭ تیشه

13. Medār-ı zendegįyem ber-melāmet kocāst
Durūġ-ı maślaĥat-āmįz ü tįşe-i Ferhād
“Medār” devr-i dāǿim dimekdür. “Durūġ” şol yalan ki Ferhād vāķıǾ oldı. Rivāyetdür ki:
Ferhād Ǿuşşāķdan biridür ki bir kibār ķızına dil-dāde olup kendine tezvįc içün babasından
ķızı ŧaleb itdükde gel şu kūhı deş ve ardında olan ırmaġı bu cānibe ilet diyü vaǾd-i Ǿažįm
itdiler. Pes Ferhād daħı Ǿāşıķa

539

Güçsüzlük utancı benim etkisiz bahtıma gerdek gecesinde şehveti zayıf olan damadın davrandığı gibi

davranır.
540

Hayatımın yörüngesi kınama üzerindedir; Farhad’ın kazması ve iş bitiren yalan nerede.

548

[51a]
Baġdād dūr degildür, maķālesiyle ol kūhuŋ delmesine şurūǾ eyledi. Çend sene ol ħiźmetde
oldı. Peder ü māder [ü] ħāheri Ferhād’uŋ himmet-i vālāsın görüp kūhı biri bir cānibine raħne
idecegini manžūrları olduķda ġayrı bir tedbįrüŋ ĥuśūline şurūǾ eylediler tā ki ķızı virmeyeler.
Ol eŝnāda Ǿacūze-i dehrden biri gelüp ķızuŋ peder ü māderine didi ki: Ferhād’ı
maħdūmeŋüzüŋ almasından imtināǾ itdürürsem ne dürlü inǾām u iĥsānuŋuza mažhar olur?
Kelimātın tekrār idicek daħı vaǾd-i Ǿažįmle dil-beste ķıldılar. ǾAcūze-i merķūme daħı bir
miķdār ĥelvā puħte ķılup bir ķaba ķoyup başına vażǾ idüp kūh-ı Ferhād’a iletdi. Ferhād-ı
derdmend aĥvāli suǿāl idicek cevāb-ı durūġ-āmįzle gūyā oldı ki ey ferzend-i dil-pesend
çekdügüŋ miĥen ü meşaķķat hebā oldı. Ve derd-i Ǿaşķuŋda giriftār olduġuŋ Şįrįn ecel-i
mevǾūdıyla rıĥlet-i dār-ı beķā itdi, didügi anda elinde olan tįşeyi hevāya atup başına rāst
gelüp telef oldı. Pes ǾUrfį merĥūm daħı buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Dirligüm devr ü eyyāmı heb elem ü melālet üzerine geçdi. Ķanı şol durūġ-ı
maślaĥat-āmįz ve tįşe-i Ferhād ki ol durūġ sebebiyle elem ü ġamdan āzād olam. YaǾnį kāşki
Ferhād’a vāķıǾ olan durūġ u ĥįle baŋa daħı cānib-i yārdan śudūr eyleye tā ki kendimi helāk
idüp derd ü melālinden ħalāś olam, dimekdür.
اﺯ آﻥ ﺯﺩست هنرهای خویش مینالم
541نگشاﺩ

که بر ﻅهیر اﺯ این شیوﻩ هیچ ﺩﺭ

14. Ez-ān zi-dest-i hünerhā-yı ħˇįş mįnālem
Ki ber-Žahįr ez-įn şįve hįç der-ne-güşād
“Žāhir” şuǾarā-yı ǾAcem’den birinüŋ ismidür. ǾAcem şāhlarından Ķızıl Arslan dimekle
maǾrūf şāhuŋ hem-Ǿaśrı ve nedįmi idi. Dāǿimā sitāyişgerliginden śarf-ı evķāt idermiş. Bir
gün eŝnā-yı medĥde bir beytinde sürc-i lisān vāķıǾ olmaķla şāǾir-i meźkūrı dār-ı siyāsete
şāyān görüp ber-dār eyledi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol sebebden kendi kemālāt u hünerüm elinden nāle vü firķat-keşįdeyüm ki
bu miŝillü eşǾār şįveleri Žāhir’e hįçbir cihet-i ħayrla fetĥ-i bāb itmediler. YaǾnį Žāhir ki
allāme-i Ǿaśr idi. Bu eşǾār-ı belāġat-hünerleri kendi nefsine bir gūne menfaǾat itmedüginden
başķa Ǿāķıbetü’l-emr reh-ber-i cānib-i dār-ı siyāset oldı. Pes ben daħı iftiħār itdügüm

541

Kendi hünerlerimden yakınmama sebebim odur ki Zâhir bu yolu izlemekle hiçbir kapıyı açamadı.

549

kemālātumdan menfaǾat göremedügümden ġayrı iĥtimāl cefāsına dūçār oluruz,
mülāĥažasından nāleler iderüm, dimekdür.
مرا ﺯ ﺩست خویش فریاﺩ
542ناشاﺩ

که هر یکی بدیگر گونه ﺩاﺭﺩﻡ

15. Me-rā zi-dest-i hünerhā-yı ħįş feryād
Ki her yekį be-dįger gūne dāredem nā-şād
Maĥśūl-ı Beyt: Kendi hünerüm ve kemālātum elinden hezār feryād ki her bir hünerüm birer
gūne beni derdnāk u sūznāk ŧutarlar. YaǾnį hünermend olduġum
[51b]
cihetle ĥasūdlarum keŝret-i cumhūrları ve senüŋ ŧaǾn ile vücūdumuzı mānend-i pūst-ı peleng
itdüklerinden başķa dāǿimā anlaruŋ cefāsından nā-şād olurum, dimekdür.
بدین صفت که بعهد حیاﺕ نگشایند
543عناﺩ

هزاﺭ چشمه خوﻥ اﺯ ﺩلم بنیش

16. Bedįn śıfat ki be-Ǿahd-i ĥayāt ne-güşāyend
Hezār çeşme-i ħūn ez-dilem be-nįş-i Ǿinād
“Bedįn śıfat” bu gūne hünermendligüm śıfatı sebebiyle dimekdür. “Ne-güşāyend”
istifhāmdur açmayasarlar mıdur, elbette açar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu gūne hünermendligüm śıfatı sebebiyle ĥayātum devrinde Ǿadūlarum
neşter-i göŋlümden biŋ ķan çeşmesini açmayasarlar mıdur? Elbette açsalar gerek, dimekdür.
چه ﺩﻝ گشایدﻡ اﺯ بعد مرﮒ اگر گویند
545 استاﺩ544اسمه

که بوﺩﻩ است فالﻥ ﺩاﺋم

17. Çe dil güşāyedem ez-baǾde merg eger gūyend
Ki būde est filān dāǿim ismuhu istād
542

Kendi hünerlerimden dolayı feryad ederim. Zira her bir hünerim beni bir baka şekilde mutsuz etmektedir.

543

İnat iğnesi ile hayat dönemimde bin pınarlık kanı yüreğimden öyle çıkartırlar ki.

544

Derkenar: “Dāǿimu ismuh” ismi dāǿim olsun dimekdür.

Derkenar: İsmi dāǿim olsun be-ū sitād. Śaĥĥ.
545

Ödükten sonra daima filan kişi vardı ismi daim olsun diye söyleseler gönlümü açamaz ki.

550

“Çe dil-güşāyedem” ķalbüm yine açılsun ve yine sürūr itsün. “Merg” be-maǾnā mevt.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu gūne hünermendligüm śıfatı sebebiyle ĥayātum Ǿahdinde nįş-i aǾdādan
göŋlümden hezār çeşme-i ħūn güşād olduķdan śoŋra eger baǾde’l-vefāt ǾUrfį, śāĥib-i
kemālāt-ı nādiru’l-vuķūǾ idi, dirlerse de nesine muħavven olayum? YaǾnį bu ķadar miĥen ü
meşaķķat-i aǾdādan dil-rįş olduġumdan śoŋra baǾde’l-vefāt ǾUrfį śāĥib-i hüner ü kemālāt bir
źāt-ı Ǿadįmu’n-nažar idi, diyü medĥ iderlerse de menfaǾatüm olur ki göŋlüm açılup mesrūr
olayum, dimekdür.
اﺯ اینکه بعد بریدﻥ تماﻡ شانه شوﺩ
546شمشاﺩ

گرﻩ گشاﺩﻩ نگرﺩﺩ ﺯﻁرﻩ

18. Ez-įn ki baǾd-i borįden tamām-ı şāne şeved
Girih güşāde ne-gerded zi-ŧurre-i şimşād
“BaǾd-i borįden” ķaŧǾ olınduķdan śoŋra dimekdür. “Şimşād” şemşįr aġacına dirler ki andan
ŧaraķ ve ķaşıķ yaparlar. “Ŧurre-i şimşād” didügi şemşįrüŋ yapraķları ǾArab śaçı gibi ķarışıķ
ve pįç-ā-pįç ve dügüm dügüm olduġına işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bunuŋ gibiydüŋ ki yaǾnį şuna beŋzer ki şemşįr aġacı kesildükden śoŋra gerçi
tamām-ı raǾnā ve ħoş şāneler olup Ǿālemüŋ mūların şāneler ammā şemşįr ŧurrasınuŋ girih ü
pįç-ā-pįçligini güşāde idemez. YaǾnį şemşįri kesdükden śoŋra güzel taraķlar olur ammā
şemşįrüŋ kendi mūy-ı jūlįdesi olan berglerini şāneliyemez. YaǾnį kendine menfaǾat olmaz.
Pes ǾUrfį daħı baǾde’l-vefāt her ne ķadar medĥ ü ŝenā idüp eşǾār u kemālātın der-miyān
iderlerse de ne fāǿide olabilür, dimekdür.
بچشم صدﻕ نظر میکنم بهر چه گذشت
547ﺩلشاﺩ

جز این صواﺏ نمیبینم که ﺩاﺭﺩﻡ

19. Be-çeşm-i śıdķ nažar mįkonem be-her çe guźeşt
Cuz įn śavāb ne-mįbįnem ki dāredem dil-şād

546

Şimşad kesildikten sonra tamamen tarak olsa da saçlarının bir düğümünü çözemez.

547

Geçen her şeye doğruluk gözü ile baktığımda sahip olduğum neşeli gönülden başka bir doğru görmüyorum.

551

“Śıdķ nažar mįkonem” diķķatle nažar iderüm, yirinde müstaǾmeldür. “Dāredem” ŧutayum,
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu āna dek her ne gūne ser-encām u felāket başumuzdan mürūr eylediyse
mażā mā-mażā. Zįrā diķķatle nažar idüp bundan ġayrı nesne manžūrum olmadı kim minbaǾd göŋlümi müferriĥ ŧutup bir kederle āmįħte itmeyüm, dimekdür.
که ﺩﺭ مدایح ﺩﻭ ناﻥ ﻁبیعت ملکي
548آباﺩ

ﺯباﻍ قدﺱ نبرﺩﻡ بکشت هزﻝ

20. Ki der-medāyiĥ-i dūnān ŧabįǾat-ı melikį
Zi-bāġ-ı ķuds ne-bordem be-kişt-i hezl-ābād
[52a]
“Bāġ-ı ķuds” ķudsįlere mensūb bāġ-ı Ǿarş dimekdür. “Hezl-ābād” ħarāb yeri murād hezl ü
masħaralıķ maĥalli dimekdür. “Kişt” ekin maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Min-baǾd göŋlümi merdāne ŧutup pādişāh-ı Ǿālem-penāhuŋ nāzik ŧabįǾatı
medĥini dūn kimesneleri medĥle āmįħte eylemeyem. Ve daħı ŧabǾ-ı mülūkānesine sezāvār
olan bāġ-ı ķuds sitāyişgerliginden hezl-ābād geştine iletmeyüm. YaǾnį şol medĥ-i bį-maǾnā
ki dūn kimesneler içün ola, ŧabǾ-ı mülūkānesine şāyān görmeyüp bāġ-ı ķudse mensūb
medĥler ile anı medĥ ideyüm. Ve’l-ĥāśıl memdūĥı hezl-ābāda mensūb eşǾār-ı ġalaŧ-įŝār ile
medĥ itmeyüp Ǿarş-ı aǾlā bāġına mensūb olan eşǾārumla meddāĥı olup her ne ķadar źįķıymet mażmūn u Ǿibārelerüm vāķıǾ ise cümlesin medĥ ü ŝenāsında beźl ü įŝār ideyüm. Zįrā
źikri sebķat iden nažįrüŋ aĥvāl ü keyfiyyātı ħod maǾlūm oldı, dimekdür.
کنونکه میکنم انشای مدﺡ مدﺡ کسیست
549اﻭﺭاﺩ

که جبرﺋیل مدیحش فزﻭﺩﻩ بر

21. Künūn ki mįkonem inşā-yı medĥ-i kesįst
Ki CebraǾįl medįĥeş füzūde ber-evrād
“Medĥ” medĥ didügi inşā itdügüm medĥ bilür misüŋ kimüŋ medĥi, dimekdür. “Kesįst” şol
bir źātdur ki dimekdür.

548

Alçakları methederek şah tabiatı ile karıştırmadım. Cennet bahçesinin bir parçasına saçmalıklar ekmedim.

549

Şimdi medh ettiğim zaman bir kişiyi methederim ki Cebrail onun methini dualara eklemiştir.

552

Maĥśūl-ı Beyt: Ey ħavāś u Ǿām! El-ĥāletü hāźihį inşā eyledügüm medĥi ķanķı źātuŋ
ŝenāsıdur, diyü suǿāl idersüŋüz. Şol źātuŋ medĥ ü ŝenāsıdur ki Rūhü’l-Ķuds bile medĥlerini
kendi evrādı üzerine żam idüp dāǿimü’l-evķāt kendine evrād u eźkār itmişdür, dimekdür.
حکیم عهد ابوالفتح آفتاﺏ هنر
550باﺩ

که اﺯ ﺩمش ﺭﻭﺩ اعجاﺯ عیسوی بر

22. Ĥakįm-i Ǿahd-i Ebū’l-Fetĥ āfitāb-ı hüner
Ki ez-demeş reved iǾcāz-ı ǾĮsevį ber-bād
“ǾĮsevį” ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selāma mensūb muǾcizler, dimekdür. Bu beytüŋ maǾnāsı ulu’l-ebśāra
gerçi nümāyāndur. ǾAlā-ĥālihi terk olınması evlādur, diyü eĥibbādan baǾżısı ibrām u
ihtimām eyledüklerinden bir miķdār śūret-i žāhirinden ifādeye ibtidār olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Hüner-i āsumānuŋ āfitābı ve Ǿadl-i ĥakįmi Mįr Ebū’l-Fetĥ’dür ki anuŋ
müǿeŝŝir deminden ǾĮsā’ya mensūb muǾcizler ve kerāmetler śādır olmışdur. “Ber-bād”
didügi żarūret-i vezn içün ola. Zįrā lafžına nažar olınsa ǾĮsā’ya mensūb muǾcizleri maĥv
ider, rūzgāra śavururdı. Dimek çıķarduġuŋ öyle deŋlidür. YaǾnį Memdūĥ ki hüner-i
āsumānuŋ āfitābıdur, ġayrı kendinden iǾcāz-ı ǾĮsevį śudūr itmekden ħālį degildür. Ve daħı
hüner-i āsumānį diyü medĥ eyledüginden ve ǾĮsā’ya münāsebeti vāķıǾdur. Pes şiǾr ise
münāsebeti ve ķāfiyeyi düşürmeyüp içün bu miŝillü terk-i edebi vāķıǾ oluyor. ǾAlel-ħuśūś
ĥakįm ü Ǿadl-i muǾteberi medĥ eylemiş. Pes bu taǾbįrler ise ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selāmuŋ evśāfına
müteǾallıķdur. El-Ǿilmu Ǿindallāh.
ﺭماﺩ ﺭا شرﺭ قهر اﻭ کند شنجرﻑ
551شمشاﺩ

جماﺩ ﺭا اثر لطف اﻭ کند

23. Remād-rā şerer-i ķahr-ı ū koned şencerf
Cemād-rā eŝer-i luŧf-ı ū koned şimşād
[52b]
“Remād” kül dimekdür. “Şencerf” sencefre boyası dimekdür. “Cemād” aġaç vesāǿir nebāta
daħı dirler. Lākin bu maĥalde muŧlaķ aġaç beyāndur.

550

Dönemin hikmet sahibi, hüner güneşi Ebü’l-feth ki onun nefesinden İsa’nın mücizesi yok olur.

551

Onun gazabının alevleri külü şencerfe ve lutfunun eseri ise cansız nesneleri şemşir ağacı yapar.

553

Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ ķahr-ı nažarı ħākistere dūş olursa beyāż iken ħavfından sencefre
boyası rengine girü daħı anuŋ luŧf u keremi ĥüsn-i nažarı eŝeri cümle cemādātı şemşįr eyler,
dimekdür.
اگر بقصد جاللش ﺭﻭند پایه شماﺭ
552شداﺩ

که نیم پایه بوﺩ ﺯ آﻥ شماﺭ سبع

24. Eger ba-ķaśd-ı celāleş revend pāye-şumār
Ki nįm-pāye buved z’ān şumār sebǾun şidād
“Pāye-şumār” baśamaķları ve pāyesini taǾdād iderek dimekdür. “Nįm-pāye” yarım baśamaķ
ve nįm-pāye olur sebǾun şidād yedi ķat gökler, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger memdūĥuŋ celālet ü şevket-i ķaśr u eyvānı pāye ve baśamaķların taǾdād
iderek varılmaķ iķtiżā itse ol pāye Ǿadedi yanında sebǾun şidād nįm-pāye olur. YaǾnį
memdūĥuŋ ķaśr-ı celāleti şol mertebe Ǿālįdür ki sebǾun şidādaduŋ yüceligi nezdinde ancaķ
nįm-pāye olabilür. Pes sebǾun şidād yedi pāyedür: Memdūĥuŋ celālet-i ķaśrı bālāterligi ise
derece-i ġāyetdedür. Pāyelerinde daħı nihāyet yoķdur. Ol sebebden sebǾun şidād nįm-pāye
ancaķ olabilür, dimekdür.
عجب مدانکه قدﻡ سوﺩﻩ باﺯ پس گرﺩﺩ
553اعداﺩ

هم اﺯ بدایت سلم نهایت

25. ǾAceb me-dān ki ķadem sūde bāz pes gerded
Hem ez-bidāyet-i süllem nihāyet-i aǾdād
“Ķadem-sūde” aşınmış ve sürünmiş ayaķ dimekdür. “Bidāyet” her nesnenüŋ ibtidāsına
dirler. “Süllem” cemǾdür nerdübānlar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: AǾdāduŋ kendisini bir şaħśa temŝil iderek buyurur ki: Eger nihāyet aǾdād-ı
Mįr Ebū’l-Fetĥ’üŋ ķaśrı v’eyvānı pāyelerinüŋ nerdübānların ibtidāsından taǾdād itse ayaġı
aşınmış Ǿavdet iderse taǾaccüb itme. YaǾnį memdūĥuŋ ķaśrı ol ķadar bālāterdür ki aǾdāduŋ
kendisi ķaśruŋ nerdübānların tekmįl-i şumār idebilmeyüp ve ziyāde yürimekden aǾdāduŋ
552

Onun ihtişamının basamaklarını saymaya kalksalar; yedi kat sema onun sadece yarım basamağını teşkil

eder.
553

Rakamların nihayeti memduhun ihtişamının merdiveninin başlangıcından ayakları yorgun geri dönerse

şaşırma

554

kendisi ayaġı aşınmış olduġı ĥālde Ǿavdet iderse cāy-ı taǾaccüb degildür. Zįrā ķaśr-ı
meźkūruŋ yüceligi sebǾun şidāddan bālāterdür ve nerdübānlar pāyeleri encümden ekŝerdür
ol sebebden aǾdāduŋ kendisi ol ķadar bālāya iremeyüp ayaġı aşınmış ricǾat iderse cāy-ı
taǾaccüb degildür, dimekdür.
ﺯهی مکوﻥ ﺫاﺕ تو ﺯینت امکاﻥ
554ایجاﺩ

ﺯهی تجلی ﺫاﺕ تو علت

26. Zihį mükevven źāt-ı to zįnet-i imkān
Zihį tecellį-i źāt-ı to Ǿillet-i įcād
“Mükevven” var olmaķlıķ dimekdür. Zįrā tekvįndendür. “Ǿİllet” sebeb yerine müstaǾmeldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥa ħiŧāb idüp buyurur ki: Tebārek senüŋ cāh u celālüŋ var olması ki
mümkināt u zamānenüŋ zįnetine bādį oldı. Zihį źātuŋ tecellįsi ki Ǿālem įcādına yaǾnį
Ǿālemüŋ vücūda getirilmesine Ǿillet ü bāǾiŝ oldı. Bu beytde žāhiren maġlaŧa fehm olınur.
Lākin künhine nažar olınsa maǾnāsı yirindedür. Zįrā mümkinātuŋ įcādına bāǾiŝ insān
olmışdur.
[53a]
Ve śūret-i Raĥmān olan insānuŋ ħilķatine irādetullāh taǾalluķ itmesidür. Mümkināt ķande
įcād olurdı ve daħı Cenāb-ı Ĥaķ vaĥdāniyetin ižhār itmek içün ibtidā ervāĥı ħalķ idüp andan
bu kāǿinātuŋ var olmasına emr eylediler. Pes tecellįsi Ǿālemüŋ įcādına bāǾiŝ oldı didügi buŋa
işāretdür ki Ǿāleme tecellį-i Ĥaķ śādır olduġından mümkinātuŋ mūcidine sebeb oldı bu
maĥalde suǿāl vārid olur ki bi’n-nefs tecellį-i Ĥaķ Mįr Ebū’l-Fetĥ’e mi žuhūr itdi, dimek
olur ki Ǿālem gerçi vücūdla birbirinden müteferriķadur. Lākin śūret-i bāŧında bir tecellįden
žuhūr itmiş nūr-ı vāĥiddür. Meŝelā elli yāħūd yüz destį śu ile memlū idüp bir cānibe ķonulsa
śūret-i žāhirde müteferriķdurlar lākin anları şikest idüp śuyın bir maĥalde rįħte olınsa cismi vāĥid olur Ǿālem daħı buŋa mānenddür. Pes ehl-i Ĥaķ kimdür ve ehl-i fesād kimdür? Cenābı Ĥaķ anı yed-i ķudretle temyįzātlar dimekdür. Vallāhu aǾlem.
بسیر مرتع قدﺭ تو آهواﻥ حرﻡ

554

Ne mutlu senin zatın yaradılışı imkân süsüdür. Ne mutlu senin zatın tecellisi varlığın gerekçesidir.

555

555ﺯباﺩ

بدﻭﺭ سفرﻩ خلق تو گربه های

27. Be-seyr-i mertaǾ-ı ķadr-i to āhuvān-ı Ĥarem
Be-devr-i sofre-i ħulķ-ı to gorbehā-yı Zebād
“MertaǾ” çimenlik ve çayırlıķ yerine dirler. “Āhuvān-ı Ĥarem” Beytullāh’uŋ āhūları
dimekdür ki śaydı memnūǾdur. “Zebād” zā’nuŋ fetĥası ve bā ile dal’uŋ sükūnıyla Ħıŧā
mülkinde bir beldenüŋ köyleridür ki Ǿanber-bū dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Āhuvān-ı Ĥarem ki muǾteber ve beyne’n-nās müsellemdür ancaķ
senüŋ ķadr ü şān mertaǾı çemenzāruŋda terbiye olduķlarından maķbūl olduķları gibi senüŋ
aħlāķ-ı ħamįdeŋ sofrasınuŋ eŧrāfında Zebād kedileri muǾteber olmışlardur. YaǾnį Zebād
kedilerin bu derece muǾteber olduķları ancaķ senüŋ aħlāķ-ı ħamįdeŋ sofrası eŧrāfında
ŧolanduķları bereketindendür, dimekdür.
نثاﺭ مقدﻡ انداﺯﻩ تو چشم ملوک
556بالﺩ

غباﺭ ﺩامن آﻭاﺯﻩ تو گوﺵ

28. Niŝār-ı maķdem-i endāze-i to çeşm-i mülūk
ǾĠubār-ı dāmen-i āvāze-i to gūş-ı bilād
“Niŝār” beźl ü taśadduķ dimekdür. “Maķdem” teşrįf-i ķadem dimekdür. “Endāz” taħmįn ü
ķıyās u miķdār u ŧūl dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Çeşm-i mülūk senüŋ beźl ü niŝāruŋ teşrįf ü ķademi olsun. YaǾnį
çeşm-i mülūk senüŋ niŝār u taśadduķ endāzesinüŋ ķudūmıdur ve senüŋ śıyt u śadā
dāmeninüŋ ġubārı gūş-ı bilāddur. YaǾnį senüŋ Ǿadāletüŋ āvāze vü śadāsı cümle memālike
gūş u şöhret olup şuyūǾ bulmışdur, dimekdür.
نفاﺫ امر تو گر پنجه ای ﺯموﻡ کند
557فوالﺩ

کشد انامل ﻭی آتش اﺯ ﺩﻝ

29. Nifāź-ı emr-i to ger penceį zi-mūm koned
555

Beytullah’ın ceylanları senin kadrin çayırlığında gezmektedir ve senin halka açık sofranın etrafında Zebad

kedileri dolaşmaktadır.
556

Şahların gözü senin yüceliğinin ayaklarına bir lütuftur ve senin şöhretin eteğindeki toz, ülkelerin

kulağındadır.
557

Senin emrinin gücü eğer mumdan bir pençe yaparsa onun parmak uçları çelik bağrından ateşi söker.

556

Keşed enāmil-i vey āteş ez-dil-i fūlād
“Nifāź” nüfūźdandur. “Pençe zi-mūm” mūmdan pençesi olsa yerine müstaǾmeldür.
“Enāmil” cemǾdür parmaķlar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Eger devlet ü şevketüŋ ve salŧanat u celāletüŋde vāķıǾ nüfūźuŋ
pençesi mūmdan olmaķ iĥtimāli olsa yine fūlāduŋ ķalbinden evvel parmaķlarıyla
[53b]
āteşi celb idüp keşmekeşlik eyler. YaǾnį Ǿāmma nüfūźuŋ ol ķadar cārįdür ki mūmdan pençesi
bile olsa parmaķlarıyla yine fūlāduŋ derūnından āteşi çeker ve çıķarur ve ĥālbuki eŝer-i
iĥrāķ-ı nār aŋa nāfiź olamayup aślā artmaz, dimekdür.
حسوﺩ جاﻩ تو صدﺭﻩ ﺯﺭنگ ﻭ بوی هوﺱ
558مراﺩ

بدستیاﺭی امید بست نقش

30. Ĥasūd-ı cāh-ı to śad-reh zi-reng ü būy-ı heves
Be-destyārį-i ümįd best naķş-ı murād
“Dest-i Bārį-i ümįd” ümįdüŋ iǾāne vü müsāǾadesiyle dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Senüŋ cāh u salŧanatuŋ ĥāsidi nice kerre reng hevesinden ümįdüŋ
iǾāne vü müsāǾadesiyle murād naķşlarını baġladı. YaǾnį cāh u celālüŋ ĥasūdı reng ü bū
iştiyāķıyla nice kerre ümįdi iǾānesiyle murād u ħayāller naķşın baġladı.
اما ﺯمانه بعد حصوﻝ مراﺩ با ﻭی کرﺩ
559شداﺩ

هماﻥ که بعد نظاﻡ بهشت با

31. Ammā zamāne baǾde ĥuśūl-ı murād bā-vey kerd
Hemān ki baǾde nižām-ı behişt bā-Şeddād
“Hemān ki” ol nesneyi ki dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Cāh u salŧanatuŋ ĥasūdı ķatı vāfir murād naķşını baġladı. Ammā
zamāne aŋa baǾde ĥuśūl murād baǾde intižām Şeddād’a eyledügini eyledi. Rivāyetdür ki:
Şeddād bir belde-i ferāĥ-fezāda Bāġ-ı İrem diyü bir bāġçe-i cennetāsā yapdurup içinde bir

558

Senin ihtişamını kıskanan kişi heves yüzünden defalarca ümit yardımıyla muradına ulaşma hayali bağladı.

559

Ama felek onun muradını verdikten sonra Şeddad’a cennetini yaptıktan sonra ettiğini yaptı.

557

Ǿālį binā bünyād itdürüp sarāy müstaġraķ-ı zįr-i ħāk ve kendisi daħı maǾan helāk oldı. Pes
bu beytüŋ mażmūnı Şeddād’uŋ aĥvāline muvāfıķdur. Dimek olur ki ĥasūduŋ ķatı vāfir ħayāl
u murād naķşın baġladı. Ammā felek aŋa baǾde murād ĥuśūl-ı Şeddād’a itdügin idüp anı
perįşān u perākende eyledi, dimekdür.
بباﻍ ﻁبع تو جوشند ﻁاﺋراﻥ بهشت
560قناﺩ

چناﻥ که فوﺝ مگس بر ﺩکآنچه

32. Be-bāġ-ı ŧabǾ-ı to cūşend ŧāǿirān-ı behişt
Çünān ki fevc-i meges ber-dükkānçe-i ķanād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! ŦabǾ-ı şerįfüŋ bāġında ŧaǾirān-ı behişt bir mertebe cūş u ħurūş
itmekdedürler ki gūyiyā şekerci dükkānına bölük ve fevc fevc meges cūş u ħurūş idiyorlar,
dimekdür.
چو ﺭاﺯ ﺩاﺭ تو گرﺩﺩ ﺯمرﺩﻥ شیرین
561فرهاﺩ

مالﻝ ﺭاﻩ نیابد بخاﻁر

33. Çü rāz-dār-ı to gerded zi-murden-i Şįrįn
Melāl rāh ne-yābed be-ħāŧır-ı Ferhād
“Rāz-dār” sırra vāķıf dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh! Eger Ferhād senüŋ Ǿadāletüŋ esrārına vāķıf olaydı, Şįrįn’üŋ
fevtinden melāl u elem ħāŧırına yol bulmazdı. YaǾnį ķażāya rıżā virüp senüŋ Ǿadāletüŋe
tekye ķılup ümįdvārlıġla aślā melūl olmazdı, dimekdür.
اگر صبا بمزاﺭی برﺩ غباﺭ ﺩﺭﺕ
562اجساﺩ

کنند تهنیت اﺯ هم بزیر خاک

34. Eger śabā be-mezārį bered ġubār-ı deret
Konend tehniyet ez-hem be-zįr-i ħāk-i ecsād

560

Cennet kuşları senin tabiatın bahçesinde çoşmaktalar öyle ki sinek sürüsü, tatlı dükkânı etrafında gezer.

561

Ferhat senin sırrına mahrem olursa Şirin’in ölümünden Ferhat’ın gönlüne bir sıkıntı gelmez.

562

Eğer sabah rüzgârı senin tozunu bir mezalığa götürse oradaki toprak altında ölüler birbirine tebrik ederler.

558

“Tehniyet” müjde virmek ve mübārek-bādlamaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Eger śabā yeli āsitān-ı refįǾü’l-bünyānuŋ ġubārını mezāristāna
iletürlerse ħāk altında cesedler birbirine biǾŝet müjdelerini virürler, dimekdür.
بر آسماﻥ نهم حلمت اﺭ فشاﺭﺩ پاي
563ابعاﺩ

بجز ﺩﻭبعد مبرهن نگرﺩﺩ اﺯ

35. Ber-āsumān-ı nühom ĥilmet er feşāred pāy
Be-cuz dü buǾd müberhen ne-gerded ez-ebǾād
“Feşāred” śıķup baśmaġa dirler. Ĥukemā rivāyetiyle āsumānuŋ
[54a]
üç buǾdı vardur. Biri ŧūlı ve biri Ǿarżı ve biri Ǿunķı. YaǾnį uzunluķ ve genişlik ve derinlikdür.
Bu ki ebǾād-ı ŝülüŝedür. “Müberhen” delįllenmiş dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Mįr Ebū’l-Fetĥ! Senüŋ ĥalįm ü selįm ŧabǾuŋ eger ŧabaķāt-ı nüh felek
üzerine aġırlıġıyla ayaġın baśacaķ olursa felegüŋ müberhen ü maǾrūf olan ebǾād-ı ŝelāŝe ki
ŧūlı ve Ǿarżı ve Ǿunķıdur. Bunlaruŋ hįç biri ķalmayup felegüŋ ŧabaķaları birbiri üzerine ķat
ķat yaślanup yalŋız iki buǾd ķalur ki ol iki buǾd biri ŧūlı ve biri Ǿarżıdur. ǾUnķı ķalmaz. Zįrā
ĥilmüŋ düşvārlıġı ve aġırlıġı derece-i kemālde olduġından felegüŋ bālāterligi tāb-āver
olamayup hemān ķat ķat birbiri üzerine ķatılup yaślanur ve iki buǾdından ġayrı bir nesnesi
ķalmaz, dimekdür.
بذکر ناﻡ تو ﻭقت ﺩعا چو بر گذﺭﺩ
564اعداﺩ

بشاﺭﻉ سخنم فوﺝ فوﺝ اﺯ

36. Be-źikr-i nām-ı to vaķt-i duǾā çü ber-güźered
Be-şāriǾ-i süħanem fevc fevc ez-aǾdād
ĶıŧǾa: “Be-şāriǾ” kelimenüŋ şürūǾ idecek maĥali ki murād dehāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! DuǾā vaķti nāmuŋ źikr-i ħayrı aǾdādından çün kim fevc fecv
dehānumdan güźār eyleye. YaǾnį hengām-ı duǾā-yı beķā-yı ħayriyye-i źāt-ı ruǾfįleri
Ǿadedlerinden gürūh gürūh mādām ki şāriǾ-i süħanumdan mürūr eyleye.
563

Eğer senin yumuşaklığın dokuzuncu göğe ayak basarsa boyutlardan iki boyut hariç isbat edilemez.

564

Dua vaktinde senin isminin zikri söz sokağından taife güruh geçtiğinde.

559

برای ﺩفع تقدﻡ عجب مداﻥ که ﺯند
565آحاﺩ

صف مآﺕ شبیخوﻥ بلشکر

37. Berāy-ı defǾ-i teķaddüm Ǿaceb me-dān ki zened
Śaff-ı miǾāt-ı şebįħūn be-leşker-i eĥād
“Teķaddüm” öŋden geçmege dirler. “Śaff-ı miǾāt” yüz bölük ve yüzler śaffı ki murād
keŝretden kināyedür. “Şebįħūn” yaġmālamaġa dirler. “Leşker-i eĥād” birer birer olan Ǿasākir
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Nām-ı şerįfüŋ źikr-i ħayrında aǾdād-ı duǾā dehenümden aķmaġa şürūǾ
idicek leşker-i duǾā ki leşker-i eĥāddur, İbtidāsını defǾ içün yüz bölük Ǿaskeri leşker-i eĥādı
yaġmā iderse taǾaccüb itme. Leşker-i eĥād ibtidādan yek yek dehāndan çıķan duǾādur ki bir
bir taǾdād olınur. Lākin derūnda mıżmār olan keŝret-i duǾā ki śaff-ı miǾātdur, ibtidāsından
ħurūc iden bir bir duǾāları ġalebe vü yaġmā içün śaff-ı miǾāt hemān derūndan cūş u ħurūş
idüp bir ĥamle ile baśķınlıķ iderlerse cāy-ı taǾaccüb degildür. Zįrā senüŋ nām-ı şerįfüŋ źikri
leźźeti duǾāya bir bir ħurūca śabr u taĥammül bıraķmayup hemān ibtidādan ħurūc iden
leşker-i eĥādı śaff-ı miǾāt yaġmālayup çizerse cāy-ı taǾaccüb degildür, dimekdür.
خدایگانا! ﺩاﺭﻡ حکایتی بر لب
566استاﺩ

که چوﻥ مدیح تو نتواندﻡ بلب

38. Ħudāyegānā dārem ĥikāyetį ber-leb
Ki çün medįĥ-i to ne-tevāndem be-leb istād
“İstād” ŧurmaķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Lebüm üzerine bir ĥikāyet ŧutarum ve dimek isterüm ki medĥüŋ gibi
bir ġayr-ı medĥ lebümde ŧurmaz. YaǾnį medĥüŋ gibi eleźź ü leźįź medĥ dehānumdan cārį
olduġı yoķdur, dimekdür
خیاﻝ بندگیت ﺩﻭﺵ نقش می بستم

565

Öne geçmek için yüzlü haneler birli hanelerin ordusuna saldırırsa şaşkınlığa uğrama.

566

Ey yüce Padişâh! Dudağımda bir hikâye var ama senin övgün gibi dudağım üzerinde duramaz.

560

567استعداﺩ

ﺯ ﺭﻭی کسب شرﻑ نی ﺯ ﻭجه

39. Ħayāl-i bendegįyet dūş naķş mįbestem
Zi-rūy-ı kesb-i şeref nį zi-vech-i istiǾdād
“Nį” be-maǾnā “lā”
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı muĥterem! Saŋa ķul u bende olmaġa
[54b]
dün gice ħayāl naķşını baġladum ve cezm ü niyet eyledüm. Ammā sāye-i devletüŋde bende
olmamdan murād ancaķ kesb-i şerefdür. Yoħsa istiǾdād u kemālāt cihetiyle degil dimekdür.
که ناگه اﺯ ﺩﺭاندیشه خانه شاهد عقل
568معاﺩ

که شمع خلوﺕ اسراﺭ مبدﺃ است ﻭ

40. Ki nāgeh ez-der-i endįşe-ħāne şāhid-i Ǿaķl
Ki şemǾ-i ħalvet-i esrār-ı mebdeǿ est ü meǾād
ĶıŧǾa: “Der-i endįşe-ħāne” Ǿaķl yataġı ķapusı ki baş ve ķalb ve cümle vücūddur. “Şāhid-i
Ǿaķl” Ǿaķıl şāhidi ki murād bi’ź-źāt Ǿaķldur. “Mebdeǿ” başlangıç ki murād dünyādur. Zįrā
āħirete müteǾallıķ her ne ise mebdeǿi dünyādandur. “MeǾād” iǾāde olınacaķ maĥaldür ki
Ǿuķbādur. Zįrā “Külli şeyǿin yerciǾu”569 mażmūnı üzere ervāĥ-ı Ǿālem āħirete rücūǾ iderler.
Pes dimek olur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Saŋa ķul olmaġa ħayālden śoŋra Ǿaķl yataġı ķapusından şāhid-i Ǿaķl
ki dünyā vü āħiret esrārın ħalvet-ħānesinüŋ şemǾ ü żiyāsıdur.
کرشمه سنج ﻭ تبسم کناﻥ ﺩﺭ آمد ﻭگفت
570باﺩ

که عید بندگی صاحبت مباﺭک

41. Kirişme-senc ü tebessüm-konān der-āmed ü goft
Ki Ǿıyd-ı bendegį-i śāĥibet mübārek bād

567

Dün gece senin kölen olma hayâlini kuruyordum yetenek açısından değil de şeref kesb etme açısından.

568

Dünya ve ahiret sırlarının halvethanesinin mumu olan, düşünce evinin kapısındaki akıl sevgilisi.

569

“Küllü şey’in yerciu ilâ aslihî” şeklinde yaygın şekilde kullanılan kelâm-ı kibardır, manası: Her şey aslına

rücu eder. Enbiyâ/21:93. Ayetiyle -kullun ileynâ râciûn (Hepsi de ancak bize dönecekler)-mana olarak aynı
doğrultudadır.
570

Nazla ve gülümseyerek ortaya çıktı ve sahibine köle olma bayramın kutlu olsun dedi.

561

“Senc” ŧartmaķ maǾnāsındadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i Ǿaķluŋ kendisi kirişme-sencān ve ħande-konān fi’l-ĥāl der-i endįşeħāneden içerü gelüp didi ki: “Ey ǾUrfį! Pādişāh-ı ĥacgāha bende olduġuŋ cihetiyle ķulluķ
Ǿıydı saŋa ķutlu ve ħurrem olsun, dimekdür.
من اﺯ تعجب این حرﻑ ﺩلگشا گفتم
571آباﺩ

که ای ﺯ لطف حدیث تو ملک هزﻝ

42. Men ez-taǾaccüb įn ĥarf-i dil-güşā goftem
Ki ey zi-luŧf-ı ĥadįŝ-i to mülk-i hezl-ābād
“Hezl-ābād” hünerli maǾmūr yaǾnį kepāze olmış belde ki murād ħarāblıķdan kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i Ǿaķl bu müjde ile bizi tebşįr idicek yaǾnį źāt-ı şerįfüŋ bendesi
olduġumuz şerefiyle bizi tebşįr idicek ve bu müjde ĥarfi ki dil-güşādur, istimāǾ olınduķda
şāhid-i Ǿaķla didüm ki: Ey şāhid-i Ǿaķl! Senüŋ laŧįf ĥadįŝüŋden hezl-ābād olan mülk-i
vücūdumı maǾmūr idicidür. Ĥarf bunda işāretdür. YaǾnį senüŋ laŧįf ĥadįŝüŋ işāreti ħarāb
olmış ķalbümüŋ bāǾiŝ-i maǾmūriyeti oldı, dimekdür.
نه آسمانم ﻭ نه آفتاﺏ ﻭ نی بهراﻡ
572شاﺩ

کزین مطایبه کرﺩﻡ ﺯ ساﺩﻩ لوحی

43. Ne āsumānem ü ne āfitāb u nį Behrām
K’ez-įn muŧāyebe kerdem zi-sāde levĥį şād
“Behrām” ism-i sitāredür. “Ke’z-įn muŧāyebe” bu oħşamadan kināyedür. “Zi-sāde levĥį”
yoķluķ ve nāfile yire dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i Ǿaķla cevāb virüp buyurur ki: Ey şāhid-i Ǿaķl! Ben şāh-ı Ǿadāletpenāhuŋ ne ŧarįķile bende müsteĥaķ olayum? Zįrā ben ne āsumānum ve ne āfitāb ve ne
Behrām bildürüyüm. Zįrā şāhuŋ bendeligine sezā yā āsumān yā āfitāb veyā Behrām gerek
yoħsa ben ne kemterüm ki bu müjde ile yoķ yire ve nāfile yire muŧayyeb ü ħoşnūd idersüŋ,
dimekdür.
571

Bu gönül açan söze şaşırarak, ey sözünün lutfundan şaka mülkü imar edilen, dedim.

572

Gök, güneş ve Mars gezegeni değilim ki bu şakaya saflıkla sevineyim.

562

تو خوﺩ بحرﻑ تنگ مایه تر ﺯباﻥ نشوي
573ﺯاﺩ

بگو که صوﺭﺕ این نکته اﺯ چه معنی

44. To ħod be-ĥarf-i teng-māye ter-zebān ne-şevį
Be-gū ki śūret-i įn nükte ez-çe maǾnā zād
[55a]
“Ĥarf-i teng-māye” yufķa māyelü müjde ve söz dimekdür. “Ter-zebān” dili yaş. YaǾnį nuŧķa
gelmek.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāhid-i Ǿaķl! Sen ħod bilirüm ki yufķa māyelü ve durūġ-āmįz kelimāt
söylemezsüŋ. Gel imdi bu müjdenüŋ śūret-i aĥvāli ķanķı maǾnādan ŧoġdı ve žuhūr eyledi,
dimekdür.
جواﺏ ﺩاﺩ که این مژﺩﻩ ﺭا ﺩلیلی هست
574نهاﺩ

که ﺩست فطرتم اﻭ ﺭا بطاﻕ حصر

45. Cevāb dād ki įn müjde-rā delįlį hest
Ki dest-i fıŧratem ū-rā be-ŧāķ-ı ĥaśr nihād
“Fıŧratem” ħilķatüm, “u-rā” ǾUrfį’ye, “be-ŧāķ” rāf ve maĥfaža yeri dimekdür. “Ĥaśr” aŋa
maħśūś ve aŋa muħtaśar olmaķ içün.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i Ǿaķl ǾUrfį’ye cevāb virüp didi ki: Ey ǾUrfį! Bu müjdenüŋ delįli
vardur. Zįrā dest-i fıŧrat u ħilķatüm ǾUrfį, şāh-ı zamāneye maħśūś olmaķ içün rāfa ķomış idi,
yaǾnį ħilķatüŋ kendisi ervāĥ-ı Ǿālemi ħalķ itdügi vaķt ǾUrfį’yi rāfa ver bir muĥāfaža yire
ķomış idi ki sāǿir ervāĥa ķarışup bį-vaķt cihāna gelmeye, ancaķ şāh-ı memdūĥuŋ Ǿaśrında
gelüp aŋa maħśūś ola. YaǾnį fıŧrat eli ǾUrfį’yi cümlesinden mümtāz idüp rāfda muĥāfaža
eyledüginden maķśad ancaķ memdūĥuŋ Ǿaśrında māder-zād olup bendelige şāyān olmaķ idi,
dimekdür.
هماﻥ نفس اﺩﺏ آموﺯ قدسیاﻥ جبریل

573

Sen düşük seviyeli sözleri söylemeye kalkışmazsın bu nüktenin suretinin hangi manadan doğduğunu söyle.

574

Bu müjdeye delil var diye cevap verdi ki benim fıtrat elim onu korunaklı rafa kaldırdı.

563

575گشاﺩ

ﺩﺭیچه حرﻡ قدﺱ ﺭا بدیدﻩ

46. Hemān nefes-i edeb-āmūz-ı ķudsiyān Cibrįl
Derįçe-i ĥarem-i ķuds-rā be-dįde güşād
ĶıŧǾa: “Edeb-āmūz-ı ķudsiyān” melāǿike żābiŧi murād Cibrįl-i Emįn Ǿaleyhi’s-selāmdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Hem ol dem melāǿikeler ħˇācesi Cibrįl-i Emįn ĥarem-i Ǿarş revzenin güşād
idüp.
بسوی کاتب اعماﻝ بانگ بر ﺯﺩ ﻭگفت
576عباﺩ

که ای ﺭقمکش کرﺩاﺭ خوﺏ ﻭ ﺯشت

47. Be-sūy-ı kātib-i aǾmāl bāng ber-zed ü goft
Ki ey raķam-keş-i kirdār-ı ħavf u zişt-Ǿibād
“Bang” śadā dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Cibrįl-i Emįn derįçe-i Ǿarşı güşād idüp Kirāmen Kātibįn cānibine śadā urup
didi ki: Ey Ǿibādullāhuŋ çįrkįn ve güzel aǾmāllerine raķam-keş olan melekler!
بشوی نامه عرفی که ایزﺩ متعاﻝ
577آﺯاﺩ

ﺯبندگاﻥ خوﺩﺵ برگزید ﻭ کرﺩ

48. Be-şūy nāme-i ǾUrfį ki Įzed-i müteǾāl
Zi-bendegān-ı ħodeş ber-guzįd ü kerd āzād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Kirāmen Kātibįn melāǿikleri! MaǾlūmuŋuz olmış olsun ki Cenāb-ı Ĥaķ
kendi ħāś bendelerinden idüp sāǿir bendelerinden mümtāz itmişdür ve anı āzād itmişdür. Pes
ey melekler! ǾUrfį’nüŋ defter-i aǾmālin şust-şū idüŋ. YaǾnį ǾUrfį Ebū’l-Fetĥ’e bendeligi
sebebi ile Ĥaķ TeǾālā günāhlarını Ǿafv idüp āzād eyledi bu maĥalde suǿāl vārid olur ki Mįr
Ebū’l-Fetĥ kim idi ki aŋa münāsebetle ǾUrfį’nüŋ günāhların Ǿafv ideler ancaķ kişi veliyyü’n-

575

Meleklere edep öğreten nefes yani Cebrail kutsal yerin kapısını bakışı ile açtı.

576

Amellerin kâtibine seslendi ve ey bendelerin iyi ve kötü amellerini yazan, dedi.

577

Urfî’nin amel defterini yıka. Çünkü Allah onu kendi kullarının arasından seçti ve azad etti.

564

niǾmet śadāķati sebebiyle bāǾiŝ-i ġufrān olduġına delįl vardur? Ķavluhū TeǾālā eŧįǾullāhe ve
eŧįǾu’r-resūle ve ulu’l-emri minkum578 ve daha nice nice delįller vardur.
اگر نه بندگی صاحبت بفاﻝ آید
579ﺩاﺩ

سبب چه بوﺩ که جبریل این ندا ﺩﺭ

49. Eger ne bendegį-i śāĥibet be-fāl āyed
Sebeb çe būd ki Cibrįl įn nidā der-dād
“Eger ne”de vāķıǾ “ne” “be-fāl”e rāciǾdür. Meŝelā “ne” “be-fāl āyed” eger tefeǿǿüle
gelmeyeydi, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i Ǿaķl ǾUrfį’yi taśdįķ içün
[55b]
kendisine ħiŧāb didi ki: Ey ǾUrfį! Eger śāĥibüŋe yaǾnį Ebū’l-Fetĥ’e bendeligüŋ fāle ve
tefeǿǿüle geleydi yaǾnį memdūĥa bende olduġuŋ eśaĥ-ı eķāvįl olmayaydı Cebrāǿįl-i Emįn
bu nidāyı urmayaydı zįrā Cebrāǿįl-i Emįn’de durūġ-āmįz kelimāt śādır olmaz, pes fehm
olındı ki bendeligüŋ eśaĥ olmış dimekdür.
من اﺯ متانت برهاﻥ بشرﻡ غوﻁه ﺯﺩﻡ
580استبعاﺩ

شکست بر ﺭﺥ اندیشه ﺭنگ

50. Men ez-metānet-i burhān be-şerm ġavŧa zedem
Şikest ber-ruħ-ı endįşe-i reng-i istibǾād
“İstibǾād” bu maĥalde gümān maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i Ǿaķl, ǾUrfį’ye ħiŧāb idüp dir ki: Ey ǾUrfį! Ebū’l-Fetĥ’e bende olduġuŋ
delįlüŋ metānetinden şerm ü ĥicāba ġavŧa urdum. YaǾnį senüŋ ĥaķķuŋda Cibrįl-i Emįn
cānibinden delįllerüŋ muĥkemliginden ser-tā-be-pādur. Pāy-ı ĥicābda ġarķ oldum bu śūretde
reng-i istibǾād u iştibāhı endįşem daħı üzerine şikest eyledüm. YaǾnį baŋa Ǿārıż olan iştibāhı
endįşem Ǿārıżı üzerine şikest idüp bütün bütün senüŋ Mįr Ebū’l-Fetĥ’e bende olduġuŋ
muĥaķķaķ idinüp şübhe vü gümānı iźāle eyledüm, dimekdür.
578

“Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de.” (Nisâ/4:59)

579

Eğer senin falında sahibinin köleliği ortaya çıkmasaydı o zaman neden Cebrail böyle seslendi.

580

Ben delilin sağlamlığından gayet utandım uzak imkânların rengi düşüncenin yüzü üzerine kırıldı.

565

بخدمت آمدﻡ اینک بگو چه مصلحتست
582581استاﺩ

برآستاﻥ تو باید نشست یا

51. Be-ħıdmet āmedem įnek be-gū çe maślaĥatest
Ber-āsitān-ı to bāyed nişist yā istād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ħān-ı Ħānān! Mūcib-i mufaħħaretlerüŋe geldüm. Emrüŋ ve maślaĥatuŋ
nedür oŧurmaķ yāħūd ŧurmaķ mıdur? YaǾnį ħiźmet-i Ǿaliyyeŋüze bizi istiħdām mı idersüŋüz
yoħsa ķabūl mı itmezsüŋüz? dimekdür.
گرﻡ تو بندﻩ شمرﺩی ﺯخواجگی صد شکر
583فریاﺩ

ﻭگر قبوﻝ نکرﺩی ﺯ ناکسی

52. Gerem to bende şumurdį zi-ħˇācegį śad şükr
Veger ķabūl ne-kerdį zi-nā-kesį feryād
“Gerem” eger beni dimekdür. “Nā-kesį feryād” Ǿadem-i istiǾdāduma feryād dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Eger bu kemter bendelerüŋ ķulluġa ķabūl buyurursaŋuz ħˇāceligüŋe
śad şükr ve hezār minnet ve eger ķabūl buyurılmaz ise Ǿadem-i istiǾdāduma feryād. YaǾnį
ħiźmet-i şāhānelerüŋe ķabūl olmaz isem senüŋ ħˇāceligüŋe żırārdan bir nesne iśābet
eylemez. Ancaķ Ǿadem-i istiǾdāduma ĥayf ki dergāhuŋda ferrāş u bende olmaġa lāyıķ
olmadı, dimekdür.
بگوهرﻡ مفشاﻥ آستین منع مباﺩ
584کساﺩ

که شبچراﻍ شوﺩ بی صفا ﺯگرﺩ

53. Be-gevherem me-feşān āsitįn-i menǾ me-bād
Ki şeb-çerāġ şeved bį-śafā zi-gerd-i kesād

581

Senin hizmetine geldim şimde ne doğru olduğunu bana söyle senin mi yoksa üstadın kapısına oturmak mı

lazım?
582

Derkenar: “İstād” ŧurmaķ maǾnāsınadur.

583

Eğer sen efendiliğin için bizi kulluğa kabul edersen yüzlerce defa şükür ve eğer kabul etmezsen kendi

sahipsizliğimden feryat ederim.
584

Benim (şiir) incilerimi yabana atma, gece lambası kesat tozundan az yanar.

566

“Şeb-çerāġ” gice ile şuǾle virür gevherdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey merciǾ-i ehl-i kemāl ve müstažıll-ı śāĥibu’l-ĥāl! Dergāh-ı Ǿālem-penāhuŋ
sāyesinde müstažıll olmaġa geldüm. Kerem-i bį-nihāyeŋüzden ruħśat olmaya ki gevher-i
eşǾārumı menǾ-i āsitįn ile yabana śaçıla ve Ǿale’l-ħuśūś şeb-çerāg mānendi olan gevherlerüm
behāsızlıķ ile kesād ŧozında ola. YaǾnį kesād virici ve dūn idici menǾ ŧozıyla paślanup
ķalmaya murād eşǾāruŋ muǾteber geçmesine ricādur.
بگویم اﺯ گهر خویش گر بی شرمیست
585خاﺩ

که ﺩﺭ حضوﺭ هما سرکنم ستایش

54. Be-gūyem ez-güher-i ħˇįş ger bį-şermįst
Ki der-ĥużūr-ı Hümā ser-konem sitāyiş ħād
“Ser-konem” ibtidā ideyüm “ħād” çaylaķ ķuşı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Kendi istiǾdādum zāde olan güher ü hünerlerümden bir miķdārını
ifāde ideyüm. Egerçi ĥużūr-ı Hümā’da çaylaķ medĥin itmek edebsüzlik ise de yaǾnį źāt-ı
şerįfüŋ Hümā olup her ķanķı derdmende sāye-endāz olsaŋuz devlet-i
[56a]
cāvidāna irer iken şimdi benüm gibi çaylaġı sizüŋ gibi hümānuŋ ĥużūrında medĥ itmek
edebsüzlikden nāşįdür. Lākin olduķça ķul kendini veliyyü’n-niǾmete bildürmek elzemdür,
dimekdür.
ﺯ ﺩﻭﺩماﻥ اصیلم همین گواهم بس
586ﺩاﺩ

که شرﻡ این سخنم خوی ﺯ چهرﻩ بیرﻭﻥ

55. Zi-dūdmān-ı aśįlem hemįn güvāhem bes
Ki şerm-i įn süħanem ħūy zi-çehre bįrūn dād
“Dūdmān” aśįl ocaķ-zāde ve kişi-zāde dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Bu kemter bendelerüŋ ĥasįb ü nesįb ve dūdmān-ı aśįl olduġuma
hemįn bu şāhid yeter ki ĥużūruŋda beyān eyledügüm kelimātuŋ şerm ü ĥicābı çehremden
ħūy-ı Ǿārıżı ŧışra bıraķdı. YaǾnį kişi-zādelik bundan bellü ve nümāyāndur ki kendi

585

Edepsizlik olsa da Hüma katında çaylağı övmüş gibi kendi cevherimden söz ederim.

586

Asil soyuma şu delil yeterlidir ki bu sözden dolayı utancımdan yüzüm terledi.

567

kelimātıyla ĥicāb idüp çehresinden dür ŧışra ura. Niteki bį-aśl olan kimsenüŋ yüzi ĥüsn-i bįmiŝāl olup aślā ĥicābdan umūrı olmaduġı gibi dimekdür.
مرا سزﺩ که بناﺯﻡ بنسبت آباء
588 اﻭالﺩ587من

چنانکه تا بقیامت بطبع

56. Me-rā sezed ki be-nāzem be-nisbet-i ābāǾ
Çünān ki tā-be-ķıyāmet be-ŧabǾ-ı men evlād
“Be-nāzem” tefaħħur ideyüm, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Baŋa lāyıķ olan bu ki nisbet-i abā vü ecdādumla tefāħur ideyüm.
YaǾnį aśįl ve kişi-zādeligüme tefāħur ideyüm ancılayın ki güherlerümden ilā-yevmü’l-ķıyām
evlād-ı maǾnevįlerüm tefāħur ideceklerdür. Evlād-ı maǾnevįden maķśad eşǾāruŋdan
sūdmend olan Ǿāşıķlardur. Benüm eşǾārumdan anlar tefāħur idecekleri gibi ben daħı abā vü
ecdādumla tefāħur eylesem cāy-ı ĥayret degildür, dimekdür.
اگر نه شرﻡ جالﻝ تو مهر لب بوﺩي
589اجداﺩ

نزاﺩی اﺯ نفسم جز مدایح

57. Eger ne şerm-i celāl-i to mihr-i leb būdį
Ne-zādį ez-nefsem cuz medāyiĥ-i ecdād
“Eger ne”de vāķıǾ “ne” “būdį”ye rāciǾdür. Meŝelā “ne-būdį” gibi “ne-zādį” toġmazdı,
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Senüŋ şevket ü celāletüŋ şerefi lebüme mihr olmayaydı yaǾnį şān u
şöhretüŋden ĥicāb itmeyeydüm ecdādumdan ġayrısını medĥ itmezdüm. YaǾnį lebümden abā
vü ecdādum sitāyişinden ġayrı nesne zād itmezdi. Lākin ne çāre ki senüŋ şevket ü celāletüŋ
beni maĥcūb idüp bizi dāǿimā kendi sitāyişinde eyledi, dimekdür.

587
588

Derkenar: ““Be-ŧabǾ-ı men” śaĥĥ”
Babalarımın soyuyla övünmek bana yakışır öyle ki çocuklarım da kıyamete kader benim fıtratımla

övünebilir.
589

Senin ihtişamın dudaklarımı kapatan mühür olmasaydı nefesimden atalarımın övgüsü hariç başka bir şey

ortaya çıkmazdı.

568

نکرﺩﻩ گوهر مدحی نثاﺭ کس هرگز
590افتاﺩ

گهر شناﺱ ضمیرﻡ که گنج ﺭیز

58. Ne-kerde gevher-i medĥį niŝār-ı kes hergiz
Güher-şinās-ı żamįrem ki genc-rįz üftād
“Rįz” śaçıcı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Senüŋ celāletüŋ şermi sebebiyle genc-rįz ü güher-şinās olan żamįrüm
gevher-i medĥi senden ġayrı ferd-i vāĥide niŝār eylememişdür. YaǾnį żamįrümden her ne
ķadar gevher-i medĥ vāķıǾ olmış ise heb senüŋ şān u şöhretüŋe śarf u niŝār olmışdur,
dimekdür.
کلید جاﻩ تو یاﺭﺏ چه شوﺥ ﺩندانست
591گشاﺩ

که مهر گنج ﻁبیعت شکست ﻭ قفل

59. Kilįd-i cāh-ı to yā Rab çe şūħ-dendānest
Ki mihr-i genc-i ŧabįǾat şikest ü ķufl güşād
“Çe şūħ-dendānest” ne Ǿacāǿib ve ne müşkil-güşā dişlerdür, dimekdür. “Ķufl” kilįd
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Senüŋ cāh u celālüŋ kilįdin miftāĥı ne Ǿacāǿib şūħ u zūr-āver
dendānlu bir miftāĥdur ki benüm ŧabǾum mihrini ķırdı ve derūnumda gencüm kilįdini güşād
eyledi. YaǾnį ŧabǾum ki memhūr u maĥfūž bir genc-i pür-güher idi. Ve hįç ferd-i vāĥide
açılmamışdı ve hįçkes derūnum esrārına vāķıf degildi senüŋ
[56b]
cāhuŋ kilįdi miftāĥı ne Ǿaceb müşkil-güşā ve zur-āver miftāĥdur ki genc-i derūnum mihrini
güşād idüp bütün bütün ŧabǾum güherlerini kendine maħśūś eyledi, dimekdür.
بگیر تحفه نظمی که ﺯاﺩﻩ اﺯ ﻁبعم
592نهاﺩ

ﺩﺭ اﻭ بسیر ماندیشه کین لطف

60. Be-gįr tuĥfe-i nažmį ki zāde ez-ŧabǾem

590

Benim inci tanıyan, hazineler saçan zamirim hiçbir zaman bir övgü incisini kimseye ithaf etmemiştir.

591

Allah Allah senin ihtişamın anahtarı ne şuh dişlidir ki fıtrat hazinesinin mührünü kırarak kilidini açtı.

592

Benim fıtratımdan doğan şiir hediyemi kabul et ve onu hafife alma ki bu yumuşak zamirli (nazım).

569

Der-ū be-seyr-i mā’ndįşe k’įn luŧf nihād
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Nažmum hediyelerini al ve ķabūl eyle. Zįrā ŧabǾ-ı güher-rįzümden
ve bu nažm bir gūne laŧįf ŧabįǾatlu ħoş ħayāl ve ħoş seyrler vardur ki vaśfı Ǿadem-i
imkāndandur. YaǾnį ĥużūr-ı pādişāhįde tuĥfe eyledügüm eşǾār-ı güher-āŝārum eşǾār-ı dūnān
gibi degildür. Ancaķ her ne ķadar ħayāl ü tefekkür olınsa, ol ķadar laŧįf ü ħoş ŧabįǾatlu seyrler
vardur, dimekdür.
نه گوهرست ﻭلی هست ﺯاﺩﻩ ﺩﺭیا
593ابعاﺩ

نه جوهر است ﻭلی هست قابل

61. Ne gevherest velį hest zāde deryā
Ne cevher est velį hest ķābil-i ebǾād
“EbǾād” ebǾād-ı ŝelaŝedür ki felegüŋ ŧūlı ve Ǿarżı ve Ǿumķıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Saŋa tuĥfe vü ihdā eyledügüm eşǾār güher degildür. Lākin deryā-yı
ŧabǾum zādesidür. Ve daħı cevher ü güldür. Ancaķ ebǾād-ı ŝelāŝeye ķābil ü şāmil yaǾnį
eşǾārum bir gūne gevher-i girān-behā-yı deryā-ŧabǾumdur ki ebǾād-ı ŝelāŝeye muķābil ve
şöhretile şāmildür, dimekdür.
خدایگانا! اﺯ آنگونه سربلندﻡ کن
594شداﺩ

که همتم بکند همسری بسبع

62. Ħudāyegānā ez-āngūne ser-bülendem kon
Ki himmetem be-koned hem-serį be-sebǾun şidād
“Hem-serį” hem-maǾnā dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Žıllullāh! Fi’l-Ǿālem bu kemter bendeŋi bir mertebe ser-bülend eyle ki
himmetüm SebǾun şidād’la hem-Ǿinānlıġı irtikāb itmeye. YaǾnį himmetüm SebǾun
şidād’dan Ǿālįdür. Pes beni şol mertebe ser-bülend eyle ki SebǾun şidād’dan Ǿālį olup
himmetüm anuŋla hem-Ǿinānlıġı irtikāb itmeye, dimekdür.

593

İnci olmasa da denizlerde doğmuştur. Cevher olmasa da boyutlara kabildir.

594

Efendim başımı öyle yücelt ki himmetim yedi kat gökle eşitleşsin.

570

چناﻥ گریه غم باﺯﺩاﺭ چشم ﺩلم
595حساﺩ

که خندﻩ ﺭیز توانم گذشت بر

63. Çünān girye-i ġam bāz dār çeşm-i dilem
Ki ħande rįz tevānem guźeşt ber-ĥussād
“Bāz dār” girü alıķo ve ħalāś eyle, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Dįde-i ķalbümi girye-i ġamdan ancılayın girü ŧut ve ħalāś eyle ki
ħande-rįz ĥasūdlarum üzerine geçmege ķudretüm ola. YaǾnį beni mesrūr u ser-bülend birle
ķalbümi bir mertebe şād eyle ki ĥasūdlarum yanına tefāħur birle güźer ideyüm, dimekdür.
TeǾazzül itmişdür.
بصد مضایقه ناﺯی قبوﻝ می کرﺩﻡ
596نژاﺩ

ﺯشاهداﻥ بهشتی سرشت حوﺭ

64. Be-śad müżāyaķa nāzį ķabūl mįkerdem
Zi-şāhidān-ı behiştį sirişt-i ĥūr-nijād
ĶıŧǾa: “Ĥūr-nijād” ĥūrį aśıllu dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Evāǿillerde śad hezār teklįf ü nāz ile cennet-sirişt ve hūr-nijād
maĥbūblaruŋ ancaķ bir nāzını ķabūl ideydüm. YaǾnį evāǿilde gelen śāĥib-i salŧanatlaruŋ
nāzını biŋ minnet ü ricā ile ķabūl eylerdüm, dimekdür.
کنوﻥ باغاشیه بافاﻥ ﺭیش اندﻭﺯﻡ
597نوشاﺩ

کرشمه های عرﻭساﻥ خلخ ﻭ

65. Künūn bā-ġāşiye-bāfān rįş endūzem
Kirişmehā-yı Ǿarūsān-ı Ħalluħ u Nev-şād
“Ġāşiye-bāfān” atlar çullarını ŧoķıcı ki Türkįde muŧāfçı dirler. “Rįş” śaçaķ dimekdür.
“Endūzem” ķazanurum maǾnāsınadur. “Ħalluħ u Nevşād” iki şehrüŋ ismidür ki Ǿarūsları ve
maĥbūbları ġāyetde ĥüsn-dārdurlar.

595

Gönül gözümü, keder ağlamasından öyle koru ki senin kıskançların üzerinden gülerek geçebileyim.

596

Cennet fıtratlı ve huri soylu sevgililerden bir nazlanmayı sadece yüzlerce esirgeme ile kabul ederdim.

597

Halluh ve Nevşad gelinlerinin işvelerini taklit eden iplik toplayan dokumacılarlayım.

571

Maĥśūl-ı Beyt: Evāǿilde meĥābįbüŋ biŋ teklįf ü minnet ile bir niyāzlarını ancaķ ķabūl
eylerüm lākin şimdi bu ĥāli kesb eyledüm ki “Ħalluħ u Nevşād” Ǿarūslar
[57a]
ve meĥābįbüŋ kirişmelerini muŧāfcı tāzelerinden ķazanıyoruz. YaǾnį aślında behişte mensūb
meĥābįbüŋ biŋ ricā ile bir niyāzlarını ancaķ ķabūl iderdüŋ. Lākin şimdi muŧāfcı tāzeleri bize
Ħalluħ u Nevşād tāzeleri Ǿalāmetin idüp diledükleri gibi oynadurlar, dimekdür.
مگر ﺯمنهی ﺭﺃیت شنیدﻩ ای حالم
598باﺩ

که ﺭیشه های حریفاﻥ همیدهی بر

66. Meger zi-münhį-i reǿyet şenįdeį ĥālem
Ki rįşehā-yı ĥarįfān hemįdehį ber-bād
“Münhį-i reǿyet” senüŋ emrüŋ emri ve ĥākimi dimekdür. “Rįşehā” çuval ŧoķuduķları
śacaķlar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Ġālibā ĥāl-i pür-melālümi senüŋ reǿyüŋ ĥākimi ve emrinden
buyurmışsuŋ ki muŧāfcılaruŋ śanāyiǾ rįşelerin rūzgāra śavurmışsuŋ ve śavurursuŋ. YaǾnį
Ǿadāletüŋ ĥükmiyle ĥaķķumı iĥķāķ itmekdesüŋ. Bunda muŧāfcılardan teşekkį ider.
همیشه تالب الیاﺱ ﻭ خضر سرسبزاست
599یاﺩ

ﺯچشمه ای که هنوﺯﺵ کند سکندﺭ

67. Hemįşe tālib-i İlyās u Ħıżır ser-sebz est
Zi-çeşmeį henūzeş koned Sikender yād
“Ser-sebz est” ter ü tāzeden kināyedür. Murād ķıyāmete dek ter ü tāze dimekdür. “Yād”
bunda ĥasret maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Hemįşe leb-i İlyās u Ĥıżır devr-i ķıyāmete dek ter ü tāze ŧurduķça şol
çeşmeden ki ol çeşmenüŋ ĥasretligi Sikender yādındadur.
لب عدﻭی تو سیراﺏ لیک اﺯ آﻥ آبي

598

Ey efendim, senin haberci düşüncen bu hâlimi duymuş ki dokumacıların iplerini rüzgâra veriyorsun.

599

Kıyamete kadar yeşil olacak olan Hızır ve İlyas’ın talibi olan o pınar hala İskender’i hatırlar.

572

600فوالﺩ

که جرﺃﺕ تو چکاند خنجر

68. Leb-i Ǿadū-yı to sįr-āb lįk ez-ān ābį
Ki cürǾet-i to çekāned ħançer-i fūlād
“CürǾet” şecāǾat ve yüreklülik dimekdür. “Çekāned” ŧamlar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Āb-ı ĥayāt śuyı nūşıyla Ĥıżır ve İlyās lebleri devr-i ķıyāmete dek ter ü tāze
ŧurduķça senüŋ Ǿadūlaruŋ lebleri daħı sįr-āb olup śuvarılsun. Lākin şol śudan ki senüŋ cürǾet
ü şecāǾatüŋ ħançer-i fūlādından çekįde olur yaǾnį şemşįrüŋ ķanıyla sįr-āb olup surħ-rū olsun.
Ĥāśılı Ǿadūlaruŋ sill-i seyfüŋ ile telef olsunlar, dimekdür. Temmetü’l-ķaśįde.
14
Bu Ķaśįde Şāh-ı Velāyet Medĥindedür Ancaķ Noķśān Ķalmış
[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

اگر نهیب ﺩهد چرﺥ ﻭاﮊگوﻥ گرﺩﺩ
601گرﺩﺩ

ﻭگر عتاﺏ کند آفتاﺏ خوﻥ

1. Eger nehįb dehed çarħ vājgūn gerded
Veger Ǿitāb koned āfitāb ħūn gerded
“Nehįb” heybet ü śalābet virmege dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Şāh-ı Velāyet eger çarħa bir kez ħışmla śalābet ü heybet iderse bāzgūne olur. YaǾnį ters olur. YaǾnį felek şāhuŋ mehābeti ħavfından Ǿaksine devreyler ve eger
āfitāba Ǿitāb eylerse ħavfından ve şerminden ķızarup içi ŧopŧolu ķan olur, dimekdür.
فلک بزمزمه با اﻭ که ماﻩ چوﻥ شکند
602گرﺩﺩ

قضا بمشوﺭة بااﻭ که چرﺥ چوﻥ

2. Felek be-zemzeme bā-ū ki māh çün şikend
Ķażā be-meşveret bā-ū ki çarħ çün gerded
“Zemzeme” ŧanışmaķ ve śoruşmaķ dimekdür.

600

Senin çelik hançerinden damlayan sudan düşmanlarının dudakları suya kanmıştır.

601

O eğer feleğe heybetini gösterirse; felek devrilir ve eğer azarlarsa güneş (korkudan) kan olur.

602

Felek ayı ne zaman ikiye böleceğini onunla konuşur ve kader feleğin nasıl döneceğini ona danışır.

573

Maĥśūl-ı Beyt: Felek şāh ile zemzeme ve śoruşmaķ üzeredür ki Ǿacabā māhı nice ve ne
ŧarįķile şaķķ-ı dü-bāre ķıla. YaǾnį felek mahuŋ küçükmesini ve artmasını şāhdan taǾlįm
itmekde ve daħı ķażā çarħ-ı felegi döndürmek ve devr itdürmek ŧarįķini şāh ile meşveret ve
andan çarħuŋ gerdişine
[57b]
nižam virmek ķaydındadur, dimekdür.
اگر اﺯ سفینه حکمت چنین برآید فاﻝ
603گرﺩﺩ

که فتنه ﺭا اثر تقویت فزﻭﻥ

3. Eger ez-sefįne-i ĥikmet çünįn ber-āyed fāl
Ki fitne-rā eŝer-i taķviyet füzūn gerded
Maĥśūl-ı Beyt: Eger sefįne-i ĥikmetden buncılayın fāl vāķıǾ olursa yaǾnį ĥikmet-i Ĥażret-i
Rabbi’l-Ǿİzzet’den emr śādır olursa ki fitnenüŋ eŝer-i taķviyeti efzūnter olsun yaǾnį fitnenüŋ
ziyādelenmesini sefįne-i ĥikmetden fāl śādır olursa.
غباﺭ حاﺩثه ﺭیزﺩ برﻭی هم چنداﻥ
604گرﺩﺩ

که ﺩﺭ بساﻁ جهاﻥ ﺫﺭﻩ بیستوﻥ

4. Ġubār-ı ĥādiŝe rįzed be-rūy hem çendān
Ki der-bisāŧ-ı cihān źerre bį-sütūn gerded
“Bį-sütūn” kūh-ı Bį-sütūndur ki Ferhād’uŋ dāġıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥavādiŝāt-ı kevniyye birbiri üzerine bir mertebe baġlayup dökilür ki cihān
bisāŧları źerre terāküminden kūh-ı Bį-sütūnlar ĥāśıl olur. YaǾnį bir mertebede ġubār-ı ĥādiŝe
birbiri üzerine ķat ķat ve mużāǾaf olur ki cihān bisāŧında źerreler ki cüzǿün lā-yetecezzā605
maķūlesindendür, anlardan bile Bį-sütūnlar ĥāśıl olur, dimekdür.
ﻭگر بفاﻝ ﺩﺭآید که اﺯ شراﺏ نشاﻁ
606گرﺩﺩ

جنین به تربیت لعل الله گوﻥ

603

Eğer hikmet defterinden şöyle bir fal çıkarsa ki: fitne güçlenecek.

604

Hadise tozları öyle üst üste dökülüyor ki dünya düzlüğünde bir zerre, Bi-sütun’a dönüşür.

605

Bölünmez parça.

606

Ve eğer şöyle fal çıkarsa ki mutluluk şarabından terbiye yolu ile lal taşı lale renkli olur.

574

5. Veger be-fāl der-āyed ki ez-şarāb-ı neşāŧ
Çünįn be-terbiyet laǾl lālegūn gerded
Maĥśūl-ı Beyt: Ve ger ħizāne-i ĥikmet-i Rabbü’l-Ǿİzzet’den bu üslūb üzere fermān cārį
iderse ki neşǿe-i bādeden laǾl tertįbiyle lāle-reng olsun. YaǾnį ħizāne-i ĥikmetden cihānuŋ
neşāŧına ve nižāmına emr śādır olursa ki neşāŧdan laǾl gibi lāle-gūn olup zįneti derece-i
ĥadden efzūn ola.
هماندﻡ عناﻥ فتنه بگیرﺩ بنبض مرﺩﻩ شوﺩ
607گرﺩﺩ

گلوی غم بفشاﺭﺩ که مشت خوﻥ

6. Hemān-dem Ǿinān-ı fitne be-gįred be-nabż mürde şeved
Gelū-yı ġam be-feşāred ki muşt-ı ħūn gerded
Maĥśūl-ı Beyt: Eger Cenāb-ı Ǿİzzetden cihānuŋ ārāyiş ü nižāmına fermān śādır olurise fi’lĥāl Ĥażret-i Şāh-ı Velāyet Ǿinān-ı fitneyi ele alup śıķar ki nabżı mürde olup ber-vech-i
merām ĥarekete mecāli ķalmaya. YaǾnį fitne Ǿinānın ele alup diledügi gibi ĥarekete mecāli
bıraķmaduġı śūretde bi’ŧ-ŧabǾ fitne helāke varur ve daħı ġam u ġuśśa boġazın śıķar ki
gelūsından ħūn tecemmuǾ idüp boġıla. Bu dört beyt içinde irādet-i Rabbānį ve meşiyyet-i
śamedānį ile Ĥażret-i ǾAlį’nüŋ kerāmātların irād eylemişdür. Ĥāśılı Ĥaķ TeǾālā’nuŋ ĥükmi
eger cihānuŋ ħarābına taǾalluķ iderse źerreler bile ŧaġlar gibi terāküm idüp Ǿavārıżāt-ı
mümkinātdan ħalķ-ı Ǿālem telef olur ve eger cihānuŋ ĥüsn-i ārāmiş ve āsāyişine fermān śādır
olurise şāh ĥażretleri fitnenüŋ Ǿinān-ı iĥtiyārın ele alup zūr ile śıķup nabżı mürde olup aślā
ĥarekete mecāli ķalmaz. Ve ġam u ġuśśanuŋ daħı gelūsın śıķup boġazında ķanlar muşt gibi
terāküm idüp boġılur tā ki tekrār cihānuŋ bāǾiŝ-i ālām u ekdārı olmaya, dimekdür.
بگرﺩ کوچه نطقش ببوی ﺯ فیض
608گرﺩﺩ

لب مسیح بدﺭیوﺯﻩ فسوﻥ

7. Be-gird-i kūçe-i nuŧķeş be-būy zi-feyż
Leb-i Mesįĥ be-deryūze-i füsūn gerded

607

O zamanda fitnenin dizginini tutarak onun nabzını attırmaz ve gamın boğazını yumruğu kan oluncaya kadar

sıkar.
608

Onun konuşma sokağında dolaşıp feyzinin kokusu için Hz. İsa’nın dudağı büyü dilencisine dönüşür.

575

Maĥśūl-ı Beyt: Kemāl-i feyż
[58a]
cihetindendür ki leb-i Mesįĥ Ǿaleyhi’s-selām ǾAliyyü’l-Murtażā’nuŋ nuŧķı maĥallesi
eŧrāfında deryūze eylerdi yāħūd oldı. YaǾnį Ĥażret-i Seyyidü’l-Ǿālem śallallāhu Ǿaleyhi ve
sellemüŋ ve amu-zādesi ǾAliyyü’l-Murtażā’nuŋ kemāl-i feyżi reşeĥatından idi ki Ĥażret-i
Mesįĥ anlaruŋ bu Ǿāleme gelmelerine ve cihānı rūşen ķılacaķlarına efsāne-gūluķ idüp didi
ki: “Ķavluhū TeǾālā ve cāǾe min-baǾdį ismuhu Aĥmedu”609. Ĥāśılı Ĥażret-i ǾĮsā ol vechile
nuŧķ kūçesinde deryūzelik itdügi ve efsānelik idüp ĥikāyet eyledügi kemāl-i feyżleri
cihetinden idi. Yāħūd anlaruŋ feyżinden kesb-i şeref itmek idi dimek ola. Vallāhu aǾlem.
اگر ترقی جاهش بمهر مایه ﺩهد
610گرﺩﺩ

چو مه تماﻡ شوﺩ نشکند فزﻭﻥ

8. Eger teraķķį-i cāheş be-mihr māye dehed
Çü meh tamām şeved ne-şikend füzūn gerded
Maĥśūl-ı Beyt: Eger şāhuŋ teraķķį-i cāh u celāli āfitāba teraķķįlik ser-māyesinden bir miķdār
māye virür ise āfitāb dāǿimā māh-ı tamām gibi ber-ķarār olup aślā naķśiye-peźįr olmaz belki
efzāyişde olur. YaǾnį āfitāb ki mevsim-i şitāda ĥükm-i germiyeti noķśān bulup infāź ĥükmin
idemez, fi’l-meŝel şāhuŋ teraķķį-i cāhı āfitāba bir miķdār ser-māye-i efzāyiş virürse hemįşe
māh-ı tamām gibi ber-ķarār olup aślā ĥükm germiyetinden noķśān bulmazdı, dimekdür.
ﺯهر شرﻑ که فلک اﺭ کند ﻁواﻑ ﺩﺭﺕ
611گرﺩﺩ

نحوست ﺫنب اﺯ یمن اﻭ شکوﻥ

9. Zihį şeref ki felek er koned ŧavāf-ı deret
Nuĥūset-i źenb ez-yümn-i ū şükūn gerded
“Şükūn” bāz-gūne, ters ve semt-i Ǿiśyāndan cānib-i ber ü śalāĥa tebdįl ü taĥvįl olmaġa dirler.

609

Benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamber. (Saff/61-6)

610

Eğer onun ihtişamının gelişmesi, güneşe güç katarsa; güneş ay gibi tamamlanır, küçülmez ve (sürekli)

büyür.
611

Felek eğer kapını tavaf ederse, zenb yıldızlarının uğursuzluğu onun bereketi ile uğura dönüşür.

576

Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı memdūĥü’ś-śıfat! Her bir şeref cihetiyle ger felek senüŋ āsitān-ı
şeref-peymāŋı ŧavāf u ziyāret eyler ise ol eyledügi ŧavāfuŋ yümn ü ĥucesteligin şerefi
eŝerinden felegüŋ zenb-i nüĥūstı cānib-i ber ü śalāĥiyete taĥvįl ü münķalib olur, dimekdür.
ﺯ استاﻥ تو چند اسماﻥ گزیدﻩ شوﺩ
612گرﺩﺩ

براﺕ بوسه ﺯ عرﺵ آﻭﺭﺩ ﻭ ﺩﺭیدﻩ

10. Zi-āsitān-ı to çend āsumān güzįde şeved
Berāt-ı būse zi-Ǿarş āvered ü derįde gerded
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı zemįn ü zamān! Āsumān āsitānuŋ bendeligi şerefinden bir mertebe
maķbūl u muǾteber olmışdur ki berāt-ı Ǿubūdiyet-i būseyi Ǿarşdan getürüp yırtar. YaǾnį
āsumān āsitānuŋda bende olmaķ sevdāsıyla Ǿarşda olan berāt-ı Ǿubūdiyet būsesin getürüp
ĥarįm-i āsitānuŋ pįşgāhında yırtar tā ki āsitāndan ġayrıya bende olmaya. Pes iǾtibārı bu
sebebden ziyāde olmışdur, dimekdür.
15
Ĥarfü’r-Rā Bu Ķaśįde-i Gevher-rįz Ol AǾžam u Ekrem ve Ol Ħudāvend-i Kāffe-i Ümem YaǾnį
Muĥammed Efendim Śallallāhu TeǾālā ǾAleyhi ve sellemüŋ Sitāyiş ü Medĥlerindedür.
[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

سفید ﺩﻡ که ﺯﺩﻡ آستین بشمع شعوﺭ
613نوﺭ

شنیدﻡ آیت استفتحوا ﺯعالم

1. Sefįd-dem ki zi-dem āsitįn be-şemǾ-i şuǾūr
Şenįdem āyet-i isteftaĥū ez-Ǿālem-i nūr
“Sefįd-dem” ŧulūǾ-ı fecr vaķtinden kināyedür. “ŞuǾūr” Ǿilm ü idrāk ve Ǿaķl-ı tām
maǾnāsınadur. “İsteftaĥū” ey ŧālib-i dįdār-ı yār olan bį-ķarārlar sizüŋ içün ħayrlar fetĥ ü
güşād oldı, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt:
[58b]

612

Senin yüce eşiğinde birkaç gökyüzü seçilir ve arştan buse beratını getirerek parçalanır.

613

Şafak söktüğünde idrak mumunu söndürdüğüm zaman ışıklar âleminden İsteftehü ayetini duydum.

577

ŦulūǾ-ı fecr vaķtinde ki Ǿaķl u idrāküm ve fehm-i iźǾānum şemǾine āsitįn urup kuşte eyledüm
yaǾnį vaķtā ki deryā-yı Ǿaşķ-ı cānāna ġavvāś olup müstaġraķ u bį-ħod oldum hemān-dem
Ǿālem-i lāhūt ve cānib-i nūrdan “istaftaĥū”614 āyeti nidāsını istimāǾ eyledüm. Şöyle ki ey
Ǿāşıķān [u] śādıķān! MaǾlūmuŋuz olsun ki sizüŋ içün ħayrlar ve dįdār-ı yār ķapuları fetĥ ü
güşād oldı. Pes min-baǾd sizüŋ içün elem ü ġuśśa vü ġam yoķdur diyü envāǾ-ı beşāreti
keşfeyledüm, dimekdür.
بدﻝ ﺯ شاهد بزﻡ اﺯﻝ ندا آمد
615ﺩﻭﺭ

که ای تماﻡ ﻭفا ﺩاﺭ ﻭ اﺯﻭصاﻝ ما بس

2. Be-dil zi-şāhid-i bezm-i ezel nidā āmed
Ki ey tamam-ı vefā-dār u ez-viśāl-i mā bes dūr
“Şāhid-i bezm-i ezel”den murād Cenāb-ı Ĥażret-i Lem-yezeldür ki lā-yefnā ve Lā-yezāl616
şāhidi ve maĥbūbı odur. “Bes” çoķdan berü maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Vaķtā ki Ǿilm ü şuǾūrum şemǾine āsitįn urup kuşte eyledüm, hemān-dem
Ǿālem-i nūr ve Ǿālem-i vaĥdete vāśıl olup cānib-i şāhid-i bezm-i ezelden göŋlüme bu nidā
geldi ki: Ey benüm Ǿaşķ u maĥabbetümde tamam-ı vefā-dār olup vuślatumdan baǾįd olan
Ǿāşıķ-ı şūrįde-ĥāl! Bir müddetdür ki viśālümden ķatı dūr olmışsuŋ. YaǾnį Ǿaşķumda vefādārlıġuŋ derece-i kemālde ammā maķśaduŋ olan vuślatumdan bir zamāndur ki dūr u mehcūr
olmışsuŋ, dimekdür.
ﺯهی اﻁاعت حسن اﺩﺏ ﺯهی ﻁاقت
617مهجوﺭ

که اﺯ اجاﺯﺕ ما یی ﺯ ﻭصل ما

3. Zihį iŧāǾat-i ĥüsn-i edeb zihį ŧāķat
Ki ez-icāzet-i māyį zi-vaśl-ı mā mehcūr

614

“[V]esteftehû [ve hâbe kullu cebbârin anîd(anîdin)]. (Peygamberler, Allah’tan yardım istediler ve her inatçı

zorba hüsrana uğradı)” (İbrahim/14:15)
615

Gönlüme ezel bezminin sevgilisinden şöyle bir ses geldi ki ey tam vefalı ama bizim vuslatımızdan çok uzak

kalan!
616

Fena ve zeval bulmayan.

617

Ne güzel itaat, edep ve dayanıklılık ki bizim iznimizle vuslatımızdan uzakta kalmışsın.

578

“Zihį” ne Ǿacāǿib ĥüsn-i edeb ve ne güzel śabr u taĥammül yerine müstaǾmeldür. “İcāzet”
ruħśat ve baǾżı kerre tecessüs ü ŧaleb maǾnāsına daħı istiǾmāl olınmışdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey benüm maĥabbetümde tamām-ı vefā-dār v’ey Ǿaşķumda ħulūś u śıdķgüźār olan şūrį-ĥāl! Zihį ĥüsn-i edeb ü erkān ve zihį ŧāķat u śabr u taĥammül-efşānuŋa ki bir
müddetden berü Ǿāşıķ-ı şūrįde-ĥāl ve ŧālib-i şikeste-ballerümden olup vuślat-ı dįdārumdan
mehcūr ve mülāķāt-ı ĥużūrumdan dūrsuŋ. Bes āferįn olsun senüŋ bu rütbelerde śabr u
taĥammülüŋe diyüp şāhid-i bezm-i ezel bizi ĥüsn-i iltifāta şāyeste buyurdılar, dimekdür.
ﺯیاﺩﻩ ﺯین نه حاللست ﺩﻭﺭی اﺯ برما
618حضوﺭ

اگر بحوصله ناﺯی ﺩﺭآ ببزﻡ

4. Ziyāde z’įn ne ĥelālest dūrį ez-ber-i mā
Eger be-ĥavśala nāzį der-ā be-bezm-i ĥużūr
“Ez-ber-i mā” ĥużūr u mülāķātumuzdan dimekdür. “Ĥavśala” her nesnenüŋ ķursaġına dirler.
“Nāzį” sevinmek ve iǾtimād itmek maǾnāsınadur. “Der-ā” “bi-y-ā” maǾnāsındadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Bizden saŋa bundan efzūn dūrluķ ve bundan ayrıķ ıraķlıķ
ĥelāl degildür. YaǾnį bunca zamāndan berü vuślatumdan dūr u mehcūr olmış iseŋ de minbaǾd ĥużūrumdan dūr olmaķ saŋa ĥarām oldı. Pes eger kendi ķuvve-i ķalbiyyeŋe güvenüp
śabr u taĥammüle ŧāķatüŋ var ise viśālümüz ve ĥużūrumuz bezmine gel tā ki seni vaśluma
şāyān ve beyne’n-nās seni mümtāzu’l-aķrān ideyüm, dimekdür. “Eger be-ĥavśala nāzį”
didügi tecelliyāta tāb-āver olup kendiŋi
[59a]
bį-ħod itmez iseŋ dimekden kināyedür. Zįrā selefde Manśūr-ı Ĥallāc vesāǿirleri tecellįyāt-ı
źāta ŧāķat getüremedüklerinden sırrı fāş eylediler. Pes ey Ǿāşıķ! Eger ĥavśala-i iǾtimād-ı
tāmuŋ var ise gel seni vaśluma şāyeste ideyüm, dimekdür.
ﻁلب نثاﺭ ﻭ ﺭﻭ اﺯ متاﻉ منع کلیم
619معذﻭﺭ

بساﻁ عذﺭ میاﺭا که نیستی

5. Ŧaleb niŝār u rev ez-metāǾ-ı menǾ-i Kelįm
618

Bizim katımızdan uzaklığın bundan fazlası reva değildir eğer nazlanmamıza katlanırsan huzur meclisimize

katıl.
619

Feda olmayı iste ve Musa Kelim’in yasakladığı şeylerden vazgeç. Mazeret delillerini süsleme. Çünkü mazur

değilsin.

579

Bisāŧ-ı Ǿöźr me-y-ārā ki nįstį maǾźūr
“Ŧaleb niŝār” emrdür. Ŧalebde śarf-ı liyāķat ve ārāmaķda beźlde muķadderet eyle, dimekdür.
“Rev” bunda “be-g’źār” maǾnāsınadur. “Kelįm” Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-selāmdur. “Me-yārā” zįnetleme dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ! Vaślum ŧalebinde varınca ķudreti niŝār eyle ve Kelįm’üŋ menǾ
olınduġı metāǾından geç ve anı terk eyle. Ve ol menǾ metāǾıyla bisāŧ-ı Ǿöźre ārāyiş virme.
Zįrā maǾźūr degilsüŋ. YaǾnį Mūsā Ǿaleyhi’s-selāma Ŧūr-ı Sįnā’da cemāl-i bā-kemālini
müşāhede itdür yā Rabb! Didügi ħuśūśında vāķıǾ olan Len terānį yā Mūsā620 ħiŧābından
maġşūş olma. YaǾnį Mūsā’ya “Len terānį” didügümüz ħiŧābı kendiŋe Ǿöźr idüp ŧaleb-i
niŝārda taǾśįrāt itme. Zįrā maǾźūr degilsüŋ. Bu maĥalde suǿāl vārid olur ki Mūsā Ǿaleyhi’sselāma ruǿyet ħuśūśında “Len terānį” ħiŧābı śādır olmışıķen bu ne ħullet-i kebįrdür ki ǾUrfį
dimişdür. Cevāb virilüp ve yeter ki enbiyāǿ-ı Ǿižam Ǿaleyhimü’s-selām ĥażerātı muķarreb-i
dergāh-ı Ĥaķ olup vaĥyile ıślāĥ-ı Ǿālem içün gelmişlerdür. ǾAşķ u sevdā didükleri keyfiyet
anlarda olmaz. Zįrā anlar maķśad-ı aśl olan cemāl-i yāre vāśıllardur. Ve Ǿaşķ u maĥabbet
keyfiyeti Ǿavāma maħśūśdur ki ol maĥabbet ĥaķįķati sebebiyle ħavaśśdan olurlar. Pes
peyġamberān ise Ǿavāmdan olmayup noķśān mertebelerden dūr u müberrālardur. Bu śūretde
maǾşūķ Ǿāşıķa Ǿarż-ı cemāl itmek şānındandur. Ħuśūśan ǾUrfį-i nām-dāruŋ bu ĥāleti bįħodluķ ve şemǾ-i şuǾūrı kuştelik hengāmında vāķıǾ olduġın bālāda beyān eylemişdür. Eger
cemāl-i yāre vuślatı daħı vāķıǾ olmış ise rūĥānįdür. Nitekim dimişlerdür:
زخوﺩ گرﺩیدﻩ چه گویم کاﻡ جاﻥ بینی
621

هماﻥ کز اشتیاﻕ ﺩیدنش ﺭاﺯبینی

Zi-ħod gerdįde çe gūyem kām-ı cān bįnį
Hemān ke’z iştiyāķ-ı dįdeneş-ra zi-hemæn bįnį622
Neŝr: Kelįm, Ǿaleyhi’s-selām ise cismānį ruǿyet temennįsinde idi. Ve’l-ĥāśıl Ǿāşıķ olan
ŧalebde taķśįrāt itmemek gerek egerçi Kelįm Ĥażretleri ruǿyet ħuśūśında menǾ olınmış ise
620

“Sen beni göremezsin ya Musa.” (A’râf/7:143)

621

Kendinden geçmişsin can isteğini bulacaksın diye ne söyleyim ki. Görmek istediğin kişinin şevkinden sırlar

görüyorsun.
622

Eğer kendim sevgiliyi görmenin mutluluğunu görmüş olsam sana nasıl anlatayım? Onun sırrını görebilme

iştiyakı bu işin sırrıdır.

580

de. Zįrā ruǿyet-i cismānį Ǿadem-i imkāndur. Rūĥānį ise anlar dāǿimā vāśıllardur. Ĥāśıl-ı
kelām Ĥaķ ile Ĥaķ olmaķ imkānındadur şol vechile ki küllį maĥv olup kāǿināt içre Ĥaķ’dan
ġayrısın görmeyüp hemįşe ŧaleb-i niŝārda ola. Nitekim ruǿyet māddesi de
[59b]
źikr olınsa gerekdür.
اگر بچشمه مقصوﺩ ﺩست عشوﻩ ما
623فتوﺭ

شکست ساغر امید ما به سنگ

6. Eger be-çeşme-i maķśūd dest-i Ǿişve-i mā
Şikest-i sāġar-ı ümįd-i mā be-seng-i fütūr
“Fütūr” bir şeyǿden ġınā gelmege dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger çeşme-i maķśūda bizüm şįve vü Ǿişve eli seng-i fütūr birle Mūsā’nuŋ
sāġar-ı ümįdini şikest eylemiş ise de ey Ǿāşıķ! Kendiŋe fütūr u yeǿs getürme. YaǾnį Mūsā ki
muķarreb-i dergāh-ı şāhid-i ezeldür, çeşme-i maķśūd başına varup teskįn-i ĥarāret-i Ǿatş-ı
müfāreķat içün śu çıķarmaķ tedārikinde iken yed-i ķudret Ǿişvemüz ile destisini şikest
eyledügümüzüŋ ĥikmetine vāķıf degildi. Yāħūd çeşme-i maķśūddan murād ruǿyet-i cemāl
temennįsi olup dest-i Ǿişve ile sāġar-ı ümįdini şikest eyledüŋ, dimekdür. Murād Len terānį624
ħiŧābı ile menǾ olınduġına işāret ola. Ne ĥāl ise. Ey Ǿāşıķ! Sen ol aĥvāli görüp ol menǾ
metāǾıyla bisāŧ-ı Ǿöźri ārāyiş itme. Zįrā bu miŝillü Ǿöźrler ile maǾźūr degilsüŋ. Ĥāśılı vaśluma
ümįdvār olup gelmeye olan imtināǾ-ı şįvemüzden nāşį olduġuŋ idrāk eyleyesün, dimekdür.
نه کوتهی ﺯ عطا بوﺩ عشق میداند
625ﻁوﺭ

که بر کرشمه ما تنگ بوﺩ خلوﺕ

7. Ne kūtehį zi-Ǿaŧā buved Ǿaşķ mįdāned
Ki ber-kirişme-i mā teng būd ħalvet-i Ŧūr
“Ne” nįst maǾnāsındadur. “ǾAşk mįdāned” ancaķ Ǿaşķ u maĥabbet ĥāletin bilsün içün
dimekdür. “Ber-kirişme-i mā” bizüm şįve ve cilvemüze dimekdür.

623

Eğer maksut pınarında bizim işve elimiz umut kadehini üşengeçlik taşı ile kırdıysa.

624

“Sen beni göremezsin.” (A’râf/7:143)

625

Burada yetersizlik bağışlananlardan değildir; aşk biliyor ki bizim işvemize Tur Dağı’nın halveti de dar gelir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ! Kelįm’i “Len terānį” ħiŧābıyla ruǿyet-i cemālümüze ruħśat
olınmaduġı kendisine Ǿaŧā vü keremümüzüŋ kūtehliginden ve bir vechile andan iĥsān u
inǾām dirįġ itmemüzden degildür. Ancaķ Ǿāşķuŋ aĥvāl ü keyfiyyātını bilsün ki bizüm cilve
vü temāşāgāhumuza Ŧūr Ŧaġı ħalveti ŧārdur. YaǾnį Ŧūr-ı Sįnā vādįleri cilve vü temāşāmuza
tengdür. Ol sebebden Ǿadem-i ruħśat vāķıǾ oldı. Yoħsa ķalbü’l-müǿmin beytullāh ve
ħazįnetullāh olmaġla anda temāşā-yı dįdār-ı yār mümkindür. Ĥāśılı nā-be-cā maĥallerde
temāşā-yı yār imkānda olmaz ancaķ maĥabbet olan kendinde ruǿyet eyler, dimekdür.
تو ﺩﺭ معامله اهبطوا متاﻉ مخر
626نامشکوﺭ

که ناصحیح بوﺩ بیع ﻭ سعی

8. To der-muǾāmele-i ihbiŧū metāǾ me-ħar
Ki nā-śaĥįĥ buved beyǾ ü saǾy-i nā-meşkūr
“İĥbiŧu” Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-selām Tįh śaĥrāsı dimekle maǾrūf maĥalde vāfir Ǿasākir ile
ser-gerdān ve ġażab-ı İlāhįden lerzān u ĥayrān ķalmış iken Ǿasākir içün cānib-i Ĥaķ’dan
aŧǾime ve meǿkūlāt iǾŧā olınmaķ niyāz-ı dūst tażarruǾı bārgāh-ı kibriyāya güşād u firāz idüp
ķabūl-ı münācātdan śoŋra münzel-i āsumān olan men ü selvādan mesrūr-ı eyyām ile Ǿasākiri meźkūre nefret itmekle Cenāb-ı Kibriyā’dan āħer gūne aŧǾimenüŋ ŧalebine niyāz it diyü
Mūsā Ǿaleyhi’s-selāma ibrām eyledüklerinden cānib-i Bārį’den ħiŧāb-ı Ǿitāb-āmįz fermān
śādır olup buyurdılar ki: Ķavluhū TeǾālā: Ve iz ķultüm yā Mūsā le’n-naśbir Ǿalā-ŧaǾāmin
vāĥidin fedǾu lenā yuħric lenā mimmā tunbitu’l-Ǿarđu min-baķliĥā ve
[60a]
ķıŝŝāihā ve fūmihā ve Ǿadesihā ve baśalihā, ķāle etestebdįlūnelleźį hüve edna billeźį hüve
ħayrun ihbiŧu Mıśran fe inne leküm mā seǾeltüm ve đuribet Ǿaleyhimü’ź-źilletu ve’lmeskenetu ve bāǾu bi ġađabin min-allāhi627 āyet-i kerįmeye imtiŝālen cemįǾ-i Ǿasākir ile
Mıśr’a hübūŧ buyurmışlar idi. Ve’l-ĥāśıl Mıśr’a git dimek olur.

626

Sen İhbitu alışverişinde mal satın alma. Çünkü şükretmeyenin alışverişi ve çalışması doğru değildir.

627

“Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O hâlde, bizim için Rabbine yalvar da o bize

yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin” demiştiniz. O da size, “İyi olanı düşük olanla
değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstedikleriniz orada var” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk
onları kapladı. Onlar, Allah’ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor,
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ! Mūsā Ǿaleyhi’s-selāmuŋ ĥaķķında vāķıǾ olan “ihbiŧu”
muǾāmelesinden meŧāǾ śatun alma. YaǾnį ol metāǾ ile kendiŋi meǿyūs itme. Zįrā śaĥįĥ
olmaz. Bir beyǾ ü şirā ki ķıymeti bilinmeye yaǾnį bu sırruŋ ĥikmetin ve Ĥażret-i Mūsā’nuŋ
Mıśr’a hübūŧ it diyü śādır olan fermānuŋ aĥvālin ancaķ Ĥaķ TeǾālā bilür. Bu taķdįrce ey
Ǿāşıķ! Sen ol metāǾ-ı menǾ nesne śatun alma. Zįrā ĥikmetin bilmedigüŋ imtināǾdan Ǿöźr
dilemek ol gūne Ǿöźr maķbūl degildür. Ammā ruǿyet-i źāt baĥŝinde baǾżı ehlullāh ĥażerātı
buyururlar ki: Len yectemia’l-müşāhedetu meǾa tilke’l-baķiyeti, velākin unzur ile’l-cebeli628
diyü Cenāb-ı Ǿİzzet’den ħiŧāb vārid olduġı bundan Ǿibāretdür ki: Fein isteķarre fesevfe
terānį629. YaǾnį nefsüŋi źātullāha ifnā ve vücūduŋı śıfata ifnā ider iseŋ emkenet ruǿyetük630.
Zįrā mādām ki vücūd bāķį ola müşāhede-i źāt müyesser olmaz ammā cebelden murād vücūdı Mūsā mıdur yoħsa cebel-i Ŧūr mıdur iħtilāf vāķıǾ olmışdur. ǾUlemā-yı žāhir cebel-i Ŧūr’ı
iħtiyār ve meşāyiħ vücūd-ı Mūsā’ya ķarār virmişlerdür. Ĥāśılı ruǿyet-i źāt yalŋız Mūsā’ya
maħśūś degildür. Belki nūr-ı Ĥaķ diledüginüŋ vücūdına istįlā idüp dįde-i beşeriyeti ol
ķābiliyeti kesb idüp žāhiri bāŧın ve bāŧını žāhirüŋ mirātı olduķda müşāhede-i źāta ķādir olur.
Ehl-i žāhir bu maǾnānuŋ rāżįleri degiller ve muŧlaķ ruǿyet Ǿadem-i imkāndur, dirler. Ĥāśılı
“Len terānį” dimeden murād sen olduġuŋ ĥaysiyetden beni göremezsüŋ. Yoħsa źātuŋı
źātuma ve śıfatuŋı efǾālüme ifnā eyledükde ĥaķįķatde rāǾį ve merǾį ben olup miyānede ikilik
refǾ olur. Pes ol vaķt ben źātumı müşāhede ķılurum, dimek olur. İşte maǾlūm oldı ki maǾşūķ
ile Ǿāşıķ arasında hįç ĥāǿil degildür. Pes sen daħı metāǾ-ı “ihbiŧū”dan fütūr idüp kālā-yı
vuślatumdan meǿyūs olma, dimekdür. Vallāhu aǾlem.
ﺩﺭ مالﻁفت ﻭ آشنا گشاﺩﻩ ﺩﺭآ
631مشکوﺭ

که استین ﻁلب اﻥ سعیکم

9. Der-mülāŧefet ü āşinā güşāde der-ā
Ki āsitįn-i ŧaleb İnne saǾyukum meşkūr

peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı gitmekte
oluşlarıydı.” (Bakara/2:61)
628

Müşahede diğer geri kalanla bir araya gelmez. “Fakat (şu) dağa bak.” (A’râf/7:143)

629

“Eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin.” (A’râf/7:143)

630

Görmen mümkün olur.

631

Şakalaşma ve aşinalık kapısı açıktır içeri gel ki “İnne Sa’yüküm Meşkûrun” ayeti istek gömleğinin koludur.
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“İnne saǾyukum meşkūr”632 taĥķįķ sizüŋ Ǿaşķ u maĥabbetde olan śadāķatligüŋüzden
meşkūrsuz yaǾnį cānān bu ĥālüŋüzden şākirdür, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ! “İhbiŧu” emrini ve len terānį ħiŧābını kendiŋe vesįle idüp bisāŧıǾöźri ve yeǿsi ārāste itme. Zįrā mülāŧafet ü āşinālıķ ķapusı güşāde oldı. Pes ŧurmayup gel.
YaǾnį āsitįn ŧaleb eyle. LeŧāǾif ü āşināyį ķapusı güşāde oldı.
[60b]
Gel. Zįrā sizüŋ maĥabbetde saǾy u kūşişüŋüz meşkūrdur. YaǾnį rāh-ı Ǿaşķda ŝābit-ķadem
olduġuŋuz eclden cānān sizüŋ ĥālüŋüzden şākirdür. Pes maǾşūķuŋ Ǿāşıķa şükri budur ki
vaśluŋ dirįġ itme. Bu śūretde size icāzet-i tamām vardur, gel dimekdür.
می مشاهدﻩ اﺭﺯاﻥ ﻭﺭاﻩ میکدﻩ پاک
633مخموﺭ

10.

تو ﺩﺭ مشقت نزﻉ اﺯ ﻁبیعت

Mey-i müşāhede erzān u rāh-ı meykede pāk
To der-meşaķķat-i nezǾ ez-ŧabįǾat-i maħmūr

“NezǾ” cān Ǿalāmetine gelmege dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i bezm-i ezelden bu vechile nidā ve ruħśat oldı ki ey Ǿāşıķ! Benüm
meyi müşāhedem erzāndur. Ve ol meyi müşāhede rāh-ı meygedesi ŧāhir ü pākdür. Pes gel ki
maħmūrluķ ŧabįǾatından ĥālet-i nezǾdesün. YaǾnį cemālüm meyi müşāhedesi Ǿuşşāķ içün
erzān ķılınup ve rāh-ı meygedesi daħı muzaħrafāt-ı fānįden ŧāhir ü pākdür. Pes bu vechile
maħmūrluķ ŧabįǾatından ĥāleti nezǾe gelüp envāǾ-ı miĥen ü meşaķķatde ķalmaķ lāyıķ-ı şānı şāhid-i bezm-i ezel degildür.
بیا بنوﺵ که ﺩﺭ مستیت شهید کنم
634مستوﺭ

11.

که نیست قابل ﺭحمت شهاﺩﺕ

Biyā be-nūş ki der-mestiyet şehįd konem
Ki nįst ķābil-i raĥmet-i şehādet mestūr

632

Şüphesiz çabalarınız makbul görülmüştür. (İnsan (Dehr)/76: 22)

633

Müşahede meyi ucuz ve meyhane yolu temizdir ama sen sarhoşluk baş ağırısının tabiatından dolyı can

çekişme çilesi içindesin.
634

Gel iç ki seni sarhoşlukta şehit edeyim ki (aşk yolunda) ayık olanın şehitliği kabul olmaz.
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Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i bezm-i ezel bize ħiŧāb idüp buyurdılar ki: Mey-ħāne-i müşāhedemüze
gel ve andan çend ķadeĥ nūş eyle tā ki seni ĥālet-i mestįde şehįd ideyüm. Zįrā rāh-ı Ǿaşķda
ayıķlıķda şehādet maķbūl olmaduġından Ǿind-i Bārį’de daħı ķābil-i raĥmet degildür. Pes seni
ol sebebden ĥālet-i mestįde şehįd itmek isterüm ki ķābil-i raĥmet olasuŋ. YaǾnį maĥabbet-i
ĥaķįķįde mest olmayup ayıķlıķ ĥāletinde ķatlolsaŋ ne şehįd ve ne ķābil-i raĥmet olursuŋ.
Ölseŋ daħı iǾtibāra geçmezsüŋ, dimekdür.
بیا که ﺩﺭ ﻁلبت بر فراﺯ صدﺭ سریر
635سرﻭﺭ

12.

بیا که بهر تو ﺩﺭ صفحه سرای

Biyā ki der-ŧalebet ber-firāz-ı śadr-ı serįr
Biyā ki behr-i to der-śafĥa-i serā-yı sürūr

ĶıŧǾa: “Ber-firāz” yoķuş üsti maǾnāsınadur. “Śafĥa” meydān yeri dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ-ı pākįze-eŧvār! Gel ki firāzį-i serįr-i śadr senüŋ ŧalebüŋdedür. YaǾnį
serįr-i śadr ki bezm-i cānāndur, ol bezmüŋ viśāline dāħil ol ki serāy-ı sürūruŋ meydānında
ħāŧır-ı Ǿāŧıruŋ içün.
چو عشق تو همه بیتابیست شاهد ﻭصل
636سوﺭ

13.

چوحسن با همه آﺭایش است حجله

Çü Ǿaşķ-ı to heme bį-tābįst şāhid-i vaśl
Çü ĥüsn bā-heme ārāyiş est ĥacle-i sūr

“Ĥacle-i sūr” zevc ile zevcenüŋ velįmeleri nihāyet bulduķda eyledükleri ħalvet oŧasına
dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ-ı śādıķ! Sarāy-ı sürūruŋ meydānında senden ötüri şāhid-i vaśl-ı
Ǿaşķuŋ gibi bį-tāb u tüvān olup ārām u ĥużūrdan münķaŧıǾ oldı. Ve daħı ĥüsn-i bį-bedelümüz
gibi ĥacle-i sürūr u sūr hemįşe ārāyiş ü ĥużūrdadur. Ĥāśılı ĥacle-i sūr ĥüsnüm gibi kesb-i
ārāyiş ü zįnet itmişdür. Zinhār tevaķķuf itmeyüp sarāy-ı serįr-i bezmi viśāline Ǿācil ol
dimekdür.

635

Gel ki senin talebinde taht üzere; gel ki senin için sevinç sarayında.

636

Vuslat şahidi, senin aşkın gibi hep bitkindir ve şenlik gerdeği, senin güzelliğin gibi süslüdür.

585

بکرﺩ ﺯمزمه این عطیه با ﺩﻝ من
637صوﺭ

14.

هماﻥ اثر که باهل فنا کند ﺩﻡ

Be-kerd zemzeme įn Ǿaŧiyye bā-dil-i men
Hemān eŝer ki be-ehl-i fenā koned dem-i śūr

“Be-kerd” işledi ve eyledi, dimekdür. “Zemzeme” naġme āvāzesine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda źikri sebķat iden muǾāmele cānib-i cānāndan śudūr idince źikr olınan
Ǿaŧiyye vü muǾāmele-i dil-nüvāzāne peyāmı
[61a]
göŋlümüze irince bize şol ĥāleti eyledi ki Ĥażret-i İsrāfįl Ǿaleyhi’s-selāmuŋ dem-i śūr śadāsı
ehl-i fenāya eylemişdür. YaǾnį ehl-i fenā ki dār-ı dünyādan Ǿuķbāya rıĥlet idüp
maķberelerinde maĥv u ifnā olmışlardur, dem-i śūr-ı ŝānį-i İsrāfįl āvāzesi gūşlarına vāśıl
olınca anları maķberelerinden iĥyā eyledügi gibi ben Ǿāciz daħı bālāda mesŧūr ħiŧāb-ı
müsteŧāb “şāhid-i bezm-i ezel” peyāmı ol ĥāleti eyledi. Ĥāśılı ġalebe-i Ǿaşķla bį-ħod olup
mevtā-miŝāl maĥv u nā-būd olmış iken ķabl-i cānāndan bu vechile beşāretler irince mevtālar
dem-i sūr-ı ŝānįden ķıyām idüp kesb-i ĥayāt-ı cedįd itdükleri gibi ben daħı taĥśįl-i ser-māyei ĥayāt-ı cedįd eyledüm, dimekdür.
ﺩلم بناله ﺩﺭآمد که هماﻥ صبوﺭی ﺭا
638صبوﺭ

15.

ﺯحد مبر که ﺩﺭاین ﺭاﻩ کس مباﺩ

Dilem be-nāle der-āmed ki hemān śabūrį-rā
Zi-ĥad me-ber ki der-įn rāh kes me-bād śabūr

“Hemān” teǿkįd içündür. Zinhār u āgāh ol dimekdür. “Zi-ĥad me-ber” ĥadden geçürme,
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Hemān-dem ki göŋlüm ol beşāretleri aldı, fi’l-ĥāl feryāda gelüp didi ki: Ey
ǾUrfį-i şūrįde-ĥāl! Zinhār u zinhār nihāyete irdürüp śabrı ĥadden geçürme ki bu ŧarįķ-i
Ǿaşķda kimseye śabbārlıķ kār olmaya. YaǾnį zinhār bunca beşāret ü peyāmdan śoŋra śabrı
iħtiyār eyleme. Bezm-i viśāle iriş. Zįrā bundan böyle śabrı iħtiyār iderseŋ ħalefde gelecek
Ǿāşıķlara daħı keyfiyet-i śabr muǾtādları olup bu eŝer-i nā-maǾķūl sizden yādigār ķalmaġla

637

Bu ihsanın etkisi benim gönlüme Sur sesinin ölülere bıraktığı etki gibidir.

638

Gönlüm, şöyle yakınmaya başladı ki: Sakın haddinden fazla sabretme ki bu yolda kimse çok sabırlı değildir.

586

iĥtimāl ki nāmuŋuz maĥfil-i Ǿuşşāķda ħayrla yād olmamasına sebeb ola. Pes Ǿumūm-ı
Ǿuşşāķa Ǿādet olmasun içün śabrı terk idüp bezm-i cānāna şitāb eyle, dimekdür.
عناﻥ فکندﻩ جهاندﻡ بزیر باﻝ ﻭصاﻝ
639ستوﺭ

16.

منزﻩ اﺯ اثر سعی گاﻡ ﻭ سیر

Ǿİnān-fikende çehāndem be-zįr-i bāl-i viśāl
Münezzeh ez-eŝer-i saǾy-i gām u seyr-i sütūr

“Ǿİnān-fikende” dizginleri śalıvirerek ki ziyāde taǾcįlden kināyedür. “Çehāndem” śıçradum,
dimekdür. “Gām” adım maǾnāsınadur. “Seyr” yürimege dirler. “Sütūr” çār-pā nevǾinden at
ve ķatır gibi ĥayvānāta dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Śımāħ-ı dil bālāda şerĥ ü beyān olınan beşāretleri istimāǾ idince śabrı terk
idüp hemān-dem Ǿinān-ı iħtiyārı cānib-i ĥacle-i cānāna imāle ķılınup esb-i Ǿaşķ-ı śāǾiķareftārı zįr-i bām-ı sarāy-ı viśāl-i şāhid-i bezm-i ezele śıçratdum. Ol esb bir esb-i śabā-reftār
ve śafā-kirdār idi ki adım atmaķ ve seyr ü sülūk eylemek saǾy-ı eŝerinden münezzeh ü
müberrā idi. Ĥāśılı śabrı terk eyleyüp seyr ü gāmdan münezzeh esb-i Ǿaşķı zįr-i bām-ı cānāna
śıçratdum. Ve fi’l-ĥāl maĥall-i maķśada irişdüm, dimekdür.
بدست همت ﻁاعت ﻭﺭاﻥ ﺭها کرﺩﻡ
640قصوﺭ

17.

باﻭلین قدﻡ اسباﺏ خلد ﻭ حوﺭ ﻭ

Be-dest-i himmet-i ŧāǾatverān rehā kerdem
Be-evvelįn ķadem esbāb-ı ħuld u ĥūr u ķuśūr

“ŦāǾatverān” zāhidān maǾnāsınadur. “Rehā kerdem” terk ü tesellüm eyledüm, dimekdür.
“Ħuld” cennete dirler. “Ķuśūr” ķaśr’uŋ cemǾidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Esb-i śafā-kirdārı zįr-i bām-ı yāre pertāb eyledügüm gibi ħuld ve ķuśūr-ı
ħuldı zühhād-ı pākįze-nihād ve Ǿubbād-ı şerǾ-ābāduŋ ellerine
[61b]

639

Dizgini bıraktım ve vuslat kanadının altına sıçrattım. Adım gücü ve atın gidişinin etkisini düşünmeden.

640

İlk adımda ebedilik, huriler ve cennet saraylarının vasıtlarını ibadet edenlerin himmetinin eline bıraktım.

587

terk ü tesellüm eyledüm. YaǾnį ol dem ki viśāl-i yāre irişdüm, esbāb-ı ħuld-ı berįn olan ķuśūr
u ĥūr u Ǿaynı aśĥāb-ı taķvā ve erbāb-ı veraǾ-ı bā-śafāya baħş u tesellüm eyledüm. Ĥāśılı ol
bezm-i bį-miŝāl mihmānı olduġum gibi esbāb-ı ħulde iǾtibār itmedüm, dimekdür.
ﺯﺩﻡ بحبل متین جواﺯ ﺩست اﺩﺏ
641حضوﺭ

بسعی باﺯﻭی ﺩﻭلت شدﻡ باﻭﺝ

Zedem be-ĥabl-i metįn cevāz-ı dest-i edeb

18.

Be-saǾy-ı bāzū-yı devlet şodem be-evc-i ĥużūr
“Ĥablu’l-metįn” ķavį ipdür. “Cevāz” bunda ŧaleb maǾnāsınadur. “Evc” her nesnenüŋ ŧaraf-ı
Ǿulyāsına evc ıŧlāķ olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Źikri mesbūķ Ǿaŧāyā-yı ilāhiyye ile be-gām olduġum ve saǾy-ı bāzū-yı ŧāliǾi devletümle nāǿil-i evc-i ĥużūr ķılınduġum ancaķ dest-i edebi ŧaleb-i ĥablu’l-metįn ŝebāt u
istiķāmete rabŧ itmekdendür. YaǾnį bezm-i Ǿulyā-yı şāhid-i ezele vuślat ile taĥśįl-i devlet
muķārenet-i itmāma sebeb ancaķ ŧaleb-i ĥablu’l-metįn istiķāmetle saǾy-ı bāzū-yı devlet-i
ŧāliǾümdür, dimekdür.
کماﻝ جذبه لطف آستین کشانم برﺩ
642نوﺭ

19.

بخلوتیکه یکی بوﺩ ﺭنگ سایه ﻭ

Kemāl-i ceźbe-i luŧf āsitįn-keşānem bord
Be-ħalvetį ki yekį būd reng-i sāye vü nūr

“Ceźbe” celb ü ceźb dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Źikr olınan nüvāzişden śoŋra şāhid-i bezm-i ezel ki ol merciǾ-i Ǿāşıķāndur,
kemāl-i ceźbe-i luŧf u merĥametle āsitįnümden çekerek bir ħalvetgāha įśāl eyledi ki ol
ħalvetgāhda reng-i nūr u sāye bir vücūd olup aślā āşiyānuŋ birbirinde tefāruķları ķalmayup
“Şeyǿun vāĥid”643 olmışlar idi. YaǾnį ol bezmde Ǿāşıķ u maǾşūķ bir vücūd olup elem-i
mufāraķat ve ġam-ı mümānaǾāt anda yoġidi. Ĥāśılı Ǿālem-i vaĥdete vardum ki anda farķ u
temyįz olmaz.
641

Allah’ın sağlam ipine edep eli ile yapıştım devletin kol gücü ile huzurun doruğuna çıktım.

642

Lutf cezbesinin kemali benim kolumu çekerek gölge ve ışığın bir olduğu halvete götürdü.

643

Tek bir şey.
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تباﺭک هللا ﺯین بزﻡ بی ﺯﻭاﻝ که بوﺩ
644معموﺭ

20.

ﺯنوﺭ حسن لبالب ﺯ ﺩﻭستی

Tebārekallāh z’įn bezm-i bį-zevāl ki buved
Zi-nūr-ı ĥüsn leb-ā-leb zi-dūstį maǾmūr

“Leb-ā-leb” memlū ve ŧolu dimek maǾnāsınadur. “Dūstį” dūstluķ ve ülfet ü maĥabbetden
kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Tebārekallāh ve ebbedullāh! Şāhid-i bezm-i ezelüŋ bį-zevāl maĥfil-i cānbaħşāsına ki ol bezm-i bį-zevāl nūr-ı ĥüsnden leb-ā-leb memlū olup ülfet-i maĥabbetden sertā-pā maǾmūr u ābād idi. YaǾnį ol bezm-i bį-zevāl-i şāhid-i ezel ki anda eŝer-i gerd-i kesāfet
ve jeng-i elem ü miĥnet olmaz. Envār-ı ĥüsn ile māl-ā-māl olup Ǿāşıķlara iķtiżā iden nüvāziş
ü luŧf kemālile edā itmekde idiler, dimekdür.
بسطح انجمن افتاﺩﻩ فرشهای لطیف
645سیفوﺭ

21.

ﺯ گونه گونه عنایت نه اﻁلس ﻭ

Be-saŧĥ-ı encümen üftāde ferşhā-yı laŧįf
Zi-gūne Ǿināyet ne aŧlas u sįfor

“Śaŧĥ” her binānuŋ istivāsı ve bālāsına dirler. “Encümen” cemǾiyet ü meclis dimekdür.
“Ferş” döşemelere dirler. “Sifor” Hind ķumaşı nevǾinden envāǾ-ı şükūfeler ile bāfte aŧlās ve
ķotonįye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Tebārekallāh saŧĥ-ı encümen şāhid-i bezm-i ezel! Ki ferşleri envāǾ-ı Ǿināyet
ü luŧf ile güsterįde, pister ü sādeleri gūn-ā-gūn nüvāziş ü iltifāt-ı mālā-nihāye ile tezyįn ü
ārāste olup śanāyiǾ-i beşere maħśūś olan dįbā ve aŧlās-ı sifor miŝillü emtiǾa ile pįrāste degil
idi. YaǾnį ol bezm-i Ǿālį-źāt ecell-i aǾlā ile kesb-i zįnet itmişidi, dimekdür.
[62a]
جماعتی بیمین ﻭ یساﺭ مهد ﻭصاﻝ

644

Ne güzel ebedî bir meclis ki güzellik ışığından dop dolu ve dostluktan mamurdu.

645

Meclis yerine cinsi Atlas ve Sifor’dan değil de türlü inayetten dokulu latif halılar serilmiş.

589

646صدمنشوﺭ

که هر یکی بسعاﺩﺕ گرفته

CemāǾatį be-yemįn ü yesār mehd-i viśāl

22.

Ki her yekį be-saǾāfet girifte śad menşūr
“Yemįn ü yesār” śaġ ve śol cānibleri dimekdür. “Mehd” beşik ve ārāmgāh maǾnāsınadur.
“Menşūr” fermān-ı istiķlāl ve berāt-ı meserret-iştimāl dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol bezm-i Ǿālįde bir alay cemāǾat mehd-i viśāl-i yemįn ü yesārında muķarrebi dergāh olaraķ śafā-yı ħāŧır ile oŧururlardı ki anlaruŋ her biri saǾįdligüŋe yüz fermān ve yüz
berāt ŧutarlardı. Yemįn ü yesār dimekden murād kemāl-i taķarrubdan kināyedür. YaǾnį anlar
muķarreb-i dergāh-ı Bārį ve Ǿāşıķān-ı źāt-ı Lem-yezeli olduķlarına bināǿen saǾādetliklerine
her biri yüz berāt u sened ŧutarlardı, dimekdür.
ﺯ ﻁعن مرﺩﻡ ﺩﻭﺭ اﺯ سیاست آسوﺩﻩ
647منصوﺭ

23.

چکیدﻩ اﺯ نفس جمله نغمه

Zi-ŧaǾn-ı merdüm ez siyāset āsūde
Çekįde ez-nefs-i cümle naġme-i manśūr

“Çekįde” ŧamlamaķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i ezelüŋ bezm-i encümeninde olan źevāt-ı āsūde-ĥāl ve Ǿālemüŋ sengi ŧaǾnesinden ve siyāset-i eziyetinden fāriġü’l-bāl olduķları ĥālde hemān cümlenüŋ nefes ü
dehānlarından naġme-i Manśūr çekįde olurdı. YaǾnį cümle Manśūr-miŝāl “Ene’l-Ĥaķ”
kelimesini vird iderlerdi. Ve’l-ĥāśıl ol bezm-i maǾnevįde olanlar cümlesi Ĥaķ ile Ĥaķ olup
yek-reng ü yek-nūr bir bezm-i bį-zevāl idi, dimekdür.
ﺩلیل ﺩعوی منصوﺭکایتیست مبین
648مسطوﺭ

24.

بلوﺡ ناصیه اتحاﺩشاﻥ

Delįl-i daǾvā-yı manśūr k’āyetįst mübįn
Be-levĥ-i nāśiye ittiĥādeşān mesŧūr

646

Vuslat tahtının sağ ve solundaki topluluğun her biri bahtiyarlık için yüzlerce ferman yazısı almış.

647

Halk kınamasından ve siyasetten uzak hâlde herkesin nefesinden Mansûr’un nağmesi damlalanmakta.

648

Mansûr’un iddiasınınî gerekçesi ki apaçık bir işarettir– onların birlik alnının levhasında satırlar şeklinde

yazılmıştır.

590

“Mübįn” be-maǾnā žāhir.
Maĥśūl-ı Beyt: Manśūr-ı Ĥallāc’uŋ daǾvāsı delįli ki ol āşikāre bir āyetidür. Ol bezm-i Ǿālįde
olan muķarrebānuŋ nāśiye-i enverlerinde ittiĥād-ı levĥi mesŧūr idi. YaǾnį “Ene’l-Ĥaķ”
daǾvāsınuŋ delįli ki āşikāre bir āyetdür, şāhid-i ezel bezminde sākinān Ǿuşşāķuŋ nāśiye-i
ittiĥādlarında lemeǾān ve envār-ı ilāhiyye cenblerinde nümāyān idi, dimekdür.
پس اﺯ مشاهدﻩ جمع سرﻭﺭی ﺩیدﻡ
649صدﻭﺭ

25.

که بوﺩ برصف اصحاﺏ قرﺏ صدﺭ

Pes ez-müşāhede-i cemǾ-i serverį didem
Ki būd ber-śaf-ı aśĥāb-ı ķurb-ı śadr-ı śudūr

“CemǾ” cemǾiyet maǾnāsınadur. “Server” Ĥażret-i Server-i Kāǿināt Ǿaleyhi efđalü’t-taĥiyyāt
ve’t-teslįmāt efendimüz dimekdür. “Śadr-ı śudūr” teǿkįddür, śadruŋ śadrı ve śadruŋ serįri
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol dem ki ĥużūrda teklįf olınup esbümi Ǿinān-fikende śıçratdum ve şāhid-i
ezelüŋ zįr-i bām-ı viśāline ķadem basdum. Bālāda mesŧūr aĥvāli ve Ǿacāǿibleri müşāhede
ķıldum. BaǾd-ez-ān ol bezm-i Ǿālįden berü cānibe meyl idüp geldügümde Server-i kāǿināt
śallallāhu TeǾālā Ǿaleyhi ve sellem efendimüzüŋ cemǾiyet ü bezmini temāşā eyledüm ki
aśĥāb-ı ķurb-ı śaffuŋ śadr-ı śudūrından istirāĥat itmiş idi. Ve ol yārānlar ile encümen-ārā-yı
germiyet-i ülfet ü maĥabbet iderdi. Şol heybetle ki
جماﻝ صدﺭ نشیناﻥ ﺯنوﺭ چهرﻩ اﻭ
650مستوﺭ

26.

چو انجم اﺯ اثر شاﻩ اختراﻥ

Cemāl-i śadr-nişįnān zi-nūr-ı çehre-i ū
Çü encüm ez-eŝer-i şāh aħterān mestūr

“Ū” Ǿaleyhi’s-selāma işāretdür. “Encüm” cemǾ-i necm yıldızlar dimekdür. “Şāh-ı aħterān”
güneş dimekdür. “Mesŧūr” maĥfūž dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol vaķt

649

Bu topluluğu gördükten sonra yakın kişilerin sırası içinde büyüklerin büyüğü olan bir efendiye gözüm düştü.

650

Baş köşede oturanların güzelliği, onun yüzünün ışığı etkisinde güneşin etkisinde kalan yıldızlar gibi

sönüktü.

591

[62b]
bu heybetle gördüm ki Sidretü’l-Müntehā’da Efendimüz ile meclis-i saǾādetinde olan aśĥābı ķurbuŋ cemālleri nūrı Ĥażret-i Seyyid-i Veled-i Ādem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ
şaǾşaǾa-i envār-ı cemālinden mesŧūr şāh-ı aħterān eŝer-i żiyāsından encüm mestūr olduġı
gibi yaǾnį Ǿale’s-seĥer aħterān görinür iken ŧulūǾ-ı şems vāķıǾ olınca cümlesi nā-yāb u
mektūm olduķları gibi aśĥāb-ı ķurbuŋ daħı cemālleri żiyāsı ol mefħar-ı mevcūdātuŋ cemāli bā-kemāli nūrı żiyāsı şaǾşaǾasından ancılayın mesŧūr olmışlardı, dimekdür.
فرﻭ شدﻡ بتحیر که یاﺭﺏ این که بوﺩ
651جمهوﺭ

27.

که هست صوﺭﺕ اﻭ عین معنی

Fürū şodem be-taĥayyür ki yā Rab įn ki buved
Ki hest śūret-i ū Ǿayn-ı maǾnā cumhūr

“Fürū şodem” ol bezm-i vālādan aşaġı geldüm, dimekdür. “MaǾnā” murād cān u bāŧın cānibi
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol vaķt ol źātuŋ meclis-i saǾādetlerin bu ĥāl ve bu heybetle müşāhede
eyledügümde ĥayret vādįlerine müstaġraķ u mütefekkir olduġum ĥālde aşaġı inüp Cenāb-ı
Kibriyā’ya tażarruǾ u niyāz birle didüm ki: Yā Rabb! Bu kimdür ve bu ne źātdur ki anuŋ
śūreti žāhiri yanındaki cumhūruŋ Ǿayn u bāŧın cānibleridür? YaǾnį anuŋ mübārek žāhiri vü
śūreti nūrından muķarrebānuŋ cānları Ǿayn-ı maǾnā gibi olmış, dimekdür.
هنوﺯ ﺩﺭ ﺩلم این معنی خجسته اثر
652عبوﺭ

28.

ﺯ شاهراﻩ تحیر نکرﺩﻩ بوﺩ

Henūz der-dilem įn maǾnā-yı ħuceste-eŝer
Zi-şāh-rāh-ı taĥayyür ne-kerde būd Ǿubūr

“Įn maǾnā-yı ĥuceste” murād bālāda źikri sebķat iden maǾnāyı müşāhededen kināyedür ki
ol bezm-i vālāyı ĥālet-i Ǿaşķda görmiş idi.
Maĥśūl-ı Beyt: Henūz bu mübārek ü ĥuceste fāllu ve eŝerlü olan maǾnā-yı ĥayret-nümā
ķalbümde iken yaǾnį ol heybet ü śalābetle ki Faħr-ı kāǿināt’ı müşāhede ķılmışdum, henūz ol

651

Şaşkınlık içinde kaldım ve dedim ki Ya Rabb bu kim ki onun yüzü cumhur manasının aynısıdır.

652

Henüz gönlüm içinde bu kutlu eserli mana hayret yolundan geçmemişti ki.

592

taĥayyür şāh-rāhından Ǿubūr itmemişken ve ol nūrānį bezm-i cān-efzā ħāŧırumdan dūr
olmamışken.
که گفت شاهد تنها نشین مسند حسن
653ﺩﻭﺭ

29.

ﺯ ﺭﻭی مهر که ای اﺯ ﺭﻩ بصیرﺕ

Ki goft şāhid-i tenhā-nişįn mesned-i ĥüsn
Zi-rū-yı mihr ki ey ez-reh-i baśįret dūr

“Şāhid-i tenhā-nişįn” Cenāb-ı Şāhid-i Ezel ki Ħallāķ-ı Kevneyn’dür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda meźkūr baĥr-ı taĥayyür henūz ħāŧırumda iken fi’l-ĥāl mesned-i
ĥüsnde tenhā-nişįn olan Ĥażret-i Şāhid cānibinden mihr ü maĥabbet ŧarįķiyle baŋa ħiŧāb
śādır olup buyurdı ki: Ey reh-i maǾnā baśįretinden dūr olan Ǿabdāl! YaǾnį ey maǾnā rehinden
mehcūr!
کداﻡ کحل که نگرفتی اﺯ هدایت ما
654قصوﺭ

30.

هنوﺯ ﺩیدﻩ معنیت هست عین

Kodām küĥl ki ne-giriftį ez-hidāyet-i mā
Henūz dįde-i maǾnįyet hest Ǿayn-ı ķuśūr

“Kodām” ķanķı dimekdür. “Küĥl” ķüĥlü’l-baśar didükleri śūretdür ki göze çekerler. Murād
vāķıf-ı esrārdan kināyedür. “Ne-giriftį” taĥśįl eylemedüŋ dimekdür. “Dįde-i maǾnįyet”
senüŋ dįde-i bāŧınuŋ dimekdür. “ǾAyn-ı ķuśūr” ŧıbķ-ı ķuśūrda dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki ol Ǿālį meclisi temāşā eyledüm. Ve anı bilmesinde müteĥayyir
ķaldum. Fi’l-ĥāl şāhid-i ezelden ħiŧāb śādır olup buyurdılar ki: Ey maǾnā baśįretinden655 dūr
olan Ǿabdāl ǾUrfį-i dįvāne-meşreb! Ķanķı küĥl-i baśįret ķaldı ki hidāyetümüzden
[63a]
dįdeŋe keşįde itmedüŋ? YaǾnį ey ǾUrfį! Ķanķı esrār ķaldı ki hidāyetümüzden taĥśįl idüp
vāķıf olmaduŋ ki henūz dįde-i bāŧın u maǾnāŋ bütün bütün ŧabaķdadur. YaǾnį ey ǾUrfį! Seni
vuślatumuzla beyne’l-emŝāl ser-efrāz u mümtāz itmiş iken ve cümle esrāruŋ küĥl-i baśįreti

653

Güzellik tahtı üzerinde tek başına oturan sevgili sevgi ile ey basiret yolundan uzakta kalan, dedi.

654

Bizim hidayetimizden hangisini gözüne sürme yapmadın ki hala senin mana gözün kusurludur.

655

Derkenar: Śad merĥale

593

dįdeŋe keşįde ķılınmış iken ne ġarįb keyfiyetdür bu ki ĥabįbümüŋ bezm-i bį-zevālini görüp
ne ĥāl olduġı ve ne źāt-ı muĥterem olduġı idrāk itmeyesün. Pes bu gūne Ǿadem-i idrākuŋ
dįde-i maǾnā baśįreti noķśānlıġından Ǿibāretdür. Bu śūretde ĥayf saŋa ki vāķıf-ı esrārdan var
olup bu miŝillü źātı fehm itmeyesün, dimekdür.
بر آستانه ما هست گرﺩی اﺯ ﺭﻩ ﻭي
656نوﺭ

31.

که ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ آﻥ هست چشمه چشمه

Ber-āsitāne-i mā hest gerdį ez-reh-i vey
Ki źerre źerre ān hest çeşme çeşme nūr

“Gerdį” bir miķdār toz dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Āsitāne-i ķudretümüzüŋ üzerinde ol gördügüŋ źātuŋ yolınuŋ ŧozından eŝer
vardur. YaǾnį ol źāt ile ĥįn-i teķārübde ki ol Ķābe ķavseyni ev ednā657dur, ol vaķtden
āsitānemüzde anuŋ gerdi eŝeri vāķıǾdur ve anuŋ yolı ŧozı źerresidür. Ol źerre ki ħurşįdüŋ
çeşme-i ķurśında nümāyāndur, yaǾnį ol gördügüŋ źātuŋ mübārek pāyınuŋ ġubārı eŝeridür ki
çeşme-i ħurşįdde žuhūr itmişdür, dimekdür. Pes ey ǾUrfį! BāǾiŝ nedür ki anı bilmeyüp vādįi ĥayretde ķalduŋ?
اجاﺯﺕ قدﻡ اﻭ اﺭ تابتو بدهم
658حوﺭ

32.

که هست منت اﻭ این توتیای ﺩیدﻩ

İcāzet-i ķadem-i ū er tā-be-to be-dehem
Ki hest minnet-i ū įn tūtįyā-yı dįde-i ĥūr

“Ār” getür dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ! Ol gördügüŋ nūruŋ mübārek ķademi icāzeti ŧozından bir miķdār
götür tā ki saŋa daħı ol naśįbden vireyüm. YaǾnį ey ǾUrfį! Ol źātuŋ maķdem-i şerįfinden bir
eŝer getür tā ki seni daħı vuślatum naśįb-i eŝeriyle talŧįf ideyüm. Zįrā anuŋ mübārek ķademi
ŧozı tūtiyāsında dįde-i ĥūr-ı cinān minnet-dār ve nigerān. Pes sen bu Ǿālį cenābı bilmemek
ne lāzımdur, dimekdür.
656

Bizim yüce eşiğimizde onun yolundan bir toz var ki onun zerresi ışık pınarıdır.

657

“(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, [yahut daha az oldu.]” (Necm/53:9)

658

İçeri girme iznini getir ki bu sürmenin hurilerin gözlerine çekilmesi bile onlara bir minnettir.

594

ﻭگر صبوﺭنه ای تا بگویم این آنست
659منظوﺭ

33.

که ما ﺯﺭﻭﺯ اﺯﻝ ناﻅریم ﻭ اﻭ

Veger śabūr neį tā be-gūyem įn ānest
Ki mā zi-rūz-ı ezel nāžırįm vü ū manžūr

“Veger śabūr neį” eger śabra taĥammülüŋ yoġise dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ! Bu źāt-ı Ǿadįmü’n-nažįri kim olduġını saŋa iǾlām idince Ǿadem-i
śabruŋ der-kār ise bu ol maĥbūbumdur ki biz rūz-ı ezelden aŋa nāžır u nigerān olup ol bizüm
nāzargāhumuzdur. YaǾnį ey Ǿāşıķ! Ol gördügüŋ nūr bizüm rūz-ı ezelden maĥbūbumuz olup
ol bizüm maǾşūķumuzdur ki cemįǾ-i Ǿālem anuŋ sāye-i varı olup anuŋ ħāŧıriçün bu bezm-i
nūrānį müheyyā olmışdur, dimekdür.
ﺯآستین نرسیدی بجیب ﺩست ﻭجوﺩ
660ﻅهوﺭ

34.

اگر نه گوهر اﻭ ﺩاشتی هوای

Zi-āsitįn ne-resįdį be-ceyb-i dest-i vücūd
Eger ne gevher-i ū dāştį hevā-yı žuhūr

“Ceyb” ķoyun cebi dimekdür. “Hevā” heves ü maĥabbet dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Saŋa anuŋ vaśfından niye ħaber vireyüm ki anuŋ aĥvālinden ĥisseyāb olasuŋ? ǾĀlemüŋ vücūdında yaǾnį maħlūķātdan cümlesinüŋ āsitįninden elleri ķoyun
ceyblerine irişdüremezlerdi.
[63b]
Eger anuŋ cevher-i źātı ve nūr-ı ezeli žuhūruŋ hevesini ŧutmayaydı yaǾnį eger ol gördügüŋ
źāt dünyāya teşrįf maĥabbetini ŧutmayaydı Ǿālemüŋ nām u nişānı ve eŝeri žuhūr itmezdi
ancaķ bu kevnüŋ vücūd bulması ol źātuŋ ĥürmetinedür, dimekdür.
ﻁراﺯ صوﺭﺕ ﻭ معنی محمد عربي
661مذکوﺭ

که نطق ما بااﺩﺏ ناﻡ اﻭ کند

659

Ve eğer sabırlı değil isen sana bunu söyleyeyim ki ezel gününden beri bizim sevgilimiz ve biz onun âşığıyız.

660

Eğer onun cevherinin ortaya çıkma isteği olmasaydı vücudun eli koldan yakaya gelmezdi.

661

Suret ve mananın ölçütü Hz. Muhammed’dir ki bizim nutkumuz edep ile onun ismini zikreder.

595

Tırāz-ı śūret ü maǾnā Muĥammed ǾArabį

35.

Ki nuŧķ-ı mā bā-edeb nām-ı ū koned meźkūr
“Ŧırāz” zįnet maǾnāsınadur. Śūret ü maǾnā žāhirį ve bāŧınįdür. “Nuŧķ-ı mā” didügümi murād
murād-ı Ķurǿān-ı Ǿažįmu’ş-şāndur ki Ĥażret-i Resūl’üŋ ism-i şerįfi źikr olınduķça taǾžįmle
źikr olınduġına işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! žāhiri vü bāŧını müzeyyen ü maǾmūr olan źāt-ı Muĥammed
ǾArabįdür ki bizüm nuŧķumuz anuŋ mübārek ism-i şerįfini edeb ile źikrider. YaǾnį ol źātı
bilmek içün size aĥvālinden nice nişānlar beyān olınduķdan śoŋra işte nuŧķumuz daħı anı
źikritdükce maĥabbetümüzden öyle źikrider, dimekdür.
بصوﺭﺕ آینه حسن اﻭ بمعنی ماست
662مسرﻭﺭ

36.

ﺭﻭاﻥ ﻭ صوﺭﺕ معنی بذاﺕ اﻭ

Be-śūret-i āyine-i ĥüsn-i ū be-maǾnā māst
Revān u śūret-i maǾnā be-źāt-ı ū mesrūr

“Be-śūret” śūret-i žāhire nažar itsüŋ dimekdür. “Śūret” bunda cemādāt maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Eger bir śūretde baķsaŋ anuŋ āyįne-i ĥüsni maǾnāda bizümledür.
YaǾnį ol źātı maǾnā cihetiyle nažar ķılsaŋ benden cüdā degildür. YaǾnį vaĥdetümdedür.
Ve’l-ĥāśıl śūret-i žāhirde egerçi vücūdla dünyāya gelmesini meylitdi ammā maǾnāda ve
vaĥdāniyetde ķudretümle biledür. Murād dāǿimā vuślatumdan dūr degildür, dimekdür. Zįrā
cemādāt vesāǿir maħlūķāt cānları anuŋ nūr-ı ezeliyyesiyle mesrūrdurlar. YaǾnį ehl-i bāŧın ve
ehl-i žāhirįn ervāĥları anuŋ keremi ve anuŋ kevne teşrįfi meylitmesinden şādān u
mesrūrdurlar, dimekdür.
کنوﻥ که معرفتت حاصلست ﺯﻭﺩ بیا
663مقدﻭﺭ

37.

باستانه آﻥ کحل تحفه

Künūn ki maǾrifetet ĥāśılest zūd biyā
Be-āsitāne-i ān küĥl tūhfe-i maķdūr

662

Onun güzellik aynasının yüzü bizim manamızdır. Mananın cism ve canı onun zatı ile neşelidir.

663

Mârifetin şimdi hâsıl olmuştur çabuk gel ki o sürmenin eşiğine bir hediye verme imkânı vardır.

596

“Ān küĥl tuĥfe” ol göze tūtiyā gibi keşįde olınacaķ hediye ki murād Ǿaleyhi’s-selāmuŋ medĥi
eşǾārıdur. “Maķdūr” ķudretüŋ yetdügi ķadar.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ! Mādām ki müşkilātuŋ ĥāllolup hidāyetümüzden bāķį ķalan küĥl-i
baśįreti dįde-i cānuŋa keşįde ķılup kāffe-i esrāra vāķıf ol ve ol taĥayyürde ķalduġuŋ źātuŋ
maǾrifetini taĥśįl ķılduŋ, imdi ŧurmayup tez gel ve ol Ǿālį cenābuŋ āsitānesine ķudretüŋ
yitdügi ķadar bir küĥl-i baśįret tuĥfeyi getür. YaǾnį zįbā vü muǾteber bir hediye anuŋ
āsitānesine ilet ki beyne’n-nās şöhret-şiǾār ola. YaǾnį ey ǾUrfį! Ol źātı bir dürlü ķaśįde ile
medĥ eyle ki miŝli Ǿālemde olmaya, dimekdür.
بعوﻥ لطف الهی بلمحه ای گفتم
664ﺩستوﺭ

38.

قصیدﻩ ای که بوﺩ مطلعش ﻭﺭین

Be-Ǿavn-ı luŧf-ı İlāhį be-lemĥaį goftem
Ķaśįdeį ki buved maŧlaǾeş verįn destūr

“Be-lemĥaį” bir edā ve bir ŧarzla ki dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki ķabl-i şāhidden ŧurma ol źāta sezā küĥl tuĥfesini inşā idüp
āsitānesine ihdā ķıl diyü emr śādır olınca fi’l-ĥāl ben daħı Ĥażret-i Allāh’uŋ Ǿavn-i Ǿināyeti
luŧfıyla bu ķaśįdeyi inşā ve ol memdūĥ-ı bį-miŝāli
[64a]
āsitānesine ihdā ķıldum ki anuŋ muŧlaķ ancaķ bu ŧarz ve bu edā ile olabilür. YaǾnį ol źātuŋ
āsitānesine bir gūne ķaśįde ihdā eyledüm ki olursa ancaķ bu ķadar olabilür, dimekdür.
لوای ﺯهي نبوﺕ ﺯ نسبتت منصوﺭ
665ﺭنجوﺭ

39.

مزاﺝ عشق ﺯآمیزﺵ ﺩلت

Zihį livā-yı nübüvvet zi-nisbetet manśūr
Mizāc-ı Ǿaşķ zi-āmįziş-i dilet rencūr

Maĥśūl-ı Beyt: Ey gevher-i yek-tā-yı kāǿināt v’ey nigeh-dār-ı nāmūs-ı livā-yı nübüvvet! Zihį
şeref ki livā-yı nübüvvet-i źāt-ı şerįfüŋe nisbetle manśūr u mužaffer. YaǾnį ey ķurretü’l-

664

Kısacık zamanda Allah’ın lutfu ve inayetiyle matlaı böyle bir destur olan kasideyi söyledim.

665

Ne mutlu peygamberlik bayrağı ki seninle bağlı olduğu için galiptir ve aşkın karakteri senin gönlünle

karıştığı için acı çeker.

597

Ǿayn-ı kāǿināt livā-yı saǾādet kendi cevher-i aśliyyeŋ ile manśūr u mužaffer olduķdan başķa
ĥālet-i Ǿaşķ mübārek ķalbüŋe āmįzişden ötüri rencūr u ħaste-mizāc olur. YaǾnį ġalebe-i
Ǿaşķla Ǿuşşāķuŋ ķalbi rencūr olur iken Ǿaşķ senüŋ mübārek cihān-nümā ķalbüŋe yer bulup
anda mekān ideyüm ĥaśretiyle mizācı rencūr u ħaste olmışdur. Ve’l-ĥāśıl sen şol źāt-ı
Ǿadįmu’n-nažįrsüŋ ki Ǿaşķ ĥasretüŋle dāǿimā rencūrdur. Bu beyt şundan kināyedür ki
Ǿaleyhi’s-selāmuŋ Ǿaşķ u sevdā didükleri aĥvāli yoġidi. Zįrā Ǿaşķ Ǿavāma maħśūśdur ve ol
Ǿaşķ-ı ĥaķįķį sebebiyle derecelerin ħavāśdan iderler. Resūl Ǿaleyhi’s-selām ise dūn
mertebeden biridür. Pes dimek olur ki ey źāt! ǾAşķ didükleri keyfiyet ĥasretüŋle rencūrdur,
dimekdür.
بنوﺭ ﻭ سایه جو امر سکوﻥ ﻭ سیر کني
666نوﺭ

40.

ﺯمانه فاصله ﺩاﺭ میاﻥ سایه ﻭ

Be-nūr u sāye-cū emr-i sükūn u seyr konį
Zamāne fāśıla dār miyān-ı sāye vü nūr

“Sükūn” sākin olmaķlıķ, “seyr” yürime maǾnāsınadur. “Zamāne” be-maǾnā fi’l-ĥāl
dimekdür. “Fāśıla” nūr ile sāye arasında vāķıǾ eŝerdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿünvān-ı şeref-nāme-i iclāl-i tevķįǾ-i refįǾ-i levlāk v’ey bāǾiŝ-i vücūd-ı
ŧabaķāt-ı heftgāne eflāk! Fi’l-vāķıǾ eger şemsüŋ nūrına sākin ol ve sāyenüŋ kendisine reftār
it diyü emr ü fermān śādır olıcaķ hemān nūr u sāyenüŋ miyānı fāśıla ĥāśıl eyler. YaǾnį bu
miŝillü şeyǿ Ǿadem-i imkān ve muħālif-i Ǿādet ise de emrüŋ śādır olıcaķ nūr sākin olup sāye
reftāra başlar. Pes ikisinüŋ miyānında fāśıla ĥāśıl olup bir dürlü ġarįb eŝer nümāyān olur ve
emrüŋ yer bulur. Zįrā bu bir keyfiyetdür ki şems ĥareket itmeyince sāye-i fitne kande ĥareket
idebilür ancaķ ikisi birbirini ķovar egerçi bu aĥvāl Ǿadem-i imkān bir keyfiyetdür lākin emr
ü fermānuŋ kemāl-i nüfūźı bunı eyler ki biri sākin olup dįgeri reftār ile miyānelerinde bir
gūne Ǿalāmet ü fāśıla nümāyān ola. Murād nüfūźuŋ eşyāya cārį ve emrüŋ mümkināta sārįdür,
dimekdür.
بطبع باﻍ تو ﺩﺭ اﻭﺝ استفاﺩﻩ ﺯ فیض

666

Işık ve gölgeye sükûn ve hareket emri verdiğinden beri felek ışık ve gölgenin arasına bir mesafe

koymaktadır.

598

667عصفوﺭ

41.

همای عقل ﻁلبکاﺭ سایه

Be-ŧabǾ-ı bāġ-ı to der-evc-i istifāde zi-feyż
Hümā-yı Ǿaķl ŧalebkār-ı sāye-i Ǿuśfūr

“Evc” yüce maĥaller, dimekdür.
[64b]
“İstifāde” fāǿidelenmek.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŧūŧį-i bāġ-ı vaĥdet v’ey muķarreb-i Cenāb-ı Rabbü’l-Ǿİzzet! Senüŋ bāġ-ı
ŧabǾuŋ evc-i aǾlāsı feyżinden istifāde-i nūr olmaķ içün Ǿaķl hümāsı serçe ķuşı sāyesi altına
ŧalebkār olur. YaǾnį Ǿaķl ki hümā-pervāzdur, mübārek ŧabǾuŋ bāġı feyżinden behre-yāb
olayum hevesiyle yine senüŋ bāġ-ı Ǿuśfūruŋ sāyesi altında ŧalebkār-ı feyż olur. YaǾnį Ǿaķl ki
cevher-i źātdur, senüŋ ŧabǾuŋ bāġı serçe ķuşından ednādur. Pes sāǿir maħlūķ ķanda ola ki
ŧabǾuŋ bāġı ŧayrına berāber ola, dimekdür.
ﺯ نوﺭ ناصیه اﺕ ماﻩ اگر ضیا گیرﺩ
668شهوﺭ

42.

بافتاﺏ ﺩهد نسخه حساﺏ

Zi-nūr-ı nāśiyeet māh eger żiyā gįred
Be-āfitāb dehed nüsħa-i ĥesāb şuhūr

“Nāśiye” be-maǾnā alın, “nüsħa” ĥesāb defteri dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey fermān-revā-yı şerǾ-i muŧahhar v’ey ruĥ-baħşān-ı murde-dilān-ı māde vü
ner! Fi’l-miŝl-i māh senüŋ mübārek ü ĥuceste nāśiye-i nūr-ı lemaǾānuŋdan aħź-ı żiyā ve ol
şaǾşaǾa ile lemǾa-nümā olursa fi’l-ĥāl şemsüŋ kendisine şuhūruŋ ĥesāb defterini virürdi.
YaǾnį ey źāt-ı mübārek! Pįşānuŋda nūr żiyāsı şol mertebe lemeǾāndur ki eger ķamer ol
mübārek nūrdan bir eŝer olursa ol dem ħurşįd aŋa muķābil olsa Ǿalāmet-i żiyā kendisinde
maĥv olup şaǾşaǾadan dermānde olur. Pes ol vaķt gice ile reftār-ı şemse mensūb olup
güneşlik manśıbı ķamere tevcįh olınur. YaǾnį güneşi żiyā ħuśūśında tecāvüz eylerdi,
dimekdür.

667

Senin fıtrat bahçen feyzden son derece faydalanmıştır ve orada akıl hüması bir serçenin gölgesinden

alacaklıdır. (Akıl hüması, feyz serçesinden çok şeyler öğrenmektedir)
668

Eğer ay senin alnın ışığından aydınlık alırsa güneşe ayların hesabının nüshasını verir.
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هدایت تو نماید بچشم صوﺭﺕ بین
669مستوﺭ

43.

هرآنچه ﺩﺭ حرﻡ ایزیدی بوﺩ

Hidāyet-i to nümāyed be-çeşm-i śūret-bįn
Her ānçe der-ĥarem-i Įzįdį buved mestūr

“Nümāyed” gösterür dimekdür. “Śūret-bįn” žāhir-bįn maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey bülbül-i bāġ-ı belāġat! Źāt-ı risālet-penāhuŋ hidāyeti žāhir-bįn olan
eşħāśuŋ çeşmlerine gösterür şol esrārı ki ĥarem-i şāhid-i bezm-i ezelde mesŧūr ola. YaǾnį ey
bāǾiŝ-i vücūd-ı mümkināt! Hidāyetüŋ şerefi bir bende-i Ǿācize sāye-baħş olsa kāffe-i esrār-ı
ilāhį ol ķula mekşūf olup bendegān-ı maķbūlden olur, dimekdür.
اﺯ آﻥ نفس که برﻭﻥ ﺩاﺩﻩ اند گوهر تو
670گنجوﺭ

44.

بگنج صنع نماندﻩ تعلق

Ez-ān nefes ki birūn dādeend gevher-i to
Be-genc-i śunǾ ne-mānde taǾalluķ-ı gencūr

“Ez-ān-nefes” ol vaķtden berü ki dimekdür. “Be-genc” śunǾ-ı śāniǾ ħazįnesinde. YaǾnį
şāhid-i bezm-i ezel ħazįnesinde dimekdür. “Gencūr” ħazįne-dārlıķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dürr-i Ǿadįmü’n-nažįr! Ol vaķtden berü ki cevher-i źātuŋı yaǾnį bi’ź-źāt
sen Ǿālį-cenābı ŧışraya virdiler, ħazįne-i śunǾ-ı maśnūǾātda ħazįne-dāruŋ taǾalluķ eŝeri
ķalmadı. YaǾnį mādām ki kenz-i maħfįden seni Ǿālem-i ĥudūŝa getürüp ŧışra getürdiler ġayrı
gencūruŋ genc-i śāniǾde bekleyecek senüŋ gibi bir dürr-i yetįmi ķalmadı. YaǾnį kenz-i
maħfįden bu ķadar maħlūķāt žuhūra geliyor. Ancaķ sen źāt-ı şerįfüŋ gelmesi murād idi. Pes
mādām ki sen ol ħazįne-i śāniǾden bįrūn geldüŋ ġayr-ı gencūruŋ bekleyecek maślaĥatı
ķalmadı. Murād Cenāb-ı Ħallāķ ĥabįbi sen Ǿālį-cenābuŋ
[65a]
mādām ki ĥudūŝa ķadem basduŋ ġayrı ĥabįbi yoķ ki saŋa nažįr ola, dimekdür.
اجل ﺭسیدﻩ چو نامت بجبهه بنویسد

669

Senin hidayetin Allah’ın mahreminde gizli olan her şeyi zâhiri göze gösterir.

670

Senin mücevherini dışarı çıkardıklarınden beri hazine sahibini başka hazine yaratılmasını istemiyor.

600

671ﺩﻭﺭ

45.

خجل شوﺩ ﺯنگه گرﺩنش اجل اﺯ

Ecel-resįde çü nāmet be-cebhe be-nüvįsed
Ħacl şeved zi-nigeh-i gerdeneş ecel ez-dūr

“Ecel-resįde” eceli irişmiş ādem dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey serįr-ārā-yı nübüvvet ve zįnet-baħş-ı salŧanat-ı fıŧrat! Eger eceli resįde bir
bende-i żaǾįfüŋ nāśiyesine mübārek ism-i şerįfüŋi yazup getürseler ecel ve melekü’l-mevt
ism-i şerįfin marįżüŋ nāśiyesinde ħaŧ olmış göricek ıraķdan nažar śalınca ħacl olup bįmāruŋ
ķabż-ı rūĥiçün taķarrub idemedüginden başķa ħacl olduġı ĥālde ķarār eyler, dimekdür.
شعاﻉ شعله قهر تو گرفتد بسحاﺏ
672ﺩبوﺭ

46.

ﺭماﺩ برﻕ برﺩ سرمه صبا ﻭ

ŞuǾāǾ-ı şuǾle-i ķahr-ı to girifted be-seĥāb
Remād-ı berķ bered sürme śabā vü debūr

“ŞuǾāǾ” yıldıramaķ maǾnāsınadur. “Be-seĥāb” buluda dimekdür. “Remād” kül dimekdür.
“Berķ” yıldırım dimekdür. “Debūr” maġribden esen yel maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı fāyiżü’l-berekāt v’ey śāĥib-i muǾcizāt-ı Ǿamįmü’l-berekāt! Senüŋ
şuǾle-i ķahruŋ şuǾāǾı eger seĥāb ki maĥall-i berķdür, iśābet eylese śabā vü debūruŋ sürmesi
remād-ı berķ olur. YaǾnį śabā vü debūr ki bāġ u bāġçeye vezān olduķça sürme-keş-i çeşm-i
ezhār olup şükūfeleri güşāde eylemek şānındandur. Senüŋ şuǾāǾ-ı ķahruŋ seĥāba doķunsa
andan žuhūr eyleyen sürme-i śabā vü debūrı yaķup kül eyler. Öyle olınca ol ħākister iśābet
eyledügi çeşm-i şükūfe kūr olmaķ iķtiżā ider. Ve’l-ĥāśıl senüŋ ķahruŋ şuǾāǾı şuǾlesi buluda
düşüp iśābet idecek olursa yıldırımuŋ külini śabā vü debūra sürme yerine iletür. YaǾnį
şiddet-i berķi ħākister gibi ħurd u ħāş idüp rūzgāra śavurur, dimekdür.
ﺯ سرکالﻩ حکومت بدامن تو نهاﺩ
673مجبوﺭ

47.

قضا که هست ﺩﻭ عالم بحکم اﻭ

Zi-serkülāh-ı ĥükūmet be-dāmen-i to nihād

671

Ecel geldiği zaman senin ismini alnına yazsalar, ecel ona uzaktan bakar ve baktığından dolayı da utanır.

672

Senin gazab ateşinin bir parçası eğer bulut üzerine düşerse yıldırım külü Saba ve Debur rüzgârlarının

sürmesini götürür.
673

İki dünyada onun hükmünde olan kader kendi başından hükümet tacını senin eteğine attı.

601

Ķażā ki hest dü Ǿālem be-ĥükm-i ū mecbūr
“Ķażā” ki ĥükm-i ezel dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey śāĥibü’t-tāc v’ey mefħar-ı miǾrāc! Başuŋdan ĥükūmet külāhını senüŋ
dāmenüŋ pįşgāhına ķodı ĥükm-i ķażāǾ-ı ezel ki iki Ǿālem aŋa mecbūr. YaǾnį ĥükm-i ķażāǾı ezel ki dü-Ǿālem aŋa mecbūrdur ve ħayr istimdād ŧaleb iderler. Źāt-ı şerįfüŋ mümtāz-ı Ǿālem
eyledüginden ĥükūmet külāhını başından alup dāmenüŋ pįşgāhına ķoyup didi ki: Min-baǾd
eşyāya ĥükm senüŋdür. Var icrā eyle, dimekdür.
که این کالﻩ بسرماﻥ ﻭ گوشه برشکنش
674مﺄموﺭ

48.

که ﺩﺭﺩ ﻭکوﻥ تویی آمر ﻭ منم

Ki įn külāh be-serimān u gūşe ber-şikeneş
Ki der-dü kevn toyį āmir ü menem meǿmūr

“Be-serimān” başuŋa giy dimekdür. “Gūşe-ber-şikeneş” gūşelerini ķıvır ve muǾanven eyle,
dimekdür. Zįrā kibār-ı ǾAcem tāclarını giydükleri vaķt öŋüni eŋsesi ŧarafını ķıvırup yaraşsun
içün müzeyyen ü muǾanven iderler. “Āmir” emr idici dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ĶażāǾ-ı ezel Ĥażret-i zįnet-baħş-ı kāǿināt Ǿaleyhi efđalü’ś-śalavāta ħiŧāb idüp
didi ki: Ey cānā! Bu saǾādet
[65b]
ü ĥükūmet külāh u tācını āl-i mübārek ser-i saǾādetlerine giy ve ol saǾādet tācın gūşelerini
ķıvırup zįnet-sāz eyle. Zįrā baǾd-ez-įn mümkinātuŋ āmiri vü ĥākimi sen olup biz meǿmūr
olalum. Bu maĥalde biz meǿmūr olalum didügi memdūĥa kemāl-i istiķlāl u mümkinātuŋ
żabŧ u rabŧa idāresine ruħśatı istikmālde olduġına işāretdür. Meŝelā Ĥażret-i Resūl Ǿaleyhi’sselām bu kār-ħāne-i Ǿālemi teşrįf-i şerāfetle müşerref eyledükde ħāś u Ǿavāmı įmān u dįne
daǾvet idüp ķanķılarına nūr-ı hidāyet-i İslāmla müşerref oldılar, anları diledügi gibi āyįne ve
resm ü Ǿādete vażǾ ve anları merāmları üzere edā eyledi. Ve’l-ĥāletu hāźihį anuŋ emridür ki
ehl-i İslām rāh-ı rāsta sülūk ve şerįǾat-i nebevįden ser-i mū inĥirāf idemeyüp anuŋla meslūk
olurlar. Bu cihetle āmir ĥākim olup cümle ehl-i Ĥaķķ’ı nūr-ı hidāyete irgürmişdür. Pes ķażā

674

Ve bu külah başında kalsın, dedi. Onun köşelerini kıvır. Çünkü iki dünyada sen emreden olacaksın ve ben

itaat eden.

602

bu maĥalde meǿmūr didügi yaǾnį idāre-i Ǿālem saŋa mensūb oldı. Var salŧanatuŋda ol
didüginden kināyedür, dimekdür. Vallāhu aǾlem.
اگر چه هست مبرهن که ﺩﺭمسیر ﻭجوﺩ
675مﺄثوﺭ

49.

مؤثرند صفاﺕ االﻩ نی

Egerçi hest müberhen ki der-mesįr-i vücūd
Müǿeŝŝirend śıfat-ı ilāh nį meǾŝūr

“Müberhen” delįllenmiş maǾnāsınadur. “Mesįr-i vücūd” vücūduŋ mesįregāhında yaǾnį
śafĥa-i vücūdda dimekdür. “Müǿeŝŝir” nidā-yı śıfat ve ķudret-i ālih teǿŝįr idicidür ki vücūd
meydānı ķudret-i ālih ile vücūd bulmışdur. “Nį meǾŝūr” śıfat-ı Ĥaķ eŝer ile meǾŝūr ve teǿŝįr
olınacaķ eczā degildür, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Egerçi vücūd mesįregāhında delįllenmiş ve tecrübelenmiş bir keyfiyetdür
yaǾnį vücūd-ı insānįde vesāǿir mümkinātda ķudret ü śıfat müǿeŝŝir olup ol ķudretle vücūd
bulduġı müberhen ü müdelleldür. YaǾnį śıfat-ı ālih vücūd mesįregāhında Ħālıķ olduġı
müberhendür.
لکن عداﻭﺕ تو بحث که گر تﺄثر من
676محرﻭﺭ

50.

مزاﺝ حلم خداﻭندا میشوﺩ

Lākin Ǿadāvet-i to baĥŝ ki ger teǾeŝŝür-i men
Mizāc-ı ĥilm-i Ħudāvendā mįşeved maĥrūr

“Ger teǾeŝŝür-i men” eger benden müǿeŝŝir ise de dimekdür. “Ħudāvendā” ey Ħudā-yı
TeǾālā, “maĥrūr” ĥarāretli ve ġażablı maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Belį egerçi śıfat-ı ālih mümkināt-ı vücūdı mesįregāhında müǿeŝŝir ü mürebbį
olduġı müberhen ü müdellel bir keyfiyetdür lākin Ǿadāvetüŋ şol baĥŝi eyler ki eger sen
benden müǿeŝŝir iseŋ imtiĥān olalum. Pes bu Ǿadāvetden Cenāb-ı Ħudāvend’üŋ ĥilmiyet
śıfatı maĥrūr olur. YaǾnį Ǿadāvetüŋ kendisi şol mertebe ġażabludur ki ĥilm-i Ħudāvendįyi
maĥrūr ve ġażablı ider. MaǾlūm ola ki Ǿadāvet didükleri aĥvāl maħlūķ olup ĥilm-i Ħudāvend

675

Gerçi vücud yolunda Allah sıfatlarının eskiden beri etkili olduğu açıktır.

676

Ancak senin düşmanlığın şöyle bahseder ki eğer benden etkilenirse Allah’ın Halîm’lik sıfatı bile gazaba

dönüşür.

603

ise źātį ve ķadįmįdür. Ve daħı bu beyt ulü’l-ebśāra maǾlūm ise de merāmın ifhām itmek
ehemm olduġından bu gūne tafśįl olınur ki bir ferd bir şūħ-ı dil-rübāya Ǿāşıķ
[66a]
olıcaķ maǾşūķdan her ne Ǿadāvet žāhir olursa Ǿāşıķ anı nāzından olduġın fehm iderek cefāsın
çeker. Pes memdūĥ ki dürr-i bį-hem-tā ve ĥabįb-i Ħudā’dur, nāz ŧarįķiyle mübāĥaŝe iderek
gerçi śıfat-ı ķudretüŋ vücūd śafĥasına teǿŝįridür. Lākin emrüm ve nüfūźumla imtiĥān olmaķ
iĥtimāldür. Zįrā ol źātuŋ gevher-i źātı müstecmiǾ-i ĥudūŝ u ķıdemdür. YaǾnį ey źāt! Şol
mertebe kemālüŋ var ki Ǿadāvet ü mübāĥaŝeŋ śıfat-ı ĥilmiyet-i Ħudāvendi maĥrūr eyler,
dimekdür.
بعهد امر توحکم قضا چناﻥ منسوﺥ
677ﺯبوﺭ

51.

که اﺯ نزﻭﻝ کالﻡ مجید حکم

Be-Ǿahd-i emr-i to ĥükm-i ķażā çünān mensūħ
Ki ez-nüzūl-ı kelām-ı mecįd ĥükm-i Zebūr

“ǾAhd” be-maǾnā zamān. “Mensūħ” nesħ olmış maǾnāsınadur. “Kelām-ı mecįd” Ķurǿān-ı
Ǿažįmu’ş-şāna işāretdür. “Zebūr” Dāvūd nebį Ǿaleyhi’s-selāma nāzil olan kitābdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nūr-ı Seyyidü’l-Beşer! Zamān-ı ĥükūmetüŋde ĥükm-i ķażā vü ķader şol
mertebe mensūħ olmış ki Ķurǿān-ı şerįf nāzil olduķda kütüb-i ŝelāŝe ki Zebūr u Tevrāt u
İncįl’üŋ nesħ u nesħ olduķları gibi yaǾnį emr ü ĥükūmātuŋ gibi şol mertebe mümkinātı idāre
eyledi ki ķażā vü ķaderüŋ yedlerinden Ǿinān-ı ĥükūmātların alup anları mensūħ eyledi,
dimekdür.
اگر ﺯ ﺭﻭی ضمیرﺕ نقاﺏ برخیزﺩ
678نوﺭ

52.

برنگ سایه شوﺩ آفتاﺏ ﻁعمه

Eger zi-rūy-ı żamįret niķāb ber-ħįzed
Be-reng-i sāye şeved āfitāb ŧuǾme-i nūr

677

Senin zamanında kader hükmü öyle geçersiz oldu ki bu, Kuran indikten sonra Zebur kitabının hükmünün

geçersiz oluşuna benzer.
678

Eğer senin gönlün üzerinden örtü kalkarsa güneş ışığa yem olarak gölge rengine dönüşür.

604

“Niķāb” perde vü ĥicāb maǾnāsınadur. “ŦuǾme” luġatde pençe-i đarb ile rübūde olınacaķ
nesneye dirler ki “nūr-ı ħurşįd” sāyeyi baśup ve ŧuǾme idüp maĥv eyledügine işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey yekke-süvār-ı mıżmār-ı Ǿinān-ı Ǿarş-ı berįn ve mükerrem-sāz-ı mihmān-ı
bālā-ħāne-i Ǿilliyyįn! Eger mübārek ġonce-i żamįrüŋ niķāb-güşā-yı gülistān žuhūr idüp
āfitābāsā ŧulūǾ eylese ol vaķt āfitāb sāye-reng olup senüŋ mübārek ü ĥuceste żamįrüŋ ŧuǾmesi
olur. YaǾnį āfitāb sāyesi pāy-māl u maĥv eyledügi gibi senüŋ nūruŋ daħı āfitābı ancılayın
maĥv eyler.
شها تویی که ﺯکواﺕ بضاعت کرمت
679معموﺭ

53.

ﺩﻭکوﻥ ﺭا ﺯ گرانمایه گی کند

Şehā toyį ki zekevāt-ı biżāǾat-ı keremet
Dü kevn-rā zi-girān-māyegį koned maǾmūr

“BiżāǾat” be-maǾnā ser-māye.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey neyyir-i Ǿālem-efrūz-ı cāh u celāl! Sensüŋ ol źāt-ı kerem-āyāt ki ser-māyei keremüŋ zekevātı Ǿāleme inǾām eylesüŋ. Dü-kevn ķızıllıķdan ve şiddet-i girānmāyeliginden āzād olup maǾmūr olur. YaǾnį keremüŋ ser-māyesi zekevātı fuķarāya virilse
iki Ǿālem ĥālet-i faķrdan āzād olup fi’l-ĥāl maǾmūr olur, dimekdür.
منم که کرﺩﻩ اﻡ اﺯ ننگ شرکت نوعي
680قصوﺭ

54.

نصیب فرقه انساﻥ هزاﺭگونه

Menem ki kerdeem ez-neng-i şirket nevǾį
Naśįb-i fırķa-i insān hezār gūne ķuśūr

“Neng” Ǿār maǾnāsınadur. “Şirket” ortaķlıķ bunda murād ķarışmaķ ve bir alay nįk-baħtān ile
āmįħtelige dirler. “NevǾį” bir gūne ve bir dürlü dimekdür. “Fırķaį” bir fırķa dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿillet-i žuhūr-ı Ǿālem! Benüm ol günehkār u şermende bir bende-i Ǿāciz
ki bir alay behremend gürūhuŋ
[66b]

679

Ey Padişâh senin keremin malının zekâtları o kadar değerlidir ki iki dünyayı imar eder.

680

Ben sana karşı bir nevi şirk aybını işledim. Binlerce çeşit kusur insan türüne nasibidir.

605

ortasında yaǾnį bir nevǾ fırķa-i nāciye arasında kemāl-i Ǿiśyānumdan ol nįk-baħtlar daħı
şermsār olmışlar. YaǾnį bir alay naśįblinüŋ baħt-ı insānlaruŋ fırķasında hezār ķuśūrla anları
daħı maĥcūb eyledüm. Zįrā bir alay müǾeddeb gürūh içinde bir edebsüz vāķıǾ olsa anlar daħı
anuŋ Ǿārından maĥcūb olurlar. Pes ben daħı hezār ķuśūrla bir gürūh-ı behremend ü nįkbaħtları maĥcūb eyledüm, dimekdür.
ﺯ ﺭﻭﺯگاﺭ من آثاﺭ یﺄﺱ می تابد
681باحوﺭ

55.

چو حالت سنواﺕ اﺯ تآثیر

Zi-rūzgār-ı men āŝār-ı yeǿs tābed
Çü ĥālet-i senevāt ez-teǿŝįr-i bāĥūr

“Yeǿs” ümįdsüzlük dimekdür. “Senevāt” senelerüŋ cemǾidür. “Bāĥūr” eyyām-ı bāĥūrdur ki
aġustos ayuŋ yedi günleridür. Ol günler şiddet-i germiyet cemādātı iĥrāķ eyler.
Maĥśūl-ı Beyt: Felekden baŋa ümįdsüzlükleri yaġar eyyām-ı bāĥūr sıcaġı teǿŝįr itmiş
senelerüŋ aĥvāli gibi. Zįrā eyyām-ı bāĥūruŋ şiddet-i germiyeti nebātāt u cemādāta teǿŝįr
idicek nebātātuŋ ķuvve-i nāmiyesi ķalmayup ķaĥt u ġalāya bāǾiŝ olur. Pes bu vechile Ǿālem
maĥśūlāt u meǿkūlātdan meǿyūs olurlar. Buŋa ķıyāsdur benüm daħı aĥvālüm ki Ǿiśyānum
sebebiyle felekden meǿyūsluķ yaġmaķda dimekdür.
تنزﻝ علم گر شوﺩ نسیم ﺭیاﺽ
682انگوﺭ

56.

بطبع بر اثر غوﺭگی نکند

Tenezzül-i Ǿilm ger şeved nesįm-i riyāż
Be-ŧabǾ ber-eŝer-i ġūregį ne-koned engūr

“Ġūregį” ķuraķlıķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı mufaħħar-ı kāǿināt’ Ǿilm tenezzüli ve dūnlıgı ol mertebe dūn
derecedür ki eger cennetde nesįm-i bahār olmaķ iĥtimāli olsa kendi ŧabįǾatle kemāle irişen
engūrı ķuraķlıķ eŝerine tebdįl eyler. YaǾnį bu bende-i bed-aħterüŋ ol ķadar aǾmālüm nā-

681

Benim zamanım umutsuzluk belirtilerini ortaya koyar. Aşırı sıcak günlerin etkisi altında kalan yılların

durumu gibi.
682

Eğer ilmin değersizleşmesi bahçelere rüzgâr olarak eserse doğal olarak, üzüm doğal olarak korukların

peşinden gitmez.

606

pesend ü dūndur ki cennetde nesįm olmış olsa engūr-ı şįrįni ķoruķ idüp anı telħ-mizāc
eylerdi, dimekdür.
ﺯ حرﺹ نعمت عصیاﻥ من که ﺯهر معیوبست
683سحوﺭ

57.

بدﻭﻥ صوﻡ کند نفس ﺯله بند

Zi-ĥırś-ı niǾmet-i Ǿiśyān-ı men ki zehr-i maǾyūbest
Bedūn-ı śavm koned nefs zelle-bend saĥūr

“Ĥırś” be-maǾnā ŧamaǾ. “Bedūn-ı śavm” śavm yoķsulluġla dimekdür. “Zelle-bend” kemāl-i
ŧamaǾdan aħşamdan śabāĥa ŧaǾām alıķomaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: NiǾmete kemāl-i ĥırśumdan Ǿiśyānumı baķ ki ol zehr-i maǾyūbdur, şol
mertebe ki ĥālet-i zelle-bendüm śavmı alçaķ eyler yaǾnį ol ķadar zelle-bend ü ĥırślıyum ki
bilā-śavm saĥūr ŧaǾāmı alıķomaķdayum. YaǾnį nefsüm bu derece dūndur, dimekdür.
بشوی ﺭﻭی سیاهم باﺏ احسانت
684ﺩیجوﺭ

58.

که تیرگی برﺩ اﺯ چهرﻩ شب

Be-şevį rūy-ı siyāhem bāb-ı iĥsānet
Ki tįregį bered ez-çehre-i şeb-i deycūr

“Deycūr” ķatı žulumātlı gice dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey sehį-serv ve firdevs-i merĥamet! MaǾśiyetile ālūde olan çehre-i siyāhı ābı iĥsānuŋla şust-şū eyle. Zįrā āb-ı iĥsānuŋ bir derece temįz idicidür ki eger şeb-i deycūr ki
žulumāt-ı çehresinde keşįde olmışdur, iśābet idicek olursa fi’l-ĥāl çehresinden žulumātı
giderüp münevver eyler, dimekdür.
بسست صاحب اعماﻝ ناسزا بوﺩﻥ
685مقهوﺭ

59.

چه احتیاﺝ که کس جاﻭﺩاﻥ بوﺩ

Besest śāĥib-i aǾmāl-i nā-sezā būden
Çe iĥtiyāc ki kes cāvidān buved maķhūr

683

Ayıplanmış bir zehir olan benim isyan nimetinin hırsından nefsim oruç tutmadan sahur yemeğini hazırlar.

684

İhsan suyun ile kara yüzümü yıka. Çünkü o, çok karanlık gecenin yüzünden siyahlığı giderir.

685

Yakışmaz amellerin sahibi olduğun artık yeter birinin ebediyyen kahredilmiş olmasına ne gerek var.
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[67a]
Maĥśūl-ı Beyt: Śāĥib-i aǾmāl-i nā-sezāya bu kemlik üzere olmaķ kāfįdür. Zįrā bir şaħś
hemįşe aǾmāl-i nā-sezā ile, ol peşįmānlıķ ķahrı kendisine kāfįdür. Ġayr Ǿaźāba iĥtiyācı
yoķdur. Öŋine aǾmāl-i nā-sezā her bār ki ħāŧıra ħuŧūr eyleye. Her sāǾat ķahr-ı Ǿaźābından
vāreste degildür. Pes ne iĥtiyāc ki bir ķarārda dāǿimā maķhūr ola. Meŝelā bir mücrimi ķatl
eyleseŋ ħod cānına minnet bilür. Zįrā bıraġurdan ħalāś olur. Lākin ol ĥāl ile ĥayātda olduķça
her bār ki efǾāl-i ķabįĥalar ħāŧırına ħuŧūr eyleye ölmekden berį degildür, dimekdür.
نعوﺫ باهلل اگر ﺭﻭﺯ حشر ﻁی نکند
686ﺫکوﺭ

60.

شفاعت تو عمل نامه اناﺙ ﻭ

NeǾūźübillāh eger rūz-ı ĥaşr ŧay koned
ŞefāǾat-i to Ǿamel-nāme-i ināŝ u źükūr

“Ŧay” düşürmek dimekdür. “İnāŝ” be-maǾnā ünŝā.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey baħşende-i kām-ı Ǿāliyān! Allāh’a śıġınuruz eger senüŋ iĥsān u şefāǾatüŋ
rūz-ı maĥşerde ünŝā ve źükūruŋ aǾmāl defterlerin düşürüp pūşįde ķılmaz ise yaǾnį kemāl-i
keremüŋden ümįd Ǿāśįnüŋ defter-i aǾmālin kemā-yenbeġį ruǿyeti iķtiżā eylese cümlesi
rüsvāy olmaġa sebebdür. Pes ümįdüm bu ki kemāl-i şefāǾatüŋ ol defterleri ŧay idüp
baķdurmamalarına emr eyleye, dimekdür.
ﺯ شرﻡ کثرﺕ عصیاﻥ من برعشه فتد
687نیشابوﺭ

61.

حسابگاﻩ قیامت چو اﺭﺽ

Zi-şerm-i keŝet-i Ǿiśyān-ı men be-raǾşe futed
Ĥesābgāh-ı ķıyāmet çü arż-ı Nįşābūr

“RaǾşe” be-maǾnā lerze. “Füted” düşer. “Ĥesābgāh” cāy-ı maĥşer. “Nişābūr” Yemen’de bir
şehrüŋ ismidür ki anda dāǿimā lerze-i zelzeleden tehį degildür.

686

Allah korusun eğer kıyamet gününde senin şefaatin erkekler ve kadınların amel defterini düşürmezse...

687

Benim suçlarımın çokluğundan utanarak kıyametin hesaplaşma yeri, Nişabur toprağı gibi titremeye başlar.

608

Maĥśūl-ı Beyt: Ey kān-ı vefā! Keŝret-i Ǿiśyānum şerm ü ĥicābı şol mertebe peydādur ki
maĥall-i maĥşere varlıķda zelzele bıraķsa gerek Nişābūr arżı gibi. Murād, keŝret-i Ǿiśyāndan
şikāyetdür.
ﺩﻡ سؤاﻝ که اﺯ تاﺏ انفعاﻝ شویم
688مغرﻭﺭ

62.

نفس شکسته گلو اﺯ ﺯبانه

Dem-i suǿāl-i ki ez-tāb-ı infiǾāl şevįm
Nefes şikeste gelū ez-zebāne-i maġrūr

“İnfiǾāl” ħacālet peşįmānlıķ dimekdür. “Gelū” boġaz maǾnāsınadur. “Zebāne” cehennem
müǾekkilleri dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Yevm-i suǿāl ki ħacālet ü infiǾāl ĥarāretinden ve zebānįler ġurūr u
heybetinden boġazumuzdan nefesümüz şikeste olacaġı vaķt vāy ĥālümüze! Eger şefāǾatüŋ
bize meded itmez ise yaǾnį şol gün ki zebāniler heybetinden dem-beste olup peşįmānlıķ
tābından nefes-şikeste olsaķ gerek. Vay aĥvāl-i pür-melālümüze eger şefāǾatüŋ yārį itmez
ise, dimekdür.
امید هست که مهر لب سؤاﻝ شوﺩ
689نامحصوﺭ

63.

عنایتت که چو عصیاﻥ ماست

Ümįd hest ki mühr-i leb suǿāl şeved
Ǿİnāyetet ki çü Ǿiśyān-ı māst nā-maĥśūr

“Nā-maĥśūr Ǿadedi nā-maǾlūm maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kāmkār-ı Ǿālem! Mādām ki Ǿiśyānumuzuŋ keŝreti lā-yuĥsā ve lāyuǾaddur, ümįddür ki kerem ü Ǿināyetüŋ āħiret suǿāli lebine mühr olup ve ol lebi suǿāl beste
eyleyüp aślā aǾmālümüzden suǿāl itmeyeler. Zįrā eger aǾmālümüzden mesǿūl olursaķ rūsiyāh olacaġumuza iştibāh yoķdur, dimekdür.
اگر به پنجه خوﺭشید ﺩﻝ بیفشاﺭﻡ
688

Sorgu zamanında ki pişmalıktan dolayı mağrur zebanilerin boğazında bile nefes tıkanır.

689

Bizim suçlarımız kadar sayısız olan senin inayetinin öyle bir umudu var ki sorgu dudağını mühürleyip

kapatır.
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690ﺩیجوﺭ

64.

بجای خوﻥ ﺯمشامش چکدشب

Eger be-pençe-i ħurşįd dil be-y-efşārem
Be-cā-yı ħūn zi-meşāmeş çeked şeb-i deycūr

“Be-y-efşārem”
[67b]
ķavrarsam ve śıķarsam maǾnāsınadur. “Deycūr” ķatı žulumātlı gice dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger pençe-i ħurşįd ile ķalbümi ķavrayup śıķarsam, dimāġından ķan yerine
gicenüŋ tįreligi ŧamar. YaǾnį göŋlüm Ǿiśyān keŝreti sebebiyle ol mertebelerde tįre olmışdur
ki pençe-i ħurşįd ile anı śıķarsam ķan çekįde idecek yerine žulumāt ŧamar, dimekdür.
ﻭفا نمیکند امید مغفرﺕ با یﺄﺱ
691مغفوﺭ

65.

نه ﺯ آنکه عفو الهی نساﺯﺩﻡ

Vefā ne-mįkoned ümįd-i maġfiret bā-yeǿs
Ne zi-ānki Ǿafv-ı ilāhį ne-sāzedem maġfūr

“Yeǿs” bir nesneden ümįd kesmege dirler. “Ne-sāzem” olmayum, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Keŝret-i Ǿiśyānum ol mertebe ġālibdür ki bu sebebden meǿyūsluġuma
maġfiret ümįdi vefā itmez. Şol cihetiyle degil ki Ĥaķ TeǾālā’nuŋ Ǿafvıyla maġfūr olmayum.
YaǾnį Ǿiśyānum sebebiyle bütün bütün muǾaźźeb olur ĥülyāsıyla Ĥaķ TeǾālā’nuŋ Ǿafv u
merĥametinden egerçi meǿyūs olmam. Zįrā Ķurǿān-ı Kerįm’inde “Lā-taķnaŧu”692
buyurılduġından deryā-yı bį-pāyān olan Ǿafv u raĥmetinden ümįdi ķaŧǾ itmem. Lākin keŝreti Ǿiśyānum beni bir ĥale dūçār eyledi ki gūyiyā ķaŧǾ-ı ümįde bāǾiŝ oluyordı. Ĥāśılı Ǿiśyānum
şol derece çoķdur ki maġfiret ümįdini geçeyazdı. Şol cihetile degil ki Ǿafv ile maġfūr
olmayayum. Murād, hücūm-ı Ǿiśyāndan şikāyetdür. Vallāhu aǾlem.
ﺯ ﻁوﻝ معصیت استغفرهللا اندیشم

690

Eğer gönlümü güneş pençesi ile sıkıştırırsam burnundan kan yerine karanlık gece damlar.

691

Umutsuzluk ile beraber olan mağfiret beklentisi fayda etmez. İlahî afla afdilmeyeceğim için değil (bu

ümitsizlik).
692

“[Allah’ın rahmetinden ümidinizi] kesmeyin.” (Zümer/39:53)
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693غفوﺭ

که گرﺩ قهر نشیند بذیل عفو

Zi-ŧūl-ı maǾśiyet estaġfurullāh endįşem

66.

Ki gerd-i ķahr nişįned be-źeyl-i Ǿafv-ı ġafūr
“Źeyl” be-maǾnā dāmen.
Maĥśūl-ı Beyt: Keŝret-i maǾśiyetden estaġfurullāh ve niyet ü ricǾat-ı ilallāh kelimātını
mülāĥaža ve ān-be-ān ħāŧıra ħuŧūr itdürelüm. Zįrā ķahr ŧozı Ġafūr’uŋ Ǿafvı dāmenine
irişmez. YaǾnį biz keŝret-i Ǿiśyāndan tāǿib ü müstaġfir olalum ve hemįşe raĥmet-i Raĥmān’ı
mülāĥaža ķılalum ve andan meǿyūs olmayalum. Zįrā Ĥaķ TeǾālā’nuŋ Ǿafv u keremi
dāmenine gerd-i ķahr ķonmaz. YaǾnį Ġafūr Ǿāśį bendesine maġfiret eyledügi śūretde gerd-i
ķahrı raĥmet itmeye māniǾ olamaz, dimekdür.
بعوﻥ نعمت عشق تو فاﺭغم ﺯ نعیم
694انگوﺭ

67.

نه بوی شیر شناسم نه ﻁاﺭﻡ

Be-Ǿavn-ı niǾmet-i Ǿaşķ-ı to fāriġem zi-naǾįm
Ne-būy-ı şįr şināsem ne ŧārem-i engūr

“Cūy-ı şįr” süd ırmaġı dimekdür. “Ŧārem” üzüm aśması çārdaġına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān-ı kāǿināt! Bālāda źikri sebķat iden aĥvāl ki cümlesi pür-melāldür,
ĥamdülillāhi TeǾālā biz ol aĥvālden berį olup senüŋ Ǿaşķuŋ niǾmeti Ǿavnıyla cennet
niǾmetlerin źevķ ü śafāsından fāriġ olup ne süd ırmaġını anlarız ne ŧārem-i engūri. YaǾnį
cennet niǾmetlerinden ve Ǿale’l-ħuśūś şarābından fārigüm ancaķ dįdāruŋ vuślatı bize kāfįdür,
dimekdür. Allāhumme yessir lenā695
همین بس است اگر ناجیم اگر مغضوﺏ
696محشوﺭ

68.

که بوالی تو فرﺩا همی شوﻡ

Hemįn bes est eger nācįyem eger maġđūb
Ki be-velā-yı to ferdā hemį şevem maĥşūr

693

Allah korusun suçlarımın büyüklüğünden dolayı Gafur olan Allah’ın affının eteğine kahr tozu oturur diye

endişe ederim.
694

Senin aşk nimetinin yardımıyla cennet kaygısından azadeyim. Süt kokusunu da üzüm asmasını da bilmem.

695

Allahım bize müyesser kıl.

696

Kurtulmuş olsam da kahrolmuş olsam da yarın senin aşkınla mahşere çıkacağım, bu bana yeter.

611

“Velā” maĥabbet dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey bāǾiŝ-i mümkināt! Eger nācį eger maġđūb
[68a]
olayum aślā ķaydum degildür. Hemān bendeŋe bu yeter ki yarın rūz-ı cezāda senüŋ Ǿaşķ u
maĥabbetüŋle ĥaşr olayum. YaǾnį Ǿiśyānuma nažaran maġđūb olursam ħavf eylemem
mādām ki maĥabbetüŋle olayum, dimekdür.
ﺯ عوﺩ مهر ﻭگالﺏ ﻭفاست عنصر من
697مﺄموﺭ

69.

اگر برفتن ﺩﻭﺯﺥ همی شوﻡ

Zi-Ǿūd-ı mihr ü gülāb-ı vefāst Ǿunśur-ı men
Eger be-reften-i dūzaħ hemį şevem meǿmūr

“Mihr” maĥabbet maǾnāsınadur. “ǾUd” Ǿūd aġacı dimekdür. “ǾUnśūr-ı men” benüm
vücūdum Ǿanāśırı. YaǾnį vücūdum māyesi.
Maĥśūl-ı Beyt: Vücūdum māyesi maĥabbet Ǿūdından ve vefā gül-ābından muĥammerdür.
YaǾnį vücūdum ser-māyesi heb maĥabbet Ǿūdı ve vefā gül-ābından ibnā olmışdur. Pes eger
dūzaħa gitmege meǿmūr olursam.
ببزﻡ جنتیاﻥ انجمن ﻁراﺯ بهشت
698بخوﺭ

70.

ﺯ ﺩﻭﺩ آتش ﺩﻭﺯﺥ برﺩ بجای

Be-bezm-i cennetiyān-ı encümen-ŧırāz-ı behişt
Zi-dūd-ı āteş-i dūzaħ bered be-cāy-ı buħūr

“Ŧırāz” zįnet virici maǾnāsınadur. “Dūd” ŧuman maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger dūzaħa meǿmūr olup iĥrāķ bi’n-nār olursam, Ǿunśūrum Ǿūd ve vefā gülābı olduġından cennetiyān bezmine āteş-i dūzaħ benüm Ǿunśūrum ŧumanından buħūr yerine
iletür. YaǾnį Ǿunśūrum maĥabbet Ǿūdı ve vefā gül-ābı olduġından āteş-i dūzaħ beni iĥrāķ
eyledügi vaķt ol Ǿūd u gül-āb rāyiĥa-i ŧayyibesi cennetiyān bezmine buħūr yerine iletürler.
Zįrā ehl-i behiştüŋ śafāları ancaķ buħūr u Ǿūd rāyiĥalarıyla olur. Ben daħı Ǿūd u gül-ābla

697

Eğer cehenneme gitmeye görevlensem de benim unsurum sevgi udu ve vefa gülsuyundandır.

698

Cennet meclisini süsleyen cennetlilerin meclisine kokulu buhur yerine cehennem ateşinin dumanını götürür.

612

muĥammer olduġumdan ġayrı āteşe gitmek meǿmūr olup iĥrāķ olursam benüm rāyiĥamla
ehl-i behişt śafālanurlar. Pes bu śūretde Ǿiśyānum sebebiyle dūzaħa daħı meǿmūr olursam
şānumdandur. Zįrā dūzaħa meǿmūr olmam Ǿaźābdan ötüri degildür ancaķ Ǿūd u gül-ābum
rāyiĥasıyla bezm-i cennetiyān encümen-ŧırāz olsun içündür. Ĥāśılı ey Ĥabįb-i Ĥaķ! Saŋa
maĥabbetüm ĥasebiyle Ǿūd u gül-āb oldum. Pes dūzaħa daħı meǿmūr olursam çe bāk!
Dimekdür.
ﺯکواﺕ مهر تو حاشا که کرﺩ هم بطباﻉ
699کافوﺭ

71.

کند بباﺩﻩ تبسم ﻁبیعت

Zekevāt-ı mihr-i to ĥāşā ki ger dehem be-ŧıbāǾ
Koned be-bāde tebessüm ŧabįǾat-ı kāfūr

“ŦıbāǾ” birbirine muħtelif ŧabįǾatler, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Leyle-i Ķadr! Zi-mūyet tārį v’ey vaĥy-ı menzil zi-lebet güftārį, ĥāşā ki
senüŋ Ǿaşķ u maĥabbetüŋ zekevātını ve anuŋ fażlasından bir miķdārını ŧabāyiǾ-i muħtelifāna
vireyüm ki kāfūr ŧabįǾatı bādeye tebessüm ider. Meşhūrdur ki kāfūr didükleri eczānuŋ
ŧabįǾatı bārūddur. fi’l-meŝel bāde ile bir ferd mest olup kāfūrdan bir miķdār tenāvül eylese
mestligi külliyen iźāle vü defǾ eyler. Pes bu śūretde kāfūr bādeyi źevķe alup aŋa tebessüm
eyler. Bunda kāfūrdan murād maĥabbet-i cānāndur. Bāde Ǿāşıķa işāretdür. Pes dimek olur ki
yā Resūlallāh senüŋ maĥabbetüŋ zekevātı
[68b]
baŋa irişdüginden anuŋla zindegānįlik eyledügüm śūretde ĥāşā ki andan bir miķdār fażla
ŧabāyiǾ-i muħtelifeye vireyüm. Zįrā eger nā-ehle senüŋ maĥabbet-i esrāruŋ zekevātı
fażlasından virürsem maĥabbetüŋ tebessüm idüp istihzāya almış olur. Pes bu śūret nāehllikden ĥāśıl olur. Ben ise maĥabbetüŋ ehliyüm, dimekdür. Vallāhu aǾlem.
محبت تو نهاﺩﻩ بسینه اﻡ ﺩاغي
700ناسوﺭ

72.

که نست سوﺩﻩ الماﺱ ﻭ معنی

Maĥabbet-i to nihāde ne-sįneem dāġį
Ki nist sūde-i elmās u maǾnā nāsūr

699

Senin sevgi zekâtlarından haşa eğer tabiatlere bir parça verirsem kafurun tabiati şarabın yüzüne gülümser.

700

Senin muhabbetin gönlümde öyle bir dağ bırakmış ki ne ezilmiş elmasla ne de nasırla olur.

613

“Sūde-i elmās” elmāsuŋ ezilmişine dirler. Meŝelā bir ādemüŋ yarasına sūde-i elmāsı śaçsalar
zehr olmaķ taķrįbiyle ol yire ħoş olmaz belki helākine bāǾiŝ olur. “Nāsūr” gerçi luġatde bir
ŧamaruŋ ismine daħı dirler. Lākin bunda şol yaradur ki aślā aŋılmaya.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey merhem-baħş-ı dil-rįşān v’ey çāresāz fürū-māndegān! Senüŋ Ǿaşķ u
maĥabbetüŋ sįneme bir gūne dāġ urdı ki ol dāġ gibi şedįd dāġ ne sūde-i elmās ile olur ve ne
maǾnā-yı nāsūrda olur. YaǾnį maĥabbetüŋ sįneme ol dāġı urdı ki ol dāġa beŋzer ne sūde-i
elmāsdan ĥāśıl olur ve ne maǾnā-yı nāsūrdan meydāna gelür, dimekdür.
ﺩﻭ مرکبند ﺯبوﻥ ﺩﺭ ﻁویله عزمش
701ﺩبوﺭ

73.

یک سمند صبا ﻭ یکی کمیت

Dü merkebend zebūn der-ŧavįle-i Ǿazmeş
Yek semend-i śabā vü yekį kümeyt-i debūr

“Semend-i śabā” śabā yelinüŋ ķula atı dimekdür. “Kümeyt” ŧoru ata dirler. “Debūr” meşhūr
rūzgāruŋ ismidür ve ŧoru atı “debūra” temŝįl idüp buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ol āfitāb-ı cihān-tābuŋ bir cānibe Ǿazįmet ü teşrįf buyuracaķları hengāmda
ŧavįle-i devletlerinde vāķıǾ iki Ǿaded zebūn atları vardur ki yedeginde çekerler ol atlar birisi
semend-i śabā ve birisi kümeyt-i debūr. YaǾnį şāh-ı dü-Ǿālem bir cānibe saǾādetle Ǿavdet
buyurursa yedek-keşānlar bu iki esb-i sebük-seyri verāsında yedek çekerler, dimekdür.
اگر ﺯهمت اﻭ بهرمند بوﺩندی
702صدﻭﺭ

74.

ﻁباﻉ اهل شهوﺩ ﻭ ﺫﻭاﺕ اهل

Eger zi-himmet-i ū behremend būdendį
ŦıbāǾ-ı ehl-i şühūd u źevāt-ı ehl-i śudūr

“ŦıbāǾ” ŧabāyiǾ cemǾidür; murād insānlar ehl-i şühūd şol Ǿavāmdur ki ħiŧāb-ı ŝānį ve defǾai ŝāliŝ ħiŧābında belį dimiş olalar. Ehl-i śudūr şol źevātdur ki ħiŧāb-ı evvelde belį dimişlerdür.
YaǾnį mādām ki ervāĥ ħalķ olındı, kendilerine: Elestü bi-Rabbiküm?703 ħiŧab-ı Ǿizzet vārid
701

Onun hareket ahırında birisi sabah rüzgârı atı ve diğeri ise debur (batıdan esen rüzgâr) rüzgâr doru atı olan

çaresiz kalmış iki bineği vardır.
702

Eğer evliyaullah ve Allah dostlarının tabiatleri onun himmetinden faydalanmış olsalardı.

703

“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” (A’râf/7:172)

614

olınca kimi defǾa-i evvelįde “belį” didi, anlar śudūr ki ehlullāhdurlar. DefǾa-i ŝānįyede ve
defǾa-i ŝāliŝede belį diyenler anlar ehl-i şühūdlardur ki Ǿavāmu’n-nāsdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger ol pādişāh-ı Ǿālem-penāhuŋ himmet-i bāhiru’l-meymenetlerinden
behremend olmış olsalardı zihį devlet.
ﺯهی محاﻝ که اﺯ غیر علت اﻭﻝ
[69a]
704مﺄثوﺭ

75.

اثر قبوﻝ نموﺩی ﻁبیعت

Zihį muĥāl ki ez-ġayr-ı Ǿillet-i evvel
Eŝer ķabūl nümūdį ŧabįǾat-ı meǾŝūr

“Zihį muĥāl” bunda pek muĥālātdan kināyedür. Ǿİllet-i evvel Elestü bi-Rabbiküm? ħiŧābında
vāķıǾ olan cevābdan kināyedür. “MeǾŝūr” eŝerlenmiş ve maħlūķ olmış maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki ehl-i śudūr ve ehl-i şühūd, ol źātuŋ himmetinden behremend
oldılar, pek muĥāldür ki Ǿillet-i evvelüŋ ġayrısını anlaruŋ meǾŝūr ŧabįǾatları eŝer ķabūl
göstereler. YaǾnį Faħr-ı kāǿināt Ǿaleyhi efđalu’ś-śalavātuŋ himmet-i Ǿaliyyesinden
behremend olan źevāt Ĥaķkuŋ vaĥdāniyetden ġayrıya ĥāşā ki anlaruŋ ŧabįǾatleri śūret-i ķabūl
göstereler. YaǾnį ehl-i şehādet ve ehl-i śudūr mādām ki anuŋ himmetinden behre-yāb oldılar,
andan ġayrısını ķaçan ķabūl itmek mümkin olur? Murād Ǿālem-i ervāĥ ħalķ olup ehl-i śudūr
ve ehl-i şühūduŋ vücūd bulması ve anlaruŋ cümle-i maħlūķātdan memdūĥ olduķları ancaķ
ol mümtāz maħlūķuŋ şeref-i himmetindendür, dimekdür. Vallāhu aǾlem.
اگر مهابت اﻭ شحنه بهشت بوﺩ
705بحوﺭ

76.

تواﻥ فرﻭخت ببوﺱ ﻭ کناﺭ غاﺯﻩ

Eger mehābet-i ū şaĥne-i behişt buved
Tevān fürūħt be-būs u kenār ġāze-i baĥūr

“Şaĥne” be-maǾnā voyvoda ve żābiŧ. “Kenār” ķocuşlaşmaķ maǾnāsınadur. “Ġāze” gül-gūne,
ķızılca dimekdür. Ķarılar anı yüzlerine sürerler.

704

Tesir edilmiş olan tabiatlerin, ilk sorudan (elestu birabbikum) başka bir tesiri kabul etmesi asla mümkün

değildir.
705

Eğer onun ihtişamı cennet bekçisinde olsaydı buse ve kucak ile hurilere allık satardı.

615

Maĥśūl-ı Beyt: Eger ol ĥabįbüŋ şecāǾat u heybeti şāĥne-i behişte olsa veyāħūd olmaķ iĥtimāli
olaydı cennetde sākinān ĥūrįlere ġāzeyi būs u kenārıyla fürūħt iderlerdi. YaǾnį mehābet-i
Seyyid-i Veled-i Ādem śallallāhu TeǾālā Ǿaleyhi ve sellem żābiŧan-ı behişte olsa kemāl-i
heybetlerinden çehre-i ĥūriyāndan reng-i āli giderüp śararurlardı. Pes elbette ġāzeye
iĥtiyācları der-kārdur. BaǾd-ez-įn żābiŧān-ı behişt ġāzeyi ĥūrįlere būs u kenārla fürūħt
iderlerdi lākin ĥāşā ki ol heybet sāǿir maħlūķātda ola. Yāħūd ol źātuŋ heybeti behişte şaĥne
olsa ĥūrįler heybetine tāb-āver olamadıķlarından reng-i zerde tebdįl olacaķlarını fehm
itdükleri gibi renglerine zįnet virmek içün ġāzeyi būs u kenārla aśĥābından śatun alurlardı,
dimek ola.
به منع ﺯاﺩﻥ امثاﻝ اﻭ حکیم اﺯﻝ
706کافوﺭ

77.

ﺩهد بماﺩﺭ اﺭکاﻥ مفرﺡ

Be-menǾ-i zāden-i emŝāl-i ū ĥakįm-i ezel
Dehed be-māder-i erkān müferriĥ-i kāfūr

“Zāden” ŧoġurmaķ maǾnāsınadur. “Ĥakįm-i ezel” Ħālıķ-ı Lem-yezel dimekdür. “Müferriĥ”
maǾcūn maǾnāsına istiǾmāl olınur. “Kāfūr” maǾlūm eczādur ki bir Ǿavrat yā bir er ekl eylese
recūliyeti maĥv olup zürriyetinden münķaŧıǾ olur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Seyyidü’l-Enbiyā śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ emŝāl u aķrānı
ŧoġmasun menǾi içün māder-zāde yaǾnį ŧoġuran analara ĥakįm-i ezel kāfūrdan
[69b]
maǾcūn yidürüp mümkināt min-baǾd emŝālini görmese gerek. Zįrā emŝālini tefaĥĥuś idüp
ķurǾa-zen melāǿik olduķda aķrānı Ǿademden ġayrı žuhūr itmedi. Pes bir źātuŋ emŝāli Ǿademi vāķıǾ ola aķrānını māder-zād ķaçan vücūda getürüp mümkināt anı müşāhede eyleye,
dimekdür.
تویی که کرﺩﻩ ضمیرﺕ ﺯﺭﻭی شاهد عقل
707ﺩﻭﺭ

78.

باستین هدایت غباﺭ غفلت

Toyį ki kerde żamįret zi-rūy-ı şāhid-i Ǿaķl
Be-āsitįn-i hidāyet ġubār-ı ġaflet dūr

706

Ezel bilgesi, onun gibileri doğurmasın diye unsurlar anasına ferahlatıcı kafur verir.

707

Senin zatın hidayet eli ile akıl sevgilisinin yüzünden gaflet tozunu silmiştir.

616

“Şāhid-i Ǿaķl” Ǿaķl-ı kül ve Ǿaķl-ı evvel ve Ǿaķl-ı aşer daħı dirler ve baǾżılar bunda murād
Cebrāǿįl ola, dimişler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey beşįr ve ķāfile-i enbiyā! Źāt-ı şerįfüŋ ol şāh-ı bį-hem-tāsuŋ ki żamįr-i
munįr-i ħurşįd-nažįrüŋ tecellįsi kendi hidāyet ü Ǿināyet-i āsitįn ile şāhid-i Ǿaķluŋ yüzinden
ġubār-ı ġafleti iźāle eyledi. YaǾnį Ǿaķl-ı evvel ki maħlūķ u meǾŝūrdur, ġubār-ı ġaflet anı iĥāŧa
eyledüginden żamįr-i munįrüŋ hidāyet-i āsitįnle anı ol ġubārdan taħlįś eyledi. Bu beyt-i püresrār şol vaķıǾa-i ĥikmet-āŝārdan kināye ola ki hįç maħlūķāt ve Ǿale’l-ħuśūś Ǿarż u semāvāt
ħalķ olmazdan Ĥażret-i Cibrįl-i Emįn Ǿaleyhi’s-selām ħalķ olınup pervāz it, diyü Cenāb-ı
Ǿİzzet’den emr śādır olıcaķ, pervāz idüp ŧoķsan biŋ yıl hevāda ŧurup hįç ķonacaķ yer
bulamaduġından baĥr-ı ĥayretde ġarķ olmışdı. Ol ĥāletde iken hevā yüzinde bir nūrānį ķubbe
görüp üzerine ķonmasını Cenāb-ı Ĥaķ’dan temennį eyledi. Pes varup ol ķubbeye ķondı ve
içine dāħil oldı. İçinde bir nūr görüp aŋa vālih ü ĥayrān iken ol nūrdan nidā geldi ki: Ey
Cibrįl ne ĥayrān ķalursuŋ? Ben şol ĥabįbüm ki hįç āferįde vuķūǾ bulmazdan ben ħalķ olınup
Ĥaķ ķudretiyle bu nūrānį ķubbede ŧururum. İmdi var git ĥayretde ķalma. Cenāb-ı Ĥaķ kimüm
ve sen kimsüŋ? diyü nidā eyledükde cevāb eyle ki: Ben maħlūķ u Ǿāciz ķulum. Sen Ħālıķ-ı
mümkināt ve źāt-ı bį-zevālsüŋ, diyü cevāb viresün. Pes kendine naśįĥat-ı tām eyleyüp irşād
eyledükde maĥalline varup meǿmūr oldılar. Ġubār-ı ġafleti rūyından iźāle eyledi didügi buŋa
işāret ola. Vallāhu aǾlem.
عدالت تو چو مصداﻕ ﻭحی مسند شرﻉ
708نوﺭ

79.

فطانت تو چو حسن عقیدﻩ منبع

ǾAdālet-i to çü mıśdāķ-ı vaĥy mesned-i şerǾ
Feŧānet-i to çü ĥüsn-i Ǿaķįde menbaǾ-ı nūr

“Mıśdāķ” ism-i āletdür. Delālet idecek ālet ve taśdįķ idecek ālet gibi. “ǾAķįde” be-maǾnā
ĥüsn-i Ǿaķįde ve iǾtiķād. “MenbaǾ” menbaǾdandur ķaynaķ maĥalli dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nāžım-ı nažžām-ı şerįǾat! ǾAdāletüŋ mesned-i şerǾe vaĥy mıśdāķıdur. Ve
daħı reǿy ü feŧānetüŋ ĥüsn ü Ǿaķįde gibi nūr maǾdenidür. YaǾnį Ǿadāletüŋ vaĥy u şerįǾatine
mıśdāķdur. YaǾnį taśdįķ idicidür. Ve reǿy ü feŧānetüŋ daħı ĥüsni Ǿaķįde gibi menbaǾ-ı
nūrdur, dimekdür.

708

Senin adaletin vahiy gibi şeriatın tahtıdır ve senin zekân iman doğruluğu gibi ışık kaynağıdır.

617

ﺯهی ﺯعدﻝ تو ﺩیرینه شهر کوﻥ ﻭ فساﺩ
[70a]
709معموﺭ

چو ﺩاﺭ ملک محبت ﺯﻅلم غم اﺯاﺩ ﻭ

80. Zihį zi-Ǿadl-i to dįrįne-i şehr-i kevn ü fesād
Çü dār-ı mülk-i maĥabbet zi-žulm-i ġam azād u maǾmūr
“Dįrįne” eski dimekdür. “Şehr-i fesād” ifsād olmış şehr ki murād sipihrdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şefįǾ-i rūz-ı rūsta-ħįz, Ǿadl ü Ǿadāletüŋ şeferinden kevnüŋ. YaǾnį felegüŋ
fesād şehri maĥabbet dārı vü mülki gibi ġam žulmından āzād u maǾmūrdur. YaǾnį egerçi
maĥabbet mülki ki göŋül mülkidür, ġam-ı Ǿaşķıyla maġmūmdur. Lākin āŝār-ı žulmden āzād
u maǾmūrdur. Keźālik Ǿadāletüŋ sāye-endāz-ı kevn olduķda eskiden ifsād olan şehr-i felek
maǾmūr u ābādan oldı, dimekdür.
ﺯبهر مصلحت ﺩهر نعت ﺭﺃی ترا
710مسطوﺭ

81.

کنند بر ﻭﺭﻕ ﺩفتر فضا

Zi-behr-i maślaĥaŧ dehr-i naǾt-ı reǿy-i to-rā
Konend ber-varaķ-ı defter-i feżā mesŧūr

“NaǾt” luġatda aĥvāli vaśf itmege dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nažžām-ı intižām! Kār-ı Ǿālem sipihrüŋ kāffe-i meśāliĥi itmām u tanžįmi
içün senüŋ reǿy ü tedābįr evśāfuŋı ķażā vü ķader śaĥįfesi evrāķlarına yazar. YaǾnį ey dürr-i
Ǿadįmü’n-nažar senüŋ reǿy ü tedābįrüŋ niǾmet-i şerįfini itmām-ı umūr-ı sipihr içün ķażā vü
ķader defteri evrāķlarına ķayd iderler ki şāyed eger bir vaķtle sipihrüŋ aĥvāline bir gūne
müşkil ĥāl vāķıǾ olursa senüŋ reǿy ü tedābįrüŋe nažar idüp temessük-i maǾmūliye eyleyeler.
Zįrā senüŋ reǿy ü tedābįrüŋ naǾtında ol ķadar Ǿibret olınacaķ aĥvāl beyān eyler ki iki Ǿālemüŋ
intižām-ı kārı anuŋla nižām bulur, dimekdür.
ﺯمستی می تلخ حمایتت ﺩﺭ چین
709

Ne mutlu ki senin adaletin sayesinde varlık ve yokluğun kadim şehri muhabbet mülkünün ülkesi gibi gam

zulmünden özgür ve mamurdur.
710

Feleğin işleri için senin aklının övgüsünü feza defterinin yaprağı üzerine satır satır yazılmıştır.

618

711فغفوﺭ

82.

بسی پیاله شکستند بر سر

Zi-mestį mey-i telħ-i ĥimāyetet der-çįn
Besį piyāle şikestend ber-ser-i faġfūr

“Ĥimāyet” muĥāfaža maǾnāsınadur. “Çįn” meşhūr olan Çįn ve Māçįn mülkidür. “Faġfūr”
ism-i pādişāhdur ki belde-i meźkūre mālik idi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey mefħar-ı mümkināt! Māye-i ĥimāyetüŋde ser-best üzere olan baǾżı meyi telħ ser-mestleri hįç āferįdeden Ǿadem-i pervālarından nāşį varup faġfūr-ı Çįn’üŋ ser-i bįdevleti üzere nice nice piyāle-i faġfūrı şikest eyleyüp aħź-ı teǿŝįr eylemişlerdür, dimekdür.
ستایشم ﺯکماﻝ تو قاصرست آﻥ به
712ﺩﻭﺭ

83.

که مدﺡ خوﺩ کنم این ننگ اﺯ تو ﺩاﺭﻡ

Sitāyişem zi-kemāl-i to ķāśırest ān bih

Ki medĥ-i ħod konem įn neng ez-to dārem dūr
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Tamām-ı sitāyişgerlik aĥvālinden ķāśırum. Ve seni kemā-yenbeġį
medĥ ü ŝenā itmege Ǿadem-i liyāķatüm ĥasebiyle yegdür ki baǾd-ez-įn kendimi ŝenā idüp bu
gūne noķśāniyet-i Ǿāriyeti senden dūr ideyüm. YaǾnį medĥüŋden ķuśūrum der-kār olup
kemā-yenbeġį medĥ idemedügümden bu Ǿayblu ve noķśānlu eşǾār ile yegdür ki kendimi
medĥ idüp bu Ǿārı senden dūr ideyüm. Murād ižhār-ı Ǿaczdür.
برﻭﺡ خصم ﺯتیغت که گفته حرﻑ نجاﺕ
713سوﺭ

84.

که ﺩﺭ حریم فنا میکند تهنیه

Be-rūĥ-ı ħaśm zi-tįġet ki gofte ĥarf-i necāt
Ki der-ĥarįm-i fenā mįkoned tehniye-i sūr

“Ki gofte” kim söylemişdür? dimekdür.
[70b]
711

Çinde senin himayenin acı şarabının sarhoşluğunun etkisi ile Çin şahının kafası üzerinde birçok kadeh

kırmışlardır.
712

Benim övgüm senin kâmilliğini söylemekten âcizdir. O zaman kendimi övüp bu aybı senden uzak tutmayı

yeğlerim.
713

Senin düşmanının ruhuna kılıcından kurtulma sözünü kim söylemiştir ki yokluk meydanında eğlenir.

619

“Tehniye” mübāreklik müjdeleri dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey śāĥib-i mühr-i nübüvvet! Senüŋ tįġ-i pür-fütūĥuŋdan ķanķı ħaśmuŋ rūĥı
necāt buldı ki dünyā mülkinde sürūr tehniyeleri eyleye? YaǾnį ķanķı ħaśmuŋ rūĥıdur ki
tįġüŋden necāt bulup? dimekdür. Bu dār-ı dünyāda sürūrluķ ve tehniyelik eyleye,
istifhāmdur. Aślā bir ħaśmuŋ rūĥı tįġinden necāt bulup sürūrluķ eyleyemez, dimekdür.
ﺩﻝ حسوﺩ تو الماﺱ اگر بیاﺩ آﺭﺩ
714مکسوﺭ

85.

بدست عهد شهید ﻭفا شوﺩ

Dil-i ĥasūd-ı to elmās eger be-yād āred
Be-dest-i Ǿahd-i şehįd-i vefā şeved meksūr

“Elmās” meşhūrdur ki ġāyetde ķatı ve zehrnāk olduġından ħaśmuŋ ķalbine yād getürdi.
Meŝelā bir ādem bir ādeme ħuśūmet ü ĥased eylese elmās gibi göŋli ķatı ve zehrnāk olur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey sulŧān-ı risālet v’ey şeh-süvār-ı bālā-ħāne-i nübüvvet! Senüŋ ĥasūduŋ
göŋli ne mertebede saħtdur ki elmās bu ķadar saħt iken ve şehįd-i vefā olan Ǿaşķuŋ Ǿahdi
elinde maĥfūž iken ĥasūd göŋli yādına getürse fi’l-ĥāl ħalel-peźįr olur. Gerçi bir maǾnā böyle
olmaķ gerek ammā aśl maǾnā bu ola ki: Eger ĥasūduŋ münkesir ü münzecir olan ķalb-i nāpāki elmās ħāŧıra getürüp bir kez yādından geçürse ol ķadar ķatı iken bir mertebe süstlıķ
kesb eyler ki şehįd-i vefā olan Ǿahdüŋ elinde meksūr olur. Meŝelā bir Ǿahdį ki cānib-i
maǾşūķdan śādır olmış idi ki Ǿāşıķa vefā eylesün içün, Ǿāşıķ maǾşūķdan ol Ǿahdüŋ vefāsını
görmeyüp Ǿahd-i vefānuŋ elinde şehįd olmış olur. Pes dimek olur ki ey źāt! Ĥasūduŋ göŋli
kemāl-i zecrden gör ki ne mertebe süstlıķ kesb eylemiş ki egerçi elmāsuŋ saħtlıķda şöhreti
der-kār ise de ol meksūr olan ĥasūduŋ ķalbi ħāŧırına ħuŧūr idüp cereyān iderse bir derece
balta-miŝāl ĥālet-i süste dūçār olur ki şehįd-i vefā olan żaǾįf ü naĥįf Ǿahdüŋ elinde düşse fi’lĥāl münkesir olup perākende olur. Ĥāśılı senüŋ ĥasūduŋ şiddet-i ĥasedden bir mertebe
ķırıķlıķ ve süstlıķ kesb eylemişdür ki eger ol ĥālde elmās-ı saħt-esāsı ħāŧırına getürse fi’l-ĥāl
ĥālet-i süste dūçār olur. Bir mertebe ki eger ol elmās şehįd-i vefā olan Ǿahdüŋ elinde düşse
pāre pāre olur. YaǾnį ĥasūduŋ ķalbi ol mertebede zehrnāk u münkesirdür ki zehr-i helāhil
olan elmāsuŋ müsemmim olmasına bāǾiŝ olur. Ve anuŋ ħāŧırına ħaŧūrı sebebiyle şehįd-i vefā
olan Ǿahdüŋ elinde pārelenür çıķar gider, dimekdür. Vallāhu aǾlem.

714

Sana haset eden kişinin kalbi o kadar sertleşmiştir ki eğer elması hatırlarsa vefa şehidinin eli ile kırılır.

620

همیشه تا جگر خوﻥ چکاﻥ گمراهاﻥ
715ﺯنبوﺭ

86.

بوﺩ ﺯنثر بشرﻡ آشیانه

Hemįşe tā ciger-i ħūn-çekān-ı gümrāhān
Buved zi-neŝr be-şerm āşiyāne-i zenbūr

“Hemįşe tā” dāǿimā olsun, dimekdür. “Çekān” ŧamlayıcı maǾnāsınadur. “Güm-rāhān”
đalālet yolını ŧutanlar
Maĥśūl-ı Beyt: Yā Resūlallāh! Senüŋ rāh-ı hidāyetüŋi yaǾnį şerǾ-i şerįfüŋi bıraġup ŧarįķ-i
đalāleti iħtiyār iden güm-rāhlaruŋ cigeri hemįşe ħūn[71a]
çekān olup itdügi Ǿiśyānı şermi neŝrinden anuŋ dil-i jeng-bārı āşiyāne-i zenbūr gibi ve Ǿale’lħuśūś ķalbur gibi delik delik olsun, dimekdür.
همیشه تا ﺩﻝ آشفته بخت اهل فنا
716سوﺭ

87.

ﺯهجر ﻭصل بوﺩ مایه سنج ماتم

Hemįşe tā dil-i āşüfte-baħt-ı ehl-i fenā
Zi-hicr ü vaśl buved māye-senc-i mātem-i sūr

“Āşufte” perįşān u perākende dimekdür. “Senc” ŧartmaķ maǾnāsına istiǾmāl olınur ki
mevtālar fenā bulup ile’l-ķıyām hicrüŋdedürler ve mātem ü sürūruŋ ne olduġını güzelce
ŧartmışlar ve aŋlamışlardur. “Tā” bunda dek maǾnāsınadur. Zįrā mevtālar ķıyāmete dek ol
mātem u sürūruŋ māyesini ve aĥvālini ŧartmaķdadırlar.
Maĥśūl-ı Beyt: Āşufte-baħt u perįşān-dil olan mevtālar ki dāǿimā vuślat-ı ĥayāt hicrinden
mātem ü sūrı sencįde eylerler. YaǾnį mevtālar ki hicret māteminden vuślat sürūrı māyesini
sencįde idüp aĥvālin tecrübe ve bilene ķadar murād ķıyāmına dinür.
خرابه ﺩﻝ مجرﻭﺡ امتاﻥ تو باﺩ
717معموﺭ

ﺯنوﺵ ﺩاﺭﻭی الطاﻑ شاملت

715

Her zaman yolunu kaybetmişlerin kanlı ciğeri utanç hançerinden arı peteğine dönüşmüştür.

716

Her zaman yokluk diyarı sakinlerinin bahtsız gönlü hicran ve vuslat etkisi ile yas ve düğün gerekçesini

ölçmektedir.
717

Senin ümmetin yaralı gönlünün harabesi kapsayıcı lütufların ilacıyla mamur olsun.

621

Ħarābe-i dil-i mecrūĥ-ı ümmetān-ı to bād

88.

Zi-nūş-dārū-yı elŧāf-ı şāmilet maǾmūr
“Nūşdār” ħoş Ǿilāc dimekdür. “Şāmil” ķaplamaķ ve iĥāŧa eylemek maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ħˇāce-i livā-yı saǾādet! Şol mevtālar ki vuślat-ı ĥayāt hicrinden mātem ü
sūrı sencįde idene ķadar senüŋ ħarāb ve dilleri mecrūĥ olmış ümmetlerüŋ dilleri cerāĥati
üzerine senüŋ kāffe-i Ǿālemiyāna şāmil ü ǾaǾid olan elŧāf-ı mālā-nihāyeŋüŋ nūş-dārūyı olup
ol dārūnuŋ şifāǿıyla maǾmūr olsunlar. YaǾnį ümmetlerüŋ ķıyāmete dek zevāl bulmasa gerek.
Ǿİśyānları sebebiyle perįşān olan göŋüllerüŋ mecrūĥ ve ħarābelerine kāǿināta şāmil elŧāfuŋ
nūş-dārūsı şifāǿıyla maǾmūr u ābādān olsunlar, dimekdür.
شبی ﺯﺩﻭلت ﺭؤیای افتخاﺭ ﺭسل
718شعوﺭ

علم ﺯعرﺵ ﺯﺩﻡ ﺩﺭ میاﻥ خواﺏ ﻭ

Şebį zi-devlet-i rüǾyā-yı iftiħār-ı rüsul

89.

Ǿİlm zi-Ǿarş zedem der-miyān-ı ħˇāb u şuǾūr
“Ħˇāb u şuǾūr” beyne’n-nevm ve’l-yaķaža ki murād işbu mübārek ķaśįdenüŋ ibtidāsında
beyān itdügi “Sefįd-dem ki zedem āsitįn be-şemǾ-i şuǾūr” didüginden kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bir gice Resūl’e iftiħār sebebiyle rüǾyā ve bį-ħodluķ devletinden Ǿalem-i
Ǿarşdan urdum. Ħˇāb u şuǾūr ara yerine. YaǾnį beyne’n-nevm ve’l-yaķaža eşǾārum ve
bilgiçligüm Ǿalemini Ǿarşdan urmaġa şurūǾ eyledüm lākin benden bu cesāret ancaķ Faħr-ı
kāǿināt’a iftiħārendür, dimekdür.
خمیر مایه این قصیدﻩ آﻥ ﺭؤیاست
719سرﻭﺭ

90.

که شاﺥ ﻭ برﮒ فزﻭﺩﺵ ﺭموﺯ مرﻍ

Ħamįr-i māye-i įn ķaśįde ān rüǾyāst

Ki şāħ u berg füzūdeş rümūz-ı murġ-ı sürūr
“Ān rüǾyā” didügi ancaķ ķaśįdenüŋ ibtidāsında vāķıǾ olan ħˇāb u şuǾūrdur.

718

Bir gece peygamberlerin övüncü olan zatın düşünü görmek bahtiyarlığı ile uyku ve uyanıklık arasında arş

üzerine bayrak diktim.
719

Bu kasidenin kaynağı o rüyadır ki sevinç kuşunun sırları onun dal ve yaprağını çoğaltmıştır.

622

Maĥśūl-ı Beyt: Bu ķaśįde-i şerįfüŋ ħamįr-i māyesi yaǾnį mübdiǾi ve bāǾiŝ-i inşāsı ol mübārek
rüǾyādur ki ķaśįdenüŋ ibtidāsında nuŧķ
[71b]
olınmışidi. YaǾnį bį-ħodluķ ĥālinde Ǿālem-i Ǿulviyete teveccüh idüp baŋa keşf olan aĥvāl idi
ki bu ķaśįdeyi inşā idüp murġ-ı sürūrum ol maǾnānuŋ berg ü şāħını füzūde eyledi. YaǾnį bu
ķaśįdenüŋ böyle nažm idüp zįnet itdügüm sebebi ancaķ ibtidāsında vāķıǾ olan deryā-yı Ǿaşķ
istiġrāķı idi ki bu ķaśįdeye bu derece budaķ ve yapraķların zāǾid idüp murġ-ı sürūrumuz ŧayrı
bu maǾnā-yı rumūz-āmįzi muǾanven eyledi, dimekdür.
کسی گماﻥ نزﺩ کز برای ﺯینت شعر
720منظوﺭ

91.

براصل خواﺏ فزﻭﺩﻡ که نیست این

Kesį gümān ne-zed k’ez-berāy-ı zįnet-i şiǾr
Ber-aśl-ı ħˇāb füzūdem ki nįst įn manžūr

“Füzūdem” arturdum dimek olur. “Kesį gümān ne-zed” bize oķuyandan hįç ferd
žannitmesün, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu ķaśįde-i rūĥ-efzāyı müŧālaǾa vü müźākere iden kimesne žannitmesün ki
bālāda źikri sebķat iden aĥvālüŋ bilā-müşāhede-i şiǾrüm tezyįn olsun içün bu derecede
mübālaġa ile uyħuyı vesįle idüp anuŋ üzerine arturam öyle degil. YaǾnį kimesne dimesün ki
bu miŝillü müşāhede vü ruǿyet olınmaz illā uyħuyı vesįle idüp bu ķadar şiǾrine zįnet idiyor
ve bir ŧaķım uyħu ħayālātına aldanmış ve anuŋ üzerine şiǾrine zįnet virmiş ve bu ķadar
kelimātı nuŧķ itmiş ancaķ bu esrār-ı ġarįbe dįde-i ķalbüme müşāhede vü keşf olınup beni
şevķe getürüp Ĥażret-i Faħr-ı Cihān’uŋ ŝenāsına ibtidār itdürdi. Yoħsa ma-ĥāşā ŝümme ĥāşā
ki durūġ-āmįz kelimātla bir ŧaķım lāf u güźāf idem, dimekdür.
لذیذ بوﺩ حکایت ﺩﺭاﺯتر گفتم
721ﻁوﺭ

92.

چنانکه حرﻑ عصا گفت موسی اندﺭ

Leźįź buved ĥikāyet dırāzter goftem
Çünān ki ĥarf-i Ǿaśā goft Mūsā ender-Ŧūr

720

Şiiri süslemek için kimse gördüğüm düş üzerine bir şeyler eklediğimi zannetmesin.

721

Hikâye tatlı idi. Ve o yüzden Tur dağında Musa’nın asadan söz ettiği gibi uzun söyledim.

623

“Çünān ki ĥarf-i Ǿaśā” didügi şol rumūza işāretdür ki Cenāb-ı Ĥażret-i Ħallāķ-ı Cihān
Ĥażret-i Mūsā kemāl-i Ǿažamet ü kibriyāya ħiŧāb buyurdı ki ķavluhū TeǾālā: Ve mā tilke bi
yemįnike yā Mūsā, ķāle hiye Ǿaśāye, etevekkeǾū Ǿaleyhā ve ehuşşu bihā Ǿalā-ġanemį ve liye
fįhā meǾāribu uħrā.722 diyüp ħatm-i cevāb eyledügidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda beyān olan aĥvālüŋ ĥalāveti ziyāde şįrįn ü leźįźrek olduġından ŧūl u
dırāz eyledüm. YaǾnį ķaśįde-i dırāz itdügüm sebebi ziyāde şįrįnter olduġı cihetiyledür.
Ĥażret-i Mūsā’nuŋ Ǿaśā ĥarfinde vāķıǾ dırāzlıġı gibi yaǾnį Mūsā’ya: Vemā tilke bi-yemįnike
yā Mūsā723 diyüp ħiŧāb vārid olınca ħiŧāb-ı müsteŧāb-ı Ĥażret-i Ǿİzzet kendisine żiyādrek
leźįźrek geldüginden yalŋız Ǿaśādur diyü ħatm-i kelām eylemeyüp evśāf-ı Ǿaśāyı beyān
eyledügi gibi ben daħı bālāda źikri sebķat iden bį-ħodluķ Ǿāleminde dįde-i bāŧınuma dürlü
leźāǿiź ĥāśıl eyledügümden ġayrı tāb-āver olamayup ŧūl u dırāza şürūǾ eyledüm, dimekdür.
حسوﺩ جاﻩ ترا باﺩ اﺯ شاهد مقصوﺩ
724مهجوﺭ

93.

چو ﺩست جوﺩ تو اﺯ ﻭصل استین

Ĥasūd cāh-ı to-rā bād ez-şāhid-i maķśūd
Çü dest-i cūd-ı to ez-vaśl-ı āsitįn mehcūr

“Cūd” seħā maǾnāsınadur.
[72a]
Maĥśūl-ı Beyt: Ey seyyidü’l-ebrār v’ey ħˇāce-i Ǿālį-miķdār! Senüŋ cāh u Ǿažametüŋ ĥāsidi
kendi şāhid-i maķśūduŋdan cüdā vü tefriķa olsun. Senüŋ kerem ü seħāvet elüŋ gibi hemįşe
vuślat āsitįninden mehcūrdur. YaǾnį buħller elini fuķarāya beźl itmesün içün dāǿimā
ceybinde ĥabs eyledükleri gibi senüŋ daħı kerem elüŋ ortalıġa baħş itmeden vaķt
bulmaduġından dāǿimā āstįnden cüdā vü mehcūr olduġı gibi ĥasūduŋ daħı keźālik maķśadı aślįsi olan murādı şāhidinden cüdā olsun, dimekdür.
چو این قصیدﻩ ﺭساندﻡ بسمع ﻭی فرموﺩ
725منشوﺭ

722

که ای ﺯنظم تو منظوﻡ لؤلؤ

“Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ?” Mûsâ dedi ki: “O benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma

yaprak silkelerim. Onunla başka işlerimi de görürüm.” (Tâhâ/20:17, 18)
723

“Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ?” (Tâhâ/20:17)

724

Senin ihtişamını kıskananların eli, senin cömetlik elin gibi istenilen sevgiliye ulaşmaktan uzakta olsun.

725

Bu kasideyi onun kulağına ulaştırdığım zaman, ey nazmından ferman incisi dizilen kişi, dedi.

624

Çü įn ķaśįde resāndem be-semǾ-i vey fermūd

94.

Ki ey zi-nažm-ı to manžūm lüǿlüǿ-i menşūr
“Lüǿlüǿ” incü dimekdür. “Menşūr” neşr olmış. YaǾnį śaçılmış maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki bu muŧavvel ü nāzenįn ķaśįdeyi Cenāb-ı Ĥażret-i Risāletmeǿāb’uŋ semǾ-i şerįfine yaǾnį ĥużūr-ı maǾnevįsine įśāl eyledüm. Hemān-dem buyurdı ki:
Ey ümmetüŋ güzįdelerinden olan ǾUrfį! Āferįnler olsun saŋa ki menşūr u perākende ķalmış
ve yabana śaçılmış lüǿlüǿleri silk-i nažma dizdüŋ. YaǾnį yayılmış ne ķadar lüǿlüǿ var ise
cümlesini silk-i nažma dizdüŋ, dimekdür.
عطای جاﺋزﻩ اخرﻭی بعهدﻩ ما
726ﺩهوﺭ

95.

حواله صله ﺩنیوی بفخر

ǾAŧā-yı cāǿize-i uħrevį be-Ǿuhde-i mā
Ĥavāle-i śıle-i dünyevį be-faħr-ı duhūr

“Cāǿize” didügi şundan kināyedür ki bir şāǾir bir kibāra ķaśįde yāħūd ġayrı bir gūne şiǾrle
medĥiye getürse ķabl-i kibārdan śādır olan baħşişe dirler. “Śıle” keźālik cāǿize vü Ǿaŧiyye
maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki ķaśįde-i ĥāżūr-ı fāǾizü’n-nūra taķdįm eyledüm, buyurdılar ki: Ey
ǾUrfį! Āħir-i dey cāǿize vü Ǿaŧāŋ bize ĥavāle eyle. YaǾnį senüŋ içün uħrevį olacaķ cāǿizeyi
Ǿuhdemüze ĥavāle eyle. İnşāǾallāh rūz-ı maĥşerde nažar u müşāhede eyleseŋ gerek ki ne
gūne inǾām u iĥsānlar śādır olsa gerek. Pes dünyevį cāǿize işte felegüŋ saŋa iftiħārı kāfįdür.
YaǾnį benüm böyle bir şāǾir-i siĥr-āferįnüm vardur, diyerek felegüŋ senüŋ üzerine iftiħār
eyledügi cāǿize saŋa kāfįdür, dimekdür.
ﺯهی جواهیر قدسی ﺯﻁبع من منظوﻡ
727معموﺭ

96.

ﺯهی ممالک معنی ﺯنظم من

Zihį cevāhįr-i ķudsį zi-ŧabǾ-ı men manžūm
Zihį memālik-i maǾnā zi-nažm-ı men maǾmūr

726

Uhrevi ödülün ihsanı bana ve dünyevi ödülün havalesi ise zamanların övüncü üzerine olsun.

727

Ne güzel cennet incileri ki benim tabiatımdan dizilmiştir ve ne güzel mana ülkeleri ki benim şiirimden

mamur olmuşlardır.

625

“Cevher-i Ķuds”den murād esrār-ı ġaybiyyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Tebārekallāh ve māşāǿallāh ki esrār-ı ġaybiyye-i ilāhiyye ŧabǾ-ı gevher-i
tįġümden nažm u žuhūra geldi ve memālik-i maǾnā nažmumla maǾmūr oldı. YaǾnį ne ħoş
devletdür bu ki nice esrār-ı ġayb-ı ŧabǾumdan nažm olup ve memālik-i maǾnā-yı nažm
şenligiyle ābād u maǾmūr oldı, dimekdür.
اگر ﺯنشوﻩ ﻁبعم اثر بباﻍ ﺭسد
728انگوﺭ

97.

سبوی می ﺩهد اﺯ جای ﺩانه

Eger zi-neşve-i ŧabǾem eŝer be-bāġ resed
Sebū-yı mey dehed ez-cāy-ı dāne-i engūr

“Sebū” destį ve şarāb ķabı maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: ŦabǾ-ı neşāŧ-engįzüm bir mertebe neşǿe-dārdur ki
[72b]
fi’l-miŝl āŝār-ı neşve-i ŧabǾumdan bāġ-ı cihāna bir ķatre rįzān olsa üzüm aśmalarında bir
ġāyetde bereket ĥāśıl olur ki dāne-i engūr birine destįler ile māl-ā-māl şarāblar ĥuśūle getür,
dimekdür.
منم که اﺯ اثر حسن ﻁبع من قلمی
729مسطوﺭ

98.

که بر صحیفه کند ﺭاﺯهای ﻭی

Menem ki ez-eŝer-i ĥüsn-i ŧabǾ-ı men ķalemį
Ki ber-śaĥįfe koned rāzhā-yı vey mesŧūr

“V’ey” żamįrdür Ĥabįb-i Ekrem’e.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm ol śāĥib-i hüner ki ĥüsn-i ŧabǾum eŝerinden ķalemüm śaĥįfe üzerine
hemįşe esrār-ı memdūĥ-ı Ǿālem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemi naķş u taĥrįr eyler, dimekdür.
سزﺩ که بی اثر ﺭنگ بی تحرک ﺩست

728

Eğer benim tabiatımın neşesinden bahçeye bir etki ulaşırsa üzüm tanesi yerine şarap testisi verir.

729

Tabiatımın güzelliğinin etkisiyle kalemiyle sayfalar üzerine şahın sırlarını satır satır yazan benim.
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730حوﺭ

99.

برﻭی صفحه نگاﺭﺩ مثاﻝ صوﺭﺕ

Sezed ki bį-eŝer-i reng bį-taharrük-i dest
Be-rūy-ı śafĥa nigāred miŝāl-i śūret-i ĥūr

“Bį-teĥarrük-i dest” el deprenmezden. “Nigāred” nigārįdendür. Naķş u taśvįr eylerse
maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Naķş-ı ķalem-i bedāyiǾ-tevǿemüm śaĥāyif-i gūn-ā-gūn üzerine bį-taĥarrük ü
bį-reng ü ālet ve bį-taĥarrük-i dest-i irādet hemįşe śaĥįfe üzerine timŝāl-i ĥūr-ı cinānı naķş u
taśvįr eyler ise maĥall-i istiġrāb ve cāy-ı istiǾcāb degildür, dimekdür.
بیرﻭﻥ کند مالﺋک سر اﺯ ﺩﺭیچه عرﺵ
731عبوﺭ

ﺩمیکه شاهد ﻁبعم کند بسدﺭﻩ

100. Bįrūn koned melāǿik ser-ez-derįçe-i Ǿarş
Demį ki şāhid-i ŧabǾem koned be-sidre Ǿubūr
“Derįçe” küçük ķapu ve pencere maǾnāsınadur. “Sidre” Ķurǿān-ı ǾAžįmu’ş-şān delāletiyle
maǾlūm-ı ħāś u Ǿām olan Sidretü’l-Müntehā’dur ki ehline taǾrįfden müstaġnįdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Sākinān-ı Ǿarş-ı muǾallā ve mütemekkinān-ı ferş-i encümen-ārā olan melāǿiki Ǿiśmet-intimālar derįçe vü revzenelerinden temāşā içün başların çıķarurlar. Şol demde ki
şāhid-i ŧabǾum Sįretü’l-Müntehā’ya Ǿurūc eyleye yaǾnį nezāket-i şāhid-i ŧabǾum bir
mertebededür ki eger cānib-i Sidre’ye Ǿubūr iderse eŝnā-yı mürūrında temāşā içün melāǿiki heft-ķıbāb semāvāt-ı ser-taĥrįrlerin revzene-i Ǿarşdan ŧışra çıķarup nigerān ķılurlar,
dimekdür.
بیک لباﺱ نگنجد چو جوهر اﻭﻝ
732شعوﺭ

ﺯاﺯﺩحامی معانی ﻭ کبریای

101. Be-yek libās ne-gonced çü Cevher-i Evvel
Zi-izdiĥāmį maǾānį vü kibriyā-yı şuǾūr

730

Renk izi olmadan ve el hareketi olmadan sayfa üzerine huri resmini çizmek yakışır.

731

Benim tabiatımın güzeli Sidre ağacının yanından geçtiği zaman melekler arş penceresinden kafalarını dışarı

çıkarır.
732

Manaların bolluğu ve idrakın yüceliğinden dolayı Cebrail gibi bir gömleğe sığmaz
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“Ne-gonced” śıġmaz dimekdür. “Cevher-i Evvel” ehline maǾlūm olan cevher-i źātdur ki
Cenāb-ı Ħudāvendiçün celle celāluh mümkinātuŋ iĥdāŝ u įcādına irāde-i Ǿaliyye źāt-ı
Ǿaķdesin taǾalluķ buyurduķlarından Cevher-i Evvel’i meydāna vażǾ eyleyüp andan Ǿālemüŋ
iźā erādallāhe şeyǿen en yeķūle lehu kün feyekūn733 mażmūn-ı münįfi üzere tekvįn ü iĥdāŝına
irāde-i Ǿaliyye-i Lem-yezelįde śādır olup el-ĥāletu hāźihį mümkināt içre cevelān iden hestįi mevcūdāt ol cehver-i źātuŋ žuhūrıyla vāķıǾ olmışdur. Pes Cevher-i Evvel ol muķteżā-yı
irāde-i ezeliyye yetmiş iki biŋ Ǿālemden baş gösterdügi žāhir oldı.
Maĥśūl-ı Beyt: Cevher-i Evvel ve māye-i ezel bir libāsda śıġmayup envāǾ-ı gūne ŧarafdan
baş gösterdügi gibi cevher-i ŧabǾum ve māye-i Ǿaķlum keŝret-i izdiĥām-ı maǾānįden ve
kibriyā-yı şuǾūruŋ ifrāŧından bir libāsa
[73a]
śıġamayup reng-āmįz libās-ı maǾnādan baş çıķardı, dimekdür.
هنوﺯ ﺩﺭ عدمست آنکه با منش سنجد
734بحضوﺭ

ﺭﻭاﻥ انوﺭی آﻭﺭﺩ این خبر

102. Henūz der-Ǿademest ān ki bā-meneş senced
Revān-ı Enverį āverd įn ħaber be-ĥużūr
“Senced” ŧartılmaķ maǾnāsınadur. “Enverį” şuǾarā-yı selefden birinüŋ ismidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Fenn-i şiǾrde benümle imtiĥān u sencįde olacaķ şaħś henūz Ǿademdedür. Zįrā
bu ħaberi ĥużūra rūĥ-ı Enverį getürdi. YaǾnį fenn-i şiǾrde aķrānum olmaduġı Ǿālem-i beķāda
olan rūĥ-ı Enverį’den istiǾlām olınmışdur ki murād, Enverį baŋa hem-pā olmaduġı gibi
sāǿirler ķanda ķaldı? Dimekden kināyedür.
بخواﻥ بر اهل فنا شعر من ضرﻭﺭﺕ نیست
735صوﺭ

که منت ﺩﻡ عیسی کشند یا ﺩﻡ

103. Be-ħˇān ber-ehl-i fenā şiǾr-i men żarūret nįst
Ki minnet-i dem-i ǾĮsā keşend yā dem-i śūr
733

“Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.” (Yâsîn/36:82)

734

Enveri’nin ruhu yanıma benimle kıyaslanacak birisi hala yokluk diyarındadır diye bir haber getirdi.

735

İsa nefesi veya Sura üflenmesinin minnetini çekmeye gerek yok; yokluk diyarının adamlarına (ölülere)

benim şiirimi oku. (Kıyam ederler)
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Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį merĥūm ħiŧāb-ı Ǿām idüp buyurur ki: EşǾār-ı belāġat-āŝār ve ebyāt-ı
ŝelāŝet-diŝārumı ehl-i fenā üzerlerine ķırāǿat idüŋüz. Zįrā dem-i ĥayāt-baħş-ı ǾĮsā Ǿaleyhi’sselām ile śūr-ı İsrāfįl’e żarūret iķtiżā itmez. YaǾnį eşǾār-ı keh-rübāmuz ol ķadar şevķ-engįz
ü ŧarab-āmįzdür ki neşǿe-i leźźetinden mevtālar ĥayāt bulurlar. Pes fenā bulmış ve Ǿižāmı
zįr-i turābda çürimiş mevtālar üzerine ķırāǿat eyle tā ki dem-i ǾĮsā ve śūr-ı teǾennį İsrāfįl’e
intižār-ı biǾŝet çekmeyüp ol eşǾāruŋ ĥalāveti anları maķbere-i vįrānelerinden ķıyām itdüre,
dimekdür.
چو این قصیدﻩ که مرﺃﺕ حسن ﻁبع منست
736منشوﺭ

ﺯاهل صوﺭﺕ ﻭ معنی سجل شدﺵ

104. Çü įn ķaśįde ki mirǿāt-ı ĥüsn ŧabǾ-ı menest
Zi-ehl-i śūret ü maǾnā secl şodeş menşūr
“Mirǿāt” āyįneye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Çünki bu ķaśįde-i raǾnā ĥüsn-i ŧabǾum mirǿāt-ı mücellāsıdur, ehl-i žuhūr ve
eśnāf-ı buŧūnuŋ ħulķından ol ķaśįde neşr olmış sicilleri olmışdur. YaǾnį bu ķaśįde ki ŧabǾum
zādesidür ehl-i žāhir maǾnā-yı žāhirįsinden istifāde ve ehl-i bāŧın nükte vü esrār-ı elfāžından
intifāǾ idüp Ǿālemüŋ iki śınıfı daħı bu ķaśįdeyi müseccel menŝūr zįver maǾnā itmişlerdür,
dimekdür.
علم ﺯجوهر کل یافت ﺯبدة الهاﻡ
737مشهوﺭ

بلی ﺭﻭاست که کرﺩ باین علم

105. ǾAlem zi-cevher-i kül yāft zübdetü’l-ilhām
Belį revāst ki kerd b’įn Ǿalem meşhūr
“ǾAlem” ism ü şöhret maǾnāsınadur. “Cevher-i kül” baǾżılar Cevher-i Evvel dimişlerdür ki
źikri bālāda mürūr itmişdür ve baǾżılar cevher-i külden murād, Cebrāǿįl Ǿaleyhi’s-selāmdur
ki yine bir maǾnādan Ǿibāretdür.

736

Benim fıtrat güzelliğime ayna olan şu kasidenin fermanı suret ve mana ehlinden tescil edildiğinde.

737

İlham kaynağı cevher-i kül elinden bir bayrak aldı. Evet bu bayrakla ünlü olsa yeridir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Bu ķaśįde-i Ǿadįmü’l-emŝāl cevher-i kül tesmiyesiyle zübdetü’l-ilhām Ǿalemi
bulmışdur. Belį cāǿiz ü revādur. Eger bu ism ü şöhretle meşhūr-ı Ǿālem olursa yaǾnį bu
ķaśįde ki encümen-ārā-yı ehl-i ķulūbdur, cevher-i küllüŋ manžūr-ı nažar-ı daķāyıķ-bįni
olduķda zübdetü’l-ilhām diyü ism tesmiye eyledi. Belį böyle ķaśįde-i nādirü’l vuķūǾ Ǿalemi meźkūr ile meşhūr olursa baǾįd degildür. Zįrā miŝli kāǿinātda žuhūr bulmamışdur,
dimekdür. Temmetü’l-ķaśįde.
16
Bu Ķaśįde-i Teşne-baħş-ı Bezm-i Eĥibbā Ol Ķāfile[73b]
Sālār-ı Evliyā YaǾnį Be-Der-i Büzürgvār İmām-ı İŝnā ǾAşer-i Bā-Ṣafā ǾAliyyü'l-Murtażā
Raḍiyallāhu TeǾālā ǾAnhu ve Kerremallāhu Veche Ḥażretlerinüŋ Sitāyişgerligindedür
[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

جهاﻥ بگشتم ﻭ ﺩﺭﺩا بهیچ شهر ﻭ ﺩیاﺭ
738باﺯاﺭ

نیافتم که فرﻭشند بخت ﺩﺭ

1. Cihān be-geştem ü derdā be-hįç şehr ü diyār
Ne-yāftem ki fürūşend baħt der-bāzār
“Be-geştem” ŧolaşdum, devr ü diyār eyledüm, dimekdür. “Derdā” ĥayf maǾnāsınadur.
“Fürūşend” beyǾ ü şirāǾ ideler, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Cihānı ser-tā-pā ŧolaşup devr-i memālik eyledüm. Ĥayf ki emśār-ı cihānuŋ
birinüŋ bāzārında baħt u ŧāliǾi fürūħt itdüklerin görmedüm ve bulmadum. YaǾnį ŧāliǾ
didükleri devleti beyǾ olınur bir maĥalli görmedüm. Ĥāśılı ŧāliǾüŋ nā-ehle müsāǾade
itmesinden teşekkįdür.
کفن بیاﻭﺭ ﻭ تابوﺕ ﻭ جامه نیلی کن
739بیماﺭ

که ﺭﻭﺯگاﺭ ﻁبیبست ﻭ عافیت

2. Kefen bi-y-āver ü tābūt u cāme nįlį kon
Ki rūzgār ŧabįbest ü Ǿāfiyet bįmār

738

Dünyayı dolaştım ve maalasef hiçbir şehir ve ülkede, pazarda baht satan bulamadım.

739

Kefen ve tabut getir ve elbiselerini mavi yap. Çünkü zaman doktorur ve sıhhat hasta olmuştur.

630

Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Kefen ü tābūtı müheyyā eyleŋ ve eŝvāb u
elbiseyi reng-i siyāh ile boyaŋ ve māteme maħśūś eyleŋ. Zįrā felek-i bed-kirdār mesned-i
ŧebābetde mürtefiǾ-nişįn olup bįmārlıġuŋ kendisi daħı bāǾiŝ-i ābādį-i Ǿālem olan keyfiyet
Ǿāfiyet erįkesine vaķār-ı salŧanat ile oŧurmış. YaǾnį Ǿālem bir ĥāli kesb itmiş ki rūzgār ŧabįb
olup bįmārı Ǿāfiyet olmış. Pes ne ħayr var, Dimekdür.
مرا ﺯمانه ﻁناﺯ ﺩست بسته بتیغ
740میخاﺭ

ﺯند بفرقم ﻭ گوید که هاﻥ سری

3. Me-rā zamāne-i ŧannāz dest beste be-tįġ
Zened be-farķem ü gūyed ki hān serį mįħār
“Ŧannāz” ķaypaķ ve şūħ u ĥįle-bāz dimekdür. “Hān” tįz ol dimekdür. “Mįħār” ķaşı
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zamāne-i ŧannāz yaǾnį felek-i ġaddār elümüzi beste ķılup ve tįġini farķuma
ķoyup ve bu ĥāletle baŋa emr eyleye ki tįz başuŋı ķaşı. Pes felek-i ġaddār ki ŧabįb olup bizi
bu ĥālete getüre bizden ne ħayr, dimekdür.
ﺯمانه مرﺩ مصافست ﻭ من ﺯ ساﺩﻩ ﺩلي
741مضاﺭ

کنم بجوشن تدبیر ﻭ هم ﺩفع

4. Zamāne merd-i meśāfest ü men zi-sāde-dilį
Konem ne-cevşen-i tedbįr ü hem defǾ-i mażārr
“Meśāfest” śāĥib-i Ǿasker dimekdür. “Cevşen” zırh didükleri demürden bir gūne kisvedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ǿacāǿibsüz aĥvāl bu ki zamāne-i ŧannāz merd-i meśāf u leşker-şikāf iken ben
sāde-dilligümle ālāt-ı cevşenle anuŋ defǾ-i mażarrat ve hem tedbįrini itmekdeyüm. Lākin bu
ĥāl muĥāldür ki ĥuśūl-peźįr ola, dimekdür.
گل حیاﺕ من اﺯ بسکه هست پژمرﺩﻩ
742ﺩستاﺭ

اجل نمیزند اﺯ ننگ بر سر

740

Alaycı felek elim bağlı hâlde kılıcını kafama koyup hadi kafanı kaşı, diyor.

741

Felek gerçek savaş adamıdır ama ben saflığımdan dolayı tedbir ve vehim zırhı ile zararlarını defetmeye

çalışıyorum.
742

Benim hayat çiçeğim öyle solgundur ki ecel utancından sarığına bile takmaz.
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5. Gül-i ĥayāt-ı men ez-bes ki hest pejmürde
Ecel ne-mįzened ez-neng ber-ser-i destār
“Pejmürde” śolmış maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm ĥayātum küllį bir mertebe pejmürde ve śolmış ki ecel bile anı ol ĥālde
göricek destārına el uramaz. YaǾnį teǾaddį-i felek-i ġaddārdan bir mertebe śoldum ki
Melekü’l-Mevt ķabż-ı rūĥ içün yanuma gelince Ǿārından destāruma el urmaz ki ķabż-ı rūĥ
eyleye, dimekdür.
ﺯمنجنیق فلک سنگ فتنه می باﺭﺩ
6. Zi-mancınıķ-i felek seng-i fitne mįbāred
[74a]
743حصاﺭ

من ابلهانه گریزﻡ ﺩﺭ آبگینه

Men eblehāne gürįzem der-āb-gįne ĥiśār
“Mancınıķ” zamān-ı sābıķda ŧūp u tüfeng olmaduġından çarķ u feşārek ile bir gūne çarķ-ı
felek ķurup üzerine ķatı büyük bir ŧaş ķoyup muĥāśara itdükleri beldeye endāħte eylerler
imiş. “Ĥiśār-ı ābgįne” şįşeden ķalǾa dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Felek mancınıġından seng-i fitne yaġıyor. Ne Ǿaceb bu sāde-dillik ki ben
eblehāne taħlįś-i cān u girįbān içün ābgįne ĥiśārına firār idiyorum. Bu ise Ǿadem-i imkāndur
ki felegüŋ bu miŝillü sengine ĥiśār-ı ābgįne tāb-āver ola.
عجب که نشکنم این کاﺭگاﻩ مینایي
744ﺯخماﺭ

که شیشه خالی ﻭ من ﺩﺭ لجاجتم

7. ǾAceb ki ne-ş’kenem in kārgāh-ı mįnāyį
Ki şįşe ħālį vü men der-lecācetem zi-ħumār
“Lecācet” eźiyet ü şefķat u Ǿinād maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAcebdür ki bu kārgāh-ı mįnāyį yaǾnį bu mįnā vü şįşeye beŋzer felegi eger
terk idüp şikest itmez isem. Zįrā dāǿimā ħumār bį-ħodluġından ĥālet-i lecāc ve meşaķķat

743

Felek mancınığından fitne taşları yağmaktadır ama ben aptalca cam kalesine doğru kaçarım.

744

Camdan bu tezgâhı kırmazsam şaşılır mı ki şişe boş ve ben mahmurlıktan inad içindeyim.
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eźiyetindeyüm. Ĥālbuki bu bāde şįşe-i śahbādan tehįdür. YaǾnį ben ĥālet-i ħumārdan lecācet
eźiyetinde olduġum śūretde bu mįnā-miŝāl felege ne imtinān ideyüm. Pes bu yegdür ki bu
mįnā felegi terk ü şikest ideyüm. Zįrā ħālį bir şįşedür. Hįç ferdüŋ derdine dermān ve
ħumārını iźāle itmemişdür, dimekdür.
چنین که ناله ﺯﺩﻝ جوشد ﻭ نفس نزنم
745چناﺭ

عجب مداﺭ گر آتش برآﻭﺭﻡ چو

8. Çünįn ki nāle zi-dil cūşed ü nefes ne-zenem
ǾAceb me-dār ger āteş ber-āverem çü çenār
“Çenār” meşhūr olan aġaçdur ki ekŝeriyā şehrler ve ķaryeler içinde ve śu kenārlarında biter.
Maĥśūl-ı Beyt: Böyle ki ķalbümden nāle vü feryād cūş u ħurūş idiyor ammā nefes urmam.
YaǾnį nāle vü feryādumı ižhār u āşikār itmem. Ve kemāl-i ġayretümden derūnumda mıżmār
u ketm idiyorum. Pes ġayretden Ǿaceb ŧutma eger çenār-miŝāl derūnumda āteş žuhūr idüp
kendi derūnumı iĥrāķ eylersem. Rivāyetdür ki: çenār aġacı ġāyetde çoķ yaşarmış. Seneler
geçince içinden kendiliginden āteş peydā idüp içini iĥrāķ eyler lākin dışından bellü olmaz.
Ancaķ kesildügi vaķt bellüdür ki içi iĥrāķ olmış. Pes ben daħı çenār-miŝāl kendiligümden
āteş peydā idüp derūnumı iĥrāķ bi’n-nār eyler isem Ǿaceb ŧutma, dimekdür.
اگر کرشمه یاﺭﻡ کشد ﻭ گر غم عشق
746ﺯنهاﺭ

نه آفرین ﺯلبم بشوند ﻭ نه

9. Eger kirişme-i yārem koşed ü ger ġam-ı Ǿaşk
Ne āferįn zi-lebem be-ş’nevend ü ne zinhār
“Kirişme” nāz u şįve dimekdür. “Zinhār” bunda emān maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger beni kirişme-i yār ve eger ġam-ı Ǿaşķ-ı yār depeleyüp şehįd eylerse
lebümden ne āferįn ve ne zinhār u emān śadāsını istimāǾ eylerler. YaǾnį bir mertebe felekden
Ǿuzlet-gįrüm ki varlıķ yāħūd yoķsuzluķ Ǿindümde berāberdür. YaǾnį bu cān içün cihānda hįç
bir ferde minnet-dār olmam, dimekdür.

745

Gönlümden bu kadar inilti çıkar ama nefes almam. Çınar ağacı gibi dışarıya ateş çıkarırsam şaşırma.

746

Sevgilinin nazı veya aşk gamı beni öldürürse benim ağzımdan ne aferin ne de aman sözü çıkmaz.
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ﺩلم ﺯ ﺩﺭﺩ گرانمایه چوﻥ جگر ﺯفغاﻥ
[74b]
747ﺯغباﺭ

ﺩماغم اﺯ گله خالی چو خاﻁرﻡ

10. Dilem zi-derd girān-māye çün ciger zi-fiġān
Dimāġem ez-gile ħālį çü ħāŧırem zi-ġubār
“Girān-māye” aġır ser-māye dimekdür. “Gile” şikāyet maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķalbüm derd-i girān-māyeden cigerüm feryād u fiġāndan ve dimāġum
şikāyetden ve ħāŧırum ġubārdan ħālį olduġı gibi ķalbüm daħı derd-i girān-māyeden ħālįdür.
Zįrā fiġān cigerden žuhūr eyler. Pes ben cānāndan ne ķadar derd śādır olursa şikāyet itmem.
Bu beyt beyt-i śābıķuŋ tefsįridür.
ﺩﻝ خراﺏ مرا مطلبی است آیت یﺄﺱ
748شکاﺭ

چو ﺯﻭﺩ ﺭفتن جاﻥ پیش نیم کشته

11. Dil-i ħarāb-ı me-rā maŧlabį est āyet-i yeǿs
Çü zūd reften-i cān pįş-i nįm-kuşte şikār
“Āyet” nişān u eŝer maǾnāsınadur. “Yeǿs” ümįdsüzlük dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħarāb olmış göŋlüm yeǿs āyetini ŧālibdür. YaǾnį baŋa ümįdsüzlük cevābın
virüŋ ki ben ħalāś olayum, diyerek yeǿs āyetin ŧalebindedür. Şol nįm-kuşte şikāruŋ cānı terk
itmesini temennā eyledügi gibi meŝelā bir ŧavşan yāħūd ġayr bir gūne şikār tāzį aġzına dūçār
olsa kemāl-i ħavfından yarım cān ile ķalur. Hemān eyder ki cānı tįz çıķa. Pes anuŋ gibi ǾUrfį
daħı bir şāfį cevāb ister, dimekdür.
ﺩلم چو ﺭنگ ﺯلیخا شکسته ﺩﺭ خلوﺕ
749باﺯاﺭ

غمم چو تهمت یوسف ﺩﻭیدﻩ ﺩﺭ

12. Dilem çü reng-i Zelįħā şikeste der-ħalvet
Ġamem çü töhmet-i Yūsuf devįde der-bāzār
747

Gönlüm iniltilerden dolu ciğer gibi acılardan ağırlaşmıştır ve zihnim, tozdan yoksun gönlümhatırım gibi

şikâyetten boştur.
748
749

Canının hızlı alınmasını isteyen yarı ölü bir av gibi benim yıkık gönlümün de isteği Ye’s ayetidir.
Gönlüm, halvet içinde Züleyha rengi gibi kırılmıştır. Kederim, Yusuf’a yapılan iftira gibi pazarlarda

koşmuştur.
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“Devįd” segirtdi, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķalbüm Züleyħā rengi gibi ħalvetde şikest oldı. Ġamum daħı Yūsuf
Ǿaleyhi’s-selām töhmeti gibi bāzāra ķoşdı. YaǾnį Züleyħā’nuŋ ħalvetde Yūsuf’a teklįf
eyledügi kār-ı nā-maǾķūlden rengi şikeste ve ħacāletden dem-beste oldı. Oldı lākin töhmet
Yūsuf’ı bāzāra çıķarup seyyidesine ķaśd idenüŋ ĥāli budur diyerek Ǿāleme şāyiǾ eylediler.
Pes benüm göŋlüm ile ġamum daħı böylecedür, dimekdür.
ﺯ سلک مدﺕ عمرﻡ که ﺭﻭﺯها ﻭﺭﺯیدند
750تاﺭ

که فصل شیب ﻭ شبابم گذشت ﺩﺭ شب

13. Zi-silk-i müddet-i Ǿömrem ki rūzhā verzįdend
Ki faśl-ı şeyb ü şebābem güźeşt der-şeb-i tār
“Ki” bunda istifhām ŧarįķiyle “kim” dimekdür. “Verzįd” dozdįd maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAcabā Ǿömrüm müddeti günlerinden kim çaldı ki şeb ü şebābetüm vaķti
ķaraŋuluķ gicelerle geçdi. YaǾnį taǾaccüb iderüm ki Ǿömrüm eyyāmı gicelerle geçüp hemįşe
ġam u hicrān ile geçdi. Bir mertebe ki Ǿömrümden eŝer-i ĥalāvet ŧuymadum, dimekdür.
برﻭﻥ ﺯ صوﺭﺕ ﺩیبای بالشم کس نیست
751ﺭخساﺭ

کز آستین نم اشگم بچیند اﺯ

14. Birūn zi-śūret-i dįbā-yı bālişem kes nįst
K’ez-āsitįn nem-i eşkem be-çįned ez-ruħsār
“Bįrūn” bu maĥalde dįger maǾnāsınadur. “Śūret-i bāliş” yaśdıķ śūreti dimekdür ki ǾAcem
āhālįsi yaśdıķ yüzlerine ibrişįm ile śūret naķş eylerler niteki Rūm’da ǾĮsevįler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ġarįblik keyfiyeti bir mertebe girįbānumı çāk eylemiş ki başum dįbāsını
śūretlerinden ġayrı ferd-i vāĥid kimesne yoķdur ki āsitįn-i şefķat ile ruħsārumdan nem-i eşki
sile ve pįçįde eyleye. YaǾnį hicrān beni bu derece ġarįb eyledi, dimekdür.

750

Kim ömrümden gündüzleri çalmış ki ihtiyarlık ve gençlik mevsimim hep karanlık gece içinde geçti.

751

Yastığımın ipeksi yüzünden başka kimse yoktur ki gömleğinin kolu ile gözyaşımın ıslaklığını yüzümden

alsın.
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عجوﺯ بختم اگر ﺯلفشاﻥ بیاﺭاید
[75a]
752تتاﺭ

سفید گرﺩﺩ ﺯلفین شاهداﻥ

15. ǾAcūz-baħtem eger zülfişān bi-y-ārāyed
Sefįd gerded zülfeyn-i şāhidān-ı Tatār
“Sefįd” aķ dimekdür. “Zülfeyn” teŝniyedür; iki zülf dimekdür. “Tatar” Įrān ve Daġıstan
semtlerine İslām çocuķlarına yigirmi yaşına varınca ķızlar gibi zülf śalıvirürler. Bu faķįrüŋ
daħı vaķt-i śabāvetümde dāġıstān’da başuma geldi. Belki beş sene zülüflü gezdüm.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger benüm Ǿacūze vü ferŧūte baħtum zülüflerini nižāmlayup ārāyişe
ķalķarsa Ǿacūzelikden ol ķadar sefįd olmışdur ki aķlıġı Tatar tāzelerinüŋ nāzenįn siyāh
zülüflerine bile teǿŝįr eyler, dimekdür.
کداﻡ فتنه شبی سرنهاﺩﻩ بر بالین
753بیداﺭ

که صبح ﺩﻡ نشد اﺯ خواﺏ ﺭﻭی من

16. Kodām fitne şebį ser-nihāde bālįn
Ki śubh-dem ne-şod ez-ħˇāb rūy-ı men bįdār
Maĥśūl-ı Beyt: Ķanķı fitne ve ķanķı belā bir gice başını bālişe ķodı ki ale’s-seĥer uyħudan
benümle yüz-be-yüz uyanmadı? YaǾnį her gicenüŋ belāları ki benüm ile śabāĥlayup hep beni
ķarşuladı, dimekdür.
جراحتم چو بخاﺭﺩ بعزﻡ خاﺭیدﻥ
754غداﺭ

پلنک ناخوﻥ گرﺩﺩ ﺯمانه

17. Cerāĥatem çü be-ħāred be-Ǿazm-i ħārįden
Peleng-nāħūn gerded zamāne-i ġaddār
“Çü be-ħˇāred” çün kim giçişe dimekdür. “Ħārįden” ķaşınmaķ maǾnāsınadur.

752

Bahtımın yaşlı kadını eğer onların zülflerini süslerse Tatar güzellerinin zülüfleri süslese Tatar güzellerinin

saçları beyazlar.
753

Gece hangi fitne yastık üzerine başını koymuş ve sabah vakti yüzünü bana doğru uyanmamış olsun.

754

Yaralarım kaşınsa onu kaşımak için gaddar felek kaplan tırnaklı canavara dönüşür.
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Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį merĥūm raĥmetullāhi Ǿaleyh ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Felek-i
ġaddār vāķıf-ı muvāfıķ-ı esrār-ı ilāhį olan ehl-i baśaruŋ bir mertebe Ǿadū-yı bed-kārıdur ki
eger felekde dāġ-ı derūnum cerāĥati ķaşınmaķ ķaśdın idüp gicişe ķalķarsa fi’l-ĥāl zamāne-i
ġaddār ķaplan-śıfat ŧırnaķlar peydā idüp beni yırtmaķ tedārikinde olur, dimekdür.
اگر ﻁبیب ﺩهد ناگواﺭ ﺩاﺭﻭیي
755گواﺭ

کند بشیرﻩ ﺩنداﻥ ماﺭنوﺵ

18. Eger ŧabįb dehed nā-güvār dārūyį
Koned be-şįreį dendān-ı mār nūş-güvār
“Nā-güvār” hażm olmayan Ǿilāc ki kemāl-i şiddet-i zehrden kināyedür. “Be-şįreį” ŧatlı
ŧükürük maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ŧabįb rūzgār-ı ġaddāruŋ ħaste vü mecrūĥ-mizāca bir dārū-yı nā-güvār virürse
bir derece acı ve nā-ħoşgüvārdur ki dendān-ı mār ŧükürügin ol darūya vażǾ eyleseŋ ol dārūyı
şįrįn idüp hażm olmaġa ķābiliyet kesb ider yāħūd zamāne-i ġaddār ki ŧabįb-i bed-āŝārdur,
ben ħaste vü bį-çāreye bir dārū-yı nā-ħoş-güvār virdügi vaķt ol dārūyı şįrįn ideyüm
ĥülyāsıyla ibtidārından mār şįresiyle iħtilāŧ u āmįziş idüp baǾdehū baŋa virüp nūş itdürür tā
ki ben helāk olayum içün dimekdür.
بصید موﺭی اگر ناﻭکی بزﻩ بندﻡ
756سوفاﺭ

ﺩهاﻥ ماﺭ شوﺩ ﺩﺭ گزیدنم

19. Be-śayd-ı mūrį eger nāvekį be-zih bendem
Dehān-ı mār şeved der-gezįdenem sūfār
“Zih” oķ kirişi. “Be-zih bendem” eger oķı kirişe ŧoldurup çeküp ķurmaķ eylersem yerine.
“Der-gezįdenem” beni ıśırmaġa. “Sūfār” oķuŋ kirişe bend olacaķ yarıġıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger bir mūruŋ śaydı hevesine tįr ü kemānını ŧoldurup geçmege ki ķaśd
eylersem fi’l-ĥāl beni ıśırmaġa oķuŋ
[75b]

755

Eğer tabip sindirilemez bir ilaç verse yılan dişinin şerbeti (zehir) ile onu tatlandırır.

756

Eger bir karıncayı avlamak için bir oku kemân kirişine koysam okun gezi beni ısırmak için yılan ağzı olur.
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sūfārı ejder ü mār miŝāl dehānını güşād eyler tā beni yoķ eyleye. YaǾnį felek-i ġaddāruŋ bu
mertebe ķaśdı der-kārdur, dimekdür.
ﻭگرنه ﺯبوته خاﺭی شبی کنم بالین
757خاﺭ

بسعی ﺯلزله ﺩﺭ ﺩیدﻩ اﻡ خالند

20. Veger ne zi-būte-i ħārį şebį konem bālįn
Be-saǾy-ı zelzele der-dįdeem ħalāned ħār
“Būte” diken demedi ve yıġını dimekdür. “Ħalāned” batdurur ve śoķar maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Felek-i ġaddāruŋ Ǿadāvet ü ħuśūmeti ne derecelerde olduġın nažar ķıl ki fi’lmeŝel eger bir gice pūte-i ħārı zįr-i serüme bālįn eylersem felek zelzele saǾy u kūşiş birle
dikenlerini gözüme batdurmaķ ķaśdını eyler, dimekdür.
یقین شناﺱ که منصوﺭ اﺯ آﻥ اناالحق گفت
758ﺩاﺭ

که ﻭاﺭسد ﺯﺯمانه بدستگیری

21. Yaķįn şinās ki Manśūr ez-ān Ene’l-Ĥaķ goft
Ki vā resed zi-zamāne be-dest-gįrį-i dār
“Vā-resed” be-maǾnā vāreste şeved, dest-gįr iǾānelik maǾnāsınadur. “Dār” dıraħt-ı siyāset
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Felek-i ġaddār merd-i perhįzkār ve vāķıf-ı esrāra Ǿadāveti ne mertebe der-kār
olduġı bu nükteden fehm ķıl ki Ĥażret-i Ħˇāce Ĥallāc-ı Manśūr Ǿaleyhi raĥmeti’l-Ġafūr bile
anuŋ ħāne-i siyeh-kāsesini terk itmek ārzūsıyla ifşā-yı sırr idüp dār-ı siyāseti iħtiyār eyledi.
YaǾnį fi’l-ĥaķįķa aŋlamış olasuŋ ki Manśūr’uŋ ifşā-yı rāzına bāǾiŝ kelime-i Ene’l-Ĥaķ
oldıysa şol sebebden söyledi ki meşaķķat-i felek-i nā-müsāǾidden dıraħt-ı siyāsetüŋ iǾāne vü
dest-gįrligiyle ħalāś ola, dimekdür. Vallāhu aǾlem.
شب گذشته بزانو نهاﺩﻩ بوﺩﻩ سرﻡ
759گذاﺭ

کهی اﻭفتاﺩ خرﺩ ﺭا ﺩﺭ این خرابه

757

Eğer bir avuç dikenden bir gece yastık yapsam zelzele ile gözüme dikenler batar.

758

Şunu şüphesiz bil ki Mansûr felekten kaçarak darağacına sarılmak için Enel-hak demişti.

759

Dün gece bu harabeye aklın yolu düştüğünde başımı dizlerimin üstüne koymuştum.
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22. Şeb-i güźeşte be-zānū nihāde būdem serem
Gehį üftāde ħıred-rā der-įn ħarābe-güźār
“Be-zānū nihādem” başumı dizüme ķomışdum ve murāķabeye varmışdum, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Geçen gice yāħūd dün gice ser-be-ceyb murāķabe idüp deryā-yı istiġrāba
ġarķ olmış iken fi’l-ĥāl Ǿaķlum bu vįrān u ħarāb olmış vücūdum iķlįmine güźeri düşüp bir
kez aĥvāl-i pür-melālüme nažar eyledi, dimekdür.
سری چناﻥ که نیاﺭی شنید بی ساماﻥ
760باﺭ

غمی چناﻥ که مباﺩا نصیب ﺩیگر

23. Serį çünān ki ne-y-ārį şenįd bį-sāmān
Ġamį çünān ki me-bādā naśįb dįger-bār
“Serį” çünān ki ancılayın bir başdur başum ki dimekdür. “Ne-y-ārį şenįd” işitmege ķādir ü
tāb-āver olamazsuŋ, dimekdür. “Bį-sāmān” şiddet-i meşaķķatden ārāmsuzluķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Başum bį-sāmān u bį-ārām olduġı ĥālde bir mertebe maġmūm u mükedder
idi ki ol ĥālden miķdār-ı źerre naķl olınmaķ iĥtimāli olsa anı gūş u istimāǾa tāb-āver
olamazsuŋ. YaǾnį ol ġam ancılayın bir ġam idi ki Ĥaķ TeǾālā ġayr-ı kerre baŋa yāħūd
ġayrısına müyesser itmesün. YaǾnį murāķabeye varduġum vaķt ħıredüm beni bu ĥāl ile
pejmürde
[76a]
olduġumı gördükde
بدید ﻭ گفت بعالم مباﺩ چوﻥ تو کسي
761بیزاﺭ

جهاﻥ بخویشتن آﺭای ﻭ خویشتن

24. Bedįd ü goft be-Ǿālem me-bād çün to kesį
Cihān be-ħˇįşten ārāy u ħˇįşten bįzār
“Ārāy” bezek maǾnāsınadur.

760

Başım öyle perişanlık içinde ki duymaya dayanamazsın. Gamım öyle bir gam ki tekrar asla nasip olmasın.

761

Gördü ve şöyle dedi dünyada senin gibi hem cihânı süsleyen hem de kendinden bıkmış biri yoktur.
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Maĥśūl-ı Beyt: ǾAķlum beni ol perįşāniyet birle nažar eyledükde nuŧķ idüp didi ki: Ey
derdmend Ǿālemde senüŋ gibi maġmūm u mükedder kimse olmasun. Zįrā siz şol ĥāldesüŋüz
ki cihānuŋ ārāyiş ü ālāyişin siz virürsüŋüz ve yine ol cihāndan siz bįzārsuŋuz. YaǾnį dünyā
ārāyişi ehlullāh ve ehl-i kemālüŋ ĥüsn-i himmetleridür. Ammā ĥālbuki yine kendileri bįzār
olup anı terk iderler. Pes ey perįşān u maġmūm olan ǾUrfį, şiǾr-i mānend-i siĥrüŋle cihānı
ābādān eyledüŋ lākin yine andan kendiŋ bįzār olduŋ. Zįrā felek-i ġaddār ne ķadar vāķıf-ı
esrār-ı ilāhį olan merd-i himmet-āŝār var ise anlara žulm ü taǾaddį eyler. Bįzār olduķları bu
cihet iledür, dimekdür.
مرﺽ بببن ﻭ سبب جوی ﻭ خوﺩ معالجه کن
762بیماﺭ

ﻁبیب کیست فالﻁوﻥ اگر شوﺩ

25. Maraż be-bįn ü sebeb cūy u ħod muǾalece kon
Ŧabįb kįst Felāŧūn eger şeved bįmār
“Maraż be-bįn” kendi nabżuŋı yoķlayup marażuŋı bil dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħordem beni ol ĥāl-i pür-melāl ile gördükde āġāz-ı güftār idüp didüm ki: Ey
dil-ħaste kendiŋi yoķla ve marażuŋ ne olduġını nabżuŋdan aŋla andan kendiŋe muǾālece
tedārikin eyle. Zįrā ŧabįb-i Felāŧūn şol kimsedür ki ħaste olup kendine Ǿilāc eylemiş ola.
YaǾnį ĥakįm-i ĥāźıķ ol kimesnedür ki kendi marażın aŋlayup kendi kendine dermān eyleye.
Pes sen daħı derdüŋ bilüp kendiŋe devā eyle. Bālāda źikri mürūr iden ŧabįb-i rūzgāra iǾtimād
itme, dimekdür.
بگریه گفتمش آﺭی ﻁریق عقل آنست
763میداﺭ

ﻭلیک جانب انصاﻑ هم نگه

26. Be-girye goftemeş ārį ŧarįķ-i Ǿaķl ānest
Velįk cānib-i inśāf hem nigeh mįdār
Maĥśūl-ı Beyt: Girye vü nāle iderek Ǿaķluma cevāb eyledüm ki belį pend ü neśāyiĥüŋ ķarįni rāh-ı rāstdur. YaǾnį Ǿaķılāne ŧarįķ budur. Lākin bir kez inśāf cānibine daħı nažar ķıl ki

762

Hastalığı gör ve nedenini ara ve onu tedavi et eğer Eflatun hasta olursa tabip kim olacak.

763

Ağlayarak akıl yolu budur dedim ancak insafsız da olma.

640

giriftār olduġum ālām-ı esķāmuŋ đarbı şiddetinden bende ol ŧāķat eŝeri var mı ki kendime
dermān idem, dimekdür.
کسی چگونه بساماﻥ ﺩﺭ آﻭﺭﺩ آﻥ سر
764ﺩیواﺭ

که برگرفت ﺯ ﺯانو ﻭکوفت بر

27. Kesį çe gūne be-sāmān der-āvered ān ser
Ki ber-girift zi-zānū vü goft ber-dįvār
“Sāmān” intižāmkār u ķarār u ārām u Ǿaķl maǾnāsınadur. “Kūft” çarpar maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħıredüme ħiŧāb idüp didüm ki: Şu benüm sırr-ı bįmārumı yāħūd bir kimesne
sırr-ı bįmārını ne vechile sāmān u cemǾiyet-i ħāŧır idebilür ki eger dizden başını ķaldırsa sersemlikden başını dįvāra çarpar, dimekdür.
به خندﻩ گفت سراسیمگیست کم ﺩاﺭﺩ
765همواﺭ

ﻭگرنه هاﺩی این ﺭﻩ تو بوﺩﻩ ی

28. Be-ħande goft ser-ā-sįmegįst kem dāred
Vegerne hādį-i įn reh to büdeį her bār
“Hādį” reh-ber maǾnāsına istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Cevher-i
[76b]
Ǿaķlum ħande-zenān beni muħāŧab idinüp didi ki: Ey ǾUrfį! Bir ser-semlikdür seni iĥāŧa idüp
kendiŋden bį-ħod eyledi. Yoħsa bu tedbįr ü reǿyüŋ hādįsi vü reh-beri sen idüŋ. YaǾnį ben
saŋa eyledügüm pend ü neśāyiĥüŋ reh-beri vü hādįsi sen idüŋ, dimekdür.
ﺭهت نمایم ﻭ بر خویشتن نهم منّت
766معیاﺭ

که نقدهای مرا نیست جز تو کس

29. Rehet nümāyem ü ber-ħˇişten nihem minnet
Ki naķdhā-yı me-rā nįst cuz to kes miǾyār

764

Diz üzerinden alıp da duvara çarptığı kafayı o (tekrar) kişi nasıl düzeltecek.

765

Gülerek, sersemlik seni yoldan çıkardı yoksa her zaman bu yolun rehberi sen idin, dedi.

766

Sana yol göstereyim ve eziyeti kendime yapayım. Çünkü benim (söz) nakdimi senden başkası ölçen yoktur.

641

“MiǾyār” śāĥib-Ǿayār ve miĥek dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Saŋa reh-ber olup yol göstereyüm ve yine minneti kendi üzerüme
ķoyayum. YaǾnį egerçi bu bį-ħodluķdan ħalāś olmaķ içün saŋa reh-ber olayum lākin yine
ben saŋa minnet-dārum. Zįrā benüm nuķūdum śāĥib-Ǿayārı senden ġayrı kimse degildür.
YaǾnį benümle ĥuśūl-peźįr olacaķ tedābįr ü umūr u teźākir-i nažmı şuǾūruŋ kendisi ancaķ
senüŋ himmet ü kūşişüŋledür. Pes eger sen benüm ile olmaz iseŋ benüm bir şeyǿüŋ taĥśįlinde
ķudretüm yitmez. Ancaķ tedbįrüm senüŋ himmetüŋle bu śūretde egerçi saŋa reh-ber-i rāh
olur isem daħı yine ben minnet-dārum, dimekdür.
تهی کن اﺯ همه اندیشه خطا ﻭ بنه
767االبصاﺭ

بخاک مرقد کحل الجواهر

30. Tehį kon ez-heme endįşe-i ħaŧā vü be-neh
Be-ħāk-i merķad-i küĥlü’l-cevāhirü’l-ebśār
“Küĥlü’l-cevāhirü’l-ebśār” ehl-i baśįret çeşmlerine küĥl-i cevāhir ki ħāk-ı merķad-i
münevver Ĥażret-i Ħˇāce-i Ķanber ǾAliyyü’l-Murtażā Ǿaleyhi’s-selāmdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħıredüm baŋa pend iderek didi ki: Ey ǾUrfį! Rūzgāruŋ endįşe-i ħaŧāsından
ve kāffe-i şūrişinden Ǿaķl ve başuŋı nehy eyle. YaǾnį cihān u māfįhādan kendiŋi berį eyleyüp
küĥlü’l-cevāhir olan Şāh-ı Velāyet kerremallāhu vechenüŋ mübārek merķad-i şerįflerine įśāl
eyleyesüŋ. YaǾnį varup kendiŋi ol dergāh-ı muǾallāya bende eyle, dimekdür.
چه مرقد آﻥ که ب َوﺩ ﺩﺭ شکنجه تا به فلک
768انظاﺭ

هوای منظر اﻭ اﺯ تراکم

31. Çe merķad ān ki buved der-şikence tā-be-felek
Hevā-yı manžar-ı ū ez-terāküm-i enžār
“Çe merķad” didügi bülend-merātiblikden kināyedür.

767

Kafanı bütün hatalı fikirlerden boşalt ve gözleri mücevher sürmeli nin mezarının toprağına bırak.

768

Öyle bir mezar ki feleklere kadar onun manzarasının havası bakışların kalabalığından dolayı işkence

içindedir.

642

Maĥśūl-ı Beyt: Ol Yekke-süvār-ı Düldül ve ol śaf-ārā-yı ĥavme-i tevekkülüŋ mübārek
merķad-i şerįflerine Ǿālį-cenābdur ki anuŋ manžarın nažargāhı keŝret-i züvvārdan tā-be-felek
şikence vü meşaķķatdedür. YaǾnį ol merķad-i melāǿik ħuddāmuŋ rütbe-i vālāsını nažar eyle
ki çār-gūşeden züvvāruŋ ġalebesi ve terākümi bir derecededür ki keŝret-i nažardan
manžargāhı tā-be-felek Ǿadem-i ārāmdan bį-ĥużūr olmışdur, dimekdür.
به حیرتم که چه صنعت به کاﺭ برﺩ که کرﺩ
769معماﺭ

به تنگنای جهاﻥ ﻭضع این بنا

32. Be-ĥayretem be-çe śanǾat be-kār bord ki kerd
Be-tengnā-yı cihān vażǾ-ı įn binā miǾmār
“Be-kār bord” ne işine yaradı, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Vādį-i ĥayretde ser-gerdānum ki bu teng cihān ol ĥażretüŋ ne śanǾatına ve
ne maślaĥatına yaradı ki kendi merķad-i Ǿarşāsāyı getürüp bu dār-ı dünyāya vażǾ idüp sertā-pā maǾmūr eyledi. YaǾnį bu tengnā-yı cihānuŋ ne Ǿālį-cenāb baħtı var ki Ĥażret-i aħį-i
Resūl,
[77a]
zevc-i Betūl, Śāĥib-Düldül rađiyallāhu Ǿanh ve kerremallāhu veche ol merķad-i cān-baħşı
ile kendini maǾmūr eyledi, dimekdür.
که گر بقدﺭ بلندی بیفکند سایه
770کرﺩاﺭ

محیط کوﻥ ﻭ مکاﻥ گرﺩﺩ آسماﻥ

33. Ki ger be-kadr-i bülendį ber-efkened sāye
Muĥįŧ-i kevn ü mekān gerded āsumān-kirdār
“Kevn ü mekān” luġatde semāvātı āfāķı iĥāŧa eyledügi cirm-i kāǿināta dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol şerze şįr-i Ħudā yaǾnį ǾAliyyü’l-Murtażā kerremallāhu veche
ĥażretlerinüŋ merķad-i Ǿālį-ķadri bülendį-miķdār sāye śalmaz ise muĥįŧ-i kevn ü mekān ŧabǾı āsumānį kesb eyler. YaǾnį āsumānāsā kevn ü mekān bį-ķarār olup hedm ü iħrābına iştibāh
ķılmazdı, dimekdür.
769

Dünyanın bu darlığı içinde mimar nasıl bir sanat işleyip bu binayı yapmış hayret içindeyim.

770

Ki eğer yüksekliği kadar bir gölgesi olsaydı semalar gibi kevn ü mekânı kapsardı.

643

کتابه اﺵ که ب َوﺩ سرنوشت عالم کوﻥ
771غباﺭ

چو بوی جامه یوسف برﺩ ﺯ ﺩیدﻩ

34. Kitābeeş ki buved ser-nüvişt-i Ǿālem-i kevn
Çü būy-ı cāme-i Yūsuf bered zi-dįde ġubār
“Kitābeeş” şol ħaŧdur ki Ĥażret-i Şįr-i Yezdān’uŋ saǾādet-i merķad-i şerįfi āsitānesi üzerine
mektūb olmışdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol şeb-çerāġ-ı meydān-ı maǾānįnüŋ merķad-i saǾādeti āsitānesinüŋ üzerine
mektūb u mesŧūr olan ħaŧ ki Ǿālem-i kevnüŋ ser-nüviştidür, pįrāhen-i Yūsuf Ǿaleyhi’s-selām
būsı gibi dįdeden āŝār-ı ġubārı iźāle eyler. YaǾnį ol āsitān-ı cihān-penāhuŋ pāyı bālāsında
mesŧūr olan ķażā vü ķader ħaŧŧıdur. Pes ol mübārek ħaŧ dįde-i baśįrete dūş olan dįdesinden
āŝār-ı ġubārı şol mertebe iźāle idüp görür ki būy-ı pįrāhen-i Yūsuf, dįde-i ġubār-ı YaǾķūb
Ǿaleyhi’s-selāmı iźāle eyledügi gibi. Ĥāśılı ol mübārek ħaŧdan perde-i ġaflet maĥv olup
nihān-ħāne-i vaĥdetde mesŧūr esrār-ı ilāhį mekşūf olur, dimekdür.
ﺯهی صفای عماﺭﺕ که ﺩﺭ تماشایش
772ﺩیواﺭ

به ﺩید باﺯ نگرﺩﺩ نگاﻩ اﺯ

35. Zihį śafā-yı Ǿimāret ki der-tamāşāyeş
Be-dįd bāz ne-gerded nigāh ez-dįvār
“Ǿİmāret” merķad-i saǾādetden kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Tebārekallāh ne śafālı ve cān-fezā bir ķubbe-i Ǿālį-ķadr ki anuŋ temāşāsı
seyrinde dįde-i baśįret girü dönmesin istemez. YaǾnį ol mübārek ķubbenüŋ dįvārı
temāşāsından dįdeüŋ nigāhı girü dönmek meylini itmez, dimekdür.
ﺯ سقف گنبدﺵ امساﻝ باﺯ می آید
773پاﺭ

هر آﻥ صدا که کسی ﺩاﺩﻩ ﺩﺭ حریمش

36. Zi-śaķf-ı günbedeş imsāl bāz mįāyed

771

Kitabesi, varlık âleminin alın yazısıdır ve Yusuf’un gömleğinin kokusu gibi gözlerden karanlığı giderir.

772

Bu imaretin ne güzel sefası var ki onu izlerken bakışlar duvardan sahibine geri dönemez.

773

Bir kişinin geçen sene bıraktığı bir ses kubbesinin tavanında bu yıl da yankılanmaktadır.

644

Her ān śadā ki kesį dāde der-ĥarįmeş pār
“Saķf-ı günbed” türbe-i saǾādetüŋ saķfı yüceliginden kināyedür. “Pār” sene-i māżiye
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zihį rütbe-i vālā ki Ĥażret-i śaf-ārā-yı meydān-ı dįn ve ĥattā Ĥażret-i
Seyyidü’l-Murselįn yaǾnį ǾAliyyü’l-Murtażā rađiyallāhu Ǿanhuŋ türbe-i Ǿālem-penāhįsinde
vardur. Şöyle ki eger bir ferd sene-i māżiyede ol ĥarem-i şerįfüŋ derūnına śadā bıraķsa bu
sene Ǿaksi žuhūr eyler. YaǾnį ol mübārek ĥaremüŋ künbed-i saǾādetlerine bir şaħś bülendāvāz ile śadā virüp çaġırsa ol śadā ĥaremüŋ içinde bir mertebe żāyiǾ olur ki pey-ā-pey bir
sene śadā gelmeyüp
[77b]
bir seneden śoŋra ol śadānuŋ Ǿaksi žuhūr ider, dimekdür.
چه قدﺭ صبح شناسند ساکناﻥ ﺩﺭﺵ
774گذاﺭ

که بر حوالی اﻭ شاﻡ ﺭا نبوﺩﻩ

37. Çe ķadr-i śubĥ şināsend sākinān-ı dereş
Ki ber-ĥavālį-i ū şām-rā ne-būde güźār
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Şįr-i Ħudā ǾAliyyü’l-Murtażā Ǿaleyhi’s-selāmuŋ bāb-ı Ǿināyetmeǿābın ħuddāmı ve sākinānı śubĥ ķadrini ķande bilsünler ki ol āsitān-ı refįǾü’l-bünyānuŋ
ĥavālįsi içinde aħşamuŋ kendisi güźer eylememişdür. Bes śubĥuŋ ķadrini ķande bilsünler?
Zįrā bir kişi meşaķķat u zaĥmete giriftār olmaz ise śafānuŋ ķadrini ķande aŋlar? dimekdür.
غباﺭ فرﺵ حریمش به تاﺝ عرﺵ نشست
775غباﺭ

اگر ﺯ جنبش موﺭی بلند گشت

38. Ġubār-ı ferş-i ĥarįmeş be-tāc-ı Ǿarş nişest
Eger zi-cünbiş-i mūrį bülend geşt ġubār
Maĥśūl-ı Beyt: Zihį Ǿālį-cenāb! Ferşinüŋ ġubārı Ǿarş-ı aǾlā bālāsına Ǿurūc eyler. Eger taĥrįki mūr ile ol dergāhuŋ ferşinden miķdār-ı źerre ġubār ķalķarsa yaǾnį ol dergāh bir mertebe

774

Onun kapısının sakinleri sabahın kıymetini ne bilsinler. Zira onun etrafından gece asla geçmemiştir.

775

Bir karıncanın kıpırdamasından bir toz kalksa halısının tozu arşın tacı üzerine oturur.

645

Ǿālį-ķadr ve temįzlikde bį-nažįrdür ki cünbişi mūr ile ferşinden miķdār-ı źerre ġubār ķalķarsa
tā Ǿarşa gider, dimekdür.
اگر آفتاﺏ ﺩﺭ آید به گنبدﺵ گویی
776ﻁیاﺭ

که ﺩﺭ میانه فانوﺱ شد مگس

39. Eger āfitāb der-āyed be-künbedeş gūyį
Ki der-miyāne-i fānūs şod meges ŧayyār
“Gūyį” gūyā maǾnāsınadur. “Ŧayyār” pervāz idici maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i śaf-şiken-i aǾdā aħį-i Muĥammed Muśŧafā yaǾnį ǾAliyyü’l-Murtażā
Ǿaleyhi’s-selāmuŋ künbed-i Ǿarşāsāsı şol mertebe münevver ü żiyā-dār olmış ki eger
derūnına āfitāb gelüp ķarār eylese žannidersüŋ ki fānūs yaǾnį fener içinde bir ķara megesdür
ki pervāz ider. YaǾnį āfitāb ki bu mertebe şaǾşaǾa-pāş-ı Ǿālem iken ol dut-ħāneye girince
miķdār-ı meges ķadri olur. Ĥāśılı aślā revnaķlıġı ķalmaz. Zįrā merķad-i münevverüŋ nūrı
āfitābdan hezār ķat ziyādedür, dimekdür.
گلیست ﺩﺭ چمن قدﺱ شکل قبه اﻭ
777خاﺭ

که عرﺵ ﺩاشته ﺩﻭﺭ اﻭ ﺯ کنگرﻩ

40. Gülįst der-çemen-i ķuds şekl-i ķubbe-i ū
Ki Ǿarş dāşte ber-devr-i ū zi-kungure ħār
“Kungure” burc maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol bādām-ı naħl-i velāyet ve ol süker-i nūr-ı hidāyetüŋ merķad-i münevveresi
ķubbesinüŋ şekli çemen-i ķudsden bir güldür. YaǾnį ol künbed-i Ǿarşāsānuŋ ķubbesi çemeni Ǿarş ve beyt-i muķaddesden bir güldür. Zįrā Ǿarş anuŋ devrinüŋ kunguresinden ħār peydā
eylemişdür. YaǾnį ol źāt-ı bį-hem-tānuŋ ķubbesi bir mertebe Ǿālįdür ki Ǿarş-ı aǾlāyla anuŋ
gülistānı çemenzārından ħār peydā eylemişdür. Ĥāśılı Ǿarş-ı evvel eyvānuŋ kunguresinden
çemen ü ħār kesb eylemişdür, dimekdür.
به ﺩاﻍ الله تواﻥ ﺩید یاسمن ﺩﺭ ﻭی
776

Kubbesinin üzerine güneş çıksa lambanın ortasında bir sinek uçmuş gibidir.

777

Onun kubbesinin şekli cennet bahçesinde, arşın etrafındaki dikenler kadar olduğu bir gül gibidir.

646

778ﺩیواﺭ

چو بسترﺩ ﺯ سرﺵ مهر سایه

41. Be-dāġ-ı lāle tevān dįd yāsemen der-vey
Çü be-s’tered zi-sereş mihr sāye-i dįvār
Maĥśūl-ı Beyt: Yāsemįnüŋ derūnını lāle-miŝāl dāġ-dār olduġı ĥālde görmek mümkindür
mādām ki āfitāb ol mübārek ķubbe dįvārı sāyesini anuŋ başından ķaldurursa. Rivāyetdür ki:
Bir dįvār üzerinde yāsemen aśması olup gūneş aŋa ziyāde ĥavāle olsa şiddet-i germiyetden
[78a]
derūnı lāle gibi olurmış. Pes bu beytde dimek olur ki ol mübārek ķubbenüŋ sāyesini ħurşįd
gelüp yāsemįnüŋ başından refǾ eylerse ĥasretinden derūnı dāġ-dār olur. YaǾnį yāsemen ki
nebātāt maķūlesidür. Ol bile ol mübārek dergāhuŋ sāyesinüŋ ķadr u ķıymetini bilüp bir
daķįķa mufāraķat ĥāśıl eylese derūnı lāle-miŝāl dāġ-dār olur, dimekdür.
ﺫﺭﻩ های پریشاﻥ شعاﻉ نوﺭ افشاﻥ
ّ ﺯ
779سیاﺭ

نجوﻡ بی مدﺩ آسماﻥ ﺩﺭﻭ

42. Zi-źerrehā-yı perįşān şuǾāǾ-ı nūr-efşān
Nücūm-ı bį-meded-i āsumān der-ū seyyār
“Seyyār” mübālaġa ile ism-i fāǾildür. Seyr idici ve gezici maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol revnaķ-baħş-ı kār-ħāne-i Ǿālem ve aħį-i Seyyid-i Veled-i Ādem ve nūr-ı
dįde-i kāffe-i ümem olan Ĥażret-i ǾAlį-i Ǿālį-ķadrüŋ merķad-i münevverelerinde ki perįşān
źerrelerinden nice nice nūrlar şuǾleler žāhir ü revnaķ-efşāndurlar yaǾnį ol dergāh-ı Ǿālempenāhuŋ içinde vāķıǾ źerreler şuǾāǾ-ı nūr śaçıcılardur. Pes āsumānda vāķıǾ bį-çāre nücūmlar
ol ķubbe-i saǾādet içinde seyyārlardur, dimekdür.
بسی نماند که خدّاﻡ اﻭ ﺯ آمد ﻭ شد
780همواﺭ

کنند کنگرﻩ عرﺵ با ﺯمین

43. Besį ne-mānd ki ħuddām-ı ū zį-āmed ü şod
Konend küngure-i Ǿarş bā-zemįn hemvār
778

Orada eğer güneş duvar gölgesini onun başından silerse, yaseminin lale gibi siyah damgalı olduğu

görülebilir.
779

Aydınlatan ışığının dağınık zerrelerinden dolayı gökyüzünün sayısız yıldızları orada gezmektedir.

780

Onun hizmetçilerinin gelip gitmesinden dolayı arşın yerle bir olmasına az kaldı.

647

“Ħuddām” ol melāǿike-i Ǿiżām ĥażretine işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Şįr-i Yezdān ǾAlį-i śāĥibü’l-iĥsānuŋ merķad-i münevvereleri
ħuddām u züvvārları olan melāǿike-i Ǿižām ĥażerātınuŋ gidüp gelmelerinden çoķ şeyǿ
ķalmadı ki Ǿarş bedenlerini ħāk ile yeksān ideler. YaǾnį melāǿikelerüŋ āyende vü
revenderinden baśa baśa kungure-i Ǿarş ħāk ile yeksān olmaġa hįç nesne ķalmamışdur.
Murād melāǿikelerüŋ züvvār olduķlarını beyāndur.
ﺯآستانه اﻭ ﻁعنه های نشنوﺩﻩ
781اﻅهاﺭ

به پایه پایه خوﺩ عرﺵ می کند

44. Zi-āstane-i ū ŧaǾnehā-yı ne-şünūde
Be-pāye pāye-i ħod Ǿarş mįkoned ižhār
Maĥśūl-ı Beyt: Ol źāt-ı memdūĥu’ś-śıfātuŋ āsitāne-i saǾādetinden istimāǾ olınmamış
ŧaǾneleri Ǿarş kendi rütbe vü pāyesiçün ıžhār eyler. YaǾnį Ǿarş ol āsitānı bu mertebe serkeşįde cānib-i semāvāt göricek ĥayf ki pāye ve yücelikde bunuŋla bile olamadum diyerek
kendi kendine işidilmemiş ŧaǾneler ižhār eyler. Ĥāśılı bu ŧaǾneler ki Ǿarş kendi pāyesinden
ötüri eyler, ol mübārek dergāh içün iķtiżā ider iken kendi kendine eylemege başladı,
dimekdür.
بگاﻩ جوﺵ ﺯیاﺭﺕ ﺩﺭ آستانه اﻭ
782ﺩستاﺭ

نُه آسماﻥ بته کفش گم کند

45. Bigāh-ı cūş-ı ziyāret der-āstāne-i ū
Nüh āsumān be-teh-i kefş güm koned destār
“Nüh” ŧoķuz maǾnāsınadur. “Teh-i kefş” ayaķ ķabı altına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Gāh-be-gāh züvvāruŋ keŝret-i izdiĥām u hücūmından ol āsitāne-i saǾādetde
nüh felek destārını ayaķ altında żāyiǾ eyler. Ol dergāhda bir mertebe züvvāruŋ cūş u ħurūşı
vāķıǾdur ki baǾżan nüh felek bile eŝnā-yı ziyāretde destārını züvvāruŋ ayaķları altında żāyiǾ
eyler, dimekdür.
781

Arş, onun yüce eşiğinden duyulmamış kınamaları kendi sıra sıra açıklamaktadır

782

Onun yüce eşiğinde ziyaretinin coşkulu zamanında dokuz felek, ayakkabılar altında sarığını kaybeder.
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فلک به پنجه خوﺭشید اﺯ هوا گیرﺩ
783ﺯﻭاﺭ

ّ اگر عمامهای افتد ﺯ تاﺭک

46. Felek be-pençe-i ħurşįd ez-hevā gįred
Eger Ǿimāmhā-yı üfted zi-tārik-i züvvār
“Pence-i ħurşįd” didügi ħurşįde nažar eyleseŋ göze pençe görinür.
[78b]
Ve göz şuǾlesi pençesinden ħurşįdi bakamaz. “Ǿİmāme” şol şāldur ki Ǿulemā vü meşāyıħ anı
omuza ve başa örterler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol dergāh-ı saǾādetde züvvāruŋ bir mertebe izdiĥāmları şedįddür ki eger
züvvārdan birinüŋ başından Ǿimāme düşmek iķtiżā eylese henūz ħāke berāber olmadın, felek
pence-i ħurşįdle ol Ǿimāmeyi ķapar, dimekdür.
ﺩﺭیچه اﺵ بضیا ﺩیدﻩ سهیل یمن
784بهاﺭ

نشیمنش به هوا کعبه نسیم

47. Derįçeeş be-żiyā dįde-i Süheyl-i Yemen
Nişįmeneş be-hevā KaǾbe-i nesįm-i bahār
“Derįçe” ķapucuķ ve pencerecik maǾnāsınadur. “Süheyl-i Yemenį” Yemen cānibinden
žuhūr ider bir aħter-i żiyā-eŝerdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol Ĥażretüŋ dergāhı ķapucuķ ve pencereciklerümi şuǾle vü żiyā-dārlıķ
ħuśūśında Süheyl-i Yemen ile tevǿemlerdür. Belki nūr-efşānlıķda bālāterdür. Ve ol
ķubbenüŋ ŧışrasında vāķıǾ köşkler ve neşįmenleri daħı bahār-ı nesįmüŋ KaǾbe’sidür. YaǾnį
nesįm-i bahār hemįşe ol dergāhuŋ neşįmenlerin ŧavāf u ziyāret itmekdedür.
چو صبح بیضه خوﺭشید پرﻭﺭﺩ به شکم
785ﺩیواﺭ

گر آشیانه کند شبپرﻩ ﺩﺭآﻥ

48. Çü śubĥ beyża-i ħurşįd pervered be-şikem
783

Ziyaretçilerin başından bir sarık yere düşerse felek onu güneş pençesi ile havada yakalar.

784

Penceresi aydınlıkta Süheyl-i Yemen yıldızının gözüne benzer. Oturduğu yer hava açısından bahar rüzgârını

kabesi gibidir.
785

O duvar içinde yarasa yuva yapsa sabah gibi güneş yumurtasını karnında saklar.
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Ger āşiyāne koned şeb-pere der-ān dįvār
“Beyża-i ħurşįd” āfitābuŋ beyża-miŝāl müdevver olduġıdur ki śubĥ anı baŧnında perverde
eyler. “Şeb-pere” yarasa didükleri sübĥān nevǾinden bir ķuşçaġızdur ki āfitāba muħālefeti
içün gice ile pervāz eyler. Ol sebebden “şeb-pere” diyü ismini tesmiye eylediler.
Maĥśūl-ı Beyt: Śubĥ gibi beyża-ı āfitābı şikeminden perverd eyler ve ŧulūǾ idince Ǿālemi
münevver ider. Eger ol źāt-ı memdūĥu’ś-śıfātuŋ āsitānı dįvārı üzerinde şeb-pere āşiyāne
yaparsa ve anda pıŧa idüp beçe ĥāśıl eylerse āfitāb gibi nūr-efşān olurlar. YaǾnį ol dergāh bir
mertebe şaǾşaǾa-pāş-ı Ǿālemdür ki beyża-ı ħurşįd ki śubĥ anı şikeminde besleyüp ĥįn-i
ŧulūǾda meydāna gelüp Ǿālemi münevver eyledügi gibi şeb-pere daħı ol münevvver dergāhuŋ
dįvārı üzerinde āşiyāne idüp beçe zād iderse beçeleri nūr-efşānlıķda ħurşįd ile tevǿem olurlar,
dimekdür.
مصوﺭ شوﺩ ﺩﺭﻭ هر ﺩﻡ
ﺭموﺯ غیب
ّ
786اسراﺭ

تصوﺭ
بوﺩ ﺩﺭ
ّ
َ چو خاﻁریکه

49. Rumūz-ı ġayb muśavver şeved der-ū her dem
Çü ħāŧırį ki buved der-taśavvur-ı esrār
Maĥśūl-ı Beyt: Ol ķubbe-i felek-ķadrüŋ içi ve dışı bütün bütün nükteler ve ġāǿib esrār u
rumūzlar muśavver ü mesŧūrdur. Bir ehlullāh ħāŧırı gibi ki dāǿimā esrār-ı ilāhiyyeyi taśavvur
eyler. YaǾnį Ǿāşıķ-ı billāh ħāŧırı gibi ki sırrı hemįşe nükte vü rumūz taśvįr ider, ol dergāhuŋ
žāhiri vü bāŧını daħı keźālik rumūz-ı ġayb ve esrār-ı ilāhį muśavver ü mesŧūr olur, dimekdür.
اﺯ آﻥ ﺯماﻥ که افتاﺩﺵ نظر به شمسه اﻭ
787ﻭاﺭ

شد آفتاﺏ پرست آفتاﺏ حربا

50. Ez-ān zamān ki üftādeş nažar be-şemse-i ū
Şod āfitāb-perest āfitāb ĥırbāvār
“Be-şemse-i ū” Ĥażret-i Şāh’uŋ mübārek merķad-i münevverelerinüŋ Ǿalemidür. “Ĥirbā”
baǾżılar dirler ki kediden ufaraķ bir ĥayvāndur śuda olur. “Şems”

786

Gaybın sırları her zaman sırları tasavvurundaki bir gönül gibi onun içinde betimlenmektedir.

787

Güneş onun şemsesine gözü düştüğünden beri bukalemun gibi güneşe tapmaya başlamıştır.
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[79a]
Ǿālemi münevver idince ol daħı śudan ŧışra gelüp tā-be-aħşam āfitābı nāžır imiş ve baǾżılar
daħı kerdenkele didükleri yılan nevǾinden çār-pā bir yeşil çıyāndur ve āfitāba iştiyāķı
kemālde imiş ve gözlerinde eŝer-i bürūdet olmaġla ekŝer-i evķāt āfitāba nažar idüp ħįrānda
olurmış.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol zamāndan berü ki āfitāb ol ķubbe-i Ǿarşāsānuŋ Ǿalemine nažar śalmışdur,
ĥirbā didükleri ĥayvānuŋ dįdesi āfitāba nāžır olduġı gibi āfitāb daħı ķubbe-i saǾādetüŋ
Ǿalemine ancılayın müştāķ olup aślā dįdesini ol Ǿalemden devr eylemez, dimekdür.
ندانم ای فلک انصاﻑ می ﺩهی یا نه
788اﻅهاﺭ

گر اﺯ هزاﺭ جفایت یکی کنم

51. Ne-dānem Ey felek! inśāf mįdehį yā ne
Ger ez-hezār cefāyet yekį konem ižhār
“Yā ne” yoħsa maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį merĥūm bu maĥalde felege mücādele ŧarįķiyle ħiŧāb idüp buyurur ki:
Ey felek-i ġaddār! Eger senüŋ biŋ dürlü cevr ü cefāŋdan birini ižhār idecek olursam Ǿacabā
inśāf idüp bu žulmi terk ider misüŋ yoħsa itmez misüŋ? dimekdür.
فرﻭنشین به ﺩﻭ ﺯانو ﻭ چین بر ابرﻭ ﺯﻥ
789ﺩاﺭ

بداﻥ صفت که ﺩغاپیشگاﻥ ﺩعوی

52. Fürū-nişįn be dü zānü vü çįn ber-āb-rū zen
Be-dān śıfat ki deġā-pįşegān daǾvā-dār
“Deġā” ĥįle vü ħudǾa maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Felege ħiŧāb idüp buyurur ki: Ey felek! Gel ve iki dizüŋ üzerinde oŧur ve çįni cebheyi ķaşlaruŋ üzerine indür, şol müddeǾį-śıfat gibi ki dāǿimā śanǾat u pįşesi ĥįle vü
ħudǾadur, dimekdür.
اگر صواﺏ نگویم بگو شرﻡ مکن
788

Ey felek eğer bin cefandan birini açıklarsam bilmem acaba insafa gelir misin?

789

İki dizin üzerine otur ve kavga eden düzenbazlar gibi kaşlarını düğümle.
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790کاﺭ

که آبرﻭی مرا نیست شرﻡ کس ﺩﺭ

53. Eger śavāb ne-gūyem be-gū şerm me-kon
Ki āb-rūy-ı merā nįst şerm kes der-kār
Maĥśūl-ı Beyt: Ey felek! Eger ben ĥālümi rāst söylemez isem sen ĥicāb itme didügi Ey ǾUrfį!
Ĥaķ böyle degil ve eyledigüŋ daǾvā yalandur. Zįrā ben ĥālüm beyānumdan ötüri Ǿarżum
kimsenüŋ şermiyle dem-beste degildür. YaǾnį derdüm söylemekde şerm eylemem. Ŧoġrı
söylerüm, dimekdür.
مرا شوﻕ چنین بینی اﺯ چناﻥ مرقد
791باﺯاﺭ

مرا بدست تهی بینی اﺯ چناﻥ

54. Merā be-şevķ çünįn bįnį ez-çünān merķad
Me-rā be-dest-i tehį bįnį ez-çünān bāzār
Maĥśūl-ı Beyt: Ey felek! Ancılayın merķad-i münevvereden beni buncılayın Ǿāşıķ-ı üftādesi
olduġumı görürsüŋ. Pes bu ĥālde iken yine ancılayın bāzār-ı keremden beni tehį-dest
görürsüŋ. YaǾnį ancılayın dergāh-ı saǾādet-i Ǿāşıķ iken yine servet-i yesārdan eŝersüz görüp
tehį-dest olduġumı görürsüŋ, dimekdür.
پر مگس
ّ نه باﻝ ﺭﻭﺡ قُدُﺱ می ﺩهی نه
792عیاﺭ

نه سیم قلب ﺩهی نه ﺯﺭ تماﻡ

55. Ne bāl-i Rūĥ-ı Ķuds mįdehį ne perr-i meges
Ne sįm-i ķalb dehį ne zer-i tamām-Ǿayār
Maĥśūl-ı Beyt: Ey felek! Beni ķıllet-i dest-māye ile görürken lākin ben Ǿācizi ne bāli
Ķuds’den behre-dār idersüŋ tā ki bir uġurdan pervāz idüp ol dergāh-ı muǾallā-ķadre
varayum. Ve ne miķdār-ı meges bir ķanād virürsüŋ ki üftān u ħįzān āheste-pervāz eyleyerek
merķad-i münevvere-i şāh-ı Necef’e varayum, dimekdür.

790

Doğru söylemezsem, söyle ve utanma. Çünkü benim itibarım birinin utancına muhtaç değildir.

791

Benim öyle bir mezara olan şevkimi böyle görürsün ve öyle bir pazardan elimin boş olduğunu görüyorsun.

792

Ne Ruhu’l-kudus kanadını veriyorsun ne sinek tüyünü ne sahte gümüş veriyorsun ne tam ayar altın.
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اﺯ این معامله خوﺩ منفعل مباﺵ که تو
793ﺭفتاﺭ

به موﺭ پر ﺩهی اﺯ پای من بری

56. Ez-įn muǾāmele ħod münfaǾil me-bāş ki to
Be-mūr per dehį ez-pāy-ı men berį reftār
“Berį” girseŋ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt:
[79b]
Ey felek! Bu Ǿāmil olduġuŋ kār-ı nā-sāzuŋ ve ħıyānetligüŋ muǾāmelelerinden yine sen
peşįmān olup tāǿib ü müstaġfir ol. Zįrā sen ħıyānet ü ġaddār u sitem-kārlıķda māhirsüŋ. Bir
mertebe ki bir ķarınca ķanadlandurasuŋ içün benüm reftārumı ķaŧǾ eylersüŋ. YaǾnį bir ednāyı
kāmurān idesüŋ içün ehl-i Ĥaķķa dürlü cefālar eylersüŋ. Pes yine sen aǾmālüŋden ĥicāb eyle,
peşįmān ol, dimekdür.
بکاﻭﺵ مژﻩ اﺯ گوﺭ تا نجف برﻭﻡ
794تتاﺭ

اگر بهند به خاکم کنی ﻭگر به

57. Be-kāviş-i müje ez-gūr tā-Necef be-revem
Eger be-Hind be-ħākem konį veger be-Tatār
“Be-kāviş” ķazmaġla ve muŧlaķ ķazmaya daħı dirler. “Gūr” be-maǾnā mezār. “Tatar”
MāverāǾü’n-nehr didükleri maĥalde bir milletüŋ ismidür ki meşhūrdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey felek-i sitemkār v’ey Ǿacūze-i ĥįlekār! MaǾlūm-ı Ǿadem-i dirāyetüŋ olsun
ki eger Ǿadem-i müsāǾadeden nāşį merķadümi iķlįm-i Hind ve memālik-i Tatar içinde iseŋ
bile yine müjgānum ķazmasıyla mezārumı ķazaraķ ve delerek maķśad-ı Ǿāşıķān ve maŧlab-ı
śādıķān olan maĥall-i muķaddes Necef’e varup şaħne-i Necef mülāzemetinde bulınsam
gerek. YaǾnį ey felek! ĥāl-i ĥayātumda ol dergāh-ı Ǿālem-penāhuŋ ħāk-ı pāyine varınca
müsāǾade itmez iseŋ ve bu ĥāl ile fevt olur isem elbette ol Ǿālį-maķāma varsam gerek.
Rivāyetdür ki: ǾUrfį raĥmetellāhi Ǿaleyh bu ķaśįde-i pür-güheri Hind iķlįminde inşā eylemiş.
BāǾde zamān maĥall-i meźkūrda fevt olduķda āteş-perestān-ı Hind ile ehl-i İslām’uŋ

793

Bu yaptığından sen kırılma. Çünkü sen karıncaya kanat verirsin ama benim ayaklarımdan yürüme gücünü

alırsın.
794

Beni Hindistan’a, eğer Tatar’a da gömsen kirpiklerimle kazarak mezardan Necef’e kadar giderim.
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miyānelerinde ġavġā žuhūr idüp ŧarafeynden daǾvā eylediler ǾUrfį bizümdür. BaǾdehū ehl-i
İslāmdan didiler ki görelüm sünnetlü ise bizdendür degil ise sizdendür diyerek ŧāǿife-i
Mecūsiyye-i Hind’i ilzām idüp ehl-i İslām mezārlıġında defn eylediler. BaǾżılar mecūsįler
kendi mezārlıķlarında defn eylediler dirler. Lākin durūġdur. Ancaķ İslām mezārlıġında
medfūn idi. Ve’l-ĥāśıl baǾde baǾd ehl-i kemāl-i Hind’den bir dervįş bu ķaśįde-i şerįfi
müŧālaǾa iderken bu beytüŋ remzin fehm idüp, eger ǾUrfį’yi mezārından istiħrāc idüp
Ĥażret-i Şįr-i Ħudā ǾAliyyü’l-Murtażā kerremallāhu vechehūnüŋ āsitān-ı saǾādetine įśāl
ķılmaz isem baŋa bu dervįşlik ĥarāmdur, diyerek dāmen-i himmeti der-miyān ve maħfįce bir
gice merķadinden cesed ü üstüħˇānların çıķarup muĥkem bir śandūķa rabŧ idüp eķālįm-i
Hind’den ser-ĥadd-i Necef’e iletdi. El-ĥāletu hāźihį Ĥażret-i Şāh’a ziyārete gidenler yarım
sāǾat merķad-i şāhdan ıraķ bir maĥalde pā-pūşların çıķarup andan ziyārete gider. ǾUrfį-i
merĥūm maĥall-i merķūmda medfūndur ve züvvārı ǾUrfį’yi ol yerde ziyāret idüp duǾā
iderler. Vallāhu aǾlem.
ستیز با چو تو قاهر ﺩلیل ﺩانش نیست
795استغفاﺭ

ﺯباﻥ گزیدﻡ ﻭ کرﺩﻡ ﺯ گفته

58. Sitįz bā-çü to ķāhir delįl-i dāniş nįst
Zebān gezįdem ü kerdem zi-gofte istiġfār
“Sitįz” Ǿinād maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey felek-i
[80a]
bį-dād! Sen ġaddār u ķāhir ile muǾānede vü muħāśeme ķılmaķ şāndan ol kār-ı ħıredmend
degildür. Pes dilümi ıśırdum ve senüŋle itdügüm mükālemeye istiġfār eyledüm. YaǾnį
bundan Ǿaķdem eyledügüm kelimāt sehv ve maħż-ı ħaŧā olduġumuŋ baǾde’l-idrāk zebānumı
ıśırup min-baǾd senüŋle ne kelimāt ve ne muħāśeme itmege ķaśd idem diyü istiġfār eyledüm,
dimekdür.
ترحّمی بکن آخر که عاجزﻡ عاجز
796گفتاﺭ

نگاﻩ کن که چه می چکانم اﺯ

795

Senin gibi istilacı ile kavga etmek bilgelik delili değildir. Dilimi ısırarak sözlerimden tövbe ettim.

796

Bana bir kez acısana, âcizim âciz. Bir bak ki sözlerimden ne kanlar damlıyor.

654

59. Teraĥĥumį be-kon āħir ki Ǿācizem Ǿāciz
Nigāh kon ki çe [ħūn] mįçekānem ez-güftār
“Mįçekānem” ŧamlatdurum, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey rūzgār-ı sįtemkār! Baŋa teraĥĥum eyle āħer ki Ǿāciz ü fürū-māndeyüm ve
benüm aĥvālüme nigāh it ki güftārumdan ne gūne ķanlar ŧamladurum. Bu beyt faķr-ı ĥālini
beyāndur.
سخن چرا نبوﺩ ﺩﺭﺩناک خوﻥ آلوﺩ
797گذاﺭ

که تا لب اﺯ ته ﺩﻝ می کند به ﺭیش

60. Süħan çerā ne-buved derdnāk u ħūn-ālūd
Ki tā-leb ez-teh-i dil mįkoned be-rįş güźār
“Ez-teh-i dil” göŋül ķaǾrından dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey felek! EşǾārum güfteleri ne vechile derdnāk u ħūn olmasun ki göŋülden
yaǾnį göŋül altından ŧālibe gelince rįş ü cerāĥat üzerinden geçerek gelür. YaǾnį eşǾārum ne
ŧarįķile müǿeŝŝir ü muĥriķ olmasun ki ne ķalbden ŧālibe gelince yararaķ ve mecrūĥ iderek
çıķar dimekdür.
مرا که ﺩست بگیرﺩ که ﺯیر ﺩست تواﻡ
798کاﺭ

مرا که کاﺭ گشاید که اﺯ تو خیزﺩ

61. Me-rā ki dest be-gįred ki zįr-i dest-i toem
Me-rā ki kār güşāyed ki ez-to ħįzed kār
“Ki” bunda kim maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey felek! Dest-gįrüm kim olabilür ki senüŋ? Zįrā dārındayum ve benüm
maŧlab-ı maķśadum kim açup edā idebilür ki? Her murād senden ķalķar. Yāħūd Ey felek!
Mādām ki senüŋ ĥükmüŋde olup taĥt-ı żabŧuŋda oldum, ķorķudan kimdür ol ki baŋa destgįr ola. Ve benüm maŧlab u maķśadlarum edā eyleye? İstifhām-ı inkāriyyedür. Kimse gelüp
ĥālüme iǾāne idemez. Zįrā her iş senden ĥāśıl olur, dimekdür.
797

Sözüm neden acılı ve kanlı olmasın ki gönlümün dibinden dudağıma kadar yaralayarak geliyor.

798

Senin elin eltındayken benim elimi kim tutar, işler senden çözülürken benim işimi kim çözer!
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چه هرﺯﻩ جو شدﻡ اﺯ ﺩﺭﺩ ﺩﻝ که شرمم باﺩ
799کاﺭگزاﺭ

تو کیستی که شوی ﺩست گیر ﻭ

62. Çe herze-cū şodem ez-derd-i dil ki şermem bād
To kįstį ki şevį dest-gįr ü kār-güzār
“Çe herze-cū şodem” ne ħalŧiyātdur bu ki ben cūşa geldüm, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda felege imtinānı ibŧāl ve anı istihzāya alup Ǿadem-i minnet-dār olduġını
ižhār iderek buyurur ki: Ey felek-i sitemkār! Ben derd-i dil cūşıyla ve ġalebe-i ġam u ġuśśa
ile ne herze idi ol ki cūşmışdum. Pes baŋa Ǿār u yazıķlar olsun. Zįrā sen kimsüŋ ve ne ĥaddüŋ
var ki fürū-mānde k’anuŋ dest-gįri vü kār-güźārı olasuŋ. Zįrā sen daħı ben gibi maħlūķ u bįçāre bir bend-i Ǿācizsüŋ. Pes saŋa minnet-dār olmaķ ħalŧ-ı maĥż olduġı āşikārdur, dimekdür.
هماﻥ که شوﻕ ﻁوافش مرا به توفاﻥ ﺩاﺩ
800کناﺭ

به نیم جذبه کشاﻥ ﺯ ﻭﺭﻁه اﻡ به

63. Hemān ki şevķ-i ŧavāfeş me-rā be-tūfān dād
Be-nįm-ceźbe keşān zi-varŧaem be-kenār
[80b]
“Ceźb” ceźb ü celbe maǾnāsınadur. “Varŧa” vasaŧ-ı baĥrde maĥall-i mühlikeye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey felek! Hemān Şāh-ı Velāyet’üŋ şevķi ŧavāfı idi ki beni ŧūfān-ı helāke
virmişdi, imdi yine nįm-ceźbe ile çekmek beni vasaŧ-ı baĥr ve varŧa-i helākden kenāra
çıķardı. YaǾnį ben ol źāt-ı memdūĥu’ś-śıfātuŋ Ǿaşķ u şevķiyle müstaġraķ-ı ŧūfān idüm ki
felege bu ķadar minnet iderdüm. Bes imdi yine anuŋ luŧf u iĥsānı beni çekerek kenāra
çıķardı. Ey felek! Saŋa Ǿadem-i minnetüm maǾlūmuŋ olsun, dimekdür.
شه سریر ﻭالیت علی عالی قدﺭ
801ﻭقاﺭ

محیط عالم ﺩانش جهاﻥ علم ﻭ

64. Şeh-i serįr-i velāyet ǾAlį-i Ǿālį-ķadr
799

Gönül dertlerinden dolayı ne kadar saçmalıyorum, utanç verici. Sen kimsin ki bana yardımcı ve işlerimi

yapan olasın.
800

Beni tavaf şevki ile tufana veren o zat yarım cezbesi ile girdaptan sahile çeker.

801

Velayet tahtının şahı olan yüce makamlı Hz. Ali, bilgi âleminin denizi ve ilim ve vakurluğun cihânıdır.

656

Muĥįŧ-i Ǿālem-i dāniş cihān-ı Ǿilm ü vaķār
“Vaķār” girān u edibāne ŧabǾ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥu’ś-śıfāt olan şāh-ı Ǿālem-penāh ol źāt-ı kerįmü’l-āyātdur ki velāyet
ü kerāmet serįrinüŋ şāhı yaǾnį ǾAliyyü’l-Ǿālį-ķadr ki anuŋ dāniş ü maǾrifeti Ǿālemi vü
kāǿinātı iĥāŧa idüp ĥilm-i vaķārı mümkinātı şāmil eylemişdür. Cenāb-ı Ĥaķ bu faķįri daħı
şefāǾatüŋden maĥrūm eylemeye. Āmįn. Bį-ĥurmeti seyyidi’l-murselįn.
لغت نویس خرﺩ ﺩﺭ صحاﺡ ه ّمت اﻭ
802بسیاﺭ

ت اندک آﻭﺭﺩ
ِ به معنی لغ

65. Luġat-nüvįs-i ħıred der-śıĥāĥ-ı himmet-i ū
Be-maǾnā luġat-ı endek avered bisyār
“Śıĥāĥ” meşhūr olan luġatde bir kitābdur ki Śıĥāĥ-ı Cevherį dirler. Lākin bunda “śıĥāĥ”
himmet-i şāhdan kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol źātuŋ himmet śaĥāśından debįr-i Ǿaķl ki kātib-i luġatdür, yaǾnį anuŋ
himmet-i śıĥāĥı luġatinden luġat-nüvįs olan Ǿaķl kātibi bir luġat yazar ki az luġat ile
nihāyetsüz maǾnā žuhūr ider, dimekdür.
مثاﻝ آینه اندیشه ﮊنگ برﺩاﺭﺩ
803گذاﺭ

گر آﻭﺭﺩ به ﺩﻝ ﺩشمنش به سهو

66. Miŝāl-i āyine endįşe jeng ber-dāred
Ger āvered be-dil-i düşmeneş be-sehv güźār
“Jeng” pas maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger ol Şįr-i Ħudā, yaǾnį ǾAliyyü’l-Murtażā kerremallāhu vechenüŋ düşmeni
sehv ile endįşe-i ħaŧā idüp ĥaķķuŋda sū-i žan iderse, hem ol sāǾat ol ħaśm-ı bed-efkāruŋ ķalbi
āyįne gibi pas ŧutup ķapķara olup. YaǾnį düşmeni ol źāt ĥaķķında endįşe-i ħaŧāyı sehven
ħāŧırından ve ķalbinden güźār itdürürse fi’l-ĥāl āyįne-miŝāl ķalbi pas ŧutup jengār olur,
dimekdür.
802

Akıl sözlük yazarı onun himmetiyle mana içinde az sözcükle çok şeyleri ortaya koyar.

803

Eğer fikir yanlışlıkla düşmanının gönlünden geçerse ayna gibi paslanır.
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بساﻥ ﺩایرﻩ ﺩﺭ حصر جوﺩ اﻭ هر ﺩﻡ
804شماﺭ

کند تالقی آغاﺯ انتهای

67. Besān dāǿire der-ĥaś-ı cūd-ı ū her dem
Şeved telāķį-i āġāz intihā-yı şumār
“Besān” çoķ kimseler dimekdür. “Ĥaśr” śoymaķ ve ĥiśāra ķoymaķ maǾnāsınadur. “Telāķį”
mülāķāt ve bulmaķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Çoķ kimseler Ĥażret-i Şāh-ı Velāyet’üŋ cūd u iĥsānı dāǿiresinüŋ śaymasında
her dem Ǿahdüŋ intihāsını bulmaġa āġāz eylerler. Lākin maĥall-i imkān degildür. Meŝelā bir
ādem oŧursa ve eŧrāfına dāǿire çekmege başlasa ol dāǿire nihāyet bulmaz. Biŋ dāǿire çekseŋ
yine ol bir dāǿiredür. Çizi üzerine çizi.
[81a]
Biŋ çizi çekseŋ yine nihāyeti bulınmaz. Pes şāhuŋ cūd u iĥsānınuŋ dāǿiresinüŋ nihāyeti
olmaz. Eger nihāyetinüŋ Ǿadedini bulmaġa āġāz eylerler ise de.
فلک به جوهر کل گفت ﺭﻭﺯ میالﺩﺵ
805قراﺭ

هنوﺯ سیر کنم یا ﺭسید ﻭقت

68. Felek be-Cevher-i kül goft rūz-ı mįlādeş
Henūz seyr konem yā resįd vaķt-ı ķarār
“Cevher-i küll” Ǿaķl-ı kül ve cevher-i kül dimekdür ki bālāda źikri geçmişdi. “Seyr konem”
devr ideyüm, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Felek cevher-i külle ol şāhuŋ mevlūd-ı şerįfini suǿāl idüp didi ki: ǾAcabā
daha ki devr ideyüm yoħsa ol şāh-ı cihān gelüp benüm ķarār ve devr-i dāǿimden āzādlıġum
vaķti geldi mi? YaǾnį ey Cevher-i kül benüm devr itmem ancaķ ol źātuŋ teşrįfi içün idi. Pes
ol źātı tevellüdden ġayrı benüm devr itmem iķtiżā itmez, dimekdür.
ﺯ خلق اﻭست که قندیل سقف باﺭگهش

804

Sayıların sonu onun cömertliğini sayarken daire gibi her zaman başlangıç noktasına döner.

805

Felek onun doğduğu gün cevher-i külle hala dolanayım mı ya da durma vakti geldi mi, dedi.
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806عاﺭ

ﺯ هیﺄﺕ ﺩﻝ ﺭﻭحالقدﺱ نداﺭﺩ

69. Zi-ħulķ-ı ūst ki ķandįl-i saķf-ı bārgeheş
Zi-heyǿet-i dil-i Rūĥu’l-Ķudüs ne-dāred Ǿār
“Saķf” ķubbe-i saǾādetinüŋ iç ŧarafından kitābedür. “Heyǿet” şekl maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Şāhuŋ bārgāhınuŋ saķfı ķanādilleri Rūhü’l-Ķuds ķalbi gibi
münevver ve anuŋ şeklinde olduġı Ǿār ŧutmaz. YaǾnį merķad-i münevvver-i Ĥażret-i
ǾAliyyü’l-Murtażā ķanādilleri Rūhü’l-Ķuds göŋli şeklinde olup münevverlikde tevǿem olup
Ǿār itmedükleri içün ĥüsn-i ħalķ-ı Ǿālįdendür. YaǾnį ol merķad-i saǾādetüŋ ķanādilleri göŋli
gibi müdevver ve dil-i Cebrāǿįl gibi nūr-efşān ve bu mertebe ser-bestiyetleri şāhuŋ ĥüsn-i
ħulķı sāyesindedür, dimekdür.
ﺯ فیض خندﻩ لطفش که کیمیا اثر است
807آثاﺭ

به گاﻩ صیحه قهرﺵ که هست صوﺭ

70. Zi-feyz-i ħande-i luŧfeş ki kįmyā eŝerest
Begāh-ı śayĥa-i ķahreş ki hest śūr-āŝār
“Śayĥa” mehābet ü śalābet dimekdür. “Śūr” oldur ki İsrāfįl Ǿaleyhi’s-selām bir uġurdan
üfleyüp cümle cānlulara cān virseler gerek śūr-ı ŝānį ile biǾŝet vāķıǾ olsa gerek.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol Ĥażretüŋ laŧįf ħandeleri feyżidür ki ol laŧįf müǿeŝŝir bir kimyādur. BaǾżen
olur ki anuŋ śalābet ü heybet-i ķahrı śūr-ı evvel gibi olur. YaǾnį eger laŧįf ħandeler ile
kāǿināta nažar śalsa ol luŧf müǿeŝŝir bir kimyādur ve eger śayĥa-i ķahr ile Ǿāleme nažar śalsa
Ǿālem bį-cān olur, dimekdür.
جحیم شاﺥ گلی اﺯ حدیقه احساﻥ
808عصّاﺭ

بهشت مشت خسی ﺩﺭ شکنجه

71. Caĥįm şāh-ı gülį ez-ĥadįķa-i iĥsān
Behişt muşt-ı ħassį der-şikence-i Ǿaśśār
806

Onun yaradılışından dolayıdır ki sarayının tavanının kandili Cebrail’in gönlünün şeklinden

çekinmemektedir.
807

Kimya eserli olan lutfunun gülücüğünün feyzinden dolayı Sur eserli olan kahrının feryadı zamanında.

808

Cehennem ihsan bahçesinden kopartılan bir gül dalıdır, cennet meyve sıkanın işkencesi altında olan bir avuç

çöptür.
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“Caĥįm” cehennem, “ĥadįķa” bāġçe vü bāġ maǾnāsınadur. “Muşt-ı ħassį” bir avuç çer çöp
dimekdür. “Şikence” ġażab u şikence itmege dirler. “ǾAśśār” śıķıcı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Zevc-i Betūl yaǾnį Yekke-süvār-ı Düldül’üŋ luŧf u iĥsānı
ĥadįķasından caĥįm bir budaķ yā bir deste gül meŝābesindedür. Şikence śıķışından cennet
bir avuç çöp olur yaǾnį
[81b]
Şāh’uŋ luŧf u iĥsānı śādır olıcaķ, cehennem āteşi gül ü gülnār olur. Ve daħı cennete śayĥa-i
ķahrı įrāŝ olsa Ǿaźāb śıķındısından bir avuç ħār u ħāşāk olur. YaǾnį şāhuŋ nüfūźı bu mertebe
cārįdür, dimekdür.
فتد چو سایه حلمش بر آفتاﺏ شوﺩ
809ﻭاﺭ

که نوﺭ اﺯ اﻭ متعدّی نگرﺩﺩ آینه

72. Füted çü sāye-i ĥilmeş ber-āfitāb şeved
Ki nūr ez-ū müteǾaddį ne-gerded āyinevār
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i ǾAlį-i Ǿālį-ķadrüŋ ĥilmiyet sāyesi çünki āfitāba düşe, hemān āfitābuŋ
nūrı müteǾaddį vü ĥareket idemez. Ol āyįne gibi ki gölgeye getüreler. Zįrā āyįne şaǾşaǾasını
āfitāba ķarşu icrā ider. Yoħsa sāyede şaǾşaǾa-pāş olamaz. Pes āfitāb daħı sāye-i ĥilmiyet-i
Ĥażret-i Şāh’a gelse keźālik şaǾşaǾasını icrā idemez, dimekdür.
نشسته شاهد خلقش به خلوتیکه ب َوﺩ
810تاتاﺭ

ﺩﺭیچه حریمش ناﻑ آهوی

73. Nişiste şāhid-i ħulķeş be-ħalvetį ki buved
Derįçe-i ĥarįmeş nāf-ı āhū-yı Tātār
“Nāf” MāverāǾü’n-nehr’de bir nevǾ āhū göbeginden ĥāśıl olan misk dimekdür. Eger ol śafārā-yı meydān-ı rezmüŋ ĥüsn-i ħulķı şāhidi bir ħalvetde oŧursa mübārek şemįm-i Ǿanberbūsından oŧurmaķ manžaraları ve pencereleri āhū-yı Tatar miski rāyiĥasını kesb eyler.

809

Onun yumuşaklığının gölgesi güneş üzerine düşerse yakışır. Çünkü gölgedeki ayna gibi ışığı etkileyemez.

810

Onun tabiatının sevgilisi bir halvette oturmuş ki o alanın penceresi Tatar ceylanlarının (misk kokulu) göbeği

olmuştur.
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Yāħūd ol źātuŋ şāhid-i ħulķı bir ħalvetde oŧurmış ki ol ħalvetüŋ derįçe ve ĥaremi şemįm-i
Ǿanber-būy-ı nāfe-i āhū-yı Tatar ile māl-ā-māl olmışdur, dimekdür.
چو مهر ﺭﺃی تو ﺩﺭ صبحدﻡ شوﺩ ﻁالع
811فکاﺭ

تهوﻉ گلوی صبح
ّ شوﺩ ﺯ فرﻁ

74. Çü mihr-i reǿy-i to der-śubĥ-dem şeved ŧāliǾ
Şeved zi-farŧ-ı tehevvüǾ gelū-yı śubĥ-figār
“Farŧ” ifrāŧ u keŝret’den kināyedür. “TehevvüǾ” ķuśmaķ ve ķay itmek dimekdür. “Figār”
mecrūĥ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nūr-ı ħānedān-ı velāyet! Çünki senüŋ reǿy ü tedbįrüŋ şemsi śubĥından
ŧulūǾ iderse śabāĥuŋ boġazı ifrāŧ-ı tehevvüǾ ve ķay itmekden mecrūĥ u rįş-dār olur. Zįrā
śabāĥuŋ zādı olan āfitāb senüŋ reǿy ü tedbįrüŋ ħurşįdi yanında sāye-miŝāli bį-nūr u şuǾle
ķalduġından şiddet-i reşk ü ĥasedden mesmūm u maġmūm olup keŝret-i tehevvüǾden dilfigār ve gelūsı mecrūĥ u bį-ķarār olur, dimekdür.
کماﻥ قصد تو ﺭا جذبه ب َوﺩ که اگر
812شکاﺭ

ﺯهش به گوﺵ ﺭسانی ﺭسد به قبضه

75. Kemān-ı ķaśd-ı to-rā ceźbe buved ki eger
Ziheş be-gūş-resānį resed be-ķabża şikār
“Zih” yay kirişine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey revnaķ-baħş-ı dįn ü millet v’ey ĥāmil-i livā-yı velāyet! Senüŋ ķaśduŋ yayı
bir mertebe cāźibdür ki eger yay kirişini çeküp tā-be-ķulaķ irişdürilse fi’l-ĥāl şikārı ķabża-i
kemāna ceźb idüp irişdürür. Şöyle ki aślā źihnden biterek güşādı iķtiżā eylemez, dimekdür.
عباﺩتیکه ُمج ّلی به اجتهاﺩ تو نیست
813استغفاﺭ

بوﺩ ﺯ سیئه محتاجتر به
َ

76. Ǿİbādetį ki mücellā be-ictihād-ı to nįst
811

Senin kararın güneşi tan zamanı doğduğunda sabahın boğazı bulantı şiddetinden yaralanır.

812

Senin isteğin yayı öyle bir çekiciliğe sahiptir ki eğer yay kirişini kulağına kadar çekersen av kendiliğinden

yay kabzasına gelir.
813

Senin içtihadınla süslenmeyen bir ibadet tövbe etmeye günahtan bile daha muhtaçtır.
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Buved zi-sįne muĥtācter be-istiġfār
“Mücellā” müzeyyen ü mükemmel dimekdür.
[82a]
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pįşvā-yı dįn v’ey ser-efrāz-ı evlād-ı murselįn! Bir Ǿibādet ki senüŋ
ictihāduŋla müzeyyen ü mükemmel olmaya ol Ǿibādet śāĥibi Ǿibādet-i nā-sāz-kāruŋdan tevbe
vü istiġfāra muĥtāc olur, dimekdür.
ﺯ بس بعهد تو الغر شد اﺯ ﺭیاضت ﻭﺯهد
814موسیقاﺭ

گرفت پهلوی ناهید شکل

77. Zi bes be-Ǿahd-i to lāġar şod ez-riyāżet-i zühd
Girift pehlū-yı Nāhįd şekl-i mūsįķār
“Pehlū” yan ve ķapurgalar ŧarafı dimekdür. “Nāhįd” Zühre yıldızına dirler. “Mūsiķār” bir
nevǾ düdüklerdür ki Türkįde mısķal dirler ve ķapurġalar gibi birbirine muttaśıldur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Senüŋ hengām-ı ħilāfet ve eyyām-ı Ǿadāletüŋde Nāhįd ziyāde zühd
ü riyāżātdan bir mertebe lāġar olmışdur ki yaǾnį ķapurgası ŧarafları mısķal şeklini ŧutdı.
YaǾnį Zühre ki kāffe-i fusaķā ve zındįķlar yıldızıdur, senüŋ eyyām-ı Ǿadāletüŋde zühd ü
riyāżetden bir mertebe zebūn oldı ki yan ŧarafları ġalebe-i lāġarįden mısķal ķamışlar gibi bir
bir bellü ve žāhir oldı, dimekdür.
اگر ﺯ مهر تو یاﺩ آﺭﺩ آسماﻥ شاید
815ﺯنّاﺭ

که خط منطقه اﺵ بر میاﻥ شوﺩ

78. Eger zi-mihr-i to yād āred āsumān şāyed
Ki ħaŧŧ-ı mınŧıķa ber-miyān şeved zünnār
“Mınŧıķa” luġatde ķuşaķ dimekdür. Lākin murād budur ki āsumān üzerinde ħaŧŧ-ı istivā olup
şems anuŋ üzerinden güźer ider ve ķuşaķ gibi keşįde bir eŝerdür. Aŋa ħaŧŧ-ı mınŧıķa diyü ism
virmişler.

814

Senin döneminde ibadet ve zühtten dolayı o kadar zayıfladı ki nahidin bir yanı musikar sazı şeklini aldı.

815

Eğer asuman senin sevgini hatırlarsa ekvator etrafına papaz kuşağı olsa yakışır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey efđalterįn evliyā v’ey rāh-ber-i etķiyā! Eger semāvāt-ı sebǾun şidād senüŋ
maĥabbetüŋ yād eylese sezādur ki ħaŧŧ-ı mınŧıķasını miyānında zünnār idüp senüŋ miyānbeste ķullaruŋdan ola. YaǾnį āsumān senüŋ maĥabbetüŋi ħāŧırına getürdügi anda lāyıķdur ki
miyānında vāķıǾ ħaŧŧ-ı mınŧıķasın kendine zünnār idüp kemer-beste ķullarından ola,
dimekdür.
عمل ﻁراﺯ فلک ﺩﺭ صالﺡ کوﻥ ﻭ فساﺩ
816مداﺭ

اگر نهد به خالﻑ مصالح تو

79. ǾAmel-ŧırāz-ı felek der-śalāĥ-ı kevn ü fesād
Eger nehed be-ħilāf-ı meśāliĥ-i to medār
“Ŧırāz” ziynetleyici maǾnāsınadur. “Medār” devr itmek maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Kevn-i fesāduŋ yaǾnį temeli fāsid olan kevnüŋ śalāĥiyetinde Ǿameline
zįnet virici felek eger senüŋ reǿy ü tedbįri maślaĥatuŋuŋ devr itmesini terk idüp ķorsa.
نه چرﺥ اﺯمنه یابد مطابق حرکاﺕ
817آثاﺭ

نه ﺩخل حاﺩثه بیند موافق

80. Ne çarħ-ı ezmine yābed muŧābıķ-ı ĥarekāt
Ne daħl-i ĥādiŝe bįned muvāfıķ-ı āŝār
“Ezmine” zamānuŋ cemǾidür. “Ĥudūŝ u ĥādiŝe” śoŋradan vücūda gelmiş nesneye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı memdūĥu’ś-śıfāt! Mādām ki felegüŋ kevn-i fesādı senüŋ reǿy ü
tedābįrüŋ ħilāfına iş ŧuta, ne zamāne çarħınuŋ ĥarekātı kendine muŧābıķ bulur ve ne daĥl-i
ĥādiŝe eŝerini kendi murādına muvāfıķ bulur? YaǾnį ne zamāne kendi devr itmek ĥareketini
dürüst bulur ve ne ĥādiŝatuŋ eŝer-i ĥudūŝını
[82b]
ve tedābįrini merāmına muvāfıķ bulur. YaǾnį külliyen kevn-i felek işi fesāda virür,
dimekdür.
غباﺭ صحن سرای تو اﻭﺝ هفت اﻭﺭنگ
816

Felek işlerini düzenleyen varlık ve yokluk maslahatında senin isteğin aleyhinde bir karar alırsa.

817

Ne zaman çarkının hareketlerini uyumlu bulur ne olayların oluşu ona uygun gelir.
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818ﺩﺭیاباﺭ

شکنج ﺯلف سخای تو ابر

81. Ġubār-ı śaĥn-ı serāy-ı to evc-i heft evreng
Şikenc-i zülf-i seħā-yı to mevc-i deryā-bār
“Śaĥn-ı serāy” śarāy meydānı dimekdür. “Heft” yedi dimekdür. “Evc” ķubbenüŋ bālāsı ve
üsti ol reng yüce köşkdür ve taĥt ve yaraşıķ maǾnāsına daħı gelür. “Şikenc” zülf ķıvraķlıġı
ħalķa.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pįşvā-yı Ǿāşıķān! Zihį merātib-i Ǿulyā ki senüŋ āsitān-ı muǾallā-bünyānuŋ
ġubārı yedi eflāk evrenglü yüceliginden bālāterdür. Ve senüŋ seħā-yı zülfüŋ şikenci
berāberdür ki deryā-bārdur. YaǾnį senüŋ seħā-yı zülfüŋüŋ şikenci seħāvetde deryā-bardur.
Bir mertebe ki ol deryāda nice raĥmetler ve lüǿlüǿler vāķıǾdur.
شباﺏ سدﺭﻩ ﻭ ﻁوبی شوﺩ به شیب بدﻝ
819اشجاﺭ

چو منع نشو کنی اﺯ مجاﺭی

82. Şebāb-ı Sidre vü Tūbā şeved be-şeyb bedel
Çü menǾ-i neşv konį ez-mecārį-i eşcār
“Şebāb” genclik ve tāzelik maǾnāsındadur. “Sidre ve Ŧūbā” Ǿarş-ı aǾlā üzerinde bir saǾādet
dıraħtıdur ki anı Ĥaķ TeǾālā Ķurǿān-ı ǾAžįminde buyurmışdur. “Neşve” büyümek ve neşvedār olmaķ.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Yār-ı Resūl v’ey Yekke-süvār-ı Düldül! Zihį nüfūź ki eger cemādātuŋ ve
kāffe-i eşcāruŋ ser-keşįde-i bālā olmasun içün ķuvve-i nāmiyelerine imtināǾ ve
büyümemelerine fermān-ı vācibü’l-ittibāǾ śādır olur ise fi’l-ĥāl Sidre ve Ŧūbā biŋ ŧarāvet ü
tāzeligi maĥv olup pejmürdeligüme mübeddel olur. YaǾnį Sidre ve Ŧūbā ki hemįşe ter ü
tāzeligi ŧaraf-yāb olmaķ üzere iken emrüŋ kāffe-i eşcār u eŝmāruŋ ķuvve-i nāmiyelerine
menǾ-i neşvelerine śādır olıcaķ, fi’l-ĥāl dıraħt-ı Ŧūbā śolmaġa meyl eyler.
ﺯ مرﺩمک نرسد نوﺭ تا ابد به مژﻩ

818

Yedi kat göğün zirvesi senin avlu ve sarayının tozudur. Senin cömertlik zülfünün bir kıvrımı denizler

yağdıran bir buluttur.
819

Eğer ağaçların mecrasından büyümeyi menedersen Sidre ve Tuğba’nın gençliği ihtiyarlığa dönüşür.
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820انواﺭ

چو بشکنی حرکت ﺩﺭ مفاصل

83. Zi-merdümek ne-resed nūr tā-ebed be-müje
Çü be-şikenį ĥareket der-mefāśıl-ı envār
“Mefāśıl” ķollar ve parmaķlarda vāķıǾ maķŧaǾ ve oynaķ yerlere dirler. Bunda dįdenüŋ
mufaśśal ve oynāk ve müteĥarrik yerlerinden kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nev-nihāl-i gülistān-ı velāyet! Zihį Ǿalāmet ki eger envār-ı dįdede vāķıǾ
mefāśıluŋ ĥareket ü cünbişin imtināǾ u iķtiŧāǾ olınmaķ içün fermānuŋ śādır olsa yaǾnį
mefāśıl-ı envār-ı dįde ĥareketlerini ķurūb-ı cünbiş ü ĥareketde menǾ buyurursuŋuz. Ĥāşā ki
merdümek-i dįdeden müjgāna nūr-ı baśįret irişmek imkān ola. YaǾnį dįdeden nūr-ı baśįret
bir mertebe olur ki kendi müjgānın bile ruǿyet idemez, dimekdür.
بهر ﺩیاﺭ که آید لوای عدﻝ تو ﻅلم
821فراﺭ

ﺩهد ﺩﺭاﺯی ﺩست ستم به پای

84. Beher diyār ki āyed livā-yı Ǿadl-i to žulm
Dehed dırāzį dest-i sitem be-pāy-ı firār
“Dırāzį dest-i sitem” murād žulm ü taǾaddį eli dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey śāĥib-i livā-yı Ǿadl! Zihį şeref ki livā-yı Ǿadlüŋ bir diyāra mādām ki sāyeendāz-ı şeref-i iclāl buyursa žulmüŋ ħamįr-i māye-i aśliyyesinde
[83a]
merkūz ve ŧıynet-i źātiyyelerinde meknūz olan dest dırāzlıġı kendi ayaġın ķarār itmesine
virür. YaǾnį žulm dāǿimā žulmı dest-i siteme teslįm iderek hemįşe ĥareket-i taǾaddįden ħālį
olmaz iken senüŋ livā-yı Ǿadlüŋ bir diyāruŋ ĥāfıžı olıcaķ žulm ü taǾaddįsini kendi pāy-ı
ķarārın virür ki ĥarekāta mecāli olmaya. Ĥāśılı žulm ol vaķt kendi dest ü pāsına şikestelik
virür ki ĥareket itmeye, dimekdür.
به ﻁوﺭ عالم ﻭحدﺕ گشوﺩﻩ شوﻕ کلیم

820

Eğer ışıkların eklemlerindeki hareketi durdurursan ışık sonsuza kadar gözbebeğinden kirpiğe kadar yol

alamaz.
821

Hangi diyarda senin adalet bayrağın açılsa zulüm, zalimlik elinin uzunluğu yerine firar ayaklarını seçer.
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822ﺩیداﺭ

به ناﺯ ﻭ نعمت ُحسن تو ﺭﻭﺯﻩ

85. Be-Ŧūr-ı Ǿālem-i vaĥdet güşūde şevķ-i Kelįm
Be-nāz u niǾmet-i ĥüsn-i to rūze-i dįdār
“Güşūde” açıldı dimekdür. “Kelįm” Mūsā Ǿaleyhi’s-selāma işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nūr-ı velāyet! Vaĥdet Ǿālemüŋ Mūsā Ǿaleyhi’s-selāma vāķıǾ olan iştiyāķ
rūzesi senüŋ ĥüsnüŋ nāzı niǾmetiyle güşāde eyledi. Bu beyt ziyāde müşkilterįn
ebyātlardandur. Dimek ola ki Mūsā’nuŋ Ǿālem-i vaĥdetde saŋa olan iştiyāķı Ǿālem-i žāhirde
vuślat ile Ǿarż-ı iştiyāķ idemedi. Lākin Ǿālem-i vaĥdet ve mülk-i bāŧında ĥüsn ü cemālüŋle
mülāķāt ve Ǿarż-ı iştiyāķ eyledi. Yāħūd Kelįm Ĥażretine vāķıǾ olan rūze-i hicrānı Ǿālem-i
bāŧında senüŋ dįdāruŋ nāz u niǾmeti ile vuślatı ĥasebiyle ol hicrān rūzesini güşād eyledi.
Vallāhu aǾlem bi’s-śavāb.
هنوﺯ ناصیه آفتاﺏ ﺩﺭ غرﻕ است
823ﺭخساﺭ

اﺯ آﻥ فرﻭﻍ که بر ﻭی فشاندی اﺯ

86. Henūz nāśiye-i āfitāb der-ġarķ est
Ez-ān fürūġ ki ber-vey feşāndį ez-ruħsār
Ey źāt! Henūz nāśiye-i āfitāb Ǿaraķ Ǿaraķ ĥicāb olmışdur, şol fürūġ u nūrda ki mübārek
ruħsār-ı şerįfüŋden āfitāba śaçdı. YaǾnį ol şuǾle vü nūrdan ki mübārek cemālüŋden ižhār
eyledüŋ, āfitāb anı görüp henūz ĥicābından ġarķ-ı Ǿaraķ olmışdur, dimekdür. Bu beyt Şāh-ı
Velāyet namāza irişmek içün min-ŧarafillāh āfitāba ŧulūǾından meks ve Ĥażret-i Risāletpenāh śallallāhu Ǿaleyhi ve selleme rükūǾda tevaķķuf emri śādır olduġına įmādur.
ﺯ شرﻡ نوﺭ جماﻝ تو آفتاﺏ هنوﺯ
824ﺩیواﺭ

به هر جهت که ﺭﻭﺩ هست ﺭﻭی بر

87. Zi-şerm-i nūr-ı cemāl-i to āfitāb henūz
Be-her cihet ki reved hest rūy ber-dįdār

822

Musa Kelim’in şevki birlik âleminin Tur dağında görüşme orucunu senin naz ve güzellik nimetlerin ile

açmıştır.
823

Yanağından ona saçtığın ışıktan dolayı hala güneşin alnı ter içindedir.

824

Senin güzelliğin nurundan utanan güneş hala her tarafa gitse de yüzü duvara dönüktür.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey nūr-efşān-ı meydān-ı velāyet! Cemāl-i bā-kemālüŋ şaǾşaǾa-pāşı
şerminden henūz āfitāb her ķanķı cānibe meyl eylese yüzini dįvāra çevirür. YaǾnį ĥicābından
yüzini aşaġa ŧutar, dimekdür.
همه تراﻭﺵ جوﺩی ﻭ کاﻭﺵ ا ُ ّمید
825عاﺭ

همه نواﺯﻩ ناموسی ﻭ گذاﺭﺵ

88. Heme terāviş-i cūdį vü kāviş-i ümmįd
Heme nüvāze-i nāmūsį vü güźāriş-i Ǿār
“Terāviş” sızmaķ ve ince ince ŧamlamaķ dimekdür. “Cūdį” bunda “yā” yā-yı ħiŧābiyyedür,
śāĥib-keremsüŋ,

dimekdür.

“Kāviş”

kāvįden’dür

ķazımaķ

ve

muŧlaķ

ķazınmış

maǾnāsınadur. “Güdāziş” eridici ve maĥv idici dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kerem-kānı dāǿimā luŧf u kerem süzdirmesindesüŋ. Ve hemįşe ümįd ü
emelüŋ kāvişisüŋ. YaǾnį ümįdüŋ kāmuŋ viricisüŋ ve Ǿırż u nāmūsı
[83b]
oħşayıcısuŋ. Ve Ǿār-ı ĥicābı güdāziş ü refǾ idicisüŋ. Ve’l-ĥāśıl derdmendānuŋ
müdevveresisüŋ, dimekdür.
غباﺭ خشم تو آﺭایش کالﻩ خزاﻥ
826بهاﺭ

نسیم لطف تو افزایش جماﻝ

89. Ġubār-ı ħaşm-ı to ārāyiş-i külāh-ı ħazān
Nesįm-i luŧf-ı to efzāyiş-i cemāl-i bahār
“Külāh-ı ħazān” gūyiyā ħazānı bu maĥalde bir nāfiźü’l-ĥikem şāĥne temŝįl idüp ħazān
didükleri şāĥnenüŋ tācı ki ol tāc eşcāruŋ zerd olmış evrāķlarıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Senüŋ ħışm u ġażabuŋuŋ ġubārı külāh-ı ħazāna zįnet-baħş u
ārāyişidür. YaǾnį ħışmuŋ ġubārı ħazāna iśābet idicek ħazān kendini zįnetleyüp evrāķ-ı eşcārı
ħoş-müzeyyen eyler. YaǾnį śarardur. Ve luŧf u keremüŋ nesįmi daħı efzāyiş-i cemāl-i
bahārdur, dimekdür.
825

Senden hep cömertlik sızmakta ve umut arayışındasın. Sen hep namus okşamasında ve ayıpları yok

etmektesin.
826

Senin gazap tozun sonbahar şapkasının süsüdür ve senin lutfunun rüzgârı ilkbahar güzelliğini artırır.
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محیط بر کف جوﺩ تو کرﺩ موﺝ فدا
827نثاﺭ

سپهر بر سر جاﻩ تو کرﺩ اﻭﺝ

90. Muĥįŧ ber-kef-i cūd-ı to kerd mevc fedā
Sipihr ber-ser-i cāh-ı to kerd evc niŝār
“Muĥįŧ” deryā-yı muĥįŧ dimekdür. “Sipihr” felek dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pįşvā-yı ķāfile-i evliyā! Deryā-yı muĥįŧ kendi emvāc u telāŧumını senüŋ
kerem ü seħā kefüŋüŋ üzerine fedā eylemişdür. “Kef” bunda köpük maǾnāsına ola. Zįrā māķablinde ki muĥįŧe münāsebeti var. Ve daħı felek senüŋ cāh u celālüŋe evcini fedā
eylemişdür. YaǾnį ey şāh! Sende olan luŧf u Ǿaŧā muĥįŧüŋ kendisinde olmaduġın raǾnā
müşāhede idicek kendinde olan envāǾ-ı gūne lüǿlüǿleri beźl ü niŝār eyledükden śoŋra
emvācını daħı fedā eylemişdür. Pes sipihr daħı evcini senüŋ cāh u Ǿažametüŋe niŝār eyledi.
Zįrā senüŋ Ǿažametüŋ kendisinde yoķ ki niŝār itmeye didügi bende olan evc daħı senüŋ
Ǿažametüŋe gitsün, diyüp evcini niŝār eyledi, dimekdür.
ﺯ شوﻕ کوی تو پا ﺩﺭ ِگلم ﺯ عمر چه سوﺩ
828ﺭفتاﺭ

هزاﺭ جاﻥ گرامی ﻭ یک قدﻡ

91. Zi-şevķ-i ķuy-ı to pā-der-gilem zi-Ǿömr çe sūd
Hezār cān-ı gerāmį vü yek ķadem-i reftār
“Pā-der-gilem” ayaġum çamurdadur, dimekdür. “Girāmį” aġır pahalu yerine istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Yā ebā turāb! Senüŋ kūy-ı saǾādetüŋ Ǿaşķ u şevķinden pā-der-gil olduġum
ĥālde żaǾįf ü bį-tāb oldum. Pes bu ĥāli kesb idince Ǿömrümden ne fāǿide biŋ cān-ı girāmį bir
ķadem-i reftāra fedā olsun. YaǾnį ħāk-i pāyüŋe varmaġa bir adım yerüŋ reftārına biŋ cān-ı
girāmį fedā olsun, dimekdür.
چو خیمه ﺩﻭﺭﻩ ﺩامانم آسماﻥ گویی

827

Kapsayıcı deniz senin cömertliğin avucunda dalgasını feda etti ve gökyüzü senin ihtişamın yolunda

yüksekliğini dağıttı.
828

Senin mahallene olan şevkimden ayağım çamur batmıştır. Ömrümden ne fayda; bin aziz can bu yolda atılan

tek bir adıma fedâ olsun!
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829مسماﺭ

به صد ﻁناﺏ فرﻭبسته است ﻭ صد

92. Çü ħayme devre-i dāmānem āsumān gūyį
Be-śad tınāb fürū beste est ü śad mismār
“Ħayme” çādır dimekdür. “Devre” cevr-i bānį maǾnāsınadur. “Dāmān” cemǾ-i dāmen
dimekdür. “Gūyį” gūyā dimekdür. “Ŧınāb” ħaymeler içün ketenden yapduķları urġanlara
dirler. “Mismār” çādır ķazuķları dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Felek-i sitemkār ħaymevār devre-i dāmānumı gūyiyā yüz urġan ve yüz
mismār ile mįħlamış. YaǾnį felek kendisini ħayme-miŝāl ķaķılmış olduġından benüm devrei dāmānumı daħı ancılayın ķaķdı ve mįħladı tā ki mübārek merķad-i şerįfe varup yüz ve göz
sürmeyüm, dimekdür.
[84a]
به کلخن آمدﻩ اﺯ ﺭﻭضه ماندﻩ اﻡ محرﻭﻡ
830فکاﺭ

که ﺭﻭی هند سیاﻩ با ﺩﻭ پای حرﺹ

93. Be-külħan āmede ez-ravża māndeem maĥrūm
Ki rūy-ı Hind siyāh bād u pāy-ı ĥırś figār
“Be-külħan āmede” külħana geldüm. YaǾnį Hind iķlįmine geldüm. “Külħan” taǾbįrinden
maķśad bu ki eķālim-i Hind şiddet-i germiyet-i āfitāb ile meşhūrdur. Bā-ħuśūś āhālįsi siyāh
ve külħan rengindedürler. Ol sebebden “be-külħan āmede em” dimiş. Lākin Hind’de külħan
taǾbįri ħayli şāǾirāne kelāmdur. Ammā Hindįler bu kelām-ı feraĥ-encāmı müŧālaǾa
eyledükleri hengāmda Ǿacabā merĥūm ǾUrfį’ye nice düşnām virdiler? “Figār” mecrūĥ
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh-ı Velāyet! Felek benüm devre-i dāmānı bir mertebe muĥkem beste
eyledi ki mübārek ravża-i muŧahharaŋuŋ kesb-i şerefinden maĥrūm ķaldum. Ve mānend-i
külħan olan Hind iķlįmine geldüm. Şu Hindįlerüŋ yüzleri ķara olsun. Ve benüm ĥırśum ayaġı
şikeste olsun ki beni emel-i dünyā ve ĥırśum belāsı sebebiyle böyle cezįreye ravża-i
münevverüŋden maĥrūm ķaldum. ǾUrfį merĥūm bu derece iştikāǾ itmesinden fehm olınan

829

Sanki felek eteğimin etrafını çadır gibi yüz ip ve yüz çivi ile bağlamıştır.

830

Külhana (Hindistan) geldim ve bahçeden mahrum kaldım. Hindistan’ın yüzü kara olsun ve hırsın iki ayağı

yaralı olsun.
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bu ki kendinüŋ diyār-ı meźkūrda ķuvveti keşf olmış ola. Zįrā bālāda źikri sebķat iden “beķāviş-i müje” beytinden daħı mübeyyendür.
ﺯ شوﻕ کوی تو هر جا شدﻡ هالک مرا
831مزاﺭ

بجای سبزﻩ قدﻡ بر ﺩمد ﺯ خاک

94. Zi-şevķ-i kūy-ı to her cā şodem helāk me-rā
Be-cāy-ı sebze ķadem ber-demed zi-ħāk-i mezār
“Ber-demed” bitürür dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı ekrem! Senüŋ Ǿaşķ u şevķüŋ kūyından yüz çevirüp her ķanķı cānibe
teveccüh eyledümse reh-güźārumda bitecek sebzezār yerine ölüm mezār ŧopraġını bitürür.
YaǾnį reh-güźārumda hep mezār ŧopraġı biter, dimekdür.
نه ﺩین بجای ﻭ نه ایماﻥ بسوی خویشم خواﻥ
832ﺯنّاﺭ

مگر ﺯ شرﻡ تو بگشایم اﺯ میاﻥ

95. Ne dįn be-cāy u ne įmān be-sūy-ı ħˇįşem ħˇān
Meger zi-şerm-i to be-güşāyem ez-miyān zünnār
“Meger” bunda ola ki maǾnāsına istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey muķarreb-i dergāh-ı ĥaķ! Bu Hind iķlįminde bir ĥāl kesb eyledüm ki ne
įmān ne dįn eŝeri ķaldı. Pes ey źāt! Ķavlüŋi ķatına ķatına o bu külħan iķlįminde beni kendi
cānibüŋe celb eyle. Ola ki şerm ü ĥicāb idüp miyānumdan zünnārı çıķaraydum, dįn ü
įmāndan eŝer ķalmadı didügi murād-ı şurūŧ-ı ħamseden birini işlemez oldum, dimekdür. Zįrā
śavm u śalāt u ĥac u zekevāt įmān-ı esāsįdür. Pes bunlardan birini fiǾle getüremez oldum,
dimekdür.
ﺯ ﻭعدﻩ های که به خوﺩ کرﺩﻡ یکی این است
833بسیاﺭ

که ﺩﺭ ﻁواﻑ تو خواهم گریستم

96. Zi-vaǾdehā ki be-ħod kerdem yekį įn est
831

Senin mahallenin arzusuyla gittiğim her yerde ölüm yolumda ot yerine mezar toprağı bitirir.

832

Ne dinim ne de imanım yerinde kalmış beni kendine doğru çağır belki senin utancından kemerimdeki

zünnarı çözüp atarım.
833

Kendime verdiğim sözlerin birisi de seni tavaf ederken çok ağlayacağımdır.
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Ki der-ŧavāf-ı to ħˇāhem girįstem bisyār
“Girįstem” aġlıyam dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh-ı Velāyet! Kendi nefsüme eyledügüm vaǾdelerden biri budur ki eger
beni kendi cānibüŋe celb buyursaŋ, āsitān-ı melāǿik-āşiyānuŋda vāfir giryeler ideyüm. YaǾnį
Ǿahd itmişüm ki ravża-i muŧahharaŋda varup girye vü mātem ile eyyāmumı güźerān
itdüreyüm, dimekdür.
نثاﺭ کوی تو ﺩاﺭﻡ هزاﺭ جاﻥ ﻭ هنوﺯ
[84b]
834چیناﺭ

متاﻉ من همه ﺩست تهیست همچو

97. Niŝār-ı kūy-ı to dārem hezār cān u henūz
MetāǾ-ı men heme dest-i tehįst hemçü çinār

“Çınār” çınār aġacına yapraġı kenārında beş parmaķ gibi beş yapraġı olup dāǿimā güşāde
olduġına işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Senüŋ kūy-ı saǾādetüŋe biŋ cānı niŝār itmege ŧutarum. YaǾnį hezār
cānum daħı olsa niŝār iderüm. Lākin yine çınār gibi maĥallüŋe ihdā olınacaġı metāǾ tehįdestlikden ġayrı bir şeyǿüm yoķdur. YaǾnį her ne ķadar cānumı fedā itsem daħı yine berg-i
çenār gibi tehį-destlikden ġayrı biri ser-māye taķdįm itmemiş olup hįç görinür gözde nesne
yoķdur, dimekdür.
اگر ﺯ آتش شوقم شوﺩ فرﻭﻍ پذیر
835آتشخواﺭ

به سلسبیل ﺯند غوﻁه مرﻍ

98. Eger zi-āteş-i şevķem şeved fürūġ-peźįr
Be-selsebįl zened ġavŧa murġ-ı āteş-ħˇār

834

Senin mahallene saçmaknisar etmek için bin canım var ama çınar ağacı gibi elim boştur.

835

Ateş yiyen kuş benim şevkimin ateşinden bir ışık alsa cennet suyuna dalar.
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“Ġavŧa” ŧalmaķ maǾnāsınadur. “Murġ-ı āteş-ħˇār” āteşi ekl idici ve āteşe ŧalıcı bir nevǾ
ķuşdur ki Türkįde semender ķuşı dirler. Gerçi ismi dįvānlarda ve tevārįħlerde meşhūr. Lākin
cismini görmiş yoķ.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger benüm Şāh-ı Velāyet Ĥażretine olan Ǿaşķ u şevķüm āteşi şuǾlesinden
semender ķuşı şuǾlelenmegi ķabūl eylerse, yaǾnį şevķüm āteşinden bir şuǾle ve bir
semendere iśābet idecek olursa, bu mertebe āteşe muķārenet ü intisābı der-kār iken fi’l-ĥāl
şevķüm āteşi şerārına tāb-āver olamayup kendini selsebįl ü şādırvān śularına teskįn-i ĥarāret
içün ġavŧa urdurur, dimekdür.
چگونه پای کم آﺭﻡ ﺯ آسماﻥ آخر
836ﺭفتاﺭ

بوﺩ ﺩایمش به سر
َ که بر ﺩﺭ تو

99. Çe gūne pāy kem ārem zi-āsumān āħir
Ki ber-der-i to buved dāyimeş be-ser reftār
“Pāy kem ārem” bunda nice girü ķalayum, maǾnāsınadur. “Be-ser-reftār” başı üzerine
sürtinerek yürimege dirler ki murād ziyāde taǾžįmden kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dürr-i bį-hem-tā v’ey gevher-i yek-tā! Ben ki bende-i ħalķa-begūşlaruŋdanum, felekden nice pes-mānde olayum ki dāǿimā senüŋ āsitāneŋ ħāk-i pāyine başı
üzerine yürür. YaǾnį senüŋ āsitāneŋ ħāk-i pāyine yüz sürmekden ötüri felek heb yüzi üzerine
sürtinüp reftār idiyor. Pes ben ne ŧarįķle andan alçaķlıķ idüp girü ķalayum? Pes iķtiżā iden
bu ki gözlerüm üzerine sürterek geleyüm. Felegüŋ hemįşe başı aşaġına olduġından daħı
remzdür.
مرا چو ﺩیدﻩ ب َوﺩ ابلقی چه اندیشم
837ﺭهواﺭ

100.

که این کرنک حرﻭﻥ است ﻭ آﻥ کرنگ

Merā çü dįde buved ablaķį çe endįşem
Ki įn küreng ħorūnest ü ān küreng rehvār

836

Nasıl gökyüzünden daha az çalışayım. Sema her zaman senin kapında şevkle dönmekte.

837

Benim göz gibi alaca atım var ve o yüzden (gitmek için) bu atın yavaş veya diğer tayın iyi gittiğini neden

düşüneyim ki.
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“Ablaķį” alaca vü aħrec at maǾnāsına ve küçük bār-gįrüŋ pek keskete daħı dirler. Ķumuķ
lisānında alaca taǾbįr iderler. Faķįr Kumuk şehrlerinden Enderį nām kasābāda iki sene sākin
oldum ve baǾżı süvārān alaca bār-gįrlere iǾtibār iderlerdi. Ve kendilerinden alaca ķanķı atdur
diyü suǿāl eyledügümde, Midinli’den bir mikdār irice bār-gįr gösterdiler. “Küreng” vaķtine
irmiş ata dirler. “Ħorūn” maǾlūmdur ki Türkįde daħı ħorūn838
[85a]
u bed-ħūy taǾbįr iderler. “Rehvār” burġa ve çapķın ve pek yürür atlara taǾbįr iderler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Şāh-ı Düldül-süvāruŋ merķad-i münevveresine varmaķ içün benüm
dįde-i baśįretüm gibi ablaķ atum var iken ne ķorķu ne mülāĥaža var ve ne kimseye minnetdārum ki bu at ħorūn yāħūd şu ŧay çabķındur. YaǾnį dįde-i baśįretüm ŧayy-i mekān idüp fi’lĥāl maĥall-i maķśūda varur atum var iken ortalıġuŋ çabķın yāħūd ħorūn atlarına minnet
itmek maĥż-ı ceĥāletdür, dimekdür. Bundan aşaġısı ķaśįdenüŋ nihāyetinüŋ beş altı beyt
ķalaraķ cümlesi şāhuŋ ħāk-i pāyine varmaķ ve aŋa şiddet-i maĥabbetine bināǿen
ķasemiyyātdur.
بداﻥ خدای که ﺩﺭ شهر بند امکاﻥ نیست
839باﺯاﺭ

101.

ﺫﺭﻩ ﺩﺭ
ّ متاﻉ معرفتش نیم

Bedān-Ħudāy ki der-şehr-bend-i imkān nįst
MetāǾ-ı maǾrifeteş nįm-źerre der-bāzār

Maĥśūl-ı Beyt: Mümkināt bendinüŋ şehrinde yaǾnį şehr-i mümkinātuŋ şįrāze-bendi olan
Cenāb-ı Allāh’a ķasem iderüm ki yaǾnį bu Ǿālem-i imkānda kevn ü mekān şehrinüŋ bendi
vü rabŧı olan Cenāb-ı Ħallāķ-ı ǾĀlem’e ķasem iderüm ki anuŋ maǾrifet-i ezeliyyesi
metāǾından Ǿālem bāzār içinde yarım źerre miķdārı śādır olmışdur. Ĥāśılı şol Ħudā-yı
Lemyezel’e ķasem iderüm ki anuŋ Ǿilm ü maǾrifetinden bu Ǿālem içinde yarım źerredür ki
iĥāŧa eylemiş, dimekdür. MıśrāǾ-ı evvelįsi ibtidāsında vāķıǾ “bā” bā-yı ķasemiyedür. Ve bu

838

Derkenar: Faķįr daħı Sivastobol Muharebesinde Kırım ħıŧŧasında Güzelce’de ve Oŧalı’da iki sene eglendüm.

Her bār-gįre “alaşa” diyu taǾbįr itdüklerini işüdürdüm ve Tātāristān’da “alaşa” nāmıyla bed-ħūy taǾbįr olan
atlaruŋ etlerini yerler ve pasdırmasını yaparlar gördüm Maĥmūd 1269 fe-teǿemmel.
839

İmkân şehrinin sınırlarında olmayan, ilmi içerisinde bu âlemin yarım zerre kadar olduğu Allah’a yemin

olsun.

673

vechile ķasemiyāt beytlerinde gerek mıśrāǾ-ı evvel ve gerek mıśrāǾ-ı ŝānį ibtidālarında vāķıǾ
olan “bā”lār cümlesi bā-yı ķasemiyyelerdür.
به جزﺭ ﻭ مد محیط عطای اﻭ که کشد
840کناﺭ

به نیم جذبه ﺩﻭ عالم گناﻩ ﺭا به

102. Be-cezr ü medd-i muĥįŧ-i Ǿaŧā-yı u ki keşed
Be-nįm-ceźbe dü Ǿālem günāh-rā be-kenār
“Be-cezr ü medd” sāĥil-i baĥruŋ baǾżen eŝnā-yı telāŧumda śuyı çekilüp ve baǾżen kenāra
ŧaşduġıdur. “Cezr” içerüye cezr olmaķ ve “medd” ŧışraya uzamaķ maǾnāsınadur. Murādeş
cūş-ı deryā-yı raĥmet-i Raĥmān’dur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol Ġaffārü’ź-źunūb olan Cenāb-ı Rabb-i Mennān’uŋ iĥsān u kerem
deryāsınuŋ cezr ü meddine ķasem iderüm ki kāffe-i Ǿālemüŋ Ǿiśyānlarını nįm-ceźbe ile
kenāra atup maĥv eyler. YaǾnį şol Allāh’a ķasem iderüm ki deryā-yı raĥmeti cūş u
ħurūşından bir źerre miķdārı Ǿāleme iśābet eylese Ǿāśįlerüŋ Ǿiśyānların şust-şū idüp derkenār ider. Böyle olan Ħudā Ĥaķķ’ı ki eger senüŋ kūyuŋ maĥalle rāhı neşter ü ħār olur ise
daħı dįdemüŋ bebekleriyle ol ħār u neşterleri ŧay iderek ħāk-ı pāye varsam gerek. Bu ķadar
ķasemiyyāt ki bu ķaśįde içinde merĥūm įrād eylemiş. Ancaķ ħāk-i pāy-ı Şāh’a baǾde’l-vefāt
varılacaġını remz ider ki bālāda ĥikāyesi
[85b]
źikr olınmışidi. Vallāhu aǾlem bi’ś-śavāb. Ve bu ķasemiyyāt ebyātlarına başlı başına maǾnā
įrād idüp mübtedāyı ħaber virmeyen kimsenüŋ iddiǾāsı taśdįķine ehl-i maǾnādan beş on
şāhid gerek. Zįrā her ne ķadar ebyāt-ı ķasemiyyāt var ise cümlesini śıravardı silk-i nažma
ķoşup nihāyetinde bu beyti ħaber getürmiş.
Beyt:
که گر شوﺩ ﺭﻩ کوی تو جمله نشترخیز
841نشترﺯاﺭ

کنم به مرﺩمک ﺩیدﻩ ﻁی

Ki ger şeved reh-i kūy-ı to cümle neşter-ħįz
Konem be-merdümek-i dįde ŧay neşterzār

840

Cömertlik denizinin gelgitinin yarım cezbesiyle iki âlem suçu bir kenara çeken (affeden)’e yemin olsun.

841

Eğer senin mahellenin yolu hançerlerle dolu bir yol olsa; gözbebeğim ile o hançer bahçesini geçerim.
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İşte bu beytden maǾlūmdur.
به کنه اﻭ که تعجّب نشد گرانمایه
842اقراﺭ

103.

اﺯ این که کرﺩ ﺯ ﺩﺭکش نبی به عجز

Be-künh-i u ki taǾaccüb ne-şod girān-māye
Ez-įn ki kerd zi-derkeş nebį be-Ǿacz iķrār

“Girān-māye” çoķluķ maǾnāsına istiǾmāl olınur. “Derk” idrāk u iźǾān maǾnāsınadur.
“Derk”de vāķıǾ “şįn” künh-i ĥaķįķat-i ilāhįyeye rāciǾdür. “Nebį”den murād Ĥażret-i Faħr-ı
kāǿināt Muĥammedü’l-Muśŧafā Ǿaleyhi efđalu’s-śalavātdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol Āferįnende-i Kevn ü mekān celle celāluh’e ķasem iderüm ki anuŋ künhi ĥaķįķatinüŋ kemā-yenbeġį idrākine çoķluķ taǾaccüb itmek cāǿiz olmaz. YaǾnį künhini
bilemedüm, diyerek tefekkür ü taǾaccübde ķalmaķ lāzım gelmez. Zįrā Ĥażret-i Nebį
Ǿaleyhi’s-selām bile künhini bilemedüm diyü Ǿaczini iķrār eyledi. Pes ġayrılar ķaçan idrāk
itmek imkān ola. YaǾnį bu derece kendi źāt-ı şerįfin künh ü ĥaķįķati idrāk olmaġumuŋ źāt-ı
ecille aǾlāya ķasem iderüm, dimekdür.
به کلک اﻭ که نوشت ﻭ بسا بنویست
843نهاﺭ

104.

به ﺭﻭی صفحه عالم سطوﺭ لیل ﻭ

Be-kilk-i u ki nüvişt ü besā be-nüvįst
Be-rūy-ı śafĥa-i Ǿālem suŧūr-ı leyl ü nehār

“Śafĥa-i Ǿālem” bu kevn ü mekān śaĥįfesi ki leyl ü nehāra süŧūrları tasŧįr olınur ve leyl beyāż
śaĥįfe üzerine tasŧįr ü nehār siyeh śaĥįfe üzerine tasŧįr olınduġıdur ki birbirine ġalebe
ŧarįķiyle śaĥįfe-i mümkināt üzerine raķam-ı kilk-i silk olurlar.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı Ǿaķdes! Şol Ħālıķ-ı mümkinātuŋ kilk-i ķadrine ķasem iderüm ki
śafĥa-i Ǿālem üzerine suŧūr-ı leyl ü nehārı keşįde defter olmış ve daħı baǾd-ez-įn nice nice

842

Çoğunluğun peygamberin dahi hakkıyla anlamaktan âciz kaldığını ikrar etmesinin şaşırılmayacağı aslına

yemin olsun.
843

Onun yeryüzünün sayfasına gece ve gündüz satırlarını çok yazan ve çok yazacak kalemine yemin olsun.

675

kereler ol süŧūrlar śafĥa-i Ǿāleme tasŧįr olınsa gerek. YaǾnį giceyi gündüz üzerine ve gündüzi
gice üzerine naķş iden Nāķķāş-ı Ezel’e ķasem iderüm, dimekdür.
به حاﺫقی که ﺯ ﺩاﺭﻭی حکمتش گرﺩید
844بهاﺭ

105.

شکسته ﺭنگ خزاﻥ ﻭ شکفته ﺭﻭی

Be-ĥāźıķį ki zi-dārū-yı ĥikmeteş gerdįd
Şikeste-reng ħazān u şükūfte-rūy bahār

“Be-ĥāźıķi” bir ĥāźıķ ve keskin ĥakįm dimekdür ki murād Ĥakįm-i Ezel’dür. “Gerdįd” “şod”
maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol ĥāźıķ-ı Ĥakįm’e ķasem iderüm ki anuŋ ĥikmeti Ǿilācından reng-i ħazān
şikeste ve rūy-ı bahār şügufte ve sebzezār geştedür. YaǾnį Ǿilāc-ı ķahr ile reng-i ħazān şikeste
ve dārū-yı luŧfuŋdan rūy-ı bahār şugufte eyleyen ĥāźıķ-ı Ĥakįm’e ķasem iderüm, dimekdür.
[86a]
به لطف اﻭ که ﺯ فیضش نمونه ایست بهشت
845بخاﺭ

106.

به جوﺩ اﻭ که ﺯ ﺩیگش نمک چشیست

Be-luŧf-ı u ki zi-feyżeş nümūneįst behişt
Be-cūd-ı u ki zi-dįgeş nemek-çeşįst biħār

“Dįg” çömlek ve tencere maǾnāsınadur. “Dįg”de vāķıǾ “şįn” Cenāb-ı Allāh’a rāciǾdür.
“Çeşįst” ŧatmışdur, dimekdür. “Biĥār” baĥr’uŋ cemǾidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol Źāt-ı Muŧlaķ’uŋ luŧf u iĥsānına ķasem iderüm ki behişt ve Ŧūbā anuŋ
luŧfınuŋ feyżinden bir nümūne vü evrengdür. YaǾnį bir cüzǿį eŝerdür. Ve yine ol źāta yemįn
ķılurum ki yaǾnį ol Kerįm’üŋ cūd u seħāsına ķasem iderüm ki kāffe-i tüccāruŋ tuzlulıġı anuŋ
ķudret çömlegi ve tenceresinden ŧatmışlardur. Ĥāśılı şol ħulķa ķasem iderüm ki cümle
baĥruŋ melįĥ olduķları ancaķ anuŋ ķudretinden bir ŧamla ŧatduķlarındandur. Çömlek taǾbįri
ŧatmaķ ile münāsebeti olduġından getürmiş.
به خشم اﻭ که همش حلم اﻭست شعله نشاﻥ
844

Hikmet ilacından sonbaharın rengi kırılan ve baharın yüzü açılan usta doktora yemin olsun.

845

Cennet, feyzinden bir örnek; denizler, kazanından sadece bir tuz tadıcı olanın lutfuna yemin olsun.

676

846ﺩاﺭ

107.

بکنه اﻭ که همش علم اﻭست آینه

Be-ħışm-ı u ki hemeş ĥilm-i ūst şuǾle nişān
Be-künh-i ū ki hemeş Ǿilm-i ūst āyine-dār

“Ħışm” ġażab maǾnāsınadur. şuǾle yalın ve nūr dimekdür. “Nişān” “nişānįden”dendür,
oŧurucı maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol Źāt-ı Lem-yezel’üŋ ħışm u ġażabına ķasem iderüm ki hemįşe anuŋ
ħışmınuŋ şuǾlesini iskāt iden yine anuŋ ĥilmidür. YaǾnį Allāh TeǾālā’nuŋ ħışm u ġażabını
teskįn iden yine kendi ĥilm ü raĥmetidür. Ve daħı ol Allāh TeǾālā’nuŋ künh-i ezeliyyesine
ķasem iderüm ki dāǿimā anuŋ ĥaķįķati künhini bilmek yine kendi Ǿilmi anuŋ āyįne-dārıdur.
Ve’l-ĥāśıl bir Allāh’a ķasem iderüm ki künh-i ezeliyyesi yine kendi Ǿilminüŋ āyįnesine Ǿaks
olur ve her vechile künh-i ĥaķįķįsini maħlūķ idrāk idemeyüp yine künhine kendi Ǿilmi
lāyıķdur, dimekdür.
به عشق اﻭ که ﺯ پهلوی جاﻥ نشاند ﺩﺭﺩ
847کاﺭ

108.

به شوﻕ اﻭ که به باﺯﻭی ﺩﻝ فرستد

Be-Ǿaşķ-ı ū ki be-pehlū-yı cān-nişāned derd
Be-şevķ-i ū ki be-bāzū-yı dil firisted kār

“Nişāned” oŧurdaķor dimekdür. “Firisted” fiǾl-i mūżāriǾdür, gönderür, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol źāt-ı bį-hem-tā olan Ĥażret-i Raĥmān Ǿaşķına ķasem iderüm ki pehlū-yı
cāna derd ķondurur. YaǾnį cān pehlūsı ŧarafına Ǿaşķdan derd ķondurur ve yine ol Allāh’uŋ
Ǿaşķ u şevķine yemįn iderüm ki göŋül bāzūsına iş buyurur. YaǾnį göŋül bāzūsına Ǿaşķ işini
buyurup öteye berüye pūyān iderek bir ān rāĥatda ķomaz, dimekdür.
به نعمت تو که انداﺯﻩ ﺭا کند معزﻭﻝ
848بیماﺭ

109.

به مدحت تو که اندیشه ﺭا کند

Be-niǾmet-i to ki endāze-rā koned maǾzūl
Be-midĥat-i to ki endįşe-rā koned bįmār

846

Onun gazabına yemin olsun ki yumuşaklığı onun alevini söndürmektedir. Onun aslına yemin olsun ki onun

ilmi onu göstermek için ayna tutmaktadır.
847

Onun can köşesine dert konduran aşkına ve gönül pazısına iş buyuran şevkine yemin olsun.

848

Senin ölçüyü geçersiz kılan nimetine ve düşünceyi hasta kılan övgüne yemin olsun.

677

“Endāze-rā ķoned maǾzūl” taǾbįri seħāsı endāze-i ķıyāsdan tecāvüz itmiş ola, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Yekke-süvār-ı Düldül! Senüŋ niǾmet ü iĥsānuŋa ķasem iderüm ki endāzei ķıyāsı ġazā eylemişdür. Ve yine senüŋ medĥüŋe ķasem iderüm ki endįşe vü fikri ħaste
eylemişdür. YaǾnį senüŋ niǾam u iĥsānuŋ bį-nihāye ve derece-i ķıyāsdan
[86b]
ŧaşķın ve daħı senüŋ sitāyişüŋ maǾnā-yı ġarįbānesi endįşe-i fikrden olup nice nice şāǾir-i
siĥr-āferįnüŋ endįşe-i ħayālini bįmār eyledüginden senüŋ ol medĥüŋe ķasem iderüm,
dimekdür.
علَم مصطفی ﺩﺭ آﻥ عرصه
َ به سایه
849ﺩستاﺭ

110.

که آفتاﺏ شوﺩ هم عالقه

Be-sāye-i Ǿalem-i Muśŧafā der-ān Ǿarśa
Ki āfitāb şeved hem-Ǿalāķa-i destār

“ǾArśa” meydān dimekdür. “Hem-Ǿalāķa” birbiriyle muǾārefe vü Ǿalāķa peydā itmege dirler
ki rūz-ı rūsta-ħįzde āfitāb-ı Ǿalem-i Muĥammed’den daha aġı olup ancaķ püsküline āvįħte
olınacaġını müşǾirdür. Zįrā Ǿalem-i Muĥammed Muśŧafā śallallāhu TeǾālā Ǿaleyhi ve
sellemüŋ ŧūlı tā-be-Ǿarş ve Ǿarżı tā-şarķ u ġarb iken āfitāb elbette ol Ǿalemüŋ püsküliyle hemǾalāķa olsa gerek. Pes bu ŧarįķile ǾUrfį merĥūm buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh-ı Velāyet! Ĥażret-i Sālār-ı Enbiyā yaǾnį Muĥammed Muśŧafā
śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ Ǿalemi sāyesine ķasem iderüm ki meydān-ı ǾAraśāt’da āfitāb
ol Ǿalem-i saǾādetüŋ destārınuŋ hem-Ǿalāķası olup püsküli yerine olsa gerek. MaǾlūm ola ki
bu beytüŋ maǾnāsında üç gūne remz vardur. Bir, buŋa Ǿalem-i saǾādetüŋ derece-i ġāyetde
ŧūlı vü bālālıġı vü Ǿarżı daħı şarķ ve ġarbı iĥāŧa eyledügini remz eylemiş. İkinci, Ǿalem-i
saǾādet nūr-efşānlıķda āfitābı tecāvüz idüp Ǿalemüŋ destārına ancaķ püskül olsa gerek.
Üçünci, āfitāb meydān-ı Ǿaraśātda ĥayvānāt başlarına ziyāde ķarįb olacaġını remz itmiş.
Lākin murād, ol Ǿalemüŋ bülendligidür ki kāffe-i Ǿālemiyān sāyesinde penāh getürse gerek.
Ve āfitāb ancaķ ol Ǿalemüŋ destārıyla hem-Ǿalāķa olur, dimekdür.

849

O meydandaki peygamber bayrağının gölgesine hamd olsun ki güneş onun sarığının kuyruğu olmuştur.

678

باستین کریمش که هست گنج افشاﻥ
850ﺯاﺭ

111.

باستاﻥ حریمش که هست ناصیه

Be-āsitįn-i kerįmeş ki hest genc-efşān
Be-āsitįn-i ĥarįmeş ki hest nāśiyezār

“Nāśiyezār” meŝelā sebzezār ve gülzār gibi istiǾmāl olınur. Secdegāh maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Faħr-ı Cihān Muĥammed Muśŧafā Ǿaleyhi’s-śalavāt ve sellemüŋ
kerįm ü seħā olan āsitįnine ķasem iderüm ki ol dāǿimā genc-efşāndur. YaǾnį Ǿālemüŋ bāǾiŝi vārį ve bāǾiŝ-i ĥayātıdur. Ve yine ol Seyyid-i Veled-i Ādem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ
ĥarįmüŋ āsitanına ķasem iderüm ki ol bir ħavaśś u Ǿavāmuŋ nāśiyezār u secdegāhlarıdur,
dimekdür.
به جاﻩ اﻭ که به ﺭﻭیش قدﻡ گشاﺩﻩ نظر
851حصاﺭ

112.

عدَﻡ کشیدﻩ
َ به شبه اﻭ به گرﺩﺵ

Be-cāh-ı ū ki be-rūyeş ķıdem güşāde nažar
Be-şibh-i ū ki be-girdeş Ǿadem keşįde ĥiśār

“Ķıdem” Ĥaķ TeǾālā’nuŋ śıfat-ı ķıdemiyyesi dimekdür. “Şebįh” nažįr ü emŝāl
maǾnāsınadur. “Gird” ŧaraf maǾnāsınadur; bālāda daħı źikri geçdi ki kāf-ı muǾceme ve
rā’nuŋ sükūnı ile fetĥa oķınurlar, ġubār maǾnāsınadur. Derūnına kāf-ı ǾArabį ile meftūĥ
oķurlar ise “şod” ve “oldı” maǾnāsınadur. Ve eger kesr ile oķudurlar ise
[87a]
eŧrāf maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol Resūl-ı Ekrem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ cāh u celāli Ǿažametine
ķasem iderüm ki ķıdem anuŋ yüzi üzerine nažarını güşād itmişdür. YaǾnį śıfat-ı ķıdem-i
ezeliyye ibtidā źāt-ı Ǿažametiyle maħlūķdan anı müşāhede itmişdür ve yine ol Ĥabįb-i
Ħudā’nuŋ şebįh ü emŝāline ķasem iderüm ki Ĥaķ TeǾālā ol şebįhüŋ eŧrāfına ĥiśār-ı Ǿademi
keşįde eylemişdür. Ĥāśılı ĥabįbüŋ miŝli vücūd bulmamaķ içün emŝāl u şebįhüŋ kendisinüŋ
eŧrāfına Ǿademden ĥiśār eylemişdür, dimekdür.

850

Hazine saçan cömert gömlek koluna ve alınların konulacağı yer olan yüce eşiğine yemin olsun.

851

Üzerine gözün ayak bastığı onun ihtişamına yemin olsun. Onun benzerinin etrafına yokluk duvar çekmiştir.

679

سلک یاﺯﺩﻩ عقدی کزاﻥ ﺩﻭلؤلؤ ﺭا
852ﺩﺭیاباﺭ

113.

علیست ابر مطیر ﻭ بتوﻝ

Silk-i yāzdeh Ǿıķdį k’ez-ān dü lüǾlü-rā
ǾAlįst ebr-i maŧįr ü Betūl deryā-bār

“Silk” incüler nažm olınacaķ ib dimekdür. “Yāzdeh” on bir dimekdür. Murād On Bir İmām
ĥażerātıdur ki silsile-i İmām ǾAlį’dür. Gerçi baǾżılar On İki İmām diyü daǾvā iderler lākin
imām Muĥammed el-Mehdį’nüŋ henūz Ǿadem-i žuhūrı der-kār olduġından “on bir” diyü
merĥūm įrād eylemiş. “ǾAķdį” dügüm dimekdür. “Dü lüǿlüǿ” murād Ĥasaneyn’dür. “Ebr-i
maŧįr” yaġmur buludı dimekdür. “Deryā-bār” deryā yaġdırıcı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Silk-i nažm olmış on bir Ǿuķde. YaǾnį Şāh-ı Velāyet’den tā Ĥasan elǾAskerį’ye birbirine müteǾāķib “On Bir İmām”a ķasem iderüm ki anlardan iki lüǿlüǿ
İmāmeyn’dür ve ol ikisinüŋ ebr-i maŧįri ǾAliyyü’l-Murtażā ve dür-bārı Fāŧımatü’z-Zehrā
rađiyallāhu Ǿanhā dirler, dimekdür. Ĥażret-i Feyyāż-ı Muŧlaķ bizi ve cümle ķarındaş-ı dįn
olanları bu źātlaruŋ şefāǾatlerinden dūr itmeye. Āmįn.
به ﻃاﺋر ا َ ِﺭنی سنج بی اثر نغمه
853ﺩیداﺭ

114.

ﺫﻭﻕ مژﺩﻩ
به لن ترانی هم
ِ

Be-ŧāǿir-i Erinį-senc-i bį-eŝer-i naġme
Be-Len Terānį-i hem-źevķ-i müjde-i dįdār

“Be-ŧāǿir”de olan “bā” bā-yı ķasemiyye olduġı naķl olınmışdı. Ŧāǿir, “Erinį”854 lafžını feryād
ider bir ķuşdur. Murād Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-selāmdur. “Erinį” lafžını cemāl-i bākemālüŋi baŋa ruǿyet itdür, dimekdür. “Len terānį” muħāŧabun-bih ħiŧābdur ruǿyet
idemezsüŋ, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: “Erinį” kelimesini Sübĥān-ı Mübārek ŧāǿire ķasem iderüm ki ĥālbuki ol
naġme-i bį-eŝerdür. Ve yine źāt-ı ķıdemüŋ “Len terānį” ħiŧābına ķasem iderüm ki ibtidā

852

O iki inciden Ali yağmur bulutu ve Fatma deniz yağmurunu döken onbir taneli ipe yemin olsun.

853

Nağme etkisi olmadan “bana kendini göster” sözünü öten kuşa yemin olsun. Görüşme müjdesinin şevki ile

birlikte “Sen beni göremezsin” sözüne yemin olsun.
854

Hz. Musa’nın Allah teâlâya karşı Rabbim! “Bana (kendini) göster” (A’râf/7:143) ayetinden iktibas olarak

kullanılmıştır

680

ŧāǿir-i erįnį-senci meǿyūs idüp śoŋra müjde-i dįdār ile ümįdvār eyledi. YaǾnį Ĥaķ TeǾālā’nuŋ
Mūsā Ǿaleyhi’s-selāma ibtidā “Len terānį” ħiŧābın idüp baǾdehū tekrār dįdāruma ümįdvār
olasuŋ diyü müjdeligine ķasem iderüm, dimekdür.
به عشوی که ﺯلیخا برید اﺯ اﻭ کف ﺩست
855ﺩاﺭ

115.

به بجلوﻩ که مسیحا گزید اﺯﻭ سر

Be-Ǿişveį ki Zelįħā borįd ez-ū kef-i dest
Be-cilveį ki Mesįhā güzįd ez-ū ser-i dār

“Güzįd” iħtiyār eyledi, dimekdür. “Ser-i dār” siyāset yeri dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol Ǿişve vü cilveye ķasem
[87b]
iderüm ki yaǾnį şol şįve vü Ǿişve ĥaķķiçün ki Züleyĥā ol Ǿişveden elleri uçlarını kesdürdi.
YaǾnį Züleyĥā erkān-ı Mıśr ħavātįnlerin Ǿālį żiyāfet birle devlet-serālarına daǾvet idüp Yūsuf
Ǿaleyhi’s-selāmı musandırada ĥıfž eyleyüp baǾde’l-Ǿizzu ve’l-ikrām856 anlaruŋ ĥużūrlarında
iĥżār eyleyüp anlar Yūsuf’ı görince Mā haźā beşeran illā melekun kerįm857 terennümātıyla
ellerinde olan sikkįn ile ŧurunc yerine ellerin pāre pāre itdükleri Ǿişveye ķasem iderüm. Ve
daħı şol cilve vü Ǿişveye ķasem iderüm ki Ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām iħtiyār eyledi.
“Dār”dan murād semāvāta Ǿurūclarıdur. Vallāhu aǾlem.
به برقع مه کنعاﻥ که هست ُحسنآباﺩ
858ﺯاﺭ

116.

به خجله گاﻩ ﺯلیخا که هست یوسف

Be-burķaǾ-i meh-i KenǾān ki hest ĥüsn-ābād
Be-ĥaclegāh-ı Zelįħā ki hest Yūsufzār

“BurķaǾ” Türkįde duvaķ maǾnāsınadur. “Ĥaclegāh” Ǿarūsı gerdege ķoduķları ħāneye dirler.

855

Züleyhâ’nın ondan etkilenerek elini kestiği işveye ve İsâ’nın ondan dolayı darağacını seçtiği cilveye yemin

olsun.
856

İzzet ü ikrâmdan sonra.

857

“Hâşâ! Allah için, bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir” dediler. (Yûsuf/12:31)

858

Güzellik yeri olan Kenan ayının duvağına ve Yusuf’un (hayalinin) yeri olan Züleyha’nın gerdeğine yemin

olsun.

681

Maĥśūl-ı Beyt: KenǾān’a mensūb olan māhuŋ burķaǾına ķasem iderüm ki yevmen feyevmen859 ĥüsni ābād u maǾmūrluķda. Ve şol ĥaclegāh-ı Züleyĥā’ya ķasem iderüm ki
Yūsuf-ı zār anda zebūn olmışidi. Yāħūd ĥaclegāh-ı Züleyĥā ki meşaķķat-i Ǿaşķdan teskįn-i
ĥarāret-i Ǿaşķ içün ĥaclegāhuŋ dįvārlarında hep śūret-i Yūsuf yazdırmış idi. Ve ol śūretler
ile tesellį-i ħāŧır iderdi. Bu şįveye ķasem iderüm, dimekdür.
باﻥ متاﻉ که گوهر فرﻭﺵ کنعانی
860باﺯاﺭ

117.

به مصر برﺩ ﻭ لبالب ﺯ چشم شد

Be-ān metāǾ ki gevher-fürūş-ı KenǾānį
Be-Mıśr bord leb-ā-leb zi-çeşm şod bāzār

“Be-ān metāǾ” murād Ĥażret-i Ǿaleyhi’s-selāmdur. “Gevher-furūş-ı KenǾānį” KenǾān’a
mensūb gevheri śatıcı bāzirgāna işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: KenǾān’a mensūb metāǾı śatıcı bāzirgānuŋ metāǾına ķasem iderüm ki ol
metāǾ KenǾān’a mensūb idi. Ol metāǾı bāzirgān Mıśr’a iletdügi demde bāzāruŋ derūnı dįdei seyrden māl-ā-māl oldı. Bu Ǿişveye daħı ķasem iderüm, dimekdür.
باﻥ ﺩﺭﻭﻍ که فرهاﺩ اﺯﻭ شهاﺩﺕ یافت
861بداﺭ

118.

باﻥ ترانه که منصوﺭ ﺭا کشید

Be-ān dürūġ ki Ferhād ez-ū şehādet yāft
Be-ān terāne ki Manśūr-rā keşįde be-dār

“Terāne” naġme vü terennüm-i Ǿaşķ maǾnāsınadur. “Dār” siyāset yerine dirler. MıśrāǾ-ı
evvelįde vāķıǾ Ferhād’uŋ aĥvālin rivāyet iderler ki Ferhād Ǿuşşāķ-ı dehrden bir ehl-i kemāl
imiş. Ve maǾşūķası Ermen ŧaġı nām bir ülkenüŋ begi ķızı idi. Ve ismi Şįrįn imiş. Ferhād
dest-māye-i emel kār-sāz olıcaķ zer ü dįnārdan tehį-dest ü bį-behre olmaġın abāǾ-ı Şįrįn
kerįmelerin Ferhād’a virmege giran görinmekle ol sevdādan kef-i yed itdürmeleri sevdāsıyla
bir emr-i Ǿaśįr ve kār-ı Ǿadem-i ĥuśūl-peźįre şevķ itmişlerdi ki eger sen bunda seng-bārı
raħne-zen dāmeni olup ŧaraf-ı āħerinden ırmaġı berü cānibe iletür iseŋ kerįmemüz Şįrįn’i

859

Günden güne

860

O satılık mala yemin olsun ki Kenanlı inci satıcısı onu Mısır’a götürdüğünde pazar gözlerle doldu.

861

Ferhad’ı şehitliğe eriştiren yalana ve Mansûr’u darağacına sürükleyen söze yemin olsun.

682

saŋa tenkįĥ idevüz. Ve illā bu duǾāya cāy-ı icābet muĥāldür, didükde Ferhād-ı ġayret-ābād
emr-i mezkūrı cāy-ı ķabūle yitürüp kūhuŋ düşmesine dāmen-i ġayreti der-miyān
[88a]
iderek bāǾde zamān kūhuŋ bir cānibinden bir cānibe dişlemesi ķarįb olduķda fermūde-i abāǾı Şįrįn olan umūrı yerine getürüp şįrįni ellerinden alacaġı maǾlūmları olınca bu umūruŋ
çāresini tedbįr itmek ehemm ü elzem oldı, diyerek abāǾ-ı şįrįn Ǿacūze-i dehrden birisiyle
müźākere eyledüklerinde defǾ-i çāresine tedbįrin iderüm, diyerek bir ŧabaķ ĥelvā ŧabħ862
itdürüp ser-i menħūsesi üzerine vażǾ idüp Kūh-ken olduġı yire varup Ǿacūze-i meźkūre
Ferhād’a bir ŧaķım temelluķ u perestiş-i ħāŧırdan śoŋra āġāz-ı tesellį-i ħāŧır itdi. Ve didi ki:
Ey Ferhād, ecel-i mevǾūdile Şįrįn fevt olup işbu ŧabaķda olan ĥelvāyı getürdüm tā ki rūĥına
Fātiĥa ve raĥmet oķuyasuŋ didükde Ferhād min-baǾd ĥayāt ĥarāmdur diyüp kūhı ĥafr itdügi
tįşeyi hevāya berān idüp inerken başına rāst gelüp kendini helāk eyledi, diyü meşhūrdur. Bu
beytde durūġ didügi işbu Ǿacūzenüŋ firįbidür ki Ferhād’ı şehįd eyledi.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol durūġa ķasem iderüm ki ol durūġ sebebiyle Ferhād şehādeti iħtiyār
eyledi. YaǾnį ol durūġa ķasem iderüm ki Ferhād, ol durūġ sebebiyle derece-i şehādeti buldı.
Pes şol Ene’l-Ĥaķ terānesine daħı ķasem iderüm ki Manśūr’ı dıraħt-ı siyāsete çekdi. YaǾnį
şol Ene’l-Ĥaķ güft ü şenįdį terānesi ki Manśūr Ĥażretleri andan dār-ı siyāsete yitdi. Aŋa
ķasem iderüm, dimekdür.
به تیشه ی که ﺯ اﻁراﻑ صوﺭﺕ شیرین
863کهساﺭ

119.

همه کرشمه تراشید ﻭ ﺭیخت بر

Be-tįşeį ki zi-eŧrāf-ı śūret-i Şįrįn

Heme kirişme terāşįd ü rįħt ber-kühsār
“Terāşįd” yuķardı, dimekdür. “Kuhsār” dāġlıķ ve kūhsār maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol tįşeye ķasem iderüm ki śūret-i Şįrįn eŧrāfından hep kirişmeleri yonup ve
kūhsāra atardı. YaǾnį şol tįşe ki ķayalar üzerine śūret-i Şįrįn’i naķş idüp eŧrāfında seng
pāreleri kūhsāra śaçardı. Ancılayın tįşeye ķasem iderüm, dimekdür. Rivāyetdür ki: Ferhād
nāķķāşlıķ ve śūretgerlik śanǾatında mahāreti der-kār olup ĥarāret-i Ǿaşķ-ı Şįrįn’i teskįn içün

862

Derkenar: “Ŧabħ” pişürmek dimekdür.

863

Şirin’in yüzünün etrafından tüm işveleri yontarak dağlara döken o kazmaya yemin olsun.

683

ĥafr itdügi ŧaġda her ķanķı ķaya rāst gelürse hep Şįrįn taśvįrin ķazarmış bes kirişme didügi
ol ķazışa ve naķş idüp seng pārelerin cānib-i yabana attuġıdur.
بنامه ی که بلبلی خیاﻝ مجنوﻥ برﺩ
864نثاﺭ

120.

بآﻥ کرشمه که مجنوﻥ براﻥ نموﺩ

Be-nāmeį ki be-Leylį ħayāl-i Mecnūn bord
Be-ān kirişme ki Mecnūn ber-ū nümūd įŝār

Bu beyt aŋa telmįĥdür ki Mecnūn śaĥrālara düşüp dāǿimā Leylā ile mufāraķatda olduġından
kendi ħayāl ile cānib-i Leylā’ya nāme vü peyām gönderür imiş.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol nāmeye ķasem iderüm ki ol nāmeyi ĥużūr-ı Leylā’ya ħayāl-i Mecnūn
iletürdi. YaǾnį peyām-ı Ǿāķıbeti cānib-i Leylā’ya ħayāli ile irsāl iderdi ve daħı Leylā’nuŋ şol
kirişme vü şįvelerine ķasem iderüm ki Mecnūn kendini ol şįvelere niŝār u fedā eylemişdi,
dimekdür.
به نوﺵ نوﺵ ندیم صبوحی مستاﻥ
865هشیاﺭ

121.

به کاﻭ کا ِﻭ کلید ﻁبیعت

Be-nūş nūş-ı nedįm-i śabūĥį-i mestān
Be-kāv kāv-ı kilįd-i ŧabįǾat-ı huşyār

[88b]
“Be-nūş nūş” içe iç diyerek mestlerüŋ birbirine eyledükleri teklįfden kināyedür. “Nedįm”
yārān u eĥibbā maǾnāsınadur. “Śabūĥį” śabāĥa mensūb bādeler, dimekdür. “Be-kavkav-ı
kelįd” kilįdi miftāĥ güşād iderken çatır çatır diyü virdügi śadādan kināyedür. “ŦabįǾat-ı
huşyār” ayıķlar ŧabįǾatı ki dāǿimā müşkil-güşā olduķlarına işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Śabāĥa mensūb bādeyi içüp mest olan eĥibbānuŋ birbirine teklįf ve
eyledükleri mülāǾabe ve źevķ ü śafāya ķasem iderüm. Ve yine şol huşyārlaruŋ ŧabįǾatlarınuŋ
ķuflinüŋ çatır çatır idüp müşkil-güşālıķlarına ķasem iderüm, dimekdür. Zįrā huşyārlaruŋ

864

Mecnûn’un hayalinin Leyla’ya götürdüğü mektuba ve Mecnûn’un kendini feda ettiği işvelere yemin olsun.

865

Sabah içen sarhoşların ahbabının iç içi sesine ve ayıkların tabiatının anahtarının tıkır tıkır sesine yemin

olsun.

684

ŧabǾı mānend-i miftāĥdur. Hemįşe mesdūd olan müşkilātı ĥal itmededürler. Pes böyle serbeste nāme-i esrār-güşā olan ŧabāyiǾ-i huşyāra ķasem iderüm, dimekdür.
به غم فرﻭشی آسوﺩگاﻥ شکوﻩ ﻁراﺯ
866شکرگزاﺭ

122.

به تاﺯﻩ ﺭﻭیی پژمرﺩگاﻥ

Be-ġam-fürūşį-i āsūdegān-ı şekve-ŧırāz
Be-tāze-rūyį-i pejmürdegān-ı şükr-güzār

“Āsūdegān” bunda ehl-i Ǿaşķ olmayan Ǿavāmdan Ǿibāretdür. “Şekve-ŧırāz” şikāyete zįnetbaħş olanlardur ki anlar umūr-ı dünyā ile pejmürde olup alamadum ve ķazanamadum ve
zengin olamadum diyerek şikāyete zįnet viricilerdür, dimekdür. “Pejmürdegān” ehl-i
Ǿaşķdan kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAşķ baĥŝinden āsūdegān olan Ǿavāmuŋ ġam-fürūşluķlarına yaǾnį ġamħorluķlarına ķasem iderüm ki anlar dāǿimā umūr-ı dünyā içün şekvāya āġāz iderler ve şol
Ǿaşķ u maĥabbet-i cānāndan pejmürdelerüŋ tāze-rūluķlarına yaǾnį ħande-rūluķlarına ķasem
iderüm ki anlar dāǿimā şükr ile zamānların geçürüp maĥabbet-i cānān ıżŧırābından aślā
şikāyet itmezler, dimekdür.
برنج باﺯﻭی پر نفع کاسباﻥ ضعیف
867کباﺭ

123.

بچین ابرﻭی بی ﻭجه خواجگاﻥ

Be-renc-i bāzū-yı pür-nefǾ-i kāsibān-ı żaǾįf
Be-çįn-i ebrū-yı bį-vech-i ħˇācegān-ı kibār

“Renc” be-maǾnā eziyet ü cefā. “Kāsibān” kāsib’üŋ cemǾidür. Kesb ü kār idiciler, dimekdür.
“Be-çįn” ebrūyı boyuca ķaķıyup çįn çįn itdüklerine işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Gürūh-ı żuǾafā yaǾnį alın teriyle kesb ü kār ve anuŋla müntefiǾ olan ehl-i
ķanāǾat ķullaruŋ renc ü meşaķķat çekdüklerine ķasem iderüm ki anlar kendi saǾylarıyla kesb
eyledükleri māl-ı ĥelāl ile ķāniǾdürler. Ve yine şol ħˇācegān-ı kibāruŋ bilā-sebeb ve bį-vech
çįn-i ebrūlarına ķasem iderüm ki anlaruŋ maķśadları üzere devrān gerdiş itmeyüp menāśıb u

866

Şikâyet eden aşktan asudelerin gam satmalarına, şükreden perişanların taze yüzlülüklerine yemin olsun.

867

Kol güçleriyle kazanç sağlayan zayıf kulların çilesine ve mağrur efendilerin kaşındaki yersiz kıvrımlara

yemin olsun.

685

meǾārib-i ķusvādan bį-behre ķaldum, diyerek taķdįr-i Ħudā’yı bir cānibe terk idüp bilā-sebeb
çįn çįn iderler, dimekdür. Bu beyt, beyt-i evvelįnüŋ mażmūnı gibidür ki bu iki gürūh ŧarįķ-i
Ǿubūdiyetde żıddāndurlar.
ستی که کند جذﺏ ﻁعمه اﺯ کف موﺭ
ّ به خ
868یاﺭ

124.

به شهوتی که ﺯند خاﻝ بوسه بر لب

Be-ħissetį ki koned ceźb ŧuǾme ez-kef-i mūr
Be-şehvetį ki zened ħāl-i būse ber-leb-i yār

“Ħısset” ħasįslikden kināyedür. “ŦuǾme” kemāl-i ĥasedden bir ġayrınuŋ elinden naśįbin
ķaymaġa dirler. Lākin bu beyt merĥūmuŋ ġāyetde źevķi ola. Zįrā Ǿālemüŋ ħisset ü şehvetbāzlıķlarına ķasem itmiş. Meǿmūldur ki aşaġıķilerde
[89a]
şehvet-bāzlaruŋ cimāǾların ķasem eyleye. Ĥattā eĥibbādan biriyle bir gün bu ķaśįdenüŋ
ķasemiyyātın der-miyān itmekde iken suǿāl itdüm ki Ǿacabā merĥūm ǾUrfį bu ķaśįdede neye
neye ķasemi ola? Buŋa cevāb didi ki: Merĥūmuŋ ķasemleri bir derece keŝretledür ki
Naśrüddįn Efendi, merĥūmuŋ merkebüŋ bāşına bile ķasem itmiş, didükde ĥuzzār-ı meclis
ħandeden bį-ħūş oldılar.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol ħissete ķasem iderüm ki kef-i mūrdan ħisseti sebebiyle ŧuǾmesin ķapar.
Ve yine şol şehvete yāħūd śāĥib-i şehvete ķasem iderüm ki şehvetin azġunlıġı sebebiyle bir
būse ile leb-i yār üzerine ĥāl ķondurur. Ĥāl ķondurur didügi ġalebe-i şehvetden öpeyüm
dirken ıśırduġına işāretdür.
بعقد گوشه ﺩستاﺭ شاعراﻥ حریص
869آﺯاﺭ

125.

که بی براﺕ صله سینه ایست پر

Be-Ǿıķd-ı gūşe-i destār-ı şāǾirān-ı ĥarįś
Ki bį-berāt-ı śile sįneįst pür-āzār

“ǾAķd” dügüm ve büküm maǾnāsınadur. “Gūşe-i destār” şāǾirüŋ gūşe-i destārında olan
büklüm murāddur ki içinde cāǿize aķçesin baġlar bu beytden fehm olınan budur ki şāǾirān-ı

868

Karınca avucundan avını çalan cimriliğe ve sevgili dudağına buse benini yapıştıran şehvete yemin olsun.

869

Caize beratı olmadan çok kederli gönülleriyle hırslı şâirlerin sarığının köşesindeki düğüme yemin olsun.

686

ǾAcemüŋ tehį-destlikleri ĥasebiyle aķçe kįseleri bile olmayup cānib-i memdūĥdan virilen
iĥsān aķçeleri gūşe-i destāra Ǿaķd iderler imiş. “Śıle” şol cāǿizeye dirler ki bir şāǾir bir kibāra
medĥiye taķdįm eyledükde kibāruŋ Ǿaŧiyyesi vü baħşişidür.
Maĥśūl-ı Beyt: ŞāǾirlerüŋ ħissetleri sebebiyle gūşe-i destārlarında vāķıǾ Ǿuķdeye ķasem
iderüm ki şiddet-i ĥırśdan aldıķları cāǿizeyi cānları gibi muĥāfaža içün gūşe-i Ǿaķdlerine
baġlarlar. Zįrā berātsuz cāǿize sebebine destār Ǿaddider. Bu taǾbįr şundan kināyedür ki şāǾir
medhiyyesin kibāra getürse ol daħı Ǿadem-i mesnedi sebebiyle eline bir teźkire virmeyüp,
git ħazįne-dārdan cāǿizeŋi al, diyüp başdan defǾ ider. Ol daħı ferdāya bıraġaraķ şāǾirüŋ
cānına Ǿaźāb-ı Ǿažįm ve dāġ-ı derūn olur. Pes cānib-i kibārdan şāǾirüŋ eline cāǿize teźkiresi
virmedüginden cān Ǿaźābı olup yine ĥırśları sebebiyle varup alduķları cāǿizeyi gūşe-i destāra
Ǿaķd itdüklerine ķasem iderüm, dimekdür.
به ﺩست ه ّمت من کز کناﺭ گوشه گرفت
870کناﺭ

126.

ﺯ ننگ آﻥ که به ﺩﺭیوﺯﻩ آشناست

Be-dest-i himmet-i men k’ez-kenār-ı gūşe girift
Zi-teng ān ki be-deryūze āşināst kenār

“K’ez-kenār” didügi dil-beri der-āġūş itmekden kināyedür. “Gūşe girift” istiǾāre ŧarįķiyle
iĥtirāz üzere oldı, dimekdür. “Neng” Ǿār u nāmūs dimekdür. “Deryūze” sāǿil maǾnāsınadur.
“Āşināst” āşinālıġı vü taǾalluķı maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm himmetüm eline yaǾnį himmetüm pāk-dāmenligine ķasem iderüm ki
būs u kenār-ı cānāna ŧālib ü rāġıb olan sāǿiller ki āşinālıġı var iken yine kendi neng ü Ǿārını
muĥāfaža içün ol būs u kenār-ı cānāna ŧālib olmayup iĥtirāz ol źerre oldı. YaǾnį şol Ǿāşıķlar
ki vuślat-ı cānān birle
[89b]
būs u kenārına niyāzmendler, benüm anlar ile āşinālıġum der-kār iken yāħūd ol būs u kenār
leźźeti sāǿiline āşinālıġum var iken yine neng ü Ǿārı muĥāfaža içün ol būs u kenārdan iĥtirāz
üzere olan himmetüm pāk-dāmenligine ķasem iderüm, dimekdür.
بطبع گرسنه چشم محبت اندیشم

870

Benim dilencilik aybından çekindiği için sevgiliye yakınlaşmaktan uzak duran himmet elime yemin olsun.

687

871باﺯاﺭ

127.

که جز به نعمت جوﺩ تو نشکند

Be-ŧabǾ-ı gürisne-çeşm-i maĥabbet-endįşem
Ki cuz be-niǾmet-i cūd-ı to ne-şikend bāzār

“Himmet” ġayret maǾnāsınadur. “Nāhār” sofra maǾnāsınadur ki insānuŋ ġalebe-i Ǿaŧşından
ĥāśıl olur. Ve henūz ķarnı aç olan kimse maǾnāsına daħı dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol aç gözümüŋ ŧabǾ-ı pākine ķasem iderüm ki hemįşe ġayret ü ĥamiyet
endįşesindeyüm. YaǾnį gerçi ŧabǾum gürisne-çeşmdür lākin yine ġayret ü ĥamiyet-i
endįşeden ħālį degilüm. Zįrā senüŋ luŧf u kerem niǾmetüŋüŋ ġayrısından ŧabǾ-ı gürisneçeşmüm śafrāsını baśdurmaz. YaǾnį Ey Şāh-ı Velāyet! ŦabǾum senüŋ niǾmetüŋ ġayrısından
sofrasın iźāle itmez ve hįç ferd-i vāĥide kendini minnet-dār ķılmaz, dimekdür.
بخاک سبحه که باﺩ برﻭﺕ عابد اﺯ اﻭست
872ﺯنّاﺭ

128.

بتاﺭ جبه که صوفی اﺯ ﺩست ﺩﺭ

Be-ħāk-i sübĥa ki bād-ı bürūt-ı Ǿābid ez-ūst
Be-tār-ı cübbe ki śūfį ez-dest der-zünnār

“Ħāk-sübĥa” ŧopraķdan tesbįĥe dirler. Türkįde berş-benc didükleri tesbįĥdür. “Bād” bunda
ķabarmaķ ve ķabartmaķ maǾnāsınadur. “Burūt” bıyıķ873 dimekdür. “Be-tār-ı cübbe” siyāh
renkli śufdan cübbe ki ekŝer śūfįler andan ħırķa vü ferāce vü kerrāke yaparlar.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol ħākden tesbįĥe ķasem iderüm ki Ǿābidüŋ bıyıķ ķabartması andandur.
YaǾnį Ǿābid tesbįĥ-i mezbūrı eline alup bā-ħuśūś ramażān-ı şerįfde ki beyne’n-nās
çadırdaraķ iftiħār eyledügine ķasem iderüm ki neǾuzubillāh küfrdür. Ve şol śūfįnüŋ cübbe-i
siyeh-rengine ķasem iderüm ki ve ħırķa-i zerķ-ālūdeligine daħı ķasem iderüm ki ol ħırķa vü
cübbesi riyāsı sebebiyle Ǿayn-ı zünnārdadur. Zįrā siyāh ħırķayı giyüp Ǿāleme ĥįle vü
ħudǾadan ħālį olmaduġından Ǿayn-ı zünnārdadur. YaǾnį śūfįnüŋ bu aĥvālleri sebebiyle Ǿaynı küfr ü đalāletde olduķları ĥaķkiçün dimekdür.

871

Senin cömertlik nimetinden başkasının bastıramayacağı sevgiyi düşünen açgözlü tabiatıma yemin olsun.

872

Âbidlerin gurur kaynağı olan toprak tesbih tanesine ve sofilerin ondan dolayı zünnar içinde kaldığı cübbe

kuşağına yemin olsun.
873

Derkenar: “Bıyıķ śaĥĥ”

688

به ناﺯ حسن که بند ﻭ نقاﺏ ﺩﺭ خلوﺕ
874باﺯاﺭ

129.

براﺯ عشق که آید برهنه ﺩﺭ

Be-nāz-ı ĥüsn ki bend ü niķāb der-ħalvet
Be-rāz-ı Ǿaşķ ki āyed bürehne der-bāzār

Maĥśūl-ı Beyt: Şol nāz-perver-i ĥüsne ķasem iderüm ki ħalvetde bile niķāb-benddür. YaǾnį
şol ĥüsn ki Ǿiśmeti sebebiyle ħalvetde niķāb u ĥicāb refǾ itmez ve daħı şol Ǿaşķa ve esrārına
ķasem iderüm ki pā-bürehne bāzāra pūyān olup miyāne-i Ǿālemiyānda rüsvādur. Zįrā ĥüsnüŋ
niķāb-bend olmasını maķbūl ve Ǿāşıķuŋ neng ü Ǿār şįşesini şikest birle bį-pervālıġı
muǾteberdür, dimekdür.
به نکته گیری ناموﺱ ﺭﻭستایی ﻁبع
875بیزاﺭ

130.

بلب گزیدﻥ افسوﺱ خویشتن

Be-nükte-gįrį-i nāmūs-ı rūstāyį-ŧabǾ
Be-leb-gezįden-i efsūs-ı ħˇįşten bįzār

“Be-nükte-gįrį-i nāmūs” Ǿār u nāmūsuŋ remmāzlıgına dimekdür. “Rustāy-ŧabǾ” ķarye
[90a]
āhālįsi ŧabįǾatlu dimekdür. “Efsūs” ĥayf itmek ve masħaralanmaķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Rūstāyį-ŧabǾ olan nāmūsuŋ nükte-dār u remmāzlıġına ķasem iderüm ki anlar
şehrde perverde olmaduķlarından ġāyetde maĥcūbdurlar. Ve daħı kendinden bįzārlaruŋ
efsūs u leb-gezįdelerine ķasem iderüm ki anlar kendi efǾāllerinden bįzār ve peşįmānlıġından
leb-gezįde vü ĥayf-gūlardur.
به گوشه گیری عنقا که جوهر اقباﻝ
876پنداﺭ

131.

ندید صوﺭﺕ اﻭ جز بصفحه

Be-gūşe-gįrį-i Ǿanķā ki cevher-i iķbāl
Ne-dįd śūret-i ū cuz be-śafĥa-i pindār

874

Halvette duvak bağlayan güzelliğin nazına ve pazara çıplak gelen aşk sırrına yemin olsun.

875

Köylü kılıklı namusun nüktedanlığına ve kendinden bıkmış olan yazık kelimesinin dudak ısırmasına.

876

Anka’nın insanoğullarından uzak kalıp yokluk mekânını seçmesine yemin ederim ki akl-ı küll onun özüne

ve hakikatine eremediğinden zan ve şüpheden başka bir suretini görememiştir

689

“Cevher-i iķbāl” yerine baǾżı nüsħalarda “cevher-i faǾǾāl” diyü vārid olmışdur. Murād Ǿaķlı Ǿāşer ve Ǿaķl-ı küldür. “Pindār” žann u gümān maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAnķānuŋ gūşe-gįrligine yaǾnį Ǿanķānuŋ nevǾ-i benį ādemden dūr olup cāyı Ǿademi iħtiyār eyledügine ķasem iderüm ki Ǿaķl-ı kül anuŋ künh ü ĥaķįķatine
iremedüginden žann u gümān śafĥasından ġayrı bir gūne śūretini görmemişdür. ǾAnķā’dan
Ĥażret-i Feyyāż ola ki şekl ü heyǿetinden berį olup gerçi Ǿālemde ķuvvet ü ķudret ü Ǿažamet
ü celāleti eşyā-yı maħlūķdan ulu’l-ebśāra hüveydā vü celįdür. Lākin Ǿažametini kimse
görmiş degildür. ǾAnķā baǾżı mutaśavvıfa bu maǾnā üzere naķl buyurmışlar. Niteki Şįrāzį
merĥūm Ħˇāce Ĥāfıž buyurur.
Beyt:
عنقا شکاﺭ کس نشوﺩ ﺩاﻡ باﺯچین
877

که آنجا همیشه باﺩ به ﺩست است ﺩاﻡ ﺭا

ǾAnķā şikār-ı kes ne-şeved dām bāz-çįn
Ki āncā hemįşe bād be-dest est dām rā
BaǾżı mürāyį śūfįleri tevbįħ idüp buyurur ki: ǾAnķā kimseye şikār olmaz. Pes ĥįle vü ħudǾa
ile ķurduġuŋ dāmeni düşür. Zįrā ol maĥalde ki ǾAnķāyı śayd içün dām ķurduŋ elüŋe girecek
bāddan ġayrı bir nesne degildür. YaǾnį tecellį-i Ĥaķ ĥįle vü riyā vü žan u eşbāh ve ĥubb-ı
dünyā vü māfįhā ile bulınmaz meger küllü fān878 olmayınca. Yāħūd elsine-i nāsda şöhretyāb olup cismi nā-mevcūd ǾAnķā didükleri ķuş olsun. Pes ey śūfį, ol ǾAnķāyı şikārdan
dāmeni düşür, dimekdür.
ت نخ ِل حیاﺕ
ِ بهوشمندی آﻥ سایه خف
879منشاﺭ

132.

که ﺩیدﻩ باﺯ کند اﺯ کشاکش

Be-hūşmendį-i ān sāye-ħoft-ı naħl-i ĥayāt
Ki dįde bāz koned der-keş-ā-keş-i minşār

877

Anka kimsenin avı olmaz. Tuzağını topla. Çünkü o yerde her zaman havadan başka bir şey eline geçmez.

878

Her şey fânîdir.

879

O hayat ağacının gölgesinde yatıp gözleri testere sesinden açılanın akıl sahipliğine yemin olsun.

690

Bu beyt Ĥażret-i Yaĥyā peyġamber Ǿaleyhi’s-selāmuŋ şehādeti ķıśśasına telmįĥdür. Ve
kemāl-i maĥabbet-i ilāhiyeden naħl-i ĥayātın ferāmūş idüp erreyi çeküp şehādeti vaķt-i
ĥayātda olduġın bildügidür. “Minşār” erre ve bıçķu maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol naħl-i ĥayāt sāyesinde bį-ħūş u bį-ħod olan hūşmende ķasem iderüm ki
ĥayātda olduġın errenüŋ keş-ā-keşinden ħaber-dār olup dįde-i ĥaķ-bįni güşāde ķılmışdur.
YaǾnį ol źāt-ı muĥterem ki hücūm-ı ħavāricden gürįzān-ı dil-i dıraħt olup maĥabbet-i
cānāndan bį-hūş iken taǾaddį-i eşķıyā-yı küffār birle ol dıraħta įrāŝ-ı raħne
[90b]
ve minşāruŋ keş-ā-keşi vaķt dįdesin güşād itdügine ķasem iderüm, dimekdür.
به مرﺩمی که ب َوﺩ هم ﻁویله عنقا
880اسراﺭ

133.

بوﺩ هم قبیله
َ بمحرمیکه

Be-merdümį ki buved hem-ŧavįle-i Ǿanķā
Be-maĥremį ki buved hem ķabįle-i esrār

“Be-merdümį” insāniyetlige ol insāniyetlik ǾAnķā ile tevǿem ola. Zįrā insāniyet didükleri
maǾnen ǾAnķā-miŝāldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol ādemiyetlige ve insāniyetlige ķasem iderüm ki ǾAnķā ile hem-ŧavįle vü
hem-Ǿinān ola yaǾnį miŝli bulınmaya. Ve daħı şol maĥremlige ķasem iderüm ki esrār-ı
ķabįlesi ve rāz-ı dūdmānile tevǿem ola. YaǾnį bütün bütün esrār ile hem ķābile ola, dimekdür.
به گرﻡ چشمی من ﺩﺭ نظاﺭﻩ معنی
881اشعاﺭ

134.

به شرمکینی من ﺩﺭ افاﺩﻩ

Be-germ-çeşmį-i men der-nezāre-i maǾnā
Be-şermgįnį-i men der-ifāde-i eşǾār

“Be-germ-çeşmį-i men” benüm dįdelerüm ķızġınlıġına dimekdür. “Der-nežāre-i maǾnā”
maǾnānuŋ nežāretinde yaǾnį fikr ü Ǿaķl u dįdem ile taħayyül ü tefekkür eyledügüm maǾnā
nežāretinde dimekdür. “Be-şermgįnį-i men” benüm maĥcūblıġuma dimekdür.

880

Anka ile aynı yerde yaşayan, sırlar kebilesinin mahremi insana yemin olsun.

881

Manaya bakarken benim iştiyakıma ve şiirleri ifadedeki utancıma yemin olsun.

691

Maĥśūl-ı Beyt: MaǾnā-yı ĥaķįķįyi iĥdāŝ içün ħayāl ü fikr nežāretinde yaǾnį maǾnā-yı ħayāli
baĥr-ı ĥikmet vasaŧı ķaǾrından sāĥil-i nuŧķa getürmek içün inžārda iken dįdelerümde ĥāśıl
olan eŝer-i germį ve sūz-ı güdāzişe ķasem iderüm ki bu ĥālet kemāl-i diķķat ve elfāž-ı güherāmįzüm maǾnį-dār olsun içündür. Ve yine eşǾār įfāsında baŋa vāķıǾ olan ĥicāba ķasem
iderüm ki şiǾr-gūluķda yek-tā iken bā-ŝeķāmet olmaya. Ve ehl-i baśįret ĥużūrında bed-nām
olmayalum ĥülyāsıyla eyledügüm şerm ü ĥicāba ķasem iderüm, dimekdür.
به سنبلیکه به گلزاﺭ حسن می ﺭﻭید
882گلزاﺭ

نه اﺯ میانه گلشن نه گوشه

Be-sünbülį ki zi-gülzār-ı ĥüsn mįrūyed

135.

Ne-ez-miyāne-i gülşen ne-gūşe-i destār
“Be-sünbülį” murād zülf-i cānāna ķasemdür. “Rūyed” biter maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bir sünbüle yaǾnį bir gūne zülf-i yāre ķasem iderüm ki güzellik bāġçesinden
bitmişdür ve ol sünbüli ĥaķįķatde baķsaŋ ne gülşende biter ve ne destār gūşesinde biter.
YaǾnį ser-i yārdan biter, dimekdür.
به نافه ی که ﺯآهوی صنع می افتد
883یاﺭ

136.

بوﺩ ﺯ چهرﻩ
َ بهر کجا نمکینتر

Be-nāfeį ki zi-āhū-yı śunǾ mįüfted

Be-her kocā nemekįn buved zi-çehre-i yār
“Z’āhū-yı śunǾ” ŝāniǾ ve śāĥib-ķudreti āhūsından dimekdür. “Nemekįnter” tuzlu ve leźįź-ter
maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Be-nāfe yaǾnį miske ķasem iderüm ki ol misk ķudret āhūsınuŋ göbeginden
düşer. “Ķudret āhūsı”ndan murād dil-berdür ki cümle maħlūķdan bihter ü leźįź-terdür.
“Misk”den murād ħāl-i dil-berdür. YaǾnį şol miske ķasem iderüm ki çehre-i cānān leźįźter
yerinde biter.
بسوﺯ قمری ﺩستاﻥ سراییک نغمه
882

Ne gülşenin ortasından ne de sarığın kenarında, güzelliğin gül bahçesinde biten sünbüle yemin olsun.

883

Yaradılış ceylanından düşen, sevgilinin yüzünün tatlı olan her yerinde biten kokulu nâfeye yemin olsun.

692

884تکراﺭ

137.

که ﺩﺭﺱ نغمه توحید می کند

Be-sūz-ı ķumrį-i destān-serāy-ı yek-naġme
Ki ders-i naġme-i tevhįd mįkoned tekrār

“Ķumrį” lisān-ı Türkįde daħı “ķumrį” dirler. Bir ķuşdur ve ekŝer ve her evķātda serv aġacı
üzerine mekān ider. “Destān-serā-yı yek naġme” bir naġme vü terānenüŋ ĥikāyesini ırlayıcı
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bir naġme vü terāne destānını ırlayıcı ķumrįnüŋ sūz u güdāzişde ķasem
iderüm ki bir kelime-i
[91a]
tevĥįdi dāǿimā tekrār ider. YaǾnį şol ķumrį ki “hüve” ismini dāǿimā tekrār idüp ve tevĥįd-i
Bārį naġme-senc birle sūz u güdāzişdedür, aŋa ķasem iderüm, dimekdür.
به عندلیب چمن کز نوای گوناگوﻥ
885گلزاﺭ

138.

لباﺱ بوقلموﻥ ﺩﻭخت بر قد

Be-Ǿandelįb-i çemen k’ez-nevā-yı gūn-ā-gūn
Libās-ı būķalemūn dūħt ber-ķad-i gülzār

“Būķalemūn” reng-āmįz emtiǾa dimekdür. “Dūħt” dikdi maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol çemen Ǿandelįbi ĥaķkiçün ki envāǾ-ı gūne nevā vü naġmelerinden
būķalemūn emtiǾa vü kālāsından gülzāruŋ ķaddi vü ķāmetinde nice nice esbāblar dikdi.
YaǾnį gülzārda olan reng-i şükūfeler bitdügi ancaķ Ǿandelįbüŋ gūn-ā-gūn naġamāt u
feryāddan dimekdür.
بدﻭﺩ کلخن ا ُ ّمید ﻭ ﺩﻭﺩگاﻩ هوﺱ
886جواﺭ

139.

که با ﺩماﻍ منش هر ﺩﻭ ﺭاست قرﺏ

Be-dūd-ı külħan-ı ümmįd ü dūdgāh-ı heves
Ki bā-dimāġ-ı meneş her dü rāst ķurb-ı civār

884

Tevhid sözünün dersini tekrarlayan, tek şarkının destanını anlatan kumrunun iniltisine yemin olsun.

885

Farklı faklı aheng ile gülbahçesinin boyuna çok rengarenk elbise diken çimen bülbülüne yemin olsun

886

Benim beynim ile yakınlığı olan umut külhanı ve heves bacasının dumanına yemin olsun.

693

Maĥśūl-ı Beyt: Ümįd külħanınuŋ dūdmānına ve ocaġından çıķan ŧumanına ķasem iderüm ki
ol külħan-ı ümįdüŋ ŧütün ŧumanınuŋ benüm dimāġumla hevesi vü taǾalluķları vardur. YaǾnį
külħan ŧumanına ve ümįd ŧumanına ķasem iderüm ki ikisinüŋ daħı benüm dimāġum ve
nefesümle hem-civār u ķurbiyetleri vardur, dimekdür.
به آفتاﺏ مراﺩ ﻭ ﺩﺭیچه ﻁالع
887کاﺭ

که نیست هیچ گهش با ﺯمانه ما

Be-āfitāb-ı murād u derįçe-i ŧāliǾ

140.

Ki nįst hįç geheş bā-zamāne-i men kār
“Hįç geheş” anuŋ hįç bir vaķti dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol murād āfitābına ķasem iderüm ki ŧāliǾ penceresinden ŧulūǾ eyler. YaǾnį
ol āfitāb ki baħt u iķbāl derecesinden ŧulūǾ eyler, aŋa ķasem iderüm. Ĥālbuki ol āfitābuŋ
bizüm devrümüzde alışvirişi yoķdur. Ĥāśılı ol murād āfitābı aślā devrümüzde ŧulūǾ itmez.
Murād baħtdan teşekkįdür.
بنیم قطرﻩ شرابی که باﺯ می ماند
888یاﺭ

141.

پس اﺯ پیاله کشیدﻥ بساغر اﺯ لب

Be-nįm-ķaŧre şarābį ki bāz mįmāned
Pes ez-piyāle-keşįden be-sāġar ez-leb-i yār

“Mįmāned” ķalur, dimekdür.889
Maĥśūl-ı Beyt: Şol nįm ķatre yaǾnį nįm cürǾaya ķasem iderüm ki sāġar-ı leb-i yārdan çekilen
piyālenüŋ dibinde pes-māndedür. Zįrā leb-i yār leźįźterdür andan pes-mānde ola nįm ķatre
şarāb eleźź ve belki hidāyete bāǾiŝdür. Ol sebebden ol bāde-i Ǿaşķa ķasem iderüm, dimekdür.
به عرﺽ ﺩاﺩﻥ شوﻕ ﻭ به آﺏ شستن یﺄﺱ
890کاﺭ

142.

بدستیاﺭی توفیق ﻭ ﺭنگ ﺩاﺩﻥ

Be-Ǿarż-dāden-i şevķ ü be-āb şusten-i yeǿs

887

Asla benim dönemimle ile işi olmayan murad güneşi ve baht kapısına yemin olsun.

888

Kadeh kaldırdıktan sonra sevgilinin dudağından kadehte kalan yarım damla şaraba yemin olsun.

889

Derkenar: “Sāġar” piyāle maǾnāsınadur.

890

Şevke meydan veren ve umutsuzluğu su ile yıkayan tevfikin yardımına ve işin revaç bulmasına yemin olsun.

694

Be-destyārį-i tevfįķ ü jeng dāden-i kār
“Yeǿs” ümįdsüzlik maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAşķ ve şevķe meydān viren yaǾnį Ǿaşķ ve şevķuŋ kendisine vüsǾatlıķ viren
ve yeǿsüŋ kendisini raĥmet ü şefķat ābıyla şust-şū eyleyen Allāh TeǾālā’ya ķasem iderüm.
Ve yine tevfįķuŋ dest-yārıyla891 umūra reng ü revāyiĥ viren śāĥib-i tevfįķ-i bį-refįķa ķasem
iderüm, dimekdür.
به انبساﻁ مکاﻥ ﻭ به امتیاﺯ جهت
892کناﺭ

143.

به اختالﻁ میاﻥ ﻭ به احتراﺯ

Be-inbisāŧ-ı mekān u be-imtiyāz-ı cihet
Be-iħtilāŧ-ı miyān u be-iĥtirāz-ı kenār

“İnbisāŧ” egerçi sürūr u nermlik maǾnāsınadur. Lākin bu maĥalde vüsǾat ve genişlik
maǾnāsına münāsebeti vardur. “İmtiyāz” tefrįķ dimekdür. “Cihet” be-maǾnā cānib.
Maĥśūl-ı Beyt: Vaśf-ı mekān u eŧrāf u cevānibüŋ
[91b]
birbirinden imtiyāz u tefrįkligine yaǾnį maħlūķuŋ birbirinden tefrįķ ü mümtāz olduķlarına
ķasem iderüm. Ve yine mümkināt miyānın ve orta yerin izdiĥām u ġalebesine ve kenāruŋ
iĥtirāzlıġına ķasem iderüm ki izdiĥāmlıķ dāǿimā ortada ve iħtilāŧ miyāna maħśūś ve iĥtirāz
u selāmet kenāra merbūŧdur. Niteki SaǾdį merĥūm Gülistān risālesinde buyurmışdur:
به ﺩﺭیا ﺩﺭ منافع بی شماﺭ است
893

ﻭ گر خواهی سالمت بر کناﺭ است

Be-deryā der-menāfiǾ bį-şumār est
Veger ħˇāhį selāmet ber-kenār est
Mıśdāķınca mümkinātuŋ orta yerine izdiĥām u iħtilāŧ maħśūś olduġı gibi iĥtirāz u selāmet
daħı kenāra maħśūś olduġına ķasem iderüm, dimekdür.
891

Derkenar: “Dest-yār” iǾāne dimekdür.

892

Mekânın genişlemesi, yönlerin ayrılması, araların karışması ve kenarların çekinmesine yemin olsun.

893

Deryada sayısız faydalar vardır. Lakin huzur istersen kenarında dur.

695

باستین کلیم ﻭ ﺩﺭیچه مشرﻕ
894احراﺭ

144.

باستاﻥ کریم ﻭ بزمرﻩ

Be-āsitįn-i Kelįm ü derįçe-i maşrıķ
Be-āsitān-ı kerįm ü be-zümre-i aĥrār

“Derįçe-i maşrıķ” Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-selāmuŋ Yed-i Beyżā’sına işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Mūsā Ǿaleyhi’s-selāmuŋ āsitįn-i saǾādetine ve derįçe-i maşrıķ olan Yed-i
Beyżā’sına ķasem iderüm ki ol muķarreb-i dergāh-ı maǾnevįdür. Ve daħı Cenāb-ı Ħālıķu’leşyā celle celāluhūya ve āsitān-ı kerįminde olan aĥrār u ebrār ve zümre-i ulü’l-ebśāra daħı
ķasem iderüm, dimekdür.
به توبه ﻭ پشیمانی ﺩ ِﻝ تاﺋب
895ﺩستاﺭ

145.

به مستی ﻭ به پریشانی سر ﻭ

Be-tevbeį vü peşįmānį-i dil-i tāǿib
Be-mestį vü be-perįşānį-i ser ü destār

Maĥśūl-ı Beyt: Tāǿibüŋ yaǾnį efǾāl-i nā-sezāya peşįmānlıķ birle göŋli peşįmān olan tāǿibüŋ
tevbesine ķasem iderüm. Ve daħı şol mestlerüŋ ser ü destārları perįşānlıġına ķasem iderüm
ki Ǿaşķ şarābı yek-rengleridür.
به ﻁاقت سکناﺕ ﻭ به کوشش حرکاﺕ
896اﺫکاﺭ

146.

ّ به
عزﺕ حسناﺕ ﻭ به جوشش

Be-ŧāķat-i sekenāt u be kūşiş-i ĥarekāt
Be-Ǿizzet-i ĥasenāt u be-cūşiş-i eźkār

Maĥśūl-ı Beyt: Sekenāt u mümkinātuŋ ŧāķat u ķudretine ve ĥarekātuŋ daħı saǾy u kūşişine
ķasem iderüm. Ve daħı şol haŝenātuŋ Ǿizzetine ve evrād u eźkāruŋ cūşa gelmesine ķasem

894

Musâ’nın gömleğinin koluna, Doğu’nun penceresine, cömert Allah’ın yüce eşiği ve nefsine gâlip insanlar

topluluğuna yemin olsun.
895

Tövbeye, tövbe eden gönlün pişmanlığına, sarhoşluğa hem baş hem de sarığın dağılmasına yemin olsun.

896

Duruşların kuvveti ve hareketlerin çalışmasına, iyiliklerin hürmeti ve zikirlerin coşkusuna yemin olsun.

696

iderüm. Yāħūd eŝnāyı evrād u eźkārda cūş u ħurūşa gelen Ǿuşşāķuŋ cūşa geldüklerine ķasem
iderüm, dimekdür.
به عیش ﺯهرﻩ چنگی به ﺩﺭﺩ ناله من
897یاﺭ

147.

به فیض سرمه مکی به گرﺩ کوچه

Be-Ǿayş-ı Zühre-i çengį be-derd-i nāle-i men
Be-feyz-i sürme-i Mekkį be-gerd-i kūçe-i yār

“Zühre-i Çengį” şol sitāredür ki dāǿimā Ǿayş u Ǿişrete ve źevķ ü śafāya māǿildür. Ve daħı
felegüŋ sāzendesi ve raķķāś-ı felek daħı dirler. “Gerd” kāf-ı ǾAcemįnüŋ fetĥasıyla ġubār
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zühre-i Çengį’nüŋ Ǿayş u Ǿişretine ve benüm derd ü ġam ile āh-ı enįnüm ve
nāle vü efġānuma ķasem iderüm. Ve daħı Mekke-i Mükerreme ve Medįne-i Münevvere’nüŋ
sürmesi feyżine ve dervāze-i cānān ġubārına ķasem iderüm ki dįde-i Ǿuşşāķa tūtiyādur,
dimekdür.
به بر شکفتن امرﻭﺯ ﻭ غنچه گشتن ﺩی
898پاﺭ

148.

به توشه پختن امساﻝ ﻭ باﺭ برﺩﻥ

Be-ber-şükeften-i imrūz u ġonçe-geşten-i dey
Be-tūşe-puħten-i imsāl u bār-borden-i pār

“MıśrāǾ-ı evvelįsi gül aħşama dek güşāde olup aħşam olıcaķ düşürilüp ve ke’l-evvel ġonceśıfat olup seĥerį iśābet-i feyż-i nesįm olıcaķ yine ke’l-evvel güşāde olmasına telmįĥdür.
[92a]
Ve mıśrāǾ-ı ŝānįde olan “pār” luġatde geçen sene dimekdür. “Bār borden-i pār” didügi geçen
sene ħırmenler çāş olup ve yükler ķaldırılup der-anbār olduġına ķasem ve bu sene henūz
ĥubūbāt kemāle irecegine ķasem ider. BaǾżılar bu beytüŋ maǾnāsın Ǿaksine įrād itmişler.
Lākin çendān leŧāfeti yoķdur. Pes bu taķdįrce dimek olur ki:

897

Çengi Zühre yıldızının keyfine, benim inlememin acısına, Mekkeli peygamberin sürmesinin feyzi ve

sevgilinin sokağının tozuna yemin olsun.
898

Bugünün çiçek açmasına ve dünün gonca vermesine, bu yılın azık pişirmesine ve geçen senenin meyve

götürmesine yemin olsun.

697

Maĥśūl-ı Beyt: Dün gice güşāde iken yine ġonce-śıfat olup Ǿaleś-śabāĥ iśābet-i renc-i nesįm
ile yine şükufte olan güle ķasem iderüm ki ol eŝer-i feyż-i Ħudā’dur. Ve daħı geçen sene
ĥubūbātuŋ yüklerini der-anbār olup bu sene daħı henūz kemāle irmekde olduķlarına ķasem
iderüm ki ol niǾmet ü iĥsān-ı Ĥażret-i ǾAžamet’dür, dimekdür.
به خوی فشانی شبنم به خوﺩفرﻭشی گل
899خاﺭ

149.

به نیزﻩ باﺯی سوسن به ﺩشنه ساﺯی

Be-ħoy-feşānį-i şebnem be-ħod-furūşį-i gül
Be-nįze-bāzį-i sūsen be-deşne-sāzį-i ħār

MıśrāǾ-ı ŝānįde sūsen berglerinüŋ uçları ŧıbķ-ı nįzeye ve ħāruŋ ħançere beŋzedüklerine
işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şeb-nemüŋ ter śaçmasına ve gül kemāl-i istiġnāsı sebebiyle ħod-furūşį
olduġına ķasem iderüm. Ve daħı sūsen berglerinüŋ süŋgü-bāzlıġına ve ħāruŋ deşne vü
ħançer śanǾatlıġına ķasem iderüm ki anlar ħūn-ħˇārdur, dimekdür.
به یکه تاﺯی ﻭحدﺕ به عرصه توحید
900آثاﺭ

150.

به فوﺝ ﺩاﺭی کثرﺕ به بعالم اثاﺭ

Be-yekke-tāzį-i vaĥdet be-Ǿarśa-i tevĥįd
Be-fevc-dārį-i keŝret be-Ǿālem-i āŝār

“Yekke-tāzį” atı ilerüye sürmege dirler. “ǾArśa” be-maǾnā meydān. “Fevc” bölük dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Tevĥįd meydānında yaǾnį Ĥażret-i Ħālıķu’l-Eşyā’yı beźlimüŋ Ǿarśasında
vaĥdet atınuŋ ilerü sürilmesine yaǾnį kemāl-i bahādırįden Ǿarśa-i tevĥįdde esb-i vaĥdet
yekke-tāzlıġına ķasem iderüm ki ol Ǿarśa-i tevĥįdde kemāl-i ĥadd ü śaǾydan kināyedür. Ve
daħı Ǿālem-i āŝārda yaǾnį bu gūn-ā-gūn eŝerler ile maħlūķ-ı Ǿālem-i keŝretde ve fevc fevcdārlıġına daħı ķasem iderüm ki ol cümlesi Ǿālem-i vaĥdetden bir şemme ve bir źerredür,
dimekdür.

899

Şebnemin terlemesi, gülün kendisini satışına, susam çiçeğinin mızrak, dikenin hançer yapmasına yemin

olsun.
900

Vahdetin tevhid arsasında at koşturması, kesretin varlık âlemine bölük bölük gitmesine yemin olsun.

698

به ﺩعوﺕ لب عابد که ﺩﻭخت ﺩلق مراﺩ
901مزاﺭ

151.

به آتش ﺩﻝ عاشق که سوخت لوﺡ

Be-daǾvet-i leb-i zāhid ki dūħt delk-ı murād
Be-āteş-i dil-i Ǿāşıķ ki sūħt levĥ-i mezār

“Delķ-i murād” murād yamalusı yaǾnį Ǿābidüŋ Ǿibādeti Ǿivażında maŧlūbı olan cennet ü māfįhādan kināyedür. “Levĥ-i mezār” mezār ŧaşı üzerinde olan ħaŧ yāħūd ol ŧaşuŋ kendisi ki
murād Ǿāşıķuŋ ķalbinüŋ levĥasıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾĀbid ü zāhid lebinüŋ duǾāsı ve münācātına ķasem iderüm ki ol duǾā
muķābili vü Ǿivażında delķını dikmek ister. YaǾnį anuŋla cennāt-ı Ǿāliyāna dāħil olmaķ ister
ve daħı şol Ǿuşşāķ-ı germ-nefesüŋ dil-i āteş-bārına ķasem iderüm ki levĥ-i mezārın yıķdı.
YaǾnį ol āteş-i Ǿaşķ sebebiyle göŋline nūr-ı tecellį žuhūr eylemiş, dimekdür.
به شیوﻩ ﺩانی شهر ﻭ به ﺯشت خویی ﺩﻩ
902کاﺭ

152.

بذله بندی کشت ﻭ به خوشه چینی

Be-şįve-dānį-i şehr ü be-zişt-hūyį deh
Be-źelle-bendį-i kişt ü be-ħūşe-çįnį be-kār

“Deh” ķarye maǾnāsınadur. “Źelle-bend” źāħįre vü demed baġlamasına dirler ve oraķ ķuşı
didükleri böcük ki oraķ vaķtinde
[92b]
ıssı vaķtinde öter. Dirler ki öte öte pat iki yarılur. Aŋa Fārisįce “çezd” dirler. “Kişt” ekin
dimekdür. “Ħūşe” buġday vesāǿir nesne başaķlarına dirler. “Kār” bunda ekin maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şehr āhālįsinüŋ şįve vü beźle-dānı olup ķarye āhālįsinüŋ daħı zişt-ħūy u bedgūy olduķlarına ķasem iderüm ki ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle ķaryede sākin olmalarına tenbįhdür.
Ve daħı ekinüŋ demed baġlanmasına ve ekinüŋ daħı kemāl bulup başaġı düşürilmesine
ķasem iderüm. Zįrā ekilmek olmasa biçilmek ķande olup ķaçan başaġı düşürilür?
به صبح قاقَم پوﺵ ﻭ بشاﻡ اکسوﻥ باﻑ
901

Arzu cübbesini diken zahidin dudağındaki davete, âşığın mezar taşını yakan gönlünün ateşine yemin olsun.

902

Şehrin yol yordam bilmesi ve köyün huysuzluğuna, tarlada ekinin demet bağlanmasına ve çalışma

zamanında başak toplamasına yemin olsun.

699

903باﺭ

153.

بصلح آﺏ فشاﻥ ﻭ بخشم آتش

Be-śubĥ-ı ķāķum-pūş u be-şām-ı iksūn-bāf
Be-śulĥ āb-feşān u be-ħışm-ı āteş-bār

“İksūn-bāf” siyāh esbābı giyici maǾnāsınadur. “İksūn” aśl luġatde aŧlās-ı maħśūśdur. Rengi
ķararaķ olur. “Be-śulĥ āb-efşān” gūyiyā śulĥ, ġavġā ve cenge śu śaçup teskįn itdügine įmā
ider.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķaķum-pūş olan śubĥa yaǾnį felek žulumātda iken śabāĥ žuhūr birle ķaķumpūş olduġına ve aħşamuŋ daħı siyāh-pūşluġına ķasem iderüm ki ol devr-i dāǿimdür. Ve daħı
fitne vü ġavġāya āb-efşān olan śulĥa ve āteş yaġdırıcı ħışm u ġażaba daħı ķasem iderüm,
dimekdür.
به هوشمندی عدﻝ ﻭ سیاﻩ مستی ﻅلم
904ﺩاﺭ

154.

به ترﺯبانی تیغ ﻭ به سرگرانی

Be-hūş-mendį-i Ǿadl ü siyāh-mestį-i žulm
Be-ter-zebānį-i tįġ ü be-ser-girānį-i dār

“Siyāh-mestį” Türkįde kör ser-ħoşa dirler. “Be-ter-zebānį-i tįġ” ķılıcuŋ pek keskinligine
işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAdl ü dāduŋ hūşmendligine ve žulmüŋ daħı kör ser-ħoş olduġına ķasem
iderüm ki anlar birbirine żıddurlar. Ve cefā tįġüŋ ter-zebānlıġına ve siyāset aġacınuŋ sergirānlıġına daħı ķasem iderüm, dimekdür.
بکذﺏ بی پدﺭ ﻭ صدﻕ آﺩﻡ ﺯاﺩ
905آثاﺭ

155.

بجهل بی اثر ﻭ عقل جبرﺋیل

Be-kiźb-i bį-peder ü śıdķ-ı ādem-zād
Be-cehl-i bį-eŝer ü Ǿilm-i Cebrāǿįl-āŝār

903

Kakum giyen sabaha, atlas dokuyan geceye, su serpen barışa ve ateş yağdıran gazaba yemin olsun.

904

Adaletin aklına ve zulmün kör kütük sarhoşluğuna, kılıcın keskinliğne ve darağacının ağır başlılığına yemin

olsun.
905

Soysuz yalana ve insanoğlu doğruluğa, tesirsiz cehalete ve Cebrail eserli akla yemin olsun.

700

“Be-kiźb-i bį-peder” bu söz Türkįde daħı meşhūrdur ki yalanuŋ babası yoķdur, dirler. Murād
temelsüz olduġına işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Babasuz ķiźbe ve ādem-zāde olan śıdķa ķasem iderüm ki Ǿālem bu ikisinden
ħālį degildür. Zįrā śıdķuŋ aślı olup pāyidār olduġı gibi durūġ daħı anuŋ Ǿaksidür. Ve daħı şol
eŝersüz ve ĥāśılātsuz cehle ve Cebrāǿįl-eŝerlü olan Ǿaķla ķasem iderüm ki Ǿālem keźālik bu
ikisinden ħālį degildür, dimekdür.
به بخل ﻭعدﻩ تراﺵ ﻭ قناعت عیاﺵ
906جراﺭ

ّ

156.

به صدﻕ تنگ معاﺵ ﻭ خوشآمد

Be-buħl-i vaǾde-terāş u ķanāǾat-i Ǿayyāş
Be-śıdķ-ı teng-maǾāş u ħoş-āmed-i cerrār

“VaǾde-terāş” vaǾde yonıcı dimekdür. Murād baħįlden nesne ŧaleb eyleseŋ ferdāya bıraġaraķ
“leyte ve leǾalle”907 ile imrār-ı vaķt itdügine işāretdür. “Āmed-i cerrār” cerrāruŋ ortalıġına
ħoş geldüŋ ve śafā geldüŋ diyüp temelluķ u müdārādan kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Baħįlüŋ vaǾde yonmasına ve Ǿayyāşuŋ daħı ķanāǾat itmesine ķasem iderüm
ki Ǿayyāşuŋ öŋine bir pāre leblebi vażǾ eyleseŋ anuŋla bir vaķtden ziyāde vü mütecāviz
şarābı içüp ķanāǾatde olur ve şol teng maǾāş yaǾnį fuķarā ile pejmürde
[93a]
olup yine ķanāǾatden ħālį olmayan ādemüŋ śadāķatine ve cerrārlaruŋ daħı ortalıġa
eyledükleri temelluķ u müdārāya daħı ķasem iderüm ki ol bį-aśllıķdan ħālį degildür.
بناگواﺭی نزﻉ ﻭ بناگزیری مرﮒ
908یاﺭ

157.

به بی مداﺭی عمر ﻭ به بی ﻭفایی

Be-nā-güvārį-i nezǾ ü be-nā-gürįzį-i merg
Be-bį-medārį-i Ǿömr ü be-bį-vefāyį-i yār

906

Vaat veren cimriliğe, ayyaşın kanaatine, dar gelirlinin doğruluğu ve dilencinin hoş geldin demesine yemin

olsun.
907
908

Bakalım, bugün, yarın.
Ecel zamanının kabullenilmeyişi, ölümün kaçınılmazlığı, ömrün sonluluğu ve sevgilinin vefasızlığına

yemin olsun.
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“Nā-güvār” hażm olınmaz şeyǿ dimekdür. “NezǾ” ĥālet-i nezǾ ki rıĥlete bir sāǾat ķalaraķ
dimekdür. “Nā-güzįrį” çāresüz dirler. “Bį-medār” bunda beķāsuz ve ebedsüzlükden
kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥālet-i nezǾüŋ Ǿadem-i hażmına ķasem ve mergüŋ daħı çāresizligine ķasem
iderüm ki bu ħuśūś Ǿālemde bāķį ve daħı Ǿömrüŋ bį-beķā ve ebedsüzligine ve yāruŋ bįvefālıġına ķasem iderüm ki bunlar bį-vefālıķla dāǿimdürler, dimekdür.
به هزﻝ معرکه گیر ﻭ نفاﻕ تو برتو
909گفتاﺭ

به صبر کم سخن ﻭ خشم آتشین

Be-hezl-i maǾreke-gįr ü nifāķ-ı tū-ber-tū

158.

Be-śabr-ı kem süħan u ħışm-ı āteşįn-güftār
“Hezl” istihzā ve birini źevķlenmek maǾnāsınadur. “MaǾreke” ġavġā vaķtine, “tū-ber-tū”
bunda ķat ķat dimekdür. “Kem” noķśān maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: MaǾreke-gįr ü fitne-engįz olan hezl ü istihzāya ve nifāķuŋ daħı fitne sebebiyle
ķat ķat ve mużāǾaf olduġına ķasem iderüm. Ve daħı śabr sebebiyle az kelāma yāħūd az
kelāmlı śabbāruŋ śabrına ve āteşįn-güftār olan ħışmuŋ kendisine ķasem iderüm, dimekdür.
به آبرﻭی قناعت به ﺫلّت خواهش
910ﺩیداﺭ

159.

به کامرانی فرصت به ﺩﻭلت

Be-ābrūy-ı ķanāǾat be-źillet-i ħˇāhiş
Be-kām-rānį-i furśat be-devlet-i dįdār

“Ħˇāhiş” istek maǾnāsınadur. “Be-kām-rānį-i furśat” didügi furśat her neye olursa olsun
gerek māl gerek ġayr-ı maķśada furśat vāķıǾ olıcaķ murād süricilikdür. “Dįdār” yār
müşāhedesi ki ol bir devletdür ki ġayrıya beŋzemez.
Maĥśūl-ı Beyt: ĶanāǾat āb-rūyı ve nāmūsuŋ kendisine ve ħˇāhiş ü dilegüŋ źillet ü ħorluġına
ķasem iderüm. Ve daħı furśat kām-rānlıġınuŋ kendisine ve dįdār-ı yār müşāhedesi devlet
olduġına ķasem iderüm ki ġayr-ı devlete beŋzemez, dimekdür.
909

Kavga çıkartan alaya, kat kat nifaka, az konuşanın sabrına, ateş sözlü adamın gazabına yemin olsun.

910

Kanaatin haysiyetine, isteğin zavallılığına, fırsatın bahtiyarlığına ve sevgilini yüzünü görmenin mutluluğuna

yemin olsun.
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به تنگنای گریباﻥ به ﻭسعت ﺩامن
911ﺩستاﺭ

160.

به خاکساﺭی کفش ﻭ به نخوﺕ

Be-tengnā-yı girįbān be-vüsǾat-i dāmen
Be-ħāksārį-i kefş ü be-naħvet-i destār

“Kefş” pāpūc dimekdür. “Naħvet” ġurūr u vaķūr maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Girįbānuŋ teng ü ŧarlıġına ve dāmenüŋ vüsǾat ü genişlige ķasem iderüm. Ve
daħı pāpūcuŋ hemįşe ayaķ altında ħāksār u meźelletde olup destāruŋ başlar üzerinde śāĥibnaħvet olduġına ķasem iderüm, dimekdür.
یماﺭ ممتنع حرکاﺕ
ِ به ﺩاﻍ پهلوی ب
912ﺭفتاﺭ

161.

به ﺩﺭﺩ ﺯانوی پویای منقطع

Be-dāġ-ı pehlū-yı bįmār-ı mümteniǾ-ĥarekāt
Be-derd-i zānū-yı pūyā-yı münķaŧıǾ-reftār

Maĥśūl-ı Beyt: Ĥareket-i mümteniǾ bįmāruŋ cānib-i pehlūsında rįş-gįr-i istiķrār olan dāġ-ı
sūzişine ķasem iderüm ki cemįǾ-i beliyyenüŋ eşeddidür. Ve daħı reftār u pūyānı münķaŧıǾ
olan zānūnuŋ derdine ķasem iderüm, dimekdür. Bālāda mesŧūr ķasemiyyāt ebyātları bu
maĥalde tamām oldı. Egerçi “Keŝretü’l-yemįn min-Ǿalāmeti’l-cünūn”913 diyü naķl
buyurmışlardur. Lākin merĥūmuŋ bu maĥalde derece-i ġāyetden mütecāviz ķasemi ancaķ
Ĥażret-i Muķarreb-i Dergāh yaǾnį Şāh-ı ǾĀlem-penāhuŋ dergāhına yüz sürmegi
[93b]
içün ħˇāhişi ġalebesindendür. Ve merĥūmuŋ baǾde’l-vefāt dergāh-ı Şāh-ı Velāyet’e ne
ŧarįķle gitdüginüŋ aĥvālini bālāda beyān olınmışdı.
بحق این همه سوگندهای مهر افرﻭﺯ
914شماﺭ

162.

که نزﺩ علم تو حاجت نداشتم به

Be-ĥaķķ-ı įn heme sevgendhā-yı mihr-efrūz

911

Yakanın darlığına, eteğin genişliğine, ayak kabının tevazuuna ve sarığın kibrine yemin olsun.

912

Hareket edemeyen hastanın bir yanındaki yaraya ve yürüyemeyenin dizinin ağırısına yemin olsun.

913

Çok yemin delilik alâmetidir.

914

Sevgi artıran bu kadar yeminin hakkı için, senin ilmin yanında saymaya gerek yoktu yoktu.
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Ki nezd-i Ǿilm-i to ĥācet ne-dāştem be-şumār
“Sevgend” and u ķasem ü yemįn maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Tamām bu vechile eyledügüm ķasemiyyātuŋ ĥaķķiçün ki ol cümlesi
mihr-efrūz u Ǿāşıķ-sūzdur. Ve bu gūne ism ü resmile senüŋ Ǿilmüŋ ve vāķıf olmaķlıġuŋ
Ǿindinde ķasemiyyātı taǾdād itmek lāzım gelmezdi. YaǾnį ey şāh! Sizüŋ dāǿimā
rūĥānįyetüŋüz ĥāżır u nāžır olup aĥvālimüze vāķıf iken bu gūne ism ü resmile ķasemiyyātı
taǾdād lāzım gelmez iken eyledügüm ķasemiyyātuŋ cümlesinüŋ ĥaķķiçün ki
که گر شوﺩ ﺭﻩ کوی تو جمله نشتر خیز
915نشترﺯاﺭ

163.

کنم به مرﺩمک ﺩیدﻩ ﻁی

Ki ger şeved reh-i kūy-ı to cümle neşter-ħįz
Konem be-merdümek-i dįde ŧay neşterzār

“Ŧay” celb maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿamu-zāde-i Faħr-ı kāǿināt v’ey Eşref-i Evliyā-yı Mümkināt! Eger ŧarįķi kūyuŋ ve rāh-ı bārgāhuŋ cümle neşter-ħįz ü ħār-āmįz olup helāküm ķaśdına ħūn-rįz
olmalarına ben ol kūy-ı Ǿanber-būya varmaķ içün merdümek-i dįdemle neşterzārı ŧay u celb
iderek varsam gerek. YaǾnį ey şāh! Bālāda źikri sebķat iden cümle aķsāmuŋ ĥaķķiçün ki
eger ŧaraf-ı eşreflerine varmaķ eŝnā-yı rāh cümle neşter-ħįz ü ħūn-rįz olsa yine merdümek-i
dįdeme ol neşteristānı ŧay iderek ħāk-ı pāye yüz sürsem gerek, dimekdür.
ﺯهی ﺯ شوﻕ سراسیمه ﻁی کنم که قدﻡ
916خاﺭ

164.

به کاﻡ تیشه نهم گر ستانم اﺯ سر

Zihį zi-şevķ ser-ā-sįme ŧay konem ki ķadem
Be-kām-ı tįşe nihem ger sitānem ez-ser-i ħār

Maĥśūl-ı Beyt: Zihį şeref ü saǾādet ki Şāh-ı Velāyet şevķi ġalebesinden ser-ā-sįme vü bį-ħod
olduġum ĥālde ol neşteristānı ŧay eylesem gerek. Pes eger ol rāh-ı ħūn-rįzden ķademümi

915

Eğer senin mahallenin yolu hançer dolu olsa bile gözbebeğim ile o hançer bahçesini geçerim.

916

Şevkten dolayı yolda sersemlikle ilerlerim ve o yüzden de ayağımı diken ucundan geri alırsam çapanın

ağzına koyarım.
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dirįġ ŧutup gitmege himmet itmez isem fi’l-ĥāl dimāġ-ı tįşeye urup telef eylerüm. YaǾnį ol
rehüŋ ħārından ayaķ ķaldurup ŧayy-i mekān itmekden taķśįrāt idersem fi’l-ĥāl ayaġumı
dimāġ-ı tįşeye urup telef eylerüm. Ĥāśılı Ey şāh! Ħāk-ı pāye mülāzemet içün cān u dili fedā
itmekden dirįġ itmem, dimekdür.
به آﺏ مهر تو شستم گناهنامه خویش
917استحضاﺭ

165.

چه غم که کاتب اعماﻝ ﺩاﺭﺩ

Be-āb-ı mihr-i to şustem günāh-nāme-i ħˇįş
Çe ġam ki kātib-i aǾmāl dāred istiĥżār

“Günāh-nāme” günāh defterlerini dimekdür. “İstiĥżār” ĥāžır eylemek maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Yekke-süvār-ı Düldül! Günāhum defterlerin senüŋ Ǿaşķ u maĥabbetüŋ
śuyı ile şust-şū eyledüm. YaǾnį źāt-ı şerįfüŋe olan şiddet-i iştiyāķumdan keŝret-i büķā
sebebiyle ĥāśıl olan sirişkle aǾmāl defterlerin şust-şū eyledüm. Pes eger Kirāmen Kātibįn
melāǿikleri aǾmāl defterlerümi ĥāżır eylerler ise hįç ġam degildür, dimekdür.
گدای کوچه مهرﺕ به ﺭﻭﺯگاﺭ گناﻩ
918استغفاﺭ

166.

گرفته باﺝ ﺯ سلطاﻥ ملک

Gedā-yı kūçe-i mihret be-rüzgār-ı günāh
Girifte bāc zi-sulŧān-ı mülk-i istiġfār

“Mülk-i istiġfār”dan murād Cenāb-ı Ġaffāru’ź-Źünūb’dan
[94a]
kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Pįşvā-yı Evliyā v’ey Sipeh-Sālār-ı Etķiyā! Zihį saǾādet ki senüŋ mihr-i
kūyuŋ gedāsı günāh işledügi eŝnāda mülk-i istiġfārdan bāc alur. YaǾnį senüŋ Ǿaşķ u
maĥabbetüŋ gedāsı günāh eyledügi vaķt Cenāb-ı Ġaffāru’ź-Źünūb’dan Ǿafv u maġfiret
bācını alur. Bu beyt dimek olur ki bendenüŋ ġaflet ü ħaŧāsı olmasa Allāh’uŋ ġufrān u

917

Kendi suç defterimi senin sevgi suyun ile yıkadım. Amelleri yazan meleğin buna vakıf olduğu için hiçbir

gamım yok.
918

Senin sevgi sokağının dilencisi suç zamanında tövbe ülkesinin sultanından bile haraç almıştır.
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merĥamet śıfatına nice mažhar olabilür. Pes ey şāh! Senüŋ kūçe-i mihrüŋ gedāsı eŝnā-yı
günāhda mülk-i istiġfārdan maġfiret bācın alur, dimekdür.
چو ﺩﺭ پناﻩ ﻭالی تواﻡ چه غم که ب َوﺩ
919شماﺭ

167.

که معصیتم نه به انداﺯﻩ قیاﺱ ﻭ

Çü der-penāh-ı velā-yı toem çe ġam ki buved
Ki maǾśiyetem ne-be-endāze-i ķıyās u şumār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh-ı Velāyet! Mādām ki senüŋ Ǿaşķ u maĥabbetüŋ penāhına maĥfūž
olam, ne ġamuŋla eger maǾśiyetüm bį-ĥadd ü bį-ķıyās ve endāzeden tecāvüz itmiş ise de.
اگر ﻭالی تو ابلیس ﺭا شوﺩ ﺯﻭﺭﻕ
920کناﺭ

168.

کشد ﺯ ﻭﺭﻁه لعنش به یک نفس به

Eger velā-yı to İblįs-rā şeved zevraķ

Keşed zi-varŧa-i laǾneş be-yek nefes be-kenār
“Varŧa” vasaŧ-ı baĥrde maĥall-i mühlikeye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Eger maĥabbetüŋ Şeyŧān’a zevraķ olmış olaydı. YaǾnį İblįs kemāl-i
inķıyad birle Ǿaşķ u maĥabbetüŋe bel baġlamış olaydı, anı ol maĥabbet zevraķı varŧa-i helāke
deryā-yı laǾnden bıraġurdan selāmet yaķasına çıķarurdı. YaǾnį şeyŧān Ādem ve evlādına
secde idüp maĥabbetüŋüze ķıyām itmiş olaydı ħalķa-i laǾnet ķaçan ŧavķına geçerdi,
dimekdür.
مگر به ﺩامن جوﺩ تو ﺩست ﺯﺩ قلمم
921نرگسواﺭ

169.

که گنجش اﺯ بن ناخن ﺩمید

Meger be-dāmen-i cūd-ı to dest-zed ķalemem
Ki günciş ez-bon-i nāħun demįd nergisvār

919

Senin muhabbetin himayesinde olduğum zaman günahların ölçüye ve sayıya gelmediğinden ne gamım var.

920

Eğer senin muhabbetin şeytana kayık olsaydı onu lanet girdabından bir nefeste sahile çekerdi.

921

Yoksa benim kalemim senin cömertliğinin eteğine dokundu mu ki nergis gibi hazinesi tırnak dibinden ortaya

çıkmış.
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“Bon” be-maǾnā dib. “Nergisvār” didügi nergis şükūfesi dibinde ŧırnaķ-miŝāl beyāż
olduġına işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Meger ķalemüm senüŋ seħā vü iĥsānuŋ dāmenin el urdı ki nergismiŝāl ħazįnesi bon-ı nāħūndan ĥāśıl olmaķdadur. YaǾnį ĥareket-i nāħūn ile ķalemüm
ħazįnesi meydāna çıķup neşr olmadadur. Bu keyfiyet ġālibā senüŋ iĥsānuŋdan neşǿet
itmişdür, dimekdür.
چو کرﻡ پیله به خوﺩ برتند مدایح تو
922بیکاﺭ

170.

به گاﻩ ﻁاعت ایزﺩ چو ﺩاﺭمش

Çü kirm-i pįle be-ħod ber-tened medāyiĥ-i to
Be-gāh-ı ŧāǾat-ı Įzid çü dāremeş bį-kār

“Kirm-i pįle” ibrişįm ķurdı dimekdür ki kemāl bulduķda kendini ibrişįm ile śarar. “Bertened” śarar ve śarılur dimekdür. “Bį-kār” bunda terk maǾnāsına istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Yār-ı Seyyid-i Veled-i Ādem v’ey Źāt-ı Muĥterem! Ġarįb aĥvāldür bu ki
medĥüŋ kirm-i pįle gibi sitāyişgerligi kendi üzerine śarılmaķdadur. Her ne ķadar ŧāǾat-ı Įzed
vaķti anı terk eyler isem daħı yaǾnį Cenāb-ı Āferįnende-i kevn ü mekān’a Ǿubūdiyetüm vaķti
medĥüŋi bir cānibe bıraķmaķda isem de ol yine bį-kār ŧurmayup kirm-i pįle gibi
sitāyişgerligi üzerine śarınup śaylışmaķdan ħālį degildür, dimekdür.
[94b]
هراﻥ عرﻭﺱ سخن کز ﺩیاﺭ مدﺡ تو نیست
923بکناﺭ

171.

بعشوﻩ گر کشدﻡ ﺩﺭ نیاﻭﺭﻡ

Her ān Ǿarūs-ı süħan k’ez-diyār-ı medh-i to nįst
Be-Ǿişve ger koşedem der-ne-y-āverem be-kenār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Her ol süħan-ı Ǿarūs ki senüŋ medĥ ü sitāyişüŋüŋ diyārına intisābı
olmaya, beni Ǿişvegerligle şehįd eyler ise de anı der-āġūş idüp iǾtibār itmezüm. YaǾnį bir
kelime ki senüŋ medĥüŋe sezā olmaya, ħāne-i dilde alup bir perveriş itmem dimekdür.
922

Senin övgülerin Allah’a ibadet ederken onu işsiz bıraktığım zaman ipek böceği gibi kendi etrafına koza

örer.
923

Senin medhin ülkesinden olmayan hiçbir söz gelinini işve ile beni öldürse de yanıma almam.
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شباهت اﺯ تو کند آفتاﺏ ﺩﺭیوﺯﻩ
924گذاﺭ

که آﻭﺭﺩ به ضمیرﻡ بدین ﻭسیله

Şebahet ez-to koned āfitāb deryūze

172.

Ki āvered be-żamįrem bedįn vesįle güźār
“Şebāhet” müşābehet ü mānend maǾnāsınadur. “Deryūze” sāǿil dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Deryūze olan āfitāb yaǾnį felekler ķapularına der-be-der olan
āfitābuŋ nāķıśü’l-Ǿaķl olduġını nažar buyur ki źāt-ı şerįfüŋe müşābehet ister. Ve ol
müşābehet ĥįlesiyle benüm żamįrüm içine geçmek ister. YaǾnį maĥabbetüŋ derūnumda
rįşgįr-i istiķrār olduġı gibi ol daħı müşābehet ĥįlesiyle derūnuma girmek diler. Bu śūret ise
Ǿadem-i muĥāldür.
معلّمی ﺭا که تراشیدﻩ خامه ﻁبعم
925کناﺭ

173.

ﺯ آفتاﺏ نهد لوﺡ ساﺩﻩ اﻡ به

MuǾallimį ki terāşįde ħāme-i ŧabǾem
Zi-āfitāb dehed levĥ-i sādeem be-kenār

“MuǾallimį” murād” Cenāb-ı Feyyāż-ı Muŧlaķ’dur. Şu bir muǾallim ki ŧabǾum ķalemini
yondı. YaǾnį muǾallim ki ķalemümi yonmışdı, ol vaķtden berü āfitābdan sāde-levĥ
kucaġuma ķoyup emr eyledi ki meddāĥlıķda kemāl bulduŋ. Ġayrı furśatın fevt itmeyüp
eşǾār-ābādına āġāz eyle, dimekdür.
کجاست مانی صوﺭﺕ نگاﺭ تا بیند
926جانداﺭ

174.

نگاﺭخانه اﺭﮊنگ ﻭ صوﺭﺕ

Kocāst Mānį-i śūret-nigār tā bįned
Nigār-ħāne-i Erjeng ü śūret-i cān-dār

924

Güneş senden sana benzerliği dilemektedir bu vesile ile gönlüme girmek ister.

925

Tabiat kalemimi yontan öğretmen, güneşten boş bir yazı levhasını yanıma koyar.

926

Resimler çizen Mani nerede acaba? Gelip Erjeng resimhanesini ve canlı resimlerini görsün.

708

“Mānį” meşhūr bir nāķķāşuŋ ismidür ki kitāblarda meźkūrdur. Śūret-nigār śūretger ve śūret
naķş eyleyici dimekdür. “Nigār-ħāne-i Erjeng” Çįn ü Medyen’den bir naķş-ħāne ismidür ki
cemįǾ-i śūretger ve nāķķāşlar anda śanǾat icrā idüp Mārūn olurlar.
Maĥśūl-ı Beyt: Mānį-i śūret-nigār ķandedür ki gelüp kendi cānsız olan nigār-ħāne-i erjeng
nākşlarını ve benüm cānlu eşǾār nākşlarumı göre, dimekdür.
بچاﺭسوی سخن نقد ﺭایجی ﺩاﺭﻡ
927عیاﺭ

175.

نه همچو ماﻩ ﺯﺭاندﻭﺩﻩ آفتاﺏ

Be-çārsū-yı süħan naķd-i rāyicį dārem
Ne hemçü māh-ı zer-endūd-ı āfitāb-Ǿayār

“Zer-endūde” altun yaldızlanmışa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Süħan çārşūsında eşǾārum naķdinüŋ revāyįci kemāldedür. Şol mertebe ki
istimāǾ iden küll-i varını virüp alurlar. Şol yaldızlanmış māh gibi degil ki āfitāb Ǿayarıyla
revāyici ola. YaǾnį yaldızlanmış gümüş gibi degil ki altun Ǿayarına gide. Zįrā bir zamān
geçerse Ǿāķıbet ķalbi meydāna çıķar. YaǾnį şiǾrüm sāǿir şiǾr-i şiǾrį gibi öteden berüden cemǾ
olmış degildür, dimekdür.
کالﻡ من که متاﻉ ﻭالیت سخنست
928سلیمانواﺭ

176.

به ﺭﻭی ﺩست جهاﻥ می ﺭﻭﺩ

Kelām-ı men ki metāǾ-ı vilāyet-i süħanest
Be-rūy-ı dest-i cihān mįreved Süleymānvār

Maĥśūl-ı Beyt: Kelāmum kelimāt mülkinüŋ emtiǾa-i fāħiresįdür. YaǾnį güftār ki bir mülkdür
kelāmum ol memleketüŋ metāǾıdur. Ol sebebden felek desti üzerine Süleymān Ǿaleyhi’sselām gibi der-dest ve bālāda
[95a]
pervāzdur, dimekdür.
ت عرفی
ِ نه انجمست فلک که ه ّم
927

Söz çarşısında geçerli ay gibi güneş ayarlı altın yaldızlı olmayan sikkelerim var.

928

Söz şehrinin metaı olan sözüm cihân elinin üzerinde Süleyman gibi gitmektedir.
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929ﺭخساﺭ

ﺩماﺩﻡ آﺏ ﺩهانش فشاند بر

Ne encümest felek-rā ki himmet-i ǾUrfį

177.

Dem-ā-dem āb-ı dehāneş feşānd ber-ruħsār
Maĥśūl-ı Beyt: Felegüŋ encümleri degil ol ki semāvātda raħşāndurlar, belki himmet-i ǾUrfį
kemāl-i ihtimāmından āb-ı dehānını yanaġına śaçdı. YaǾnį semāvātda raħşān olan encümler
ǾUrfį’nüŋ himmet-i āb-ı dehānıdur ki ruħsārına śaçmışdur, dimekdür.
ﺯ جهل جاﺋزﻩ یابم اگر هجا گویم
930نگاﺭ

به علم تاﺝ ﺩهم گر شوﻡ مدیح

Zi-cehl cāǿize yābem eger hecā gūyem

178.

Be-Ǿilm tāc dehed ger şevem medįĥ-i nigār
“Hecā” hicv dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger hicv idersem Ǿālemde cāǿize-i cehlden ġayrı mā-ĥaśalum yoķdur. YaǾnį
eger otalıġı hicve başlarsam cehlden ġayrı mā-ĥaśalum yoķdur. Eger Şāh-ı Velāyet medįĥi
olursam Ǿilmüŋ kendisine tāc-ı muǾallā virmiş olurum, dimekdür.
اﺯ آﻥ به عالم سفلی ﺩﺭ آمدﻡ که مرا
931بیزاﺭ

179.

غریب ﺩﻭست نهاﺩیست ﻭ آشنا

Ez-ān be Ǿālem-i suflį der-āmedem ki me-rā
Ġarįb-dūst nihādįst ü āşinā bįzār

Maĥśūl-ı Beyt: Ol sebebden Ǿālem-i ervāĥdan Ǿālem-i suflįye geldüm ki ŧabǾum ġarįb-nüvāz
ve āşinā-bįzārdur. Bu beyt ķaśįdenüŋ dırāzlıġını beyāndur ki dūstumuzı ziyāde güftügū vü
ibrām ile bįzār iderüz. Egerçi böyleyüz lākin ġarįb-nüvāz. Pes Ǿālem-i suflįye bu aĥvāl içün
geldüm, dimekdür.
به کاﻡ ﺩنیوی یم چوﻥ ﺯباﻥ نمی گرﺩﺩ
929

Urfî’nin himmeti felekteki yıldızlar değil, feleğin yüzüne sürekli saçtığı ağız suyudur.

930

Eğer hiciv söylersem cehaletin elinden caize alırım ve eğer sevgilinin övgücüsü olsam ilme tac veririm.

931

Bu aşağılık dünyaya gelme nedenim şudur ki benim yabancıları seven ve dostlardan bıkmış bir gönlüm var.
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932اﻅهاﺭ

180.

حدیث جاﺋزﻩ ﺩﺭ حشر می کنم

Be-kām-ı dünyevįyem çün zebān ne-mįgerded
Ĥadįŝ-i cāǿize der-ĥaşr mįkonem ıžhār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh-ı Ekrem v’ey Pādişāh-ı Muhterem! Zebānum dünyā cāǿizesi ŧalebine
varmaz. YaǾnį umūr-ı dünyā içün senden cāǿize ŧaleb itmem. Ancaķ cāǿize ĥadįŝini yevm-i
ĥaşrda ıžhār eylesem gerek. YaǾnį ey źāt! Cāǿize kelimesini ol gün ižhār eylesem gerek ki
ol günün aĥvālin Cenāb-ı Allāh Ķurǿān-ı Kerįm’inde naķl buyurmışdur. Āyet: “Yevme lāyenfeu mālun ve lā-benūn illā men etāllāhe biķalbin selįm.”933 Böyle yevm-i cezā ve feżāǾda
senden cāǿize ŧaleb eylesem gerek, dimekdür.
چو این قصیدﻩ ﺩﺭ افواﻩ خاﺹ ﻭ عاﻡ افتاﺩ
934احراﺭ

181.

خطاﺏ ترجمة الشوﻕ یافت اﺯ

Çü įn ķaśįde der-efvāh-ı ħāś u Ǿām üftād
Ħiŧāb-ı tercümetü’ş-şevķ yāft ez-aĥrār

“Aĥrār” ĥür’üŋ cemǾidür. YaǾnį āzādeler, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu ķaśįdem mādām ki ħāś u Ǿām efvāhına düşdi, yaǾnį bu benüm ķaśįde-i
pür-gevherüm şöhreti ħāś u Ǿām dehānına düşince fi’l-ĥāl aĥrārdan tercemetü’ş-şevķ ħiŧābını
buldı. YaǾnį aĥrār ķaśįdemi tercemetü’ş-şevķ ismiyle tesmiye eylediler, dimekdür.
“Tercemetü’ş-şevķ” şevķi terceme eyleyene dirler. Murād bu ķaśįdeyi ižhār-ı şevķ birle
dırāz eyledügine işāretdür. Vallāhu aǾlem aĥvāl-i Ǿālem tamām şod įn ķaśįde.
17
Ħānān-ı ǾAcem’den bir Memdūĥu’ś-śıfātuŋ Medĥi Beyānındadur
[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

تاباﺯﻡ اﺯ ﻭصاﻝ جدا کرﺩ ﺭﻭﺯگاﺭ
935ﺭﻭﺯگاﺭ

با ﺭﻭﺯگاﺭ شوﻕ چها کرﺩ

932

Dünya istekleri için benim dilim dönmez ancak mahşer gününde ödül sözünü sözlerim.

933

“O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar!” (Şu’arâ/26:88)

934

Bu kaside seçkinlerin ve halkın ağzında dolaştığı için nefsine gâlip gelmiş olanlar tarafından Tercümetü’ş-

Şevk ismi ile adlandırıldı.
935

Felek beni vuslattan tekrar uzaklaştırdığından beri aşk zamanında zamane bana neler neler yaptı.
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1. Tā bāzem ez-viśāl cüdā kerd rūzgār
Bā-rūzgār-ı şevķ çehā kerd rūzgār
“Tā” ibtidā-yı ġāyet içündür, ǾArabįde “münzū” gibi. “Çehā” cemǾdür, müfredi çe’den neler
ve neler maĥallinde der-istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Rūzgār-ı ġaddār vuślat-ı yārdan beni cüdā vü mufāraķat itdüreliden berü Ǿaşķ
u şevķüm ġalebesi eŝnālarında yaǾnį viśāl-i yārdan mehcūr olduġum zamānda
[95b]
dūçār-ı Ǿaşķ olduġumdan felek-i kec-reftār baŋa ne gūne žulm ü sitemler eylemişdür? Beyānı
muĥāl ķābilindendür. Bu beytüŋ mażmūnı bu ola ki kişi viśālden dūr olduġı ĥālde meşaķķati Ǿaşķa dūçār ve sitem-i rūzgāra giriftārdur. Yoħsa ĥįn-i viśālde ne meşaķķat var ve ne sitemi rūzgār var. Pes maǾlūm oldı ki meşaķķat hicret-i yārdan ĥāśıl olur imiş, dimekdür.
آﻥ ﺩست ﺭا که بر نفکندی حجاﺏ ﻭصل
936ﺭﻭﺯگاﺭ

بند قبای هجر گشا کرﺩ

2. Ān dest-rā ki ber-ne-fikendį ĥicāb-ı vaśl
Bend-i ķabā-yı hicr-güşā kerd rūzgār
“Ber-ne-fikendį” ķaldurup bir cānibe atmazdı, maǾnāsınadur. Bu beyt beyt-i evvelįye
tefsįrdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol eli ki vuślat ĥicābı anı ķaldırmazdı ve viśāl-i yārdan hįç ferd menǾ
eylemezdi, şimdi felek žulm ü sitemden nāşį hicret-i cānān ķaftanınuŋ bend-güşāsın eyledi.
YaǾnį Ǿālem-i ervāĥda maķśad-ı aśl olan şāhid ile miyānumuza eŝer-i müfāraķat olmayup
vuślatda pāy-dār birle āl [ü] bāl iken şimden andan müfareķat u hicrāndan başķa elemi hicrān
ķaftanınuŋ bend-güşālıgına lāyıķ eyledi. Ve’l-ĥāśıl Ǿālem-i ervāĥda yārla ictimāǾ u ittiĥādda
iken Ǿālem-i fānįye gelüp mufāreķat-ı elemden şikāyetdür.
آﻥ چشمه های ﺯهر که ﺩﺭ باﻍ فتنه بوﺩ
937ﺭﻭﺯگاﺭ

ﺩﺭکاﺭ بیخ مهر گیاﻩ کرﺩ

3. Ān çeşmehā-yı zehr ki der-bāġ-ı fitne būd

936

Vuslat örtüsünü atmayan o eli felek, hicran gömleğinin düğmelerini açıcı yaptı.

937

Felek, fitne bahçesindeki zehir pınarlarını, âşık otunun köklerine akıttı.

712

Der-kār-ı bįħ-i mihr-giyāh kerd rūzgār
“Bįħ” kök maǾnāsına. “Mihr-giyāh” Türkįde Ǿāşıķ otı didükleri bir otuŋ ismidür ki Ǿāşıķlar
anuŋla iftiħār iderler.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol zehr çeşmeleri ki fitne bāġında cereyān idi, yaǾnį fitne vü fesād bāġında
cereyān iden çeşmleri felek-i bį-dād şimdi ol çeşmleri mihr-giyāh bįħlerine cereyān itdürdi.
YaǾnį Ǿuşşāķ mihr-giyāh ile iftiħār ve anuŋla elem-i firāķlarına mütesellį olurlar iken felek
kemāl-i bį-dādlıġından nāşį ol zehr-i çeşmleri mihr-giyāh köklerine cereyān itdürüp anı daħı
zehrnāk idüp bizi andan daħı meǿyūs eyledi. Fi’l-ĥaķįķa Ǿāşıķ otınuŋ kökleri zehrnāk olur.
آﻥ جنسهای فتنه که اﺯ شهر غم خرند
938ﺭﻭﺯگاﺭ

قحط متاﻉ بوﺩ ﻭ عطا کرﺩ

4. Ān cinshā-yı fitne ki ez-şehr-i ġam ħarend
Ķaĥŧ-ı metāǾ buved ü Ǿaŧā kerd rūzgār
ĶıŧǾa: “Ān cinshā-yı fitne” didügi bālāda basŧ olınan rūzgār fitneleridür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol ecnās-ı fitne yaǾnį ecnās-ı muħtelife ki ġam-ı Ǿaşķ şehrinden aħź
iderlerdi, bir ķaĥt-ı metāǾ idi. YaǾnį bu ecnās-ı fitneyi ki ġam şehrinden alurdı, pek mübāĥ
bilinür metāǾ degildi. Lākin felek bu aĥvāli kesb itdürdi ki ġam-ı Ǿaşķ şehri pür-fitne oldı,
dimekdür.
حالت ببین که تکیه محرﻭمئ مرا
939ﺭﻭﺯگاﺭ

آیین مشهد شهدا کرﺩ

5. Ĥālet be-bįn ki tekye-i maĥrūmį-i me-rā
Āyįn-i meşhed-i şühedā kerd rūzgār
“Tekye” ŧayanacaķ ve ŧuraķ maĥalline dirler. “Meşhed” şühedānuŋ şehįd olup medfūn
olduķları maĥal dimekdür ki cāy-ı ħazen ü ħarāb yer dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ecnās-ı muħtelife ki ġam-ı Ǿaşķ şehrinde ķaĥŧ idi. Ve andan āsūde-ĥāl
olurduķ.

938

Gam şehrinden satın alınan o fitne mallarını felek, kıtlıktan dolayı bağışladı.

939

Şu hale bak ki benim mahrumiyet tekkemi şehitlerin şehitlik yerinin törenini dönüştürdü felek.
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[96a]
Şimdi maĥrūmluķ ve ġarįblik ĥāletümüzi nažar eyle ki meşhed-i şühedā gibi vįrān oldı.
YaǾnį Ǿālem-i ervāĥda nāz u niǾamla perverde iken şimdi nažar ķıl ki felek ŧuraġı meşhed-i
şühedā gibi maĥrūmluķ ve ġarįblik yeri gibi eyledi, dimekdür.
چوﻥ من ستم خری سر باﺯاﺭ اﻭ نداشت
940ﺭﻭﺯگاﺭ

ﺯﻭﺩﻡ فرﻭخت حیف خطا کرﺩ

6. Çün men sitem-ħarį ser-i bāzār-ı ū ne-dāşt
Zūdem fürūħt ĥayf ħaŧā kerd rūzgār
“Ħarį” ism-i fāǾildür, śaŧun alıcı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben gibi bir sitem alıcı ol cānān ser-bāzārında yoġidi. YaǾnį ol cānānuŋ serbāzārında Ǿaşķından sitemi alur. Ben gibi bir ferd olmaduġından felek daħı anuŋ ġam-ı
Ǿaşķını ziyāde ħarįdarlıġumı gördüginden fi’l-ĥāl ol sitemi baŋa fürūħt idüp źimmetüme
taĥmįl eyledi. Dirįġā ki felek bu cevr ü cefā ħaŧāsını bize revā gördi. YaǾnį Ǿālem-i ervāĥda
bu dürlü cevr ü cefā ve Ǿaşķ sitemi ezāları bizde yoķ iken dirįġā ki felek revā görüp ve bizi
giriftār-ı Ǿaşķ-ı ĥabįb eyledi, dimekdür.
ﺩﺭﺩﻡ بکشوﺭی که عناﻥ اثر فکند
941ﺭﻭﺯگاﺭ

بیماﺭ ﺭا بمرﮒ ﺩﻭا کرﺩ

7. Derdem be-kişverį ki Ǿinān eŝer fikend
Bįmār-rā be-merg devā kerd rūzgār
“Bįmār-rā be-merg devā kerd” didügi bįmāruŋ kendisine ecel ile devā eyledi. Bu taǾbįr cāyı istiķrābdur. Murād ħarāblıķdan kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm derdüm mādām ki bir diyāra Ǿinān eŝerin bıraġup anda licām-ı esbi
çeküp ve alıķoya ve ol diyāruŋ bįmārlarına felek ecel ile devā itmiş olur. YaǾnį sitem-i
rūzgār-ı ġaddār ile bir mertebe derdnāk ve ġalebe-i ālām ile girįbān-ı çāk olmışumdur ki eger
derdüm tevseni licāmın bir diyārda çeküp anda eŝer-i Ǿinānın gösterürse benüm derdüm zehri

940

Benim gibi bir zulüm satın alıcısı onun pazarında yoktu. (Bu yüzden) yazık, felek, bana çabuk satarak hata

etti.
941

Derdim feleğin hastaları ölümle tadavi ettiği bir ülkede dizginini bıraktı.

714

anlara iśābet idüp ġayrı felek ol diyāruŋ bįmārlarına devāyı merg ile düzer. Derdüm ol
beldenüŋ ħarāb u yebāb olmasına bāǾiŝ olur. YaǾnį bįmārlara devā ile Ǿilāc itmek Ǿādet iken
benüm derdüm ol beldeye Ǿinān-ı iħtiyārın bıraġıcaķ aĥvālleri dįger-gūn olup bįmārlarına
devāyı felek ecel ile eyler, dimekdür.
ﺩﺭ بزﻡ ما ﺯشعبه ﻭ آﻭاﺯﻩ مالﻝ
942ﺭﻭﺯگاﺭ

هر نغمه ای که ﺩاشت اﺩا کرﺩ

8. Der-bezm-i mā zi-şuǾbe vü āvāze-i melāl
Her naġmeį ki dāşt edā kerd rūzgār
“ŞuǾbe” āvāzeler naġamātına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Keder ü melāl āvāzelerin naġamāt u şuǾbeleri ile felek bezmümüzi māl-āmāl eyledi. YaǾnį felek-i sitemkāruŋ her ne ķadar melāl şuǾbeleri var ise bir uġurdan
cümlesin getürüp bizüm bezm-i melāl-ālūdemüze edā idüp teslįm eyledi. Ve’l-ĥāśıl felegüŋ
beliyyāt u kederinden bir gūne āvāzeler şuǾbesi ķalmadı ki bezmümüze edā itmedi,
dimekdür.
اﺯ بوی تلخ سوخت ﺩماﻍ امید ﻭ یﺄﺱ
943ﺭﻭﺯگاﺭ

ﺯهری که ﺩﺭ پیاله ما کرﺩ

9. Ez-būy-ı telħ sūħt dimāġ-ı ümįd ü yeǿs
Zehrį ki der-piyāle-i mā kerd rūzgār
Maĥśūl-ı Beyt: Şol zehri ki felek piyālemüze atdı, bir mertebe müǿeŝŝir ü ķātildür ki telħ
būyı şiddeti dimāġ-ı ümįdi ve hem yeǿsi iĥrāķ eyledi. YaǾnį şol zehr ķātili ki felek piyāle-i
vücūdumuza atdı, ol ķadar keskin müǿeŝŝir idi ki būy-ı telħümi hem dimāġ-ı ümįdümüzi ve
hem yeǿsi iĥrāķ eyledi. Pes bizde
[96b]
min-baǾd ümįd ü yeǿsden eŝer nā-bedįd oldı.
ای جاﻥ پیاله ﺩﺭ کش ﻭ مستی ﺯیاﺩﻩ کن
942

Felek bizim meclisimizde hüzün şarkılarının her bir nağmesini icra etti.

943

Felek bizim kadehimize öyle bir zehir koydu ki onun acı kokusundan umut ve ye’sin beyni yandı.
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944ﺭﻭﺯگاﺭ

10.

کت ﺯهر هجر تشنه فزا کرﺩ

Ey cān piyāleį der-keş ü mestį ziyāde kon
K’et zehr-i hicr teşne fezā kerd rūzgār

“K’et” zįrā saŋa yerine istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cān, mādām ki bālāda źikr olınan gūn-ā-gūn cevr ü sitemi felek saŋa revā
görüp seni dūçār-ı envāǾ-ı ħār u ħār eyledi. Sen daħı piyāle-i güzįde birle mestligi ziyāde
eyle. Zįrā felek neşǿeyi dehr-i hicr müheyyā idüp efzāyişde ķodı. Pes sen daħı piyāleyi ele
alup eyyām-ı ġamuŋuŋ başına ŧoprak śaç. Niteki merĥūm Ĥāfıž-ı Şįrāzį buyurur.
Beyt:
ساقیا برخیز ﻭ ﺩﺭﺩﻩ جاﻡ ﺭا
خاک بر سر کن غم ایاﻡ ﺭا
Sāķiyā ber-ħįz ü der-deh cām-rā
Ħāk ber-ser kon ġam-ı eyyām-rā945
Pes bu śūretde maǾlūm oldı ki dāfiǾ-i ġamdur. Ey sen daħı piyāleyi alup ele mestligi ziyāde
ķıl ki tā eyyām ġamuŋı pāy-māl ķılasuŋ, dimekdür.
آﻥ ﺩست ﺭا که ﺭﻭ ننموﺩی به آستین
946ﺭﻭﺯگاﺭ

11.

ﺩاماﻥ سعی گیر ﺩعا کرﺩ

Ān dest-rā ki rū ne-nümūdį be-āsitįn
Dāmān-ı saǾy-gįr-i duǾā kerd rūzgār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil! Şol eli ki āsitįnden ħāric yol göstermezdüŋ yaǾnį hįç ferde muĥtāc
olmayup elini āsitįnüŋden çıķarmazduŋ. Şimdi felek anı bir ĥale getürdi ki ecnebįler
dāmānın ŧutdurup duǾā vü temelluķ ŧarįķine saǾy itdürdi. YaǾnį nā-merde muĥtāc itdürüp
źelįl eyledi, dimekdür.
ای ﺩﻝ کالﻩ کج نه ﻭ بر یﺄﺱ تکیه ﺯﻥ
944

Ey can bir kadeh iç ve sarhoşluğunu arttır. Çünkü felek ayrılık zehriyle senin susamışlığını arttırdı.

945

Ey sâkî, kalk bana kadehi ver, öyle sarhoş olalım ki yarının gamını unutalım.

946

Gömleğinin kolundan çıkartmadığın o eli felek, dua yolunda çaba eteğini tutturdu.
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947ﺭﻭﺯگاﺭ

12.

کت جامه امید قبا کرﺩ

Ey dil külāh kec neh ü ber-yeǿs tekye zen
K’et cāme-i ümįd-i ķabā kerd rūzgār

“Kec neh” şol fiǾle dirler ki ekŝerį ǾAcem ve Daġıstan kibārları ĥālet-i sāmān ile olduķları
ĥasebiyle külāhların egri ķorlar.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey göŋül! Şimden śoŋra külāhuŋ egri ķoydurup yeǿsüŋ948 kendisine tekye ur.
YaǾnį yeǿsden iǾrāż idüp ġayrı kendisinden hįç nesneye ümįdvār olma. Zįrā felek senüŋ ümįd
cāmesin yırtdı ve ħarāb eyledi. Pes min-baǾd külāhuŋ egri idüp felekden meǿyūs ol,
dimekdür.
آﻥ مست ﺭا که بوسه نداﺩی بدست ﻭصل
949ﺭﻭﺯگاﺭ

13.

ﺩﺭ پای مژﺩﻩ میر صبا کرﺩ

Ān mest-rā ki būse ne-dādį be-dest-i vaśl
Der-pāy-ı müjde-mįr śabā kerd rūzgār

“Ān mest-ra ki” şol ser-mest Ǿāşıķı dimekdür. “Mįr” ölüci ve mürde dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol ser-mest olan Ǿāşıķ ki ol vuślat ĥāletinde cānān destini būseye tenezzül
eylemezdi. Şimdi felek müjde depeleyici śabānuŋ ayaġına düşürüp minnet-dār eyledi. YaǾnį
şol mest ki Ǿālem-i ervāĥda ķadr-i cānānı ve maķādir-i vuślatı fehm idemeyüp dest-i vuślatı
öpmege tenezzül eylemezdi. Nažar ķıl ki felek-i sitem-āmįz müjde-i mürde ķılan śabānuŋ
ayaġına dil-āvįz itdürüp minnet-dār eyledi tā ki śabā ķıbel-i cānāndan bir müjde getüre,
dimekdür.
هر ﻭعدﻩ جفا که بکونین کرﺩﻩ بوﺩ
950ﺭﻭﺯگاﺭ

14.

با ما ﺯ ﺭﻭی مهر ﻭفا کرﺩ

Her vaǾde-i cefā ki be-kevneyn kerde būd
Bā-mā zi-rūy-ı mihr-i vefā kerd rūzgār

947

Ey gönül! Külahını eğri koy ve umutsuzluğa yaslan. Çünkü felek umut gömleğini yırtmıştır.

948

Derkenar: “Yeǿs” meǿyūsluķ dimekdür.

949

Vuslat elini öpmeyen o sarhoşu, felek, müjdeci sabah yelinin ayağına düşürdü.

950

Felek iki dünya için verdiği her cefa vaadini sevgi yoluyla bizim üzerimize yükledi.
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Maĥśūl-ı Beyt: Her ol vaǾde-i cefāyı ki felek kevneyne virmişidi yaǾnį Ǿālem-i kāǿināta ĥaml
itmişidi, şimdi felek mihr-i vefā ŧarįķiyle ol cefāyı bize taĥmįl eyledi. YaǾnį ol sitemi felek
bize bir gūne iyilik eyler gibi taĥmįl itdürüp bizi dūçār-ı envāǾ-ı belā eyledi, dimekdür.
هر ناﻭکی که ﺯﺩ بشهید کربال
951ﺭﻭﺯگاﺭ

15.

ﺯخمش نثاﺭ سینه ما کرﺩ

Her nāvekį ki zed be-şehįd-i Kerbelā
Zaħmeş niŝār-ı sįne-i mā kerd rūzgār

[97a]
“Nāvek” luġatde oķ demrenine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Her ol oķları ki felek şühedā-yı Kerbelā rıđvānullāhi TeǾālā Ǿaleyhim
ecmaǾįn ĥażerātınuŋ vücūd-ı şerįflerine urdı, ol nāvekler zaħmlarını felek bizüm
sįnelerümüze revā ķıldı. YaǾnį felek şühedā-yı Kerbelā vücūd-ı şerįfine nāvekleri urdı. Lākin
anlaruŋ derd ü elem zaħmlarıyla sįnelerümüzi mecrūĥ eylemişdür, dimekdür.
ﺩﺭﺝ امید ﻭ گنج ﺩعا ﺭا گهر نماند
952ﺭﻭﺯگاﺭ

16.

ﺩست ﺩلم بجیب ﺭضا کرﺩ

Dürc-i ümįd ü genc-i duǾā-rā güher ne-mānd
Dest-i dilem be-ceyb-i rıżā kerd rūzgār

“Dürc” gevher ĥoķķasına dirler. “Ceyb” ķoyun cebine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ümįd ĥoķķasında ve duǾā ħazįnesinde baǾd ez-įn güher ķalmadı. YaǾnį
şimdiye dek felekden ümįdvār olup duǾā vü münācāta müdāvemet iderdük. Pes anlardan
daħı meded ķalmaduġından felek elümüzi rıżā ceybine ķodı. YaǾnį şimdi ķażāya rıżā virüp
elümüzi ceybümüze ķodurdı, dimekdür.
عرفی بحیرتم که بی نسبت گناﻩ
953ﺭﻭﺯگاﺭ

ما ﺭا اسیر تیغ جفا کرﺩ

951

Kerbela şehidine vurulan her mızrağın yarasını felek bizim göğsümüze dağıttı.

952

Umut sandığı ve dua hazinesinde bir mücevher kalmadı ve o yüzden felek gönlümün elini rıza cebine koydu.

953

Urfî! Feleğin bizi suçsuz yere cefa kılıcının esiri yapmasından dolayı şaşkınlık içindeyim.
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17.

ǾUrfį be-ĥayretem ki bį-nisbet-i günāh
Mā-rā esįr-i tįġ-i cefā kerd rūzgār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Bu aĥvāl-i melāl-i māl-ā-mālden ĥayretdeyüm ki hįç günāha nisbet
yoġiken. YaǾnį bir günāha mūcib-i Ǿamel śādır olmamışiken felek bizi cefā tįġine esįr eyledi.
YaǾnį felek cefā tįġini gerdenümüze vażǾ idüp bizi ķatle şāyeste eyledi, dimekdür.
آخر نه ﺩﺭ حمایت الطاﻑ ﺩاﻭﺭیم
954ﺭﻭﺯگاﺭ

18.

ﻅلمی چنین صریح چرا کرﺩ

Āħir ne der-ĥimāyet-i elŧāf-ı dāverįm
Žulmį çünįn śarįĥ çerā kerd rūzgār

“Dāverįm” didügi memdūĥun Ǿaleyhe işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: İstifhām ŧarįķiyle buyurur ki: Āħir biz böyle bir memdūĥu’ś-śıfātuŋ elŧāfı
ĥimāyesinde degil miyüz ki felek böyle āşikāre žulmin üzerümüze icrā idiyor? YaǾnį bu
mertebe žulmin āşikāre üzerümüze cārį eyledügi bilmez mi ki biz böyle bir Ǿādilüŋ zįr-i elŧāfı ĥimāyesindeyüz. YaǾnį memdūĥuŋ nüfūźı felege bile cārį iken ve biz daħı anuŋ elŧāfı
ĥimāyesi altında iken bize bu ķadar cefā ķılmaķ meger ki cehlinden nāşįdür, dimekdür.
ما ﺭا مگر ﺯجمله اعدای اﻭ شمرﺩ
955ﺭﻭﺯگاﺭ

19.

ﻭین ﻅلم بر سبیل سزا کرﺩ

Mā-rā zi-cümle aǾdā-yı ū şumurd
V’įn žulm ber-sebįl sezā kerd rūzgār

MıśrāǾ-ı evvelįde vāķıǾ ħod memdūĥa rāciǾdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Felek bizi meger ol memdūĥuŋ cümle aǾdālarından addeyledi ki bu ķadar
žulm-i śarįĥi bizi lāyıķ gördi, dimekdür.
فرﺯانه خانخاقاﻥ کز فر ﺩﻭلتش

954

Sonra, Allah’ın lutfu himayesinde değil miyiz ki felek böyle bir âşikar zulmü bize yaptı.

955

Yoksa felek bizi onun düşmanlarının grubundan mı saydı da bu zulmü bize layık gördü.
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956ﺭﻭﺯگاﺭ

خجلت نصیب ﻅل هما کرﺩ

Ferzāne Ħānħāķān k’ez-fer-i devleteş

20.

Ħaclet-i naśįb-i žıll-i hümā kerd rūzgār
“Ferzāne” Ǿārif ü śāĥib-zekā maǾnāsınadur. “Ħān” Fārisįde vezįre dirler. “Ħān-ı ħāķān”
pādişāhlara nisbeti sebebiyle taǾbįr iderler. “Fer-i devlet” devlet żiyāsı vü revnaķı. Murād
sāye-i devleti hümāyūn olduġıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bir Ǿāķil ü dānā Ħān-ı Ħānān ki anuŋ devleti sāyesi hümāyūnluġından hümā
ķuşı sāyesine ħaclet naśįb olmışdur. YaǾnį hümā ķuşı sāyesi ki her kimüŋ başına sāye-endāz
ola, devlet-i Ǿužmāya nāǿil olur iken ol śāĥib-i fıŧnat u zekānuŋ ferr-i devleti sāyesinde ħacl
olmışdur. YaǾnį memdūĥuŋ sāye-i devleti bir mertebe Ǿālįdür ki hümānuŋ sāyesi andan
maĥcūbdur, dimekdür.
ﺩﺭ هر کجا مباﺭﺯ عدلش کمر ببست
957ﺭﻭﺯگاﺭ

21.

تیغ اﺯ میاﻥ حاﺩثه ﻭا کرﺩ

Der-her kocā mübāriz-i Ǿadleş kemer be-best
Tįġ ez-miyān-ı ĥādiŝe vā kerd rūzgār

[97b]
“Mübāriz-i Ǿadl” Ǿadl ü Ǿadālet bahādırları dimekdür. “Vā” be-maǾnā açmaķ.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol śāĥib-i fıŧnat u zekānuŋ Ǿadālet bahādırları her ķande ki kemer baġladılar,
yaǾnį her ķande ki iŝbāt-ı vücūd eylediler, fi’l-ĥāl ĥavādiŝāt-ı kevniyye miyānında cevr ü
cefā tįġini çözüp yabana atdılar, dimekdür.
اﺯ آﺭﺯﻭی سایه ایواﻥ ﺭفعتش
958ﺭﻭﺯگاﺭ

22.

تعمیر اﺭتفاﻉ سما کرﺩ

Ez-ārzū-yı sāye-i eyvān-ı rifǾateş
TaǾmįr-i irtifāǾ-ı semā kerd rūzgār

956

Felek, bilge sultanın devletinin parlaklığından Huma kuşunun gölgesini utandırdı.

957

Her nerede onun adaletiyle karşılaşacak bir savaşçı ortaya çıksa felek, hadise belinden kılıcını çıkardı.

958

Yücelik sarayının gölgesini arzusundan, felek, gökyüzünün yüksekliğini imar etmiştir.
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“Eyvān” yüce sarāy ve ķaśr-ı bülend dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ ķaśr-ı bülendi bir mertebe refįǾü’l-bünyān u dil-keşdür ki anuŋ
sāyesi ārzūsından dergeh-i felek-i semāvāt irtifāǾı taǾmįrine başladı. YaǾnį anuŋ yüceligi
derece-i ġāyetden geçmiş olduġından felegüŋ ķaśrı ki semāvātdur, andan pest ķalduġından
bārį memdūĥuŋ ķaśr-ı bülendi sāyesiyle müstažıl olayum ārzūsıyla semāvāt irtifāǾına ve
taǾmįrine mübāşeret eyledi, dimekdür.
هم ﺭﻭﺯنامه ﺩاﺭ نصیب حسوﺩ اﻭ
959ﺭﻭﺯگاﺭ

23.

فتوی نویس خوﻑ ﻭ ﺭجا کرﺩ

Hem rūz-nāme-dār-ı naśįb-i ĥaśūd-ı ū
Fetvā-nüvįs-i ħavf u recā kerd rūzgār

“Hem” bunda daħı maǾnāsına müstaǾmeldür. “Rūz-nāme-dār” rūz-nāme yazıcısı ve tįmār
berātları taĥrįr iden defter-dārlar ve kātibler dimekdür. “Ħavf u recā” beyne’l-ħavf u recāda
olduķlarıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ve daħı ol źāt-ı kerem-abānuŋ ĥasūd u bed-endįşlerinüŋ naśįb ü erzāķların
muĥarrer kitāblar ve defter-dārlar hemvāre anlar içün ħavf u recā fetvāsını taĥrįr iderler.
YaǾnį ĥasūdlarına taķsįm olınan erzāķ-ı münķasımeleri hemįşe ħavf u recādur. Pes anlar daħı
āyā bize muśįbet gice ile mi ire? Bu ħisse gündüz mi iśābet ide diyü ħavf u recādan tehį-dil
olmaduķlarından anlaruŋ erzāķ-ı rūznāme-dārları daħı hemįşe anlar içün ħavf u recā fetvāsın
taĥrįrden ħālį degillerdür, dimekdür.
هم چهرﻩ مسا ﻭ صباﺡ حسوﺩ ﻭي
960ﺭﻭﺯگاﺭ

24.

اندﻭﺩﻩ صباﺡ ﻭ مسا کرﺩ

Hem çehre-i mesā vü śabāĥ ĥasūd-ı vey
Endūde-i śabāĥ u mesā kerd rūzgār

“Mesā” gice maǾnāsına. “Endūde” birbirine peyveste ve birbirle śıvanmış ve bulaşmış
maǾnāsınadur.

959

Felek, onu kıskananların nasip defterini tutanları korku ve ümit fetvasının yazıcısına dönüştürdü.

960

Onu kıskananın gece ve gündüzünün yüzünü felek gündüz ve gece ile sıvamıştır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ ĥasūdı ne derece siyeh-baħt olduġı bundan maǾlūm olur ki śabāĥı
ve aħşamı śıvanmış ve bulaşmışdur. Gicesi śabāĥ rengiyle ve śabāĥı şeb-i žulmet rengiyle
Ǿaks olmışdur. YaǾnį şiddet-i nihāyet-i ħavfından gicesi gündüz ve gündüzi giceye münķalib
olmışdur, dimekdür.
ای عدﻝ پرﻭﺭی که بحکم عتاﺏ تو
961ﺭﻭﺯگاﺭ

25.

اجاﻝ ﺭا برید فنا کرﺩ

Ey Ǿadl-perverį ki be-ĥükm-i Ǿitāb-ı to
Ācāl-rā berįd-i fenā kerd rūzgār

“Ācāl” ecel’üŋ cemǾidür, cemǾ ile beyān itdügi her bir şaħśuŋ eceli başķa başķa
irdügindendür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şol Ǿadl-perver ki senüŋ Ǿitāb u ħitābuŋ şedįdu’ś-śavlet olduġı eŝerinden
felek acāli fenāya yitürdi. YaǾnį acāl-i cemįǾ-i maħlūķātı fenāya irgürürken senüŋ şedįdu’śśavle Ǿitābuŋı felek gūş idicek ecel ki mergdür, hemān ol ĥālet-i mürdegįyi yine kendine
virüp eceli fenāya irgürdi, dimekdür.
برآسماﻥ عنف تو خوﺭشیدی که کرﺩ
962ﺭﻭﺯگاﺭ

26.

با سایه سعید هما کرﺩ

Ber-āsumān-ı Ǿunf-ı to ħurşįdį ki kerd
Bā-sāye-i saǾįd hümā kerd rūzgār

“ǾUnf” ġażab maǾnāsına istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Zihį devlet ki cenābuŋla müşerref
[98a]
olmışdur. Zįrā senüŋ ĥaşmet ü saŧvetüŋ bir mertebe kesb eylemiş ki Ǿunfı āsumānı üzerinde
bir ħurşįdi ki var hemān sāyesini felek ol ħurşįdüŋ āfitābı nūrından saǾįd ü meymūn
eylemişdür. YaǾnį Hümā’nuŋ bu saǾādeti ki kendisinde var ancaķ senüŋ Ǿunfuŋ āsumānı
ħurşįdį żiyāsından iķtibās itmişdür. Zįrā ħurşįd olmasa sāyenüŋ vücūdı olmaz. Pes Hümā-yı
felek şerāfeti senüŋ Ǿunfuŋ āfitābı nūrındandur, dimekdür. Yāħūd dimek olur ki āsumān

961

Ey adaleti besleyen ki senin bir kınama kararın ile felek, ecelleri yokluk mektubunun postacısı yaptı.

962

Felek, senin gazap semandaki güneşi Hüma kuşunun kutlu gölgesi ile yaptı.
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Ǿunfuŋ üzerinde mādām ki rūzgār ħurşįdlik eyledi, sāye-i saǾādeti Hümā’yı maĥv eyledi.
Lākin çendān żiyā-baħş degil.
ﺩﺭ ﺭﻭﺯگاﺭ عدﻝ تو معموﺭﻩ ای که ساخت
963ﺭﻭﺯگاﺭ

27.

ﺩﺭ تحت ﻅل جغد بنا کرﺩ

Der-rūzgār-ı Ǿadl-i to maǾmūreį ki sāħt
Der-taĥt-ı žıll-i coġd binā kerd rūzgār

“Coġd” ġayn’uŋ ve cįm’üŋ sükūnı ve żamlarıyla bayķuş ismine dirler. Niteki bālāda źikri
geçmişdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿadālet-perver! Senüŋ Ǿadl ü dāduŋ devrinde rūzgār bir mertebe maǾmūr
olmışdur ki felek bayķuşuŋ sāyesi altında binā eylemişdür. Bayķuş dāǿimā ħarāblıķ yerinde
ŧayerān idüp yuvası daħı ħarāblıķda iken senüŋ Ǿadāletüŋ ĥükmi mümkināta bir mertebe
sārįdür ki bayķuşdan ol ħarāblıķ aĥvālin giderüp maǾmūrluķ ĥāśıl itdürdi. Bir mertebe ki
felek anuŋ ħarāblıġından iĥtirāz itmeyüp žıllı altında bināsın ķurmışdur. Pes maǾlūm oldı ki
bayķuş memdūĥuŋ Ǿadālet-i eyyāmında Ǿālį-cenāb oldı ki felek anuŋ sāyesinde binā ķurdı,
dimekdür.
ﺩﺭ آفتاﺏ لطف تو ﺭنگ ﺯﺭیر ﺭا
964ﺭﻭﺯگاﺭ

28.

باالنشین ﺭنگ حنا کرﺩ

Der-āfitāb-ı luŧf-ı to reng-i zerįr-rā
Bālā-nişįn-i reng-i ĥınā kerd rūzgār

“Zerįr” śarı rengler maǾnāsınadur. “Bālā-nişįn” murād muǾteber eyledi dimekden künāyedür
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Senüŋ luŧf u iĥsān āfitābuŋuŋ muǾtedil ve ġāyet laŧįf hevāsı
eŝerinden felek zerįr rengi reng-i ħınā gibi bālā-nişįn eyledi. Bundan leŧāfet bu ki ķınā
şükūfesi ibtidārınuŋ zerįr iken germiyet-i āfitāb teǿŝįriyle ķızıllıķ kesb itdügidür. Pes dimek
olur ki felek senüŋ luŧfuŋ āfitābı şerefi eŝerinden reng-i zerįri reng-i ħınā gibi muǾteber ve
bālā-nişįn eyledi, dimekdür.

963

Felek senin adaletin döneminde yaptığı binayı baykuşun gölgesi altında inşa etmiştir.

964

Felek senin lutf güneşin sayesinde sarı rengi kına rengine üstün kıldı.
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با التفاﺕ عاﻡ تو گرﺩئ کساﺩ ﺭا
965ﺭﻭﺯگاﺭ

29.

آﺭایش متاﻉ ﺩعا کرﺩ

Bi’l-iltifāt-ı Ǿāmm-ı to gerd-i kesād-rā
Ārāyiş-i metāǾ-ı duǾā kerd rūzgār

“Gerd” ġubār dimekdür. “Kesād” ķaĥt ve bulınmaz ve revāyic olmaduġından kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kerem kānı v’ey vefā maǾdeni! Ħāś u Ǿāmma olan iltifāt u mürüvvetüŋ
Ǿāleme ĥadden bįrūn şāmil olduġı bundan nümāyāndur. DuǾā metāǾına gerd-i kesād zįnet
idici oldı. YaǾnį iltifāt u iĥsānuŋ bā vü gedāya bir mertebe şāmildür ki duǾā metāǾın
getürmek ve devlet ü iķbālüŋüze duǾā itmek metāǾlarına iĥtiyācları ķalmayup gerd-i kesād
metāǾların ķapladı. Ārāyiş-i gerd-i kesād buyurduġı metāǾuŋ revāyici olmayup mürūr-ı
eyyāmla ġubār-ālūd olduġından kināyedür.
میخواست تحفه تو کند باﻍ خلد ﺭا
966ﺭﻭﺯگاﺭ

30.

اﺯ ﺭﻭی همت تو حیا کرﺩ

Mįħˇāst tuĥfe-i to koned bāġ-ı ħuld-rā
Ez-rūy-ı himmet-i to ĥayā kerd rūzgār

[98b]
“Baġ-ı ħuld” cennet bāġçesi dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey bāġ-ı Ǿadālet! Felek diledügi bāġ-ı ħuldı saŋa tuĥfe vü ihdā eyleye. Lākin
senüŋ himmet-i vālā-nehmetüŋ göricek felegüŋ kendisine ĥayā vāķıǾ oldı. YaǾnį senüŋ şānı devletüŋ himmeti yüceliginden bāġ-ı ħuldı saŋa ihdā itmek diledi. Ammā ĥayā eyledi. Zįrā
bāġ-ı ħuld ķande sezādur ki tuĥfe yerine gele, dimekdür.
گلزاﺭ ﻭصل شاهد معنی بهم ﺭسید
967ﺭﻭﺯگاﺭ

31.

بربخت خوﺩ چه پایه ثنا کرﺩ

Gülzār-ı vasl şāhid-i maǾnā behem resįd
Ber-baħt-ı ħod çe pāye ŝenā kerd rūzgār

965

Senin genel iltifatın ile felek revaçsızlık tozunu dua metaının üzerindeki süs hâline getirdi.

966

Felek cennet bahçesini sana hediye etmek istedi ama senin himmetinden utandı.

967

Mana güzeli ve vuslat bahçesi birbirlerine kavuştu(ğu için) felek, kendi bahtını ne kadar da övdü.

724

“Gülzār-ı vaśl” vuślat gülistānı dimekdür. Murād memdūĥ Ǿaleyhdür. “Şāhid-i maǾnā”
maǾnāyı nažm iden. Murād ǾUrfį’nüŋ kendisidür. “Be-hem resįd” birbirine irişüp mülāķāt
eylediler, dimekdür. BaǾżı nüsħada “be-dest kerd” vāķıǾ olmışdur birbirleriyle el virdiler,
dimekdür. “Çe-māye” ne Ǿālį-saǾādetlü ser-māye ve rütbe dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Vuślat gülistānı ve şāhid-i maǾnā birbiriyle mülāķāt idüp refǾ-i ĥasret
itdüklerinden felek kendi ŧāliǾ-i nāmverine ne mertebelerde taĥsįn ü ŝenālar eyledi? YaǾnį
birbirlerine müştāķ olan vaśl gülistānı ve şāhid-i maǾnā ki biri Ħan-ı Ħānān ve biri nāžım-ı
maǾnā ǾUrfį Şįrāzį’dür, devlet-i māder-zādları ve ŧāliǾ-i nāmverleri delāletileriyle ittiśāl u
ittiĥād birle defǾ-i iştiyāķ eyledükleri ĥasebiyle felek daħı kendi ŧāliǾine ĥadden efzūn
āferįnler oķudı, didügi ne saǾādetlü ŧāliǾüm var ki bu iki ĥasret-keş felekde birbirle ittiśāl
eylediler, dimekdür.
شکل محبت تو ﺯ چشمش نمیرﻭﺩ
968ﺭﻭﺯگاﺭ

32.

اﺯ بس نطر به آینها کرﺩ

Şekl-i maĥabbet-i to zi-çeşmeş ne-mįreved
Ez-bes nažar be-āyinehā kerd rūzgār

“Şekl-i maĥabbet-i to” maĥabbetüŋ taśvįri ve şekli dimekdür. “Çeşmeş”de olan şįn feleg’e
rāciǾdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ħān-ı źį-şān! Senüŋ maĥabbetüŋüŋ şekli ve taśvįri felegüŋ aślā dįdesinden
dūr olmaz. Her ne ķadar felek çoķ āyįneleri nažar eylemiş ise de yaǾnį felek ne ķadar āyįnei dillerde nažar itmiş ise hep senüŋ maĥabbet ü iştiyāķ şeklüŋden ġayrı bir nesne dįdesine
dūş olduġı yoķdur, dimekdür.
با اﺯﺩحاﻡ جاﻩ تو ﺯآنسوی ال مکاﻥ
969ﺭﻭﺯگاﺭ

33.

تاکید بر عموﻡ مال کرﺩ

Bā-izdiĥām-ı cāh-ı to zi-ān sū-yı lā-mekān
Teǿkįd der-Ǿumūm-ı melā kerd rūzgār

968

Felek o kadar aynalara baktı ki senin sevginin şekli gözlerinin önünden gitmez.

969

Senin ihtişamın kesreti öyle arttı ki felek lâ-mekânın ötesinden onu genel halka vurguladı.
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“Z’ān sū-yı lā-mekān” lā-mekānuŋ öte yaķasından yaǾnį felek-i aŧlāsdan yuķarı dimekdür.
Ĥukemā dirler ki: Lā-mekānuŋ fevķinde bir şeyǿüŋ eŝeri olmaduġından lā-ħalā ve lāmelādur. Anda varlıķdan eŝer olmaduġı gibi yoķluķ daħı yoķdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ħān-ı maǾālį-Ǿünvān! Lā-mekānuŋ dįger ŧarafındadurlar ki lā-ħalā ve lāmelādur. Lākin senüŋ cāhuŋ izdiĥāmı keŝretini felek melā vü pür olduġı Ǿumūmında teǿkįd
eyledi. YaǾnį felek senüŋ cāh u celālüŋ izdiĥāmını lā-mekānuŋ dįger ŧarafına Ǿumūm u
melāya teǿkįd idüp didi ki: Memdūĥuŋ cāhuŋ izdiĥāmı lā-mekāndan daħı yuķarıda Ǿumūm
u melādur. Murād cāhuŋ keŝret-i izdiĥāmı lā-ħalā ve lā-melāyı bile güźerān eyledi,
dimekdür. Ve’l-ĥāśıl lā-mekānuŋ
[99a]
ötesinde Ǿāmme-i ħavāśdan melāyı teǿkįd eyledi. Bu mertebe cāhuŋ vüsǾatı der-kārdur,
dimekdür.
برهاﻥ ﺩهر سوﺯ عتاﺏ تو میگذشت
970ﺭﻭﺯگاﺭ

34.

تسلیم ﺩﺭ ثبوﺕ کرﺩ خال

Bürhān-ı dehr-sūz-ı Ǿitāb-ı to mįgüzeşt
Teslįm der-ŝübūt kerd ħalā rūzgār

Bu beyt, beyt-i evvelį meǿālinde ve tefsįrindedür. “Burhān” delįl dimekdür. “Ŝübūt” ŝābit ve
var olduġıdur. “Ħalā” ħālįlik, “melā” memlūluķ, maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿadālet-perver! Senüŋ dehr-sūz olan Ǿitābuŋ burhānı lā-mekānuŋ bālāsını
güźer eyledi. YaǾnį nüh felek fevķinde lā-ħalā ve lā-melādur, dirler. Senüŋ cāhuŋ
izdiĥāmından lā-mekāndan daha yuķaruda Ǿumūm olduġı teǿkįd olınduķdan śoŋra felek
ħalānuŋ daħı ŝübūtında teslįmiyet eyledi. YaǾnį senüŋ dehr-sūz burhānı güźer idicek ħalā
daħı vücūd buldı. Ve’l-ĥāśıl ħalā ile melā’nuŋ yoķlıġını iderlerse de senüŋ cāhuŋ izdiĥāmı
melānuŋ var olduġı teǿkįd idüp ħalānuŋ daħı var olduġı Ǿitābuŋ burhānı güźer idicek iŝbāt
eyledi, dimekdür.
صیت افاضت تو بشهری اگر نیافت

970

Senin dünyaları yakan kınama delilin lâ-mekânı geçti (o yüzden) felek uzayın varlığını kesin olarak teslim

etti.
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971ﺭﻭﺯگاﺭ

35.

خاشاک ﺩﺭ ﺩهاﻥ صبا کرﺩ

Śıyt-ı ifāżat-ı to be-şehrį eger ne-yāft
Ħāşāk der-dehān-ı śabā kerd rūzgār

“Śıyt” śadā dimekdür. “İfāżat” aĥkām ve icrā-yı nüfūź dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ħān-ı celįlü’ş-şān! Eger senüŋ Ǿadāletle aĥkām u icrā-yı nüfūźuŋ śadāsını
ve ħaberini felek bir şehrde şāyiǾ olduġın görmez ise hemān-dem śabānuŋ dehānını ħār u
ħāşāk ile ŧoldurur. YaǾnį rubǾ-ı meskūndan bir beldede şöhretüŋ felek-i Ǿadem şuyūǾuŋ
göricek dehānın ħār u ħāşāk ile pür idüp śabāyı tekdįr ķılar, dimekdür.
امرﺕ بمصلحت قدمی گر بسنگ ﺯﺩ
972ﺭﻭﺯگاﺭ

36.

ﺩستاﺭ ﺩﺭ گلوی قضا کرﺩ

Emret be-maślaĥat ķademį ger be-seng zed
Destār der-gelū-yı ķażā kerd rūzgār

“Ķadem be-seng zed” tabǾįri muŧlaķ bu mādde vücūd bulsun ve elbette nüfūź żāyiǾ olmasun
içün ayaķ baśdı, dirler ki Türkįde daħı müstaǾmeldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Emrüŋ eger bir maślaĥat ĥuśūliçün ayaķ baśar ise ĥālüŋe ķażā
muǾārıż olsa yaǾnį emrüŋ bir meśāliĥüŋ ĥuśūline ayaķ baśarsa daħı ķażā muħālefet idüp
Ǿadem-i ĥuśūlüŋ ĥareketi ķalsa fi’l-ĥāl felek destārın boġazına ŧolayup cebren ü ķahren
emrine muŧįǾ eyler, dimekdür.
فرﺯانه ﺩاﻭﺭا؛ نفسی گوﺵ کن ﺯ لطف
973ﺭﻭﺯگاﺭ

37.

تا بشمرﺩ ﺭهی که چها کرﺩ

Ferzāne dāverā nefesį gūş kon zi-luŧf
Tā be-şümurd rehį ki çehā kerd rūzgār

“Ferzāne” Ǿaķıllı ve feŧānetlü maǾnāsında istiǾmāl olınur. “Be-şümurd” taǾdād ide,
dimekdür. “Rehį” bunda ķul u köle maǾnāsındadur.

971

Felek eğer senin feyz verme şöhretini eğer bir şehrde görmez ise sabah rüzgârının ağzına çer çöp tıkar.

972

Senin emrin iş için bir taşa ayak bassa, felek, kaderin boğazına sarığını dolar. (Emrine amade eyler)

973

Ey bilge hükümdar! Bir nefes lütf yüzünden feleğin neler yaptığını dinle kulun saysın.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey śāĥib-i fıŧnat v’ey kān-ı merĥamet! Bir dem luŧf u keremüŋden bu bendei nā-çįzlerüŋ istimāǾ buyur tā ki felek meşaķķatinden başumuza cereyān iden ser-encāmı mūbe-mū beyān idem ki felek-i cefākār bįgāneler cevr ü eźālar eyledi, dimekdür.
آﻭﺭﺩﻩ ﺭﻭی بندگی ما بدلبري
974ﺭﻭﺯگاﺭ

38.

ما ﺭا ﺩﺭﻡ خرید بال کرﺩ

Āverde rūy-ı bendegį-i mā be-dil-berį
Mā-rā direm ħarįd-i belā kerd rūzgār

[99b]
“Āverde rūy-ı bendegį-i mā” ķulluķ ārzūsıyla bizi getürdi, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Felek bizi ķulluķ ārzūsı ve sevdāsıyla bir dil-bere getürüp bend eyledi.
Lākin felek ħudǾasını nažar eyle ki belāyı bizi aķça ile śaŧun alıcı eyledi. YaǾnį bizi belāya
kendi ħˇāhişümüz ile dūçār eyledi. Bunda ġazel ŧarįķiyle memdūĥa çend Ǿāşıķāne beytler
tanžįm idüp buyurur ki:
شوخی که با ﻭجوﺩ ﻭی اﺯ بیم فرقتش
975ﺭﻭﺯگاﺭ

39.

اﺯ بهر جاﻥ خویش ﺩعا کرﺩ

Şūħį ki bā-vücūd-ı vey ez-bįm-i firķateş
Ez-behr-i cān-ı ħˇįş duǾā kerd rūzgār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey ħān-ı maǾālį-Ǿünvān! İştikā eyledügüm felek bizi bir şūħ-ı dil-firįbüŋ derd
ü iştiyāķına giriftār eyledi ki ol şūħuŋ vücūdı mufāraķatınuŋ ħavfından felek bile kendi ħānı
selāmetiçün duǾā ider. YaǾnį felek bile ol Ǿaşķa giriftār olduġumuz şūħuŋ nāzenįn
vücūdından cüdā vü mufāraķat olmasun içün rūz u şeb dest-i duǾāsın güşād idüp niyāzdan
ħālį degil. Zįrā āteş-i iştiyāķı felegi helāk eyler. YaǾnį felek kendi ħavf itdügi cānāna bizi
giriftār eyledi, dimekdür.
ﺩﺭ مصر حسن اﻭ نستانند ﺭایگاﻥ

974

Felek bizim kölelik yüzümüzü bir güzele çevirdi (kendi rızamızla) bizi belayı akçeyle satın alıcı eyledi.

975

Feleğin bile ayrılığından korkarak kendi canı için dua ettiği bir güzele giriftar eyledi.
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976ﺭﻭﺯگاﺭ

40.

کنعاﻥ صدﻑ ﺩﺭی که بها کرﺩ

Der-mıśr-ı ĥüsn-i ū ne-sitānend rāygān
KenǾān śadef-dürį ki behā kerd rūzgār

“Rāygān” ucuz dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol şūħ dil-rubānın ĥüsni şehrinde ucuz śaŧun almazlar. YaǾnį hįç behāya
almazlar. Şol KenǾān’a mensūb incüyi ki felek aŋa behā taķdįr ķıldı yaǾnį KenǾān dürri ki
Ĥażret-i Yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmdur ve dürr-i yek-tā iken felek aŋa ķıymet taķdįr ķılmışdı, anı
ol şūħuŋ ĥüsni şehrinde hįç behāya almazlar. Felek bizi böyle bir maĥbūbuŋ esįri eyledi.
Bunda maĥbūb-ı dil-rubādan murād maĥbūb-ı ezeldür ki cemįǾ-i Ǿālem anuŋ cemāl-i bākemālinden bir nümūnedür ve kāffe-i nevǾ-i beşer ol maĥbūb-ı ezelüŋ vuślatı temennāsında
gezerler. Egerçi kimi rāh-ı đalāleti ve küfr-i şeķāveti iħtiyār idüp dāħil-i caĥįm olacaķları
der-kār ve kimi rāh-ı hidāyet ve ŧarįķ-i müstaķįme kendini üstüvār ve vāśıl-ı sırr-ı menzil-i
cānān-ı ezel olacaķları āşikār ise de bu śūretde fi’l-ĥaķįķa ĥüsn-i dürr-i KenǾān ol ĥüsn-i
meźkūrı şehri bāzārında hįç behāda olmaduġı nümāyāndur.
عمری کرشمه اﺵ بشکست ﺩلم گماشت
977ﺭﻭﺯگاﺭ

41.

اما بر آﻥ کرشمه جفا کرﺩ

ǾÖmrį kirişmeeş be-şikest-i dilem gumāşt
Ammā ber-ān kirişme cefā kerd rūzgār

“ǾÖmrį” bir müddet ve bir zamān dimekdür. “Gümāşt” mūsāllaŧ eyledi, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Felek bir zamān ol şūħ-ı dil-rübanuŋ kirişme vü nāzını ķalbümüzüŋ vįrān u
şikest itmesine musallaŧ eyledi lākin yine vefāsından ŧurmayup ol kirişme üzerine bize
cefālar eyledi. YaǾnį felek bizi ol şįve-kār yārdan cüdā idüp ve sitem ü cefālar eyledi,
dimekdür.
آمیزشی چو شیر ﻭ شکر ﺩاﺩ عاقبت
978ﺭﻭﺯگاﺭ

ما ﺭا ﺯ هم بحیله جدا کرﺩ

976

Feleğin fiyat biçtiği o Kenan incisini Onun güzellik ülkesinde bedava bile satın almazlar.

977

Bir ömür, o cilvesini benim gönlümü kırmak için görevlendirdi ama felek o işveye cefa kıldı.

978

Süt ve şeker gibi birbirine karıştırdı ancak daha sonra bizi felek hile ile birbirimizden ayırdı.
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42.

Āmįzişį çü şįr ü şeker dād Ǿāķıbet
Mā-rā zi-hem be-ĥįle cüdā kerd rūzgār

“Āmįziş” iħtilāŧ maǾnāsınadur. “Zi-hem” birbirimüzden dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Felek ol şūħ-ı dil-rübā ile bir eyyām bizi şįr ü şeker gibi iħtilāŧ u āmįziş idüp
ķarışdurmışdı. Lākin Ǿāķıbetü’l-emr bizi kemāl-i ĥįle vü ħudǾasından nāşį birbirümüzden
cüdā getürdi. Murād Ǿālem-i ervāĥda şāhid-i ezel ile şįr ü şeker gibi
[100a]
āmįzişde olup mürūr-ı eyyāmla śıfat-ı beşeriyet libāsını ilbās itdürüp ol źevķ ü śafā-yı
rūĥānįden cüdā düşdügi beyāndur. Zįrā Ĥażret-i Ħallāķ-ı levĥ ü ķalem kāǿinātuŋ Ǿadem-i
ħilķatinden nice biŋ yıl evvel ervāĥ-ı nevǾ-i benį ādemi ħalķ idüp bu kār-ħāneye geldükleri
şekllerinde ķomışdı. Anlaruŋ cümlesi dergāh-ı ķarįbde bir zamān rūĥānį nāz u niǾamla
perverde olup ārām iderlerdi. BaǾdehū: Elestü birabbikum979 ħiŧābı vārid olup Ķālū: Belā980
cevābıyla ser-firāz oldılar. Ĥażret-i Ĥaķ’dan kendilerine nidā gelüp buyurdı ki ey ervāĥ!
Eger ben sizi rūy-ı zemįne ilķā idüp śıfat-ı beşeriyeti size iksā idersem, sizler Ǿiśyān idüp
emrümden bįrūn fiǾl işlemez misüŋüz? Didükde sen ħālıķumuzsuŋ. Bize emrüŋden ser-i mū
inĥırāķ-ı muĥāldür, diyüp cümlesi Ǿahd ü peymān eylediler. BaǾdehū bisāŧ-ı zemįne birbiri
ardınca gelürler. Eger Ǿahdi bozub Ǿiśyānı iħtiyār iderse fevt olduķda emānetullāh gerçi
birine rücūǾ eyler, lākin maĥcūb u şermsār olduġı ĥālde varup Taŋrı’ya ol kimesneden
teşekkį idüp beni nefs ü şeyŧān eline esįr eyledi ve emānetullāh olan vücūd ĥiśārını Ǿadüvvūyı mübįn olan şeyŧāna istįlā itdürdi diyüp, ol kimse dāħil-i śıfat-ı esfel olup cehennem āteşine
ilķā olınur. Ķaldı ki ezelde merbūŧ u müstaĥkem olan Ǿahdi şikest itmeyüp Ǿiśyāndan iĥtirāz
ve emānet-i ilāhį Ǿadū-yı ekber olan nefs ü şeyŧāndan muĥāfaža vü muĥārese iderse, ol kimse
fevt oduķda emānet olan nūr-ı ezelį aślına rücūǾ idüp kendisinden rāżį ve ħoşnūdluķ
gösterüp, ol kimse olduġı śıfat-ı Raĥmān birle envāǾ-ı kevne nāz u niǾam u libāslar ile dāħili cennet-i Ǿulyā olur. Pes bu śūretde imtiĥān içün gönderilmiş olduķ. Ve ezelde yār ile
mülāķātda olduġumuz nümāyān oldı. Merĥūm ǾUrfį’nüŋ iştikā eyledügi bu keyfiyet ola.
Vallāhu aǾlem.
هم ﺭﻭﺯگاﺭ ﺩاﻍ شوﺩ گر بیاﻥ کنم
979

“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” (A’râf/7:172)

980

“Evet, [şahit olduk (ki Rabbimizsin)]” demişlerdi” (A’râf/7:172)
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981ﺭﻭﺯگاﺭ

43.

آنها که ﺩﺭ میانه ما کرﺩ

Hem rūzgār dāġ şeved ger beyān konem
Ānhā ki der-miyāne-i mā kerd rūzgār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Eger ol şūħuŋ firāķı meşaķķatinden derdümi beyān eyler isem felek
kendisi bile dāġ-dār olur, dimekdür.
گفتم چناﻥ مکن که شکایت کنم بچرﺥ
982ﺭﻭﺯگاﺭ

44.

خندید ﻭ ﺯلف فتنه ﺩﻭ تا کرﺩ

Goftem çünān me-kon ki şikāyet konem be-çarħ
Ħandįd ü zülf-i fitne dü-tā kerd rūzgār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey felek-i sitemkāra didüm ki: Ey rūzgār-ı ġaddār! Bu žulm ü taǾaddį ve cevr
ü eźāyı baŋa eyleme. Zįrā senden çarħ-ı gerdūna şikāyet eylerüm. Fi’l-ĥāl tebessüm idüp
zülf-i fitne-engįzi yāħūd fitne zülfini dü-tā eyleyüp cevri ziyāde itmege başladı, dimekdür.
چوﻥ گفتمش که شکوا بداﻭﺭ همی برﻡ
983ﺭﻭﺯگاﺭ

45.

آغاﺯ عجز کرﺩ ﻭ ابا کرﺩ

Çün goftemeş ki şekvā be-dāver hemį berem
Āġāz-ı Ǿacz kerd ü ibā kerd rūzgār

“İbā” vazgelmek ve nefret eylemek maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Nüfūźuŋ mertebe-i kāǿināta ve maħlūķāta menfeźdür ki mādām ki
felege
[100b]
baŋa eyledigüŋ cevr ü cefā şikāyetini dāvere iletürüm, didüm. Hemān-dem kemāl-i
ħavfından Ǿacz ü ķuśūra āġāz idüp itdügi cefālara peşįmān olup Ǿöźr dilemege başladı,
dimekdür.

981

Felek bizim aramızda yaptıklarını dile getirirsem kendisi bile kederlenir.

982

Böyle yapma çarka şikâyet ederim dedim. Felek güldü ve fitne zülfünü ikiye ayırdı.

983

Şikâyetimi sultâna götüreceğim dediğim zaman felek âcze ve özür dilemeye başladı.
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چوﻥ فتنه های ﺭفته شمرﺩﻡ بدامنش
984ﺭﻭﺯگاﺭ

شرمندﻩ گشت ﻭ ﻭعدﻩ ﻭفا کرﺩ

Çün fitnehā-yı refte şümurdem be-dāmeneş

46.

Şermende geşt ü vaǾde-i vefā kerd rūzgār
“Refte” bunda geçmiş maǾnāsınadur. “Dāmeneş” ķatına dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ħān! Mādām ki felegüŋ pįşgāhına geçmiş fitneleri yaǾnį baŋa eyledügi
cevr ü cefāları yegān yegān taǾdād eyledüm, fi’l-ĥāl ħacįl ü şermsār olup Ǿahde vefā itmege
şürūǾ eyledi. İşte bu derece nüfūźuŋ felege cārįdür, dimekdür.
گفتم بقای ﺩﻭستیت نیست باﻭﺭﻡ
985ﺭﻭﺯگاﺭ

47.

عدﻝ ترا ضماﻥ بقا کرﺩ

Goftem beķā-yı dūstiyet nįst bāverem
ǾAdl-i to-rā żımān-ı beķā kerd rūzgār

“Żamān” kefįl ü żamįn maǾnāsınadur. Be-Türkį ödemek.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿadl-perver! Felege didüm ki: Ey felek! Senüŋ Ǿahd-i vefāŋa ve dūstlıġuŋa
iǾtimādum yoķdur. Zįrā Ǿahde vefā ider ŧaķımı degilsüŋ. Cevāb virdi ki: Ey ǾUrfį! Eger
vefāma iǾtimād itmez iseŋ işte ħānuŋ Ǿadli kefįl olup ħelāķum vāķıǾ olur ise żāmin olsun.
Zįrā memdūĥuŋ Ǿadli Ǿammeye şāmildür. Ben nice muħālefet idebilürüm? Diyerek senüŋ
Ǿadlüŋi kefįl ü żāmin eyledi, dimekdür.
هر فتنه ای که باﺯ نموﺩﻡ که این مکن
986ﺭﻭﺯگاﺭ

48.

صوﺕ نعم قرین صدا کرﺩ

Her fitneį ki bāz nümūdį ki įn me-kon
Śavt-ı niǾam ķarįn-i śadā kerd rūzgār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Felek senüŋ emrüŋe ĥadden efzūn iŧāǾatde olduġı bundan āşikārdur
ki kendisine her fitneyi ve eyledügi her bir ħudǾayı ki gösterdüm. Ve bu cevr ü cefāyı min-

984

Felek, yaptığı fitneleri yanında saydığım zaman utandı ve vefa sözü verdi.

985

Feleğe senin dostluğunun bekâsına güvenmiyorum dedim. Felek senin adaletini bekanın güvencesi yaptı.

986

Bunu yapma diye anlattığım her bir fitneye felek evet sesi ile karşılık veri.
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baǾd baŋa eyleme, didüm. NiǾam śavtını śadāya ķarįn eyledi ve didi ki: Belį belį, hemān
didügüŋ olsun, diyerek cevāb virdi, dimekdür.
هر مطلبی که پیش گرفتم که این برآﺭ
987ﺭﻭﺯگاﺭ

49.

بنیاﺩ جمع برﮒ ﻭ نوا کرﺩ

Her maŧlabį ki pįş giriftem ki įn ber-ār
Bünyād-ı cemǾ-i berg ü nevā kerd rūzgār

“Berg ü nevā” azıķ maǾnāsına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Felegüŋ ķatına her bir melibi getürdüm ve benüm içün bu maķśadı
ĥāśıl eyle, didüm ise “lā” dimeyüp cemįǾ-i berg ü nevāmuŋ cemǾine bünyād eyledi. YaǾnį
maŧlūbum ki derūnumda rįşe-gįr-i istiķrārdur. Fi’l-ĥāl taĥśįliçün dāmen-i ġayreti der-miyān
eyledi, dimekdür.
القصه ناﻡ ﺩاﻭﺭ ایاﻡ چوﻥ شنید
988ﺭﻭﺯگاﺭ

50.

صد عجزبهر صلح ﻭ صفا کرﺩ

El-ķıśśa nām-ı dāver-i eyyām çün şenįd
Śad Ǿacz behr-i śulĥ u śafā kerd rūzgār

Maĥśūl-ı Beyt: Kelāmı ŧūl u dırāzdan kūtāh itmek içün buyurur ki: Ve’l-ĥāśıl-ı kelām mādām
ki felek zamānuŋ dāveri ve Ǿadālet-perverüŋ nām-ı meymenet-encāmını gūş eyledi, hemāndem śulĥ u śafā içün yüz Ǿacz u Ǿöźrler idüp, śulĥa ķarār eyledi, dimekdür.
عرفی ﺩعای شاﻩ جهاﻥ کن که ناﻡ اﻭ
989ﺭﻭﺯگاﺭ

51.

بشنید حاجت تو ﺭﻭا کرﺩ

ǾUrfį duǾā-yı Şāh Cihān kon ki nām-ı ū
Be-şenįd ĥācet-i to revā kerd rūzgār

987

Bunu gerçekleştir diye ileri sürdüğüm her bir istek için felek araç gereçleri toplamaya başladı.

988

Sözün kısası dönemin hükümdarının adını duyduğu zaman felek barışmak için yüz âcz mazeret gösterdi.

989

Urfî! Şah Cihân’a dua et ki felek onun adını duyunca ihtiyacını giderdi.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Yeter ŧūl u dırāzı bir cānibe ķo. Daħı şimdiden śoŋra Şāh Cihān’uŋ
duǾāsın vird eyle. Zįrā anuŋ nām-ı şerįfin felek çünki gūş ķıldı kāffe-i maŧlabın edā eyledi,
dimekdür.
تا ﺩﺭ ﺯماﻥ خاک نشیناﻥ ملک یاﺱ
990ﺭﻭﺯگاﺭ

52.

گویند جوﺭ ﻭ جفا کرﺩ

Tā der-zamān-ı ħāk-nişįnān mülk-i yeǿs
Gūyend cevr ü cefā kerd rūzgār

[101a]
Maĥśūl-ı Beyt: Merĥūm bu maĥalde duǾā ŧarįķiyle buyurur ki: Ey źāt! Yeǿs şehrinüŋ ħāknişįnleri ki felek bize ķatı çoķ cevr ü cefālar eyledi diyü şikāyet eyledüklerine dek. YaǾnį şol
yeǿs ile pejmürde olan ħāk-ı źilletde ķalmış gürūhuŋ felekden şikāyet idene ķadar ki murād
ķıyāmete dek, dimekdür.
آﻭاﺯﻩ ﺩیاﺭ مراﺩﺕ جز این مباﺩ
991ﺭﻭﺯگاﺭ

53.

کاینک هزاﺭ قصر بنا کرﺩ

Āvāze-i diyār-ı murādet cuz įn me-bād
K’eynek hezār ķaśr-ı binā kerd rūzgār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Yeǿs źilletinde oŧuran gürūhuŋ dāǿimā felekden teşekkį idene ķadar
senüŋ murāduŋ diyārınuŋ śavt u śadāsı bundan ġayrı olmasun ki işte felek biŋ ķāśırları ve
murād eyvānları bünyād eyledi. YaǾnį hemvāre felek maŧlabuŋuz üzere devreylesün. Ve
devlet ü iķbālüŋüzüŋ yāveri olsun, dimekdür. Temmetü’l-ķaśįde.
18
Der-Medĥ-i Şāh Ĥüseyn
[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

بیا که ﺩیدﻩ نرگس ﺯ خواﺏ شد بیداﺭ

990

Umutsuzluk ülkesinin sefilleri zamanında feleğin zulümler ettiğini söylüyorlar.

991

Felek binlerce saray kurmuş işte senin murat ülkenin ünü bundan başka olmasın.
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992بهاﺭ

ﺩماﻍ گنجه معطر شد اﺯ نسیم

1. Biyā ki dįde-i nergis zi-ħˇāb şod bįdār
Dimāġ-ı gonce muǾaŧŧar şod ez-nesįm-i bahār
Maĥśūl-ı Beyt: Iśŧılāĥāt-ı bahāriyye ile ķaśįdenüŋ ibtidāsını tezyįn iderek buyurur ki: Ey
memdūĥ! Gel ve dįdāruŋla meclisi revnaķ-efzā eyle. Zįrā faśl-ı bahār ķudūmı feyżiyle
nergis-i şehlā ħˇāb u ġafletden bįdār olup bāġ u bāġçeleri behiştāsā müzeyyen eyledi. Ħˇāb
u ġafletden bįdār oldı, buyurduġı bundandur ki şiddet-i şitā bahāra taĥvįl olup, nergis
dįdesini ħufte iken güşād idüp bāġçeleri tezyįn eyledi. Ve dimāġ-ı ġonce daħı nesįm-i bahār
Ǿıŧrı vü nefħasıyla muǾaŧŧar u müteşemmem oldı. Niteki şāǾir dimiş:
MıśrāǾ:
Faśl-ı bahār olsa da bülbül śadāsın diŋlesek
Mıśdāķınca Ey memdūĥ! Gel ve eyyāmuŋ bezm-ārāsı ol. Zįrā bu eyyām pāyidār-encām
degildür. Zevāli muķarrerdür, dimekdür.
ﺯ خاک الله صبوحی کناﻥ بیرﻭﻥ آمد
993خماﺭ

شکست نرگس ﺭعنا بیک پیاله

2. Zi-ħāk lāle śabūĥį-konān bįrūn āmed
Şikest nergis-i raǾnā be-yek piyāle ħumār
“Śabūĥį” mey-ħorlar miyānında śabāĥa mensūb olan śahbā-yı gülgūndur. Gice bāķį ķalup
Ǿale’ś-śabāĥ anuŋla renc-i ħumārların defǾ iderler. Niteki şāǾir buyurur.
MıśrāǾ:
Hāti’ś-śabūĥ hubbū yā eyyühe’s-sukārā994

992

Gel ki nergisin gözü uykudan uyandı ve bahar rüzgârından dolayı goncanın beyni güzel kokulu oldu.

993

Lale sabah şarabı içerek topraktan dışarı çıktı ve güzel nergis bir kadehle mahmurluğunu giderdi.

994

Sarhoşlar, uyanın. Sabah şarabını getirin (Hafız-ı Şirazi 5/4)
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Gel zįrā faśl-ı bahār bir mertebe revnaķ-efzā oldı ki ħākden lāle
şükūfeleri śabūĥį śahbāların nūş ve ridā-yı laǾl-gūnlerin ber-dūş iderek meydān-ı bezme
geldi. Pes anı görüp nergis-i raǾnā daħı ħumārın bir piyāle ile şikest idüp meydāna geldi. Bu
śūretde ŧurup oŧuracaķ mevsimi degil. Gel tā ki bu hengām-ı ferruĥ-encāmı iĥyā idelüm,
dimekdür.
ﺯ سبز خاک برﻭﻥ کرﺩ ﮊنگ ﻭی اﺯ ﺩﻝ
995ﮊنگاﺭ

گرفت ﺩامن صحرا ﻭ کوﻩ ﺭا

3. Zi-sebz ħāk bįrūn kerd jeng-i vey ez-dil
Girift dāmen-i śaĥrā vü kūh-rā jengār
“Jeng” pas dimekdür. MıśrāǾ-ı ŝānįde vāķıǾ “jengār” zümürrüdįn maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Unžur ilā-āŝāri raĥmetillāhi996 mażmūn-ı münįfi üzere ey memdūĥ!
[101b]
Gel ve śaĥrā lālezārlarında vāķıǾ envāǾ-ı gūne śunǾ-ı ilāhį ve āŝār-ı raĥmet-i Raĥmānįyi
įmǾān-ı nažar eyle ki ķışuŋ şiddet-i sermāsından nāşį ħāk içinde vāķıǾ jengi ki murād, nebātāt
ķışda ħāke medfūn olup bahārda žuhūr eyledükleridür. Pes şimdi bahāruŋ kemāl-i feyżinüŋ
āŝārından ħāk göŋlinden ol jengi ŧışra eyledi. YaǾnį ħāküŋ göŋlinde vāķıǾ şiddet-i sermā ve
bārāndan jeng ü küdūrātı sebzezārlıķ ile meydāna atdı. Bir mertebe ki ol sebzezārlıķ dāmeni śaĥrāyı ŧutup ve ķaplayup Ǿālemi zümürrüdįn eyledi, dimekdür.
ﺯباﻥ سوسن آﺯاﺩﻩ ﺭا که شخنه ﺩی
997بهاﺭ

بریدﻩ بدﺭ برﻭید ﺯاعتداﻝ

4. Zeban-ı sūsen-i āzāde-rā ki şaħne-i dey
Borįde be-der be-ruyed zi-iǾtidāl-i bahār
“Sūsen-i āzāde” meşhūr ķuzı ķulaġı yapraķları gibi on yapraķlu ve ġāyetde ħoş rāyiĥalu bir
otdur. “Şaĥne-i dey” ķış voyvodası murād ķar ve buz ve ziyāde śovuķluķdan kināyedür.

995

Toprak yeşil pasını gönlünden dışarı attı ve ova ile dağların eteğini yeşile bürüdü.

996

Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! (Rum/30:50)

997

Azade susam çiçeğinin kış görevlisi tarafından kesilen dili baharın yumuşak havasından dolayı tekrar biter.
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Maĥśūl-ı Beyt: Sūsen-i āzāde zebānın ki şaĥne-i dey žulm ü taǾaddį birle bir yerde ķalmışidi.
Şimdi iǾtidāl-i feyżinden zebān-ı sūsen yeŋi başdan bitürür. Yāħūd bitürdi. YaǾnį faśl-ı bahār
böyle bir muǾtedil eyyāmdur ki şāĥne-i deyüŋ borįde itdügi zebān-ı sūsen-i āzādeyi
müceddeden ter ü tāze ider, dimekdür.
غریب نیست که چوﻥ فاخته شکوفه ﺯبرﮒ
998ﻁیاﺭ

برآﻭﺭﺩ پر ﻭ ﺩﺭ بوستاﻥ شوﺩ

5. Ġarįb nįst ki çün fāħte şükūfe zi-berg
Ber-āvered per ü der-būstān şeved ŧayyār
“Fāħte” üveyik ķuşına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Ġarįb keyfiyet degildür ki böyle eyyām-ı iǾtidāl-encāmda
şükūfeler bile fāħte-miŝāl per ü bāl peydā idüp gülistān u būstān içinde ŧayyār olurlarsa yaǾnį
şükūfeler per ü bāl peydā idüp mānend-i ŧuyūr pervāz iderlerse cāy-ı istiġrāb degildür,
dimekdür.
بعزﻡ ﻁوﻑ چمن برﮒ الله ﻭ نسرین
999سواﺭ

بباﺩ پای صبا چوﻥ شکوفه گشت

6. Be-Ǿazm-i ŧavāf-ı çemen berg-i lāle vü nesrįn
Be-bād-pāy-ı śabā çün şukūfe geşt süvār
“Be-bād-pā-yı śabā” śabānın bād-pā olan raħşı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ-ı iǾtidāl-i ĥuceste-fāl! Bahārı nažar eyle ki lāle vü nesrįn bergleri
çemenüŋ ŧavāfı Ǿazmi içün şükūfevār śabānuŋ bād-pā raħşına süvār olmışlar. YaǾnį şükūfeler
hemįşe başlar üzerine süvār olduķları gibi lāle vü nesrįn bergleri daħı çemen ŧavāfına Ǿazm
itmek içün bād-pā-yı śabāya süvār olmışlardur, dimekdür.
گشاﺩ چوﻥ ﺩهن غنچه باﺩ ﻭقت سحر
1000عطاﺭ

ببند کو ﺩﺭ ﺩکاﻥ خویشتن

998

Çiçek yaban güvercini gibi yapraktan kanat çıkarıp bahçe içine uçsa tuhaf değildir.

999

Lale ve nesrin yaprakları çimeni tavaf etmek için sabah rüzgârının atına çiçek gibi binmişler.

1000

Goncanın ağzını seher vakti rüzgâr açtığında attara söyle ki kendi dükkânının kapısını kapatsın.
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7. Güşād çün dehen-i ġonçe bād vaķt-i seĥer
Be-bend gū der-i dükkān-ı ħˇįşten-i ǾAŧŧār
“Be-bend gū” di ki ķaplasun, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Fażl-ı rebįǾ feyżi eŝeriyle mādām ki bād-ı seĥer dehen-i ġonceyi güşād idüp
nefħa-i ŧayyibesi Ǿālem-gįr oldı, Ǿālemüŋ Ǿaŧŧāra iĥtiyācı ķalmaduġından Ǿaŧŧāra söyleŋ ki
der-i dükkānı beste ķılsun. Zįrā Ǿaŧŧārda olan Ǿıŧriyyāŧ rāyiĥası dehen-i ġonce yanında
hįçdendür, dimekdür.
حباﺏ بر سر آﺏ ﺭﻭاﻥ بطرﻑ چمن
1001ﺭفتاﺭ

بوﺩ کواکب سیاﺭ ﻭ چرﺥ کج

8. Ĥabāb ber-ser-i āb-ı revān be-ŧarf-ı çemen
Buved kevākib-i seyyār u çarħ-ı kec-reftār
“Ĥabāb” śu üzerinde ŧamlalardan peydā iden ķaparcıķlar dimekdür. “Kevākib” seyyāre ki
kevākib-i sebǾa-i seyyāredür.
Maĥśūl-ı Beyt:
[102a]
Ey memdūĥ! Gel ki iǾtidāl-i faśl-ı nev-sāl feyżiyle çemen cevānibi seyr içün āb-ı revān
üzerinde ĥabāblar sitāre-i sebǾa-i seyyāre gibi devvārdurlar. Keźālik āb daħı çarħ-ı kec-reftār
gibi devvār u gird-şodedür, dimekdür.
مگر که شاﺥ گل سبز ﻁوﻁی چمنست
1002منقاﺭ

که سرﺥ شد ﺯ گل ناشکفت اﺵ

9. Meger ki şāħ-ı gül-i sebz ŧūŧį-i çemenest
Ki surħ şod zi-gül-i nā-şükufteeş minķār
Maĥśūl-ı Beyt: Eyyām-ı bahāruŋ feyżini gör ki Ǿālemi ne mertebe tezyįn eylemiş ki şāħ-ı gül
sebzligi keǿenne ŧūŧį-i çemendür. Zįrā ol şāħuŋ minķārı gül-i nā-şükuftedür ki ol ġoncedür,

1001

Çimenlik etrafında akan suyun üzerindeki köpükler tersine dönek feleğe ve gökyüzündeki gezegenlere

benzer.
1002

Galiba çiçeğin yeşil dalı çimenliğin papağanı ki goncasından kızıl gaga çıkmıştır.
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ŧūŧį minķārı gibi ķızıldur. YaǾnį şāħ-ı gül ŧūŧį-i çemen olınca nā-şükufte ġoncesi daħı aŋa
minķār oldı. Ve’l-ĥāśıl şāħ-ı gül çemene ŧūŧį olmışdur ki minķārı gül-i nā-şükuftedür,
dimekdür.
ﺯعکس ﺩیدﻩ خوﺩ عندلیب بر لب جوی
1003چهاﺭ

برای ﺩیدﻥ کل چشم خویش ساخته

10. Zi-Ǿaks-i dįde-i ħod Ǿandelįb ber-leb-i cūy
Berāy-ı dįden-i gül çeşm-i ħˇįş sāħte çehār
“Ber-leb-i cūy Ǿandelįb” getürdügi şundan kināyedür ki “Ǿandelįb” güller temāşāsına
ŧoyamayup ırmaķ kenārına gelüp oŧurmış ki dįdeleri içine Ǿaks idüp iki iken dört olsun tā ki
cemāl-i güli ŧoya ŧoya seyr eyleye, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Gel zįrā faśl-ı bahār bir gūne leŧāfet kesb itmişdür ki Ǿandelįb
iki dįdeleriyle çemen ü güller temāşāsına seyr olamaduġından cūy kenārına varup dįdelerin
çehār itmişdür. YaǾnį leb-i cūya varup içine nigerāndur tā ki dįdeleri çehār olup çemenzārı
diledügi gibi seyr eyleye, dimekdür.
سحرﺯسرخی الله سواﺩ شاﻡ شوﺩ
1004تاﺭ

11.

چنانکه شاﻡ شوﺩ ﻅاهر اﺯ شفق شب

Seher zi-surħį-i lāle sevād-ı şām şeved
Çünān ki şām şeved zāhir ez-şafaķ şeb-i tār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Bahāruŋ feyżini gör ki lāleler surħlıġı ne mertebe ķızardı. YaǾnį
lāleler bir derece ķızardı ki aħşamuŋ sevādı andan žāhir oluyor. Ancılayın ki şafaķ yirinden
şeb-i tār žāhir olur. Zįrā meşhūrdur ki ġurūbı şafaķ maĥallinden maǾlūm idinürler. Pes
lālenüŋ rengi ziyāde surħ olup içindeki siyāh dāġından şeb-i tār žāhir oluyor. Zįrā lāle ne
ķadar ķızarursa siyāhlıġı daħı ol ķadar ziyāde olur ki gūyiyā içinde bütün bütün žulumātdur.
هنوﺯ آتش کل برنکرﺩﻩ اند بباﻍ
1003

Bülbül kendi gözünün yansımasını su kenarında gördüğünde gülü görmek için gözünü dört yapmıştır.

1004

Seher vakti lalenin kızıllığından dolayı karanlık gecenin şafağında ortaya çıkan yatsı zamanının karanlığı

gibi olur.
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1005ﺯناﺭ

بنفشه همچو مغاﻥ بسته برمیاﻥ

Henūz āteş-i gül ber ne-kerdeend be-bāġ

12.

Benefşe hemçü muġān beste ber-miyān zünnār
Bu beytde “āteş-i gül” ve “muġān” taǾbįri ħoşdur. Zįrā muġān āteş-perest olur ve muġān
siyāh-pūş olduġı gibi benefşe daħı keźālik siyāh olduġı münāsibdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Bahār-ı meymenet-āŝāruŋ feyżini temāşā eyle ki henūz bāġlarda
āteş-i gül şuǾle-gįr olmazdan benefşe pįr-i muġān miyānın gibi miyān-beste olup meydāna
geldi, dimekdür.
بخوﺭ خویش برآتش نهاﺩ فصل ﺭبیع
1006بهاﺭ

13.

ﺩﺭآمد اﺯتف آﻥ ﺩﺭ مشاﻡ خاک

Baħūr-ı ħˇįş ber-āteş-nihād faśl-ı rebįǾ

Der-āmed ez-tef-i ān der-meşāmm-ı ħāk buhār
Maĥśūl-ı Beyt: Faśl-ı rebįǾ kendi feyżi buħūrını āteş-i gül üzerine ķodı. Ve daħı ol buħūruŋ
Ǿalevinden ħāküŋ
[102b]
dimāġından buħār ve ŧumanlar çıķdı. YaǾnį eyyām-ı bahārda ħākden žuhūr iden Ǿanber bu
şükūfeler faśl-ı rebįǾüŋ kendi buħūrı buħārındandur, dimekdür.
بخاﺭ باﺯ برﻭﻥ اﺯ مشاﻡ ﺯمین
1007باﺯاﺭ

14.

بنفشه گشت ﺭﻭاﻥ شد بجانب

Buħār bāz birūn āmed ez-meşamm-ı zemįn
Benefşe geşt ü revān şod be-cānib-i bāzār

“Bāz” didügi ancaķ bu beyt, beyt-i evveli mükerrer idüp meǿālleri bir olduġından.

1005

Henüz gül ateşini bahçe içinde yakmamışlar ama menekşe papazlar gibi beline zünnar kuşağını bağladı.

1006

Bahar mevsimi kendi buhurunu ateş üzerine koymuş. Onun hararetinden toprağın beyninden buhar çıktı.

1007

Yerin beyninden tekrar buhar dışarı çıktı ve menekşeye dönüşerek pazara doğru gitti.
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Maĥśūl-ı Beyt: Faśl-ı rebįǾüŋ leŧāfetinden yine meşāmm-ı zemįnden ol Ǿanber gibi olan
buħār ŧışra gelüp nebātāta taǾalluķ itmekle fi’l-ĥāl ŧurmayup benefşe cānib-i bāzāra revān
oldı tā ki faśl-ı bahār teşrįfini Ǿāleme neşr eyleye, dimekdür.
ﺭسید ﻭقت که ﺩهر اﺯ نوید مقدﻡ کل
1008خاﺭ

15.

بنوک غنچه برآﺭﺩ ﺯپای گلبین

Resįd vaķt ki dehr ez-nüvįd-i maķdem-i gül
Be-nevk-i ġonçe ber-āred zi-pāy-ı gülbįn ħār

“Nüvįd” muştuluķ maǾnāsında istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda źikri sebķat iden evśāfdan başķa bir vaķt irişdi ki felek gül teşrįfi
müjdesi Ǿivażıçün ġoncenüŋ nevkiyle güller diplerinden dikenleri çıķarup yabana eyleye.
Pāy-ı gül bunda gül dipleri maǾnāsınadur.
صبا بصحن چمن فرﺵ سبز انداﺯﺩ
1009گلزاﺭ

16.

ﺭسید ﺩمکه ﺯند ابر خیمه بر

Śabā be-śaĥn-ı çemen ferş-i sebz endāzed
Sepįde-dem ki zened ebr ħayme der-gülzār

Maĥśūl-ı Beyt: Faśl-ı bahār bir mertebe leŧāfet-āŝār oldı ki bād-ı śabā çemene zümürrüdįnāsā
ferş-i sebzi serdi. Pes ol dem irişdi ki ebr-i ħaymegāhını güller üzerine ķura. Murād ebr-i
nįsāndur ki sümbüli hevā olup ne serd ve ne germā olduġına işāretdür.
بناﻡ خسرﻭ کل کرﺩ خطبه خوبی
1010اشجاﺭ

17.

چو عندلیب بشد بر منابر

Be-nām-ı Ħüsrev-i gül kerd ħuŧbe-i ħūbį
Çü Ǿandelįb be-şod ber-menābir-i eşcār

1008

Gülün gelişininin müjdesinden dolayı feleğin goncan ucu ile gül ağacının dibinden diken çıkarma zamanı

geldi
1009

Sabah rüzgârı çimen avlusuna yeşil halı serdi. Bulutun gül bahçesine çadır kurma vakti geldi.

1010

Bülbül ağaç minberlerine çıktığı zaman gül şahının adına güzel bir hutbe okudu.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Gel zįrā eyyām-ı ĥuceste-fercām-ı bahār bir mertebe kesb-i
leŧāfet ve ĥüsn-dār oldı ki Ǿandelįb menābir-i eşcāra süvār olınca güzelüŋ ħuŧbesini gül
pādişāhlıġı nāmına oķudı. YaǾnį eyyām-ı bahār pādişāhı güldür diyü ħuŧbe oķudı ve ŝenāsını
ķıldı, dimekdür.
فراﺯ مسند کل سرﻭ سایبا ﻥ ساﺯﺩ
1011یاﺭ

18.

گل اﺯ سراجه خلوﺕ ﺭﻭﺩ بصفه

Firāz-ı mesned-i gül serv sāyebān sāzed
Gül ez-serāce-i ħalvet reved be-śuffe-i yār

“Mesned”den murād bāġçedür ki serv anda sāyebānın bıraġur. Niteki Şįrāzį merĥūm Ĥāfıž
buyurur. Beyt:
گفتم ای مسند جم جاﻡ جهاﻥ بینت کو
1012

گفت افسوسکه آﻥ ﺩﻭلت بیداﺭ بخفت

Goftem ey mesned-i Cem, cām-ı cihān-bįnet kū?
Goft efsūs ki ān devlet-i bįdār beħuft
Mesned bāġçe olınca Cem’den murād güldür ki pādişāh-ı çemendür. “Cihān-bįn”den murād
ġonceden cām u Cem’dür. MıśrāǾ-ı ŝānįdeki “śuffe” dįvān-ħāne ve oŧa ve ĥücre pįşgāhına
dirler. Bār-ı icāzet dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Gül mesnedi üzerine serv sāyebānlar bıraķdı. Gül ħalvet-i serācesinden icāzet
śuffesine gideli yaǾnį vaķt-i bahār olup güller ħalvet-ħānelerinden çıķup icāzet dįvānħānelerine gideli serv mesned-i gül üzerine sāyebānlar bıraķdı, dimekdür.
شگوفه خرﺩﻩ سیمین که کرﺩﻩ بوﺩ گرﻩ
1013نثاﺭ

19.

کشاﺩ بر سر گل ﺭیخت بر ﻁریق

Şükūfe ħurde-i sįmįn ki kerde būd girih
Güşād ber-ser-i gül rįħt ber-ŧarįķ niŝār

1011

Gülün tahtının üzerine servi ağacı gölgelik yapar ve gül halvet sarayından sevgilinin eyvanına doğru gider.

1012

“Ey Cem’in tahtı, dünyayı gösteren kadehin nerede? ” diye sordum. “Yazık! Uyanık bahtım uykuya daldı!”

dedi.
1013

Çiçek düğümleyip getirdiği gümüş parçalarını açtı ve ithaf etmek için gülün üzerine döktü.
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“Ħurde-i sįmįn” luġatde ekelenmiş gümüş dimekdür. Murād şükūfe ġonceleridür ki dügüm
dügümdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Faśl-ı rebįǾ leŧāfetini nažar eyle. Teǿŝįr-i şitādan şükūfelerüŋ ħurde-sįmįni ki
dügüm dügüm ķalmışlardı, şimdi güşād iden ve ŧarįķ-i niŝār üzere gülüŋ başı üzerine
[103a]
įŝār eyledi, dimekdür.
ﺯﺭی که غنچه نهاﻥ ﺩاشت مدتی بچمن
1014ایثاﺭ

20.

بشکر مقدﻡ کل کرﺩ جمله ﺭا

Zerį ki ġonçe nihān dāşt müddetį be-çemen
Be-şükr-i maķdem-i gül kerd cümle-rā įŝār

“Zerį ki ġonçe nihān dāşt” murād gül ġoncesi içinde olan śarı toħmlardur.
Maĥśūl-ı Beyt: Leŧāfet-i bahār feyżi nažar eyle ki ġonce çemende bir müddetden berü
derūnında nihān olan zer ü dįnārı şimdi gülüŋ muķaddemi şükrānesine cümlesini niŝār
eyledi. YaǾnį ġoncenüŋ derūnında maĥfūž olan toħmlar yayıldı, dimekdür.
نموﺩ تا ﺯﺩﺭخت آتش تجلی کل
1015ﻭاﺭ

21.

هزاﺭ بلبل شیدا فتاﺩ موسی

Nümūd tāze dıraħt āteş-i tecellį gül
Hezār bülbül-i şeydā fütād Mūsįvār

“Nümūd” görindi dimekdür. “Fütāde” düşdi. YaǾnį giriftār-ı ĥayret oldı, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Bahār-ı ĥuceste-āŝārı nažar eyle ki dıraħtlardan tecellį-i gül
āteşi žuhūr idelden berü Mūsįvār hezār bülbül şeydā olup vādį-i ĥayretde dem-güźār
olmışlar. Rivāyetdür ki: Mūsā Ŧūr-ı Sįnā’da tecellį-i nūr-ı ezeli gördükde deryā-yı ĥayrete
müstaġraķ olup bir zamān bį-ħod olmışidi. Keźālik bülbül tecellį-i gül āteşini göricek ĥayretzede olduķları ĥālde bį-ħod ķalmışlardur, dimekdür.

1014

Gonca çimen içinde bir müddet gizlediği altının hepsini çiçeğin gelişinin şükrü için nisar etti.

1015

Gül ateş ağacından tecelli ettiği zaman bin çılgın bülbül Musa gibi yere düştü.
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ندید تا نشد اﺯ خویش بلبل اﺯ آتش
1016ﺩیداﺭ

22.

بغیر هستی اﻭ نیست مانع

Ne-dįd tā ne-şod ez-ħˇįş bülbül ez-āteş
Be-ġayr-ı hestį-i ū nįst māniǾ-i dįdār

Bu beyt bülbül güle derece-i ġāyetde taǾaşşuķı der-kār iken gül görmez didüklerine işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bülbül āteş-i Ǿaşķ-ı gül ile kendini maĥv itmeyince görmedi. Zįrā bülbülüŋ
ruǿyet-i dįdārına māniǾ kendi varlıġından ġayrı degildür. YaǾnį bülbül güli görmedügi ancaķ
kendi vücūdın varlıġı ve śaġlıġı māniǾdür. Pes vücūduŋ āteş-i iştiyāķ-ı gülde güdāħte
itmeyince dįdārın ķande görür? İnsān daħı vāśıl-ı ser-menzil-i cānān olmaķ diledükde āteş-i
iştiyāķında kendini maĥv itmeyince ķande vāśıl olur?
برﻭی شاهد کل باغباﻥ چه بندی ﺩﺭ
1017ﺩیواﺭ

23.

که ﺩﺭ ببندی اگر سر برآﺭﺩ اﺯ

Be-rūy-ı şāhid-i gül bāġbān çe bendį der
Ki der-be-bendį eger ser ber-āred ez-dįvār

Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki bālāda źikr olınduġı minvāl üzere bahāruŋ feyżi eŝeriyle rūy-ı
zemįn terāvet ü sebzlik kesb eyledi. Bāġbān şāhid-i gül üzerine ķapuyı neden bend ider? Zįrā
ķapuyı bend ider ise gül ķuvve-i nāmiye iǾānesiyle başını dįvārdan çıķarur. YaǾnį leŧāfet-i
bahār ile güller ol mertebe ķuvve-i nāmiye kesb itmişlerdür ki eger bāġbān üzerine sedd-i
bāb eylese dįvārdan başın çıķarur, dimekdür.
عرﻭسی است مکر ﺩﺭ حریم باﻍ امشب
1018نگاﺭ

24.

که شاهد چمن اﺯ شاﺥ سبز بسته

ǾArūsį est meger der-ĥarįm-i bāġ imşeb
Ki şāhid-i çemen ez-şāħ-ı sebz beste-nigār

1016

Bülbül ateşten dolayı kendinden geçmeyince bir şey göremedi. Onun kendi varlığından başka görmeye

engel bir şey yoktur.
1017

Bahçivan! Gülün güzeli üzerine niye kapıyı kapatıyorsun. Kapıyı kapatırsan duvardan baş kaldırır.

1018

Bahçe avlusunda bu gece düğün mü var ki çimenin güzeli yeşil daldan resim bağlamış.

744

Maĥśūl-ı Beyt: Ġālibā bāġ-ı ĥaremüŋde bu gice bir Ǿarūs varidi ki şāhid-i çemen sebz
budaķlardan naķş u nigār baġlamış. “Şāhid-i çemen” gülden kināyedür. Naķş u nigār-ı gül
sebz ü śurħ vesāǿir renglere daħı beŋzedüginden kināyedür. Pes bu rengler Ǿarūs u meşşaŧalar
Ǿamelidür.
خرﻭﺵ مرﻍ چمن سرﻭﺵ غیب شنید
1019هزاﺭ

بکوﺵ ﺯهرﻩ جنگی ﺭسید صوﺕ

Ħurūş-ı murġ-ı çemen sürūş-ı ġayb şenįd

25.

Be-gūş-ı Zühre-i çengį resįd śavt-ı hezār
Maĥśūl-ı Beyt: Mevsim-i faśl-ı bahārda murġān bir ĥālet kesb eylediler ki murġ-ı çemen cūş
u ħurūşlarını sürūş-ı ġaybile gūş idüp Zühre-i çengį gūşına hezār śavt u naġamāt irişdi,
dimekdür.
شکوفه عاﺭﺽ خوﺩ اﺯ سپیدی ساخت سفید
26.

Şükūfe Ǿārıż-ı ħod ez-sepįdį sāħt sefįd

[103b]
1020عذاﺭ

چو نو عرﻭﺱ کل اﺯ غاﺯﻩ سرﺥ کرﺩ

Çü nev-Ǿarūs-ı gül ez-ġāze surħ kerd Ǿiźār
“Sepįdį” Ǿaķlıķ boyasına dirler. “Sefįd” be-maǾnā beyāż. “Ġāze” ķızılca boyası dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şükūfeler kendi Ǿārıżların Ǿaķlıķ ile beyāż eylediler. Gül-i nev-Ǿarus gibi ki
ķızılcadan Ǿārıżların śurħ eylemişlerdür, dimekdür.
گالﺏ ﺯﻥ بکف اﺯ غنچه شاﺥ تابزند
1021ﺭخساﺭ

27.

مخدﺭاﺕ چمن ﺭا گالﺏ بر

Gül-āb zen be-kef ez-ġonce-i şāħ tā be-zened
Muħadderāt çemen-rā gül-āb ber-ruħsār

1019

Gayb meleği, çimen kuşunun çoşkusunu duydu ve çengi Zühre’nin kulağına bülbülün nağmesi ulaştı.

1020

Gülün yeni gelini yüzünü allıkla kırmızı yaptığında ağaç çiçekleri beyaz ile kendi yüzlerini beyaz yaptılar.

1021

Dallardaki goncadan gül suyu al perdedarlar çimenliğin yüzüne gül suyu serpsin.

745

MıśrāǾ-ı evvelįde gül-āb žarfı taĥtında maĥźūfdur, gül-ābdān maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ġonceden şāħlaruŋ eline gül-ābdān virüŋ tā ki çemenüŋ ehl-i bįnüŋ ruħsārına
gül-āb serpe, dimekdür.
چه صوﺭتست که صوﺭﺕ کز چمن انگیخت
1022نگاﺭ

28.

چه نقشهاست که نقاﺵ صنع کرﺩ

Çe śūretest ki śūret k’ez-çemen engįħt
Çe naķşehāst ki naķķāş-ı śunǾ kerd nigār

“Engįħt” ķopardı ve žāhir eyledi, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ŚunǾ-ı Ħudā’ya taĥayyür ŧarįķiyle buyurur ki: Tebārek ne śūretdür ol ki
çemenzārda rū-nümā olup kendini ižhār eyledi. Ve ne gūne naķş bu naķş ki Nāķķāş-ı ŚunǾı Ezel anı naķş eylemişdür, dimekdür.
بیا بیا که گل اﺯ آتش خلیل بشکفت
1023گلناﺭ

29.

فتاﺩﻩ شعله ﺩﺭ اﻁراﻑ باﻍ اﺯ

Biyā biyā ki gül ez-āteş-i Ħalįl şükuft
Fütāde şuǾle der-eŧrāf-ı bāġ ez-gülnār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Gel gel ki śurħį-i gül yaǾnį āteş-i gül surħlıġı āteş-i İbrāhįm’den
şükufte oldı. Ve daħı gülnār-ı bāġ eŧrāfında şuǾleler düşdi, murād ŧarāvet-i bāġdan kināyedür.
شگفته اﺯ ﺩﻡ باﺩ سحر گل سوﺭی
1024آثاﺭ

30.

نماند بر سر شاﺥ اﺯ شکوفه ها

Şügufte ez-dem-i bād-ı seĥer gül-i sūrį
Nemānd ber-ser-i şāħ ez-şüküfehā āŝār

“Gül-i sūrį” ķızıl ve reng-āmįz gül dimekdür.

1022

Çimenlik ressamı ne güzel resimler çizmiş ve yaradılış resimcisi ne güzel desenler yapmıştır.

1023

Gel gel ki Halil ateşinde gül açtı. Narçiçeğinden bahçe etrafına ateşler düştü.

1024

Seher rüzgârının nefesinden sonra gül açılmış ve dalların üzerinde tomurcuklardan bir eser kalmamıştır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Faśl-ı rebįǾ feyżi leŧāfetini nažar eyle. Bād-ı seĥer ismi deminden gül-i sūrį
bir mertebe şükufte vü güşāde oldı ki şāħlaruŋ başları üzerinde şükūfelerden eŝer ķalmadı.
YaǾnį şükūfelerüŋ cümlesi güşāde oldı, dimekdür.
چو بشکفد گل صبح اﺯ افق فرﻭﺭیزﺩ
1025سیاﺭ

31.

شکوفهای فلک اﺯ ثوابت

Çü be-ş’kufed gül-i śubĥ ez-ufuķ fürū rįzed
Şükūfehā-yı felek ez-ŝevābit [ü] seyyār

“Gül-i śubĥ” gerçi luġatde śabāĥ güli dimekdür. Lākin murād şemsdür. “Fürū rįzed” dökilür
ve maĥv olur maǾnāsınadur. “Şükūfehā-yı felek” murād yıldızlardur ve ŝevābit-i felekde
ŝābit ü ķāǿim nücūmdan kināyedür. “Seyyār” ĥareket idici yıldızlar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Faśl-ı rebįǾ şol mertebe ĥüsn ü leŧāfet kesb eylemişdür ki gül-i śubĥ mādām
ki ufķ-ı ħāverden ŧulūǾ eyleye. Felegüŋ ŝābit ü seyyār şükūfeleri şiddet-i ħazāna dūçār
şükūfeler gibi dökilüp maĥv olurlar. Bu beyt bundan kināyedür ki bahār-ı nįsān irdükde şems
Ĥamel burcına irüp hevālar germiyet kesb idüp felekde ebrden nişān olmaduġı eclden śubĥ
güli ŧulūǾ idince semāvātda ne ķadar ŝābit ü seyyār encüm var ise külliyen maĥv u nā-būd
olduķlarıdur. Zįrā ķış mevsiminde şems burc-ı Ǿaķrebe varduķda cihānda berķ ü bārān
dimekdür. Ve ebr eksük olduġından seĥerį gül-i śubĥ ŧulūǾ iderse de Ǿāleme revnaķ
viremedüginden ŝābit ü seyyārı daħı gūyiyā maĥv idi, dimekdür.
سفید ﺯﺭﺩ مه ﻭ مهر بر فلک ﺩﻭ گلند
1026گذاﺭ

32.

ﻁفیل بزﻡ خداﻭند کامگاﺭ ملک

Sefįd ü zerd-i meh ü mihr ber-felek dü gülend
Ŧufeyl-i bezm-i Ħudāvend-i kāmkār-ı mülk-güźār

“Sefįd” aķ dimekdür. Murād
[104a]

1025

Sabah çiçeği açtığı zaman feleğin yıldızları ve gezegenlerinden tomurcukları ufuktan aşağıya dökülür.

1026

Ay ve güneş feleğin üzerinde iki beyaz ve sarı güldür ki ülkeyi yöneten başarılı efendimizin meclisinin

dalkavuklarıdır.

747

mehdür. “Zerd” śarı dimekdür murād mihrdür. “Ŧufeyl” ism-i taśġįrdür ŧıflcaġızlar
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Beyāż ve śarı meh ve mihr felek üzerine iki güldürler. Kāmkār
u mülk-güźār Ħudāvendüŋ bezmi ŧıflcaġızlarıdur. YaǾnį felekde olan mihr ü meh gülleri
bezm-i Ħudāvendigār-ı kāmkār ve mülk-güźāruŋ iki ŧıfllarıdur, dimekdür.
جلیس مسند عزﺕ انیس شاﻩ حسین
1027استظهاﺭ

33.

که خلق ﺭﻭی ﺯمین ﺭا باﻭست

Celįs-i mesned-i Ǿizzet enįs-i şāh Ĥüseyn
Ki ħalķ-ı rūy-ı zemįr-rā be-ūst istižhār

Maĥśūl-ı Beyt: Kāmkār u mülk-güźār olan Ħudāvend-i Ǿizzet ü devlet enįsi ve mesned ü
salŧanat celįsi Şāh Ĥüseyn’dür ki rūy-ı zemįn ħalķı anı devletiyle istižhār dirler. YaǾnį anuŋ
devlet ü Ǿadāleti sāyesinde āsūde-ĥāldürler, dimekdür.
سپهر معدلت ﻭ ابر ﺭحمت انکه فکند
1028باﺭ

34.

نهاﻝ جوﺭ ﺯبیخ ﻭ ﺩﺭخت ﻅلم اﺯ

Sipihr-i maǾdelet ü ebr-i raĥmet ān ki fikend
Nihāl-i cevr zi-bįħ ü dıraħt-ı žulm ez-bār

Maĥśūl-ı Beyt: Ol Şāh-ı Ǿadālet-penāh ancılayın mülk-güźār ve kāmkār-ı sipihr-i maǾdelet
ve ebr-i raĥmetdür ki cevr ü cefā nihālini gökden ve žulm ü sitem dıraħtını bįħinden ķazmış
ve maĥv eylemişdür, dimekdür.
ستوﻥ ﺩﻭلت ﻭ ملت بعهد اﻭ قاﺋم
1029کباﺭ

35.

مداﺭ امن ﻭ اماﻥ مرجع صغاﺭ ﻭ

Sütūn-ı devlet ü millet be-Ǿahd-i ū ķāǿim
Medār-ı emn ü emān merciǾ-i śıġār u kibār

1027

İzzet tahtında oturan yeryüzü halkının güvendiği Şah Hüseyn’dir.

1028

Çile fidanını dibinden koparan, zulüm ağacını meyvesiz kılan, adalet seması ve rahmet bulutudur.

1029

Hükümet ve milletin direği onun sözüne dayanmaktadır. Emniyet ve güvenin merkezi ve küçük ve

büyüklerin başvuracağı yerdir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Devlet ü millet sütūnı memdūĥuŋ eyyām-ı ĥuceste-encāmıyla ķāǿimdür. Ve
ol źāt-ı emn ü emān medārı ve śıġār u kibāruŋ maĥall-i merciǾidür, dimekdür.
بچشم اهل بصیرﺕ نشاﻥ خاتم اﻭست
1030اﻭلواالبصاﺭ

36.

سواﺩ مرﺩمک ﺩیدﻩ

Be-çeşm-i ehl-i baśįret nişān-ı ħātem-i ūst
Sevād-ı merdümek-i dįde-i ulü’l-ebśār

“Ehl-i baśįret” ehl-i yaķįn dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ehl-i baśįretüŋ ve ehl-i yaķįn źevātuŋ ve ulü’l-ebśāruŋ çeşmi ve dįde-i
merdümeki sevādı anuŋ ħāteminüŋ nişānıdur. YaǾnį sevād-ı dįde-i ulü’l-ebśār memdūĥuŋ
ħātemiyle maħtūmdur, dimekdür.
قضا بیحضوﺭ اﻭ یک حکم
1031کاﺭ

37.

نکرﺩﻩ است فلک بی ﻭقوﻑ اﻭ یک

Ķażā bį-ĥużūr-ı ū yek ĥükm

Ne-kerde est felek bį-vuķūf-ı ū yek kār
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥ şol mertebe nāfiźü’l-ĥükmdür. Ķażānuŋ kendisi memdūĥuŋ
ĥużūruŋsuz ĥükm sürmişdür. YaǾnį felek hįç icrā-yı aĥkām itmemişdür. Ve daħı çarħ anuŋ
vuķūfınsuz hįç bir maślaĥat tanžįm itmemişdür tā ki memdūĥuŋ reǿy ü tedbįri olmayınca.
براست کاﺭئ اﻭ نیست ﺩﺭﺯمانه کسی
1032معیاﺭ

38.

بطبع ﺭاست تراﺯﻭی عدﻝ ﺭا

Be-rāst-kārį-i ū nįst der-zamāne kesį
Be-ŧabǾ-ı rāst terāzū-yı Ǿadl-rā miǾyār

1030

Basiret sahibi gözlerin bebeğinin siyahlığı, görebilenlerin gözünde onun yüzüğünün nişanıdır.

1031

Kader o olmadan bir karar vermemiş, felek onun bilgisi dışında hiçbir iş yapmamıştır.

1032

Bu zamanda kimse onun kadar dürüst değildir ve doğru fıtratından adalet tartısına ayar olmuştur.
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Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ ŧoġrılıķ işiyle zamānede kimse yoķdur ki ŧoġrılıķ ŧabǾıyla Ǿadl
terāzūsına miǾyār ola. YaǾnį ŧoġrılıķ ve Ǿadl terāzūsına memdūĥdan ġayrı miǾyar u mehek
kimse yoķdur, dimekdür.
آیا ﺭفیع جناﺏ بلند همت ﻭ قدﺭ
1033بیمقداﺭ

که هست ﺩﺭ نظرﺕ نه سپهر

Āyā refįǾ-i Cenāb-ı Bülend-himmet ü ķadr

39.

Ki hest der-nažaret nüh sipihr bį-miķdār
Maĥśūl-ı Beyt: Zihį devlet ü saǾādet ki bülend-himmet ve ķadr-i refįǾüŋ var. Bir mertebe ki
sipihr-i nüh ŧabaķāt nažarında bį-miķdārdur. YaǾnį sipihr senüŋ bülend-himmet ve ķadr-i
rifǾatuŋa nažaran bį-miķdārdur, dimekdür.
فتاﺩﻩ بر سر ﺭاﻩ تو آفتاﺏ اﺯ عجز
1034برﺩاﺭ

40.

بظل ﺭحمت اﺯ خاک خوﺩ سرﺵ

Fütāde ber-ser-i rāh-ı to āfitāb ez-Ǿacz

Be-žıll-ı merĥamet ez-ħāk-i ħod sereş ber-dār
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Āfitāb Ǿacz cihetiyle ħāk-i pāyüŋe üftādedür. Sen ki śāĥib-i
merĥametsüŋ, raĥmetüŋ žıllıyla āfitābuŋ
[104b]
başını ħāk-ı meźelletden ķaldur, dimekdür.
تو آﻥ کسی نیابند خسرﻭاﻥ جهاﻥ
1035باﺭ

41.

بباﺭگاﻩ تو بی سبق اشنا

To ān kesį ki ne-yābend ħüsrevān-ı cihān
Be-bārgāh-ı to bį-sebaķ āşinā bār

“Sebķ” ders ü taǾlįm ü delįl maǾnāsınadur. “Bār” be-maǾnā icāzet.
1033

Ey yüce makamlı ve himmeti ile değeri yüksek olan zat, senin gözünde dokuz kat gök kıymetsizdir.

1034

Güneş âcziyeti yüzünden senin yolunda yere düşmüştür. Sen rahmet gölgene alarak onun başını topraktan

kaldır.
1035

Dünya şahları senin sarayında eğitim almadan ün kazanamazlar.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Sen ol Ǿālį-cenābsuŋ ki ħüsrevān-ı cihān senüŋ bārgāh-ı Ǿadāletpenāhuŋa taǾlįm ve delįlsüz āşinālıķ iźniyle yol peydā idemezler. YaǾnį cihān pādişāhları
bile bārgāhuŋa delįlsüz āşinālıķ peydā idemezler, dimekdür.
ﺯﻁاعت تو نتابند سر ﻭضیع ﻭ شریف
1036قیصرعاﺭ

ﺯخذمت تو نداﺭﺩ قباﺩ ﻭ

Zi-ŧāǾat-i to ne-tābend ser-i vażįǾ u şerįf

42.

Zi-ħiźmet-i to ne-dāred Ķubād u Ķayser Ǿār
“VażįǾ” şerįfüŋ żıddına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! VażįǾ ü şerįf ser-keşlik ŧarįķiyle iŧāǾatüŋden çıķamazlar ve senüŋ
ħiźmet-i bāhirü’l-mefħaretlerüŋden Ķubād u Ķayśer Ǿār itmezler. YaǾnį Keyķubād ki rūy-ı
zemįn şāhlarıdur, ħiźmetüŋde dāmen-der-miyān idüp saǾy u kūşişlerüŋi iftiħār iderler,
dimekdür.
ﺫهی مراتب جاﻩ ﻭ علو منزلت
1037افگاﺭ

43.

که اﺯ قصوﺭﺵ افکاﺭ میشوﺩ

Zihį merātib-i cāh u Ǿulüvv-i menzilet
Ki ez-ķuśūreş efkār mįşeved efgār

“Efgār” elįf ve fā’nuŋ sükūnı ve kesrleriyle Ǿacz maǾnāsına istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Zihį merātib-i cāh u celāl ki anuŋ taśavvur u efkārından fikrüŋ kendisi
Ǿacze dūçārdur, dimekdür.
نظر بملک کی ﻭ تخت جم نینداﺯﻡ
1038یکباﺭ

44.

اگر بکوشه چشم نظر کنی

Nažar be-mülk-i Key ü taħt-ı Cem ne-y-endāzem
Eger be-kūşe-i çeşm nažar konį yek bār

1036

Alçak ve yüce makamlılar sana itaat etmekten kaçınamazlar. İran ve Rum şahları sana hizmet etmeyi ayıp

saymazlar.
1037

Ne güzel ihtişam dereceleri ve makam yüceliği ki düşünceler onu kavramakta yetersiz olduğu için

hastalanır.
1038

Eğer bir defa göz ucuyla bana baksan Keykavus’un ülkesine ve Cemşit’in tahtına bakmayacağım.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Mülk-i Keyķubāđ ve taħt-ı Cem’e aślā nažar śalmazdum. Eger gūşei çeşmüme Ǿaynı Ǿināyet nažarıyla bir kerre nažar idecek olur iseŋ dimekdür.
به همعنانئ بخت اﺯ همه سرافراﺯاﻥ
1039مضماﺭ

45.

ﺭبوﺩﻩ قصبه السبق ﺭا ﺩﺭ این

Be-hem-Ǿinānį-i baħt ez-heme ser-efrāzān
Rubūde kaśabü’s-sebķ-rā der-įn miżmār

“Ķaśabü’s-sebķ” şol aśķıdur ki dügünlerde aśup andan at yarış idüp her kim ilerü varur ise
aśķı alur. “Mıżmār” at ķoşdurduķları meydān dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Baħt u ŧāliǾüŋ senüŋ hem-Ǿįnānlıķ ĥasebiyle bu meydān-ı şāhānede
kāffe-i ser-efrāzān-ı cihāndan ķaśabü’s-sebķi rübūde eylemişsüŋ, dimekdür.
ﺯمانه گرچه بدﻭﺭﺕ گرفت آﺭامی
1040قراﺭ

46.

سپهر ﺭا اﺯ پی خذمت تو نیست

Zamāne gerçi be-devret girift ārāmį
Sipihr-rā ez-pey-i ħiźmet-i to nįst ķarār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Zamāne senüŋ devr-i saǾādetüŋde āsāyiş ü ārām ŧutmışdur. YaǾnį
zamāne Ǿuzlet ŧutup āsāyiş ü ārām-gįr olmışdur. Ammā sipihr senüŋ ħiźmet-i mūceyb-i
mefħaretüŋ peyinde bir mertebe devr-i dāǿimdür ki aślā ķarārı yoķdur, dimekdür.
ﺩمی که آتش قهر تو انتقاﻡ کشد
1041شراﺭ

47.

ﺯپیش اﻭ بگریزﺩ شریر همچو

Demį ki āteş-i ķahr-ı to intiķām keşed
Zi-pįş-i to be-gürįzed şerįr hemçü şerār

1039

Koşu meydanında ikbal ile yanyana at koşturarak tüm yüce makamlılardan ödülü çalmıştır.

1040

Senin döneminde felek rahatladıysa da feleğe sana hizmet için durmak yoktur.

1041

Senin gazap ateşin intikam almayı arzuladığı zaman kötüler alevler gibi onun önünden firar eder.
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“Şerįr” eşirrā’dan. Pes dimekdür ki ey źāt! Mādām ki aħź-i ŝār u intiķām içün ġażab-ı ķahr
āteşin Ǿalev-gįr idesüŋ. Ol ķahr pįşgāhından aǾdā-yı cāh u devletüŋ şerār-ı āteş gibi ķaśd-ı
firār eyler. Yāħūd el-ħāǾinu ħāǾifun1042 mā-śadaķınca eşirrā gibi firār eyler, dimekdür.
بحسن خلق ﻭ کرﻡ مرﺩ ﻭ ﺯﻥ شکاﺭ تواند
1043سواﺭ

چه میشوی ﺯپی صید بر سمند

48. Be-ĥüsn-i ħulķ u kerem merd ü zen şikār tevānd
Çe mįşevį zi-pey-i śayd ber-semend süvār
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Cihānuŋ merd ü zeni ve be-taħśįś śıġār u kibārı senüŋ ĥüsn-i ħulķ-ı
vücūd u keremüŋe śayd olmışlardur.
[105a]
Pes esb ü semend śabāda süvār birle anlaruŋ śaydına niçün zaĥmet çekersüŋ? dimekdür.
نمی شوﺩ ﺯ تو آﺯﺩﻩ خاﻁری هرگز
1044آﺯاﺭ

49.

ﺯجانب تو به موﺭی نمیرسد

Ne-mįşeved zi-to āzürde-ħāŧırį hergiz
Zi-cānib-i to be-mūrį ne-mįresed āzār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey bende-nüvāz olan źāt! Ĥāşā ki cihānda įrād-ı taǾaddį birle hįç ferdüŋ ħāŧırı
senden azürde vü perjmürde ola. Niteki senüŋ cānibüŋden bir mūra āzār irmedügi gibi.
تویی که معدﻥ احساﻥ ﻭ منبع جوﺩی
1045گوهرباﺭ

50.

ﺩﻝ تو بحر کرﻡ ﻭ ﺩست ابر

Toyį ki maǾden-i iĥsān u menbaǾ-ı cūdį
Dil-i to baĥr-ı kerem ü dest ebr-i gevher-bār

Maĥśūl-ı Beyt: Sensüŋ ol iĥsān maǾdeni ve seħā menbaǾı ki ķalbüŋ baĥr-ı kerem ve destüŋ
ebr-i gevher-bārdur. Ebr-i gevher-bārı dest-i gevher-feşāna ħoş münāsebeti vāķıǾdur. Zįrā
1042

Hain korkak olur.

1043

İyi huyun ve cömetliğinden dolayı erkek ve kadın sana av olmuştur. Neden av peşinde ata binmişsin ki?

1044

Senden hiçbir gönül asla incinmez ve senin tarafından bir karıncaya bile zarar gelmez.

1045

Sen iyilik madeni ve cömertlik kaynağısın. Gönlün cömertlik denizi ve elin ise inci yağdıran buluttur.
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ebr-i nįsān deryālarda gevher-bār olduġı gibi senüŋ elüŋ daħı ħavāś daǾvāma gevherefşāndur, dimekdür.
جهانپناهای فصل بهاﺭ ﻭ موسم گل
1046مقداﺭ

ﺭسید مرا استطاعت آﻥ

Cihān-penāhā faśl-ı bahār u mevsim-i gül

51.

Resįd ü nįst me-rā istiŧāǾat ān miķdār
ĶıŧǾa: “Cihān-penāhā” żarūret-i vezn içün sekene ile ķırāǿat olınur. Meŝelā “cihān-penāhāǾ
faśl-ı bahār u mevsim-i gül” bu maĥalde taǾazzül ŧarįķiyle buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cihān-penāh olan eşref-i Įrān! Eyyām-ı faśl-ı rebįǾ ve mevsim-i gül ü
gülnār irdi. Ĥālā ki bu kemter bendelerüŋde şol ķudret yoķ ki.
ﺩست الله ﺭخی گیرﻡ ﻭ بباﻍ ﺭﻭﻡ
1047اغیاﺭ

52.

بکوشه بنشینم که خالی اﺯ

Dest-i lāle-ruħį gįrem ü be-bāġ revem
Be-kūşe be-nişįnem ki ħālį ez-aġyār

Maĥśūl-ı Beyt: Merĥūm memdūĥdan cāǿize vü iĥsān u Ǿināyet ŧaleb ŧarįķiyle buyurur ki: Ey
Şāh! Faśl-ı bahār ve mevsim-i gül ü gülnār irdi. Ĥālbuki bende şol ŧāķat yoķ ki bir lāle-ruħ
nāzenįn ile dest-be-dest olup bāġ u būstāna varup bir gūşe-i vaĥdetde oŧuram ki ol gūşe
aġyārdan tehį ola, dimekdür.
بدست خاصه ﺩﺭ ایاﻡ کل تهی ﺩستی
1048چناﺭ

53.

برآمد اﺯ غم آﻥ ﺩﻭﺩ اﺯ ﺩﺭﻭﻥ

Be-dest-i ħāśśa der-eyyām-ı gül tehį-destį
Ber-āmed ez-ġam-ı ān dūd ez-derūn-ı çenār

1046

Ey dünyanın sığınacağı yer! Bahar ve gül mevsimi geldi. (Lakin) bende o kadar güç yok ki.

1047

Bir lale yüzlü sevgilinin elini tutarak bahçeye gideyim. Yabancılardan uzak bir köşeye oturayım.

1048

Fakirlik özellikle de gül mevsiminde kötüdür ve bu kederden dolayı çınar ağacının içinden duman yükseldi.
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Bu beytde daķįķan budur ki berg-i çenār ŧıbķ-ı benān-ı insān gibi olup dāǿimā güşāde-dest
olup eline rūzgārdan ġayrı hįç nesne girmedüginden bir mertebe maġmūm u mükedderdür
ki derūnından keŝret-i ĥasret-i Ǿadem-i servet-i yesārįden ŧuman çıķmaķdadur. Zįrā sāl-ħorde
çenārlaruŋ derūnı muĥriķdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bā-ħuśūś mevsim-i gül ü gülnārda tehį-destį mertebe-i bed viremezdür ki ol
tehį-destlik ġam u ālāmından derūn-ı çenārdan ŧuman çıķar. YaǾnį tehį-destlik Ǿaźābını çenār
bile Ǿadem-i taĥammülinden nāşį derūnı dāġ-dār olmaķdadur ki ol cemādāt maķūlesidür. Pes
ben ne ŧarįķile śabr u ārām idem, dimekdür.
عجب مداﺭ که ﺩﺭ باﻍ ﺩهر سومن ﺭا
1049گفتاﺭ

54.

هوای مدﺡ تو آﺭﺩ ﺯبانش ﺩﺭ

ǾAceb medār ki der-bāġ-ı dehr sūsen-rā
Hevā-yı medĥ-i to āred zebāneş der-güftār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Ǿucbe ķılma. YaǾnį maĥall-i istiġrāb degildür eger bāġ-ı dehrde sūseni āzādeyi medĥüŋ güftāra getürürse yaǾnį sūsen-i ħāmūş, zebān dırāz idüp medĥüŋle güftāre
gelürse taǾaccüb olınur mevād degildür, dimekdür.
[105b]
مسبحاﻥ نهانخانه صوامع قدﺱ
1050کاﺭ

55.

پی ﺩعای تو هستند ﺭﻭﺯ ﻭ شب ﺩﺭ

Müsebbiĥān-ı nihān-ħāne-i śavāmiǾ-i ķuds
Pey-i duǾā-yı to hestend rūz u şeb der-kār

“Müsebbiĥān” cemǾdür, tesbįĥ idiciler, dimekdür. “ŚavāmiǾ” śavmaǾanuŋ cemǾidür.
Ħānķāh maǾnāsınadur. Ķuds-i ŧāhir dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Nihān-ħāne-i ķurb-ı ķuds śavmaǾalarınuŋ musebbiĥleri rūz u şeb senüŋ duǾāyı beķā-yı Ǿömr ü devletüŋ peyindedür, dimekdür.
جماعتی به ﺭکوعند ﻭ فرقه بسجوﺩ
1049

Felek bahçesinde senin övgün hevesi susam çiçeğini dile getirirse şaşırma.

1050

Kutsal manastırların gizli odalarındeki âbidler sana dua etmek için gece gündüz çalışmaktalar.
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1051استغفاﺭ

همی کنند گرﻭهی ستاﺩﻩ

CemāǾatį be-rükūǾend ü fırķa be-sücūd

56.

Hemį konend gürūhį sitāde istiġfār
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Bir alay cemāǾat saŋa taǾžįmen rükūǾda olup bir fırķası daħı hemįşe
sücūddadurlar. Ve bir ŧaķım ķıyāmen dāǿimen istiġfārdadurlar. RükūǾdan murād şāhlar
ĥużūrında ehl-i meśāliĥ varup miyānın kemer idüp temennį itdükleridür. Ve daħı sücūddan
murād şol mübārizlerdür ki başların uġurına oynadup fedā iderler. İstiġfārdan murād
şunlardur ki ĥużūr-ı pādişāhįde elpençe ķıyāmda ŧururlar. Vallāhu aǾlem.
هالﻝ ﻭاﺭ بکنجی فتاﺩﻩ عرفی هم
1052خونباﺭ

نهاﺩﻩ ﺭﻭی بخاک ﻭ ﺩیدﻩ

Hilālvār be-küncį fütāde ǾUrfį hem

57.

Nihāde-rūy-be-ħāk ü dįde-i ħūn-bār
“Hilāl” Ǿādetā ķulaķ hilāli dimekdür ki żāyiǾ olsa bir gūşeye nihān olur.
Maĥśūl-ı Beyt: ĶıŧǾa: Mādām ki bir alay cemāǾat rükūǾda ve bir fırķası sücūdda ve bir ŧaķımı
daħı ķıyāmen ħiźmet-i şāhānelerinde iŝbāt-ı vücūd itmekdedürler. ǾUrfį daħı mānend-i hilāl
żaǾf-ı ĥāl ile bir gūşeye düşmiş dįde-i ħūn-bār ile derūnı ħāke ķoyup duǾā-yı ħayruŋuz
ħiźmetindedür, dimekdür.
بقای عمر ترا اﺯ خدای می ﻁلبد
1053نهاﺭ

58.

پس اﺯ ﺩعای صباﺡ ﻭ ﺭﻭاﺡ لیل ﻭ

Beķā-yı Ǿömr-i to-rā ez-Ħudāy mįŧalebed
Pes ez-duǾā-yı śabāĥ u revāĥ-ı leyl ü nehār

“Revāĥ” ķable’z-zamān dinilecek meǿālinde istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! ǾUrfį dįde-i ħūn-bār ile rūy-ı Ǿubūdiyetin ħāke berāber idüp senüŋ
Ǿömr ü devletüŋ beķāsını Cenāb-ı Bāķį’den istidǾā ider. Andan evvelki leyl ü nehār zevāl

1051

Bir camaat rükuya eğilmiş ve bir diğeri secdededir. Bir taife de ayakta durarak istiğfar ederler.

1052

Urfî de hilal gibi bir köşeye düşmüş ve kanlı gözlerle yüzünü toprağa koymuş.

1053

Sabah ve akşam duasından sonra gece gündüz Allah’tan senin ömrünün uzunluğunu diler.
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bula. YaǾnį şol śabāĥa mensūb duǾādan śoŋra ki leyl ü nehār zamānından evvel ola ve’lĥāśıl leyl ü nehār zevāl bulmadan devletüŋ zevāl bulmasını temennį ider, dimekdür.
نهاﻝ باﻍ حیاتت باﺩ امین
1054خاﺭ

59.

ﺯنند با حواﺩیث مثاﻝ گل اﺯ

Nihāl-i bāġ-ı ĥayātet hemįşe bād emįn
Zenend bā-ĥavādįŝ miŝāl-i gül ez-ħār

“Tünd-bād” muħālif rūzgār maǾnāsınadur. Ve śarb yel dimekdür. “Ĥavādiŝ” ĥudūŝı olan
āfetlerden kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Bāġ-ı ĥayātuŋ nihāli hemvāre tünd-bāđ u ĥavādiŝden emįn olsun.
Niteki gül ħārdan emįndür. Zįrā gül eŧrāfında gerçi ġalebe-i ħār vāķıǾdur. Lākin güle źerreveş
mażarratı yoķdur.
بهاﺭ عمر تو سرسبز باﺩ چندانی
1055بهاﺭ

60.

که ﺩی ﺯعدﻝ تو گیرﺩ مزاﺝ فصل

Bahār-ı Ǿömr-i to ser-sebz-i bād-ı çendānį
Ki dey zi-Ǿadl-i to gįred mizāc-ı faśl-ı bahār

Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh! Senüŋ bahār-ı Ǿömrüŋ şol vaķte dek ter ü tāze olsun ki Ǿadāletüŋ
feyżi eŝerinden ŧabįǾat-ı dey mizāc-ı bahār ŧuta. YaǾnį ŧabįǾat-ı dey bahār mizācın ŧutduķca
Ǿömrüŋ bahārı ŧarāvet-yāb olsun, dimekdür.
[106a]
Zįrā her ķış ki gelür Ǿaķabince faśl-ı bahār muķarrerdür. Murād bahār-ı Ǿömrüŋ ilā-yevmi’lķıyām āzürde-i bād-ı ħazān ve perjmüde-i ālām-ı dehr-i sāmān olmasun, dimekdür. Bu
ķaśįde, merĥūmuŋ bahāriyye ķaśįdelerinden idi. Ol sebebden ibtidā ve intihāsını bahār ile
tezyįn eylemişdür.
19
Ĥarfü’z-zā der-medĥ-i Ĥażret-i Seyyid-i Veled-i Ādem Śallallāhu ǾAleyhi Ve sellem
1054

Senin hayat bahçenin fidanı hadiseler fırtınasından, çiçeğin dikenden olduğu gibi güvende olsun.

1055

Senin ömrün baharı öyle yemyeşil olsun ki kış senin adaletinden bahar mevsiminin huyunu alsın.
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[feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün]

آمد آشفته بخوابم شبی آﻥ مایه ناﺯ
1056گداﺯ

برﻭﺵ مهر فزا ﻭ بنگه صبر

1. Āmed āşufte be-ħˇābem şebį ān māye-i nāz
Be-reviş-i mihr-fezā vü be-nigeh-i śabr-güdāz
“Āşufte” bulanıķ ve ķarışıķ ve ġażabnāk maǾnāsına daħı müstaǾmeldür. “Ān” mıśrāǾ-ı
ŝānįde śıfatlar ile mevśūf dil-bere rāciǾdür. “Māye-i nāz” nāz u kirişme ser-māyelü maĥbūb
dimekdür. “Güdāz” eridici ve maĥv idici dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ne saǾādetlü ve ne şereflü ħˇāb idi. Ol ħˇāb ki bir nāz u kirişme ser-māyelü
cānān, āşufte olduġı ĥālde gelmişidi. Bir maĥbūb-ı dil-firįb idi ki revişinde maĥabbet-efzā
ve bir nigāhla Ǿāşıķuŋ śabr u ķarārın eridüp bį-tāb u tüvān eylerdi. YaǾnį bir gice ħˇābumda
bu śıfatlar ile mevśūf şāhid-i āşufte olduġı ĥālde gelmişidi, dimekdür.
ﻭﻩ چه شب سرمه آهوی غزاالﻥ ختن
1057ﻁراﺯ

ﻭﻩ چه شب ﻭسمه ابرﻭی عرﻭساﻥ

2. Veh çe şeb sürme-i āhū-yı ġazālān-ı Ħoten
Veh çe şeb vesme-i ebrū-yı Ǿarūsān-ı ŧırāz
“Veh çe şeb” ziyāde ĥasretüŋden buyurur ki: Āh ne saǾādetlü ve ne şereflü mübārek gice idi,
dimekdür. “Āhū” bu maĥalde “dįde” maǾnāsına aħź olına. “Ħoten” Ħıŧā ve Ħoten dimekle
Çįn-i Māçįn iķlįminde maǾrūf yerlerdür ki misk ol diyāruŋ āhūları nāfelerinden ĥāśıl olur.
Nitekim dįger ķaśāǿidde źikri geçmişidi. “Vesme” şol rāstıķ boyadur ki ħātūnlar zįnet içün
ebrūlarına çekerler. “Ŧırāz” zįnet maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Āh u feryād u nāle vü fiġān ol şereflü mübārek gice ne mertebe ĥuceste vü
meymūn gice idi ol gice ki siyāhlıķ leŧāfetinde Ǿarūs-ŧırāz olan vesme-i ebrū gibi idi. Ol
giceki siyāhlıķ leŧāfetinden Ǿarūs-ŧırāz olan vesme-i ebrū gibi idi. YaǾnį mihr-efzā ve şįveger
cānān ħˇābuma geldügi gicesi bir mübārek ü münevver gice idi ki vaśfı Ǿadem-i imkāndur.
Bu maĥalde ol mübārek şeyǿüŋ leźźetin kemā-yenbaġį beyāndan Ǿacz gösterüp buyurur ki:

1056

Yürüyüşüyle sevgi arttıran ve bakışıyla sabrı eriten o naz kaynağı bir gece darmadağın düşüme girdi.

1057

Ah ne gece! Hoten ceylanlarının sürmesi! Ah ne gece! Talas gelinlerinin kaşının kalemi!
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Āh u feryād ki ol mübārek şeb-i viśālüŋ aĥvālin beyān idememege defǾ-i ārzū idem,
dimekdür.
خواﺏ نی ﺯاﻭیه ﺩاﺭ حرﻡ ﻭالی حسن
1058ﺭاﺯ

خواﺏ نی آینه صوﺭﺕ هر معنی

3. Ħˇāb nį zāviye-dār-ı ĥarem-i vālį-i ĥüsn
Ħˇāb nį āyine-i śūret-i her-maǾnį-i rāz
“Vālį-i ĥüsn” nūr-ı ezel ola ki ol nūr-ı Resūl Ǿaleyhi’s-selāmdur. Nitekim bu nūr-ı ezelüŋ
ĥaķķında Mollā Cāmį merĥūm buyurur.
Beyt:
اﻭلین ﺯاﺩﻩ قـدﺭﺕ قلمسـت
1059ﺭقـمسـت

که ﺯ نوکش ﺩﻭ جهاﻥ یک

Evvelįn zāde-i ķudret ķalemest
Ki zi-nevkeş dü cihān yek raķamest
نه قلم بلکه یکی تاﺯﻩ نهاﻝ
1060جماﻝ

ُﺭسـته اﺯ ﺭﻭضه اقـلیم

Ne ķalem belki yekį tāze nihāl
Reste ez-ravża-i iķlįm-i cemāl
گوهـر معنی خیرالبشـرسـت
1061ثمرسـت

که مر آنرا شـدﻩ تخم ﻭ

Gevher-i maǾnį ħayrü’l-beşer
Ki mer ān-rā şode toħm u ŝemerest

1058

Rüya değil sanki güzellik valisinin sarayının harem kethüdası, bütün sırların manasının yüzünü gören bir

ayna.
1059

İki cihânın onun ucunda tek bir rakam olduğu kudretin ilk yarattığı kalemdir.

1060

Kalem değil de cemal ülkesinin bahçesinden çıkan bir taze fidan.

1061

İnsanların en iyisi dediği anlamın incisidir ki onun tohumu ve meyvesi hâline gelmiştir.

759

سـلک هـستی چو ﺩﺭ آید به شـماﺭ
1062کاﺭ

ﻭی بوﺩ ا َ ّﻭﻝ فکر آخر

Silk-i hestį çü der-āyed be-şumār
Vey buved evvel fikr-i āħir-i kār
صوﺭتش گرچه ﺯ آﺩﻡ ﺯاﺩﻩ
1063افـتاﺩﻩ

معـنیش اصل ﻭجوﺩ

Śūreteş gerçi zi-Ādem zāde
MaǾnįş aśl-ı vücūd üftāde
ﺭﻭشـنسـت این بر فـرﺯانه
1064ﺩانه

که ﺯهم ﺯاﺩ ﺩﺭخت ﻭ

Rūşenest įn ber-ferzāne
Ki zi-hem zād dıraħt u dāne
قـبله بندﻩ ﻭ آﺯاﺩ َﻭیَسـت
1065ﻭیسـت

ِ عل
َ َ ت غایی ایجاﺩ

Ķıble-i bende vü āzād veyest
Ǿillet-i ġāyį įcād-ı veyest

اﺯ ﺭخـش نوﺭ ﺭبایی همه ﺭا
1066

ﻭﺯ ﺩ ََﺭﺵ کا ﺭگشـایی همه ﺭا

4. Ez-ruħeş nūr rubāyį heme-rā
V’ez-dereş kār-güşāyį heme-rā
[106b] Bu nūr-ı ezeldür ki cemįǾ-i ħāś u Ǿāmmuŋ pįşvāsıdur.

1062

Varlık ipi sayılırken o fikrin evveli ve işin sonuydu.

1063

Sureti insandan doğmuş olsa da mânası varlığın özü olarak ortaya çıkmıştır.

1064

Bilgenin nezdinde ağaç ve tohumun birbirinden doğduğu açıktır.

1065

Köle ve özgürün kıblesi O’dur, fıtratın nihaî nedeni O’dur.

1066

Herkes O’nun yanağından nur alıyor ve O’nun dergâhı herkese dermandır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Źikri sebķat iden aĥvāli müşāhede eyledügüm şeyǿde baŋa vāķıǾ olan dūş
degildi. Belki vālį-i ĥüsn zāviyesinüŋ ĥarām-dārı yaǾnį ol ħˇāb baŋa ħˇāb u rüǾyā degildi
ancaķ ĥüsn ĥakeminüŋ zāviyesinüŋ ĥarem-dārı idi. Bu maĥalde ħˇābı ol nūra ĥarem ü mesŧūr
olınacaķ maĥal įrād idüp buyurur ki: Ħˇābum sāǿir nās nā-ħˇābı gibi degildi. Ancaķ ol ĥüsn
vālįsi olan maĥbūbuŋ ĥarem zāviye-dārı idi. Ve’l-ĥāśıl ol ħˇab-ı ġaflet pes hem vālį-i ĥüsn
ĥaremi zāviye-dārı ve hem kāffe-i maǾānį-i esrāruŋ śūret āyįnesi idi ki bu miŝillü devlet-i
cāvidāndan rū-nümā eyledi. Pes ol ħˇāb bir āyįne idi ki bu ķadar esrārı andan münāžara vü
müşāhede eyledüm. Ve daħı vālį-i ĥüsni ol ħˇāb zāviyesi ĥareminde gördüm, dimekdür.
چه پریچهرﻩ نگاﺭی که نداﺭﺩ مثلش
1067باﺯ

ﺩﺭ پس پرﺩﻩ فطرﺕ فلک لعبت

5. Çe perį-çehre nigārį ki ne-dāred miŝleş
Der-pes-i perde-i fıŧrat felek-i luǾbet-bāz
“Fıŧrat” ħilķat maǾnāsınadur. “LuǾbet-bāz” şuǾbede-bāz u ĥoķķa-bāz maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħˇābumda müşāhede ķılduġum ser-māye-i nāz ve śabr-güdāz maĥbūb bir
perį-çehre şāhid idi ki luǾbet-bāz felek ħalķı perdesinüŋ verāsında miŝl ŧutmaz. YaǾnį bir
maĥbūb-ı yek-tā ve bir dür-dāne-i bį-hem-tā idi ki miŝli nüh ħum-ı eflākde māder-zād
olmamış. Daħı ol müyesserdür.
پای ﺭا شب همه شب ﺩیدﻩ بپایی سوﺩﻡ
1068باﺯ

که برﻭیم ﺩﺭاین ﻭاقعه ﺭا ساخته

6. Pāy-rā şeb heme şeb dįde-be-pāy mįsūdem
Ki be-rūyem der-i įn vāķıǾa-rā sāħte bāz
“Şeb heme şeb” gice bütün gice dimekdür. “Be-pāyį” başdan başa. “Sūdem” nefs-i
mütekellim vaĥdedür. Sürdüm maǾnāsınadur. “Sāħte” eyledi yāħūd eylesün maǾnāsına aħź
olına. “Pāy” taǾbįri giceye bu ŧarįķle nisbet vardur ki rūz giderek aħşama ķarįb olup keǿenne
gice yüriyerek geldügi ve giceligine dāħil olduġıdur. Pes buyurur ki:

1067

Ne peri yüzlü benzeri olmayan bir sevgilidir. Felek, fıtrat perdesinin ötesinde onun benzerine sahip değildir.

1068

O vakıayı tekrar göstermesi için yüzümü bütün gece o gecenin ayağına sürerim.
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Maĥśūl-ı Beyt: Şeb heme şeb dįde-i baśįretümi ol gicenüŋ mübārek ayaġına sūde iderdüm ki
bu esrār-ı nā-mütenāhį devlet-i cāvid ķapusını gözüme ve yüzüme güşāde eyledi. YaǾnį ol
mübārek ħˇābı gördügüm şeyǿüŋ ayaġına bütün gice yüz sürdüm ki bu ķadar esrāruŋ fetĥ-i
bābına bāǾiŝ oldı. Yāħūd tekrār ol aĥvāl-i nā-şenįde ve ol nūr-ı nā-dįdeyi göstersün içün
heme şeb yüzümi ayaķlarına sürdüm, dimek ola.
ﺩیدﻡ القصه که خوﺵ گرﻡ عناﻥ است ﺭﻭاﻥ
1069نیاﺯ

سوﺩﻡ اندﺭ قدمش چهرﻩ بصد عجز ﻭ

7. Dįdem el-ķıśśa ki ħoş germ-Ǿinānest revān
Sūdem ender-ķademeş çehre be-śad Ǿacz ü niyāz
ĶıŧǾa: “Germ-Ǿinān” luġatde ķızġın dizginlerdür. Murād tįz-reftārdan kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ve’l-ĥāśıl ŧūl u dırāzı
[107a]
terk idüp muħtaśar olaraķ buyurur ki bālāda źikri sebķat iden maĥbūbuŋ evśāf-ı mālānihāyesi bir ŧarafa dursun, hemān gördüm ki germ-Ǿinān birle ħoş-reftār idüp giderdi. Pes
iverek varup çehremi yüz Ǿacz u niyāz ile ayaġuŋ rikābına sürdüm, dimekdür.
گفتم ای عربدﻩ جو چیست گناهم که ﺩیگر
1070ناﺯ

بتعرﺽ همه خشمی بتغافل همه

8. Goftem ey Ǿarbede-cū çįst günāhem ki dįger
Be-taǾarruż heme ħaşmį be-teġāfül heme nāz
“ǾArbede-cū” fitne-cū maǾnāsınadur. “TaǾarruż” tekdįr ü taǾźįr maǾnāsınadur. Ħaşmde olan
“yā” yā-yı ħiŧābiyyedür, Ǿaźāblusuŋ, dimekdür. “Teġāfül” bir nesneyi görmemege ķaśd idüp
ġaflet itmege dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Hezār Ǿacz u niyāz ile pā-pūş eyledükde tażarruǾ birle didüm ki: Ey Ǿarbedecū vü fitne-engįz źāt! Āħirete günāhuŋ Ǿaźābına sezāvār oldum ki ben faķįre heme taǾarruż
u ħışmla teġāfül ve heme nāz eylesün. YaǾnį ben Ǿācizden ne Ǿiśyān śādır oldı ki hem ħışm
u teġāfül birle nāz u kirişmeler idüp iǾrāż idersüŋ, dimekdür.
1069

Sözün kısası sevgilinin hızla gittiğini gördüm ve yüzlerce âcizlik ve niyazla ile yüzümü ayağına sürdüm.

1070

Dedim ki ey fitneci suçum ne ki artık gazabın hışmla ve nazın da görmezden gelerektir.
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گفت این خوﺩ نه گناهست که ساکت شدﻩ اي
1071اعجاﺯ

اﺯ ثنا گستری شاﻩ سریر

9. Goft įn ħod ne-günāhest ki sākit şodeį
Ez-ŝenā-güsterį-i şāh-ı serįr-i iǾcāz
MıśrāǾ-ı evvelįde olan “ne” istifhāmiyyedür. Meŝelā günāh degil mi yerine istiǾmāldür.
“Sākit” sükūt’dandur. “İǾcāz” luġatde ħārıķ-ı Ǿāde olan şeyǿüŋ žuhūrıyla ħuśemāyı ilzām u
iskāt idüp Ǿacze uġratmaġa dirler. Nitekim nice nice lā-yuǾad u lā-yuĥśā ħārıķ-ı Ǿāde
muǾcizeler ol Ĥażret-i Ħayru’l-Beşer śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemden žuhūr idüp ve ķabāǿili ħāriciye-i ǾArab bu gūne muǾcizeler ile dem-beste olup ġayr diyecek kelām
bulamaduķlarından Mecnūn’dur, dirlerdi. Pes anlaruŋ kelām-ı bed-fercāmların tekźįb içün
Ĥażret-i Ħallāķ-ı Cihān TeǾālā şānuhū Ǿani’ş-şibih ve’n-noķśān kelām-ı ķadįminde
buyurdılar ki: “Vemā śāĥibukum bimecnūn”1072. YaǾnį sizüŋ śāĥibüŋüz Muĥammed Mecnūn
degildür belki sizler Mecnūn’suŋuz dimek olur. Ve daħı “iǾcāz” dimekden murād Ǿaleyhi’sselāmı ögmekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol germ-Ǿinānuŋ rikābına yüz sürüp Ǿacz ile Ǿöźr dileyüp cürmüm nedür ki
benden bu derece teġāfül idersüŋ dimekde cevāb virüp didi ki: Ey ǾUrfį! Bu günāh u cürm
degil mi ki bu derece sākit ŧurursuŋ? YaǾnį bundan büyük günāh nice ola ki şāh-ı serįr-i
iǾcāzuŋ ŝenā vü sitāyişgerliginde śarf-ı maķderet itmeyüp sükūtda ŧurursuŋ? Diyüp beni iskāt
eyledi, dimekdür.
منفعل گشتم ﻭ فی الحاﻝ بواﺩی مدیح
1073تاﺯ

مرکب ﻁبع جهاندﻡ بهوای تک ﻭ

10. MünfaǾil geştem ü fi’l-ĥāl be-vādį-i medįĥ
Merkeb-i ŧabǾ çehāndem be-hevā-yı tek ü tāz
“Çehāndem” śıçratdum, dimekdür. “Tek ü tāz” teküpū atı öteye beriye ķoşdururular.

1071

Dedi bu bir günah değil mi ki mucize tahtındaki şahı methetmekten susmuşsun.

1072

“(Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.” (Tekvîr/81:22)

1073

(Bu sözden) kırıldım ve derhal fıtrat atımı koşturmak için övgü vadisine sürdüm.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ol germ-Ǿinān yerine beyt-i evvelįyi cevāb idince der-ĥāl münfaǾil ü
müteǿeŝŝir olduġum ĥālde vādį-i medĥ ü sitāyişüŋ meyl ü hevāsı cānibine mürekkeb ŧabǾı
śaçradup tek ü tāza başlatdum. YaǾnį ol şāh-ı serįr-i iǾcāzuŋ medĥ ü ŝenāsına şürūǾ eyledüm,
dimekdür.
[107b]
ﺭﻩ نبرﺩﻡ بسوی کشوﺭ معنی هر چند
1074فراﺯ

که ﺩﺭآﻥ باﺩیه ﺭاندﻡ به نشیب ﻭ

11. Reh ne-bordem be-sūy-ı kişver-i maǾnā her çend
Ki der-ān bādiye rāndem be-nişįb ü firāz
“Rāndem” sürdüm ve śıçratdum, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Her çend ki ŧabǾum esbini vādį-i medĥ ü ŝenā cānibine śıçratdum lākin iķlįmi maǾnā ŧarafına bir dürlü yol bulmadum. YaǾnį bādiye-i sitāyişgerlik şįb ü firāzına her ne
ķadar ŧabǾum esbini śaldum ve śıçratdum lākin cānib-i iķlįm-i maǾnāya yol iletemedüm.
YaǾnį Şāh-ı Ekrem śallallāhu Ǿaleyhi ve selleme sezāvār maǾnā vü elfāž bulamadum,
dimekdür.
گریه آلوﺩ فتاﺩﻡ ﺩگر اندﺭ قدمش
1075نیاﺯ

گفتم ای مایه آﺭاﻡ ﺩﻝ اهل

12. Girye-ālūd fütādem diger ender-ķademeş
Goftem ey māye-i ārām-ı dil-i ehl-i niyāz
“Māye” ser-māye dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki cānib-i iķlįm-i maǾnāya yol buldum, hemān-dem girye-ālūd feryād
u fiġān iderek yine ol germ-Ǿinān şāha varup ħāk-ı ķademine düşdüm. Ve niyāz u zār idüp
didüm ki: Ey ehl-i niyāzuŋ derdmend ķalblerinüŋ māye-i āsāyiş ü rāĥatı.
اﺯجبین چین بگشا تا ﺩﻝ من جمع شوﺩ

1074

O sahrada aşağı yukarıya at koştursam da mana ülkesi tarafına yol alamadım.

1075

Ağlayarak onun ayağına kapandım ve ey dua sahibinin gönül huzurunun nedeni, dedim.
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1076پرﻭاﺯ

که سراسیمه کند مرﻍ خیالم

13. Ez-cebįn çįn be-güşā tā dil-i men cemǾ şeved
Ki ser-ā-sįme koned murġ-ı ħayālem pervāz
“Cebįn” nāśiye be-Türkį alın maǾnāsınadur. “Çįn” buruşuķluķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol germ-rev şāhide niyāz idüp didüm ki: Ey ehl-i niyāzuŋ māye-i āsāyişi!
Ħışm u teġāfülden cebįnüŋüzde vāķıǾ çįn-i cebįni güşād idüp bir miķdār ħandān ol tā ki serā-sįme olan murġ-ı ħayālüm pervāz eyleye. YaǾnį ben faķįre infiǾālüŋüzden mūrġ-ı ħayālüm
ser-sem olup kişver-i maǾnāya reh ve bāl ü per bulamadı. Pes ey Şāh! Keremüŋüzden ben
faķįre ħande-rūluķ eyle tā ki ser-ā-sįme olan murġ-ı ħayālüm cemǾ olup kişver-i maǾnāya
bāl ü per peydā eyleye, dimekdür.
این سخن ﺩﺭ ﺩلش اﺯ ﺩﺭﺩ اثر کرﺩ ﻭ سرﻡ
1077باﺯ

برگرفت اﺯ قدﻡ خویش ﻭ بلطف آمد

14. Įn süħan der-dileş ez-derd eŝer kerd ü serem
Ber-girift ez-ķadem-i ħˇįş ü be-luŧf āmed bāz
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda źikr olınan kelimāt-ı niyāz-āveri mādām ki ol şāhid-i maǾnānuŋ
ķalbine derd ü ĥüzn ŧarįķiyle eŝer eyledi, hemān-dem luŧf u kerem birle başumı sürdügüm
rikābından mübārek eliyle ŧutup ķaldurdı, dimekdür.
بی محابانه ﺯﺩﻡ بوسه بدستش اﺯ شوﻕ
1078ﻁراﺯ

گفتم اکنوﻥ باجاﺯﺕ که شوﻡ ﻭحی

15. Bį-muĥābāne zedem būse be-desteş ü zi-şevķ
Goftem eknūn be-icāzet ki şevem vaĥy-ŧırāz
“Bį-muĥābāne” taķdįm olınup ne-bį-muĥābā yerine müstaǾmeldür, teklįfsüz dimekdür.

1076

Gönlümün huzur bulması için alnından kırışıkları aç zira gönül kuşum (bu gazaplı bakışından dolayı) başı

dönmüş bir şekilde uçuyor.
1077

Bu dertli sözüm onun gönlünü etkiledi ve başımı ayağından lutfla kaldırdı.

1078

Çekinmeden arzumdan dolayı elini öptüm ve şimdi izninizle vahy süsleyen olacağım.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ol şāhid-i maǾnāyı luŧf u Ǿinānıyla germ olduġın müşāhede itdügüm gibi fi’lĥāl teklįfsüz varup dest-pūs idüp źevķ ü şevķümden didüm ki: Şimdi icāzetüŋle vaĥye
mensūb eşǾār-ı tırāzuŋa iştiġāl idem, dimekdür.
ﺩﺭثنای شه کونین اماﻡ ثقلین
1079گداﺯ

که بوﺩ لمعه برﻕ غضبش کفر

16. Der-ŝenā-yı Şeh-i Kevneyn imām-ı ŝaķaleyn
Ki buved lemǾa-i berķ-i ġażabeş küfr-güdāz
Maĥśūl-ı Beyt: Şeh-i Kevneyn İmāmu’ŝ-Ŝaķaleyn śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ meddāĥı
olayum. Ancılayın bir imāmu’l-Ħudā ki anuŋ ķahr u ġażabınuŋ berķi şuǾlesi küfr ü đalāleti
maĥv idüp yoķ idicidür, dimekdür.
آنکه گر ﺭخش برافالک چهاند گرﺩﺩ
1080باﺯ

پشت نسر فلک اﺯ نقش سمش سینه

17. Ān ki ger raħş ber-eflak cehāned gerded
Püşt-i nesr-i felek ez-nakş-ı sümeş sįne-i bāz
“Raħş” ŧonanmış at dimekdür. “Çehāned” śıçradursa. “Nesr” luġatde kerkes didükleri ķuşdur
lākin
[108a]
bu maĥalde rūy-ı āsumānda tūb-ı müterākim olan encüm dimekdür. “Süm” ŧırnaķ maǾnāsına.
“Bāz” ŧoġan didükleri yırtıcı ķuşa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ancılayın Şāh-ı Kevneyn’dür ki: Eger esb-i śabā-reftārına süvār olup felek
üzerine śıçradup ĥamle itdürürse fi’l-ĥāl naķş-ı sümi felek püstini sįne-i bāz gibi munāķķāş
eyler. Ve’l-ĥāśıl ol Ǿālį cenāb esb-i ejder-miŝālin felege śıçradursa ĥamle-i vāĥidde tā saŧĥ-ı
felege Ǿurūc birle arķasını raħşınuŋ sümi mismārlarıyla mānend-i sįne-i bāz idüp nice nice
eŝerler ve naķşlar peydā itdürür, dimekdür.

1079

Derkenar: “Güdāz” eridici ve maĥv idici dimekdür. İki dünya şahı ve insan ile cinlerin önderinin methinde,

ki gazabının yıldırımının ışığı küfrü yakmaktadır.
1080

O eğer feleklere atını sürse, gökyüzündeki yıldızların sırtı onun toynağının deseni ile kartal göğsüne döner.

766

آنکه گر افعی ﺭمحش ﺭﻭﺩ اندﺭ ته خاک
1081ایاﺯ

ﺩﻝ محموﺩ برﻭﻥ آﻭﺭﺩ اﺯ ﺯلف

18. Ān ki ger efǾį-i rümĥeş reved ender-teh-i ħāk
Dil-i Maĥmūd birūn āvered ez-zülf-i Ayāz
“EfǾį” luġatde yılan dimekdür. Bu maĥalde mızrāķ ucına müstaǾmeldür. “Rümĥ” mızrāķ
dimekdür. “Teh” her nesnenüŋ ķaǾrına dirler. “Maĥmūd u Ayāz” bu maĥalde źikr olınduġı
hem leŧāfet-i maǾnā ve hem vezne muŧābıķ geldüginden vāķıǾ olmış. Sulŧān Maĥmūd
Ġaznevį ki kütüb-i muǾteberelere mesŧūrdur ki Ayaz’uŋ aślı dihķān-zādedür. Lākin pādişāh
eŝnā-yı şikārda anı rāst gelüp naķş itmiş. Andan alup kendine vezįr idinmişdi.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥ-ı Ǿālem olan Ĥażret-i Źāt-ı Etem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem öyle
śāĥib-i şevket ü mehābetdür ki eger anuŋ rümĥinüŋ efǾįsi teh-i ħāke ġavŧa urursa fi’l-ĥāl Şāh
Maĥmūd’uŋ ķalbini zülf-i Ayāz’dan bįrūn eylerdi. Ĥāśılı ol seyf-i ilāhį yaǾnį Muĥammed
ǾArabį Ǿaleyhi’ś-śalātu ve’s-selāmuŋ rümĥin ķaǾr-ı zemįne uġrasa dil-i Maĥmūd’dan sevdāyı zülf-i Ayāz’ı ŧışra idüp anı öyle beliyye-i Ǿaşķdan vāreste eyler. Zįrā Maĥmūd’uŋ vefātı
ĥālet-i Ǿaşķ-ı zülf-i Ayāzį idi. Pes eger ol rümĥ teh-i ħāke baş urursa fi’l-ĥāl Maĥmūd’ı ol
giriftārį-i belādan ħalāś eylerdi, dimekdür.
آنکه چوﻥ ﺩﺭکنف چتر همایوﻥ آثاﺭ
1082باﺯ

همعناﻥ ﻅفر اﺯ ﺭاﻩ غزا گرﺩﺩ

19. Ān ki çün der-kenef-i çetr-i hümāyūn-āŝār
Hem-Ǿinān-ı žafer ez-rāh-ı ġazā gerded bāz
“Kenef” ĥıfž u ĥimāye maǾnāsınadur. “Çetr” çādır ve çādır ķubbesi ve ortasına dirler. Meŝelā
güllerüŋ berglerinden tezyįn olan ķubbesine ve ortasına daħı çetr-i gül dirler. “Hem-Ǿinān-ı
žafer” žafere muķārin. YaǾnį mužaffer dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol İmāmu’ŝ-Ŝaķaleyn ve Şāh-ı Kevneyn mādām ki mužaffer olduġı rāh-ı
ġazādan çetr-i hümāyūn-āŝārlarına Ǿavdet buyura.
ﺯهرﻩ گیسو بگشاید که شوﺩ گرﺩ افشاﻥ
1081

O eğer mızrağının engerek yılanı toprağın içine girse Ayaz’ın zülfünden Mahmud’un gönlünü dışarı çıkarır.

1082

O, kutlu eserli şemsiyesinin himayesinde zaferle gaza yolundan geri döndüğü zaman.
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1083تاﺯ

اﺯ ﺭکابش که پذیرفته غباﺭ اﺯ تک ﻭ

20. Zühre gįsū be-güşāyed ki şeved gerd-efşān
Ez-rikābeş ki pezįrofte ġubār ez-tek ü tāz
“Peźįrofte” ķabūl maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki ol İmām-ı Ĥaķ ve Ĥabįb-i Muŧlaķ rāh-ı ġazādan cānib-i çetr-i
hümāyūn-āŝārlarına teşrįf buyuralar, fi’l-ĥāl Zühre ħāk-i pāy-ı kimyāsāy gelüp gįsūların
güşād eyler tā ki ol źāt-ı bį-hem-tānuŋ şiddet-i tek ü tāzından rikābında peźįrofte olan ġubārı
silküp daħı gįsūlara iśābet eylesün içün. Ve’l-ĥāśıl Zühre ol mübārek rikābuŋ ġubārından
kesb-i şeref içün gelüp gįsūların rikābında güşād eyler, dimekdür.
[108b]
فتح گوید چه کنی چشم من است این نه ﺭکاﺏ
1084مساﺯ

سرمه چشم جهاﻥ بین مرا پاک

21. Fetĥ gūyed çe konį çeşm-i men est įn rikāb
Sürme-i çeşm-i cihān-bįn-i me-rā pāk me-sāz
Maĥśūl-ı Beyt: Zühre gįsūların kesb-i şeref-i dünyā vü Ǿuķbā içün ol Ĥażret-i rikāb-ı ķamertābına güşād eyledügin fetĥüŋ kendisi müşāhede idicek Zühre’ye Ǿitāb birle ħiŧāb idüp dir
ki: Ey küstāħ! Ne bu şūhluķ ki fiǾle getürürsüŋ? Bilmez misüŋ ki bu mübārek rikāb benüm
kendi dįde-i baśįretümdür? Pes ey Zühre bu emelden meǿyūs ol daħı ol mübārek ġubār ki
rikāb-ı ķamer-tāb Ĥażret-i Seyyidü’ŝ-ǾŜaķaleyn śallallāhu TeǾālā Ǿaleyhi ve sellemüŋ
peźįroftesidür, benüm ŧūŧįyā-yı çeşmümdür. Pes ey Zühre anı dįdemden silme, dimekdür.
عرﺵ ﺭا گفت فلک مسند جاﻩ ﻭی ﻭ عقل
1085ﺭاﺯ

گفت هیهاﺕ یقین شد که نه ای محرﻡ

22. ǾArş-rā goft felek mesned-i cāh-ı vey ü Ǿaķl
Goft heyhāt yaķįn şod ki neį maĥrem-i rāz
1083

Koşmaktan toz tutan üzengisinin tozunu silmek için Zühre yıldızı zülüflerini açar.

1084

Fetih der: Ne yapıyorsun? Bu üzengi değil benim gözümdür. Benim dünyayı gören gözümün sürmesini

silme.
1085

Kader, arşın onun ihtişamının tahtı olduğunu söyledi ve akıl (kazaya), heyhat senin sırra mahrem olmadığın

anlaşıldı, dedi.
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ĶıŧǾa: “Heyhāt” yazıķ ve ĥayf maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol Ĥażretüŋ cāh u celāleti mesnedi Ǿarşdur. YaǾnį Ĥażret-i Sulŧān-ı Enbiyā
śallallāhu TeǾālā Ǿaleyhi ve sellemüŋ merātib-i vālāsın felek göricek kendi kendine didi ki:
Anuŋ cāhın mesnedi Ǿarş-ı aǾlādur. Pes Ǿaķl-ı kül felekden bu kelimātı istimāǾ idicek didügi
heyhāt ki maĥrem-i rāz degil imişsüŋ. YaǾnį ey felek! Ol źātuŋ mesnedi Ǿarş degildür belki.
مسند جاﻩ ﻭی آﺭایش آﻥ باﺭگهش
1086فراﺯ

که بساﻁش بری اﺯ ننگ نشیب است ﻭ

23. Mesned-i cāh-ı vey ārāyiş-i ān bārgehįst
Ki bisāŧeş berį ez-neng-i nişįb est ü firāz
“Bisāŧ”dan murād irād-ı maĥaldür ki ol źātuŋ ārāyiş itdügi yerdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAķl-ı kül felege cevāb idüp didi ki: Ey felek! Sulŧān-ı Kevneyn ve
Mefħarü’ŝ-Ŝaķaleyn śallallāhu TeǾālā Ǿaleyhi ve sellemüŋ mesned-i cāhı şol bārgehüŋ zįnetsāzıdur ki anuŋ bisāŧı iniş yoķuş Ǿārından berįdür. YaǾnį ol mesned-i Ǿažamet bir dergāhuŋ
ārāyiş ü zįnetidür ki anuŋ bisāŧı şįb ü firāz Ǿārından berįdür ve dūrdur. Ve’l-ĥāśıl bir dergāhuŋ
zįnet ü zįveridür ki ne şįb ve ne firāzı ve ne şeş cihetde yeri ola. Belki ķābe ķavseyn ve
maĥall-i ķurbuŋ müşerrefidür, dimekdür.
شعله خاﻁر اﻭ ﺭا چه شرﺭ چشمه مهر
1087ﺭاﺯ

گریه خامه اﻭ ﺭا چه اثر خندﻩ

24. ŞuǾle-i ħāŧır-ı u-rā çe şerer çeşme-i mihr
Girye-i ħāme-i u-rā çe eŝer ħande-i rāz
Bu beytüŋ iki mıśrāǾında daħı istifhām ŧarįķiyle suǿāl ü cevāb vardur. “Şerer” āteş ķılcımına
dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol źāt-ı bį-hem-tānuŋ ħāŧırınuŋ şuǾlesi ne şererdür diyü suǿāl vārid olursa
cevāb vir ki ol şerer şemsüŋ dįdesidür ve yine ol źātuŋ ħāmesinüŋ giryesi nedür diyü suǿāl
vārid olur ise cevāb eyle ki esrār-ı ilāhį ħandesidür. YaǾnį ol źātuŋ ħāŧırı şuǾlesinüŋ berķ ü

1086

Onun ihtişamının tahtı, düzeni aşağı ve yukarı aybından münezzeh sarayın makamının süsüdür.

1087

Onun gönlünün ateşi ne? Güneşin gözündeki alev, onun kaleminin gözyaşı ne? İlahî sırrın handesi.
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şereri ki Ǿālemi iĥāŧa eylemişdür, nedür? Dirlerse çeşme-i mihrdür diyü cevāb eyle. Zįrā
Ǿālemi iĥāŧa itmekde şemsle münāsebetleri ħoş vāķıǾdur. Pes anuŋ ķalem-i muǾciz-raķamın
giryesi nedür bu derece bį-ķarārdur? Cevāb eyle ki ol girye hemįşe ħande-i esrārdur ve
hemvāre nāžım-ı esrārdur, dimekdür.
ﺩﺭ جواﺭ حرمش عرﺵ مشرﻑ بسجوﺩ
25. Der-civār-ı ĥaremeş Ǿarş müşerref be-sücūd
[109a]
1088بنیاﺯ

ﺩﺭ ﺩیاﺭ کرمش جوﺩ موﻅف

Der-diyār-ı keremeş cūd muvažžaf be-niyāz
“Muvažžaf” važįfelenmiş maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾArş-ı berįn ol mefħar-ı ĥūr-ı Ǿaynuŋ ĥarem civārında secde ile müşerref olup
hemįşe ižhār-ı Ǿubūdiyetdedür. Ve daħı cūd u seħānuŋ kendisi ol ĥażretüŋ kerem ü iĥsānı
diyārında važįfelenmişdür. YaǾnį cūd ki Ǿālemüŋ ser-tācı ve bāǾiŝ-i zindegānıdür. Ol kān-ı
seħānuŋ diyārında važįfelensün içün hemvāre niyažda tā ki anuŋ kerem ü iĥsānıyla müşerref
olup kendini aŋa nisbet ide, dimekdür.
ای که اﺯ نشئه اﻭاﺯﻩ عدﻝ تو بخواﺏ
1089ﺩﺭاﺯ

فتنه چوﻥ ﺯلف ﺩالﺭاﻡ کند پای

26. Ay ki ez-neşǿe-i āvāze-i Ǿadl-i to be-ħˇāb
Fitne çün zülf-i dil-ārām koned pāy dırāz
“Neşǿe” leźźet dimekdür. “Dil-ārām” göŋül eglencesi maĥbūba dirler. Nitekim şāǾir
buyurur.
MıśrāǾ:
Göŋül eglencesi maĥbūba dil-ārām dinür1090

1088

Onun sarayının yanında arş secde şerefini bulmuştur ve onun ihsan diyarında cömertlik dua ile

görevlenmiştir.
1089

Ey ki senin adaletin şöhretinin keyfinden fitne, sevgilinin zülfü gibi uykuda ayaklarını uzatır.

1090

Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Vehbî: Atabey Kılıç, 2007, s. 420.
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Pes maĥbūblaruŋ zülfi sitemkār olduġı Ǿuşşāķ-ı cefā-ħordelerden maǾlūmdur ki anları zülfi kemend ile śayd idüp envāǾ-ı gūne fitne vü beliyyāta giriftār iderler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey bāǾiŝ-i įcād-ı kāffe-i ümem v’ey penāh-ı nevǾ-i benį Ādem! Ne saǾādetdür
bu ki senüŋ Ǿadl ü dāduŋ āvāzesinüŋ neşǿesinden fitne-i felek ħˇābdadur. Ve daħı dil-ārām
u dil-firįb maĥbūblaruŋ zülfin sitemi žulme pāy-dırāzlıķ nice idebilüp Ǿuşşāķı rencįde
eylesünler? YaǾnį Ǿadl ü dāduŋ āvāze vü şöhreti şüyūǾ bulıcaķ fitne-i felek ħavfından sākit
olup dil-firįb maĥbūblaruŋ zülf-i perįşānları žulmden kef-i yed eylediler, dimekdür.
 تو پی ﺩﻭختن ﺩلق ﻭﺭﻉ1091ﺯاحتساﺏ
1092ساﺯ

ﺯهرﻩ ﺩﺭ سوﺯﻥ عیسی کشد ابریشم

27. Z’iĥtisāb-ı to pey-i dūħten-i delķ-ı veraǾ
Zühre der-sūzen-i ǾĮsį keşed ibrįşim-i sāz
“İĥtisāb” emr ü nehyüŋ ĥükmine dirler. “Delķ” yamalu ħırķa dimekdür. Anı ehl-i zühd giyer.
“VeraǾ” zühd ü taķvā maǾnāsınadur. “Sūzen” igne dimekdür. “Sāz” bunda Ǿādetā bozuķ teli
murāddur ki Zühre’ye münāsebeti der-kārdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı cihān! Emr ü nehyüŋ ĥükmi Zühre’nüŋ zühd ü veraǾ delķin dikmesin
peyindedür. YaǾnį Zühre ki felek sāzendesidür, senüŋ emr ü nehyüŋ ĥükmi cārį idicek, aŋa
zühd ü veraǾ ħırķasın dikmek içün bozuķ telini sūzen-i ǾĮsā’yā ibrişįm yerine çekdi. Ve’lĥāśıl bundan śoŋra Zühre ehl-i veraǾ olup ħırķa-i riyāżeti ber-dūş itse gerekdür, dimekdür.
تابد اﺯ نیر ﺭﺃیت ﺯ ﺯمین مرغاﻥ ﺭا
1093پرﻭاﺯ

سایه ﺩﺭجبهه خوﺭشید فتد ﺩﺭ

28. Tābed ez-neyyir-i reǿyet be-zemįn murġān-rā
Sāye der-cebhe-i ħurşįd füted der-pervāz
“Tābed” yıldurursa dimekdür. “Neyyir” güneş maǾnāsınadur.

1091

Derkenar: “İĥtisāb” sevāb ŧaleb itmek ve ĥesāb istemekdür lüġatde.

1092

Zühd hırkasını dikmek için senin emrinle Zühre yıldızı, İsa’nın iğnesine sazının ipek telini geçirir.

1093

Senin parlak fikrin yer yüzündeki kuşları aydınlatırsa, gölgeleri güneşin alnına düşer.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Tamām senüŋ reǿy ü fikrüŋ şemsi eger tāb-dār olursa ĥįn-i pervāzda
zemįn üzerinde ŧuyūruŋ sāyesi ħurşįdüŋ yüzine düşer. YaǾnį reǿyüŋ neyyiri bir mertebe tābdārdur ki şuǾlesi ŧuyūra iśābet eylese ol vaķtde ħurşįd ŧuyūrdan ĥāśıl olan sāye altına
[109b]
müstažil ü penāh getürür tā ki ĥarāret-i tābdan āsūde ola. Zįrā ħurşįdüŋ ĥarāret ve
ķızġınlıġından sāye altına penāh getürürler. Keźālik ol źātuŋ neyyir-i reǿyinüŋ tābından
ħurşįdüŋ kendisi pervāz iden ŧuyūruŋ sāyesi altına penāh getürür, dimekdür.
احتساﺏ تو اگر عاﺭﺽ نهی افرﻭﺯﺩ
1094ساﺯ

ای سرا پرﺩﻩ عصمت ﺯ تو با ﺯینت

29. İĥtisāb-ı to eger Ǿarıż-ı nehy efrūzed
Ey serā-perde-i Ǿiśmet zi-to bā-ziynet ü sāz
“İĥtisāb” sevāb ŧaleb itmek ve ĥesāb istemek maǾnāsınadur luġatde. Ammā burada bālāda
beyān olınan emr ü nehyüŋ ĥükmi dimekdür. “Efrūzed” şuǾle virürse dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Eger ĥükmüŋ emr ü nehyüŋ Ǿārıżını şuǾlelendürürse ķatı çoķ serāperde-i Ǿiśmet senden zįnet-sāz olur. YaǾnį emr ü nehyüŋ ĥükmini icrā iderseŋ serā-perde-i
Ǿiśmet müzeyyen olur, dimekdür. Ĥāśılı iĥtisābuŋ Ǿārıż-ı nehyi ižhār buyurup Ǿāleme muǾtād
eylerse yaǾnį nehyüŋ muǾtād-ı ķadįm olup Ǿāleme yasaġı ŧutmaķ murād iderse ol vaķt ey źātı şerįf! Serā-perde-i Ǿiśmet müzeyyen olur, dimekdür.
ﺯخمه هر چند که انگشت ﺯند بر لب تاﺭ
1095آﻭاﺯ

نغمه اﺯ بیم نیاﺭﺩ که برآﺭﺩ

30. Zaħme her çend ki engüşt zened ber-leb-i tār
Naġme ez-bįm ne-y-āred ki ber-āred āvāz
“Zaħme” sāzendeler sāz çalarken tezene ile tellerine urduķları mıżraba dirler. “Tār” bozuķ
sāz teli dimekdür. Nitekim źikri geçdi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey serā-perde-i Ǿiśmet! Ĥikmetüŋle zįnet-sāz olur bir mertebe ki eger naķdi engüşt leb-i tāra zaħme ursa yine ħavfından ŧāķat getüremez ki naġme eyleye. Pes beyt-i

1094

Senin hesaba çekmen eğer nehy men yanağını yakarsa, ismet sarayının perdesi senden süs ve düzen bulur.

1095

Mızrap, saz telinin dudağına her ne kadar parmak vursa da beste korkudan sesini çıkaramaz.
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ūlāda vāķıǾ emr ü nehyden murād şerĥ-i şerįfdür. Bu śūretde dimek olur ki yā Resūlallāh!
Eger ĥükmüŋ emr ü nehyin Ǿārıżın żiyālandurursa yaǾnį icrā-yı şerǾ-i şerįfe ĥükmüŋ ayaķ
baśarsa kāǿināt bir meretebe zįnet bulup ŧarįķ-i zühd ü taķvāyı kesb eyler ki eger tāziyāne-i
engüşt birle leb-i tār üzerine zaħmeler ve mıżrablar urursa yine ħavfından bį-tāb u tüvān olup
naġmeye āġāz idemez. Ve’l-ĥāśıl emrüŋ cemādāta bile sārį olur, dimekdür.
عقل کل نسبت حکمت بقضا کرﺩ ﻭ کنوﻥ
1096ﻁناﺯ

ﺭﻭﺩ اندیشه که ناگه شمرندﺵ

31. ǾAķl-ı kül nisbet-i ĥükmet be-ķażā kerd ü künūn
Reved endįşe ki nāgeh şumurendeş ŧannāz
“Ŧannāz” luġatde Ǿayyār u ĥįlekār maǾnāsınadur. Lākin bu maĥalde kepādelik maǾnāsına
virilse ħoşdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nūr-ı dįde-i Ǿāşıķān v’ey maķśad-ı ehl-i cihān! ǾAķl-ı kül feżā-yı
muķadderi senüŋ iĥtisār u ĥükmüŋe nisbet idüp didi ki: Ĥükm-i şāh-ı cihān ile nüfūź-ı ķażāǾı maħlūķāta cereyān u infaź itmekde hem-Ǿināndurlar. Lākin güftesine peşįmān olup imdi bu
fikrdedür ki tā ki sākinān-ı ĥarem-i ķurbda olan melekūt ve mütemekkįn-i Ǿālem-i nāsūt ve
cümle ehl-i Ǿarż anı masħaralıġa
[110a]
kepāde itmeyeler. Zįrā iĥtisābuŋ ķażā ile beynlerinde infāź emr-i ħuśūśında ŧaġlarca farķ
vardur. Pes bu cihetle güftesine peşįmāndur, dimekdür.
هر حدیثی که ﺭضایت بسماعش نبوﺩ
1097باﺯ

اﺯ ﺭﻩ گوﺵ سراسیمه بلب گرﺩﺩ

32. Her ĥadįŝį ki rıżāyet be-semāǾeş ne-buved
Ez-reh-i gūş ser-ā-sįme be-leb gerded bāz
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şeh-süvār-ı Ǿālį-tebār v’ey maǾden-i kāmkār! Her ol bir sözi ki istimāǾ
olınmasına rıżā-yı Ǿaleyhüŋ taǾalluķ itmeye, fi’l-ĥāl ol kelime ser-ā-sįme olduġı ĥālde cānibi gūşda Ǿavdet idüp ħurūc itdügi cānib-i lebe rücūǾ eyler. Zįrā ol güftār mādām ki istimāǾına

1096

Cebrail senin hükmünü kadere bağladı ancak şimdi onun kurnaz olduğu düşüncesi ortaya çıktı.

1097

İşitilmesine rızan olmayan her bir söz kulak yolundan başı dönmüş bir şekilde dudağa geri döner.
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Ǿadem-i rıżā-yı Ǿālį ola, hįç bir yerde istiķrār idemez tā ki ħurūc itdügi lebe Ǿavdet itmeye,
dimekdür.
نیر ﺭﺃﻯ تو چوﻥ عرﺽ کند لمعه نوﺭ
1098ناﺯ

خیر جوﺩ تو چوﻥ بخش کند نعمت ﻭ

33. Neyyir-i reǿy-ı to çün Ǿarż koned lemǾa-i nūr
Ħayyir-i cūd-ı to çün baħş koned niǾmet ü nāz
ĶıŧǾa: “Neyyir” şems maǾnāsına ve münevverlik maǾnāsınadur. Nitekim źikri geçdi.
“LemǾa” nūr żiyāsına dirler. “Ħayyir” fażįlet ve çoķ ħayr dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şaǾşaǾa-i nūr-ı ilāhį mādām ki reǿy-i fikrüŋ neyyiri kendi şuǾle vü żiyāsın
Ǿarż u ıžhār eyleye ve daħı cūduŋ ħayrātı vü fażįleti mādām ki niǾmet ü nāzı beźl ü baħşa
şürūǾ eyleye.
چه کند گر نکند مهر نهاﻥ ﺭﺥ بکسوﻑ
1099فراﺯ

چه کند گر نکند حوﺭ ﺩﺭ ﺭﻭضه

34. Çe koned ger ne-koned mihr nihān ruħ be-küsūf
Çe koned ger ne-koned ĥūr der-i ravża firāz
“Küsūf” şemsüŋ ŧutulmasına dirler. Nitekim ķamerüŋ ŧutulmasına “ħusūf” dirler. “Firāz”
luġatde yücelenmek maǾnāsınadur ammā bu maĥalde ķapamaķ maǾnāsına istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kān-ı kerem v’ey şāfiǾ-i nevǾ-i benį ādem! Mādām ki reǿyüŋ neyyiri şuǾlepāş ola, ħurşįd-i bį-ķarār ne itsün ki rūyını küsūfla nihān itmesün? Zįrā kendine keŝret-i
ħacālet sārį olur. Pes cūduŋ fażįleti nāz u niǾmeti baħşa şürūǾ idicek, ħūr u ġılmān nice itsün
ki cennet ķapuların beste ķılmasunlar. Zįrā nāz u niǾmetüŋ bir derece degil ki ħūr u ġılmān
niǾmet-i cenneti beźl birle berāber olalar. Pes kendilerine Ǿār iśābet idecegin fehm ü idrāk
itdüklerinde fi’l-ĥāl cenneti beste vü firāz iderler, dimekdür.
چوﻥ برافراشت قضا ﺭﺃیت عدﻝ تو ﺯ بیم

1098

Senin fikir güneşin eğer ışık pırıltısını gösterirse senin cömertliğinin iyilik severliği nimet ve naz dağıtır.

1099

Güneş yüzünü güneş tutulması ile kapatmasın ne yapsın? Huri bahçe kapısını açmasın ne yapsın?
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1100باﺯ

فتنه برتافت عناﻥ تا باﺯﻝ گرﺩﺩ

35. Çün ber-efrāşt rāyet-i Ǿadl-i to zi-bįm
Fitne ber-tāft Ǿinān tā-be-ezel gerded bāz
ĶıŧǾa: “Ber-efrāşt” ber-dāşten maǾnāsına istiǾmāl olınur. “Ber-ŧāft” tāften maǾnāsınadur.
çevirmek dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kān-ı Ǿadl ü dād v’ey cihān-ābād! Mādām ki Ǿadl ü dāduŋ rāyetini ķażā
yuķarı ķaldurup anı ižhār eyleye. YaǾnį ķażā Ǿalem-dāruŋ olup ižhār-ı Ǿubūdiyet iderek
ruǿyet Ǿadl ü dādını ķaldurup başın gösterince fi’l-ĥāl fitne-i felek beyninden Ǿaŧf-ı Ǿinān
idüp cānib-i ezele girü gider. YaǾnį Ǿadlüŋ ħavfından ĥavādiŝāt-ı kevn bir yerde cāy-ı istiķrār
bulamayup tā ezele dek Ǿaŧf-ı Ǿinān idüp firār eyler, dimekdür.
آسماﻥ بانگ ﺯﺩ اﺯ پی که کجا خواهی ﺭفت
1101متاﺯ

نقد جاﻥ برکف تسلیم نه ﻭ هرﺯﻩ

36. Āsumān bāng zed ez-pey ki kocā ħˇāhį reft
Naķd-i cān der-kef-i teslįm neh ü herze me-tāz
[110b]
“Bang” śadā vü āvāz dimekdür. “Herze me-tāz” yabāne yire uyma, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Fitne-i zamāne Ǿinān-ı iħtiyārın çevirüp ve cānib-i ezele firār itmek ķaśdın
idicek, hemān-dem peyinden āsumān urup dir ki: Ey fitne-i felek! Ķancaru gitmek istersüŋ
ve ķande ħalāś-ı cān itmek istersüŋ? YaǾnį Ey fitne! Bu źāt-ı şerįfüŋ Ǿadl ü dādın ĥükmi ezel
ve belki öte yaķasında bile nāfiźdür. Pes firār eyle ķanķı maĥale varup kendiŋi istiħlāś itseŋ
gerek. Pes ġayr çāreŋ yoķdur illā naķd-i cānı ol źātuŋ kefine teslįm it. Ve herze yire uyup
segirtme, dimekdür.
ﺩاﻭﺭا ﻁبع من آﻥ ﺭﻭضه فیضست که
1102اعجاﺯ

هست شجر اﻭ همه سحر ﻭ ثمر اﻭ

37. Dāverā ŧabǾ-ı men ān ravża-i feyzest ki

1100

Kader, senin adalet bayrağın açınca fitne korkudan dizginini çekip ezele geri döner.

1101

Felek arkasından bağırdı nereye gideceksin. Can nakdini teslim avucuna koy ve boşuna at koşturma.

1102

Ey hükümdar! Benim fıtratım öyle bir ilim bahçesidir ki onun ağaçlarının hepsi sihir ve meyvesi mucizedir.
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Hest şecer-i ū heme siĥr ü ŝemer-i ū iǾcāz
“Şecer” mįve aġacı dimekdür. “İǾcāz” muǾcizedendür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şehenşāh-ı Ǿālem! ŦabǾum şol feyż ravżasıdur, anuŋ şeceri heme siĥr ve
ŝemeri heme iǾcāzdur. YaǾnį ŧabǾumuŋ şol mertebe feyż ü kemāli var ki kāffe-i eşǾārı siĥrāmįz ü güftār-ı iǾcāzdur ki hįç āferįdeden bir ferd ŧabǾuma miŝl ü mānend olamaz. Belki
anları şiǾr ü sitāyiş-gūluķda Ǿacze getürür, dimekdür.
نامه اﻡ ﺩاﺩﻩ نشاﻥ اﺯ چمن گلشن ﺭاﺯ
1103ﺭاﺯ

خامه اﻡ کرﺩﻩ نهاﻥ ﺩﺭ ﺩهن شاهد

38. Nāmeem dāde nişān ez-çemen-i gülşen-i rāz
Ħāmeem kerde nihān der-dehen-i şāhid-i rāz
“Nāmeem” didügi kendi teǿlįfidür.
Maĥśūl-ı Beyt: EşǾār u ķaśāǿidüm vaĥy gülşen-i çemenzāruŋ sebzezārından nişān virdi. Ve
daħı ķalem şāhid-i rāz dehānında nihān oldı. YaǾnį eşǾārum maǾnā ŧarįķiyle gūyiyā leŧāfetde
vaĥy gülşeninüŋ çemenzārına miŝl ü mānenddür. Ķalemüm daħı şāhid-i rāz dehānında nihān
oldı. YaǾnį ķalemüm gūyiyā şāhid-i rāz dehānında bir zamān nihān oldı ki şimdi esrār
gevherin śaçar, dimekdür.
جوهر ﻁبع من اﺯ ﻭصف کمالت ﺭﻭشن
11061105

 ﺫاتت ممتاﺯ1104گوهر نظم من اﺯ نسبت

39. Cevher-i ŧabǾ-ı men ez-vaśf-ı kemālet rūşen
Gevher-i nažm-ı men ez-nisbet-i źātet mümtāz
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ber-güzįde-i cemįǾ-i kāǿināt v’ey zübde-i kāffe-i maħlūķāt! ŦabǾumuŋ
gevheri źāt-ı şerįfüŋ kemālātı evśāfından rūşenterlik kesb eylemişdür. Ve daħı źāt-ı

1103

Benim mektubum vahy bahçesinden kalemimin sırlar güzelinin ağzında gizlediği bir işaret verdi.

1104

Derkenar: “Nisbet” ŧaǾalluķ u ittiśāl maǾnāsınadur, be-Türkį ulaşmaķ.

1105

Benim tabiatimin cevheri senin kemalini vasf ederek aydınlanmış ve benim şiirimin mücevheri senin zatına

bağlı olduğu için seçkin hale gelmiştir.
1106

Derkenar: “Mümtāz” farķ ve ayırmaķ maǾnāsınadur.
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ĥaķįķatüŋ nisbetinden yaǾnį saŋa intisābumdan gevher-i nažmum mümtāz olmışdur. Ve’lĥāśıl meddāĥuŋ olduġum cihetiyle gevher-i nažmum cemįǾ-i şuǾarādan mümtāz u
muǾteberdür, dimekdür.
خصم ﻭ ﻁرﺯ سخن من بچه ﺩﺭک ﻭ بچه فهم
1107ساﺯ

غیر ﻭ نظم گهر من بچه برﮒ ﻭ بچه

40. Ħaśm u ŧarz-ı süħan-ı men be-çe derk ü be-çe fehm
Ġayr u nažm-ı güher-i men be-çe berg ü be-çe sāz
“Ŧarz” ŧavr maǾnāsınadur. “Sāz” luġatde düzmek ve Ǿādetā sāz maǾnāsına daħı
müstaǾmeldür. Lākin bu maĥalde mįve ve şeker ķamışına daħı münāsebeti der-kārdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm siĥr-āmįz kelimātum ŧavr u edāsını ħaśm nice derk ve ne ŧarįķile fehm
ide? Zįrā elbette ħaśm-ı Ĥaķk’a münkirdür. Ve daħı gevher-āmįz nažmı ġayrısı ne berg ve
ne şeker ve ne ĥāśılātı olmaķ iĥtimāli yaǾnį nažmum yanında ġayrılaruŋ nažmı hįçden
hįçdür, dimekdür.
[111a]
معنی اﺯ خامه من گاﻩ ﺭﻭﺵ میباﺭﺩ
1108ناﺯ

چوﻥ ﺯ ﺭفتاﺭ بتاﻥ فتنه گه جلوﻩ ﻭ

41. MaǾnį ez-ħāme-i men gāh-ı reviş mįbāred
Çün zi-reftār-ı bütān fitnegeh-i cilve vü nāz
“Gāh-ı reviş” reftār vaķti dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķalemüm pānzdeh sāl civān gibi reftār eyledügi vaķt minķārından dāne-i
dür-miŝāl maǾnā elfāžı yaġar. Şol fitne ki maĥbūb gibi ki nāz u cilve reftārlarından yaġar
yaǾnį nāz u cilve ile reftār iden meĥābįbden fitne yaġduġı gibi ķalemümden daħı ĥįn-i
reftārında elfāž maǾnāsı yaġar. Yāħūd maǾānį-i elfāž yaġar, dimekdür.

1107

Rakibi benimle kıyaslamak nasıl bir anlayış ve idraktır? Diğerleri ve benim inci gibi şiirim? Hangi hazırlık

ve hangi düzen ile?
1108

Yürüdüğü zaman, benim kalemim de güzellerin cilve ve nazla yürüdüğü zaman fitne yağdırdığı gibi mana

yağdırır.
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 فکرﺕ من1109نو عرﻭسی نبوﺩ ﺩﺭ تتق
11111110

که نه اﺯ ﺯیوﺭ مدﺡ تو بوﺩ چهرﻩ ﻁراﺯ

42. Nev-Ǿarüsį ne-buved der-tutuķ-ı fikret-i men
Ki ū ez-zįver-i medĥ-i to buved çehre-ŧırāz
“ǾArūs”dan murād nev-žuhūr elfāž u maǾnādur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey sulŧān-ı ins ü cin! Fikrümüŋ ĥaclegāhında hįç nev-Ǿarūs žuhūr eylemez ki
senüŋ sitāyişgerligüŋde çehre-ŧırāz olmaya. Ve’l-ĥāśıl fikrümüŋ ĥaclegāhında her ne ķadar
nev-žuhūr maǾānį cemǾ olursa hįç biri senüŋ medĥüŋsüz kendi çehresin zįnetletmişdür. Ve
cümlesi medĥüŋe münĥaśırdur, dimekdür.
اعتباﺭ صدﻑ اﺯ نسبت ﺩﺭست ﻭلي
1112شیراﺯ

انوﺭی گر بوﺩ اﺯ مهنه منم اﺯ

43. İǾtibār-ı śadef ez-nisbet-i dürrest velį
Enverį ger buved ez-Mihne menem ez-Şįrāz
“Enverį” şuǾarā-yı ǾAcem’den bir ehl-i maǾārifüŋ ismidür. Nitekim kütüb ü teǿlįfāt-ı
muǾteberelerde muĥarrerdür. Meşhūrat-ı Ǿažametullāh ķurb-ı Muĥammed śallallāhu Ǿaleyhi
ve sellem vaĥşet-i Ādem Ǿaleyhi’s-selām, Ǿömr-i Nūĥ Ǿa.m., śabr-ı Eyyūb Ǿa.m., ĥüzn-i
YaǾķūb Ǿa.m., ħurmā-yı Medįne, ĥüsn-i Yūsuf Ǿa.m., sofra-i Ħalįl Ǿa.m., ġurbet-i Yūnus
Ǿa.m., āvāz-ı Dāvūd Ǿa.m., salŧanat-ı Süleymān Ǿa.m., ibrişįm-i Esterābād, Ǿaśā-yı Mūsā
Ǿa.m., seyāĥat-i ǾĮsā Ǿa.m., girye-i Yaĥyā Ǿa.m., zecr-i Circįs Ǿa.m., śıdķ-ı Ebūbekr, laǾl-i
Bedaħşān, Ǿadālet ü ĥayāǾ-ı Oŝmān, şecāǾat-i ǾAlį Ĥaydār Ǿa.m., ĥikmet-i Loķmān, Ǿaķl-ı
Arisŧo, binā-yı Ķosŧanŧiniyye, Ǿilm-i Eflāŧūn, heybet-i Ĥamza, māl-i Ķārūn, ķuvvet-i
Rüstem, ħaŧŧ-ı Yāķūt, hevā-yı Tebrįz, saŧranc-ı Ŧāc, tįre-i Büzürc, seħā-yı Ħātem, siĥr-i
Bābil, Bāġ-ı İrem, Ǿaşķ-ı Mecnūn, ŧamaǾ-ı EşǾaŝ, zühd-i Berśįś, fuśĥā-yı İmmrü’l-Ķays,
ķaśāǿid-i Enverį, ħāk-ı Hind, ġazel-i SaǾdį, sūz-ı Ħüsrev, elfāž-ı Ĥāfıž, hicv-i Sūzį,
muǾammā-yı Mįr Ĥüseyn, Ǿulemā-yı Tatar, enbiyāǿ-ı Şām, evliyā-yı Baġdād, pįrān-ı
Ħorāsān, ġāzįyān-ı Rūm, ĥāciyān-ı Yemen, ĥukemā-yı Yūnān işte Enverį bu derece ehl-i
1109

Derkenar: “Tutaķ” ħacle ve duvaķ maǾnāsınadur,

1110

Benim fikrimin gizli perdesi içinde senin methin ziyneti ile yüzünü süslemeyen bir yeni gelin yoktur.

1111

Derkenar: “Çehre-ŧırāz” çehreye zįnet virici dimekdür.

1112

Sedefin itibarı inci incidendir. Ama Enveri Mihne’dense ben de Şiraz’danım.
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kemāldendür. İşbu meşhūrātlarda ķaśāǿid-i Enverį’yi taĥrįr buyururlar. Pes merĥūm ǾUrfį
kendini Enverį’den tercįĥ ŧarįķiyle buyurur.
Maĥśūl-ı Beyt: “Śadef”e iǾtibār dürre nisbetledür. Ammā Enverį Mihne şehrinden ise ben
Şįrāz’danum. YaǾnį Mihne ki Buħārā ülkesinden bir şehrdür, şerefi Enverį’den ise benüm
daħı şehrüm Şįrāz olmaġla şerefi bendendür. Yāħūd bu beytüŋ maǾnāsın āħir gūne aħź olınsa
gerçi çıķar ammā çendān leŧāfeti yoķ. Meŝelā benüm ile Enverį’nüŋ şerefümüz şehr
şerefinden ise ben Şįrāz’dan ol ise Mihne’dendür. Bu śūretde yine ben andan şereflüyüm
dimek olur. Lākin ǾUrfį merĥūm kendini Enverį’den tercįĥ iderse yüri var hele bu duǾā-gūy
[111b]
ikisinüŋ daħı Ǿalā-ķadri’ŧ-ŧāķa1113 ķaśāǿidlerini müŧālaǾa eyledüm. Merĥūm ǾUrfį’nüŋ
ķaśāǿidlerini andan ezyedter rindāne vāķıǾ olduġın gördüm.
کنم اﺯ ماﺋدﻩ معنویش مهماني
1114باﺯ

اﺭﺯقی گربسر خواﻥ ﻭجوﺩ آید

44. Konem ez-māǿide-i maǾnevįyeş mihmānį
Ezraķį ger be-ser-i ħˇān-ı vücūd āyed bāz
“Ezraķį” keźālik şuǾarā-yı ǾAcem’den birinüŋ ismidür. “Māǿide” bir sofranuŋ ismidür ki
Ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selāma nāzil olmışdur. Nitekim Ķurǿān-ı Kerįm’de vāriddür. Ķavluhu
TeǾālā: Rabbenā enzil Ǿaleynā māǿideten min-e’s-semāǾi tekūnu lenā Ǿįden li-evvelinā ve
āħirinā ve āyeten minke, verzuķnā ve ente ħayru’r-rāziķįn1115
Maĥśūl-ı Beyt: Eger Ezraķį ħˇān-ı vücūd başına Ǿavdet idüp gelse yaǾnį fevt itmiş iken kesbi ĥayāt idüp yine vücūd sofrasına rücūǾ eylese anı ħˇān-ı maǾānįye ķonuķluķ idüp daǾvet
eylerdüm. YaǾnį maǾnā māǿidesine anı daǾvet idüp taǾlįm-i maǾnā iderdüm, dimekdür.
عرفی این ﻁرﺯ سخن حد تو نبوﺩ لیکن
1116باﺯ

مدحت شاﻩ ﺯباﻥ تو چنین کرﺩﺩ

1113

Takatin yettiği kadar, güç yettiği kadar.

1114

Eğer Erzakî, varlık sofrasının başına tekrar gelirse, onu mana sofrasında ağırlarım.

1115

“Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki; önce gelenlerimize (zamanımızdaki dindaşlarımıza) ve

sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden (gelen) bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen
rızıklandıranların en hayırlısısın.” (Mâide/5:114)
1116

Urfî bu tarz söz senin haddine değil lakin şahın övgüsü senin dilini böyle uzatmıştır.
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45. ǾUrfį įn ŧarz-ı süħan ĥadd-i to ne-b’ved lįkin
Midĥat-i şāh zebān-ı to çünįn kerde dırāz
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Böyle siĥr-āmįz kelimāt u eşǾār-ı vaĥy-ŧırāz eŧvārı ĥadden degildür.
YaǾnį sen ifşā idemezdüŋ lākin şāh-ı cihānuŋ meddāĥı olduġuŋ feyżidür. Zebānuŋ dırāz idüp
bu elfāžı gevher-i maǾnāya ilķā idersüŋ, dimekdür.
ناگهی ﺭﻩ بفراﺯ آ ﻭﺭﺩ ﻭ گه بنشیب
1117ساﺯ

بهر احداﺙ حواﺩﺙ فلک ﺩاﺋرﻩ

46. Nāgehį reh be-firāz-āvered ü geh be-nişįb
Behr-i iĥdāŝ-ı ĥavādiŝ felek-i dāǿire-bāz
“Firāz” yoķuşa ŧoġru dimekdür. “Neşįb” iniş aşaġa dimekdür. “İĥdāŝ” inşā itmege dirler.
“Ĥavādiŝāt” žuhūrat-ı kevniyye dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Felek-i dāǿire-sāz ĥavādiŝāt u žuhūrat-ı kevniyyeyi iĥdāŝ u inşā itmek yolını
gāh firāz ve gāh neşįbe aldanaraķ yaǾnį felek-i dāǿire-sāz iĥdāŝ-ı ĥavādįŝ içün cihet-i tertįb
ve aşaġa yuķaru tereddüd idene dek. Ĥāśılı felek-i dāǿire-sāz tertįb-i ĥavādiŝ içün gāh yuķaru
ve gāh aşaġa ol sebebden tereddüd ider ki.
پیکر خصم ترا خاک برﺩ سربنشیب
1118بفراﺯ

ﺩشمن جاﻩ ترا ﺩاﺭ کشد ﺭﻭ

47. Peyker-i ħaśm-ı to-rā ħāk bered ser-be-nişįb
Düşmen-i cāh-ı to-rā dār keşed rū be-firāz
“Dār” dār-ı siyāsete dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Yā Ĥabįb-i Ħudā ve yā Resūl-ı Kibriyā! Felek-i dāǿire-sāz iĥdāŝ-ı ĥavādiŝ
içün gāh firāza pūyān ve gāh maĥall-i şįbi cūyān olduġı sebebi bu ki ħaśmuŋ çehre vü
peykerin ser-nigūn idüp ħāk-ı meźellete ġalŧān eyleye. Ve daħı senüŋ cāh u celālüŋ

1117

Dönek felek olayları ortaya çıkarmak için ansızın yolu bazen yukarı bazen de aşağı getirir.

1118

Öyle ki senin düşmanının vücudunu toprak aşağı götürür, senin ihtişamının düşmanını darağacı yukarı

çeker.
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ħaśmuŋuŋ rūyını firāza ŧoġrı dār-ı siyāsete keşįde ķıla. Ve’l-ĥāśıl felek-i dāǿire-sāzuŋ gāh
şįbe ve gāh firāza devr idüp iĥdāŝ-ı ĥavādiŝ itdügi bu ecldendür. Temmetü’l-ķaśįde.
20
Ĥarfü’s-Sįn Der-Medĥ-i Emįrü’l-Müǿminįn ǾAlį Ĥaydār Kerremallāhu Veche
[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

این باﺭگاﻩ کیست که گویند بی هراﺱ
1119ترامماﺱ

کای اﻭﺝ عرﺵ سطح حضیض

1. Įn bārgāh-ı kįst ki gūyend bį-hirās
K’ey evc-i Ǿarş saŧĥ-ı ĥażįż-i to-rā mümās
“Įn bārgāh” gerçi luġatda pādişāhlar ve vüzerālaruŋ ķonaġınuŋ ĥavlįsi vü pįşgāhı dimekdür.
Ammā bu maĥalde murād türbe-i münevvere-i Ĥażret-i Şāh-ı Düldül-süvārdur. “Bį-hirās”
bį-pervā dimekdür. “Saŧĥ” bir nesnenüŋ istivāsı vü ķubbesine dirler. “Ĥażįż” bir nesnenüŋ
[112a]
altına dirler. “Mümās” yapuşmış ve ulaşmış maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu bārgāh-ı Ǿālem-penāhı ey ķavm bilür misüŋüz ki ne mertebe Ǿālįmekāndur? Daħı bį-pervā ve bir alay ħalķ dirler ki ey bārgāh-ı saǾādet! ǾArşuŋ evc ü istivāsı
senüŋ saŧĥuŋ ĥażįżine ulaşmışdur. YaǾnį şol ķavm bu rütbe isnādına iderler, nice ħavf
itmezler. Zįrā evc-i Ǿarş bu derece bülendlik ķande kesb idebilür ki ol bārgāh-ı Ǿālempenāhuŋ saŧĥın ĥażįżine ulaşa? Bu ise maĥż-ı isnāddur. Pes ol bārgāhuŋ śāĥibinden nice ħavf
u ĥayā itmezler? Ve’l-ĥāśıl bir alay meddāĥ bārgāh-ı şāh-ı Ǿālem-penāhuŋ ĥażįžine evc-i
Ǿarşuŋ yüceligi ulaşmışdur, diyü bį-pervā vü bį-hirās isnād itdüklerine taǾaccüb iderüm,
dimekdür. Rivāyetdür: Ĥażret-i Emįrü’l-Müǿminįn ǾAlį rađiyallāhu teǾālā Ǿanh ve
kerremallāhu veche Kūfe’de şehįd olduķda Ĥażret-i Ĥasan ve Ĥüseyn rađiyallāhu Ǿanhumā
fitne-i ħavāric-i Kūfe’den iĥtirāz içün mübārek cesed-i şerįfini giceye teǿħįr idüp gündüz
defn itmediler. Nıśfu’l-leylde Necef’e varup merķad-i mübārekini ĥafr idüp defn itmişler idi.
Ĥasaneyn Medįne-i Münevvere’ye mürācaǾat buyurup merķad-i şāh mechūl olmışdı. Mürūrı eyyāmla üç yüz seneden ziyāde merķad-i mübārek nā-maǾlūm idi. Bir gün şāhān-ı Įrān’dan
bir źāt ve baǾżılarınuŋ rivāyetinde Hārūnü’r-Reşįd ķaśd-ı şikār idüp śaĥrāyı cevelān iderken
dįde-i baśįreti bir maĥalle dūş oldı ki anda sāl-ħurde bir pįr ĥayvānların güderdi, yanına

1119

Bu hangi şahın huzurudur ki korkusuzca, ey arşın doruğu senin en düşük seviyene denk gelir, derler.
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varup ĥayvānları gördi ki cemįǾ-i deşti güźer iderler. Vasaŧ-ı deştde bir tepecik taķarrub
itdükleri gibi anlara kendilerine bir dehşet vāķıǾ olup cümlesi bir uġurdan firār iderler imiş.
Şāh bu ĥāli ruǿyet idince pįr-i meźkūra maĥall-i mezbūrı suǿāl idüp didi ki: Ey pįr bu ne
ġarįb ü Ǿacįb aĥvāldür ki ĥayvānlaruŋ śaĥrāyı geşt ü güźār idüp bu maĥalle gelince
kendilerine bir dehşet śārį olup cümlesi bir uġurdan firār iderler, didükde pįr zebān dırāz ve
tekellüme āġāz idüp didi ki: Sulŧānum ŧoķsān seneden mütecāvizdür ki bu ĥayvānlar ile
Ǿömrüm geçdi ve bu śaĥrāyı peymān itmekde her gün bu aĥvāli ben daħı ruǿyet
ķılmaķdayum. Lākin pederüm ki benden sāl-ħurde vü kār-āzmūde idi, ol daħı keźālik bu
deştüŋ içinde ĥayvān güderdi. Ĥālet-i śabāvetümde bu aĥvāl-i Ǿacįbeyi kendisinden istifsār
olınduķda ol daħı cevāb eyledi ki ben daħı bu keyfiyeti bu śūretde buldum. Ammā
pederümden istimāǾ itmişdüm ki Emįrü’l-Müǿminįn ǾAliyyü’l-Murtażā rađiyallāhu teǾālā
Ǿanh bu maĥalde medfūndur, didükde şāh-ı Įrān bu aħbār-ı peyām-engįzi gūş idicek fi’l-ĥāl
şehre Ǿavdet buyurup mā-melekin ortaya vażǾ idüp merķad-i münevvere üzerine bir Ǿālį-binā
bünyād itmek
[112b]
içün bir ehl-i kemāl miǾmāruŋ ŧalebinde oldı. Bir gün bir pįr gelüp şāha didi ki: Ey Şāh!
Türbe-i Şāh-ı Merdān’ı bünyād içün miǾmār ŧalebinde imişsüŋüz. Benden aǾlā miǾmār
bulmaķ Ǿadem-i imkāndur, didükde şāh kendisine suǿāl idüp didi ki: Ķandan olursuŋ ve
māhiyye ne miķdār ücret dilersüŋ? Pįr cevāb eyledi ki aślı suǿāl eyleme ancaķ merķad-i
münevvere-i Ĥażret-i Şāh tamām olınca ikrāmuŋ ne śādır olursa rāżįyüm, diyüp bārgāh-ı
Ǿālem-penāha iķtiżā iden malzemeyi müheyyā idüp ol Ǿālį-mekānuŋ bünyādına şürūǾ
eylediler. BaǾde zamān bir Ǿālį künbed-i felekāsā binā eylediler ki vaśfı mümkin degil. Ve’lĥāletu hāźihį baǾżı seyyāĥįn-i züvvāl naķl iderler ki künbed-i Şāh-ı Merdān’uŋ bülend ü
vüsǾati bir mertebe derece-i ġāyetdedür ki naķl olınmaz, gören bilür. Ĥattā künbedüŋ içinde
muǾtedil yazı ile muśĥaf-ı şerįfüŋ Sūre-i Fātiĥā’sından ilā-āħirih cümle muśĥaf künbedüŋ
cirminde taĥrįr olınmışdur. Nitekim cāmiǾlerde Āyete’l-kürsį taĥrįr iderler. Pes ululuġını
ķıyās eyle. Ve’l-ĥāśıl künbed-i Şāh-ı Merdān tāmām olınca iǾŧā-yı Ǿaŧiyye içün pįri iĥżār
idüp didiler. Ey źāt! Sen kimsüŋ kendiŋi bize beyān eyle, diyü kendinden ism ü resmin
istifsār olınduķda cevāb gelüp didi ki: Baŋa Şāĥne-i Necef dirler. Ve daħı sizüŋ Ǿaŧiyyeŋüze
iĥtiyācum yoķdur, diyüp sırra ķadem baśmış. Pes anlar ki üç evc-i ĥażįż-i künbede
mümasdur dirler. Kimlerdür ve nice ħavf itmezler bu isnādı iderler. Zįrā Ǿarşda ol ķadar
yücelik yoķdur ki ol bārgāhuŋ ĥażįżine ve bināsınuŋ esāsına ulaşa, dimekdür. Vallāhu aǾlem.
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منقاﺭ بند کرﺩﻩ ﺯ سستی هزاﺭ جا
1120قیاﺱ

تا اﻭلین ﺩﺭیچه اﻭ ﻃاﺋر

2. Minķār bend kerde zi-süstį hezār-cā
Tā evvelįn-derįçe-i ū ŧāǿir-i ķıyās
“Minķār” bunda burnın baġlamış yüriyüp burnın yire ŧayaduġından kināyedür. “Süstį” bįtāblıķ ve gevşeklikden dimekdür. “Evvel-i derįçe” ibtidāki revzeni dimekdür. “Ķıyās”
tefekkür ü ķıyās ki bunda fikri ŧāǿire temŝil ile buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Kimlerdür ol bį-hirās ki bārgāh-ı Şāh-ı Merdān evc-i ĥażįżine evc-i Ǿarş
mümāsdur, dirler. Pes bilmezler ki ol künbed-i felek-i ķudrāda ŧāǿir-i ķıyās ĥįn-i pervāzda
ibtidā-yı derįçesine irince hezār yerde minķārın yire vażǾ idüp bį-tāblıġı defǾ ider. Bu beyti güher-āmįz aŋa telmįĥdür ki vuħūş u ŧuyūr keŝret-i pervāzdan bį-tāb u zār olduķda bir
maĥalde defǾ-i süstį içün ķonduķda minķārın yire ŧayadup śoluķ alup istirāĥat ider. Pes bu
beytde dimek olur ki ŧuyūr-ı ķıyās ki ŧarfetü’l-Ǿayn içre kevn ü mekānı cevelān idüp yine
āşiyānesine Ǿavdet itmege ķudreti der-kār iken ol şāh-ı Ǿadālet penāhuŋ türbe-i vālāsına
irmek pervāz idüp en altında vāķıǾ penceresine varınca hezār yirde śoluķ almaķ içün burnın
yire ķor. Pes ŧāǿir-i ķıyās ol Ǿālį-mekānuŋ
[113a]
intihāsına irmeyince evc-i Ǿarş ķande anuŋ ĥażįżine mümās olabilür. Pes ķanı ol bį-edebler
ki bį-pervā isnād iderler, dimekdür.
آﻭﺭﺩﻩ گوشواﺭ مرصع برشوﻩ عرﺵ
1121بالتماﺱ

کز ﻭی علوشاﻥ بستاند

3. Āverde gūşvār-ı muraśśaǾ be-rişve Ǿarş
K’ez-vey Ǿulüvvi-i şān be-sitāned be-iltimās
“Gūşvār” luġatde küpe maǾnāsınadur. Lākin bu maĥalde cāmiǾlerde vesāǿir türbelere
aśduķları āvįzelere dirler. “Rişve” rüşvet ü ücret maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Merĥūm ħitāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Şāh-ı Düldül-süvāruŋ türbe-i
münevveresi şerefiyle müşerref olup andan Ǿulüvv-i şān iltimāsiçün Ǿarş-ı reng-āmįz laǾl ü

1120

Karşılaştırma kuşu onun ilk penceresine ulaşıncaya kadar bin yerde güçsüzlükten gagasını bağlamıştır.

1121

Ondan mertebe yüceliğini yalvararak almak için arş, rüşvet olarak süslü küpeler getirmiş.
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güherle muraśśaǾ u müzeyyen rüşvet ŧarįķiyle bir āvįze getürdi. YaǾnį Ǿarş-ı tehį-dest ol
mübārek türbe-i saǾādete varmasun içün rüşvet ü niyāz ŧarįķiyle bir muraśśaǾ āvįze getürdi
tā ki andan iltimās-ı Ǿulüvv-i ālişān ve kesb-i şeref ü iĥsān ide, dimekdür.
نی سایه اﺵ لباﺱ ببر کرﺩﻩ اﺯ علو
1122لباﺱ

نی کرﺩﻩ نوﺭ مهر ﺯﺭ اندﻭﺩﻩ

4. Nį sāyeeş libās be-ber kerde ez-Ǿulüvv
Nį kerde nūr-ı mihr zer-endūde libās
“Be-ber kerde” üzerini ķaplamaġa ve iĥāŧa eylemege dirler. “Zer-endūde” altunla
yaldızlanmış, dimekdür. Murād ħurşįddür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol Yekke-süvār-ı Düldül kerremallāhu vechenüŋ türbe-i saǾādeti Ǿulüv ü
yücelik cihetiyle bir mertebede degildür ki bi’ź-źāt kendi sāyesi anı ķaplayup iĥāŧa eyleye.
Veyāħūd ħurşįd-i zer-endūde anı iĥāŧa idüp libās ola. YaǾnį ħurşįdde ol mertebe ķudret-i
żiyā yoķdur ki ol türbe-i Ǿulüvv-i ālişānı iĥāŧa eyleyüp aŋa libās ola, dimekdür.
اﺯ بسکه نوﺭ باﺭﺩ اﺯﻭ ﺩﺭ حوالیش
1123اقتباﺱ

خوﺭشید ﺭﻭشنی کند اﺯ سایه

5. Ez bes ki nūr bāred ez-ū der-ĥavālįyeş
Ħurşįd rūşenį koned ez-sāye iķtibās
“Ez-bes ki” taǾbįri keŝret ü mübālaġadan kināyedür, ol ķadar ki dimekdür. “İķtibās” luġatde
maşa. Bir maĥalden veyā bir ġayr āletle āteş almaġa dirler ki ol āletüŋ kendisinde hįç eŝer
yoġiken śoŋra kendisine eŝer ĥāśıl olur. Ve’l-ĥāśıl bir nesne bir ġayr nesneden nūr yāħūd
dįger bir eŝer aħź itmege dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol türbe-i saǾādetinden bir mertebe nūr yaġup ĥavlįni rūşenger eylemişdür
ki ħurşįd-i żiyā-gįrile izdiyād-ı nūr içün ol ĥavlįnüŋ sāyesinde nūr iķtibās eyler. YaǾnį ĥavlį
ki ol türbe-i saǾādetüŋ sāyesiyle kāsib-i şerefdür. ŻiyāǾ nūrı şaǾşaǾa-ı ħurşįdden śad mertebe
efzūn olduġından kesb-i şeref ü żiyā içün ħurşįd ol mübārek ĥavlįden iķtibās-ı nūr eyler,
dimekdür.
1122

Yüceliğinden ne üzerine gölge elbise olmuş, ne güneş ışığı ona altın yaldızlı kumaş yapmış.

1123

Etrafına ondan o kadar nur yağar ki güneş aydınlığını onun gölgesinden alır.
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گر بشنوﺩ نسیم هوای حریم اﻭ
1124عطاﺱ

بر مغز نوبهاﺭ هجوﻡ آﻭﺭﺩ

6. Ger be-ş’neved nesįm-i hevā-yı ĥarįm-i ū
Ber-maġz-ı nev-bahār hücūm āvered Ǿaŧŧās
“Aŧŧās” ǾArabįdür aķsırmaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger nesįm ol źāt-ı tamāmuŋ ĥarįm-i hevāsınuŋ rāyiĥa-i ŧayyibesini istimāǾ
idüp istişmām ideydi, hemāre maġz-ı nev-bahāra hücūm eylerdi. Bu beyt aŋa telmįĥdür ki
keŝret-i rāyiĥa-i ŧayyibe-i Ǿanber veyā gülden zükkām ĥāśıl idüp bāǾiŝ-i Ǿaŧŧās olduġıdur.
[113b]
Pes dimek olur ki türbe-i mübārekenüŋ rāyiĥa-i Ǿanberidür. Ve şemįm-i ġāliye-sāyı eger
nesįm-i istişmām idi, nev-bahāruŋ dimāġına fi’l-ĥāl Ǿaŧŧās hücūmın idüp anı būy-ı Ǿanberįn
ile dūçār-ı zükkām u Ǿaŧŧās eylerdi, dimekdür.
گفت آسماﻥ مرا که بگو این چه منظرست
1125قیاﺱ

کز ﺭفعتش نه ﻭهم نشاﻥ ﺩاﺩ ﻭ بی

7. Goft āsmān me-rā ki be-gū įn çe manžarest
K’ez-rifǾateş ne-vehm nişān dār u bį-ķıyās
“Manžar” nažargāh dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį kendini āsumāna muħāŧabun Ǿaleyh iderek buyrurur ki āsumān baŋa
ħiŧāb idüp didi ki: Ey ǾUrfį! Bu bį-ķıyās ve rifǾatinde nihāyeti olmayan Ǿālį-manžarı baŋa di
ki ne Ǿālį-maķāmdur. Bu mekān. Zįrā rifǾatinüŋ nişānın virmege Ǿaķl ĥayrāndur, dimekdür.
گفتم که عرﺵ نیست ﺯجاحت ﻭ لب گزید
1126اساﺱ

گفتا نعوﺫباهلل اﺯ این ﻁبع ﺩﻭﻥ

8. Goftem ki Ǿarş nįst zi-cāhet ü leb-gezįd
Goftā neǾuzübillah ez-įn ŧabǾ-ı dūn-esās
1124

Eğer meltem onun hareminin havasını duyarsa ilbaharın beynine hapşurmalar gelir.

1125

Felek bana, bu ne manzaradır söyle ki onun yüksekliğinden ne vehim ne de kıyas bir işaret göstermedi,

dedi.
1126

Dedim ki arş değil mi? Dudağını ısırdı ve bu alçak esaslı tabiatten Allah’a sığınırım, dedi.

785

“Esās” temel dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki āsumān suǿāl idüp ol saǾādet-ħāne nişānın ŧaleb eyledi. Pes cevap
ŧarįķiyle didüm ki: Ey āsumān! Bu manžar-ı nažargāhuŋ olan maĥal ki rifǾatinüŋ derecesini
taħmįn itmekde Ǿaķl ser-ā-sįme vü ser-geştedür, Ǿarş degildür. YaǾnį anı Ǿarş ķıyās eyleme.
Zįrā ol billūr-ı aǾžam veyāħūd cennet āyįnesidür. Fi’l-ĥāl bu kelimāt-ı perįşān u nā-sezākārı
benden istimāǾ idince ĥicābından kendi lebini gezįde idüp didi ki: Ey ǾUrfį! NeǾūźübillāh
bu senüŋ esās-ı ŧabǾuŋdan. Zįrā ol merķad-i münevvereyi senden istifsārdan murād tecrübe
idi ki āyā vāķıf mevāķıf-ı esrār-ı ǾAliyyü’l-Murtażā mısuŋ yoħsa degil misüŋ? Ve nice ĥayā
itmedüŋ ki ol bārgāh-ı aǾžamı billūr-ı aǾžama temŝil ķılduŋ? dimekdür.
شرمی بکن چه عرﺵ چه کرسی باﺭها
1127ناشناﺱ

گفتم بصرفه حرﻑ ﺯﻥ ای پایه

9. Şermį be-kon çe Ǿarş çe kürsį ki bārhā
Goftem be-śırfe ĥarf zen ey pāye-nā-şinās
“Śırfe” edeb ü taǾžįm maǾnāsına müstaǾmeldür. “Ĥarf zen” tekellüm eyle, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Senüŋ dūn ŧabǾuŋdan neǾūźübillāh ey aħer bir miķdār şerm eyle. Bu türbe-i
münevverenüŋ yanında Ǿarş u kürs kem-miķdār dirler. Pes didüm ki: Ey pāye-nā-şinās olan
āsumān edeb ü ĥaddüŋle tekellüm eyle. Hemān Ǿaķluŋa geleni söyleme. Zįrā bu bārgāh-ı
Ǿālem-penāhuŋ rifǾatine nihāyet yoķdur, dimekdür.
آﻥ قصر جاﻩ ﻭاسطه آفرینش است
1128ناﺱ

یعنی علی جهاﻥ معالی اماﻡ

10. Ān ķaśr-ı cāh-ı vāsıŧa-i āferįniş est
YaǾnį ǾAlį cihān-ı meǿālį İmām-ı nās
“Ķaśr-ı cāh” didügi vālį-i ķaśr yerine müstaǾmeldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey āsumān nüh ŧabaķāt ādāb u erkānla süħan-ŧırāz-ı meydān-ı kelimāt ol.
Zįrā bu ķaśr-ı Ǿarşāsā ve cāh u rifǾat śāĥibi vāsıŧa-i āferįniş-i kevn-i bālādur. YaǾnį cihān-ı
1127

Utan arş ne kürsi ne? Defalarca söyledim ki edep ve hürmet ile konuş ey kadir bilmez.

1128

O yaradılış aracısının ihtişam sarayıdır. Yücelikler cihânı ve halkın imamı yani (Hz.) Ali.
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meǿāli bünyān-ı imāmu’n-nās ve’l-cān ǾAliyyu Ǿālį-ķadr ki vāsıŧa-i ħilķatdür. Nitekim
Ĥażret-i Faħr-ı kāǿināt Ǿaleyhi efđalü’t-taĥiyyāt buyurur: Ene ve ǾAlį min-nūrin vāĥidin1129.
Pes nūr vāĥid olınca bir źāt olmış oldı. Ve cihān ħilķatine vāsıŧa olmış oldılar.
[114a]
Bu beyt-i gevher-efşānda baǾżı ħod-bįn ħaŧā itmişdür diyü ġalaŧ kelām iderler. Lākin efđali ümmet śāĥib-i nübüvvet Muĥammed Muśŧafā śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ǾAlį olduġına
Ǿadem-i idrāklerinden nāşįdür.
آنجا که لطف اﻭ عمل کیمیا کند
1130نحاﺱ

ﺯﺭ ﺩاﺭﺩ التماﺱ ﻁالﺋیت اﺯ

11. Āncā ki luŧf-i ū Ǿamel-i kįmyā koned
Zer dāred iltimās-ı ŧılāǾiyyet ez-naĥĥās
“ŦılāǾiyyet” śunmaķ ve sürmek ve yaldızlamaķ maĥallinde istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol maĥalde ki Ĥażret-i Murtażā’nuŋ luŧf u keremi kimyā-yı himmet ižhār
eyleye, fi’l-ĥāl yaldız altun naĥĥāsdan ŧılāǾiyyet keyfiyetin elmās eyler. Ve’l-ĥāśıl naĥĥās
vesāǿir meǾādini zer ile ŧılā iderler iken emr bi’l-Ǿaks olup naĥĥāsdan ŧılāǾiyyet keyfiyetin
iltimās ider ve niyāzmend olur, dimekdür.
معجونی اﺯ بالهت خصم ﻭ شعوﺭ اﻭست
1131نعاﺱ

کیفیتی که کرﺩﻩ قضا ناﻡ آﻥ

12. MaǾcūnį ez-belāhet-i ħaśm u şuǾūr-ı ūst
Keyfiyetį ki kerde ķażā nām-ı ān nüǾās
“Belāhet” ĥamāķat maǾnāsınadur. “NüǾās”1132 ımızġanmaķ ve kendine her nesneden fütūr
gelmek ve ħumār ve gevşeklik ile esnemek maǾnāsınadur. Şāh Murtażā’nuŋ ħaśmı kendi
ĥumķından bir maǾcūndur ve suǾūdı daħı şol fütūr u ġabāvetdür ki ķażā anuŋ ismini nüǾās

1129

“Ben ve Alî bir nurdanız.” (E’z-Zehebî, Tertibü’l-Mevzuat li-ibni’l-Cevzi, s.98, Thk.: Kemal bin Besyuni

Zağlul, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye Yayınevi, 1. Baskı, Beyrut, h. 1415)
1130

Onun lutfunun kimya gibi işlediği yerde altın bakırdan altınlık diler.

1131

Kaderin uyuşukluk ismini verdiği durum düşmanın aptallık ve şuurunun karışımıdır.

1132

Derkenar: “Nüĥās” żamm-ı elif ile baķır maǾnāsınadur.
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diyü nām virmişdür. YaǾnį ħaśmuŋ mükeyyifāt-ı maǾcūnı kendi ĥumķıdur. Ve suǾūdı daħı
nüǾās didükleri keyfiyetdür ki ķażā nüǾās diyü anı nām-zed itmişdür, dimekdür.
ای اﺯ شمیم جعد عرﻭساﻥ خلق تو
1133عطاﺱ

پیچیدﻩ ﺩﺭ مشاﻡ نسیم صبا

13. Ey ez-şemįm-i caǾd-ı Ǿarūsān-ı ħulķ-ı to
Pįçįde der-meşām-ı nesįm-i śabā Ǿaŧās
“Pįçįde” fiǾl vezninden fiǾl-i māżįdür, ŧolaşdı ve śarmaşdı, dimekdür. “ǾAŧās” ġalebe-i
nevāzilden aŋśırmaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı bį-hem-tā v’ey muķarreb-i dergāh-ı Ǿulyā! Senüŋ mübārek aħlāķuŋ
Ǿarūsları kākülerinüŋ Ǿanber-būları istişmāmından bād-ı śabānuŋ dimāġına Ǿaŧse
bıraķmışdur. Yāħūd ey źāt-ı sütūde-aħlāķuŋ Ǿarūsları ŧurrelerinüŋ şemįminden ve rāyiĥa-i
ŧayyibesinden bād-ı śabā istişmām ile fi’l-ĥāl dimāġına Ǿaŧŧās ŧolaşır. YaǾnį ol rāyiĥa-i
ŧayyibe ol ķadar serindür ki bād-ı śabā anı istişmām eylese fi’l-ĥāl kendisine ġalebe-i Ǿaŧŧās
vāķıǾ olur, dimekdür.
نه اﻁلس فلک نشوﺩ عطف ﺩامنش
1134لباﺱ

برقد کبریای تو ﺩﻭﺯند اگر

14. Nüh aŧlas-ı felek ne-şeved Ǿıŧaf-ı dāmeneş
Ber-ķadd-i kibriyā-yı to dūzend eger libās
“Aŧlas” felek ki murād felekü’l-aŧlāsdur. Lākin bunda nüh eflāk murāddur. “ǾIŧaf” Türkįde
“zincif” dirler ve ferrāceler ü kerrākeler ve baǾżı gezįden cübbelerüŋ eteklerin iç ŧaraflarına
dikerler. Ve ekŝer śarı aŧlās ve ķızıl gezį zincif dikerler. Ehline maǾlūmdur. Ve omuz başı ve
cānib-i Ǿıŧafu’r-racul. “Dūzend” dikerler ise de maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey maǾden-i velāyet v’ey maķarr-ı saǾādet! Eger dāmen-i kerāmettevǿemlerüŋe nüh eflākı aŧlās idüp zincif dikerlerse ol ķad-i kibriyā ki kāfį degildür. YaǾnį

1133

Ey kimse ki senin fıtrat gelininin saçının güzel kokusundan sabah rüzgârı ve meltemin burnuna hapşurma

dolanmış.
1134

Senin yücelik boyuna eğer gömlek dikmek isterseler feleğin atlası onun eteğine ek olamaz.
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ey źāt! MaǾnā cihetiyle ķāmet-i kibriyā nüh felek aŧlāsını esbāb dikmek murād eyleseler
ancaķ dāmen-i kerāmet
[114b]
der-miyānlarına kāfį degildür, esbāb ķande ķaldı, dimekdür.
ﺩشمن چو یافت حزﻡ ترا گفت باﺯخل
1135پاﺱ

چوﻥ بخت من بخواﺏ که فاﺭﻍ شدی ﺯ

15. Düşmen çü yāft ĥazm-ı to-rā goft bā-Zuĥal
Çün baħt-ı men be-ħˇāb ki fāriġ şodį zi-pās
“Ĥazm” luġatde ķaŧǾ itmek ve yab yab yürimek. Lākin burada ĥükm-i nāfiz. YaǾnį geçici
ĥükm maǾnāsınadur. “Yāft” aŋladı. Bunda āşinālıķ maǾnāsınadur. “Zuĥal” maǾrūf aħterdür
ki müneccimler anı pāspān-ı felekdür, dirler. “Be-ħˇāb” emr-i ĥāżırdur. Zuĥal’e ħiŧāb vāķıǾ
olmışdur, uyu dimekdür. “Pās” pāsbān’dandur. Bekçi ve şāĥne vü żābiŧ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey efđal-i ümmet-i İslām ve’l-murselįn v’ey ķāhirü’l-buġāt ve’l-maǾāndan
ħaśm-ı siyehkār ve Ǿadū-yı bed-efkāruŋ ol ķadar dil-şikest ve ĥayātından meǿyūs olmış ki
senüŋ Ǿadl ü dāduŋ kāǿināt içre nāfiź olduġın göricek fi’l-ĥāl Zuĥal’e ħiŧāb idüp dir ki: Ey
Zuĥal! Sen daħı baǾd-ez-įn ķara baħtum gibi uyħuda ol. Zįrā felek pasballıġından saŋa daħı
eŝer ķılmayup andan Ǿazl ü fāriġ olduŋ. YaǾnį ey Zuĥal ĥükmüŋ nesħ ü fesħ oldı. Pes siyehbaħtum gibi sen daħı ħˇābda ol. Ĥāśılı Ey Şāh! Ħaśm-ı bed-baħtuŋ ŧāliǾi mürde-miŝāl
ħˇābdan dįde güşād itmeyüp hemįşe ħüsrāndadur, dimekdür.
باصیقل ضمیر تو چوﻥ عکس آینه
1136حواﺱ

مرﺋی شوﺩ ﺯ ﻅل بدﻥ صوﺭﺕ

16. Bā-śayķal-ı żamįr-i to çün Ǿaks-i āyine
MerǾį şeved zi-žıll-ı beden śūret-i ĥavās
“Śayķal” muśayķal u muśaffā. “MerǾį” žāhir olmış dimekdür. “Ĥavās” ĥis’dendür ki ħamsei bāŧıne ve ĥiss-i ħamse-i ŧāǿiredür. Meŝelā ĥavāss-ı ħamse-i bāŧıne biri dimāġdur ki nįk ü

1135

Senin hazmını bulduğunda düşman Zuhal’a, benim bahtım gibi sen de uyu. Çünkü bekçiden özgür oldun,

dedi.
1136

Aynanın yansıması gibi senin içinin cilası ile duyuların şekli vücut gölgesinden görünür hale gelir.
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bed rāyiĥayı istişmām ile farķ ider. Biri daħı tefekkürdür ki anuŋla müşkilātın ĥal ider. Biri
daħı Ǿaķldur ki şaĥne-i bedendür ve biri daħı ķalb gözidür ki dįde-i ķalb ile bir nesneyi nažar
itmedügi gibi dįde-i beden ile keǿenne Ǿadem-i ruǿyet itmiş olur. Ve biri daħı źāǿiķadur ki
telħ u şįrįni farķ ider. Keźālik ĥavāss-ı ħamse-i žāhire daħı böyledür. Meŝelā göz, ķulaķ ve
tekellüm ve ĥareket-i aǾśā ve teneffüs gibi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı tamām v’ey İmām-ı Hümām! Mübārek żamįrüŋ bir mertebe āyįnevār
muśayķal u żiyā-dārdur ki Ǿaks-i āyįne gibi žıll-ı beden-i hümāyūndan ĥavāss-ı ħamse-i
bāŧıne žāhir ü hüveydā olur. Ve’l-ĥāśıl ferd-i vāĥid āyįneye nažar eylese nitekim kendi şeklin
Ǿaks-i āyįnede görinür ise keźālik mübārek żamįr-i münįrüŋ ol ķadar muśayķal u mücellādur
ki vücūd-ı merĥamet-ālūdlaruŋ žıllına nažar olınduķda ĥavāss-ı ħamse-i bāŧıne žāhir ü Ǿayān
olur, dimekdür.
لیل ﻭ نهاﺭ بنسبتشاﻥ منعکس شوﺩ
1137

گر مه ضیا کند ﺯ ضمیر تو اقتباﺱ

17. Leyl ü nehār nisbetişān münǾakis şeved
Ger meh żiyā koned zi-żamįr-i to iķtibās
“MünǾakis şeved” yaǾnį gündüz rūşenlik aĥvālin giceye ve gicenüŋ žulumāt keyfiyetin
gündüze taĥvįl olurdı, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey żiyā-baħş-ı mülk-i velāyet v’ey fātiĥ-i memleket! Leyl ü nehār kendilerine
nisbet
[115a]
münǾakis olduķları ĥālde devvār olurlardı. Yāħūd leyl ü nehār şānuŋa nisbetle bāz-gūne
yürürlerdi. Eger māh mübārek-żamįrüŋden iķtibās-ı nūr itmiş olsa yaǾnį māh żamįrüŋden
nūr iķtibās itse aĥvāl-i şeb-i žulumāt rūz-ı rūşene münǾakis olup bi’ź-źāt şeb ü nehār
keyfiyetin işlerdi, dimekdür.
ﺯلفین مهوشاﻥ نپذیرند صید ﺩﻝ
1138احتباﺱ

1137

عفو تو عاﻡ ساﺯﺩ اگر منع

Derkenar: İķtibās od virmek. Eğer ay senin gönlünden ışık iktibas ederse gece ve gündüz kendi nisbetlerine

göre yansırlar.
1138

Eğer senin affın hapsten men etmeyi yaygınlaştırırsa ayyüzlülerin zülfü gönlü avlamayı kabul etmez.
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18. Zülfeyn-i mehveşān ne-peźįrend śayd-ı dil
ǾAfv-ı to Ǿām sāzed eger menǾ-i iĥtibās
“Zülfeyn” tenebbühdür iki zülf dimekdür. “İĥtibās” ĥabs itmek maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāĥne-i Necef v’ey māh-ı bį-kelef! Ħūbān-ı mehveşān śayd-ı dil-i Ǿāşıķān
idüp mübtelā-yı ĥabs u zindān itmek āyįnini terk iderlerdi, eger senüŋ ħāś u Ǿāmma maħśūś
olan maġfiretüŋ menǾini bilselerdi. YaǾnį Ǿafvuŋ Ǿavāmu’n-nās ĥabsden ħalāś itmek
ķaydında olduġını bileydiler, zülfeyn-i mehveşān ķaçan śayd-ı dil-i Ǿāşıķān-ı bį-çāregān
ĥabs itmege ŧāķat getürebilürlerdi? dimekdür.
حفظت اگرندای اماﻥ ﺩﺭ ﺩهد به بحر
1139مماﺱ

شاید که سطح آﺏ شوﺩ شعله ﺭا

19. Ĥıfžet eger nidā-yı āmān der-dehed be-baĥr
Şāyed ki saŧĥ-ı āb şeved şuǾle-rā mümās
“Saŧĥ-ı āb” istivā-yı āb maǾnāsına istiǾmāl olınur. “ŞuǾle” bunda murād küre-i nārdur ki
semāvāta ķarįbdür. Meŝelā ibtidā-yı zemįnden semāvāt cānibine ŧoġrı küre-i hevādur.
Hevānuŋ ħitāmından bālāya ŧoġrı küre-i bürūdetdür. Bürūdetüŋ ħitāmından śoŋra küre-i
nārdur ki tā semāvāta varınca muĥįŧdür. “Mümās” ulaşmaķ ve yetişmek maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ĥākim-i ĥükkām-ı Ǿālem v’ey nāžım-ı kār-ı kāffe-i ümem! Ol vaķt ki ĥıfž
u ĥimāyetüŋ baĥre emān nidāsın irişdüre. YaǾnį ey baĥr min-baǾd ĥıfž u ĥimāyemdesüŋ,
āteş ve ġayr eżdādından emįn ol, nidāsın işidürse saŧĥ-ı āb kūre-i āteşe mümās olursa
lāyıķdur. YaǾnį ol vaķt saŧĥ-ı āb kūre-i āteşle imtizāc u aĥbāb olurlar ise Ǿaceb degildür.
جاﻩ ترا سپهر سمندی بوﺩ که هست
1140قطاﺱ

اﺯ آفتاﺏ شعشعه ﺩﺭ گرﺩنش

20. Cāh-ı to-rā sipihr semendį buved ki hest
Ez-āfitāb şaǾşaǾa der-gerdeneş ķoŧās

1139

Eğer senin koruman denize aman ver diye seslenirse belki su yüzeyi alev ile temas eder.

1140

Gökyüzü senin ihtişamın için güneş ışığının boynunda asılan püskül olduğu bir attır.
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“Gerden” boyun dimekdür. “Gerden”deki şįn sipihre rāciǾdür. “Ķoŧās” ŧonanmış atlaruŋ
gerdenlerine aśduķları raħta dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kān-ı seħā v’ey büzürgterįn-i evliyā! Cāh u celālüŋ esb-i śāǾiķa-reftārı
sipihr-i gerdūndur. YaǾnį salŧanat celālinüŋ atı sipihr-i lāciverdį olur ki gerdānında vāķıǾ
rāħtı şaǾşaǾa-i āfitābdur. YaǾnį sipihr senüŋ cāh u celālüŋ ve salŧanatuŋ atı olduġı andan
maǾlūm oldı ki āfitāb şaǾşaǾasından gerdānında rāħtı var. Ve’l-ĥāśıl sipihr cāh u celālüŋ esbi
olmasa ķaçan bu ķoŧās-ı girān-behā gerdeninde şuǾle olurdı, dimekdür.
گرمابه جهاﻥ جالﻝ ترا بوﺩ
1141ﻁاﺱ

اﺯ مهر ﻭ ماﻩ جاﻡ ﻭﺯ هفتم سپهر

21. Germ-ābe-i cihān-ı celāl-i to-rā buved
Ez-mihr ü māh cām v’ez-heftüm sipihr ŧās
“Germ-ābe” ĥammām dimekdür. MıśrāǾ-ı ŝānįde vāķıǾ cāmdan murād ĥammāmuŋ tepe
cāmlarıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı iķlįm-i velāyet v’ey mažhar-ı nūr-ı hidāyet!
[115b]
ǾAžamet ü celāletüŋ cihān germ-ābesine tepe cāmı olaraķ mihr ü māhdur. Ve daħı ĥammāmı meźkūruŋ ŧāsı sipihr-i heftüm ŧabaķātıdur, dimekdür.
شاها منم که چوﻥ فرﺱ ﻁبع ﺯین کنم
1142فراﺱ

گیرﺩ بدﻭﺵ غاشیه عجز بو

22. Şāhā menem ki çün feres-i ŧabǾ zeyn konem
Gįred be-dūş ġāşiye-i Ǿacz Bū Firās
“Zeyn konem” egerledüp müheyyā idersem dimek olur. “Ġāşiye” aślda setr idiciye dir.
Ammā burada şol cuķadan örtidür ki ķızıl cuķadan ŧonanmış at üzerine örterler. At binildikce
seyis omuzına atar. “Bū Firās” şuǾarā-yı ǾAcem’den birinüŋ ismidür.

1141

Senin yücelik cihânının hamamında güneş ve ay su tası, yedinci kat sema leğendir.

1142

Ey şahım ben tabiatımın atını eyerlediğim zaman, şâir Bû Firâş âcizlik örtüsünü omuzlarına alır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı muĥterem! Kemterįn ġulām-ı ebed-ķıyāmlaruŋdan şol kimesneyüm
ki esb-i ŧabǾumı egerledüp müheyyā eyler isem, ġāşiye-i Ǿaczi Bū Firāş ber-dūş eyleyüp, pįşrevümde olur, dimekdür.
فرماندهی نداشته چوﻥ من جهاﻥ نظم
1143هراﺱ

ﻭین حرﻑ یا ﻅهیر تواﻥ گفت بی

23. Fermān-dehį ne-dāşte çün men cihān-ı nažm
V’įn ĥarf yā Žahįr tevān kerd bį-hirās
“Fermān-deh” iķlįm-i nažma pādişāh dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Semend-i ŧabǾum zįr-i zeynüm olduķda meydān-ı rezm-i nažm u
inşāda bir mertebe Ǿažamet ü şevketle giderüm ki Bū Firāş ol vaķt ġāşiye-i Ǿaczi ber-dūş
idüp pįş-revüm olur. Zįrā bu kişver-i nažm ve nevāĥį-i inşā benüm gibi bir tįz-i Ǿadālet-engįz
pādişāha mālik olduġı yoķdur. Ve daħı bu nükte ve dāǾiye-i Žahįr’e daħı bį-pervā dimek
mümkindür. YaǾnį iķlįm-i nažm benüm gibi bir fermān-deh ü pādişāha mālik olmaduġı
nüktesini Žahįr’üŋ ĥużūrında bį-pervā dimege mümkindür. Bu daħı şuǾarā miyānında bir
şecere-i bį-ŝemeredür. Gerek şuǾarā-yı ǾAcem ve gerek Türk dįvān vesāǿir eşǾārlarında bieyyiĥāl kendilerini selefden tercįĥ iderler. Nitekim Şįrāzį merĥūm Ĥāfıž dįvānında
buyurmışdur.
Beyt:
کس چو حافظ نگشاﺩ اﺯ ﺭﺥ اندیشه نقاﺏ
1144

تا سر ﺯلف سخن ﺭا به قلم شانه ﺯﺩند

Kes çü Ĥāfız ne-güşād ez-ruħ-ı endįşe niķāb
Tā ser-i zülf-i süħan-rā be-ķalem şāne zedend
Bu daħı meydān-ı ħayālde at sürmiş. Lākin Ǿadem-i sāmāndan nāşį teşekkįye āġāz
eyledükleri vaķt felek-i sitemkāruŋ taǾaddįsini bütün bütün kendilerine maħśūś iderler.
Nitekim Śāǿib buyurur.
1143

Şiir dünyasının şimdiye kadar benim gibi bir komutanı olmadı ve bu sözü korkmadan Zâhir’e

söyleyebiliriz.
1144

Kalemle sözün saçının ucu tarandığı zaman, hiç kimse Hâfız gibi düşüncenin yüzünden örtüsünü açamadı.
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Beyt:
پاکاﻥ ستم ﺯﺩﻭﺭ فلک بیشتر خوﺭند
1145آسیا

گندﻡ چو پاک گشت خوﺭﺩ ﺯخم

Pākān sitem zi-devr-i felek bįşter ħorend
Gendüm çü pāk geşt ħord zaħm-ı āsiyā
Ve’l-ĥāśıl bu gūne muǾāmelāt-ı şuǾarā-yı selef ziyāde istiǾmāl iderler.
ﻁرﺯ کالﻡ غیر کجا ﻭین ﺭﻭﺵ کجا
1146ناﺱ

نسناﺱ ﺭا کسی نشماﺭﺩ ﺯ نوﻉ

24. Tarz-ı kelām-ı ġayr kocā v’įn reviş kocā
Nesnās-rā kesį ne-şumāred zi-nevǾ-i nās
“Nesnās” Esedį rivāyet ider: Hindistān’da Serendįb ķatında bir yüce dāġ vardur. Źāt-ı
āhuvān dirler. “Neŝnās” ol ŧaġda çoķ olur bir nevǾ maħlūķdur. Boyları yüce ve gövdeleri
ķıllu ve rengleri gök ve ķılları ķızıl ve başlarınuŋ iki yanında yüz ve iki yanınnda gözi var.
Biri hem erkek hem dişidür. Her biri ŧoġurur. İkisi bir fili ŧutarlar yerler. Henūz ŧoymazlar.
Be-ġāyet bükrek olurlar. Faķįr, bunı luġatde bulup taĥrįr eyledüm. Ammā şāriĥ meymūn
ismine dirler. Buyurmışdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu dāǾiyye-i kemālātı ve nažm-ı inşāda bį-nažįr olduġumı bi’l-muvācehe
žahįre dimege mümkindür. Zįrā müteķaddįminüŋ kelāmın ŧavr u ŧarzı ve leźźeti ķande ve
benüm
[116a]
nāzikāne revişi olan şeker-feşān kelimātumuŋ ŧavr u ŧarzı ķande? MıśrāǾ-ı ŝānįyi irsāl-i
meŝel ŧarįķiyle buyurur ki hįç ferd neŝnāsı nevǾ-i insān şumār eylemez. Ve’l-ĥāśıl ġayruŋ
nažmı nažmum yanında böyledür, dimekdür.
ﺩﺭشعر من چه کاﺭ کند ناخن حسوﺩ
1145

Nasıl ki buğday değirmenin eziyetiyle pâk olursa, saf kalpliler de feleğin dönüşünden daha çok zulüm

görürler.
1146

Diğerlerinin söz tarzı nerede bu yol nerede. Kimse nesnâsı yani yabani adamı insan türü saymaz.
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1147

بس فاﺭغست خوشه پرﻭین ﺯ جوﺭ ﺩاﺱ

25. Der-şiǾr-i men çe kār koned nāħun-ı ĥasūd
Bes fāriġest ħūşe-i Pervįn zi-cevr-i dās
“Pervįn” meşhūr aħterdür ki ĥukemā aŋa ħūşe-i āsumān diyü ism virmişler. Bu beytde ħiŧābı Ǿām ŧarįķiyle buyurur.
Maĥśūl-ı Beyt: ŞiǾrümde nāħun-ı ĥasūd ne iş idebilür? YaǾnį ĥasūd Ǿadem-i sened idüp
şiǾrüm nāzikāne revişinden noķśān-yāb olur mı? MıśrāǾ-ı ŝānįsi irsāl-i meŝel vāķıǾ olup
dimek olur ki cevr ü cefā-yı evrāķdan ħūşe-i pervįn ziyāde ārām u fāriġdür. Nāħūn u dāsı
birbirine temŝil getürdügi egri olduķlarındandur. Ve şiǾrler pervįnüŋ münāsebetleri keǿenne
şiǾr daħı pervįn-miŝāl şaǾşaǾa-dārdur, dimek olur. Pes nitekim cefā-yı dāsdan ħūşe-i Pervįn
bį-pervādur. ŞiǾrüm daħı nāħun-ı Ǿadūdan bį ve ziyāde ārām u fāriġdür, dimekdür.
نظم حسوﺩ ﻭ شعر مرا ﺩﺭ میاﻥ بوﺩ
1148یﺄﺱ

بعدی که ﻭاقع است میاﻥ امید ﻭ

26. Nažm-ı ĥasūd u şiǾr-i me-rā der-miyān buved
BuǾdį ki vākıǾ est miyān-ı ümįd ü yeǿs
Maĥśūl-ı Beyt: Bu beyt beyt-i evvliyyeye istiĥkām virüp buyurur ki nažm-ı ĥasūd ve
şiǾrümüŋ dünyāda bādiyetleri şunuŋ gibi vāķıǾdur ki yeǿs ümįd miyānelerinde vāķıǾdur.
YaǾnį yeǿs Ǿālemüŋ bāǾiŝ-i elem ü kederi olup ümįd ise bunuŋ ħilāfıdur. Pes bunlaruŋ
miyānelerinde ŧaġlar ķadar farķ u bādiyet vāķıǾ olduġı gibi keźālik şiǾrüm ve nažm-ı ĥasūda
daħı böyle bādiyet der-kārdur, dimekdür.
عرفی بس است بیهوﺩﻩ بهر ﺩعا بر آﺭ
1149التماﺱ

نزﺩ جلیل جل ﻭ عال ﺩست

27. ǾUrfį bes est bįhude behr-i duǾā ber-ār
Nezd-i Celįl-i cell ü Ǿalā dest-i iltimās

1147

Derkenar: “Dās” oraķdur ki ekin biçerler. Kıskancın tırnağı benim şiirime ne yapabilir. Öyle ki Ülker

yıldızının başağı orak zulmünden azadedir.
1148

Kıskancın nazmı ile benim şiirim arasındeki mesafe ümit ve ye’s arasındeki mesafe gibidir.

1149

Urfî boş işleri bırak. Yüce ve büyük Allah yanında dua elini kaldır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Beyhūde güftügūden fāriġ ol yeter. Pes Cenāb-ı Bārgāh-ı
Kibriyā’ya dest-i iltimās u duǾāyı ķaldur ve duǾāya başla, dimekdür.
لبریز باﺩ جاﻡ حیاﺕ موافقت
1150ﻁاﺱ

تا هست گرﻡ ﺩﻭﺭﻩ این ﻭاﮊگونه

28. Leb-rįz bād cām-ı ĥayāt-ı muvāfıķet
Tā hest germ-devre įn vājgūne ŧās
“Leb-rįz” ŧolu ŧaşmaġa, “vāj-gūne” bāz-gūne be-Türkį ters maǾnāsınadur. “Ŧās”dan murād
ķubbe-i āsumāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Senüŋ muvāfıķlaruŋ ve aĥbāblaruŋ cām-ı ĥayātları murādlarıyla lebrįz ü māl-ā-māl olsun. Bir vaķte dek ki bu Ǿaksine devvār-ı fitne-i ķubbe-i semāvātuŋ şiddeti germiyeti bāķį ola. YaǾnį ķıyāmete dek saŋa mütābaǾat iden muvāfıķuŋuŋ cām-ı ĥayātları
murād ile māl-ā-māl olsun, dimekdür.
بی خوشه باﺩ کشت مراﺩ مخالفت
1151آﺱ

چندانکه ﺩانه آﺭﺩ شوﺩ ﺩﺭ ﺩهاﻥ

29. Bį-ħūşe bād kişt-i murād-ı muħālifet
Çendān ki dāne ārd şeved der-dehān-ı ās
“Kişt” ekin dimekdür. “Ārd” un dimekdür. ǾArabįde daķįķ gibi “ās” āsiyābuŋ muħaffefidür,
degirmen dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şehenşāh-ı Ǿālem v’ey istižhār-ı nevǾ-i benį ādem! Saŋa muħālefet iden
Ǿadū-yı mübįn ve gerden-keşān-ı bed-baħt u bed-āyįnlerüŋ mezraǾa-i murādları bį-ħūşe vü
bį-ŝemere olsun. YaǾnį Ǿadāvet iden düşmenlerüŋ ber-murād olmasunlar. Şol vaķte dek ki
dehān-ı āsįyābdan dāne ola. Ve’l-ĥāśıl dāne
[116b]
senüŋ āsiyābdan daķįķ ĥāśıl itmege başlayalıdan ilā-yevmi’n-nihāye muħālifįn-i bed-bįn
olan bed-baħtlar ber-murād olmasunlar, dimekdür. Temmetü’l-ķaśįde.

1150

Dostlarının hayat kadehi feleğin ters tasının dönüşü revaçta olduğu müddetçe ağzına kadar dolu olsun.

1151

Senin muhalifinin arzu ekini değirmenin ağzında tanenin un oluşu gibi başaksız kalsın.
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Bu Ķaśįde-i Nükte-engįz Nergis Medĥiyle Ķāfiye-āmįz Olup Şāhān-ı ǾAcem’den Birinüŋ
Ŝenāsındadur
[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

کجا بحسن شوﺩ با تو همعناﻥ نرگس
1152نرگس

تو چشم عالمی ﻭ چشم بوستاﻥ

1. Kocā be-ĥüsn şeved bā-to hem-Ǿinān nergis
To çeşm-i Ǿālemį vü çeşm-i būstān nergis
“Be-ĥüsn” ĥüsn cihetiyle ve Ǿarśa-i ĥüsnde dimekdür. “Nergis” meşhūr şükūfedür ki şuǾarā
nergis taǾbįriyle maĥbūblaruŋ dįdelerini ŝenā iderler. Rengi śarıya māǿildür. İçinde toħm
yeri beyāżdur ve dįde-i maĥbūba beŋzer. Ve ġonce iken ķabları sebzdür ve bir dal üzerinde
beş altı Ǿaded şükūfe güşād eyler.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥı ŝenā iderek buyurur ki: Ey dil-rübā! ǾArśa-i ĥüsnde nergis senüŋle
ķaçan hem-Ǿinān olabilür? Zįrā ĥüsn cihetiyle senüŋ bütün Ǿālemüŋ dįde-i baśįretisüŋ.
Nergis ise yalŋız bir būstānuŋ gözidür. YaǾnį Ǿālem senüŋ üftādeŋdür ve nergisüŋ Ǿāşıķı ise
yalŋız būstāndur. Pes bu śūretde nergis meydān-ı dil-berįde ķaçan senüŋle hem-Ǿinān
olabilür, dimekdür.
بعشوﻩ باﺝ گرفتی ﺯبوستاﻥ امرﻭﺯ
1153نرگس

اگر چو چشم تو بوﺩی کرشمه ﺩاﻥ

2. Be-Ǿişve bāc giriftį zi-būstān imrūz
Eger çü çeşm-i to būdį kirişmedān nergis
“Kirişme-dān” şįve-kār dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Cānāna ħiŧāb ŧarįķiyle buyurur ki: Ey źāt! Nergis şįve-kārlıķ ve Ǿişve-dānlıķ
ħuśūśında çeşmüŋ gibi māhir olaydı yaǾnį çeşmüŋ kirişme-sāz ve Ǿāleme ŧannāz olduġı gibi
nergisüŋ mahāreti olaydı böyle eyyām-ı ĥuceste-encāmda būstāndan bāc alurdı. YaǾnį sen
cūyān-ı cihāndan bāc alduġuŋ gibi ol daħı būstāndan bāc alurdı, dimekdür.

1152

Güzellikte seninle nergis nasıl eşit olsun! Sen cihânın gözüsün ve nergis bostanın gözü.

1153

Eğer nergis senin gözün kadar işveli olsaydı işve ile yemyeşil bostandan bugün vergi alırdı.
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فتاﺩ چشم تو بیماﺭ ﻭ ترک عشوﻩ گرفت
1154نرگس

ﺯپشت پای بر آﺭﺩ سراین ﺯماﻥ

3. Fütād çeşm-i to bįmār u terk-i Ǿişve girift
Zi-püşt-ı pāy ber-āred ser-i įn zamān nergis
“Bįmār” taǾbįri şundan kināyedür ki maĥbūbuŋ çeşmi maħmūrāne olup her bār cānib-i Ǿāşıķa
nigerān olmaduġıdur. Nitekim şāǾir buyurur.
Beyt:
شاﻩ ترکاﻥ سخن مدعیاﻥ میشنوﺩ
1155باﺩ

شرمی اﺯ مظلمه خوﻥ سیاﻭﻭشش

Şāh-ı Türkān süħan-ı müddeǾiyān mįşineved
Şermį ez-mažleme-i ħūn-ı Siyāvuş bād
Yoħsa luŧfen bįmār taǾbįri memdūĥa taĥķįr çıķar. “Püşt-i pāy” ayaķ altına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Dįde-i siĥr-āferįdeŋ giriftār-ı bįmār olup terk-i Ǿişve eyledüginden
ħāk-ı meźellete düşmen ve püşt-i pāda ķalmış nergis-i bį-çāre bu zamānede başını ķaldurur.
YaǾnį bįmārlıķ ĥasebiyle çeşmüŋ terk-i Ǿişve eylemiş. Pes nergis meydānı ħālį bulmaġın
daǾvā-yı dįlįrįde dil-berāne baş ķaldurup meydāna gelmiş. Yoħsa çeşmüŋ śanǾat-ı şįve-kārįyi
der-dest idicek nergisi kim nažar ider, dimekdür.
خماﺭ مستی خوﺩ ﺭا بغمزﻩ تو فرﻭخت
1156نرگس

ﺩگر نماند متاعیش ﺩﺭ ﺩکاﻥ

4. Ħumār-ı mestį-i ħod-rā be-ġamze-i to fürūħt
Diger ne-mānd metāǾįş der-dükkān-ı nergis
Maĥśūl-ı Beyt: Nergis mestlik ħumārı ki bālāda źikri
[117a]

1154

Senin mahmur gözlerin üzerine düştüğü zaman, nergis nazlanmayı bıraktı ve şimdi başını ayaklarından

kaldırıyor.
1155

Türklerin şâhı iftiracıların sözünü dinleyip (oğlu) Siyavuş’un kanını dökme zulmünden dolayı utansın.

1156

Kendi sarhoşluğunun mahmurluğunu senin gamzene sattı ve nergisin dükkanında başka mal kalmadı.
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sebķat eyledügi gibi dil-berüŋ maħmūrāne baķış ve nim-nigāhına taǾbįr iderler. Ol ĥāleti ki
kirişmesidür, senüŋ yalŋız bir Ǿişveŋi fürūħt eyledi. YaǾnį dįde-i Ǿāşıķ-sūzuŋla bir Ǿişve
eyledüŋ. Ol daħı ħumār-ı mestį ve māye-i mā-melekini ol Ǿişveŋ muķābiline saŋa teslįm
eyledi. Ve’l-ĥāśıl Ǿişveŋden bir miķdār kirişme taĥśįl içün māye-i şįve-kārįyi teslįm eyledi.
Pes nergisüŋ dükkān-ı dil-berįde bir metāǾ ķalmadı ki Ǿāşıķlaruŋa ol metāǾla nāz eyleye,
dimekdür.
نهاﺩ چشم تو مسند به پیشگاﻩ بهشت
1157نرگس

اگر بزیر ﺯمین یافت بوستاﻥ

5. Nihād çeşm-i to mesned be-pįşgāh-ı behişt
Eger be-zįr-i zemįn yāft būstān nergis
“Zįr-i zemįn” didügi nergisüŋ zįr-i zemįnde baş getürdüginden kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥa ħiŧāb ŧarįķiyle buyurur ki: Eger nergis zįr-i zemįnde veyāħūd rūyı zemįnde bir behişt veyā bir būstān bulsa ol behiştüŋ pįşgāhında senüŋ çeşmüŋi mesned ķor.
“Behişt”den murād cemāl-i dil-berdür. YaǾnį nergis her ķande bir cemāl bulsa senüŋ çeşmi dil-firįbüŋi anuŋ pįşgāhında mesned ķor. Ve’l-ĥāśıl çeşmüŋ cümle būstān-ı cemālüŋ
bālāteri ve ħūbteri olmaķ ĥasebiyle nergis, her ķande bir būstān-ı cemāl bulsa senüŋ çeşmüŋi
taķdįm ider, dimekdür.
بعالم آمدﻩ خسرﻭ ترنج ﺯﺭ بر کف
1158نرگس

ﺯ جهل نامش کرﺩند ساﺩگاﻥ

6. Be-Ǿālem āmede Ħusrev turunc-ı zer be-kef
Zi-cehl nāmeş kerdend sādegān nergis
“Turunc-ı zer” ġarāǿibden şol keyfiyetdür ki zamān-ı cāhiliyetde gelen pādişāhlardan Ħüsrev
ibni Nūşirevān cülūs-ı taħt-ı salŧanat olduķda cevānib-i dārū’s-salŧanat maǾāriflerinden biri
ve muķārin-i salŧanat olmaķ içün icrā-yı müteǾaddide ile altından bir miķdārın muħammer
idüp şekl-i turunca ķodı. Ol altuna terbiye ile bir mertebe istiǾdād kesb itdürdi ki yoġuraraķ

1157

Eğer nergis yer altında bostan bulduysa, senin gözünün cennetin önünde taht kurmasından dolayıdır.

1158

Hüsrev altın turunç elinde dünyaya gelmiştir. Ancak saf insanlar cehalet yüzünden onun ismini nergis

koymuşlardır.

799

diledügi şekl ü heyǿete münķalib eylerdi. Pes ol turuncı ĥużūr-ı pādişāhįye ihdā eyledükde
keźālik pādişāh anı bal mumı miŝāl diledügi şekl ü heyǿete vażǾ u įśāl iderdi. Pes mutaśarrıf
olduġı memālik-i maĥrūsası anı kendisinden muǾcize vü kerāmet Ǿaddederlerdi. Pes merĥūm
nergisi andan terfįǾü’r-rütbe iderek buyurur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh-ı Ǿālem! Bu dehre Şāh Ħüsrev geldi ve yedinde ŧurunc-ı zeri
olmaġla baǾżı sāde-dil ve ehl-i ĥumķ ol ŧurunc-ı zeri nergise nisbet idüp laķabın nergis
ķodılar. Bu ise cehlden ħullet-i kelāmdur. YaǾnį şuǾarā-yı muteķaddimįn ol ŧuruncı nergise
nisbet idüp ism virdükleri kemāl-i ĥumķ u sāde-dilliklerindendür. Zįrā nergisüŋ maķbūl-ı
Ǿām olduġı ancaķ şįvesi senüŋ dįdeŋ ķarįbindendür. Pes ŧavr u ŧarzı bütün bütün saŋa
mensūbdur. Ve be-taĥśįś bir nesne ki senüŋ maķbūlüŋ olup
[117b]
anı ele alup istişmām ķılasuŋ. Sāǿir pādişāhlar ki ŧurunc-ı zeri ķaçan aŋa nisbet itmek şāyān
olur? İderi daħı var ise ĥumķındandur, dimekdür.
گهی شراﺏ گهی شربت بنفشه خوﺭﺩ
1159نرگس

ﺯ جاﻡ الله که شوﺥ است ﻭ ناتواﻥ

7. Gehį şarāb gehį şerbet-i benefşe ħored
Zi-cām-ı lāle ki şūħ est ü nā-tüvān nergis
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Nergis-i raǾnā gāh cām-ı lāle-i şūħdan nūş-ı bāde ile ser-mest olup
būstāna envāǾ-ı gūne ĥālāt u śafālar virür. Ve gāh ġalebe-i żaǾf u nā-tüvānįden şerbet-i
benefşe içer tā ki żaǾfdan taħlįś-i girįbān eyleye. YaǾnį nergis rind-i hevesgāh olur ki nūş-ı
şarāb ile mestāne gözlerin süzüp būstānda envāǾ-ı gūne nāz u niyāz ile ħırāmān ve gāh iśābeti germiyet-i āfitābdan ser-geşte vü nā-tüvān olup defǾ-i żaǾf içün şerbet-i benefşeyi nūş eyler.
Murād budur ki Ǿömrinde ŝābit-ķadem olamayup gāh şiddet-i germiyet-i āfitābdan pejmürde
ve gāh raĥmet-i nįsān-ı Raĥmān ĥasebiyle arż-ı meyteden ser-efrāz olduġına işāretdür.
نکرﺩﻩ جرﻡ ﻭ اﺯ شرﻡ بر ﺯمین بیند
1160نرگس

که اﺯین صفت شدﻩ مقبوﻝ مرﺩماﻥ

1159

Şuh ve güçsüz olan nergis lalenin kadehinden bazen şarap bazen ise menekşe şerbeti içer.

1160

Nergis suç işlememiş ancak hayâ yüzünden yere bakmaktadır ve bu sıfatı yüzünden ise halk tarafından

kabul görmüştür.
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8. Ne-kerde cürm ü ez-şerm ber-zemįn bįned
Ki ez-įn śıfat şode maķbūl-ı merdümān nergis
Pend ü naśįĥat ŧarįķiyle buyurur ki: Ey cānān! Miyān-ı Ǿālem-penāhda nergisüŋ maķbūl u
muǾteber olduġı bu śıfatdandur ki henūz ĥālet-i Ǿiśyāndan kendinde eŝer-i cürm śādır
olmamış iken kemāl-i maĥcūbluġından nāşį başını aşaġa śarķıdur. Pes maĥbūbuŋ daħı
maĥcūbı bu śıfatla maķbūldür, dimekdür.
بحسن لیلی باﻍ است لیک مجنوﻥ ﻭاﺭ
1161نرگس

نهاﺩﻩ بر سر هر موی آشیاﻥ

9. Be-ĥüsn Leylį-i bāġ est lįk Mecnūnvār
Nihāde ber-ser-i mūy āşiyān nergis
Maĥśūl-ı Beyt: Nergis gerçi ĥüsn cihetiyle bāġuŋ Leylā’sıdur ammā Mecnūn-śıfat her bir
mūyuŋ başı üzerine āşiyāneler ķomış. Rivāyetdür ki: Mecnūn Ǿaşķ-ı Leylā’ya maķrūn olıcaķ
śaĥrā vü beyābāna düşmiş idi. Bir mertebe bį-ħod u medhūş olmış idi ki vuħūş u ŧuyūr başına
ķonup āşiyāneler tanžįmine mecbūr olmışlar idi. Bu maĥalde nergisi āşiyāneye temŝil iderek
buyurur ki: Belį, nergis meydān-ı dil-berįde bāġ-ı ĥüsnüŋ Leylā’sıdur ammā ne çāre ki
Mecnūn-miŝāl her mūyı başı üzerinde āşiyāneler tertįb itmiş. Pes ĥüsnde senüŋle ne ŧarįķile
hem-Ǿinān olabilür? dimekdür.
عرﻭﺱ حجله باﻍ است ﻭ اﺯ حریر سپید
1162نرگس

10.

کشید مقنعه برگرﺩ ﺭﻭی اﺯ آﻥ

ǾArūs-ı ĥacle-i bāġ est ü ez-ĥarįr-i sepįd
Keşįd mıķnaǾa ber-gerd-i rūy ez-ān nergis

“Ĥarįr-i sepįd” beyāż śandal u aŧlās dimekdür. Lākin bu maĥalde beyāż hümāyūn murād ola.
Zįrā mıķnaǾa hümāyūndan olur. MıķnaǾa ķarılar yaşmaġına dirler. “Gerd” ger kāf u rā ile
çevre vü eŧrāf maǾnāsınadur.

1161

Nergis güzellik bakımından bahçenin Leylası’dır ancak Mecnûn gibi saçının her bir teline (kuşlar) yuva

kurmuştur.
1162

Nergis bahçenin gelinidir ve bundan dolayı yüzüne beyaz ipekten başörtüsü çekmiştir.

801

Maĥśūl-ı Beyt: Nergis bāġ ĥaclesi Ǿarūsıdur. YaǾnį nergis bāġ ĥareminüŋ ĥaclegāhı nevǾarūsıdur. Ol sebebdendür ki ħalķ-ı Ǿāleme görinmesün içün çehresinüŋ eŧrāfına ĥarįr-i
sepįdden yaşmaķ keşįde ķılmış. YaǾnį egerçi nergis bāġ Ǿarūsı ve dil-beridür lākin Ǿāşıķa
[118a]
nā-maĥremdür. Ey sen ise maĥremsüŋ. Pes ķaçan senüŋle ĥüsnde bir olabilür? dimekdür.
Bu maĥalde mıķnaǾa ber-gerd-i rūy buyurduġı ziyāde ħūb vāķıǾ olmışdur. Zįrā nergisüŋ dış
cānibi beyāżdur.
ﺯباﻥ ﻁعنه سوسن ﺯکاﻡ چوﻥ ببرید
1163نرگس

اگر نه ﺭﻭی چمن ﺩید ﺩﺭ میاﻥ

11. Zebān-ı ŧaǾne-i sūsen zi-kām çün be-borįd
Eger ne rūy-ı çemen dįd der-miyān nergis
“Kām” dimāġ dimekdür. “Çün be-borįd” nice kesilürdi, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Sūsen-i deh-zebān dimāġında vāķıǾ kibr ü ġurūrından olan levm ü ŧaǾn
zebānını nice münķaŧıǾ olurdı? Eger nergisi çemenzār ortasında cümle şükūfelerden maķbūl
u aĥsen olduġını görmeyeydi. YaǾnį sūsen bāġ içinde bu derecelerde sākit olduġı ancaķ
nergisi cümleden aĥsen gördüginden ġayrı kendi zebānında ŧaǾneye liyāķati ķalmayup
zebān-borįde oldı. BaǾżı nüsħada “Çün be-borįd” yerine “Ne-borįdį” vāķıǾ olmış. Bu
taķdįrce dimek olur ki çemende nergisüŋ rūyını görmese bile sūsenüŋ ne ĥaddidür ki
dimāġından zebān-ı ŧaǾne kesmeye, dimekdür.
ﺯالله کرﺩ بظاهر قبوﻝ ﺩعوی حسن
1164نرگس

ﻭلی نهاﻥ ﺯﺩﻩ چشمک به اﺭغواﻥ

12. Zi-lāle kerd be-žāhir ķabūl daǾvā-yı ĥüsn
Velį nihān zede çeşmek be-erġuvān nergis
“Çeşmek” göz ķaymasına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Nergis lālenüŋ güzellikde daǾvāsını śūret-i žāhirde ķabūl eyledi. Ammā
gizlüde būstānda göz ķıpdı. YaǾnį çemende lāle güzellik daǾvāsını ider gözlerüŋ nergisi

1163

Eğer nergisi çimenliğin ortasında görmeseydi susam kınama dilini kesmezdi.

1164

Nergis lalenin güzellik iddiasını zâhirde kabul etti ancak gizlice erguvana göz kırptı.

802

žāhiren daǾvāsını ķabūl idüp daǾvāŋda śādıķsuŋ, didi. Lākin gizlüde būstāna göz ķoyup, didi
ki: Bak şu lālenüŋ şu ħulķına ve daǾvāsına ki kendini dil-ber-śıfatda ŧutar, diyüp istihzā
eyledi, dimekdür.
بجای خوﻥ خوﺭﺵ ﺩﺭ ﺭحم مگر میبوﺩ
1165نرگس

که مست شد متولد ببوستاﻥ

13. Be-cāy-ı ħūn-ħoreş der-raĥm meger mį-būd
Ki mest şod mütevellid be-būstān nergis
“Ħūn-ħoreş” ķan içmiş dimekdür ki ŧıfl raĥm-ı māderde kesb-i ķābiliyet-i ādemiyet iken
ciger-i māderi aġzına alup ķanıyla taǾayyüş ü zindegānįlik eyledügidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Ġālibā nergis raĥm-ı māderde ķan yerine
içdügi śahbā imiş ki būstānda mest olduġı ĥālde tevellüd eyledi. YaǾnį ĥįn-i tevellüdde mest
žuhūr eyledi. Bu maĥalde nergis ile çeşm-i dil-ber müşābehetleri beyāndur. Lākin çeşm-i
dil-ber çehār-deh sālden śoŋra bu ĥāleti kesb ider. Nergis ise ĥįn-i tevellüdinde mest žuhūr
eyler. Bu taķdįrce ġālibā ħūn-ħoreş yerine śahbā içermiş, dimekdür.
ﺯبسکه نیست بخویش اعتماﺩﺵ اﺯ مستي
1166نرگس

نهاﺩﻩ ﺩﺭ بغل الله سرمه ﺩاﻥ

14. Zi-beski nįst be-ħˇįş iǾtimādeş ez-mestį
Nihāde der-baġal-i lāle sürmedān nergis
“Mestį”de vāķıǾ “yā” yā-yı maśdariyyedür. “Baġal” ķoltuķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Nergis-i rind-mizāc bir mertebede ĥālet-i sekre dūçār olmış ki kendi kendine
iǾtimādı ķalmayup sürmedānlıġını lālenüŋ baġaline sipāriş eylemiş. Meşhūrdur bu ki bir kişi
ziyāde mest olup gidicek yolı daħı var ise ķoynında źį-ķıymet ve ķorķulu nesnesi var ise
żāyiǾ
[118b]

1165

Rahim içinde kan yerine şarap mı içti acaba ki nergis sarhoş olarak bahçeye doğdu.

1166

Nergisin sarhoşluktan o denli özgüveni yoktur ki sürmedanını lalenin kucağına koymuştur.

803

eylemesün içün yanında ayaķ hem-rāhe virür. Pes nergis daħı sürme-dānlıġın baġal-i lāleye
virmiş. Sürme-dāndan murād lālenüŋ içinde olan siyāhlıķdur ki gūyā ol nergisüŋ sürmedānlıġıdur. Belki żāyiǾ iderüm ĥülyāsıyla anı baġal-i lāleye ıśmarlamış, dimekdür.
برای ﻁفل بنفشه ﺯ غنچه سیراﺏ
1167نرگس

15.

فرﻭ گذاشته پستاﻥ چو ﺩایگاﻥ

Berāy-ı ŧıfl-ı benefşe zi-ġonçe-i sįr-āb
Fürū goźāşte pistān çü dāyegān nergis

“Ŧıfl-ı benefşe” murād benefşe gonceleridür. “Sįr-āb” ter ü tāze vü ŧarāvet maǾnāsına aħź
olına. “Fürū güźāşte” śarķmış dimekdür. “Pistān” be-maǾnā meme. “Dāyegān” ŧıfl ŧayalarına
dirler. “Pistān” pā-yı ǾAcemle meme emcigi dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Benefşe ŧıflın emzirmek ve beslemek içün nergis sįr-āb u ŧarāvetlü
ġoncelerini pistān-ı zen gibi aşaġa śarķmış. YaǾnį nergis henūz ġonce iken emciklerini ķarı
emcigi gibi ŧıfl-ı benefşeye ŧayalıķ eylesün ve beslesün içün aşaġa śarķıtmış. Zihį ĥüsn!
Dimekdür.
چمن ﺯ سایه سنبل هزاﺭ شب ﺩاﺭﺩ
1168نرگس

16.

اگر چه ساخته خوﺭشید ﺭا عیاﻥ

Çemen zi-sāye-i sünbül hezār şeb dāred
Egerçi sāħte ħurşįd-rā Ǿayān nergis

Maĥśūl-ı Beyt: ǾArśa-i çemen sünbüller sāyesinden nice şeyler ve ķaraŋuluķlar ŧutar. Egerçi
ħurşįdį şuǾlesini nergis çemende ižhār eylemiş ise de bu taķdįrce murādı pistānuŋ
revnaķlıġını beyāndur. Lākin bir maǾnā daħı ħāŧıra ħuŧūr ider ki nergis çemen-i būstānda
kendi ħurşįdį żiyā vü şuǾlesini ižhār-ı nūr śaldıysa da çemen sünbüller sāyesinden nice
şeyleri var. Zįrā gölgelik mevcūdātdan śādır olmaz ŧulū-ı şems olmayınca. YaǾnį nergis
mānend-i ħurşįd çemende ŧulūǾ u revnaķ śalınca sāǿir nebātātdan yāħūd muŧlaķ sünbüller
nice nice sāyeler ve gölgeler ĥāśıl eyledi, dimek ola. Zįrā ķaśįdenüŋ ibtidāsında nergisi çeşm-

1167

Nergis menekşe çocuklarına dadılar gibi dolu goncadan memeler bıraktı.

1168

Nergis her ne kadar güneşini ortaya çıkarmış olsa da bağın sünbülün gölgesinden bin gecesi vardır.

804

i būstān diyü medĥ eylemişdür. Pes her ne ķadar nergis būstānda ħurşįdin ižhār eylemiş ise
çemen sāye-i sünbülden ol ķadar şebler ve ķaraŋuluķlar peydā eylemişdür, dimekdür.
کشید ﺯهر سر مو شعله ﻭین عجب است
1169نرگس

17.

که بی فتیله بوﺩ شمع بوستاﻥ

Keşįd zi-her ser-i mū şuǾle v’įn Ǿaceb est
Ki bį-fitįle buved şemǾ-i būstān nergis

“Keşįd” bu maĥalde žuhūr ider, maǾnāsına aħź olınur. “Bį-fitįle” nergisüŋ dalınuŋ içi tehį
olduġına işāretdür. “ŞemǾ”den murād nergisdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Nergisüŋ her bir ķılı ucından şuǾleler ve revnaķlar žuhūr idiyor. YaǾnį her
bir dalınuŋ ucından mūm şuǾleleri ĥāśıl oluyor. Lākin Ǿacebdür ki şemǾ-i būstān bį-fitįldür.
YaǾnį nergisüŋ içi tehį olup şükūfesi bu derece būstāna revnaķ-baħş olduġı Ǿaceb ĥāldür,
dimekdür.
افراسیاﺏ چمن ﺭاست بهر جنگ خزاﻥ
1170نرگس

18.

سمند باﺩ ﻭﺯﺭﻩ سبزﻩ ﻭ سناﻥ

Efrāsiyāb-ı çemen rāst behr-i ceng-i ħazān
Semend bād u zırh sebze vü sinān nergis

“Efrāsiyāb” Türk’üŋ pādişāhlarından birinüŋ ismidür ki Siyāhveş şāh-zāde, ǾAcem’den
babasından firār idüp aŋa varup ol daħı vāfir ikrāmdan kendi kerįmesin Siyāhveş-zādeye
tezvįc idüp
[119a]
dāmād idindi. Mürūr-ı ezmān ile baǾżı ehl-i buġz Efrāsiyāb’a nifāķ idüp Siyāveş salŧanatın
żabŧ itmek ķaśdındadur, didükleri anda fużūlį Siyāveş’i ķatl ve bir müddet śoŋra itdükleri
nifāķ maĥż-ı kiźb olduġın maǾlūm idinüp kemāl-i peşįmānlıġından nāşį şeb ü rūz feryād u
fiġāndan ġayrı kārı yoġidi. Ĥattā o derdle fevt oldı, dirler. Nitekim Ħˇāce Ĥāfıž dįvān-ı
belāġat-Ǿünvānında buyurmışdur.
Beyt:
1169

Nergis saçının her telinin ucundan alevlendi ve bu tuhaftır. Çünkü bahçenin mumu olan nergis fitilsizdi.

1170

Çimenin Efrasiyab’ı sonbahar ile savaşmak için rüzgâr atı, sebze zırhı ve nergis süngüsünü kullandı.
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شاﻩ ترکاﻥ سخن مدعیاﻥ می شنوند
1171باﺩ

شرمی اﺯ مظلمه ای خوﻥ سیاﻭشش

Şāh-ı Türkān süħan-ı müddeǾiyān mį-şinevend
Şermį ez-mažlemeį ħūn-ı Siyāvuşeş bād
Maĥśūl-ı Beyt: Çemen Efrāsiyāb’ı yaǾnį būstānuŋ kendisini bād-ı ħazān ile ĥarb u muķābele
eylesünler içün kendine bād-ı śabāyı at ve sebzezār-ı būstānı zırh ve nergisi ittiħāź itmişdür.
YaǾnį Efrāsiyāb-ı çemen ħazānı būstāna uġratmasun içün kendine ittiħāź eyledügi esliĥa vü
mühimmāt-ı ĥarbiyyeden śabā yeli atıdur ve sebzezār zırhıdur ve nergis süŋü ve mızrāġıdur
dimekdür.
لباﺱ خضر بپوشید ﻭ ﻁاﺱ باﺯی کرﺩ
1172نرگس

19.

ﺯ شحکاﻥ مشعبد ﺩهد نشاﻥ

Libās-ı ħıżr be-pūşįd ü ŧās bāzį kerd

Zi-şaĥnegān-ı müşǾabid dehed nişān nergis
“Ŧās-ı bāz” oyun ve luǾb ŧāsı dimekdür ki ĥoķķa-bāzlar ol ŧāsı bir Ǿaśā üzerine döndürürler.
“Şaĥnegān” şāĥne’nüŋ cemǾidür. Żābiŧler ve baş usŧalar dimekdür. “MüşaǾbid” ism-i
fāǾildür ki şuǾbede-bāz dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Nergis libās-ı sebzi giydi ve ŧās-bāzlıķ luǾbetin ele aldı tā ki ĥoķķa-bāzlar
üstādı ve żābiŧi olduġına nişān vire. Meşhūrdur ki gerek ĥoķķa-bāz ve gerek pehlivānlar
śanǾatları icrāsı vaķtinde kispet giyerler. İmdi nergis daħı kispet ve kisvet-i ĥađarį giyüp ŧāsbāzlar ve müşaǾbidler şāĥnelerinden olduġına nişān virmege ķaśd eylemişdür, dimekdür.
Murād sebzligi beyāndur.
سحر که ﺩیدﻩ گرﺩﻭﻥ بشش جهت باﺯ است
1173نرگس

کند بشعبدﻩ تقلید آسماﻥ

20. Seĥer ki dįde-i gerdūn be-şeş cihet bāz est

1171

Türklerin şâhı iftiracıların sözünü dinleyip (oğlu) Siyavuş’un kanını dökme zulmünden dolayı utansın.

1172

Yeşil giysisini giydi ve zar oynadı ve böylece nergis, sihirbaz zabıtalardan bir işaret gösterir.

1173

Seher vakti feleğin gözü altı istikamete doğru açıktır ve nergis de sihirbazlıkla gökyüzünü taklit eder.
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Koned be-şuǾbede taķlįd-i āsumān nergis
Bu beyt ziyāde ħūbter vāķıǾ olmışdur. Zįrā enhārda dįde-i gerdūn cihet-i şeşden güşāde
olduġı ehline [maǾlūmdur]. “Şems” taǾbįri ekŝer nergis şükūfesinüŋ evrāķları altın olduġına
işāretdür. Bir daħı budur ki dįde-i gerdūn vaķt-i aħşamda pūşįde olup vaķt-i seĥerde “şeş”
cihetden güşād olduġı gibi keźālik nergis daħı aħşam olıcaķ kendini düşürüp ġonca olup
seĥer vaķti ķarįb olınca dįde-i gerdūn şeş cihetden güşāde olduġı ol daħı ġoncelikden varaķı sittesini güşād itdügi beyāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Vaķt-i seĥer ki dįde-i gerdūn şeş cihetden güşād olup Ǿālem-bįnā olduġı gibi
nergis daħı şuǾbedeligini āsumāna taķlįd eylemiş. YaǾnį felek-i şuǾbede-bāz ki aħşam olup
yine śabāĥ olmaķ birle devr-i dāǿimi Ǿādet-i
[119b]
ķadįmįdür. Keźālik nergis daħı şuǾbedelik eŧvārını felek-i devvāra taķlįd idüp aħşam olıcaķ
şükūfesini pūşįde ve yine śubĥ-ı rūşen žuhūr idicek dįdesin güşād idüp būstānı pür-nūr eyler,
dimekdür.
کسی ندیدﻩ بعالم قماﺵ نوﺭ افشاﻥ
1174نرگس

21.

مگر گرفته ﺯبر جیش ﻁیلساﻥ

Kesį ne-dįde be-Ǿālem ķumāş-ı nūr-efşān
Meger girifte zi-Bircîs ŧaylesān nergis

“Bircįs” Müşterį yıldızına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ferd ü Ǿālem-i kevnde emtiǾadan nūr-efşān görmemişdür ki meger ki nergis
ŧaylesānını Müşterį’den iltibās eylemiş ola. Zįrā kendisinde ziyāde laŧįf ü nūr-efşān libās
vardur, dimekdür.
چو غنچه کیسه پر ﺯﺭ کن ای چمن که ﺩگر
1175نرگس

22.

1174

ﺭساند بر ﺩﺭ ﺩﺭﻭاﺯ کاﻥ کاﺭﻭاﻥ

Çü ġonçe kįse pür-zer kon ey çemen ki diger

Kimse dünyada ışık saçan bir kumaş görmemiştir ama nergis galiba Müşteri gezegeninden bir cübbe

almıştır.
1175

Ey çimenlik! Gonca gibi keseni altınla doldur. Çünkü nergis kervanı tekrar şehir girişine gelir.
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Resānd ber-der-i dervāzegān kārvān-ı nergis
“Çü ġonçe pür-zer kon” işāretdür ġoncenüŋ ĥavśalası toħm-ı zerd ile memlū olduġına.
“Resānd” fiǾl-i māżįdür. Cehd-i müfredi “resįd” gelür rāciǾdür kārvāna.
Maĥśūl-ı Beyt: Çemene beşāret ŧarįķiyle buyurur: Ey çemen! BaǾd-ez-įn ġonce-miŝāl kįseŋi
zer ile pür ü māl-ā-māl ķıl. Zįrā kārvān-ı nergis śoķak başlarına irişdi. Kįse aķçe ile didügi
nergisüŋ yolluġından kināyedür eyyām-ı bahārda.
مگر بدامن احساﻥ شاﻩ ﺯﺩ پنجه
1176نرگس

که گنج سیم ﻭﺯﺭﺵ ﺭﻭید اﺯ بناﻥ

23. Meger be-dāmen-i iĥsān-ı şāh zed pence
Ki genc-i sįm verziş rūyed ez-benān nergis
Bu beyt-i pür-güherden memdūĥı olan Şāh Ekber’üŋ ŝenā vü sitāyişine āġāz idüp buyurur
ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Meger nergis Şāh Ekber’üŋ dāmen-i iĥsān-iştimāllerine el urmış. Ve dāmengįri olmış ki bu derecede parmaķlarından sįm ü zer ħazįnesi bütün žuhūr idiyor. “Benān”
cemǾdür. CemǾ taǾbįr ile getürmekden nergis bir köki üzerinde bir ķaç nihāl güşād idüp, her
biri śarıya beyāż ķarışıķ şükūfe žuhūra getürdügi beyāndur. YaǾnį dimek ister ki nergisüŋ bu
mertebelerde sįm ü zer-i ħazāǿini kesb idüp ĥāśıl eyledügi ġālibā Şāh Ekber’üŋ pür-luŧf u
iĥsān dāmen-i şāhānelerine dest-res olmışlardur, dimekdür.
ﺯ بسکه حوﺭ ﻭ ملک ﺩیدﻩ بر ﺩﺭﺵ سوﺩند
1177نرگس

سزﺩ که ﺭﻭیدﺵ اﺯ خاک آستاﻥ

24. Zi-bes ki ĥūr u melek dįde ber-dereş sūdend
Sezed ki rūyedeş ez-ħāk-i āsitān nergis
“Sūdend” sūdenüŋ cemǾidür, sürdiler, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāh Ekber’üŋ āsitān-ı muǾallā-bünyānlarına cumhūr-ı ħūr u melek bir
mertebe rū-māl oldılar ki eger ħāk-ı āsitānında nergis biterse sezādur. YaǾnį züvvār ki ħūr u

1176

Nergis acaba şahın ihsan eteğine pençe mi vurdu? Çünkü parmaklarından altın ve gümüş hazinesi çıkıyor.

1177

Huriler ve melekler o kadar kapısına göz sürdüler ki eşiğinin toprağından nergis çıksa yakışır.

808

melekdür, anlaruŋ feyżlerinden ol ħāk-i arż-ı muķaddese olduġından andan çeşm-i būstān
olan nergis biterse cāy-ı taǾaccüb degildür, dimekdür.
مگر ﺯ نعمت خلقش بهاﺭ خواﻥ آﺭاست
1178نرگس

که چشم ﺩﻭخته برصحن بوستاﻥ

25. Meger zi-niǾmet-i ħulķeş bahār ħˇān ārāst
Ki çeşm dūħte ber-śaĥn-ı būstān nergis
“Dūħte”den murād ziyāde göz diküp nigerān olmaķdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ġālibā bahār şāh-ı Ǿālem-perverüŋ niǾmet ü iĥsānı sofralarından müheyyā vü
ārāste eylemiş ki nergis bu derece śaĥn-ı
[120a]
būstāna nigerān ķalmış. YaǾnį śaĥn-ı būstānda göz açup ħˇān-ı būstāna nigerān olduġı ġālibā
bahār-ı memdūĥuŋ ħˇān-ı ħulķından sofralar güşād eylemişdür, dimekdür. Zįrā meşhūrdur
ki bir maĥalde kerem ü iĥsān sofrası güşād olsa żuǾafānuŋ dįdeleri oraya nāžırdur tā ki ol
daħı mažhar-ı niǾmet ola.
خیاﻝ کرﺩ ﺭﻭیش سایه بر ﺩماﻍ افکند
1179نرگس

کش افتاﺩﻩ ﺯ سر مغز ﺩﺭ ﺩهاﻥ

26. Ħayāl kerd rūyeş sāye ber-dimāġ efkend
K’eş üftāde zi-ser-i maġz der-dehān nergis
“Sāye ber-dimāġ efkend” buyurduġı şundan kināyedür ki bir kişi ziyāde tefekküre yāħūd bir
nesneden ĥicāba giriftār olsa fi’l-ĥāl seri ħacāleti aşaġa aśar ve başınuŋ sāyesi dimāġına ve
çehresine düşer.
Maĥśūl-ı Beyt: Nergis memdūĥuŋ rūyınuŋ kemāl-i ĥüsniyetini taħayyül idicek fi’l-ĥāl ki fürū
idüp başınuŋ sāyesini dimāġı üzerine śaldı ki kendi maġzından ol ħayāl leźźeti dimāġına
düşer. YaǾnį nergisi dāǿimā ser-fürū idüp kendini murāķabeye ilķā eyledügi sebebi bu ki

1178

Acaba bahar onun huyunun nimetinden sofrasını süslemiş mi ki nergis bahçe meydanına göz dikmiş.

1179

Nergis, onun yüzünü hayal edip başının gölgesini beyninin üzerine salınca, beyni kafasından (hayal lezzeti)

ağzına düşmüş.
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memdūĥuŋ rūyını ve ħayālini tefekkür idince başına bir leźźet ĥāśıl olmış. Ol leźźet
dimāġına düşsün içün bu ĥāli kesb itmişdür, dimekdür.
اگر بخواﺏ ببیند جماﻝ ﺭفعت اﻭ
1180نرگس

کالﻩ گوشه ﺭساند به آسماﻥ

27. Eger be-ħˇāb be-bįned cemāl-i rifǾat-i ū
Külāh-ı gūşe resāned be-āsūmān nergis
Maĥśūl-ı Beyt: Eger nergis memdūĥuŋ pāye-i serįr-i aǾlāsı rifǾatinüŋ ħayālini rüǾyāda
görmek iĥtimāli olmaśaydı fi’l-ĥāl külāh gūşe-i iftiħārını āsumāna irgürürdi. Zįrā meşhūrdur
ki bir şaħś rüǾyāsında evliyāǿullāhdan birinüŋ ħayālini [görse] ġayrı iftiħārından ŧuracaķ yer
bulmaz. Keźālik nergisi anuŋ ħayāliyle iftiħārlatmaķ ħūb mażmūndur. Zįrā bir çiçek
pādişāhlar eline girse sāǿir şükūfeden baħtludur.
صبا ﺯحاجب اﻭ نرﺥ سرمه می پرسد
1181نرگس

مگر بخاک ﺩﺭﺵ ﺩﻭخته ﺩیدگاﻥ

28. Śabā zi-ĥācib-i ū narħ-ı sürme mįporsed
Meger be-ħāk-i dereş dūħte dįdegān nergis
“Ĥācib” bevvāb u perde-dār dimekdür. “Vāv” żamįrdür memdūĥa rāciǾdür. “Narħ” nūn ve
rā’nuŋ fetĥa vü sükūnıyla narķ u revāyic ve geçim dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bād-ı śabā memdūĥuŋ ĥāciblerinden sürme nārķın istifsār u suǿāl eyledi. Zįrā
nergis anuŋ ħāk-ı āsitānına göz diküp nigerān ķılmış. YaǾnį nergis pādişāhuŋ dergāhına
nigerān olduġın bād-ı śabā göricek var ise bu dergāhuŋ ħāki sürmedür. Ve nergis andan
iķtibās içün deryūze ŧarįķiyle nigerān ķalmış, mülāĥažasıyla śabā varup ol dergāhuŋ
ĥāciblerinden tecāhül ŧarįķiyle sürme nārķın suǿāl eylemiş, dimekdür.
اگر بصحن چمن فی المثل شجاعت اﻭ
1182نرگس

ﺩهد نهیب که هین یاسمین ﻭ هاﻥ

1180

Eğer rüyada onun yücelik cemalini görürse nergisin şapkasının köşesi iftihardan göklere ulaşır.

1181

Sabah rüzgârı onun vezirinden sürme pahasını sormaktadır. Galiba nergis onun kapısının toprağına göz

dikmiştir.
1182

Eğer çimen meydanında örneğin onun cesurluğu ey yasemin ve ey nergis diye haykırırsa.
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29. Eger be-śaĥn-ı çemen fi’l-meŝel şecāǾat-i ū
Dehed nehįb ki hįn-i yāsemįn ü hān nergis
“Hįn ü hān” iki daħı emrdür āgāh oluŋ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: fi’l-meŝel eger śaĥn-ı çemene ol şāh-ı şevket-penāhuŋ şecāǾat u śalābeti
[120b]
ħavf virürse ki ey yāsemįn v’ey nergis! Āgāh oluŋ ve ġafletden įķāž oluŋ. Dįvānlara bu gūne
heybet ü śalābet bıraġursa.
چو عکس الله ﺯند یاسمین ﺩﺭ آﺏ آتش
1183نرگس

چو شاﺥ بید کشد خنجر اﺯ میاﻥ

30. Çü Ǿaks-i lāle zened yāsemįn der-āb-ı āteş
Çü şāħ-ı bįd keşed ħançer ez-miyān-ı nergis
“Yāsemįn der-āb-ı āteş zened” buyurduġı yāsemįn reng cihetiyle ābį vü ŧarāvetlü iken
ħavfından ķuruyup lāle-miŝāl śurħ olur, dimekden kināyedür. “Çü bįd ħançer ez-miyān
keşed” buyurduġı mādām ki bįd dāǿimā şāħlarını aşaġa āŝār keźālik nergis daħı bįminden
ħançeri elinden ve miyānından düşürür, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Fi’l-meŝel şāhuŋ şecāǾat u śalābeti cemādāta beyt-i evvelįde źikri sebķat
olduġı üzere heybet ü śalābet bıraġursa fi’l-ĥāl yāsemįn lāle-miŝāl śuyında āteş bıraġur.
YaǾnį yāsemįn beyāż ve ŧarāvetlü eŝer-i bįm-i śalābetden lāle-miŝāl beyāżlıġına āteş urup
śurħ-rū olur. Ve nergis-i rind daħı şāħ-ı bįd gibi şemşįrin miyānından çeküp üftāde-i ħāk-i
meźellet eyler. YaǾnį śalābet ü heybeti bir mertebedür ki nebātāta bile ĥükmi cārįdür,
dimekdür.
بصحن باﻍ ﺯگنجینه امانت اﻭ
1184نرگس

بدﻭﺵ ﺩیدﻩ کشد گنج شایگاﻥ

31. Be-śaĥn-ı bāġ zi-gencįne-i emānet-i ū
Be-dūş-ı dįde keşed genc-i şāyegān nergis

1183
1184

Yasemin, lalenin resmi gibi bir ateşi suya vurur ve nergis söğüt dalı gibi bir hançeri kemerinden çıkarır
Nergis bahçenin meydanında onun emanet hazinesinden olan padişahlara layık hazinesini gözlerinin

üzerinde taşımaktadır.

811

“Keşed” çeker ve ŧaşır maǾnāsınadur. “Genc-i şāyegān” pādişāha lāyıķ ħazįne ve ħusrevānı Nūşirevān babasınuŋ taħt-ı salŧanatında ķāǿim-i maķām iken deryā cānibinden şiddet-i
telāŧum-ı mevc ile sefāǾin-i düşmenden bir sefįne gelüp ŧolu altun şehr kenārında ķaraya
urup żabŧ eyledügidür. Nitekim şāǾir buyurur.
Beyt:
Bulınmış bir ħazįne ħüsrev-i pervįz vaķtinde
Ki genc-i şāyegān dirler ħazįne daħı gencįne1185
Maĥśūl-ı Beyt: Śaĥn-ı bāġda şāhuŋ ħazįnesi emānetini nergis dįdesi dūşı üzre yine ŧaşır.
YaǾnį nergis mānend-i zer zerd olduġından keǿenne dįdesinde ŧaşıduġı altun memdūĥuŋ
ħānesinüŋ emānetidür diyü medĥ ider.
اگر بدست کند گرﺩ ﺭاﻩ اﻭ بنهد
1186نرگس

ﺩکاﻥ سرمه فرﻭشی ﺯﺩیدگاﻥ

32. Eger be-dest koned gerd-i rāh-ı ū be-nihed
Dükkān-ı sürme-fürūşį zi-didegān nergis
“Gerd” toz ve is dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger ol Ǿālį-şān şāh-ı Ǿadālet-Ǿünvānuŋ gerd-i rāhı nergisüŋ eline düşerse
kemāl-i źį-ķıymet sürme olduġından fi’l-ĥāl dįdelerini sürme-furūş dükkānı eyleyüp ħūbānı diyār-ı Įrān’a ol gerdi sürme diyü beyǾ eylerdi, dimekdür.
ﺯ هر گوشه ﺩستاﺭ جاﻩ اﻭ گرﺩﻭﻥ
1187نرگس

33.

ﺯ آفتاﺏ گل آﺭﺩ ﻭ فرقداﻥ

Zi-her gūşe-i destār cāh-ı ū gerdūn
Zi-āfitāb gül āred ü ferķadān nergis

1185

Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Vehbî: Atabey Kılıç, 2007, s. 456.

1186

Nergis onun yolunun tozunu ele geçirirse gözlerinde açtığı sürme dükkanını bırakır.

1187

Felek onun ihtişam sarığının her bir köşesine güneş gibi gül ve Ferkedan yıldızları gibi nergis getirir.

812

“Ferķadān” bir münevver aħterüŋ ismidür. BaǾżılar tenbįh olduġından iki żiyālu aħterdür,
dimişler.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ cāh u celāleti destārı gūşesinden ötüri felek-i devvār āfitābdan
gül ü ferķadān nergis getürür. YaǾnį Şāh Ekber’üŋ şevket ü salŧanatı bir ġāyete
[121a]
irişdi ki felek ol cāha hediyet ŧarįķiyle āfitābı gül yerine ferķadānı nergis yerine getürüp
destārına aśar, dimekdür.
اگر بنامیه عنفش تسلط آموﺯﺩ
1188نرگس

34.

بدست قوﺱ ﻭ قزﺡ بشکند کماﻥ

Eger be-nāmiye Ǿunfeş tasalluŧ āmūzed

Be-dest-i ķavs u ķuzaĥ be-ş’kened kemān nergis
“Nāmiye” ķuvve-i nāmiye dirler ki nebātātuŋ büyümesidür. “Ķavs u ķuzaĥ” ekŝer ilkbahārda
yaġmur yaġup kesildükde semāvātda žuhūr bir ķaç renklü Ǿalāmetdür ki Türkįde Meryem
Ana ķuşaġı dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger Şāh Ekber’üŋ Ǿunf u ħışmı ķuvve-i nāmiyeye tasalluŧluķ Ǿamelin taǾlįm
eylerse dest-i nergisde kemān-ı ķavs u ķuzaħ şikest olur. YaǾnį ķuvve-i nāmiye ol vaķt felege
ĥükmin geçürür, dimekdür.
سیاست تو جهاﻥ ﺭا برنگ ﻭ بو ﺩاﺭﺩ
1189نرگس

35.

ﺯخستگی است چنین خرﻡ ﻭ جواﻥ

Siyāset-i to cihān-rā be-reng ü bū dāred
Zi-ħastegį est çünįn ħürrem ü civān nergis

“Reng ü bū”dan murād Ǿadāletden žuhūr iden şādlıķ ve sürūrdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Siyāsetüŋ Ǿadāleti cihānı reng ü bū ve sürūr u ĥubūrla memlū
eylemişdür. Ez-cümle nergis derece-i ġāyetde bįmār u nā-tüvān iken şimdi bu vechile ħurrem

1188

Nergisin, eğer gazabı gelişmeye egemenliği öğretirse gökkuşağının elindeki yayı kırabilir.

1189

Senin siyasetin dünyanın rengi ve kokusunu taze tutmaktadır. Nergis eski hastalığından şimdi böyle taze

ve genç olmuştur.

813

ve civān-merd olmışdur. YaǾnį nergis zamān-ı evāǿilde żaǾįf ü nā-tüvān iken imdi Ǿāleme
śārį olan Ǿadāletüŋ şerefinden ħurrem ü şādān olmışdur, dimekdür.
کنند سجدﻩ برﺵ سرکشاﻥ باﻍ ﺩیگر
1190نرگس

36.

نشاﻥ ﺩهی بچیند کسی فالﻥ

Konend secde bereş ser-keşān-ı bāġ-ı dįger
Nişān dehį be-çįned kesį filān nergis

“Ser-keşān-ı bāġ” bāġuŋ sāǿir nebātāt u şükūfeleri dimekdür. “Ser-keşān-ı būstān” nergisüŋ
pįşgāhına secde-i Ǿubūdiyeti eylerler. Eger źāt-ı şerįfüŋ fülān nergisi ķoparuŋ ve ĥużūruma
getürüŋ diyü işāret buyurursa yaǾnį dest-i şāhānelerine āyįne almaķ içün bendelerüŋden
birine fülān nergisi ķoparuŋ diyü fermān śādır olsa, sāǿir nebātāt u şükūfeler pįşgāhuŋda
gelüp secde iderler, dimekdür.
نجوﻡ ثابت ﻭ سیاﺭ بر تو افشانند
1191نرگس

37.

اگر هوﺱ کنی ﺯ باﻍ آسماﻥ

Nücūm-ı ŝābit ü seyyār ber-to efşānend
Eger heves konį ez-bāġ-ı āsumān nergis

“Nücūm” ŝābit ĥareket itmez ve yirinde ķāǿim olan sitāreler dimekdür. “Seyyāre” sebǾa-i
seyyāre maǾnāsına olan vesāǿir devr iden sitāreler daħı murād ola.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Eger bāġ-ı āsumāndan gül ü nergis ŧaleb buyurılsa fi’l-ĥāl felek
nücūm-ı ŝābit ve sitāre-i seyyāreyi uġruŋa niŝār eyler, dimekdür.
ﺩﻭچشم خویش بناخن برآﻭﺭﺩ ﺭضواﻥ
1192نرگس

اگر ﻁلب کنی اﺯ ﺭﻭضه جناﻥ

38. Dü çeşm-i ħˇįş be-nāħun ber-āverd Rıđvān
Eger ŧaleb konį ez-ravża-i cinān nergis

1190

Eğer kimseye filan nergisi koparın diye işaret verirsen bahçenin isyancıları ona secde eder.

1191

Eğer gökyüzü bahçesinden nergis istersen sabit ve hareketli yıldızları senin üzerine saçar.

1192

Eğer cennetten bir nergis istersen Rıdvan kendi gözlerini tırnakları ile çıkarır.

814

Maĥśūl-ı Beyt: Eger ravża-i cināndan nergis iltimās buyurılsa sākin-i der-i cinān olan Rıđvān
dįdelerin nāħūn ile çıķarup ĥużūra įśāl eyler, dimekdür. Zįrā ravża-i cinānda şāhāne nergis
bulmaķ Ǿadem-i imkān olduġından nāħūn ile dįdelerini çıķarup nergis yerine getürür,
dimekdür.
ﺯبحر ﺩست تو جدﻭﻝ مگر بریدﻩ که هست
1193نرگس

بجای آﺏ ﺯ فواﺭﻩ ﺯﺭفشاﻥ

39. Zi-baĥr-ı dest-i to cedvel meger borįde ki hest
Be-cāy-ı āb zi-fevvāre zer-efşān nergis
“Cedvel”1194 bāġ u būstānlarda vāķıǾ ince ırmaķlar maǾnāsına istiǾmāl olınur. “Fevvāre”
şādurvānlarda olan
[121b]
fısķiye dimekdür. Fevvāre ile nergisüŋ münāsebetleri bu vechiledür ki nergis mānend-i
fevvāre müteǾaddid nihāl śalduġıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ġālibā baĥr-ı destüŋdendür cedvelüŋ kesilmesi ve ayrılması ki
fevvāre-i nergis āb yerine altun śaçar. YaǾnį būstānda nergisüŋ bu mertebe servet-i bisyār
śāĥibi olup fevvāresi śu yerine zer-efşān olduġı ġālibā ol nergisi suladuķları cedvel senüŋ
baĥr-ı destüŋden ayrımış ola. Zįrā cedvel ġayrı bir śudan ĥāśıl olmış olsa bu derece niŝār-ı
zeheb itmek ne mümkin idi. “Borįde” bu maĥalde meǿyūs maǾnāsına degildür. YaǾnį ancaķ
būstān-ı cedvelüŋ menbaǾı ve ayrılması senüŋ baĥr-ı destüŋdür, dimekdür.
اگر ﺯ لذﺕ مدﺡ تو آگهی یابد
1195نرگس

بجای چشم برﻭﻥ آﻭﺭﺩ ﺯباﻥ

40. Eger zi-leźźet-i medĥ-i to āgehį yābed
Be-cāy-ı çeşm birūn āvered zebān nergis

1193

Irmak acaba senin elinin denizinden mi kesilmiş ki fıskiyeden su yerine altın fışkırıyor.

1194

Derkenar: “Cedvel” śu aķan arķ ki küçürek ola. CemǾi cüdūl.

1195

Nergis eğer senin medhin lezzetini idrak etseydi göz yerine dil çıkarırdı.

815

Maĥśūl-ı Beyt: Ey eger nergis medĥüŋüŋ leźźetinden ħabįr olaydı, dįdesinüŋ yerine zebān
meydāna getürürdi. YaǾnį nergis ki ser-tā-be gözdür, medĥüŋ leźźetinden źevķ-yāb olaydı
dįdesini zebāna tebdįl iderdi, dimekdür.
ﺯ باﻍ لطف تو گلها ﺩمد که برچیند
1196نرگس

فضاله چین ﺯ میاﻥ سوسن اﺯ میاﻥ

41. Zi-bāġ-ı luŧf-ı to gülhā demed ki ber-çįned
Fuđāle-çįn zi-miyān sūsen ez-miyān nergis
“Fuđāle” fażla ve baķāyā ve artıķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Luŧf u keremüŋ bāġında ol ķadar güller biter ki bāġ-ı luŧfuŋ
ortasından sūsen fāżıla-çįn ve kenārından nergis fāżıla-çįndür. YaǾnį ķaśįdem miyānı sūsen
ü nesrįn ile ārāste ve ķāfiyeleri nergis ile pįrāste olduġı ancaķ senüŋ bāġ-ı luŧfuŋ güllerin
düşürsün içündür, dimekdür.
چناﻥ هوای تو بگرفت پای تا بسرﺵ
1197نرگس

که جای مغز نماندﺵ ﺩﺭ استخواﻥ

42. Çünān hevā-yı to be-girift pāy tā-be-sereş
Ki cāy-ı maġz ne-māndeş der-üstüħˇān nergis
“Nergis”de cāy-ı maġz buyurduġı niĥālüŋ içi mānend-i üstüħˇān delik olduġı beyāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Nergisi Ǿaşķ u maĥabbetüŋ ser-tā-pā ol ķadar iĥāŧa eylemiş ki
üstüħˇnında cāy-ı maġzı ķalmamışdur. YaǾnį nergisüŋ ser-tā-pā cāy-ı maġzı ki deligidür ol
bile memlūdur, dimekdür.
نعیم ﻭجوﺩ تو مخصوﺹ جنس حیواﻥ نیست
1198نرگس

ﺯ پای تا بسر آمد شکم اﺯ آﻥ

43. NaǾįm-i vücūd-ı to maħśūs-ı cins-i ĥayvān nįst
Zi-pāy tā-be-ser āmed şikem ez-ān nergis

1196

Senin lütuf bahçende fazlalıklarını susam ve nergisin kopardığı güller biter

1197

Senin hevesin onun her yerini baştan aşağı öyle sardı ki nergisin kemiklerinde ilik kalmadı.

1198

Senin varlığının nimeti (sadece) canlılara mahsus değildir. O yüzden nergis baştan ayağa karın olmuştur.

816

Maĥśūl-ı Beyt: Ey munǾim! Cūd u iĥsānuŋ cins-i ĥayvāna ve ebnāǾ-ı benį ādeme maħśūś
degildür. Ancaķ ser-tā-pā nergis bile pür-şikem olmışdur tā ki niǾmet ü iĥsānuŋa mažhar
düşe diyu.
شمایل تو نویسد بنوﺭساﻥ چمن
1199نرگس

ﺯباﻥ کلکش اﺯ آﻥ گشت گلفشاﻥ

44. Şemāyil-i to nüvįsed be-nev-resān-ı çemen
Zebān-ı kilkeş ez-ān geşt gül-efşān nergis
“Nev-resān-ı çemen” çemende nev-žuhūr iden nebātāt u şükūfeler, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Hemįşe nev-resān-ı çemen ĥüsn-i şemāǾil ve aħlāķ-ı ħamįdeŋi taĥrįr
ü teressül itmekdedürler. Ol sebebden ki zebān-ı ħāme-i nergis gül-feşāndur.
[122a]
yaǾnį nergis zer-feşān ve gül-feşān olduġı sebebi oldur ki nev-resān-ı çemen heb senüŋ
aħlāķ-ı ħamįdeŋi taĥrįr itmekdedürler, dimekdür.
مباﺭﺯاﻥ ترا اﺯاشتیاﻕ چهرﻩ خصم
1200نرگس

ﺯ تیغ الله برﻭﻥ آید اﺯ سناﻥ

45. Mübārizān-ı to-rā ez-iştiyāķ-ı çehre-i ħaśm
Zi-tįġ lāle birūn āyed ez-sinān nergis
“Mübāriz” bahādır, dimekdür. “Sinān” süŋü ve mızrāķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Mübārizān-ı āsitān-ı devletüŋ çehre-i ħaśmı dįde-nişinde iştiyāķları
bir ġāyetdedür ki tįġlarından lāle ve sinānlarından nergis žuhūr itmekde. YaǾnį mübārizān-ı
āsitān-ı devletüŋ hemān çehre-i ħaśmı gözedürler, dimekdür.
نظر ببخت حسوﺩﺕ گشاﺩ اﺯ آنرﻭ یافت
1201نرگس

سفییدئ مژﻩ ﺩﺭ ﺩﻭﺭ عنفواﻥ

1199

Nergis çimenin yeni yetmelerine senin vasıflarını yazar o yüzden kaleminin ucu gül saçmaktadır.

1200

Senin savaçşıların düşmanla yüzyüze gelme şevki ile kılıçtan lale ve mızraktan nergis çıkarırlar.

1201

Nergis sana kıskançlık edenin bahtına baktı o yüzden gençlik döneminde kirpiklerine ak düştü.

817

46. Nažar be-baħt-ı ĥasūdet güşād ez-ān-rū yāft
Sefįdį müje der-devr-i Ǿunfuvān nergis
“Sefįdį-i müje der-devr-i Ǿunfuvān” buyurduġı şundan kināyedür ki baǾżı kimesnelerüŋ
zamān-ı Ǿunfuvānından yā serinde yā ebrūsında yā bıyıġında beyāż mūlar žuhūr eyler,
Türkįde aŋa nişān “abraş” dirler. Müneccimler köti sāǾatde tevellüd itmiş dirler ve ĥukemā
uġursuzdur, dirler. Merĥūm bu aĥvāli istiĥkām ŧarįķiyle buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ġālibā nergis ibtidā tevellüdinde dįdesini ĥasūduŋ nažarında ve
ĥużūrında güşād eylemiş ki devr-i Ǿunfuvānında iken müjelerinden beyāżlı ve abraş nişān
peydā eylemiş. YaǾnį ey Şāh! Nergis henūz ŧıfl-ı śaġįr iken müjelerinden abraş nişānı žuhūr
itmek ġālibā tevellüdi müsāǾadetinde dįdesini ĥasūd-ı bed-yürek ruǿyetine güşād
eylemişdür. Zįrā ĥasūd bed-baħtdur. İbtidā anı ruǿyet idince kendisinde yaramaz nişān
ķılmaķ emr-i muķarrerdür, dimekdür. Bu maĥalde nergisüŋ şükūfesi uçlarında beyāżlıķ
nişānların beyāndur.
ﺩیاﺭ خلق تو بی فضله آنچناﻥ که خرند
1202نرگس

برای هیزﻡ گلخن ﺯ باغباﻥ

47. Diyār-ı ħulķ-ı to bį-fażle ānçünān ki ħarend
Berāy-ı hįzem-i gülħān zi-bāġbān nergis
“Bį-fażle” fażįletsüz ve ķıymetsüz dimekdür. “Hįzem” odun dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Ħulķuŋ diyārında bį-fażle śulĥdan ötüri hįzem yerine bāġbāndan
nergisi iştirā iderler. YaǾnį diyār-ı ħulķuŋda ħaŧab yerine nergisi bāġbāndan hįç behāya alup
iĥrāķ bi’n-nār eyler, dimekdür.
بدﻭﻥ فیض تو بینا کجا شوﺩ هر چند
1203نرگس

ﺯ بوی جامه یوسف ﺩهد نشاﻥ

48. Bedūn-ı feyż-i to bįnā kocā şeved her çend
Zi-būy-ı cāme-i Yūsuf dehed nişān nergis

1202

Senin tabiatın diyarı öyle ucuzluktur ki hamamda odun yapmak için bahçıvandan nergis satın alırlar.

1203

Nergis Yusuf’un gömleğinin kokusuna işaret ederse de senin feyzin olmadan nasıl gözleri açılabilir ki.

818

“Bedūn-ı feyż-i to” senüŋ feyżüŋsüz dimekdür. “Būy-ı cāme-i Yūsuf” ehline maǾlūmdur ki
defǾa-i ŝānįde berāderān-ı Yūsuf Mıśr’a varduķlarında baǾde’l-ikrām Yūsuf Ǿa.m. Pįrāhenin
çıķarup birāderlerine hem-rāh idüp YaǾķūb Ǿaleyhi’s-selāma ķarįb olduķlarında innį le ecidu
rįĥa Yūsufe1204 diyüp muntažır oldı. Pįrāhen geldükde mübārek dįdelerine mālįde
buyurduķda vebyađat Ǿaynāhu min-el-ĥuzni1205 iźāle eylemişdi. Pes buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Şeref ü feyżsüz nergis dįdesini ķaçan güşād idüp bįnā olur? YaǾnį
nergis
[122b]
şerefüŋden feyż-yāb olmayaydı Ǿālemde bįnā olamazdı. Her ne ķadar cāme-i Yūsuf
rāyiĥasında nişān var ise de yaǾnį nergisüŋ reng ü būsı cāme-i Yūsuf derecesinde olmaķ
iĥtimāli olsa yine feyżüŋsüz dįde-güşā vü Ǿālem-bįnā olamaz, dimekdür.
ﺯﺩیش برسر ﺩستاﺭ ﻭﺯین خیاﻝ گذشت
1206نرگس

که سر بر آﻭﺭﺩ اﺯ جیب آسماﻥ

49. Zedįş ber-ser-i destār v’ez-įn ħayāl güźeşt
Ki ser-ber āvered ez-ceyb-i āsumān nergis
“Zedįş” aśl luġatde vir anı ve vir āŋa dimek olur. “Dāden” lafžından śįġa-i emr-i żamįr
mefǾūlle mürekkeb olmışdur. “Yā” “hā”dan ebdāl olınmışdur ammā burada anı ŧaķış ve baş
destārına śoķuş dimekdür. Zįrā şįn żamįridür nergisüŋ.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Nergisi destāruŋuza ŧāķatle merātib-i Ǿulyāya įśāl buyurursuŋuz. Pes
bu ħayāl u tedbįrle sezādur ki nergis ceyb-i āsumān baş çıķara. YaǾnį nergisi mülāzemetüŋle
ser-efrāz olmaġın ġayrı sezādur ki āsumāndan bālāterlik daǾvāsın āġāz eyleye, dimekdür.
ﺯ باﻍ مدﺡ تو ﺩﻭشیزگاﻥ خاﻁر من
1207نرگس

بسر ﺯﺩند ﺯشوخی یکاﻥ یکاﻥ

50. Zi-bāġ-ı medĥ-i to dūşįzegān-ı ħāŧır-ı men
Be-ser zedend zi-şūħį yegān yegān nergis
1204

“Şüphesiz ben Yûsuf’un kokusunu alıyorum.” (Yûsuf/12:94)

1205

“Üzüntüden iki gözüne ak düştü.” (Yûsuf/12:84)

1206

Nergisi sarığın üzerine koyduğu için nergis, gökyüzü yakasından başını çıkartmayı hayal etti.

1207

Benim gönlümün bakire kızları senin övgü bahçenden şuhluklarındanbirer birer nergis aldılar ve saçlarına

taktılar.

819

“Dūşįzegān” ķızlar ve bākireler dimekdür. Murād ķaśįdenüŋ ebyātlarıdur. “Yegān yegān”
buyurduġı kāffe-i ebyātuŋ ķāfiyeleri nergisle müzeyyen olduġın beyāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Medĥ ü sitāyişüŋ bāġından ŧabǾum bākire ķızları şuħluķlarından nāşį
başlarına nergisi ŧaķarlar. YaǾnį fikr ü ŧabǾum bākireleri ki başlarına nergis ŧaķmışlar, ancaķ
medĥüŋ bāġından ĥāśıldur. YaǾnį ķāfiyem nergisle zįnet olduġı medĥ ü sitāyişüŋden neşǿet
eylemişdür, dimekdür.
سزﺩ که ﺩیر بخداﻡ ﺭﻭضه تو ﺭسد
1208نرگس

که کرﺩﻩ ﺩامن تریب ﺭا گراﻥ

51. Sezed ki dįr be-ħuddām-ı ravża-i to resed
Ki kerde dāmen-i tertįb-rā girān nergis
“Dįr” geç maǾnāsınadur. “Dāmen-i tertįb girān” buyurduġı śāĥib-i hediye olan āheste-dāmen
hediyesin taķdįm eyledügine işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Sezādur ki ravża-i şāhānelerüŋ ħuddāmlarına nergis dįr-resen olursa.
Zįrā dāmen-i tertįbi girān eylemişdür. YaǾnį śāĥib-i hediye aġır dāmenlü olur. Pes nergis
tertįb-i hedāyā ile dāmen-girān olduġından ravża-i şāhāneŋ ħuddāmlarına geç gelürse
maĥall-i istiġrāb degildür, dimekdür.
چو مجلس تو ﺯگلهای چینیش تنگ است
1209نرگس

بدامن اﺯ چه کنند این بهشتیاﻥ

52. Çü meclis-i to zi-gülhā-yı çįnįş teng est
Be-dāmen ez-çe konend įn behiştiyān nergis
“Įn behiştiyān”dan murād bu behişte mensūb olanlar dimekdür ki murād ħuddām-ı bārgāh-ı
pādişāhdur. MıśrāǾ-ı evvelįde vāķıǾ “gülhā”dan murād kendi ķaśāǿididür. Ve “nergis”den
murād sāǿir şāǾirān u ħuddām bārgāhuŋ eşǾārıdur.

1208
1209

Nergis şiirimin tertip eteğini ağırlaştırmıştır. O yüzden senin bahçenin hizmetçilerine geç ulaşsa yeridir.
Senin meclisin Çin’e mensup güllerle dopdoluyken bu cennete mensuplar eteklerinde nergisle ne

yapıyorlar?

820

Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Cennetāsā meclis-i Ǿulüvvişānuŋ gülleriyle teng ü memlū iken bu
behişte mensūb olanlar dāmen ile nergisi getürmeleri ġarįbdür. YaǾnį meclis-i cennetmiŝālüŋ mānend-i gül olan ķaśāǿid-i pür-güher māl-ā-māl iken āħir bu dergāhuŋ
[123a]
ħuddām u nedįmleri nergisāsā ķaśįdeler ve medĥiyelerin taķdįm eylemek ne sebebden ola?
Zįrā bir meclis ki güllerle pür ola, anda nergisüŋ ne ķıymeti ola? YaǾnį mādām ki eşǾārum
diyār-ı ǾAcemi iĥāŧa eylemiş ola, sāǿirüŋ eşǾārı Ǿabeŝden dimekdür.
بر این چمن نظری کن که اﺯ میانه اﻭ
1210نرگس

ﺩمیدﻩ سنبل ﻭ ﺭیحاﻥ ﻭ اﺯ کراﻥ

53. Ber-įn çemen nažarį kon ki ez-miyāne-i ū
Demįde sünbül ü reyĥān u ez-kerān nergis
“Ber-įn çemen”den murād işbu ķaśįdedür ki müştemil-i gül ü reyĥāndur. “Demįde” bitmiş
dimekdür. “Kerān” kenār maǾnāsındadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Bu çemen-i reyĥānuŋ üzerine nažar-ı ġāyetle iltifāt buyuruŋ ki
miyānında sünbül ü reyĥān bitüp kenārlarında gül ü nergis ile ħoş-üslūb olmışdur. YaǾnį bu
ķaśįdem ki ebyātuŋ orta yerleri sünbül ü reyĥān ile müzeyyendür ve ķāfiyeleri nergis ile neşv
ü nemādur. Nažar-ı iltifāt-ı şāhānelerüŋle revnaķ-ārā buyuruŋ, dimekdür.
تباﺭک هللا اﺯین باﻍ ﺩلگشا که ﺩﺭ اﻭ
1211نرگس

54.

بچاﺭ فصل بوﺩ تاﺯﻩ ﻭ جواﻥ

Tebārekallāh ez-įn bāġ-ı dil-güşā ki der-i ū
Be-çār-faśl buved tāze vü civān nergis

“Ez-įn bāġ”dan murād bu ķaśįde-i revnaķ-efzādur ki devr-i ķıyāmete dek derūnında vāķıǾ
gül ü nergis śolup pejmürde olmasa gerekdür. “Çār faśl” dört mevsim dimekdür; se māhı
mevsim-i bahār ve se māhı eyyām-ı şiddet-i germiyet-i āfitāb ve se māhı mevsim-i ħazān ve
se māhı vaķt-i şiddet-i serd bārān u berf ü yaħdur. Cümlesi çār faśl olur.

1210

Bu çimene bir bak ki onun ortasından sünbül, reyhan ve kenarından nergis çıkmıştır.

1211

Allah allah bu ne gönül açıcı bahçedir ki nergis onda dört mevsim taze ve gençtir.

821

Maĥśūl-ı Beyt: Tebārekallāh! Bu bāġ-ı dil-güşādan ki anda gül ü nergis ve şükūfehā-yı sāǿire
çehār faśldan Ǿadem-i iśābet-i ħazān ve şiddet-i bürūdet-i bārān ile hemįşe ter ü tāze ve
ŧarāvet-yāb olmaķdadur. YaǾnį zihį bāġ-ı dil-güşā ki anda vāķıǾ şükūfeler raħne-i ħazāndan
emįndürler, dimekdür.
نسیم نسبت مدحت گشاﺩ غنچه اﻭ
1212نرگس

55.

ﻭگرنه چوﻥ ﺭهد اﺯ آفت خزاﻥ

Nesįm nisbet-i medĥet güşād ġonçe-i ū
Veger ne çün rehed ez-āfet-i ħazān nergis

MıśrāǾ-ı evlįnüŋ āħirinde vāķıǾ “ū” rāciǾdür nergise. “Rehed” ħalāś u selāmet maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Medĥ ü sitāyişüŋe nisbet nesįm ġonce-i nergisi güşād idüp kemāle
irgürmişdür. Yoħsa āfet-i ħazāndan ķaçan ħalāś olabilürdi? YaǾnį nergis medĥüŋ bāġı
şükūfesinden olmaķ taķrįbiyle āfet ü beliyye-i ħazāndan rehā olmışdur. Bir maǾnā daħı böyle
ola ki: Ey şāh! Meddāĥuŋ olduġum nisbetle nesįm-i bāġ-ı ŧabǾum nergisi ġoncelerini güşād
eylemişdür. YaǾnį şiǾrde kesb-i kemāl eyledügüm himmetüŋ feyżindendür. Yoħsa dehrüŋ
āb-ı kec-reftārından bu faķrla ķande ħalāś bulup bu ŧabǾ-ı nāzenįni kesb iderdüm? dimekdür.
ﺯبسکه ﺩاشت ﺯخلقت امید عفو ﻭ عطا
1213نرگس

56.

بشهر مدﺡ تو آﻭﺭﺩﻩ کاﺭﻭاﻥ

Zi-bes ki dāşt zi-ħulķet ümįd-i Ǿafv u Ǿaŧā
Be-şehr-i medĥ-i to āverde kārvān nergis

Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Mübārek ü meymūn aħlāķ-ı melekāsā-yı şāhānelerüŋden
[123b]
ǾUrfį ziyāde Ǿafv u Ǿaŧā ümįdin ŧutduġından medĥüŋ şerĥinüŋ kārvān-ı nergisi getürür. YaǾnį
kārvān-ı nergisi medĥüŋ şehrine cemǾ eyledügi terk-i edeb olmaķ iĥtimāli emr-i
muķarrerdür. Lākin Ǿafv u keremüŋe iǾtimāden getürür, dimekdür. YaǾnį ķāfiye nergis ile
mesŧūr olup keŝret-i güftügū ile bāǾiŝ-i taśdįǾ-i ser-i şāhāne oldum. MaǾźūr buyurmaları
ümįdiyle kārvān-ı nergisi medĥüŋ şehrine getürdüm, dimekdür.
1212

Senin medhinden dolayı nesim onun goncasını açmıştır. Yoksa nergis sonbahar âfetinden nasıl kurtulur.

1213

Nergis o kadar senin tabiatından afv ve cömertlik ümit ediyor ki senin medh şehrine kervan çekti.

822

ببزﻡ مدﺡ تو مهماﻥ بوﺩ ﻭلی ﺯ اﺩﺏ
1214نرگس

57.

صف نعاﻝ گزیند چو میزباﻥ

Be-bezm-i medĥ-i to mihmān buved velį zi-edeb
Śaf-ı niǾāl güzįned çü mįzbān nergis

“Śaf-ı niǾāl” dāra girüp pā-pūş çıķarduķları maĥalle dirler. Mįzbān ķonuk alan şaħśa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Nergis medĥ ü sitāyişüŋ bezminde misāfįr olmışdur. Ammā edeb
cihetiyle mįzbān gibi śaff-ı niǾāli iħtiyār eylemişdür. Misāfįrüŋ Ǿādeti mįzbān ile hem-zānū
olup oŧurmaķ iken yine nergis rāh-ı edebi elden rehā itmeyüp mįzbān gibi śaf-ı niǾāli iħtiyār
eylemişdür. Murād nergisüŋ evāħir-i ebyātlarında vāķıǾ olduġın beyāndur. Mįzbān śaf-ı
niǾāli iħtiyār eyledügi şundan kināyedür ki kendine mihmān gelse śaf-ı niǾāle varup anı
ķarşılayup mihmānı bālāda mįzbān zįr cānibine oŧur, dimekdür.
ﺯ فیض نسبت مدﺡ تو تاجداﺭی یافت
1215نرگس

58.

ﺯ پشت پای بر آﺭﺩ سراین ﺯماﻥ

Zi-feyż-i nisbet-i medĥ-i to tāc-dārį yāft
Zi-püşt-ı pāy ber-āred ser-įn zamān nergis

Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Meddāĥuŋ olduġı nisbeti feyżinden nergis tāc-dārlıķ derecesin kesb
eyledi. Pes bu ĥuceste zamānda nergis ser-fürū olup ĥażįż-i meźelletde ķalmış iken
meddāĥuŋ olmaķ şerefi feyżinden tāc-dār oldı. Bu maĥalde nergisden murād ǾUrfį ola. Bu
taķdįrce kendisi sāye-i pādişāhįde kesb-i kemāl ve derece-i Ǿulyāya vāśıl olduġın beyāndur.
ببین که اﺯ چمن ﻁبع اﻭ بمجلس تو
1216نرگس

59.

چگونه گشته بدنباﻝ هم ﺭﻭاﻥ

Be-bįn ki ez-çemen-i ŧabǾ-ı ū be-meclis-i to
Çe-gūne geşte be-dünbāl-i hem-revān nergis

1214

Senin övgü meclisine misafir olsa da nergis edep yüzünden ev sahibi gibi ayakkabılığı seçmiştir.

1215

Senin medhinin feyzinden dolayı taç sahibi oldu o yüzden nergis şimdi ayak altından başını kaldırdı.

1216

Onun tabiatının bahçesinden senin meclisine nasıl da peşpeşe nergis revan olduğunu, bak da gör.

823

Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Diķķat-i nažar buyuruŋ ki ǾUrfį’nüŋ ŧabǾı çemeninden nergis senüŋ
meclis-i şāhāneŋe ne gūne eŋsesinden pey-rev olup gelmiş? YaǾnį ǾUrfį meclis-i pādişāhįye
Ǿarż-ı Ǿubūdiyete geldükde nergis anuŋ pey-revi olup āsitāne-i devlete ne ŧarįķle gelmişdür
nažar buyuruŋ, dimekdür.
نهند گوﺵ مالیک بجای نرگسداﻥ
1217نرگس

60.

ﺯ باﻍ ﻁبع چو بخشم بعرشیاﻥ

Nihend gūş melāyik be-cāy-ı nergisdān
Zi-bāġ-ı ŧabǾ çü baħşem be-Ǿarşiyān nergis

“Nergisdān” śolmış içün pür-āb idüp içine gül vesāǿir şükūfeler vażǾ olınan şįşeye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Eger ŧabǾum bāġından nergisi şāyān ehline baħş u ihdā eylersem,
iftiħārlarından śolmasun içün melāǿik gūşların nergisdān eylerler. YaǾnį ebyātlarum bir
mertebe raǾnādur ki āsumān ehline ihdā eylesem iǾtibārlarından başlarına ĥırz-ı cān iderler,
dimekdür. Temmetü’l-ķaśįde.
[124a]
22
Fį-Ĥarfi’ş-şįn ǾUrfį-i Merĥūm ki Kāşif-i Esrār-ı Mektūmdur, Bu Ķaśįde-i Pür-MaǾānįsi ki
ǾUmmānü’l-Cevāhir ile Nām-zed Olup Sįne-i Erbāb-ı Taĥķįķi Teşrįĥ ve Ķulūb-ı Aśĥāb-ı
Yaķįni Tenvįr ü Tefrįĥ Buyuraraķ Ĥażret-i Resūl-ı İns ü Cān ve BāǾiŝ-i Tekvįn-i Kevn ü Mekān
YaǾnį ǾAleyhi’ś-śalˇāt-ı Ferāvānuŋ Şān-ı Meǿālį-nişānların Ŝenā vü Sitāyiş İderek Sūznāk ve
Dįdeleri Ġamnāk olduġı Ĥālde Buyurmışlardur
[mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün]

ﺩﻝ من باغباﻥ عشق ﻭ حیرانئ گلستانش
1218خیابانش

اﺯﻝ ﺩﺭﻭاﺯﻩ باﻍ ﻭ ابد حد

1. Dil-i men bāġbān-ı Ǿaşķ u ĥayrānį gülistāneş
Ezel dervāze-i bāġ u ebed ĥadd-i ħıyābāneş

1217

Eğer arştakilere tabiatimin bahçesinden nergis bağışlarsam melekler melekler kularını nerdian yerine

koyarlar.
1218

Gönlüm aşk bahçıvanı ve onun gül bahçesi hayranlıktır. Bahçenin kapısı ezeldir ve yollarının sınırı

ebediyettir.

824

Lafž-ı “dervāze” śoķak başına ve bāġuŋ ķapusı cānibinden kināyedür. “Ĥadd” her nesnenüŋ
encāmına ve nihāyetine dirler. “Ħıyābān” bāġ u būstānlaruŋ muĥāfažasıçün eŧrāfında bu
yapılan ceyb ü ĥayvānātuŋ iśābet-i żarardan menǾ içün dikilen ķazıķlara daħı dirler. Ve daħı
baǾżılar bāġuŋ civārı derūnı cānibine olan ince yola dirler. Ekŝeriyā bāġ pāy-māl olmasun
[içün] bāġbān ol yolda mürūr u Ǿubūr idermiş ve uġrı bāġa dāħil olınca maħfį olmaķ
taķrįbiyle ol yolda geşt ü güźār idermiş. Ve’l-ĥāśıl bāġ-ı Ǿaşķ muĥāfažası ismi olacaķdur.
Pes ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm dil-i şūrįdem Ǿaşķ u maĥabbet bāġbānıdur. Pes ol bāġbānuŋ daħı
gülistānı ĥayrānlıķ ve taĥayyürlükdür. YaǾnį dilüm ki bāġbān-ı Ǿaşķ u sevdādur, aŋa maħśūś
gülistān u būstān vādį-i ĥayret ve cāy-ı tefekkür[dür]. MıśrāǾ-ı ŝānįsi keǿenne sāǿile cevāb
olaraķ dir ki: Göŋlüm şol bāġ-ı Ǿaşķuŋ bāġbānıdur ki ezelüŋ kendisi aŋa dervāze ve ķapusı
olmış. Ve ebedüŋ kendisi daħı ol bāġ-ı Ǿaşķuŋ ĥaddinde ve kenārında ħıyābān vāķıǾ olmış
ola. Pes ezelden murāđ cennāt-ı Ĥażret-i Ħallāķ ve Feyyāż-ı Muŧlaķ ervāĥ-ı nevǾ-i beşeri
ħalķ idüp ve arađnā’l-emānete Ǿale’s-semāvāti ve’l-arđı1219 ŝümme Ǿarađahā1220 Ĥameleha'linsānu1221 fermān-ı vācibü’l-imtiŝālüŋ śudūrı anda ki ol emānet-i remzdür, bāġ-ı Ǿaşķa
ebedden murād yā budur ki bi’ź-źāt kendisi bu Ǿālem-i fenāda śıfat-ı beşeriyetle mültebis
olup Ǿāķıbetü’l-emr ĥaķķile ĥak ve deryā-yı vaĥdete mülĥaķ olıncaya dek. Yā budur ki bu
kār-ħāne-i süst-esāsuŋ, ve tekūnu’l-cibālu ke’l-Ǿıhni’l-menfūş1222 mā-śadaķı žuhūra gelüp
ervāĥ-ı Ǿāşıķān cemāl-i bā-kemāl-i şāhid-i ezele vāśıl ve ervāĥ-ı śāliĥān u Ǿārifān ravża-i
cināna dāħil ve ervāĥ-ı kāfirūn u fāsıķān nār-ı saķara taĥvįl olıncaya dek ki ol vaķt, külli
şeyǿin yerciǾu ilā-aślihi1223 mażmūn-ı münįfi yırtılup emānet-i
[124b]
bāġ-ı Ǿaşķ daħı śāĥibine teslįm olınup bāġbān āsūde-ĥāl olup emānete Ǿadem-i ħıyānetinden
nāşį nice nice merātib-i Ǿulyā ve menāzil-i bālāya pādāş olur. Pes beytüŋ mażmūnı dimek
olur ki göŋlüm bāġ-ı maĥabbetüŋ bāġbānıdur. Bu śūretde bāġbāna gülistān gerek vādį-i
ĥayretdür. Ol bāġ-ı maĥabbet ancılayın bir bāġ-ı raǾnādur ki ezelüŋ kendisi anuŋ dervāzesi

1219

“Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik.” (Ahzâb/33:72)

1220

Sonra arz etti.

1221

“Onu insan yüklendi.” (Ahzâb/33:72)

1222

“Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olur.” (Kâria/101:5)

1223

“Her şey aslına rücu eder.” Kullun ileynâ râciûn (Hepsi de ancak bize dönecekler) (Enbiyâ/21:93) ayetiyle

mana olarak benzerlik göstermektedir.
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ve başlandısı olup ebedüŋ kendisi nihāyetine ħıyābān ve maĥall-i muĥāfažası olmışdur,
dimekdür. Bu beyt pür-esrāruŋ maǾnāsı künhine bu pür-taķśįrüŋ Ǿadem-i intiķāli der-kār ise
de deryā-yı maǾānį ġavvāśları dāmen-i ħaŧā-pūş ile noķśāniyetlerümi pūşįde buyururlarsa
sezāvār-ı şān-ı kerāmet-āŝārlarıdur.
چناﻥ باغی کزﻭ گلچین نیاﺭﺩ گل برﻭﻥ برﺩﻥ
1224ﺩﺯﺩانش

نه آﻥ باغی که یابد خاﺭچین اﺯ بیم

2. Çünān bāġį k’ez-ū gül-çįn ne-y-āred gül birūn borden
Ne ān bāġį ki bāyed ħār-çįn ez-bįm-i dozdāneş
“Ne-y-āred” ķādir olamaz dimekdür. “Ħār-çįn” düşürilmiş ħār u ĥāşākdur. Bāġbān anları
bāġ kenārlarında çit yerine dizerler.
Maĥśūl-ı Beyt: Dil-i şūrįdem bāġbān olduġı bāġ-ı maĥabbet ancılayın bāġdur ki anda gülçįn olanlar güllerin ŧışra getürmege tāb-dār olamazlar. YaǾnį ol bāġ bir bāġdur ki dāħil-i
derūnı olan Ǿāşıķān esrārını ifşā-yı Ǿālemiyān itmege ķādir olamazlar.
MıśrāǾ:
1225نیامد

آنرا که خبر شد خبری باﺯ

Ān-rā ki ħaber şod ħaberį bāz ne-y-āmed
Mıśdāķı üzre ġavvāś-ı deryā-yı Ǿaşķ olan yek-rengler esrārın künhini şerĥ ü beyāna ķādir
degillerdür. Ve daħı ol bāġ-ı maĥabbet ancılayın bāġ degildür ki gezend-i dozdān bįminden
kenārlarına ħāriciyetle çit düzeler. YaǾnį ol bāġ-ı maĥabbet uġrı ħavfından āzādedür. Zįrā
ĥįle itmek Ǿadem-i imkāndur. Ve ol bāġ-ı Ǿaşķ dāħilleri māsivādan Ǿārįlerdür. Ĥįn-i
duħūllerinde merdāne vü aşikāre dāħil olurlar, dimekdür.
گلی کز خرمی ﺩی ﺭا بخنداند چو فرﻭﺭﺩین
1226ﺯمستانش

1224

نه آﻥ گل کز ﻭﺩاﻉ شاﺥ گریاند

Öyle bir bahçe ki gül toplayıcısı oradan gül dışarı çıkaramaz ve hırsızların korkusundan diken toplanıldığı

bir bahçe de değildir.
1225

(Ondan) haberi olanlardan bir daha haber gelmedi.

1226

Öyle bir taze güldür ki kışı bahar ayı gibi güldürür. Kışın dalla vedalaşmaktan dolayı ağlatamadığı bir

güldür.
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3. Gülį k’ez-ħurremį dey-rā be-ħandāned çü Ferverdįn
Ne ān gül k’ez-vedāǾ-ı şāħ giryāned zemistāneş
“Dey” ķış maǾnāsınadur. “Ferverdįn” bahār aylarına dirler. “VedāǾ” vedālaşmaķ. YaǾnį terk
idişmek “k’ez-vedāǾ-ı şāħ” buyurduġı mevsim-i şitāda nebātātuŋ şükūfeleri ve evrāķları
pejmürde şāħları Ǿüryān ķalduġıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Göŋlüm bāġbān olduġı bāġ-ı Ǿaşķ gülleri bir güldür ki ħurrem ü ħandān
luġatden mevsim-i şiddet-i şitāyı eyyām-ı bahār gibi ħandān u şādān eyler. YaǾnį gül,
nitekim bahār aylarına revnaķ ve şenlik virür. Ve Ǿālemi münevver eyler ise bāġ-ı Ǿaşķ
gülleri daħı keźālik mevsim-i şitāyı rūşen ü ħandān eyler. Zįrā bu bāġ-ı maĥabbetüŋ gülleri
ancılayın gül degildür ki şāħı vedāǾından ķışı giryān eyleye. YaǾnį ķış ki
[125a]
şiddet-i serd ü yaħ sebebiyle kāffe-i eşcāruŋ evrāķ-ı eŝmārın pā-māl eyleyüp kendisi keǿenne
küskün ve giryān olur, ķalur. Bu ĥāl kendisine gūyā güller şāħlarından vedāǾ idüp nā-bedįd
olduķlarından iśābet itmiş, olur. Pes bu bāġ-ı Ǿaşķ gülleri ancılayın güldür ki ħurrem ü
şādānlıġından ķış bile mānend-i bahār ħandān u şādān eyler. YaǾnį gül-i Ǿaşķ ki bāŧın
gülidür, aŋa vāśıl olan hemįşe ħandān u şādāndur. “Ne-ān gül” buyurduġı murād-ı
dünyevįdür ki Ǿāķıbetü’l-emr fenā bulup śāĥibi giryān u nā-tüvān olduġıdur.
گلی ﺯین باﻍ اگر چینی بیاﻭﺭ ﺩستی اﺯ بینش
1227اغصانش

که نقش لوﺡ محفوﻅ است بر اﻭﺭاﻕ

4. Gülį z’įn bāġ eger çįnį bi-y-āver destį ez-bįniş
Ki naķş-ı levĥ-i maĥfūž est ber-evrāķ-ı aġśāneş
“Dest-i bįniş” keşf-i esrār ve ruǿyet-i envār-ı Ǿaşķa iķtidār o liyāķati olan el dimekdür ki
murād dįde-i bāŧın ve dest-i kerāmetdür. “Aġśān” ġusn’uŋ cemǾidür. Budaķlar ve şāħlar
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Ol bāġ-ı Ǿaşķ güllerin dirmesine müştāķ
olan Ǿāşıķ eger ol bāġ-ı maĥabbet güllerin cemǾ itmek ārzūsında iseŋ, dest-i bįnişi ele getür.
YaǾnį dest-i baśįreti peydā ķıl ki ol dest-i bįnişüŋ iktisābı üstād-ı kāmilden ola. Zįrā bāġ-ı

1227

Bu bahçeden bir gül koparırsan basiret elini uzat. Çünkü dallarının yapraklarında levh-i mahfuzun yazısı

vardır.
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Ǿaşķ güllerin aġśānı evrāķları üzerinde levĥ-i maĥfūžda naķş olan esrār-ı ilāhį mesŧūrdur.
YaǾnį ol evrāķ-ı gül üzerinde naķş olan esrār-ı ilāhį ve envār-ı nā-mütenāhįdür. Pes yed-i
žāhir ile anları cemǾ eylemek müyesser olmayacaġı be-dįdārdur. Zįrā anlara dest-res olanlar
hemįşe dest-i bįniş ve yed-i bāŧın ile dirmişlerdür, dimekdür.
اگر سر ﺩﺭ هوا گرﺩﺩ کسی باﺭی ﺩﺭاین ﻭاﺩي
1228کنعانش

که گر ﺩﺭ چه فتد همدﺭﺩ باشد ماﻩ

5. Eger ser-der-hevā gerded kesį bārį der-įn vādį
Ki ger der-çeh füted hem-derd bāşed māh-ı KenǾāneş
“Çeh” çāhdan muħaffefdür, ķuyu dimekdür. “Māh-ı KenǾān”dan murād Yūsuf peyġamber
Ǿaleyhi’s-selāmdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger bir şaħś başını hevā-dār eylerse yaǾnį başını Ǿaşķ u maĥabbete giriftār
eylerse bārį bu Ǿaşķ-ı ĥaķįķįye dūçār eylesün. Zįrā ol vādį-i ĥaķįķatde Ǿāşıķ çāha bile düşse
anuŋ hem-derd ü hem-nişįni māh-ı KenǾān olur. Pes maĥabbet ŧarįķin arayan bārį bu Ǿaşķ-ı
ĥaķįķįye giriftār olsun. Murād maĥabbet-i Faħr-ı ǾĀlem Ǿaleyhi efđalu’ś-śalavātdur.
نثاﺭ محرماﻥ بزﻡ عشق آیا چها باشد
1229نشینانش

که ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩاﻍ می ﺭیزند بر بیرﻭﻥ

6. Niŝār-ı maĥremān-ı bezm-i Ǿaşķ āyā çehā bāşed
Ki derd ü dāġ mįrįzend ber-bįrūn nişįnāneş
“Āyā” Ǿacabā maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bezm-i Ǿaşķ maĥremleri ve hem-rāzlarına sezāvār nedür ki uġurlarına niŝār
olınsun. Yāħūd Ǿacabā bezm-i Ǿaşķ maĥremlerin niŝār eyledükleri nedür ki ol bāġ-ı Ǿaşķ
ķapusı ŧışrasından oŧurucılar dāġ-ı derd śaçarlar. YaǾnį biz ve bizüm emŝālümüz nice Ǿāşıķı billāh ki bāġ-ı Ǿaşķ
[125b]

1228

Eğer birinin aklı başından gidecekse Kenan Ayı ile dert ortağı olacağı bu vadide gitsin.

1229

Aşk meclisinin mahremlerine neler nisar ederler acaba ki oradan dışarıda oturanların başına dert ve bela

yağar.
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ŧışrasında sākinlerüz ve niŝār eyledügümüz heb dāġ-ı derddür, Ǿacabā maĥremān-ı bezm-i
Ǿaşķı niŝār eyledükleri ne nesnedür? dimekdür.
فشاندﻡ ﺩﺭ اﺯﻝ گرﺩی ﺯ ﺩامن این ﺯماﻥ بینم
1230خاقانش

که نامش عالمست ﻭ می کشد ﺩﺭ ﺩیدﻩ

7. Feşāndem der-ezel gerdį zi-dāmen-i įn zamān bįnem
Ki nāmeş Ǿālemest ü mįkeşed der-dįde ħāķāneş
“Ħāķān” pādişāhlar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾĀlem-i ezelde dāmenümden yer toz idiki śaçmışdum, yaǾnį ol gerdi
kendimden devreylemişdüm ki ol gerdüŋ nāmı Ǿālem-i dünyādur. Bu Ǿasrda görürüm ki ol
ġubārı ħāķān dįdelerine keşān olmışlar. YaǾnį ben ezelde cihān u mā-fįhāyı kendimden devr
idüp dāmenümden silkmiş idüm, şimdi görürüm ki ol ġubārı şāhlar dįdelerine tūtiyā
eylemişlerdür, dimekdür.
اگر ﻁفل ﺩلم ﺭا ﺩایه حوﺭ آید ﻭ گر مریم
1231پستانش

بهنگاﻡ مکیدﻥ ﺯهر می جوشد ﺯ

8. Eger ŧıfl-ı dilem-rā dāye-i hūr āyed ü ger Meryem
Be-hengām-ı mekįden zehr mįcūşed zi-pistāneş
“Dāye-i ĥūr” ŧıflı emzirici dāye dimekdür. “Pistān” meme emcigine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Elem-i Ǿaşķ ve ġam-ı dünyādan iştikā ŧarįķiyle buyurur ki: Meşaķķat-i dünyāyı dūndan ve elem-i maĥabbet-i cānāndan bir mertebe zehrnāk u ġamnāk ki eger göŋlüm
ŧıflını emzirtmek içün dāye-i ĥūr gelse yāħūd māder-i ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām Meryem Ana
ĥażretleri gelse hengām-ı mekįden1232-i pistānından zehr aķar. YaǾnį şįr-i Meryem ki leźźeti
ķand-ı nebātdur, ŧıfl-ı dilüm ol ķadar derdnāk u zehrnākdur ki Meryem pistānı şįr ü şeker ile
emzürse fi’l-ĥāl mesmūm olur, dimekdür.

1230

Ezel zamanı eteğimden bir tozu sildim ve şimdi görüyorum ki adı dünya imiş ve hakanlar onu gözüne

sürme yapmaktadır.
1231

Benim gönlümün çocuğuna dadı olarak huri ya da Meryem gelse de emdiği zaman göğsünden zehir fışkırır.

1232

Derkenar: “Mekįden” emmek maǾnāsınadur”
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ﺩلی شوﺭیدﻩ خوانندﺵ که ﺩﺭ باﺯاﺭ معشوقي
1233پریشانش

خریداﺭ پریشانیست صد ﺯلف

9. Dil-i şūrįde ħˇānendeş ki der-bāzār-ı maǾşūķį
Ħarįdār-ı perįşānįst śad zülf-i perişāneş
“Şūrįde vü ĥayrān” diyü dil-i Ǿāşıķa nām iderler. Zįrā bāzār-ı maǾşūķįde dil-berüŋ zülf-i
perįşānı ĥālet-i perįşāniyeti yüz minnetle andan yaǾnį dil-i Ǿāşıķdan iķtibās eyler. Ĥāśılı
bāzār-ı maǾşūķįde zülfüŋ perįşāniyetligini dil-i Ǿāşıķdan ħaber-dār dirler. Pes dil-i Ǿāşıķı
“şūrįde” diyü nām-zed iderlerse cāy-ı taǾaccüb degildür, dimekdür. YaǾnį “śad zülf-i perįşān
ħarįdār-ı perįşānį-i ān dilest” taķdįrindedür.
مسلمانی کسی ﺩاند که ﺩﺭ یکرنگی ﻭحدﺕ
1234مسلمانش

10.

ﺯ هر مو چشمه خوﻥ ﺭیزﺩ اﺭ خوانی

Müselmānį kesį dāned ki der-yek-rengį-i vaĥdet
Zi-her mū çeşme-i ħūn rįzed er ħˇānį müselmāneş

Maĥśūl-ı Beyt: Bāġ-ı Ǿaşķ içre şarŧ-ı müselmānįyi bir kimse bilür ki vaĥdet-i yek-rengįde
eger anı müselmān oķuyasuŋ, her bir ķılından çeşme-i ħūn cūşa gelür. YaǾnį bir Ǿāşıķı ki
yek-renglik vaĥdetinde olduġı ĥālde anı müselmān lafžıyla oķusun. Ġalebe-i maĥabbetden
her bir ser-i mūlarından çeşme-i ħūn cereyān olur. Zįrā müselmānlıķ leźźetin ancaķ maķāmı vaĥdet ve menzil-i yek-rengįde olan Ǿuşşāķ aŋlar, dimekdür.
هدایت ﺯ آﻥ معلم یافتم ﺩﺭ حکمت آموﺯي
1235ﺩبستانش

11.

که لوﺡ جوهر کل ساﺩﻩ یابی ﺩﺭ

Hihāyet z’ān muǾallim yāftem der-ĥikmet-āmūzį
Ki levĥ-i cevher-i kül sāde yābį der-debistāneş

“MuǾallim”dan murād Cenāb-ı Feyyāż-ı Muŧlaķ’dur. “Cevher-i Küll” ism-i Cebrāǿįl
Ǿaleyhi’s-selāmdur. “Debistān” taǾlįmħāne
1233

Karışık gönül derler ki aşk pazarında yüzlerce dağınık zülfü perişanlığın müşterisidir.

1234

Müslümanlığı vahdetin tek renkliliği içinde bilen odur ki ona Müslüman dersen her bir saç kılından bir kan

çeşmesi akar.
1235

Ben hikmet öğrenmekte öyle bir öğretmenden yol öğrendim ki onun mektebinde Cebrail’in levhası boştur.
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[126a]
vü mekteb maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥikmet-āmūzlıķda hidāyeti şol muǾallimden buldum. Ve kesb eyledüm ki
levĥ-i Cevher-i kül ol mektebde sādedür. YaǾnį kesb-i hidāyet ve şeref ü feyż şol Ħālıķ-ı bįenbāzdan aldum ki Cebrāǿįl Ǿaleyhi’s-selāmuŋ levĥi anda sāde ve nām u nişānından ol
mekteb ħālį idi. Ve’l-ĥāśıl Ǿālem-i ervāĥda ki ol vaķt debistān-ı ĥikmet-i eşyādan tehį idi,
dimekdür.
ﺩماﻍ آﻥ کس اﺯ بوی محبت عطسه ﺭیز اید
1236ﺩامانش

12.

که می سوﺯند عوﺩ عافیت ﺩﺭ ﺯیر

Dimāġ-ı ān kes ez-būy-ı maĥabbet Ǿaŧse-rįz āyed
Ki mįsūzend Ǿūd-ı Ǿāfiyet der-zįr-i dāmāneş

“ǾAŧse” aŋśırmaķ maǾnāsınadur ki murād bir nesnenüŋ rāyiĥası ziyāde müǿeŝŝir olınca
insāna Ǿaŧse getürdügi beyāndır.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu maĥalde Ǿāfiyeti Ǿūd ve zįr-i dāmeni micmer ittiħāz iderek buyurur ki:
Şol ādemüŋ dimāġı būy-ı maĥabbet leźźetin aħź idüp Ǿaŧse-rįz olur ki Ǿūd-ı Ǿāfiyeti micmer
dāmānı altında yaķmış ola. YaǾnį bir Ǿāşıķ ki Ǿūd-ı Ǿāfiyetini nār-ı Ǿaşķla iĥrāķ idüp istişmām
eyleye, anuŋ dimāġı leźźet-i būy-ı maĥabbeti aŋlayup Ǿaŧse-rįz olur. Yoħsa baǾżı emŝāl-i
bahāyim-i envāǾ-ı gūne tenaǾǾumāt-ı dünyā ile mütenaǾǾim olup tenini ve nefsini perverde
iden şaħś heyhāt ki şemįm-i Ǿanberįn-i esrār-ı ilāhį ve leźźet-i envār-ı Ǿaşķdan behre-yāb ola,
dimekdür.
حرامیست اهل معنی ﺭا چشیدﻥ نعمت خواني
1237نمکدانش

13.

که نبوﺩ سینه ناﻥ گرﻡ ﻭ ﺩلریشی

Ĥarāmįst ehl-i maǾnį-rā çeşįden-i niǾmet-i ħˇānį
Ki ne-b’ved sįne nān-ı germ ü dil-rįşį nemekdāneş

1236

Sevgi kokusundan öyle bir kişinin beyni hapşırmak ister ki onun eteğinde afiyet udunu yakmaktalar.

1237

Mana ehline göğsün sıcak bir ekmek ve yaralı gönlün tuzluk olmadığı nimet sofrasının tadına bakmak

haramdır.

831

Maĥśūl-ı Beyt: Ehl-i maǾānį yaǾnį vāķıf-ı mevāķıf-ı esrār-ı ilāhį olan źevāta şol sofra-i
niǾmeti ŧatmaķ ĥarām olur ki ol sofra üzerinde Ǿaşķla muĥriķ ü germ olmış sįnesi ve dil-i
mecrūĥı nemekdān olmış ola. YaǾnį şol sofrada ki Ǿāşıķuŋ tįr-i Ǿaşķla rįş olmış dili ve nįzei maĥabbetle germ-ā-germ olmış sįnesi mādām ki nemekdān olmaya, ol sofradan aŋa ŧatmaķ
ŧaǾām-ı ĥarām olur. Sofradan murād ehl-i maǾānįnüŋ sülūķı ve taǾlįm eyledügi Ǿulūmından
kināyedür.
صفا می جوشد اﺯ قصر ﺩلی معموﺭﻩ جنت
1238ایوانش

14.

که انواﻉ خرابیها بوﺩ معماﺭ

Śafā mįcūşed ez-ķaśr-ı dilį maǾmūre-i cennet
Ki envāǾ-ı ħarābįhā buved miǾmār-ı eyvāneş

“Dil”den murād derūn-ı cennetdür. “EnvāǾ-ı ħarābįhā buved miǾmāreş” ki ol ķaśr-ı dil-i
Ǿāşıķdur. “Ķaśr”dan murād göŋüldür. YaǾnį envāǾ-ı ħarābį ki ālām u ġam-ı maĥabbetdür ve
göŋlüŋ miǾmārı olduġına işāretdür. Zįrā Ǿāşıķuŋ ġalebe-i ħarābį-i Ǿaşķdan her ne ķadar žāhiri
pejmürde olursa ķaśr-ı dili ol ķadar maǾmūr olur. Pes buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Dil-i maǾmūre-i cennet şol ķaśrdan źevķ ü śafā ŧaleb eyler ki ol ķaśruŋ
miǾmārı envāǾ-ı gūne ħarāblıķlar ola. YaǾnį miǾmār-ı Ǿaşķ ki ķaśr-ı dil-i Ǿāşıķı ħarāblıķların
maǾmūr u ābād eylemişdür. Ol ķaśrdan dil-i maǾmūre-i cennet, śafā
[126b]
kesbin ŧaleb eyler. YaǾnį tezyįn-i cinān duħūl-ı Ǿāşıķān iledür, dimekdür.
اﺯ آﻥ نفست بطوﺭ اهل ایماﻥ خندﻩ ها ﺩاﺭﺩ
1239کافرستانش

15.

که پرﻭﺭﺩی به عهد کوﺩکی ﺩﺭ

Ez-ān nefset be-ŧavr-ı ehl-i įmān ħandehā dāred
Ki perverdį be-Ǿahd-i kūdekį der-kāfiristāneş

“Nefset” “tā” ĥarf-i żamįrdür. Müstehziyye-i kāfiristān ey fısķ u Ǿiśyān.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey esįr-i nefs olan şaħś! Nefsüŋ ehl-i įmān yaǾnį Ǿāşıķ-ı billāh ŧavr u edāsına
ol sebebden ħandeler ve istihzālar ider ki ol nefsi eyyām-ı śabāvetden berü kāfiristān içinde

1238

O cennetin mamur yeri olan gönül sarayından sefa coşmaktadır ki eyvanının mimarı türlü bozukluklardır.

1239

Senin nefsin ehl-i imanın tavrına, çocukluk döneminde kâfirler yurdunda yetiştirdiğin için gülmektedir.
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perverde ķılmışsuŋ. YaǾnį sen śabāvetden berü kāfir-i Ǿaşķ ve münkir-i maĥabbet-i Ĥayy-ı
Muŧlaķ olup nefsi fısķ u Ǿiśyān ile perverde eyledigüŋ sebebden ehl-i įmān ŧavr u ŧarzına
ħandeler ve istihzālar ķılarsuŋ. Yoħsa kāşif-i esrār-ı Ǿaşķ olayduŋ ħande ķılmazduŋ,
dimekdür.
ﻭفا ﺭا یاﺩگیر اﺯ ﺩﻭست کز ماتم سیه ساﺯﺩ
1240بیابانش

16.

لباﺱ کعبه ﺩﺭ مرﮒ شهیداﻥ

Vefā-rā yād-gįr ez-dūst ber-mātem siyeh sāzed
Libās-ı KaǾbe der-merg-i şehįdān-ı beyābāneş

“Dūst”dan murād Ĥażret-i Seyyid-i kāǿināt Ǿaleyhi efđalu’t-taĥiyyātdur. Ve KaǾbetullāh
şerrefahullāhuŋ libāsın ve örtüsin siyāh olmaķ içün fermān-ı celįlü’ş-şān śādır olduġın
beyāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Ey Ǿāşıķ! Şol dūstuŋ vefāsını yāduŋa getür
ki beyābān-ı Ǿaşķ şehįdlerin mātemi ħāŧırasıçün KaǾbetullāh’uŋ libāsını siyāh emr
eylemişdür. YaǾnį Ǿaşķ ol ķadar Ǿālį-cenābdur ki beyābānda şehįd olmış Ǿāşıķān
mātemleriçün Ĥażret-i Faħr-ı Cihān śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem KaǾbe’nüŋ libāsını siyāh
emr eylemişdür. Pes ol dūstuŋ Ǿāşıķlarına olan vefāsını yād idüp maĥabbetüŋ kemāline saǾy
eyle, dimekdür.
برآﻥ شاید گشوﺩﻥ چشمه معنی که چوﻥ برﻭي
1241عمانش

17.

فشانی قطرﻩ ﺫﻭﻕ افکند ﺩﺭ قعر

Ber-ān şāyed güşūden çeşme-i maǾnį ki çün ber-vey
Feşānį ķaŧre-į źevķ efkened der-ķaǾr-ı Ǿummāneş

Şol źāt-ı şerįfüŋ üzerine çeşme-i maǾānį ve rāh-ı esrār-ı ilāhįyi ifşā itmek sezādur ki ol źāta
eger źevķ-i dünyādan bir ķatre niŝār eyleyeseŋ fi’l-ĥāl ol źevķi hįç ferde ifşā itmeyüp ķaǾr-ı
deryāya atar. YaǾnį leźźet-i dünyā rızķını iǾtibār itmeyüp deryāya bıraġan Ǿāşıķa esrār-ı
ilāhįyi ifşā idüŋ, dimekdür.

1240

Vefayı çöldeki şehitlerin ölümünden dolayı Kâbe örtüsünü yas tutarak siyah yapan dosttan öğren.

1241

Mana pınarını bir damla zevk suyunu saçtığında onu ummanın dibine yerleştirene açmak yakışır.
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چراﻍ ﺩﻝ بیفرﻭﺯند ﺩﺭ بزﻡ سیه ﺭﻭﺯي
1242شبستانش

18.

که شمع آفتاﺏ اﺯ ﺩﻭﺩ میرﺩ ﺩﺭ

Çerāġ-ı dil be-y-efrūzend der-bezm-i siyeh-rūzį
Ki şemǾ-i āfitāb ez-dūd mįred der-şebistāneş

“Siyeh-rūz”dan murād yā budur ki Ǿāşıķlaruŋ ibtilā-yı beliyye-i ħalķ ile şikeste-dil ola.
Yāħūd “irciǾį”1243 daǾvetine icābet idecek güni ola. Pes buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Bāġ-ı Ǿaşķ-ı dil-şikesteler siyeh-rūzları bezminde göŋül çerāġlarını efrūħte
iderler. YaǾnį envār-ı ķulūblarını derd-i Ǿaşķ ile siyeh-rūzları bezminde şuǾlelendürürler. Bir
mertebe ki āfitābuŋ şemǾi
[127a]
ol çerāġ-ı dil dūdından mürd olur. YaǾnį derd-i Ǿaşķ mübtelālaruŋ siyeh-rūzları bezminüŋ
şebinde çerāġ-ı dili bir mertebe żiyā-dār iderler ki şuǾle-i āfitāb ol ŧumanda maĥv olup
kendisinde eŝer-i revnaķ-ı āfitābį ķalmaz, dimekdür.
ﺯ ایماﻥ ﺩلت آسیب می یابد بدیرﺵ بر
1244ایمانش

19.

که بر بندند حرﺯ کفر بر باﺯﻭی

Zi-įmān dilet āsįb mįbāred be-deyreş ber
Ki ber-bendend ĥırz-ı küfr ber-bāzū-yı įmāneş

“Be-deyr ber” bir kiliseye ilet dimekdür. “Ĥırz” nüsħa vü ĥamāǿil dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿaşķ u maĥabbet nūrından bį-behre olan mürāyį! Göŋlüŋ įmānından
görinür ki envāǾ-ı gūne fitneler yaġar. Pes iśābet-i Ǿayn-ı bed-kirdārdan ĥıfž içün ol göŋli
deyre ilet, tā ki anda įmānuŋ bāzūsı üzerine küfr ĥamāǿilini baġlayalar. Ve anı fitne-bārlıķda
muĥkemliyeler, dimekdür.
بدﺭﺱ عشق خواندﻥ گر کلیم ﻭ گر خلیل آید

1242

Onun odasında güneş mumunun dumanlardan söndüğü kara günde düzenlenen mecliste gönül lambasını

yakarlar.
1243

“Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” (Fecr/89: 28)

1244

İmandan gönlün zarar görüyorsa iman pazısına küfür duasını bağlasınlar diye onu manastıra götür.
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1245ﻭجدانش

بدﻭﻥ گریه ﻭ ﺯاﺭی نیاید ﺫﻭﻕ

Be-ders-i Ǿaşķ ħˇānden ger Kelįm ü ger Ħalįl āyed

20.

Bedūn-ı girye vü zārį ne-yābed źevķ vicdāneş
“Źevķ-i vicdān” maĥabbetüŋ bāŧın yüzinden źevķini kesb itmege dirler. “Vicdān” bi’l-kesr
luġatde ķalb dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ders-i Ǿaşķı oķumaġa eger Kelįmullāh ve eger Ħalįlullāh gelseler mādām ki
girye vü zārį ķılmayalar. Maĥabbet dersinüŋ źevķ-i vicdānına vāśıl olamazlar. Beyt-i
evvelįnüŋ muħāŧabına ħiŧāb ve anuŋ źevķ-i maĥabbete Ǿadem-i vuślatın beyān iderek
buyurur ki: Mūsā ve İbrāhįm Ǿaleyhi’s-selām ki ikisi ulü’l-Ǿazm peyġamberleridür, anlar bile
Ǿadem-i girye vü zārį ile ders-i Ǿaşķa şürūǾ eyleyeler. Źevķ-i vicdānuŋa vāśıl olamazlar. Zįrā
vicdān-ı Ǿaşķa irmek ihtimāmı tamām gerek.
برنجوﺭی کسی اﺭﺯﺩ که هر گه میرﺩ اﺯ شاﺩي
1246قربانش

21.

ﺩﺭ آﻥ مرﺩﻥ بوﺩ صاحب عزا صد عید

Be-rencūrį kesį erzed ki her geh mįred ez-şādį

Der-ān murden buved śāĥib-Ǿazā śad Ǿıyd-ı ķurbāneş
“Her geh” her vaķt. YaǾnį hemįşe dimekdür. “ǾAzā” taǾziye vü tesliye dimekdür. “Śad” bu
maĥalde keŝret içündür.
Maĥśūl-ı Beyt: Derd-i Ǿaşķ rencūrlıgına şol şaħś sezādur ki hemįşe ġam-ı Ǿaşķ şādlıġı ve
śafāsından mürd olur. YaǾnį kendine ġam iśābet eyledügi kemāl-i sürūrından olur. Pes
rencūrį-i Ǿaşķ olmaġa aŋa şāyāndur. Zįrā derd-i Ǿaşķ içinde şehįd olmışlar içün nice nice
ķurbān-ı Ǿabd-ı taǾziye vü tesliye olur. YaǾnį ķurbān anlar içün mātem-keş ve
taǾziyededürler, dimekdür.
برﻭﺡ هللا نخندانند حسن آفتاﺏ ﻭ ماﻩ
1247بریانش

22.
1245

مگر بینند گریانش مگر یابند

Be-Rūĥullāh ne-ħandānend ĥüsn-i āfitāb u māh

Aşk dersini okumaya eğer Halil ve eğer Kelim gelseler de onun vicdanı ağlamadan ve sızlamadan zevk

bulmaz.
1246

Sevinçten öldüğü zaman yüzlerce kurban bayramının ona yas tutacağı kişi sıkıntıya değer.

1247

Onu ağlar ve yüreğinin yandığını görmeyince, Ruhullah yüzüne güneş ve ayın güzelliğini güldürmezler.
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Meger bįnend giryāneş meger yābend biryāneş
“Rūĥullāh” yā budur ki murād Cebrāǿįl alehi’s-selām ola. Yā budur ki ǾĮsā ibn Ǿaleyhi’sselām. Lākin ǾĮsā olmaķ sezādur. Zįrā melāǿik-i Ǿižām cism-i laŧįfdür. Keyfiyet-i Ǿaşķ ise
beşere maħśūśdur. Egerçi baǾżılar Cebrāǿįl’i iħtiyār eylediler, lākin çendān münāsib maĥal
görinmez. “Ħandānend” firįbend maĥallinde müstaǾmeldür. YaǾnį ruǿyet itdürmezler,
dimekdür. “Āfitāb”dan murād Cenāb-ı Ĥayy-i Muŧlaķ olup “māh”dan murād Ĥażret-i
Seyyid-i kāǿināt Ǿaleyhi efđalu’ś-śalavāt ola. Yā budur ki ikisi daħı śıfat-ı Resūlullāh ola.
[127b]
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Meydān-ı vuślatda āfitāb u māhitābuŋ
cemāl-i bį-miŝāllerin Rūĥullāh’a bile ruǿyet itdürmezler. Meger ki anı ġalebe-i Ǿaşķ
eŝerinden giryān ve āteş-i maĥabbetden biryān olmış göreler. YaǾnį mādām ki bāġ-ı
maĥabbetde mānend-i hezārān giryān u nālān olmayup lāle-śıfat kendini iĥrāķ-ı āteş-i Ǿaşķ
ķılmaya, ruǿyet-i cemāle āfitāb u māhitābumuza ķaçan mažhar düşe. Āfitāb ile māhitāb śıfatı aleyhi’s-selām olınca bu vechile maǾnā aħź olınur ki meydān-ı vuślatda māhumuzuŋ
āfitābveş cemāl-i bā-kemāllerin Rūĥullāh’a bile müşāhede itdürmezler. Mādām ki anı
maĥabbet içre giryān u biryān görmeyeler, dimekdür.
ﻭصاﻝ آفتاﺏ ما کسی یابد که اﺯ مژگاﻥ
1248هجرانش

23.

سهیل ﻭ ﺯهرﻩ ﺩامن ﺩامن افشاند ﺯ

Viśāl-i āfitāb-ı mā kesį yābed ki ez-müjgān
Süheyl ü Zühre dāmen efşāned zi-hicrāneş

“Āfitāb” bu maĥalde murādı Ħālıķ-ı Bį-zevāl ola. Resūlullāh’a daħı aħź olınursa
mümkindür. “Süheyl” ve “Zühre” meşhūr sitārelerdür ki ehline maǾlūmdur. “Viśāl” bizüm
āfitābumuza şol kimse reh-yāb u müşāhede nūrıyla feyż-yāb olur ki müjgānlarından Süheyl
ü Zühreveş dāmen dāmen cereyān-ı dumūǾ eyleye. YaǾnį hicrān-ı āfitāb ki murād
memdūĥdur, firāķından nāşį dāmen dāmen keŝret-i büķā ile müjgānlarından mādām ki
Süheyl ü Zühre-miŝāl bārān-ı eşk rįzan eylemeye, ķaçan vuślat āfitābumuza şāyān ola?
dimekdür.

1248

Bizim güneşimizin vuslatını ayrılık derdinde kirpiklerinden eteğine Süheyl ve Zühre döken bulur.
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چو تیغ ناﺯ برﺩاﺭﺩ چه جای سدﺭﻩ ﻁوبي
1249شهیدانش

24.

که گرﺩﺩ عرﺵ ﻭ کرسی صرﻑ تابوﺕ

Çü tįġ-i nāz ber-dāred çe cāy-ı Sidre ve Ŧūbā
Ki gerded Ǿarş u kürsį śarf-ı tābūt-ı şehįdāneş

Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki āfitābumı. YaǾnį cānānumuz nāz u niyāz tįġını bürrān eyleyüp
niyāmından bįrūn eyleye. Cennetde vāķıǾ Sidre ve Ŧūbā ne miķdār nesnedür ki śarf-ı
tįġinden ħalāś olalar. Zįrā ol Ǿarş u kürsį şehįd-i Ǿaşķı olan źātlaruŋ tābūt u teneşįri maĥalline
śarf eyler. YaǾnį ol şāhid-i ezel tįġ-i nāz u niyāzla ol ķadar bį-nihāye maķbūl olmış şehįdleri
vardur ki ancaķ anlaruŋ kifāyet miķdārı tābūt u teneşįr olacaķ Ǿarş u kürsįdür. Pes bu derece
şehįdlerüŋ keŝreti der-kār iken Sidre ve Ŧūbā kendini şehādetden nice ħalāś idebilür?
dimekdür.
ﺯ گنج عشق ﺩاماﻥ گهر بستاﻥ که چوﻥ ﺩﻝ ﺭا
1250ایمانش

25.

بتاﺭک بر فشانی ﺩﺭ شوﺩ ﺩﺭ مغز

Zi-genc-i Ǿaşķ dāmān-ı güher be-s’tān ki çün dil-rā
Be-tārek ber-feşānį dür şeved der-maġz-ı įmāneş

“Be-s’tān” emr-i vāĥiddür aħź eyle, dimekdür. “Tārek” tepe dirler. “Der-şeved” iki maǾnāya
iĥtimāli mümkindür. Dāl’ı “rā” ile mażmūm oķınsa “dür” olur dāl’ı “rā” ile meftūn ķılınsa
žarfiyet içün olur. İçinde intiķāl ider, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ genc! ǾAşķdan güherle dāmenüŋ memlū eyle. Zįrā ol güher-i genci Ǿaşķı eger tārek-i dile niŝār eyleyeseŋ, įmānuŋ maġzına dek gider. YaǾnį eger ol güher-i
genc-i Ǿaşķdan dāmeni pür idüp andan göŋül tepesinden śaçar iseŋ fi’l-ĥāl göŋül įmānınuŋ
maġzına dek
[128a]
intiķāl eyler. Yāħūd ol güher-i genc-i Ǿaşķ maġz-ı įmāna varup anda dür olurlar, dimekdür.

1249

Naz kılıcını ele aldığı zaman onun şehitlerinin tabutu için Sidre ve Tuba yerine arş ve kürsi kullanılsa

yeridir.
1250

Aşk hazinesinden bir etek dolusu inci al. Çünkü gönlün tepesine mücevher saçtığın zaman imanın beyni

inci olur.
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نثاﺭ ﺩﻝ کن آﻥ گوهر که ملک ﻭی تواند شد
1251ﺩامانش

26.

نه آﻥ گوهر که ﺩست مرﮒ برچیند ﺯ

Niŝār-ı dil kon ān gevher ki mülk-i vey tevāned şod
Ne ān gevher ki dest-i merg ber-çįned zi-dāmāneş

MıśrāǾ-ı evvelįde vāķıǾ gevher maĥabbet ü Ǿubūdiyet gevheridür ki bāǾiŝ-i taķarrüb-i
ilallāhdur. Ĥįn-i mergde insāna bāķį ķalacaķ ol gevherdür. MıśrāǾ-ı ŝānįde olan “gevher”den
murād gevher-i dünyevįdür ki anı ŧuǾme-i pençe-i ecel tebāh u maĥv eyler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿārif-i billāh! Bir gevher-i pür-enveri ķalbüŋe niŝār eyle ki ol gevher göŋül
mülki olmaġa mümkin ola. YaǾnį ĥayāt-ı beden elde iken bir gevherüŋ iktisābına saǾy u
himmet eyle ki ol gevher baǾde’l-intiķāl göŋlüŋe ser-māye vü māl olmaya iĥtimāli ola.
Ancılayın gevherüŋ kesb ü cemǾine śarf-ı miknet eyleme ki anı ŧuǾme-i pençe-i ecel ħarāb u
yebāb idüp ĥįn-i vuślatda tehį-destlik ġāǿilesini ħacįl eyleye, dimekdür.
به میزاﻥ ﺩﺭﻭﻥ سنجاﻥ بسنج این نکته بس بنگر
1252افشانش

27.

که ﺩﺭﺩ افشاﻥ کنی بهتر بوﺩ یا ﺭاحت

Be-mįzān-ı derūn-sencān be-senc įn nükte bes be-n’ger
Ki derd-efşān konį bihter buved bā-rāĥat-efşāneş

“Sencān” cemǾdür. “Sencįden” ŧartmaķ ve tecrübe ķılmaķ maǾnāsınadur. “Be-senc” emrdür
tecrübe ķıl, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Beyt-i sābıķı teǿkįd iderek buyurur ki: Ey Ǿāşıķ-ı billāh! Derūn-sencān
źevātuŋ mįzānıyla sencįde eyle. YaǾnį ehl-i bāŧın erenlerüŋ sālik olduķları mįzānıyla ŧart ve
tecrübe eyle ve andan bir kez nažar ķıl ki derd-i Ǿaşķ-efşānlıķ mı miĥnetdür yoħsa rāĥat-ı
dünyā-yı süst-esās ile hem-rāh olup eŝer-i Ǿaşķ olmamaķ mı ħoşdur. Bu nükteyi bir ehl-i
bāŧın evliyādan tefaħħuś ķılup bu esrāra Ǿālim ol, dimekdür.
محبت ﺩﺭﺱ معنی گوید افالﻁوﻥ مطلب کو

1251

Gönle ölümün elinin toplayacağı bir mücevher değil de onun mülkü olabilecek bir inciyi ithaf et.

1252

Ehl-i batının tartısı ile bu nükteyi tart ve ondan sonra gör gönle dert saçsan mı iyi ya da rahatlık saçsan mı?
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1253برهمانش

28.

که صغری خندﺩ ﻭ کبری فرﻭ گرید به

Maĥabbet ders-i maǾnā gūyed Eflāŧūn-ı maŧlab-gū
Ki śuġrā ħanded ü kübrā fürū giryed be-bürhāneş

“Eflāŧūn-ı maŧlab-gū” buyurduġı Ǿaśr-ı Eflāŧūn’da Ǿuķde-i müşkillerüŋ ĥalline nāħungüşāddan Ǿāciz ķalduķları hengāmda der-ĥāl ĥukemā-yı Ǿaśrlarından Eflāŧūn’a Ǿarż-ı ĥāl
idüp ol daħı kemāl-i fehm ü zekāsı ġalebesinden nāşį anları Ǿaķlį burhānları iŝbātıyla ķāǾil
idüp cevāb virürmiş. “Śuġrā” ĥukemā ıśŧılāĥātında eŝnā-yı maŧlab u daǾvāda mesǿūlüŋ
daǾvāya ibtidā getürdügi iŝbāt u burhāna dirler. “Kibriyā” keźālik ĥukemā ıśŧılāĥātında
maŧlab-ı meźkūr burhān u iŝbāt-ı śuġrā ile müsbet olmaduġı śūretde defǾa-i ŝāniyyede
getürdükleri Ǿaķlį burhān u iŝbāta dirler. “Ħanded” istihzā maǾnāsınadur. “Fürū giryed” ibŧāl
ider yirinde müstaǾmeldür. Lākin bu beytde iki vechile maǾnā virilmek iĥtimāli vardur.
Vech-i evvelįsi bu ŧarįķiledür ki.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAşķ u maĥabbet maǾnā dersini źikr eyler. Eflāŧūn ise kāffe-i eşyā
[128b]
künhini ŧaleb ü suǿāl eyledüklerinde Ǿaķlį iŝbāt u burhān virür idi. Pes Ǿaķlį burhān getüren
şaħśuŋ burhānı śuġrāsı ve iŝbāt-ı kübrāsı yine kendi Ǿaķlį olan berāhįni ħandeler ve istihzālar
idüp bāǾiŝ-i ibŧāl iŝbātı olurlar. YaǾnį maǾānį-i eşyā ve meżāmįn-i źāt-ı Ǿulyānuŋ künhi
dersine şāriĥ yine Ǿaşķdur. Yoħsa maŧlab-gū Eflāŧūn’uŋ burhān-ı śuġrāsı vü kübrāsı degildür.
Zįrā Ǿaķlį cevābı burhān-ı śuġrāsı vü kübrāsı istihzālar ile anı ibŧāl iderler. Vech-i aħzı daħı
budur ki muĥatabuŋ Eflāŧūnį-i maŧlab-gūsı ders-i maǾānįyi beyān eyler. Zįrā Ǿadem-i Ǿaşķla
Ǿaķlį maŧlab-gū olan Eflāŧūn’uŋ burhān-ı śuġrāsı ve iŝbāt-ı kübrāsı kendi güftügūlarına
istihzā idüp Ǿaķlį olan cevāblarına bāǾiŝ-i buŧlāniyet olurlar, dimekdür. El-maǾnā fį-baŧnı’şşāǾir.1254
فغاﻥ اﺯ عشق می خیزﺩ که هر ﺩﻝ کز چراﻍ ما
1255جانش

29.

نکرﺩ آﺭایش هر مو بداغی ﻭای بر

Fiġān ez-Ǿaşķ mįħįzed ki her dil k’ez-çerāġ-ı mā
Ne-kerd ārāyiş-i her mū be-dāġį vāy ber-cāneş

1253

Sevgi mana dersini söylüyor Eflatun konusu nerede ki onun deliline küçük güler ve büyük ağlar.

1254

Mana şâirin karnındadır.

1255

Her kim bizim mumumuzdan her bir kılını bir yara ile süslemediyse aşk vay hâline diye bağırır ve inler.

839

Maĥśūl-ı Beyt: ǾAşķ naǾra-i şįrāne ile nāle vü feryād ižhār iderek buyurur ki: Her bir göŋül,
yaǾnį her bir şāħśla mūlarını dāġumuz nūrıyla ārāyiş ü tezyįn ķılmaya v’ey ol göŋül cānına.
YaǾnį Cenāb Ǿaşķ naǾra-i fiġān ķaldurup dir ki: Şol bir göŋül ki mūlarını ve cemįǾ-i aǾżāsını
benüm dāġ-ı derdümle ārāste ve nūr-ı çerāġumuzla pįrāste ķılmaya, ĥayf ol göŋle dimekdür.
کدامین آﺭﺯﻭ بر سفرﻩ چیند نعمت کامي
1256مهمانش

30.

که صد نوبت ﺩمی اندیشه ما نیست

Kodāmįn ārzū ber-sofra çįned niǾmet-i kāmį
Ki śad nevbet demį endįşe-i mā nįst mihmāneş

“Çįned” egerçi luġatde dirür maǾnāsınadur. Lākin bu maĥalde ŧatmaķ maǾnāsına aħź olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Merĥūm, beyt-i evvelįyi teǿkįd iderek, keǿenne Ǿaşķ buyurur ki: Ķanķı ārzū
ħˇān-ı murād üzerinden niǾmet-i źevķ eyledi ki śad nevbet anda dem-i endįşemüz mihmān
olmaya. YaǾnį her ķanķı ārzū ki ħˇān-ı murāddan niǾmet datmaķ irāde eylemiş ise elbette
bizüm dem-i endįşemüzi anda mihmān ve ĥāžır bi’l-meclis bulmışdur, dimekdür.
باین بیرنگی ﻭ بی قیمتی آﻥ ﻁرفه یاقوتم
1257کانش

که لعل آفتاﺏ این آﺏ ﻭ ﺭنگ آﻭﺭﺩ اﺯ

31. Be-įn bį-rengį vü bį-ķıymetį ān ŧurfe yāķūtem
Ki laǾl-i āfitāb įn āb u reng āverde ez-kāneş
“Be-įn bį-rengį” buyurduġı kendi varlıġına Ǿadem-i raġbetinden kināyedür. Zįrā Ǿārif-i billāh
varlıġı źerre miķdār addeylemez ve daħı benį ādemüŋ libās-ı beşeriyetle mültebis ve ħāk u
āb u bād u nār eczālarıyla muķtebes olduġı śūretde Ǿacze-i maħlūķdan olduġı be-dįdārdur.
Her ne ķadar śıfat-ı Raĥmān ile ħalķ olınup rütbe-i Ǿulyāya vāśıl olmaġa iĥtimāli der-kār ise
de bį-ķıymetį taǾbįrin kendilerine isnād buyurduķları, bu cihetle ola ki ehlullāh ĥāl-i
ĥayātında iken hįç kes ķadrin idrāk idemeyüp zebān-ı ŧaǾn beyānların dırāz ve nā-ehl olan
bir ŧaķım cühelāyı anlar
1256

Her demde yüzlerce defa bizim hayalimizi misafir etmeyen hangi mutluluk nimeti arzuyu sofrasına

düşürür.
1257

Bu renksizlik ve değersizlikle güneş lalinin bu rengi ve güzelliği kendi madeninden getirdiği o az bulunan

yakutum.
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[129a]
üzerine mümtāz eyledüklerinden kināyedür. Nitekim vaķt-i saǾādet-i Ĥażret-i Ħayru’l-Beşer
Ǿaleyhi efđalu’ś-śalavātda Yemen mülkinde Veysel Ķarānį ĥażretleri ĥayātda iken āhālį-i
belde ķadrin bilmeyüp ŧāǿife-i śıbyanı rūz u şeb seng-i vaĥşetle recm iderler imiş. Müşārun
ileyh Ĥażretleri daħı geşt ü güźār-ı dervāze-i beldeye mecbūr olduķlarından śıbyān-ı
merķūmāna istifāde ŧarįķiyle dimiş ki: Her ne ķadar taǾaddį-i sengüŋüzle mecrūĥü’l-beden
olur isem hįç sizden kįn olmazam. İllā niyāzmendüm ki seng-i taǾaddįŋüzle beni pā-şikeste
ķılmayasuz. Zįrā bu teküpūdan maĥrūm ķalurum, terānesin istimāǾlarında kef-i yed itdükleri
nice maĥalde mesŧūrdur. “Ŧurfe” ziyāde Ǿacāǿib źikr olınacaķ maĥalde istiǾmāl iderler.
BaǾżılar ķāǾide yerine istiǾmāl itmişlerdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Merĥūm kendi nūr-ı ħilķatin sitāyiş ŧarįķiyle buyurur ki: Ben libās-ı
beşeriyetle mültebis olduġum ĥālde bālāda źikri sebķat iden vādį-i Ǿaşķda bu bį-renglik ve
bį-ķıymetlik ile bir muǾteber yāķūtum ki yaǾnį beyne’n-nās giriftār-ı Ǿaşķ sebebiyle bį-reng
ü bį-ķıymetlikle bir muǾteber yāķūt ve cevher-i aślum ki āfitābuŋ laǾli ħāliś ü śāfį rengini
kendi maǾden-i cevheri iķtibās eylemişdür. Ve’l-ĥāśıl laǾl, āfitāb śāflıġını benüm ŧurfe
yāķūtum maǾdeni cevherinden iķtibās eylemişdür. Bu beyt-i pür-esrāruŋ maǾnāsın taĥrįrinde
baǾżı ŧahāretin bilmeyen eşħāś merĥūmı ŧaǾn ŧarįķiyle ol zeyn-i sitāyiş itmekden ġayrı kārı
yoġidi, diyü ŧūl-ı dırāz iderlerdi. Ammā maǾnā-yı cevher-i źāt künhine vāśıl olmaġa saǾy u
kūşiş ķılmazlardı. Zįrā nice nice Ǿulemā-yı Ǿižām ve meşāyiħ-i kirām ittifāķ idüp buyururlar
ki Resūlullāh śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemden “Evvelu mā-ħalaķallāhu nūrį”1258 diyü
buyurmışdur ki ol nūr-ı cevher-i aśldur. Pes ol cevher-i aśluŋ merātib-i žuhūratı iǾtibārıyla
bir nice mežāhir ü esmāsı vardur. TaǾaddüd-i esmā-yı vaĥdet-i müsemmāya münāfi degildür.
Nūr-ı Muĥammedį ile Ǿibādet olınan cevherüŋ cümle-i esmāsındandur. Cevher-i beyżā ve
rūĥ-ı aǾžam-ı insānį ve ĥaķįķat-i Muĥammedį ve rūĥiyeti ve rūĥ-ı iżāfį ve nefs-i külliye. Pes
Ĥażret-i Ķādir-i Muŧlaķ ol cevhere celāl ü cemāl ile tecellį ķıldı. Ol tecellįnüŋ eŝerinden ol
cevher iki ķısm oldı. Bir ķısmı kemāl-i śafāda idi. Ķısm-ı āħeri Ǿālem-i nūrda andan nāķıś
idi. Pes evvelki ķısmına nūr-ı ķısm-ı ŝānįye nār taǾbįr olındı. Ķısm-ı nūrānįden eşħāś-ı şerįfe
ve aǾyān-ı Ǿulviyye ve ervāĥ-ı Ǿāliyān-ı enbiyā vü evliyā ve aśĥāb-ı yemįn ve kevākib-i
neyyire vü semāvāt ħalķ olındı. Pes fehm olındı ki māsivāullāh nūr-ı Muĥammed’den ħalķ

1258

“Allah önce benim nûrumu yarattı.” (Suyuti, Şerhü’l-Mevakif, s.12, Thk. Yusuf Abdurrahman el-Meraişli,

Darü’l-Marife Yayınevi, Beyrut,1 . Baskı, h. 1406)
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olındılar ki ol cevher-i aśl nūr-ı insāndur. Vesāǿir maħlūķ andan kesb-i şeref eyledükleri
ažher min-e’ş-şems oldı. Bu taķdįrce
[129b]
merĥūmuŋ ħod-sitāyişligi beyhūde olmadı. Yine baǾżılar merĥūmuŋ ĥaķķında ŞįǾadur diyü
bir ŧaķım güftügū iderler. Ĥaķįķatde tefekkür itmez ki mādām ki dūst-ı Çehār Yār ve Ǿale’lħuśūś ümmet-i śuleĥādan ola. Ĥażret-i Feyyāż-ı Muŧlaķ hįç ferdüŋ ne Sünnįligine ve ne
ŞįǾalıġına nažar ķılmaz. Hemān: Elleźįne yuǿminūne bi’l-ġaybi ve yuķįmūne’ś-śalāte ve
mimmā razaķnāhum yunfiķūn1259 mıśdāķın fiǾle getürürse. Ve’l-ĥāśıl rūz-ı ezelde Ǿuhde-i
benį ādeme tevdįǾ-i emānet eylediler ki ol maĥabbetullāhdur. Çekmek gerek. El-Ǿilmu
Ǿindallāh.1260
اگر بی قیمتم تحصیل اﺭﺯﺵ می کنم صبری
1261غلطانش

ﺭسد این فطرﻩ ﺭا ﺭﻭﺯی بخوانی ﺩﺭ

32. Eger bį-ķıymetem ŧaĥśįl-i erziş mįkonem śabrį
Resed įn ķatre-rā rūzį be-ħˇānį dürr-i ġalŧāneş
“MıśrāǾ-ı evvelįde vāķıǾ ĥarf-i şįn ķıymetüŋ taĥśįline żamįrdür. “Įn ķaŧre”den murād öz
nefsinden kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Egerçi derd-i Ǿaşķ pejmürdesi olup bį-behā vü ķıymet ķalmış isem de kemāli śabr u taĥammülüm ile ķıymete sezāvār mertebe taĥśįl eylesem gerek. Ve bu ķatre-i bįbehāya bir gün ola ki anı dürr-i ġalŧān oķuyasın. YaǾnį dehānı śıdķ-ı dāne-i bārāna hedef
olduķda bir eyyām-ı bį-ķıymet olup mürūr-ı ezmānla dürr-i ġalŧān ve taĥśįl-i mertebe-i
ķıymet ü şān eyledügi gibi keźālik bu bir ķatre-i bį-ķıymet daħı el-ĥāletu hāźihį pejmürde-i
maĥabbet ise de ķıymete şāyesteligi merātib-i śabr ile taĥśįl idüp bir gün ola ki anı dürr-i
ġalŧān oķuyasın, dimekdür.
ﺩﻝ من باید اسباﺏ پریشانی ﻁلب ﻭﺭنه

1259

“Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda

harcarlar.” (Bakara/2:3)
1260

Gerçek bilgi ancak Allah katındadır.

1261

Eğer değersiz isem kıymet kazanmak için sabrederim. Bu damlaya yuvalak inci diyeceğin bir gün gelir.

842

1262سامانش

پریشانی بعهد بخت من جمعست

33. Dil-i men bāyed esbāb-ı perįşānį ŧaleb verne
Perįşānį be-Ǿahd-i baħt-ı men cemǾest sāmāneş
Maĥśūl-ı Beyt: Göŋlüm esbāb-ı perįşānį bį-ŧaleb itmek gerek. YaǾnį bahādırlıķ ve şecāǾat-i
insānį budur ki göŋli perįşānį-i Ǿaşķ esbābını ŧaleb ü temennį eyleye. Yoħsa maǾlūmdur ki
baħtum eyyāmında perįşānlıġuŋ sāmānı ve ħoş-ĥāllıġı müctemiǾdür. YaǾnį bilürüm ki
baħtum devrinde perįşānlıġuŋ kendisi ĥālet-i sāmānda ve cemǾiyetdedür. Zįrā ŧāliǾ-i ehl-i
hüner muķteżāsı budur ki kendisi perįşāniyet-i Ǿaşķ ile perākende vü ħarāb olup perįşānlıġuŋ
kendisi anda ħoş-ĥāl ve ictimāǾda ola, dimekdür.
سفاﻝ اﺯ بهر می جستیم ﺩﺭﺩ بر مغاﻥ تا که
1263حیوانش

حضر برسنگ ﺩﻝ ها ﺯﺩ سبوی آﺏ

34. Sifāl ez-behr-i mey cüstįm der-deyr-i muġān tā ki
Ĥıżır ber-seng-i dilhā zed sebū-yı āb-ı ĥayvāneş
“Sifāl” śaķśı dimekdür. “Cüstįm” cemǾdür ŧaleb eyledük, dimekdür. “Ĥıżır”dan murād
mürşiddür. “Āb-ı ĥayvān”dan murād Ǿaşķ u maĥabbetdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Biz sifāli bāde cemǾ itmek içün deyr-i muġānda ŧaleb eyledük. Ĥālbuki Ĥıżır
āb-ı ĥayāt sebūsını göŋül ŧaşı üzerine çalup şikest eyledi. YaǾnį Ǿadem-i dirāyetümüzden
nāşį mey içün deyr-i muġāndan sifāl ŧaleb eyledük tā ki perįşān u perākende göŋüllerümizi
teşrįf-i
[130a]
bāde ile taǾmįr ü cemǾ eyleyelüm. Ammā ne çāre ki Ĥıżır āb-ı ĥayāt destįsini göŋül ŧaşı
üzerine pāre pāre eyledi. Ve’l-ĥāśıl dil ki mānend-i ĥacerdür, sebū-yı Ǿaşķı anuŋ üzerine
çalup perįşāniyete mübtelā eyledi. Pes cemǾiyet-i ħāŧır içün biz deyr-i muġāndan sifāl ŧaleb
itmek Ǿabeŝdür, dimekdür.
لب ﺩاﻭﻭﺩ ﺩستی می نهد بر سینه نغمه
1262

Benim gönlüm perişanlık esbabını talep etmeli yoksa benim bahtımın dönemimde perişanlığın işi

yolundadır.
1263

Manastırda şarap için testi arıyorduk. Birden Hızır âb-ı hayat testisini gönüller taşına vurdu.
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1264افغانش

ﺩﻝ تنگم همانا گرﺩ لب می گرﺩﺩ

Leb-i Dāvūd destį mįnehed ber-sįne-i naġme

35.

Dil-i tengem hemānā gird-i leb mįgerded efġāneş
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Dāvūd nebį Ǿaleyhi’s-selām lebi destini sįne-i naġme üzerine ķor.
Eger apansuz dil-i tengüm gird-i lebden efġān eyler ise yāħūd dil-i tengüm eŧrāf-ı leble
efġāna āġāz idicek naġme-i Dāvūd sükūt eyler. YaǾnį naġme-i Dāvūd ki vüĥūş u ŧuyūr u
enhār ĥįn-i istimāǾlarında leźźetinden ĥareketlerinden ķalurlar idi, mādām ki ġalebe-i Ǿaşķla
teng olmış göŋlüm lebleriyle derd-i Ǿaşķ u hicrānla nāleye şürūǾ eyleye, der-ĥāl leb-i Dāvūd
destini naġmesinüŋ sįnesine ķoyup anı iskāt eyler tā ki naġme-i firāķumı gūş eyleye. Zįrā
peyġamberān-ı źį-şānda Ǿaşķ olmaz. Nitekim sābıķan ķaśįdelerde źikri sebķat eyledi. Pes
Ǿaşķsuz nāle vü feryād çendān muĥriķ olmaz. Nitekim şāǾir buyurur.
MıśrāǾ:
1265خوشست

ناله کن بلبل که فریاﺩ ﺩلفگاﺭاﻥ

Nāle kon bülbül ki feryād-ı dil-figārān ħoşest
Mıśdāķınca giriftār-ı maĥabbet-i dil-dār olanuŋ elbet nālişi müǿeŝŝirdür. Pes leb-i Dāvūd
destini naġmesi sįnesine ķorsa, maĥall-i istiġrāb degildür. “Dest ber-sine nihed” didügi şol
işāretdür ki bir şaħś ġayrıdan bir memdūĥ kelimāt veyā bir śūret-i dil-firįb istimāǾı eŝnāsında
yanında bir ferd-i āħer var ise iskāt eylesün içün sįnesine el urur.
سالمت ﺭا بداﺭ نیستی بر می کشد شاهي
1266ﻭیرانش

36.

که فرماﻥ می ﺭﻭﺩ ﺩﺭ کشوﺭ ﺩلهای

Selāmet-rā be-dār-ı nįstį ber-mįkeşed şāhį
Ki fermān mįreved der-kişver-i dilhā-yı vįrāneş

“Şāhį”den murād şāh-ı Ǿaşķdur. Ĥarf-i şįn żamįridür şāh’uŋ.

1264

Dar gönlümün iniltisi dudağın etrafında dönmeye başlarsa, Hz. Davud’un dudağı nağmenin göğsüne el

koyar.
1265

Ey Bülbül nâle eyle, zira kalbi yaralıların feryadı çok hoştur.

1266

Viran gönüller ülkesine emri geçerli olan sultan selameti yokluk darağacına çekmektedir.

844

Maĥśūl-ı Beyt: Şāh-ı Ǿaşķ bir ķahramāndur ki selāmeti dār-ı Ǿademe śalb eyler. YaǾnį şāh-ı
Ǿaşķ bir mertebe fermān-rāndur ki selāmeti yoķluķ dārına śalb eyler. Zįrā şāh-ı Ǿaşķ bir
şāhdur ki fermānı vįrān göŋüller eķālįmine nāfiź ü cārįdür, dimekdür.
ﺩلم آهنگ افغاﻥ ﺩاﺭﺩ ﻭ لب شکراﻥ گوید
1267افغانش

37.

لبی خواهم که بفرستم باستقباﻝ

Dilem āheng-i efġān dāred ü leb şükrān gūyed
Lebį ħˇāhem ki be-firistem be-istiķbāl-i efġāneş

Maĥśūl-ı Beyt: Derd-i Ǿaşķla göŋlüm nāliş ü efġān ķaśdını idiyor. Ĥālbuki lebüm şükr ü sipās
ħiźmetin edā itmekdedür. Pes baŋa bir ġayr leb gerekdür ki göŋlüm efġānı istiķbāline irsāl
ideyüm, dimekdür.
ﺯهر مو عالمی ﺯناﺭ ﻭ ناقوسش فرﻭ ﺭیزﺩ
1268ایمانش

اگر کافر ﺩلم ﺩﺭ ﺭعشه آﺭﺩ بوی

38. Zi-her mū Ǿālemį zünnār u nāķūseş fürū rįzed
Eger kāfir dilem der-raǾşe āred būy-ı įmāneş
“Kāfir” küfrān-ı niǾmet-i Ǿaşķ u fāsıķdan kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Her bir mūy-ı bedenümden bir Ǿālem ŧolu zünnār-ı nāķūs dökilüp yayılur idi.
Eger fısķ u Ǿiśyān u niǾmet-i küfrān-ı Ǿaşķ olan göŋlüm anuŋ būy-ı įmānını silkerse yaǾnį
eger niǾmet-i küfrān-ı
[130b]
Ǿaşķ u fısķ u Ǿiśyānla āşufte olan ķalbüm anuŋ būy-ı įmānını ižhār idüp andan leźźet-yāb
olur ise der-her ĥāl her bir mūy-ı tenümden hezārān pür-Ǿālem nāķūsa mensūb zünnārları
silküb kendinden devreyler. Bu beyt śūret-i žāhirde egerçi ŧabǾa girān görinür bir taǾbįrdür,
lākin ehline maǾlūmdur ki zünnār-ı nāķūsuŋ Ǿaksi įmāndur. Pes būy-ı įmān ġayrı nāķūsdan
leźźet-yāb olan elbette zünnārı ve küfri terk [ider].

1267

Gönlüm inleme ahenginde ve dudağım şükreder. İnlemeyi karşılamaya göndermek için bir dudak

istiyorum.
1268

Eğer iman kokusu kâfir gönlümü titretirse her bir kılından bir dünya zünnar ve kilise çanı ortaya çıkar.

845

کسی کز لذﺕ ﻁاعت بوﺩ محرﻭﻡ من ضامن
1269خرمانش

که بگذاﺭند ﺩﺭ جنت ﻭلی با ﺩاﻍ

Kesį k’ez-leźźet-i ŧāǾat buved maĥrūm men żāmin

39.

Ki be-g’źārend der-cennet velį bā-dāġ-ı ħırmāneş
“Żāmin” ism-i fāǾildür ödeyici ve tekeffül idici dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bir şaħś ki ŧāǾat u Ǿubūdiyet-i Ǿaşķ leźźetinden maĥrūm ola, ben aŋa żāmįnüm
ki cennete idħāl ideler. Lākin yüz biŋ ħırāş-ı cān ve hezār ħırmenį vü ħırmān ile olur. YaǾnį
bir ferd mādām ki maķarr-ı nübüvvet-i Muĥammed ve vaĥdāniyet-i Ĥażret-i Eĥad ola,
leźźet-i Ǿubūdiyet ü ŧāǾatden maĥrūm olduġı śūretde yine ben aŋa żāminüm ki anı cennete
idħāl eylerler. Ammā hezār ħırāş-ı cān ile dimekdür.
بسنبل می ﺯند چوگاﻥ ﺯلف سیلی خجلت
1270میدانش

40.

که ناﻑ آهوی چین می تراشد گوی

Be-sünbül mįzened çevgān-ı zülfį sįlį-i ħaclet
Ki nāf-ı āhū-yı Çįn mįterāşed gūy-ı meydāneş

“Mįterāşed” yoŋar dimekdür. “Gūy” yuvalanan ŧūpçaġıza dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Zülf-i dil-ber ķuraķ-ı çevgānile sünbüle sįle-i ħaclet urur. Zįrā meydān-ı gūy
zülf-i nāfe-i āhū-yı Çįn’i yoŋar. YaǾnį zülf-i çevgānı sünbüle sįle-i ħaclet urup anı bį-behā
eyler. Zįrā çevgān-ı zülf ŧūbı ki murād ĥāldür, nāfe-i āhū-yı Çįnden maķŧūǾdur. Pes sünbüle
çevgān-ı ħaclet urursa cāy-ı istiġrāb degildür, dimekdür.
پریشاﻥ ﺩیدﻩ این قوﺝ میداﻥ مجاﺯی ﺭا
1271شانش

41.

ﺯ باﻡ هوﺵ سربر کن که ﺭنگین میدهم

Perįşān-dįdeį įn fevc-i meydān-ı mecāzį-rā

Zi-bām-ı hūş ser ber-kon ki rengįn mįdehem şāneş

1269

İbadet keyfinden mahrum olan kişiyi cennete koyacaklarını garanti ederim ama yoksunluk ayarası her

zaman onun yanında olur.
1270

Bir zülfün sopası sümbüle utanç tokadını vurur. Çünkü onun meydan topunu Çin ceylanının misk kesesi

yontar.
1271

Bu mecâzi meydandaki grubun hâlini perişan görmüşsün. Akıl çatısından kafanı çıkar. Çünkü onun hâlini

göstereceğim.

846

“Fevc” bölük ve ŧāǿife dimekdür. “Mįdehem” vaśf ideyüm, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Bu meydān-ı mecāzį fevcini perįşān
görürsüŋ. YaǾnį ĥubb-ı dünyā olanları ziyāde perįşān olduķlarını görseŋ gerek. Pes Ǿaķl
bāmından baş ķaldurup çıķar tā ki aĥvāl-i perįşāniyet-iştimāllerinüŋ vaśflarını ve nişānlarını
ħoş çizivireyüm. Murād işbu beyān olınacaķ mażmūndur.
اماﻡ شهر یعنی هاﺩئ ما ﺩﺭ ﺩﻡ مرﺩﻥ
1272ایمانش

42.

شهاﺩﺕ بر ﺯباﻥ ﺭاند مباﺭک باﺩ

İmām-ı şehr yaǾnį hādį-i mā der-dem-i murden
Şehādet ber-zebān rāned mübārek bād įmāneş

Maĥśūl-ı Beyt: Meydān-ı mecāzį, dil-āverlerinden ibtidā şehrümüz imāmı yaǾnį muķtedāyı
ve pįşvāmuz olan aħź-ı ĥįn-i intiķālinde zebānından cārį iden kelime-i şehādetdür. Ve aŋa
įmānı ķutlu ve mübārek olsun. YaǾnį dimek olur ki ĥįn-i vefātında kelime-i şehādet
lisānından cārį olur. Ammā bāŧınį degildür. Pes mecāz olan taķvā çendān muǾteber degildür.
Maĥall-i maķāl maķām-ı istihzā-yı ehl-i mecāzįdür.
بصدﺭ صفه ﺭقصاﻥ میبری ای ﺭﺯاﻕ صوفی ﺭا
43.

Be-śadr-ı śuffe raķśān mįberį ey rezzāķ śūfį-rā

[131a]
1273شانش

اﺯ این آهسته تر میراﻥ که ﺩﺭهم می ﺯنی

Ez-įn āhesteter mįrān ki dirhem mįzenį şāneş
“Śuffe” melbūsāt-ı kübrā yāħūd śuffe-i śadr ola. “Dirhem” bunda şān-ı śūfįye kesb-i
noķśānįye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Rezzāķ! Raķśān u ħırāmān śūfį-i ezraķ-puşı śadr-ı śuffeye iletürsüŋ. YaǾnį
envāǾ-ı reng melbūsatıyla śūfį-i zerrāķı raķśān u ħırāmān śadra geçürürsüŋ. Pes zerrāķ-ı

1272

Şehrin imamı yani bize hidayet gösteren kişi ölüm zamanı şehadet kelimesini ağzına aldı. İmanı mübarek

olsun.
1273

Ey rızk veren, sofranın başına sûfîyi oynatarak götürüyorsun. Daha yavaş götür yoksa onun şanını

bozacaksın.

847

hūşını başuŋa cemǾ it. Ol tįz-revlikden āhesteter ilet. Zįrā Ǿalāmet-i zerrāķı pūşįde-i ħırķa ve
bįniş iken meydāna çıķup şān u şöhretüŋi şikest ve anı rüsvā-yı Ǿām eylersüŋ, dimekdür.
کسی کز علم منطق ﺩﻡ ﺯند بی عشق می باید
1274حیوانش

44.

که بشماﺭی بدﻭﻥ انتساﺏ فصل

Kesį k’ez-Ǿilm-i manŧıķ dem zened bį-Ǿaşķ mįbāyed
Ki be-ş’mārį bedūn-ı intisāb-ı faśl-ı ĥayvāneş

“Bedūn-ı intisāb” faśl-ı Ǿadem-i intisāb, faśl-ı Ǿaşķ.
Maĥśūl-ı Beyt: Bir ferd ki Ǿadem-i intisāb-ı faśl-ı Ǿaşķuŋsuz Ǿilm-i manŧıķdan dem urur,
yaǾnį eşħāśdan bir şaħś ki derūnı ālām-ı Ǿaşķ u āteş ü maĥabbetle iĥrāķ itmeyüp daǾvā-yı
irşād u mürşidlik eyler. Ol ferdi sezādur ki Ǿadem-i intisāb-ı faśl-ı Ǿaşķ sebebiyle gürūh-ı
behāyimden şumar idesüŋ. YaǾnį mādām ki müntesib-i Ǿaşķ olmaya, anı gürūh-ı behāyimden
additmek şāyestedür. Zįrā keźźāb u zerrāķdur, dimekdür.
مرید مرشد ما جبه گلدﻭﺯ می خواهد
1275پاالنش

45.

خر عیسی است این ﺭنگین بیاﺭایید

Mürįd-i mürşid-i mā cübbe-i gül-dūz mįħˇāhed
Ħar-ı ǾĮsā est įn rengįn bi-y-ārāyįd pālāneş

“Gül-dūz” memālik-i ǾAcem ħalķı cübbe vü ħırķalarını envāǾ-ı gūne şükūfe vü güller ile
munāķķāş eyledükleridür ki el-ĥāletu hāźihį āyįn-i meźkūrı işlerler.
Maĥśūl-ı Beyt: Meydān-ı mecāzį ħargele-i güsiste-mehārlarından bir ŧaķımı daħı işte
mürşidümüz mürįdleridür ki anlar ŧarįķatde hem-rāhlarumlarumdur, cübbe vü ħırķaların güldūz idüp reng-ā-reng nuķūş ile ārāste iderler. Pes munāķķāş reng-i ħarı ǾĮsā pālānıdur.
Getürüŋ ol pālānı ki ħara mensūb olanları anuŋla tezyįn eyleyelüm, dimekdür.
بناﺯﻡ مرشد گریاﻥ ﻭ بریاﻥ ﺭا که می خندﺩ
1276گریبانش

بطوﻕ گرﺩﻥ شیطاﻥ ﺯﻩ ﺩﻭﺭ

1274

Aşksız olarak mantık ilminden dem vuran kişiyi ayırt edici sıfatı olmadığı için hayvan saymak gerek.

1275

Bizim mürşidimizin müridi gül desenli cübbe ister. Bu İsa’nın eşeğidir heybesini renkli süsleyin.

1276

Ağlayan ve yüreği yanan mürşide kurban olurum ki onun boynunun etrafına dolanmış ip şeytan

boyunduruğuna gülmektedir.

848

Be-nāzem mürşid-i giryān u biryān-rā ki mįħanded

46.

Be-ŧavķ-ı gerden-i şeyŧān zih-i devr-i girįbāneş
“Be-nāzem” ķurbān olayum dimekdür. “Zih” meşāyiħ ħırķaları girįbānında dögdükleri yeşil
nişāndur ki ehl-i ŧuruķ aŋa lāmelif taǾbįr iderler diyü beyti ehl-i riyā ve ezrāķ-intimā olan
keźźābları istihzā idüp buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Şol mürşide ķurbān olayum ki nažar-ı nāsda giryān u biryān olduġından
başķa girįbānında olan lāmelifi şeyŧānuŋ gerdānındaki laǾnet ħalķasına güler. Yāħūd şeyŧān
gerdeninde vāķıǾ ŧavķ anı istihzā eyler. YaǾnį nažar-ı nāsda her ne ķadar sūz u güdāzlıķ
gösterürse ġāǿib-i nāsda efǾāl-i ķabįĥa işler ki şeyŧān masħarası olur, dimekdür.
بمیداﻥ محبت گوی خوﺭشید اﺭ بینداﺯي
1277چوگانش

47.

کسوﻑ جاﻭﺩاﻥ یابد ﺯسیلهای

Be-meydān-ı maĥabbet gūy-ı ħurşįd er be-y-endāzį
Küsūf-ı cāvidān yābed zi-sįlehā-yı çevgāneş

[131b]
“Küsūf” şemsüŋ ŧutulduġı Ǿalāmet-i meşhūriyyeye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Meydān-ı maĥabbet āteş-i ĥarāret-i şevķle bir mertebe germ-ā-germdür ki
eger gūy-ı ħurşįdi ol meydāna yuvarlasaŋ çevgān-ı Ǿaşķ anı bir sįle đarbıyla küsūf-ı
cāvidānįye tebdįl eyler. YaǾnį ħurşįdüŋ ŧūpını meydān-ı maĥabbete itseŋ aŋa bir sįle đarb
eyler ki eŝer-i revnaķ u şuǾāǾ ķomayup kusūf-ı cāvidānį ĥāletine ķor dimekdür.
بباﻝ عافیت تا کی بپرﻭاﺯ آﻭﺭی ﺩﻝ ﺭا
1278بریانش

48.

بحل کن تا ﺯ اﻭﺝ ﺯمهریر آﺭیم

Be-bāl-i Ǿāfıyet tā key be-pervāz āverį dil-rā
Biĥal kon tā zi-evc-i zemherįr ārįm biryāneş

1277

Muhabbet meydanına eğer güneş topunu atarsan çevgan darbelerinden ebedî tutulmaya maruz kalır.

1278

Ne zamana kadar afiyet kanadıyla gönlünü uçuracaksın. Bırak ta ki onu soğuk cehennemin doruğundan

kebap şeklinde geri getirelim.

849

“Biĥal” teslįm maǾnāsına olurmış. “Zemherįr”1279 küre-i zemherįdür ki maĥall-i bürūdet ve
ġāyetle serddür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Göŋlüŋi bāl-i Ǿāfiyetle ķaçana dek pervāz
getürürsüŋ? YaǾnį nefsüŋi ve göŋlüŋi ķaçana dek leźāǿiź-i dünyā ile perverde idersüŋ. Pes
ķalbüŋi baŋa teslįm ü baħş eyle tā ki anı üç zemherįrden biryān olmış getüreyüm. YaǾnį
zemherįr ki maĥall-i bürūdet ve ġāyet śovuķdur. Anı āteş-i maĥabbetle zemherįrden biryān
u kebāb olmış getürürüm, dimekdür.
عناﻥ اﺭ عرصه صوﺭﺕ بگرﺩاﻥ کاندﺭین ﻭاﺩي
1280خرامانش

49.

ﺯ ﺯاﻍ آموﺯﺩ آیین ﺭﻭﺵ کبک

Ǿİnan er Ǿarśa-i śūret be-gerdān ki ender-įn vādį
Zi-zāġ āmūzed āyįn-i reviş kebk-i ħırāmāneş

“Śūret”den murād ĥubb-ı mecāzį vü ĥubb-ı māsivādur. “Kebk” keklik dimekle meşhūr bir
ŧayr-ı vaĥşįdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Keźālik ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Ey meydān-ı mecāzį ser-gerdānları
Ǿinān-ı ķalbüŋi Ǿarśa-i mecāzįden cānib-i meydān-ı ĥaķįķiyyeye çevir. Zįrā Ǿarśa-i ĥaķįķatde
ħırāmān eyleyen kebki karġadan taǾlįm iderler. YaǾnį Ǿarśa-i ĥaķiķat cāy-ı kesb-i şerefdür.
Bir meretebe ki ol Ǿarśada zāġ bile ŝābit-ķadem ü rāsiħ-dem olınca kebk-āyįn revişi taǾlįm
eyler. Pes sen daħı ĥaķįķį olup terk-i mecāzį iderseŋ kesb-i teşerrüf birle gürūh-ı evliyādan
olursuŋ, dimekdür.
سماﻉ آموﺯ اﺯاﻥ مجنوﻥ که ﺩﺭ هنگامه مستي
1281ﺭقصانش

50.

برنگ شعله ﺩاﺭﺩ جنبشی با ﻁبع

SemāǾ āmūz ez-ān Mecnūn ki der-hengāme-i mestį
Be-reng-i şuǾle dāred cünbişį bi’ŧ-ŧabǾ raķśāneş

Lafž-ı semāǾ istimāǾdandur lākin Mollā-yı Rūm Mevlānā ķaddesallāhu sırrahu’l-Ǿayānuŋ
āyįn-i ŧarįķinde ehl-i sülūk miyānelerinde vuķūǾ bulan ĥālet-i raķś u semāǾa dirler. “Be-reng1279

Derkenar: “Zemherįr” şiddetle śovuķ şiddet-i berd maǾnāsınadur.

1280

Görüntü meydanından dizgini geri çevir. Çünkü bu vadide güzel yürüyen keklik yürümeyi kargadan

öğrenir.
1281

Sema etmeyi o Mecnûn’dan öğren ki mest hâlde alev renginde bir dans tabiati ve hareketi vardır.

850

i şuǾle” şuǾle-miŝāl dimekdür ki şemǾayı rūzgārdan maĥfūž bir maĥalde yaķsaŋ ol yanarken
şuǾlesi bi’ŧ-ŧabǾ kendiliginden ĥālet-i raķś peydā itdügi beyāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Āyįn-i semāǾ ve raķśı şol Ǿarśa-i ĥaķįķį Mecnūn’dan taǾlįm eyle ki hengāmı mest-i maĥabbetde şuǾle-śıfat bi’ŧ-ŧabǾ raķś u semāǾ ŧutar. YaǾnį Ǿarśa-i ĥaķįķįde ser-gerdān
Mecnūn’dan āyįn-i semāǾ taǾlįm eyle. Anlaruŋ raķś u semāǾ taǾlįmi kesbį olmayup
cünūniyet-i Ǿaşķdan ĥāśıl eylemişdür. Ve’l-ĥāśıl semāǾları mecāzį vü kesbį olmayup vaķt-i
[132a]
ser-mestį-i Ǿaşķda taĥśįl eylemişlerdür. Pes sen daħı behāyim-śıfat ekl ü şurb ile Ǿömrin żāyiǾ
itmeyüp Mecnūn-ı meźkūruŋ āyįn-i cūş u ħurūşın taǾlįm eyle, dimekdür.
من آﻥ ﺩﺭیای پرشوﺭﻡ که اﺯ تﺄثیر خاصیت
1282ﻁوفانش

که تسکین است موﺝ انگیز ﻭ آﺭامست

51. Men ān deryā-yı pür-şūrem ki der-teǿŝįr-i ħāśiyyet
Ki teskįnest mevc-engįz ü ārāmest ŧūfāneş
“Şūr” fitne-engįz ü mevc-āmįz ve ŧuzluluķ vaķti ķarış maǾnāsınadur diyü bu maĥalde bālāda
źikri sebķat iden ħiŧāb-ı Ǿām pend ü neśāyiĥinden śoŋra kendinüŋ deryā-yı Ǿaşķda kesb
eyledügi aĥvāli beyān iderek buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ben şol deryā-yı pür-şūrum ki ħāśiyet-i teǿŝįr sebebinden sükūnetüm mevcengįzlik ve ārāmum ŧūfāndur. YaǾnį ħāśiyet-i Ǿaşķ teǿŝįrinden kesb eyledügüm ĥālet budur
ki ol deryānuŋ sükūnet ü śabrı mevc-engįzlik ve ārāmı ŧūfāndur. Zįrā deryā-yı Ǿaşķla pür-şūr
olanuŋ ĥāli bu taķrįble Ǿaksider. Şöyle sebeb-i sükūnı Ǿadem-i mevc iken bunda mevcengįzlik bāǾiŝ-i ārām u sükūnetdür ve ārāmį daħı Ǿadem-i ŧūfān iken keźālik bunda ŧūfān
bāǾiŝ-i ārāmįdür. Nitekim Ǿāşıķ-ı billāh ġalebe-i hengām-ı maĥabbetde hemįşe mesrūr olup
kesb-i noķśāniyet-i maĥabbet vāķıǾ olsa dāǿimā keǿenne ŧūfāna müstaġraķdur. Pes
merĥūmuŋ aĥvāli bu ŧarįķle olduġı ve ġayrıları daħı bu ŧarįķle sülūk itmelerini tenbįh[dür].
İşte Ǿaşķ-ı ilāhįden bu ĥāli kesb eyledüm, dimekdür.
بباغستاﻥ معنی ﺭﻭ که تﺄثیر هوا ﺩاﺭﺩ
1283بستانش

سراﻭیل تذﺭﻭ اﺯ بهر ﻁاﻭﻭساﻥ

1282

Ben o dalgalı denizim ki onun özelliğinin etkisi altında dalgalanmalar sakinlik verici ve fırtınalar sakindir.

1283

Mana bahçesine git ki orada arzu etkisinden sülünün şalvarı bostanın tavusları içindir.
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52.

Be-bāġistān-ı maǾnā rev ki teǿŝįr-i hevā dāred
Serāvįl-i teźerv ez-behr-i ŧāvusān-ı būstāneş

“Teźerv” Türkįde sülüŋ didükleri zįbā bir ķuşdur. “Serāvįl” anuŋ ŧonı ve esbābından
kināyedür. “Ŧāvus”dan murād bāġ-ı maǾnāya ve maĥabbetullāha bāġbān olanlardur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bāġ-ı maǾānį ve būstān-ı maĥabbetüŋ züvvārı ol. YaǾnį bāġ-ı maǾnādan
maĥall-i āħere meyl idüp sefer eyleme. Zįrā ol bāġuŋ laŧįf ü muǾtedil ħoş hevāsınuŋ teǿŝįri
ŧutar. YaǾnį teźerv serāvil-i ħoş-hevāyı yine ol ŧāvuslarından ötüri ŧutar. YaǾnį hevā-yı bāġı maǾānį bir derecelerde muǾtedil ü ħoş u laŧįfdür ki anda olan ŧāvuslar cümlesi teźerv
ŧonındadur. Ve’l-ĥāśıl bāġ-ı maǾānį ve aślları min-Ǿindillāh envāǾ-ı Ǿizzet ü ikrām ile keyfe
mā-yeşāǾ muħtārlardur, dimekdür.
بمژگاﻥ ﺭخنه ﺩﺭ کشتی کن اﺭﻁوفاﻥ سبک باشد
1284پایانش

53.

ﺩﺭآﻥ ﺩﺭیای بی ساحل که تسلیمست

Be-müjgān raħne der-keştį kon er ŧūfān sebük bāşed
Der-ān deryā-yı bį-sāĥil ki teslįmest pāyāneş

“Keştį”den murād sefįne-i vücūddur. “Ŧūfān”dan murād beliyye vü ġađabdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ-ı billāh! Sefįne-i vücūdı tįr-i müjeŋle dil ve anı raħne-dār eyle tā ki
bār-ı girāndan taħliye1285 olup emvāc-ı ŧūfān beliyyesinden sebüķ-bār ola. YaǾnį keştį-i
vücūdı niǾmet-i dünyā
[132b]
ve fısķ-ı fenā ile pür idüp nefsüŋe kemā-yeşāǾ furśat birle māl-ā-māl-i maǾśiyet itme. YaǾnį
bu deryā-yı Ǿažamet yāħūd yem-i maĥabbetüŋ sāĥili ve kenāra irmesi ancaķ teslįmiyetdür.
Āħer gūne necāt yoķdur. Sen sefįne-i vücūdı tįr-i müjgānla raħne-dār ve anı bār-ı
maǾśiyetden sebük-bār eyle. Ĥāśılı kemāl-i tevekkül ü rıżā birle cāy-ı selāmeti gözle,
dimekdür. YaǾnį ol bį-sāĥil ü kenār olan deryā-yı Ǿažamet ü ķudret ki pāyānı teslįmiyetdür,
keştį-i vücūduŋı tįr-i müjgānla raħne-dār eyle ki sebük-bārlıķla necāt bulasuŋ, dimekdür.
ﺩﻝ اﺯ حسن عمل بستاﻥ ﻭ بشکن ﺩﺭ کف عصیاﻥ
1284

Sonu teslimiyyet olan sahilsiz denizde eğer fırtınalar hafif ise vücut gemisini kirpik okunla del.

1285

Derkenar: “Taħliye” ħalāś itmek.
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1286عصیانش

54.

بعصمت هر که ناﺯﺩ معصیت ﺩاﻥ ترک

Dil ez-ĥüsn-i Ǿamel be-s’tān ü be-ş’ken der-kef-i Ǿiśyān
Be-Ǿiśmet her ki nāzed maǾśıyet dān terk-i Ǿiśyāneş

Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ! Göŋlüŋi aǾmāl-i ĥaseneden ķaldur ve anı yed-i Ǿiśyāna virüp şikest
eyle. Muttaķį vü zāhidüm ħulyāsıyla kendiŋe iśābet-i ġurūr olmasun içün göŋlüŋi andan dūr
eyle. YaǾnį aǾmāl-i ĥaseneyi rıżāullāh idüp necāt-ı cān ķılurum diyü aŋa tekye eyleme. Zįrā
her ol kimse ki Ǿiśmet ü Ǿiffetüŋe ve zühd ü veraǾŋa tekye ve tefaħħur eyledi, anı mücrim ü
müstaġrak-ı Ǿiśyān bil. Ve’l-ĥāśıl işüŋi raĥmet-i Raĥmān’a tefvįż eyle. AǾmāl-i ĥaseneyi ol
vādįde hįçden addeyle. Zįrā benį ādem rūz u şeb başını secde-i Ǿubūdiyete vaķf eylese yine
niǾmeti Ĥażret-i Perverdigār’dan birinüŋ muķābili olmaduġı āşikār. Pes işüŋi ĥaķka sipārįş
ķıl, dimekdür.
مجو کوثر می لعل ﻁلب کز ﻭی چوکس نوشد
1287مرجانش

55.

برنگ الله اﺯ تاﺭک برﻭید جاﻡ

Me-cū kevŝer mey-i laǾl ŧaleb k’ez-vey çü kes nūşed
Be-reng-i lāle ez-tārek be-rūyed cām-ı mercāneş

“Tārek” tepe maǾnāsınadur. “Be-rūyed” biter dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŧālib-i esrār-ı ilāhį! Bāġ-ı naǾįmüŋ kevŝer ü ekl ü şurbına dil-dāde vü
āşufte-ter olma. Bāġ-ı Ǿaşķ mey-i laǾlin ŧaleb eyle. Zįrā her ol ferd ki ol mey-i laǾlden nūş ve
taĥśįl-i leźāǿiź-i Ǿaşķ ile maĥabbet-ber-dūş ile ol kimesnenüŋ tepesinden reng-i lāle gibi
mercānlar biter. Ve’l-ĥāśıl mey-i maĥabbeti nūş eyleyen merātib-i Ǿulyāya yiter. Nitekim
Nābį merĥūm buyurur.
Beyt:
Olma ħayret-zede-i cennet ü nār
Ol anuŋ śāĥibine Ǿāşıķ-ı zār

1286

Gönlünü iyi amelden kaldır ve isyan avucu içinde kır eğer birisi günahsızlığı ile övünüyorsa isyan terkini

de günah bil.
1287

Kevser suyunun peşinde olma lal gibi şarabı iste ki ondan içenin tepesinden lale renginde mercan kadehi

çıkar.
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بنوﺵ آﻥ می که گر آیینه گرﺩﺩ کفر ﻭ ایماﻥ ﺭا
1288حیرانش

56.

بچشم هم اماﻡ ﻭ برهمن گرﺩند

Be-nūş ān mey ki ger āyįne gerded küfr ü įmān-rā
Be-çeşm-i hem İmām ü Brehmen gerdend ĥayrāneş

“Brehmen” keşįş dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ Ve ŧālib-i mey-i laǾl! Şol śahbā-yı ĥaķįķat-āŝārı nūş eyle ki eger ol
mey-i laǾl-i küfrle įmāna āyįne vü nažargāh olmaķ iĥtimāli olsa yaǾnį küfrle įmānuŋ dįde-i
baśįretine āyįne olsa Brehmen ü imām ol mey-i laǾl āyįnesinüŋ Ǿaksi nümāyişinde ħayran u
nālān ķalurdı. Ve’l-ĥāśıl ol mey-i laǾl her ķanķınuŋ nažar-kerdesi olup nūş eyler ise ĥaķįķati ĥāllerine ol vaķt muŧŧaliǾ olduķda vādį-i ĥayretde güm-rāh olurlardı. YaǾnį imām tamām-ı
[133a]
menzil ķaŧǾ ile Brehmen küfrden taħlįś-i girįbān idüp rāh-ı hidāyete irerdi, dimekdür.
بنوﺵ آﻥ می که گر ﺩاغی نهد بر موئمن ﻭ کافر
1289بدستانش

57.

بخندﺩ این بتزﻭیرﺵ بگرید آﻥ

Be-nūş ān mey ki ger dāġį nehed ber müǿmin ü kāfir
Be-ħanded įn be-tezvįreş be-giryed ān be-destāneş

“Dāġ”dan murād ĥālet-i mestlikdür. “Įn” żamįridür kāfir’üŋ. “Ān” żamįridür müǿmin’üŋ.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŧālib-i esrār-ı Lem-yezelį! Mey-i Ǿaşķı nūş eyle. Eger müǿmin eger kāfir
ol meyi nūş idüp anuŋla dāġ-dār olsalar yaǾnį ol mey anlardan her ķanķısı üzere dāġ ve eŝeri neşǿesin bıraķsa kāfir müǿminüŋ riyā vü tezvįrine ħandeler idüp müǿmin daħı kāfirüŋ ĥįle
vü mekkārlıġına girye eyler. Dāstān bunda seĥĥār u đalālet yerine müstaǾmeldür. YaǾnį meyi maĥabbet bir cevher-i nā-yābdur ki eger anı kāfir nūş idüp dāġ-dār olursa fi’l-ĥāl Ǿarş u
kürs seyrāngāhı olup müǿminüŋ riyā vü tezvįrde olduġına ħande idüp āh siz rāh-ı hidāyeti
pįşe eylemiş iken sebeb-i tezvįr ü riyāŋuz nedür? Ve eger ol meyi müǿmin nūş ile neşǿesin

1288

Öyle bir şarabı iç ki eğer küfür ve imana ayna olursa, imam ve birehmen eşit derecede ona hayran kalırlar.

1289

Öyle bir şarabı iç ki eğer mümin ve kafir sarhoş olsa biri diğerinin yalanına gülsün ve diğeri biri diğerinin

hikâyesine ağlasın.
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ber-dūş eylese, der-ĥāl kāfirüŋ rāh-ı đalāletde olduġına giryeler idüp āh siz bu küfr ile
giderek nār-ı suġra müsteĥaķ olursuz. Gel şu küfri terk eyle diyü ibrām ider, dimekdür.
بنوﺵ آﻥ می که گر بر صوﺭﺕ شیرین بیفشاني
1290ﺭقصانش

58.

برﻭﻥ آﺭﺩ ﺯ قید بیستوﻥ سرمست ﻭ

Be-nūş ān mey ki ger ber-śūret-i Şįrįn be-y-efşānį
Birūn āred zi-ķayd-ı Bį-sütūn ser-mest ü raķśāneş

“Bį-sütūn” Ferhād śūret-i Şįrįn’i ķazup naķş eyledügi ķayadur ve bu maĥalde tekrār-betekrār “be-nūş ān mey” diyü teǿkįd buyurduġı ol sebebdendür ki ol mey āb-ı ĥayvāndur ve
nūş iden ĥayāt-ı cāvidān bulup dāreynde Ĥaķla olduġından kināyedür. Allahumme yessir
lenā ve’l-cemįǾül müǿminįn1291
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŧālib-i mey-i ezel! Şol mey-i maĥabbeti nūş idüp mest ü lā-yaǾķil ol ki
eger ol mey-i Ǿaşķ ķatresini menķūş-ı bį-sütūn olan śūret-i Şįrįn üzerine atasuŋ. Fi’l-ĥāl
ķayd-ı Bį-sütūn’dan eŝerümi maĥabbet teǿŝįriyle raķśān u ser-mest ŧışra urar. YaǾnį śūret-i
Şįrįn ki ķaya üzerinde menķūş ve ĥeyūla-i bį-meǿāl nesne iken ħāśiyet-i mey-i maĥabbet
teǿŝįriyle raķśān u ħırāmān birle kesb-i ĥayāt-ı cedįd-i beşeriyet idüp meydāna gelürdi. Pes
Ādem ki śūret-i Raĥmān’da maħlūķdur, mey-i maĥabbeti nūş eyledügi śūretde ĥayāt-ı
cāvidānį kesb idecegine iştibāh mı var, dimekdür.
بیاﺭ این می اگر تلخست ﻭگر شیرین بدست آﻭﺭ
1292اﺭﺯانش

59.

بترک ﺩین ﻭ ﺩﻝ بیعش کن ﻭ بشماﺭ

Bi-y-ār įn mey eger telħest veger şįrįn be-dest āver
Be-terk-i dįn ü dil beyǾeş kon u be-ş’mār erzāneş

“BeyǾüŋ” şįn’i żamįrdür mey’e.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŧālib-i mey-i maĥabbet! Tekrār-be-tekrār źikri mürūr iden mey-i Ǿaşķ-ı
ilāhį gerek şįrįn gerek telħ olsun ele getürmenüŋ tedbįrin idüp dil ü dįnüŋ terkiyle anuŋ
beyǾatin eyle ve dil ü dįnüŋi ol mey-i
1290

Öyle bir şarap iç ki eğer onu Şirin’in yüzüne serpsen Bisütun dağının endişesinden onu sarhoş ve dans

ederek çıkarsın.
1291

Allahım bize ve bütün müslümanlara [işlerini] kolaylaştır.

1292

Acı ya da tatlı olsa o şarabı eline et ve din ve gönlü terk ederek onu satın al ve ucuza aldın say.
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[133b]
maĥabbetüŋ uġrına terk idüp aŋa beyǾat eyledügini müstaĥsen gör. YaǾnį dil ü dįni śırf uġurı mey-i Ǿaşķ idüp aŋa beyǾat eyle ve aŋa dil ü dįnüŋ daħı śarf eyledügini lāyıķ u müsteĥaķ
görüp dirįġ ŧutmayasuŋ, dimekdür.
ﻭگر اﺯ حرمت اندیشی بیا تا حکم بنمایم
1293خامانش

60.

ﺯ سلطاﻥ شریعت لیک ننمایی به

Veger ez-ĥarmet endįşį biyā tā ĥükm be-nümāyem
Zi-sulŧān-ı şerįǾat lįk ne-nümāyį be-ħāmāneş

“Ħāmān” ħam’uŋ cemǾidür, nā-puħteler dimekdür. “Ĥarf-i şįn” mey’e rāciǾdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey bāġ-ı maĥabbet meyinden iĥtirāz üzere olan ŧālib! Eger ĥürmet-i
taĥrįmiyet-i āyet-i Ķurǿānį ve eĥadįŝ-i nebevįden endįşe vü mülāĥaža idersüŋ. YaǾnį
śahbānuŋ ĥarām olduġınuŋ ĥürmetin mülāĥaža vü endįşe ider iseŋ berü gel tā ĥükm görelüm.
YaǾnį ne vechile menǾ olduġını görelüm ve ĥaķįķat-i ĥāli sulŧān-ı şerįǾat śallallāhu Ǿaleyhi
ve sellem efendimüzden istifsār idüp maǾlūm idinelüm. Lākin bu şarŧla ki esrār-ı mey-i
maĥabbetüŋi nā-puħtelere fāş itmeyesün. Ve’l-ĥāśıl ķanķı mey ĥarām ve ķangı mey ĥelāl
olduġın maǾlūm idinelüm, dimekdür.
شهنشاﻩ سریر قاﺏ قوسین احمد مرسل
1294فرمانش

61.

که بر پیشانی تقدیر مرقوﻡ است

Şehenşāh-ı serįr-i ķābe ķavseyn Ahmed-i Mürsel
Ki ber-pįşānį-i taķdįr merķūm est fermāneş

“Şehenşāh” luġatde pādişāhlar pādişāhı dimekdür. Ķābe ķavseyni ev ednā1295 şįvesi ehline
maǾlūm ise ķaśāǿid-i ebniyelerde tafśįlen źikri mürūr itmişdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŧālib-i aĥvāl-i keyfiyet-i taĥrįmiyet! Mey-i maĥabbeti istifsār olınacaķ
sulŧān-ı şerįǾat ve ķābe ķavseyni ev ednā serįri şehenşāhı ki ol Ĥażret-i Aĥmed-i Mürsel
śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem künh ü ĥaķįķat-i meyi andan maǾlūm idinelüm. YaǾnį ey ŧālib!
1293

Eğer haramlıktan korkuyorsan gel ki şeriat sultanından sana bir hüküm göstereyim ama onu ham olanlara

gösterme.
1294

Kabe kavseyn tahtının yüce sultanı Muhammed Peygamber ki kader alnında onun fermanı yazılıdır.

1295

“(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.” (Necm/53:9)
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Eger ĥürmetden iĥtirāz iderseŋ ĥükm-i imtināǾı şol şehenşāh-ı serįr-i ķābe ķavseynde
maǾlūm idinelüm. Ol źāt-ı tamāmuŋ emr ü fermānı pįşānį-i taķdįr-i Ħudā üzerine
merķūmdur. YaǾnį bir şehenşāh-ı mükevvenātdur. Ol źāt ki ĥükūmeti taķdįre nāfiźdür,
dimekdür.
شهنشاهی که فراشاﻥ بزﻡ اﻭ بصد منت
1296ایوانش

62.

بفرﻕ عرﺵ میریزند گرﺩ فرﺵ

Şehenşāhį ki ferrāşān-ı bezm-i ū be-śad minnet
Be-farķ-ı Ǿarş mįrįzend gerd-i ferş-i eyvāneş

“Ferş” döşemeye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Şehenşāh-ı ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem bir derece Ǿālį-cenāb
pādişāhdur ki anuŋ mübārek eyvānı ferşi gerdini yüz nāz u niyāz ile ferrāşān-ı bezmi Ǿarş-ı
aǾlā üzerine śaçarlar. YaǾnį anuŋ meclis-i melāǿik-enįslerinüŋ ħuddāmları śad nāz u niyāz
ile eyvānı ferşinüŋ gerdini ehl-i Ǿarşa śaçarlar. Anlar daħı hezār minnetle alup tūtiyā-yı çeşm
iderler, dimekdür.
شهنشاهی که هست اﺯ غایت ﺩﺭﻭیشی ﻭ همت
1297فراﻭانش

63.

ﻭجوﺩ خوﺩ فراموﺵ ﻭ غم لشکر

Şehenşāhį ki hest ez-ġāyet-i dervįşį vü himmet
Vücūd-ı ħod ferāmūş u ġam-ı leşker ferāvāneş

[134a]
Maĥśūl-ı Beyt: Ol maĥbūb-ı Rabbü’l-Ǿālemįn bir şehenşāh-ı Ǿālem-penāhdur ki kemāl-i
şefķat u merĥametiyle gencįn-i źātiyye-i Ǿālįlerinde merkūzdur. Keŝret-i leşker-i ġavāǿil-i
ümmet ĥasebiyle mübārek vücūd-ı Ǿālem-sūdların ferāmūş eylemişdür. YaǾnį bir merĥamet
kānıdur ki ümmetüŋ keŝret-i Ǿiśyānları gāǿilesi ile ve anları ol ĥāletle nār-ı caĥįmden taħlįś
eylemek derdi ġalebesiyle mübārek ve mesǾūd-ı vücūd-ı nāzenįnlerin ferāmūş eylemişdür,
dimekdür.

1296

Öyle bir sultanlar sultanı ki onun meclisindeki hizmetçiler sarayındaki halısının tozunu yüzlerce minnetle

arşın tepesine dökerler.
1297

Öyle bir sultanlar sultanı ki dervişlik ve himmet yüzünden kendi varlığını unutmuş ama ordusunun gamını

çeker.
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شهنشاهی که چوﻥ آماﺩﻩ شد جماﺯﻩ جاهش
1298بکوهانش

64.

فرﻭ بستند اﺯ عرﺵ برین محمل

Şehenşāhį ki çün āmāde şod cemmāze-i cāheş
Fürū bestend ez-Ǿarş-ı berįn maĥmil be-kūhāneş

“Cemmāz” mübālaġa ile ism-i fāǾildür ziyāde yük çekici develer dimekdür. “Maĥmil”
yükler dimekdür. “Kūhān” örgüci deveye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol Ĥabįb-i Rabbü’l-Ǿibād! Bir şehenşāh-ı küfr-güdāz ve İslām-ābāddur ki
eger anuŋ cāh u celāli cemmāzları ve śavlet u śalābet-i cān-bāzları müheyyā vü āmāde olalar.
Anuŋ örgüci maĥmillerini Ǿarş-ı berįn üzerine bend iderler. YaǾnį anuŋ cāh u celāli
cemmāzları müheyyā olıcaķ ehl-i Ǿarş anuŋ maĥmillerini fevķ-i Ǿarşda bend ü rabŧ iderler,
dimekdür.
بجنت گر براﺕ نعمت جاﻭید بنویسد
1299ﺭضوانش

65.

سواﺩ اﺯ ﺩیدﻩ آﺭاید بنوک خامه

Be-cennet ger berat-ı niǾmet-i cāvįd be-nüvįsed
Sevād ez-dįde ārāyed be-nevk-i ħāme Rıđvāneş

“Nevk” süŋü ve mızrāķ ve kiriş ve ķalem uçlarına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol ber-güzįde-i kāffe-i eşyā ve ol nūr-ı dįde-i enbiyā vü evliyā yaǾnį sulŧānı şerįǾat-ı Ǿulyā bir şehenşāh-ı Ǿadįmü’ş-şebįh ve’l-miŝāldür ki eger niǾamāt-ı Cenāb-ı
Ǿāliyāta idilen fermānın taĥrįr buyursalar. YaǾnį ehl-i cennete mensūb niǾamātuŋ
cāvidānlıġiçün sūy-ı behişte fermān u berāt taĥrįr buyursalar anuŋ nevk-i ķalemin
merdümek-i dįde-i siyeh-i Rıđvān’dan tezyįn idüp raķam-keş-i berāt olurlar. YaǾnį berāt-ı
meźkūrı ĥįn-i inşālarında nevk-i ħāme-i şāhānelerin merdümek-i dįde-i Rıđvān ile neşve-dār
eyleyüp ol ŧaǾām-ı behişte fermān-ı celįlü’ş-şānı taĥrįr eyleyüp cāvidānlıġına emr eyler,
dimekdür.

1298

Öyle bir sultanlar sultanı ki makamının yük devesi hazırlandığında onun hörgücünün üzerine yüce arştan

mahfe bağladılar.
1299

Cennette eğer ebedî nimet beratını yazarsa Rıdvan kaleminin ucundaki mürekkebi gözleri ile süsler.
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ﺩﺭآﻥ حالت که ﺭیزﺩ نوﺵ بر نوﺵ اﺯ لب ﺩانش
1300ﺭانش

66.

بوﺩ باﻝ همای جوهر اﻭﻝ مگس

Der-ān ĥālet ki rįz ü nūş-ber-nūş ez-leb-i dāniş
Buved bāl-i hümā-yı Cevher-i Evvel meges-rāneş

“Nūş-ber-nuş” mübālaġa içündür. Bal ve şįr ü şeker dimekdür. Cevher-i Evvel’den murād
Cebrāǿįl-i Emįn Ǿaleyhi’s-selāmdur bālāda źikri tafśįlen mürūr iden cevher-i aśl-ı
Muĥammedįden ħalķ olınmışdur. Yāħūd ol cehver-i aśluŋ kendisi ola. “Meges-rān” Türkįde
siŋeklik didükleri āletdür ki
[134b]
anuŋla kibār meclisinden siŋekleri ŧard iderler.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol ĥāletde ki ol şehenşāh-ı Ǿālį-ķadrüŋ dāniş ü kemālātı lebinden şįr ü şeker
dökile. Ol maĥalde per-i hümā-yı cevher ol meges-rān olur. Zįrā meşhūrdur ki şeker olan
maĥalde megesüŋ ictimāǾı çoķ olur. Pes anuŋ dāniş ü kemālātı lebinden şįr ü şeker rįzān
olduķda per-i hümā-yı Cibrįl anda meges-rān olup müsteĥaķı olmayan eşħāśı ŧard eyleyüp
ol şįr ü şekeri źevķ eylemekden menǾ eyler, dimekdür.
نسیم فیض اﻭ چوﻥ محو ساﺯﺩ گرﺩ ناﺩاني
1301تاﻭانش

67.

صفای جوهر آﺋینه علمست

Nesįm-i feyż-i ū çün maĥv sāzed gerd-i nā-dānį
Śāfā-yı cevher-i āyįne-i Ǿilmest tāvāneş

“Tāvān” ödek ve Ǿivaż u bedel ve cürm ve suç maǾnāsına daħı istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol şehenşāh-ı Ǿālem-penāhuŋ nesįm-i feyżi mādām ki cehl ġubārın iźāle vü
maĥv eyleye, fi’l-ĥāl anuŋ cevher-i āyįnesi śafāsı Ǿilme Ǿivaż u bedeldür. YaǾnį maĥv-ı cehl
eyledükde Ǿilme vü Ǿirfāna śafā viren anuŋ cehver-i āyįne-i źātiyyesidür, dimekdür.
اﺩیب عقلش اﺭ ماند سبق بر ﺩامن ﻁفالﻥ
1302ناﺩانش

ﺯنخ بر علم افالﻁوﻥ ﺯند شاگرﺩ

1300

Bilgi dudağından tatlı içecekler döküldüğü zaman Cebrail hümasının kanadı ona yelpaze olur.

1301

Onun feyz rüzgârı Câhillik tozunu mahvettiği zaman karşılığı, bilim aynasının cevherinin sefasıdır.

1302

Onun akıl öğretmeni çocukların önüne bir ders bırakırsa en câhil çırağı Eflatun’un ilmine meydan okur.
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68.

Edįb-i Ǿaķleş er māned sebaķ ber-dāmen-i ŧıflān
Zenaħ ber-Ǿilm-i Eflāŧūn zened şāgird-i nā-dāneş

“Edįb” fāǾil vezninde mürebbį dimekdür. “Sebaķ” ders ü taǾlįm dimekdür. “Er māned” eger
bıraġursa dimekdür. “Zenaħ” luġatde çeneye dirler. Lākin bu maĥalde ziyāde tefekküre
varup seri murāķabeye bıraķmaduķdan kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol vāķıf-ı mevāķıf-ı esrār-ı “mā evĥa”1303 yaǾnį Ĥażret-i Ĥabįb-i Ħudā
śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ edįb-i Ǿaķlı eger ŧıflān üzerine dāmen-i dersi bıraġup anları
müstaġraķ-ı Ǿināyet ü şefķat buyururlar ise yaǾnį ol źāt-ı şerįf ŧıflāna dāniş ü Ǿilm taǾlįme
himmet buyururlar ise anuŋ en ednā ve mübtedį şāgirdi Ǿilm-i Eflāŧūn üzerine zenaħ bıraġur.
YaǾnį anuŋ en mübtedįsi baĥŝ-i Ǿilmde Eflāŧūn’ı mülāĥaža vü endįşede bıraġur, dimekdür.
بناﺯﻡ عزﺕ ﻭ شاﻥ ﺭا که ﺩﺭ ایواﻥ سلطاني
1304مهمانش

69.

علی آﺭایش بزمست ﻭ جبریل است

Be-nāzem Ǿizzet ü şān-rā ki der-dįvān-ı sulŧānį
ǾAlį ārāyiş-i bezmest ü Cibrįlest mihmāneş

Maĥśūl-ı Beyt: Şol şān u şöhret ve Ǿizzet ü şevkete ķurbān olayum ki şehenşāhlıķ ve sulŧānlıķ
eyvānında ārāyiş bezmi Ĥażret-i Ebū’l-Ĥasaneyn ǾAliyyü’l-Murtażā Ǿaleyhi’s-selām olup
mihmānı Cibrįl-i Emįn Ǿaleyhi’s-selām ola. YaǾnį şol sulŧān-ı kevn ü mekānuŋ eyvānı bezmi
ki ārāyişi Ǿalā-Ǿālį-ķadr olup Cibrįl anda mihmān ola. Böyle Ǿizzet ü şāna fedā olayum,
dimekdür. Bu beyt-i pür-güherüŋ mażmūnı bu ola ki Cenāb-ı Feyyāż-ı Muŧlaķ’dan Cibrįl-i
Emįn emānetle nüzūl buyurduķlarında
[135a]
emr-i Ħudā’yı Ĥażret-i Ħayru’l-Beşer śallallāhu Ǿaleyhi ve selleme teslįm eyledükde ve ol
Ĥażret daħı: Ene medinetü’l ilmi ve ǾAliyyun bābuhā1305 mıśdāķınca esrār-ı ilāhį ħuśūśını
ibtidā Şāh-ı Merdān ile istişāre ve kendilerine daħı olanı aŋa daħı taǾlįm ve andan müsteĥaķı emānet olan Çehār-Yār-ı Güzįn vesāǿir aśĥāb-ı bihterįn Rıđvānullāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn
1303

“[Böylece Allah kuluna] vahyedeceğini [vahyetti].” (Necm/53:10)

1304

Sultanlık sarayında Ali’nin meclisin süsü ve Cebrail’in misafir olduğu böyle izzet ve şöhrete kurban

olayım.
1305

“Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır.” Hakim Nişaburi, c. 3, s. 126. Hakim Nişaburi, el-Müstedrek ale’s

Sahiheyn, Tahkik: Mustafa Abdulkadir Ata, Darü’l Kütübü’l İlmiye, Beyrut.
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ĥażerātına neşr buyururlar imiş. Pes sulŧānlıķ ve şāhlıķ eyvānında ǾAliyyü’l-Murtażā anda
ārāyiş-i bezm olup Cibrįl mihmān ola. Ben ol şöhret ü şān u Ǿizzete ķurbān olayum,
dimekdür.
گلستانی همای فیض اﻭ ﺩﺭ ﺯیر پر ﺩاﺭﺩ
1306سلیمانش

70.

که میناﺯﺩ بزاغی هدهد ﺭﻭﺡ

Gülistānį hümā-yı feyż-i ū der-zįr-i per dāred
Ki mįnāzed be-zāġį Hüdhüd-i rūĥ-ı Süleymāneş

“Zāġ” karġaya dirler. “Hüdhüd” meşhūr alaca ve başı ŧaraķ mānendi ĥotozlu ŧayrdur ki
Ĥażret-i Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selāmuŋ vaķt-i salŧanatında çavuşı idi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol bāǾiŝ-i įcād-ı eşyānuŋ feyżi hümāsı peri altında bir nevǾ gülistān ŧutar ki
Ĥażret-i Süleymān Ǿaleyhi’s-selāmuŋ Hüdhüd rūĥı ol gülistānuŋ zāġına minnet-dār u
niyāzmenddür, dimekdür.
بهشت نزهت اﺯ گلگشت اﻭ ﺩاﺭﺩ که هر ساعت
1307ﺭیحانش

71.

ﺯ ﻁوبی باﺝ می گیرﺩ پی باﺯیچه

Behişt-i nüzhet ez-gül-geşt-i ū dāred ki her sāǾat
Zi-Ŧūbā bāc mįgįred pey-i bāzįçe-i reyĥāneş

“Nüzhet” sürūr u ĥüsn ü leŧāfet maǾnāsınadur. “Bāzįçe” luǾb u lehv dimekdür. “Reyĥān”
feslegen şükūfesine dirler. “Ĥarf-i şįn” żamįridür gül-geşt’üŋ.
Maĥśūl-ı Beyt: Bāġ-ı behiştüŋ ĥüsn ü leŧāfeti ol seyyidü’n-nās u cānuŋ ŧabǾ-ı şerįfi gülgeştinden meǿħūźdur ki her dem ü sāǾat ol gül-geştüŋ reyĥānı bāzįçe vü laŧįfe ŧarįķiyle
Ŧūbā’dan bāc alur. YaǾnį leŧāfet-i behişt-i cāvidānį ol Ĥażretüŋ ŧabǾ-ı gül-geştindendür ki
dāǿimā anuŋ reyĥānı bāzįçe ŧarįķiyle Ŧūbā’sından bāc almaķdadur, dimekdür.
نخوﺭﺩند اﺯ محبت ابنیا لذﺕ ﺭساﻥ ﺯخمي

1306

Onun feyz hüması kendi kanatları altında öyle bir bahçeyi tutmaktadır ki Süleyman’ın ruhu Hüdhüd’ü bir

kargaya kurban eder.
1307

Reyhan oynamak için her dem Tuba ağacından vergi alır. Çünkü o zatın gül gezintisinden tazelik cennetini

elinde tutar.
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1308نمایانش

72.

که جاﻥ مست اﻭ نگذاشت یک ﺯخم

Ne-ħordend ez-maĥabbet-i enbiyā leźźet-resān zaħmį
Ki cān-ı mest-i ū ne-g’źāşt yek zaħm-ı nümāyāneş

Maĥśūl-ı Beyt: Enbiyāǿ-ı Ǿižām Ǿaleyhi’s-selām maĥabbet-i ilāhįden bir dürlü leźźet virince
zaħm yimediler ki Ĥażret-i Muśŧafā śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ maĥabbet-i ilāhį ile neşǿeyāb olan rūĥ-ı pāki olan zaħm üzerine göz itmemiş ola. YaǾnį cemįǾ-i enbiyānuŋ leźźet-i
maĥabbetden nāşį ser-güzeştleri ancaķ ol ĥażretüŋ daħı ser-güzeşti olmışdur. Yāħūd kāffe-i
enbiyānuŋ ibtilāları ol ĥażretüŋ daħı ser-güzeştidür, dimekdür.
کسی کز خواﻥ نافرمانیش نعمت خوﺭﺩ ﺩﺭ ﺩﻭﺯﺥ
1309ﺩندانش

73.

هالﻝ اﺯ شعله آتش فرستد بهر

Kesį k’ez-ħˇān-ı nā-fermānįş-i niǾmet ħored der-dūzaħ
Hilāl ez-şuǾle-i āteş firisted behr-i dendāneş

Maĥśūl-ı Beyt: Eşħāś-ı nāsdan bir ferd ki anuŋ emr-i Ǿalį ve fermān-ı celįlü’l-Ǿünvānı śādır
[135b]
olmamaķsızın niǾmet yedi ol źāt-ı şerįfüŋ emrine Ǿadem-i imtiŝāl ile đalālet üzere oldı. Ol
şaħśuŋ dendānlarından ötüri dūzaħ şuǾle-i āteşden hilāl gönderür tā ki dendānların ayıtlaya
dimekdür. YaǾnį āteş-i dūzaħda muǾaźźeb olur, dimekdür.
گل ﺭحمت بوﺩ خوﺩﺭﻭ گیاﻩ گلشن ﻁبعش
1310خوانش

74.

صف امکاﻥ بوﺩ حق ناشناﺱ نعمت

Gül-i raĥmet buved ħod-rū giyāh-ı gülşen-i ŧabǾeş
Śaf-ı imkān buved Ĥaķķ nā-şinās-ı niǾmet-i ħˇāneş

“Ħod-rū giyāh” ekilmezden kendi ĥāliyle biten otlara dirler.

1308

Peygamberler muhabbetinden keyif verici bir yara almadılar. Çünkü o zatın sarhoş canı görünür bir yarayı

ortada bırakmadı.
1309

Eğer bir kimse onun fermanına uymayan sofradan nimet yese, cehennem onun dişleri için ateşten hilal

gönderir.
1310

Onun fıtrat bahçesinde kendi kendine yetişen ot rahmet gülüdür. Varlıkların grubu onun nimet sofrasına

nankörlük eder.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ol şehenşāhı muǾažžamuŋ ŧabǾ-ı şerįf gülşeninde ħod-rū olan giyāhlar gül-i
raĥmet olur. YaǾnį ol gülşende raĥmetsüz ve fāǿidesüz gül ü giyāh bitmez. Ancaķ her ne
ĥāśıl ise cümlesi gül-i raĥmetdür. Bir mertebe ki śaf-ı mümkināt anuŋ ħˇān-ı niǾmetine
küfrān-ı niǾmet olur. Ve’l-ĥāśıl anuŋ bu derece śāĥib-i merĥamet ü şefķat olduġına śaf-ı
mümkināt ĥased idüp niǾmet-i küfrānį dimekdür.
عتاﺏ اﻭ بوﺩ ﺭخشی که هر گاهش برانگیزﺩ
1311جوالنش

75.

غباﺭ مرﮒ خیزاند ﺯآﺏ خضر

Ǿİtāb-ı ū buved raħşį ki her gāheş ber-engįzed
Ġubār-ı merg ħįzāned zi-āb-ı Ħıżr cevlāneş

“Raħş” ŧonanmış Ǿaŧā dirler. “Engįzed” ķoparup dizgin itmege dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol şehenşāh-ı kerem-kāruŋ Ǿitābı keǿenne bir ĥaşmetlü atdur ki anı incidüp
đarb-ı şiddet-i rikāb ile dizginledügi vaķt her gāh cevelānda ol ķadar mühįbdür ki Ħıżr’uŋ
āb-ı ĥayātından ġubār-ı merg ħįzān olur. YaǾnį fi’l-miŝl, bir keskin atı bir śulaķ yerde
cevelān getürseŋ andan eŝer-i ġubār žuhūr eylese cündįler miyānında muǾteberdür. Bu şāhuŋ
Ǿitāb-ı raħşı bir mertebe mehābetlüdür ki ĥįn-i cevelānında āb-ı Ħıżr’dan ġubār-ı merg žuhūr
ider, dimekdür.
عطای اﻭ بوﺩ ابری که ﺩﺭ صحرای ناکامي
1312باﺭانش

76.

گل مقصوﺩ ﺭﻭیاند ﺯخاﺭ یﺄﺱ خاﺭ یﺄﺱ

ǾAŧā-yı ū buved ebrį ki der-śaĥrā-yı nā-kāmį
Gül-i maķśūd rūyāned zi-ħār-ı yeǿs bārāneş

Maĥśūl-ı Beyt: Ol şehenşāh-ı maĥbūb-ı ilāhuŋ Ǿaŧā vü iĥsānı berāber olur ki nā-kāmlıķ ve
murādsızlıķ śaĥrāsında ol mübārek ebrüŋ bārānı ħār-ı yeǾsden maķśad güllerüŋ bitürür.
YaǾnį ĥālet-i yeǿsden ħalāś idüp murād güllerin virür, dimekdür. Maĥall-i iltifāt:
ﺯهی عزﺕ که بی نعت تو لوﺡ معصیت گرﺩﺩ

1311

Onun gazabı öyle bir attır ki ne zaman onu meydana sürse, âb-ı hayattan ölüm tozu kaldırır.

1312

Onun cömertliği öyle bir buluttur ki nasipsizlik çölüne yağdığı zaman ümitsizlik dikeni murat çiçeğini açar.
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1313عنوانش

77.

هرآﻥ ﺩفتر که بسم هللا کند تذهیب

Zihį Ǿizzet ki bį-naǾt-ı to levĥ-i maǾśiyet gerded
Her ān defter ki Bismillāh koned teźhįb-i Ǿünvāneş

Maĥśūl-ı Beyt: Ey āfitāb-ı nūr-pāş-ı maġrib ü maşrıķ v’ey ĥikmet-endūz-ı gencįne-i ĥaķāyıķ!
Zihį Ǿizzet ü şān ki naǾt-ı şerįfüŋsüz her ol kitābı ki anuŋ ser-Ǿünvānı ve ibtidā-yı dįbācesini
besmele ile tezyįn ü tekvįn eylemeyeler, maĥż-ı maǾśiyet ü đalālet aŋa Ǿadem-i iǾtibārdan
nāşį ķıyāmete dek şįrāze-gįr olmaz. Nitekim Śāǿib merĥūm buyurur:
اگر نه مد بسم هللا بوﺩ تاﺝ عنواﻥ ها
[136a]
1314ها

نگشتی تا قیامت نوخط شیراﺯﻩ ﺩیواﻥ

Eger ne medd-i bismillāh buved tāc-ı Ǿünvānhā
Ne-geştį tā ķıyāmet nev-ħaŧŧ-ı şįrāze dįvānhā
Keźālik Ey şāh! Senüŋ medĥ ü ŝenāŋsuz bir defter ki ser ü Ǿünvānı besmele ile tezyįn olmış
ola, ol maĥż-ı maǾśiyet ü đalālet olup aślā müǿmin aŋa iǾtibār itmez, dimekdür.
ﺯهی ﺭحمت که بنموﺩی بخلق آییینه ﺭﻭي
1315پنهانش

که ایزﺩ ﺩﺭ نقاﺏ حسن خوﺩ می ﺩاشت

78. Zihį raĥmet ki be-n’mūdį be-ħalķ āyįne rūy
Ki Įzed der-niķāb-ı ĥüsn-i ħod mįdāşt pinhāneş
Maĥśūl-ı Beyt: Ehl-i Ǿiśyān ümmete zihį raĥmet ve zihį iķbāl ki mübārek cemāl-i şaǾşaǾabaħş-ı kāǿinātı Ǿarż idüp ižhār eyledüŋ. Ve ol nūr-ı Cevher-i Evvel ile kāffe-i mümkinātı
tenvįr birle ümįdvār-ı maġfiret eyledüŋ. Zįrā ol mübārek nūrı Ĥażret-i Ħallāķ-ı ǾĀlem kendi
cemāl-i ezelį ile perde-i niķābda pinhān ŧutardı. Pes zihį merĥamet ü şefķat ki Ǿarż-ı cemāl
idüp kāǿinātı nūr ile māl-ā-māl eyledüŋ, dimekdür.

1313

Ne yücelik ki tezhibi Bismillah olan her kitap senin naatın olmadan başlarsa günah levhasına dönüşür.

1314

Eğer bismillah ünvanları taçlandırmasaydı yeni yazılan divanların şirazesi kıyamete kadar kalmazdı.

1315

Ne güzel rahmet ki halka aynada Allah’ın kendi güzellik örtüsü altında gizli tuttuğu yüzü gösterdin.
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کسی کز ﺭاﻩ اﻭالﺩﺕ بمژگاﻥ خاﺭ بر چیند
1316افشانش

79.

نویسد باغباﻥ ﺭﻭضه ﻁوبی گل

Kesį k’ez-rāh-ı evlādeş be-müjgān ħār ber-çįned
Nüvįsed bāġbān-ı ravża ber-Ŧūbā gül-efşāneş

“Çįned” düşürür ve süpürür, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey güşāyiş-baħş-ı rāyet-i aĥkām v’ey kimyā-yı küfr-güdāz be-pūte-i İslām!
Efrād-ı nāsdan bir ferd ki źāt-ı şerįfüŋ evlādı yolından ħār u ħāşākı müjgānla süpürür, yaǾnį
bir bende-i śāĥibü’l-iǾtiķād ki evlāduŋ uġurına cān fedā ve anlaruŋ pįşgāhından ħār u ħāşāk
defǾine nefsini ifnā eyleye, bāġbān-ı Rıđvān ol bendenüŋ farķı üzerine güller śaçsun içün
Ŧūbā’ya fermān taĥrįr idüp emirler gönderür, dimekdür.
شها برعرفی پژمرﺩﻩ ﺭحمی کن که می باید
1317نیسانش

80.

چناﻥ پژمرﺩﻩ باغی ﺭیزشی ﺯین ابر

Şehā ber-ǾUrfį-i pejmürde raĥmį kon ki mįbāyed
Çünān pejmürde-bāġį rįzişį z’įn ebr-i nįsāneş

Maĥśūl-ı Beyt: Ey şehenşāh-ı Ǿālem ve penāh-ı nevǾi benį ādem! ǾUrfį-i pejmürde vü
perįşān-ĥāl üzerine bir merĥamet eyle ki buncılayın pejmürde vü perįşān bāġ üzerine ebr-i
nįsān ve bārān-ı raĥmet śaçılıķ lāyıķdur. YaǾnį ǾUrfį-i perįşān-ĥāl ki bāġ-ı pejmürdedür,
sezādur ki üzerine bārān-ı nįsān ve bārān-ı raĥmet śaçasuŋ, dimekdür.
ﺩهانش چشمه ﺯهرست اﺯ ﺭحمت ﺩﺭی بگشاي
1318احسانش

81.

که شیرین کاﻡ ساﺯﺩ میوﻩ های باﻍ

Dehāneş çeşme-i zehrest ez-raĥmet derį beg’şā
Ki şįrįn-kām sāzed mįvehā-yı bāġ-ı iĥsāneş

Maĥśūl-ı Beyt: Ey fermān-fermā-yı ins ü cān! ǾUrfį-i pejmürdenüŋ dehānı beliyyāt-ı
felekiyyeden çeşme-i zehr olmışdur. Pes raĥmet ü şefķatüŋden bir ķapu güşād buyur ki ol
1316

Her kim evladının yolundan kirpikleri ile diken toplarsa, cennet bahçıvanı Tuba üzerine gül saçılmasını

yazar.
1317

Ey şahım, solgun Urfî’ye acı ki böyle solgun bir bahçeye nisan bulutundan böyle bir yağmur gerekir.

1318

Ağzı zehir pınarıdır. Rahmetinden ona bir kapı aç. İhsan bahçenin meyveleri onun ağzını tatlandırsın.
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raĥmet bāġı iĥsānı mįveleri anı şįrįn-kām eyleye. YaǾnį zehrnāklıķdan ǾUrfį’yi taħlįś eyleye,
dimekdür.
ﺯ بس کز هر سر مویش تراﻭﺩ چشمه خوني
1319گریبانش

82.

بوﺩ فواﺭﻩ خوﻥ جگر ﻁوﻕ

Zi-bes k’ez-her ser-i mūyeş terāved çeşme-i ħūnį
Buved fevvāre-i ħūn-ı ciger ŧavķ-ı girįbāneş

[136b]
“Girįbāneş terāved” sızar ve aķar maǾnāsınadur. “Fevvāre” şādurvān fısķiyyelerine dirler.
Nitekim sābıķan źikr olındı.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şefįǾ-i varŧa-i maĥşer v’ey śāĥib-i mertebe-i mehter! Şöyle ki ǾUrfį-i
şūrįde-ĥālüŋ her ser-i mūyından çeşme-i ħūnįn terāved ü cereyānı bir mertebe ġalebeengįzdür ki yaǾnį sitem-i rūzgār ve ħançer-i taǾaddį-i felek-i nā-bekārdan bir mertebe ħūnįncigerdür ki fevvāre-i ħūn-ı cįgeri tā-girįbānında ŧavķ u zencįr olmışdur. YaǾnį meźkūruŋ
girįbānından ħūn ħalķa ħalķa olmışdur, dimekdür.
ﺩﻝ اﻭ ﺩﺭ هوای عالم قدسست من ﺭاضی
1320مسلمانش

83.

که چوﻥ ﺭخت اﺯ جهاﻥ بندﺩ تواﻥ گفتن

Dil-i ū der-hevā-yı Ǿālem-i ķudsest ü men rāżį

Ki çün raħt ez-cihān bended ü tevān goften müselmāneş
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Hāşimį-neseb ve Ķureyşį-aśl ve ol Ebŧaĥį-neseb ve teĥāmį-neslüŋ ķabl-i
şerįfinin hevāsı! YaǾnį murād-ı Ǿaliyyesi ǾUrfį-i ser-geşte-ĥālüŋ Ǿālem-i ķudsde bālā-pervāz
olmasıdur. Ammā ben rāżįyüm ki raħt u baħtumı fenādan beķāya getüricek ǾUrfį’yi
müselmān ismiyle tesmiye eyleyeler. Egerçi bir maǾnā bu minvāl üzere tertįb olındı lākin bu
aĥķar-ı Ǿibāduŋ ħāŧırına āħer bir maǾnā-yı zįver ħuŧūr ider ki mıśrāǾ-ı evvelįde vāķıǾ “ū”
yine ǾUrfį’ye żamįr ola. Bu taķdįrce dimek olur ki yā Resūlallāh ol ǾUrfį’nüŋ bu derece
niyāzından murādı vuślat-ı cemālüŋle Ǿālem-i ķudsde bālā-pervāz ola. Lākin ben rāżįyüm ki
ĥįn-i fevtinde anı müselmān diyeler. YaǾnį įmān ile gitmege rāżįyüm. Zįrā śıfat-ı beşeriyet

1319

Her bir saçının kılının ucundan o kadar kan pınarı sızar ki boynundaki halka ciğer kanı fıskiyesi olur.

1320

Onun gönlü kutsal âlemler hevesindedir ve ben öldüğü zaman ona Müslüman denilebileceğine kailim.
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ĥasebiyle dūçār-ı nefs-i emmāre ve hemįşe pįşemüz bed-kārlıķdur. Pes įmānla gidüp
maġrifet-i raĥmet-i Raĥmān’a ve şefāǾat-ı źāt-ı kerem-āyātlarına rāżįyüm, dimekdür.
ﺩلم بر هرﺯﻩ گرﺩیهای این گمراﻩ می سوﺯﺩ
1321خذالنش

84.

مهل ﺯین بیشتر سرگشته صحرای

Dilem ber-herze-gerdįhā-yı įn güm-rāh mįsūzed
Me-hel z’įn bįşter ser-geşte-i śaĥrā-yı ħiźlāneş

“Ħiźlān” bi’l-kesr rüsvāylıķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şehenşāh-ı enbiyā v’ey dest-gįr-i bay u gedā! ǾUrfį-i güm-geşte bu derece
herze ŧolanıcıķlar ve bāŧıl-gūluķlar üzerine sūznāk ve dįdeleri nemnāk olmaķdadur. YaǾnį
şān-ı muǾciz-nişānlaruŋa sezā olmayan herze-gūluķlar üzerine maĥv oluyor. Pes ey şāh-ı ins
ü cān! Anı ķoma ki bundan ziyāde śaĥrā-yı ħiźlānda ser-geşte vü herzeyāne peyveste ola.
Bu taķdįrle şān-ı risālet-penāha şāyeste ŝenā-gūluķdan ižhār-ı Ǿacz ola. Lākin vech-i āħeri
ziyāde aĥsen görinür ki Resūlullāh śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem rūĥ-ı
[137a]
pākinden istimdād ŧaleb ŧarįķiyle buyurur ki: ǾUrfį-i eżǾaf-ı Ǿibād Ǿādet-i beşeriyet taķrįbiyle
maǾśiyet ü herzelik eylemekden peşįmān olup kendini ifnā itmekdedür. Pes ey muǾayyen-i
ehl-i kebāǿir v’ey istižhār-ı kebįr ü śaġįr! Bundan ziyāde anı ķoma ki śaĥrā-yı ħiźlānda gümrāh u ser-geşte ola, dimekdür.
متاﻉ ترهاتم گر بدﻝ ماند ﺯیاﻥ ﺩاﺭﺩ
1322ﺯنقصانش

85.

برﻭﻥ می ﺭیزﻡ اﺯ ﺩﻝ تا شوﻡ فاﺭﻍ

MetāǾ-ı türrehātem ger be-dil māned ziyān dāred
Birūn mįrįzem ez-dil tā şevem fāriġ zi-noķśāneş

Maĥśūl-ı Beyt: MetāǾ-ı türrehātum ve kālā-yı ħiźlānum eger żamįrümde cāvid ķalursa ziyān
u żarara giriftār olurum. YaǾnį bu miŝillü her ziyān u türrehāt ķalbümde ķalursa Ǿadem-i
vuślat-ı cemāl-i bį-zevāle bāǾiŝ olur. Pes ol türrehātı ŧışra dökeyüm tā ki bu ħiźlān

1321

Yolunu kaybetmişin boş gezişlerinden yüreğim yanar. Onu bundan daha fazla rezillik çölü içinde sefil

bırakma.
1322

Manasız sözlerim gönlümde kalırsa zararı var. Ziyanından kurtulmak için onları gönlümden dışarı atayım
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eksikliginden ve noķśānlıġından reste olayum. Bu beytde kendi eşǾārın taĥķįr ŧarįķiyle bu
türrehātı göŋlümden bįrūn ideyüm. Tā ki bu noķśānlıķ benden zāǿil olup andan fāriġü’l-bāl
olayum, dimekdür.
حکیمم ﺩﺭ سخن اینک حدیثم فاﺵ می گویم
1323یونانش

86.

که افالﻁوﻥ بوﺩ عرفی ﻭ شیراﺯاست

Ĥakįmem der-süħan įnek ĥadįŝem fāş mįgūyem
Ki Eflāŧūn buved ǾUrfį vü Şįrāzest Yūnāneş

Bu beytde Ǿacz u niyāzı ber-ŧaraf idüp kendi kemālātın beyāndur. Pes buyurur ki: Meydān-ı
süħanverįde ĥākimem. YaǾnį cümle mütekellimįn ser-efrāzıyum. İşte daǾvāmı ve eĥadįŝ ü
burhānumı hįçkesden ketm itmeyüp fāş u āşikāre beyān ideyüm ki ǾUrfį, Eflāŧūn-ı vaķtdür
daħı Yūnān’ı diyār-ı Şįrāz’dur. YaǾnį Eflāŧūn’uŋ meskeni Yūnān olur ise ǾUrfį’nüŋ Yūnān’ı
belde-i Şįrāzdur, dimekdür.
ﺩﻡ عیسی تمنا ﺩاشت خاقانی که برخیزﺩ
1324بشرﻭانش

87.

به امداﺩ صبا اینک فرستاﺩﻡ

Dem-i ǾĮsį temennā dāşt Ħāķānį ki ber-ħįzed
Be-imdād-ı śabā įnek firistādem be-Şirvāneş

“Ħāķān” diyār-ı ǾAcem’de belde-i Şirvān’da şuǾarā-yı selefden birinüŋ ismidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħāķān-ı Şirvānį muķaddem fevt olup eşǾār-ı ĥayāt-āŝārumı ruǿyet içün ĥayātı cedįd kesb eylemek sevdāsıyla dem-i ǾĮsā’yı temennį eylerdi. Pes temennį eyledügi enfāsı ĥayāt-baħşı śabāya refāķatle irsāl eyledüm, tā ki Ħāķān kesb-i ĥayāt idüp eşǾārumdan kesbi menfaǾat eyleye. YaǾnį Ħāķān fevt olup ismi ferāmūş olduġından kesb-i ĥayāt içün enfāsı ĥayāt-baħşāya temennį ŧutardı. Pes işte eşǾārum Şirvān’a vāśıl olup āhālįsi
müŧālaǾalarından Ħāķān’ı der-ħāŧır
[137b]
idüp ismini źikr-i ħayr ile yād iderler, dimekdür.
1323

Sözde hikmet sahibi, şimdi lafımı sana açık söyleyeyim: Urfî Eflatun’dur ve Yunan’ı da Şiraz’dır.

1324

Hâkânî yerinden kalkmak için Hz. İsa’nın nefesini arzulardı. Saba rüzgârının yardımı ile bunu (kasideyi)

şimdi Şirvan’a gönderdim.
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نداﺭﺩ ساﻭﻩ ﺯین بختی که نظم المکاﻥ سیرﻡ
1325بسلمانش

گذاﺭ قافیه هرگز نیفتاﺩﻩ

88. Ne-dāred Sāve z’įn baħtį ki nažm-ı lā-mekān-seyrem
Güźār-ı ķāfiye hergiz ne-y-uftāde be-Selmāneş
“Sāve” keźālik ǾAcem memleketinden birinüŋ ismidür ki Ħˇāce Selmān dimekle bir ehl-i
kemāl andan žuhūr eylemişdür. “Lā-mekān-seyr”den murād eşǾāruŋ kemāl-i iǾtibārından
rubǾ-i meskūna neşr ü lāyıĥ olduġıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Diyār-ı Sāve bu baħt u ŧāliǾden bį-naśįbdür ki benüm lā-mekān-seyr olan
ķāfiyelerüm ol diyāruŋ Selmān’ına güźer düşüre. YaǾnį Sāve bu ŧāliǾden behre-yāb degildür.
Anuŋ Selmān’ı benüm lā-mekān-seyr ķāfiyelerüm ve mażmūnlarumı bulup nažm eyleye,
dimekdür.
بمشرﻕ می ﺭﻭﺩ ترسم که ﺭﻭﺡ انوﺭی ناگه
1326خراسانش

89.

براﺕ تنگدستی آﻭﺭﺩ ملک

Be-maşrıķ mįreved tersem ki rūĥ-ı Enverį nāgeh
Berāt ez-teng-destį āvered mülk-i Ħorāsāneş

“Enverį” mülk-i Ħorāsān’dan şuǾarā-yı selefden birinüŋ ismidür. Ve mülk-i Ħorāsān cānibi
şarķdadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķorķarum ki şiǾr-i lā-mekān-seyrüm diyār-ı maşrıķa varursa Enverį-i
Ħorāsānuŋ rūĥı nāgāh mülk-i Ħorāsān’dan teng-dest berātın görmeye. “Teng-dest”
zügürtlükdür. “Berāt”dan murād cānib-i kibārdan şuǾarāya virilen śile vü baħşiş berātıdur tā
ki varup ħazįne-dārından aħź eyleye. Āhālį-i Ħorāsān ziyādesiyle ehl-i buħl olduķların işǾār
idüp buyurur ki: ŞiǾr-i lā-mekān-seyrüm cānib-i Ħorāsān’a Ǿazįmet iderse ķorķarum ki rūĥı Enverį śile vü Ǿivaż yerine mülk-i Ħorāsān’dan zügürtlük getürmeye. YaǾnį şiǾrüm varıcaķ
Enverį şiǾrine Ǿadem-i iǾtibārlarından nāşį śile yerine teng-destlik görmeye, dimekdür.

1325

Save şehri böyle bir bahta sahip değildir ki benim mekânlar dışında gezen nazmımın kafiyesi hiçbir zaman

Selmân’a ulaşmadı.
1326

(Şiirim) Doğuya doğru gider korkarım ki Enverî elinin darlığından hemen Horasan ülkesinin beratını verir.
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میاﻥ انوﺭی ﻭ عرفی اﺭ جوید کسی نسبت
1328تابانش

 عرﺽ ﺩاﺩﻩ ماﻩ1327حدیث ماﻩ نحشب

Miyān-ı Enverį vü ǾUrfį er cūyed kesį nisbet

90.

Ĥadįŝ-i māh-ı Naĥşeb Ǿarz dāde māh-ı tābāneş
“Māh-ı naħşeb” Ǿaceb İbni MuķannaǾ’uŋ ķuyı içinde eczā ile įcād eyledügi māhdur. Egerçi
altı sāǾatlıķ yire revnaķlıġı irerdi lākin müddet-i Ǿömri daħı altı aydan ziyāde olmamışdur.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį vü Enverį’nüŋ miyānında eger bir ferd nisbet dilerse yaǾnį maķādirlerin
tefrįķ murād idinürse māh-ı naħşeb ile māh-ı tābanuŋ aĥvāli ĥadįŝlerin Ǿarż idüŋ. YaǾnį māhı tābān ve māh-ı naħşebüŋ farķları ne vechile ise ǾUrfį ile Enverį’nüŋ münāsebetleri ol
vechiledür, dimekdür.
ﻭگر نشنیدﻩ است این قصه ﺭا بعد اﺯ شکر خندي
1329اخوانش

91.

بگو اﺯ حالت یوسف شماﺭ گیر

Veger ne-ş’nįdeest įn ķıśśa-rā baǾd ez-şeker-ħandį
Be-gū ez-ĥālet-i Yūsuf şumārį gįr ü iħvāneş

“Şeker-ħandlıķ”dan murād beyt-i sābıķda źikr olınan māh-ı naħşeb ve māh-ı tābānuŋ
ķıśśasıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ve eger
[138a]
Bu şeker-ħandlıķdan śoŋra ķıśśa-i meźkūrumuzuŋ mezāyāsın idrāk idemedüŋ yaǾnį bālāda
źikri mürūr iden beyti meǿālinden beynümüzi tefrįķ idemedüŋse Yūsuf Ǿaleyhi’s-selām
aĥvālini ve iħvānı şumār eyle. YaǾnį Yūsuf sāǿir iħvānından sįretde ve śūretde ekmel ü ecmel
olduġı gibi ǾUrfį daħı Enverį’den vesāǿir şuǾarādan ecmel ü ekmeldür, dimekdür.
فکندﻡ جوشن آﻭاﺯﻩ بر ﺩﻭﺵ ناﻡ خوﺩ
1330نسیانش

92.

که نشکافد بمیداﻥ قیامت تیغ

Fikendem cevşen-i āvāze ber-dūş-nām-ı ħod

1327

Derkenar: “Naħ” lüġatde iki maǾnāsına ve iplik teli maǾnāsına daħı.

1328

Eğer Urfî ve Enveri arasında biri alâka ararsa Nahşeb ayının hikâyesi parlak ay ile arz edilmiştir.

1329

Ve eğer bu hikâyeyi duymadıysa bir tebessümden sonra de ki Yusuf ve kardeşlerinin hâlinden hesap et.

1330

Kendi adımın sırtına şöhret zırhını giydirdim ki unutulma kılıcı kıyamet meydanında onu yarmasın.
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Ki ne-ş’gāfed be-meydān-ı ķıyāmet tįġ-i nisyāneş
“Cevşen” zırh dimekdür. “Ne-ş’gāfed” yarmaya, dimekdür. “Āvāze” şöhretden kināyedür ki
murād bālāda źikri mürūr iden ħod-sitāyişligini beyāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şöhret ü şān āvāzesi cevşenini nām u nişānum omuzı üzerine iksāǾ eyledüm.
YaǾnį nāmum üzerine şöhret ü şān zırhını giydüm, tā ki meydān-ı ǾAraśāt’da anı tįġ-i nisyān
iki yarmaya. YaǾnį meydān-ı ķıyāmetde nām u şānumı nisyān tįġi ķaŧǾ eylemesün içün
cihānda şöhret ü şān bıraķdum. Ve’l-ĥāśıl bu derece meddāĥ-ı Ĥażret-i Ħayru’l-beşer olup
ismümi neşr-i Ǿām eyledügümden murād meydān-ı ǾAraśātda ferāmūş ile ħār u ħāşāke hemrāh olmayum içündür, dimekdür.
بباﻍ نظم خوﺩ می ناﺯﻡ آخر چوﻥ نناﺯﺩ کس
1331ﺭیحانش

که ﺩاﺭﺩ عطر گیسوی ﺭسوﻝ هللا

93. Be-bāġ-ı nažm-ı ħod mįnāzem āħir çün ne-nāzed kes
Ki dāred Ǿıŧr-ı gįsū-yı Resūlallāh reyĥāneş
Maĥśūl-ı Beyt: Kendi ŧabǾum zādesi olan bāġ-ı nažma tefāħur iderüm. YaǾnį kendi
ŧabǾumdan śudūr iden lüǿlüǿ manžūmlaruma nāz u tefaħħur iderüm. Pes anuŋla bir kimse
nice tefaħħur eylemesün ki ol bāġ-ı nažmuŋ reyĥānları gįsū-yı Ĥażret-i Seyyid çārsū-yı
Ǿālemden rāyiĥa-i ŧayyibe ŧutar. YaǾnį bāġ-ı nažmumda žuhūr iden işbu ķaśįdem güllerine
ve reyĥānlarına nice tefāħur itmeyüm ki rāyiĥaları gįsū-yı Ĥażret-i Maĥbūb-ı RabbülǾĀlemįnden iķtibās eylemişdür, dimekdür.
بحل باﺩ اﺯ من آﻥ کس کز حسد عیبش کند لکن
1332برانش

ﺯباﻥ لفظ ﻭ معنی می کشد شمشیر

94. Be-ĥal bād ez-men ān kes ez-ĥased Ǿaybeş koned likin
Zebān-ı lafž u maǾnā mįkoned şemşįr-i bürrāneş
“Be-ĥal bād” ĥelāl olsun, dimekdür.

1331

Kendi nazm bahçeme kurban olayım. Nasıl kurban olmasın! Peygamber zülfünün kokusuna sahiptir.

1332

Haset yüzünden onu ayıplayana helal olsun. Ama söz ve mana dili onun üzerine keskin kılıcını çeker.
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Maĥśūl-ı Beyt: Şol kes ki kibr ü ĥasedinden nāşį meźemmet ü levm-i ǾUrfį’yi Ǿādet idinür.
Ĥelāl olsun. Lākin benüm şemşįr-i Zühre-şikāfum lafž u maǾnā-yı zebānı ol ĥasūda tįġ-i
bürrān çeker. YaǾnį lafž u maǾnā-yı ǾUrfį’yi gören ĥasūda tįġ-i zebān çeküp anı tekdįrle
mecrūĥu’ż-żamįr eyler, dimekdür.
بصد جانش خریدﻡ کی ﺭﻭا باشد که بفرﻭشم
1333لئیمانش

بتحسین تنگ فهماﻥ ﻭ احساﻥ

95. Be-śad cāneş ħarįdem key revā bāşed ki be-fürūşem
Be-taĥsįn-i teng-fehmān u iĥsān-ı leǾįmāneş
“Teng” yufķa olan raķįķ maǾnāsına ammā burada “teng-fehmān” ķāśıru’l-Ǿaķl dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu ŧabǾ-ı nažm-engįzi
[138b]
yaǾnį ŧabǾ-ı mahāretini yāħūd muŧlaķ bu ķaśįde-i dürr-i girān-behāyı hezār ħırāş-ı cān ile
kesb itmişüm. Pes ķaçan revā vü sezā olur ki teng-fehmān taĥsįni ve leǾįmān iĥsānı vü
ikrāmıyla ben anı beyǾ idüp telef idem? YaǾnį taĥśįli içün cān u dil telef eyledüm. Pes nice
olur ki bir alay cühelā ve leǾįmler taĥsįni ve ikrāmlarıyla anı ben anlara teslįm eyleyüm?
dimekdür.
بیک اﺭﺯاﻥ گرانش می شماﺭﻡ گرتو بستاني
1334اﺭﺯنش

ﺩهد گر خرمن مه آسماﻥ بشماﺭﻡ

96. Be-yek erzān girāneş mįşumārem ger to be-s’tānį
Dehed ger ħırmen-i meh āsumān be-ş’mārem erzeneş
“Girāneş”üŋ żamįridür beyt-i evvelįde beyān buyurduġı “be-śad cān ħarįde meh”. “Bes’tānį” ħiŧābdur Resūlullāh Ǿaleyhi ve selleme. “Erzen” ŧaru dānesi dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey fermān-revā-yı şerǾ-i mübįn v’ey erįke-nişįn-i bālā-yı dįn! İşbu śad ħırāşı cān ile meydāna ilķā eyledügüm ķaśįdem maķbūl-ı Ĥażret buyurılursa anı her bir ŧarı
aġrıyınca saŋa vireyüm. YaǾnį ol ķaśįde-i lüǿlüǿ-i manžūmı ŧarı aġrı ve ķıymetince vireyüm.
Lākin senden āħeri āsumān ħırmeni olan māhı virürse de anı bir ŧarı aġrınca ŧutup

1333

Yüz can pahasına onu satın aldım. Az anlayanların övgüsü ve alçakların ihsanına satmak nasıl reva olsun.

1334

Eğer sen alırsan ucuza satarsam da pahalı sayarım eğer felek ay harmanını verse de ucuz sayarım.
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mübādeleye irtikāb itmezem. Ve’l-ĥāśıl sen źāt-ı Ǿaķdese hįç ķıymetle vireyüm ve illā
āsumān-ı çarħ-ı berįn ħırmen-i meh ve ĥāśılāt-ı ŧabaķāt-ı heftümįni virürse nažar-ı
iǾtibārumda bir ŧarı miķdārı miķdār degildür, dimekdür.
تو ﺩانی قیمت آبش که هم خضری ﻭ هم چشمه
1335حیوانش

نه سکندﺭ که اﺯ لب می گریزﺩ آﺏ

97. To dānį ķıymet-i ābeş ki hem Ħıźrį vü hem çeşme
Ne Skender ki ez-leb mįgürįzed āb-ı ĥayvāneş
“Ābeş”deki “şįn” żamįridür ķaśįde’nüŋ. “Āb”dan murād leźźetdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey çāre-cūy-ı derdmendān v’ey şemǾ-efrūz-ı āħirü’z-zamān! Ol ŧarı aġrınca
virdügüm ķaśįdem leźźet-i ābını ve leŧāfet çeşmesini yaǾnį ķıymetini sen bilürsüŋ. Zįrā hem
Ĥıżır ve hem çemşe-i ĥayātın Sikender’de gelseŋ ki lebüŋden āb-ı ĥayāt rįzān ola.
Rivāyetdür ki Ĥıżır Nebį zamān-ı Sikenderįde muķarrebān-ı dergāh-ı pādişāh olup baǾżı
kütüb-i selefüŋ rivāyetlerin śımāħ-ı cāna ilķā itmiş olduķlarından ikisi bile cūyende-i çeşmei ĥayāt oldılar. Bir müddet geşt ü güźār-ı Ǿālem ve miknet-zede-i ķulzüm olduķlarında
çeşme-i ĥayāt ķısmeti Ĥıżır Ǿaleyhi’s-selām olup Sikender’üŋ Ǿadem-i ķadrinden nāşį
ruǿyete mecāli olmadı. Pes buyurur ki: Ey resūl-ı ins ü cān mānend-i āb-ı ĥayāt olan ķaśįdem
leźźet ü leŧāfetini yine sen aŋlarsuŋ. Zįrā źāt-ı şerįfüŋ hem Ĥıżır ve hem çeşme-i ĥayātsuŋ.
Pes Sikender degilsüŋ ki lebüŋden āb-ı ĥayāt rįzān ola, dimekdür.
[139a]
تعالی هللا چه نخلست این به آﺏ خضر پرﻭﺭﺩﻩ
1336اغصانش

98.

که بی تحریک می ﺭیزﺩ گل معنی ﺯ

TeǾālallāh çe naħlest įn be-āb-ı Ħıżr-perverde
Ki bį-taĥrįk mįrįzed gül-i maǾnā zi-aġśāneş

1335

Sen hem Hızır hem de pınarsın ve o yüzden suyunun değerini anlarsın. Ab-ı hayatı dudağından kaçıran

İskender değilsin.
1336

Yüce Allahım bu nasıl bir fidandır ki Hızır suyu ile beslenmiş ve onu hareket ettirmeden dallarından mana

gülleri düşüyor.
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“Naħl” luġatde ħurmā aġacına dirler. Murād bu ķaśįde-i kehribārdur. “Āb-ı Ĥıżır”dan murād
kendi ŧabǾ-ı nükte-şiǾārlarıdur ki anuŋla ol naħli perverde eylemişdür. “Aġśān” ġuśn’uŋ
cemǾidür, budaķlar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: TeǾālallāh ve māşāǿallāh bu āb-ı Ĥıżır ile perverde olmış naħl ne ħoş ve ne
raǾnā naħldür ki bį-taĥarrük aġśānından gül-i maǾnālar rįzān olmaķdadur, dimekdür.
شماﺭ ﻭصفش قاصر آید این اشاﺭﺕ بس
1337عرفانش

که عماﻥ الجواهر ناﻡ کرﺩند اهل

99. Şumār ez- ĥadd-i vaśfeş ķāśır āyed įn işāret bes
Ki Ǿummānü’l-cevāhir nām kerdend ehl-i Ǿirfāneş
“Şumār” Ǿaded maǾnāsınadur. “Vaśf”uŋ şįn’i żamįridür ķaśįde’nüŋ.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu ķaśįde-i pür-gevherüŋ vaśfı şumārı ve śayısı ĥaddi tecāvüz eyledi. YaǾnį
evśāf-ı pesendįdelerüŋ nihāyet-i vaśfına irmege Ǿaķl ķaśįr gelmişdür. Pes evśāfuŋ nihāyetine
ve şöhret ü şānına bu işāret besdür ki ehl-i Ǿirfān źevāt anı Ǿummānü’l-cevāhir ismiyle nāmzed oldılar, dimekdür.
23
Bu Ķaśįde-i ǾAnberįn-sūd ve Ĥarf-i Şįn ile Müşg-endūd
Ol Sulŧān-ı Kerįmü’ş-şān-ı Heft İklįm Śallallāhu ǾAleyhi Ve sellemüŋ Medĥ ü Ŝenāsındadur
[mefǾūlü/mefāǾilün/feǾūlün]

ای مهر تو جاﻥ آفرینش
1338آفرینش

نعت تو ﺯباﻥ

1. Ey mihr-i to cān-ı āferįniş
NaǾt-ı to zebān-ı āferįniş
“Ey” müǿevveline mużāfdur. Ey yā Ĥabįballāh dimekdür. “Āferįniş” ħilķat u fıŧrat
maǾnāsınadur.

1337

Onun vasfını saymaya dil yetersizdir ve buna bu işaret yeter ki irfan ehli ona Ummanu’l-Cevahir ismini

verdiler.
1338

Ey sevgisi fıtratın canı ve ey övgüsü fıtratın dili.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey seyyidü’l-ǾArab v’el-ǾAcem v’ey çāre-sāz-ı kāffe-i ümem! Mihr ü
maĥabbetüŋ furśat u āferįnişüŋ cānıdur. YaǾnį Ĥażret-i Ħallāķ-ı kevn ü mekān maĥabbetüŋle
cūyān olmayaydı, fıŧrat u ħilķat ve yaradılmış ķaçan vücūd bulup ismi źikr olınurdı. Pes
naǾtuŋ daħı zebān-ı āferįnişdür. YaǾnį min-Ǿindillāh žuhūr iden ŝenā vü naǾtuŋ olmayaydı,
āferįniş leng ü lāl ķalup “Śummun bukmun Ǿumyun”1339 libāsıyla mültebis olurdı. Ve’l-ĥāśıl
ezelde mihrüŋ žuhūrı bāǾiŝ-i ĥayāt-ı āferįniş ve naǾtuŋ śudūrı vesįle-i kelām-ı āferįniş olup
mümkinātuŋ vücūda gelmesi ve āferįnişüŋ Ǿāleme iśābet itmesine sebeb sensüŋ, dimekdür.
لطف تو چمن ﻁراﺯ امکاﻥ
1340آفرینش

خشم تو خزاﻥ

2. Luŧf-ı to çemen-ŧırāz-ı imkān
Ħışm-ı to ħazān-ı āferįniş
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nūr-ı Ǿālem, zihį saǾādet ki luŧf u iĥsānuŋ çemen-ŧırāz-ı mümkinātdur.
YaǾnį çemen mümkinātı tezyįn ü sebzezār eylemişdür. Ve daħı çeşm ü Ǿunfuŋ bāǾiŝ-i ħazānı āferįnişdür. YaǾnį ħışmuŋ iśābet-i mümkināt olsa der-ĥāl āferįniş giriftār-ı ħazān olup
pejmürde vü perįşān-ĥāl olur, dimekdür.
1341کوﻥ

جوﺩﺕ همه بخش عالم

علمت همه ﺩاﻥ آفرینش
3. Cūdet heme baħş-ı Ǿālem-i kevn
Ǿİlmet heme dān-ı āferįniş
[139b]
“Dān” dāniş’den muħaffefdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nūr-ı dįde-i kāffe-i maħlūķāt v’ey ĥayāt-baħş-ı Ǿālem-i mümkināt! Cūd u
iĥsānuŋ Ǿālem-i kevne maĥż-ı Ǿināyet ü baħşişdür. YaǾnį Ǿālem-i kevne cūd u iĥsānuŋ baħş
u Ǿināyet olmışdur. Ve daħı Ǿilm ü dānişüŋ, āferįnişüŋ dānişidür. YaǾnį dāniş-i āferįniş Ǿilm
ü dānişüŋdür, dimekdür. Nitekim Cāmį merĥūm buyurur.
1339

“(Onlar) sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler.” (Bakara/2:18)

1340

Senin lutfun çimenliği süsleyen ve senin öfken fıtratın sonbaharı

1341

Cömertliğin varlık âlemine bütün şeyleri bağışlayandır ve ilmin fıtrat içinde her şeyi bilendir.
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Beyt:
سـلک هـستی چو ﺩﺭ آید به شـماﺭ
1342کاﺭ

ﻭی بوﺩ ا َ ّﻭﻝ فکر آخر

Silk-i hestį çü der-āyed be-şumār
V’ey buved evvel fikr-i āhir-i kār
Pes dimek olur ki dāniş-i āferįniş ve vādį-i Ǿālem sensüŋ dimekdür.
با لقمه همت تو بس تنگ
1343آفرینش

میداﻥ ﺩهاﻥ

4. Bā-loķma-i himmet-i to bes teng
Meydān-ı dehān-ı āferįniş
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kerem-baħş-ı bay u gedā! Loķma-i himmetüŋe nažaran meydān-ı dehānı āferįniş ġāyet teng vāķıǾ olmışdur. YaǾnį dehān-ı ħilķat loķma-i himmetüŋe ziyāde ŧar ve
teng vāķıǾ olmışdur, dimekdür.
همتای تو بهترین خطابش
1344آفرینش

بی ناﻡ ﻭ نشاﻥ

5. Hem-tā-yı to bihterįn ħiŧābeş
Bį-nām u nişān-ı āferįniş
“Hem-tāy” miŝl ü mānend ve beŋzeş dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ĥabįb-i Ekrem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem! Miŝl ü mānendüŋ ħuśūśında
āferįnişüŋ en aǾlā vü bihterįn cevābı budur ki bį-nām u nişān diye. YaǾnį fıŧratuŋ senüŋ miŝl
ü mānendüŋ ħuśūśında bihterįn cevābı budur ki Ǿadem-i nām u nişān oķuya. Ve’l-ĥāśıl
miŝlüŋ bulınmaduġından āferįnişüŋ ħūbrek cevābı budur ki miŝlüŋ Ǿademin diye. Nitekim
elif ķāfiyesinde buyurur.
Beyt:
1342

Varlık ipi ortaya çıktığı zaman, o ilk başta işin sonunun düşüncesindeydi.

1343

Senin himmet lokmana göre fıtrat ağzının meydanı çok dardır.

1344

Senin benzerin için en iyi cevap şudur: fıtratının benzeri yoktur.
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ﺭﻭﺯی که شمرﺩند عدیلش ﺯمحاالﺕ
1345ﺭا

تاﺭیخ تولد بنوشتند عدﻡ

Rūzį ki şumurdend Ǿadįleş zi-muĥālāt
Tārįħ-i tevellüd be-nüviştend Ǿadem-rā
Pes maǾlūm oldı ki Ǿadįlüŋ Ǿademdür. Bu taķdįrce miŝlinden āferįniş mesǿūl olursa bihterįn
cevābı Ǿadem ve bį-nām u nişān diye, dimekdür.
ﺩﺭ جنب تعینت ﺩﻭ عالم
1346آفرینش

بهماﻥ ﻭ فالﻥ

6. Der-cenb-i taǾayyünet dü Ǿālem
Be-hemān u filān-ı āferįniş
“Cenb” be-maǾnā “Ǿinde”. “Be-hemān” filān maǾnāsındadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey gevher-i bį-hem-tā v’ey Ǿināyet-baħş-ı bay u gedā! Źāt-ı şerįfüŋ taǾayyüni
Ǿindinde yaǾnį sen źāt-ı tamāmuŋ nisbeti ħuśūśında fıŧrat u āferįnişüŋ dü-Ǿālemi fülān u fülān
miŝillüdür. YaǾnį saŋa nisbetle Ǿālem-i kevneyn ħār u ħāşākdur, dimekdür.
تا گوهر فطرﺕ تو گرﺩید
1347آفرینش

آیین ﺩکاﻥ

7. Tā gevher-i fıŧrat-ı to gerdįd
Āyįn-i dükān-ı āferįniş
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı risālet-penāh! Gevher-i źātuŋ āyįn-i dükkān-ı fıŧratı tezyįn
eyleyeliden berü yaǾnį gevher-i nā-yābuŋ dükkān-ı āferįnişi tezyįn ķılalıdan berü.
تیزی بگذاشت تیشه صنع

1345

Bir gün onun eşi ve benzerini hayalî olanlardan saydılar, doğum tarihini de yokluk yazdılar.

1346

Senin tecellin yanında iki âlem fıtratın filan filanıdır.

1347

Senin fıtrat mücevherin, fıtrat dükkanının süsü olduğundan beri.
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1348آفرینش

ﺩﺭ کاﻭﺵ کاﻥ

8. Tįzį be-güźāşt tįşe-i śunǾ1349
Der-kāviş-i kān-ı āferįniş
“Tįzį be-güźāşt” keskinligi gitdi, dimekdür. “Kāviş” ķazış maǾnāsınadur kān maǾden
maǾnāsınadur.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey żiyā-baħş-ı kāǿināt v’ey ĥayāt-baħş-ı mümkināt! Mübārek gevher-i źātuŋ
fıŧratı dükkān-ı āferįnişi tezyįn ideliden berü tįşe-i śunǾ-ı ezel maǾden-i āferįnişi ķaza ķaza
tįzligi gitdi. YaǾnį tįşe-i śunǾ-ı ezel kān-ı āferįnişi ķaza ķaza ancaķ źāt-ı şerįfüŋ vücūda
getürdi. Pes mānendüŋ ižhār ve ħilķatüŋe tįşe-i śunǾdan tįzlik ķalmamışdur. Zįrā sen źāt-ı
şerįfüŋ vücūda getürince maǾden-i āferįnişi ķaza ķaza külliyen tįşe-i śunǾda tįzlik maĥv
olmışdur, dimekdür.
ناشی ﺯ هوای جلوﻩ تو
1350آفرینش

اﺭخای عناﻥ

9. Nāşį zi-hevā-yı cilve-i to
İrħā-yı Ǿinān-ı āferįniş
“İrħā” luġatda aşaġa śalıvirmek ve śarķıtmaķ. “Ǿİnān” dizgin burada “irħā-yı Ǿinān” iĥtiyārı
elden bıraķmaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Sulŧān-ı Kevneyn v’ey Seyyidü’ŝ-Ŝaķaleyn! Ǿİnān-ı iħtiyār-ı āferįniş
elden irħā vü ilķā eylemesi senüŋ şįve vü cilvesi hevāsı ve maĥabbetüŋden nāşįdür. YaǾnį
cilveŋ maĥabbetüŋden nāşįdür ki dest-i āferįniş Ǿinān-ı iħtiyārı irħā vü ilķā idüp hemān Ǿālem
yaradılup el-ĥāletu hāźihį ħilķat olmaķdadur, dimekdür.
ﺩﺭ ضمن شمرﺩﻥ عطایت
1351آفرینش

مفلج بناﻥ

1348

Fıtrat çapası fıtrat madenini kaza kaza keskinliği gitmiştir.

1349

Derkenar: “ŚanaǾa” fiǾlun ve ħalaķa, yuķālū śanaǾallāh ey ħalaķallāh. (Trc: “Sanaa” yaratmak fiilidir. Allah

sun’ etti demek yarattı demektir)
1350

Fıtrat dizgininin gevşetilmesi senin işvelerin hevesinden ortaya çıkmıştır.

1351

Fıtratın parmak uçları senin ihsanını sayarken felç olmuştur.
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10. Der-żımn-ı şumurden-i Ǿaŧāyet
Miflic-i benān-ı āferįniş
“Āferįniş” yaradılış maǾnāsınadur. “Żımn” luġatde ħaber dimekdür. Ve żımnında taǾbįrinde
istiǾmāl olınur. “Müflic” endāmı süst ü żaǾįf olan kişi. Bunda “müflic” Ǿamel ve
ĥareketinden ķalmış, dimekdür. “Benān” parmaķlar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ĥuccet-i Kibriyā v’ey mübeşşirān ve neźįrā!1352 luŧf u Ǿaŧālaruŋ şumār
itmekden benān-ı āferįniş Ǿamel-mānde olmışlardur. YaǾnį luŧf u iĥsānuŋ mümkināta bir
derecelerde sārį olmışdur, benān-ı fıŧrat tesbįĥ-miŝāl anı taǾdād u şumār itmekden müflic
olmışdur. Meŝelā dāne-i tesbįĥi parmaķlar ile şumār ider gibi āferįniş cūd u Ǿaŧāŋı şumār
itmekden müflicü’l-benān olmış ĥālin ki nihāyet-i Ǿadede varmamışdur, dimekdür.
اندیشه احتماﻝ شانت
1353آفرینش

ﺯآنسوی گماﻥ

11. Endįşe-i iĥtimāl-i şānet
Z’ān sūy gümān-ı āferįniş
“Gümān” žann dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı tamām! Senüŋ şānuŋ endįşesi iĥtimālinden yaǾnį nažįrüŋ ve miŝlüŋ
iĥtimāli endįşesi āferįnişüŋ gümānı ŧaraf-ı dįgerindendür. YaǾnį fıŧrat endįşesinüŋ öte
ŧarafındandur. Ve’l-ĥāśıl nažįrüŋ ħāŧır-ı fıŧratdan devr olduġından aślā ħāŧırına ħuŧūr itmeyüp
miŝlüŋ žuhūrı āferįnişüŋ ħāŧırından cānib-i Ǿademe gitmişdür, dimekdür.
مهمانئ میزباﻥ جوﺩﺕ
1354آفرینش

عید ﺭمضاﻥ

12. Mihmānį-i mįzbān-ı cūdet
ǾIyd-ı Ramażān-ı āferįniş
“Mįzbān” miśafir ķarşulayan kimseye dirler.

1352

(Ey Muhammed!) (Şüphesiz biz seni bir şâhit, bir) müjdeci ve bir uyarıcı olarak (gönderdik.) (Fetih/48:8)

1353

Senin şöhretinin ihtimali düşüncesi fıtrat zannının ötesindedir.

1354

Senin cömertliğin ev sahibinin misafirliği fıtrat ramazanının bayramıdır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey nūr-ı dįde-i enbiyā v’ey cān-ı kāffe-i evliyā cūd u iĥsānuŋ mįzbānınuŋ
mihmānı
[140b]
Ǿıyd-ı ramażān-ı āferįnişdür. YaǾnį āferįnişüŋ ramażānı Ǿıydı cūd u iĥsānuŋ mįzbānınuŋ
mihmānıdur. Ve’l-ĥāśıl cūd u keremüŋ mįzbānı mihmānı fıŧrat-ı ramażānįnüŋ Ǿıydıdur,
dimekdür.
شمشیر کماﻝ تو نیامد
1355آفرینش

محتاﺝ فساﻥ

13. Şemşįr-i kemāl-i to ne-yābed
Muĥtāc-ı fesān-ı āferįniş
“Fesān” şemşįr vesāǿir ālāt-ı ĥarb biledükleri bilegi taşıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı enbiyā! Şemşįr-i kemālātuŋ fesān-ı āferįnişe muĥtāc gelmişdür.
YaǾnį şān-ı vālā-nişānuŋ ve kemāl-i źātuŋ müsāǾade-i fıŧrata muĥtāc vāķıǾ olmamışdur,
dimekdür.
معراﺝ تو ﺩﺭ هوای الهوﺕ
1356آفرینش

حد ﻁیراﻥ

14. MiǾrāc-ı to der-hevā-yı lāhūt
Ĥadd-i ŧayerān-ı āferįniş
“Lāhūt” Ǿālemullāh ve Ǿālem-i ķābe ķavseyndür. “Ĥadd” nihāyet dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey śāĥibu’t-tāc ve’l-miǾrāc! MiǾrācuŋ ve nažargāhuŋ Ǿālem-i lāhūt ve Ǿālemi ķābe ķavseyn ve ķurbet-i Cenāb-ı Ħālıķ-ı kevneyn hevāsındadur ki ol āferįnişüŋ ŧayerānı
ĥadd u nihāyetidür. YaǾnį ol maĥalde ki miǾrācuŋ ķuvvetlü oldı, ol maĥall-i fıŧratuŋ
pāyānıdur. Ve’l-ĥāśıl āferįniş ol maĥalde ŧayerān idüp anda varamaz. Zįrā ol maĥal fıŧratdan
berįdür, dimekdür.
با ﻁالع حاسد تو همراﻩ
1355

Senin kemalin kılıcı fıtrat bileğisine muhtaç değildir.

1356

Senin miracın uluhiyet âlemi havasında, fıtrat uçuşunun sınırıdır.
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1357آفرینش

فوﺝ حدثاﻥ

15. Bā-ŧāliǾ-i ĥāsid-i to hem-rāh
Fevc-i ĥadeŝān-ı āferįniş
“Fevc” bölük maǾnāsınadur. “Ĥadeŝān” belālar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Tamām-ı āferįnişüŋ efvāc-ı beliyyātı senüŋ ĥāsidüŋ ŧāliǾiyle hemrāh-ı tevellüd itmişlerdür, dimekdür. YaǾnį Ǿālem-i fıŧratda ne ķadar gürūh-ı belā ve efvāc-ı
elem hüveydā ise cümlesi ĥasūduŋ ŧāliǾiyle hem-zād olmışdurlar, dimekdür.
با نطفه ﺩشمن تو توﺃﻡ
1358آفرینش

صد مرثیه خواﻥ

16. Bā-nuŧfe-i düşmen-i to tevǿem
Śad merŝiye-ħˇān-ı āferįniş
“Merŝiye” mātemlerde girye-i hāy hūy ile źikr eyledükleri ħazįn kelimātdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey tācü’l-enbiyā, düşmenüŋ nuŧfe-i bedrden ĥįn-i žuhūrda tevǿem olaraķ
āferįnişüŋ hezār merŝiyye-ħˇānları tevellüd eylemişdür. YaǾnį ħaśmuŋ Ǿömri tįz-rev olup
zamān-ı ķįl içinde helāki muķarrer olduġından henūz śulb-i pederden žuhūr idince āferįnişüŋ
śad hezār merŝiyye-ħˇānlar anuŋla maǾan tevellüd iderler, dimekdür.
امکاﻥ ﻭجوﺩ ﺩشمن تو
1359آفرینش

ﺯناﺭ میاﻥ

17. İmkān-ı vücūd-ı düşmen-i to
Zünnār-ı miyān-ı āferįniş
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ġonce-i naħl-i cān v’ey ŝemere-i aġśān-ı cinān! Düşmenüŋ imkān-ı vücūdı
yaǾnį düşmenüŋüŋ var olması keǿenne āferįnişüŋ miyānına küfr zünnārıdur. YaǾnį āferįniş
ħaśmuŋı ħilķat eyledügine keǿenne küfr zünnārıyla miyān-beste olmışdur, dimekdür.

1357

Sana haset edenlerin talihi fıtratın belalar bölüğü ile birliktedir.

1358

Senin düşmanının tohumu ile fıtratın yüz mersiyecisi ikizdir.

1359

Senin düşmanının varlığının imkânı fıtratın beline takılı zünnardır.
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عیسی مگس ﻭ تکلم تو
1360آفرینش

حلوای ﺩکاﻥ

18. ǾĮsį meges ü tekellüm-i to
Ĥelvā-yı dükān-ı āferįniş
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dürr-i tabnāk v’ey śadr-nişįn-i eyvān-ı levlāk, tekellümüŋ dükkān-ı
āferįnişde şįr ü şekerle āmįħte bir ĥelvādur ki ǾĮsā ol dükkānda ancaķ bir meges
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miķdārıdur. YaǾnį tekellüm-i ħilķat içün ola. Pes ħilķatüŋ dükkān-ı fıŧratda keǿenne şįr ü
şekerle āmįħte bir ĥelvādur ki ǾĮsā anda miķdār-ı megesdür, dimekdür.
صاﻑ شکر شفاعت تو
1361آفرینش

قوﺕ مگساﻥ

19. Śāf-şeker-i şefāǾat-ı to
Ķūt-ı megesān-ı āferįniş
“Megesān” meges’üŋ cemǾidür murād maħlūķdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kān-ı mürüvvet v’ey menbaǾ-ı şefāǾat! ŞefāǾatüŋ śāfį şekeri āferįnişüŋ
maħlūķı azıġıdur. YaǾnį şeker-i şefāǾatüŋ bāǾiŝ-i zindegānį-i Ǿālemdür, dimekdür.
با ﺩیدﻥ آﺏ گوهر تو
1362آفرینش

ﺩفع یرقاﻥ

20. Bā-dįden-i āb-ı gevher-i to
DefǾ-i yerķān-ı āferįniş
“Yerķān” śarılıķ didükleri bir marażdur. Ey şifāǿu’l-ķulūb! Āb-ı gevherüŋ yaǾnį gevher-i
źātuŋ ruǿyeti āferįnişüŋ bāǾiŝ-i ħalāś-ı maraż-ı yerķāndur. YaǾnį fıŧratuŋ žuhūr itmeyeydi
āferįniş maraż-ı yerķāndan helāk olurdı, dimekdür.

1360

Senin konuşman fıtrat dükkânının helvasıdır ve İsa onun sineğidir.

1361

Senin şefaatinin saf şekeri fıtrat sineklerinin gıdasıdır.

1362

Senin mayanın suyunu görünce fıtratın sarılık hastalığı iyileşir.
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تﺄثیر مالﻝ غیبت تو
1363آفرینش

ﻭجه خفقاﻥ

21. Teǿŝįr-i melāl-i ġaybet-i to
Vech-i ħafaķān-ı āferįniş
“Ħafaķān” luġatde yürek ıżŧırābına dirler. Ve daħı śıķındıdan ŧamāġ u ŧabǾa ĥāśıl olan
emrāża dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey tāze serv-i gülistān-ı nübüvvet! Ġāǿibde olmaķlıġuŋ melāli teǿŝįri
āferįnişüŋ giriftār-ı maraż-ı ħafaķān-ı ħūn-ħˇāra sebebdür. YaǾnį ġāǿibde olduġuŋ cihetinden
āferįniş kemāl-i eleminden nāşį mübtelā-yı maraż-ı ħafaķāndur, dimekdür.
نعلین تو تاﺝ قاﺏ قوسین
1364آفرینش

تمکین تو شاﻥ

22. NaǾleyn-i to tāc-ı ķabe ķavseyn
Temkįn-i to şān-ı āferįniş
“Temkįn” ķudret virmek ve el virmek ve yire virmek maǾnāsındadur luġatde. Ammā burada
vaķūran mekān eylemek maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey hümā-yı Ǿālem-i Ǿıliyyįn v’ey bālā-nişįn-i Ǿarş-ı berįn! Nāleyn-i saǾādetüŋ
tāc-ı ķābe ķavseyn ve ġubārı tūtiyā-yı Ǿarş-ı berįn olmaġla temkįnüŋ şān-ı āferįniş olmışdur.
YaǾnį vaķūr u temkįnligüŋ şān-ı ħilķatdür, dimekdür.
ﺩﺭ باﺯﻭی قدﺭﺕ تو مضمر
1365آفرینش

صد ﺯﻭﺭ کماﻥ

23. Der-bāzū-yı ķudret-i to mużmerr
Śad zūr-ı kemān-ı āferįniş

1363

Senin yokluğundan doğan melal fıtratın yürek çarpıntısının nedenidir.

1364

Senin ayakkabıların Kâbe Kevseyin’in tacıdır ve senin kemalin, fıtratın şanıdır.

1365

Senin kudretinin kollarında fıtrat yayının yüz gücü gizlidir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey nūr-ı dįde-i men! Fıŧratuŋ kemān-keşliginde vāķıǾ nice zūrlar senüŋ bāzūyı iķtidāruŋca mużmerdür. YaǾnį gümān-ı āferįniş zūrı senüŋ bāzū-yı ķudretüŋde
muźmerdür, dimekdür.
با علم تو آشنا نیفتاﺩ
1366آفرینش

یک مسئله ﺩاﻥ

24. Bā-Ǿilm-i to āşinā ne-y-üftād
Yek mesǿele-dān-ı āferįniş
Ey Ǿārif-i maǾārif-i Ǿilm-i evvelįn ü āħirįn! Dānā-yı fıŧrat senüŋ baĥr-ı bį-pāyān olan Ǿulūmuŋ
bir mesǿelesine āşinā olamamışdur, dimekdür.
نظاﺭﻩ چهرﻩ حسوﺩﺕ
1367آفرینش

ﻭجه غشیاﻥ

25. Nežžāre-i çehre-i ĥasūdet
Vech-i ġaşeyān-ı āferįniş
“Ġaşeyān” ķuśmaķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nūr-ı Ǿālem v’ey maķśad-ı nevǾ-i benį ādem! Ĥasūd-ı lā-yesūduŋ çehre-i
nā-pāki manžarından āferįniş vech-i ġaşeyān ŧutar. YaǾnį āferįniş çehre-i ĥasūdı göricek
ķuśmaķ muǾāmelesini eyler, dimekdür.
افسانه سرنوشت خصمت
1368آفرینش

ترﺯیق بیاﻥ

26. Efsāne-i ser-nüvişt-i ħaśmet
Terzįķ-ı beyān-ı āferįniş
“Terzįķ” bulanıķ söz ve herzeyāt maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı Ǿālem! Ħaśmuŋ

1366

Fıtrat meselelerini bilenlerden birisi bile senin ilmine vakıf olamadı.

1367

Sana hasetlik edenlerin yüzüne bakmak, fıtratın kusmasına neden olur.

1368

Senin düşmanının kaderinin hikâyesi fıtrat beyanının saçmalarıdır.
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[141b]
ser-nüvişti efsāneleri āferįnişüŋ herze vü terzįķidür. YaǾnį ol ħaśm-ı bed-nihāduŋ fıŧrat-ı
źātiyyelerinde olan bulanıķlıķdur ki anuŋ efsāne-i ser-nüviştidür.
با مستئ شوﻕ تست عرفي
1369آفرینش

اﺯ بیخبراﻥ

27. Bā-mestį-i şevķ-i tost ǾUrfį
Ez-bį-ħaberān-ı āferįniş
Maĥśūl-ı Beyt: Ey muķtedā-yı ins ü cān v’ey müşkil-güşā-yı derdmendān! ǾUrfį-i şūrįde-ĥāl
senüŋ Ǿaşķ u maĥabbetüŋden āferįnişüŋ bį-ħaber ü ĥayrānlarındandur. YaǾnį keyfiyet-i
āferįniş senüŋ şevķüŋden ne ķadar ĥayrānları ħalķ eylemiş ise ǾUrfį daħı anlardan biridür,
dimekdür.
ﺩﺭ مغز ﺩماﻍ اﻭ خبر نیست
1370آفرینش

اﺯ عنبر باﻥ

28. Der-maġz-ı dimāġ-ı ū ħaber nįst
Ez-Ǿanber-i bān-ı āferįniş
ĶıŧǾa: “Bān” ħoş ķoķu bir aġaca dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol kimesnenüŋ dimāġ-ı āferįnişüŋ bānı Ǿanberinden muǾaŧŧar olmaz ki yaǾnį
rāyiĥa-i Ǿanber-fıŧratdan ĥisse-yāb olamaz ki
ﺩعوی کن نعت الیق تو
1371آفرینش

ﺭسوای جهاﻥ

29. DaǾvā-kon-ı naǾt-i lāyık-ı to
Rüsvā-yı cihān-ı āferįniş

1369

Urfi senin şevkinin sarhoşluğu ile fıtrattan habersizlerden olmuştur.

1370

Onun beyninin içinde fıtratın hoş kokularından bir haber yoktur.

1371

Sana layığı ile övgü yazdığını iddia eden fıtrat dünyasının yüz karasıdır.
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Maĥśūl-ı Beyt: MuǾaŧŧar Ǿanber-fıŧrat olamaduġından ġayrı rüsvā-yı cihān-ı āferįniş olur. Ol
kes ki senüŋ şān-ı vālā-nişānuŋa müsteĥaķ u şāyān naǾtuŋ inşāsına daǾvā eyleye. YaǾnį ol
kes ki senüŋ şānuŋa sezāvār ve kemā-yenbeġį naǾt söyler diyü daǾvā eyler. Rüsvā-yı Ǿālemi āferįniş olur, dimekdür.
ﺩاﺭﺩ بعنایت تو عرفي
1372آفرینش

حرفی ﺯ ﺯباﻥ

30. Dāred be-Ǿināyet-i to ǾUrfį
Ĥarfį zi-zebān-ı āferįniş
ĶıŧǾa: Ey źāt-ı tamām! ǾUrfį-i nā-kām senüŋ Ǿināyet v keremüŋ ümįdi içün zebān-ı āferįnişde
bir ĥarf ŧutar. YaǾnį beyt-i ŝānįyi niyāz ider.
برخیز که شوﺭ کفر برخاست
1373آفرینش

ای فتنه نشاﻥ

31. Ber-ħįz ki şūr-ı küfr ber-ħāst
Ey fitne-nişān-ı āferįniş
Maĥśūl-ı Beyt: Ey fitne-i āferįnişi iskāt idici olan ĥuccetü’l-islām ķalķ ve Ǿāciz ümmetüŋi
nažar eyle. Zįrā şūriş-i küfr ve fitne-i Ǿiśyān ayaġa ķalķmışdur. Pes niyāzmendüm ki ķalķup
bu ĥāli Ǿacze-maķūle ümmetüŋden dūr eyleyesüŋ.
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تباﺭک هللا اﺯین آسماﻥ شتاﺏ کرنگ
1374ﺩﺭنگ

که نعل آینه ﺭنگش ندیدﻩ ﮊنگ

1. Tebārekallāh ez-įn āsumān-şitab küreng
Ki naǾl-i āyine-rengeş ne-dįde jeng-i direng
1372

Urfi senin yardımın için fıtrat dilinde bir harf tutar.

1373

Kâfirlik heyecana geldi, ey fıtrat fitnelerini söndüren zât ayağa kalksana.

1374

Asuman süratli o ata maşallah ki ayna renkli nallarına duraklama pası değmemiştir.

886

“Tebārekallāh” maĥall-i taĥsįndür. “Küreng” bir nevǾ keskin ve kūhlān atdur ki anlar
ekŝeriyā ǾArab memleketlerinden gelür. “Direng” dal’uŋ kesri ve “rā” ile nūn’uŋ sükūnıyla
bir demir veyāħūd ġayr bir nesne üzerine pas ve jeng ŧurmaķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Tebārekallāh böyle bir āsumān-şitāb olan esb-i küreng ki anuŋ āyįne-reng
olan naǾli eglenmeklik ve ŧurmaķlıķ pasını görmemişdür. YaǾnį raħş-ı meźkūr böyle bir bādreftār ve çarħ-kirdār esb-i tįz-güźārdur ki aślā ŧurup ve sākin olmaķlıķ jengi anuŋ āyįne-reng
naǾli görmemişdür. Zįrā at ŧulada
[142a]
ŧura ŧura naǾli jeng-gįr olur. Bunuŋ tįz-reftārlıġı bir derecededür ki aślā naǾl-i musayķal
sāħtesini jeng-i sükūnet istįǾāb eylemişdür, dimekdür.
اگر بساحت میداﻥ اﻭ ﺩﺭ آید غم
1375تنگ

ﻭگر گشاﺩﻩ شوﺩ اﺯ هجوﻡ ﺩﻝ

2. Eger be-sāhet-i meydān-ı ū der-āyed ġam
Veger güşāde şeved ez-hücūm-ı [ġam] dil-teng
“Sāĥat” meydān dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger ol esb-i āsumān-şitābuŋ meydānı feżāsında ġamuŋ kendisi gelecek
olursa yine ol ġumūmuŋ üzerine ġumūmuŋ hücūmından yaǾnį ġumūm-ı sāǿirenüŋ
hücūmından kendine vāķıǾ olacaķ dil-tengį-i sürūr u ĥubūr güşāde olur. Pes meşhūrdur ki
ata binmekde sürūr u ferāĥ vardur, dirler. Bu esb-i śabā-reftāruŋ meydān u feżāsı bir
derecelerde vādį-i sürūrdur ki eger keyfiyet-i ġam bir ādem olup ol meydān-ı ferāĥ-fezāya
hücūm-ı ġumūm-ı vālāmdan maġmūm u mükedder gelse fi’l-ĥāl ħāśiyet-i feżā-yı meźkūr
teǿŝįrinde ol ġumūmuŋ dil-tengį-i neşāŧ u sürūra tebdįl olup kendisinde eŝer-i ġam ķalmaz,
dimekdür.
ﺩﺭ این هوﺱ که ﺭﻭﺩ همعناﻥ اﻭ نفسي
1376شلنگ

شباﻥ ﺭﻭﺯ ﺯند شاﻁر سپهر

3. Der-įn heves ki reved hem-Ǿinān-ı ū nefesį

1375

Eğer gam onun meydanına gelirse gamdan dolayı gönlü dar olan kişinin gönlü açılır.

1376

Onunla bir nefes beraber gitme hevesinden dolayı gökyüzü cazgırı gece gündüz nara atar.

887

Şebāne rūz zened şāŧır-ı sipihr şeleng
“Şāŧır-ı sipihr” sipihrüŋ şāŧırı dimekdür. Murād kendi sipihrdür. Lüġātde “şāŧır” vüzerā
vesāǿir kibāruŋ donanmış atlarına süvār olup kibāruŋ pįş-revi olurlar. “Şeleng” atı
oynadurken cündįnüŋ he he hey diyerek naǾra vü āvāze dirler. Türkįde “şelleng” dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāŧır-ı sipihr bu hevesdedür ki bir nefes evvel raħş-ı āfitāb şitā ile hem-Ǿįnān
ola. YaǾnį şāŧır-ı sipihr Mįr Ebū’l-Fetĥ raħşıyla bir nefes hem-Ǿįnān olayum sevdāsıyla
giceler ve gündüzler şelleng naǾrasın urur. Pes tebārekallāh böyle esbe ki şāŧır-ı felek bile
raħşına süvār olup şelleng naǾrasıyla at ķızdurmadadur tā ki bir daķįķa ol esb-i gerdūn-şitāb
ile hem-Ǿįnān ola. Ve’l-ĥāśıl esb-i meźkūr bir mertebe tįz-reftārdur ki şāŧır-ı sipihr anuŋla
bir nefes hem-Ǿįnān olsun içün rūz u şeb naǾra-i şelleng urur, dimekdür.
سبکرﻭی که چناﻥ برﺩﻭﺩ چو ﺯخمه بتاﺭ
1377آهنگ

که نغمه لب نگشاید بعرصه

4. Sebük-revį ki çünān ber-deved çü zaħme be-tār
Ki naġme leb ne-güşāyed be-Ǿarśa-i āheng
“Deved” devįden’dendür. Pūyān maǾnāsına. “Tār” sāz teline dirler. “ǾArśa” meydān
dimekdür. “Āheng” ķaśd ve ırlamaġa şürūǾ itmege dirler. Bu taǾbįrler bundan kināyedür ki
baǾżı sāzende đarb-ı tāziyāneyi ĥadden efzūn tįz idüp Ǿarśa-i āhengde muġannį olan kimse
uśūlden bįrūn olduġından sāz ile taġannįye mecāli ķalmaduġıdur. Pes buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Sāzendelerüŋ tār-ı sāz üzerinde zaħme-i tāziyānesi gibi ol esb-i āsumānşitābuŋ sebük-rev tįz-reftārlıġı
[142b]
bir mertebe derece-i ġāyetdedür ki anuŋ Ǿarśa-i cevelāngāhında naġmenüŋ kendisi āheng-i
taġannįye leb-güşāde olamaz. YaǾnį tįzį-i zaħme-i tār ki taġannįnüŋ kendisi pey-revlikde
Ǿācizdür. Keźālik ol küreng-i gerdūn-āheng daħı sebük-revlikde bir mertebe tįz-reftārdur ki
eger taġannįnüŋ kendisi muġannį olsa ve gelüp ol Ǿarśada āheng-i naġme eylese yine ol
esbüŋ nākil ve uśūl-i çehendegįden Ǿāciz ķalup pey-rev olmaġa mecāli ķalmaz. Ve’l-ĥāśıl
naġme ki ŧarfetü’lǾayn içinde hezārı icrā olur. Yine ol esbüŋ sebük-revligi pey-rev olmaķ
içün leb-güşāde idemez, dimekdür.

1377

Mızrabın tara vurduğu gibi öyle hızlı gider ki nağme ağzını ahenk meydanında açamaz.

888

جهندﻩ ای که بگاﻩ جهندگی شاید
1378تنگ

که جوهر تنش آید برﻭﻥ ﺯ جامه

5. Cehendeį ki be-gāh-ı cehendegį şāyed
Ki cevher-i teneş āyed birūn zi-cāme-i teng
“Çehende” śıçrayıcı ve atlayıcı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol küreng-i śabā-şitāb-ı berķāsā esbābı çehendegįde bir mertebe tįz-rev ü
śabįĥ at yörük atlar ve ĥįn-i tek ü pūda raħş-ı raħşende-i mūriyāndur ki ŧırnaġından āteş
çıķmaķ vaķt-i çehendegįde cevher-i teni cāme-i renginden ŧışra çıķarsa lāyıķdur. YaǾnį ĥįni çehendegįde lāyıķdur ki cevher-i teninden çıķup reng-i āħer kesb eyleye. Nitekim at keskin
yürürken aśıl renginden reng-i āħere döner. Pes bu raħş-ı śafā-baħş cān u dil-i berķ-āsa ĥįni çehendegįde reng-i āħere tebdįl olursa maĥall-i istiġrāb degildür, dimekdür.
اگر کنند بمثل ﻁی ساحت اضداﺩ
1379شرنگ

ﺯ ﻁبع شهد بکامی ﺭﻭﺩ بطبع

6. Eger konend be-meŝel ŧayy-ı sāĥāt-i eżdād
Zi-ŧabǾ-ı şehd be-kāmį reved be-ŧabǾ-ı şereng
“Sāĥat” meydān dimekdür. “Eżdād” “żıdd”uŋ cemǾidür. Meŝelā āteş ile bārūd ve ķar ile
güneş ve ħāk ile bād ve ecel ile śıĥĥat ve zehr ile şeker ve ķįs Ǿaleyhi’l-bevāķį1380. “Şereng”
zehr dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: fi’l-meŝel eger ol esb-i küĥeylān neseb-i sāĥāt-ı eżdādı ŧay itmek ķaśd iderse
ŧarfetü’l-Ǿaynda irişür. YaǾnį lüġātı źikr olınan eżdād ki buǾdiyetleri ķıyāmete dek birbirine
ķarįn olmaķdan başķa ŧay itmekle şehd ile şerengüŋ miyāneleri celb olmaķ ħārıķ-ı Ǿāde iken
fi’l-meŝel ol raħş-ı śafā-baħş eżdād-ı meźkūruŋ miyānesinüŋ sāĥātini ŧay itmek murād eylese
ān-ı vāĥidde celb ü ŧay eyleyüp birinden āħire varur, dimekdür.
ﻭگر کنند بوی نسبت ﺩﺭنگ بسهو
1378

Öyle bir sıçrayan ki sıçradığı zaman onun bedeninin özü dar gömlekten çıksa yeridir.

1379

Eğer mesela zıtların sahasından geçerse, tatlı tabiatından kolaylıkla zehir tabiatına gider.

1380

Gerisini bundan kıyas edin.
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1381ﺩﺭنگ

شتاﺏ فهم شوﺩ بعد اﺯ این ﺯلفظ

7. Veger konend būy nisbet-i direng be-sehv
Şitāb fehm şeved baǾd ez-įn zi-lafž-ı direng
“Direng” ŧurġunluķ ve tenbellik dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger ol raħş-ı śafā-baħş sehv ü ħaŧā ŧarįķiyle Ǿalāmet-i direngi nisbet iderler
ise yaǾnį vāķıǾu’l-ĥāl olmayup sehv ile aŋa ŧurġunluķ ĥāletin nisbet iderlerse bundan śoŋra
lafž-ı direngden şitāb fehm olınur. YaǾnį anuŋ tįz-reftārlıġı derece-i ġāyetden geçmiş iken
ĥālet-i direngi aŋa nisbet eyleseler derĥāl lafž-ı direngį şitāba münķalib olup külliyyen
[143a]
lafž-ı direng aradan ķalķar, dimekdür.
ﺯمانه گفت ﺯهی آسماﻥ قوﺱ ﻭ قزﺡ
1382تنگ

بزیر سینه اﻭ چوﻥ بدید ﺯﺭین

8. Zamāne goft zihį āsumān u ķavs-ı ķuzaħ
Be-zįr-i sįne-i ū çün bedįd zerrįn teng
“Ķavs” ǾArabįde yay dimekdür. Lākin ķavs u ķuzaħ şol Ǿalāmetdür ki yaġmur sükūnet
bulduķda çehre-i āsumān üzerine çekilür. Türkįde Meryem aŋa ķuşaġı ve alāyim-i semā daħı
dirler. “Teng” ķolan dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zamāne çünki ol esbüŋ sįnesi altında zerrįn ķolanı gördi, fi’l-ĥāl zihį āsumān
ve zihį ķavs-i ķuzaħ didi. YaǾnį esbi āsumāna ve zerrįn ķolanı ķavs-i ķuzaħa temŝil ŧarįķiyle
zamāne ol esbi ziyāde taĥsįn eyledi, dimekdür.
ستاﺭﻩ گفت که اینک سپهر ﻭ چشمه مهر
1383النگ

نشانه سم اﻭ ﺩید چوﻥ برﻭی

9. Sitāre goft ki įnek sipihr ü çeşme-i mihr
Nişāne-i süm-i ū dįd çün be-rūy-ı eleng

1381

Eğer ona yanlışlıkla duraksama nispet edilirse ondan sonra duraksama sözünden hız anlaşılır.

1382

Onun göğsünün altında altın renkli bağı görünce felek, ne güzel gökyüzü ve gökkuşağı, dedi

1383

Çimenlikte onun atının toynağının izini görünce yıldız, işte gökyüzü ve güneş pınarı, dedi.

890

“Süm” żamm-ı sįn ve mįm ile ŧırnaķ dimekdür. “Eleng” żamm-ı hemze ve sükūn-ı lām u nūn
ile çemenzār ve çayır yerlerine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Çemeni āsumāna ve naǾli çeşme-i ħurşįde temŝil ŧarįķiyle buyurur ki: Rūy-ı
āsumāndan sitāre aşaġa nažar idüp ol esb-i śabā-reftāruŋ ŧırnaġı naǾlinüŋ nişānesini göricek
didi ki: Ĥayf! Bizüm bunda ŧurduġumuz meger sehv imiş. Zįrā işte aşaġa āsumān ve çeşmei ħurşįd. YaǾnį maĥall-i çayırda sitāre ol esbüŋ naǾlin şaǾşaǾasın göricek āsumānda sitāreler
didi ki: İşte āsumān ol maĥal imiş ve işte çeşme-i ħurşįd. Pes bize bu maĥalde ŧurmaķ meger
sehven imiş, dimekdür.
حساﺏ ﻁوﻝ امل ﺩﺭ فضای میدانش
1384فرسنگ

چو نقطه امدﻩ است ﺩﺭ شماﺭﻩ

10. Ĥesāb-ı ŧūl-ı emel der-ķażā-yı meydāneş
Çü noķŧa āmedeest der-şumāre-i ferseng
“Ŧūl-ı emel” dünyā ħuśūśiçün ziyāde māl-i ĥülyāya dirler. “Ferseng” on iki biŋ adım yire
dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol esb-i serįüǾs-seyrüŋ pertev-endāz eyledügi meydānı feżāsında ŧūl-ı
emelüŋ ĥesāb-ı ferseng-şumārında keǿenne bir noķŧadur. YaǾnį anuŋ cevelān eyledügi feżāsı
ol ķadar bį-nihāye vüsǾatlüdür ki eger ŧūl-ı emel dırāzlıġını anda ferseng ile şumār olınsa
ancaķ bir noķŧa miķdārı cürmi ve ŧūlı olur. YaǾnį mādām ki ol esb-i āsumānį-şitābuŋ aŋa
göre cevelāngāhı daħı muķarrerdür. Murād Mįr Ebū’l-Fetĥ’üŋ zįr-i idāresinde memālikin
vüsǾatgehligidür. Ĥāśılı ol esbüŋ cevelān yeri bir mertebe ŧūl u dırāzdur ki ferseng şumārında
ŧūl-ı emel ancaķ bir noķŧa miķdārıdur, dimekdür.
ĶıŧǾa:
شهی که صیقل ﺭﺃﻯ هدایت افرﻭﺯﺵ
1385ﮊنگ

چناﻥ ﺯﺩﻭﺩ ﺯ آیینه ها کدﻭﺭﺕ

11. Şehį ki śayķal-ı reǿy-i hidāyet-efrūzeş
Çünān züdūd zi-āyįnehā küdūret-i jeng

1384

Onun meydanının genişliğinde dünya arzulrının uzunluğunun hesabı fersahlar yanında bir nokta gibidir.

1385

Öyle bir sultan ki onun yol gösterici aklının cilası aynalardan bulanıklık pasını öyle sildi ki.

891

“Züdūd” pasdan açmaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda şerĥ ü beyān olan raħşuŋ rākibi bir pādişāh-ı Ǿālį-ķadr ki anuŋ
[143b]
hidāyet-efrūz reǿy-i śayķalı āyįne-i dilleri küdūrāt-ı jengden ancılayın güşād eylemişdür ki
yaǾnį bir Ǿālį-ķadr pādişāhdur ol ki dehrüŋ āyįne-i göŋüllerinden jeng-i küdūrātı anuŋ
hidāyet-efrūz olan reǿy-i muśayķalı ancılayın güşād eylemişdür ki.
که برﺩﻩ شاهد ایماﻥ برای کحل بصر
1386فرنگ

سیاهی اﺯ شکن ﺯلف لعبتاﻥ

12. Ki borde şāhid-i įmān berāy-ı küĥl-i baśar
Siyāhį ez-şiken-i zülf-i luǾbetān-ı Fireng
“Şāhid-i įmān” įmān maĥbūbı dimekdür. “LuǾbetān-ı Fireng” Fireng’üŋ luǾb idici
maĥbūbları dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Küdūret-i jendgen Ǿālemi bir mertebe güşād eyledügi küĥl-i baśarį-i şāhid-i
įmān luǾbetan-ı Fireng’üŋ zülfinüŋ ķıvrıġınuŋ siyāhlıġından almışdur. YaǾnį luǾbetan-ı
Fireng ki įmāndan bį-behre iken şimdi şāh bir mertebe küfr-i žulumātı ve jeng-i küdūrātı
āyįne-i dillerden maĥv eyledügi şāhid-i įmān küĥl-i baśarı anlaruŋ zülfi siyāhlıġından alur,
dimekdür. Ĥāśılı luǾbetan-ı Fireng įmān ile müşerref olup şān u şöhret-i įmāna revnaķ
virdiler, dimekdür.
مطرفشاﻥ شوﺩ اﺭ ابر قهرﻩ اﻭ بر کوﻩ
1387سنگ

شوﺩ چو آﺏ ﻭ ﺩﺭ آید بزیر صفحه

13. Maŧar-feşān şeved er ebr-i ķahr-ı ū ber-kūh
Şeved çü āb u der-āyed be-zįr-i śafĥa-i seng
Maĥśūl-ı Beyt: Ol pādişāh-ı nāfiźü’l-ĥükmüŋ ķahr buludı eger ŧaġlar üzerine matar-feşān
olursa yaǾnį ķahr ŧarįķiyle kūhlara yaġmur śaçarsa anuŋ şiddet-i ķahrı ħavfından ŧaġlar śu

1386

İman güzeli gözüne sürmesi yapmak için Frenk’in aldatıcı güzellerinin saçının kıvrımından siyahlık

almıştır.
1387

Eğer onun gazap bulutu dağın üzerine yağmur saçmaya başlarsa dağ su gibi olur taşın altına girer.

892

gibi arınup ŧaş altından cārį olurlar. Ve’l-ĥāśıl kemāl-i ħavflarından ŧaġlar eriyüp zįr-i
sengden śular aķar, dimekdür.
ایا شهی که بدﻝ گرمئ حمایت تو
1388کلنگ

برﻭی بیضه شاهین نشسته ماﺩﻩ

14. Eyā şehį ki be-dil-germį-i ĥimāyet-i to
Be-rūy-ı beyża-i şāhįn nişiste māde küleng
“Germį-i dil” göŋül ķızġınlıġından kināyedür ki murād şefķatdür. “Māde küleng” ŧurnanuŋ
dişisine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Zihį pāk-nejād pādişāh ki mübārek göŋlinüŋ şefķat u merĥametin ĥıfž u
ĥimāyesiyle yaǾnį kemāl-i merĥamet ü mürüvvetinden Ǿāleme olan ĥimāyeŋ bir
mertebededür ki ĥayvānāt ve cins-i ŧuyūra bile iśābet idüp kesb-i ĥużūr birle şāhįn yuvası
yumurtaları üzerinde dişi ŧurna oŧurup anları idāre birle yumurtlamadadur. Pes bu miŝillü
ĥarekāt-ı ĥārıķ-ı Ǿādet bir keyfiyet ise de senüŋ ĥimāyeŋ ancaķ bugün aĥkāmı fiǾle
getürmişdür, dimekdür.
اگر ﺩهی بضمیرﺕ عناﻥ نظم اموﺭ
1389ﮊنگ

ﺭﻭﺩ بصنعت ﺭﻭشنگری ﻁبیعت

15. Eger dehį be-żamįret Ǿinān-ı nažm-ı umūr
Reved be-śanǾat-ı rūşengerį ŧabįǾat-ı jeng
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh-ı Ǿadālet-penāh! Nažm-ı umūr-ı Ǿālemi eger żamįr-i münįrüŋe
ĥavāle ider iseŋ yaǾnį kāffe-i Ǿālemiyān umūr-ı nažmuŋa irāde-i Ǿaliyye-i ħidįvānın taǾaluķ
ider ise hemān-dem ŧabįǾat-ı jeng śanǾat-ı rūşengerüŋe münķalib olur. Ve’l-ĥāśıl ĥükmüŋ
[144a]
Ǿāleme bu nevǾle nāfiźdür, dimekdür.
بعوﻥ عینک ﺭﺃﻯ تو اعمئ فطرﺕ

1388

Ey şah ki senin himayenin gönül sıcaklığından dolayı dişi turna, şahin yumurtası üzerine oturmuştur.

1389

Eğer işleri düzene sokma dizginini kendi zamirine verirsen paslı tabiat aydınlatma sanatına doğru gider.

893

1390آهنگ

کند مشاهدﻩ اﺯ نغمه صوﺭﺕ

16. Be-Ǿavn-i Ǿaynek-i reǿy-i to aǾmā-yı fıŧrį
Koned müşāhede ez-naġme śūret-i āheng
“ǾAynek” ķuvve-i baśarda żaǾfı olanlar gözlerine ķuvvet-i baśar içün istiǾmāl eyledükleri
āyįnedür. “AǾmā-yı fıŧrį” māderinden aǾmā tevellüd eyleyen kimesneye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Reǿy ü feŧānetüŋ Ǿavnı gözligiyle aǾmā-yı fıŧrį bir mertebe binā olur
ki naġme vü terennümüŋ āhengi vaķtinde śūret-i naġmeyi yaǾnį çehre-i naġamātı müşāhede
eyler. Ve’l-ĥāśıl naġme ki nefs ü nuŧķ ile ĥuśūl-peźįr olmış bir keyfiyet-i rūĥānįdür, luŧfuŋ
iǾānesi müǿeŝŝirdür ki aǾmā-yı fıŧrįye iśābet eylese śūret-i naġmeyi müşāhede eyler,
dimekdür.
بکاشتند برای نمونه صوﺭﺕ ﺩهر
1391نیرنگ

جهاﻥ جاﻩ ترا میزﺩند چوﻥ

17. Be-kāştend berāy-ı nümūne śūret-i dehr
Cihān-ı cāh-ı to-rā mįzedend çün nįreng
“Be-kāştend” ekdiler dimekdür. “Mįzedend” urdılar dimekdür. “Nįreng” ĥįle vü naķş
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Cāh u celāletüŋ cihānını mādām ki naķşe urdılar, yaǾnį şevketüŋ
naķşını ižhār idecekleri vaķt ibtidā işbu dehrüŋ peyker ü śūretini nümūne içün ekdiler. Ve’lĥāśıl nuķūş-ı Ǿālemi ibtidā eylemekden maķśad ancaķ senüŋ cāh u celālüŋ nümūnesi tā ki
aŋa göre tertįb-sāz-ı ķavāǾid-i şevketüŋe şürūǾ olına, dimekdür.
محیط عالم جاﻩ تو ﺩاﺭﺩ آﻥ ﻭسعت
1392تنگ

که بر شکوﻩ الهی هست ﺩاﺋرﻩ اﺵ

18. Muĥįŧ-i Ǿālem-i cāh-ı to dāred įn vüsǾat
Ki ber-şükūh-ı ilāhį hest dāǿireeş teng

1390

Doğuştan kör olan kimse senin düşünce gözlüğünün yardımıyla aheng suretinden besteleri görür.

1391

Senin ihtişam dünyanı süslerken bir örnek olarak dünyanın yüzünü ektiler.

1392

Senin ihtişam dünyanın çevresi o kadar geniştir ki onun dairesi (sadece) Allah’ın büyüklüğü yanında dardır.

894

“Şükūh” heybet ü Ǿažamet dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! ǾĀlemi iĥāŧa itmiş cāh u şevketüŋ şol vüsǾati ŧutar ki Ĥaķ TeǾālā’nuŋ
celālet ü Ǿažameti üzerine tengdür. YaǾnį muĥįŧ-i Ǿālem olan cāhuŋ ŧūlı vü Ǿarżı bir mertebe
vüsǾatlüdür ki ancaķ muĥįŧ-i kevn ü mekān Ĥaķ TeǾālā’nuŋ Ǿažamet ü kibriyāsından
küçükdür. Yoħsa māsivādan vüsǾatlüdür, dimekdür.
ﺯهی محاﻝ چو حفظت ببحر خیمه ﺯند
1393نهنگ

که بعد اﺯ این شکند ﺯﻭﺭﻕ حباﺏ

19. Zihį muĥāl çü ĥıfžet be-baĥr ħayme zened
Ki baǾd ez-įn şikened zevraķ-ı ĥabāb neheng
“Ĥabāb” śu üzerinde ķabarcıķlara dirler ki anı zevraķ Ǿad buyurmışlardur. “Neheng” timsāĥ
didükleri balıġuŋ ismidür ki ekŝeriyā deŋizde sefįneler andan iĥtirāz üzere olurlar imiş.
Maĥśūl-ı Beyt: Şevket ü śalātanatuŋ ĥıfž u ĥimāyesi mādām ki baĥr üzerine ħayme-zen ola,
Ǿaceb muĥāldür ki andan śoŋra ĥabāb-ı żaǾįfü’l-esbābuŋ zevraķın neheng-i kūhāsā şikest
eyleye. YaǾnį Ǿāleme ĥimāyeŋ ol mertebe iśābet itmiş ki baĥr-ı muĥįŧde zevraķ-ı ĥabābı
neheng-i kūh denk şikest itmeye cesāret idemez, dimekdür.
اگر نه ﻁبع تو محمل ﻁراﺯعالم بوﺩی کي
1394فرهنگ

عرﻭﺱ علم نشستی بهوﺩﺝ

20. Eger ne-ŧabǾ-ı to maĥmil-ŧırāz-ı Ǿālem būdį key
ǾArūs-ı Ǿilm nişestį be-hevdec-i ferheng
“Maĥmil” yüklük ve meclis aġırlıġına daħı istiǾmāl iderler. “Egerne”nüŋ ne’si būdį’ye
[144b]
żamįrdür. “Ne-būdį” yerine aħź olınur. “Hevdec” maħfe ve meclisüŋ bālāsı.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! ŦabǾ-ı Ǿadālet-perverüŋ maĥmil-ŧırāz-ı Ǿālem olmayaydı ķaçan
Ǿarūs-ı Ǿilm Ǿaķl ferhengi maĥfiline geçüp oŧurabilürdi? Ferheng Ǿaķl ıssı ve hünerver

1393

Senin koruyucu gücün denizlere çadırını kurarsa bundan sonra timsahın köpük teknesini kırması ne kadar

imkânsızdır.
1394

Eğer senin tabiatın âlem mahmilini süslemeseydi ilim gelini kültür mahfesine nasıl otururdu.

895

dimekdür. YaǾnį Ǿilme riǾāyetüŋ olmayaydı ķaçan cümle eşyādan ehl-i Ǿuķūl Ǿindlerinde
muǾteber ü maķbūl olurdı? dimekdür.
ﺩﻝ سیاﻩ عدﻭی ترا اگر گویند
1395ﻭﺭنگ

که نسبتی بسپهرﺵ بوﺩ بهیﺄﺕ

21. Dil-i siyāh-ı Ǿadū-yı to-rā eger gūyend
Ki nisbetį be-sipihreş buved be-heyǿet ü reng
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Rū-siyāh u seng-dil, Ǿadūŋı reng ü heyǿet ħuśūśında sipihre nisbet
iderler. YaǾnį Ǿadū-yı bed-peykeri sipihre beŋzedürler ise fi’l-ĥāl:
بیرﻭﻥ ﺭﻭند عناصر عصیرﻭﺵ ﺯ فلک
1396تنگ

ﺯ بسکه ﺩاﺋرﻩء آسماﻥ بگرﺩﺩ

22. Bįrūn revend Ǿanāśır Ǿaśįrveş zi-felek
Zi-bes ki dāǿire-i āsumān be-gerded teng
“ǾAnāśır” felegüŋ Ǿanāśır-ı erbaǾasıdur. Meŝelā kūre-i ħāk ve kūre-i āb ve kūre-i hevā ve
kūre-i nār gibi. “ǾAśįr” üzüm şırasına dirler. “Teng” śıķındıdan kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger Ǿadū-yı rū-siyāhı reng ü heyǿetde fi’l-meŝel temŝil ŧarįķiyle sipihre
nisbet iderlerse dāǿire-i āsumān bir mertebe dūçār-ı zįķ-ı girįbān ve giriftār-ı tengnāyį-i bįsāmān olur ki der-ĥāl Ǿaśįrveş felekden Ǿanāśır-ı erbaǾa ŧışra dökilür. YaǾnį sipihr ol bedrengi kendisine nisbet itdüklerin gūş idicek ol ķadar śıķındıya giriftār olur ki tengliginden
Ǿanāśıruŋ anda ŧurmaġa mecāli ķalmayup der-ĥāl Ǿaśįrveş süzilür, ŧışra aķar, dimekdür.
فرﻭﻍ شعله قهرﺕ فتد چو ﺩﺭ اجساﻡ
1397خرچنگ

بچشمه ﺯاﺭ بزاید سمندﺭ اﺯ

23. Fürūġ-ı şuǾle-i ķahret füted çü der-ecsām
Be-çeşmezār be-zāyed semender ez-ħarçeng

1395

Eğer senin düşmanının siyah yüreğini eğer şekil ve renk olarak feleğe benzetirlerse.

1396

Gökyüzü dairesi çok fazla dar olduğundan dolayı unsurlar usare gibi felekten dışarı çıkarlar.

1397

Senin gazap alevinin ışığı cisimlerin üzerine düşerse pınar kenarında yengeçten semender doğar.

896

“Ecsām” cism’üŋ cemǾidür ki murād ecsām-ı ĥayvānātdur. “Be-zāyed” ŧoġar ve žuhūr eyler,
dimekdür. “Ħarçeng” śu içince zindegānįlik iden maħlūķdan yengeç didükleri cānverdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! ŞuǾle-i ķahruŋ fürūġı eger ecsām-ı muħtelife içine düşerse yaǾnį
āteş-i ķahruŋ aydınlıġı ecsām-ı mevcūdāt üzerine şaǾşaǾa śalarsa ecsām-ı maħlūķ bir mertebe
ŧabǾ-ı nārį olup ĥālet-i sūziş kesb eyler ki çeşmezārda yaǾnį śular kenārında taǾayyüş ü
zindegānįlik iden ħarçeng-i ābį ŧabǾından murġ-ı semender tevellüd itmege başlar. Ve’l-ĥāśıl
ecsām-ı cümlesi nārį-ŧabǾ olurlar, dimekdür.
بزﻭﺩ تر بکف آﺭﻡ عناﻥ معنی ﺭا
1398ﺭنگ

که هیبت تو ﺭباید ﺯ ﺭﻭی اعدا

24. Be-zūdter be-kef ārem Ǿinān-ı maǾnā-rā
Ki heybet-i to rubāyed zi-rūy-ı aǾdā reng
“Rūbāyed” ķapar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ǿİnān-ı maǾnāyı tezcek ele getüreyüm. Zįrā senüŋ heybet ü śalābetüŋ rūy-ı
aǾdādan rengi iźāle ider. YaǾnį heybet ü śalābetüŋ bir mertebe şedįdu’s-śavletdür ki aǾdā
müşāhede
[145a]
ile fi’l-ĥāl çehresi lāle-reng iken zerd olup rengi maĥv olur. Pes maǾnāyı tezce aħź ideyüm
tā ki reng-i aǾdā ile maǾnā maĥv olmaya, dimekdür.
خرﺩ عراﺋس ابکاﺭ کفت ﻭ میگرﺩﺩ
1399برنگ

ﺯ بهر آنکه نه ﺭاضی بوﺩ ﺯ ﺭنگ

25. Ħıred Ǿarāǿis-i ebkār goft u mįgerded
Zi-behr-i ān ki ne-rāżį buved zi-reng-be-reng
“Mįgerded” döndi ve rücūǾ eyledi, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Senüŋ medĥ ü sitāyişüŋde beyān eyledügüm maǾnālara Ǿaķl Ǿarāǿisi ebkār diyü ism-i ŧalāķ eyledi. YaǾnį Ǿaķl didi ki: Ele getürdügüm maǾnālar ki ismüŋi
bükerler diyü ism ŧalāķ ideyüm. Lākin yine peşįmān olup rücūǾ eyledi. Şu sebebden ki bu

1398

Senin haybetin düşmanların yüzünden rengini yok ettiği için mana dizginini çok hızlı ele alırım.

1399

Akıl bakire gelinler dedi ve döndü. Bu yüzden renkten renge girmeye razı değildir.

897

maǾnālar renkden renge taĥvįl itmege rāżį degildür. Zįrā Ǿarāǿis-i ebkārda olan zįnet
Ǿārıżįdür. Bunlaruŋ ise Ǿārıżį degildür. YaǾnį zįnetleri ķadįmdür. Pes ebkār-ı Ǿarāǿis diyü ism
ıŧlāķ itmek rāżį degildür, dimekdür.
منش معاﺭﺝ افکاﺭ گفتم ﻭ خجلم
1400ننگ

اﺯآنکه ﺩاﺭﺩ اﺯ این ناﻡ هم بغایت

26. Meneş meǾāric-i efkār goftem ü ĥaclem
Ez-ān ki dāred ez-įn nām hem be-ġāyet teng
“MeǾāric-i efkār” fikrlerüŋ Ǿurūc idicek maĥall. YaǾnį fikrüŋ nihāyet-i mülāĥažası
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu gevher-i maǾānįye Ǿarāǿis-i ebkār diyü Ǿaķl ism ıŧlāķ itmiş iken tekrār
rücūǾ eyledüginden ġayrı kendim bi’ź-źāt bu leǿālį-manžūmları bir ismle tesmiye itmek
tefekkür idüp didüm ki: var ise meǾāric-i efkārdur. YaǾnį fikrüŋ nihāyet-i mülāĥažasıdur.
Ziyāde olamaz didüm. Lākin didügümden baŋa ħaclet vāķıǾ oldı. Zįrā bu maǾnālar bu ismi
daħı kendine revā görmeyüp ġāyetde ĥicāb u Ǿārdadur, dimekdür.
منم که شسته اﻡ اﺯ لوﺡ مدعا نیرنگ
1401ﺭنگ

نه تشنگی کش آنم نه آﺭﺯﻭچش

27. Menem ki şusteem ez-levĥ müddeǾā nįreng
Ne-teşnegį-keş-i ābem ne-ārzū-çeş-i reng
“MüddeǾā” maŧlab u maķśad dimekdür. “Çeş” ŧatıcı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur: Ben ol rind-i ħāne-ber-dūşum ki levĥ-i
müddeǾādan nuķūş-ı ārzū-yı māsivāyı şust-şū eyledüm. YaǾnį ārzū-yı dünyā ve ŧūl-ı emel-i
bį-beķādan el yudum. Pes ne ol maķśadlar teşnesi ve ne anuŋ rengi ārzūsınuŋ ŧatıcısıyum.
YaǾnį esbāb-ı dünyevįden kendime yeǿs getürüp anlardan berį olmışumdur, dimekdür.
بزیر سایه ﻁوبی غنوﺩﻩ اﻡ یعني

1400

Ben ona düşüncelerin miracı dedim ama bu ad da ona dar geldiği için bundan mahcubum.

1401

Ben iddia sayfasından hileleri yıkadım. Ne suya susamış biriyim ne de güzelliklere arzuluyum.
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1402ﺩﺭنگ

نه ﺩﺭ عناﻥ ﺭکابم نه ﺩﺭ ﺭکاﺏ

28. Be-zįr-i sāye-i Ŧūbā ġunūdeem yaǾnį
Ne-der-Ǿinān-ı şitābem ne-der rikāb-ı direng
“Ŧūbā”dan murād bāb-ı tevekküldür. “Ǿİnān-ı rikāb”dan murād cevher ü seħā ve śāĥib-i
ġanįdür. “Direng” ŧurġunluķ dimekdür. Murād ġanį-i ġayr-ı seħā olanlardur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ŧūbā aġacınuŋ zįr-i sāyesinde ımızġanurum. YaǾnį bāb-ı tevekkülde baş
ķorum. Şöyle ki ne rikābuŋ Ǿinānı ve ne direngüŋ rikābındayum. YaǾnį ben şol eşħāś-ı
nāsdanum ki bāb-ı tevekkülde baş ķoyup ķażā vü ķaderullāha rıżā virmişümdür. Pes öyle
degil ki aśĥāb-ı ġınā ve erbāb-ı buħlüŋ Ǿinān-ı iħtiyārında olam ve anlaruŋ şermende-i
[145b]
iĥsānı olam, dimekdür.
بناﺯ بالش تسلیم تکیه کرﺩﻩ مداﻡ
1403بچنگ

کنایتیم بصلح ﻭ تبسمیم

29. Be-nāz-ı bāliş-i teslįm tekye kerde müdām
Kināyetįm be-śulĥ u tebessümįm be-çeng
Mādām ki tekye-i śıdķ u rıżāda ve bāliş-i teslįmde baş ķodum. YaǾnį nāz bālişi ve rıżā vü
tevekküle teslįm oldum. Hemįşe kināyetüm ve işāretüm śulĥla ve tebessümüm cengledür.
YaǾnį başuma āfet-i fitne-i ceng irse ķażāya rıżā birle el-ĥükmü lillāh1404 diyüp āġāz-ı
tebessüm iderüm. Ve daħı śulĥ u taĥsįn gelse ne ħoş ve ne güzel velvelesin işāret iderüm,
dimekdür.
صنم بجیب نه تﺄثیر اﺯ ﺩﺭ اسالﻡ
1405فرنگ

ﺭﺩا بدﻭﺵ نه با یکدیگر بشهر

30. Śanem be-ceyb ü ne-teǿŝįr ez-der-i İslām
Ridā-be-dūş ne bā-yek-dįger be-şehr-i Fireng
1402

Tuba gölgesi altında uykuya dalmışım yani ne acele dizgininde ne durma üzengisindeyim.

1403

Her zaman teslimiyet yastığına yaslanmaktayım barışla kinayede cenkle tebessümdeyim.

1404

Hüküm Allahındır.

1405

Cebimde put taşıdığım hâlde İslam kapısından etkilenmedim. Sırtımda diğeriyle değil hırka ile bile Kafir

memleketine giderim.
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“Śanem” büt dimekdür. “Ridā” śūfįler omuzları üzerine śalduķları şāldur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben şol bį-pervā rind-meşrebüm ki śanemi ceybüme ĥıfž idüp ĥālbuki der-i
İslāmdan müteǿeźźį olmazum. YaǾnį śanemi ceybüme iǾtibār ŧarįķiyle ilķā idüp ikisiyle bile
şehr-i Fireng’e varurum ve aślā dįnüm ħalelinden pervām yoķdur. YaǾnį dįnüm ħalel bulur
ħavfı ķalb ü ħāŧıruma ħuŧūr eylemez. Zįrā cemįǾ-i mümkinātı yek nažarla nigerānum. Ve
yine dįnüme müteǾeźźā vü ħaleli ħavfından mütekeddir olmazam, dimekdür.
بکعبه نغمه ناقوسم آﻭﺭﺩ بسماﻉ
1406اﮊنگ

نماﺯ بت بکنم گر قضا شوﺩ

31. Be-KaǾbe naġme-i nāķūsem āvered be-semāǾ
Namāz-ı büt be-konem ger ķażā şeved ājeng
“Ājeng” ĥükm maǾnāsına istiǾmāl olınur. BaǾżı nüsħalarda “āhjeng” yerine “evreng” vāķıǾ
olmış.
Maĥśūl-ı Beyt: Mevcūdātuŋ vaĥdet-i vücūd ĥasebiyle tecellį-i Ĥaķķ’ı cemįǾ-i mevcūdātda
žuhūr itmiş gördügümden bir ĥāl kesb eyledüm ki ĥįn-i ziyāret-i Beytullāhįye naġme-i nāķūs
beni semāǾa getürür. YaǾnį KaǾbe’ye zāǿir olduġum ĥālde eger gūşuma śadā-yı nāķūs gelse
hemān-dem raķś-āver olup cūşa gelürüm. Zįrā anda daħı tecellį-i Ĥaķ taǾalluķ itmiş,
müşāhede eylerüm. Pes bu sebebdendür ki büte namāz eylerüm. Eger ķażā helāküme ĥükm
idüp fetvā virürse de “put”dan murād cemāl-i mürşiddür ki ehl-i ŧuruķ pįşgāh-ı mürşidde
niyāz u perestiş eylerler. Pes bu namāz perestişinden fāriġ olmazam eger ķatlüme ĥükm cārį
olur ise de.
ﻭگر سرﻭﺩ صمد ﺭیزﺩ اﺯ لبم ﺩﺭ ﺩیر
1407تنگ

نفس همی شکنم ﺩﺭ گلوی سینه

32. Veger sürūd-ı śamed rįzed ez-lebem der-deyr
Nefes ne-mįşikenem der-gelū-yı sįne-i teng

1406

Kabe’de çan sesi beni semaya başlattı. Eğer kaza hüküm olursa puta namaz kılarım.

1407

Eğer manastırda Allah’ın zikri dudağımdan dökülürse dar göğsümün boğazındaki nefesimi kesmem.

900

Eger deyrde lebümden terāne-i śamed cārį olursa, sįne-i teng gelūsında nefsümi şikest
eylerüm. YaǾnį yā Śamed yā Śamed dimege lebümi menǾ eylemem. Zįrā ĥükm-i śamed her
yerde mevcūddur. Yāħūd deyrde bulınduġum ĥasebiyle źikr-i śamedi maħfįce eylerüm tā ki
āyįn-i deyr icrā ola, dimekdür.
برنگ ﻭ بو نیم آلوﺩﻩ ﺯآﻥ سبب ﺩﻭﺭﻡ
1408ننگ

ﺯ گلفرﻭشئ ناﻡ ﻭ شکسته ﺭنگئ

33. Be-reng ü bū niyem ālūde z’ān sebeb dūrem
Zi-gül-fürūşį-i nām u şikeste-rengį-i neng
“Gül-furūş” luġatde gül śatıcıya dirler. Murād şöhret bulayum diyü ħod-furūşluķdur. “Neng”
Ǿār u nāmūs dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Māsivādan bir mertebe berįyüm ki ālāyiş-i dünyā ve reng-i būsıyla ālūde vü
maħlūŧ
[146a]
olmaduġum sebebden şöhret ü nām-furūşluġından ve Ǿār renginüŋ şikesteliginden dūrum.
YaǾnį Ǿālemde nāmum şöhret-yāb olsun. Yāħūd ĥayf ki Ǿarżum şikest oldı diyü ħāŧıra eŝeri melāl įrāŝ itdürmem, dimekdür.
نه ﺩﺭ مذاﻕ من اﺯ نوﺵ عافیت لذﺕ
1409آﮊنگ

نه بر جبین من اﺯ نیش محنت است

34. Ne-der-meźāķ-ı men ez-nūş-ı Ǿāfiyet leźźet
Ne-ber-cebįn-i men ez-nįş-i miĥnet est ājeng
“Ājeng” çįn-i cebįn maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şehd-i Ǿāfiyet ve şeker-i śıĥĥat leźźetinüŋ meźāķında degilüm. YaǾnį Ǿāfiyet
ħuśūśiçün ekl ü şurb ve źevķ ü śafā leźźetinüŋ mübtelāsı degilüm. Ve nįş-i maĥabbetden
daħı cebįnüm çįn-dār ķılmazum. YaǾnį nįş-i miĥnete dūş ve ġam u ġuśśaya der-āġūş olsam.
Ĥāşā ki eŝer-i ālām ile cebįnüm buruşuķ ve pejmürde ola, dimekdür.

1408

Renk ve kokuya bulaşmadım o yüzden de şöhretin gül satıcılığından ve şöhretin solgunluğundan uzağım.

1409

Benim damağımda afiyet şerbetinden bir lezzet bulunmaz ve alnımda çilelerden bir kırışık yoktur.

901

ﺯ ﺫﻭﻕ لب نگزﻡ گر بشهد غوﻁه خوﺭﻡ
1410بشرنگ

نریزﻡ آﺏ ﺩهاﻥ گر فرﻭ شوﻡ

35. Zi-źevķ leb ne-gezem ger be-şehd ġavŧa ħorem
Ne-rįzem āb-ı dehān ger fürū şevem be-şereng
“Leb ne-gezem” ŧudak yalamam maĥallinde istiǾmāl olınur. “Şereng” zehr maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol miĥnet-ħˇār rind-i bį-bākem ki eger şehd ü şekere ġavŧa ursam leźźet-i
źevķinde ŧudak yalamam. Ve daħı vasaŧ-ı şįrįn ki üftāde olsam yine dehānumdan tükürük
dökmem. YaǾnį ne źevķ ü śafā-yı şehd ile dil-ħoşum ve ne zehr-i miĥnet-i ālāmdan
müşevveşüm. Ve’l-ĥāśıl başa her ne gelse ĥaķķumda ħoş bilüp şākirüm. Her ne pįş-i Ǿāşıķ
āyed ħayr-ı ūst1411 mā-śadaķına mažhar düşmişüm, dimekdür.
هجوﻡ ﺩعوئ من ﺩﺭ تساﻭئ اضداﺩ
1412ﮊنگ

کنایتست که آیینه اﻡ نداﺭﺩ

36. Hücūm-ı daǾvā-yı men der-tesāvį-i eżdād
Kināyetest ki āyįneem ne-dāred jeng1413
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda źikri mürūr iden eżdāduŋ tesāvį ve birlemek ve Ǿayn-ı eşyāyı tecellįi Ĥaķ görmek daǾvālarumuŋ hücūmı yaǾnį mümkinātı vaĥdet-i śıfat ile birlemem daǾvāsını
itmekden murād şundan kināyedür ki göŋlüm aślā jeng ü pas ŧutmaz. YaǾnį öyle degil ki
ķalbüm zühd ü taķvādan muśaffā olup ruǿyet-i eŝnām ile jeng-dār ola. Ve’l-ĥāśıl tecellį-i
Ĥaķķ’ı kāffe-i mümkinātda müşāhede eyledügümden hįç nesneden göŋlüm muġayyer
olmaz. Eynemā tuvellū fe ŝemme vechullāh1414 esrārına mažhar olan eşħāś işte bu rütbeye
nāǿil olur, dimekdür.
بلی چگونه بوﺩ ﮊنگ ﺯاﺩ آینه ﺭا
1415فرهنگ

که صیقلی کندﺵ ﺭﺃﻯ شاﻩ با

1410

Eğer şerbetlere dalsam hazdan dudak ısırmam ve eğer zehirlere batsam tükürüğümü dışarı atmam.

1411

Âşığın başına gelen her şey onun için hayırlıdır.

1412

Zıtların eşitliği konusunda benim iddiamın saldırısı, aynamın pası olmadığına bir işarettir.

1413

Derkenar: “Muġber” ġubār’dandur, ŧozlu dimekdür.

1414

“Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır.” (Bakara/2:115)

1415

Evet, eğer ilim sahibi şahımızın aklı onu cilalasa, ayna nasıl pas tutar.
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37. Belį çe gūne buved jeng zād-ı āyine-rā
Ki śayķalį konedeş reǿy-i şāh-ı bā-ferheng
“Ferheng” Ǿaķl ıssı ve hünerver dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Belį levĥ-i dilüm. YaǾnį āyįne-i dilüm ne ŧarįķile jeng-dār olsun ki ol āyįnei dilüm jengini reǿy-i şāh-ı ferheng muśayķal eylemişdür. YaǾnį levĥ-i dilümi mādām ki şāhı ferheng muśayķal eylemişdür. Mümkin mi ki āŝār-ı ġubār-ı māsivādan jeng-dār ola,
dimekdür. Temmetü’l-ķaśįde.
25
Bu Ķaśįde-i Cān-fezā Merĥūm ǾUrfį’nüŋ Kesb-i İstiǾdād-ı MaǾrifetullāh ve İstiĥśāl-i

Tecellį-i Źāt-ı Ālihį Esbābınuŋ Beyānındadur. Ĥaķ TeǾālā Bizi daħı Mütecellįlerinden
Eyleye Āmįn. Āħerinde Ħān-ı Ħānān Medĥidür
[mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün/mefāǾįlün]

ﺯ خوﺩ گر ﺩیدﻩ بر بندی چگویم کاﻡ جاﻥ بیني
1. Zi-ħod ger dįde ber-bendį çe-gūyem kām-ı cān bįnį
[146b]
1416بیني

هماﻥ کز اشتیاﻕ ﺩیدنش ﺫاﺩ هماﻥ

Hemān k’ez-iştiyāķ-ı dįdeneş źād-ı hemān bįnį
“Zi-ħod ger dįde ber-bendį” kendi varlıġını maĥv idüp efǾālini śıfatullāha ķalb itmekle
Ǿālem-i lāhūta teveccüh itmekden kināyedür. “Kām-ı cān” cān murādı yāħūd cān dimāġı daħı
olmaķ mümkindür ki murād tecellį-i cemāl-i şāhid-i bezm-i ezeldür. Yāħūd Cevher-i
Kül’dür ki ol rūĥ-ı insānįdür ve rūĥ-ı insānį ise kesb-i istiǾdād iderek Ǿāķıbet źāt-ı muŧlaķa
rücūǾ idüp irāde-i ĥicāb-ı enāniyet refǾ olup deryā-yı bį-nihāyet vaĥdet menziline ķadem
baśmaġla iķtiżā-yı amāl-i Ǿāşıķān olan dįdār-ı yāruŋ hemįşe reǿyį vü merǾįsi olur. “Cān”
kelimesi egerçi cümle ĥayvānāta maħśūś ise de rūĥ-ı insānį ancaķ benį ādeme maħśūśdur ki
anuŋla nuŧķa gelüp śafĥa-i Ǿademden śavt u laĥn ile envāǾ-ı kelimāt-ı ġarāǿibi varaķ-ı žuhūra
getürür. Ve bu vechile tecellį-i dįdār-ı yār keyfiyeti mübeyyen nice ehl-i kemālüŋ āŝārı
meşhūd olmışdur. Şeyħ ǾAŧŧar’uŋ Gülşen-i Rāz’ı vesāǿir źevātuŋ āŝārları gibi.

1416

Ne diyeyim, eğer kendinden gözünü kapatırsan can zevkini görürsün. Yani görmek istediğin şeyi görürsün.
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ŞiǾr:
ﺯ خوﺩ بیرﻭﻥ گر آیی
خویشرا با ﺯﻭالمنن بینی
جهاﻥ پر شراﺭیرا
گلستاﻥ سمن بینی
تو یوسف ﻁلعتی ﺩﺭ چاﻩ
جسم خویش افتاﺩ
شعاﻉ مهر عالمتاﺏ ﺭا
ﺯاﻥ ﺭﻭﺭسن بینی
اگر یکدﻡ بیرﻭﻥ آیی
اﺯ این ﺩﺭیای پر آشوﺏ
بهرجا چشم انداﺯی
1417بینی

هزاﺭاﻥ یاسمن

Ĥāśıl-ı kelām terk-i māsivā idüp varuŋı yoķluġa ifnā ve źātuŋı śıfat-ı muŧlaķa ilķā itmek
vādįlerini tertįb ider iseŋ, ol vaķt dįde-i cān her ķanķı cānibe nāžır olur ise kendisine perde
ĥāǿil olmayup kesb-i tecellį-i źāt eyler. Ve daħı mıśrāǾ-ı ŝānįde olan źād’uŋ birine baǾżı
nüsħalarda “rāz” diyü taĥrįr eylemişlerdür. Ve mıśrāǾ-ı meźkūrda iki kerre hemān taǾbįri
çendān çesbān u elyaķ olmaduġından keźālik baǾżı nüsħalarda beyān diyü źebr olınduġını
gördüm. Bu śūretde “Źād-ı hemān” yerine “rāz-ı beyān” getürülse mevķiǾindedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cūyā-yı tecellį-i źāt v’ey ķāśid-i maķśad-ı ebed-ĥayāt! Eger kendiŋden
dįde-i bināyı ķapayup kendi iķlįm-i vücūduŋdan źāt-ı muŧlaķa teveccüh eyler iseŋ yaǾnį terki terk ve maĥv-ı hestį ile kendi źāt-ı ĥaķįķatüŋe tįr-i nažaruŋ atar iseŋ, ol vaķt ne diyeyüm
nüsħa-i kübrā olan śaĥįfe-i derūnda cān-ı maġzuŋ ve kām-ı dilüŋ yaǾnį Ǿālem-i lāhūtı tecellį
eylersüŋ. Zįrā anı tecellį itmek iştiyāķıyla bu dār-ı ħarābeye gelmegi iħtiyār eyledüŋ. Pes
maǾlūmuŋ olsun ki küllį fān1418dan śoŋra kendi źātına įmǾān-ı nažar eyler iseŋ anı kendinden

1417

Kendinden dışarı çıkarsan kendini nimet verici allah ile birlikte görürsün. Alevler dolusu dünyayı yasemin

bahçesi olarak görürsün. Sen kendi cisminin kuyusuna düşen Yusuf yüzlü birisisin ve o yüzden de dünyayı
ısıtan güneşin ışığını ip olarak görürsün. Eğer bir an bu çalkantılı denizden dışarı çıkarsan göz attığın her yerde
binlerce yasemin görürsün.
1418

Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. (Rahman/55:26)

904

ruǿyet idersüŋ. Ĥāśılı ŧālib-i tecellį-i źāt iseŋ kendi iķlįm-i vücūdında. Pes ber-minvāl-i
muĥarrer kendiŋden dįde-i
[147a]
žāhiri ķapayup teveccüh eyler iseŋ ol rāz-ı nihānı Ǿayān görürsüŋ, dimekdür.
کسی کز ملک معنا میرسد خوﺩ ﺭا بداﻥ بنما
1419بیني

که گر مس ﻭا نمایی کیمیا ﺭا اﺭمغاﻥ

2. Kesį k’ez-mülk-i maǾnā mįresed ħod-rā be-dān be-n’mā
Ki ger mis vā-nümāyį kįmyā-rā armaġan bįnį
“Be-dān be-nümā” şaħś-ı meźkūra göster, dimekdür. “Mis” baķıra dirler. “Vā-nümāyį”
āşikāreden gösteresün, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cūyā-yı tecellį-i ilāh v’ey ŧālib-i maǾrifetullāh! Eger saŋa maǾnā
mülkinden bir üstād-ı kāmil irişür ise yaǾnį taĥśįl-i tecellį-i źāt ve istiĥśāl-i ķurbiyet-i efǾāl
u śıfat itmiş bir źāt-ı kerįmü’l-aħlāķ ile muķārenet ider iseŋ, ol vaķt kendiŋi ol üstād-ı kāmile
irāǿe itdürüp bįmār kendini ŧabįbe gösterüp iķtiżā iden edviyenüŋ temennįsinde olduġı gibi
sen daħı keźālik giriftār olduġuŋ dāǿ-i Ǿuđāluŋ defǾine devā temennįsinde olasuŋ. Zįrā şaħśı meźkūr bir muķallid-i cihāndur ki fi’l-meŝel kendiŋi ol źāta baķır śıfatında ķalb gösterür
iseŋ kendiŋi kendiŋe kimyāyı armaġan görürsüŋ. YaǾnį şāħś-ı meźkūr seni zer-i ħāliś idüp
yine seni saŋa kimyā olduġuŋ ĥālde armaġan u pįş-keş itmiş, görürsüŋ. Ĥāśılı anlar
muķarreb-i dergāh-ı aĥadiyetdür. Nažar-ı kimyā-eŝerleriyle defǾaten Ǿiśyānı sebebiyle
derūnı baķır gibi siyāh olmış ķalbe nažar buyurursalar zer-i ħāliś gibi Ǿayār-ı tām ve mürşidi kāmil gibi irşād-ı tamām iderler. Pes bu pend ü vaśiyeti śımāħ-ı cāndan endāħte-i vādį-i
nisyān itmeyüp anlar ile ĥįn-i mülāķātda kendiŋi dūr u menfūr itmeyüp eyyāmuŋ ġalebe-i
ġaflete aldurma, dimekdür.
ﺯﺭ ناقص عیاﺭﺕ پیش اﺯ آﻥ بر کیمیا میزﻥ
1420بیني

که هم ﺯﺭهم محک ﺭا شرمساﺭی امتحاﻥ

3. Zer-i nāķıś-Ǿayāret pįş ez-ān ber-kįmiyā mįzen

1419

Anlam mülkünden gelen kimseye kendini göster. Çünkü eğer bakırı gösterirsen kimyayı armağan olarak

görürsün.
1420

Hem altın hem mihenk taşı mahcup kalmadan önce ayarı düşük altınını kimyaya sürt.
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Ki hem zer hem miĥek-rā şermsārį imtiĥān bįnį
“Kimyā”dan murād śafvet ü feyż-i terbiye-i Ǿālį-himmetdür. “Zer”den murād muħāŧabunbihüŋ kendi rūĥı ve nefsi ve źātıdur. “Miĥek” herkesüŋ Ǿayārın bildürici şeyǿ-i maħśūśadur
ki murād Ǿaraśātda ruǿyet-i aǾmālden kināyedür. Lafž-ı “imtiĥān” ise kelime-i maśdar ki
herkes ižhār-ı hüner içün vażǾ olınmışdur. Meŝelā bir şeyǿ Ǿayne’l-yaķįn maǾlūm idinmek
imtiĥān ŧarįķiyle miĥeke ururlar tā ki anda şek ü şübhe ķalmaya.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ħˇāhende-i tecellį-i Ħudā, kendi zer-i nāķıśu’l-Ǿayār olan hüner ü efǾāl u
śıfatuŋı andan evvel bir kimyā-yı saǾādete irişdür ki hem zer ve hem miĥek imtiĥān şermsārı
ve rüsvāsı olmayalar. YaǾnį kendi nefsüŋi bir mürebbį-i śāĥib-saǾādet terbiyesi şerefiyle
andan evvel pāk ve zer-i ħāliś eyle ki rūz-ı cezā ve meydān-ı bükāda herkesüŋ hünerini
imtiĥān-ı miĥek ideler tā ki senüŋ aǾmāl-i nāķıśu’l-Ǿayār ve miĥek-i maĥall-i imtiĥān olan
Ǿaraśātda rüsvāy-şode-i imtiĥān ve şermsārį-i melāǿik ü ġılmān olmayalar. Ĥāśılı kendiŋi
henūz ĥayātda
[147b]
iken taŧhįr itmek ķaydında olasuŋ tā ki āħiretde ĥużūr-ı Bārį’de kendiŋ ve hünerüŋ imtiĥān
şermendesi olmayasuŋ, dimekdür.
چو سلطاﻥ غیوﺭی ﺩﺭ خصم بدگوهر
1421بیني

بکش ﺯاﻥ پیشتر خوﺩ ﺭا که جوﺭی ﺩشمناﻥ

4. Çü sulŧān-ı ġayūrį der-ħaśm-ı bed-gevher
Be-keş z’ān pįşter ħod-rā ki cevrį düşmenān bįnį
“Ħaśm-ı bed-gevher”den murād nefs-i emmāredür ki envāǾ-ı śanāyiǾ ü bedāyiǾ-i menhiyāt
ile iķlįm-i vücūd pādişāhı olan rūĥ ve Ǿaķl-ı evvelüŋ ħaśm-ı ķavįsidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ħudā-perest! Çünki sen pādişāh-ı ġayūr ve şehenşāh-ı şecāǾat-meşmūl
olup cemįǾ-i maħlūķāt senden istiǾāne ŧaleb itmekde olduķlarını meczūm itmişiken ne
lāzımdur ki haśm-ı bed-gevherüŋ esįr-i kemendi ve ġulām-ı ķayd u bendi olasuŋ. Pes andan
evvel ol ħaśm-ı bed-gevherüŋ ķatl ü iǾdāmına dāmen-i ġayreti der-miyān eyleye ki cevr-i

1421

Kötü zatlı düşmanın eline düşen namuslu bir sultan gibi, düşmanların kınamasına maruz kalmadan önce

kendini öldür.
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düşmenānı göresüŋ. YaǾnį kendiŋi fenā-fillāh itmekle “Mūtū ķable en temūtū”1422
mażmūnına mā-śadaķ iderek ħaśm-ı bed-gevher olan düşmen nefsüŋ ķatline ihtimām ve
maĥv u iǾdāmına diķķat-i tamām eyle ki andan ĥuśūle gelen düşmenān cevr ü cefāsını ruǿyet
itmeyesün. Vālā ber-minvāl-i muĥarrer ĥarekete himmet ve anuŋ ķatl-i iǾdāmına diķķat
itmez misüŋ? Bir gün manžūruŋ olur ki iķlįm-i vücūduŋ elden gidüp sulŧānlıķ eŝeri daħı
ķalmaya. Ve bed-gevher olan nefs ü şeyŧānuŋ esįr-i kemendi ve ġulām-ı ķayd u bendi olup
envāǾı cevr ü cefālar ile giriftār-ı Ǿuķūbāt-ı şedāǿid olmış görürsüŋ, dimekdür. Yāħūd dimek
olur ki eger sen pādişāh-ı ġayret-penāh iseŋ ħaśm-ı bed-gevher olan nefsi zindān-ı iķlįm-i
tende ķatl ü iǾdām eyle tā ki yārın ķıyāmetde ol düşmenlerüŋ cevr ü cefāsını görmeyesüŋ.
Ve bu vechile maǾnā ħoşdur. MaǾnā-yı evvelįsi baǾżı ħˇācelerüŋ reǿyiyle taĥrįr olınmışdur.
ﺭﻭاﻥ اﺯ خشم ﻭ شهوﺕ ﺩﺭ عذاﺏ اﺯ بهر تن تا کي
1423بیني

ﺩﻭ گرﮒ میش پرﻭﺭ ﺭا جگر خای شباﻥ

5. Revān ez-ħaşm u şehvet der-Ǿaźāb ez-behr-i ten tā key
Dü gurk-ı mįş-perver-rā cigerħā-yı şubān bįnį
“Revān” cān maǾnāsınadur. “Şehvet” laǾnet-i maǾlūmedendür ki mažhar-ı ħıśm u ĥırśdur.
“Dü gurk” didügi bunlara işāretdür ki iķlįm-i tende bunlar gurk-i ħūn-ħˇār nevǾindendür.
“Mįş” luġatde ķoyun maǾnāsına ise de bu maĥalde źikr-i irāde-i ĥāl nevǾinden olmaġla
ħˇāhişāt-ı nefsāniyyeye dirler. “Şubān”dan murād rūĥ-ı insānįdür ki vücūd anuŋ ĥıfž u
ĥırāsetindedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cūyā-yı raĥmet-i Raĥmān! Rūĥ ki sulŧān-ı iķlįm-i ten ve pāsbān-ı ķalǾa-i
bedendür. Ĥayf ki ġalebe-i ħışm ve istįlā-yı şehvet ile hemįşe dūçār-ı Ǿaźāb-ı elįm ve giriftārı Ǿuķūbet-i müǿlįmdür. Pes ķaçana dek vücūddan ötüri yaǾnį istirāĥat-i beden-i fānį içün
ķoyun etiyle bu iki gurk-ı ħūn-ħˇārı beslemek ķaydında olsaŋ
[148a]
gerek? Zinhār ve zinhār ki ol iki ķurdlar şubān-ı rūĥuŋ cigerini yimiş görürsüŋ. YaǾnį ol iki
ķurdı faķat istirāĥat-ı beden-i fānį içün envāǾ-ı leźāǿiź-i nefsāniyye ile perverde idüp sulŧān1422

“Ölmeden evvel ölünüz!” (Esile ve Ecvibe li-Şeyhi’l-İslam, İbni Hacer el-Askalani, Thk.: Merzuk Ali

İbrahim, Darü’ş-Şerîf Yayınevi 1. Baskı. h.1417 s.59; El-Esrarü’l-Merfua fi’l-Ahbari’l-Mevzua, Ali bin Sultan
el-Kari, Thk.: Muhammed Lütfi e’s-Sabbağ, El-Mektebü’l-İslami Yayınevi, 2. Baskı, Beyrut, h.1406, s.348)
1423

Ruh, beden için ne zamana kadar gazap ve şehvet içinde çile çekecek. (Yoksa bu) koyunla beslenen iki

kurdun çobanı boğduğunu görürsün.
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ı rūĥı Ǿaźāb-ı elįm içinde bıraķmaķ ķaçana dek olsa gerek? İşte Ǿaķluŋı başuŋa cemǾ it daħı
bu miŝillü nā-maǾķūl u nā-merżį olan efǾālden ferāġat eyle. Zįrā sulŧān-ı iķlįm-i ten olan
rūĥuŋ cigerini yidürürsüŋ. Pes sulŧān-ı ġayūr iseŋ ol iki ķurduŋ ķatl ü iǾdāmına himmet eyle.
Tā ki sulŧān-ı rūĥ anlaruŋ ĥiyel ü ħudǾātından maśūnu’l-ĥāl ve müreffihü’l-bāl ola,
dimekdür.
ﺯ نصرﺕ شاﺩ شو هر گه که غمی برگرﺩ ﺩﻝ گرﺩﺩ
1424بیني

ﺯ غفلت ﺩاﻍ شو هر گه که ﺩﻝ ﺭا شاﺩماﻥ

6. Zi-nuśret şād şev her geh ki ġamį ber-gird-i dil gerded
Zi-ġaflet dāġ şev her geh ki dil-rā şādmān bįnį
“Gird” kāf u rā’nuŋ kesr ü sükūnıyla çevre yanı ve eŧrāfı maǾnāsınadur. “Gerded” keźālik
kāf u rā’nuŋ fetĥa vü sükūnı ve iki dal’uŋ fetĥa vü sükūnıyla ŧolaşmaķ ve ŧolanmaķ ve istįlā
eylemek maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey sālik! Menzil-i maķśūd her ol vaķt ki ġam u elem-i hicret ü firķat göŋlüŋ
ŧolayını istįlā eyleye. Nuśret-i Ĥażret-i Perverdigār’dan ümįdvār olmaġla şādımān ve
mürūru’l-cinān olasuŋ. Zįrā merd-i Ħudā’nuŋ her bir ġam u elemi muķābili biŋ sürūr u şādį
muǾayyen ü muķarrerdür. Ve her ol vaķt ki ġaflet-i dünyā firįb ile şādımān olup sürūr u
ĥubūra āheng idesüŋ. Derūnuŋ envāǾı ġumūm ile dāġ-dār eyleyesüŋ. Zįrā dünyā-yı denįnüŋ
bir śafāsı muķābili biŋ cefāsı der-kār ve bir sürūr u şādį Ǿivażı hezār cevr ü bükāsı āşikārdur.
Pes keyfiyet-i ħilķat-i fānį çünki ber-minvāl-i muĥarrer ġam u ālāma giriftār olduġuŋdan
nuśret-i Ħudā ümįdiyle şād olasuŋ. Zįrā Ĥaķ TeǾālā münkesirü’l-ķulūbuŋ muǾayyenidür. Ve
her ol vaķt ki ġaflet-i dünyā ile sürūra dūçār olasuŋ, hemān-dem derūnuŋ pür-ġam u nedāmet
ile vāye-dār-ı elem olasuŋ. Zįrā ol sürūruŋ Ǿāķıbeti zehr-i elem ve nihāyeti girye-i ġamdur.
Ĥāśıl-ı kelām her gicenüŋ Ǿaķįbi rūz-ı rūşen ve her rūzuŋ nihāyeti mecmaǾi’l-ġumūm olan
şeb-i dil-şikendür. ǾĀrif olan bundan Ǿibret alur. Ġayrı tafśįle ne ĥācet.
ﻁرﺏ ﺭا پای برسر ﺯﻥ که جنت ﺭا خجل یابي
1425بینی

1424

هوسرا ﺩست بر ﺩﻝ نه که ﺩ ﻭﺯﺥ ﺭا ﻁپاﻥ

Gönlünün etrafında bir gam dolaşırsa bu yardımdan dolayı sevin ama gönlünü sevinç içinde görürsen

gafletten dolayı üzül.
1425

Eğlencenin kafasını yere çal ve cenneti utandır. Hevesi gönlün üzerine koy ki cehennemin çırpındığını gör.
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7. Ŧarab-rā pāy ber-ser zen ki cennet-rā ħacl yābį
Heves-rā dest-ber-dil neh ki dūzaħ-rā ŧapān bįnį
“Ŧarab” eŝnā-yı Ǿişretde źevķ ve ayaķ depişmege dirler. “Dest-ber-dil neh” elüŋi gögsi
üzerine vażǾ eyle, dimekdür. Murād iskāt ve ķurutmaķdur. “Ŧapān” ŧapįden’dendür mużŧarib
ve ħavfından lerzān maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey merd-i Ħudā! ǾAyş u ŧarab-ı nefsānį ve cūş-ı muŧrib-i fānį başı üzerine
ayaķ urup anı depmek ile kendüŋden dūr u cüdā eyle
[148b]
tā ki cennet-i aǾlāyı maĥcūb u ħacl-şode göresüŋ. Daħı heves-i nefsānį gūşı üzerine elüŋi
vażǾ eyle tā ki caĥįm senden mużŧarib olmış göresüŋ. YaǾnį ŧarabı terk eyle ki cennetüŋ
şermsārı olmayasuŋ. Zįrā ŧarab-ı nefsānį ile ālūfte iken şāyeste-i maġfiret, peyveste-i şefāǾat
olaraķ dāħil-i firdevs-i aǾlā olur iseŋ daħı Ǿālem-i fānįde meǿlūf olduġuŋ fısķ u fücūr-āŝārı
nāśiyeŋde lemeǾān itmekde olduġı ĥasebiyle cennet senüŋ maĥcūbuŋ olmayup belki sen
anuŋ ħacl-şodesi olursuŋ. Ol vaķt cennetüŋ saŋa idecek istiġnāsına girmegin degmez. Pes
anı kendiŋe maĥcūb itmek ister iseŋ ŧarabı terk idüp zühd ü taķvāya śanǾat eyle. Ve daħı
hevesi bir cānibe bıraķ tā ki cehennem senden mużŧarib ola. Nitekim sen bu ŧarįķle Ǿiśyānda
iken andan mużŧaribsüŋ. Zįrā Ǿiśyāna ġarķ olmış ādemüŋ ĥużūrında ism-i cehennem źikr
olınsa sāz gibi ditrer. Sen daħı taķvāyı śanǾat eyler iseŋ cehennem senden ancılayın ditrer,
dimekdür.
بنزهتگاﻩ معنی مهماﻥ شو تا ﺯاستغنا
1426بیني

مگس باﺩ ﺯﻥ ﺩﺭ ﺩست بر اﻁراﻑ خواﻥ

8. Be-nüzhetgāh-ı maǾnā mihmān şev tā zi-istiġnā
Meges bād-zen der-dest ber-eŧrāf-ı ħˇān bįnį
“Nüzhet” bezm ve gökceklik ve sürūr ve zįnet ü ŧarāvet maǾnāsınadur. “Bād-zen” yelpāzeye
dirler. Nitekim defaǾātile źikri mürūr itmişdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cūyiyā-yı tecellį-i źāt v’ey ŧālib-i maǾrifet! Nüzhetgāh-ı maǾnā ve bezmi ĥaķįķat-intimāya mihmān ol ve kendiŋi ol bezm-i rūşenāyį-baħşa şāyeste ķıl tā ki istiġnā
yüzinden ol bezm-i Ǿizz ü ĥużūr ve nādį-i fāyiżü’n-nūrda siŋekleri yelpāze-i Ǿubūdiyet

1426

Mana gezinti yerine misafir ol ve tok gözlülükten sofranın etrafında sineği elinde yelpaze ile gör.
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ellerinde eŧrāfı sofra-i nāz u niǾamda ħādim görürsüŋ. YaǾnį nüghetgāh-ı maǾnā-yı ĥaķįķį ve
nādį-i feyż-i ilhām-āŝārı ki müheyyāsı ġıdā-yı rūĥānį ve meǿkūlāt u meşrūbātı loķma-i
cemāl-i bākįdür. Siŋekleri ol bezm-i muǾallā śofrası cevānib-i erbaǾasında yelpāze ellerinde
müstaħdem olduķları ĥālde görürsüŋ. Ĥāśılı taĥśįl-i maǾrifet ve nāǿil-i bezm-i ülfet-i
ĥaķįķatden śoŋra mevāķiǾ ü merāfiǾ ü müzāĥim ü müdāħil idicek eżdād ķalmayup leźźet-i
vaĥdet-i Ǿažameti źevķ itmekde olursuŋ, dimekdür.
ﺯباﻥ اﺯ شکر منعم تا ببندی سوی عرفاﻥ ﺭﻭ
1427بیني

که قدﺭ نعمتش پرﻭانه عزﻝ ﺯباﻥ

9. Zebān ez-şükr-i münǾim tā be-bendį sūy-ı Ǿirfān rev
Ki ķadr-i niǾmeteş pervāne-i Ǿazl-i zebān bįnį
“Tā be-bendį” “tā” intihā-yı ġāyet içündür. “Rev” emrdür git maǾnāsına. “Pervāne” bunda
emr ü fermān maĥallinde istiǾmāl olınsa ħoş olur. Şöyle ki ol źātuŋ niǾmet-i ķadrin bilmeyüp
edā-yı şükrinde tekāsül iden elsine-i nāsı Ǿazl ü ħor itmek ħuśūśiçün pervānevār cevelān ider
bir fermān-ı celįlü’ş-şāndur, dimek ola. Ne ĥāl ise. Mazmūn-ı beyt ħod maǾlūmdur. “ǾAzl”
luġatde ayırmaķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŧālib-i niǾmet-i nā-mütenāhį v’ey cūyende-i raĥmet-i Bārį! Zebānın
münǾim ü mükerrem olan Cenāb-ı Ħālıķu’l-berāyā ve rezzāķ-ı
[149a]
Ǿaŧāyānuŋ şükrinden ķaçana dek bend eylersüŋ? YaǾnį şākir-i niǾam-ı perverdigār-ı ümem
olmayup ķaçana dek küfrān-ı niǾmet ve münkir-i raĥmet olursuŋ? Pes cānib-i Ǿirfāna git ve
taĥśįl-i maǾrifetullāha cehd it. Zįrā ol munǾim-i bā vü gedā niǾmetinüŋ ķadrini zebān
Ǿazlinüŋ fermānı görürsüŋ. YaǾnį anuŋ niǾmet-i ķadri bir fermān-ı celįlü’l-Ǿünvāndur ki
zebān-ı şekūrı Ǿazl ü teźlįl ider. Nitekim pervāne-i fermān-ber münkir-i niǾmet-i Ĥażret-i
Rabbü’l-Ǿİzzet olan Nemrūd-ı laǾįnüŋ zebān u dimāġın Ǿazl ve ayırmaķ ve teźlįl eyledi. ŞiǾr:
عاقل آﻥ باشد که اﻭ شاکر بوﺩ
ﻭ آنگهی بر نفس خوﺩ قاﺩﺭ بوﺩ

1427

Nimet verici Allah’a şükr etmekten ne zamana kadar dilini bağlayacaksın? İrfana doğru git zira onun

nimetlerinin kadrinin dil pervanesini azlettiğini görürsün.
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شکر نعمت ﺭا کمالی میﺩهد
1428

غافالﻥ ﺭا گوشمالی میﺩهد

ǾĀķil ān bāşed ki ū şākir buved
Ve ān-gehį ber-nefs-i ħod ķādir buved
Şükr-i niǾmet-rā kemālį mįdehed
Ġāfilān-rā gūşmālį mįdehed
Ĥāśılı ol münǾimüŋ niǾmeti ķadri edāsı imkānda degil ise de sen taĥśįli Ǿirfānda miķdār-ı
źerre tecvįz-i ķuśūr itmeyüp mehmā-emken şükrine sāǾį olasuŋ. Zįrā münkir-i niǾmet Ǿāķıbet
ħor u ĥaķįr olur, dimekdür.
چناﻥ مشتاﻕ خذالنی که با صد بند ﻭ صد ﺯنداﻥ
1429بیني

10.

گریزی ﺩﺭ شقاﻭﺕ گر سعاﺩﺕ ﺭا ضماﻥ

Çünān müştāķ-ı ħiźlānį ki bā-śad bend ü śad zindān
Gürįzį der-şeķāvet ger saǾādet-rā żımān bįnį

“Żımān” ödeyici “ħiźlān” rüsvāylıķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nāme-i aǾmāli siyāh ve cādde-i rāstı tebāh itmiş olan şaħś-ı güm-rāh!
Ħiźlān u fesāda bir vechile müştāķsuŋ ki yüz aġlāl u selāsil ile bu zindāna ķayd u bend
olınsaŋ yine cānib-i şeķāvete iversüŋ egerçi saǾādeti saŋa żāmin olduġını Ǿayne’l-yaķįn
müşāhede eyler iseŋ daħı. Pes ĥayf olsun saŋa ki bu rütbelerde fesāda śarf-ı irāde iderseŋ.
YaǾnį saǾādet didükleri keyfiyet seni her vechile şeķāvetden ħalāś olmaŋ esbābın żāmin ve
müheyyā eyledügini Ǿayne’l-yaķįn müşāhede eyleseŋ yine fāǿidemend olmayup hezār ķayd
u bend birle dest ü pā muķayyed ü mesdūd iseŋ yine cānib-i ħiźlān u fesāda müştāķsuŋ. Pes
ĥayf olsun! Dimekdür.
خرﺩ ﺩﺭ آﺩمی ﻭ آنگه توشاﻥ قد ﻭ ﺭﺥ سنجي

1428

Akıllı olan şükredicidir. O an kendi nefsini kontrol edicidir. Nimetlerin şükrünü hakkıyla verir ve gâfilleri

ikaz eder.
1429

Sefilliğe o kadar heveslisin ki yüz bağ ve zindan ile eğer mutluluğu hazır görsen sefalete doğru kaçarsın.

911

1430بیني

هما ﺩﺭ آشیاﻥ ﻭآنگه تو فر آشیاﻥ

11. Ħıred der-ādemį vü ān-geh to şān-ı ķad ü ruħ sencį
Hümā der-āşiyān u ān-geh to fer-i āşiyān bįnį
“Fer” naķş u zįnete ve revnaķa daħı dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu beytüŋ mıśrāǾ-ı ŝānįsi irsāl-i meŝel ŧarįķiyle buyurur ki: Ey şaħś-ı žāhirbįn! ǾAķl didükleri feyż, insāniyetde olur. YaǾnį Ǿaķl-ı tām didükleri şeref-i merd-i ħoş-sįret
ve kāmillikde iken sen ķad u ruħuŋ şān u şöhretin tartarsuŋ. YaǾnį Ǿaķl u şeref didükleri
feyż-i ilāhį ķad-i bālā ve ruħ-ı mehāsāya maħśūś olmayup merd-i kāmile mensūb olduġı
āşikār iken sen ol eŝeri ķad-i bālāda ve ĥüsn-i dünyāda ārāmaķ şol nesneye mümāŝildür ki
hümā-yı saǾādet-āşiyānuŋda gizli olup anuŋ ŧalebinde śarf-ı himmet itmeyüp faķat eşyānuŋ
žāhiri cānibinüŋ temāşāsın idersüŋ. Ĥāśılı nāķıśü’l-Ǿaķl olan ķad u ruħ śāĥibinden şeref-i
feyż-i Ǿaķl temennį itmek hümāyı aramayup āşiyānuŋ ŧışrası zįb ü ferinden devlet ü saǾādet
ŧaleb itmek gibidür, dimekdür.
بخوﻥ آلوﺩﻩ ﺩست ﻭ تیغ غاﺯی ماندﻩ بی تحسین
1431بیني

12.

تو اﻭﻝ ﺯیب اسب ﻭ ﺯینت برگستواﻥ

Be-ħūn-ālūde dest ü tįġ-i ġāzį mānde bį-taĥsįn
To evvel zįb-i esb ü zįnet-i bergüstivān bįnį

[149b]
“Bergüstivān” at ŧaķımı ve kesme ħāşası maǾnāsınadur. Bu beyt beyt-i sābıķı teǿkįd ŧarįķiyle
buyurur ki: Dest ve tįġi ħūn-ı düşmen ile ālūde olan ġāzį-i düşmen-şiken taĥsįnsüz ķaldı.
Mübtelā-yı faķr-ĥāli ĥasebiyle şol sebebden ki sen evvel-be-evvel esbüŋ gözüni ve ŧaķımuŋ
zįnet ü ārāyişini nažar idersüŋ. YaǾnį bir ġāzį ki eŝnā-yı ceng ü cidālde tįġ ü desti ħūn-ı
düşmen ile lāle-reng olup şāyeste-i taĥsįn ve sezāvār-ı medĥ ü āferįn iken śūret-i žāhiri faķr
u fāķaya müstevlį olmaķ ĥasebiyle bıraġup esbi ve ŧaķımı ve ħuśūśan kendi ŧāvus-miŝāl
zįnetlenmiş olan muħanneŝ ve mer-i tersānı taĥsįn-i nažar idersüŋ. Zįneti sebebiyle yaǾnį
peşmine pūş-ı merd-i Ħudā’yı faķr-ĥāli ĥasebiyle ĥaķķını ibŧāl idüp evvel-be-evvel śūret-i

1430

İnsanda akıl vardır ancak sen boy ve yüzün şanını ölçersin. Hüma kuşu yuva içindeyken sen yuvanın

süslerine bakarsın.
1431

Gâzî’nin kanlı eli ve kılıcı övülmeden kalmış(ken) sen önce atın süsünü ve takımının güzelliğine bakarsın.
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žāhiri ālāyiş-i envāǾ-ı eŝvāb ile ārāste olan ehl-i fısķı taĥsįn ve nažar-ı āferįn ile görürsüŋ.
Bu keyfiyet henūz maǾrifetullāh ĥāśıl itmeyüp žāhir-bįn olduġuŋdandur, dimekdür.
بآﺏ ﻭ ﺩانه خو کرﺩی بلی هنگاﻡ صیاﺩي
1432بینی

چو بر صید افکنی شهباﺯ ﺩﻝ ﺭا ماکیاﻥ

Be-āb u dāne ħū kerdį belį hengām-ı śayyādį

13.

Çü ber-śayd efgendį şeh-bāz-ı dil-rā mākiyān bįnį
“Ħū kerdį” ögretmiş ve taǾlįm eylemişsüŋ dimekdür. “Efken” bıraķmaķ ve śalıvirmek
maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ten-perver! Āb u dāne ve ekl-i meşrūbe ile ŧabįǾatlandurmışsuŋ. Belį
ammā hengām-ı śayyādįde şeh-bāz-ı dili ŧavuķ gibi maġlūb görürsüŋ. YaǾnį göŋül şāhįni ki
śayd-ı maǾrifet-i śayyādįde sen anı āb u dāne ve ħˇāb u eŧǾime ile perverde vü muǾallem
eylemişsüŋ. Ĥįn-i ĥācetde anı ŧavuķ gibi bį-bāl ü per görseŋ gerekdür. Şaħś-ı śayyād kendi
Ǿuķābın rūz u şeb ħˇāb u rāĥat ve envāǾ-ı meǿkūlāt u meşrūbāt ile perverde eylese ĥįn-i
ĥācetde śayda śalmaz olur. Ammā gice öyle bį-ħˇāb u ekl ve ābı inķıŧāǾile bį-tāb eyler ise
hengām-ı śaydda var ķudretini śarf eyler tā ki śaydı şikār ide. Keźālik şeh-bāz-ı dil daħı
böyledür. Eger envāǾ-ı ħˇāb u rāĥat ile perveriş iderseŋ śayd-ı maǾrifet ve şikār-ı źāt
ħuśūśında ŧavuķ gibi Ǿāciz ü dermānde olur. Pes anı envāǾ-ı meşaķķat-i riyāżāt ile perverde
ķıl ki ĥįn-i ĥācetde işe yaraya, dimekdür.
بطاعت آﻥ ﺯماﻥ اﺭﺯندﻩ ای کز لذﺕ ﻁاعت
1433بیني

چو سر ﺩﺭ سجدﻩ مانی ﺩﺭ جناﻥ ﺩﺭ استاﻥ

Be-ŧāǾat ān zamān erzendeį k’ez-leźźet-i ŧāǾat

14.

Çü ser-der secde mānį der-cinān der-āsitān bįnį
“Cenān” ǾArabįde ķalb dimekdür.

1432

Su ile tane yemeye alışmışsın evet ama av zamanında gönül kartalını ava gönderdiğin zaman onun tavuk

kadar olduğunu görürsün.
1433

Secdedeyken ibadet zevkinden cennette (Allah’ın dergâhının) eşiğinde gördüğün zaman İbadete zaman

layık olursun.
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Maĥśūl-ı Beyt: Cenāb-ı Kibriyā’nuŋ ŧāǾat u Ǿibādetine şol vaķt şāyeste vü elyaķ olursuŋ ki
leźźet-i ŧāǾat ve źevķ-i Ǿubūdiyetden secde-i Raĥmān’da bį-ħod ķalmış baş gibi sulŧān-ı
iķlįm-i ten ve şehenşāh-ı ĥiśār-ı beden olan
[150a]
ķalbüŋ içine teveccüh iderek mebhūt u ĥayrān ķalup der-i āsitān-ı Raĥmān’ı anda göresüŋ.
YaǾnį secde-i Ǿubūdiyetde iştiyāķ u ħˇāhişle bį-hūş ķalmış baş gibi kendi derūnuŋa teveccüh
iderek dergāh-ı Ĥaķ āsitānı ķapusını müşāhede eyler iseŋ ol zamān belki ŧāǾat-ı perverdigāra
şāyeste olursuŋ. YaǾnį Ǿabd-i muķbil dinilmege lāyıķ olursuŋ. Ve illā ber-vech-i bālā aĥvāle
muŧŧaliǾ ü āşinā ve kendi iķlįm-i ten sulŧānıyla ülfet ü ünsiyet peydā itmeyüp aǾmālüŋ žāhirį
ve efǾālüŋ ġayr-ı derūnį olduġı taķdįrce ķaçan sezā-yı ŧāǾat-i elyaķ-Ǿibādet olursuŋ?
dimekdür.
مزﻥ الﻑ شجاعت ﻭﺭ ﺯنی آنگه که ﺩﺭ میداﻥ
1434بیني

15.

عدﻡ شمشیر ﺩﻝ یابی فنا شبدیز جاﻥ

Me-zen lāf-ı şecāǾat v’er zenį ān-geh ki der-meydān
ǾAdem şemşįr-i dil yābį fenā şebdįz-i cān bįnį

“Lāf-ı şecāǾat me-zen” buyurduġı daǾvā-yı velāyet ü kerāmet itme, dimekden kināyedür.
Nitekim zamānumuzda iderler şöyle ki her biri kendini bir evliyāya nisbet idüp henūz şurūŧı İslāmiyye ve ķavāǾid-i dįn-i Muśŧafāviyyeden bį-ħaberlerdür. Merĥūm bu miŝillü ĥālāt-ı
ġayr-ı marżiyyeyi Ǿārif olan kendine śanǾat idinmemek içün bu beyti beyān buyurmışlardur.
“Şebdįz” Şāh Ħüsrev didükleri bir pādişāh-ı nam-dāruŋ atına dirlerdi ammā bu maĥalde
ķanķı nevǾ olur ise olsun murādı atdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Źihnar lāf-ı şecāǾati urma. Ve eger urur iseŋ şol vaķt ur ki meydān-ı
imtiĥānda Ǿademüŋ kendisi göŋül şemşįri olup fenā-fillāh daħı esb-i cān olmış göresüŋ.
YaǾnį meydān-ı Ǿirfānda lāf-ı enānį ve güźāf-ı dānāyį urma. Şöyle ki ben meydān-ı maǾrifeti Ǿademi dest-i dile mensūb ve fenā-fillāh atına cānuŋ rükūb itmiş göresüŋ. Ve illā ĥālāt-ı
meźkūreyi iktisāb itmezden daǾvā-yı beyhūde ile bir ŧaķım türrehāt kelimātı irtikāb itmek
reźālet ü ĥaķāretden ġayrı fāǿide ĥāśıl olmaz, dimekdür.

1434

Cesurluk iddiasında bulunma. Eğer edersen de meydanda yokluğu gönül kılıcı ve fenayı can atı olarak

gördüğün zaman yap.
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اگر خواهی که باشی عیب جو شاگرﺩ همت شو
1435بیني

که ناﻡ هر چه برﺩی عیب آتش بر ﺯباﻥ

Eger ħˇāhį ki bāşį Ǿayb-cū şāgird-i himmet şev

16.

Ki nām-ı her çe bordį Ǿayb-ı āteş ber-zebān bįnį
“ǾAyb-cū” Ǿayb istemek. YaǾnį ĥayā vü ĥicāba giriftār olmaķ dimekdür. Ġayrınuŋ Ǿaybın
taĥsįn itmek maǾnāsına degildür. “ǾAyb-ı āteş bįnį” yaǾnį anuŋ Ǿaybını görürsüŋ didügi
andan saŋa ĥicāb u ĥayā vāķıǾ olur, dimekdür. Anuŋ muǾayebātını görürsüŋ, degildür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cūyā-yı tecellį-i źāt! ǾAyb-cū olmaķ isteriseŋ yaǾnį ehl-i ĥayā vü ĥicāb
olmaķ isteriseŋ şāgird-i himmet-i Ǿālį ol ve kendi źātuŋa himmet-i Ǿālį tertįb iderek nefsi
rütbe-i muǾallāya nāǿil eyle. Ol vaķt her kimüŋ nāmın lisāna getürseŋ anuŋ ĥicābını her
zamān müşāhede idersüŋ. YaǾnį Ǿālį-himmet ü vaķār olanlar kimesneye müdārā vü temelluķ
itmegi şānına düşürmez. Pes sen daħı Ǿālį-himmet ol ki her nesneden saŋa ĥayā vü ĥicāb
sirāyet eyleye germi
[150b]
yāħūd keremi sebebiyle birinüŋ ismini lisāna getürseŋ hemān-dem saŋa ĥicāb u ĥayā tevǿem
ola, dimekdür.
بجنت خوانمت نی بهر عشرﺕ بهر آﻥ کآنجا
1436بیني

17.

غذای آتش همت به اﺯ کوﻥ ﻭ مکاﻥ

Be-cennet ħˇānemet nį behr-i Ǿişret behr-i ān k’āncā
Ġıźā-yı āteş-i himmet bih ez-kevn ü mekān bįnį

“Nį” degil maǾnāsınadur. “Āteş-i himmet” himmet āteşi. YaǾnį himmetüŋ irādesinüŋ sürǾati ĥuśūli ve merām u ümniyesinüŋ ŧarfetü’l-Ǿayn içre ĥāśıl olduġını beyāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey bādiye-i dünyā! Çün fenā ve cemįǾ-i keyfiyet ü aĥvāli bį-beķā olduġın
idrāk iden źāt seni cānib-i cennet-i aǾlāya daǾvet iderüm. Ammā anda Ǿayş u Ǿişret ü śafāyı
Ǿużviyet itmek şarŧıyla degil belki şu dünyāda giriftār-ı meśāǾib ü elem olup śabr u taĥammül
iden źevāt-ı kirāmuŋ taĥśįl eyledükleri himmet-i Ǿaliyyelerinüŋ āteş-i ġıdāları kevn ü
1435

Eğer ayıp arayan olmak istersen himmetin öğrencisi ol yoksa ağzına ayıp diye ne götürsen dilinde ateş

olduğunu görürsün.
1436

Seni cennete çağırırım (ama) zevk almak için değil, orada himmet ateşinin gıdasının iki dünyadan daha iyi

olduğunu görmen için.
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mekāndan anı yegrek ü aǾlā olduġını reǿyü’l-Ǿayn müşāhede vü ruǿyet itmek içündür. YaǾnį
cennet-i aǾlāda ehl-i himmetüŋ āteş-i ġıdāsını ki himmet-i Ǿaliyyesi sebebiyle ħāŧırına ħuŧūr
iden ümniye vü merāmları ne vechile ān-ı vāĥidde müheyyā ve ne ŧarįķile sürǾat-intimā
olduġını kevn ü mekāndan anı yegrek ü aǾlā olduġını reǿyü’l-Ǿayn müşāhede itmek içün seni
sūy-ı behişte daǾvet iderüm. Ĥāśılı ehl-i himmet cennetde ne rütbelerde āsūde-ĥāl ve
müreffehü’l-bāl olduķlarını görmek içün seni cānib-i meźkūra daǾvet iderüm, Ǿayş u Ǿişret
ve źevķ ü śafā içün degil dimekdür.
سری ﺭﻭحانیاﻥ ﺩاﺭی ﻭلی خوﺩ ﺭا ندیدستي
1437بیني

18.

بخواﺏ خوﺩ ﺩﺭ آ تا قبله ﺭﻭحانیاﻥ

Serį rūĥāniyān dārį velį ħod-rā ne-dįdestį
Be-ħˇāb-ı ħod der-ā tā ķıble-i rūĥāniyān bįnį

“Ser” bu maĥalde heves ü ārzū maǾnāsınadur. “Rūĥāniyān” ehl-i keşf ü kerāmet olan źevātuŋ
rūĥları ki anlar tebdįl-i ķalb itdüklerinde yine rūĥları icrā-yı ĥükūmet iderek ĥāżır u nāžır
olduķlarıdur. “Ne-dįdestį” görmemişsüŋ dimekdür. “Be-ħˇāb-ı ħod” kendi murāķabeŋe
yaǾnį kendi māsivāŋı Ǿademe ifnā itmekle derūnuŋ olan rūĥuŋa teveccüh dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cūyā-yı tecellį! Rūĥānįler ārzūsı vü hevesini ŧutarsuŋ. YaǾnį ehl-i keşf
źevātuŋ rūĥlarına merātib-i Ǿulyāları nāǿilinden olmaķ hevesin ŧutarsuŋ. Ammā henūz öz
nefsüŋi müşāhede itmemişsüŋ. YaǾnį muŧaśarrıf olduġuŋ ĥiśāretüŋ ve maĥrūse-i bedenüŋ
şāmil ü muĥįŧ olduġı esrār-ı ilāĥiyeye vāķıf olmamışsuŋ. Çün ibtidā kendi murāķabeŋe ricǾat
ve öz vaĥdeti cānibine Ǿavdet eyle tā ki rūĥānįler ķıblesin göresin. YaǾnį kendi Ǿanāśır ve
varuŋı Ǿadem meŝābesine ķoyup cānānuŋ olan cevher-i tāmına teveccüh itmekle rūĥānįler
ne cānibe teveccüh itdüklerin müşāhede eyle. Andan śoŋra anlardan olmaķ temennįsin ķıl.
Zįrā anlaruŋ ķıblesi yine kendi nefsleri cānibinedür. Pes ber-minvāl-i muĥarrer Ǿamel ü
ĥareket itmez iseŋ heyhāt ki ol gürūhdan olmaķ imkānda ola. YaǾnį kendi māsivāŋı Ǿademe
ifnā ġıll ü
[151a]
ġįşden śāfį ve girānį-i ālāyişden Ǿarį olan cānān cānibine bir kez teveccüh idüp rūĥānįler
ķıblesin ve ne ŧarafa teveccüh itdüklerin müşāhede it. Andan ol gürūhuŋ hevesini ŧut. Ve illā

1437

ruhanîler gibi olma hevesin var ancak kendini görmemişsin. Kendi uykundan çık ve ruhanîlerin kıblesini

gör.
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ibtidā kendi aĥvālüŋ idrāk itmeyüp ve derūnuŋda kesb-i mahāret ve celb-i maǾrifet ķılmayup
anlaruŋ hevesin ŧutmaķ kār-ı Ǿāķil degildür, dimekdür.
فساﺩ عالمی می تابد اﺯ پیشانی نفست
1438بیني

ببین ﺩﺭآینه تا آتش صد خانماﻥ

19. Fesād-ı Ǿālemį mįtābed ez-pįşānį-i nefs
Be-bįn der-āyįne tā āteş-i śad ħānümān bįnį
“ǾĀlem” Ǿālem-i vücūddan kināyedür ki mümkinātuŋ Ǿaynıdur. “Āteş-i śad-ħānümān” yüz
ķabāǿilüŋ āteşi. YaǾnį iķlįm-i tende bunca ħānümānuŋ ĥarāblıġı āteş-i nefsdendür. Yāħūd
işbu beytüŋ fevķinde olan “ser-i rūĥāniyān dārį” beytinüŋ mıśrāǾ-ı ŝānįsini ve işbu beytüŋ
daħı mıśrāǾ-ı ŝānįsini iki ķarındaş gibi bir yire getürüp ve işbu beytden üç beyt aşaġıda
taġannį eyledügi beytüŋ maǾnāsında ola. Şöyle ki beyt-i mezkūrda “āteş-i śad-ħānümān”dan
murād ħuŧūŧ-ı sebǾa-i ķudretdür vech-i ādemde nümāyān olmışdur. Ve daħı ħuŧūŧ-ı meźkūre
SebǾal-Meŝān ve Ümmü’l-Kitāb ve Levĥ-i Ķudret daħı dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şaħś! Bir Ǿālemüŋ fesādı yaǾnį iķlįm-i ten fesādı vü ħarābı nefs-i bedkirdāruŋ pįşānından lemeǾān idiyor. YaǾnį nefs-i ħabįŝüŋ pįşānından bir diyār-ı maǾmūrenüŋ
ħarāb u inhidāmına meyl eyledügi nümāyān oluyor. Bir kez kendi mirǿātuŋa nažar eyle tā ki
yüz ħānümān ve śad dūdmānuŋ āteş-i muĥriķasını göresüŋ. YaǾnį bir kez āyįne-i dil cānibine
tįr-i nažaruŋ revān ķıl ki nefsüŋ aǾmāl-i ġayr-ı marżiyyesi sebebiyle nice nice ħānümān u
dūdmān ħarāb olmış göresüŋ. MaǾnā-yı ŝānįsi daħı bu minvāl üzere olmaķ imkāndur ki bir
Ǿālem-i maǾmūruŋ fesād u iđlāli nefsüŋ pįşānından müşāhede olınur. YaǾnį Cenāb-ı Ĥaķķ’uŋ
maǾmūr u ābād eyledügi iķlįm-i ten ĥayf degil midür ki nefs didükleri cerrāruŋ taśarrufına
iĥāle vü tefvįż idüp ħarāb u fesād olmasına rıżā viresüŋ? Hele bir kez kendi āyįne-i dil
cānibüŋe nažar eyle ki Ādem Śāfiyy Ǿaleyhi’s-selāmdan ħātime gelince irād-ı mütevārid olan
enbiyāǿ-ı Ǿižām ve evliyā-yı kirāmuŋ mažhar olduķları ħuŧūŧ-ı sebǾa-i ķudreti ve nice nice
esrār-ı ilāhįyi senüŋ daħı vechüŋde mesŧūr olduġını müşāhede eyleyesün. Pes bu rütbelerde
hezār ħānümānuŋ āŝārı vechinde mesŧūr olduġı nümāyān iken ĥayf degil midür ki bir Ǿālemi maǾmūreyi nefs-i ġaddāruŋ dest-i irādesine tefvįż idüp ifsād u iđlāline cevāz gösteresüŋ,
dimekdür.
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Nefsin alnından bir dünya fesat parlamaktadır. Aynaya bak yüz evi yıkan ateşi gör.
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مخوﺭ غم گر ﺯباﻝ پشه ای کمتر نهد خوﺩ ﺭا
1439بیني

20.

که چوﻥ ﺩﻡ اﺯ خرابی ها ﺯند پیل ﺩماﻥ

Me-ħor ġam ger zi-bāl-i peşeį kemter nehed ħod-rā
Ki çün dem ez-ħarābįhā zened pįl-i demān bįnį

“Peşe” sivrisiŋek maǾnāsınadur. “Pįl-i demān” ķıjġarmış ve heybetlenmiş fįl dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey sālik! Rāh-ı rāst eger kendini sivrisiŋek ķanadından aĥķar u eżǾaf ve pāyı mūrįden ĥażįż ve alçaġa Ǿaŧf olınmaķ üzere ŧutar iseŋ yaǾnį ħuşūǾ u ħuđūǾ ile
[151b]
kendini her ne ķadar alçaġa urur iseŋ ġam yime. Zįrā çünki öz nefsüŋe ħarāblıķ ve maĥviyet
fālini urur iseŋ dergāh-ı Ĥaķ’da pįl-i demān nevǾinden olursuŋ. YaǾnį rāh-ı sülūkda rıżā-yı
Ĥaķ içün kendiŋi her ne ķadar ħāk-ı meźellet ile ĥażįż eyleseŋ ol ķadar mehābetüŋ artup
hergiz senden iĥtirāz üzere olup dergāh-ı Ĥaķ’da iǾtibāruŋ Ǿālį olur. Ħāk ol ki Ħudā
mertebeŋi eyleye Ǿālį.
ﺯ بیرﻭﻥ پنبه ی نه ﺩﺭ گوﺵ ﻭ افغاﻥ اﺯ ﺩﺭﻭﻥ برکش
1440بیني

اگر اﺯ نفس ﻭاعظ انتعاشی اﺯ بیاﻥ

21. Zi-bįrūn penbeį neh der-gūş u efġān ez-derūn ber-keş
Eger ez nefs-i vāǾiž intiǾāşį ez-beyān bįnį
“Penbeį neh” panbuķ ķo ve istimāǾ itmemek içün ŧıķa ve ķapa dimekdür. “İntiǾāş” medār-ı
maǾāş ve ħoş dirlik ve važįfe yerine müstaǾmeldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Gūşuŋ žāhirįsinde penbe ķo. YaǾnį ķulaġuŋı penbe ile tıķa tā ki istimāǾ
ķılmayasun. Ammā derūnuŋdan efġān-ı Ǿaşķ ve nale-i şevķi maħfiyyen çek eger vāǾižüŋ
beyānından intiǾāş ve nefsinden menfaǾat ve medār-ı maǾāş-nümūsını görür iseŋ. Nitekim
buyururlar.
Beyt:
Güftügūy-ı pūç-ı nāśıĥ-rā ne-mįdānem ki çįst

1439

Eğer kendini bir sivrisineğin kanadından bile kendini değersiz gösterirse üzülme. Çünkü haraplıklar

vurdukça heybetli bir fil olarak görürsün.
1440

Eğer vaizin menfaat beyanını hissedersen, dışarıdan kulağına bir pamuk tıka ve içinden çığlık at.
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Įn ķadr dānem ki cāy-ı penbe der-gūşem bihest
YaǾnį nāśiĥüŋ bevc ü nā-śaĥįĥ olan güftügūsını ne içün olduġını fehm idemem. Pes ol ķadar
bilürüm ki pendüŋi istimāǾ itmekden ise ķulaġumda penbe tıķamaķ yegrekdür. Ĥāśılı bir
vāǾižüŋ vaǾžını muĥriķ ve Ǿaşķ u şevķ keyfiyetini taśdįķ ider olmaduġı śūretde menfaǾat u
maǾāş u celb-i ŧāǾif ve intiǾāş içün olur. Pes anı istimāǾ itmemek içün ķulaġuŋı penbe ile
tıķa. Ammā efġān-ı Ǿaşķı sezā çekmekde taķśįrāt itme. Zįrā keyfiyet-i Ǿaşķ-ı Ǿāşıķān ĥarįmi viśāl ve cānāna ŧarįķ-i maĥremiyet içün reh-nümādur, dimekdür.
غزﻝ پرﺩاﺯﻡ اینک ﻭ ﺯ ﺩﻭ بیت خوﺩ ﺩﻭ مصرﻉ ﺭا
1441بیني

22.

کنم مطلع که حسن آفتاﺏ اﺯ فرقداﻥ

Ġazel-perdāzem įnek ü zi-dü beyt ħod dü mıśraǾ-rā
Konem muŧŧaliǾ ki ĥüsn-i āfitāb ez-ferķadān bįnį

“ü zi-dü beyt” buyurduġı bālāda mezbūr olan sırr-ı rūĥāniyān dārį ve daħı “fesād-ı Ǿālemį
mįtābed” beytlerinüŋ mıśrāǾ-ı ŝānįlerini ayardup bu maĥalde bir beyt-i güher-rįz inşād
buyurup ġazel-i meźkūr ŧulūǾ u žuhūr idicek maĥal dimekden kināyedür. “Ferķadān”
āsumānda meşhūr olan iki yıldızuŋ ismidür ki iki mıśrāǾ gibi birbirine muķābil vāķıǾ
olmışdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Deǿb-i şuǾarā üzere vasaŧ-ı ķaśįdede tenezzül idüp buyurur ki: “Ġazelperdāzem” yaǾnį nāžım u münşį-i ġazelüm. İşte şöyle ki kendi iki beytinden iki mıśrāǾ aħź
idüp ġazel-i meźkūra bir ĥüsn-i edā ve ŧarz-ı raǾnā ile maŧlaǾ u maśdar eyledüm ki ol iki
ferķadān didükleri encümden ĥüsn-i āfitābı müşāhede eylersüŋ. YaǾnį ol iki ferķadān gibi
olan mıśrāǾla bir ĥüsn-i maŧlaǾ düzdüm ki cemāl-i āfitāb yaǾnį maǾnā-yı ĥaķįķat-i ĥüsn ü
leŧāfetüŋi anda müşāhede vü ruǿyet idersüŋ. Ĥāśılı bu iki mıśrāǾ ki kendi beytlerümden bir
beytdür.
[152a]
Anı ibtidā-yı ġazele bir maŧlaǾ düzdüm ki maǾnā-yı ĥaķįķat ve tecellį-i źātı ne ŧarįķile bilmek
vechile iktisāb eylemek anda meźkūr u nümāyāndur. Pes ġaflet olınmayup müŧālaǾasında
sen daħı diķķat-i nažar buyurıla. Ve maŧlaǾ-ı meźkūr işbu beytdür:
1441

Şimdi gazel düzenleyeceğim ve iki beyitten iki mısrayı başlangıç yapacağım ve o zaman güneşin güzelliğini

Ferkadan yıldızlarından görürsün.
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بخواﺏ خوﺩ ﺩﺭآ تا قبله ﺭﻭحانیاﻥ بیني
1442بیني

23.

بین ﺩﺭ آینه تا آتش صد خانماﻥ

Be-ħˇāb-ı ħod der-ā tā ķıble-i rūĥāniyān bįnį
Be-bįn der-āyine tā āteş-i śad ħānümān bįnį

“Be-ħˇāb-ı ħod der-ā” kendi murāķıbuŋa gel. Ve kendiŋ ne rütbelerde Ǿālį-cenāb olduġuŋı
idrāk eyle, diyü maĥall-i tenbįhdür. “Āteş-i śad ħānümān”dan murād eger bālāda beyān
olınan maǾnāya aħź olınur ise ħuŧūŧ-ı sebǾa-i vech-i ādem olmaķ iĥtimāli vardur. Zįrā ħuŧūŧı sebǾa ki SebǾal-Mesānį’dür. Çoķ ħānümān-ı esrār-ı ilāhį āteşi anda nümāyāndur. Āħer
vechile daħı maǾnā įrād olınmaķ imkāndadur. Nitekim źikr olınsa gerekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Cūyā-yı tecellį-i źāt! Kendi murāķıbuŋa rücūǾ ve iķlįm-i vücūd şehri cānibine
teveccühe şürūǾ eyle tā ki rūĥānįler ķıblesin göresüŋ. Yāħūd rūĥānįlere ķıble olduġuŋı
göresüŋ. Bu taķdįrce rūĥānįlerden murād ervāĥ u melāǿikdür. YaǾnį kendiŋe teveccüh
itmekle öz nefsüŋi idrāk eyle tā ki melāǿiki kendiŋe mescūd göresüŋ. Zįrā rūĥuŋ eŝer-i
cehver-i faǾāldür. Pes ĥaķįķatde cüzǿ ü külden maǾdūddur. Ve daħı bir kez kendi mirǿāt-ı dil
cānibüŋe nažar ķıl ki cemįǾ-i ħavāśśuŋ mažhar olduķları ħuŧūŧ-ı sebǾayı eŝer-i berāǾa-i1443
bāhirü’l-berāǾa-i Źü’l-celāli ve nice nice esrār u ġarāǿibi sen daħı vechüŋde mesŧūr olduġını
müşāhede idesüŋ. Yāħūd dimek olur ki zįr-i taśarrufuŋda mūdiǾ-i sübĥānį olan hiśāretüŋ ve
ķalǾa-i bedenüŋ şāmil ü ĥāvį olduġı sulŧānı ruǿyet içün bir kez kendi mirǿāt-ı dil cānibine
nažar ķıl ki anda nice nice ħānümān u dūdmān esrār-ı müşāhede idüp ülfet ü ünsiyet peydā
idesüŋ. Andan śoŋra rūĥāniyāna kendiŋi ķıble görüp anları kendiŋe mescūd göresüŋ.
Nitekim ceddüŋ Ādem Ǿaleyhi’s-selāma emr-i Bārį ile mescūd olmışlar idi. Pes sen daħı
anuŋ sülālesindensüŋ. El-veledu sırru ebįhi1444 mıśdāķı üzere saǾy idegör ki ol menzil-i
Ǿužemāyı taĥśįl idesüŋ. Şöyle ki: Men Ǿarefe nefsehu feķad Ǿarefe Rabbehu1445 ĥadįŝ-i
şerįfinüŋ sırrına mažhar olaraķ öz nefsüŋde kendi źāt u śıfātuŋı müşāhede idüp anuŋla kesbi muķārenet ve celb-i ünsiyet ķıl tā ki cemįǾ-i rūĥānįleri kendiŋe mescūd göresüŋ. Birlik

1442

Kendi uykundan uyan ve ruhanîlerin kıblesini gör. Aynaya bak ve yüzlerce evi yakan ateşi gör.
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Derkenar: “BerāǾa” büyük olmaķ ve Ǿilmde ve cemālde fāǿiķ olmaķ dimekdür.

1444

“Evlat, babasının sırrıdır.” (El-esrarü’l-Merfua fi’l-Ahbari’l-Mevzua, Ali bin Sultan el-Kari, Thk,:

Muhammed Lütfi e’s-Sabbağ, El-mektebü’l-İslami Yayınevi, Beyrut, 2. Baskı, h.1406 s.362.)
1445

“Kendini bilen rabbini bilir.” (El-Hasan bin Muhammed e’s-Sağani, Mevzuatü’s-Sağani, Thk.: Abdullah

el-Kadi, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye Yayınevi, Beyrut, 1. Baskı, h. 1405, s.35.)
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menzilinden olduġuŋuz ĥālde zįrā menzil-i vaĥdet peźįrā-yı iŝnāniyet degildür, olmaduġı
śūretde yine sācid ü mescūd kendiŋ olmış olursuŋ. Ĥāśıl-ı kelām kendi źātuŋa teveccüh
iderek źātuŋ ķıble-i rūĥāniyān olduġını bilmek isterseŋ kendi mirǿāt-ı dile ħulūś-ı Ǿaşķla
śayķale virüp bir kez nažar eyle. Naķl olınan keyfiyetüŋ āteş-i ħānümānını anda göresüŋ.
[152b]
Ve daħı cüzǿüŋ kül ile ittiĥād bulmaķ imkānda olduġını ol vaķt idrāk idesüŋ. Ve sende olan
cevher-i maǾnānuŋ nāśiyesinde ne gūne esrār-ı ilāhį ve envār-ı nā-mütenāhį lemeǾān itmekde
olduġını ol demde fehm ü iźǾān idersüŋ. Ve illā bir Ǿāşıķ ber-minvāl-i muĥarrer kesb-i
muķārenet-i źāt itmeyüp daǾvā-yı ķurbiyet iderse kāźibdür. Ammā eżǾāf-ı Ǿubbāduŋ daħı bu
beytde taŧvįl ü ıŧnāb eyledügi ķįl ü ķāl iledür, ĥāl ile degildür. Merĥūm ǾUrfį’nüŋ buyurduġı
esrāruŋ fehm ü idrākine ehl-i ĥāl gerek. Bizümkisi ġalaŧ olmaķ daħı iĥtimāldedür.
Merāmumuz ancaķ beytüŋ maǾnā-yı žāhirįsi fehm olınmaķdur. Ve daħı bu maĥalde bir suǿāl
vārid olur ki gerçi kibār-ı Ǿulemā ve meşāyiħ-i kerāmet-intimā-yı ĥadįŝ-i şerįf olmaķ üzere
naķl buyururlar ki: Men Ǿarefe nefsehu feķad Ǿarefe Rabbehu 1446 lafžı nefsüŋ maŧlaǾı ve
ĥaķįķati ve vücūdı ve şekl ü heyǿeti ve reng-i peykeri ve ķāmet-i endāmı ne vechile ve ne
ŧarįķile ve daħı insānuŋ ķanķı maĥallinde mütemekkindür ki evvel keyfiyet-i nefsi idrāk iden
Cenāb-ı Kibriyā’yı idrāk idermiş. Bilmeyen bį-behre ķalur imiş. Ve benį ādem cemįǾ-i
maħlūķuŋ mümtāz u eşrefi ve maĥrūse-i vücūdı daħı Ǿanāśır-ı erbaǾa ile bünyād olmış bir
iķlįm-i maǾmūr ve şehr-i zįr ü bālāsı mesŧūr olup ħuśūśan ŧoķuz sütūn üzerine ķurulmış
olduġı mütevātiren menķūldür. Ve ol sütūnlar “kemik” ve “ŧamar” ve “siŋir” ve “deri” ki ol
ŧoķuzdan bu dördi ana cānibinden olup “ilik” ve “et” ve “ķan” ve “yaġ” ve “ķıl” ki cümlesi
ŧoķuz olur ve bu beşi daħı ana cānibindendür. Ve baǾżı ehl-i kemāl buyurmışlardur ki bu
iķlįm-i ten ve ĥiśār-ı beden on iki bāb ile mesdūd ve üç yüz altmış pāspān u dįdebān
muhārrisiyle maħlūŧdur ki anlar ŧamarlardur ve yedi yüz yetmiş yedi ĥablü’l-metįn Ǿurvetü’lvuŝķā1447 ile girih-gįr ü beste-miyāndur ki anlar siŋirlerdür. Ve dört yüz ķırķ ķıŧǾa Ǿadde vü
Ǿatād ile muǾtāddur ki anlar kemiklerdür. Ve içerüsi daħı sulŧān-ı beden olan ķalb ve
ĥademesi ciger ve ŧalāķ ve bögrek vesāǿirler ile memlū olup pįrāmen-i ĥiśāretüŋ daħı beş
Ǿaded serheng-i śāĥib-i iķtidār ile maĥrūsdur ki anlar śūret-i žāhirde nįk ü bed ve ħayr u şer
cümle vuķūǾātı şehriyār-ı iķlįm-i ten olan rūĥa iħbār iderler. Ve anlar daħı “semǾ” ü “baśar”

1446

“Kendini bilen rabbini bilir.” Tedribü’r-Ravi fi-Şerh Takribu’n-Nevevi, Suyuti, Thk. Tarık bin Avadallah

bin Muhammed, Darü’l-Asime Yayınevi, 1. Baskı, Riyad, h.1424, s.167/2.
1447

Güçlü ip, sağlam urgan.
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u “Źāǿiķa” vü “lems” ü “şemm”dür. Pes vücūdını ādem bunlar ile muķarrer ü muǾayyen iken
nefs didükleri eŝer neden Ǿibāret ve iķlįm-i ten kunguresinden ķanķı burcda beste-efken
istirāĥat u iķāmet üzere ola diyü sāǿil bu vechile suǿāl iderek istifsārına redd-i cevāb itmek
ħuśūśına pa-ber-cā ve ķıyām-ı tamām eyler ise ulü’l-ebśāra ħafį vü nihān degildür ki nefs
didükleri keyfiyet vücūd-ı ādemde iki nevǾdür: Biri ādemüŋ Ve nefaħtu fįhi min
[153a]
rūĥį1448 şerefiyle teşrįf buyurılduġıdur ki ıśŧılāĥāt-ı śūfįyyede aŋa cevher-i źāt ve Ǿaķl-ı kül
daħı dirler ve bu cevher-i źāt ancaķ benį ādeme maħśūśdur, ġayrıya degil. Pes ol cevheri
insān-ı kāmil kendi varında bulup anuŋla muǾārefe vü ünsiyet ü aĥvāl u keyfiyetinden ħaberdār olaraķ aŋa muķārenet eyler ise ķıble-i rūĥāniyān olmaġa şāyeste ve menzil-i vaĥdete
irmege elyaķ u peyveste olur ve nefsüŋ ikincisi nefs-i emmāredür ki imtiĥān içün anı benį
ādeme taslįŧ itmişler ki ol şeyŧānįdür, insānı umūr-ı ħāricį cānibine çeker ki buħl, ĥased, kįn
Ǿucb, ġurūr andan žuhūr ider. İmdi bir ādem nefs-i emmāreye giriftār olup nefs-i
muŧmaǾinneyi aŋa maġlūb itdürüp bir vechile kendinde olan cevher-i źāt ile muǾārefe peydā
idemez ise ol kişi žulumātda ĥayrān u mebhūt ķalur. Eger nefs-i emmāre maġlūb ve cevheri źāt didügümüz nefs-i Raĥmān ġalebesiyle ol kişinüŋ cevānib-i erbaǾası maǾmūr u ābād
olmaķ ĥasebiyle kendisinden kerāmāt u ġarāǿibāt śādır olur ise baǾįd degildür. Pes bu beytüŋ
mefhūmı böylece idrāk olınur ki kişi ķatl-i nefs-i emmāreden śoŋra kendi derūnına
mürācaǾat idüp müşāhede itsün ki cemįǾ-i mümkināt aŋa teveccüh itmişdür menzil-i
vaĥdetde olmaķ ĥasebiyle. Vallāhu aǾlem bi’ś-śavāb.
بدیداﺭ تو ﺩلشاﺩند ﺩاﺋم ﺩﻭستاﻥ تو
1449بیني

24.

ترا هم شاﺩماﻥ خواهم چو ﺭﻭی ﺩﻭستاﻥ

Be-dįdār-ı to dil-şādend dāǿim dūstān-ı to
To-rā hem şādmān ħˇāhem çü rūy-ı dūstān bįnį

Maĥśūl-ı Beyt: Ey şeb-çerāġ-ı Ǿāşıķān v’ey tesellį-baħş-ı müstemendān! Dįdār-ı melāĥatperverüŋ müşāhedesiyle dūstlaruŋ şād u ħurremdürler. YaǾnį Ǿāşıķ u üftādelerüŋ ruǿyet-i
cemāl-i bį-miŝālüŋ ile dāǿimā mesrūr u mecbūr olmaķdadurlar. Ne ola ki luŧf idüp sen daħı

1448

“[Onu düzenleyip] içine ruhumdan üflediğim [zaman].” (Hicr/15:29)

1449

Dostların her zaman seni görmekle sevinirler. Seni de dostların yüzünü gördüğün zaman sevinç içinde

görmek isterim.
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anları gördükçe şādımān olduŋ. YaǾnį niyāzmendüm ki ol derdmendleri gördükçe sen daħı
mesrūr olasuŋ tā ki sürūruŋla anlar bir ķat daħı şādımān olalar, dimekdür.
هالکم می کند گرﺩﻭﻥ ﻭ غمگین بینمت آﺭي
1450بیني

25.

نتوانی که بر احباﺏ ﺩشمن قهرماﻥ

Helākem mįkoned gerdūn u ġamgįn bįnemet ārį
Ne-tevānį ki ber-aĥbāb düşmen ķahramān bįnį

“Gerdūn”dan murād mekāǿid-i nefsānįdür. Muħāŧabun-bih olan cānāna ħiŧāb idüp buyurur
ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey benüm ārāmum olan cānum! Gerdūn-ı bed-tebār ve çarħ-ı kec-reftārını
envāǾ-ı meşaķķat ile helāk itmekdedür. Ĥālbuki benüm bu vechile helāk olmadan seni daħı
bį-ĥużūr u ġamgįn görürüm. Belį, sen ķādir degilsüŋ ki aĥbābuŋ üzerine düşmen-i leǿimi
mihribān eyleyesüŋ. YaǾnį benüm bu dürlü Ǿaźāb u Ǿiķāba giriftār olduġum sebebiyle
bilürüm ki derūn-ı pür-nūruŋ ġamnāk ve bu ŧarįķile bį-ĥużūrlıġumdan dįde-nemnāksuŋ. Zįrā
meǿlūf olduġuŋ ĥāķķāniyet ü vefā vü insāniyet-i śıdķ-peymā muķteżāsı üzere benüm gibi
dūstuŋ üzerine gerdūn-ı bį-vefā gibi düşmeni tercįĥ idemedigüŋden
[153b]
ġamgįn olursuŋ. YaǾnį mekāǿid-i nefs benüm helākümde olduġuŋı görüp ġāyetde ġamgįn ü
bį-ĥużūrsuŋ. Şol sebebden ki ben dūstuŋı düşmen-i bed-kirdāruŋ maġlūb u maġmūmı olmaķ
revā görmezsüŋ, dimekdür. Ammā ne çāre.
تو محبوﺏ جهاﻥ ﻭآنگه مداﺭا باﻭﺭﻡ ناید
1451بیني

تو شمع انجمن باشی ﻭ ﺩﺭ پرﻭانه جاﻥ

26. To maĥbūb-ı cihān u ān-geh müdārā bāverem ne-y-āyed
To şemǾ-i encümen bāşį vü der-pervāne cān bįni
“u ān-geh” bu maĥalde inkār içündür. “Bāver” iǾtimād maǾnāsınadur. “Ne-y-āyed” gelmez,
dimekdür.
1450

Felek beni öldürmek üzere ve sen keder içindesin evet düşmanın dostlar üzerine egemen olduğunu

göremezsin.
1451

Sen cihanın sevgilisisin. Kimseye dalkavukluk yapacağına inanmam. Sen meclisin mumu ol da

pervanedeki canı gör.
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Maĥśūl-ı Beyt: Kendi rūĥına ħiŧāb ŧarįķiyle buyurur ki: Ey cānān! Sen maĥbūb-ı cihān ve
maŧlūb-ı kāffe-i ŧālibān iken iǾtimād itmezüm ki ferd-i āferįdeye müdārā idesüŋ. Zįrā sen
şemǾ-i encümen olup ķaçan imkānda olabilür ki pervāne-i żaǾįfü’l-eŧvārda cān pāyidār ola.
YaǾnį sen gibi bezm-efrūz ve şemǾ-i encümen iken Ǿuşşāķ-ı pervāne-sįretde ķaçan cān ķalur?
ǾĀķıbet gelüp bāl ü perin āteş-i şemǾüŋe iĥrāķ iderler, dimekdür.
نشاﻥ جاﻥ همی جو تا نشاﻥ اﺯ بی نشاﻥ یابي
1452بیني

27.

مکاﻥ ﺩﻝ ﻁلب کن تا مکاﻥ ﺩﺭالمکاﻥ

Nişān-ı cān hemį cū tā nişān ez-bį-nişān yābį
Mekān-ı dil ŧaleb kon tā me-kon der-lā-mekān bįnį

“Bį-nişān”dan murād Cenāb-ı Ħālıķ’dur ki mümkināt içinde nihāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ! Kendi iķlįm-i vücūd-ı sulŧānį olan cān-ı Ǿālį-cenābdan nişān ŧaleb
idüp anuŋ ne olduġını iźǾān u idrāk itmek ķaydına saǾy it tā ki bį-nişān olan Cenāb-ı
Melikü’l-Mennān’dan nişān u eŝer ögrenüp ķaŧrenüŋ Ǿummān ile ĥįn-i ittiśālinde kesb-i
aĥadiyet itdükleri gibi sen daħı anuŋla muttaśıl u maķrūn olduġuŋı göresüŋ. Ve daħı göŋül
didükleri źāt-ı kerāmet-śıfatuŋ mekānın ŧaleb ü tefaħħuś idüp ol ne heyǿet ve ne ŧavr u rifǾat
ile olduġını maǾlūm idinmege saǾy u diķķat ķıl tā ki lā-mekānda mekān müşāhede idüp ħalā
içinde melā göresüŋ. YaǾnį dil ki beyt-i Raĥmān’dur, mekānın ŧaleb idüp çirk-āb-ı
māsivādan ārį vü taŧhįr ķıl tā ki lā-mekān olan Ħālıķu’l-ekvānı anda rūşen göresüŋ. Nitekim
buyurmışlardur:
کعبه بنیاﺩ خلیل آﺫﺭ است
1453است

ﺩﻝ نظرگاﻩ خلیل اکبر

KaǾbe bünyād-ı Ħalįl-i ǾĀźer est
Dil nažargāh-ı ħalįl-i ekber est
ve daħı Şems-i Tebrįzį1454 buyurur ki:
Beyt:

1452

Can işaretini ara, işaretsizden bir iz bulmak için lamekân içinde bir mekân görmek için gönül yerini ara.

1453

Kâbe Hz. İbrahim’in binasıdır, gönül ise yüce Allah’ın nazargâHızır.

1454

Metinde nakledilen beyitin Şems-i Tebrizî’ye ait olduğu bilgisi yanlıştır. Beyit Şemsettin Sivasî’ye aittir.

924

Sür çıķar ġayrı göŋülden tā tecellį ide Ĥaķ
Pādişāh ķonmaz sarāya ħāne maǾmūr olmadan
ﺯ حوﺭ ﻭ سدﺭﻩ هم بهرﻩ ﻭﺭ بی ﺩست ﻭبی ﺩیدﻩ
1455بیني

تو این ﺩﻭلت کجا یابی که جنت ﺩﺭ مکاﻥ

28. Zi-ĥūr u sidre hem behrever bį-dest ü bį-dįde
To įn devlet kocā yābį ki cennet der-mekān bįnį
“Bį-dest ü bį-dįde” buyurduġı vāśılįn olan źevāt-ı kirāmuŋ murāķabeye varup ġarķ-ı baĥr-ı
tecellį-i İlāh olduķları hengāmda dįdeleri pūşįde ve dest ü pāsı ĥareketden mānde olduġından
kināyedür. Nitekim bu mıśrāǾda mübeyyendür.
MıśrāǾ:
1456ﺭا

ﺯخوﺩ باید نظر بوشید جویای تجلی

Zi-ħod bāyed nažar būşįd cūyā-yı tecellį-rā
“Mekān”dan murād vücūddur.
Maĥśūl-ı Beyt: Beyt-i sābıķuŋ mā-śadaķına kendini mā-śadaķ u mažhar itdügüŋ śūretde ey
Ǿāşıķ-ı bezm-ārā-yı cinān ve mihmān-nüvāzān-ı behişt-i meserret-resān
[154a]
Olan! Ħūr u ġılmān ve Sidre-i Ǿālį-şāndan behre-yāb olursaŋ bir ĥāl eyle ki dest ü pā ve dįdei revnaķ-fezāŋa įrāŝ-ı meşaķķat ve sirāyet-i zaĥmet olmaķsızın. YaǾnį eger kendi ĥadd-i
źātuŋda vedįǾa-i sübĥānį olan nişānı bulup anuŋla iktisāb-ı ülfet ve iddiħār-ı maǾrifet ü
ünsiyet ider iseŋ ol vaķt fehm it ki dest ü dįdenüŋ Ǿadem-i cevr ü meşaķķat birle ħūr u ġılmān
ve sidre-i celįlü’ş-şāna nāǿil olursuŋ. Pes bu devleti sen ķanda bulursuŋ ki cenneti kendi
vücūduŋ mekānında bulasuŋ. YaǾnį bundan büyük devlet ve cāh-ı menzilet mi olur ki anuŋ
ceźb ü celbine saǾy u kūşiş itmeyüp evķātını ġūl-ı ġaflete ġāriķ itdürürsüŋ, dimekdür.
بحفظ گریه مشغولم ﻭگر بینی ﺩﺭﻭنم ﺭا
1455

Ben elsiz ve gözsüz olarak huri ve Sidre ağacından faydalanırım ama cenneti mekân içinde gören sen bu

saadeti nerede bulacaksın.
1456

Tecellileri kendinizde aramalısınız.
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1457بیني

29.

ﺯﺩﻝ تاپرﺩﻩ چشمم ﺩﻭ شاﺥ اﺭغواﻥ

Be-ĥıfž-ı girye meşġūlem veger bįnį derūnem-rā
Zi-dil tā perde-i çeşmem dü şāħ erġuvān bįnį

Maĥśūl-ı Beyt: Ey maķśad-ı cān! Āteş-i hicrāndan žuhūra gelmek üzere olan bang-ı fiġān u
āvāz u feryād u nālişi firāz itmek içün ketm-i bükā ve ĥıfž-ı giryeye meşġūlüm. Lākin
derūnumı bir defǾa temāşā vü ruǿyet buyursaŋ ħāne-i dilden perde-i çeşmüme dek seyl-i
ħūndan erġuvānuŋ iki budaġını görürsüŋ. YaǾnį giryeyi egerçi derūnumda ĥıfž u żabŧ itmek
iştiġālindeyüm. Ammā eger derūnuma diķķatle nažar buyurursaŋ göŋülden gözüm perdesine
dek enhār-ı ħūn cereyān itmiş görürsüŋ, dimekdür.
بوعظ اندﺭ شو اﺯ ﺭاﻩ غزﻝ عرفی ترنم بس
1458بیني

30.

ﺩﺭ شیوﻥ ﺯﻥ آخر مرﺩﻥ ﺩﻝ خوﺩ عیاﻥ

Be-vaǾž ender-şev ez-rāh-ı ġazel ǾUrfį terennüm bes
Der-i şįven zen āhir murden-i dil-i ħod Ǿayān bįnį

“Be-vaǾž ender-şev” rāh-ı ġazelden Ǿavdet ve ŧarįķ-i vaǾž u pende ricǾat ķıl, dimekdür.
“Şįven” fiġān u māteme dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Beyhūde ġazel ŧarįķi revişinden çıķ ve vaǾž u neśāyiĥ ŧarįķine gir.
YaǾnį Ǿādet-i şuǾarā-yı zamāne ile įn ü ānı beyhūde medĥ ü ŝenā idüp eşǾār u neŝr-gūluķ
ĥāletini terk eyle ve bu ķadar nā-sezā laġviyāt u terennümāt yeter. Ġayrı ŧarįķ-i nuśĥ u pendi
ŧut ve bir kez der-i şįveni yaǾnį ol miŝillü nā-be-cā şiǾrlerden nedāmet ü ġarāmet ķapusını
daķķ eyle tā ki göŋlüŋ beyhūde şiǾr söylemekden telef olduġını āşikāre göresüŋ. Ĥāśılı bir
kez der-i şįveni ķaķ ve fetĥ ü güşād idüp derūnuŋ nażar ķıl ki çirk-āb-ı fānį içün göŋlüŋ ne
ĥale giriftār olduġını rūşen göresüŋ, dimekdür.
ﺩلت الماﺱ همت بوﺩ اگر ﻭا بینی اکنونش

1457

Ağlamamı saklamakla uğraşırım. Eğer içime bakarsan gönlümden göz perdesine kadar iki erguvan dalına

dönüştüğünü görürsün.
1458

Urfi gazel yolunda terennüm yeter. Nasihata başla. Ağıt kapısını çal (böylece) sonra gönlünün öldüğünü

apaçık görürsün.
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1459بیني

ترنج ﺯﺭ ﺩست افشاﺭ پرﻭیز جهاﻥ

Dilet elmās-ı himmet būd eger vā bįnį eknūneş

31.

Turunc-ı zer-i dest-efşār-ı pervįz-i cihān bįnį
“Vā” āşikāre maǾnāsınadur. “Turunc-ı zer” zamān-ı sābıķda Pervįz didükleri pādişāhuŋ zeri ħāliśden eczā ile terbiye eyledügi bir ŧop altundur ki anı āŝār-ı eczā ile bal mūmı gibi
yumuşaķ idüp śıķsa śıķa diledügi śūrete taĥvįl iderdi. “Efşār” śıķmaġa dirler. Pes ārzū-yı
cihān-ı fānįyi Pervįz-i cihān künyesiyle mülaķķab idüp buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Beyt-i sābıķuŋ
[154b]
mażmūnı olan aĥvālden münĥarif ol. Zįrā ġazel ve aŋa mümāŝil olan şiǾr ü meŝel dünyā
metāǾındandur. Andan kef-i yed idüp rāh-ı vaǾž ve ŧarįķ-i sülūka gir. Zįrā zamān-ı sābıķda
göŋlüŋ himmet elmāsı idi. YaǾnį ķalbüŋ himmetüŋ mücevheri idi. Ve ārzū-yı dünyā ve māfįhāsından ferāġ itmek ħuśūśında elmās gibi ķavį vü muķtedir idi. Lākin şimdi bir ĥāl kesb
itmişdür ki eger anı āşikāre görseŋ Pervįz-i cihānuŋ eli śıķmasından turunc-ı zer gibi
yumuşaķ ve bį-himmet olmışdur. YaǾnį göŋlüŋi dest-i ārzū-yı cihān śıķa śıķa turunc-ı zer
gibi her śūrete taĥvįl itmesine meyyāl itdürmişdür. Pes evāǿilde ķalbüŋ gevher-i himmet iken
ĥayf degil midür ki Pervįz-i cihān eline tefvįż idüp anı turunc-ı zer gibi mülāǾabeye istiǾmāl
eyleye, dimekdür.
نبینی ﺩﺭ مقاﻡ نفس ﻭ ﻁبع آسوﺩگی منشین
1460بیني

32.

بهفتم پایه نه مسند که ﺭاحتگاﻩ جاﻥ

Ne-bįnį der-maķām-ı nefs ü ŧabǾ-ı āsūdegį me-n’şįn
Be-heftüm-pāye nüh-mesned ki rāĥātgāh-ı cān bįnį

“Heftüm pāye” yedinci basamaķ nerdübāna dirler. Murād sākin olduġumuz rūy-ı zemįndür
ki ŧabaķāt-ı Ǿarżuŋ fevķidür. “Nüh mesned” ŧoķuz taħt dimekdür ki sebǾa semāvāt u
ŧabāķdur.

1459

Gönlün himmet elması idi. Eğer ona şimdi tekrar bakarsan cihan şahı Perviz’in elinde oynadığı portakal

gibi olduğunu görürsün.
1460

Nefis makamında rahatlık göremezsin. Bu dokuz katlı yedi mertebeli feleğin üzerine oturma ki can

rahatlığını göresin.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur: Nefs-i emmāre ve müttefeķun Ǿaleyh olan ŧabǾāvāre maķāmında āsūdelik aĥvālin göremezsüŋ. YaǾnį nefs-i emmāre ve ŧabǾ-ı levvāme
renciş ü eźāsından āsūde-ĥāl ve mesrūrü’l-bāl olamazsuŋ. Pes bu yedi nerdübānlu olan ŧoķuz
ŧabaķ felegüŋ mesnedinde oŧurma tā ki rāĥatgāh-ı cānı göresüŋ. YaǾnį sen Ǿarūs-ı ħudǾanüvįs dünyāyı çift ŧāķ ve se ŧalāķ ile taŧlįķ eyle tā ki sulŧān-ı ten olan cān āsāyiş ve yönyöşde
ola. Ve illā maķām-ı nefs-i emmārede olaraķ heftüm-pāyelü olan nüh mesnedde rāĥat-ı cān
görmek imkānda olamaz. Pes rencişinden āsūde-ĥāl ve derūnuŋ feyż-i Bārį ile māl-ā-māl
olmaķ isterseŋ heftüm-pāyelü olan ŧoķuz ķat mesnedüŋ üzerinde oŧurmaķ ārzūsında olma,
dimekdür.
ﺯجنگ ﺩی ﻭ فرﺩا ﺭسته اﻡ بی منت امرﻭﺯ
1461بیني

33.

تو این معنی کجا ﺩانی که هستی ﺩﺭ ﺯماﻥ

Zi-ceng-i dey ü ferdā resteem bį-minnet imrūz
To įn maǾnā kocā dānį ki hestį der-zamān bįnį

“Dey” dünki gün dimekdür. “Reste” ķurtulmaķ maǾnāsınadur. “Hestį der-zamān”
zamānenüŋ varlıġına vücūd iŝbāt itmek ve devāmına tekye getür ve iǾtimād ķılmaķ,
dimekdür. Pes ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ben dün ve yarınki cengden bu günüŋ Ǿadem-i imtinānumdan ħalāś oldum.
YaǾnį ben bugün ve bu sāǾatüŋ imtinānından olmayup kār-bārum Ħālıķ-ı źerrāt ve kāffe-i
teveccühüm mūcid-i mümkinātda olduġından dün geçmiş yarın istiķbāl idicek ķayġulardan
fāriġu’l-bāl oldum. Ve kendimi anlaruŋ keşmekeşinden taħlįś eyledüm.
[155a]
Pes sen bu maǾnāyı ķaçan idrāk idebilürsüŋ? Zįrā zamānuŋ varlıġına vücūd virseŋ yaǾnį naķl
olınan nüktemi bir şaħś idrāk idebilür ki zamānenüŋ iŝbātına vücūd virmeye. Zįrā zamān
didügümüz keyfiyet-i rūzgārdur. Hįç vücūdı pāyidār ve varlıġı ber-ķarār degildür. Meŝelā
eline śu alsaŋ ve śıķsaŋ śıķılacaķ eŝer elde ķalmaz. Keźālik zamānenüŋ daħı śıfatı var, vücūdı
yoķdur. Ĥāśılı ben elem-i dünyā ve ġuśśa-i Ǿuķbādan āzād oldum. Şol sebebden ki Ĥaķkuŋ
māsivāsı olana vücūd u iǾtimād virmedüm. Pes sen daħı eger Ĥaķ’dan ġayrıya varlıķ ittiħāź
itmez iseŋ, sen daħı benüm gibi olup maǾnā-yı meźkūra muŧŧaliǾ olursuŋ. Ve illā rūzgāra

1461

Bugün minnetsiz bir şekilde dün ve yarının savaşından kurtuldum. Sen bu anlamı nereden anlayabilirsin ki

varlığı zaman içinde görüyorsun.

928

vücūd iŝbātı ķaydında olursaŋ dey ü ferdā cenginden ħalāś oldum didügi fehm idemezsüŋ.
Her ne ķadar bu beytüŋ meǿālinden ĥisse-yāb ve mażmūnına şitāb itmiş iseŋ de. Ĥāśılı bu
maǾnānuŋ ĥaķįķatine şol kimse irişür ki benüm gibi bu günüŋ imtinānında olmayup dey ü
ferdā cengi dāġdaġasından ħalāś olmış ola, dimekdür.
من اﺯ گل باﻍ میجویم تو گل اﺯ باﻍ میجویي
1462بیني

من آتش اﺯ ﺩخاﻥ بینم تو اﺯ آتش ﺩخاﻥ

Men ez-gül bāġ mįcūyem to gül ez-bāġ mįcūyį

34.

Men āteş ez-duħān bįnem to ez-āteş duħān bįnį
“Gül”den murād vaĥdet ü Ǿuzletdür. BaǾżılarına göre cüzǿdür ki benį ādem külden bir
cüzǿdür ve ekŝer ehlullāhuŋ işāretlerine nažaran insān-ı kāmil taĥśįl-i ser-māye-i ķurb-ı kül
itdügi reh-nümā-yı cüzǿ iledür. Zįrā cüzǿ külden münfaśıldur. Külli şeyǿin yerciǾu ilāaślihi1463 mıśdāķı üzere Ǿāķıbet rūĥ-ı insānį ki külden bir cüzǿdür maĥalline rücūǾ eylese
gerek. Nitekim vücūduŋ merciǾi ħākdur. “Bāġ”dan murād kül ve keŝretdür. Keźālik mıśrāǾı ŝānįnüŋ āteş ile duħānı daħı źikr olınan maǾnādan Ǿibāretdür. Meŝelā bir maĥalde bir āteş
olsa ıraķdan Ǿalevi görinmez. Belki anı duħānuŋ eŝerinden görüp bilürler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben gülden bāġ ŧaleb iderüm. YaǾnį külli cüzǿden ve Ĥaķķ’ı vaĥdetden ŧaleb
iderüm. Sen ise bāġdan gül ŧaleb idersüŋ. YaǾnį keŝretden Ĥaķķ’ı ŧaleb idersüŋ ve daħı ben
āteşi ŧumandan ŧaleb iderüm. Sen ise āteşden ŧuman ŧaleb idersüŋ. Bu vechile beyt-i sābıķuŋ
ķaçan maǾnāsını fehm idebilürsüŋ ki henūz ālūfte-i çirk-āb-ı keŝret ve āmįħte-i jeng-i
māsivāsuŋ. Pes ben şol sebebden dey ü ferdā dāġdaġası keşmekeşinden ħalāś oldum ki terk
ve iħtiyār-ı vaĥdet birle cüzǿden külle irişmek esbābın tertįb eyledüm. Sen daħı benüm
aĥvālümden vāķıf olup tedārik ķaydına düş tā ki ĥaķįķat-i insān ne olduġını fehm ü iźǾān
idesüŋ, dimekdür.
ﺯ ترتیب ﻭجوﺩ آفرینش چوﻥ نه ای آگه
1464بیني

35.

حواﺩﺙ ﺭا ﺯتﺄثیر نجوﻡ آسماﻥ

Zi-tertįb-i vücūd-ı āferįniş çün neį āgeh

1462

Ben gülde bahçeyi ararım sen ise bahçede gülü. Ben dumanda ateşi görürüm sen ise ateşte dumanı.

1463

“Her şey aslına rücu eder.” Enbiyâ/21:93. Ayetle -kullun ileynâ râciûn (Hepsi de ancak bize dönecekler)-

mana olarak aynı doğrultudadır.
1464

Fıtrat varlığının düzeninden haberdar olmadığın için olayları felek ve yıldızların etkisinde görürsün.

929

Ĥavādiŝ-rā zi-teǿŝįr-i nücūm-ı āsumān bįnį
Beyt-i sābıķı žāhir beytleri
[155b]
daħl eyledügi gibi bu beytde daħı ĥukemā ve ehl-i nücūm ve buŋa māǿil erbāb-ı sülūk taǾrįż
ŧarįķiyle buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Ħālıķ-ı bį-hem-tānuŋ vücūd-ı āferįnişi tertįbinden çünki āgāh
degilsüŋ ve Ĥaķ TeǾālā’nuŋ ħilķat-i mevcūdātına ĥikmetine mebnįdür. İdrākine ķādir
olmaduġuŋ gibi hemān-dem ĥavādiŝāt-ı kevniyyeyi nücūm-ı āsumān teǿŝįrinden görürsüŋ.
YaǾnį Ĥaķķ’uŋ ħilķat u āferįniş şįvesini derk idemeyüp žuhūrat-ı Ǿavārıżāt-ı kevniyyeyi
nücūm-ı āsumān teǿŝįri tertįbinden görüp iǾtiķād idersüŋ. Ve daħı dirsüŋ ki fülān şeyǿün
vücūd bulması ve žuhūr itmesi fülān necmüŋ teǿŝįri ve iǾānesi terbiyesiyledür. Ve daħı fülān
şeyǿün var olması fülān kevkebüŋ müsāǾadesi terbiyesiyledür, diyerek envāǾ-ı şukūk ve
eśnāf-ı žunūn ile Ǿömrüŋ rūzgāra virüp ķudret-i Bārį ve ĥikmet-i āferįniş-i Cenāb-ı Ħālıķ’ı
bir cānibe terk idersüŋ. Pes ne ŧarįķle esrār-ı ālihe mažhar ve ne śūretle tecellį-i źāt-ı ālih ile
sürūr olmaġa şāyān olursuŋ? dimekdür.
ﺯ ابر ﻭ آفتاﺏ اندیشه اﺕ کوته بوﺩ ﺯانرﻭ
1465بیني

36.

ﺩﺭ اﺯ گنجینه ﺩﺭیا ﻭ لعل اﺯ جیب کاﻥ

Zi-ebr ü āfitāb endįşeet kūteh buved z’ān-rū
Dür ez-gencįne-i deryā vü laǾl ez-ceyb-i kān bįnį

Maĥśūl-ı Beyt: Beyt-i sābıķı teǿkįd ŧarįķiyle taǾrįż-i ehl-i nücūm u ĥukemā idüp buyurur:
Ebrū āfitābuŋ teǿŝįri endįşesi ve ħurşįd ü ġamāmūŋ terbiyesi mülāĥažasından dūrsuŋ. Şol
sebebden ki dürr-i şehvārı gencįne-i sulŧān-ı deryādan ve laǾl-i śurħı ceyb-i maǾden-i şerri
görürsüŋ. YaǾnį žannidersüŋ ki dürri gencįne-i deryā terbiye idüp laǾl daħı maǾden-i ħāk
terbiye eyler. Ammā surħı ve ĥumreti muǾtād eyler žann eyledigüŋ gibi degildür. Belki dür
bulut terbiyesiyle ķābil-i istiǾdād ve laǾl daħı teǿŝįr-i āfitāb-ı Ǿālem-tāb ile taĥśįl eyler degil
ki dürr-i gencįne-i deryā istiǾānesiyle resįde-i mertebe-i kemāl ve laǾl-i ceyb-i kān

1465

Bulut ve güneşin etkisinden senin düşüncen eksiktir. Bu yüzden de inciyi deniz hazinesinden ve lal taşını

madenden görürsün.

930

muǾāvenetiyle iktisāb-ı rütbe-i laǾl ola. Pes şunuŋ gibidür ki Ħālıķ’uŋ ĥikmet-i āferįnişi fehm
idemeyüp Ǿavārıżāt-ı kevniyyeyi nücūm-ı āsumān teǿŝįrine isnād idersüŋ, dimekdür.
بچشم معرفت بنگر مصاﻑ نظم هستی ﺭا
1466بیني

37.

که هر خاﺭی ﺩﺭ آﻥ ﻭاﺩی ﺩﺭفش کاﻭیاﻥ

Be-çeşm-i maǾrifet be-n’ger meśāff-ı nažm-ı hestį-rā
Ki her ħārį der-ān vādį direfş-i Gāviyān bįnį

“Direfş” Ǿalem maǾnāsına gelür ve bez maǾnāsına daħı gelür basmacılaruŋ ve serrāclaruŋ
āletlerindendür. Bunda direfş-i Gāviyān şol öküz derisinüŋ bayraġıdur ki Gāve1467 didükleri
āhenger anuŋla Đaĥĥāk’ı mużmaĥil eyledi. Nitekim naķl iderler şöyle ki zamān-ı sābıķda
memālik-i ǾAcem’de Đaĥĥāk nām ġaddāruŋ omuzlarında yılan nevǾinden kerįhü’l-manžar
nesne žuhūr itmişidi. Maraż-ı meźkūruŋ defǾi içün çār-gūşeden ĥukemā cemǾ ķılmışidi. Her
ne ķadar dāǿ-i Ǿuđāline devā iderlerdi ise ol ķadar müzdād olmaķda idi. Bu vechile bir
müddet mürūr idüp bir dürlü peźįrā-yı Ǿilāc olmadı tā şol vaķte dek ki şeyŧān Ǿaleyhi’l-laǾne
śūret-i insāna ĥulūl ve marįż-i meźkūruŋ
[156a]
maŧbaħında aşçılıķ mahāretiyle cümle Ǿindinde maŧbūǾ u maķbūl olmışidi. Bir gün kendisine
didi ki: Pādişāhum derdüŋe devā ve marażuŋa dārū inşā ider isem beni ne Ǿaŧiyye vü iĥsān
ile beyne’n-nās maġbūtu’l-aķrān idersüŋ diyicek, bu vesvese kendine ġāyetde ħoş gelmegin
andan Ǿilāc iltimās eyledi. Ħannās didi ki: Senüŋ derdüŋe egerçi devā müşkildür ammā
taħfįfi içün yevmiyye iki nev-resįde oġlancıķları źibĥ itdürüp cigerlerin ve baǾżıların naķline
göre beyinlerin śardurur iseŋ ol yılanlar ciger ile taǾayyuş idüp sen anlaruŋ rencişinden āsūde
olursuŋ, didükde fi’l-ĥāl fuķarādan iki nev-resįde oġlanlar vālideynlerin küllį Ǿaŧiyye ile irżā
vü ħoş-ĥāl idüp oġlanları źibĥ itdürüp beyinlerin omuzlarına śardurup fi’l-ĥaķįķa ol gün
āsāyişde oldı. Pes ħuśūś-ı meźkūrı baǾżı ricāl ile istişāre idüp didi ki: Eger ħalķdan zer ü
dįnār ile oġlan iştirā olınmaķ iķtiżā eylese dünyā ħazįnesi evfā degildür. Pes ķalem-rev-i
ĥükūmetde kāǿin memālik u ķurā āhālįleri sālyāne ŧarįķiyle taķsįm idelüm didükde cümle
kibārı çār-nā-çār rıżā virüp bir zamān ħalķuŋ evlādların böylece źibĥ iderlerdi. Đaĥĥāk’uŋ
1466

Mârifet gözü ile varlığın düzeninin sırasını gör. O zaman o vadide her bir dikeni Gave’nin bayrağı gibi

görürsün.
1467

Metinde “direfş” olarak yazılmış olup bu hikâyeye uygun olarak demircinin adı olan “Gave” kelimesiyle

değiştirilmiştir.

931

sākin olduġı beldede Gāve nām bir domuzcı var idi. Bir gün anuŋ oġlanına daħı nevbet irişüp
bir oġlın alup źibĥ eylediler. Bir zamān mürūrdan śoŋra henūz meźbūĥ olan oġlın āteş-i firāķı
dimāġında Ǿalev-gįr iken dįger oġlınuŋ nevbeti daħı irişince tįr-i şecāǾati kemān-ı nāliş ü
efġān şaśt iderek öŋinde yayılmış olan öküz derisin bir aġaca sancaķ pāyesiyle ŧaķup belde
ħalķına nidā ve mübāriz-i şehre śalā idüp didi ki: Ĥadden efzūn tekālįf ü ħarāc edā itmekde
olduġumuzdan başķa evlād u aĥfādumuzı daħı ser-tā-pā tįġden geçürüp ĥasretü’d-dünyā
ve’l-āħire olaraķ bu ĥadd-i iǾtidāli tecāvüz itmiş olan žulmı ķaçana dek çekmek gerek? Pes
başını dįn uġrına fedā iden bahādırlar benümle bile gelsünler diyicek āhālį-i beldenüŋ ise
bugün bir fitne žuhūr itmek cānlarına minnet bilürlerdi. Fi’l-ĥāl on biŋden mütecāviz
mübāriz cemǾ olup Đaĥĥāk’uŋ sākin olduġı sarāyı nįgįn-i ħātem gibi muĥāśır idüp çend rūz
cidāl ü ķıtālden śoŋra āħir-i kār Đaĥĥāk’ı giriftār-ı bend ü zencįr ve envāǾ-ı Ǿuķūbāt u
meşaķķat ile cānib-i saķara tesyįr eylediler. Pādişāhān-ı müteǾaħħirįn ol deriden olan bayraġı
bāǾiŝ-i nuśret addidüp gūn-ā-gūn cevāhir ü leǿāl ile tezyįn idüp vażǾ-ı ħazįne eylediler. Ve
ismini direfş-i Gāviyān ķodılar, murād livā-yı nuśretden kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cūyā-yı tecellį-i źāt! Çeşm-i maǾrifet ve dįde-i Ǿibret-i cān ile tār
[156b]
ve śübĥaveş muntažam u münselik olan hestį-i mümkināt ve vücūd-ı kāǿinātuŋ meśāf
olduġını nažar it. YaǾnį mümkinātuŋ śaf-ı vālāyįsini dįde-i cān ile nažar ķıl tā ki ne heyǿet
ve ne ŧavr u ŧarzla muntažam u śaf-ārā olduġını göresüŋ ki ol vādį-i śaf-ārā ol meydān-ı
veġāda yaǾnį ceng meydānında her bir degnek birer direfş-i Gāviyān olduġını göresüŋ. YaǾnį
eczā-yı mümkināt ki ķudret-i Bārį ile yerlü yirinde ķāǿim olmışdur. Anı bir kez Ǿibret
nažarıyla gör ki her bir źerre bir dāġ ve her bir ħār direfş-i Gāviyān didükleri sancaġ gibi
olmış görüp Ǿažamet ü ķudret-i Bārį’yi göresüŋ. Ĥāśıl-ı kelām kendi ĥadd-i źātuŋda dįde-i
cān-bįn peydā eyler iseŋ Ǿažamet-i Bārį’yi görüp taĥśįl-i maǾrifet ve ĥāǿiz-i tecellį-i źāt
idesüŋ, dimekdür.
شعاﺭ ملت اسالمیاﻥ بگذﺭ اگر خواهي
1468بیني

38.

که ﺩﺭ ﺩیر مغاﻥ آیی ﻭ اسراﺭ نهاﻥ

ŞiǾār-ı millet-i İslāmiyān be-g’źer eger ħˇāhį
Ki der-i deyr-i muġān āyį vü esrār-ı nihān bįnį

1468

Eğer mecusi mabedinin kapısına gel ve gizli sırları görmek istersen İslam dininin alâmetlerini bırak.

932

“ŞiǾār” şerǾden maķlūbdur. YaǾnį dįn yolları dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cūyā-yı tecellį-i źāt! ŞiǾār-ı millet-i İslāmiyyeden geç. YaǾnį Ǿavāmuŋ
śūret-i žāhirde źāhib olduķları semt ü mevridi1469 bıraķ. Zįrā ol gūne meźheb śūfį-i sālūs ve
kāffe-i Ǿavāma maħśūśdur. Anı bir cānibe terk idüp deyr-i muġān cānibine gel tā ki anda
esrār-ı nihān olan maǾrifet-i źāt ve ķurbiyeti Ǿayān göresüŋ. YaǾnį žāhiri bāŧın ve bāŧını
žāhirüŋe mirǿāt idüp derūnı ve bįrūnı maǾmūr u ābād olan mürşid-i kāmilüŋ maǾbedine rücūǾ
eyle tā ki ol źātuŋ irşādıyla esrār-ı nihānı Ǿayān göresüŋ. Zįrā şiǾār-ı İslāmiyye olan meslek
ve meźheb-i žāhir ile her ne ķadar cehd olınsa rütbe-i vālā-yı velāyet ve mesned-i Ǿulyā-yı
kerāmete vażǾ-ı ķadem idemez, dimekdür.
تو اﺯ ملک عراقی ﻭاﮊگوﻥ کن عاﺩﺕ پیشین
1470بیني

اگر خواهی که حسن ﺭﻭنق هندﻭستاﻥ

39. To ez-mülk-i Ǿırāķį vājġūn kon Ǿādet-i pįşįn
Eger ħˇāhį ki ĥüsn-i revnaķ-i Hindūstān bįnį
“Vājgūn” be-maǾnā ber-Ǿaks. YaǾnį ters. “Pįşįn” ķadįm dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Beyt-i sābıķuŋ mażmūnın teǿkįd ŧarįķiyle buyurur: Ey cūyā-yı tecellį-i źāt!
Yāħūd kendine ħiŧāb ola. Sen ǾIrāķ mülkinden yaǾnį ǾAcem mülkindensüŋ. Pes Ǿādet-i pįşįni
ber-Ǿaks eyle. YaǾnį mülk-i ǾIrāķ āhālįsinüŋ meslek ve meźheblerin terk idüp perestiş-i ġayrı marżiyyelerinden ictināb ķıl. Zįrā ǾIrāķ āhālįsinüŋ revişleri maķbūl u muǾteber degildür.
Eger Hindistān siyeh-çerde ħūb-rūlaruŋ ĥüsni revnaķın görmek ister iseŋ. YaǾnį anlaruŋ
iǾtiķād ve mesleklerine iķtidā ķıl ve anlaruŋ Ǿārifleriyle imtizāc ĥāśıl eyle tā ki maķśūduŋı
bulasuŋ, dimekdür.
ﺯ ملک نوﺭ اﺯ آنرﻭ تاختی ﺩﺭ کشوﺭ ﻅلمت
1471بیني

که حسن چینیاﻥ ﺭا ﺩﺭلباﺱ ﮊنگیاﻥ

40. Zi-mülk-i nūr ez-ān rū tāħtį der-kişver-i žulmet
Ki ĥüsn-i çįniyān-rā der-libās-ı jengiyān bįnį

1469

Derkenar: Semt ü mevrid ikisi de ŧarįķ maǾnāsınadur.

1470

Eğer Hindistan’ın güzelliği ve letafetini görmek istersen. Sen Irak ülkesindensin. Eski adetleri devir.

1471

Çinlilerin güzelliğini zencilerin kıyafetinde gördüğün için güneş ülkesinden karanlıklar ülkesine koştun.

933

“Nūr”dan murād beyāżlıķdur ki melik-i ǾIrāķ’dan kināyedür. “Kişver-i žulmet”den maķśad
Hind’dür ki
[157a]
anlar siyāhdur. Ve libāsları daħı ġāyetde kirlü pasludur. “Tāħtį” taǾbįri çatmaķ ve irişmek ve
dönüp gitmege dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Münevver ü şaǾşaǾayı belde-i ǾIrāķ’dan kişver-i žulmet-i Hind’e
şol sebebden Ǿavdet ü ricǾat eylemişsüŋ ki Ĥindįlere maħśūś olan ĥüsn-i rūz-efzāyı libās-ı
Jengiyānda göresüŋ. YaǾnį nūr siyāhlıķda lemeǾān itmekde olduġı gibi sen daħı ĥüsn-i
Çįnįyānı kişver-i žulmet-i Hind’de ruǿyet eylemek içün gitmişsüŋ. İĥtimāl ki bu ķaśįdeyi
Hind’de inşād itmiş ola. Ve baǾżı nüsħalarda Jengįyān yerine Zengįyān vāķıǾ olmışdur.
“Zengį” taǾbįri Fārisįde ǾArab’a ıŧlāķ olınur. Bu beyt ve beyt-i evvelįyi iĥtimāldür ki öz nefse
istihzā ŧarįķiyle ħiŧāb ola. Şöyle ki ey ǾUrfį! Mülk-i nūrdan mülk-i žulmete çatmışsuŋ. Ammā
bilmem ki Çįnįler meĥābįblerini libās-ı pejmürdegįde görmek istersüŋ?
اﺯآﻥ تاﺭاﺝ بینی ﺩﺭ بیاباﻥ کاندﺭ این کشوﺭ
1472بیني

بآباﺩی چوآیی ﺭاهزﻥ ﺭا ﺩیدﻩ باﻥ

41. Ez-ān tārāc bįnį der-beyābān k’ender-įn kişver
Be-ābādį çü āyį rāh-zen-rā dįdebān bįnį
“Tārāc” be-maǾnā ġāret, “beyābān” taĥtında maĥźūfdur. “ǾAşķ” be-maǾnā beyābān-ı Ǿaşķ ki
sālikleri olan Ǿuşşāķ-ı sāde-dilān hestį-i dünyevįden Ǿüryān u ġāret-şodegānlardur.
“Dįdebān” muĥāfıž maǾnāsına ise de bu maĥalde ġāretgerān dimekden Ǿibāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Beyābān-ı Ǿaşķ ve śaĥrā-yı şevķi ol sebebden yaġmālanmış ve perįşān olmış
görürsüŋ ki bu kişver-i maĥabbetde eger ābād u maǾmūr gelmek iķtiżā itse reh-zenleri gözci
ve muĥāfıž görürsüŋ. YaǾnį eger Ǿarśa-i Ǿaşķda maǾmūr gideyüm dir iseŋ Ǿaşķ reh-zenleri
dįde-bān u muĥāfıž görürsüŋ. Įcābından kimesne seni ġāret itmeyüp kendileri ġāret ü tārāc
itmek içün. YaǾnį bu bādiyede her ne ķadar maǾmūr u ābādan kimseler gelmiş ise cümlesi
bu meydān-ı Ǿaşķda tārāc olmışlardur. Ol sebebdendür ki bu meydānı yaġmālanmış
görürsüŋ. Zįrā dünyālıķ ile ol śaĥrāya gidilmez. Ve gideri daħı olur ise Ǿaşķ reh-zenleri anı
icābından yaġmā itmesünler içün egerçi dįde-bān olurlar ammā kendileri yaġmā iderler,
dimekdür.

1472

Bu ülkede mamur yere geldiğinde yol kesicileri muhafız olarak gördüğün için çölde perişan görürsün.
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گهر جویند غواصاﻥ فطرﺕ اندﺭین ﺩﺭیا
1473بیني

تو ﺩﺭ فکر همین ﺩاﺋم که اﺯ ﺩﺭیا کراﻥ

42. Güher cūyend ġavvāśān-ı fıŧrat enderįn-deryā
To der-fikr-i hemįn dāǿim ki ez-deryā kenār bįnį
“Kerān” uç ve kenār maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cūyā-yı tecellį olan ǾUrfį! Fıŧrat ġavvāśları bu deryā-yı maǾrifete ġavŧa
urup güher isterler. YaǾnį celb-i güher ve taĥśįl-i leǿāl-i muǾteber içün Ǿārifler deryā-yı
vaĥdet ve baĥr-ı maǾrifete ġavvāś olup anda ķalmaġı iħtiyār eylemişlerdür. Pes sen ise
hemįşe bu fikr ü mülāĥažadasuŋ ki bir sāǾat evvel deryā-yı maĥabbet ve baĥr-ı maǾrifetden
çıķup kenār göreydüŋ. Pes bu vechile cefāya śabr idemeyüp ten-perverlik fikriyle ķaçan bu
deryā-yı maǾrifet Ǿārifleri ġavvāślarından olup celb-i güher itmek imkānda olur?
[157b]
dimekdür.
بداﻡ اندﺭ کشیدند اهل معنی ﻃاﺋر ﺩﻭلت
1474بیني

تو ﺩﺭ ﺯیر ﺩﺭختاﻥ همچو ﻁفالﻥ آشیاﻥ

43. Be-dām ender keşįdend ehl-i maǾnā ŧāǿir-i devlet
To der-zįr-i dıraħtān hemçü ŧıflān āşiyān bįnį
“Ŧāǿir-i devlet”den murād tecellį-i cemāl-i bā-kemāl-i ilāhįdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Ehl-i maǾnā erbābı olan źevāt-ı kirām ŧāǿir-i devleti dām birle
derūnlarına śayd eylemişlerdür. Yāħūd śayd iderler. YaǾnį ehl-i ķulūb dām-ı Ǿaşķ ve tele-i
ħulūś-ı pāk ile ŧāǿir-i devleti bāŧınlarına celb idüp žāhiren eŝeri peydā olmaz. Pes sen ise
śabįler miŝāl zįr-i dıraħtāna varup āşiyān-ı ŧāǿir-i delveti nažar idersüŋ. YaǾnį śabįler aġaç
üzerinde āşiyāneyi göricek žāhiri cānibine vālih ü ĥayrān olduķları gibi sen daħı ŧāǿir-i
devletüŋ žāhirį ŧarafına nāžırsuŋ. Ĥāśılı śūret-i žāhirle olan perestiş ile žāhir-i devleti śayd

1473

Fıtrat dalgıçları bu denizde inci arıyorlar. Sen(se) daima denizin kenarının düşüncesindesin.

1474

Mana erbabı devlet kuşunu tuzağa düşürmüşler ama sen çocuklar gibi ağaçların altında sadece yuvayı

görüyorsun.
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itmek ķaydındasuŋ ammā mümkin olmaz. Zįrā anuŋ śayyādı olan ehl-i bāŧın dām-ı Ǿaşķ ile
derūnına śayd idüp žāhirinde eŝer-i śayd nümāyān degildür, dimekdür.
نگنجد نوﺭ خوﺭشید اﺯﻝ ﺩﺭ ﻅرﻑ هر ﺩیدﻩ
1475بیني

بآﺏ ﺩیدﻩ مرﺩاﻥ نگر تاعکس آﻥ

44. Ne-günced nūr-ı ħurşįd-i ezel der-žarf-ı her dįde
Be-āb-ı dįde-i merdān niger tā Ǿaks-i ān bįnį
“Ħurşįd-i ezel” be-maǾnā nūr. “Žarf” her bir şeyǿ vażǾ olınacaķ ķaba žarf dirler.
“Merdān”dan murād Ǿārifān-ı ĥaķįķat-i źātdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Nūr-ı ħurşįd-i ezel her bir dįde-i nā-ķābilüŋ žarfına śıġmaz. YaǾnį nūr-ı
cemāl-i Ĥaķ her bir dįde-i žāhir-bįn ve çeşm-i ġayr-ı Ǿārifįn iĥāŧa idüp anı görmek rūzį vü
müyesser olmaz. Pes Ǿāşıķ-ı zār ve Ǿārif-i śafvet-şiǾār olan merdān-ı meydānuŋ āb-ı
dįdelerine nažar ķıl tā ki nūr-ı ħurşįd-i ezel Ǿaksini anuŋ içine Ǿaŧf itmiş göresüŋ. Meŝelā nūrı āfitāb-ı cihān-tāba dįde-i insān ħuśūśan żaǾf-ı baśarla olan ādemiyān nažar itmege tāb-āver
olamayup nūr-ı ħurşįd śu içine Ǿaks idicek şuǾlesinüŋ şaǾşaǾası taħfįf andan nažar idüp şuǾlei ħurşįdi görmege ķādir olduġı keźālik ey ǾUrfį! Nūr-ı ħurşįd-i ezeli her bir dįde-i nā-ķābil
reǿyü’l-Ǿayn müşāhedesine nāǿil olamaduġı śūretde bārį nūr-ı ezel ki sirişk-i dįde-i Ǿāşıķāna
Ǿaks eylemişdür, anı nažar eyle ki nūr-ı ħurşįd-i ezel şuǾlesi Ǿaksini içine düşmiş göresüŋ.
Ammā dįde-i ĥaķ-bįn vāsıŧaya muĥtāc degildür. Nitekim şaǾşaǾa-i āfitābı görmekde dįde-i
dūr-bįn vāsıŧaya muĥtāc degildür, dimekdür.
تو خفاشی ﺯنوﺭ مه قیاﺱ نوﺭ خوﺩ میکن
1476بیني

45.

ترا سوﺩ این بوﺩ گر نوﺭ خوﺭ بینی ﺯیاﻥ

To ħuffāşį zi-nūr-ı meh ķıyās nūr-ı ħod mįkon
To-rā sūd įn buved ger nūr-ı ħūr bįnį ziyān bįnį

“Ħūr” güneşe dirler.

1475

Ezel güneşinin ışığı her gözün kabına sığmaz. Onun yansımasını görmek için mertlerin göz yaşına bak.

1476

Sen yarasasın ayın ışığını görüp güneşinki ile kıyas et. Sana faydası bu ki güneş ışığını görürsen zarar

görürsün.
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Maĥśūl-ı Beyt: Beyt-i sābıķa taŧbįķen buyurursuŋ: Nūr-ı baśįretden bį-behre olan ħuffāşsuŋ
yāħūd ħuffāş-miŝālsüŋ. Pes nūr-ı ħurşįdi şuǾle-i māhdan ķıyās ķıl. YaǾnį mādām ki nūr-ı
ħurşįdi nažar itmek liyāķatinden bį-naśįb olasuŋ bārį māhuŋ nūrına nažar idüp nūr-ı ħurşįdüŋ
ĥiddet-i şaǾşaǾa ve şiddet-i żiyāsını andan iĥsās u idrāk eyle. Şöyle nūru’l-ķamer müstefād
min-e’ş-şems1477 mıśdāķı
[158a]
üzere şuǾle-i meh şemsden meǿħūź olmaķ ĥasebiyle bārį nūr-ı āfitābı meh-ŧābdan ķıyās eyle.
Ve saŋa bu ŧarįķle keşf-i rāz itmek fāǿide olur. YaǾnį nūr-ı ħurşįdi şuǾle-i mehden ruǿyet
itmek menfaǾat-i Ǿužmā olur. Zįrā eger muŧlaķ nūr-ı ħurşįdi görseŋ ziyān u żarar görürsüŋ.
Ĥāśılı tecellį-i Ĥaķķ’ı muŧlaķ müşāhede idemez iseŋ mažhar-ı śunǾ-ı Ħudā olan mümkināta
nažar-ı imǾān bıraġup ķudret-i Ĥaķ ve feyż-i Feyyāż-ı muŧlaķı andan ķıyās eyle. Bu ķadar
olsun kesb-i intifāǾ müşāhede itmek hünerdür, dimekdür.
نظر اﺯ پیشگاﻩ شرﻉ برکاﺥ حقیقت کن
1478بیني

46.

تو کبر اندیشی آﻥ بهتر که صدﺭ اﺯ آستاﻥ

Nažar ez-pįşgāh-ı şerǾ ber-kāħ-ı ĥaķįķat kon
To kibr-edįşį ān bihter ki śadr ez-āsitān bįnį

“Kāħ” köşk ve eyvāna dirler. “Śadr”dan murād mertebe-i nihāyetdür ki maǾrifetullāhdur.
“Āsitān”dan murād şerǾ-i şerįfdür ki Ǿilm ü ŧarįķat u maǾrifet ü ĥaķįķatüŋ bābıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: BaǾzı ħod-bįnleri levm ü tevbįħ ŧarįķiyle buyurur: Ey ĥaķįķat-i Ĥaķ’dan dūr
olan! Bālā-yı eyvān-ı ĥaķįķati pįşgāh-ı şerǾden nažar ķıl. Zįrā kibr-endįş ve Ǿucb u ġurūrı
der-pįş itmişsüŋ. Pes ol yegdür ki śadr-ı ĥaķįķati āsitān-ı şerǾden görmekle ķalasuŋ. YaǾnį
mādām ki maǾrifet-i ĥaķįķat źāt-ı muŧlaķdan bį-behreligi ġurūruŋdan nāşį iħtiyār eyledüŋ.
Kāħ-ı ĥaķįķati şerǾ öŋinden nažar iderek bįgāneler gibi maĥrūm olaraķ hemān ıraķdan nažar
ideŧur. Şol sebebden ki kibr-endįşsüŋ yaǾnį Ǿucb u ġurūrla āşufte ve ħuşūǾ u ħuđūǾdan yaǾnį
tevāzuǾ u niyāzdan nefret-şode olup bir mürşid-i kāmile ķad-ħamįde vü ser-fürū iderek
tażarruǾ u niyāz itmegi irtikāb itmezsüŋ. Pes müsteĥaķdur ki sen śadr-ı ĥaķįķį şerǾüŋ
āsitānından nigerān olaraķ ķurbiyet ve maǾrifet-i źātdan der-kenār ve mānend-i sāǿilān
maĥrūm ve bį-iǾtibār olasuŋ, dimekdür.
1477

Ayın nuru güneşten alınmıştır.

1478

Şeriat meydanından hakikat sarayına bak. Sen kibirli olduğun için baş köşeye eşikten bakman daha iyidir.

937

ﺯگرﺩ ﺭغبت خاﻁر فرﻭ شو ﺩیدﻩ فطرﺕ
1479بیني

اگر خواهی که حسنی خاﺭ گل یک عیاﻥ

47. Zi-gerd-i raġbet-i ħāŧır fürū şev dįde-i fıŧrat
Eger ħˇāhį ki ĥüsnį ħār-ı gül yek Ǿayān bįnį
“Fürū şev” lafžı luġatde egerçi aşaġa in dimek ise de bu maĥalde yıķamaķ ve pāk eylemek
maĥallinde müstaǾmeldür. Ehline maǾlūmdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŧamaǾ-ı ħām ile ġurāb-ı gürisnevār ġarġar ile eyyāmı imrār iden şaħś!
Yāħūd öz nefsine ħiŧāb ola. Nitekim bālāda źikr olınmışdur. Ħāŧıruŋ raġbet-i māsivā
ġubārından dįde-i fıŧratı ġasl eyle. YaǾnį dįde-i fıŧrįyyeŋi ħāŧıruŋ ālāyiş-i fānį raġbeti
ġubārından pāk eyle. Eger ħār-ı gül ĥüsnin yegān yegān žāhir ü Ǿayān görmek isterseŋ yaǾnį
gül ki cemįǾ-i şükūfeler şāhı iken dıraħtında var olan dikenlerüŋ envāǾ-ı ĥüsn ü leŧāfetin
görmek içün kesb-i ķābiliyet itmek isterseŋ gird-i raġbet-i ħāŧırdan ibtidā dįde-i fıŧriyyeŋi
pāk ķıl tā ki eşyā-yı muħtelifeyi şeyǿun vāĥid1480 olmış görmege istiǾdād peydā ķılup
kāǿinātda gülde olan ĥüsni ħārda daħı müşāhede idüp her
[158b]
birisinüŋ leŧāfetini Ǿusrında daħı ruǿyet ve her bir zaħm-ı nāsūrı merhemiyle yek ħˇābe ve
yek menzilet olmış göresüŋ, dimekdür. Bu beytüŋ bu vechile daħı maǾnā įrād idenler ile
mülāķį oldum. Ammā çendān leŧāfet-pįrā degildür. Gerd-i raġbet-i māsivādan ħāŧıruŋı yıķa
ve pāk eyle. Eger dįde-i fıŧratuŋ ħār-ı gül ĥüsnini bir bir görmek isterseŋ cümle eşyāda
görürdüm. Ħārvār gülzār yoķ heb gülistān oldı Ǿālem şimdi hįç ħār ķalmadı.
تو سرما خوﺭﺩﻩ ای بر شعله میتاﺯی ﺯ خاکستر
1481بیني

ببینی حسن خاکستر چو ﺩﺭ ﺭﻭشنگراﻥ

48. To sermā-ħordeį ber-şuǾle mįtāzį zi-ħākister
Bįnį ĥüsn-i ħākister çü der-rūşengerān bįnį

1479

Diken ve çiçeğin güzelliğini bir olarak apaçık görmek istersen fıtrat gözünden gönül arzularının tozunu

yıka.
1480

Tek bir şey.

1481

Sen soğuk yemişsin. (O yüzden) külden aleve doğru koşuyorsun. Külün güzelliğini sadece parlatıcıya

baktığın zaman görebilirsin.
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“Sermā” śovuġa dirler. “ŞuǾle”den murād aġniyādur. “Ħākister”den murād faķr u rıżā ile
iftiħār idenlerdür. “Rūşen-gerān” śayķale vü raħşende idici, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bürūdet-i sermāyı yemişsüŋ. YaǾnį şiddet-i sermā-yı ĥırśdan božulmışsuŋ.
Ol sebebdendür ki ħākister-i rūşengeri buraġup şuǾleye iverseŋ yaǾnį eŝer-i leŧāfet-i ħākisteri
yolamaduġuŋda hemįşe şuǾleye iverseŋ pes ĥüsn ü leŧāfet-i ħākisteri görürdüŋ. Çünki
ħākisteri śayķale idici göreydüŋ. YaǾnį ħākister-i faķruŋ ŧabįǾatından rūşengerį-i ķulūb
olduġını göreydüŋ şuǾle-i ġınā-yı fānįye raġbet ķılmazduŋ. Ammā ne çāre ki sermā-ħorde-i
nefsānįsüŋ. Ĥāśılı ġınā-yı fānįyi faķr-ı rıżāyįye tercįĥ ķılmazduŋ. Eger faķruŋ śanǾatı
rūşengerį-i ķulūb olduġını idrāk ideydüŋ, dimekdür.
مرﻭ ﺩﺭ عرصه ﺩانش کز آسیب تنگ فهماﻥ
1482بیني

یقین ﺭا ﺩﺭ پناﻩ پرﺩﻩ ﺩاﺭاﻥ گماﻥ

49. Me-rev der-Ǿarśa-i dāniş k’ez-āsįb-i teng-fehmān
Yaķįn-rā der-penāh-ı perde-dārān-ı gümān bįnį
“ǾArśa” meydān dimekdür. “Dāniş”den murād meclis-i Ǿulemā-yı mutaǾaśśıbįndür. “Tengfehm” yufķa ve żaǾįf-fehm ü idrāklu dimekdür. “Yaķįn”den murād Ǿayān u āşikāre vü
nümāyān olan şeyǿdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cūyā-yı tecellį-i źāt! ǾArśa-i dānişe gitme. Zįrā ol Ǿarśada daǾvā-yı merdi meydān-ı žāhirį olan teng-fehmān Ǿālimlerüŋ fitne vü belālarından mümkināt içre ažher
min-e’ş-şems lemeǾān iden cemāl-i yāri şek ü gümān perde-dārlarınuŋ penāhında görürsüŋ.
YaǾnį Ǿarśa-i Ǿilm-i žāhirįyi kendiŋe kār idüp anuŋla ĥaşr olma. Zįrā maŧlūbdan bį-behre
ķalursuŋ. Şöyle ki anlar şaǾşaǾa-i cemāl-i Lā-yezāl-i şāhid-i ezel Ǿayān u āşikāre lemeǾān
itmek üzere iken teng-fehmlerinden nāşį saŋa ol źātı perde-i ħafāda ketm iderek žāhir-i
evśāf-ı ĥilye-i cemāl-i ķadįminden ķāl u ķįl iderler. Ol miŝillü teng-fehmān-ı Ǿarśa-i dāniş-i
žāhirįde her ne ķadar saǾy u kūşişleri rütbe-i kemālde ise de yine ĥaķ cemāli ruǿyeti
ħuśūśında şek ü gümāndan ħālį olmazlar. Ĥaķķ’uŋ ķudret ü Ǿažameti ve mehābet ü āŝārı
mümkināt ve ħuśūśan kendi źātında müdāvemet üzere Ǿayān u lemeǾān itmekde iken anı
müşāhede idemeyüp beyānda žanniderek
[159a]

1482

İlim arsasına girme. Çünkü dar anlayışlıların verdiği zararın zan perdecilerinin sığınağında görürsün.
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Ǿömr ü evķātları żāyiǾ olmışdur. Pes anlaruŋ Ǿarśa-i dānişlerine muķārenet itme tā ki seni
bi’l-külliyye ŧarįķ-i rindįden münĥarif idüp ĥacle-i Ǿarūs-ı vuślat-ı yārdan dūr olmayasuŋ.
Ĥāśılı anlar Ǿayānda lemeǾān iden cemāl-i cānānı Ǿadem-i bįnişlerinden nāşį perde-i ħafāda
gümān perde-dārlarına ĥavāle iderler. Pes mecālislerine ķadem-i raġbet ķoma ki sen daħı
anlar gibi dıraħt-ı bį-berg ü ber olmayasuŋ. Zįrā anlar Ǿilm-i Ķurǿān üstüħˇānları segleridür
maġzı ise Ǿāriflerüŋdür. Nitekim Mollā-yı Rūm Ĥażretleri buyurur.
Beyt:
ﺯ قراﻥ مغز ﺭا برﺩاشتم
1483انداختم

استخواﻥ ﺭا پیش سگاﻥ

Zi-Ķurǿān maġz-rā ber-dāştem
Üstüħˇān-rā pįş-i segān endāħtem
سخنوﺭ ﺭا خموشی نقص خوﺩ بینی خطا باشد
1484بیني

که خاموشی بلبل اﺯ ﺯیاﻥ مهرگاﻥ

50. Süħanver-rā ħāmūşį naķś-ı ħod bįnį ħaŧā bāşed
Ki ħāmūşį-i bülbül ez-ziyān-ı mihrgān bįnį
“Mihrgān” faśl-ı ħazāna dirler. Rivāyetdür ki: ǾUrfį merĥūm baǾżı rufeķāsıyla Semerkānd
cānibine Ǿaŧf-ı Ǿinān-ı Ǿazįmet itmişler iken eŝnā-yı rāhda baǾżı eşķıyā ŧāǿifelerine muśādif
düşüp şerlerinden küllį ālām u ekdāra dūçār olmışlar idi. Ol eŝnāda bu ķaśįde-i feraĥ-baħşı
işbu beyte gelince nažm idüp aşaġısı intihāsına varınca henūz nažm itmemiş idi. Ol ĥāl ile
bir zamān ol diyārları geşt ü güźār idüp bir śāĥib-seyf źātuŋ ĥużūrına ĥāllerini Ǿarż-ı ĥāl idüp
ol daħı eşķıyā-yı mezbūruŋ ĥaķlarından gelüp anlaruŋ ĥaķķını iĥķāķ itmişdi. BaǾde zamān
mecmuǾasına nažar idüp bu ķaśįde-i seniyyi henūz nā-tamām göricek işbu beyt ile nažmına
şürūǾ idüp buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Zebānından her dem gevher-rįz olan süħanverüŋ ħāmūşluġını görüp kendi
noķśān ve Ǿadem-i dānişine Ǿizz ü nisbet itmek ħaŧā olur. YaǾnį bir süħanver bir zamāndan
berü ve gevher-efşān-ı ħāś u Ǿām iken bir vechile giriftār olduġı ālāmından nāşį ħāmūşlıġı

1483
1484

Kuran’ın özünü aldım, kemiklerini köpeklere(cahil insanlara) attım.
Konuşanın suskunluğunu eksiklik olarak görürsün, bu yanlıştır. Bülbülün suskunluğunu sonbaharın

zararından sanırsın.
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vāķıǾ olursa noķśānına Ǿadditmek ħaŧādur. Zįrā bülbülüŋ ħāmūşluġına bāǾiŝ ancaķ mevsimi ħazāndur, dimekdür.
ﺩﺭا ﺩﺭ بزمه بینش که مدهوشاﻥ حیرﺕ ﺭا
1485بیني

51.

فرﻭﻍ ﺩیدﻩ ستر عوﺭﺕ ﺩﻭشیزگاﻥ

Der-ā der-bezme-i bįniş ki medhūşān-ı ĥayret-rā
Fürūġ-ı dįde-i setr-i Ǿavret-i dūşizegān bįnį

“Dūşįzegān” cemǾdür ķız oġlanlar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŧālib-i tecellį-i źāt! Bįniş yaǾnį nažar-ı ĥaķįķat bezmine gel ki ol bezmde
ĥayret-i Ǿaşķ medhūşlarınuŋ fürūġ-ı dįdeleri dūşįzegānuŋ Ǿavret yerlerine setr-i Ǿavret olmış
göresüŋ. YaǾnį maĥall-i Ǿavret ki nāžıruŋ dįdesine nā-meşrūǾ ve küllį memnūǾdur. İmdi sen
dįde-i ĥaķįķat-bįnişį bezmine dāħil ol ki bį-ħod ve ĥayret-i Ǿaşķ-ı ĥaķįķį medhūşlarınuŋ
dįdeleri żiyāsı ķız oġlanlaruŋ Ǿavret yerlerine setr-i Ǿavret ālātı yerine müstaǾmel olmış
göresüŋ. Ve’l-ĥāśıl ĥayret-i maĥabbet-i ĥaķįķat medhūşlarınuŋ nažar-ı dįdeleri nefsüŋ gūşmāli olup maĥall-i Ǿavret ve ġayr-ı
[159b]
Ǿavreti nažar-ı pāk ile nažar ider olduķlarını göresüŋ, dimekdür.
چه نقصاﻥ یابی اﺯ حیرﺕ که خاﺭﺵ گلستاﻥ یابي
1486بیني

52.

چه لذﺕ یابی اﺯ ﺩانش که مغزﺵ استخواﻥ

Çe noķśān yābį ez-ĥayret ki ħāreş gülistān yābį
Çe leźźet yābį ez-dāniş ki maġzeş üstüħˇān bįnį

Maĥśūl-ı Beyt: İstifhām ŧarįķiyle buyurur ki: Ey cūyā-yı yār ĥayret-i Ǿaşķ ve bį-ħod-ı şevķ-i
dil-dārdan ne noķśānlıķ bulursuŋ? YaǾnį ĥayret-zedegį-i Ǿaşķdan bir vechile noķśān-peźįr
olmazsuŋ. Belki ol ĥālde vāķıǾ olan ħār u ħāşākı gül ü gülistān olmış görürsüŋ. Nitekim
buyururlar.

1485

Basiret meclisine gel ki burada hayret şaşkınlarının gözünün nurunun kızların setr-i avreti olduğunu

görürsün.
1486

Hayretten ne noksan bulursun ki onun dikenini gülbahçesi bulursun. Beyin kemik olduğu zaman ilimden

ne lezzet alacaksın.
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MıśrāǾ:
1487

هرچه پیش سالک آید خیر اﻭست

Her çe pįş-i sālik āyed ħayr-ı ūst
Pes ne sebebdendür ki andan dūrsuŋ ve daħı maġzı üstüħˇān olan Ǿilm-i žāhirįden ne leźźet
kesb eyledüŋ ki anuŋla bile ĥaşr olursuŋ. YaǾnį Ǿilm-i žāhirį maġzı olmayan ķafaya beŋzer.
Pes ķafadan murād ise beyndür. Ĥāśılı netįcesi olmayan śūret-i žāhire ne perestiş idersüŋ?
dimekdür.
مخاﻁب گر نباشد مستعد خاموﺵ مشو عرفي
1488بیني

که هست اﻭ هرچه هست اما تو ﺩﺭ معنی ﺯیاﻥ

53. Muħāŧab ger ne-bāşed müstaǾid ħāmūş me-şev ǾUrfį
Ki hest ū her çe hest ammā to der-maǾnā ziyān bįnį
“Der-maǾnā ziyān bįnį” buyurduġı iki ŧarįķle ziyān olur: Metrūkluķ ve buħl.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Yanında muħāŧabuŋ müstaǾid ü müdrik olmaz ise de ħāmūş
olmayup Ǿarūs-ı maǾnāya libās-ı lafžı ilbās itmekden ferāġat itme. Zįrā muħāŧabuŋ her ne
olmış ise olmışdur. YaǾnį naśįbi miķdārı ol daħı kesb-i istiǾdād idüp ĥamāķatle ķalmışdur.
Ammā eger ħāmūş olup gūyā olmaz iseŋ maǾnāda ziyān görürsüŋ. Pes her ne ķadar
muħāŧabuŋ bön ise de ŧūŧįveş terennüm itmekden ķalma, dimekdür.
نوا ﺭا تلختر میزﻥ چو ﺫﻭﻕ نغمه کم یابي
1489بیني

حدی ﺭا تیزتر میخواﻥ چومحمل ﺭا گراﻥ

54. Nevā-rā telħter mįzen çü źevķ-i naġme kem yābį
Ĥudį-rā tįzter mįħˇān çü maĥmil-rā girān bįnį
“Nevā” āh u efġān ile žāhir olan āvāza dirler. Ve bir maķāmuŋ adıdur ki Ǿilm-i mūsiķį bilene
maǾlūmdur. “Ĥudā” deve girānį-i ĥamlden bį-tāb olup yoldan ķalmaķ eŝnāsında iken
1487

Sâliğin karşısına çıkan her şey onun hayrınadır.

1488

Urfi muhatab hazırlıklı olmazsa susma. Çünkü o olduğu kadardır ama sen manada zarar görürsün.

1489

Bestenin keyfini eksik bulursan nağmeyi daha acıklı çal ve deve yükü ağır olduğu zaman deveci şarkısını

daha keskin oku.
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devecisi deveyi taĥsįn ü sitāyiş iderek envāǾ-ı naġamāt ile ırladuġını gūş idicek ġayrete gelüp
tamām-ı menziline dek revişinden ķalmaz imiş ki mavāl olacaķ. Ve mıśrāǾ-ı ŝānįsi olan irsāli meŝel ŧarįķiyle buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Mādām ki źevķ-i naġmeyi bulmayasuŋ nevāyı acırak ur. YaǾnį
muħāŧabuŋ müstaǾid ü Ǿirfāndan olmaduġı śūretde sāde-dillere ĥasret nevāsını telħter ur.
Zįrā aĥmaķ her ne ķadar ĥumķı sebebiyle maǾnā vü mezāyāsına vāśıl degil ise de vāǾižüŋ
acı acı kelimāt ve āh u fiġān ve aralıķda feryādı ķalbine teǿŝįr eyler. Şöyle fi’l-meŝel
maĥmilüŋ girān görür iseŋ naġme-i ĥudāyı keskinrek oķu. Zįrā ĥudāyı her ne ķadar tįzrek
oķur iseŋ deveŋ ġayrete gelüp tamām-ı
[160a]
maĥallüŋe irersüŋ. YaǾnį ol vechile deveyi firįb iderseŋ maĥmilüŋi tamām-ı menzile getürür.
İnsānuŋ sāde-dilini daħı āh u fiġānuŋ mübālaġasıyla ġulġuleye vir, dimekdür.
مشوﺵ خواهمت گاهی که بینی ﺭهرﻭی خسته
1490بیني

ﺩﺭ آتش بینمت گاهی که ﺩستی ﺩﺭعناﻥ

55. Müşevveş ħˇāhemet gāhį bįnį reh-revį ħaste
Der-āteş bįnemet gāhį ki destį der-Ǿinān bįnį
“Müşevveş” śolmış maǾnāsınadur. Ve bu beyt keyfiyet-i Ǿaşķ aĥvāline giriftār olan rindlere
ŧaǾn iden ehl-i žāhir-i bed-kāra taǾrįżdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şaħś-ı sāde-derūn! Seni daħı gāhįce ķahramān-ı Ǿaşķ simāmı müşevveş
ve śolmışlarından olmış isterdüm ki Ǿāşıķ-ı ħaste-dil olan sālik, rāh-ı ĥaķįķatüŋ merdligini
göreydüŋ yaǾnį rū-yı ħaste-dili görüp pejmürdeligine ħande vü istihzā idersüŋ. Kāşki seni
daħı kemend-i maĥabbet esrāsından śolmış göreydüm ki merdān-ı maĥabbetüŋ keyfiyet-i
aĥvāllerini müşāhede idüp ŧaǾndan kef-i yed idüŋ. Ve yine seni āteş-i Ǿaşķa düşmiş
göreydüm ki āteş-i maĥabbete giriftār olanlaruŋ keyfiyet-i sūzişini görüp kemāl-i ĥayretzedeligüŋden engüşt-i ĥayreti dehānuŋda göreydüŋ daħı anlaruŋ şiddet-i sūzişlerine muŧŧaliǾ
olup kerreten baǾde Ǿuħrā1491 ŧaǾn idebilür miydüŋ, dimekdür.
برا اﺯ پرﺩﻩ صوﺭﺕ قدﻡ ﺩﺭ ﺭاﻩ معنی ﺯﻥ
1490

Bazen aşk ateşinin içinde bazen de eli dizginde perişan, yorgun bir yolcu olduğunu görmek isterdim.

1491

Diğerinden sonra, tekrar.
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1492بیني

که ﺩﺭ هر منزلی سری ﺯ اسراﺭ نهاﻥ

56. Ber-ā ez-perde-i śūret ķadem der-rāh-ı maǾnā zen
Ki der-her menzilį sırrį zi-esrār-ı nihān bįnį
“Ber-ā” “der-ā” maǾnāsındadur ŧışra çıķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cūyā-yı tecellį-i źāt! Perestiş-i žāhirį perdesinden ŧışra çıķ ve ķademüŋi
rāh-ı bāŧın cānibine taĥķįķ it tā ki ol rāh-ı ĥuceste-penāhuŋ her bir menzil ü merciǾinde esrārı şerr-i ibhādan birer sırr-ı nihānį müşāhede idesüŋ. YaǾnį śūret-i žāhirüŋ gerek Ǿibāret ve
gerek Ǿilmį baǾde’n-naǾįm bir cānibe ķo ve maǾrifetullāh yolınuŋ sāliki ol ki ol rāh-ı
ĥaķįķatüŋ her bir menzilinde esrār-ı nihān-ı źāt-ı Ǿaķdesden birer sırr-ı kām-baħş müşāhede
idesüŋ. Yoħsa yalŋız perestiş-i žāhirį ile biŋ yıl muǾammer olsaŋ olmaya ki mažhar-ı cemāli şāhid-i bezm-i ezel rūzį vü müyesser ola. Ve daħı esbāb-ı reh-i rūy-ı ĥaķįķat ve tūşe-i Ǿāžįmi menzil-i ŧarįķat budur ki terk-i dünyā ve terk-i terk. Ĥāśılı terk-i māsivā olup ħulūś-ı tamām
ve maĥabbet-i tām ile mürşid-i kāmile irişüp ŧarįķi mūcebince iķrārın virüp inābet eyleye ve
mürşidį himmetümi delāletiyle Ǿarśa-i maħlaśında erbāb-ı yaķįn gürūhından ola. Andan refte
refte žāhir ü bāŧında rūĥ-ı Ĥażret-i Muĥammed Muśŧafā śallallāhu Ǿaleyhi ve selleme kesbi muķārenet ide. Şöyle ki maǾnāda ve žāhirde būy-ı Muĥammedį ile dimāġı muǾaŧŧar ola tā
ki źātı Ǿaķdeme mažhar düşe. Ve illā naķl olınan minvāl üzere sülūk olınmaduġı śūretde
daǾvā-yı muķārenet itmek ġayr-ı merżįdür. Vallāhu aǾlem.
ﻭگر شوقت اماﻥ ندهد ببزﻡ خاﻥ خاناﻥ ﺭﻭ
1493بیني

که نقش لوﺡ محفوﻅش ﺯ پیشانی عیاﻥ

57. Veger şevket emān ne-dehed be-bezm-i Ħān-ı Ħānān rev
Ki naķş-ı levĥ-i maĥfūžeş zi-pįşānį Ǿayān bįnį
[160b]
“Ħān-ı Ħānān” ħanlar ħanı yaǾnį vezįrler vezįri ki murād vezįr-i aǾžamdur. Bu maĥalde
meźkūr vezįr-i aǾžamuŋ sitāyişine şürūǾ itmiş. “Levĥ-i maĥfūž”da olan ĥarf-i şįn żamįridür
memdūĥuŋ. YaǾnį memdūĥuŋ źātında vedįǾa-i Rabbānį olan levĥ-i esrārını dimekdür. Öz
1492

Şekil perdesinden dışarı çık ve mana yoluna adım at. Çünkü oranın her menzilinde gizli sırlardan bir sır

görürsün.
1493

Eğer şevkin sana aman vermezse Han-ı Hanan’ın meclisine git. Levh-i Mahfuz nakşını onun alnında apaçık

görürsün.
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nefsine ħiŧāb ŧarįķiyle buyurur ki: Ey sālik rāh-ı maĥabbet olan ǾUrfį! Fi’l-meŝel şevķ-i
cānān saŋa emān virmez ise yaǾnį ġalebe-i şevķ-i cānān seni helāke irgürmek muķarrer itmiş
ise merciǾ-i ħāś u Ǿām olan Ħān-ı Ħānān bezmine penāh getür ki levĥ-i maĥfūžunuŋ naķşını
anuŋ pįşānında Ǿayān göresüŋ. YaǾnį memdūĥ bir źātdur derūnında maĥfūž olan levĥ-i esrārı Rabbānįsine bįrūnı mirǿāt olup maŧlūb-ı Ǿāşıķān olan cemāl-i ezel nūrı nāśiyesinde lemeǾān
ider göresüŋ. Daħı şevķuŋ teskįn olur. Bālāda źikri mürūr iden eşķıyā ŧāǿifesinüŋ serencāmın iħtitāma yitüren śāĥib-seyfüŋ ismi Ħān-ı Ħānān’dur ki ĥaķķını iĥķāķ itmekle bu
ķaśįdenüŋ nihāyetinde anuŋ sitāyişini ķaleme almışdur.
ﺩکانی چیدﻩ خلقش برسر پاﺯاﺭ انساني
1494بیني

که جنت ﺭا متاﻉ ﺭﻭی ﺩست آﻥ ﺩکاﻥ

58. Dükkānį çįde ħulķeş ber-ser-i bāzār insānį
Ki cennet-rā metāǾ-ı rūy-dest-i ān dükān bįnį
“Çįde” lafžı cemǾ maǾnāsınadur. Çünki emtiǾa-i dükkān müctemiǾdür. “Ħulķ”uŋ şįn’i
żamįridür memdūĥuŋ. “MetāǾ-ı rūy-dest” bāzirgānlar ħalķa nümūlık göstermek içün
dükkānuŋ pįşgāhında ķoduķları metāǾa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Eger şevķ-i cānān ķatlüŋ ķaydında olur ise meźkūr Ħān-ı Ħānān
bezmine penāh getür. Zįrā ol źātuŋ ħulķ-ı laŧįfi bāzār-ı insānįde bir dükkān-ı Ǿıŧr-efşān cemǾ
eylemişdür ki cennet ol dükkān-ı mürüvvetüŋ metāǾ-ı rūy-destidür. YaǾnį cennet ol dükkānı Ǿināyet-efşānda biŋ źį-ķıymetli metāǾ degildür, dimekdür.
ﻭگر آگه شوی اﺯ نیت اﻭ ﻭقت گفتاﺭﺵ
1495بیني

ﺯبانش عین ﺩﻝ یابی ﺩلش عین ﺯباﻥ

59. Veger āgeh şevį ez-niyet-i ū vaķt-i güftāreş
Zebāneş Ǿayn-ı dil yābį dileş Ǿayn-ı zebān bįnį
Maĥśūl-ı Beyt: Bu beytde memdūĥuŋ kemāl-i śıdķ-güftārını beyān idüp buyurur ki: Ey
ǾUrfį! Memdūĥuŋ vaķt-i güftārda derūnında mıżmān olan beyt-i ħāliśesinden eger ageh

1494

Onun yaratılışı insaniyet pazarında öyle bir dükkan tertip etmiştir ki cennetin o dükkanda el üstünde satılan

bir mal olduğunu görürsün.
1495

O konuşurken niyetine vakıf olursan dilini aynen gönlü gibi gönlünü aynen dili gibi görürsün.
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olayduŋ yāħūd eger āgāh olsaŋ fi’l-ĥāl zebānuŋ Ǿayn-ı dil ve göŋlüŋ Ǿayn-ı zebāne görürdüŋ.
Öyle degil ki niyeti ġayr ve güftārı āħir ola. YaǾnį güftārı niyetine bir mertebe muvāfıķ u
muŧābıķdur ki vaķt-i güftārda nažar ķılsaŋ zebānuŋ göŋlüŋe ve göŋlüŋ daħı Ǿayn-ı zebāna
muvāfıķ görürdüŋ, dimekdür.
گر اﺯ باﺩ خالفی آتش قهرﺵ عالم گیرﺩ
1496بیني

برانداﻡ فلک هر مومثاﻝ اختراﻥ

60. Ger ez-bād-ı ħilāfį āteş-i ķahreş Ǿālem gįred
Ber endām-ı felek her mū miŝāl-i āħterān bįnį
“Endām-ı felek”e mū taǾbįri istiǾāre ŧarįķiyledür. “Bād-ı ħilāf”dan murād ĥilmüŋ ġayrısıdur
ki
[161a]
“ǾUnf” ġażabdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Egerçi memdūĥuŋ luŧf u ĥilmi Ǿālemi iĥāŧa itmişdür ammā anuŋ
ħilāfı rūzgārı ķahr āteşinden Ǿalev-gįr olur ise fi’l-ĥāl endām-ı felek üzerine her bir mūlarını
aħterān-miŝāl şuǾlever görürsüŋ. YaǾnį memdūĥuŋ ħilāf-ı ĥilmi olan ġażabınuŋ ķahr āteşini
endām-ı felek üzerine gumāşte ķılur ise ħavfından bedeninde olan mūları ķoparup leyl-i
dücāda müşaǾşaǾ nücūm-ı żiyā-baħş gibi ŧutuşmış ve Ǿalevlenmiş görürsüŋ, dimekdür.
سمند عزﻡ اﻭ ﺭا سرعت گرﺩﻭﻥ عناﻥ یابي
1497بیني

حساﻡ عقل اﻭ ﺭا جوهر اﻭﻝ فساﻥ

61. Semend-i Ǿazm-i ū-rā sürǾat-i gerdūn Ǿinān yābį
Ĥüsām-ı Ǿaķl ū-rā Cevher-i Evvel fesān bįnį
“Ĥüsām” tįġ maǾnāsınadur. “Cevher-i Evvel” cevher-i źātdur ki insān anuŋ şerefiyle kesb-i
merātib-i Ǿulyā ider. Nitekim tįġ muķārenet-i fesāne ile tįzlik peydā ider. “Fesān” bilegü
maǾnāsınadur. Memdūĥuŋ Ǿazm-i semend-i śāǾiķa-peyvendine sürǾat-i gerdūnı licām
bulursuŋ. Nitekim licāmuŋ şitābı şiddet-i sürǾati esbdendür. YaǾnį felek-i devvār her ne
1496

Ters esen bir rüzgârın etkisi ile gazap ateşi âlemi tutsa, feleğin vücudundaki her bir kılın yıldızlar gibi

olduğunu görürsün.
1497

Feleğin hızını onun azim atının dizgininde bulacaksın ve onun akıl kılıcına Cebrail’in bileği taşı olduğunu

görürsün.
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ķadar tįz-kirdār u çāpük-reftār ise de memdūĥuŋ Ǿazmi semendi bir mertebe berķāsā tįzreftārdur ki felegüŋ sürǾatligini anuŋ nezdinde ancaķ licām ve dizgini pāyesinde olabilür. Ve
daħı memdūĥuŋ Ǿaķl u idrāki seyfine Cevher-i Evvel’i bilegi ŧaşı meŝābesinde müstaħdem
görürsüŋ tā ki ol seyf-i ķāŧıǾü’l-berāhįni ķılavı ve śayķale virmekde müdāvemet ide,
dimekdür.
چو با حلمش ببینی کاﻩ عاجز کهربا سنجي
1498بیني

چو با عدلش ببینی ماﻩ نساﺝ کتاﻥ

62. Çü bā-ĥilmeş be-bįnį kāh-ı Ǿāciz keh-rübā sencį
Çü bā-Ǿadleş be-bįnį māh nessāc-ı ketān bįnį
“Kāh” śaman maǾnāsınadur. “Nesc” bi’l-fetĥ ŧoķumaķ ve örmek maǾnāsınadur ki “nessāc”
keteni terbiye iden şaħś ve çulĥāya daħı dirler. “Ĥilm” ve “Ǿadl”üŋ şįn’leri żamįridür
memdūĥuŋ ve bā’lārı daħı žarfiyyet içündür.
Maĥśūl-ı Beyt: Çünki śaman-ı żaǾįfü’l-eŧvārı memdūĥuŋ ĥilmine penāh getürmiş göresüŋ.
Keh-rübānuŋ şerminden Ǿaczini ŧartarsuŋ. YaǾnį ŧabįǾat-ı keh-rübā celb-i giyāh ile muǾtād
iken fi’l-meŝel kāh anuŋ ĥilmine ittikā eylese güher anı celb itmek ħuśūśında Ǿacz peydā
itmiş görürsüŋ. Zįrā memdūĥuŋ ĥilmi muǾtādına bile sārįdür. Ve ol ĥilmden ħaşyet iderler.
Ve daħı anuŋ Ǿadl ü dādına çünki māhı muķārenet itmiş göresüŋ. Ketāna nessāc olmış
görürsüŋ. YaǾnį māhuŋ ketānı eritmek Ǿādeti iken mādām ki māhı anuŋ Ǿadli sāyesinde
göresüŋ dest-i dırāzlıķdan kef-i yed idüp ketānı terbiye içün çulĥa olmış görürsüŋ. Ĥāśılı
żıddını imtizāc itdürür, dimekdür.
چو قهرﺵ ﺩﺭ جهاﻥ جاﻥ ﻭ تن ﻭالی شوﺩ ﺯاﻥ پس
1499بیني

ﺯ تن امکاﻥ تن یابی ﺯجاﻥ تقدیر جاﻥ

63. Çü ķahreş der-cihān-ı cān u ten vālį şeved z’ān pes
Zi-ten imkān-ı ten yābį zi-cān taķdįr-i cān bįnį
Maĥśūl-ı Beyt: Çünki memdūĥuŋ ķahr u ġażabı kāǿinātda
1498

Onun yumuşaklığı ile güçsüz samanın kehribarı tarttığını ve onun adaleti ile ayın keten dokuduğunu

görürsün.
1499

Onun kahrı can ve cisim dünyasına hâkim olursa ondan sonra vücutta vücut imkânı ve canda can takdirini

görürsün.
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[161b]
cān ile vücūda vālį vü żābiŧ ola yaǾnį ĥikmeti cān u tene infāź eyler ise andan śoŋra cānuŋ
vücūda ve vücūduŋ cāna muǾāvenet ü mürāfedet ħuśūśında ķudretleri ķalmayup teni ten
imkānında ve cānı cān taķdįrinde görürsüŋ. YaǾnį ten tenligini ĥıfž ve cān daħı taķdįr
olınduġı keyfiyet ile kendiŋi muĥāfıž görürsüŋ. Ĥāśılı birbirine irtibāŧları ķalmayup her biri
taķdįr olduġı üzere śanǾatında ķarār itmiş görürsüŋ, dimekdür.
چه خوانی ای ثنا خواﻥ مدحت گفتاﺭ کرﺩاﺭﺵ
1500بیني

که عقل قوﻝ اﻭ ﺭا فعل ﻭقولش ترجماﻥ

64. Çe ħˇānį ey ŝenā-ħˇān midĥat-i güftār kirdāreş
Ki Ǿaķl ķavl-i ū-rā fiǾl ū ķavleş tercümān bįnį
“Kirdār” memdūĥuŋ evśāfından kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŝenā-ħˇān! YaǾnį ey ǾUrfį! Memdūĥuŋ evśāfı güftārlarına leźźet virerek
ne oķursuŋ? YaǾnį anuŋ medĥiyle niçün iştiġālde olursuŋ hįç söyleme. Zįrā ol bir źātdur ki
efǾāl-i ĥasenesi aķvāline ve Ǿaķl-ı tāmmı fiǾline tercümāndur. YaǾnį fiǾlinden śudūr iden
efǾāl-i Ǿālem-pesend ve Ǿaķlınuŋ tedābįrinden žuhūr idüp āyāt-ı gerdūn-bend kendinüŋ ne
rütbelerde Ǿālį-cāh olduķlarına şāhid ü güvāhdur. Pes ey meddāĥ! Evśāf-ı güftārlaruŋı bend
bend iderek ne söyelersüŋ? dimekdür.
کناﺭ بحر بی پایاﻥ عرفاﻥ ﺩﺭ ﻭسط یابي
1501بیني

اگر باﺯﻭﺭﻕ ﺩﻝ شوﻕ اﻭ ﺭا باﺩباﻥ

65. Kenār-ı baĥr-ı bį-pāyān-ı Ǿirfān der-vasaŧ yābį
Eger bā-zevraķ-ı dil şevķ-i ū-rā bādbān bįnį
Maĥśūl-ı Beyt: Ey meddāĥ! Memdūĥ bir źātdur ki baĥr-ı bį-pāyān olan Ǿirfānuŋuŋ kenārını
vasaŧında bulursuŋ. YaǾnį anuŋ baĥr-ı Ǿirfānına sāĥil olamaz. Belki kenār diyü vasaŧına
irişmek imkānda ola. Eger kendi göŋül zevraķuŋa anuŋ şevķini bād-bān görür iseŋ. Ĥāśılı
eger anuŋ maĥabbeti kendine göŋül zevraķına bād-bān idüp baĥr-ı Ǿirfānį deryāsında nice
1500

Ey övücü onun vasıflarının methini ne söylersin! Çünkü onun aklını davranışlarına ve davranışlarını

sözüne tercüman görürsün.
1501

Eğer gönül gemine onun şevkinin yelken olduğunu görürsen, irfanın sonsuz denizinin kıyısını ortada

bulursun.
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zamān geşt ü güźār itdürseŋ kenārı bulınmaķ imkānda olmaz. Ancaķ kenār diyü vasaŧını
görürsüŋ, dimekdür.
جهاﻥ علوی ﻭ سفلی است اﺯ شخصش ﺩﺭ آمیزﺵ
1502بیني

اگر خواهی که حد اﺭتباﻁ این ﻭ آﻥ

66. Cihān-ı Ǿulvį vü suflį est ez-şaħśeş der-āmįziş
Eger ħˇāhį ki ĥadd-i irtibāŧ-ı įn ü ān bįnį
ĶıŧǾa
Maĥśūl-ı Beyt: Cihān-ı Ǿulvį ve cihān-ı suflį şaħś-ı ĥuceste-likādan āmįz-şodedür. YaǾnį
Ħān-ı Ħānān’uŋ ĥadd-i źātında dünyā-yı fānį ve Ǿuķbā-yı bāķį kemāliyle memzūc u āmįzşodedür. Ĥāśılı ikisini birleyüp āŝārı kendisinde nümāyāndur. Ve eger bu suflį ve ol Ǿulvįnüŋ
anuŋ ĥadd-i źātında ne keyfiyetle mürtebiŧ ü mümzec olduķlarını görmek isterseŋ:
ببین ﺩﺭ صوﺭتش تا آﻥ جهاﻥ ﺩﺭ این جهاﻥ یابي
1503بیني

67.

ببین ﺩﺭمعنیش تا این جهاﻥ ﻭآﻥ جهاﻥ

Be-bįn der-śūreteş tā ān cihān der-įn cihān yābį
Be-bįn der-maǾnįş tā įn cihān u ān cihān bįnį

“Ān cihān”dan murād cihān-ı Ǿulvįdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey meddāĥ! Cihān-ı Ǿulvį ve cihān-ı suflįnüŋ ĥadd-i irtibāŧ1504 u āmįzişlerini
eger görmek isterseŋ memdūĥuŋ śūret-i
[162a]
žāhirį ŧarafına nažar eyle tā ki ol Ǿulvįyi bu cihān-ı suflįye maħśūś olan çehre-i śuverįsinde
naķş olmış bulasuŋ. Ve anuŋ bāŧını cānibine nažar ķıl tā ki bu cihān-ı fānį ve ol cihān-ı
Ǿulvįnüŋ birbiriyle irtibāŧ u ittiĥādlarını anuŋ maǾnā cānibine maħśūś olan cemālinde
müşāhede idesüŋ. Ĥāśılı memdūĥuŋ iki ŧarafı maǾmūr olduġını beyāndur. Eger āħireti görme

1502

Bunun ve onun ilişkisinin sınırlarını görmek istersen, onun vücudunda ulvî ve süflî dünyalar birbirine

karışmıştır.
1503

Onun yüzüne bak. O dünyayı bu dünya içinde bulursun. Onun manasına, bak bu dünyayı ve o dünyayı

görürsün.
1504

Derkenar: “İrtibāŧ” baġlanmaķ dimekdür.
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isterseŋ anuŋ śūret-i žāhirįsinde menķūşdur. Ve eger ikisin daħı görmek isterseŋ bāŧınį
ŧarafına nažar ķıl. Anda ruǿyet idersüŋ. YaǾnį ĥāmil-i dü-kevndür, dimekdür.
بفخر ﺩﻭﺩماﻥ عالم سفلی مکن مدحش
1505بیني

ﺩﺭا ﺩﺭ عالم علوی که فخر ﺩﻭﺩماﻥ

68. Be-faħr-ı dūdmān-ı Ǿālem-i suflį me-kon medĥeş
Der-ā der-Ǿālem-i Ǿulvį ki faħr-ı dūdmān bįnį
“Dūdmān” lisān-ı Fārisįde ķavm u ķābile ve abā vü ecdāda dirler. Türkįde ocaķ ve ocaķzāde didükleri gibidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey meddāĥ! ǾĀlem-i suflį dūdmānı faħrıyla memdūĥı medĥ ü ŝenā eyleme.
YaǾnį Ǿālem-i suflįde abā vü ecdāduŋuŋ iştihārı sebebiyle Ħān-ı Ħānān medĥ itme. Hele
Ǿālem-i Ǿulvįye dāħil ol ki dūdmānuŋuŋ nāz u iftiħārlarını göresüŋ. YaǾnį memdūĥuŋ
dūdmānı şehrini ve Ǿadl ü dādı ĥasebiyle Ǿālem-i Ǿulvįde gör ki ne rütbelerde müfteħir ve
münevverü’ż-żamįrdürler, dimekdür.
بمجلس غم گداﺯ ﻭ عشرﺕ افزا لیک ﺩﺭ خلوﺕ
1506بیني

بشاﺩی ﺩشمنش یابی به اند ﻭﻩ مهرباﻥ

69. Be-meclis ġam-güdāz u Ǿişret-efzā lįk der-ħalvet
Be-şādį düşmeneş yābį be-endūh mihribān bįnį
“Ġam-güdāz” ġam maĥv idici dimekdür. “Memdūĥ” eǾazz-ı eĥibbā meclisinde Ǿişret-efzā
ve beşāşet-intimādur. YaǾnį ġam-güdāz ve eĥibbāsını talŧįf ve ħāŧır-sāzdur. Lįkin tenhā
ħalvetde anı şādįligüŋ kendisine düşmen bulursuŋ. YaǾnį ħalvetde aślā māǿil-i źevķ ü śafā
olmaduġından başķa idāre-i salŧanat tedābįr ü tefekkürüŋden nāşį dāǿimā endūha mihribān
u ħˇāhişger görürsüŋ, dimekdür.
برﻭﻥ اﺯ تشنگی ﺩﺭآتشست اما ﺩﺭﻭﻥ بنگر
1507بیني

1505

که نهر سلسبیلش ﺩﺭ گلوی ﺩﻝ ﺭﻭاﻥ

Onu aşağılık dünyanın hanedanından olmakla övme. Eğer hanedan övüncünü görmek istersen ulvi âleme

çık.
1506

Mecliste kederi götüren ve işreti arttıran ama tenhada sevince düşman ve kedere dost olduğunu görürsün.

1507

Dışı susuzluktan ateş içindedir ama içine bak ki gönül boğazı içinde selsebil ırmağı akmaktadır.
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70. Birūn ez-teşnegį der-āteşest āmmā derūn be-n’ger
Ki nehr-i selsebįleş der-gelū-yı dil revān bįnį
“Bįrūn ez-teşnegį der-āteşest” taǾbįri memdūĥ-ı żaǾįfu’l-endām olduġı įmādur. Gūyā ki
ĥālet-i żaǾįfi keŝret-i tedābįr ü tefekkürden nāşįdür. “Nehr-i selsebįl” ki cennet ırmaġıdur,
bu maĥalde ġāyet ħoş taǾbįr vāķıǾ olmışdur. Zįrā muĥriķ-ı nār olan kişinüŋ devāsı āb-ı
cārįdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ bįrūnı ŧarafı teşekkį-i żaǾfdan āteş-i ĥarāretdür. Ammā derūnı
cānibine nažar it ki göŋlinüŋ boġazında selsebįl firdevsi aķar göresüŋ. YaǾnį śūret-i žāhirįsini
keŝret-i tefekkür ü mülāĥažadan āteş-i ĥarda görinür. Ammā derūnını nažar ķıl ki enhār-ı
cennātı gelūsında revān göresüŋ. Ĥāśılı žāhiri ġażūb görinür ammā bāŧını iǾtidāl-i luŧf u
şefķat ile pür-nūrdur, dimekdür.
اگر عاﺩﺕ بترتیب فصولت ﺭاهزﻥ نبوﺩ
71. Eger Ǿādet be-tertįb-i fuśūlet rāh-zen ne-būd
[162b]
1508بیني

اﺯ آﻥ ﺭاهت بباﻍ آﺭﺩ که گل ﺭا ﺩﺭ خزاﻥ

Ez-ān rāhet be-bāġ āred ki gül-rā der-ħazān bįnį
“Fuśūl” faśl’uŋ cemǾidür meŝelā senede fuśūl-i erbaǾa gibi ki faśl-ı vāĥidi üç ay bahār ve
faśl-ı ŝānįsi üç ay yaz ve eyyām-ı şiddet-i germā ve faśl-ı ŝālįsi güz ve ħazān ve faśl-ı rābiǾi
şiddet-i şitā vü berf ü bārāndur ki cümlesi on iki ay olur. Ve Ǿinde’ś-śūfiyye bu çār-faśl çārǾanāśıruŋ daħı muķābilidür. Şöyle ki bahārı rūzgāra ve yazı āteşe ve ħazānı hevāya ve şitāyı
ħāke mažhar düşürmişlerdür. Ve çār-Ǿanāśır daħı çār-nefse muķābildür ki anlar nefs-i
emmāre vü nefs-i mülhime vü nefs-i levvāme vü nefs-i muŧmaǾinnedür. Benį ādem vādį-i
Ǿademden śaĥrā-yı vücūda gelüp tekrār külli şeyǿin yerciǾu ilā-aślihi1509 mıśdāķı üzere her
eczāsı maĥalline rücūǾı ibtidā bu dertler ile perveriş idüp āħirü’l-emr bunları yek-dįgere
ŧuġyānı sebeb-i ħalķ olınup fenā bulduġıdur. “Ez-ān rāh”da olan ĥarf ħiŧāb-ı Ǿām içün
taĥtında maĥźūfdur. “Ġaflet” yaǾnį rāh-ı ġafletden dimekdür.
1508

Eğer mevsimlerin tertibine olan alışkanlığın yol kesici olmasaydı, sonbaharda gülleri görebileceğin bir

yoldan seni bahçeye getirirdi.
1509

“Her şey aslına rücu eder.” Enbiyâ/21:93. Ayetle -kullun ileynâ râciûn (Hepsi de ancak bize dönecekler)-

mana olarak aynı doğrultudadır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥ bir źātdur ki eger Ǿādetullāh tertįb-i fuśūl ile saŋa ķıŧāǾu’ŧ-ŧarįķ
olmayaydı yaǾnį Ǿādetullāh ki her şeyǿ mevsiminde žuhūra gelmesi içün cārį olmışdur, eger
faśllaruŋ tertįbiyle yolını kesmeyeydi, memdūĥuŋ kemāl-i rūşen-żamįrliginden nāşį seni
sālik olduġuŋ rāh-ı ġafletden ber-Ǿaks iderek bāġ-ı maǾrifete getürüp vaķt-i ħazānda ŧabaķ
ŧabaķ güşāde gülleri görürdüŋ. Ammā çāre ne ki tertįb-i fuśūl mānįǾ-i dįdeniş-i güldür ve
baǾżı śūfįyāne maǾnā ittiħāź idüp bu vechile beyān iderler ki memdūĥuŋ ġāyet rüşd ü
himmeti şol mertebededür ki eger muǾāvenet-i hidāyet-i Rabbānį ile fuśūl-i erbaǾa-i
mevāniǾden ber-ŧaraf olaraķ muķārenet-i źāta kesb-i istiǾdād itmiş olayduŋ seni
münkirlikden cānib-i reşāda celb idüp cemāl-i ĥaķįķati ruǿyet itdürürdi. Ammā ne çāre ki
kendi źātında münderic ü mündemic olan fuśūl-i erbaǾa-i żıddān reh-zenlerüŋ olmışdur.
MıśrāǾ:
1510

اگر اﺯ خوﺩ ﺩﺭ آیی خویشرا با ﺫﻭلمنن بینی

Eger ez-ħod der-āyį ħˇįş-rā bā-źü’l-menen bįnį
ﺩعای عقد اخوﺕ با اجابت بست هاﻥ عرفي
1511بیني

72.

ﺩعا کن اﺯ ثنا بگذﺭ که ﺩیگر ﻭقت آﻥ

DuǾā-yı Ǿaķd-i uħuvvet bā-icābet best hān ǾUrfį
DuǾā kon ez-ŝenā be-g’źer ki dįger vaķt-i ān bįnį

Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Āgāh ol ki duǾā-yı icābet ile birāderį vü uħuvvet Ǿaķdini baġladılar.
YaǾnį memdūĥuŋ Ǿömr ü iķbāli duǾāsıyla icābet-i uħuvvet dügümini baġladılar. Pes duǾāya
şürūǾ eyle ve medĥ ü ŝenādan geç. Zįrā medĥ ü sitāyişe vaķt-i āħer bulursuŋ, dimekdür.
بدﺭﻭیشی ثنای خانخاﻥ می کنی آﺭي
1512بیني

73.

خوشآمد گونه ای تا ناﺯ ﻭ حشمت ﺩﺭ میاﻥ

Be-dervįşį ŝenā-yı Ħān-ı Ħānān mįkonį ārį
Ħoş-āmed gūneį tā nāz u ĥaşmet der-miyān bįnį

1510

Kendinden geçersen kendini nimetler sahibi Allah ile görürsün.

1511

Kardeşlik akdini kabul edilen dua ile bağladılar. Urfi, dua et. Övgüyü bırak, şimdi onun vaktidir.

1512

Dervişlikle Han-ı Hanan’nın övgüsünü yapıyorsun evet. (Ama) şan ve ihtişamını ortada gördüğün için

översin.
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“Ħoş-āmed gūneį” mürāyį vü müdārā-gūyįsin dimekden Ǿibāretdür. Ey ǾUrfį! Bu dervįşlik
Ǿalāmātlarıyla
[163a]
Ħān-ı Ħānān medĥ ü ŝenāsın idersüŋ. YaǾnį gūyā ki bį-riyā rıżāǿullāh olaraķ ve memdūĥuŋ
śıle vü cāǿizesine iǾtibār itmeyerek medĥin idersüŋ ammā ħilāfdur. Zįrā mādām ki miyānede
memdūĥuŋ Ǿažamet ü şānın görmekdesüŋ ancaķ kerem ü Ǿināyetine intižāruŋa bināǿen
ŝenāsını idersüŋ, dimekdür.
ﺩعای تو برسم مدحت اندیشاﻥ نمیگویم
1513بیني

74.

که یاﺭﺏ تا فالﻥ باشد تو بهماﻥ ﺩﺭ جهاﻥ

DuǾā-yı to be-resm-i midĥat-endįşān ne-mįgūyem
Ki yā Rab tā filān bāşed to be-hemān der-cihān bįnį

“Midĥat-endįşān” memdūĥuŋ Ǿaśrında bulınan meddāĥlara işāretdür. “Bįnį” bu maĥalde
ĥāżır bulınmaķ ve dāǿim bulınup görinmek maǾnāsına aħź olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Ben sāǿir midĥat-endįş ve ŝenāya kūşiş ile meddāĥlar resm ü Ǿādetleri
üzere duǾā-yı devletüŋi söylemem. Şöyle anlar Yā Rabb! Ŧaġlar yāħūd deŋizler yāħūd ŧaşlar
mādām ki büķāda olalar sen daħı anuŋla bile cihānda büķāda ĥāżır olasuŋ, dirler. Ben bu
miŝillü kelām-ı Ǿavām ile duǾā-yı devletüŋi edā itmem. Ancaķ bu ŧarz u ādāb ile duǾāya
iştiġāl iderüm ki:
تو خیراندیش خلقی پس چنین باید ﺩعای تو
1514بیني

75.

که یاﺭﺏ آنچه بهر خلق اندیشی هماﻥ

To ħayr-endįş-i ħalķį pes çünįn bāyed duǾā-yı to
Ki yā Rab ānçe behr-i ħalķ endįşį hemān bįnį

Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh-ı Ǿālį-cāh! Ħalķ içün ħayr-endįşsüŋ. Pes hemān ĥaķķuŋuzda ħayr
duǾā bu vechile gerekdür ki ilāhį ol nesneyi ki memdūĥ ħalķa fikr ider. Hemān anı görsüŋ.

1513

Sana övgü yapanların adeti gibi bir dua etmiyorum öyle ki Allah’ım filan oluncaya kadar sen dünyada filan

ol.
1514

Sen halk için hayır düşünensin o zaman sana şöyle dua etmek lazım ki Allah’ım halk için ne düşünürsen

öyle olsun.
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YaǾnį şol Ǿalāmet-i ħayrı ki reǾāyā vü berāyā ĥaķlarında endįşe idersüŋ. Sen daħı anı bulasuŋ
diyü Ĥaķķ’a duǾā iderüm. Zįrā sen Ǿālemüŋ ħayr-endįşisüŋ, dimekdür.
26
İǾtibār-ı Merĥūmuŋ Bu Ķaśįde-i Girān-Ķadri Daħı Dünyā-yı Deniyyenüŋ ǾAdem-i Vefāsına ve
Ħuśūśan Düşmen-i Bį-raĥm ve Yār-ı Bį-ġam-ħˇāruŋ İǾtibār Olınmamasına Telmįĥdür

[mefǾūlü fāǾilātü mefāǾįlü fāǾilün]
گر مرﺩ همتی ﺯ مرﻭﺕ نشاﻥ مخواﻩ
1515مخواﻩ

صد جا شهید شو ﺩیت اﺯ ﺩشمناﻥ

1. Ger merd-i himmetį zi-mürüvvet nişān me-ħˇāh
Śad-cā şehįd şev diyet ez-düşmenān me-ħˇāh
“Himmetüŋ” taĥtında mevżiǾ olan ĥarf-i “bā” bā-yı nisbiyyedür. Lafž-ı “mürüvvet”
insāniyet ü şefķate dirler. “Śad-cā” tekerrür içündür. YaǾnį śad-bār mevķiǾinde istiǾmāl
olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Derūn u bįrūnını şevķ-i yāra vaķf ve hestį vü nįstį olan mā-ĥaśalüŋi uġur-ı
dil-dāra telef itmiş. Eger bir merd-i kāmilü’l-Ǿayār ve şaħś-ı himmet-dār iseŋ zamāne ve
ebnā-yı zamāneden eŝer-i mürüvvet ve nişān-ı şefķat temennįsinde olma. Şöyle ki Ǿacz ü
iftiķārdan yüz defǾa şehįd ol yāħūd şehįd olsaŋ yine düşmenān-ı bį-emāndan ŧālib-i diyet
olma. YaǾnį Ǿaczden taħlįś itmek esbābın temennįsinde olma, dimekdür.
بستاﻥ ﺯجاﺝ ﻭ ﺩﺭ جگر افشاﻥ ﻭ نم مجوي
1516مخواﻩ

بشکن سفاﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺩهن انداﺯ ﻭ ناﻥ

2. Be-s’tān zücāc u der-ciger efşān u nem me-cūy
Be-ş’ken sifāl ü der-dehen-endāz u nān me-ħˇāh
“Be-s’tān” emrdür al dimekdür. “Zücāc” şįşe ve şįşe pārçalarına dirler. Murād zehr-i
ķātildür. “Nem”den murād śudūr, “be-ş’ken” pārça
[163b]
pārça eyle, dimekdür. “Sifāl” śaķsıya dirler.

1515

Eğer himmet ehli isen mürüvvetten eser isteme yüz yerde şehit ol ancak düşmandan diyet isteme.

1516

Camı al ve ciğerine serp ama nem arama. Testiyi kır ve ağzına at ama ekmek isteme.
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Maĥśūl-ı Beyt: Eger merd-i kāmilü’l-Ǿayār ve ferd-i himmet-güźār iseŋ zehr-i ķātil olan
şįşeyi al ve ezüp āteş-i ĥarāret ve Ǿaŧş-ı faķr ile muĥriķ ü sūħte olan cigerüŋ üzerine śaç ve
ebnā-yı zamāneden teskįn-i ĥarāret-i āteş-i zehr içün śu isteme. Ve defǾ-i cūǾ beliyyesin
çāresiçün sifāli ħurde ħurde idüp dehānuŋa at tā ki ŧaleb-i nān içün düşmenāna imtinān
itmeyesüŋ, dimekdür.
خاک اﺯ فلک مخواﻩ ﻭ مراﺩ اﺯ ﺯمین مجوي
1517مخواﻩ

ماﻩ اﺯ ﺯمین مجوی ﻭ ﻭفا ﺯاسماﻥ

3. Ħāk ez-felek me-ħˇāh u murād ez-zemįn me-cūy
Māh ez-zemįn me-cūy u vefā z’āsumān me-ħˇāh
Maĥśūl-ı Beyt: Ey merd-i himmet-güźār! Dünyā ve mā-fį-hānuŋ aĥvāl-i ġayr-ı marżiyyesi
şol mertebe ber-Ǿaks ve Ǿadem-i vefā ve dādı bir ġāyetde mes itmişdür ki ŧopraġı zemįnden
ŧaleb olınmaķ şurūŧından iken imdi āsumāndan ŧaleb idüp aślā rūy-ı zemįnden murād ŧaleb
eyleme. Ve meh ü ħurşįd daħı āsumāndan ŧaleb itmek ķāǾideden iken imdi anı zemįnden
ŧaleb idüp vefāyı āsumāndan isteme. YaǾnį ħāk ve murādı zemįnden ŧaleb itmek Ǿaķdem-i
ümniyeden iken Ǿadem-i vefāsı ĥasebiyle imdi felekden ŧaleb ķıl. Ĥāśıl-ı kelām ümįdvār
olduġumuz aġniyā vü eĥibbādan bu vechile buħl u ħasāset derece-i nihāyeti sebķat itmiş
olduġından min-baǾd ey merd-i himmet-dār sen ümįdvār olduġuŋ keremi ecnās-ı muħtelife
olan maħlūķdan ŧaleb eyle, dimekdür.
ترصیع تخت ﻭ تاجت اگر خسرﻭی ﺩهد
1518مخواﻩ

بشکن کالﻩ مسند ﻭگوهر ﺯکاﻥ

4. TerśįǾ taħt u tācet eger Ħusrevį dehed
Be-ş’ken külāh mesned ü gevher zi-kān me-ħˇāh
“TerśįǾ” muraśśaǾ u müzeyyen maǾnāsınadur. “Ħüsrevį” pādişāhlıķdan kināyedür. “Beş’ken” ķıvır ve egri ķo, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey merd-i himmet! Egerçi terśįǾ-i tāc u taĥt-ı dünyevį insāna Ǿalāmet-i
ħüsrevį virmekde ise de zinhār temennįsinde olma! Külāh-ı himmet ve tāc-ı ķanāǾati başuŋda

1517

Felekten toprak isteme ve yerden murat arama. Yerde ay arama ve gökyüzünden vefa isteme.

1518

Eğer bir padişah taht ve tacını inci ile süslerse külahı kır ve madenden taht ve mücevher isteme.
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vaķūrāne ķıvır daħı kān-ı gevher-i bį-ŝebātdan mesned-i feħāmet ve erįke-i şehāmet
ŧalebinde olma. YaǾnį her ne ķadar cihānuŋ tāc u taĥtı muraśśaǾ olup iǾŧā-yı ħüsrevį-i fānįye
vesįle ise de iǾtibār itme. Zįrā anlaruŋ ŝebātı muħ el-baǾūđ nevǾinden olmaġla nihāyeti
ħüsrānįdür. Pes Ĥaķ TeǾālā’nuŋ virdügi envāǾ-ı niǾmete şükr idüp ħüsrevį himmet külāhını
vaķūrāne başa giyüp zinhār mesned-i gevher-i fānįyi kān-ı Ǿadem-i vefādan cūyān olma,
dimekdür.
گر ماﻩ ﻭ آفتاﺏ بمیرﺩ عزا مگیر
1519مخواﻩ

گر تیر ﻭ ﺯهرﻩ کشته شوﺩ نوحه خواﻥ

5. Ger māh u āfitāb be-mįred Ǿazā me-gįr
Ger Tįr ü Zühre kuşte şeved nevĥa-ħˇān me-ħˇāh
“ǾAzā” taǾziye vü mātem dimekdür. “Tįr” ǾUŧārid didükleri yıldıza dirler. “Nevĥa” fiġān u
feryād maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey merd-i civān-baħt! Fi’l-meŝel felek-i kec-reftāruŋ bāǾiŝ-i iftiħārı
[164a]
olan māh-ı āfitābı fevt olaraķ maĥv u nā-bedįd olsalar aślā elem ü ġuśśasıyla taǾziye vü
mātem itme. Ve daħı revnaķį-i çehre-i felek olan mıśbāĥ-ı Tįr ü ǾUŧārid soyınup rūy-ı
āsumān žulumāt içinde ķalsa yine nevĥa-ħˇānlıķ ķaydında olma. Ĥāśılı eger merd-i himmet
iseŋ dünyā vü mā-meleki olan eşyā-yı sāǿire birbirine uruşup külliyen maĥv olsalar zinhār
ġam u ġuśśasını ķaydında olma, dimekdür.
شریاﻥ ﺯ پوست برکش ﻭ ﺩﺭکاﻡ تیغ نه
1520مخواﻩ

لب ﺭا گلو بگیر ﻭ ﺯقاتل اماﻥ

6. Şiryān zi-pūst ber-keş ü der-kām-ı tįġ neh
Leb-rā gelū be-gįr ü zi-ķātil emān me-ħˇāh
“Şiryān” göŋül ŧamarlarına dirler.

1519

Ay ve güneş ölürse yas tutma. Utarid ve Zühre katl edilirse ağıtçı isteme.

1520

Derinin içinden damarları dışarı çıkar ve kılıcın ağzına koy. Dudağın boğazını sık ama katilden aman

dileme.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey merd-i himmet-güzįn! Pūst-ı tenden şiryān ŧamarlarını çıķar ve kām-ı tįġi tįziŋe ķo ve lebüŋ boġazını śıķ ve ķātil-i zamāneden emān u dermān temennāsında olma.
YaǾnį tįġ-i ķātil vücūduŋ ħurde ħurde itmek ķaśdında olur ise gelū-yı lebi śıķı żabŧ eyleyüp
zinhār ve zinhār ķātil-i bį-raĥmdan emān u dermān temennįsinde olma, dimekdür.
گر بی شهاﺩﺕ اﺯ ﺩﺭ عشقت ﺭﻭاﻥ کنند
1521مخواﻩ

تیغ کرشمه ﻭ ﺩﻝ نامهرباﻥ

7. Ger bį-şehādet ez-der-i Ǿaşķet revān konend
Tįġ-i kirişme vü dil-i nā-mihribān me-ħˇāh
“Bį-şehādet” emān virmemek ve cürmin söyledüp teftįş itmemekden kināyedür. “Tiġ-i
kirişme” şefķat u cürmüŋ Ǿafv içün olan muķaddimeye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey merd-i himmet-güźār! Şehādetgāh-ı Ǿāşıķān-ı vefā-dār olan der-i Ǿaşķa
seni baġteten bį-emān iletürler ise dil-i nā-mihribān-ı düşmenāndan zinhār ve zinhār tįġ-i
kirişme ve şemşįr-i şįve temennāsında olma. YaǾnį meşhed ve maķtel-i Ǿāşıķān olan der-i
Ǿaşka seni bį-muĥābā bir uġurdan ķoparup iletmek ķaśdında olurlar ise sāķınup maĥall-i
meźkūrda olan bir ŧaķım bį-raĥm u seng-dil düşmenāndan tįġ-i şefķat niyāzında olma. Zįrā
anlar dil-i nā-mihribān olduķlarından ħūn-rįzlikden peşįmān olmazlar, dimekdür.
گر مژﺩﻩ ﻭصاﻝ ﺭسد ﺩﺭ ﺯماﻥ بمیر
1522مخواﻩ

ﻭﺯ بعد مرﮒ اگر برسد ﺩﻭست جاﻥ

8. Ger müjde-i viśāl resed der-zamān be-mįr
V’ez-baǾde merg eger be-resed dūst cān me-ħˇāh
Maĥśūl-ı Beyt: Ey merd-i vefādār v’ey Ǿāşıķ-ı tāmmu’l-Ǿayār! Fi’l-meŝel zamāne-i bįemānede saŋa müjde-i viśāl-i ümniye vü merām irişmek müyesser olursa zinhār aŋa iǾtibār
idüp firįfte-i zamān ve dil-rübūde-i devrān olmayup mevtā iħtiyār ile yāħūd fevtden śoŋra
saŋa dūst yaǾnį maǾşūķ irişür ise zinhār girü biǾŝet ve tekrār ķabrden ķalķup Ǿāfiyet
temennāsında olma. Zįrā felek-i bį-emān Ǿāķıbet seni envāǾ-ı Ǿuķūbetle helāk u bį-cān eyler,
dimekdür.
1521

Eğer aşk kapısından seni şahadetsiz geri gönderirlerse işve kılıcı ve şefkatsiz gönlü isteme.

1522

Eğer vuslat müjdesi ulaşırsa anında öl ve ölümden sonra dost gelirse can isteme.
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ﻁاﻭﻭﺱ همتی سر منقاﺭ تیز کن
1523مخواﻩ

یعنی که باﻝ ﻭ پر بکن ﻭسایباﻥ

9. Ŧāvūs-ı himmetį ser-i minķār tįz kon
YaǾnį ki bāl ü per be-ken ü sāyebān me-ħˇāh
“Ŧāvus-ı himmet”üŋ āħirin[de] olan “yā” ĥarf-i śıladur ve meşhūrdur ki ŧāvus be-her senede
bir defǾa kendi minķārıyla kuyruġın ve bāl ü perin birer birer çıķarup atar imiş. “Minķār”
ķuş burnına
[164b]
dirler. “Be-ken” ķopar ve yoŋ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿāşıķ-ı ġam-ħˇār! Eger ŧāvus-himmetlü bir merd-i ġayūr iseŋ sırr-ı
minķāruŋı bāl ü perin yegān yegān çıķarup atmaķdan ötüri keskin eyle. Ve daħı felek-i kecreftārdan sāyebān temennįsinde olma. YaǾnį cefā vü derd taĥammüli içün beźl-i maķderet
eyle daħı dünyā ve fįhādan ŧaleb-i istimdād itme, dimekdür.
مجلس بنوحه گرﻡ کن اﺯ کس نوا مجوي
1524مخواﻩ

خنجر بسینه تیز کن اﺯ کس فساﻥ

10. Meclis be-nevĥa germ kon ez-kes nevā me-cūy
Ħançer be-sįne tįz kon ez-kes fesān me-ħˇāh
“Nevĥa” nāle vü feryāda dirler. Nitekim kerrātla źikri mürūr itmişdür. “Germ” ķızġın
dimekdür. “Nevā” azıķ ve rızķ u ķısmet maǾnāsınadur. “Fesān” bilegi tāşına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Meclis-i nevĥa vü nālişi germ ü muĥriķ eyle. Ve ebnā-yı zamāne efrādından
nevā temennāsında olma. Ve ħançer-i āhı taĥte-i sįne ile keskin it. Daħı düşmenān-ı bįemāndan fesāne ŧalebi niyāzında olma. YaǾnį azıķ ve ķısmet iktisābı ħuśūśında kimseden
istiġāŝe eylemeyüp tażarruǾ u niyāzį-i Bārį ile meclisini germ-ā-germ eyle ve ħançer-i āha
tįzį ve revnaķ virmek içün sįneyi istiǾmāl idüp zinhār efrād-ı nāsdan ālet-i istimdād ŧalebinde
olma, dimekdür.

1523

Himmet tavususun gaganın ucunu keskinleştir yani kanadını ve tüyünü yon ama gölge yeri isteme.

1524

Meclisi ağıt ile ısıt kimseden bir nağme arama. Hançerini göğsünle keskinleştir kimseden bileği taşı isteme.
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ﺭﻭ بیضه ﺭا بسنگ ﺯﻥ ای هدهد بهشت
1525مخواﻩ

برشاﺥ سدﺭﻩ جا مکن ﻭ آشیاﻥ

11. Rev beyża-rā be-seng zen ey Hüdhüd-i behişt
Ber-şāħ-ı Sidre cā me-kon u āşiyān me-ħˇāh
“Rev” tenbįh içündür. “Beyża”dan murād vücūddur. “Şāħ-ı sidre” Sidretü’l-müntehā
didükleri dıraħt-ı keŝįrü’l-aġśāndur ki ķaśāǿid-i āħerde tafśįl-i evśāfı beyān ķılınmışdur.
BaǾżılar naķline göre Sidre’den murād Ŧūbā-yı devlet-i dünyādur ki aġśān1526 ve evrāķı
āħirü’l-emr ħazān zevālin pejmürdesi olacaġı muķarrer olduġından Ǿadem-i iǾtibār içün bu
beyt teǿkįd ola.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Hüdhüd-i behişt-i beķā v’ey źāt-ı münevver-sāz-ı firdevs-i aǾlā! Yüri
beyża-i vücūdı seng-i ħārāya çal ve Sidre-i devlet ve feħāmet-i dünyā şāħı üzerine per ü
āşiyāne Ǿimāreti ķaydında olma. YaǾnį beyża-ı vücūduŋ telef it. Lākin şāħ-ı Sidre üzerinde
āşiyāne vü Ǿimāret düzmek imtinānda olma. Ĥāśıl-ı kelām devlet-i bį-beķā içün envāǾ-ı
minnet çekme, dimekdür.
گر کعبه اﺕ بزیر لب آﺭند لب بدﻭﺯ
1527مخواﻩ

بر خاک بوسه ﺯﻥ ﺯ حرﻡ آستاﻥ

12. Ger KaǾbeet be-zįr-i leb ārend leb be-dūz
Ber-ħāk būse zen zi-ĥarem āsitān me-ħˇāh
“Be-dūz” dik maǾnāsınadur. Bu beyt imtinānı teǿkįd-i nehy içün olaraķ buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey merd-i himmet! Ebnā-yı zamāneye imtināǾ ve Ǿacz-i śūretle olduġı
taķdįrce fi’l-meŝel merciǾ-i ħayr ve maķśad-ı seyr-i ħāś u Ǿām olan KaǾbe-i Mükerreme’yi
taķbįl ü telŝįm içün zįr-i lebe getürseler ķabūl itmeyüp lebüŋi dik ve rūy-ı zemįne būse urup
ol miŝillü temennį vü ricā ile
[165a]

1525

Ey cennet hüdhüdü git ve yumurtanı taşlara vur. Sidre ağacının dalı üzerine yer yapma, yuva isteme.

1526

Derkenar: “Aġśān” budaķlar dimekdür

1527

Kabe’yi dudağının altına getirseler dudağını dik. Toprağı öp ama Kabe’den eşik isteme.
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olan ĥaremüŋ āsitānesinden ŧālib-i şeref ve rāġıb-ı feyż olma. YaǾnį cihān nā-merdlerinden
ĥarem-i şerįfüŋ feyżi daħı irişmek imkānda olmaķ iķtiżā eylese, zinhār ve zinhār olduġuŋ
yerüŋ ħāki üzerine secde idüp ol miŝillülerüŋ imtinānından olma, dimekdür.
ای مرﻍ سدﺭﻩ ﺩﺭ ﻁیراﻥ تا ابد بماﻥ
1528مخواﻩ

منشین بخاک ﻁوبی ﻭ انس مکاﻥ

13. Ey murġ-ı sidre der-ŧayerān tā ebed be-mān
Me-n’şįn be-ħāk-i Ŧūbā vü üns-i mekān me-ħˇāh
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Sidre’ye mensūb murġ-ı saǾādet! YaǾnį ey cennet ķuşı hemįşe pervāz u
ŧayerānda büķā üzere ol ve dıraħt-ı Ŧūbā şāħına ķonmaķ ve üns-i istirāĥat içün mekān ŧaleb
ķılmaķ temennāsında olma! Ĥāśıl-ı kelām şāh-ı Ŧūbā’ya daħı imtinān itmek içün dāǿimā
ber-hevā pervāz üzere ol, dimekdür.
آهوی عصمت اﺭ بگریزﺩ اﺯ صیدگاﻩ
1529مخواﻩ

گیرایی اﺯ کمند ﻭ شتاﺏ اﺯ عناﻥ

14. Āhū-yı Ǿiśmet er be-gürįzed zi-śaydgāh
Gįrāyį ez-kemend ü şitāb ez-Ǿinān me-ħˇāh
“Gįrāyį” maśdardur ŧutmaķ ve gerü çevirmeklik maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey merd-i himmet fi’l-meŝel Ǿiśmet āhūsı maĥall-i śaydgāhdan firār eylese
yaǾnį ŧaǾne-i aġyār ve bed-ħˇāhį-i düşmen-i bed-tebārdan nāmūsa ħalel irişmek ile ħāŧıruŋa
įrāŝ-ı ġubār-ı melālet olur ise kemendüŋden anı gerü çevirmek ve Ǿināndan şitāb itmek
ümįdinde olma. YaǾnį ŧaǾn-ı bed-ħˇāhdan şikest-ħāŧır olur iseŋ aħź-ı ŝār u intiķām içün
kemendden vefā-yı gįrāyį ve Ǿinān-ı germ-revden āŝār-ı şitābį ümniyesinde olma. Zįrā
anlaruŋ birinden bir gūne menfaǾat śudūr ve rū-nümā olmaz. Pes ālet-i dünyevîyeden birine
iǾtimād idüp tekye eyleme, dimekdür.
گر ناگهت برﻭی هوﺱ ﺩیدﻩ ﻭا شوﺩ

1528

Ey sidre kuşu sonsuza kadar uç ama Tuba toprağına konma ve bir mekâna alışmayı isteme.

1529

İsmet ceylanı av yerinden kaçarsa kemendden yakalamayı, dizginden aceleyi isteme.
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1530مخواﻩ

بهر خراﺵ تیزی نوک سناﻥ

15. Ger nāgehet be-rūy-ı heves dįde vā şeved
Behr-i ħırāş tįzį-i nevk-ı sinān me-ħˇāh
“Vā” güşāde maǾnāsınadur. “Ħırāş” ķazmaķ ve yoŋmaķ ve ŧırmalamaķ dimekdür. Ammā
murād taĥśįldür. “Sinān” mızrāķ dimekdür. “Nevk” uc dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey merd-i himmet cihān ve māfįhānuŋ Ǿadem-i mürüvveti şol ġāyete
irişmişdür, eger nāgāh senüŋ gözüŋ heves ve bir ümniye vü maķśada açlıķ iķtiżā eylese yaǾnį
dįde-i cihān-bįnüŋ eger bir şeyǿ görüp aŋa maĥabbet eylese anı ķazmaķ ve ķaşımaķdan ötüri
mızrāķ ucından keskinlik umma. YaǾnį ķażārā dįde görüp göŋül mecbūr olduġı şeyǿüŋ ĥāśılı
taĥśįl ķābilinden ise de istiǾāne ŧarįķiyle anı taĥśįl içün sinān-ı sįne-güźārdan keskinlik ŧaleb
eyleseŋ fi’l-ĥāl nevķiŋüŋ tįzligini kūr u baŧŧāl olmış bulursuŋ. Pes ol miŝillü imtinān-ı ālet-i
dünyā-yı deniyye itmekden ise kendi naķd-i Ǿömrüŋi fedā-yı faķr itmek evlādur, dimekdür.
صد فوﺝ برﻩ گر یکی حمله بشکند
1531مخواﻩ

ﺩنداﻥ گرک بشکن ﻭ منع شباﻥ

16. Śad fevc-i berre ger yekį ĥamle be-şikened
Dendān-ı gurk be-ş’ken ü menǾ-i şubān me-ħˇāh
[165b]
“Berre” ķuzı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey merd-i cefā-keş! Eger yüz süri ķuzıcaġazlar bir uġurdan źiǿb ile tārumār
u tevaĥĥuş u firār eyleseler yaǾnį gerek ħūn-ħˇāruŋ bir ĥamlesiyle ķuzılaruŋ cümlesi telef ü
perįşān olmaķ iķtiżā eyler ise ġayret-i źātiyye birle dendān-ı gurkı şikest itmek tedārikinde
olup şubān-ı kāhil-ten-i zamāneden menǾ ü defǾ itmek ümįdinde olma. Zįrā anlaruŋ
muǾāvenet ü ġayretleri muħ el-baǾūđ nevǾindendür. Ĥāśıl-ı kelām başa gelen beliyyeyi
żarūrį merdāne çeküp zinhār ebnā-yı zamāneden istimdād ŧaleb eyleme, dimekdür.
تا میزبانیت نکشد ﺩﺭ خم غرﻭﺭ
1532مخواﻩ

تنها بطرﻑ سفرﻩ نشین میهماﻥ

1530

Gözün aniden heves üzerine açılırsa, onu kaşımak için mızrak ucunun sivriliğini isteme.

1531

Yüz kuzu sürüsü bir saldırıyı geri püskürtse de kurdun dişini kendin kır ve çobanın engellemesini isteme.

1532

Evsahibi olman seni gurur küpüne çekmesin diye sofraya tekbaşına otur, misafir isteme.
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17. Tā mįzbāniyet ne-keşed der-ħum-ı ġurūr
Tenhā be-ŧaraf-ı sofra nişįn mihmān me-ħˇāh
“Mįzbān” misāfįr istiķbāl iden kimseye dirler. Ve bu beytde aśĥāb-ı buħl u ħisseti taǾrįż
ŧarįķiyle buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey zamāne ser-mest-i ġurūrı! Mādām ki mįz-banlıġuŋ ġurūrı ķaddüŋ dütālıġını irtikāb idemez yaǾnį taǾžįm ü tekrįm-i miśafir ħuśūśında ķıyām itmek ve bel bükmek
şurūŧını icrāda Ǿār u nāmūs olmaġla ġurūruŋ seni bıraķmaz ise bārį sofranuŋ bir cānibinde
tenhāca oŧur ve mihmān-dārlıķ itme. Ĥāśılı mādām ki ķaddüŋde olan ġurūr taǾžįm-i miśafir
ħuśūśında egilmek ve ķıyām itmegi irtikāb itmez ise mihmānį olmayup tenhāca sofra
kenārında oŧurıcı ol, dimekdür.
ﺩنیای حالﻭتی نرساند بکاﻡ کس
1533مخواﻩ

این لقمه ﺭا مناسبتی با ﺩهاﻥ

18. Dünyā ĥalāvetį ne-resāned be-kām-ı kes
Įn loķma-rā münāsebetį bā-dehān me-ħˇāh
Cümleye ħiŧāb ŧarįķiyle buyurur ki: Cihān-ı fānį göŋül murādınca bir ĥalāvet ü leźźet-i
kimesnenüŋ dimāġına irişdürmez. YaǾnį dünyā kimsenüŋ murādı üzere bir an devr itmez.
Pes bu loķma-i zehr-āmįzi yaǾnį bu dünyā-yı nā-sāzı dehāna münāsebet ve maħśūś olmaķ
temennįsinde olma, dimekdür.
ﺩستاﻥ ﺯنی ﻭ باﻝ افشای چه ﺩلکشست
1534مخواﻩ

اﺯ کبک ﻁالع من ﻭ ﺯاﻍ گماﻥ

19. Destān-zenį vü bāl-efşāy çe dil-keşest
Ez-kebk-i ŧāliǾ-i men vü zāġ gümān me-ħˇāh
“Destān” ĥikāye vü efsāne vü ĥįleye dirler. Murād ħod-sitāyįlikden Ǿibāretdür. “Bāl-efşāy”
luġatde ķanad silkmege dirler tefaħħur u tecebbürden kināyedür.

1533

Dünya kimsenin ağzına tatlılık vermez o yüzden de bu lokmanın ağızla münasebetini isteme.

1534

Hikâye anlatmak ve kanat çırpmak ne hoştur ama benim talihim kekliğinden ve şüphe kargamdan bunu

isteme.
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Maĥśūl-ı Beyt: Destān-zenlik ve bāl-efşānlıķ yaǾnį ħod-sitāyį vü tefaħħurluķ ki ġāyetde dilkeş ve nefs-i emmārenüŋ ħˇāhişidür. Benüm ŧāliǾüm kebkümden ve zāġ-ı gümānumdan ol
miŝillü fiǾl-i nā-merżį ŧaleb eyleme. YaǾnį ebnā-yı zamāneden śādır olur. Yoħsa benden ol
gūne ħod-furūşį vü bāl-efşāyį neşǿet itmez, dimekdür.
اﺯ من بگیر عبرﺕ ﻭ کسب هنر مکن
1535مخواﻩ

با بخت خوﺩ عداﻭﺕ بدشمناﻥ

20. Ez-men be-gįr Ǿibret ü kesb-i hüner me-kon
Bā-baħt-ı ħod Ǿadāvet be-düşmenān me-ħˇāh
Maĥśūl-ı Beyt: Ey merd-i himmet-güźār benden Ǿibret al ve bu pend ü naśįĥati gūş idüp
kesb-i hüner-i dünyevįye
[166a]
beźl-i himmet ve śarf-ı maķderet itmeyüp kendi baħtuŋla yaramaz düşmenlerüŋ Ǿadāvetlerini
başuŋa yıġma. YaǾnį kesb-i hüner-i dünyāya śarf-ı źihn iderek taĥśįli hevesinde olma. Zįrā
anuŋ incāzı düşmenler ve bed-ħˇāhlar zaħmın yimesidür taĥśįl eyledigüŋ śūretde düşmenler
çekmeyüp dürlü levm ve envāǾ-ı Ǿadāvetleriyle Ǿāķıbetü’l-emr seni bir beliyye-i Ǿužmāya
atarlar. Nitekim fį zamānına nice nice ehl-i maǾārifüŋ başlarına geldügini müşāhede
itmekdeyüz. Şöyle ki ehl-i Ǿirfān her ne ķadar gūşe-i vaĥdeti iħtiyār iderek kendi maǾārifiyle
imrār-ı zamān itmekde ise de başları seng-i ŧaǾne-i aġyār-ı bed-tebārdan mānend-i pūst-ı
peleng olaraķ dāǿimā istimāǾ-ı güftügūy-ı nā-sezālarından ķalbleri jeng-i ġubār-ı melālet ile
teng-efzādur. Pes ne lāzum ki śarf-ı źihn iderek taĥśįl-i maǾrifet-i dünyā idüp ġavġā-yı cihānı fānį başına alasuŋ, dimekdür.
ناﻡ قبیله ﺭا مبر اﺯ فضل خوﺩ بعرﺵ
1536مخواﻩ

تا نفخ صوﺭ ﻁنطنه ﺩﻭﺩماﻥ

21. Nām-ı ķabįle-rā me-ber ez-fażl-ı ħod be-Ǿarş
Tā nefħ-i śūr-ı ŧanŧana-i dūdmān me-ħˇāh

1535

Benden ibret al ve hüner öğrenme. Kendi bahtın ile düşmanlara düşmanlık yapmak isteme.

1536

Kendi şerefinden dolayı kabilenin adını arşa kadar götürme. Hanedan tantanasını sur üfleninceye kadar

isteme.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey merd-i Ǿāķil! Kendi fażl u şerefi yönünden ķavm u ķābilenüŋ şöhret ü
şānlarını Ǿarşa dek iletme. YaǾnį hüner ü kemālātum var diyerek ķavm u ķābilenüŋ şān u
şöhreti Ǿarşa çıķmaķ ārzūsında olma ve nefħ-i śūra dek yaǾnį ķıyāmete dek dūdmān ve
ħandānuŋ ŧanŧana vü şöhretleri tezyįn ķaydında olma. Zįrā keŝret-i sitāyiş-i selef-i dūdmān
Ǿalāmet-i ĥumķ ve bį-izǾāndur, dimekdür.
عرفی چه احتیاﺝ که گویم بداستاﻥ
1537مخواﻩ

کین اﺯ فالﻥ مجوی ﻭﺯ اماﻥ فالﻥ

22. ǾUrfį çe iĥtiyāc ki gūyem be-dāsitān
Kįn ez-filān me-cūy v’ez-emān-ı filān me-ħˇāh
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Bālāda beyān olınan tafśįlātuŋ mażmūnı olan mādeyi dāstān ve ŧūlı dırāz ŧarįķiyle ism ü resmin dimek ĥācet degildür. Şöyle ki fülāndan kįn ŧutma ve fülāndan
emān dileme. YaǾnį ey ǾUrfį! Şarŧ-ı dervįşį midür ki fülāndan kįn śādır olur? Yāħūd fülān
kinlüdür ve fülāndan emān ŧaleb itmeŋ. Yāħūd emānludur diyerek ism ü resmin taǾdād itmeŋ.
Bes saŋa lāzım budur ki dünyā vü ebnāsından ne kįn ve ne emān ķaydında olasuŋ, dimekdür.
لب بستن اﺯ ﻁلب ﺭﻭﺵ همت است ﻭ بس
1538مخواﻩ

گفتم مخواﻩ تن ﺯﻥ ﻭ صد ﺩاستاﻥ

23. Leb-besten ez-ŧaleb reviş-i himmet est ü bes
Goftem me-ħˇāh ten zen ü sad dāstān me-ħˇāh
“Ten zen” epsem ol, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Minnetle ŧaleb itmekden ise leb-beste vü dem-beste olmaķ himmet
revişi āŝārıdur. Pes didüm ki: Ey merd-i himmet! Bundan ziyāde reviş-i himmet ŧaleb itme.
YaǾnį ebnā-yı zamāneye temennā itmekden ise faķr iħtiyār iderek leb-i ħāmūş olmaķ yüce
himmetdür. Zįrā ŧaleb deniyyü’ŧ-ŧabǾ olanlara maħśūśdur.
[166b]
27

1537

Urfi destan söylemeye ne hacet var. Kimseye kin tutma ve kimseden aman dileme.

1538

Talebe dudağı kapamak himmet davranışıdır. Sana isteme dedim. Sus ve yüz açıklama isteme.
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Bu Ķaśįde-i Feraĥ-Fezā Ĥayder-i Śaff-ārā-yı Meydān-ı Veġā Śāĥibü’s-Seyf el-Münteđa yaǾnį
Emįrü’l-Müǿminįn ǾAliyyü’l-Murtażā Kerremallāhu Veche ve Rađiyallāhu teǾālā ǾAnh
Ĥażretlerinüŋ Sitāyişindedür
[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

ﺯ تاﺏ شعشعه مهر سایه بهر پناﻩ
1539ﺭاﻩ

سزﺩ که بگسلد اﺯ شخص ﻭ پیش گیرﺩ

1. Zi-tāb-ı şaǾşaǾa-i mihr sāye behr-i penāh
Sezed ki be-güsled ez-şaħś u pįş gįred rāh
“Be-güsled” münķaŧıǾ olmaķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Zamāne içi bir mertebe ĥiddet-i germiyet-i ĥarāret ile pür olmışdur ki mihrüŋ
şaǾşaǾası ķızġınlıġı tā başından sāyenüŋ kendisi helākden ħalāś u penāh içün lāyıķdur ki
evcād-ı eşħāś ve eşcār-ı eŝmārdan münķaŧıǾ olup selāmet yolını ŧuta. YaǾnį mihrüŋ ķızġınlıġı
bir mertebe Ǿālemi istįlā eyledi ki mehlekesinden sāyenüŋ kendisi bile mevżiǾ-i selāmetiçün
eşħāśdan kesilüp Ǿademe muħtefįyü’l-āŝār olursa cāy-ı istiġrāb degildür, dimekdür.
چنین که تافته شد عرصه ﺯمین اﺯ مهر
1540گیاﻩ

سزﺩ که شعله ﺩهد اﺯ ﺯمین بجای

2. Çünįn ki tāfte şod Ǿarśa-i zemįn ez-mihr
Sezed ki şuǾle dehed ez-zemįn be-cāy-ı giyāh
“Tāfte” luġatde donmış maǾnāsına ise de burada ķızġınlıķdan Ǿibāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾArśa-i cihān germiyet-i şuǾāǾ-ı mihrden ancılayın ber-Ǿaks oldı ki eger rūyı zemįnden nebātāt yerine şuǾleler biterse cāy-ı taǾaccüb degildür. YaǾnį rūy-ı zemįn ki
maśdār-ı nebātāt ve maŧlaǾ-ı cemādātdur. İmdiden śoŋra eger nebātāt yerine şuǾle-i mihr
virürse istiġrāb olınmaz, dimekdür.
فرﻭﻍ مهر بتفسیدگی چناﻥ گرﺩید
1541خرگاﻩ

که شعله برسر خوﺩ ﺯﺩ ﺯﺩﻭﺩ ﺩﻝ

3. Fürūġ-ı mihr be-tefsįdegį çünān gerdįd
1539

Güneşin ışığının sıcaklığından gölge sığınmak için vücuttan ayrılıp kendi başına yürüse yeridir.

1540

Yeryüzü güneşten dolayı öyle kavrulmuş ki yerden ot yerine alev çıksa yeridir.

1541

Güneş ışığı ısınmaktan öyle oldu ki alev kendi üzerine gönül dumanından bir çadır yaptı.
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Ki şuǾle be-resed ħod zed zi-dūd-ı dil ħargāh
“Be-tefsįdegį” E’ş-şeyǿu iźā-tecāveze ĥadduh inǾakese żıdduh1542 mefhūmı üzere fürūġ-ı
mihrüŋ ĥaddinden tecāvüz idüp leŧāfeti yerine žuhūr iden mażarrat u fesādātından Ǿibāretdür.
“Ħargāh” otaġ ve bārgāh ķurulduġı yere dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Fürūġ-ı mihr şaǾşaǾası fesādet ü mażarrat śanǾatıyla ancılayın müfsid-i Ǿālem
olmışdur ki rūşenāyį-baħş-ı şeb-i tār olan şuǾle-i āzāde bile anuŋ mübtelā-yı envāǾ-ı ĥarāreti
ve tābiş-i fürūġ-ı mefsedet-efrūġına Ǿadem-i ŧāb u ŧāķati olduġında çār u nā-çār kendi başı
üzerine göŋül ve cigerinden žuhūra gelen ŧumanile bir oŧaķ ķurdı. YaǾnį ĥarāret-i āfitāb bir
ġāyete irdi ki māder-zādı olan şuǾle-i āteş daħı germiyetine ŧāķat getüremeyüp kendi üzerine
derūnından çıķan ŧumanıyla çādır ķurdı. Bu ķaśįdeyi temmūzda inşād eylemişdür. Nitekim
şuǾle-i temmūz mevsimlerinden güneşe ķarşu çıķarsaŋ şuǾlesi maĥv olur gibi kendinden bir
ŧuman śudūr ider. Pes aŋa ol ĥālet-i tābiş-i mihrden sirāyet eyledügini įmā buyurmışlardur.
بهمرهی صبا پرتو شهاﺏ ﺩهد
1543کاﻩ

ﺯ بسکه تاﺏ هوا برفرﻭخت گونه

4. Be-hem-rehį-i śabā pertev-i şihāb dehed
Zi-bes ki tāb-ı hevā ber-fürūħt gūne-i kāh
[167a]
“Şihāb” recm-i şeyāŧįn ider kevkeb-i müşaǾşaǾa dirler. “Nitekim” Ħˇāce Ĥāfıž-ı Şįrāzį
Ǿaleyhi’r-raĥmetü’l-Bārį dįvān-ı belāġat-Ǿünvānında įmā vü beyān buyurmışlardur.
Beyt:
1544

ﺯ ﺭقیب ﺩیوسیرﺕ به خدای خوﺩ پناهم

Zi-raķįb-i dįv-sįret be-Ħudā-yı ħod penāhem
Ve daħı yıldızuŋ pek parlaġına da dirler. “Gūne” bunda reng maǾnāsına istiǾmāl olınur.
“Kāh” śaman didükleri ota dirler.

1542

Bir şey haddini aşarsa, zıddına döner.

1543

Saba rüzgârı ile birlikteliğiyle havanın harareti samanın yanağını o kadar yaktı ki kuyruklı yıldıza ışık verir.

1544

Şeytan huylu rakipten Allah’ıma sığınırım.
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Maĥśūl-ı Beyt: Śabāya hem-reh olduġı taķdįrce şihāb-ı Ǿālem-tāba pertev baħş eyler. Şol
ķadar ki hevānuŋ ĥarāreti tābı çehre-i kāhı şuǾlelendürdi. YaǾnį āteş-i mihr-i hevānuŋ tābiş
ü ĥarāretini germ idüp reng-i peykergāhı şol ġāyetde ķızdurmışdur ki eger śaman cānib-i
semāvāta ŧoġrı gitmek içün śabāya hem-reh olsa şihāb yıldıza revnaķ virür. Ve daħı
meşhūrdur ki śaman ne ķadar germiyet-i āfitābla ħuşk olsa, ol ķadar muśayķal u pertev-yāb
olup ķızarur. Ĥāśılı hevānuŋ nihāyet-i ĥarāreti beyāndur.
بغایتی شدﻩ آتش اثر ﺯ گرما جاﻥ
1545کوتاﻩ

که ﺩست مرﮒ بوﺩ اﺯ تصرفش

5. Be-ġāyetį şode āteş-eŝer zi-germā cān
Ki dest-i merg buved ez-taśarrufeş kūtāh
“Germā” śıcaķlıķ dimekdür. “Merg” mevt maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Eŝer-i germāyiş gözden tābiş-i şiddet bir ġāyete irişmişdür ki rūĥ-ı insānį bįtaśarruf ve geregi gibi żabŧ u idāre itmek içün merg-i ciger-sūz u cān-sitānuŋ dest-i tažallumı
dūçār-ı kūtāhį olmışdur. YaǾnį merg bile şiddet-i āteş-i germāyişden icrā-yı śanǾat itmekden
muǾaŧŧal ķalup keyfe mā-yeşāǾ1546 ervāĥı taśarruf idemez oldı, dimekdür.
نه آﺏ ﺭا متموﺝ کند ﻭﺯیدﻥ باﺩ
1547شناﻩ

که شخص موﺝ ﺯ گرما کند ﺩﺭآﺏ

6. Ne āb-rā mütemevvic koned vezįden-i bād
Ki şaħś-ı mevc zi-germā koned der-āb şenāh
“Vezįden-i bād” rūzgār esmesine dirler. “Şenāh” śuda yüzmege dirler. Nitekim defaǾātle
źikri mürūr itmişdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şiddet-i germiyet-i mihr imtināǾıyla bād esüp deryā mütemevvic ü telāŧum
idemez. Zįrā şaħś-ı mevc ĥarāret-i germāya tāb-āver olamayup, āħiru’l-emr śu içine yüzmek
śanǾatın iħtiyār eyledi. YaǾnį hubūb-ı rūzgār iśābetiyle diyār-ı telāŧumı Ǿādet-i ķadįmeden
idügi aşikār iken menǾ-i şiddet-i āteş-i mihrden icrā-yı emvāc idemeyüp Ǿāķıbet mevcüŋ

1545

Can sıcaklıktan o kadar teş tesirli olmuş ki ölümün eli onu zabt etmek için yetersiz kalır.

1546

Kendi keyfince

1547

Rüzgârın esmesi suyu dalgalandırmaz. Çünkü dalganın kendisi de sıcaktan dolayı su içinde yüzmektedir.
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kendisi daħı Ǿadem-i tāb u tüvān-ı ĥarāretden śu içine şenāverlik itmek śanǾatına başladı,
dimekdür.
ﺯ غایت اثر حدﺕ هوا شاید
1548آتشگاﻩ

که گرمی جگر موﻡ گرﺩﺩ

7. Zi-ġāyet-i eŝer-i ĥiddet-i hevā şāyed
Ki germį-i ciger-i mūm gerded āteşgāh
Maĥśūl-ı Beyt: Hevānuŋ ĥiddet-i ĥarāret ve nihāyet-i şiddet-eŝeri derece-i ġāyetden lāyıķdur
ki mūm cigeri śıcaķlıġı āteşgāh ola. YaǾnį bu mertebede hevānuŋ şiddet-i germāyişinden
eger mūm fitįli ve derūnı kūre-i āteş olursa maĥall-i istiġrāb
[167b]
ve cāy-ı istiǾcāb degildür, dimekdür.
شوﺩ برشته چو ماهی ﺩﺭﻭﻥ ﺭﻭغن گرﻡ
1549بمیاﻩ

چو عکس ماﻩ نوافتد ﺩﺭاین هوا

8. Şeved birişte çü māhį derūn-ı revġan-ı germ
Çü Ǿaks-ı māh-ı nev üfted der-įn hevā be-miyāh
“Birişte” pişmiş ve biryān olmış, maǾnāsınadur. “Miyāh” luġat-ı ǾArabįde śular dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Revġan-ı germ içinde biryān u kebāb olmış balıķ gibi puħte olur. Çünki māhı nev Ǿaksi bu şiddet-i ĥarāret-i hevāda śuya düşse yaǾnį böyle eyyām-ı germāda śular daħı
bir nihāyetde germāyiş ĥāśıl itmiş ki fi’l-meŝel Ǿaks-i māh-ı nev bu hengāmda śuya düşmek
iķtiżā eylese ķızġın revġan içinde biryān olmış balıķ gibi pişer, dimekdür.
چنین که شیرﺯبوﻥ شد ﺯ تاﺏ مهر سزﺩ
1550ﺭﻭباﻩ

که بهر نطع کشد پوست اﺯ برﺵ

9. Çünįn ki şįr zebūn şod zi-tāb-ı mihr sezed
Ki behr-i naŧǾ keşed pūst ez-bereş rūbāh
1548

Havanın aşırı sıcaklığından dolayı sanki mumun ciğerinin sıcaklığı ateş tapınağına döner.

1549

Yeni ayın yansıması bu havada suya düşse sıcak yağ içine düşmüş balık gibi kavrulur.

1550

Aslan güneşin sıcaklığından öyle çaresiz kalmıştır ki yere sermek için tilki onun derisini sırtından soysa

yeridir.

968

“NaŧǾ” oŧa döşemesine ve “pūst” ki saħtiyāna dirler. “Rūbāh” tilkü didükleri vaĥşį ĥayvāna
dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Mihrüŋ ġāyet tāb u ĥarāretinden şįr-i ħūn-ħˇār ancılayın zebūn u nįzār
olmışdur ki döşemek içün rūbāh-ı ĥįle-kār teninden pūstını islāħ u tebāh eylese baǾįd
degildür. YaǾnį şįr ki germiyet-i āfitāb-ı cihān-sūzdan ĥadd-i źātında olan mehābet-i
ġażanferįden bir ķat daħı ziyāde olmaķ şurūŧından iken ġāyet şiddet-i germādan şol mertebe
zebūn olmış ki döşemeden ötüri tilkü teninden pūstını çeküp yüzerse istiǾcāb olınmaz. Ĥāśılı kelām hevānuŋ germāyişinden şįrüŋ bį-tāblıġı bir mertebeye vardı ki tilkü bile aŋa žaferyāb olaraķ sırtından pūstını meslūħ1551 iderse istibǾād olınmaz, dimekdür.
همین نه شخص پناﻩ آﻭﺭﺩ به سایه ﻭ بس
1552پناﻩ

که سایه نیز ﺯ گرما برﺩ به شخص

10. Hemįn ne şaħś penāh āvered be-sāye vü bes
Ki sāye nįz zi-germā bered be-şaħś penāh
Maĥśūl-ı Beyt: Bu vaķt-i germāda faķat sāyeye penāh getürüp iktifā iden şaħś degildür.
YaǾnį şiddet-i germāyiş-i āfitābdan śıġınmaķ içün sāyeye penāh getüren yalŋız şaħś
degildür. Belki sāye daħı sūziş-i ĥarāret-i āfitābdan taħlįś-i girįbān içün şaħśa penāh getürür.
Meşhūr u manžūr-ı ulü’l-ebśārdur ki āfitābuŋ şiddet-i germiyeti vaķt-i đuĥādadur. Pes āfitāb
zevāl cānibine māǿil olınca ābdan eşħāśdan žuhūr iden sāye şarķ cānibine vāķıǾ olup keǿenne
sāye vücūd-ı şaħśa penāh getürür Ǿalāmet ižhār ider.
ﺯ تاﺏ مهر تنوﺭ سپهر تافته شد
1553شاﻩ

چنانکه معرکه کین بگاﻩ حدﺕ

11. Zi-tāb-ı mihr tennūr-ı felek tāfte şod
Çünān ki maǾreke-i kįn begāh-ı ĥiddet-i şāh
“Tennūr” kūre ve ocaķ maǾnāsınadur. “MaǾreke” ceng ü cidāl dimekdür.

1551

Derkenar: Selħ ü islāħ üzmek ve soymaķ.

1552

Sadece insan gölgeye sığınmadı. Gölge de sıcaktan vücuda sığındı.

1553

Şah gazaplanınca intikam meydanının alevlendiği gibi güneşin sıcaklığından felek tandırı alevlendi.
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Maĥśūl-ı Beyt: Tennūr-ı sipihr tāb u ĥarāret-i ħurşįd-i żiyā-baħş ile ufķ-ı aǾlādan ancılayın
dūçār-ı germiyet ve giriftār-ı ĥarāret oldı ki şāh-ı śaf-ārā meydān-ı maǾrekenüŋ kįn ü cedel
vaķtinde olan ĥiddet-i ġażab ve germiyet-i teźebźübdedür,
[168a]
dimekdür.
شه سریر ﻭالیت اماﻡ خطه شرﻉ
1554هللا

محیط عالم ﺩانش علی ﻭلی

12. Şeh-i serįr-i velāyet imām-ı ħıŧŧa-i şerǾ
Muĥįŧ-i Ǿālem-i dāniş ǾAlį Veliyyullāh
Maĥśūl-ı Beyt: Ol źāt-ı muǾallā-śıfat rađiyallāhu teǾālā Ǿanh ĥażretleri velāyet ü kerāmet
erįkesi pādişāhı ve ħıŧŧa-i şerǾ-i şerįf imāmı vü ser-efrāzı ve dāniş ü Ǿilmi Ǿālemi iĥāŧa idici
ǾAlį veliyyullāh Ǿaleyhi’s-selāmdur. YaǾnį ǾAlįyü’l-Ǿālā ķadrüŋ ĥįn-i maǾrekede olan şiddeti germiyeti gibi cihān daħı ĥarāret-i āfitābdan ancılayın ķızġın oldı, dimekdür.
شهیکه بر قدﻡ ﻭ فرﻕ اﻭ برفعت ﻭ قدﺭ
1555کالﻩ

نه سوﺩ چهرﻩ سریر ﻭ نداﺩ پوسه

13. Şehį ki ber-ķadem ü farķ-ı ū be-rifǾat ü ķadr
Ne-sūd çehre serįr ü ne-dād būse külāh
Maĥśūl-ı Beyt: Ol Esedullāhü’l-ġālib ve maŧlūb-ı küll-i ŧālib yaǾnį ǾAlį ibni Ebį Ŧālib
rađiyallāhu teǾālā ve kerremallāhu veche ĥażretleri bir pādişāh-ı Ǿālem-ārādur ki kemāl-i
rifǾat u ķadrinden nāşį ķadem-i ĥuceste-tevǿemine erįke ve śalŧanat-ı dünyā çehresin
sürmeyüp tāc-ı śalŧanat-ı fānį daħı mübārek başına būse urmadı. YaǾnį kemāl-i Ǿālįcenāblıġından bunlara iǾtibār itmedi. Zįrā bu miŝillü salŧanat-ı dünyā ve saŧvet-i ednā ancaķ
ķadr u rifǾatüŋ itmāmı mülāĥažasıyla aĥād-ı nāsa mensūbdur. Pes evvelį ki sevād-ı ufķ-ı aǾlā
sāǿir nāsa muǾādil degildür ki saŧvet ü salŧanat-ı dünyāya raġbet birle mübārek ķademüŋe
erįke ve farķuŋa tāc-ı çehre-sūde ola, dimekdür.
1554

Velilik tahtının sultanı, şeriat ülkesinin imamı, ilim dünyasının kapsayıcısı Allah’ın velîsi Ali.

1555

Öyle bir şah ki yüceliği ve kıymetinden dolayı onun ayağına ve başına taht yüzünü süremedi ve taç buse

alamadı.
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شهی که اﺯ ﺭحم اﻁفاﻝ سرنگوﻥ ﺯایند
1556جباﻩ

که بهر سجدﻩ اﻭ بر ﺯمین نهند

14. Şehį ki ez-raĥm eŧfāl ser-nigūn zāyend
Ki behr-i secde-i ū ber-zemįn nihend cibāh
“Raĥm” ana ķarnında ŧıfluŋ meskenine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol neyyir-i nev-ŧulūǾ-ı iķbāl-i saǾādet bir pādişāh-ı meǿālį-rütbedür ki eŧfālüŋ
ana raĥminden ser-nigūn ŧoġduķlarından ġaraż ol pādişāh-ı Ǿālem-ārānuŋ secdesini ibtidā-yı
emrde edā itmiş bulınsunlar içün cebhelerini yer yüzine ķorlar. YaǾnį eŧfālüŋ ana raĥminden
Ǿālem-i hestįye gelürken ibtidā ķuddāmı andan endāmı andan śoŋra başı ve küll-i varı žuhūr
itmek iķtiżā ider iken anlar bu tertįb üzere gelmeyüp ber-Ǿaks Ǿāleme geldükleri ancaķ ol
źāt-ı aǾlā-śıfatuŋ secde-i Ǿubūdiyetinde bulınsunlar içündür, dimekdür.
همای حفظش اگر سایه برجهاﻥ فکند
1557ماﻩ

اماﻥ ﺩهد قصب سایه ﺭا اﺯ آفت

15. Hümā-yı ĥıfžeş eger sāye ber-cihān fikend
Emān dehed ķaśab-ı sāye-rā ez-āfet-i māh
“Ķaśab-ı sāye” sāyeden olan pįrāhen dimekdür. Şöyle ki sāye-i žulumātı dünyāya keǿenne
bir pįrāhen ittiħāź eyler. Ve daħı ol ķaśabuŋ zevāli żiyā-yı māh-tābdan idügini beyān iderek
buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ol pādişāh-ı erįke-nişįn-i Ǿizz ü iķbāl ve ol serdār-ı ķāfile-i aśĥāb-ı vācibu’libcāl rađiyallāhu teǾālā Ǿanhuŋ hümā-yı ĥıfž u ĥimāyesi eger cihāna sāye bıraġursa āfet-i
māhda ķaśab-ı sāyeye emān virür. YaǾnį žulumāt-ı şebi māhuŋ maĥv itmek
[168b]
Ǿādeti iken ol vaķt māh icrā-yı aĥkāmdan ķalup ķaśab-ı sāyeyi maĥv u rencįde idemez olur,
dimekdür.
اگر اشاﺭﻩ کند حکم اﻭ سزﺩ که نسیم
1556

Öyle bir şah ki bebekler ona secde için yere alın sürmekten ana rahminden ters doğarlar.

1557

Onun koruma ve himaye Hüması, dünyaya gölge bırakırsa ay âfetinden gölge gömleğini affeder.

971

1558میاﻩ

بپای برﻕ نهد سلسله ﺯموﺝ

16. Eger işāre koned ĥükm-i ū sezed ki nesįm
Be-pāy-ı berķ nehed silsile zi-mevc-i miyāh
“Silsile” zencįr dimekdür. “Miyāh” cemǾdür śular dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger ol ber-güzįde-i ümmet-i Muĥammedį kerremallāhu vechenüŋ ĥükmi
nesįm-i seĥere işāret buyursa lāyıķdur ki nesįm berķ-i cihān-sūzuŋ ayaġına mevc-i silsile-i
ābı ķoyup āvāre eyleye. YaǾnį eger ol Ĥażretüŋ ĥükmi nesįm-i żaǾįf-mizāca berķ-i āteşefşānı āvāre eyle diyü emr buyursalar fi’l-ĥāl nesįm berķuŋ pāyına mevc-i ābdan zencįr
ķoyup anı ol ķadar tįz ü iǾcāl śanǾatıyla āvāre vü pes-mānde eyler, dimekdür.
ﺯهی فرﻭﻍ ضمیر توشمع بزﻡ ﺭسوﻝ
1559هللا

ﺯهی ﻭجوﺩ شریف تو ختم صنع

17. Zihį fürūġ-ı żamįr-i to şemǾ-i bezm-i resūl
Zihį vücūd-ı şerįf-i to ħatm-i śunǾullāh
“Ħatm-i śunǾ” śunǾuŋ nihāyeti dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zihį şeref ü iķbāl ki senüŋ żamįr-i münįrüŋ fürūġı ve vehhācı ol daķįķa-şināsı esrār-ı aǾlā yaǾnį Muĥammed Muśŧafā śallallāhu TeǾālā Ǿaleyhi ve sellemüŋ şemǾ-i
bezmidür. Ve daħı zihį saǾādet ü iclāl ki vücūd-ı şerāfet-ālūduŋ śunǾ-ı ālih ħatmidür. YaǾnį
ħilķat-i Ādem Ǿaleyhi’s-selāmdan devr-i Muĥammed ekrem śallallāhu Ǿaleyhi ve selleme
dek gelen źevātuŋ iħtitāmı nihāyet bulduķdan śoŋra źāt-ı şerįfüŋ kāǿināta pertev-i żiyā
bıraķduŋ. Şöyle ki ħatm-i śunǾ-ı ālih olup senden śoŋra saŋa muǾādil ü nažįr māder-i çehārerkān Ǿanāśır ŧoġurmadı ve bu beytüŋ mezāyāsında baǾżılar merĥūmı taǾrįż iderler imiş. ĦarŧabǾān zühhād-ı ǾAcem bu rütbelerde medĥ-i şāh-ı dil-süvāra cevāz göstermedüklerinden
Tecāvezallāhi Ǿan seyyiǾātihim 1560
ﻁواﻑ کوی تو سرمایه تجاﺭﺕ قدﺭ

1558

Eğer o bir hükmüyle rüzgâra işaret verse, su dalgalarından yıldırımın ayağına zincir koysa yeri vardır.

1559

Peygamberin meclisinin mumu olan gönül ışığın ne güzeldir. Allah’ın yaratmasının sonuncusu olan şerefli

vücudun ne güzeldir.
1560

Allah taksiratını affetsin.

972

1561ماﻩ

صفاﺕ ﺫاﺕ تو پیرایه تجمل

18. Ŧavāf-ı kūy-ı to ser-māye-i ticāret-i ķadr
Śıfat-ı źāt-ı to pįrāye-i tecemmül-i māh
“Tecemmül” ululuķ göstermek ve ālāt u esbāb maǾnāsına gelür ki tecemmülāt dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ġonce-i gülşen-i rāz! Tūtiyā-yı dįde-i Ǿāşıķān ve küĥl-i baśar-ı
müstemendān olan ħāk-ı pāk-i kūyuŋ ziyāreti ticāret-i ķadr u rifǾat ser-māyesidür. YaǾnį
ķadr kūyuŋı ŧavāf itmekle ticāretine revāc ve ser-māye-i rifǾatine netāc1562 virür. Ve daħı źātı ĥuceste-śıfatuŋ cāh u celāl tecemmülātı pįrāye vü zįnet-āveridür. YaǾnį cāhuŋ tecemmül-i
źātuŋla kesb-i şeref ü pįrāyegį olmışdur, dimekdür.
بجاﻥ حاﺩثه آﻥ کرﺩﻩ ای بناﻭک خشم
1563نگاﻩ

که ترک چشم بتاﻥ با ﺩﻝ اﺯ خدنگ

19. Be-cān-ı ĥādiŝe ān kerdeį be-nāvek-i ħaşm
Ki Türk-çeşm bütān bā-dil ez-ħadeng-i nigāh
“Ĥādiŝe” beliyye-i kevniyyeye dirler. “Türk” şuǾarā bį-raĥm maĥbūba ıŧlāķ iderler. Yāħūd
İslām tāzesinden kināye ola. “Ħadeng” oķ yapduķları aġaca dirler ise de murād oķdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pįşvā-yı sālār ķurb-ı cān! Ĥādiŝeye Ǿunf u çeşm nāvekiyle şol nesneyi
eylemişsüŋ ki meĥābįb-i Türkān anı nigāh-ı dįde-i
[169a]
siĥr-āferįn oķıyla dil-i Ǿuşşāķa eylemişlerdür. YaǾnį meĥābįb ķalb-i Ǿāşıķı hedef-i tįr-i
ġamze-i nigāh idüp bį-tāb u tüvān eyledükleri gibi źāt-ı memdūĥu’ś-śıfātuŋ daħı cān-ı
ĥādiŝeyi ancılayın bį-tāb u perįşān eylemişsüŋ, dimekdür.
چنین که ﺩیدﻩ عفوﺕ براﻩ عصیاﻥ است
1564گناﻩ

سزﺩ که عین ﻭﺭﻉ گرﺩﺩ اﺭتکاﺏ

20. Çünįn ki dįde-i Ǿafvet be-rāh-ı Ǿiśyān est
1561

Senin mahalleni tavaf etmek yücelik ticaretinin sermeyesidir. Senin zatının sıfatları ayın ihtişamının

süsüdür.
1562

Derkenar: “Netāc” be-maǾnā-yı ŧoġurmaķ

1563

Gazap oku ile hadisenin canına, türk gözlü güzellerin bakış oku ile gönüle yaptığını yaptın.

1564

Senin affedici gözün isyan öyle yoluna (bakar) ki takva suç işlemeye dönüşse yeri vardır.

973

Sezed ki Ǿayn-ı veraǾ gerded irtikāb-ı günāh
“VeraǾ” zühd ü taķvāya dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ġam-ħˇār-ı ümmet! Dįde-i Ǿafv-pįşüŋ şol mertebe nāžır-ı rāh-ı Ǿiśyāndur
ki min-baǾd Ǿayn-ı veraǾ irtikāb-ı maǾśiyet ü istibşāǾ iderse baǾįd degildür. YaǾnį ķanı şol
Ǿāśį ki Ǿiśyānını Ǿafv ideyüm ümniyesiyle mādām ki dįde-i ĥaķ-bįnüŋ heb Ǿiśyān itmişler
yolına nāžırdur. “VeraǾ” ki ser-māye-i bendegāndur, şimdiden śoŋra ber-Ǿaks olaraķ Ǿiśyānı
iħtiyār iderek irtikāb-ı günāh iderse istiǾcāb olınmaz. Ĥāśılı merĥametüŋ bende-i mücrimüŋ
ķuśūrına ķalmayup rāh-ı Ǿiśyānı bekler tā ki ķullardan anı maĥv ide. Pes veraǾuŋ kendisi
sāye-i Ǿafvuŋda irtikāb-ı günāh iderse cāy-ı istiġrāb degildür, dimekdür.
ﺯ بحر ﻁبع برآﻭﺭﺩﻩ پر گهر صدفي
1565شاﻩ

بتحفه میبرﻡ اینک بنزﺩ حضرﺕ

21. Zi-baĥr-ı ŧabǾ ber-āverde pür-güher śadefį
Be-tuĥfe mįberem įnek be-nezd-i Ĥażret-i Şāh
“Ber-āverde” taĥtında mįm maĥźūfdur. “Ber-āverdeem” mevķiǾindedür. “Tuĥfe” hediyeye
dirler. Murād işbu çend beyt ġazeldür ki iştiyāķ-ı tām ile Ĥażret-i Şāh-ı Düldül-süvāruŋ
medĥinde buyurmışlardur.
Maĥśūl-ı Beyt: Teġazzül ŧarįķiyle buyurur ki baĥr-ı ŧabǾumdan pür-güher olmaķ üzere bir
śadef ižhār iderüm. Ve tuĥfe ŧarįķiyle nezd-i mekārim-i vefd1566-i Şāh-ı ǾĀlem-penāha işte
iletürüm. YaǾnį nezd-i şāha bir ġazel-i pür-güher ihdā iderüm ki işbu ġazeldür.
ﺯ فیض گلشن ﺭﻭی تو چوﻥ شوﺩ آگاﻩ
1567نگاﻩ

که سوﺯﺩ آتش حسن تو باﻝ مرﻍ

22. Zi-feyż-i gülşen-i rūy-ı to çün şeved āgāh
Ki sūzed āteş-i ĥüsn-i to bāl-i murġ-ı nigāh

1565

Fıtrat denizinden inci dolu bir sadef çıkarmış ve şimdi ben onu hediye olarak Hazret-i Şah’a götürüyorum.

1566

Derkenar: “Vefd” cemāǾat ve ŧāġ başı zirvetü’l-cebel gibi.

1567

Senin yüzünün bahçesinin feyzine nasıl vakıf olacak? Çünkü bakış kuşunun kanadını senin güzellik ateşin

yakar.

974

Maĥśūl-ı Beyt: Ey cān-ı Ǿālem v’ey kām-baħş-ı kāffe-i ümem! Rūyuŋ gülşen-i feyżinden ne
vechile āgāh olayum ki ĥüsnüŋ şaǾşaǾa-i āteşi bāl-i murġ-ı nigāhı iĥrāķ eyler. YaǾnį cemāli bā-kemālüŋ gülşeni feyżine ber-vech-i merām ıŧŧılāǾ-ı tām itmek ne mümkindür ki murġ-ı
nigāhum ķanadını āteş-i ĥüsnüŋ iĥrāķ u iǾdām itmek emr-i muķarrerdür, dimekdür.
چه سوﺩ اﺯ اینکه ﺯ شوﻕ لبت شدﻡ همه جاﻥ
1568جانکاﻩ

چنین که آتش سوﺩای ﺩﻝ بوﺩ

23. Çe sūd ez-įn ki zi-şevķ-i lebet şodem heme cān
Çünįn ki āteş-i sevdā-yı dil buved cān-kāh
“Cān-kāh” cān eksildici ve cān yaķıcı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nažargāh-ı Ǿāşıķān! Ne fāǿide bundan eger senüŋ laǾl-i lebüŋ iştiyāķından
ser-tā-pā cān olursam? YaǾnį şevķ-i leb-i laǾlüŋden ser-tā-pā cān eksilür isem fāǿide
degildür. Mādām ki ķalbümüŋ sevdā-yı āteşi buncılayın cān
[169b]
eridicidür. Ĥāśıl-ı kelām bu āteş-i sevdā ķalbüm ħānümānını iĥrāķ u iǾdām u inmiĥā1569
itmek muķarrer olduġı taķdįrce şevķ-i lebüŋle bir cān olursam ne fāǿide dimekdür.
برﻭی ﺭحم بدآنگونه بسته ای ﺩﺭ ﺩﻝ
1570ﺭاﻩ

که شوﻕ کشتن من ﺩﺭ ﺩلت نداﺭﺩ

24. Be-rūy-ı raĥm be-dān-gūne besteį der-i dil
Ki şevķ-i kuşten-i men der-dilet ne-dāred rāh
“Bedān-gūne” bedānsān gibi ancılayın ve ol ŧarzla maǾnālarındadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Raĥm u şefķat-i rūy üzerine göŋül ķapusını şol gūne şedįd
ķapamışsuŋ ki ben şūħuŋ ķatlinüŋ źevķi aślā göŋlüŋ cānibine yol ŧutmaz. YaǾnį maǾşūķuŋ
Ǿāşıķı ķatl itmekde ħˇāhişi kemālde olduġı raĥm u şefķatdendür. Şöyle ki anı Ǿaźāb-ı āteş-i
sevdādan taħlįś ide. Sen ise rūy-ı raĥme der-i dili ancılayın sedd ü bend idüp anı göŋülde
ĥabs eyledüŋ ki menüm źevķ-i kuştenüm göŋlüŋ cānibine gitmek ŧarįķin bulmaz oldı. Yāħūd
1568

Gönüldeki aşk ateşi bu kadar canları yok edicidir ki senin dudağının şevki ile tamamen cana dönüşsem ne

fayda.
1569

Derkenar: “İnmiĥāǿ” maĥv olmaķ dimekdür

1570

Merhamet yüzünden gönül kapısını öyle kapatmışsın ki beni öldürme şevki gönlünde hiçbir yol bulamaz.

975

dimek olur ki maǾşūķuŋ Ǿāşıķı ķatl itmek ħˇāhişinde olduġı bį-raĥmligindendür. Sen ise
raĥmi göŋlüŋde ĥabs idüp aślā źevķ-i ķatlüm göŋline girmek içün yol bulmaz oldı, dimekdür.
چو گیری آینه ﺩﺭ کف ﺯ شوﻕ عاﺭﺽ خویش
1571نگاﻩ

اﺯآﻥ کرشمه نرگس ﻭﺯ آﻥ فریب

25. Çü gįrį āyine der-kef zi-şevķ-i Ǿārıż-ı ħˇįş
Ez-ān kirişme-i nergis v’ez-ān firįb-i nigāh
Maĥśūl-ı Beyt: Ey rūşenį-baħş-ı dįde-i benden Ǿārıż-ı gül-rengüŋ iştiyāķından çünki elüŋe
āyįne-i muśaffā alup nāžır-ı cemāl-i ħod olasuŋ. Ol dįde-i nergis-i fettān kirişmesinden ve ol
nigāh-ı siĥr-āferįnüŋ firįbinden.
شوﺩ مثاﻝ ﺩﺭ آﺋینه مضطرﺏ ﺯ انساﻥ
1573ماﻩ

 ﺩﻝ آﺏ عکس عاﺭﺽ1572کز اضطراﺏ

26. Şeved miŝāl der-āyine mużŧarib z’įnsān
K’ez-ıżŧırāb-ı dil-i āb Ǿaks-i Ǿārıż-ı māh
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Şevķ-i Ǿārıż-ı gül-rengüŋ taĥarrük ü ibrāmıyla eger nāžır-ı āyįne
olur iseŋ ol dįde-i fettān kirişmeleri ve nigāh-ı dil-firįbüŋ āyįne içinde olan ber-Ǿaksi vü
timŝāli1574 mużŧarib ü lerzān eyler. Śu içinde Ǿaks-i māh taĥarrük-i nesįm ile mużŧarib ü
lerzān olduġı yaǾnį Ǿaks-i śu içinde ber-Ǿaks olup ĥarekāt-ı mevcden lerzān olduġı gibi
cemālüŋ Ǿaksi daħı āyįne içine duħūl idüp dįde-i nergisüŋ kirişmelerin görince ditremege
başlar, dimekdür.
نداﺭی آینه ﺭا پیش ﺭﻭ بچندین شوﻕ
1575آگاﻩ

اگر ﺯچاشنی حیرتم شوی

27. Ne-dārį āyine-rā pįş-i rū be-çendįn şevķ
Eger zi-çāşnį-i ĥayretem şevį āgāh
1571

Aynayı eline aldığın zaman kendi yanağının şevkinden o nergisin işvesinden ve o aldatıcı bakıştan.

1572

Derkenar: “Iżŧırāb” deprendürmek.

1573

Suyun gölünün ayın yanağının yansımasıyla ıstırabı gibi aynadaki görüntü öyle muzdarip olur.

1574

Derkenar: “Timŝāl” śūret maǾnāsınadur.

1575

Eğer benim hayranlığımın tadını bilseydin, aynayı şevk ile bu kadar yüzünün önünde tutmaz idin.

976

Ey cānān! Bu ķadar şevķ ü ġarām ile kendi mehveş olan cemālüŋ pįşgāhında āyįneyi
ŧutmazduŋ. Ger benüm saŋa olan leźźet ü çāşnį-i śayķalüŋden āgāh olayduŋ. YaǾnį ifrāŧ-ı
iştiyāķdan śayķal-i ħayretümüŋ leźźet ü çaşnįsinden āgāh olayduŋ yāħūd āgāh olur iseŋ
ruǿyet-i cemālüŋ içün aślā pįşgāhuŋda āyįne ŧutmayup hemįşe lehce-i ħayret-şodeme nāžır
olup kendiŋi anda temāşā iderdüŋ, dimekdür.
[170a]
بیاﺩ ﺭﻭی تو چوﻥ اﻩ جاﻥ گداﺯ کشم
1576آﻩ

بصوﺭﺕ تو سزﺩ گر برآید آتش

28. Be-yād-ı rūy-ı to çün āh-ı cān-güdāź keşem
Be-śūret-i to sezed ger ber-āyed āteş-i āh
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Cemālüŋ yādıyla cān eridici olan āh-ı ciger-sūzı çekersem Ǿaceb
degildür. Eger āteş-i āhumuz śafĥa-i cemālüŋe Ǿaks eylerse yaǾnį cemālüŋ yādı şol mertebe
derūnumı ber-āteş eyledi ki eger āh-ı ciger-sūz çekersem cemālüŋ śafĥasına āh āteşüm
iltihāb1577 eyler ise istiǾcāb olınmaz, dimekdür.
ﺯنی بتیغم ﻭ فریاﺩ اﺯ شریعت عشق
1579 گناﻩ1578اضطراﺏ

که آﺭامیدﻥ کفر است ﻭ

29. Zenį be-tįġem ü feryād ez-şerįǾat-i Ǿaşķ
Ki ārāmįden küfr est ü ıżŧırāb günāh
“ŞerįǾat-i Ǿaşķ” Ǿaşķ yolı dimekdür ki cānib-i maǾşūķdan nįk ü bed her ne gelür ise ķabūl
itmekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Tįġ-i bį-dirįġuŋ ile beni urur iseŋ yaǾnį ķatlüm ķaśdında olursaŋ
pes şerįǾat-i Ǿaşķdan dād u feryād olsun. Zįrā āh-ı Ǿaşķda āsāyiş ü ārām küfr ü mużŧarib-i
tām itmek olmaķ günāhdur. YaǾnį rāh-ı Ǿaşķda senüŋ cānibüŋden baŋa iśābet iden

1576

Senin yüzünü hatırlayarak can yakıcı ah çektiğim zaman, benim ah ateşim eğer senin yüzüne çarpsa yeri

vardır.
1577

Derkenar: “iltihāb” lehebdendür yalıŋ eylemek.

1578

Derkenar: “Iżŧırāb” deprenmek.

1579

Beni kılıçla vurursun aşk şeriatından yardım isterim. Zira sakinlik küfürdür ve ıztırap günahtır.

977

meşaķķatden müteĥārrik ü mużŧarib olsam küfr ü günāh olduġından bu şerįǾat-i Ǿaşķ ve rāhı şevķden dād u feryād olsun, dimekdür.
چناﻥ ﺯلطف تو نظاﺭگی هجوﻡ آﻭﺭﺩ
1580نگاﻩ

که عاﺭﺽ تو نه بینم ﺯ اﺯﺩحاﻡ

30. Çünān zi-luŧf-ı to nežžāregį hücūm āverd
Ki Ǿārıż-ı to ne-bįnem zi-izdiĥām-ı nigāh
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cān u dil ser-māyesi olan cānān kemāl-i luŧf u keremüŋ ve Ǿaŧā vü
nüvāzişüŋ ümniyesinden nāşį cevānib ü eŧrāfdan nežžāre-i Ǿāşıķān bir mertebe ġuluv ü
hücūm getürdi ki yaǾnį nažar-ı ulü’l-ebśāra ĥarįm-i cemālüŋ temāşāsiçün ancılayın terāküm
ü hücūm itmişler ki izdiĥām-ı keŝret-i nigāh cemālüŋ pįrāmenin ķapayup Ǿārıż-ı gülgūnuŋ
göremez oldum, dimekdür.
ﺯهی بخندﻩ گشوﺩی ﺯکاﺭ بسته گرﻩ
1581کالﻩ

ﺯهی بعشوﻩ ﺭبوﺩی ﺯ فرﻕ فتنه

31. Zihį be-ħande güşūdį zi-kār beste girih
Zihį be-Ǿişve rübūdį zi-farķ-ı fitne külāh
Zihį erligüŋe ve kārdānlıġuŋa ki ħande vü tebessüm iderek kār-ı ġuśśadan müşkilleri güşād
eylemişsüŋ. YaǾnį ġuśśa ki cümle umūruŋ ĥalline māniǾ girihdür. Anı envāǾ-ı ħandeler ile
ĥal itmişsüŋ ve zihį civān-merdligüŋe ki envāǾ-ı Ǿişve vü hezār kirişme ile fitne-i Ǿālemāşūbuŋ başında külāh-ı fettānın ķoyup anı śanǾatinden ġāfil eylemişsüŋ, dimekdür.
ﺯ شهد مژﺩﻩ لطف تو کاﻡ جاﻥ شیرین
1582کوتاﻩ

بعهد ﻭعدﻩ ﻭصل تو عمر غم

32. Zi-şehd-i müjde-i luŧf-ı to kām-ı cān şįrįn
Be-Ǿahd-i vaǾde-i vaśl-ı to Ǿömr-i ġam kūtāh

1580

Senin lutfundan dolayı seyrediciler öyle hücum etmişler ki bakışların kalabalığından senin yüzünü

göremem.
1581

Ne güzel gülümseme ile düğümlenen işi çözdün. Ne güzel işve ile fitnenin başından tacı çaldın.

1582

Senin lutfun müjdesinin şerbetinden canın ağzı tatlandı. Senin vuslatın döneminde kederin ömrü kısadır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey leźźet-baħş-ı ħaste-dilān! Luŧf u iĥsānuŋ müjdesi şehdinden dimāġ-ı cān
şįrįn olur. Daħı ve mesālik-i hengāmında Ǿömr-i ġam kūtāh u ķāśįr olur. YaǾnį Ǿāşıķ vaśluŋ
müjdesiyle be-kām olıcaķ derūnında girih-gįr olan ālām u ġumūm-ı Ǿömri maĥv olur,
dimekdür.
عناﻥ عشوﻩ نگاﻩ تراست ﺩستآﻭیز
1583جوالنگاﻩ

بساﻁ فتنه سمند تراست

33. Ǿİnān-ı Ǿişve nigāh-ı torāst dest-āvįz
Bisāŧ-ı fitne-i semend-i torāst cevelāngāh
“Ey cānān! Ǿİnān-ı şįve ve licām-ı Ǿişve nigāh-ı Ǿālem-āşūbuŋ dest-āvįzidür. YaǾnį Ǿinān-ı
įşveyi hemįşe elinde ŧutar ve bisāŧ-ı fitne-i şūr-engįzi daħı cevelāngāh-ı ķadd-i
[170b]
ķıyāmet-nümāyişüŋdür. YaǾnį ħırām-ı ķadüŋ dāǿimā bisāŧ-ı fitne üzerine cevelān iderek
Ǿuşşāķı ol bisāŧ-ı fitne meydānına śalāķor, dimekdür.
ﺩﻝ ﺯمانه هراساﻥ ﺯچشم ﻅالم تو
1584شاهنشاﻩ

چنانکه فتنه ﺯآسیب عدﻝ

34. Dil-i zamāne hirāsān zi-çeşm-i žālim-i to
Çünān ki fitne zi-āsįb-i Ǿadl-i şāhenşāh
Ġazel-i meźkūr bu maĥalde tamām u intihāsına resįde olduġını ifhām ŧarįķiyle buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil-rübā-yı üftādegān! Çeşm-i žālimüŋ envāǾ-ı fiten ve dįde-i ħūn-ħˇārın
dürlü dürlü ĥiyel-i pür-fiteninden dil-i zamāne hirāsān u lerzān olmışdur. Muĥįŧ-i Ǿālem olan
Ǿadl ü dād-ı şāh-ı Ǿālem-penāhdan fitne-i ĥiyel-engįzüŋ ħavfından nā-tüvān olduġı gibi yaǾnį
Ǿadl-i şāh fitne-i bį-kevni ne gūne tersān itmiş ise senüŋ daħı çeşm-i ħūn-rįzüŋ dil-i zamāneyi
ancılayın lerzān u nā-tüvān itmişdür, dimekdür.
شها منم که بال ﺭا بجز فضای ﺩلم

1583

İşve dizgini senin bakışının hediyesidir, fitne meydanı senin atına koşu arsasıdır.

1584

Şahın adaletinin zararından fitnenin korktuğu gibi senin zalim gözlerinden feleğin gönlü korku içindedir.
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1585سپاﻩ

بگاﻩ عرﺽ سپه نیست عرضگاﻩ

35. Şehā menem ki belā-rā be-cuz feżā-yı dilem
Be-gāh Ǿarż-ı sipeh nįst Ǿarżgāh-ı sipāh
“Feżā” meydān maǾnāsınadur. “ǾArż”dan murād śaf-ārā-yı sipāhdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh-ı źü’l-kerem v’ey şehenşāh-ı muĥterem! Benüm şol bende-i
şūrįde ve çāker-i ġam-ħorde ki belā-yı āsumānı śaf-ārā-yı Ǿasker-i fitne-eŝerin idicek vaķt
göŋlümüŋ feżāsından ġayrı bir maĥalde Ǿarżagāhı yoķdur. YaǾnį belā cemǾ-i sipāh-ı şerįrį
hengāmında ķalbüm śaĥrāsını iħtiyār idüp anda Ǿaskerine ālāylar baġladur, dimekdür.
باین غرﺽ که شوﺩ حسرتم فزﻭﻥ ﺩاﺋم
1586چاﻩ

ﺯمانه یوسف عیشم نماید اﺯ ته

36. Be-įn ġaraż ki şeved ĥasretem füzūn dāǿim
Zamāne Yūsuf-ı Ǿayşem nümāyed ez-teh-i çāh
“Nümāyed” gösterür ve ižhār eyler ve ķızup meydāna atar, dimekdür. “Teh” her şeyǿüŋ dibi
ve ķaǾrı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ĥasret ü firķatüm izdiyād u müteraķķį olsun ġarażına bināǿen dāǿimā
zamāne-i mekkāre benüm Yūsuf’a mensūb Ǿayş ve dirligümi ķaǾr-ı çāhdan gösterür. YaǾnį
zamāne hemįşe Yūsuf-ı Ǿayşumı ķaǾr-ı çāha ĥavāle idüp beni bį-tāb idegeldügi şu ġaraża
mebnįdür ki dāǿimā maġmūm u mesmūm olaraķ ĥasret ü derdüm artmada ola, dimekdür.
ﺯهی امید ﻁواﻑ تو ﺭهنمای مراﺩ
1587جباﻩ

ﺯهی سجوﺩ جناﺏ تو آبرﻭی

37. Zihį ümįd-i ŧavāf-ı to reh-nümā-yı murād
Zihį sücūd cenāb-ı to āb-rū-yı cibāh

1585

Ey şahım belanın ordusun gönlümün meydanından başka göstereceğim bir toplanma yeri yoktur.

1586

Felek hasretimi her zaman artırmak niyeti ile zevk Yusufunu kuyunun dibinden bana gösterir.

1587

Ne güzel sani tavaf etmek ümidi muradın rehberidir ve ne güzel sana secde etmek alınların itibarıdır.

980

Maĥśūl-ı Beyt: Ey meded-res-i dermāndegān! Ne saǾādetlü ümįddür senüŋ murādlara rehnümā olan ŧavāf-ı dergehüŋ ve daħı ne ķuvvetlü ve ĥuceste cenābuŋuŋ sücūdıdur ol secde ki
cibahuŋ āb-rūyıdur. YaǾnį cebheler anda taĥśįl-i āb-rū iderler, dimekdür.
شدﻡ هالک ﺯ حرماﻥ خوﺵ آنزماﻥ که شوﻡ
1588ﺩﻭتا

بخاکبوسی کوی تو چوﻥ سپهر

38. Şodem helāk zi-ĥırmān-ı ħˇįş ān zamān ki şevem
Be-ħāk-būsį-i kūy-ı to çün sipihr dü-tā
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı Ǿālem-penāh! Dergāhuŋ firāķ u ĥırmānlıġından helāk olmaķ
rütbesindeyüm. Pes ne ħoş u leźįźdür ol zamān ki senüŋ ħāk-pūsį-i kūyuŋ içün ķaddi dü-tā
olan sipihr gibi ķaddümi iki ķat idüp yüzümi ve gözümi ol mübārek āsitānuŋ ħākine
süreyüm, dimekdür.
چناﻥ نیاﺯ فشانی کنم که عشق برﺩ
39. Çünān niyāz feşānį konem ki bered
[171a]
1589ﺩﺭگاﻩ

خمیر مایه عجز اﺯ غباﺭ آﻥ

Ħamįr-i māye-i Ǿacz ez-ġubār-ı ān dergāh
Bu beyt duǾā maĥallidür. “Ez-ġubār-ı ān dergāh” şefāǾat içündür. YaǾnį ol mübārek
dergāhuŋ ġubārı yüzi śuyu ĥürmetiçün dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ancılayın niyāz-feşānlıķ iderüm ki yaǾnį Ĥaķķ’a şol temennā iderüm ki ol
mübārek dergāhuŋ ĥaremiyetiçün Ǿaşķı dilįr-i Ǿāleme sirāyet iden ħamįr-i māye-i Ǿacz u nātüvānegįyi maĥv u nā-bedįd eylesün. YaǾnį Ǿaczi külliyen nā-būd eylesün, dimekdür.
ﺯهی محبت آﻝ تو پایمرﺩ ﻭﺭﻉ
1590گناﻩ

1588

ﺯهی حمایت لطف تو ﺩستگیر

Senin mahallen toprağını öpmek için gökyüzü gibi iki büklüm olmak negüzeldir. Bu mahrumiyetten helak

oldum.
1589

Öyle ihtiyaç ortaya saçarım ki acizlik hamurunun mayasını o eşiğin tozundan alıp götürür.

1590

Ne güzel senin hanedanın sevgisi ki takva sahiplerinin destekçisidir. Ne güzel senin lutfun himayesi ki

günahların yardımcısıdır.
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40. Zihį maĥabbet-i āl-i to pāy-merd-i veraǾ
Zihį ĥimāyet-i luŧf-ı to dest-gįr-i günāh
“Pāy”dan murād ŧayaķ ve direk maǾnāsına istiǾmāl olınur. “VeraǾ” zühd dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ne ħoş ve ne laŧįf keyfiyetdür āl ü evlāduŋ maĥabbeti ki merd-i veraǾuŋ
ŧāyaġıdur. YaǾnį merd-i zāhid maĥabbet-i āl ü evlāduŋla metįn ü müstaĥkemdür. Ve daħı ne
saǾādetlü iĥsān u keremdür ki luŧfuŋ ĥimāyesi günāhuŋ dest-gįridür. YaǾnį merd-i aŝįm
günāhı sebebiyle dūçār-ı Ǿaźāb-ı ebed olmayup luŧfuŋ ĥimāyesi anuŋ dest-gįridür, dimekdür.
ﺯ ﺭاﻩ لطف بفریاﺩ ﺭﺱ مرا چو بحشر
1591هلل

بپایت افتم ﻭ گویم که حسبه

41. Zi-rāh-ı luŧf be-feryād res me-rā çü be-ĥaşr
Be-pāyet uftem ü gūyem ki ĥasbeten lillāh
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şeh-i bį-hem-tā v’ey dest-gįr-i bā vü gedā! Luŧf u Ǿināyet ŧarįķiyle śaĥrāyı Ǿaraśātda feryād-resüm olasuŋ şol vaķt ki mübārek ķadem-i şerįfüŋe düşüp ĥasbeten
lillāh1592 mededüme iriş, diyü feryād eyledügümde. YaǾnį defātir-i aǾmāl-i pür-melāl-i Ǿuśātı
ruǿyet olınup envāǾ-ı Ǿiśyānla cerįmemüzi māl-ā-māl olduġını gördükleri ĥaşr güni luŧf u
Ǿināyet buyurup ben bį-çāreŋüŋ meded-resüm olasuŋ. Olmaya ki Ǿiśyanum sebebiyle selāsil
ü aġlāl ile dest ü pāmuzı sedd ü bend iderek gürūh-ı şeyāŧįn ile cānib-i caĥįme peyvend
ideler. Hemān ĥasbeten lillāh ol gün feryāduma irişesüŋ, dimekdür.
منم غالﻡ تو عرفی محل بوﺩ کز لطف
1593خواﻩ

بحاﻝ من بگشایی لب شفاعت

42. Menem ġulām-ı to ǾUrfį maĥal buved k’ez-luŧf
Be-ĥāl-i men be-güşāyį leb-i şefāǾat-ħˇāh
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ķurretü’l-Ǿayn-ı Resūl v’ey Zevcü’l-Betūl! Bālāda źikr olınduġı üzere
yevm-i Ǿaraśātda şefāǾatüŋi temennā iden ben ġulām-ı ebed-ķıyām ǾUrfį-i derdmend ü nā-

1591

Mahşer gününde ayağına düştüm Allah için dediğim zaman, senin lutfunla benim yardımıma yetiş.

1592

Allah rızası için.

1593

Benim senin kölen, Urfi Lütfunla şefaatçi dudağını benim hâlim için açmanın yeridir.

982

kāmum. Pes luŧf u Ǿināyetüŋden nāşį maĥaldür ki ĥāl-i pür-melālüm içün Cenāb-ı Ħālıķ-ı
Ĥażret-i Muŧlaķ’a leb-i şefāǾat-ħˇāh güşāde buyurursuŋ. YaǾnį Ǿiśyānuma baķmayup ben
ġulāmuŋı taħallus içün mübārek leb-i şefāǾat-niŝāruŋı güşāde buyurasuŋ, dimekdür. Ĥaķ
TeǾālā şefāǾatüŋi cümle ümmet-i Muĥammed’e ve ħuśūśā bu eżǾafü’l-Ǿubbād-ı pür-taķśįre
müyesser eyleye, āmįn temmetü’l-ķaśįde.
28
Bu Ķaśįde-i Leŧāfet-fersāları Bālāda Źikr Olınan Mįr Ebū’l-Fetĥ Didükleri Şāhuŋ Sitāyiş ü
Ŝenāsındadur
[feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

صبحدﻡ کز ﺩﺭیچه اﺩﺭاک
1594افالک

نگرستم بساحت

1. Śubĥ-dem k’ez-derįçe-i idrāk
Nigeristem be-sāĥat-i eflāk
Maĥśūl-ı Beyt: Śubĥ-dem derįçe-i idrāk ve revzen-i reǿyümden sāĥāt-i meydān-ı eflāk ve
cānib-i Ǿarş-ı Ǿulyāya nažar śaldum. YaǾnį revzen-i idrākden dem-i śubĥ
[171b]
medd-i nažarumı cānib-i eflāke śaldum.
شاهد ﻁبع خویشتن ﺩیدﻡ
1595خاک

ﺭسته اﺯ قید آﺏ ﻭ آتش ﻭ

2. Şāhid-i ŧabǾ-ı ħˇįşten dįdem
Reste ez-ķayd-ı āb u āteş ü ħāk
Maĥśūl-ı Beyt: Sūy-ı āsumāna nūr-ı baśįretüm derįçe-i idrākden medd olıcaķ ol maĥalde
kendi ŧabǾum maĥbūbını müşāhede eyledüm. Şol ĥālde ki ķayd-ı aġlāl-i āb u ħāk ve zencįri āteş ü hevādan pāk ve āzāde olup hemān “Nūrun Ǿalā-nūr”1596 kisve-i şāhānelerle mültebis
olmış. YaǾnį şāhid-i ŧabǾum Ǿanāśırdan reste olduġı ĥālde gördüm, dimekdür.
1594

Sabah vakti anlayış penceresinden gökyüzü meydanına baktım.

1595

Kendi yaratılışımın güzelini gördüm ki su, ateş ve toprak bağlarından kurtulmuştur.

1596

“Nur üstüne nur.” (Nûr/24:35)
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بند برقع گسسته ﻭ سرمست
1597بیباک

نیم پوشیدﻩ حله ﻭ

3. Bend-i burķaǾ güsiste vü ser-mest
Nįm-pūşįde ĥulle vü bį-bāk
“BurķaǾ” niķāb u perde vü ĥicāb maǾnāsınadur. “Güsiste” ķopmış ve yırtılmış dimekdür.
“Nim-pūşįde” şol maĥalde istiǾmāl iderler ki ħovardalar binişüŋ bir ķolın bir ŧarafa
śarķduķlarıdur. “Ĥulle” esbāb maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Sāĥāt-ı eflāke medd-i nažarumı revān eyledügümde hemān şāhid-i ŧabǾı anda
gördüm ki bend ü burķaǾnı çāk ve ser-mest ve ĥullelerin nįm-pūşįde ve efrādın hįç birinden
bį-bāk u bį-pervā olup şeh-levendāne ħırāmān iderdi, dimekdür.
گاﻩ اندیشمند ﻭ حیراﻥ ﻭﺵ
1598ناک

گه عباﺭﺕ نوﺭﺩ ﻭ ﺯمزمه

4. Gāh endįşmend ü ĥayrānveş
Geh Ǿibāret-i neverd ü zemzemenāk
“Neverd” dirmek ve cemǾ itmege dirler. “Zemzemenāk” naġme-konān yerinedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i ŧabǾum bālāda beyān olan śıfatlarla muttaśıf ĥālde gāh ġarķ-ı baĥr-ı
ĥayretle edişemend ve gāh naġme-zenān Ǿibāret-i ĥikemiyye ile meżāmįn cemǾ iderdi. YaǾnį
şāhid-i ŧabǾum fevķa’l-Ǿarş maǾnā vü Ǿibāre vü meżāmįn-i nā-dįde cemǾiçün gāh ĥayrānveş
endįşemend ve gāh zemzeme-konān ħayāl-bend idi, dimekdür. Zįrā ekŝer-i şuǾarā cemǾ-i
meżāmįnde endįşemend olsalar gāh beste ve gāh naġamāt oķurlar.
گاﻩ چین برجبین ﻭ اﺯ نایافت
1599امساک

ﺯﺩﻩ بر فهم ﻁعنه اﺯ

5. Gāh çįn-ber-cebįn ü ez-nā-yāft
Zede ber-fehm-i ŧaǾne ez-imsāk

1597

Yüz örtüsü bağı kopmuş. Sarhoş, korkusuz ve ipek giysiyi yarı giyinmiş.

1598

Bazen düşünceli bazen hayret içinde bazen bir cümle söyleyerek ve şarkı söyleyerek.

1599

Bazen kaşlarını çatarak istediğini bulamadığından dolayı düşüncesini kınamakta
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Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i ŧabǾum maĥall-i meźkūrda gāh çįn-ber-cebįn idüp lehçesin
buruşdururdı ve gāh Ǿadem-i taĥśįl-i Ǿibāret ü meżāmįn içün kendi fehmi vü idrāki üzerine
ŧaǾne-i buħl sengiyle ururdı. YaǾnį gāh Ǿadem-i taĥśįl-i mażmūn u Ǿibāret içün çįn-ber-cebįn
idüp ġamnāk ve gāh kendi fehmine śıfat-ı buħl ile ġażabnāk idi ki memdūĥa şāyeste-i Ǿibāret
cemǾ idemezdi, dimekdür.
گاﻩ ابرگشای اﺯ ﺩﺭیافت
1600اﺩﺭاک

غزﻝ شکر خواند بر

6. Gāh ebr-güşāy ez deryāft
Ġazel-i şükr ħˇānd ber-idrāk
“Ebr-güşāy” ġażab iźāle olup ħande-rūluķdan kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i ŧabǾum Ǿadem-i taĥśįl-i meżāmįn ü Ǿibāretde gāh çįn-ber-cebįn idüp
ŧururdı ve gāh senüŋ ŧaǾn-ı buħl ile fehm ü idrāküŋ ururdı. Lākin taĥśįl-i meżāmįn ü Ǿibāret
eyledükde ebr-güşā ve ħande-rūluķ idüp kendi fehm ü idrākine taĥsįn iderek hezār şükrāne
ġazel oķuyup aŋa sitāyiş ü ŝenā vü āferįnler oķurdı, dimekdür.
حله لفظ بر قد معني
7. Ĥulle-i luŧf ber-ķadd-i maǾnā
[172a]
1601چاک

صد ﺭهش ﺩﻭختی ﻭ کرﺩی

Śad reheş dūħtį vü kerdį çāk

Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i ŧabǾum ķad-i bālāyı maǾnāya ĥulle-i elfāžı hezār-bār diküp
yaraşmaduġı gibi yine çāk eylerdi. YaǾnį şāhid-i ŧabǾum maǾŋā vü meżāmįni ķad-i bālāsına
münāsib-i elfāždan ĥulle vü esbāblar diküp ölçerdi. Yaraşıķ görilmedügi śūretde fi’l-ĥāl
şikest eylerdi. Ve’l-ĥāśıl maǾnā-yı ĥikmete göre Ǿibāret ü elfāždan hezār-gūne ķaftān u
ĥulleler biçüp dikerdi. Hemān maǾnāya şāyeste görilmedügi gibi çāk idüp atardı, dimekdür.
1600

Bazen de meseleyi anladığı için sevinerek idraka şükür gazelini okur.

1601

Mana boyuna söz ipek kumaşını yüz kere diktin ve yırttın.
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گوهر نیم سفته ﺭا هر ﺩﻡ
1602پاک

سونش اﺯ گرﺩ بیش کرﺩی

8. Gevher-i nįm-süfte-rā her dem
Sūniş ez-gerd-i bįş kerdį pāk
“Gevher-i nįm-sufte”den murād baǾżı şuǾarā-yı selefüŋ meżāmįn-i nā-tamāmlarından
kināyedür. “Sūniş” ege ve dörpi ve cevheri dilerken yāħūd yoŋarken śaçılan źerrāt pārelerine
dirler. “Gerd” toz dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i ŧabǾumı bir ĥālde gördüm ki her dem gevher-i nim-sufteleri alup
neşter-i ġubārdan anuŋ źerrātını pāk eylerdi. YaǾnį gevher-i nim-sufteler ki şuǾarā-yı
nāķıśu’l-Ǿayārlaruŋ ŧabǾ-ı nā-tamāmlarında şikest ü perįşān olmış ola. Anlaruŋ sūnelerini
cemǾ idüp neşter-i ġubārdan pāk eylerdi, dimekdür.
ﺭفتم آهسته پیش ﻭ بنموﺩﻡ
1603استدﺭاک

خویش ﺭا ﺩﺭ مقاﻡ

9. Reftem āheste pįş ü be-n’mūdem
Ħˇįş-rā der-maķām-ı istidrāk
“İstidrāk” istifǾāl bābından farķ olınacaķ derecelerinde dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda beyān olınan aĥvālde mādām ki şāhid-i ŧabǾum manžūrum oldı fi’lĥāl maķām-ı istidrāk derecelerinde āheste āheste ķatına varup kendimi gösterdüm, dimekdür.
خندﻩ آمیز ﻭ چین بابرﻭ گفت
1604اﺩﺭاک

10.

کای کهن محرﻡ من ﻭ

Ħande-āmįz ü çįn be-ebrū goft
K’ey kühen maĥrem-i men ü idrāk

1602

Yarı delinmiş incinin üzerinden sürekli önceki tozları siler.

1603

Yavaşça ileri gittim ve anlaşılmak için kendimi ona gösterdim.

1604

Gülerek ve kaşlarını çatarak ey benim ve düşüncemin eski mahremi dedi.
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“Mādām ki” şāhid-i ŧabǾum maķām-ı istidrākde beni göricek fi’l-ĥāl ħande-āmįz çįn-bercebįn iderek beni muħāŧab idinüp didi ki: Ey benüm idrāk u iźǾānumuŋ ķadįmį maĥremi.
چیست کاندﺭ چنین ﺩﻡ آمدﻩ ی
1605پاک

11.

که نفس ﺭاست اﺯ شد آمد

Çįst k’ender çünįn dem āmedeį
Ki nefes rāst ez-şod āmed pāk

“Ki nefes rāst” żarūret-i vezn içün elif-i ŝānį ĥaźf olınmışdur. “Ez-şod-āmed” gelüp
gitmekden kināyedür ki murād Ǿālem-i ħˇāb u ġafletde olduġına işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i ŧabǾum baŋa ħiŧāb idüp didi ki: Ey benüm her bir esrāruma ķadįmį
maĥrem olan ǾUrfį! Böyle bį-vaķt gelmekden maķśad nedür ki āmed ü şod-ı enfāslardan bu
meydān-ı Ǿulvį pākdür. YaǾnį olduġum maķām-ı Ǿarş şimdi bir ĥāldedür ki āmed ü şod iden
enfās-ı ĥayāt-ı insānįden ve gürūh-ı melāǿikden tehį vü pākdür. Ve’l-ĥāśıl böyle bį-vaķt
gelmekden maķśad nedür, dimekdür.
گفتمش عفو کن که ممکن نیست
1606هالک

12.

اﺯ تو ﺩﻭﺭی باحتماﻝ

Goftemeş Ǿafv kon ki mümkin nįst
Ez-to dūrį be-iĥtimāl-i helāk

Şāhid-i ŧabǾuma ħiŧāb idüp didüm ki: Ey benüm şāhid-i ŧabǾum v’ey benüm yādigār-ı nāzlı
yārum, böyle
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bį-vaķt ĥużūra gelmemüzi Ǿafv idüp maǾźūr buyur. Zįrā helāküme iĥtimāl var ise de yine
senden mufāraķat Ǿadem-i imkāndur, dimekdür.
تویی امرﻭﺯ ﺩﺭ ممالک فضل
1607اﺩﺭاک

ناگزیر ﻁبایع

1605

Neden böyle bir anda geldin. Burası nefesin gel gidinden arınmıştır.

1606

Dedim ki affet. Çünkü yok olma ihtimali ile senden uzak durmak mümkün değil

1607

Fazilet ülkelerinde sen bugün idrak tabiatlerinin vazgeçilmezisin.
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13.

Toyį imrūz der-memālik-i fażl
Nā-güzįr-i ŧabāyiǾ-i idrāk

“Nā-güzįr” “çāresüz dimekdür. Bunda nā-dįde maǾnāsına müstaǾmeldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey benüm yārġār olan şāhid-i ŧabǾum! Bu sebebden senden mufāraķat
mümkin degil ki bu evān-ı meymenet anda silk-i fażlda nādirü’l-vuķūǾ ve bulınmaz ŧabāyiǾi idrāk sensüŋ. YaǾnį sen ŧabįǾat-ı idrākde nādirü’l-vuķūǾ ve miŝli nā-yāb źātsuŋ. Pes ne
ŧarįķile senden mufāraķat u hicrete tāb-āver olam, dimekdür.
نطق ما گوﺵ ﻭ گوﺵ ما هوشست
1608خاک

14.

تا گرفتی بنطق عرصه

Nuŧķ-ı mā gūş u gūş-ı mā hūşest
Tā giriftį be-nuŧķ-ı Ǿarśa-i ħāk

Maĥśūl-ı Beyt: Ey benüm şāhid-i ŧabǾum! Nuŧķuŋ Ǿarśa-i ħākį iĥāŧa ideliden berü ve
nuŧķumuz gūş ve gūşumuz hūş oldı. YaǾnį elfāž-ı Ǿibārātuŋ bir mertebe metįn ve rūĥ-baħş-ı
erbāb-ı yaķįndür ki gevher-i nuŧķuŋla Ǿarśa-i kāǿinātı iĥāŧa ideliden berü nuŧķumuz perde-i
ħafādan dāǿire-i žuhūra gelmege ŧāķati ķalmaduġından ġayrı nuŧķumuz gūş ve gūşumuz hūşa
tebdįl oldı tā ki istimāǾ-ı Ǿibāretüŋle muķayyed olalum, dimekdür.
ﺭﻭی اندیشه اﺯ تو ﺩﺭ مقصوﺩ
1609بیچاک

15.

ﻁرﻩ ﺩانش اﺯ تو ﺩﺭ

Rūy-ı endįşe ez-to der-maķśūd
Ŧurre-i dāniş ez-to der-bį-çāk

“Bį-çāk” perįşān maĥalline aħź olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i ŧabǾa taĥsįn ü sitāyiş ŧarįķiyle buyurur ki: Ey benüm şāhid-i ŧabǾum,
endįşe vü fikr yüzi senden maķśūdedür. YaǾnį endįşesinden mülāĥaža kesbiçün maķśad
ŧalebindedür. Keźālik ŧurre-i dāniş ve zülf-i Ǿalem senden bį-çākdedür. YaǾnį sensüz ŧurre-i

1608

Kâinatı söz ile ele geçirdiğinden beri bizim sözümüz kulak ve kulağımız zekâdır.

1609

Düşünce yüzü senden dolayı isteğe kavuşmuştur. İlim saçının kıvrımı senden dolayı perişandır.
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dāniş pįç-ā-pįç ve ķarışıķdur. Ve’l-ĥāśıl sen olmayıcaķ Ǿalemüm daħı bį-çākdedür,
dimekdür.
ﺩاﺭی اندیشه ای بگوی ﻭ مپوﺵ
1610باک

16.

محرمم خوﺩ تو اﺯ که ﺩاﺭی

Dārį endįşeį be-gūy u me-pūş
Maĥrem-i ħod to ez ki dārį bāk

Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāhid-i ŧabǾum görürüm ki sende eŝer-i ġam u melāl ve endįşe-i māl-āmāl var. Söyle ve baŋa ižhār idüp ketm eyleme. Zįrā ben kendi maĥrem-i rāz benüm. Pes
neden ħavf idersüŋ, dimekdür.
تلخ شد گفت این حدیث انکه
1611بسماک

17.

اﺯ سمک الﻑ فضل تا

Telħ şod goft įn ĥadįŝ ānki
Ez-semek lāf-ı fażl tā-be-simāk

“Semek” balıķ dimekdür ki murād yer altında ķudret-i Ĥaķ ile ŧuran balıķdur. “Simāk” bir
necmüŋ ismidür ki cemįǾ-i encüm bālāsında geşt ü güźār ider.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i ŧabǾı bu ŧarįķile taĥsįn eyledügümde fi’l-ĥāl telħ-rū olup. YaǾnį ħāŧırı
şikest olup didi ki: Ey ǾUrfį! Bu ĥadįŝ ve bu sitāyiş ki idersüŋ şol fażįletdür ki semekden
simāka dek ķurbet ne miķdār ise benüm ĥālüm senüŋ sitāyişüŋle miyāneleri ol
derecelerdedür. Pes lāzım gelür mi ki beni istihzā ile şikest-ħāŧır idesüŋ, dimekdür.
ﺭﻭشن است این که بی ثناﺵ امرﻭﺯ
18.

Rūşen est įn ki bį-ŝenāş imrūz
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کاﺭ اندیشه میکشد

Kār-ı endįşe mįkeşed be-helāk

1610

Sende bir fikir var gizleme de söyle ben mahreminim kimden korkuyorsun.

1611

Ekşidi. Senin bu sözün (ile benim hâlim) balıktan simak yıldızına kadar olan uzaklık gibi, dedi.

1612

Onun övgüsü olmadan açıktır ki bugün düşüncenin işi helaka varır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i ŧabǾum ħiŧāb idüp didi ki: Ey ǾUrfį! Endįşe vü tefekkürümüzden
istifsār idersüŋ. Bilmez misüŋ ki bu rūz-ı firūzda Mįr Ebū’l-Fetĥ’i ŝenā itmez isem bu gün
kār-ı endįşem beni helāke çeker. YaǾnį bu mübārek eyyāmda sitāyiş-i şāhdan fāriġ olur isem
kār-ı endįşe beni maĥall-i siyāsete çekecegi “ezheru min-e’ş-şemsdür”1613 dimekdür.
این نه عیدست ﻭ من نه ماﺩﺡ میر
1614سباک

19.

اﻭ نه صراﻑ نظم ﻭ من

Įn ne Ǿıydest ü men ne mādiĥ-i mįr
Ū ne śarrāf-ı nažm u men sebbāk

“Sebbāk” dizici dimekdür. “Įn ne Ǿıydest ü men ne mādiĥ”, “ū ne śarrāf” bunlaruŋ māķablinde vāķıǾ “ne”ler istifhāmiyyelerdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Bu mertebe bizi sezāvār-ı istihzā görmeŋ lāyıķ mıdur? Bu gün Ǿıydı saǾįd degil midür ve men meddāĥ-ı Mįr Ebū’l-Fetĥ degil miyüm ve Mįr daħı śarraf-ı
gevher-i nažm degil midür ve men daħı Mįr’e şāyeste sebbāk-ı maǾnā vü meżāmįn degil
miyüm? Pes ne lāzum ki semekden simāka dek istihzā idersüŋ? dimekdür.
باﺯ گفتم ﺩلیر ﻭ شرﻡ ﺯﺩﻩ
1615خاشاک

20.

که تو گلزاﺭ فضل ﻭ ما

Bāz goftem dilįr ü şerm-zede
Ki to gülzār-ı fażl u mā ħāşāk

Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i ŧabǾa tekrār dilįrāne ve şerm-zede didüm ki: Ey şāhid-i ŧabǾ! Sen fażl
u kemāl gülzārısuŋ ve daħı ben ol gülzāruŋ ħār u ħāşākıyum.
لطف کن تا ببینم آﻥ معجوﻥ
1616تریاک

21.

شهدﺵ افزﻭﻥ تر است یا

Luŧf kon tā be-bįnem ān maǾcūn

1613

Güneşten daha âşikardır.

1614

Bu bayram değil ben de sultanın övücüsü değilim. O şiir sarrafı değil ve ben de mücevher dizicisi değilim.

1615

Yine de cesurca ve utanmış olarak şöyle sen fazilet bahçesisin ve biz çerçöpüz, dedim.

1616

Lutf et o macunun şerbeti mi yoksa afyonu mu daha çok göreyim.
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Şehdeş efzūnter est yā tiryāk
“Ān maǾcūn”dan murād şāhid-i ŧabǾuŋ taĥśįl eyledügi cevāhir-i kelimāt u meżāmįnden
Ǿibāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāhid-i ŧabǾ! Luŧf eyle ve ol maǾcūnı bize ruǿyet itdür. Şöyle bir maǾcūn
ki anuŋ şehd ü şekeri ve ŧatlulıġı tiryākden efzūnter ola.
بپذیرفت چوﻥ اﺯ آﻥ تلخي
1617ناک

اندکی گشته بوﺩ خجلت

Be-peźįroft çün ez-ān telħį

22.

Endekį geşte būd ħacletnāk
“Peźįroft” ķabūl itdi, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Niyāzmend ü dāmen-gįr-i ricāl olduġum cevher-i Ǿibārātı göstermege şāhidi ŧabǾ ķarįn-i ķabūl eyledi. Zįrā ibtidā turş-rūluķdan bizi Ǿitāb ile ħiŧāb eyledüginden kendine
pişmānlıķ ĥāśıl olmaġla bir miķdār ħaclet vāķıǾ olmışidi. YaǾnį ol Ǿitābı ki bize eylemişidi
andan bir miķdār ħaclet vāķıǾ olduġından niyāzumuzı ķabūl eyledi, dimekdür.
مطلعش گوییا بلند نبوﺩ
1618چاالک

23.

چنک ﺩﺭ بیت اسم ﺯﺩ

MaŧlaǾeş gūyiyā bülend ne-buved
Çeng der-beyt-i ism zed çālāk

“Çeng” pençe dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şāhid-i ŧabǾ, cemǾ eyledügi maǾānį vü Ǿibārātı gösterdi. Lākin Mįr Ebū’lFetĥ’üŋ muŧŧaliǾi vü mažharı gūyiyā bülend degil ki aślā ķaśāǿidüŋ ser-levĥa vü Ǿünvānını
nāžmla tezyįn itmeyüp hemān ismüŋ şāh-beyti üzerine pençe urmış. YaǾnį şāhid-i ŧabǾum
egerçi mįrüŋ medĥinden bir ŧaķım maǾnā vü Ǿibāret cemǾ itmiş ammā bālāsından girişgāh
tertįb itmemeksizin tez elden isminden şürūǾ idüp sitāyiş ü ŝenāya pençe urmış ki ol mebdeǿi medĥ bu beytdür:
1617

Sözümü kabul etti. Çünkü önceki yüz ekşitmekten bir az mahcup oldu.

1618

Galiba matlaı o kadar yüce değildi. Çabucak isim beytine pençe vurdu.
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میر ابوالفتح آنکه اﺯ قلمش
1619تاک

24.

لؤلؤ آید برﻭﻥ چو خوشه

Mįr Ebū’l-Fetĥ ānki ez-ķalemeş
Lüǿlüǿ āyed birūn çü ħūşe-i tāk

“Tāk” aśma çubuġı dimekdür. Luġatde diken çubuġı
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maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Mįr Ebū’l-Fetĥ bir źāt-ı memdūĥu’ś-śıfātdur ki anuŋ ķalem-i gevherfeşānından ħūşe-i tākdan dāne-i dür śaçılur, dimekdür. Murād ehl-i kemāl olduġına işāretdür.
جوهرﺵ ﺩست برﺩﻩ اﺯ ﺩﺭیا
1620برفتراک

25.

سایه اﺵ نوﺭ بسته

Cevhereş dest borde ez-deryā
Sāyeeş nūr beste ber-fitrāk

Memdūĥuŋ cevheri istiǾdādı deryā üzerine ġālib olmışdur. YaǾnį deryādan egerçi lā-yuĥśā
ve lā-yuǾad gevher ĥāśıl olur ammā memdūĥuŋ ŧabǾ-zādeleri olan gevher-i deryādan
efzūnterdür. Ve daħı sāye-i saǾādeti fitrāķı üzerine nūr śalmışdur, dimekdür.
قهر اﻭ بی ستم برانگیزﺩ
1621تریاک

26.

فعل ﺯهر اﺯ ﻁبیعت

Ķahr-ı ū bį-sitem ber-engįzed
FiǾl-i zehr ez-ŧabįǾat-i tiryāk

“Memdūĥ” bir źātdur ki kimesneye ķahr u ġażabı iśābet eylese sitem ü taǾaddį itmemeksizin
peydā olur. YaǾnį efrād-ı nāsdan biri mažhar-ı ġażab olsa aślā eŝer-i sitem žuhūr itmeyüp
hemān kendi ŧabįǾatıyla ķahr olmaġa yüz ŧutar. Bir mertebe ŧabįǾat-ı tiryāk żaǾf-ı mizāca

1619

Mir Ebu’l-Feth odur ki kaleminden üzüm salkımı gibi mücevherler dökülür.

1620

Onun cevheri denize galip gelmiştir. Gölgesi atının eyerine nur bağlamıştır.

1621

Onun gazabı eziyet etmeden afyonun tabiatından zehir ortaya çıkarır.
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ķuvvet virmek ve bįmāruŋ ħoş-ĥāl olmasında iken ŧabǾ-ı ezelįsi maĥv olup zehre tebdįl olur.
Ve’l-ĥāśıl tiryāka ġażabı iśābet eylese ŧabįǾat-ı zehre tebdįl olur, dimekdür.
جوﺩ اﻭ بی نفاﻕ بنماید
1622امساک

ناﻡ حاتم ﺯ نامه

Cūd-ı ū bį-nifāķ be-nümāyed

27.

Nām-ı Ĥātem zi-nāme-i imsāk
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ śıfat-ı seħāsı bir mertebededür ki cūd u iĥsānı yanında Ħātem’üŋ
seħāsı hįçdendür, dimekdür.
چوﻥ ﺩهد لطف اﻭ ﺩﺭآتش ﺩﻡ
1623سکاک

28.

ماهی اﺯ کوﺭﻩ برکشد

Çün dehed luŧf-ı ū der-āteş dem
Māhį ez-kūre ber-keşed sekkāk

“Kūre” āteş ocaġına dirler. “Sekkāk” çilingir ve demirci dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki anuŋ luŧf u iĥsānı āteşe dem-i nermiyet ura, fi’l-ĥāl āteş-ŧabįǾat-ı
germiyet ü iĥrāķdan taĥvįl olup kūre-i sekkākdan āteş yerine māhįler žuhūr itmege başlar,
dimekdür.
چوﻥ کند ناﻡ اﻭ بخاتم نقش
1624حکاک

29.

خامه ﺩﺯﺩﺩ عطاﺭﺩ اﺯ

Çün koned nām-ı ū be-ħātem naķş
Ħāme dozded ǾUŧārid ez-ĥakkāk

Maĥśūl-ı Beyt: Ve keźālik memdūĥuŋ nām-ı keremin naķş-ı nigįn itmek eŝnāsında ǾUŧārid
ki debįr-i felekdür, ĥakkākden ķalemi serįķa eyler. Zįrā ol źātuŋ nāmını naķş idecek

1622

Onun cömertliği yalansız olarak Hatem’in ismini cimrilik listesinde gösterir.

1623

Onun lutfu ateşe sıcaklık verdiği zaman demirci ocaktan balık çıkarır.

1624

Onun adını yüzüğe kazırken Utarid gezegeni hakkakın kalemini çalar.
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ǾUŧāriddür. Pes her bir ķalem anı naķş itmege ķādir olmaduġından ǾUŧārid ĥakkāk-ı felekden
ķalemi serįķa eyler. Andan anuŋ maǾālį-Ǿünvānını naķş-ı nigįn itmege başlar, dimekdür.
عرﺵ ﺩﺭ فرﺵ خانه قدﺭﺵ
1625افالک

30.

آستاﻥ ﺭا گزیدﻩ بر

ǾArş der-ferş-i ħāne-i ķadreş
Āsitān-rā güzįde ber-eflāk

Maĥśūl-ı Beyt: ǾArş-ı aǾlā memdūĥuŋ ululuķ ve maķādir cihetiyle mefħar-ı ħānesinde
göŋülleri eflāk üzerine iħtiyār eylemişdür. YaǾnį memdūĥuŋ ħāne-i ķadri ve pāye-i mefħarı
bir mertebe bülend ü Ǿālįdür ki Ǿarş āsumānları felek üzerinde iħtiyār eylemekden murād
ancaķ anuŋ ħāne-i ķadri eşigiyle bülendlikde berāber olalar diyu. Pes Ǿarş kendi pāyesiyle
hem-zānū olduġın bilicek semāvātı anuŋ ħāne-i ķadri eşigiyle
[174a]
berāber olmasını iħtiyār eyledi, dimekdür.
چرﺥ ﺩﺭ ملک نامه عزﺵ
1626امالک

31.

حرکت ﺭا نوشته اﺯ

Çarħ der-mülk-nāme-i Ǿizzeş
Ĥareket-rā nüvişte ez-emlāk

Maĥśūl-ı Beyt: Çarħ-ı tįz-seyr ki reftārına ķarār olmaz, memdūĥuŋ Ǿazįmet ü ĥareket-i mülknāmesinden devvārlıġını aħź eylemişdür. YaǾnį memdūĥuŋ mülk-nāme-i Ǿazmi ol ķadar
seriü’s-seyrdür ki çarħ-ı eflāk devvārı ve ĥareket ü reftārı anuŋ mülk-nāmesinden taĥrįr idüp
taǾlįm eylemişdür, dimekdür.
ﺭمح اﻭ کز انامل عدﻝ است
1627شباک

32.

هفت انداﻡ ﻅلم ﺭا

Rümĥ-i ū k’ez-enāmil-i Ǿadlest

1625

Arş onun kadr evinin halısı üzerine oturmuş. Onun eşiğini feleklere tercih etmiştir.

1626

Felek onun ikram tapusuna hareketi emlak olarak kaleme almıştır.

1627

Adaletin parmaklarından biri olan onun mızrağı zulmün vücudunun yedi organını parçalamıştır.
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Heft endām-ı žulm-rā şebbāk
“Rümĥ” mızrāķ dimekdür. “Enāmil” pamaķlar uçları dimekdür. “Şebbāk”1628 dilici
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol źāt-ı muĥteremüŋ rümĥi ki enāmil-i Ǿadlinden žuhūr ider, hemān žulm ü
taǾaddįnüŋ heft-endāmına raħnelar bıraġur, dimekdür.
بخت اﻭ کز نژاﺩ توفیق است
1629ﺭاسباک

33.

ﺯﺭ ﻭ سیم مراﺩ

Baħt-ı ū k’ez-nejād-ı tevfįķ est
Zer ü sįm-i murād-rā sebbāk

“Sebk” maśdarı eritmek “sebbāk” ism-i fāǾildür eridici dimekdür. Memdūĥuŋ bir źātdur ki
baħt u ŧāliǾi tevfįķ-i ilāhį-neseblüdür. Ve daħı murāduŋ zer ü sįmine sebbākdur. YaǾnį her
murāduŋ zer ü sįmini eridicidür ve viricidür, dimekdür.
جبرﻭتش نپوشد آﻥ نعلین
1630شراک

34.

که ﺯقوﺱ النهاﺭ یافت

Ceberūteş ne-pūşed ān naǾleyn
Ki zi-ķavsü’n-nehār yāft şirāk

“Ceberūt” ululuķ ve Ǿažamet maǾnāsınadur. “Ķavsu’n-nehār” cānib-i şarķdan ŧulūǾ-ı şems
ile tā ġurūba varınca semāvāt üzerinde eŝer-i mürūrıdur ki ol mānend-i ķavsdür. “Şirāk”
naǾleyn ķayışı ki cemǾi şürūk gelür ve cevānib-i şemįmde rabŧ olan ŧasmaya dir.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ Ǿažamet ü şevketi ancılayın naǾleyn giymez ki ķavsü’n-nehār aŋa
şirāk olmaġa iĥtimāli ola. Ve’l-ĥāśıl anuŋ olduġı bir naǾleyn giyer ki ķavsü’n-nehār aŋa şirāk
olmaķdan kūtāhdur, dimekdür.
آسماﻥ ﺩﺭ ﺭفاقت عزﺵ
1628

Derkenar: “Şebk” bi’l-fetĥ ķarışdırmaķ ħalŧ gibi, “şebbāk” ķarışdırıcı dimekdür.

1629

Onun tevfik soyundan olan bahtı arzuların altın ve gümüşünü ipe dizmektedir.

1630

Onun yüceliği güneş güzergahından bağı olan ayakkabıyı bile giymez.
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1631سواک

35.

بتواضع کند بچرﺥ

Āsumān der-refāķat-i Ǿizzeş
Be-tevāżuǾ koned be-çarħ sevāk

“Sevāk” meyl ü minnet ü temelluķ maǾnālarında müstaǾmeldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Āsumān-ı memdūĥuŋ śabāveş seriü’s-seyrine refāķat eylesün ve anuŋ tįzreftārına hem-Ǿinān olsun. Çarħ-ı devvāra tevāżuǾla minnet-dārdur. YaǾnį semāvāt-ı sebǾa
ki çarħ-ı devvāruŋ zįr-i hükūmetindedür kendisine ħużūǾ-ı ħuşūǾla minnet iderler tā ki reftārı
ziyāde idüp memdūĥuŋ Ǿazm u reftārına refāķat ide, dimekdür.
چرﺥ ﺩﺭ عرﺽ لشکرﺵ میگفت
1632شاک

36.

هست بهراﻡ ﺭﺯﻡ اﻭﺭا

Çarħ der-Ǿarż-ı leşkereş mįgoft
Hest Behrām rezm-i ū-rā şāk

“ǾArz” meydān maǾnāsınadur. “Behrām” Behrām-ı Gūr didükleri ceng-āver bir pehlivānuŋ
ismidür. “Şāk” tamām-ı müsellaĥ ve şedįdü’l-ĥarb dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Çarħ, memdūĥuŋ leşkeri rezmi meydānında ĥālet-i cidāli göricek fi’l-ĥāl didi
ki: Zihį mübārizān-ı ceng-cūyān ki Behrām-ı Gūr bunlaruŋ yanında hįç zūr-āver ve şāk
eŝerlü degildür, dimekdür.
ﺩست مظلوﻡ ﺭاچو کرﺩ ﺩﺭاﺯ
1633خاشاک

37.

صد شبیخوﻥ بشعله ﺯﺩ

Dest-i mažlūm-rā çü kerd dırāz
Śad şebįħūn be-şuǾle zed ħāşāk

“Şebįħūn” yaġmāya dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki pādişāh-ı Ǿadālet-penāh
[174b]

1631

Gökyüzü onun izzetinin refakatında tevazu göstererek çarkla yumuşak hareket eder.

1632

Felek, onun ordusunun meydana çıktığı günde, Behram onun savaşında güçsüz kalır, dedi.

1633

Mazlum, elini uzattığı zaman çerçöp aleve yüzlerce gece akını yaptı.
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mažlūm u fuķarānuŋ dest-i dırāzlıġına kemāl-i ruħśat virdi hemān-dem ħāşāk-ı şuǾleye hezār
şebįħūn eyledi. YaǾnį aślında şuǾle-i āteş-i ħāşākı iĥrāķ ile dest-i dırāzlıķ iderken eyyām-ı
Ǿadālet-i Mįr’de ħāşāk-ı şuǾleyi hezār-bār yaġmāya aldı, dimekdür.
ای ابد ﺭا بعهدﺕ استظهاﺭ
1634استمساک

38.

ﻭی اﺯﻝ ﺭا بعلمت

Ey ebed-rā be-Ǿahdet istižhār
V’ey ezel-rā be-Ǿilmet istimsāk

BaǾżı nüsħada “v’ey ezel-rā” vāķıǾ olmış. “İstimsāk” yapışmaķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥa ħiŧāb idüp buyurur ki: Ey źāt-ı ebedį kendisi senüŋ Ǿahdüŋe
istižhār idüp ŧayatmışdur. Ve daħı Ǿamelüŋ kendisi senüŋ Ǿilmüŋden istimsāk olmışdur.
Yāħūd ezel senüŋ Ǿilm-i ezeliyyeŋden istimsāk olınmışdur, dimekdür.
بزمگاﻩ تو حجله یوسف
1635ضحاک

39.

ﺭﺯمگاﻩ تو شانه

Bezmgāh-ı to ĥacle-i Yūsuf
Rezmgāh-ı to şāne-i Đaĥĥāk

“Đaĥĥāk” Đaĥĥāk-ı Mārį dimekle bir şāhuŋ ismidür. “Şāne” taraķ maǾnāsınadur. Lākin bu
maĥalde mār maǾnāsına aħź olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Bezmgāhuŋ ĥacle-i Yūsuf-miŝāl naķş-zede ve feraĥ-perverdedür.
Ve daħı Ǿarśa-i rezmgāhuŋ Đaĥĥāk-ı Mārį’nüŋ mārları ve seyfleri gibidür.
اﺯ نشاﻁ ﺯمانه تو خجل
1636تریاک

40.

نشئه ﺭﻭﺯ اﻭﻝ

Ez-neşāŧ-ı zāmāne-i to ħacl
Neşǿe-i rūz-ı evvel tiryāk

1634

Ey döneminde sonsuzluğun onunla güç kazandığı ve ey ilminden ezelin yardım istediği kişi.

1635

Senin meclisin Yusuf’un gelin odasıdır ve senin savaş yerin Dahhak’ın omzudur.

1636

Senin döneminin mutluluğundan afyonun ilk gününün neşesi utanç içindedir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Zamān-ı saǾādetüŋde olan neşǿe vü sürūrdan rūz-ı evvel tiryāķı
neşǿesi ħacl olmışdur. YaǾnį zamān-ı Ǿadāletüŋde vāķıǾ sürūr u neşǿeden zamān-ı māżįde
olan neşǿeler ħacl olmışdur, dimekdür.
اﺯ خم مدﺕ تو جاﻡ نخست
1637افالک

41.

جرعه ای ﺩﻭﺭ آخر

Ez-ħum-ı müddet-i to cām-ı noħost
CürǾaį devr-i āħer-i eflāk

“Ħum” küp dimekdür. “Noħost” evvel ü ezel dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Eyyām-ı müddetüŋ ħumından cām-ı noħost eflākuŋ āħir devrinde bir
cürǾadur. Nitekim cām-ı noħost āħir zamānuŋ bir curǾasıdur ve ilhām-ı cām-ı noħost daħı
senüŋ müddetüŋ ħumından bir curǾadur, dimekdür.
بذﻝ گوهر بس است اﺯ حد ﺭفت
1638غراک

42.

شوﺭﺵ بحر ممسک

Beźl-i gevher bes est ez-ĥadd reft
Şūriş-i baĥr mümsik-i ġarrāk

“Şūriş-i baĥr” telāŧum-ı baĥr maǾnāsınadur. “Ġarrāk” martı ķuşına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kerįmü’l-aħlāķ! Niŝār eyledigüŋ dür ü gevher besdür. Zįrā ĥaddüŋ tecāvüz
eyledi. YaǾnį bendegāna luŧf u iĥsānuŋ ĥadden tecāvüz eyledi. Pes min-baǾd ħayl-i ġarrāk
gibi şūriş ü feryād-ı baĥre ne ĥācet. YaǾnį mümsik-i ġarrāk miŝāl-i baĥr şūriş ü feryād itmek
ne ĥāl? Zįrā beźl-i gevherüŋ ĥadden tecāvüz eyledi, dimekdür.
فقر اﺯ ﺯﺭ غنا شد اکنوﻥ بس
1639کاﻭاک

43.

کاﻭﺵ کاﻥ کاسب

Faķr ez-zer ġınā şod eknūn bes
Kāviş-i kān kāsib-i kāvāk

1637

Senin döneminin küpünden ilk kadeh feleğin son dönüşündeki bir yudum şaraptır.

1638

İnci bahş etmen yeter hadden aştı. Denizin çalkalanması martıları engeller.

1639

Fakirlik altından zengin oldu. Şimdi madeni kazma, boş şeyler elde etme yeter.
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“Kāviş” ķazmaķ dimekdür. “Kān” maǾden dimekdür. “Kāsib” kesb idici dimekdür.
“Kāvāk”1640 fāǿidesüz saǾy ve boş yire kūşişe dir.
[175a]
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Eyyām-ı salŧanatuŋda ve zamān-ı Ǿadāletüŋde faķruŋ kendisi
bi’ŧ-ŧabǾ kesb-i ġınā eyledi. Pes baǾd-ez-įn kifāyetdür kāsibler kāviş-i kāndan kef-i yed
eylesünler. Zįrā Ǿālemde mübtelā-yı faķr hįç ferd ķalmadı. Boş yere saǾy u kūşiş itmesünler,
dimekdür.
بر حسوﺩ تو ﺭحم جاﺋز بوﺩ
1641هالک

44.

گر نمی بوﺩ احتماﻝ

Ber-ĥasūd-ı to raĥm cāǿiz būd
Ger nemį būd iĥtimāl-i helāk

Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Rū-siyāh ve bed-baħt olan Ǿadūŋ iĥtimāl-i helāk olmayaydı, ĥaķķında
raĥm cāǿiz idi. Lākin ne çāre ki ĥasūduŋ olmaķ taķrįbiyle helāk olsa gerek.
ﺩست ﺭفعت ﺩﺭاﺯ کن تاچند
1642چاک

45.

کهنه ﺩلق فلک نگرﺩﺩ

Dest-i rifǾat dırāz kon tā çend
Köhne delķ-i felek negerded çāk

Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Dest-i rifǾatüŋ dırāz eyle. YaǾnį dest-i Ǿadālet-peyvestüŋ ižhār ile
ķaçana dek şu felegüŋ köhne ħırķası çāk olmayasardur? YaǾnį ķaçana dek nā-merdlerüŋ
ĥükūmeteri Ǿālemde icrā olsa gerek? dimekdür.
ﺩاﻭﺭا عرفی اﺯ ثنای تو ﺭفت
1643سماک

46.

اﺯ حضیض سمک بر اﻭﺝ

Dāverā ǾUrfį ez-ŝenā-yı to reft

1640

Derkenar: “Kāvāk” içi boş mücevvef gibi.

1641

Sana haset edene acımak caiz olurdu eğer helak olma ihtimali olmasaydı.

1642

Yücelik elini uzat feleğin eskimiş hırkası ne zamana kadar yırtılmadan kalır.

1643

Ey hükümdar Urfi, senin methinle balık alçaklığından başak burcunun doruğuna çıktı.
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Ez-ĥażįż-i semek ber-evc-i simāk
“Ĥażįż” alçak dimekdür. Burada “ħāk-ı meźelletde” ħorluķda ķalmaġa dirler. “Semek” zįr-i
zemįnde olan balıķ murāddur. “Simāk” kevākibinden birinüŋ ismidür ki bālāda źikri geçdi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿālį-cenāb! ǾUrfį-i şikeste-per ü bāl meddāĥuŋ olmaķ ĥasebiyle rütbe-i
vālāsı evc-i simāka Ǿurūc eyledi. YaǾnį ħāk-ı meźelletde mübtelā-yı ħorį iken sitāyişkāruŋ
olmaķ taķrįbiyle mertebesi evc-i āsumāna çıķdı, dimekdür.
معنی اﺯ کلک اﻭ چناﻥ باﺭﺩ
1644افالک

47.

که سوانح ﺯ گرﺩﺵ

MaǾnā ez-kilk-i ū çünān bāred
Ki sevāniĥ zi-gerdiş-i eflāk

“Sevāniĥ” mažhar-ı ĥavādiŝāt ve maĥall-i Ǿavārıżāt dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Elfāž-ı ǾUrfį’den gevher-i maǾnā bir mertebe yāġar ki gerdiş-i
eflākden sevāniĥ-i ĥavādiŝāt eyledügi gibi yaǾnį felegüŋ devr iderek žuhūr iden bį-ĥesāb
Ǿavārıżāt gibi elfāž-ı ǾUrfį’den gevher-i maǾnā ancılayın rįħte olmaķdadur, dimekdür.
ﺯﺩ ﺩﺭ آﻥ بحر غوﻁه کز آبش
1645نمناک

48.

بوالفرﺝ ﺭا نشد گلو

Zed der-ān baĥr ġavŧa k’ez-ābeş
Bū’l-Ferec-rā ne-şod gelū nemnāk

“Bū’l-ferec” şuǾarā-yı selefden birinüŋ ismidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! ǾUrfį şol maǾānį deryāsına ġavvāś olmışdur ki ol baĥruŋ ābından
Bū’l-ferec’üŋ boġazı ter olmamışdur. YaǾnį Bū’l-ferec maǾānį-i merķūm deryāsına ķurbet
itmemişdür, dimekdür.
بدعا میرﻭﺩ کنوﻥ که ﺩهد

1644

Onun kaleminden mana, feleğin dönüşünden hadiselerin yağdığı gibi yağar.

1645

Öyle bir denize dalmış ki onun suyundan Bu’l-ferec’in boğazı ıslanmamıştır.
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1646تریاک

49.

خصم ﺭا ﺯهر ﻭ ﺩﻭست ﺭا

Be-duǾā mįreved künūn ki dehed
Ħaśm-rā zehr ü dūst-rā tiryāk

“Tiryāk”dan murād maǾcūn-ı şifāǿdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Meddāĥuŋ olan ǾUrfį ŝenā vü sitāyişüŋden dönüp duǾā-yı beķā-yı
devletüŋden ötüri dest-güşā-yı bārgāh-ı Rabbül-Ǿİzzet olmış tā ki Ǿadū-yı Mįr’e zehr ve dūsta
tiryāk ve maǾcūn-ı şifāǿ iǾŧā eyleye, dimekdür.
تا تواﻥ گفت ﺯهرﻩ ﺭا ﺭقاﺹ
1647ضحاک

50.

تا تواﻥ گفت غنچه ﺭا

Tā tevān goft zühre-rā raķķās
Tā tevān goft ġonçe-rā đaĥĥāk

“Đaĥĥāk”
[175b]
gülici ve ħandān maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: DuǾāsında buyurur ki: İsm-i Zühre ki raķķāś-ı felekdür, źikr olana ķadar ve
daħı ġonce đaĥĥāk u ħandāndur diyü lisān-ı Ǿālemde şöhret-şiǾār olana ķadar. YaǾnį ilāyevmi’n-nihāye.
ﺭقص عیش تو باﺩ گرﺩﺵ چرﺥ
1648خاک

51.

گوﺭ خصم تو باﺩ خندﻕ

Raķś-ı Ǿayş-ı to bād gerdiş-i çarħ
Gūr-ı ħaśm-ı to bād ħandaķ-ı ħāk

Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! ilā-yevmi’n-nihāye gerdiş-i āsiyāb-ı çarħ senüŋ Ǿayş u Ǿişretüŋe raķś
eylesün. YaǾnį ħiźmet-i raķśendegįde pāydār olsun. Ve daħı ħandaķ-ı ħāk ħaśmlaruŋ gūr u

1646

Şimdi dua ile şöyle istenir ki düşmana zehir ve dosta panzehir versin.

1647

Zühreye çengi, goncaya Dahhak denilene kadar.

1648

Feleğin dönüşü senin zevk dansın, toprak hendek düşmanının kabri olsun.
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meşhedleri olsun. YaǾnį hemvāre śafā-yı ħāŧırla dil-şād olasuŋ. Düşmenlerüŋ maķhūr u
müdemmer olsunlar, dimekdür. Temmetü’l-ķaśįde.
29
Bu Ķaśįde-i Bahārāsā nev-Şükufte-i Ġonce-i Dil-ārā yaǾnį Şāh Ekber-Zāde Mįr Ebū’l-Fetĥ’üŋ
Ĥarf-i Lām ile Ķāfiyesi Zįnet-İntimā Olmış Medĥiye-i Bahāriyyeleridür
[feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün]

چهرﻩ پرﺩاﺯ جهاﻥ ﺭخت کشد چوﻥ بحمل
1649مستقبل

شب شوﺩ نیمرﺥ ﻭ ﺭﻭﺯ شوﺩ

1. Çehre-perdāz-ı cihān raħt keşed çün be-Ĥamel
Şeb şeved nįm-ruħ u rūz şeved müstaķbel
“Çehre-perdāz” muśavvir ü münāķķāş maǾnāsınadur. Bu maĥalde istiǾāre ŧarįķiyle āfitāba
ıŧlāķ olınmışdur. “Raħt keşed” naķl eyleye dimekdür. Ve muśavvirler ıśŧılaĥında bir peyker
ü çehre ki nıśf u nįm taśvįr olına. Meŝelā bir çehre ki yek-çeşm ve yek-ebrū ve yek-ruħ ve
yek-gūş ile nıśf-ŧarf ola, nįm-ruħ ve nįm-çehre diyü istiǾāre iderler. Ve daħı tamām-taśvįr
olınmışına müstaķbel dirler. YaǾnį tamām-taśvįr dimekdür. “Ĥamel” şol burcdur ki şems
burc-ı śūretden naķl idicek Ĥamele varur ve zamān-ı bahārda āfitāb anda cevelān ider.
Maĥśūl-ı Beyt: Nāķķāş olan āfitāb-ı Ǿālem-tāb kim āħir burc olan Ĥūt’dan burc-ı Ĥamel’e
naķl eyleye, şeb gün-be-gün nāķıś olaraķ nįm-ruħ olmaġa yüz ŧutar. Ve rūz giderek ezyād
olmaķda olduġından nāşį müstaķbel olur. YaǾnį eyyām-ı nev-rūzda leyl ü nehār müsāvį olup
baǾdehu tedrįcle giceler kūtāh ve gündüzler dırāz olmaġa başlayup bir derceye varurlar ki
gicenüŋ çehresine nažar olınsa keǿenne nįm-ruħ bir taśvįrdür. Ve daħı gündüze baķılsa gūyā
ber-tamām-ı peyker ü çehre görinür. Pes çehre-perdāz-ı cihān raħt u tecemmülātuŋ cānib-i
Ĥamel’e naķl eyledügi eŝnālarda şeb nįm-ruħ ve rūz ĥālet-i müstaķbeli kesb ider dimekdür.
Ve beyt-i pür-güher tercümesini tesvįd idüp iftiħār ŧarįķiyle vālį-i vālā-şān yanına devletlü
Tepedelenli ǾAlį Paşa eŧalallāhu Ǿömrehū ĥażretlerinüŋ ketħudā-yı Ǿālį-cenābları cāmįǾi
menāķıb u mefāħir ve ĥāvį-i mekārim-i müǿeŝŝir, mažhar-ı cūd u Ǿaŧā ve menbaǾ-ı semāĥat
u seħā yaǾnį erbāb-ı yaķįn
[176a]

1649

Dünyanın ressamı Hamel burcuna taşındığı zaman gecenin yüzü yarım, gündüzün suratı tam olur.
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Yanyavį ǾAlį Beg-zāde Muĥammed Emįn Efendi Ĥażretlerinüŋ ĥużūr-ı reǿfet-mevfūrlarına
ilķā olınduķda nažar-ı kimyā-eŝerleriyle ruǿyet eyledükde ziyāde pesend ve ŧabǾ-ı
kerįmįlerine maŧbūǾ olmışidi. Pes erbāb-ı źevķ ü vicdān ve aśĥāb-ı Ǿulūm u Ǿirfān olan śāĥibsaǾādetlerden mercū u mesǿūldur ki semt-i Ǿayb-bįnlikden güźerān olup bu muġāyebemüzi
dįde-i Ǿayb-pūş ile nigerān olalar. YaǾnį ǾUrfį-i nām-dāruŋ münderic-i esrār u maǾnā olan
eşǾārın tercüme itmekden merāmı daǾvā-yı Ǿirfān degildür. Ancaķ efvāh-ı ħayr-ħˇāhān-ı
iħvān-ı dįnden mažhar-ı raĥmet-i Rabbü’l-Mennān olmamuzı teźekkür eylesünler içündür.
چشم شب تنگ شوﺩ ﺩاﺋرﻩء مرﺩمکش
1650احوﻝ

ﺩیدﻩ ﺭﻭﺯ بتدﺭیج نماید

2. Çeşm-i şeb teng şeved dāǿire-i merdüm-keş
Dįde-i rūz be-tedrįc-nümāyed aĥvel
“Dāǿire-i merdüm” göz bebegi eŧrāfı dimekdür ki şebi merdümek iǾtibārıyla çeşme teşbįh
eylemiş ve daħı bebegüŋ dāǿiresi teng olmaķ noķśānından Ǿibāretdür. Keźālik rūz da beyāżı
iǾtibārıyla dįdeyi teşbįh olmışdur. “Aĥvel” şaşı dimekdür. Şu cihetle ki dįde-i aĥvelde āŝārı beyāżı dırāz ve siyāhį-i merdümeki kūtāh olduġıdur. YaǾnį çeşm-i aĥvelde merdümek-i
dįde bir ŧarafa meyl eyleyüp beyāż-ı dįde ziyāde görinüp siyāhlıġı nāķıś görindügine
işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki çehre-perdāz-ı cihān raħt u tecemmülātın cānib-i Ĥamel’e naķl
eyleye, eyyām-ı bahārda leyl ü nehār müsāvį olduķda şeb nim-ruħ ve rūz peyker-i müstaķbeli
kesb idicek hemān şebüŋ merdümek-i dįdesi dāǿiresi teng ü noķśān olup āheste āheste
giderek dįde-i rūz aĥvel olmaġa şürūǾ eyler. YaǾnį dįde-i aĥvel aġınuŋ āŝār-ı beyāżı dırāz
olmaķda olup merdümek-i dįdenüŋ dāǿiresi teng olduġı gibi rūz-ı nev-rūzda daħı şeb ü rūzuŋ
aĥvālleri bu keyfiyeti kesb eyler. Zįrā zamān-ı meźkūrda ber-muķteżā-yı gerdiş-i āsiyāb-ı
felek günler tedrįcle gicelerden ķaŧǾ-ı menāzil iderek giceler gitdükçe nāķıś olmaķdadur,
dimekdür. Vallāhu aǾlem.
مرﺩﻡ ﺩیدﻩ آﻥ ﮊاله ﻭ گرما بصفت
1651بمثل

بیضه ﺩیدﻩ این ﺭﻭغن ﻭ ﺩیبا

1650

Gecenin gözbebeğinin dairesi daralır ve gündüzün gözü gitgide şaşı görünür.

1651

Onun gözbebeği çiğ ve sıcaklık şeklindedir. Bunun gözünün beyazlığı yağ ve ipek kumaşa benzer.
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3. Merdüm-i dįde-i ān jāle vü germā be-śıfat
Beyża-i dįde-i įn revġān u dįbā be-meŝel
“Ān” şebe rāciǾdür. “Jale” çiy dimekdür. “Germā” śıcaķlıġa dirler. “Įn” rūze rāciǾdir.
Maĥśūl-ı Beyt: Şeb-i çeşmüŋ merdümek-i dįdesi jāle vü germāya beŋzerler ki germiyet
ĥarāret-i ħurşįd ile jāle gitdükçe nice bį-vücūd olursa keźālik gice daħı tedrįcle nāķıś
olmaķdadur. Ve daħı rūzuŋ beyāż-ı dįdesi revġan ile dįbāya beŋzer. Meŝelā rūzuŋ artması
dįbā vü emtiǾa üzerine ķatre-i revġan çekįde olduķda, nice gitdükce yayılup büyürse keźālik
rūzda yevmen feyevmen efzāyiş ü izdiyād olmaķda olur, dimekdür.
خوﻥ سوﺩایی شب ﺯاﺋد ﻭ فاسد گرﺩﺩ
1652

الجرﻡ نشتر ﺭﻭﺯﺵ بگشاید اکحل

4. Ħūn-ı sevdāyį-i şeb zāǾid ü fāsid gerded
Lā-cerem neşter-i rūzeş be-güşāyed ekĥel
“Ekĥel” ķolda
[176b]
müşterek didükleri ŧamardur ki ol ŧamardan ĥukemā iħrāc-ı dem ider ve daħı Fārisįde reg-i
heft-endām dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Şebüŋ ħūn-ı sevdāsı ziyāde fāsid olmaġın lā-cerem neşter-i rūz reg-i ekĥelini
açar. YaǾnį gicenüŋ fāsid olan ħūn-ı sevdāsı ziyāde fāsid olmaġın nā-çār neşter-i rūz anuŋ
ekĥelinden ol dem-i fāsidi izāle vü iħrāc eyler. Meŝelā baǾżı insān marįż olıcaķ dem-i fāsid
olur. Ve belki cünūnluġına bāǾiŝ olur. Ol vaķt ĥukemā anı taħlįś itmek içün reg-i meźkūrdan
demini iħrāc iderler. Keźālik şeb daħı dırāzlıķ sevdāsından fāsid olan dem-i sevdāsını iħrāc
itmek içün neşter-i rūz reg-i meźkūrın açup ħūn-ı fāsidin aķıdur. Ve’l-ĥāśıl gice dırāzlıķ
sevdāsıyla azup ser-keş olıcaķ lā-cerem rūzuŋ uzunluġı anı kūtāh eyler. Ve daħı rūzuŋ
neştere vech-i münāsebeti ħūn-ı fāsid ķara olup rūzuŋ mānend-i neşter şaǾşaǾa-pāşlıķ ile
dırāz olmaķda olduġındandur.
ﺭﻭﺯ چوﻥ کرﻡ بریشم همه بر خویش تند
1652

Derkenar: “Tünd-vā” örümcek dimekdür, “tünd” śarb maǾnāsınadur.

Gecenin siyah kanı çok ve bozuk olur. Şüphesiz gündüz neşteri gözü sürmeliyi açar.
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1653عسل

هر چه شب ﺭﺩ کند اﺯ معدﻩ چو ﺯنبوﺭ

5. Rūz çün kirm-i birįşim heme ber-ħˇįş tened
Her çe şeb red koned ez-miǾde çü zenbūr-ı Ǿasel
“Kirm” kesr-i kāf ile ibrişįm ķurdına dirler ki göŋül dimekdür. “Zenbūr-ı Ǿasel miǾdesinde
redd ider” buyurduġı şundan Ǿibāretdür ki zenbūr yazuŋ ķuvvesinde envāǾ-ı şükūfeden zād
u nevālesin cemǾ eyleyüp ķışın eyyām-ı zemherįde ol cemǾ eyledügi zād ile zindegānįlik
eyleyüp rūz-ı nev-rūz taķarrüb eyledükde sene-i māżiyyeden bāķį-mānde olan Ǿaselden
miǾdesi įbāǿ idüp yeŋi başdan envāǾ-ı bahārātdan Ǿasel cemǾ eyledügidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Rūz kirm-i birişįm gibi hep kendiye śarınup żamm eyler. Şol nesneyi ki şebi zenbūr Ǿasel-miŝāl miǾdesinden redd ü ibǾād eyler yaǾnį rūz-ı nev-rūzda gice mānend-i
zenbūr-ı Ǿasel miǾdesinden redd eyledügi köhne beķāyāsını ki noķśān-peźįrliginden
Ǿibāretdür, hemān rūz kirm-i birişįm gibi ol miķdār-ı bāķįsin kendi teni üzerine śarup żamm
eylemekdedür, dimekdür.
بعد اﺯ این ترجمه ﺭﻭﺯ شوﺩ صاحب کل
1654عبداقل

بعد اﺯ این شب بنگین نقش کند

6. BaǾd ez-įn terceme-i rūz şeved śāĥib-kül
BaǾd ez-įn şeb be-nigįn naķş koned Ǿabd-ı aķall
“Śāĥib-kül” varlıķlı ve aśĥāb-ı salŧanat maǾnāsınadur. “ǾAbd-i eķall” Ǿabd-i Ǿāciz ve bendei nā-çįz dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu günden śoŋra terceme-i rūz-ı śāĥib-kül olur. YaǾnį nehār ĥālet-i dırāzį
kesb eyler ve bir mertebe külliyet śāĥibi olur ki terceme vü taķrįr olınmaķ lāzım gelse śāĥibküldür diyü efvāh-ı nāsda şöhret-yāb olur. Ve daħı budan śoŋra leyl-i gįsū-yı zengį gibi kūtāh
olmaġa yüz ŧutup bir dereceye varur ki ħātemüŋ ķaşında ismini Ǿabd-i eķall naķşını resm
eyler.
[177a]
yaǾnį ħātemį ķaşında ismini Ǿacze maķūlesinden ķazdurur, dimekdür.
1653

Gecenin bal arısı gibi midesinden reddettiği her şeyi gündüz ipek kurdu gibi kendi etrafına örer.

1654

Bundan sonra gündüzün tercümesi her şeyin sahibi şeklinde yapılır ve gece yüzüğünün üstüne hakir kul

diye yazdırır.
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نامیه چوﻥ چمن سبز ﺩهد اتمامش
1655مخمل

ناقص اﺯ کاﺭگه آﺭند بباﻍ اﺭ

7. Nāmiye çün çemen-i sebz dehed itmāmeş
Nāķıś ez-kārgeh ārend be-bāġ er muħmel
“Nāmiye” ķuvve-i nāmiyedür ki cemādāt u meǾādinüŋ źātında büyük ĥāletidür. “Maĥmil”
żamm-ı mįm ve sükūn-ı ĥā-yı muǾceme ile tüyli ķaŧįfe ve tüyli ķızıl ve yeşil ĥavlıya daħı
dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Eŝer-i feyż-i bahār sitāyiş ŧarįķiyle buyurur ki: Āŝār-ı feyż-i nev-bahārda
ķuvve-i nāmiye teǿŝįri bir mertebedür ki eger tüyi ķırķılmamış ve kemālin bulmamış ķaŧįfe
veyā bir ĥavlį-i nā-tamām kār-ħāne-i maĥmilden anı bāġa getürseler çemen-i sebz gibi anı
muǾāyebe-i noķśānįden ħalāś eyleyüp ħāliśü’l-Ǿayār cāy-ı itmāma irişdürür. Ve’l-ĥāśıl
ķuvve-i nāmiyenüŋ medħali yalŋız çemenzāra degildür. Ancaķ sāǿir rengi çemene müşābih
daħı sirāyet itmegin kār-ħāneden kemālsüz ve nāķıś ķaŧįfeleri daħı bāġa getürseler fi’l-ĥāl
anı maĥall-i itmāma vażǾ eyler, dimekdür.
ﻭقت آنست کنوﻥ کز اثر عیش ﻭ نشاﻁ
1656ببغل

می نگنجد بصراحی ﻭ صراحی

8. Vaķt ānest künūn k’ez-eŝer-i Ǿayş u neşāŧ
Mey ne-günced be-śurāĥį vü śurāĥį be-baġal
“Baġal” ķoltuķ dimekdür. Bā-ı evvelįsi žarfiyet içündür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb ŧarįķiyle buyurur ki: Feyż-i bahār bir mübārek mevsimdür ki şimdi
erbābı Ǿayş u Ǿişrete vaķt ol vaķtdür ki āŝār-ı Ǿayş u neşāŧdan ne mey śürāĥįye ve ne śürāĥį
baġale śıġalar. YaǾnį şol vaķtdür ki eŝer-i Ǿayş u neşāŧdan mey śürāĥįye ve śürāĥį daħı
ķoltuġa śıġmayalar. Ve’l-ĥāśıl neşāŧ-ı bahār her şeyǿe sirāyet eyledüginden ġayrı iķtiżā eyler
ki anlar daħı neşāŧları şūħluķlarından maĥall-i meźkūrlara śıġmayalar, dimekdür.
عرﻕ اﺯ شبنم گل ﺩاﻍ شوﺩ بر ﺭﺥ حوﺭ
1655

Canlılık yeşil çimeni tamama erdirdiği gibi tezgâhtan kadifeleri bahçeye noksan getirseler tamamlar.

1656

Şimdi şenlik ve neşe etkisinden dolayı şarabın sürahiye ve sürahinin de kucağa sığmadığı zamandır.
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1657منقل

اخگر اﺯ فیض هوا سبز شوﺩ ﺩﺭ

9. ǾAraķ ez-şebnem-i gül dāġ şeved ber-ruħ-ı ĥūr
Aħker ez-feyż-i hevā sebz şeved der-manķal
“ǾAraķ” ter dimekdür. “Ħūr” ħurşįd maǾnāsınadur. “Aħker” kül dimekdür. “Manķal” fetĥ-i
mįm’le āteş ķoduķları manġala dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAraķ-ı şeb-nem gülden ruħ-ı ħūr üzerine dāġ olur. YaǾnį Ǿaraķ gülde olan
āb u tābı ve şebnem-i nābı görince ruħ-ı ħūr üzerine anı tercįĥ itmegin şeb-neme reşkinden
yanup dāġ olur. ǾAraķ şeb-neme olan reşkden bu şekilde cānib-i ħūra gidince ħūr ol vaķt ne
mertebe münfaǾil olup tere düşdügi iĥāŧa-i Ǿaķldan dūrdur. Nitekim şāǾir buyurmışdur.
Beyt:
Ruħ-ı surħında degildür Ǿaraķ ol ġonce-i nāz
Gül pür-şeb-nem rengini gördi ter düşdi
Ve’l-ĥāśıl zamān-ı ĥuceste-evān-ı bahārda Ǿaraķuŋ kendisi şeb-nem-i gülüŋ leŧāfet-i ĥüsni
reşkinden ruħ-ı ħūra varup dāġ olur. Ve daħı keŝret-i leŧāfet-i hevā-yı nev-rūzdan aĥker
manķalda ŧurur. Reng-i sebzi kesb eyler. Ve’l-ĥāśıl aĥker manķalda āteşsüz ķalduġından
[177b]
yeşerir gider, dimekdür.
چمن آید بچمن بهر تماشای جماﻝ
1658غزﻝ

بلبل آید بر بلبل بتمنای

10. Çemen āyed be-çemen behr-i temāşā-yı cemāl
Bülbül āyed ber-i bülbül be-temennā-yı ġazel
Maĥśūl-ı Beyt: Çemen çemene gelür temāşā-yı cemāl içün yaǾnį çemenler bahārdan kesb-i
leŧāfet-i cemāl itmegin birbirinüŋ ĥüsnini temāşā itmek içün birbirine ziyārete gelürler ve
daħı bu bahār-ı ĥuceste-āŝārda bülbüller daħı temennā-yı ġazel içün birbirinüŋ ziyāretine

1657

Gül çiğinden güneşin yüzünün üzerindeki ter ısınır. Havanın cömertliğinden mangal içindeki kömür

yeşerir.
1658

Çimen güzelliği seyretmek için çimenliğe gelir. Bülbül gazel temennisi için bülbülün yanına gelir.
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gelürler. YaǾnį bu faślda bülbüller de güftāra gelüp ġazeller oķumaķ içün birbirinüŋ yanına
gelüp yek-dįgerini istimāǾ iderler, dimekdür.
صوﺭﺕ خلد اﺯین باﻍ مفصل یابد
1659مجمل

سیرﺕ این چمن اﺯ خلد ببیند

11. Śūret-i ħuld ez-įn bāġ mufaśśal yābed
Sįret-i įn çemen ez-ħuld be-bįned mücmel
Maĥśūl-ı Beyt: Bāġ-ı ħulduŋ zįnet-i śūreti ve leŧāfet-i ĥüsni bu bāġ-ı cennetāsādan
muķtebesdür. YaǾnį mevsim-i meźkūrdan bāġ-ı dehr bir mertebe kesb-i leŧāfet itmiş ki eger
bāġ-ı ħuld andan zįnet iltimās eylerse şāyestedür. Pes bu bāġ daħı sįret-i leŧāfet-perverüŋ
ħuld-ı berįninden icmāl baġlamışdur. Ve’l-ĥāśıl bu bāġ-ı dehrde olan ħoş-sįret cennetden
aħź eylemişdür, dimekdür.
گیرﺩ اﺯ فیض هوا ﻁبع جواهر ﺩاﺭﻭ
1660مکحل

خصمت اﺭ سوﺩﻩ الماﺱ کند ﺩﺭ

12. Gįred ez-feyż-i hevā ŧabǾ-ı cevāhir dār ū
Ħaşmet er sūde-i elmās koned der-mükaĥĥal
“Sūde-i elmās” elmās tozı dimekdür. “Mükaĥĥal” żamm-ı mįm ile sürme-dānlıġa dirler.
“Ħaśm”uŋ yerine baǾżı nüsħalarda “ħaśmet” vāķıǾ olmışdur, bu taķdįrce żamįri memdūĥ
olur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħaśmuŋ sürme-dānlıġına eger sūde-i elmāsı vażǾ eyleseler feyż-i hevā
āŝārından ol sūde-i elmās ŧabįǾat-ı küĥlü’l-cevāhiri kesb yaǾnį ŧabįǾat cevher hālüŋ iken eŝeri feyż-i hevā bir ĥālet kesb itdürmişdür ki ħaśm-ı memdūĥuŋ salŧanat u şānın gördükçe
hemįşe dil-ħaste olmaġın ol ĥased ile anı görilmek içün mükaĥĥaline sūde-i elmāsı ķosalar
iśābet-i eŝer-i leŧāfet-i hevādan ol sūde-i elmās kendi ŧabǾından tebdįl olup fi’l-ĥāl küĥlu’lcevāhir ħˇahişin kesb eyler, dimekdür.

1659

Cennetin görünüşünü bu bahçeden dolayı tafsilli olduğunu idrak eder ve bu çimenin tabiatıni cennetin bir

özeti olarak görür.
1660

Senin düşmanın sürme kabına elmas tozu koysa havanın cömertliğinden göz ilacına dönüşür.
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بسکه هر خاﺭ گلی کرﺩﻩ عجب نیست اگر
1661عسل

یاسمین بشکفد اﺯ نشتر ﺯنبوﺭ

13. Bes ki her ħār gülį kerde Ǿaceb nįst eger
Yāsemįn be-ş’kufed ez-neşter-i zenbūr-ı Ǿasel
“Be-ş’kufed” güşāde eylerse, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Āŝār-ı füyūżāt rūz-ı firūz-ı bahārdan bir mertebe nebātāt kesb-i leŧāfet
itmişdür ki her ħār-ı gül bį-nihāyeler şükufte itmegin Ǿaceb degildür. Eger neşter-i zenbūr-ı
Ǿaselden yāsemįn açılursa yaǾnį feyż-i hevā-yı bahārdan Ǿālemde gülsüz ħār ķalmayup her
birinden birer gūne güller açılduġından ġayrı neşter-i zenbūr-ı Ǿasel müşābih-i ħār olmaġın
andan daħı gül ü yāsemįn açılursa baǾįd degildür. Yāsemįni neşter-i zenbūra taħśįś
[178a]
itmenüŋ vehci budur ki hemįşe mevsim-i bahārda zenbūr-ı Ǿasel yāsemįne ķonup andan
kesb-i tenaǾǾum itdügidür. Ve’l-ĥāśıl neşter-i zenbūr zehrnāk olduġından şükūfe üzerine
ķonduķda olması muķarrer iken şimdi feyż-i hevā-yı bahārdan baǾįd degildür, eger
neşterinden yāsemįnler açılursa, dimekdür.
پیش باﻍ ﻭ چمن ﺩهر کنوﻥ گر ﺭضواﻥ
1662بمثل

نسخه خلد برین باﺯ گشاید

14. Pįş-i bāġ u çemen-i dehr künūn ger Rıđvān
Nüsħa-i ħuld-ı berįn bāz güşāyed be-meŝel
“Nüsħa” müǿellifler ve kitāblar ıśŧılāĥıdur. Bu beyt bālāda mürūr iden:
صوﺭﺕ خلد اﺯین باﻍ مفصل یابد
1663مجمل

سیرﺕ این چمن اﺯ خلد ببیند

15. Śūret-i ħuld ez-įn bāġ mufaśśal yābed
Sįret-i įn çemen ez-ħuld be-bįned mücmel

1661

Her dikenden bir gül açıldığı için bal arısının iğnesinden bile yasemin çiçeği çıksa şaşılmaz.

1662

Eğer Rıdvan feleğin bahçe ve çimenliği önünde şimdi cennet nüshasını açarsa.

1663

Cennetin görünüşünün bu bahçeden detaylı olduğunu idrak eder ve bu çimenliği cennetin bir özeti olarak

görür.
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ĶıŧǾalardur. Eger Rıđvān-ı bāġ ve çemen-i dehrüŋ pįşinde miŝl ü mānend ŧarįķiyle nüsħa-i
ħuld-ı berįni güşād eylese yaǾnį teşbįh ü temŝįl ŧarįķiyle nüsħa-i ħuld-ı berįni ki ravża-i
cināndan Ǿibāretdür, ħāzin-i behişt olan Rıđvān-ı faśl-ı bahārda bāġ-ı dehr öŋinde açup
birbirinden tefāvüt var mıdur diyü muķābele eylese śūret-i ħuldı bu bāġdan mufaśśal bulur.
YaǾnį bu bāġ-ı dehri ħulduŋ üzerine mufaśśal bulup ve bu çemenüŋ sįretini mücmel görür
ħuldden. Ve’l-ĥāśıl ħuldı bu çemenüŋ mücmeli bulur. Ĥāśılı bāġ-ı dehri śūret ü sįretde
ħuldden mufaśśal bulup Rıđvān nüsħa-i ħuldı temŝįl ŧarįķiyle pįş-i bāġ-ı dehrde güşād eylese
ħuldı bāġ-ı dehrden mufaśśal u mücmel olmış bulur, dimekdür. Bu beytde baǾżı kesān
ǾUrfį’yi tevbįħ eyledükleri maĥż-ı ĥamāķatdur. Zįrā maĥall-i maǾnā ehline maǾlūmdur.
حوﺭ گیسو بمیاﻥ بسته ﺩﺭآید بچمن
1664بغل

تا لبالب کند اﺯ سنبل ﻭگل جیب ﻭ

16. Ĥūr gįsū be-miyān beste der-āyed be-çemen
Tā leb-ā-leb koned ez-sünbül ü gül ceyb ü baġal
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥūrįler ceyb ü baġallerin sünbül ü gülden leb-ā-leb itmek gįsūlaruŋ
miyānlarına baġlamış çemene gelürler. YaǾnį ĥūrįyān-ı behişt bile leŧāfet-i mevsim-i bahārı
göricek bāġ-ı cihāna dil-besteler olup fi’l-ĥāl ceyb ü baġallerin gül ü sünbülden māl-ā-māl
itmek içün gįsū-yı muǾanberlerin miyān-beste olduķları ĥālde ziyāret-i çemene gelürler. Ve
daħı “gįsū miyān-beste olmaķ” kemāl-i ħˇāhiş-i yaġmā-yı sünbül ü gülden Ǿibāretdür.
Nitekim efrād-ı nāsdan biri ħˇāhişle bir emrüŋ itmāmına saǾy u kūşiş eylese ibtidā kendine
Ǿadem-i imtināǾ üzerinde olan esbāb ve ġayrı māniǾ-i nižāma rabŧ eyler. Keźālik ĥūrįler ceyb
ü baġallerin pür itmek içün geldüklerinde kendine imtināǾ itmesün içün gįsūların miyānbeste ĥāżır u āmāde gelürler, dimekdür.
بسکه اﺯ سنبل ﻭگل یافت صفا نزﺩیکست
1665جدﻭﻝ

کز پی بوسه ﺩﻭ لب ﺭا بهم آﺭﺩ

17. Bes ki ez-sünbül ü gül yāft śafā nezdįkest
K’ez-pey-i būse dü-leb-rā be-hem āred cedvel

1664

Cebini ve kucağını sünbül ve gül çiçekleriyle doldurmak için huri, saçını beline bağlayarak çimenliğe

gelir.
1665

Sünbül ve gülden o kadar samimiyet bulmuş ki dere öpüşmek için iki dudağını bir araya getirir..
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“Cedvel” būstānlarda olan Ǿarķlar ve ırmaķlardur. Luġatde śuyı az aķan Ǿarķ nehr-i śaġįr
[178b]
gibi aǾlāsına nehr dirler. “Dü-leb” ol ırmaġuŋ kenārlarına işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Cedvelüŋ lebleri sünbül ü gül vesāǿir şükūfelerden bir mertebe kesb-i śafā
itmişlerdür ki birbirinüŋ leblerin būs itmekden ötüri ķarįbdür ki leblerin bir yere getüreler.
YaǾnį āŝār-ı feyż-i bahār ile cūylar kenārı bir mertebe leŧāfet kesb eylemişlerdür ki cedvel
bile śafāsından leblerini bir yere getürüp öpüşmege taķarrüb eylemişdür. Ve’l-ĥāśıl feyż-i
bahārdan nebātāt bu derece ifrāŧdadur, dimekdür.
شاید اﺭ عذﺭ پرستاﺭ پذیرند بحشر
1666هبل

بسکه برﺩاشت صفا صوﺭﺕ عزی ﻭ

18. Şāyed er Ǿöźr-i perestār pezįrend be-ĥaşr
Bes ki ber-dāşt śafā śūret-i ǾUzzā vü Hübel
“Perestār” ŧapucılar dimekdür. “ǾUzza vü Ĥubel” zamān-ı Seyyidü’l-Beşer śallallāhu Ǿaleyhi
ve sellemde süfehāǾ-ı Mekke Beytullāh içine vażǾ idüp perestiş eyledükleri eśnām-ı bedencām lā-şeyǿüŋ isimleridür ki śumnāt diyü meşhūr-ı Ǿālemiyāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Leŧāfet-i feyż-i bahārdan ǾUzza vü Hubel didükleri eśnām bir mertebe kesbi śafā vü ĥüsn itmişlerdür ki rūz-ı ĥaşrda eger perestāruŋ Ǿöźrini ķabūl eylerlerse
muĥtemeldür. YaǾnį Ǿabd-i evŝānuŋ ittiħāź eyledükleri eśnām-ı bį-endāmdan ǾUzza vü
Hubel ismiyle mevsūm olan bütler faśl-ı bahārdan bir mertebe śafā-yāb olınup śāĥib-cemāl
olmışlardur ki eger perestārlıķ eyleyen kefere-i fecerenüŋ rūz-ı ĥaşrde Ǿöźrlerini ķabūl
eylerler ise baǾįd ve cāy-ı istiġrāb degildür. Ĥāśıl-ı kelām bütler feyż-i bahārdan kesb-i cemāl
itdüklerinden perestārlar daħı ol rūşenliklerine aldanup perestiş iderlerdi. Yoħsa anlar kimi
aġacdan ve kimi mermerden boya ile müzeyyen olduķlarını bilürlerdi. Pes anlar firįb-i cemāl
olduķları śūretde rūz-ı ĥaşrde maġfūr u maǾfuvv olurlar ise baǾįd degildür. Ve bu beytüŋ
ĥaķįķatinde bir remz daħı fehm olınur ki Gülşen-i Rāz śāĥibi bu beytlerde ħoş Ǿayān eylemiş.
Beyt:

1666

Putperestin özrünü mahşer gününde kabul etseler yakışır. Çünkü Uzza ve Hubel putlarının yüzü o kadar

safa bulmuştur.
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چو اشیا هست هستی ﺭا مظاهر
1667

اﺯ آﻥ جمله یکی بت باشد آخر

Çü eşyā hest hestį-rā müžāhir
Ez-ān cümle yekį büt bāşed āħir
Andan müselmān pes eger anlar eśnām-ı meźkūrı tecellį-i źāt temāşā ŧarįķiyle perestiş
eyledilerse yine ĥaķįķatde Ǿibādetleri Ĥaķķ’adur. Nitekim ekŝer-i ehl-i taĥķįķ bu āyet-i
kerįme ile bu maǾnāya işāret iderler. Ķavluhū TeǾālā:
[179a]
Ve ķađā rabbuke enlā-taǾbudū illā iyyāhü1668 Pes bu taķdįrce cümlenüŋ eyledügi Ǿubūdiyet
yine ĥaķįķatde lākin ekŝerį aǾmā-yı dünyā vü āħiret olan maĥcūbįn-i dįde-i ĥaķ-bįne ve nūrı yaķįn śāĥibi olmaduķlarından cemāl-i muŧlaķı mecālį-i ekvān ve mežāhir-i eşkāl u elvānda
görüp ol cemāl-i bį-zevāli Ǿayn-ı mažhardan ķıyās iderler. Pes bu ŧarįķile perestan-ı ǾUzza
vü Hubel perestiş itdilerse Ǿayn-ı buŧlānlarına iştibāh yoķdur. Zįrā bį-ħaberlerdür. Ammā
ehl-i tevĥįd maǾbūd-ı ĥaķįķi her şeyǿde ve her ĥālde hemān ol źāt-ı muŧlaķı bilürler. Nitekim
buyurmışlar.
Beyt:
ﺫاﺕ ﻭ صفاﺕ هرکه ﺭا باشد سیر
1669غیر

هرگز نبوﺩ ﺩﺭ نظرﺵ صوﺭﺕ

Źāt u śıfāt-ı her ki-rā bāşed sįr
Hergiz ne-būd der-nažareş śūret-i ġayr
ﺩﺭ مشرﺏ اﻭ یکی شوﺩ باﺩﻩ ﻭ آﺏ
1670ﺩیر

ﺩﺭ مذهب اﻭ یکی بوﺩ مسجد ﻭ

Der-meşreb-i ū yekį şeved bāde vü āb
Der-meźheb-i ū yekį buved mescid ü deyr

1667

Eşya varlığın dış görünüşü olduğu için bütün bunların sonu put gibidir.

1668

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi hükmetti.” (İsrâ/17:23)

1669

Zat ve sıfat olarak kâmil olan insanlar hiçbir zaman başkalarının varlığına bakmazlar.

1670

Onun meşrebine göre şarap ve su aynıdır, onun mezhebine göre mescid ve kilise aynıdır.
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Bu Ǿibāretle anlar ol eśnāmı nažar itdilerse maǾlūm olur ki ĥaķįķatde yine Ǿibādetleri Ĥaķķ’a
olur. Ve’l-ĥāśıl ehl-i nažar olan hįç śıfatı źātdan ħālį görmez. Pes śıfatdan źātı farķ idici
olduķları ĥālde perestār oldılar ise rūz-ı ĥaşrde Ǿöźrleri ķarįn-i ķabūl olur ise baǾįd degildür,
dimekdür.
1671

انبساﻁی است ﺩﺭ این فصل که بی کاﻭﺵ عقل
1672الینحل

شاید اﺭ باﺯ شوﺩ عقدﻩ ما

19. İnbisāŧįst der-įn faśl ki bį-kāviş-i Ǿaķl
Şāyed er bāz şeved Ǿuķde-i mā-lā-yünĥal
“Kāviş” ism-i maśdardur ķazış maǾnāsınadur. Lįkin bu maĥalde Ǿaķluŋ tertįb-i
muķaddemātından Ǿibāretdür. “ǾUķde” dügüm dimekdür. Bu maĥalde derk ü fehmi
śuǾūbetle olan emrden Ǿibāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bahār-ı ĥuceste-āŝāruŋ bir inşirāĥ u inbisāŧı vardur ki kāviş-i Ǿaķla muĥtāc
olmamaķsızın cāǿizdür ki eger Ǿuķde-i mā-lā-yuħsal olan müşkilāt ĥal ola. YaǾnį hįç fikrle
ĥal ü fetĥ olmayan mesǿele-i ġāmiże1673 faśl-ı bahārda olan inbisāŧ u inkişāf sirāyetinden
mümkindür ki Ǿaķl-ı tertįb muķaddemāt eylememeksizin fetĥ ola, dimekdür.
لیلی اﺯ گوشه محمل بنموﺩ است جماﻝ
1674تل

یا بوﺩ الله که سر برﺯﺩﻩ اﺯ ﺩامن

20. Leylį ez-gūşe-i maĥmil be-nümūdest cemāl
Yā buved lāle ki ser-ber-zede ez-dāmen-i tel
“Tel” tepeciklerdür. “Ser-ber-zede” baş uzatmışa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu maĥalde tecāhül-i Ǿārif śıfatı ŧarįķiyle iştibāh-ı vech üzere buyurur ki:
ǾAcabā Leylā gūşe-i maĥmil1675den Ǿarż-ı cemāl mi eyledi yoħsa dāmen-i telden lāleler mi
baş gösterdi. YaǾnį bu dehrüŋ bu derece kesb-i cemāl itdügi Ǿacabā Leylā mıdur ĥücre vü

1671

Derkenar: “Ġamz” göz yummaķ.

1672

Bu mevsimde şöyle bir açılış vardır ki çözülmeyen düğümler akıl yormaksızın çözülse yeri var.

1673

Derkenar: “Ġāmiże” kelām-ı ġayr-ı vāżıĥ yaǾnį āşikār olmayan.

1674

Leyla mahfenin köşesinden güzelliğini mi göstermiş ya da lale tepenin eteklerinden başını mı kaldırmış?

1675

Derkenar: “Maĥmil” ĥaml u hevdec-i kebįr dimekdür.
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maĥmilinden Ǿarż-ı cemāl itmiş yoħsa tepeciklerden lāle-i kūhsār mıdur diyüp taǾaccüb
midür?
حاسد آﺯاﺭ شوﻡ ﺯین غزﻝ تاﺯﻩ که باﺯ
1676جعل

موسم شاﺩی بلبل شد ﻭ اندﻭﻩ

21. Hāsid-āzār şevem z’įn ġazel-i tāze ki bāz
Mevsim-i şādį-i bülbül şod u endūh-ı caǾal
“CaǾal” boķ böcegine dirler ki rāyiĥa-i ķabįĥadan ġayrı bir nesne ile zindegānįlik idemez,
murād ĥasūddur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥāsid-āzār olurum buncalayın tāze ġazel ile
[179b]
henūz inşā eyledüm. Bu maĥalde deǿb1677-i şuǾarā üzere teġazzüle temhįd1678 ü tevtįd1679
iderek buyurur ki: İşbu maĥalde bir tāze ġazel inşā vü beyān eyledügümden derece-i
ġāyetden efzūn ĥāsid-āzār yaǾnį ĥāsidi incidici oldum. Zįrā bülbülüŋ sürūrı hengām-ı faśl-ı
bahārdadur. Nitekim caǾaluŋ endūh u ġuśśasıdur. “Bülbül”den murād ǾUrfį’dür. “CaǾal”
ĥāsiddür. Bülbül ile caǾalüŋ vech-i münāsebeti olmaduġıçün żıddı olduķlarını daħı bu taķdįr
iledür ki bülbül rāyiĥa-i gülden kesb-i teleźźüź caǾal ise geberir. Pes ġazelden ĥāsid daħı bu
keyfiyeti kesb eyler, dimekdür.
ای شب هجر تو ﺩﺭ ﺩیدﻩ خوﺭشید سبل
1680احوﻝ

چشم ﺭﻭﺡ القدﺱ اﺯ شوﻕ جمالت

22. Ey şeb-i hicr-i to der-dįde-i ħurşįd sebel
Çeşm-i Rūĥü’l-Ķudüs ez-şevķ-i cemālet aĥvel

1676

Bu taze gazel ile kıskançları incitirim. Çünkü tekrar bülbülün sevinci ve bokböceğinin kederi olan mevsim

yetişti.
1677

Derkenar: “Deǿb” edeb ü Ǿādet maǾnāsına gelür.

1678

Derkenar: “Temhįd” iǾlām itmek ve basŧ itmek

1679

Derkenar: “Tevtįd” yumuşaķ itmek ve teǿkįd itmek.

1680

Derkenar: “Basŧ” döşemek ve yaymaķ neşr gibi. Ey ayrılık gecesi güneş gözünde bir hastalık olan, senin

güzelliğin şevkinde Cebrail’in gözünün şaşıdır.
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“Sebel” fetĥateyn ile gözde bir Ǿillet ĥāśıl olduķda seĥerleri ħˇābdan bįdār olıcaķ müjeler bir
nevǾ cerāĥat ile beste olduġı keyfiyete dirler. Çimlā dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥa ħiŧāb iderek buyurur ki Ey cānān! Hicr ü firāķuŋ şebi dįde-i ħurşįde
sebeldür. YaǾnį hicrüŋ gicesinde ħurşįd bisyār giryeden gözleri perdelenüp muħtel olmışdur.
Ve daħı çeşmi Rūĥu’l-Ķuds cemālüŋ şevķinden aĥveldür. YaǾnį Rūĥu’l-Ķuds cemālüŋ
müştāķı olduġından Ǿacabā cānān ne zamān Ǿarż-ı cemāl itse gerek fikriyle intižārında
gözleri şaşı gibi bir cānibe meyl eyledi. Yāħūd Rūĥu’l-Ķuds ifrāŧ-ı temāşā-yı cemālüŋden
aĥvel gibi ĥayrān olup ķalmışdur, dimekdür.
مژﻩ برهم نزﺩﻡ ﺩﻭﺵ که ﺩﺭ بیت حزﻥ
1681اجل

تا صباحم ﺩﺭ ﺩﻝ کوفت تمنای

23. Müje ber-hem ne-zedem dūş ki der-beyt-i ĥazen
Tā śabāĥem der-i dil kūft be-temennā-yı ecel
“Kūft” kāf-ı muǾceme ile daķ itmege dirler. Meŝelā “Dūş yek şaħś der-i mā kūft” gibi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Dün gice müjelerümi birbirine urmadum. Zįrā beyt-i ĥüznde ve
ħāne-i firāķda śabāĥa dek temennā-yı ecelüŋ kendisi der-i dilümi daķ eylerdi. YaǾnį dün gice
külbe-i ĥüznümde hicr-i cānān cānuma kār itmegin temennā-yı ecel tā-be-śabāĥ göŋlümüŋ
bābını daķ eylerdi. Bu sebebden idi ki müjelerümi yumdum. Ve’l-ĥāśıl ārzū-yı mevt göŋlüm
ķapusını daķ idüp baŋa mevtā temennā itdürmek istedüginden bir laĥža ħˇāba varmaġa
liyāķatüm olmadı, dimekdür.
اﺯ ﺩﻝ ﻭ ﺩامن آلوﺩﻩ ﺩﺭ یﺄﺱ مزﻥ
1682مستعمل

ﺩجله عفو باینها نشوﺩ

24. Ez-dil ü dāmen-ālūde der-i yeǿs me-zen
Dicle-i Ǿafv be-įnhā ne-şeved müstaǾmel

1681

Dün akşam bir saniye uyumadım. Çünkü hüzünler evinde ecel arzusu sabaha kadar gönlümün kapısını

çaldı.
1682

Kirlenmiş gönül ve etekten dolayı umutsuzluk kapısını çalma. Aff diclesi bunlarla kirlenmez.
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“Dicle” meşhūr olan ırmaġuŋ adıdur. Lįkin bu maĥalde deryā-yı raĥmet-i bį-pāyān-ı
Ħudā’dur. Ve bu beytüŋ mażmūnı Ķurǿān-ı Ǿažįmu’ş-şānda: Lā-taķnatu min-raĥmetillāh1683
āyetine muŧābıķdur.
Maĥśūl-ı Beyt:
[180a]
Ħiŧab-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Dil ü dāmenüŋ ālūde-i fısķ u Ǿiśyān olmış ise de Ĥaķ’dan
nā-ümįd ü meǿyūs olma ki bį-pāyān olan Dicle-i Ǿafv u ġufrānı bu maķūle ālūdelik ile māǿı müstaǾmel olmaz. YaǾnį giriftār-ı ķayd-ı nefs-i emmāre olup dil ü dāmenüŋi ālūde-i fısķ u
Ǿiśyān itmiş iseŋ de yine kendiŋe yeǿs getürüp özüŋi murdār eyleme. Zįrā deryā-yı Ǿafv u
raĥmeti nice biŋ Ǿāśįlerüŋ Ǿiśyānını şust-şū itmekde māǿ-ı müstaǾmel ve mükedder olmaz.
Ve belki sebeb-i Ǿiśyān ile raĥmet-i Raĥmān’dan yeǿs getürmek bį-iştibāh küfrdür. Nitekim
Şeyħ ǾAŧŧār buyurur.
Beyt:
1684

ناامید اﺯ ﺭحمتت شیطاﻥ بوﺩ

Nā-ümįd ez-raĥmetet şeyŧān buved
بعذاﺏ ابدی ﺩﻝ نگذاﺭﺩ غم ﺩﻭست
1685عسل

این نه مومیست کز آتش بکند ترک

25. Be-Ǿaźāb-ı ebedį dil ne-güźāred ġam-ı dūst
Įn ne mūmįst k’ez-āteş be-koned terk-i Ǿasel
“Ne-güźāred” bu maĥalde terk eylemez, maǾnāsınadur. MıśrāǾ-ı ŝānįde ġam Ǿasele ve Ǿaźāb
āteşe teşbįh olınduġı kināyeten fehm olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAźāb-ı ebedį ħavfı sebebiyle göŋül ġam-ı cānānı terk eylemez. Zįrā göŋlüm
şol mūm degildür ki şiddet-i āteşle terk-i Ǿasel eyleye. Ve’l-ĥāśıl tāze Ǿaseli ķāǾidedendür,
āteşe vażǾ olınduķda mūmı bir cānibe ve Ǿaseli cānib-i āħere gidüp birbirinden ayrılurlar.
Pes dimek olur ki göŋül ġam-ı maĥabbet-i cānān ile ne mertebe dūçār-ı Ǿaźāb-ı elįm olsa da
yine āteş-i ġam-ı cānānı terk idenlerden degilüm, dimekdür.
1683

“Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.” (Zümer/39:53)

1684

Rahmetinden ümitsiz olan şeytandır.

1685

Gönül sonsuz azaptan dolayı dost gamını bırakmaz; ateşten kaçarak balı terk edecek mum değildir.
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لذﺕ تلخی ﺩﺭﺩ تو اگر شرﺡ ﺩهم
1686حنظل

نوشداﺭﻭ بفرستم بسالﻡ

26. Leźźet-i telħį-i derd-i to eger şerĥ dehem
Nūş-dārū be-firistem be-selām-ı ĥanžal
“Nūş-dārū” ŧatlı maǾcūn ve şįrįn şįrįne dirler. “Ħanŧal” Ebū Cehl ķarpūzına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Senüŋ telħ olan derdüŋ eger leźźetüŋi şerĥ ü beyān eylersem nūşdarūyı selām ŧarįķiyle ħanŧala gönderürüm. YaǾnį Ǿaşķ-ı maĥabbetüŋ acılıġı leźźetini eger
şerĥ ü Ǿayāna başlarsam cemįǾ-i telħ olan eşyāǿ leźįź ü şįrįn olmaġın ħanŧal daħı bir mertebe
şįrįn olur ki nūş-dārū andan kesb-i leźźet içün ħiźmetüŋe selām göndermek ŧarįķiyle irsāl
iderüm. Yāħūd telħį-i der-i maĥabbetüŋ leźźetin beyān eylersem cemįǾ-i leźįź ü şįrįn olan
eşyāǿ bir mertebe źelįl ü ĥaķįr olurlar ki nūş-dārū gibi şįrįn maǾcūn-ı ħanŧaldan bir miķdār
merāret ve acılıķ kesb itmek içün ħāk-ı pāyüŋe Ǿubūdiyet ŧarįķiyle irsāl eylerüm, dimekdür.
چند اﺯین آتش خس پوﺵ برانگیزی ﺩﻭﺩ
1687مثل

ای بخوﺵ جوهری آیینه حسن تو

27. Çend ez-įn āteş-i ħas-pūş ber-engįzed dūd
Ey be-ħoş cevherį āyįne-i ĥüsn-i to meŝel
“Ħas-pūş” şol āteşe dirler ki ħār u ħāşāk pūşįde olup ziyāde dūd-engįz olduġıdur.
[180b]
Ve daħı riyā vü derūnında gizlü olan nifāķa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Bu ħas-pūş-ı āteş-i Ǿaşķuŋ şiddetini ķaçana dek dūd-engįz idersüŋ?
YaǾnį pūşįde vü mestūr olan āteş-i Ǿaşķuŋ ķaçana dek bizi dūdnāk u dįde-nemnāk eylersüŋ?
Ve daħı rūz u şeb mübtelā-yı āh u enįn olduġumuzı revā görürsüŋ? Ĥüsnüŋ ħod mümāŝil-i
cevher-āyįnedür. Pes lāyıķ mı ki cevher-i āyįne miŝillü olan ĥüsnüŋ dūd-ı dilümüzle jengdār ola. Pes bu śūretde ey cānān!

1686

Senin derdin acılığının zevkini açıklasam şerbeti ebucehil karpuzunun selamına gönderirim.

1687

Ey güzellik aynası iyi yaratılışlı olmaya örnek olan, ne zamana kadar gönlümüzdeki gizli ateşten duman

çıkaracaksın.
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آستینی ﺯ ﻭفا بر مژﻩ اﻡ کش تا چند
1688اجل

پوشم این چشم تر اﺯ حدﺱ خداﻭند

28. Āsitįnį zi-vefā ber-müjeem keş tā çend
Pūşem įn çeşm-i ter ez-ĥads-i Ħudāvend-i ecel
“Ĥads” žann u taħmįn itmek ve sürǾaten idrāk. Lįkin bu maĥalde ĥużūr maǾnāsına ilķāǾ
olınur. “Ecel” celįl ü maķādirlü dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Ķaçana dek ħas-pūş-ı āteşüŋ derdiyle dįdemüzi nemnāk idersüŋ?
Āsitįn-i vefāŋla müjelerüme çek. YaǾnį vefā āsitįnini dįdelerüme çek tā ki eşk-i çeşmüm ter
ola. Zįrā ķaçana dek dįde-nemnāk olduġum Ħudāvend-i ecelüŋ nažarından gözlerümi gizlü
śaķlayum. Pes ey cānān! Gözlerüm üzerine āsitįn-i vefāyı çeküp ter eyle tā ki Ħudāvend-i
Ǿālį-cenāb’dan mestūr itmeyüm, dimekdür. Ve daħı ol Ħudāvend-i Celįlü’l-Ķadr budur.
میر ابوالفتح که ﺩﺭ سینه ﺩﻭلت مهرﺵ
1689حمل

آفتابی است که تحویل نداﺭﺩ ﺯ

29. Mįr Ebū’l-Fetĥ ki der-sįne-i devlet mihreş
Āfitābįst ki taĥvįl ne-dāred zi-ĥamel
“Ĥamel” bālāda źikri mürūr eyledügi şems Ĥūt’dan Ĥamel’e naķl idüp, rūz-ı nev-rūzda anda
cevelān eyler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol celįlü’l-ķadr pādişāh Mįr Ebū’l-Fetĥ’dür ki mihr ü maĥabbeti anuŋ devleti
sįnesinde bir āfitābdur ki burc-ı Ĥamelden burūc-ı sāǿireye naķl eylemez. YaǾnį ol źātuŋ
devleti sįnesinde olan mihr ü maĥabbet bir ħurşįd degildür ki burc-ı Ĥamel’den burūc-ı
sāǿireye taĥvįl ola. Hemān dāǿimā devletinüŋ āfitābı Ĥamel’de ŧurup hemįşe salŧanatını feyżi bahārdan ŧarāvet-peźįr olmaķdadur, dimekdür.
ﺭﻭی ﺩﺭ ﺭﻭی ﺭﻭﺩ سایه اﻭ با خوﺭشید
1690ﺯحل

چشم بر چشم کند مایه اﻭ حبث

30. Rūy-der-rūy reved sāye-i ū bā-ħurşįd
1688

Vefa gömleğinin kolu ile gözümü sil. Ne zaman kadar efendinin zannından bu yaşlı gözümü gizleyeyim.

1689

Mir Ebu’l-feth’in devleti göğsündeki muhabbeti, Hamel burcundan dönmeyen bir güneş gibidir.

1690

Onun gölgesi güneş ile yüzyüze gelerek ilerler ve onun özü, Zuhal gezegeninin uğursuzluğu ile göz göze

gelir.
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Çeşm-ber-çeşm koned māye-i ū ħubŝ-ı Zuĥal
“Rūy-der-rūy” hem-Ǿinān maǾnāsınadur. “Māye-i ū” ey ŧāliǾ-i saǾd-ı ū taķdįrindedür. “Ħubŝı Zuĥal” Zuĥal’üŋ naħslıġı dimekdür ki kevākibden Zuĥal u Mirriħ naħs-ı ekberdürler.
Nitekim Şems saǾd-ı ekberdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol celįlü’l-ķadr olan pādişāh bir Ħudāvend-i eceldür ki sāye-i saǾādeti rūşenįi ħurşįd ile rū-be-rū ve hem-Ǿinān giderler. YaǾnį nitekim
[181a]
āfitāb-ı cihān-tābdur. Keźālik saǾādeti daħı cihān-tāb u dehr-ārādur. Pes memdūĥuŋ ŧāliǾ-i
saǾdı ser-māyesinüŋ çeşmi ħubŝ-ı Zuĥal çeşmi üzerine eyler. YaǾnį anuŋ ŧāliǾ-i mesǾūdı
ħabāŝet-i Zuĥal’i çeşmi üzerine istįǾāb idüp anı nā-bedįd eylemişdür, dimekdür.
لب اﻭ خندﺩ اگر چشم جهاﻥ گرید ﺯاﺭ
1691شل

ﺩست اﻭ جنبد اگر پای قضا گرﺩﺩ

31. Leb-i ū ħanded ü eger çeşm-i cihān giryed zār
Dest-i ū cünbed eger pāy-i ķażā gerded şel
“Şel” çolaķ ve buħl ile olan kimseye daħı dirler. Eger “çeşm-i cihān zār” zār-ı giryān olsa
yaǾnį tamām-ı Ǿālemi mātem ü ġuśśa iĥāŧa eylese ol Ħudāvend-i Ǿālį-ķadrüŋ hemāre dehānı dürer-bārları tebessüm ü ħandān olmaķdadur. Ve daħı dest-i ķażā mümsik ve çolaķ olsa
yaǾnį ķażā śıfat-ı buħl ile muttaśıf olup desti şel olmaķ iķtiżā eylese ol źātuŋ desti kemāl-i
seħāsından nāşį tereddüd ü ĥareketdedür. “Çįned” bu maĥalde ĥareket maǾnāsınadur.
با هوا ﺩاﺭی لطفش ﺯ سر سبز ﺭبیع
1692مخمل

بهمن ﻭ ﺩی بربایند کالﻩ

32. Bā-hevā-dārį-i luŧfeş zi-ser-i sebz-i rebįǾ
Behmen ü Dey be-rubāyend külāh-ı muħmel
“RebįǾ” ilkbahāra dirler. “Behmen” yaz dimekdür. “Dey” ķış dimekdür. “Muħmel” yeşil
ķaŧįfe murāddur. Egerçi luġatde tüyli ve śaçaķlı nesneye dirler.

1691

Eğer dünyanın gözü ağlarsa onun dudağı güler. Kaderin ayağı topal olursa, onun eli kımıldar.

1692

Onun lutfuyla Behmen ve Dey, baharın yem yeşil kafasından kadife şapkasını çalarlar.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ol Ǿālį-ķadrüŋ luŧf u iĥsānı mihr ü maĥabbetle sebz-i rebįǾe olan sevdāsından
behmen ü dey hemįşe faśl-ı bahāruŋ tāc-ı muħmelini giyerler. Behmen ü dey memdūĥuŋ luŧf
u iĥsānına bir mertebe dil-bestedürler ki başlarından tāc-ı muħmeli çıķarmazlar tā ki
maĥabbetinden dūr olmayalar, dimekdür.
یکدﺭﻡ ﻭاﺭ نیاید ﺯﺭ خالص بیرﻭﻥ
1693بعمل

گر ضمیرﺵ ﺯﺭ خوﺭشید ﺩﺭ آﺭﺩ

33. Yek diremvār ne-y-āyed zer-i ħāliś bįrūn
Ger żamįreş zer-i ħurşįd der-āred be-Ǿamel
“Vār” miŝl ü miķdār maǾnāsınadur. “Zer-i ħurşįd” kimyāgerler ıśŧılāĥıdur. “Źer”e şems ve
“sįm”e ķamer taǾbįr iderler. Murād memdūĥuŋ żamįrinde seħā vü mürüvvet-i vücūddan
ġayrı bir fikr olmaduġına işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zer-i ħurşįd-i żamįr-i memdūĥ Ǿamele gelürse maĥśūl-ı meǾādin olan zer-i
ħāliś bir direm miķdār müstaĥsen ü maķbūl olmaz. YaǾnį memdūĥuŋ bāl-i seħā-māl-ā-mālı
bir mertebe revnaķ-gįr olmış ki eger anuŋ zer-i ħurşįdini fiǾle getürürse Ǿālemde sįm ü zer
miķdār-ı źerre iǾtibār olınmaz, zer-i ħāliś meydānda iken nuĥāsa iǾtibār olınmaduġı gibi.
Ve’l-ĥāśıl memdūĥuŋ żamįri mürüvvet ü seħāsından nāşį zer-i ħurşįdin ıžhār idicek fi’l-ĥāl
zer-i ħāliś Ǿadem-i muǾteberliginden maĥcūb olup nā-bedįd olur, dimekdür.
آسماﻥ گفت ندانم که حلوﻝ اﺯ چه نکرﺩ
34. Āsmān goft ne-dānem ki ĥulūl ez-çe ne-kerd
[181b]
1694بمحل

صوﺭتش بیشتر اﺯ صوﺭﺕ آﺩﻡ

Śūreteş bįşter ez-śūret-i ādem be-maĥal
ĶıŧǾalar: “Ĥulūl” duħūl maǾnāsınadur. Ve bu beytde keǿenne zebān-ı āsumāndan tecāhül-i
Ǿārif ŧarįķiyle buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki memdūĥuŋ bu rütbelerde ruħśat-ı kāmilesi var, müstaġraķ-ı baĥrı ĥayretüm ki śıfat-ı beşeriyeti bu kevn ü mekāna evvelden ĥulūl itmemiş. YaǾnį āsumān didi

1693

Eğer onun gönlü güneş altınını bir şekilde dışarı çıkarırsa bir dirhem saf altın kalmaz.

1694

Felek, onun suretinin neden varlık âlemine çok daha önce gelmediğini bilmiyorum, dedi.

1020

ki: Memdūĥuŋ peyker-i meymenet-eŝeri mādām ki kāffe-i Ǿālemiyāndan evvel taśvįr olup
heyǿet-i beşeriyeti var olmışdur, taǾaccüb eylerüm ki bu āna dek sebeb-i tevķįfi ne idi ki bu
kevne gelmeyüp bizi Ǿadl ile şādımān eylemedi, dimekdür.
ﺯانکه چوﻥ ﺭﻭﺯ اﺭاﺩﺕ ﺯ جهاﻥ سربرﺯﺩ
1695اﺯﻝ

صبحدﻡ ﺩﻭلت اﻭ ﺯاﺩ شبانگاﻩ

35. Z’ān ki çün rūz-ı irādet zi-cihān ser ber-zed
Śubĥ-dem devlet-i ū zād şebāngāh ezel
“Ufķ” gök kenārlarına dirler ki maĥall-i maŧlaǾ-ı şems ü fecrdür. “Zād” ŧoġurdı, dimekdür.
“Şebāngāh-ı ezel” ezel aħşamı dimekdür. Murād ezelüŋ muķaddemi ve Ǿademidür, keǿenne
ezelüŋ Ǿademe mensūb aħşamını anuŋ devletinüŋ śubĥ-demi ŧoġurmış dimek olur.
Maĥśūl-ı Beyt: Cānib-i āsumāndan buyurur: Şol sebebden istiġrāb u ĥayretüm ki çünki rūzı irādet ufķdan baş çıķardı yaǾnį mādām ki meşiyyet ü irādet-i Lem-yezelį ufķ-ı Ǿademden
baş çıķardı ve daħı mümkinātuŋ vücūda gelmesine irāde-i ezel taǾalluķ eyledi, henūz
memdūĥuŋ devlet-i śubĥı şebāngāh-ı ezeli ŧoġurdı. YaǾnį maǾlūm oldı ki memdūĥuŋ
devletinüŋ śubĥı ezelüŋ aħşamını žuhūra getürüp aħşam-ı ezel diyü ismi nā-bedįd iken
meydāna getürdi. Pes ĥayretdeyüm ki bu āna dek kendilerinüŋ kevne gelmelerine sebeb-i
tevķįf ne oldı? dimekdür.
ﺯین سخن جوهر فعاﻝ برآشفت ﻭ بگفت
1696عمل

کای تنگ مایه ﺯفهم ﺭصد علم ﻭ

36. Z’įn süħan cevher-i faǾǾāl ber-āşüft ü be-goft
K’ey teng-māye zi-fehm-i raśad-ı Ǿilm ü Ǿamel
“Cevher-i faǾǾāl” cevher-i fiǾldür. “FaǾǾāl” ism-i fāǾildür. “Ey Ǿāmil-i Cevher-i Evvel”
taķdįrindedür. Ve ĥukemā ıśŧılāĥında Cibrįl Ǿaleyhi’s-selām ismine dirler. “Teng” yufķa
dimekdür. Murād ķıllet-i reǿy ü iźǾāndan kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda źikri mürūr iden āsumānuŋ kelimāt-ı herzeyātından cevher-i faǾǾāl
tehevvür ü müşevveş ü ġażabnāk olup didi ki: Ey raśad-ı Ǿilm ü Ǿamel fehminde ķalįlü’l-

1695

İlahî irade günü ortaya çıktığı zaman o günün sabahında memduhun devleti, akşamında âlem peyda oldu.

1696

Bu sözden Cevher-i Faal sinirlendi ve ey ilim ve ameli anlamaktan aciz olan, dedi.

1021

biđāǾa olan āsumān! YaǾnį ey fend-i Ǿilm ü Ǿamelden yufķa reǿylü ve esrār-ı ħafiyyenüŋ
iźǾān u idrākinde Ǿadem-i dirāyetlü olan āsumān! Şerm itmemeksizin nice bu güftāra zebān
dırāz idüp söylersüŋ? Zįrā:
بیم آﻥ بوﺩ ﺯخاصیت یکتایی اﻭ
1697مستقبل

که هیولی نپذیرﺩ صوﺭ

37. Bįm ān būd zi-ħāśıyyet-i yek-tāyį-i ū
Ki heyūlā ne-peźįred śuver-i müstaķbel
“Yek-tā” miŝli bulınmayan şeyǿe dirler. “Heyūlā” cihān u mā-fįhādan kināyedür.
“Müstaķbel” ķarşulanacaķ ve ķarşu gelecege
[182a]
dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey āsumān! Memdūĥuŋ sebeb-i tevķįflerin śuverāsın bu ħavf-ı mülāĥaža
olınur idi ki memdūĥuŋ yek-tā vü bį-şebįh ü nažįr olduġı ħāśśiyetinden heyūlā gelecek
śūretleri ķabūl eylemeye. YaǾnį Ǿālemde ibtidā heyūlā-śıfat beşeriyete duħūl u ĥulūl iden
śūret eger śūret-i memdūĥ olaydı śoŋra heyūlā cemįǾ-i peykerleri śūret-i memdūh gibi
olmalarına ŧālib olup śoŋra gelecek ervāĥuŋ śūretlerini ķabūl eylemezdi. Sebeb-i Ǿavķ u
teǿħįri bu idi. YaǾnį ey āsumān memdūĥuŋ ħilķati Ǿālemden evvel olup kevne gelmesine
sebeb-i teǿħįr nedür dirseŋ, ol ķorķudan idi ki anuŋ yek-tālıķ ĥāśśiyetinden heyūlā olan
mümkināt müstaķbel gelecek ervāĥuŋ śūretlerini ķabūl eylemezdi. Ve’l-ĥāśıl memdūĥ
kāffe-i şāhāndan bį-nažįr ve cümle ekābir-i Ǿālemiyāndan güzįde vü seħā vü teşmįr
olduġından kevne cümlesinden aķdem sāye-endāz itmiş olaydı, şāyed ki ervāĥ-ı
müstaķbelüŋ śūretlerini ķabūl eylemezler ħavfı sebebinden Ǿālemüŋ heyūlāya ĥulūlı taķdįm
olınup memdūĥuŋ ĥulūlı teǿħįr olındı, dimekdür. Bu ĥaķįrüŋ idrāküm bu miķdārcadur.
Kāmil olan źevātdan mercūdur ki ķuśūrını dāmen-i Ǿayb-pūş ile pūşįde buyuralar.
ای تجلی ﻭجوﺩ تو جهانگیر بقا
1698اجل

ﻭی تمنای حسوﺩ تو عناﻥ گیر

38. Ey tecellį-i vücūd-ı to cihān-gįr-i beķā

1697

Memduhun eşsizliğinden dolayı ilk maddenin gelecek şekilleri kabul etmeyeceğinden korkulur.

1698

Senin vücudunun tecellisi sonsuzluk fatihidir. Senin hasetçinin arzusu ecelin dizginini tutmaktır.

1022

V’ey temennį-i ĥasūd-ı to Ǿinān-gįr-i ecel
“Ey” ħiŧābıdur memdūĥuŋ.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥu’ś-śıfāt! Tecellį-i vücūduŋ cihān-gįr-i beķādur. YaǾnį beķā
cihān-gįrlikde vücūduŋ tecellį-i žuhūr eylemişdür tā ki cihān-gįrligüŋ beķāsı fenā bulmaķdan
maśūn u maĥfūž ola. Ve daħı Ey źāt! Ĥasūduŋ temennāsı Ǿinān-gįr-i eceldür. YaǾnį ĥasūd
cāh u devletüŋ bu mertebe maķām-ı Ǿulyāya varduġın göricek ve daħı vücūd-ı bih-būduŋ
tecellįsini cihān-gįr-i beķā olduġını ruǿyet idicek çāresin bulmayup żarūrį Ǿinān-gįr-i eceli
temennā eylemişdür tā ki helāk olup derd-i ĥasedden ħalāś ola, dimekdür.
صفوﺕ ﺫهن تو صراﻑ مطالب چو ﺩلیل
1699مثل

جوﺩﺕ لفظ تو کشاﻑ ﺩقایق چو

39. Śafvet-i źihn-i to śarrāf-ı meŧālib çü delįl
Cevdet-i lafž-ı to keşşāf-ı daķāyıķ çü meŝel
“Śafvet” śāfįlik maǾnāsınadur. “Meŧālib” ŧālibüŋ maŧlūbı içün olan daǾvādan ki muĥtāc-ı
delįldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Śafvet-i źihnüŋ ve fehm-i pāk u ŧabǾ u idrāküŋ bir mertebe śāf u müstaķįmdür
ki meŧālib ü mesāǿilüŋ nįk ü bed ve śaĥįĥ ü saķįmüŋ delįl gibi teşħįś ü temyįz eyler. Ĥāśılı
meŧālibüŋ śaĥįĥ olduġı fāsid olmasından nitekim delįl-i temyįz ü žāhire iħrāc eylerse
[182b]
keźālik źihn-i pāküŋ bir śarrāf-ı daķįķa-bįndür ki ol meŧālibi śıĥĥate iħrāc eyler. Ve daħı
cevdet-i lafžuŋ keşşāf-ı ĥaķāyıķ gibi mesāǿil-i daķįķayı įżāĥ u ifśāĥ eyler. Ve’l-ĥāśıl Ǿilm-i
ĥaķįķat-i keşşāf nitekim temŝįller ile güşāde iderse keźālik cevdet-i lafžuŋ ve ĥüsn-i taķdįr
ü tedbįrüŋ daķāyıķ u mezāyāyı öyle keşf eyler, dimekdür.
تا گرفته ﺯسخای تو جواهر ﺩاﺭﻭ
1700سبل

جوﺩ حاتم شدﻩ ﺩﺭ ﺩیدﻩ امید

40. Tā girifte zi-seħā-yı to cevāhir dār u
1699

Senin zihninin saflığı bir rehber gibi arzuların sarrafıdır. Senin sözünün hoşluğu atasözü gibi gibi ince

noktaların keşf edicisidir.
1700

Senin cömertliğinden cevher ilaç tutmaya başladığından beri Hatem’in cömertliği, ümit gözüne hastalık

olmuştur.

1023

Cūd-ı Ħātem şode der-dįde-i ümmįd sebel
“Tā” itbidāǾ-ı ġāyet içündür. “Sebel” bi’t-taĥrįk marįż olan dįdenüŋ kirpiklerinde vāķıǾ olan
ķurumış iriŋdür, Türkįde çimla taǾbįr iderler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Ol vaķtden berü ki seħā1701 vü keremüŋden küĥlü’l-cevāhir muǾtād
ideliden berü ve ħātemüŋ cūd ve dįde-i ümįdde sebel olmışdur. Ve’l-ĥāśıl keremüŋ bir
mertebe ħalķa mebźūldür ki ümįdüŋ iltimāsa iĥtiyācı ķalmayup keǿenne cūd-ı Ħātem aŋa
mirāż oldı. Ve anuŋ ile maǾān nā-bįnā oldılar, dimekdür.
لب اعدای تو سیراﺏ بوﺩ شاﻡ ﻭ سحر
1702شریاﻥ

لیک اﺯ اﻥ آﺏ حوضش ﺩﻝ ﻭ

41. Leb-i aǾdā-yı to sįr-āb buved şām ü seĥer
Lįk ez-ān āb ki ĥavżeş dil ü şiryān cedvel
“Şiryān” şįn-i muǾceme ve sükūn-ı rā-yı mühmele ile “şerāyįn”üŋ müfredidür. Şerāyįn
ķalbden bedene müteferriķ olan Ǿurūķ-ı nābıżaya dirler. YaǾnį yürege ulaşur bir kiçirek
mütehārrik ŧamardur ki yürek ŧamarı dirler. CemǾi “şerāyįn” gelür. Cedvel būstānlar
ırmaķlarına dirler. Murād ħūn-ı dildür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Düşmen-i salŧanat u şevketüŋ lebi şām u seĥer hemvāre sįr-āb
olmaķdadur. Lākin bir ŧarįķile sįr-āb olmaķdadur ki ol ābuŋ ĥavżı ķalbi vü cedveli
şiryānıdur. YaǾnį leb-i aǾdā sįr-āb olmaķdadur. Lįkin kendi ħūn-ı diliyle sįr-āb olmaķdadur,
dimekdür.
چوﻥ ﺩماﻍ فلک اﺯ صیت تو مختل گرﺩﺩ
1703خلل

عیسی اﺯ مهر نشاید که کند ﺩفع

42. Çün dimāġ-ı felek ez-śıyt-ı to muħtel gerded
ǾĮsį ez-mihr ne-şāyed ki koned defǾ-i ħalel

1701

Derkenar: Seħā ü keremüŋden cevāhir-i ŧabįǾa dārını ĥāśıl eyledi Seħā-yı Ħātem. Dįde-i ümįdde sebel vāķıǾ

oldı yaǾnį dįde-i ümįd seng-i śaĥįĥdür.
1702

Senin düşmanlarının dudağı gece gündüz sulanmaktadır ama havuzu yürek ve kanalı damar olan bir sudan.

1703

Feleğin beyni senin şöhretinden harap olduğundan beri İsa güneşin yüzünden bu eksikliği kaldıramaz.

1024

“Muħtel” ism-i mefǾūldür. İħtilāŧ olınmış maǾnāsınadur. “Mihr” maĥabbet ü şefķat
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Çünkim dimāġ-ı felek senüŋ śıyt u āvāzuŋdan muħtel ola, layıķ
degildür ki ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām mihrden ħalelini defǾ ide. YaǾnį çünkim ŧanŧanā-i
devletüŋden dimāġ-ı felek ħalel-peźįr ola, Ĥażret-i ǾĮsā kemāl-i mihr ü şefķatinden felek-i
nā-be-kāruŋ śadāına Ǿilāc itmesi lāyıķ u şāyeste degildür. Zįrā bülendį-i eyvān-ı şevketüŋ
felekden efzūnterdür, dimekdür.
گر جعل ﺩﺭﺩ سر اﺯ ﺭایحه گل یابد
1704صندﻝ

بلبل اﺯ بهر مداﻭاﺵ نساید

43. Ger caǾal derd-i ser ez-rāyiĥa-i gül yābed
Bülbül ez-behr-i müdāvāş ne-sāyed śandal
“CaǾal” boķ böcegine dirler ki ol rāyiĥa-i necāsetden ġayrı bir ķoķu
[183a]
istişmām eylese fi’l-ĥāl geberir. “Müdāvā” devā vü Ǿilāc dimekdür. “Śandal” śandal yaġına
dirler ki baş aġrısiçün ħoş devādur.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger caǾal-ı nā-pāk rāyiĥa-i gülden vird-i sırra giriftār olsa bülbül aŋa Ǿilāc
itmek ārzūsıyla śandal ezmez. YaǾnį ey şāh! Būy-ı gülden caǾal derd-i ser peydā eyledükde
bülbül śandal ezüp Ǿilāc eylemek münāsib ise keźālik senüŋ śıyt u āvāzuŋdan dimāġ-ı felege
ıżŧırāb ve derd-i ser muħtel olıcaķ aŋa Ǿilāc itmek ǾĮsā lāyıķ degildür. “CaǾal”den murād
felekdür. “Bülbül”den murād ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selāmdur.
جمله هم سنگ گهرهای ﺩﻝ ﻭ ﻁبع منست
1705بامل

این جواهر که فشاند کف جوﺩﺕ

44. Cümle hem-seng-i güherhā-yı dil ü ŧabǾ-ı menest
Įn cevāhir ki feşāned kef-i cūdet be-emel
ĶıŧǾa: “Hem-seng” ķıymetde berāber olan şeyǿe dirler.

1704

Eğer bokböceğinin gül kokusundan başı ağrırsa bülbül onun tedavisi için başına sandal yağını sürmez.

1705

Senin cömertliğin avucunun arzu üzerine saçtığı mücevherler, benim gönlüm ve tabiatimin incileri ile eşit

değerdedir.

1025

Maĥśūl-ı Beyt: Bu cevāhir-i iĥsānı ki senüŋ kef-i cūduŋ emele niŝār eyler, cümlesi benüm
dil ü ŧabǾum zādeleri olan güher-i maǾānįnüŋ hem-sengidür. YaǾnį erbāb-ı recāya niŝār
eyledigüŋ cevāhir-i iĥsān benüm ŧabǾumda olan güher-i maǾānį cinsindendür. Pes:
فاﺵ گویم نکنم شرﻡ همانست که کرﺩ
1706بدﻝ

اشتیاﻕ کف تو صوﺭﺕ نوعیش

45. Fāş gūyem ne-konem şerm hemānest ki kerd
İştiyāķ-ı kef-i to śūret-i nev-Ǿayş-ı bedel
Maĥśūl-ı Beyt: Pes āşikāre idüp ĥicāb eylememeksizin söylerüm. Beŋzer ki kefüŋden erbābı iĥtiyāca niŝār olan cevherler senüŋ kefüŋe iştiyāķı ġalebesi sebebinden ol maǾnālaruŋ śūreti nevǾįsini tebdįl eyledi. YaǾnį senüŋ kefüŋ iştiyāķından güher-i maǾnālarum cevāhir oldı.
Yoħsa anlar aślında dil ü ŧabǾumda olan cevāhir-i maǾnā idi, dimekdür.
لوحش هللا ﺯ سبک سیر سمند تو که هست
1707مستﺄصل

ﺩﻭﺩماﻥ کسل اﺯ شوخی اﻭ

46. Levĥaşallāh zi-sebük-seyr-i semend-i to ki hest
Dūdmān-ı kesel ez-şūħį-i ū müstaǾśal
“Levĥaşallāh” ǾArab Allāh aŋa yaramaz göz degürmesün ve aŋa vaĥşet virmeyüp anı ĥıfž u
emānında maśūn eylesün yerinde istiǾmāl iderler. “Dūdmān” ķabįle maǾnāsındadur.
“MüsteǾśal” mįm ve sin’üŋ żamme ve tā ve hemzenüŋ sükūnı ve śād ve lām ile ism-i
mefǾūldür. MaǾnāsı kökinden ķoparılmış ve źātında maķŧūǾ olmış, dimekdür. Ve beytden
çend beyt memdūĥuŋ esb-i śabā-reftāruŋ medĥidüp buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥu’ś-śıfāt! Esb-i śabā-reftār olan semendüŋi Ĥaķ āfāt u beliyye ve
dįde-i bed-nažardan maśūn eylesün ki ol semend-i sebük-seyr dūdmān-ı keseli bįħinden
ħarāb u nā-bedįd eyledi. YaǾnį semend-i berķ-reftāruŋ Ĥaķ yaramaz gözinden ĥıfž eylesün
ki kemāl-i şūħluķ ve tįz-reftārlıġından tenbellik ķabāǿilin temelinden ķoparup
[183b]

1706

Senin cömert avucunun şevkinden manaların suretini değiştirdiğini açıkça söylerim ve utanmam.

1707

Maşallah senin atın hızlı gidişine ki onun şuhluğundan tenbellik hanedanı kökünden yok olmuştur.

1026

ħarāb eylemişdür. “Kesel” durġunluġa dirler. Pes ey źāt! Semend-i berķāsāŋı Ĥaķ emįn
eylesün. Zįrā ol esb bir mertebe çāpük-reftārdur ki kesel didükleri keyfiyeti Ǿālemde gökden
ķoparup āŝār-ı keseli bıraķmamışdur, dimekdür.
قطرﻩ ها کش ﺩﻡ ﺭفتن چکد اﺯپیشاني
1708بکفل

شبنم آساﺵ نشیند که ﺭجعت

47. Ķaŧrehā keş dem-i reften çeked ez-pįşānį
Şebnem-āsāş nişįned ki rücūǾet be-kefel
“Kefel” at saġrısına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Semend-i serįǾü’s-seyyār ve esb-i śabā-reftāruŋ bir ħink1709-i
Ǿadįmü’n-nażįrdür ki hengām-ı şitābįde pişānından ķaŧarāt-ı Ǿaraķ ŧamlarken zemįne
düşmege vaķt ķalmayup maĥalline varup rücūǾı vaķtinde şeb-nem gibi śagrısına ķarār eyler.
YaǾnį ol semend bir mertebe tįz-revdür ki cevelān idüp bir maĥalle varmaġa ķaśd eyledükde
giderken alnından düşen ķaŧarāt-ı ħoy yere inmezden evvel maĥall-i maķśūda varup rücūǾı
vaķtinde śaġrısına düşmege ancaķ irişe, dimekdür.
سکناﺕ قدﻡ اﺯ شوخی اﻭ نامعلوﻡ
1710مستعمل

حرکاﺕ فلک اﺯ سرعت اﻭ

48. Sekenāt-ı ķadem ez-şūħį-i ū nā-maǾlūm
Ĥarekāt-ı felek ez-sürǾat-i ū müstaǾmel
“Sekenāt” sākinlik dimekdür. “Nā-maǾlūm” “nā” nefy-i cinsiyet içündür. MaǾlūm ism-i
mefǾūldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol esb-i pür cünbüşüŋ kemāl-i şūħluķ ve rindliginden ķademinde olan
keyfiyet-i sekenātı nā-maǾmūl oldı. YaǾnį ayaķlarında āŝār-ı sükūnet vāķıǾ iken ŧurduġı yere
bir gün şūħluķ eyler ki görenler sükūnına Ǿamel ü iǾtibār itmeyüp cünbiş-i reftārda śanılur.
Ve daħı ĥarekāt-ı felek anuŋ sürǾat-ı berķāsāsından müstaǾmeldür. YaǾnį sürǾati bir

1708

Gidiş yolunda alnından akan ter damlaları dönüş yolunda çiğ gibi kalçasına düşer.

1709

Derkenar: “Ħink” kesr-i ħā ile boz at dimekdür.

1710

Onun şuhluğundan ayaklarındaki sakinlik olağan dışıdır. Onun hızına göre feleğin hareketleri yavaş kalır.
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pāyededür ki ĥarekāt-ı felek anuŋ sürǾatine nisbet müstaǾmeldür. Nitekim sāǿir atlar
Ǿindinde sürǾat-ı ĥimār müstaǾmeldür.
گر سر خصم تو بندند بپایش ﺩﻡ نزﻉ
1711اجل

تا قیامت بگلویش نرسد ﺩست

49. Ger ser-i ħaśm-ı to bendend be-pāyeş dem-i nezǾ
Tā ķıyāmet be-gelūyeş ne-resed dest-i ecel
“NezǾ” ĥayātından bir nefes ķalmışa dirler. “Gelū” boġaz maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Ol esb-i āteş-efşānuŋ bir derecelerde küreng-reftār-ı āhengdür ki
ħaśmuŋ ĥālet-i nezǾde iken başını anuŋ pāyine baġlasalar heyhāt ki dem-i ķıyāmete dek ol
ħaśmuŋ gelūsına dest-i ecel irişe. YaǾnį ser-i ħaśmı olan esbüŋ pāyine bend eyleseler anı ol
ķadar alup ķaçar ki melekü’l-mevt yüz biŋ sürǾatle aŋa irişüp ķabż-ı rūĥ itmege tāb-āver
olamaz. Lįkin yalan olursa bu ķadar olur. Min-baǾd bundan ziyāde kiźb dimege ķudretüm
vardur dir kimse var ise min-külli’l-vucūh keźźāb1712dur.
ﺩﺭعناﻥ گرﺩﺵ اﻭ تا کرﻩ ناﺭ ﻭ هوا
1713بصل

ﻁی شوﺩ ﺩاﺋرﻩ بر ﺩاﺋرﻩ مانند

50. Der-Ǿinān-ı gerdiş-i ū tā küre-i nār-ı hevā
Ŧayy şeved dāǿire-ber-dāǿire mānend-i baśal
[184a]
“Baśal” śoġan dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol esb-i zūr-āverüŋ şiddet-i Ǿinānı gerdişi ve döndürilişinden kūre-i hevā ve
kūre-i nāra varınca mānend-i baśal dāǿire-ber-dāǿire dönerek ve ŧolaşaraķ ŧay olur. YaǾnį ol
esb-i berķ-reftār ŧoġrı ĥareket ü cünbiş iderken bir uġurdan dizgin döndürilüp çevirilse anuŋ
dönmesinden ĥāśıl olan hevānuŋ zūrı diyü bād ve gird-bād gibi dāǿire-ber-dāǿire olup çıķar
gider, dimekdür. Ve daħı bu maĥalde memdūĥuŋ raħşına müteǾalliķa olan ebyāt tamām oldı.
Bundan śoŋra ǾUrfįvārį faħriyedür.
1711

Eğer senin düşmanın başını atının ayağına bağlarlarsa ecel eli kıyamete kadar onu yakalayamaz.

1712

Her yönden yalancıdır.

1713

Onun dizgininin dönüşünden ateş feleğine kadar soğan halkası gibi tabaka tabaka geçilir.
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ﺩاﻭﺭا ﺩاﻭﺭیت هست اشاﺭﺕ فرما
1714صندﻝ

تا بساید فلک اﺯ بهر صداعت

51. Dāverā dāveriyet hest işāret-fermā
Tā be-sāyed felek ez-behr-i śudāǾet śandal
“Dāver” ĥükm idici pādişāha dirler. Ve daħı dāverüŋ arasında olan “elif” ĥarf-i nidādur. “Besāyed” ezsün. “Śandal” bālāda źikri geçdi, śandal yaġına dirler. “ŚudāǾ” baş aġrısına dirler.
Ĥarf-i tā’sı muħāŧabun Ǿaleyhdür. Ve bu beytde keǿenne ricāl-i devlet ve Ǿayān-ı memleket
ve vükelā-yı salŧanat ve kāffe-i ahālį-i şehr ǾUrfį’den Ǿacz getürüp bį-ĥużūrluķlarından
memdūĥa Ǿarż-ı ĥāl iderek buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dāver! Bir ĥükme ve emrüŋe müteǾallıķ maślaĥatumuz vardur. Kerem ü
luŧfuŋuzdan ibtidā emr ü işāret buyur ki felek śadāŋuz içün śandal ezsün. YaǾnį ĥükm ü
fayśaluŋuza muĥtāc bir daǾvāmuz vardur. İbtidā felege emr buyuruŋ, śandal ezüp müheyyā
eylesün. Zįrā Ǿarż-ı ĥācāt itmemüzden mübārek başuŋuzı aġrıtsaķ gerekdür, dimekdür.
ﺩاﺩ یک شهر ﺯ عرفی بستاﻥ کین مغرﻭﺭ
1715محل

کبرﻭ ناﺯﺵ نه بانداﺯﻩ قدﺭست ﻭ

52. Dād-ı yek-şehr zi-ǾUrfį be-sitān k’įn maġrūr
Kibr ü nāzeş ne be-endāze-i ķadrest ü maĥal
“Dād” Ǿadl dimekdür. Beyt-i sābıķuŋ mezāyāsı üzere ahālį-i belde cānibinden şekvā ŧarįķiyle
buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı źü’l-kerem tamāmen bir şehr ħalķınuŋ dādını ǾUrfį’den aħź eyle ki
bu maġrūruŋ kibr ü nāzı endāze-i ķadr ü maĥal ile degildür. YaǾnį kibr ü nāzı kendi miķdār
u ĥaddine göre degildür. EfǾāli ĥadden efzūn olmaġla bütün bir şehr ħalķına eziyet ve güç
eylemekdedür. Pes andan dādumuzı ve öcümüzi alıvirmeŋ içün dād-ħˇāhlıġa geldüŋ,
dimekdür.
پرغرﻭﺭی است که تا من ﺩﺭ مدحت نزﺩﻡ
1714

Ey hükümdar hükümdarlık sendedir bir işaret eyle ki felek baş ağırısı için sandal yağı öğütsün.

1715

Bir şehrin hakkını Urfi’den geri al ki bu bencilin kibri ve nazı onun kadri ve kıymetine göre değildir.

1029

1716بدﻝ

این گماﻥ ﺩاشت که ﺩﻭﺭانش نیاﻭﺭﺩ

53. Pür-ġurūrį est ki tā men der-midĥat ne-zedem
Įn gümān dāşt ki devrāneş ne-y-āverd bedel
Maĥśūl-ı Beyt: Beyt-i evvelį şekvāsını pįş iderek cānib-i şākįlerden buyurur ki: ǾUrfį bir
maġrūr ve derece-i ĥadden vaķūrluķla dir ki: Ey pādişāh-ı zemįn ü zamān tā kim men senüŋ
der-i midĥatüŋi daķ eylemezden žann eylerüm ki devrān bu kevn ü mekāna baŋa miŝl ü
mānend getürmemiş diyü kendine
[184b]
pāye virüp Ǿālemde ġurūr itmekdedür. YaǾnį ben senüŋ midĥat u sitāyişüŋi kendime śanǾat
idinmezden aķdem cihāna miŝli gelmiş fikriyle ve daħı senüŋ sitāyişgerligüŋde cevāhir-i
maǾnā niŝār eylenmezden evvel žann eyler ki bu Ǿāleme mānendi gelmemiş mülāĥažasıyla
kendine ġurūr getürüp sāǿir ehl-i süħanı rencįde-ħāŧır itmekden ħālį degildür, dimekdür.
نیم تحسین مکن اﺭ گوید صد بیت بلند
1717مختل

که ﺩماغش شدﻩ اﺯ حسن ﻁبیعت

54. Nįm taĥsįn me-kon er gūyed śad-beyt-i bülend
Ki dimāġeş şode ez-ĥüsn-i ŧabįǾat muħtell
MıśrāǾ-ı evvelįde vāķıǾ “me-kon” memdūĥa ħiŧābdur. Keǿenne yine şekvā ŧarįķiyle dirler
ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! ǾUrfį eger śad beyt-i bülend söylerse aŋa nįm-taĥsįn eyleme.
Zįrā ĥüsn-i ŧabįǾatından dimāġı muħtel olmışdur. YaǾnį ǾUrfį ĥüsn-i ŧabįǾatüm vardur diyü
ġurūrından muħtelü’d-dimāġ olmaġın taĥsįne sezāvār u pesende vü şāyeste yüz beyt-i siĥrāŝār söylerse daħı anı nim-taĥsįn eyleme ki ziyāde ħod-pesend olup ġurūrından yine
dergāhında cāy-ı iķāmet ķılmaz, dimekdür.
هر سر مویش اگر باﺯ شکافی بخرﺩ

1716

Şöyle bir mağrur adamdır ki ben övgü kapısını çalmadan önce feleğin ona bir denk bulamadığını

zannediyordu.
1717

Yüz uzun beyt söylese biraz bile övme. Çünkü onun beyni tabiatının güzelliğinden bozulmuştur.
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1718هبل

سومناتیست که چیدﻩ است ﺩﺭ اﻭالﺕ ﻭ

55. Her ser-i mūyeş eger bāz-şikāfį be-ħıred
Sümnātįst ki çįdest der-ū Lāt u Hübel
“Bāz şikāfį” ħiŧābdur memdūĥa. YaǾnį ķıllarını yarsın, dimekdür. “Sūmenāt” Hind’de baǾżı
büt-ħāneler ve deyrlere dirler. Ve daħı meşhūr birinüŋ ismidür. “Lāt, Hubel” KaǾbe’de
bütlerüŋ ismidür ki ķaśįdenüŋ bālāsında źikr olındı.
Maĥśūl-ı Beyt: Beyt-i evvelįye rabŧ iderek buyurur ki: Ey memdūĥ! Eger fi’l-meŝel
ǾUrfį’nüŋ her bir ser-i mūyını ħıred ile şikāf buyursaŋ içinde Lāt u Hubel’üŋ düşürilmişini
ve cemǾiyetini görseŋüz. YaǾnį ǾUrfį ĥüsn-i ŧabįǾatından her ne ķadar daķįķa-güşā ise de
ħıred ile anuŋ her bir ser-i mūyını şikāf buyurursaŋuz kemāl-i ġurūr u kibrinden nāşį içinde
Lāt u Hübel ve büt-ħāne ve seĥĥārlıķ ve ħod-bįnlikden ġayrı nesne bulınmaz, dimekdür.
بهر اصل ﻭ نسب خویش نویسد بیرﻭﻥ
1719ﺩﻭﻝ

هرچه خواهد ﺯ نسب نامه اﺭباﺏ

56. Behr-i aśl u neseb-i ħˇįş nüvįsed bįrūn
Herçi ħˇāhed be-neseb-nāme-i erbāb-ı düvel
“Düvel” selefde olan devletlerden kināyedür. Yine beyt-i evvelįye rabŧ iderek buyurur ki:
Ey pādişāh! Erbāb-ı düvel neseb-nāmesinden bedįǾāt u Ǿacāǿibātı her ol şeyǿ ki müŧālaǾa
idüp oķurdı ve kendi aśl u nesebi içün ŧışra çıķarup yazar. YaǾnį ǾUrfį-i Ǿālį-neseb ve aśl
śāĥibi degil kiźb ü ġurūrından nāşį erbāb-ı düvel neseb-nāmesini tetebbuǾ idüp her ķanķı
kibāruŋ keyfiyetini pesend eylerse fi’l-ĥāl anı iħrāc idüp kendi içün neseb-nāmeler tertįb
idüp fülān-zāde ve fülān nesebdenüm diyü kendine ġurūr iśābet itdürmekdedür, dimekdür.
گوهر افرﻭﺯ ﺭموﺯست نه ﺩﺭیا ﻭ نه کاﻥ
57. Gevher-efrūz-ı rumūzest ne deryā vü ne kān
[185a]
1720عمل

1718

حکمت آموﺯ عقوﻝ است نه علم ﻭ نه

Eğer akıl gücü ile her bir kılını incelersen içinde Lat ve Hubel putları dizilmiş Sumenat olduğunu fark

edeceksin.
1719

Kendi aslı ve soyu için devlet erbabının şecerenamesinden istediğini kaleme alır.

1720

Deniz ve maden değil sırlar incisini parlatandır. İlim ve amel değil akıllara hikmet öğretendir.
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Ĥikmet-āmūz-ı Ǿuķūlest ne Ǿilm ü ne Ǿamel
Bālāda ebyātlara rabŧ iderek şākįler cānibinden şekvā ŧarįķiyle buyurur ki: Ey źāt! ǾUrfį
ahālį-i meşhūra bir pāyede kibr ü nāz eyler ki gūyiyā kendileri gevher-ārā vü rumūz-āşinā
bir Ǿālį-cenābdur. Yoħsa deryā vü kān degildür. YaǾnį ħalķa dir ki: Ben deryā degilüm ki
gevher ü dür ķaydında olam. Ve daħı ben kān degilüm ki laǾl ü yāķūt terbiyesine iştiġāl
idem. Ancaķ gevher-ārā-yı maǾnā ve rumūz-āşinā-yı maħfįyem diyü ħalķa nāz u ġurūr
idiyor. Ve daħı Ǿuķūle hikmet ögredür. Kendisi Ǿilm ü Ǿamel degildür ki Ǿuķūlden istifāde
eyleye. Zįrā Ǿilm ü Ǿamel Ǿuķūlden müstefāddur. Ve’l-ĥāśıl sanki kendisi gevher-efrūz-ı
rumūz ve hikmet-āmūz-ı Ǿuķūldür ki kibr ü nāzından kāǿināta śıġmaz, dimekdür.
گر بباﺯیچه نهد ﺩﺭکف اندیشه عناﻥ
1721اخطل

می نهد غاشیه بر ﺩﻭﺵ جریر ﻭ

58. Ger be-bāzįçe nehed der-kef-i endįşe Ǿinān
Mįnehed ġāşiye ber-dūş-ı Cerįr ü Aħŧal
“Ġāşiye”1722 donanmış at üzerine ķızıl ve al çuķadan örtüye dirler ki erkāb olına vaķt seyiz
anı omuzına atar. “Cerįr ü Aħŧal” ǾArabįde iki şuǾarā-yı faśįĥü’l-lisānların maħlaślarıdur.
Yine bālāya rabŧ iderek buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! ǾUrfį ġurūrından bu daǾvāyı daħı ider ki fi’l-meŝel bāzįçe vü laŧįfe
ŧarįķiyle kef-i endįşeye Ǿinān-ı iħtiyārın ķosa yaǾnį esb-i meżāmįn ü maǾnāya binüp Ǿinānı
bāzįçe ŧarįķiyle kef-i endįşeye irħā1723 eylese ǾArab’dan Cerįr ü Aħŧal gibi nām-dār şāǾirlere
ser-fürū itdürüp düşlerine ġāşiye ķor. YaǾnį anları kendine bendvār ġāşiye-dār idüp
ħiźmetinde ķullanur, dimekdür.
ﺩعوی همت اﺯ شرﻡ کساﻥ ﺩﺭ خلوﺕ
1724مخمل

بشکند ﺭنگش اگر جامه نباشد

59. DaǾvi-i himmet ü ez-şerm-i kesān der-ħalvet
Be-ş’kened rengeş eger cāme ne-bāşed muħmel
1721

Eğer şaka ile fikrin eline dizgin verirse Cerir ve Ahtal’ın omzuna eyer koyar.

1722

Derkenar: “Ġāşiye” aślda setr idiciye dirler.

1723

Derkenar: “İrħāǿ” aşaġıya śalıvirmek ve śarķıtmaķ.

1724

Halvette himmet iddiasında bulunma, giysi kadifeden olmazsa halktan utanarak yüzünün rengini soldurur.
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“Muħmel” ķaŧįfeye dirler ve yine ħaśmān cānibinden teşekkį ŧarįķiyle buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! ǾUrfį-i nā-bekāruŋ ĥįle-kārlıġından bir eŝeri daħı budur ki daǾvā-yı
kerāmet ü himmet eyler ĥālin ki ħalķuŋ şerminden reng-i rūyını şikeste vü rįzān eyler. Eger
cāme-i melbūsı envāǾ-ı reng-i ķaŧįfeden olmaz ise yaǾnį śūret-i žāhirde kendiyi söyletseŋ
daǾvā-yı himmet ü velāyet idüp emtiǾa-i dünyā ve kālā-yı cihāndan aǾrāż śūretin gösterür.
Lākin tenhā kendi ħalvetlerinde iken mādām ki pūşişi maĥmil olmaya ħalķuŋ şermi kendine
Ǿārıż olup çehresinden rengi envāǾ-ı gūne levne tebdįl olaraķ reng-i rūyı şikeste olmaķdadur.
Beyt:
Śūfįyi Deccālveş eyler ŧarįķinde ħurūc
Kendüyi söyletseŋ ammā Mehdį-i devrān çıķar
[185b]
Ve’l-ĥāśıl ġurūrından işbu bālāda źikr olınan keyfiyet ü aĥvālleriyle mültebisdür diyü
memdūĥa ahālį-i şehrden Ǿažįm pür-teşekkį ķılmış. Teşekkį tamām olup bundan śoŋra yine
anlaruŋ cānibinden śūret-i tevbe ve itdükleri şikāyetden rücūǾ ve peşįmānlıķ gösterür.
چه بال عیب تراشم که حسد کم باﺩا
1725ﺩغل

مشنو عیب ﺯﺭ ﺩهد هی اﺯ سیم

60. Çe belā Ǿayb-terāşem ki ĥased güm-bādā
Me-şinev Ǿayb-ı zer-i dehdehį ez-sįm-i deġal
“Çe belā” keŝretden kināyedür. YaǾnį ne çoķ Ǿayb-bįnüm, dimekdür. “Terāş” yoŋmaķ
maǾnāsınadur. Murād ıžhārdur. “Zer-i dehdehį” on defǾa ķıl olmış zer-i ħāliśe dirler istiǾāre
ŧarįķiyle murād ǾUrfį’dür. “Sįm-i daġal” ķalb gümüşdür. Bu daħı istiǾāre ŧarįķiyle bālāda
ħaśm kendine isnād eylemiş. Pes ħaśm-ı ǾUrfį keǿenne inśāfa gelüp ve itdügi Ǿamelden
pişmān olaraķ buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ne çoķ Ǿayb-bįn ü ĥāsid-i bed-kįnüm ki bu ĥased Ǿālemde yoķ olsun. YaǾnį
ǾUrfį’nüŋ çoķ Ǿaybın arayup źem itmekdeyüm ki bu ĥased belāsı yoķ olsun. Pes ey memdūĥ!

1725

Ne kadar çok diğerlerinin aybını söylerim kıskançlık yok olsun! Sahte gümüşten saf altının ayıplamasını

dinleme.
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Zer-i ħāliśüŋ Ǿayb u noķśānını ķalb olan sįmden istimāǾ eyleme. Ve’l-ĥāśıl sįm-i ķalb nice
zer-i ħāliśi ĥasedinden ķadĥ u ŧarĥ eylemekde ise keźālik ben daħı ǾUrfį-i nām-dārı
ĥasedümden Ǿaybların ŧaleb idüp źem idiyorum. Pes benden anuŋ ĥaķķında bir alay kelimātı Ǿadāvet-nümā śudūr itmiş ise anı istimāǾ eylemeyüŋ, dimekdür.
که چوﻥ اﻭ بوﺩ کنوﻥ هست ﻭ ﺩگر خواهد بوﺩ
1726مستقبل

اینک آﻥ ماضی ﻭ حاﻝ اینک ﻭ این

61. Ki çün ū būd künūn hest ü diger ħˇāhed būd
Įnek ān māżį vü ĥāl įnek ü įn müstaķbel
“Ki” kim maǾnāsınadur. “Įnek ān māżį” işte selef-i şuǾarānuŋ nažm eyledükleri şiǾr
dimekdür. “Müstaķbel” bu istiķbāle gelecek şuǾarānuŋ daħı ĥālleri işte budur, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Benüm anuŋ ĥaķķında olan hicviyyātı istimāǾ eyleme. Zįrā geçmişde.
YaǾnį şuǾarā-yı selefde ǾUrfį gibi şöhret-şiǾār u nām-dār-ı ehl-i kemāl kim idi? Ve bu ĥālde
aŋa bedel kim vardur? Ve daħı müstaķbelde kim olsa gerekdür? YaǾnį selefde ve’l-ĥāletu
hāźihį ve gelecekde ǾUrfį-i şeh-levend ü nām-dār gibi ehl-i kemāl ne gelmiş ve ne ĥāżırda
ve ne gelecekde bulınsa gerekdür, dimekdür.
هرکه با اﻭ چو عطاﺭﺩ نبوﺩ مرﺩ مصاﻑ
1727جدﻝ

صلح ﻭ تحسین خوشش آید نه تهوﺭ نه

62. Her ki bā-ū çü ǾUŧārid ne-buved merd-i meśāf
Śulĥ u taĥsįn ħoşeş āyed ne tehevvür ne cedel
“ǾUŧārid” kevkeb-i ǾUŧārid ki debįr-i felekdür. Pes ǾUrfį ile ǾUŧārid’üŋ vech-i münāsebetleri
bu vechiledür ki ǾUŧārid süħanver ü kātib ü debįr-i felek olduġı gibi ǾUrfį daħı rū-yı zemįnüŋ
süħanver ü śāĥib-kemālidür. Pes ħaśm-ı meźkūr cānibinden bālāya rabŧ iderek buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Her ol kimse ki ǾUrfį-i nām-dār ile ǾUŧārid gibi
[186a]
cidāl u muķābeleye ķādir olmaya, śulĥ u taĥsįn ü ħoş-āmed idüp tehevvür ü cidāl eylemesün.
YaǾnį ǾUŧārid ki cemįǾ-i kevākibüŋ müdebbiridür. Yine ǾUrfį ile merd-i maśāf olamaduġı

1726

Geçmişte kim onun gibi idi. Şimdi kim var ve gelecekte kim olacak işte bu mazi, işte şu an ve işte gelecek.

1727

Utarid gibi savaş ehli olmayan biri onunla cesaret ve tartışma yerine barış ve övgüyü tercih eder.
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gibi sāǿir ħalķdan daħı her kim merd-i maśāf ve ķarşulamaġa ķādir olmaya, pes tehevvür ü
cidāli bir ŧarafa ķoyup anuŋla śulĥ u taĥsįn ü ħoş-āmedįden ġayrı kelimāt eylemesün,
dimekdür.
آنچه ابیاﺕ بلند است که اﺯ ﻁبعش ﺯاﺩ
1728اﺯﻝ

انتخابیست ﺯ ﺩیواﻥ سخن بخش

63. Ānçe ebyāt-ı bülendest ki ez-ŧabǾeş zād
İntiħābįst zi-dįvān-ı süħan-baħş-ı ezel
Maĥśūl-ı Beyt: Yine bālāya rabŧ iderek buyurur ki: Ol ebyāt-ı bülend ü yek-tā ve ol lüǿlüǿ-i
kelimāt-ı bį-hem-tā ki ŧabǾ-ı ǾUrfį’den žāhir ü śādır olmışdur. Bir intiħābdur ki dįvān-ı
süħan-baħş-ı ezelde intiħāb u iǾtibār olınmışdur. YaǾnį ǾUrfį’nüŋ kelimāt-ı dürr-i yetįmleri
Ǿālem-i suflįde intiħāb olınmış rumūzāt degildür. Belki Ǿālem-i süħan-baħş-ı ezelde güzįde
vü intiħāb olınmış eşǾār-ı Ǿadįmü’l-miŝālleridür. Pes biz anı ŧaǾn itmiş isek daħı laġviyātdan
ġayrı ŝemere elümüze girmez, dimekdür.
آنچه ﺫﺭاﺕ معانیست که برﻭی جوشند
1729محل

همه خوﺭشید شوﺩ گر بشناسند

64. V’ān çe źerrāt-ı maǾānįst ki ber-vey cūşend
Heme ħurşįd şeved ger be-şināsend maĥal
Maĥśūl-ı Beyt: Ve ol źerrāt-ı maǾānį ki ǾUrfį’nüŋ üzerine cūş u ħurūş eylerler, eger maĥallini
idrāk idebilürler ise cümlesi āfitāb-ı Ǿālem-tāb olurlar. YaǾnį dil-i ǾUrfį üzere cevelān u
pervāz eyleyen maǾānį źerreleri eger Mįr Ebū’l-Fetĥ gibi źāta şāyeste devletinüŋ ŝenāsı
maĥallinde iśābet iderler ise ve anlar daħı iśābet itmesini idrāk iderler ise cümlesi ħurşįdāsā
Ǿāleme revnaķ-efzā olurlar idi, dimekdür.
ﺩاﺭﺩ اﺯ عزﺕ اصل گهر ﻭ ﺫلت شعر
1730ﺯحل

پای ﺩﺭتحت ثری ﺩست ﺩﺭ آغوﺵ

1728

Tabiatından doğan uzun beyitlerin hepsi ezelde söz bağışlayanın divanından bir seçmedir.

1729

Onda coşan mana zerrelerinin hepsi eğer kadri bilinirse güneşe dönüşür.

1730

Soyunun asaleti ve şiirinin kadrinin bilinmemesinden ayağı toprak altında, elleri Satürn’ün kucağındadır.
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65. Dāred ez-Ǿizzet-i aśl-ı güher ü źillet-i şiǾr
Pāy der-taĥt-ı ŝerā dest der-āġūş-ı Züĥal
“Ŝerā” yaş ŧopraķ ve yer altında olan ŧopraķ.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį-i rind-meşreb aśl güherinüŋ Ǿizzetinden ve daħı şiǾr źilletinden ayaġı
taĥt-ı ŝerāda vāķıǾ olmış ve illā Zuĥal’de yaǾnį ǾUrfį şeref-i gevher-i źātına bināǿen Ǿulüvvi mertebesi bir pāyededür ki meŝelā yedinci āsumānda Zuĥal ile hem-āġūşdur. ŞāǾirlik
ŧabįǾatından kendilerine lāĥiķ olan źillete bināǿen bir meşhūr-ı Ǿālemiyāndur ki ayaġı
taĥte’ŝ-ŝerāya dek müstaġraķ-ı źillet ü ĥaķāret olmışdur. Pes nezd-i Ǿuķalāda āşikārdur ki
nesįb ü ĥasįb olanlara güftügūy-ı şiǾr ve nįk ü bed kelimātdan źillet irer.
اﻭ اگر ناﻡ ﺯﺩ ننگ شد اﺯ ﺩلت شعر
1731ﺫلل

شعر اﺯ عزﺕ اﻭ نیک برآید ﺯ

66. Ū eger nām-zed-i neng şod ez-źillet-i şiǾr
ŞiǾr ez-Ǿizzet-i ū nįk ber-āyed zi-źelel
“Keǿenne” āħerüŋ zebānından beyān buyururlar ki ǾUrfį-i bālā-pervāz eger źillet-i şiǾr ve
ĥaķāret-i nažm ile nām-zed-i Ǿār u nāmūs oldıysa lākin dūdmān-ı şiǾr-i ǾUrfį’nüŋ şeref ü
Ǿizzetinden ħoşça źillet ü ĥaķāretden
[186b]
ħalāś olmışdur. YaǾnį bālāda mesŧūr şuǾarālıķdan ǾUrfį beyne’n-nas Ǿār u ĥicābetle
nişānlanmış ve nām-zed olmış. Ammā şiǾrüŋ kendisi źillet ü ĥaķāretden taħlįś-i girįbān idüp
Ǿizzet ü şān bulmışdur. Ve’l-ĥāśıl şuǾarā-yı selef nažmuŋ neng ü nāmūsın Ǿadem-i
dirāyetlerinden nāşį dökmişler idi. Lįkin ǾUrfį’nüŋ şeref-i źātından şiǾri meşhūr bi’l-benān
oldı, dimekdür.
این که ﺩﺭ عهد تو عهد جم ﻭ کی گر بوﺩي
1732غزﻝ

همه بر خویش فشاندی گهر مدﺡ ﻭ

67. Įn ki der-Ǿahd-i to der-Ǿahd-i Cem ü Key būdį

1731

Eğer şiirinin kadrinin bilinmemesinden itibarsızlık adayı olursa şiiri, onun izzetinden güç alarak o

alçaklıklardan dışarı çıkar.
1732

Eğer senin döneminde Cemşit ve Keykkubad olsaydı tüm övgü ve gazel incilerini kendi üzerine saçardın.
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Heme ber-ħˇįş feşāndį güher-i medĥ ü ġazel
“Įn” ǾUrfį’ye işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥu’ś-śıfāt! Senüŋ hengām-ı salŧanatuŋda olan ǾUrfį-i siĥr-āferįn
eger Cem vaķtinde veyāħūd Keyķubād vaķtinde olmaķ iĥtimāli olaydı, hįç anlara medĥ
söylemezdi. YaǾnį ǾUrfį cevāhir-i kelimātın anlara şāyeste görmeyüp cümle kendi üzerine
niŝār eylerdi. Lįkin ne çāre ki ǾUrfį sen Ǿālį-cenābuŋ Ǿaśrında bulındı, dimekdür.
هلل الحمد که تا قدﺭ تو نشناخت نبوﺩ
1733مستعمل

جوهر بندگیش چوﻥ هنرﺵ

68. Lillahi’l-ĥamd ki tā ķadr-i to ne-ş’nāħt ne-buved
Cevher-i bendegįş çün hünereş müstaǾmel
“Hüner-i müstaǾmel” şol vaķt olur ki ehl-i kemāl hünerin bir yerde ıžhār eyledükde tekrār
bir āħer yerde daħı ol hüneri ižhār itmek ķaydında olur ise ol vaķt ol hüner-i müstaǾmel olur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Cenāb-ı Kibriyā’ya ĥamd olsun ki ǾUrfį senüŋ ķadr u ķıymetüŋ
bilmeyince cevher-i Ǿubūdiyeti hüner gibi müstaǾmel olmadı. YaǾnį hüneri gibi cevher-i
Ǿubūdiyeti hįç ferdüŋ pesendįdesi olmadı. YaǾnį Allāh’a ĥamd u ŝenā olsun ki senüŋ ķadrüŋi
bilüp saŋa ķul olmayınca cevher-i Ǿubūdiyeti pesendįde-i cihān olmadı. Nitekim hüneri
pesendįde-i Ǿālem oldı. Zįrā eger cevher-i Ǿubūdiyeti hüner gibi pesendįde olmış olaydı, saŋa
gelince cevher-i Ǿubūdiyeti müstaǾmel olurdı. Ve’l-ĥāśıl cevher-i Ǿubūdiyetüm senden
ġayrıya maśrūf olmaduġına ĥamd ü ŝenā olsun, dimekdür.
شکر ﻁالع کند ﻭ چوﻥ نبوﺩ شکر گذاﺭ
1734اﻭﻝ

آﻥ یک اندیش که چشمش بتو افتاﺩ

69. Şükr-i ŧāliǾ koned ü çün ne-buved şükr-güźār
Ān yek endįş ki çeşmeş be-to üftād evvel
“Yek endįşe” ǾAcem şol zekį vü ferāsetli ādeme dirler ki mülāĥaža ve firāsetde miŝl ü
mānendi olmaya.

1733

Allaha hamdolsun ki senin kadrini bilmeden kölelik cevheri beğenilmedi.

1734

Bahtından dolayı şükr eder ve nasıl etmesin. Birini düşünün ki gözü ilk seni görmüştür.
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Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį, ŧāliǾ-i müsāǾidine şükrāne ŧarįķiyle buyurur ki ey Şāh! ǾUrfį-i siĥrāferįn ŧāliǾ-i hemvāresine teşekkür ider. Ve nice şükr eylemesün? Ol yek-endįşe ki ibtidā-yı
ħilķatinde çeşm-i bįnişi saŋa dūş oldı. YaǾnį ǾUrfį senüŋ gibi maķādir-şinās u bende-nüvāzuŋ
Ǿaśrında ādemden kāǿināta gelüp ibtidā çeşmi źāt-ı şerįfine dūş olup meddāĥuŋuz olmaķ
ĥasebiyle bį-iştibāh ŧāliǾ-i müsāǾidine şükr ü ŝenālar eyler. Zįrā senüŋ gibi kāmile bende
olmaķ fikrinde iken müsāǾade-i ŧāliǾ birle
[187a]
endįşesi ber-vech-i merām olınca nice ŧāliǾine şükrāne ķılmasun? dimekdür.
صله نپذیرﺩ ﻭ این حسن ﻁلب نشماﺭي
1735امل

خوﺩ تو ﺩانی که چها کرﺩﻩ بامید

70. Śile ne-p’źįred ü įn ĥüsn-i ŧaleb ne-ş’mārį
Ħod to dānį ki çehā kerde be-ümmįd ü emel
“Śıle” şiǾr muķābelesine şāǾire virilen cāǿize vü baħşişe dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh! ǾUrfį śıle ķabūl eylemez. Ve daħı bunı ĥüsn-i ŧaleb žann
eylemeyesün. YaǾnį ǾUrfį “śıle ne-peźįred” didügi maħśān žarāfetle cāǿize ŧalebinde
olduġumı žann eylemeyesün. Zįrā kendiŋ raǾnā bilürsüŋ ki ǾUrfį-i bį-pervā ümįd ü recāyı ne
mertebelerde terk eyledügini ħoş bilürsüŋ, dimekdür.
آنکه پرﻭانه قربست نسوﺯﺩ بنیاﺯ
1736بوحل

اﻭکه عمامه عرشست نیفتد

71. Ān ki pervāne-i ķurbest ne-sūzed be-niyāz
Ū ki Ǿimāme-i Ǿarşest ne-y-üfted be-vaĥal
“Vaĥal” fetĥateyn ile ilk yaz yaġmurundan ĥāśıl olan yufķa ve daķįķ çamura dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! ǾUrfį’yi cāǿize-ŧalebkāruŋ žann eylemesün. Zįrā ol kimse pervāne-i
ķurbetdür. Niyāz ile yanmaz. YaǾnį senüŋ şemǾ-i ķurbuŋa pervāne olan ǾUrfį, sāĥa-i
taķarrübden dūr olanlar gibi āteş-i niyāz ile sūħte olmaz ve ol ki Ǿimāme-i Ǿarşdur. Vaĥale

1735

(Urfi) caize kabul etmez ve o yüzden dediklerini güzel talep ifadesi sayma. Ümit ve isteği terkettiğini

bilirsin.
1736

Yakınındaki pervane talep için yanmaz. Arşın sarığı olan, bataklığa düşmez.

1038

düşmez. YaǾnį Ǿulüv mertebede destār-ı Ǿarş meŝābesinde olan kil ve vaĥale düşmek cāǿiz
degildür. Ve’l-ĥāśıl śıle didükleri inǾām-ı dergāh-ı pādişāha müntesib olmayan şuǾarāya
maħśūśdur. Biz şemǾ-i ķurb pervāneleriyüz. Bizi sāǿir şuǾarā gibi śıle ile taŧyįb eylemek
münāsib degildür, dimekdür.
صله برهاﻥ گدایی ﻭ ستایشگریست
1737منزﻝ

بر ستایشگرﺕ این آیه مباﺩا

72. Śile burhān-ı gedāyį vü sitāyiş-gerįst
Ber-sitāyiş-geret įn āyet me-bādā münzel
“Āyeh” āyet ü nişān dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Śıle didükleri cāǿize gedālıķ ve sitāyişgerlik burhānı ve nişānıdur.
YaǾnį cāǿize gedālıġa sitāyişger olanlaruŋ Ǿalāmet ü nişānıdur. Yoħsa saŋa Ǿubūdiyet ile
sitāyişger olan ǾUrfį ĥaķķında bu āyet-i gedāyį nāzil olmasun. YaǾnį ǾUrfį, pervāne-i şemǾi ķurbet iken sāǿir meddāĥı ve sitāyişi cāǿize içün olan gedā şāǾirlerden olmaķ āyeti Ĥaķ’dan
dilerüm ki ǾUrfį-i ħulūśkāruŋ üzerine nāzil olmasun, dimekdür.
آنچه ﺩاﺩی ﻭ ﺩهی گر چه بمعنی صله است
1738غزﻝ

صله ﺩﻭستیش باﺩ نه مدﺡ ﻭ نه

73. Ān çe dādį vü dehį gerçi be-maǾnį śileest
Śile-i dūstįş bād ne medĥ ü ne ġazel
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh! Öteden berü virdügüŋ inǾām u iĥsān ve ĥālā viregeldügüŋ Ǿaŧiyye vü
iĥsān gerçi maǾnā cihetiyle śıledür. Lākin ǾUrfį’ye ol Ǿaŧiyyeŋüz dūstluķ ve maĥabbetüŋ śıle
olsun. YaǾnį ǾUrfį’ye muǾaħħar u muķaddem ve ĥālā ķaśįde ħitāmında eyledigüŋ Ǿināyet ü
keremüŋ gerçi ĥaķįķatde śıledür. Lįkin Ĥaķ’dan dilerüm ki sāǿir gedā şāǾir ü meddāĥlara
olan medĥ ü ġazel śılesi gibi olmayup ŧarafamuza śādır olacaķ inǾām u iĥsānuŋ maĥabbet ü
dūstluġına bināǿen
[187b]
1737

Caize alma, dilencilik ve meddahlık belirtisidir. Seni övene bu ayet nazil olmasın.

1738

Verdiğin ve vereceğin her ne kadar caize anlamında olsa (bu) medh ve gazelin değil dostluğunun caizesi

olsun.

1039

olsun, dimekdür.
قصه مهر ﻭ ﻭفا با تو نیاﺭﻡ گفتن
1739اﻭﻝ

کاین حکایت چو نهایت نپذیرﺩ

74. Ķıśśa-i mihr ü vefā bā-to ne-y-ārem goften
K’įn ĥikāyet çü nihāyet ne-peźįred evvel
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿālį-cenāb! Bu bende-i śadāķat-perverüŋde olan mihr ü vefā ķıssasını saŋa
beyān eylemege ķādir degilüm. Zįrā bu mihr ü vefā ķıssası ibtidāsından nihāyet-peźįr
degildür. Yāħūd bu mihr ü vefāmuŋ nihāyeti olmaduġı gibi ibtidā daħı ķabūl eylemez. Pes
mihr ü vefāmuŋ ķıssasın şerĥ ü beyāna nice ķādir olam. Ve’l-ĥāśıl bir şeyǿ ki ibtidā vü
nihāyet-peźįr degildür, anı beyāna şürūǾ eylemek ne ŧarįķile mümkin ola? dimekdür.
گویم اﺯ ناصیه اﺵ هر چه نوشته است بخواﻥ
1740مجمل

این نگویم که مفصل بشنو یا

75. Gūyem ez-nāśiyeeş herçi nüvişte est be-ħˇān
Įn ne-gūyem ki mufaśśal be-şinev yā mücmel
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Dirüm ki ǾUrfį’nüŋ nāśiyesinde her ne ki yazılmışdur, anı ķırāǿat
buyur ve daħı anı dimemege mihr ü vefāyı mufaśśal yā mücmel diŋle. YaǾnį ben ķıssa-i mihr
ü vefāyı ĥużūruŋuzda şerĥ ü beyāna ķādir degilüm. Lākin źekā vü ferāsetüŋe hįç nesne
pūşįde vü mestūr degildür. Pes benüm ser-nüviştüme nažar idüp mihr ü vefāyı oķuyup
maǾlūm idinesüŋ, dimekdür.
عرفی افسانه مخواﻥ نوبت ﺩیگر شعرست
1741محل

گوشه چشم نموﺩند که تنگ است

76. ǾUrfį efsāne me-ħˇān nevbet-i dįger şiǾrest
Gūşe-i çeşm nümūdend ki tengest maĥal

1739

Mihr ve Vefa hikâyesini sana söyleyemem. Çünkü bu hikâye başlangıç ve son kabul etmez.

1740

Alnında her ne yazılı ise oku derim. Ayrıntılı veya özetçe dinle demem.

1741

Urfi masal anlatma artık diğer şiirin sırasıdır. Göz ucu ile zamanın dar olduğunu ima ettiler.
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Ey ǾUrfį! Efsāneleri ķo ve güftügū ile meclisi bįzār eyleme. Nevbet dįger şuǾarānuŋdur ve
maĥall-i tengdür diyü gūşe-i çeşm gösterdiler. YaǾnį ķapudan göz ķıpdılar ki ey ǾUrfį! yeter
efsāne oķuma. Maĥal ü meclis dardur. Zįrā dįger şuǾarā daħı nev-rūziyyelerin memdūĥuŋ
bezmine Ǿarż itseler gerekdür, dimekdür.
مدﺡ صاحب نه ﻭ حرﻑ خوﺩ ﻭ این ﻁوﻝ کالﻡ
1742ﺩﻝ

هیچ شرﻡ آیدﺕ اﺯ نکته ما قل ﻭ

77. Medĥ-i śāĥib ne vü ĥarf-i ħod u įn ŧūl-ı kelām
Hįç şerm āyedet ez-nükte-i mā ķalle u delle1743
“Śāĥib”den murād memdūĥdur. “Ĥarf”den murād kendi faħriyeleridür.
Maĥśūl-ı Beyt: Śāĥibüŋ medĥ ü ŝenāsını terk eyle ve kendi ĥikāyeŋi ve bu taŧvįl-i kelāmı bir
cānibe ķo. YaǾnį ey memdūĥı ŝenā ideyüm diyerek ve kendimi ögüneyüm ĥülyāsıyla bu ŧūl
u dırāzı terk eyle. Ve daħı saŋa nükte-i ħayru’l-kelām “mā ķalle ve delle”den şerm ü ĥicāb
eylemez misüŋ? Ve’l-ĥāśıl sākit ol ve ķaśįdeyi ħatm eyle, dimekdür.
بدعا ﺭﻭ که اجابت نظرﺵ بر لب تست
1744اﺯﻝ

گرچه محتاﺝ ﺩعا نامدﻩ مسعوﺩ

78. Be-duǾā rev ki icābet nažareş ber-leb-i tost
Gerçi muĥtāc-ı duǾā ne-āmede mesǾūd-ı ezel
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! BaǾd-ez-įn revişüŋ duǾā ile olsun. Zįrā icābetüŋ kendisi lebüŋe
muntažırdur. YaǾnį icābet-i duǾā śādır olsun içün rūz u şeb lebüŋe nigerāndur tā ki ol duǾāyı
icābete ķarįn eyleye. Egerçi ezel mesǾūdı vü ĥucestesi olan źāt, duǾāya muĥtāc degil ise
yaǾnį memdūĥ muĥtāc-ı duǾā degil ise de deǿb-i
[188a]
şuǾarā olan evāħir-i ķaśįdede duǾāya başla, dimekdür.

1742

Efendinin övgüsünü yok, kendi sözün, bu uzun kelam hiç az ve manalı olan iyidir nüktesinden utanmıyor

musun?
1743

Hayrü’l-kelam ma kalle ve delle. Sözün en hayırlısı az ve manalı olanıdır.

1744

Duaya başla (zira) kabul etme senin dudağına göz dikmiştir. Ama ezelden bahtlı olan duaya da muhtaç

değildir.
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 گرﺩﺩ1745تا ﺯ تحویل حمل خاک ﺯبرجد
1746مهمل

تا ﺫبوﻝ اﺯ عمل نامیه ماند

79. Tā zi-taĥvįl-i Ĥamel çāk-ı zeberced gerded
Tā źübūl ez-Ǿamel-i nāmiye mānend mühmel
“Taĥvįl” taġyįr maǾnāsınadur. “Źübūl” śolmaķ ve şiddet-i germiyet-i āfitāb ile vāķıǾ olan
ķuraķlıġa dirler ki ol vaķt ķuvve-i nāmiye nebātātdan zāǿil olur. “Mühmel” Ǿamel-mānde
dimekdür. “Mühmel” bi’ż-żam luġatde terk olınmış ve şol kelām ki ħilāf-ı müstaǾmel ola.
Ve daħı şol ĥarf ki noķŧası olmaya, ĥarf-i mühmele dirler. Noķŧası olan muǾceme didükleri
gibi.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾUrfį, duǾāya āġāz idüp buyurur ki Şems, Ĥamel’den naķl ile burc-ı āħire
varup rū-yı zemįn mānend-i zümrüd sebz olana ķadar yaǾnį eyyām-ı urdįbehiştde şems burcı Ĥamel’den ĥareket ile bir āħere gelüp germiyet-i āfitāb ve ħāśiyet-i bāran ve şeref-i bād-ı
śabā teǿŝįriyle rū-yı arż zümürrüd-gūn yeşerene ķadar ve andan śoŋra ĥarāret-i āfitāb ve
Ǿadem-i bāran u ebrden yine rū-yı zemįn ĥālet-i źübūlı kesb idüp nebātda ķuvve-i nāmiye
mühmel olana ķadar. Ve’l-ĥāśıl arż-ı cihān gāh yeşerüp ve gāh ħuşk olup ilā-yevmi’l-ķıyām
bu devr müdām olana ķadar.
کشته مزﺭﻉ بخت بر اید ﻭ بنمو
1747حمل

تا بحدیکه چرندﺵ بمیاﻥ جدی ﻭ

80. Kişte-i mezraǾa-i baħt ber-āyed ü be-nümū
Tā be-ĥaddį ki çerendeş be-miyān Cedį vü Ĥamel
“Nümū” neşve-dār u ŧarāvetkār dimekdür. “Çerende” otlayıcı dimekdür. “Cedį” burūcātdan
birinüŋ ismidür ki resmi öküz ve buzaġuya beŋzer. Nitekim Ĥamel ķuzıya beŋzer. Ey bālāda
źikr olınduġı üzere ilā-yevmi’d-devrān senüŋ baħt u ŧāliǾüŋ mezraǾınuŋ çayırı neşve-nümā
ve ŧarāvet-intimā olsun. YaǾnį dāǿimā yeşermede olsun. Bir mertebe sebzezār olsun ki “cedį”
buzaġusı ve Ĥamel ķuzısı anda çerende olsunlar. YaǾnį devlet ü iķbālüŋ mezraǾası bir

1745

Derkenar: “Zeberced” envāǾ-ı cevāhirden bir yeşil ķıymetlü ŧaşdur.

1746

Hamel burcunun gelmesi ile toprak yeşerdiği zaman ve hayat verici gücün etkisi ile kuraklık kalktığı zaman.

1747

Baht tarlasının ekini o kadar büyür ki ortasında Cedi ve Hamel burçları orada otlar.
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mertebe ŧarāvet-yāb olsun ki nerre-i Ĥamel ve gāv-ı Cedį anda ŧaǾayyüş idüp zindegānįlik
eylesünler, dimekdür.
باﺩ خصم تو ﺩﺭﻭﻥ خسته چو ﺩﺭ توبه گناﻩ
1748ﻭعمل

تو برﻭﻥ تاخته اﺯ حلم چو اﺯ علم

81. Bād ħaśm-ı to derūn-ħaste çü ez-tevbe günāh
To birūn tāħte ez-hilm çü ez-Ǿilm ü Ǿamel
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ħaśmuŋ derūnı ħaste olup gün-be-gün cānib-i Ǿademe yüz ŧutsun.
Tevbeden kināye ān-be-ān maǾdūm olduġı gibi ve daħı sen maħż-ı ĥilmüŋden tecessüm ü
žuhūr olmaķda ol. Nitekim Ǿilmden Ǿamel žuhūr eylerse yaǾnį ħaśm-ı siyāh-derūn ilk yazın
şeb-i kūtāh olduġı zevālde olsun. Ve sen kemāl-i ĥilmden žuhūr idüp yevmen-fe-yevmen
mānend-i āfitāb efzāyiş üzere olasuŋ, dimekdür.
[188b]
30
Bu Ķaśįde-i Feraĥ-Fezā Gülistān-ı Cinān Gibi Pür-Śafā olduġından Mįr Ebū’l-Fetĥ’üŋ Pederleri
Şāh Ekber Nice Nice Taĥiyyāt u Ŝenālar ile Ol Gülistāndan Dāmen Dāmen Güller İhdā vü
Sitāyişler ile Nice Sünbül ü Reyĥān ve EnvāǾ-ı Şükūfeleri Ĥużūr-ı Şāha İlķāǾ İderek Hezār
Žarāfetle Buyururlar Ki
[fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]

نوبهاﺭ آمد که افشاند چو حسن یاﺭ گل
1749گل

چوﻥ ﻭصاﻝ یاﺭ ﺭیزﺩ هر خس ﻭ هر خاﺭ

1. Nev-bahār āmed ki efşāned çü ĥüsn-i yār gül
Çün viśāl-i yār rįzed her ħas u u her ħār gül
“Viśāl-i Ǿām” Ǿavāma maħśūś olan viśāl dimekdür ki Ǿavāmuŋ viśāli sehldür. Zįrā anlar bir
ħārıķ-ı Ǿādeye ŧalebkār olmazlar ki vuślatda Ǿusret çeke. Ve anlar biri birleriyle hemvāre
vuślatdurlar. Pes anlaruŋ vuślatları bį-ķıymetdür. Nitekim ehl-i diller ile mülāķāt u vuślat
maħż-ı saǾādetdür. Ve daħı mıśrāǾ-ı evvelįde yāruŋ ĥüsnine viśāl taǾbįri ħoş yaraşmış.
1748

Senin düşmanının gönlü hastalanıp an be an yok olsun. birisi gibi. Sen ise ilmden amel ortaya çıktığı gibi

sen de hilmle ortaya çık.
1749

Sevgilinin güzelliği gibi gülü ortaya saçmak için İlkbahar geldi. Sevgilinin vuslatı gibi her bir çerçöp ve

dikene gül döker.
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Maĥśūl-ı Beyt: Nev-bahār-ı ĥuceste-dem ve nev-rūz-ı śafā-tevǿem yine şol ārzū ile geldi ki
ĥüsn-i yār-ı vefā-dār gibi reng-āmįz güller ve şükūfeler įŝār idüp çehre-i Ǿālemi rūşen eyleye.
Beyt:
Bahār irdi yine bāġa döşendi natǾ-ı jengārį
Yine sulŧān-ı gül ķıldı müşerref taĥt-ı gülzārı
Mıśdāķı üzere nev-bahār-ı Ǿālemi müzeyyen idüp bir mertebe güller ve şükūfelerüŋ keŝreti
cihānı istįǾāb eyledi ki viśāl-i Ǿām gibi kūhsārlarda ħār u ħāşāk üzerine bile güller peyda
oldı. YaǾnį viśāl-ı Ǿām ehl-i diller intiħābı olmaduġı gibi güllerüŋ daħı teǿŝįr-i feyż-i bahār
ile ol ķadar keŝreti vāķıǾ oldı ki Ǿadem-i iǾtibārdan ayaķ altında pā-māl oldı, dimekdür.
گلفرﻭشی بوﺩ مخصوﺹ ﺩﻝ پر ﺩاﻍ ما
1750گل

کرﺩ بی عزﺕ بهاﺭ آخر بهر باﺯاﺭ

2. Gül-fürūşį būd maħśūś-ı dil-i pür-dāġ-ı mā
Kerd bį-Ǿizzet bahār-ı āħir be-her bāzār gül
“Gül-fürūşluķ” śanǾatı bizüm pür-dāġ olan dil-i ġam-ħordemüze maħśūś iken āħirü’l-emr
bahār her bir bāzārda güli bį-Ǿizzet ü bį-ķıymet eyledi. YaǾnį evķāt-ı sāǿirede göŋlümüzde
olan dāġ-ı Ǿaşķ güllerini hezār nāz u niyāz ile müşterįye fürūħt iderken şimdi nev-bahāruŋ
gelmesinden güllerüŋ keŝreti bir pāyede oldı ki beyne’n-nās hįç ķıymeti ve Ǿizzeti ķalmadı,
dimekdür.
بسکه ﻁبع ﻛاﺋناﺕ اﺯ خرمی آبستن است
1751گل

بر ﺩماند باﺩ ﺯاﻩ مجرماﻥ برﺩاﺭ

3. Beski ŧabǾ-ı kāǿināt ez-ħurremį ābisten est
Ber-demāned bād zi-āh-ı mücrimān ber-dār gül
“Ābisten” yüklü ve ĥāmile ve ŧolu maǾnāsınadur. “Demāned” bitürür dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ŦabǾ-ı kāǿināt āŝār-ı feyż-i bahārdan ol ķadar sūr u sürūr
[189a]

1750

Gül satma bizim yaralı gönlümüze mahsustu. Bahar gelerek her pazarda gülü kıymetsiz hale getirdi.

1751

Feleğin tabiati öyle bir mutluluğa gebedir ki rüzgâr suçluların ahı ile darağacında gül bitirir.
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u ĥurremlikden memlū oldı ki śabā yeli yerine dār-ı siyāsetde āvįħte olan mücrimler āhı
yelinden bile güller ĥāśıl olmaķdadur. YaǾnį nev-bahārda güllerüŋ güşād olmalarına sebeb
bād-ı śabā iken şimdi ŧabįǾat-ı kāǿināt bir ĥālet ile ŧolu oldı ki dār-ı siyāsetde mücrimlerüŋ
āhı yellerinden bile küller bitürmege başladı, dimekdür.
بعد اﺯین فیض ﺭنگ آمیزی فصل بهاﺭ
1752گل

خامه نیرنگ ﺭیزﺩ بر ﺩﺭ ﻭ ﺩیواﺭ

4. BaǾd ez-įn feyż-i reng-āmįzį-i faśl-ı bahār
Ħāme-i nįreng rįzed ber-der ü dįvār gül
“Nįreng” dāstān u destān-ħˇān ve ĥįle vü cāźūluķ ve efsūn-ħˇānlıķ maǾnāsına daħı gelür. Pes
bu beytüŋ mażmūnından ķanķı maǾnāya aħź olınacaġı ehline maǾlūm olur. MıśrāǾ-ı evvelįde
reng-āmįz taǾbįri bahāra isnād itmekden murād gün-be-gün çehre-i rū-yı zemįn yeşerüp her
rūz reng-i dįger ve semāvāt u hevā her sāǾat levn-i āħer kesb idüp gāh berrāk ve gāh ebr-i
nįsān ile gülle-endāz ķudretle berrāk olduġın beyāndur. “Der ü dįvār” taǾbįri daħı şundan
kināyedür ki naķķāşān dįvārlara güller naķş iderler. Ve daħı yıl on iki ay gül ü şükūfeye
Ǿālem-i ĥasretde iken feyż-i bahār ile gül keŝret bulduķda śıbyān u nisvān elinde deste deste
güller pejmürde ve der ü dįvārlarda üftāde vü endāħte olduķlarına telmįĥdür. Pes buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Bundan śoŋra reng-āmįz-i kāǿināt olan faśl-ı bahār feyżi āŝārından güller ol
ķadar keŝret buldı ki ħāme-i nįreng bile der ü dįvāra güller döker. YaǾnį ħāme-i efsāne-ħˇān
u dāstān-gūnuŋ güller ile vech-i münāsebeti yoķ iken bile āŝār-ı feyż-i bahārdan güller bütün
ħalķ-ı Ǿālemi der ü dįvārına güller śaçup eşǾār yerine güller naķş eyler, dimekdür.
اﺯ نهاﻝ قامت خوباﻥ ﺩﺭ این موسم ﺭﻭاست
1753گل

گر بجای عشوﻩ ﺭیزﺩ ﺩﺭ ﺩﻡ ﺭفتاﺭ

5. Ez-nihāl-i ķāmet-i ħūbān der-įn mevsim revāst
Ger be-cāy-ı Ǿişve rįzed der-düm-i reftār gül
Maĥśūl-ı Beyt: Böyle mevsim-i feraĥ-baħşāda ķāmet-i nihāl-i ħūbāndan düm-i reftārlarında
Ǿişve vü şįve yerine güller rįzān olursa maĥall-i istiġrāb degildür. YaǾnį āŝār-ı feyż-i

1752

Bahar mevsiminin renkli feyzinden etkilenerek sihirbazlık kalemi kapıya duvara gül yağdırır.

1753

Bu mevsimde güzellerin fidan boyundan işve yerine yolda giderken gül dökülse yeridir.
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bahārdan Ǿālem-i pür-pāyede sürūr u śafā irişdi ki eger ĥālet-i ħırām u reftārlarında ħūblaruŋ
Ǿişve vü şįveleri yerine gül ü reyĥān rįzān olursa lāyıķdur, dimekdür.
مشهد بخت مرا پژمرﺩﻩ گلبرگی ﺭسید
1754گل

بسکه اﺯ بذﻝ چمن گرﺩید بی مقداﺭ

6. Meşhed-i baħt-ı me-rā pejmürde gül-bergį resįd
Beski ez-beźl-i çemen gerdįd bį-miķdār gül
“Meşhed-i baħt” baħt merķadi dimekdür. YaǾnį benüm ħˇābįde ve mānend-i murād olan
baħtuma dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm baħt-ı ħˇāb-ālūdemüŋ meşhedi üzerine bile bir gül-berg-i pejmürde
irişdi. Ol ķadar ki çemen-i güli bį-miķdār u bį-Ǿizzet Ǿāleme beźl ü niŝār eyledi. YaǾnį faśl-ı
bahār feyżi
[189b]
iśābetiyle Ǿālemi güller iĥāŧa eyledüginden çemen daħı ol gülleri bir mertebe idüp ol ķadar
beźl eyledi ki benüm ħāb-ālūd olan ŧāliǾüm meşhedine bile bir pejmürde gül irişdi. Ve’lĥāśıl baħtum ol ķadar dūndur ki Ǿālem niǾmetde müstaġrak olsa ben āteş-i cūǾ ile iĥrāķ
olmaķda iken şimdi feyż-i bahār güllere şol mertebe ġınā virüp çemenler beźl ü niŝār
eylediler ki cemįǾ-i zamānda siyeh-baħtum behre iken meşhedüŋe bir pejmürde gül ĥiśśesine
irişdi, dimekdür.
ﺩﺭ چنین فصلی که اﺯ فیض هوای نوبهاﺭ
1755گل

ﺩﺭ ﺯمین شوﺭیدﻩ میرﻭید ﺯنوک خاﺭ

7. Der-çünįn faślį ki ez-feyż-i hevā-yı nev-bahār
Der-zemįn-i şūre mįrūyed zi-nevk-i ħār gül
“Zemįn-i şūre” çoraķ ve ķuraķ ve dikenden ġayrı nebātāt bitmez yere dirler.

1754

Benim bahtımın mezarına solmuş bir gül yaprağı ulaştı. Öyle ki çimenliğin cömertliğinden dolayı gül

kıymetsiz olmuş.
1755

İlbahar havasının feyzi ile tuzlu yerdeki dikenin ucundan bile gül biter.
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Maĥśūl-ı Beyt: Buncalayın mübārek ü ĥuceste bir faśldur ki hevā-yı nev-bahār feyżi
āŝārından bāġ u bāġçeleri güller dāġ-ber-daġ eyledüginden başķa şūre yerlerüŋ dikenlerinüŋ
uçlarından bile güller biter, dimekdür.
گر چه مستغنی بوﺩ عاشق ﺯفیض هر هوا
1756گل

ﺭﻭید اﺯ نوﺭ نگاهش ﺩﺭ ﺩﻡ ﺩیداﺭ

8. Gerçi müstaġnį buved Ǿāşıķ zi-feyż her hevā
Rūyed ez-nūr-ı nigāheş der-dem-i dįdār gül
“Müstaġnį” iĥtiyācı olmayan kimesneye dirler; ism-i fāǾildür.
Maĥśūl-ı Beyt: Egerçi Ǿāşıķ, her bir hevānuŋ feyż ü leŧāfetinden müstaġnį olup, maĥall-i
iĥtiyācda degildür. Lākin Ǿāşıķ cemāl-i dįdāra dem-i nigāhında fi’l-ĥāl nažar-ı nūrından
güller biter. Ve’l-ĥāśıl Ǿāşıķ, cemāl-i maǾşūķa dem-i nigāhında ķızarup güller ĥāśıl olduġı,
feyż-i bahārdandur, dimekdür.
شاید اﺭ گلبن صفت بر گلخن اﺯ فیض هوا
1757گل

پرﺩﻩ های عنکبوﺕ انگیزﺩ اﺯ هر کاﺭ

9. Şāyed er gülbin-śıfat ber-külħan ez-feyż-i hevā
Perdehā-yı Ǿankebūt engįzed ez-her kār gül
“ǾAnkebūt” örümcek böcegine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Böyle mevsim-i lāzımu’t-tekrįmde hevā-yı nev-bahār feyżi āŝārından gülşenśıfat ĥamām külħanlarında vāķıǾ Ǿankebūt böcegi perdeleri tül ve ķıllarından güller ķoparsa
lāyıķdur. YaǾnį Ǿankebūt ki bahār feyżinden bį-ħaber ve hemįşe mesken ü meǿvāsı külħān
vesāǿir delikler içinde iken eger bu mevsim-i feraĥ-fezāda perdesi tüllerinden gülşen-śıfat
güller śaçarsa, maĥall-i istiġrāb degildür, dimekdür.
سایه گرﺩﺩ موﺝ ﺯﻥ بی جنبش گل اﺯ نسیم
1758گل

چوﻥ کند با این ﺭﻁوبت سایه بر ﺩیواﺭ

1756

âşık her ne kadar havanın feyzine kayıtsız olsa da görüşme anında bakışlarının ışığından gül biter.

1757

Gül, havanın feyzinden fidanlar gibi hamam ocağındaki örümcek perdelerinden güller saçsa yeridir.

1758

Eğer gül bu rutubet ile duvara gölge bıraksa, rüzgâr estiği zaman gül kıpırdamasa da gölge dalgalanır.
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10. Sāye gerded mevc-zen bį-cünbiş gül ez-nesįm
Çün koned bā-įn rüŧūbet sāye ber-dįvār gül
“Rüŧūbet” yaşarmaķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Sāye ĥareket ü mevc urmaġa başlar. Henūz gül nesįmden cünbiş ü ĥarekete
gelmezden mādām ki feyż-i rüŧūbetle gül dįvār üzerine sāye bıraġa. YaǾnį faśl-ı bahār feyżi
eŝeri güllere bir leŧāfet virdi ki gül bu rüŧūbetle dįvārlara sāye bıraķduķda ol ķadar ĥüsn ü
leŧāfet kesb ider ki henūz nesįm esmezden ve cünbişe gelmezden yerinde sāye-i
[190a]
gül leŧāfetinden cünbiş ü ĥarekete gelüp mevc urmaġa başlar, dimekdür.
مغز عالم ﺭا معطر کرﺩ ﻭ بویا میکند
1759گل

اﺯ شمیم خلق ﺩاﻭﺭ شمه ای اﻅهاﺭ

11. Maġz-ı Ǿālem-rā muǾattar kerd ü būyā mįkoned
Ez-şemįm-i ħulķ-ı dāver şemmeį ıžhār gül
Maĥśūl-ı Beyt: Nev-bahāruŋ envāǾ-ı güli ve sebzezārı dimāġ-ı Ǿālemi muǾaŧŧar u ħoş-būy
eyledi. Bir mertebe ki gūyā aħlāķ-ı şöhret-şiǾār-ı āfāķ olan Şāh Ekber’den bir şemme vü
nümūne alup anuŋla Ǿālemi Ǿıŧrsā eylemiş. Zįrā gülüŋ kendisinde bu derece ķoķu ķande
bulınur? dimekdür.
گلشن اقباﻝ ﻭ ﺩﻭلت شاﻩ اکبر کز اﺯﻝ
1760گل

بوی خلقش کرﺩ اﺯ خواﺏ عدﻡ بیداﺭ

12. Gülşen-i iķbāl ü devlet-i Şāh Ekber k’ez-ezel
Būy-ı ħulķeş kerd ez-ħˇāb-ı Ǿadem bįdār gül
Maĥśūl-ı Beyt: Şāh Ekber’üŋ iķbāl gülşeni ħulķınuŋ būyı idi ki śubĥ-ı ezelden güli ħˇāb-ı
Ǿademden bįdār idüp ıžhār eyledi. YaǾnį būy-ı gül maǾdūm idi. Eger gülşen-i iķbāl-i Ekber
Şāh ħulķınuŋ rāyiĥası anı śubĥ-ı ezelden ħˇāb-ı Ǿademden bįrūn ķılmayaydı. Ve’l-ĥāśıl gül
anuŋ aħlāķı būyından güşād olup dimāġ-ı Ǿālemi muǾaŧŧar eyledi, dimekdür.
1759

Gül, dünyanın beynini hoş kokulu yaparak Sultanın tabiatının hoş kokusundan bir parça sunar.

1760

Ekber Şah’ın ikbal ve devletinin gülbahçesinde ezelde yaratılış kokusu gülü yokluk uykusundan uyandırdı.
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خلق اﻭ گر توبه فرمای گنهکاﺭاﻥ شوﺩ
1761گل

اﺯ لب تاﺋب ﺩمد هنگاﻡ استغفاﺭ

13. Ħulķ-ı ū ger tevbe fermā-yı günehkārān şeved
Ez-leb-i tāǿib demed hengām-ı istiġfār gül
Maĥśūl-ı Beyt: Eger memdūĥuŋ ħulķ-ı pākizesi ve fāsıķlaruŋ tevbe itmelerine emr ü
fermānları śādır olursa bir mertebe aħlāķ-ı ķalb ile tevbekār olurlar ki hengām-ı tevbe vü
istiġfārlarında tāǿibler dehānından güller biter, dimek olur. Memdūĥ ġāyetde müŝrib olmaġın
medĥiyesini daħı sāǿir mediyyeler gibi dāǿire-i ĥiźādan çıķarmayup hemān śūfiyāne reftārla
inşā buyurmışlar.
جاﻩ اﻭ ﺩید آسماﻥ ﻭ چشمه خوﺭشید گفت
1762گل

بلبلی اﺯ باﻍ ما بگرفته ﺩﺭ منقاﺭ

14. Cāh-ı ū dįd āsumān u çeşme-i ħurşįd goft
Bülbülį ez-bāġ-ı mā be-g’rifte der-minķār gül
“Āsumān”dan murād bülbül-i cāh-ı memdūĥdur. Keźālik çeşme-i ħurşįd ol bāġ-ı güli ittiħāź
buyurup beyān iderler ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ cāh u celāli ve şevket-i maǾālį-Ǿünvānı āsumānı ve çeşme-i
ħurşįd ruǿyet idince anlaruŋ şānlarında didi ki: İşbu manžūr-ı dįde-i şevketüm olan āsumān
bāġumuzdan bir bülbüldür ki minķārına gül ŧutmışdur. YaǾnį memdūĥuŋ cāh-ı Ǿažametinde
bir mertebedür ki āsumānı göricek didi ki: İşte bizüm bāġumuzdan bir bülbüldür ki
minķārına gül ŧutup firār eylemişdür, dimekdür.
گر نسیم باﺩ لطف اﻭ ﻭﺯﺩ ﺩﺭ صحن ﺩیر
1763گل

برﺩمد مانند شاﺥ اﺯ ﺭشته ﺯناﺭ

15. Ger nesįm bād-ı luŧf-ı ū vezed der-śaĥn-ı deyr
Ber-demed mānend-i şāħ ez-rişte-i zünnār gül
1761

Onun yaratılışı eğer günahkarlara tövbe etmeyi emrederse tüm tövbekarların ağzından istiğfar zamanı gül

biter.
1762

Onun ihtişamını gökyüzü ve güneş pınarı gördü. Bizim bahçemizden bir bülbül gagasına gül almıştır, dedi.

1763

Onun ihsan rüzgârı manastırın avlusuna yumuşakça eserse zünnar kemerinden gül çıkar.
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Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ luŧf u iĥsānı bāġından eger nesįm cānib-i śaĥn-ı deyre esüp ol
maĥalli meşmūm eylerse āŝār-ı feyżinden deyr-i meźkūr ol ķadar ĥüsn-i rüŧūbet eyler ki
rişte-i zünnārından mānend-i şāħ güller bitüp zünnārlarda aślā kerāhiyet ķalmaz,
[190b]
dimekdür.
جوهر اﻭﻝ ﻁلب کرﺩ اﺯ ضمیر اﻭ گلي
1764گل

مهر ﻭ مه ﺭا پای بر سر ﺯﺩ که هاﻥ برﺩاﺭ

16. Cevher-i Evvel ŧaleb kerd ez-żamįr-i ū gülį
Mihr ü meh-rā pāy ber-ser zed ki hān ber-dār gül
“Cevher-i Evvel” muķaddemā ķaśįdelerde źikri geçmişdür ki ıśŧılāĥāt-ı ĥukemāda Cibrįl’e
dirler. Ve daħı Ǿaķl-ı evvel ve Ǿaķl-ı Ǿāşir daħı dirler. “Pāy ber-ser zed” taǾbįri ġafletden įķāž
eylemekden kināye. “Hān” ĥarf-i nidādur. ǾArabįde “elā” maǾnāsına āgāh ol, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Cevher-i Evvel memdūĥuŋ żamįr-i münįrinden bir gül ŧaleb eyledi. YaǾnį
memdūĥuŋ derūnı gülistānı cinān gibi bir gül ü reyĥān olduġın Cevher-i Evvel göricek
żamįrinden bir gül ŧaleb eyledi. Pes anda ol ķadar güllerüŋ keŝretini gördi ki hemān ġafletden
įķāž eylemek içün ser-i mihr ü māha ayaķ depdi ki ne ŧurursuz? Bu gülistāndan güller
düşürüŋ ve ķaldıruŋ didi, dimekdür.
ﺩﺭ گلستانی که باﺩ لطف اﻭ جاﻥ پرﻭﺭ است
1765گل

اﺯ ﺩﻡ عیسی شوﺩ پژمرﺩﻩ ﻭ بیماﺭ

17. Der-gülistānį ki bād-ı luŧf-ı ū cān-perverest
Ez-dem-i ǾĮsā şeved pejmürde vü bįmār gül
Maĥśūl-ı Beyt: Bir gülistānda ki anuŋ luŧf u Ǿināyeti bādı cān-perver ola yaǾnį bir gülistānuŋ
şükūfelerini ki anuŋ luŧfın rūzgārı esüp anları perverde eyleye bir mertebe leŧāfet ü žarāfet
kesb iderler ki śoŋra ol gülistāna dem-i ǾĮsā irse, ol güller şiddet-i bürūdetine tāb-āver
olamayup pejmürde vü bįmār olurlar. Bu beyt ĥaķķında baǾżılar didiler ki memdūĥı istihzā
1764

Cebrail, onun gönlünden bir gül almayı istedi. Güneş ile ayı bir gül alın diye ikaz etti.

1765

Onun ihsan rüzgârının canı besleyici olduğu gül bahçesinde, gül İsa’nın nefesinden perişan ve hasta olur.
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mertebesine varınca medĥ eylemiş. Lākin faķįre ķalsa maĥall-i Ǿulüvdür. Ve daħı dem-i ǾĮsā
m.1766 mevtāları iĥyā iderdi. Şükūfe vü nebātāt ile iħtilāŧı yoġidi, her ne ķadar ķuvve-i
muǾcize ile ŧıbda mehāreti var idi ise de. Lākin memdūĥ ehl-i dünyā olmaġın zer ü dįnār
ķuvvetiyle bāġ u bāġçeler inşā idüp bāġbānlar ile envāǾ-ı gūne gül ü şükūfe perverde
eyledügine işāretdür.
شهر خلق اﻭ عجب شهریست کاندﺭ ﻭی بوﺩ
1767گل

ﺩﺭﺩ ﻭ ﺩﺭماﻥ ﻁبیب خسته ﻭ عطاﺭ

18. Şehr-i ħulķ-ı ū Ǿaceb şehrįst k’ender vey buved
Derd ü dermān ŧabįb ħaste vü Ǿaŧŧār gül
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ ħulķı şehri Ǿaceb bir şehrdür ki ol şehrde derd ü dermān ve ħaste
vü ŧabįb ve Ǿaŧŧār-ı gül vardur. YaǾnį ol şehrde derde dermān ve ħasteye ŧabįb ve Ǿaŧŧāra gül
vardur, dimekdür.
ای که اﺯ اندیشه عدﻝ صالﺡ اندیش تو
1768گل

بر نفس بندﺩ ﺭﻩ غماﺯئ اسراﺭ

19. Ey ki ez-endįşe-i Ǿadl-i śalāĥ-endįş-i to
Ber-nefes bended reh-i ġammāzį-i esrār gül
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh-ı Ǿadālet-penāh! Senüŋ Ǿadl ü śalāĥ endįşesi olan endįşe vü
fikrüŋden gül endįşe vü mülāĥaža istifāde vü iķtibās eyleyüp rehi ġammāzį-i esrāruŋ
nefesinüŋ yolını baġlar tā ki esrār-ı pūşįdeyi ġamz-ı Ǿām eylemeye. Yāħūd Ey Şāh! Senüŋ
[191a]
Ǿadl u śalāĥ endįşeŋden yine senüŋ dūr-endįş olan fikrüŋ güli nefes üzerine baġlar. Esrāra
ġammāzlıķ yolını yaǾnį esrār-ı ġamz u ifşā eylemesün içün endįşeŋ ġammāzuŋ nefesinüŋ
yolı üzerini gül ile baġlamışdur. Ve’l-ĥāśıl śıfat-ı ĥilmiyet cihetiyle nefes-i ġammāzı gül ile
bend eylemişsüŋ, dimekdür.

1766

m. Kısaltma olarak malum manasında kullanılmıştır.

1767

Onun tabiatının ülkesi ne güzel yerdir ki orada hastaya doktor attara gül vardır.

1768

Ey yüce zat ki senin doğru düşünceli adaletinden çekinerek güller, sırlar konusunda nefeslerini

bağlamışlardır.
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گر ﺯ ﺭاﻩ کوی خصمت ﺭﻭ بگلزاﺭ آﻭﺭﺩ
1769گل

گرﺩﺩ اﺯ فیض نسیم صبحدﻡ بیزاﺭ

20. Ger zi-rāh-ı kūy-ı ħaśmet rū be-gülzār āvered
Gerded ez-feyż-i nesįm-i śubĥ-dem bįzār gül
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Eger kūy-ı ħaśm rāhından nesįm cānib-i gülzāra yüz çevirürse
yaǾnį nesįm Ǿadūŋuŋ kūyından güźer idüp sūy-ı gülzāra gelürse, bir mertebe bed-feyż aħź
itmiş olur ki ol nesįmüŋ feyż-i bed-kārından śubĥ-dem güller gülzār-ı bįzār olup pejmürde
olmaġa yüz ŧutar, dimekdür.
ﻭﺭ بیاﺩ ﺭﻭی اعدای تو گل بر سر ﺯنند
1770گل

ﺭنگ نیلوفر برآﺭﺩ بر سر ﺩستاﺭ

21. Ver be-yād-ı rūy-ı aǾdā-yı to gül ber-ser zenend
Reng-i nįlūfer ber-āred ber-ser-i destār gül
“Be-yād-ı rūy” cemāl Ǿaşķına ve yādına dimekdür. “Nįlūfer”1771 ekŝer śu biter şükūfesi māǿį
bir otuŋ ismidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Güli eger efrād-ı nāsdan bir bed-baħt senüŋ düşmenüŋ rūyı yādına başa
dikerse yaǾnį düşmenüŋ Ǿaşķına güli alup başına ķorlarsa cemādātdan iken gül bir mertebe
maĥzūn u maġmūm olur ki destārı üzerinde āvįħte iken bir reng-i nįlūferį olup fi’l-ĥāśıl śolar,
dimekdür.
گر نگرﺩﺩ ﻁبع ﺭنگ آمیز تو گلشن ﻁراﺯ
1772گل

ای ﺯ فیضت خرﻡ ﻭ خنداﻥ بهر گلزاﺭ

22. Ger ne-gerded ŧabǾ-ı reng-āmįz-i to gülşen-ŧırāz
Ey zi-feyżet ħarem ü ħandān be-her gülzār gül

1769

Eğer gül, düşmanının mahallesindeki yoldan gül bahçesine gelirse sabah rüzgârının feyzinden usanır.

1770

Eğer senin düşmanlarının yüzünü hatırlayarak başa gül takarlarsa sarık üzerindeki gül derhal nilüfer rengine

dönüşür yani solar.
1771

Derkenar: “Nįlūfer” śu kenārlarında olur, śarı bir şükūfenüŋ ismidür.

1772

Ey senin feyzinden her bir bahçede güllerin şenlendiği ve güldüğü zat! Eğer senin renklendirici tabiatın

bahçeyi süslemezse.
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ĶıŧǾa: “Ŧırāz” ism-i fāǾildür. Zįnet virici dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey senüŋ luŧf u feyżüŋden her bir gül ü gülzār-ı ħurrem ü ħandān olan źāt!
Eger ŧabǾ-ı şerįfüŋ gülşen-ŧırāz olmayaydı yaǾnį gülşene zįnet virmeyeydi, ķaçan her
gülzāruŋ gülleri ħurrem ü ħandān olurdı, dimekdür.
ﺩﺭ حریم ﺭﻭضه اﺭکاﻥ کجا اﺯ یک نهاﻝ
1773چاﺭگل

بر خالﻑ ﺭنگ ﻭ بوی هم برﻭید

23. Der-ĥarįm-i ravża-i erkān kocā ez-yek nihāl
Ber-ħilāf-ı reng ü būy hem be-rūyed çār gül
“Erkān”dan murād çār-Ǿanāśırdur ki ekŝer maĥalde Ǿanāśırı irāde eyledükleri vaķt erkān u
çār-erkān diyü istiǾāre ŧarįķiyle beyān iderler. “Be-rūyed” biter maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh! ŦabǾ-ı şerįfüŋ eger gülşen-ŧırāz-ı Ǿālem ve revnāk-perdāz-ı
ümem olsa bāġçe-i çār-erkān ĥarįminde ķaçan bir nihālden reng ü bū ħilāfı üzerine gül ü ħār
biter. YaǾnį gülde bu miŝillü reng ü bū āŝārı bulınur iken tekrār anuŋla bir dal üzerinde ħār
bitmek ħārıķ-ı Ǿade bir keyfiyetdür. Pes bu derece eżdāduŋ ictimāǾ u ittiĥādları ancaķ rengāmįz olan ŧabǾ-ı şerįfüŋ gülşen-ŧırāz-ı ravża-i kāǿinātdur. Yoħsa ravża-i çār-erkān ĥarįminde
bu miŝillü muħālif-i eşyāǿ ĥāśıl olmazdı, dimekdür.
گر ضمیرﺕ مایه آﺭایش بستاﻥ ﺩهد
24. Ger żamįret māye-i ārāyiş-i būstān dehed
[191b]
1774گل

آسماﻥ آسا شوﺩ سرچشمه انواﺭ

Āsumān-āsā şeved ser-çeşme-i envār gül
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Eger żamįr-i münįrüŋ būstāna ser-māye-i ārāyiş virürse yaǾnį
żamįr-i şaǾşaǾa-gįrüŋ ĥadįķa-i kāǿināta māye-i ārāyiş ve ser-māye-i nümāyiş virürse ol vaķt
gül mānend-i āfitāb ser-çeşme-i nūr olup Ǿālemi ġarķ-ı tāb eyler, dimekdür.

1773

Unsurlar bahçesinin avlusunda nerede bir fidandan farklı renk ve kokuya sahip olan dört gül yetirşir.

1774

Eğer senin için bahçeyi süslerse gül gökyüzü gibi nurların kaynağı olur.
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باﺩ اگر با مژﺩﻩ لطفت بعالم سر نهد
1775گل

صوﺭﺕ چین ﺭا ﺩهد اﺯ گوشه ﺩستاﺭ

25. Bād eger bā-müjde-i luŧf be-Ǿālem ser nihed
Śūret-i çįn-rā dehed ez-gūşe-i destār gül
“Śūret-i Çįn” ki Çįn’de aǾlā vü müzeyyen taśvįrden kināye. “Demed” biter, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Eger bād senüŋ luŧf u keremüŋ müjdesiyle Ǿāleme baş ķorsa yaǾnį
Ǿālemi geşt ü güźār eyleyüp luŧf u Ǿinānuŋ müjdesini neşr iderse kāǿināt bir mertebe śafā
kesb eyler ki cemādāt u muǾādat ile āmįħte olan śūret-i Çįn ki heyūlā vü bį-cān naķşdur.
Fi’l-ĥāl gūşe-i destārında gül bitürüp anı sürūr ile māl-ā-māl eyler, nāduŋ fetĥ-i ġonceye
münāsebeti olmaķ ĥasebiyle.
مرﮒ ﺩﺭ عهدﺕ بخلد اﺯ بهر گلچیدﻥ ﺭﻭﺩ
1776گل

تا برﺩ گاﻩ عیاﺩﺕ بر سر بیماﺭ

26. Merg der-Ǿahdet be-ħuld ez-behr-i gülçįn reved
Tā bered gāh Ǿıyādet ber-ser-i bįmār gül
“Merg” ölümüŋ kendisine dirler. “Çįden” düşürmege dirler. “Ǿİyādet”1777 ħaste śormaķ.
YaǾnį ħastenüŋ başına varup istifsār-ı ħāŧıra dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dāver-i Ǿadālet-güster! Zihį devlet ki devr-i salŧanatuŋda mergüŋ kendisi
ravża-i ħulde ħırāmān olur. Gül cemǾ itmek içün tā ki bįmāruŋ başına Ǿiyādete varup üzerine
gül niŝār eyleye. YaǾnį öyle degil ki Ǿahdinde ecel icrā-yı nüfūź eyleye. Belki ħasteye tesellįi ħāŧır itmek içün cennetden gül cemǾ eyleyüp başına niŝār eyler, dimekdür.
ﺩﺭ ﺩﻝ تنگ شهیداﻥ اﺯ نشاﻁ عهد تو
1778گل

ﺭﻭید اﺯ پیکاﻥ ناﻭک غنچه ﻭ ﺯ سوفاﺭ

27. Der-dil-teng-i şehįdān ez-neşāŧ-ı Ǿahd-i to
Rūyed ez-peykān-ı nāvek ġonce vü zi-sūfār gül

1775

Rüzgâr eğer senin ihsan müjdenle dünyayı dolaşsa Çin resimlerinin sarığının başına gül.

1776

Ölüm senin zamanında hasta ziyareti için götüreceği gülü cennet bahçesinden koparmaya gider.

1777

Ǿİyādet” ħaste śormaķ.

1778

Senin dönemin sevincinden şühedanın dar gönlündeki mızrağın ucundan gonca ve okun gözünden gül biter.
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“Peykān” oķ ve mızrāķ demresine dirler. Fi’l-vāķıǾ peykān ġonce resmindedür. “Sūfār” oķ
gözine dirler. Gül ile vech-i münāsebeti şu ŧarįķiledür ki yayı gez ile şaśta ķurulduķda bir
başında püskül ķalur. Reng-āmįz ibrişįm ile olduġından güle beŋzer.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Senüŋ eyyām-ı Ǿadālet-hengāmı sürūr u neşāŧuŋda şühedānuŋ diltenglerinde vāķıǾ demrelerinden ġonce vü sūfārlarından güller biter. YaǾni şühedānuŋ ki
göŋülleri žulmetüŋ tįrlerinden ħūn ile āġaşte ve reng-ā-reng ve ĥüznle teng olmışdur. İmdi
senüŋ eyyām-ı ħayr-encāmuŋda Ǿālem bir ĥāl kesb eyledi ki kemāl-i sürūrı vü neşāŧlarından
nāşį dillerinde olan āŝār-ı zaħm-ı peykāndan ġonceler ve sūfārlarından güller biter,
dimekdür.
تا ﺩﺭ افشانی کند برشاهداﻥ بزﻡ تو
1779گل

این غزﻝ ﺩﺭ باﻍ ﻁبعم میکند تکراﺭ

28. Tā dür-efşānį koned ber-şāhidān-ı bezm-i to
Įn ġazel der-bāġ-ı ŧabǾem mįkoned tekrār gül
Bundan aşaġa çend beyti teġazzül ŧarįķiyle buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt!
[192a]
Bezm-i şāhānelerüŋde cilve-rįz ħırāmān şāhidler üzerine bir miķdār gül-efşānlıķ eylemek
içün bāġ-ı ŧabǾumda bu ġazel gülleri tekrār itmekdedür. YaǾnį bāġ-ı ŧabǾumda bu ġazel
tekrār-be-tekrār güller žuhūra getürdi ki ancaķ senüŋ bezm-i şāhānelerüŋde şāhidlere gülefşānlıķ eylesün içündür, dimekdür.
چوﻥ ﺯ لطف آﺭی ببالین من بیماﺭ گل
1780گل

اﺯ پی آﺭایش تابوﺕ هم برﺩاﺭ

29. Çün zi-luŧf ārį be-bālįn-i men bįmār gül
Ez-pey-i ārāyiş-i tābūt hem ber-dār gül

1779

Senin meclisinin güzellerine inci saçmak için tabiat bahçemde bu gazel sürekli olarak gül açar.

1780

Lütfundan dolayı ben hastanın başucuna gül getiriyorsun. Tabutuma süsü için de gül getir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿaşķ u maĥabbetde żaǾįf ü naĥįf ve hevā-yı ħāl ü ħaŧŧında saħįf1781
olduġum cānān ben bįmārı görüp luŧf u keremüŋden nāşį bālįnüme Ǿıyādete1782 gelüp gül
getürdükde olmaya ki yalŋız ben żaǾįfe getüresüŋ. Hemān tābūtumı tezyįn içün daħı güller
getüresin. YaǾnį ĥayātumdan bir ramaķ ķalmışdur. Luŧf u keremüŋden bālįnüme gül įśāl
eyledigüŋde hemān tābūtum içün güller getürmege daħı baķ. Bu beytde Hind vilāyetinde
vefāt ideceklerine işāret gibi bir şeydür. Nitekim merĥūm Hind’de rıĥlet eyledüklerinüŋ
ķaśįde-i āħerde menķıbesi mürūr itmişdür. Ve daħı Hindįlerden biri vefāt eylese
miyānelerinde ķāǾidedür ki tābūtunı envāǾ-ı gūne şükūfeler ile tezyįn iderler. Ekŝer Ǿucb-ı
revāfıžları daħı anlara nažaran güller ve şükūfeler ile donadurlar.
گر بجنت بگذﺭی حاشا که ﺭضواﻥ ﺩﺭ ﺭهت
1783گل

سوسن ﻭ سنبل بیفشاند بلی ناچاﺭ

30. Ger be-cennet be-güźerį ĥaşā ki Rıđvān der-rehet
Sūsen ü sünbül be-y-efşāned belį nā-çār gül
“Belį” bunda belki maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Sen Ǿālį-cenābuŋ güźergāhı cānib-i cennete vāķıǾ olsa ĥāşā ki reh-güźerüŋde
Rıđvān sūsen ü sünbül-efşān eyleye. Belki güller ile tezyįn idüp üzerine güźerüŋüzi iftiħār
eyler. Zįrā sen źāt-ı şerįfe sūsen ü sübül lāyıķ degildür. Belki Rıđvān nā-çār güźergāhuŋı gül
ile döşedür, dimekdür.
جلوﻩ کن ﺩﺭ ﺭﻭضه تا حوﺭاﻥ بدست انفعاﻝ
1784گل

اﺯ فرﻭﻍ چهرﻩ بر پایت کنند ایثاﺭ

31. Cilve kon der-ravża tā ĥūrān be-dest-i infiǾāl
Ez-fürūġ-ı çehre ber-pāyet konend įsār gül
“Be-dest-i infiǾāl” münfaǾil ü münkesirü’l-ķalb olduķları elleriyle dimekdür. “Ez-furūġ-ı
çehre” çehrenüŋ ķızarılmasından ki ol ĥālet-i infiǾālden ve ĥasedden ser-āyed eyler.

1781

Derkenar: “Saħįf” żaǾįf aķıllu ve az fikirlü.

1782

Derkenar: “ǾIyādet” ħaste śormaķ.

1783

Eğer cennete gidersen Rıdvan senin yoluna asla susam ve sünbül saçmaz ama çaresiz gül saçar.

1784

Huriler hasetlerinden yüzleri kızararak ayaklarına gül saçsınlar diye cennet bahçesinde cilvelen.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŧāǿir-i ķudsį! Ravża-i cinānda cilve vü şįveler ile ħırāmān eyle tā ki ĥūrān
seni ol salŧanatla Ǿayān göricek infiǾāl olduķları elleriyle çehrelerinüŋ ķızarup
bozarmalarından senüŋ ħāk-ı pāyüŋe güller niŝār eylesünler. YaǾnį ĥūrįler cilvelerinden bir
mertebe ĥumret kesb eylesünler ki münfaǾil olduķları ĥālde ĥumretlerinden ħāk-ı pāyüŋe gül
įŝār eylesünler, dimekdür.
ﺯاهدا بوی مراﺩ اﺯ هر گلی ناید بیاﺩ
1785گل

تا می آلوﺩ آﻭﺭیم اﺯ خانه خماﺭ

32. Zāhidā būy-ı murād ez-her gülį ne-āyed be-yād
Tā mey-ālūd āverįm ez-ħāne-i ħammār gül
MıśrāǾ-ı evvelįde vāķıǾ “gül”den murād dil-berdür. Pes zāhide tenbįh ŧarįķiyle buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey zāhid! Her bir gülden
[192b]
būy-ı murād ĥāśıl olmaz. YaǾnį her bir dil-berden bir merām ve vuślatla dil-ārām olamazsuŋ.
Nitekim Türkįde dirler ki: Her bir ķuşuŋ eti yinmez. Ey zāhid! Gel tā ki ol güli ħammārħāne-i gülden mey-ālūd u mest getürelüm tā ki andan būy-ı murād esse yaǾnį ey zāhid!
Cānāndan būy-ı viśāl ĥāśıl degildür. Pes benümle gel tā ki anı ħammār-ħāneden mest ü meyālūd getürelüm. Zįrā ĥālet-i mestlikde būy-ı murād meǿmūldür. YaǾnį ey zāhid! Her bir
gülden murād rāyiĥası gelmez. Pes anı ħammār-ħāneden ķızarmış ve mest olmış getürelüm
tā ki ĥumret peydā idüp rāyiĥa-i murād ĥāśıl ide, dimekdür.
ﺭحمی ای ﻁالع برﻭی شاهد امید ما
1786گل

مشت خس تا کی فشانی برفشاﻥ یکباﺭ

33. Raĥmį ey ŧāliǾ be-rūy-ı şāhid-i ümiđ-i mā
Muşt-ı ħas tā key feşānį ber-efşān yek-bār gül
“Ħas” süpründi ve ħār u ħāşāka dirler. Nitekim defaǾātile źikri geçmişdür.

1785

Ey zahid her gülden (sevgiliden) murad kokusu hatıra gelmez. Şarap satıcısının evinden gülü sarhoş (sarhoş

sevgili) getirelim.
1786

Ey talih, bizim ümit sevgilimizin yüzüne bir acı. Ne zamana kadar toz toprak saçacaksın. Bir defa da gül

saç.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŧāliǾ! Şāhid-i ümįdüme bir kez merĥamet idüp beni pā-māl-i Ǿacz itme.
YaǾnį bir kez daħı şāhid-i ümįdümi muǾāvenetüŋle rūşen-dil ķıl. Ķaçana dek avuc avuc ħār
u ħāşākı yüzine śaçarsun? Bir kerre gül śaç. YaǾnį hemvāre şāhid-i emelümi giryān
itmekdesüŋ. Pes ne olur eger bir kez ħandān eyleseŋ? dimekdür.
جنت اﺯ کونین ﻭ باﻍ حسن اﺯ عرفی کز اﻭ
1787گل

هر نگاهش ﺭا بدامن هست صد خرﻭاﺭ

34. Cennet ez-kevneyn ü bāġ-ı ĥüsn ez-ǾUrfį k’ez-ū
Her nigāheş-rā be-dāmen hest śad ħarvār gül
“Ez-kevneyn” buyurduġı, Ǿavāmü’n-nāsa maħśūś olsun, dimekden kināyedür. “Ez-ǾUrfį”
ǾUrfį’den yaŋa maħśūś olsun, dimekden Ǿibāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Cennet ü ġılmān kevneyn ħalķından yaŋa olsun. Ve daħı ĥüsn-i ebed bāġı
cānib-i ǾUrfį’ye maħśūś olsun. Zįrā ol bāġ-ı ĥüsnüŋ her bir nigāhından dāmenle yüz yüŋ ve
çuval gül vardur. YaǾnį cennet Ǿavāmuŋ olsun. Ve ĥüsn-i ebed nežāreti ǾUrfį’nüŋ olsun. Zįrā
ol bāġ-ı ĥüsnüŋ śafāsı beyānında nice Ǿārif-i billāh naķd-i cānın revān-ı sūy-ı beķā-billāh
olmışlardur. Nitekim Nābį merĥūm Ħayriyye’sinde buyurur:
ŞiǾr:
Dūzaħ u cennetine hįç itme nažar
Śāĥibüŋ iste eyā nūr-ı baśar
Olma ħayret-zede-i cennet ü nār
Ol anūŋ śāĥibine Ǿāşıķ-ı zār
Ħāne-i dilde ķomaz gerd-i ĥazen
Leźźet-i nāzikį-i vech-i ĥasen
Olma dil-beste-i śūret zinhār
İdegör cānib-i maǾnāya güźār

1787

Cennet iki dünya halkının olsun ama güzellik bahçesi Urfi’ye mahsus olsun. Zira ona olan her bir bakış

yüz çuval gülü eteğinde taşır.
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Dil-berüŋ naķşına olma māǿil
Ol mezāyāsına naķşuŋ vāśıl
Ve’l-ĥāśıl Ǿārif-i billāh müştāķ-ı cemāl-i ba-kemāl-i Ĥażret-i Źü’l-celāl olmaları ĥasebiyle
cennet ki maħlūķdur, andan tecāvüz birle beķā-billāh ŧalebindedürler. Bu maĥalde ġazel
tamām olup aşaġısı
[193a]
faħriyedür.
عهد ﺩاﻭﺭ بین کز آﻥ ﺯلف ﻭ چنین حسن غیوﺭ
1788گل

میفشاند هر ﻁرﻑ بر خوابگاﻩ یاﺭ

35. ǾAhd-i dāver bįn k’ez-ān zülf ü çünįn ĥüsn-i ġayūr
Mįfeşāned her ŧaraf ber-ħˇābgāh-ı yār gül
“Ġayūr”la muttaśıf olduġı şu cihetledür ki dāǿimā bālā-pervāz u Ǿālį-maķām olup Ǿaşķa
Ǿalem-efrāz-ı meydān-ı ġayret ü miknet olduġıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ eyyām-ı Ǿadālet-encāmın śafā-yı ħāŧırlıġın nažar eyle ki ol
cānānuŋ ĥüsn-i ġayūr ĥabįbini zülfinden her ŧarafa ħˇābgāh-ı yāre gül-efşān eyler. YaǾnį
zamān-ı māżįde ĥüsn-i ġayūr ĥabįbini zülfinden cānib-i Ǿāşıķa tįr-endāz-ı taǾaddį ve nįzeperdāz-ı žulm iken şimdi dāverüŋ zamān-ı Ǿadālet-güsterin imǾān-ı nažar eyle ki ĥüsn-i
ġayūrı nerm idüp her ŧarafdan ħˇābgāh-ı yāre gül döşedür, dimekdür.
ﺩاﻭﺭا باغی است ﻁبع ﺩلفرﻭﺯﻡ کاندﺭ اﻭ
1789گل

غوﻁه ﺩﺭ آتش ﺯند چوﻥ مرﻍ آتشخواﺭ

36. Dāverā bāġį est ŧabǾ-ı dil-fürūzem k’ender-ū
Ġavŧa der-āteş zened çün murġ-ı āteş-ħˇār gül
“Ġavŧa” ŧalmaġa dirler. Ve daħı “gül”den murād şiǾridür ki güller ile memlūdur.

1788

Sultanın dönemine bak ki o zülüften ve böylesi gayretli güzellikten sevgilinin yattığı yere her taraftan güller

saçmaktadır.
1789

Ey hükümdar, benim gönül aydınlatan tabiatim öyle bir bahçedir ki güller onda ateş yiyen kuş gibi ateşin

içine dalarlar.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! ŦabǾ-ı dil-efrūzum bir bāġdur ki murġ-ı āteş-ħˇār āteşe ġavŧa urur
gibi gül anda ġavŧa urur. YaǾnį semender ķuşı āteşe ġavŧa urup perverde olduġı gibi keźālik
bāġ-ı ŧabǾuma gül ġavŧa urup andan ĥumretlü ve zįnetlü olur, dimekdür.
گر بتابد نوﺭ خوﺭشید ضمیرﻡ برچمن
1790گل

ﺭاﺯها ساﺯﺩ عیاﻥ اﺯ پرﺩﻩ عینک ﻭاﺭ

37. Ger be-tābed nūr-ı ħurşįd-i żamįrem ber-çemen
Rāzhā sāzed Ǿayān ez-perde Ǿaynekvār gül
“Tābed” tābįden’dür, yaldırmaķ maǾnāsınadur. “ǾAynek” gözlüge dirler. Pes Ǿaynek
perdesinden esrārı ıžhār eyler didügi evrāķ-ı gül, keǿenne perde olup gülden istişmām olınan
rāyiĥa-i ŧayyibe gūyiyā esrār olacaķdur ki ol rāyiĥanuŋ gülden gelmesi bi-eyyiĥāl germiyeti āfitāba muĥtācdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! żamįrüm ħurşįdi eger çemene tāb śalarsa yaǾnį çemeni
şaǾşaǾasıyla rūşenter eylerse gülüŋ gözlügi perdesinden nice nice esrār-ı muħtefį ıžhār eyler.
YaǾnį żamįrüm bir mertebe āfitābāsā tecellį vü śayķal-yāb olmışdur ki eger nūr-ı żiyāsı
pūşįde vü Ǿuķde-keşįde olan ġonceye tāb-efken olsa hezār esrār-ı ħafiyeyi ıžhār eyler. Tāb-ı
ħurşįdüŋ ġonceye reng ü bū virmesi münāsebeti ĥasebiyledür.
ﺩﺭ سرﻭﺩ ﻭصف اخالﻕ تو میریزﺩ برﻭﻥ
1791گل

بلبل ﻁبعم بجای نغمه اﺯ منقاﺭ

38. Der-sürūd-ı vaśf-ı aħlāķ-ı to mįrįzed birūn
Bülbül-i ŧabǾem be-cāy-ı naġme ez-minķār gül
“Sürūd” naġamāta dir. YaǾnį Türkį ırlamaķ. “Minķār” ķuş burnı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Senüŋ aħlāķ-ı memdūĥuŋ vaśfı hengāmı sürūdında bülbül-i
ŧabǾum minķārından naġamāt yerine gül döker. YaǾnį seni gül naġamātıyla vaśf eyler,
dimekdür.
ﺩﺭ مزاجش ﺭﻩ نیابد خشگی ﻁبع خزاﻥ
1790

Gönlümün güneşinin ışığı çimene düşerse gül perde ötesinden gözlük gibi bir sürü sırrı ortaya çıkarır.

1791

Şiirinde senin ahlakını vasf eden benim fıtrat bülbülümün gagasından nağme yerine gül fışkırmaktadır.
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39. Der-mizāceş reh ne-yābed ħuşgį ŧabǾ-ı ħazān
[193b]
1792گل

گر ﺯآﺏ ﻁبع من گرﺩﺩ ﺭﻁوبت ﺩاﺭ

Ger zi-āb-ı ŧabǾ-ı men gerded ruŧubet-dār gül
“Mizācda” vāķıǾ ĥarf-i şįn gül’e rāciǾdür. “Rüŧūbet” yaşarmaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! ŦabǾum ābı bir mertebe ħoş-güvārdur ki eger gül ol śudan kesbi rüŧūbet eylese, hergiz gezendegį-i ħuşk-ŧabǾ olan ħazān aŋa įśāl-ı żarar idebilmez,
dimekdür.
آنکه برگی اﺯ ﺭیاﺽ جوهر اﻭﻝ ندید
1793گل

گو بیاﻭﺭ باﻍ ﻁبع عرفی ﻭ بشماﺭ

40. Ānki bergį ez-riyāż Cevher-i Evvel ne-dįd
Gū be-y-āver bāġ-ı ŧabǾ-ı ǾUrfį be-şumār gül
Maĥśūl-ı Beyt: Öyle bir gül-i bį-hem-tādur ki varaķasını Cevher-i Evvel cennet ravżasında
ruǿyet itmemişdür. Pes Cevher-i Evvel’e söylenüŋ tā ki gelüp ŧabįǾat-ı ǾUrfį bāġında göre ve
andan berāy-ı ĥūrān-ı cennet bir miķdār gül cemǾ eyleye. YaǾnį ǾUrfį’nüŋ bāġ-ı ŧabǾında
žuhūr iden gül öyle degil ki miŝlini Cevher-i Evvel görmiş ola. Pes söylenin Cevher-i Evvel
gelüp bu nāzenįn güllerden cemǾ eyleyüp istişmām eyleye, dimekdür.
تا نه بیداﺩ خزاﻥ ﺩﺭ گلشن عالم شوﺩ
1794گل

منظر مرجاﻥ اساسش تا ﺯمین همواﺭ

41. Tā ne bį-dād-ı ħazān der-gülşen-i Ǿālem şeved
Manžar-ı mercān-esāseş tā zemįn hemvār gül
Maĥśūl-ı Beyt: ĶıŧǾa: Ey pādişāh! Ħazānuŋ bį-dādı ve taǾaddįsinden gülşen-i Ǿālemde gülüŋ
esās manžarı zemįn ile hemvār-ı mercān olana ķadar. YaǾnį şiddet-i ħazāndan evrāķ-ı gül
rįzān olup nihālüŋ dibinde ķızarup mercān gibi olana ķadar. Ve’l-ĥāśıl bu kāǿinātuŋ nižām

1792

Gül eğer benim fıtratımın suyundan nemlenirse sonbahar tabiatının kuruluğu onun mizacına zarar veremez.

1793

Cebrail, cennet bahçesinden o gülün yaprağını görmemiştir. Urfi’nin tabiat bahçesine gelip gülleri saysın.

1794

Dünya bahçesine sonbahar zulmü erişmesin diye gülün mercan temelli manzarı zeminle birleşmiştir.
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u intižāmı ħalel buna ķadar ki gülşen-i Ǿālemde bu aĥvāl-i gülden ħālį degildür. Her senenüŋ
ħazānı irişince:
باﺩ ایواﻥ ﺩماﻍ ﻭ ﺩیدﻩ عمر ترا
1795گل

اﺯ صفای جوهر ﻭ عطر نفس معماﺭ

42. Bād eyvān-ı dimāġ u dįde-i Ǿömr-i to-rā
Ez-śafā-yı cevher ü Ǿıŧr nefes miǾmār gül
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Gülşen-i Ǿālemde bį-dādį-i ħazāndan evrāķ-ı gül mütemādį nihāli
zemįni manžarında mercānāsā surħ olmasınuŋ Ǿādetin fesħ itmeyene ķadar eyvān-ı dimāġuŋ
ve dįde-i Ǿömrüŋ śafā-yı cehverden ve nefes-i gül Ǿıŧrı miǾmārında ābād olsun. YaǾnį eyvānı dimāġ devlet ü salŧanatuŋ nefesi Ǿıŧrį-i gülden maǾmūr ve dįde-i Ǿömr ve iķbālüŋ śafā-yı
cevher ve yāķūt ile mürūr olsun. Temmetü’l-ķaśįde.
45
Ĥarf-i Mįm ile MuǾanven Bu Ķaśįde-i Müşg-Endūdeleri Ol Sipeh-Sālār-ı Evliyā YaǾnį Şāh-ı
ǾAliyyü’l-Murtażā’nuŋ Eŝniye vü Midĥatinde Merĥūmuŋ Ķaśāǿid-i Ber-Güzįdelerindendür
[feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün]

منم آﻥ سحر بیاﻥ کز مدﺩ ﻁبع سلیم
1796تعظیم

نبرﺩ ناﻁقه ناﻡ سخنم بی

1. Menem ān siĥr-beyān k’ez-meded ü ŧabǾ-ı selįm
Ne-bered nāŧıķa nām-ı süħanem bį-taǾžįm
“ŦabǾ” çünki Ĥaķ TeǾālā ĥażretleri ķudret ü irādetiyle nįze vü mebādį-i Ǿāliyye vü kevākib
ü eflāk ĥareket ü ħiźmete āġāz eylediler. Pes eflākuŋ sürǾat-i ĥarekātından ve kemāl-i
Ǿažamet-i ĥiddetinden bir keyfiyet peydā oldı ki aŋa ŧabįǾat didiler. Nitekim
[194a]
eflākden ibtidā žuhūr iden ŧabįǾat-ı germiyet ü ĥarāret idi. Pes ol āŝār insānda daħı ĥāśıl
olduġından ve daħı bu didükleri aĥvāl insānuŋ źātında mükteseb olup anuŋla kesb-i žarāfet
1795

Senin beyninin sarayı ve ömrünün gözüne gül fıtratının temizliği ve nefesinin hoş kokusu ile mimarlık

yapsın.
1796

Ben o sihir sözlü şairim ki sağlam fıtratımın gücünden kimse adımı saygı göstermeden ağzına alamaz.
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ü şeref eyledügi ĥayŝiyetinden nihād u ŧabǾ u sirişt ismiyle müsemmā eylediler. “Nāŧıķa”
ism-i fāǾildür, nuŧķ idici dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Źātumda merkūz1797 ve genc-i istiǾdādumda meknūz olan ŧabǾ-ı selįmüŋ
istimdād u iǾāneti şerefiyle ben ol siĥr-āmįz nükte-beyān u nāŧıķa-perdāz-ı rāz-gūyānum ki
nāŧıķa eŝnā-yı güft ü şenįdde nām-ı śüħanumı bį-taǾžįm ķāle getürüp lisānından isticrā
eylemez. YaǾnį bir mertebe muǾciz-beyān ve Ǿarśa-i süħanverįde meşhūr bi’l-benānum ki
nāŧıķa nām-ı süħanumı aŋmaķ murād eyledükde, hezār taǾžįm ü tekrįm ile aŋmaġa başlar,
dimekdür. Bu maĥalde faħriye ile āġāz-ı kelām idüp buyurur ki:
منم آﻥ مایه فطرﺕ که گر انصاﻑ بوﺩ
1798فهیم

با ﻭجوﺩﻡ نتواﻥ گفت باندیشه

2. Menem ān māye-i fıŧnat ki ger inśāf buved
Bā-vücūdem ne-tevān goft be-endįşe fehįm
“Māye” ser-māye vü naķd maǾnāsınadur. Nitekim defaǾātle źikri geçmişdür. “Bā-vücūdem”
benüm öz źātumla dimekden kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol fıŧrat u āferįniş-i māye-i nuķūdum ki eger cānib-i inśāfa nažar olınsa
öz źātuma ve vücūduma fehmüŋ kendisini śāĥib-i fehm ü reǿydür diyü miŝl ü mānend itmek
mümkin olmaz. YaǾnį śıfat-ı fehm ü endįşeyi baŋa taŧbįķ ŧarįķiyle fehįmdür, dimek inśāf
olınsa Ǿayn-ı žulm ü bį-dādįdür. Zįrā ben fıŧrat-ı evvel-i māye-i rūĥ-ı revānįyüm ki Ǿindümde
fehm nāķıśu’l-Ǿaķl ve ķalįlü’l-biđāǾadur. Nitekim şāǾir dimiş: Benüm ol āferįniş-i maǾnā ki
idemez fehm yanumda pervāz.
منم آﻥ بحر لباﺏ ﺯ معانی که بوﺩ
1799یتیم

قطرﻩ آﺏ ﺯ شرﻡ سخنم ﺩﺭ

3. Menem ān baĥr-ı leb-ā-leb zi-maǾānį ki buved
Ķaŧre-i āb zi-şerm-i süħanem dürr-i yetįm

1797

Derkenar: “Merkez” ķarār idecek maĥal, “merkūz” baturılmış.

1798

Ben o yaratılış mayasıyım ki eğer insaflı olursak benim olduğum yerde düşünceye fikir sahibi diyemeyiz.

1799

Ben o manalardan dolu denizim ki su damlası sözümden utanarak benzersiz inci olmuştur.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol gevher-i maǾānįden māl-ā-māl baĥr-ı bį-gerān ve cevāhir-i esrārla lebā-leb deryā-yı bį-zevālüm ki cevāhir-i kelimātum dürr-i yetįm görince şerm ü ĥicābından
eriyüp ķaŧre-i āb olur, dimekdür. YaǾnį ol vaķt dürr-i yetįm eyvāh biz daħı kendimüzi źįķıymet Ǿaddiderdük, kelimāt-ı ǾUrfį ŧurur iken diyerek, ġalebe-i şermįden āŝār-ı germiyet-i
āfitābdan berf ü yaħ erir gibi eriyüp ķaŧre-i āb olur, dimekdür.
کر بیاﺩ سخنم عوﺩ برآتش مانند
1801شمیم

 امواﺕ شوﺩ هر ﻁرﻑ اﺯ نشر1800حشر

4. Ger be-yād-ı süħanem Ǿūd ber-āteş mānend
Ĥaşr emvāt şeved her ŧaraf ez-neşr-i şemįm
“Süħan”dan murād şiǾridür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol ŧūŧį-i şekersāyum ki eger kelimāt-ı muǾciz eylemem yādıyla Ǿūdı āteşi micmere ilķāǾ eyleseler bir mertebe nükhet-i cān-baħşā ĥāśıl olur ki neşr-i şemįminden
nihān-ħāne-i Ǿademe gitmiş emvāt fi’l-ĥāl kesb-i ĥayāt iderler. ǾŪd ile emvātuŋ vech-i
[194b]
münāsebetleri böyle ola ki eşħāśdan biri fevt olsa yanında buħūr u Ǿūd yaķup eŧrāfuŋ rāyiĥai ŧayyibe ile devr iderler. Pes buyurur ki: Eger ol Ǿūd-ı siĥr-āmįzi gevher-i eşǾārum yādıyla
micmeresine vażǾ eyleseler ol ķadar neşr-i şemįm eyler ki eŧrāfta mektūm mevtālar ne ķadar
var ise cümlesi meydān-ı ĥaşre cemǾ olur gibi kesb-i ĥayāt-ı cedįd iderler, dimekdür.
اﺯ حجاﺏ سخنم بسکه عرﻕ ﺩاﺩ برﻭﻥ
1802تسنیم

صوﺭﺕ شیشه برآﻭﺭﺩ ﺯالﻝ

5. Ez-ĥicāb-ı süħanem bes ki Ǿaraķ dāde birūn
Śūret-i şįşe ber-āverd zülāl-i tesnįm
“ǾAraķ” ǾArabįde ter dimekdür. “Śūret-i şįşe”den murād şįşenüŋ ŧışra ŧarafıdur ki aŋa śūreti žāhirį dirler. “Zülāl” ŧatlı ve leźįź ü śāfį śuya dirler. “Tesnįm” cennet enhārından birinüŋ
ismidür.

1800

Derkenar: “Ĥaşr” cemǾ, “neşr” ŧaġılmaķ.

1801

Eğer benim sözümü anarak ud ağacını ateşe bırakırlarsa kokusundan her tarafta ölüler dirilir.

1802

Sözümün utancından o kadar terledi ki cennetteki zülal suyunu ortaya çıkardı.
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Maĥśūl-ı Beyt: Süħan-ı muǾciz-beyānum ĥicābından ol ķadar ħūy-kerde vü Ǿaraķ-ber-āverde
oldı ki śūret-i şįşe zülāl-i tesnįmi ŧışra getürdi. YaǾnį şįşe ki nebātāt u cemādātdan mürekkeb
şeyǿ-i bį-cāndur. Süħanum şerminden müstaġraķ-ı Ǿaraķ olup śūret-i žāhiresinde zülāl-i
tesnįm ĥāśıl eyledi. Ve daħı meşhūrdur ki şįşeye śu ŧoldursalar dürerüŋ śūret-i žāhirįsinde
Ǿaraķ peydā eyler. Merĥūm daħı bu münāsebetle şįşeyi kendi süħanı eŝerinden ħacįl düşürüp
Ǿaraķ ĥāśıl itdürmededür, dimekdür.
ﺩﺭ حرﻡ گاﻩ ﺩﻝ ﻭ حجله گه ﻁبع من است
1803عقیم

حامله مریم ﻭ جز مریم اگر هست

6. Der-ĥaremgeh-i dil ü ĥaclegeh-i ŧabǾ-ı menest
Ĥāmile Meryem ü cuz Meryem eger hest Ǿaķįm
“Meryem”den ĥarem-i ŧabǾında vāķıǾ elfāž-ı maǾnā-gįrdür ki maǾnāya libās-ı ū olmaġa
ķābiliyeti ola. Ve daħı “Cuz Meryem”den murād elfāž-ı bį-maǾnādur ki laġviyāt olmaķ
ĥasebiyle maǾnāya žarf olmaġa ķābiliyeti olmaya. “ǾAķįm” ķıśır dimekdür. Murād bir lafž
ki aślā maǾnā cānibine güźer itmemiş ola.
Maĥśūl-ı Beyt: Żamįr-i żiyā-semįrüm ĥareminde ve ŧabǾum ĥaclegāhı eŝer-i şerefinden
Meryem ve ġayr-ı Meryem ve eger Ǿaķįm bile olursa ĥāmile olur. YaǾnį derūnum ĥareminde
olan ĥaclegāhdan ŧabǾum eŝer-i şerefinden her kim anda varsa fi’l-ĥāl ĥāmile olur, gerek
Ǿaķįm ve gerek ġayr-ı Ǿaķįm. Ve’l-ĥāśıl żamįrüme her ķanķı lafž mıżmār olursa, ĥacle-i ŧabǾ
nuŧfesi eŝer şerefinden ol lafž ĥāmile olup tevellüd-i maǾnāya istiǾdād kesb eyler. Her ne
dürlü lafž-ı bį-maǾnā olursa da baǾżılar bu beytüŋ maǾnāsın žāhirį vech üzere aħź eylemişler.
Lākin çendān leŧāfet nümāyān degildür. Zįrā merĥūmuŋ murādı ıžhār-ı kemālāt ve icrā-yı
kelimātdur. Yoħsa muŧlaķ taĥammül-i nisvān degildür. Ammā mıśrāǾ-ı
[195a]
evvelįsinde mādām ki ĥarem ü ĥacle taǾbįrlerin įrād eylemiş, mıśrāǾ-ı ŝānįde daħı Meryem
ve ġayr-ı Meryem nükte-neverd olmışlar. Murād ħāŧıruma her ne gūne lafž-ı bį-maǾnā ħuŧūr
eylerse ān-ı vāĥidde kesb-i istiǾdād-ı maǾnā olur, dimekdür.
فوﺝ فوجست معانی بدلم ﺩﺭ پرﻭاﺯ
1803

Hamile Meryem benim gönlümün hareminde ve fıtratımın gelin odasındadır. Meryem’den başkasıysa

kısırdır.
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1804نعیم

همچو مرغاﻥ اﻭلی اجنحه ﺩﺭ باﻍ

7. Fevc fevcest maǾānį be-dilem der-pervāz
Hemçü murġān-ı ulį ecniĥātin1805 der-bāġ-ı naǾįm
“Fevc fevc” bölük bölük maǾnāsına. “Ecniĥa” cenāĥ’uŋ teŝniyesidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Esrār-ı maǾānį ve elfāž-ı nā-mütenāhį meydān-ı żamįrümde fevc fevc pervāz
u ŧayerān üzeredürler. Bāġ-ı nāǾįmde iki ķanatlu murġān ŧayerān eyledükleri gibi yaǾnį bāġı cinānda murġān, ulį ecniĥātin ŧayerān u pervāz eyledükleri gibi esrār-ı maǾānį daħı keźālik
ķalbümde fevc fevc ü gürūh pervāz itmededürler, dimekdür. Beyt-i evvelįde Meryem ve
ġayr-ı Meryem’den murād elfāž-ı maǾnā olduġı bu beytüŋ mażmūnından daħı bedįhįdür.
ﺩﺭ پزیرﺩ ﺯ ﺩمم صوﺭﺕ ﺩیواﺭ حیاﺕ
1806حکیم

مایه فطرﺕ اﺯ اﻭ ﻭاﻡ کند فهم

8. Der-peźįred zi-demem śūret-i dįvār ĥayāt
Māye-i fıŧrat ez-ū vām koned fehm-i ĥakįm
“Dem”den murād nefesdür. Ve daħı “ĥakįm”den murād ŧabįbdür ki, māye-i ĥayāta anlar
devā itmek ķaydında olurlar. Ve daħı ben şol Ǿünvān-keş-i śaĥayif ve nükte-nüvįs ve
daķāyıķ-śıfatum ki eger çehre-i dįvārda muśavver ü münaķķaş śūret-i heyūlā iǾcāz-ı ǾĮsevįye
mensūb dem-i ĥayāt-baħşāmdan śaġlıķ ve dirilik ķabūlinde olursa bir mertebe ĥāźıķ u kāmil
olur ki ol vaķt fehm-i ĥakįm māye-i fıŧrat u ħilķati andan deyn alur. YaǾnį ol śūret-i dįvār
fehm-i ĥakįme ser-māye-i ĥayātı deyn virüp kendine maĥcūb itmiş olur, dimekdür.
آﻥ خرﺩمند حکیمم که بسبابه عقل
1807سقیم

گیرﻡ اندﺭ حرﻡ جوهر گل نبض

9. Ān ħıredmend ĥakįmem ki be-sebbābe-i Ǿaķl

1804

Manalar gönlümün içinde cennet bahçesindeki kanatlı kuşlar gibi sürü sürü uçmaktadır.

1805

Kanat sahibi. Ayetin tamamı: “Hamd, gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler

yapan Allah’a mahsustur. O, yaratmada dilediğini artırır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”
(Fatır/35:1)
1806

Duvardaki resim nefesimden hayat buldu ve bilgenin anlayışı ondan fıtrat mayasını ödünç alır.

1807

Ben akıllı bilgeyim ki Cveher-i Kül hareminde akıl işaret parmağı ile hastanın nabzını alırım.
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Gįrem ender-ĥarem-i cevher-i kül nabż-ı saķįm
“Sebbābe”1808 şehādet parmaġı dimekdür. “Cevher-i Kül”den murād Cebrāǿįl’dür. Ve daħı
Rūĥu’l-Ķuds ve Cevher-i Evvel ve ǾAķl-ı Evvel ve ǾAķl-ı ǾĀşir daħı dirler. “Saķįm” marįż
maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ve daħı ben ol çāre-sāz-ı emrāż-ı ħāriķa1809 ve ĥakįm-i ĥāźıķ-ı bį-miŝl ü
mānendeyüm ki sebbābe-i Ǿaķl u idrāküm istimdād u muǾāveneti eŝeriyle keyfiyet-i
saķāmetden dūr olan Cevher-i Küll’i ĥarem-i istiǾdādında nabż-ı saķįmi bulurum. Ve’l-ĥāśıl
ol ķadar ħıredmend ĥakįm ki cism-i laŧįf-i Rūĥu’l-Ķuds’üŋ beden-i ĥareminde nabż-ı saķįmi
bulup žāhire iħrāc iderüm, dimekdür. Hele bu beyt-i faħriyeyi biri bir cānibden geçmiş:
چوﻥ بباﺯیچه شوﻡ ملزﻡ اﺭباﺏ کالﻡ
1810تقسیم

خندﻩ جوهر فرﺩ است ﺩلیل

10. Çün be-bāzįçe şevem mülzem-i erbāb-ı kelām
Ħande-i cevher-i ferdest delįl-i taķsįm
“Mülzem”1811 mįm ü lām’uŋ żamları ve zā ile mįm’üŋ fetĥa vü sükūnıyla ism-i mefǾūldür,
ilzām olınmış, dimekdür. “Erbāb-ı kelām”dan murād Ǿulemā-yı Ǿižām keŝŝerehümullāh
ĥażerātıdur.
[195b]
“Cehver-i ferd” ĥukemā ıśŧılāĥında cüzǿün lā-yetecezzā1812 didükleri gevher-i aśldur ki
Ǿulemā ile ĥukemā miyānelerinde cüzǿün lā-yetecezzā vāķıǾasından ötüri tā devr-i
Ādem’den ilā-yevminā haźā1813 mübāĥaŝeler ve ŧarafeynden nice nice delįl-i Ǿaķlį ve burhānı naķlį getürüp münāzaǾalar iderler. ǾUlemā cevher-i ferdüŋ Ǿadem-i ķabūl-i tecziye źāhib
olup feleklerüŋ devr-i dāǿimligi anuŋla ŝābit-ķademdür diyü iddiǾā iderler. Ĥukemā bunuŋ
Ǿaksine źāhib olmışlardur. Nitekim bu beytüŋ mażmūnı bu Türkiyyü’l-Ǿibāre beytden ehline
maǾlūm olur. Faķįrüŋ bu Ǿilmden çoķluķ āşinālıġum yoķdur.

1808

Derkenar: “Sebbāb” söymek, taħfįf-i sįn ile sebbābe teşdįd ile şehādet parmaġı.

1809

Derkenar: “Ħāriķa” muħālif.

1810

Şaka yollu söz erbabını susturursam, cevher-i ferdin gülücüğü onun taksimine delildir.

1811

Derkenar: “İlzām” lāzım olmak dimekdür.

1812

Bölünmez parça.

1813

Günümüze kadar.
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İdince ħande-i şįrįni ol dehān-ı dü-nįm
Getürdi ehl-i kelāmuŋ ħalel Ǿaķįdesine
“Ehl-i kelām”dan murād Ǿulemādur ve deǿb-i şuǾarā üzere merĥūmuŋ daħı cānib-i
ĥukemālıġı ġālib olduġından buyururlar ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol merġūle1814-ŧırāzān-ı maǾnā ve nükte-nüvāzān-ı bį-hem-tāyum ki çün
kim bāzįçe vü laŧįfe ŧarįķiyle mülzem-i erbāb-ı kelām olursam, fi’l-ĥāl māl-ā-māl-ı derūn-ı
nedāmet ve mübtelā-yı ġarāmet olurum. Zįrā ħande-i cevher-i ferd ile leb-i şįrįni dü-nįm
olması baŋa delįl-i taķśįm1815dür. YaǾnį erbāb-ı kelāmuŋ źāhib olduķları üzere ben daħı
bāzįçe ŧarįķiyle mülzem olup fesħ1816-i münāzaǾa ile śulĥa rābıŧa virsem ān-ı vāĥidde
peşįmān olur. Zįrā ħande-i cevher-i ferd ile leb-i şįrįni dü-nįm olması baŋa delįl-i taķśįmdür.
YaǾnį andan ķaŧǾį maǾlūmum olur ki cevher-i ferd taķśįm ķabūl ider. Nice meźheb-i taķśįme
źāhib olmayum? Ve eger erbāb-ı kelāmuŋ źāhiblerine laŧįfe ŧarįķiyle mülzem olursam ħandei cevher-i ferdüŋ maĥcūbı olurum. Zįrā ħandesi baŋa delįl-i taķśįmdür, dimekdür. Vallāhu
aǾlem.
هرنفس قافله ای ﺩﺭ ﺩلم اﺯعالم قدﺱ
1817تسلیم

می ﺭسد چیست متاعش همه عجز ﻭ

11. Her nefes ķāfileį der-dilem ez-Ǿālem-i ķuds
Mįresed çįst metāǾeş heme Ǿacz ü teslįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ve daħı ben ol śayķal-zen-i mirǿāt-ı derūnum ki her nefes ve her daķįķa
Ǿālem-i Ķuds’den bāġ-ı żamįrüme bir ķāfile-i züvvār irişür. Ve anlaruŋ itĥāf u ihdā olınacaķ
emtiǾa-i źį-ķıymetleri heme Ǿacz u niyāz u teslįm ü ħoş-nüvāzdur. YaǾnį anlar ki Ǿālem-i
Ķuds’den her dem derūnum ziyāretine gelürler. Heb teslįmiyet ü Ǿacziyet ile ĥareket iderler,
dimekdür.

1814

Derkenar: “Merġūl” ķıvırcıķ śaç

1815

Derkenar: “Taķsįm” tefrįķ itmek ve ķısmet itmek.

1816

Derkenar: “Fesħ” bozmaķ.

1817

Her dem gönlüme Kudus âleminden mallarının tümü teslim ve acizlik olan bir kervan geliyor.
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ﺯهر خندی کند اﺯ چشمه ﻁبعم ببهشت
1818تسنیم

ﺩﺭ ﺩکاﻥ حالﻭﺕ نگشاید

12. Zehr-ħandį koned ez-çeşme-i ŧabǾem be-behişt
Der-i dükkān-ı ĥalāvet ne-güşāyed tesnįm
“Zehr ħandį” “şeker ħandį”nüŋ Ǿaksidür. YaǾnį acı gülüş dimekdür. “Tesnįm” cennetde bir
ırmaġuŋ adıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ve daħı ben ol śāĥib-nüfūźum ki eger çeşme-i ŧabǾum behişte zehr-ħandlıķ
muǾāmelesin eylerse, tesnįm bir mertebe
[196a]1819
mesmūm u maġmūm olur ki der-i dükkān-ı ĥalāvet ü leźźeti güşād eylemez. YaǾnį tesnįm-i
ŧabǾum çeşmesinüŋ zehr-ħandlıġın göricek Ǿādet-i ķadįmesi olan eŝer-i ĥalāveti pūşįde idüp
der-i dükkān-ı leźźeti güşād eylemez tā ki ŧabǾum çeşmesi şeker-ħandın görmeye, dimekdür.
با چنین ﺭتبه که می گویم هجوست مرا
1821عدیم

 اﺩﺭاک بوﺩ فانی ﻭ انصاﻑ1820بسکه

13. Bā-çünįn rütbe ki mįgūyem ü hicvest me-rā
Bes ki idrāk buved fānį vü inśāf Ǿadįm
“ǾAdįm” faǾįl vezninden yoķ olucı olurdı, dimekdür. Ve bālāda źikr eyledükleri faħriyeyi
keǿenne maķbūl-ı nažarları olmayaraķ buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Bu mertebe faħriye ki kendi Ǿaleyhüme söyledüm, baŋa hücūm u meźemmet
meŝābesindedür. Zįrā müsteĥaķ-ı ŝenā ve şāyeste-i sitāyiş olduġum derecelerinde eger
naġme-serāyān-ı ŝenā olmış olśaydum idrākuŋ kendisi fenā ve inśāf daħı Ǿadįm ü nā-peydā
olurdı. YaǾnį eger müsteĥaķ-ı sitāyiş olduġum mertebelerde nefsümi medĥ eylesem keŝret-i

1818

Eğer tabiat pınarım cennetin yüzüne bir acı gülümserse, Cennet pınarı tatlılık dükkanının kapısını açmaz.

1819

Yazmada kırmızı kalemle 389’dan sonra 400’e atlanmış. Takip kelimesi kontrol edilince bunun sadece bir

numaralandırma hatası olduğu anlaşılmaktadır.
1820

Derkenar: “Bes ki” yeter ki zįrā dimekdür.

1821

İnsaflarının fani ve idraklarının yok olduğundan, öyle yüksek mertebede şiir söylerim ama yine bana hiciv

yazmışlar.
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liĥāž1822-ı ħayāl u tefekkürden idrāk-ı kesb-i fenā vü maĥviyet ve inśāf daħı bįrūn-ı dāǿire
peydā vü Ǿademiyet iderdi. Pes bu taķdįrce kendimi ŝenā itmek derece-i hicv ü
meźemmetdür. Lākin ne çāre, bu miķdārla iktifā eyledüŋ, dimekdür.
با من اﺯ جهل معاﺭﺽ شدﻩ نامنفعلي
1823عظیم

که گرﺵ هجوکنم این بوﺩﺵ مدﺡ

14. Bā-men ez-cehl muǾārıż şode nā-münfaǾilį
Ki gereş hicv konem įn buvedeş medĥ-i Ǿažįm
“MuǾārıż” ism-i fāǾildür muǾāraża idici, dimekdür. “Nā-münfaǾil” infiǾāl olınmış, cāhil ü
ebter dimekdür. “Ķadĥ” źem ü red maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm işbu üç beytden aşaġıki tafđįliyet-i Ĥażret-i Pā[di]şāh-ı Düldülsüvāruŋ baĥŝinde ifrāŧ-ı cehlinden nāşį bir cāhil muǾārıż ve şol mertebe cāhil ki eger anı
ķadĥ u meźemmet eylesem, aŋa ol meźemmet ve derece-i ŝenā vü ŧaĥiyātdur. YaǾnį ben
Ĥażret-i Zevcü’l-Betūl ve ol źāt-ı seyfü’l-meslūl1824 yaǾnį ǾAlį-i Ǿālį-ķadri sāǿir Çehār-ı Yār
ĥażerātından tafđįliyet baĥŝinde bir nā-münfaǾil baŋa muǾārıż olmışıdi. Öyle cāhil ki aŋa
ķadĥ u meźemmet derece-i taĥsįn ü taĥiyyātdur. Merĥūmuŋ bu beytlerinde bu mertebe sūziş
ü güdāzişi öteden berü ķāǾide ve meslek-i şuǾarā-yı ǾAcemdür. Nitekim maǾnā-yı tāzeye
revnaķ-ŧırāz-ı śūret olan Şevket ve Śāǿib ķaśāǿidlerinde revişleri ǾUrfį revişleri gibi medĥ-i
ǾAlį’de ziyāde ihtimāmları vāķıǾdur. Keźālik bülbül-i Şįrāz yaǾnį Ĥāfıž-ı maǾnā-nüvāzsa
zevc-i ǾAlį Fāŧıma Ħayru’n-nisā śallū Ǿalā-seyyidinā Muśŧafā ķaśįdesinde daħı böylece
medĥ buyurmışlardur. Ve daħı Kelįm-i Hemedānį ve Ŧālib-i Şirvānį vesāǿir ķatı vāfir şuǾarā
bu meslegi iħtiyār eylemişlerdür. Egerçi ehl-i sünnet meźhebinde nā-maǾķūl u nā-revā vü
nā-maķbūl u sezā bir keyfiyetdür. Ammā ekŝer-i ehl-i taĥķįķ bu şāǾirlerüŋ
[196b]
tafđįliyet ħuśūśında taǾyįb buyurmamışlardur. Ǿaķāǿid-i Celāl gibi.
که بصد قرﻥ ﺩگر امر بدیهی نکند

1822

Derkenar: “Liĥāža” mülāĥaža itmek.

1823

Bir utanmaz, cehaletinden bana düşman olmuş ama eğer ona hiciv yazarsam onun için büyük bir övgü

sayılır.
1824

Derkenar: “Meslūl” ķabından çıķmış nesne dimekdür.
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1825تفهیم

عقل اﻭﻝ ببراهین مبینش

15. Ki be-śad ķarn-ı diger emr-i bedįhį ne-koned
ǾAķl-ı evvel be-berāhįn-i mübįneş tefhįm
“Śad ķarn” baŧnen baǾde baŧnin1826 ilā-yevmi’n-nihāyeden1827 kināye ola. Yāħūd śad remz ü
nükte dimek ola, “berāhįn” cemǾ-i burhāndur. “Mübįn” āşikāre dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Şāh-ı Murtażā kerremallāhu vechenüŋ baĥŝi ĥaķįķatini ki ben iddiǾā
itmekdeyüm, heyhāt ki cāhla anı tefhįm ve bildürmek mümkin ola. Zįrā bu baĥŝüŋ ĥaķįķatini
tefhįm içün eger śad hezār rumūz u nükāt söylese yine Ǿaķl-ı evvel berāhįn-i mübįn ile cāhile
tefhįm ve aŋlatdurmaķ idemez. YaǾnį Ǿaķl-ı evvel bu baĥŝüŋ ıžhār-ı ĥaķįķatiçün hezār nükte
ve berāhįn-i mübįn getürse yine cāhil mülzem olmayup muǾārıżlıġından ķalmaz. Yāħūd
dimek olur ki eger Ǿaķl-ı evvel ki murād Cebrāǿįl’dür, baŧnen baǾde baŧnin tā yüz ķuşaġa
varınca gelicek zamāne içün hezār berāhįn-i mübįn getürüp taśĥįĥ-i mādde ile ħalķı bu
baĥŝüŋ ĥaķįķati meźhebi üzere iźhāb1828 itdürmek murād eylese yine ĥaķįķat-i ĥāl bildürmek
ve bu ħuśūśı emr-i bedįhį itmek muĥāl ķabįlindendür. YaǾnį muǾārıż ve bu baĥŝüŋ ĥaķįķati ĥāline münkirįne mektebde ĥālet-i śabāvetinde taǾlįm eyledügi iǾtiķāddan yüz çevirmez.
Ve daħı bu baĥŝüŋ ŧarafından muǾārıżlıġı tā hicret-i Ĥażret-i Rāz-dār-ı Vaĥy-i Cenāb-ı
Rabbü’l-Ǿİzzet śallallāhu TeǾālā Ǿaleyhi ve sellemden berü ķalmışdur. Pes şimdi Ǿaķl-ı evvel
gelecek ħalķın irşādıçün hezār berāhįn-i mübįn der-pįş eylese yine Ǿadem-i imkāndur.
Baĥŝden murād bālāda źikri mürūr iden tafđįliyet ħuśūśıdur.
هیچ اﺯ این بیم ﺩلم ﺭا نبوﺩ گرﺩ مالﻝ
1829الیم

گرچه این ﻭاقعه بسیاﺭ عذابست

16. Hįç ez-įn bįm-i dilem-rā ne-buved gerd-i melāl
Gerçi įn vāķıǾa bisyār Ǿaźābest elįm
ĶıŧǾa:

1825

Akl-ı evvel apaçık deliler getirse, yüz asır konuya açıklık getirip anlatamaz.

1826

Nesilden nesile, soydan soya.

1827

Kıyamete kadar.

1828

Derkenar: “İzhāb” gidermek

1829

Bu olay çok acılı bir azap olduğu hâlde, korkudan gönlüme hüzün tozu konmaz.
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Maĥśūl-ı Beyt: Bu baĥŝ-i ĥaķįķat-eŝerüŋ ħavfı melālinden aślā göŋlüme ġubār-ı küdūret įrāŝ
eylemez. Egerçi bu vāķıǾayı tefhįm-i Ǿām itmek Ǿaźāb-ı elįm ise de yaǾnį Ĥażret-i Şāh-ı
Düldül-süvāruŋ tafđįliyet ħuśūsını ıžhār u ifhām-ı Ǿām itmek keyfiyet-i düşvār ve Ǿaźāb-ı
elįmdür. Lįkin ħavf-ı Ǿāmdan miķdār-ı źerre göŋlüme ġubār-ı melāl-āŝārı įrāŝ itmez. Ve’lĥāśıl sāǿir aśĥāb-ı kirām Rıđvānullāhi TeǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįnden Ĥażret-i Murtażā’yı
tafđįl itmem ħuśūśından hįç efrād-ı nāsdan pervām olmayup āşikāre söylerüm, dimekdür.
ﺯاﻥ که اﺯ مشک سخن شاﻩ ﺩﻡ استشماﻡ
1830عمیم

حالت جمله کند منکشف اﺯ لطف

17. Z’ān ki ez-müşg-i süħan şāh dem-i istişmām
Ĥālet-i cümle koned münkeşif ez-luŧf-ı Ǿamįm
Maĥśūl-ı Beyt: Kemer-bend-i ġayret olduġum baĥŝ-i meźkūrı ifhām-ı Ǿām ve aǾlām-ı ħāmān
itmede Ǿaźāb-ı elįm ve ehl-i cehlden bįm ü ħavfdan ħālį degildür. Lākin āŝār-ı melālden
göŋlüme įrāŝ-ı
[197a]
ġubār itmeden daħı aślā bürūǾ itmem. Zįrā Ĥażret-i İmām-ı İns ü Cān sitāyişgerligine
müteǾallıķ cevāhir-i kelimātı müşkinden hengām-ı istişmāmda Ǿāmme-i Ǿālemiyān muĥįŧ ü
şāmil, luŧf u keremi şerefinden cümle ĥāleti ve esrār-ı mestūreyi münkeşif eyler. YaǾnį ol
dem ki şāh isminüŋ semenini müşkinden istişmām eyleyem, anuŋ Ǿāmmeye şāmil luŧf u
kereminden bir ĥālet gelür ki kāffe-i esrār-ı nihānı baŋa Ǿayān u nümāyān olup miyāne-i
muǾārıżāna şįrvār mehābet-āŝārlā duħūl iderek anları ilzām itmekde hįç meşaķķat çekmem,
dimekdür. Pes baĥŝ-i meźkūr u muǾārıżuŋ Ǿadem-i ilzām ile mālā-kelām itmedügi ħuśūśı
işte bu gelecek şāh beytdür. Ve min-Allāhu’t-tevfįķ.
ﺩﻭﺵ بر ﺩﻭﺵ نبی ﺩﺭ شرﻑ ﺫاﺕ علي
1831کریم

که عدیمست عدیلش چو خداﻭند

18. Dūş-ber-dūş-ı nebį der-şeref-i źāt-ı ǾAlį
Ki Ǿadįmest Ǿadįleş çü Ħudāvend-i kerįm

1830

Çünkü şah söz miskini kokladığı zaman kapsayıcı lutfundan dolayı herkesin durumunu anlar.

1831

Ali, yüce zatının şerefinde peygamber ile omuz omuzadır ve Allah gibi eşi benzeri yoktur.
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“Dūş-ber-dūş” omuzı berāber. YaǾnį müsāvį dimekdür. “ǾAdįl” nažįr ü miŝl maǾnāsındadur,
şeref-i źātdan murād Ĥażret-i Seyyidü’l-ebrār śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ile Murtażā
ǾAlį’nüŋ gerek cānib-i nesebden ve gerek ŧaraf-ı nūr-ı źātdan müsāvį olduķlarıdur. Dimek
degildür ki nübüvvet ħuśūśında müsāvį ola. Belki Ĥażret-i Ĥabįb-i Ħātemü’l-Enbiyā ve
Server-i Murselįn olduġı gibi ol Ĥażret daħı Şāh-ı Evliyā ve Server-i Etķıyādur. Nūrbaħşende ħod ĥadįŝ-i şerįfde mervįdür ki: Ene [ve] ǾAlį min-nūrin vāĥidin1832 ķaldı ki
nübüvvet ile velāyetüŋ şeref-i źātda dūş-ber-dūş olduķları bu ebyātlardan daħı nümāyāndur.
ŞiǾr:
نبوﺕ حاکم فرماﻥ ﺭﻭای مسند تشریع
ﻭالیت خاﺯﻥ انواﺭ سرالغیت الیحصی
نبوﺕ کیمیای مس سرشت پوته اﺩﺭاک
ﻭالیت ﻭاصل اکسیر اجزا خانه علیا
نبوﺕ صاحب ترفیع بخش ﺭایت احکاﻡ
ﻭالیت حاجب خلوﺕ سرای عزﺕ احمی
نبوﺕ افتاﺏ نوﺭ پاﺵ مشرﻕ اﻅهاﺭ
1833اخفا

ﻭالیت گوهر گنجینه گیر مغرﺏ

Nübüvvet ĥākim-i fermān-revā-yı mesned-i teşrįǾ
Velāyet ħāzin-i envār-ı sırrü’l-ġayb-ı lā-yuĥśā
Nübüvvet kįmiyā-yı mis-sirişt-i pūte-i idrāk
Velāyet vāṣıl-ı iksir-i eczā-ħāne-i Ǿulyā
Nübüvvet ṣāḥib-i terfiǾ-baħş-ı rāyet-i aḥkām
Velāyet ḥācib-i ḥalvet-serāy-ı Ǿizzet-i aĥmā
Nübüvvet āftāb-ı nūr-pāş-ı maşrıḳ-ı iẓhār

1832

“Ben [ve] Alî bir nurdanız.” (Telhisu Kitabi’l-Mevzua li-ibni’l-Cevzi, E’z-Zehebî, Thk.: Yasir bin ibrahim

bin Muhammed Abu Tamim, Mektebetü’r-Rüşd Yayınevi, 1. Baskı, Riyad, h.1419/m.1998, c.1, s.111.)
1833

Nübüvvet, şeriat makamının emir veren hükümdarıdır. Velilik ise sayısız gayb âleminin sırlarının

nurlarının hazinedârıdır. Nebîlik, idrak potasının gümüş asıllı kimyasıdır. Velilik (ise) yüce maddeler evinin
iksirine kavuşmuştur. Velayet, uhra toprağından yapılan yüce evin iksirine ulaşmıştır. Nebîlik, ahkam
bayrağının terfi verici sahibidir. Velilik ise en iyi koruyucu (Allah’ın) şeref sarayının hareminin perdedârıdır.
Nebîlik, doğunun nur saçan güneşidir. Velilik (ise) gizlilik batısının hazine avlayan incisidir. (Nâbî)
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Velāyet gevher-i gencine-gįr-i maġrib-i iħfā
Pes maǾlūm olur ki nūr-ı nübüvvet-i Nebį ve nūr-ı velāyet-i ǾAlį bir cevher-i ferd imiş ve
daħı niŧāķ-bend-i müvāħāt-ı aśĥāb rıđvānullāhi teǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįn vaķtinde Śıddįķ-i
Ekber ile ǾÖmerü’l-Fāruķ ve ǾOŝmān-ı Źi’n-nūreyn ile ǾAbdu’r-raĥmān ibni ǾAvf bend-i
müvāħāt ve keźālik sāǿirler daħı Ǿuķde-bend-i birāderį itmāmından śoŋra Ĥażret-i Şāh-ı
Evliyā niyāzmend-i Seyyidü’l-Enbiyā oldı ki āyā ben kimüŋle gerdende müvāħāt idem
didükde Ĥażret-i Ĥabįb-i Ħudā buyurdılar ki: Yā ǾAlį ente aħį fi’d-dünyā ve’l-āħireh1834 ve
daħı bu ĥadįŝ-i şerįfden istidlāl olunur ki buyurmuşlardur: Ene medinetü’l ilmi ve ǾAliyyun
bābuhā1835. Pes ǾAlį, şehr-i Ǿilme
[197b]
bāb olınca bāb-ı bismillāh olmış olur. Nitekim kendileri buyururlar: Ene noķŧatün ŧaĥte’lbāǿi, el-Ǿilmu noķŧatün keŝŝereha’l-cāhilūn1836 beyt anuŋ çün sırr-ı bismillāhdadur cümle
maŧlablar didi. Ĥayder benüm ol noķŧa-i mevżuǾa taĥte’l-bā bu maĥalde ķāl u ķįl çoķdur.
Nitekim ehl-i sünnet ve cemāǾat meźhebi Ǿulemāsıyla şiǾįler ider. Lįkin inśāf olınsa
ǾUrfį’nüŋ bu beytde hįç vechile ħaŧāsı olmaduġı ehline maǾlūmdur. Zįrā şeref-i źāt-ı
Muĥammed ve ǾAlį bir nūr-ı vāĥid olduġı nice berāhįn-i ķaŧǾį ile istidlāl olınmışdur. Bu
faķįrüŋ çoķluķ imtiyāz1837-ı iķtidārum olmaduġından şeref-i źāt-ı Nebį ve maşrıķ-ı źāt-ı Velį
dūş-ber-dūş olduķları işte Nābį merĥūmuŋ ķaśįdesini müŧālaǾa buyursunlar. Ve ekŝer-i
ehlullāh daħı bu ķavle źāhib olmışlardur. Lākin zāhid-i ħuşk-śıfata ĥaķįķat-i ĥāl iǾlām u
ifhām itmek muĥāldür.
Ķaśįde:
کس پی نبرﺩ ﺩﺭ شرﻑ ﺭفعت علی
جز حضرﺕ محمد ﻭ جز حضرﺕ علی
شدی بینک نه کنج عدﻡ ﺭیزﻩ خواﺭ جوﺩ

1834

“Yâ Alî sen benim dünyada ve ahirette kardeşimsin.” (Silsiletü’l-Ehadisü’d-Daife ve’l-Mevzua ve

Eseruhe’s-Seyyi fi’l-Umme, el-Albani, Darü’l-Maarif Yayınevi, 1. Baskı, Riyad, s.351).
1835

Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. (Hakim Nişaburi, c. 3, s. 126, el-Müstedrek ale’s Sahiheyn, Thk.:

Mustafa Abdulkadir Ata, Daru’l Kutubu’l İlmiye, Beyrut)
1836

Ben ilmin “b” harfinin altında bir noktayım. Bu noktayı cahiller çoğalttı. (Keşfü’l-Hafâ, El-Aclûnî, thk.:

Ahmed el-Kallâş, Müesssesetu’r-Risale Yayınevi, 2. Baskı, h.1421 c. 2, s. 87.)
1837

Derkenar: “İmtiyāz” ayırmaġa dirler.
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اﺯ جوﺩﺕ محمد ﻭ اﺯ جوﺩﺕ علی
آمیخته است ﻅاهر ﻭ باﻁن بیکدیگر
ﺩﺭ کسوﻑ محمد ﻭ ﺩﺭ کسوﻑ علی
پوشیدﻩ نوﺭ ﺫاﺕ اﺯﻝ جامه ﻅهوﺭ
ﺩﺭ صوﺭﺕ محمد ﻭ ﺩﺭ صوﺭﺕ علی
ﺩﺭیافت خسته کاﻥ عما 1838پرتو حیاﺕ
اﺯ ﻁینت محمد ﻭ اﺯ ﻁینت علی
جهل عما گریخت بدﺭﻭاﺯﻩ عدﻡ
اﺯ سطوﺕ محمد ﻭ اﺯ سطوﺕ 1839علی
عالم ﺯکاتخواﺭﻩ ﻭجوﺩ جوﺩ شد
اﺯ خلقت محمد ﻭ اﺯ خلقت علی
چشم امید خلق جهاﻥ نوﺭ ﺭشد یافت
اﺯ حجت محمد ﻭ اﺯ حجت علی
شد کرﺩ کفر ﺯ میداﻥ کاﺋناﺕ
اﺯ غیرﺕ محمد ﻭ اﺯ غیرﺕ علی
انواﺭ فضل ﻭ پرتو آثاﺭ شعله یافت
اﺯ ﺩعوﺕ محمد ﻭ اﺯ ﺩعوﺕ علی
اشراک کفر ﻭ سایه اسالﻡ یا فتند
اﺯ ﺭافت 1840محمد ﻭ اﺯ ﺭافت علی
صحن جهاﻥ ﺯ شهد شهاﺩﺕ لبالبست
اﺯ نعمت محمد ﻭ اﺯ نعمت علی
شاهاﻥ صدﻕ ﻭ عدﻝ ﻭ حیا شمع شاﻥ شدند
هم صحبت محمد ﻭ هم صحبت علی
ایشاﻥ اساﺱ بخش مباﺋی ﺩین شدند
اﺯ همت محمد ﻭ اﺯ همت علی
اهل ﻭفا سعاﺩﺕ ﺩاﺭین یافتند
اﺯ قربت محمد ﻭ اﺯ قربت علی
اﺯ کوﻩ باﻡ الﺕ ﻭ هبل سرنگوﻥ

شدند1841

اﺯ هیبت محمد ﻭ اﺯ هیبت علی
Derkenar: “ǾAmāǿ” şol ŧumana dirler ki ŧaġlar başında olur.

1838

Derkenar: “Saŧvet” ĥamle eylemek ve ķahr itmek ve ġażab itmek, cemǾi saŧavāt gelür.

1839

Derkenar: “Reǿfet” esirgemek ve şefķat itmek “raǿūf” gibi.

1840

Derkenar: “Mebānį” temel ve binānuŋ cemǾi.

1841
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اﺯ مهر ﻭ ماﻩ ﻁبل بشاﺭﺕ ﺯﺩست چرﺥ
ﺩﺭ نوبت محمد ﻭ ﺩﺭ نوبت علی
ﻅلماﺕ کفر چوﻥ ﺩﺭ خیبر شکسته شد
اﺯ قوﺕ محمد ﻭ اﺯ قوﺕ علی
گرﺩﻭﻥ بچشم مهر ﻭ مه آتش توتیا کشد
اﺯ تربت محمد ﻭ اﺯ تربت علی
ﺩیواﻥ حشر ﻭ ﺭﻭضه جنت لبالبست
اﺯ شوکت محمد ﻭ اﺯ شوکت علی
خوﺭشید چوﻥ بالﻝ ﻭ قمر همچو قنبرست
ﺩﺭ خدمت محمد ﻭ ﺩﺭ خدمت علی
[198a]
شاﻥ شرافتست بعالم که شد ﻅهوﺭ
اﺯ ﺫاﺕ محمد ﻭ اﺯ ﺫاﺕ علی
قدﺭ نبوتست ﻭ ﻭالیت جهاﻥ فرﻭﺯ
اﺯ غزﺕ محمد ﻭ اﺯ غزﺕ علی
شاﻥ شریعتست ﻭ ﻁریقت بلندتر
ﺩﺭ ﺩﻭلت محمد ﻭ ﺩﺭ ﺩﻭلت علی
نابی ﺯهوﻝ غم که ﺭها می کند ترا
1842علی

1842

جز ﺭافت محمد جز ﺭافت

Hz. Muhammed ve Hz. Ali’den başka kimse şeref yüceliğine erişemez. Muhammed ve Ali’nin iyiliğinden

yokluk hazinesi onların cömertlik kırıntısına muhtaç oldu. Muhammed ve Ali'nin güneş tutulmasında zahir ve
batın birbirine karışmıştır.
Muhammed ve Ali’nin şeklinde ezel zatının nuru zühur elbisesini giymiştir. Muhammed ve Ali’nin
yaratılışından kör hasta hayat ışığı almıştır. Muhammed ve Ali’nin yaratılışından kör cahil yokluk kapısından
kaçtı. Muhammed ve Ali’nin kuvvetinden dünya ihsan vücudunun zekât yiyicisi oldu. Muhammed ve Ali’nin
yaratılışından dünya halkının umut gözü büyüme ışığı buldu. Muhammed ve Ali’nin delilinden varlık
meydanından küfr tozu yok oldu. Muhammed ve Ali’nin gayretinden fazilet nurları ve şule eserleri buldu. Hz.
Muhammed ve Ali'nin davetiyle kafir ve müşrikler İslam gölgesini buldular. Muhammed ve Ali’nin
merhametinden dünya sahası şehadet şerbetiyle dopdoludur. Muhammed ve Ali’nin nimetinden doğruluk ve
adalet haya şahları onların mumu oldular. Muhammed ve Ali’nin dostları oldukları için din temellerini atanlar
oldular. Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin himmetiyle vefa ehli iki dünya saadetini buldular. Hz. Muhammed ve
Hz. Ali’ye yakınlığından Lat ve Hubel putları devrildiler. Hz. Muhammed ve Hz. Ali’nin heybetinden felek
güneş ve ay üzerinde müjde davulunu çalmıştır. Hz. Muhammed ve Hz. Ali döneminde küfür karanlığı Heyber
Kapısı gibi kırıldı. Muhammed ve Ali’nin toprağından felek güneş ve ayın gözüne ateş sürmesini çekti.
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Bu baĥŝi merĥūmuŋ buyurduġı gibi bu devrde Cevher-i Evvel nice berāhįn-i mübįn ile
gelmek iķtiżā eylese yine şįǾaları bildüklerinden ve sünnįleri iǾtiķādlarından ayırup
müttefeķun Ǿaleyh1843 idemez. Anlaruŋ maĥabbeti öte cānibe bunlaruŋ maĥabbetleri beri
cānibedür. Eger imǾān-ı nažar olınsa cümle dilekleri birdür. Lākin žāhiren birbirine muħālif
görinürler. Fi’l-vāķıǾ ber-muķteżā-yı şerǾ-i şerįf efđaliyet-i Śıddįķ-i Ekber āşikārdur. Lākin
şeref-i źāt-ı ǾAlį ve ķurbet-i ǾAlį, cümlesinden efzūnterdür her vechile.
Maĥśūl-ı Beyt: Şeref-i źāt cihetinden Ĥażret-i ǾAlį Ĥażret-i Nebį śallį Ǿaleyhi ve selleme
dūş-ber-dūş ve müsāvį idi. Ol bir źāt-ı şerįf ki Ħudāvend-i ǾAlįm gibi anuŋ miŝl ü nažįri
gürūh-ı evliyāda vuķūǾ bulmamışdur. YaǾnį ol Ĥażret ĥaseb ü neseb cānibinden ve ķarābeti Ĥażret-i Rāz-dār-ı Vaĥy-i Rabbü’l-Ǿİzzetle şeref-i źāt cihetiyle müsāvį olduķdan ġayrı öyle
bir Ǿālį-cenābdur ki Ħudāvend-i ǾAlįm ü Baśįr ü SemįǾ Cenāb’uŋ miŝl ü mānendden
münezzeh olduġı gibi ol daħı Ǿālemde miŝl ü mānendden berįdür. Ve’l-ĥāśıl māder-i fıŧrat
aŋa Ǿadįl ü nažįr ŧoġurmamışdur, dimekdür.
آﻥ که با مرتبه همت اﻭ اﻭﺝ حضیض
1844جسیم

آﻥ که با ناﺯکی ﻁبع ﻭی اندیشه

19. Ān ki bā-mertebe-i himmet-i ū evc-i ĥażįż
V’ān ki bā-nāzikį-i ŧabǾ-ı vey endįşe cesįm
“Ĥażįż” pestligüŋ ħorlıġı ve zelįlligi dimekdür. “Cesįm” cüsselü dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol ĥażret bir śāĥib-i reǿfet ü mekremetdür ki anuŋ Ǿažamet-i rütbesi
himmetiyle ĥażįż rütbe-i vālā-yı evci kesb eyler. YaǾnį ĥażįż ki fıŧrat-ı źātiyyesi aślıdur. Ol

Muhammed ve Ali’nin şevketinden mahşer divanı ve cennetler dopdoludur. Muhammed ve Ali’nin hizmetinde
güneş Bilal gibi ve ay Kanber gibidir. Muhammed ve Ali’nin zatından şerefin şanı dünyaya geldi. Muhammed
ve Ali’nin hürmetinden dolayı nebüvvetin ve velayetin değeri dünyayı aydınlattı. Muhammed ve Ali’nin
devletinde şeriatin ve tarikatin makamı daha yüksektir. Ey Nabi! Muhammed ve Ali’nin merhametinden başka
kim seni keder korkusundan kurtaracak?
1843

Sözlükte “üzerinde ortak karara varılan şey” anlamına gelen müttefekun aleyh tabiri, hadis ıstılahında

Buhârî ile Müslim’in Câmi’u’s-Sahih adlı eserlerinin her ikisinde de yer alan hadislere denir. Bu tür hadisler,
sahih hadisler arasında ilk sırayı alır.
1844

O zat ki onun himmet mertebesi yanında doruk en alçaktadır. Tabiatının inceliği karşısında düşünce

cüsselidir.
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źātuŋ himmetine mažhar düşince keyfiyet-i evci kesb eyler. Ve daħı öyle bir źāt-ı kerįmü’şşāndur ki ŧabǾ-ı nezāket-perveri eŝeriyle endįşe ki ħayālden Ǿibāret bį-vücūd bir ĥāldür,
hemān-dem mücessem eyler, dimekdür.
آید اﺯ ﺩﻭﺭ چوسیالﺏ سیاهی بنظر
1845نسیم

متﺄثر شوﺩ اﺯ برﻕ عتابش چو

20. Āyed ez-dūr çü seyl-āb-ı siyāhį be-nažar
Müteǿeŝŝir şeved ez-berķ-i Ǿitābeş çü nesįm
Maĥśūl-ı Beyt: Seyl-ābāsā ıraķdan nažara reng-i siyāhį peydā idüp gelür. fi’l-meŝel nesįm ol
źāt-ı tamāmuŋ berķ-i Ǿitābından müteǿeŝŝir olursa yaǾnį bir maĥal iśābet-i berķ ile muĥrįķ
ve reng-i siyāhį kesb eyledügi gibi eger nesįm-i Ĥażret-i Şeh-süvār-ı Meydān-ı Velāyet’üŋ
berķ-i Ǿitābından müteǿeŝŝir olursa, hemān nesįm ıraķdan nažar-ı dįdeye mānend-i seyl-āb-ı
siyāh ve muĥriķ görinerek gelür. YaǾnį nesįm ki
[198b]
bį-cism bir eŝerdür, iśābet-i Ǿitāb-ı şāhįden reng-i siyāh kesb eyler, dimekdür.
خانه ﺯاﺩ خرﺩﺵ جوهر اﻭﻝ با ﻭي
1846سقیم

گفت کای ﺩانش من ﺩﺭ بر علم تو

21. Ħāne-zād-ı ħıredeş Cevher-i Evvel bā-vey
Goft k’ey dāniş-i men der-ber-i Ǿilm-i to saķįm
“Ħāne-zād” evde ŧoġmış ve perverde olmış ķula dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol āfitāb-ı cihān-tābuŋ ħıredi ħāne-zādına Cevher-i Evvel didi ki: Ey ħānezād-ı ħıred ǾAliyyül-Murtażā benüm dāniş ü Ǿilmüm senüŋ Ǿallāmeligüŋ nezdinde saķįm ü
bį-iǾtibārdur. YaǾnį Cevher-i Evvel ol źāt-ı memdūĥu’ś-śıfātuŋ Ǿaķlı ħāne-zādı olan ġulāma
iǾtiźār ŧarįķiyle didi ki: Senüŋ dāniş ü Ǿilmüŋ Ǿindinde benüm dānişüm saķįm vāķıǾ olmışdur.
Kāşki benüm daħı dānişüm Ǿilmüŋ miķdārı olaydı, dimekdür.
حرفی اﺯ مصلحتت گویم ﻭ اﺯ من بپذیر
1845

Rüzgâr onun gazap yıldırımından etkilenirse uzaktan siyah bir sel gibi görünür.

1846

Onun akıl evinde doğan Cebrail ona ey ilminin yanında bilgimin noksan olduğu, dedi.
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1847ﺫمیم

این سخن گرچه ﺯﺭاﻩ اﺩﺏ افتاﺩﻩ

22. Ĥarfį ez-maślaĥatet gūyem ü ez-men be-peźįr
Įn süħan gerçi zi-rāh-ı edeb üftād źemįm
ĶıŧǾa:
“Ĥarf”den murād kelāmdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŝemere-i devĥa-i velāyet v’ey naħliśtan-ı meydān-ı velāyet!
Maślaĥatuŋdan ötüri bir ĥarf söylesem gerek ve daħı kemterįn bendelerüŋden bu kelāmı cāyı ķabūle yitürüŋ. Her ne ķadar bende-i Ǿācizden śudūr idecek kelām bįrūn-ı dāǿire-i edeb ve
źāt-ı şerįfüŋe nisbetle meźmūm bir ĥāl ise de.
جاﻩ ﺭا پایه بیفزای مباﺩا که قضا
1848عظیم

ﺯندﺵ ﻁعنه بهمسایگی عرﺵ

23. Cāh-rā pāye be-y-efzāyį me-bādā ki ķażā
Zenedeş taǾne be-hem-sāyegį-i Ǿarş-ı Ǿažįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey yekke-süvār1849-ı Düldül v’ey śaf-ārā-yı ĥavme1850-i tevekkül! Terk-i
edebāne ve bende-i Ǿācizāne kelām-ı lāzımu’l-ihtimām budur ki cāh-ı kāǿināt-penāhuŋa
izdiyād-ı pāye ve irǾāc-ı mertebesine himmet buyurasın. Zįrā olmaya ki ķażā Ǿarş-ı Ǿažįmüŋ
anuŋla hem-sāyelik ŧaǾnesin ura. YaǾnį Ǿarş-ı Ǿažįm, cāh-ı muǾallā-pāyuŋla hem-sāyelik
ħuśūśında her ne ķadar vech-i münāsebeti Ǿadem-i der-kār ise de şāyed ķażā ĥased ve
cehlinden nāşį hem-sāyelik ŧaǾnesin urmasun içün cāhuŋa bir mertebe pāye-i rifǾat-vāye vir
ki ħāŧır-ı maħlūķ anuŋ rifǾati mülāĥažasında leng u maġrūķ olsun, dimekdür.
ای که نسبت بجالﻝ تو هم اﺯ بی اﺩبیست

1847

Diyeceğim söz edep açısından iyi olmasa da senin iyiliğin için bir söz söyleyeceğim onu benden kabul et.

1848

İhtişamın seviyesini yücelt Allah korusun kader onu en yüksek yüksek arşın komşusu olmuş diye

ayıplamasın.
1849

Derkenar: “Yekke-süvār u yekke-tāz” keskin cündįye dirler yaǾnį meydānda bir anuŋ gibi cündį daħı

yoķdur
1850

Derkenar: “Ĥavme” ulu nesne muǾažžamü’l-şey maǾnāsına. “Ve minhu ĥavmete’l-ķıtāl ey muǾažžamuhu”

(Ve onlardan biri de savaş alanıdır yani büyük bir kısmıdır)
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1851تعظیم

که فلک ناﻡ شکوﻩ تو برﺩ با

24. Ey ki nisbet be-celāl-i to hem ez-bį-edebįst
Ki felek nām-ı şükūh-ı to bered bā-taǾžįm
“Şükūh” heybet ü Ǿažamet maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Tamām-ı felek kendini Ǿažamet ŧarįķiyle senüŋ celālet ü şehāmetüŋe
nisbet itmek bį-edeb ve ħayālıġındadur. Her ne ķadar nām-ı maǾālį-Ǿünvānını taǾžįm ü
iĥtirām ile yād eylerse de yaǾnį felek her ne ķadar şükūh-ı cellatüŋi taǾžįm ü tekrįm ile aŋarsa
da mādām ki kendini celāletüŋe nisbet itmek ārzū iderse bį-edebligindendür, dimekdür.
چشم اعمی شوﺩ اﺯ ﺭﺃﻯ تو گر نوﺭ پذیر
1852تقسیم

بنظر نقطه موهوﻡ نماید

25. Çeşm-i aǾmā şeved ez-reǿy-i to ger nūr-peźįr
Be-nažar-ı noķŧa-i mevhūm nümāyed taķsįm
“Mevhūm”
[199a]
göziyle görmek muĥāl olup vehm ile idrāk olınan noķŧa-i śaġįreden kināyedür. “Nümāyed”
görinür dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey tūtiyā-keş-i bįniş-i ne-y-āmendān v’ey maŧlab-dih-i bendegān-ı çeşm-i
aǾmā! Senüŋ reǿy ü tedbįrüŋden eger iķtibās-ı nūr eylerse fį-noķŧa-i mevhūme nažarına
taķśįm olmış görinür. YaǾnį çeşm-i aǾmā dįde-i nįş-i eşyādan maĥrūm ve furū-mānde iken
senüŋ reǿy-i śayķale-ŧırāzuŋdan nūr-peźįr idince ol mertebe çeşmi bįnā vü rūşen olur ki
noķŧa-i mevhūme ki bį-vücūddur, rūşen ü Ǿayān ve her şįvesini yerlü yerinde münķasim ü
nümāyān olduġın görür. Ve’l-ĥāśıl çeşm-i aǾmā ol mertebe bįnā olur ki Ǿālemde žāhiren
nümāyān olan eşyāyı bir cānibe ķo. Mevhūm u mektūm-ı eşyāyı bile ruǿyet itmege kesb-i
istiǾdād eyler, dimekdür.
چشم اشهل صفت ﺩیدﻩ احوﻝ گرﺩﺩ

1851

Ey diğer şeyleri ihtişamına nisbet etmek edepsizlik olan, senin azametinin vasfını felek tazim ile yapar.

1852

Senin fikrinin etkisiyle eğer kör göz açılsa baktığı zaman hayali noktayı bile ayırt edebilir.
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1853بدﻭنیم

گرحساﻡ تو نگاهش بشکافد

26. Çeşm-i eşhel śıfat-ı dįde-i aĥvel gerded
Ki ĥüsām-ı to nigāheş be-şikāfed be-dü-nįm
“Eşhel” şehlā göze dirler ki muǾtedil ü dürüst gözdür. “Be-şikāfed” iki şaķķ iderse
taķdįrindedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı tamām v’ey nāfiźü’l-aĥkām çeşm-i şehlā dįde-i aĥvel1854āsā
muttaśıf-ı saķāmet olur. Eger tįġ-i ħūn-feşānuŋ anuŋ nigāhını iki pāre iderse yaǾnį tįġ-i küfrgüźāruŋ bir mertebe ħūn-rįzdür ki eger çeşm-i şehlāŋuŋ medd-i baśarına iśābet ile anı dünįm eylerse fi’l-ĥāl śıfat-ı dįde-i aĥvele münķalib olur. YaǾnį ĥüsāmuŋ dįde-i şehlāya iśābet
itmek degil belki medd-i baśarına doķınup iki şaķķ eylemeyince dįde-i şehlā anuŋ eŝeri
tįzligi ħavfından müteǿeŝŝir olup śıfat-ı aĥvele dönüp eŝer-i maķŧāǾ kendisinden nümāyān
olur, dimekdür.
گرﻡ ﺭفتاﺭ به حدیست که ﺩﻭﺩ انگیزﺩ
1855نسیم

گر ﺩﻭﺩ مرکب خوﺵ کاﻡ بر سطح

27. Germ-reftār be-ĥaddįst ki dūd-engįzed
Ger reved merkeb-i ħoş-kām ber-saŧĥ-ı nesįm
“Gām” adım dimekdür. “Saŧĥ” her bir nesnenüŋ üsti ve bālāsı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ-ı kāǿināt! Reftāruŋ germiyet ve şiddet-i ĥarāreti bir ĥadde vara
ki toz ve ŧuman nümāyān olur. Şol vaķt ki senüŋ merkeb-i berķ-reftāruŋ saŧĥ-ı nesįme teküpū
eyleye. YaǾnį nesįm ki eŝer-i ġubārdan berįdür, eger senüŋ ħoş-gām esb-i śāǾiķa-reftāruŋ
saŧĥ-ı nesįm üzere teküpū eylerse germiyet-i eŝer-i reftār bir ĥadde varur ki saŧĥ-ı nesįmden
toz ve ŧuman kāǿinātı reng-i şebāma tebdįl ü taĥvįl eyler, dimekdür.
گر بعماﻥ نگرﺩ ﺭﺃﻯ تو ﺩﺭ بینایي

1853

Ela göz şaşı göze döner eğer senin kılıcın bakışını ikiye ayırırsa.

1854

Derkenar: “Aĥvel” şaşı dimekdür

1855

Eğer senin güzel adımlı atın rüzgârla koşsa öyle hızlı gider ki yolundan dumanlar çıkar.
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1857یتیم

 مرﺩمک ﺩیدﻩ شوﺩ ﺩﺭ1856نایب

28. Ger be-Ǿummān nigered reǿy-i to der-bįnāyį
NāǾib-i merdümek-i dįde şeved dürr-i yetįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey yekke-süvār-ı meydān-ı maǾnā v’ey dilāver-i Ǿarśa-i esrār-ı mā evĥā1858!
Eger reǿy-i serįre-dān-ı mū-şikāfuŋuz semt-i Ǿummāna nažar-ı śafā śalsalar bįnālıķ
ħāśśasında dürr-i yetįm ķāǿim-maķām-ı merdümek-i dįde olmaġa istiǾdād kesb eyler. YaǾnį
dürr-i yetįm ki bį-cān ve Ǿanāśır-ı erbaǾanuŋ imtizācāt
[199b]
u izdivācātından vücūda gelmiş bir nevǾ cemād-ı efsürdegān olup ruǿyet ü ĥarekete ķādir
degil iken eger senüŋ nažar-ı reǿy-i münįrüŋ cānib-i Ǿummāna imtidād eylerse eŝer-i
teǿŝįriyet-i śafā nažarından ol vaķt bįnālıķ ve śāĥib-i ķudret ü irādetlige istiǾdād kesb eyleyüp
ķāǿim-maķām-ı merdümek-i dįdeye şāyeste-i tamām olur. Dürrüŋ dįde içinde olan beyāż
yuvarlaġa münāsebeti ĥasebiyle.
هر که ﺭا ضربت گرﺯ تو ﺩﺭآید بضمیر
1859ﺭمیم

ﺩﺭ بدنها شوﺩ اﺯ سایه اﻭ عظم

29. Her ki-rā đarbet-i gürz-i to der-āyed be-żamįr
Der-bedenhā şeved ez-sāye-i ū Ǿažm remįm
“ǾAžm” kemik, “remįm” çürümüş, “Ǿažm-i remįm” çürümiş ve śolmış kemikler, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Fātiĥ-i Ĥayber v’ey Ķātil-i ǾAnter! Efrād-ı nāsdan birinüŋ żamįrine senüŋ
gürz-i kūh-şikenüŋ đarbınuŋ heybeti güźer iderse, anuŋ sāyesi şiddetinden bedenlerde
kemikler çürür. YaǾnį heybet-i đarb-ı gürzüŋ żamįrine güźer iden ferdüŋ sāyesi bir mertebe
mehābet-rįz olur ki eger ol sāyeden şaħś-ı āħerüŋ bedenine iśābet eylese, fi’l-ĥāl üstüħˇān
çürüyüp ve efsürde-aĥvāl olur. Yāħūd dimek olur ki: Eger đarb-ı gürzüŋ şiddeti birinüŋ
żamįrine güźer idüp sāye bıraġursa ol ħayālüŋ sāyesi mehābetinden eczā-yı bedende

1856

Derkenar: “Nāǿib” bir kimsenüŋ yerine ŧurıcı

Derkenar: “Niyābet” bir kimsenüŋ yerine ŧurmaķ
1857

Eğer senin fikrin denize baksa tek mücevher görme konusunda gözbebeğinin yerine geçer.

1858

“[Böylece Allah kuluna] vahyedeceğini [vahyetti.]” (Necm/53:10)

1859

Senin topuzunun darbesi birinin aklına girse onun gölgesinden dolayı bedenlerin içindeki kemikler çürür.
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münteşir olan üstüħˇān çürüyüp gider, dimekdür. Bu taķdįrce “bedenhā”dan murād eczā-yı
beden olur.
گر بقصیر ابد انجاﻡ تو سنجند بطوﻝ
1860قدیم

بمیانش نرسد سلسله عهد

30. Ger be-ķaśįr-i ebed encām-ı to senced be-ŧūl
Be-miyāneş ne-resed silsile-i Ǿahd-i ķadįm
“Ķaśįr” ķısalıķ ve ŧay olınmaķ ve ŧūle ve dırāzdan ħulāśa ve muĥtaśar olmaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nūr-ı ezel v’ey şerze-i şįr-i Ħudā-yı Ǿazze ve cell fi’l-meŝel senüŋ encāmı
ebedį ķaśrıyla dırāzį-i silsile-i Ǿahd-i ķadįmi ŧūlen sencįde iderlerse silsile-i Ǿahd-i ķadįm bir
mertebe kūtāh ķalur ki encām-ı ebedüŋ ķaśrınuŋ miyānına bile irişmez. Ve’l-ĥāśıl encāmuŋ
ebedįnüŋ ķaśrına dırāzį-i silsile-i Ǿahd-i ķadįm ŧūlen berāber olmaduġı taķdįrde dırāzį-i
encāmına irecek ne nesne bulınur? dimekdür.
آﻥ که اﺯ ﺭﻭضه لطف تو شوﺩ فیض پذیر
1861نعیم

که بوﺩ غیرﺕ فرﺩﻭﺱ ﺯ بس ناﺯ ﻭ

31. Ān ki ez-ravża-i luŧf-ı to şeved feyż-peźįr
Ki buved ġayret-i firdevs zi-bes nāz u naǾįm
ĶıŧǾa:
“Ġayret” ĥased maǾnāsına istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey menbaǾ-ı seħā v’ey maǾden-i cūd u Ǿaŧā! Şol ferd ki senüŋ luŧf u keremüŋ
ravżasından feyż-yāb olmış olursa ol kimse bir mertebe nāz u niǾmet ve ĥüsn ü leŧāfet kesb
eyler ki firdevs-i aǾlānuŋ ol leŧāfet-i ĥāline ĥased peydā eyler, dimekdür.
گر بشمشیر سیاست بدﻭنیمش ساﺯند
1862نیم

نشوﺩ تا ابدﺵ سلب حیاﺕ اﺯ هر

32. Ger be-şemşįr-i siyāset be-dü-nįmeş sāzend
1860

Sonu ebediyyet olan sarayının uzunluğu ölçseler, eski dönemlerin uzun zinciri senin döneminin yarısına

bile yetmez.
1861

Senin lutfun bahçenden feyz alan kimse, nimetlerinin bolluğundan cennetin kıskanmasına maruz kalır.

1862

Eğer siyaset kılıcı ile onu ikiye bölseler kıyamete dek her iki kısmından da hayat gitmez.
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Ne-şeved tā ebedeş selb-i ĥayāt ez-her nįm
“Selb-i ĥayāt” ĥayātı münķaŧıǾ u izāle olmış, maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kām-baħş-ı müstemendān v’ey dest-gįr-i bį-çāregān! Ol ferd ki senüŋ
[200a]
luŧf u keremüŋ ravżasından ĥiśśemend ve daħı seni maĥabbet ü ġayretüŋe dil ü cān bend
itmiş ola. Ol kimseyi eger şemşįr-i sitāyişle iki pāre eylerler ise de ile’l-ebed her bir nįm
pārçesinden ĥayāt gitmeyüp ilā-yevmi’l-ķıyām zindedür. YaǾnį bir Ǿāşıķuŋ feyżinden ĥiśśeyāb ola, anı hezār pāre iderler ise de yine ĥayātda dāǿim olaraķ aślā aŋa eŝer-i memāt irişmez,
dimekdür.
ای که ﺩﺭ عالم اجساﻡ حکیمانه اگر
1863عمیم

ﺩفع افساﺩ عواﺭﺽ کنی اﺯ لطف

33. Ey ki der-Ǿālem-i ecsām ĥakįmāne eger
DefǾ-i ifsād-ı Ǿavārıż konį ez-luŧf-ı Ǿamįm
ĶıŧǾa:
“ǾĀlem-i ecsām” Ǿālem-i kāǿinātdan Ǿibāretdür ki Ǿanāśır-ı erbaǾa ile mürekkeb bir cism-i
bedįǾdür. “ǾAvārıż” Ǿārız’uŋ cemǾidür, ĥudūŝāt u beliyyāt maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh-ı Ǿālem-penāh! Eger Ǿālem-i ecsām olan kāǿinātda Ǿādilāne
ĥükümāt idüp Ǿavārıżāt-ı kevniye ve fesādāt-ı dünyevîyeyi Ǿāmmeye maħśūś luŧf u kermüŋle
defǾ ider iseŋ ħalķ-ı Ǿālem bir mertebe āsāyiş-i refāh-ı tamām kesb iderler ki:
گفتگویی که بتاﻥ ﺭا بنگه می باشد
1864صمیم

بیشتر اﺯ ﺩﻝ عاشق شنوﺩ گوﺵ

34. Güftugūyį ki bütān-rā be-nigeh mįbāşed
Bįşter ez-dil-i Ǿāşıķ şineved gūş-ı śamįm

1863

Ey yüce zat! Eğer cisimler âleminde hikmetle arızaların fesadını ortadan kaldırırsan bu kapsayıcı lutfundan

dolayıdır.
1864

Güzellerin göz ucu ile yaptığı konuşmaları sağır kulak çoğunlukla âşığın gönlünden önce işitir.
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“Nigeh” nažar ve ġamzü’l-Ǿayn dimekdür. “Şineved” işidür dimekdür. “Śamįm” śaġįr
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Eger Ǿādilāne ĥükmüŋle ĥudūŝāt u beliyyāt-ı kāǿinātı defǾ ü refǾ
buyurur iseŋüz Ǿālem bir mertebe taħlįś-i girįbān-ı emrāż-ı mütenevviǾa olurlar ki dil-berler
ġamzü’l-Ǿayn ile Ǿāşıķa eyledükleri güftügūyı muħāŧabun Ǿaleyh olan Ǿāşıķdan evvel gūş-ı
śamįm işitmege istiǾdād kesb eyler. YaǾnį şol bir güftügūyı ki dil-berler anı Ǿāşıķla göz ucı
mükālemesiyle iderler, Ǿāşıķ ol güftügūyı śımāħ-ı cān ile ĥis itmezden evvel śaġįrlar işidür.
Şol sebebden ki emrāż u fesādāt-ı Ǿālemden defǾ eyledüŋ, dimekdür.
کر ﺩهند اهل محبت نعم لطف ترا
1865نعیم

که ستانند عوﺽ ماﺋدﻩء باﻍ

35. Ger dehend ehl-i maĥabbet niǾam-ı luŧf-ı to-rā
Ki sitānend Ǿivaż māǿide-i bāġ-ı naǾįm
ĶıŧǾa:
“Māǿide” Ĥażret-i ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām keŝret-i ilĥāĥ u ibrām-ı civāriyūndan dergāh-ı bįniyāza tįr-i duǾāyı pertāb idüp hedef-i maķsūda irdikde menzil-i āsumān olan ŧaǾām-ı leźźetbaħşāya dirler. Bu maĥalde Firdevs-i aǾlā ŧaǾāmları ve muŧlaķ sāǿir eŧǾimeden Ǿibāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kerįmü’l-aħlāķ! Eger muĥib ü Ǿāşıķ-ı śādıķlaruŋ ifrāŧ ve kerem-i
niǾamından ġınā ile bāġ-ı nāǾįm māǿidesini Ǿıvaż almaķ virürlerse yaǾnį luŧfuŋ niǾmetini
bāġ-ı nāǾįm māǿidesiyle mübādeleye rıżā virürler ise:
شبهتی نیست ﺩﺭ این ﻭاقعه کاصحاﺏ بهشت
36. Şibhetį nįst der-įn vāķıǾa k’aśĥāb-ı behişt
[200b]
1866جحیم

من ﻭ سلوی بفرﻭشند بزقوﻡ

Men ü selvā ne-fürūşend be-zaķķūm-ı caĥįm
“Şibh” miŝl maǾnāsınadur. “Men” ķudret ĥelvāsına dirler. “Selvā” bıldırcın ķuşı dimekdür.
Bu daħı Tįh śaĥrāsında Mūsā Ǿaleyhi’s-selām Ǿaskeriyle āteş-i ķaĥŧ u ġalā ile ĥayrān u ser-

1865

Eğer muhabbet ehli senin lütuf nimetlerini vererek onun yerine cennet sofrasını almak isterse.

1866

Bu olay, cennet ashabının Men ve Selva’yı cehennemin zakkumuna satmalarına benzer.
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gerdān olmış iken bereket icābet-i duǾā-yı Mūsā’dan menzil-i āsumān bir gūne eŧǾimedür.
“Zaķķūm” cehennem eŧǾimesi dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı bį-hem-tā! NiǾam-ı luŧfuŋı māǿide-i firdevs-i aǾlāya Ǿıvaż virmek
vāķıǾasında şuna beŋzer ki aśĥāb-ı behişt keǿenne eŧǾime-i men ü selvāyı zaķķūm-ı
cehenneme furūħt ideler. YaǾnį niǾam-ı luŧfuŋı māǿide-i cennete degişmek aśĥāb-ı behişt-i
cennete müteǾallıķ eŧǾime-i leźįźeyi zaķķūm-ı cehenneme mübādele itmege beŋzer,
dimekdür.
ای که با نسبت سیر فلک عزﻡ تو چرﺥ
1867میم

بی نصیب اﺯ حرکت آمدﻩ چوﻥ حلقه

37. Ey ki bā-nisbet-i seyr-i felek Ǿazm-i to çarħ
Bį-naśįb ez-ĥareket āmede çün ĥalķa-i mįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey revnaķ-ārā-yı zemįn ü zamān v’ey şeh-süvār-ı dil ü cān! Senüŋ felek-āsā
Ǿazm u şitābuŋa nisbetle çarħ-ı gerdūn ĥareket ü Ǿažįmetden bį-naśįb geldi. Ħalķa-i cįm gibi
yaǾnį şiddet-i germiyet-i Ǿažįmetüŋ ol mertebededür ki çarħ aŋa nisbetle keǿenne ħalķa-i cįm
gibi ĥareketden bį-behredür. YaǾnį çarħuŋ devr-i dāǿimligi ve sürǾat-i seyri Ǿādet-i ķadįmįsi
iken seni sürǾat-i seyrine nisbet gūyiyā ħalķa-i cįmāsā ĥareketden bį-naśįb imiş, dimekdür.
ﺩاﻭﺭ آﻥ که سزای تو همین تعرفست
1868کریم

که عدیم است عدیلش چو خداﻭند

38. Dāver ān ki sezā-yı to hemįn taǾrįfest
Ki Ǿadįmest Ǿadįleş çü Ħudāvend-i kerįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ol nesne ki senüŋ şān-ı maǾālį-Ǿünvānlaruŋ sitāyişine şāyāndur,
hemān taǾrįfdür. YaǾnį saŋa elyaķ u müsteĥaķ medĥden murād ħalķı taǾrįfdür. Yoħsa senüŋ
medĥüŋ her Ħudāvend-i Ǿalįm gibi Ǿadįlüŋ ve nažįr[üŋ] yoķluķdur. Ve’l-ĥāśıl Ħudāvend-i
Ǿalįmüŋ miŝli olmaduġı gibi sen źātuŋ daħı Ǿadįlüŋ olmayup ancaķ Ǿadįlüŋ var ise Ǿademüŋ
kendisidür. Yoħsa sāǿiren ŝeniyye vü midĥatden murād ħalķı taǾrįfdür, dimekdür. Bu beyt
çendān laŧįf görinmedi.
1867

Ey ki senin azim çarkının dönüşünün yanında felek mim harfinin halkası gibi hareketten nasipsiz kalmıştır.

1868

Ey efendi! Sana şu övgü yakışır ki Allah gibi eşin ve benzerin yoktur.
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ﻁمع گوشه چشمست مرا اﺯ تو ﻭ بس
1869سیم

ﻭﺭنه مستغنیم اﺯ ماﻝ ﻭ مناﻝ ﻭ ﺯﺭ ﻭ

39. ŦamaǾ-ı gūşe-i çeşmest me-rā ez-to vü bes
Verne müstaġnįyem ez-māl ü menāl ü zer ü sįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kerįmü’ş-şān! Ben bende-i Ǿācizüŋ źāt-ı bį-hem-tālarından niyāzmend-i
ŧamaǾ olduġum ancaķ bir gūşe-i çeşm ile iltifātdur. YaǾnį benüm sen diyü işāret-i Ǿayn
itmeŋüze muĥtācum. Yoħsa emtiǾa-i dünyā-yı denįnüŋ māl u menāl ve zer ü sįminden
müstaġnįyüm, dimekdür.
ﺯﺩﻩ اﻡ پای بعیش ﺩﻭ جهاﻥ اﺯ همت
1870بیم

ﺯاﻥ نداﺭﺩ بدلم ﺩست چه امید چه

40. Zedeem pāy be-Ǿayş-ı dü-cihān ez-himmet
Z’ān ne-dāred be-dilem çe ümįd ü çe bįm
Maĥśūl-ı Beyt: Himmetüm bir mertebededür ki dü-cihān Ǿayş u Ǿişretine ayaķ tepüp çift ŧāķ
ile ŧalāk-ı ŝelāŝeye müsteĥaķ eyledüm. Ol sebebden ümįd nedür, yeǿs nedür ħavf nedür,
[201a]
bir ŧutmaz. YaǾnį bunlar aślā göŋlümde güźerān eylemezler, dimekdür.
شکرهلل کزاﻥ جمع نیم گرچه ﺯمن
1871ﺫمیم

همه افعاﻝ قبیح آمد ﻭ اعماﻝ

41. Şükrullāh k’ez-ān cemǾ niyem gerçi zi-men
Heme efǾāl-i ķabįĥ āmed ü aǾmāl-i źemįm
ĶıŧǾa:

1869

Ben senden sadece bir göz ucuyla bakmanı beklerim yoksa mala varlığa ve altın-gümüşe ihtiyacım yoktur.

1870

Himmetle iki dünya zevkini geri çevirmişim. O yüzden de korku ve ümidin eli gönlüme ulaşmaz.

1871

Allah’a hamd olsun ki o güruhtan değilim. Gerçi benden bütün kötü işler ve ayıplı ameller ortaya çıkmıştır.
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Ĥamd u sipās ve şükr-i bį-ķıyās ol mevcūd-ı esās-ı kāǿināta olsun ki ben bende-i pür-taķśįr
şol gürūh-ı ĥįle-enbūhdan olmayup ŧāǿife-i rāst-revdenüm. Her ne ķadar benden śādır olan
ķabāyiĥ-i efǾāl ve zamāǿim-i aǾmāl ise de şunuŋ gibi ki:
که بصد حیله کنم ﺭاﻩ اگر ﺩﺭ بزمي
1872نیم

ﺩلم اﺯ غصه شوﺩ همچو ﺩﻝ پسته ﺩﻭ

42. Ki be-śad ĥįle konem rāh eger der-bezmį
Dilem ez-ġuśśa şeved hemçü dil-i piste dü-nįm
“Piste” fıstıķ dimekdür. “Dü-nįm” iki pārça dimekdür. Murād baǾżı ħavśala fıstıķ veyāħūd
bādem iki yarımlı olduġına işāretdür. Fıstıġuŋ ķalbe müşābeheti ĥasebiyle.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol gürūh-ı ĥįlekārlardan olmaduġuma ĥamd u ŝenā iderüm ki anlar hezār
ĥįle vü ħudǾa ve śad tezvįrāt u riyā ile bir bezmüŋ ħalķasına reh-yāb olmaķ içün göŋlüm ġam
u ġuśśadan fıstıķāsā iki şaķķ ola Ǿacabā.
کز چه معنی کنم اﺯ سفله نهاﺩاﻥ تﺄخیر
1873تقدیم

ﻭ ﺯ چه بر صدﺭنشیناﻥ ننمایم

43. K’ez-çe maǾnā konem ez-süfle-nihādān teǿħįr
K’ez-çe ber-śadr-nişįnān ne-nümāyem taķdįm
Ne ħuśūśdan süfle-nihād olan gürūh-ı erāzileden Ǿavķ u teǿħįr ideyüm? Ve daħı ne sebebden
śadr-nişįn-i büzürgān-ı Ǿālemden kendimi ķalmayayum. YaǾnį süfle-nihādān-ı cihāndan
teveffuķ itmedüm ve eǾālį ve mesned-nişįn-i salŧanatdan sebķaŧ itmeyüp kendimi anlardan
bālāterįn itmedüm diyü hezār ġuśśa vü elem yiyüp ķalb-i fıstıķ gibi çāk olan gürūhdan
olduġuma ĥamd u ŝenā olsun. Pes benden her ne ķadar āŝār-ı fısķ śudūr iderse de ħavfum
yoķdur, dimekdür.
عرفی این ﻁوﻝ سخن چیست بآهنگ ﺩعا
1874کریم

1872

ﺩست برﺩاﺭ بدﺭگاﻩ خداﻭند

Yüz hile ile bir meclise girebildiği zaman gönlü fıstığın içi gibi gamdan iki parçaya ayrılan o güruhtan

değilim.
1873

Neden alçak huylulardan arkada kaldım ve neden baş köşeye geçenlerden ileride oturmadım?

1874

Urfi bu söz uzunluğu da ne? Dua için Allah’ın dergâhında ellerini kaldır.
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44. ǾUrfį įn ŧūl-süħanį çįst be-āheng-i duǾā
Dest ber-dār be-dergāh-ı Ħudāvend-i kerįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Bu ŧūl u dırāz kelāma bāǾiŝ nedür? Āheng-i duǾā ile dest-i niyāzı
dergāh-ı śamediyet-penāha refǾ eyle. YaǾnį dest-i tażarruǾı cānib-i Ħudā-yı Kerįmu’ş-Şān’a
ŧutup duǾāya āġāz eyle, dimekdür.
تا شوﺩ منبسط اﺯ بذﻝ ﺩﺭﻡ ﻁبع سخن
1875لئیم

منقبض باﺩ ﺩﻝ خصم تو چوﻥ ﺩست

45. Ta şeved münbasiŧ ez-beźl-i direm ŧabǾ-ı süħan
Münķabıż bād dil-i ħaśm-ı to çün dest-i leǾįm
“Münbasiŧ” güşād ve yayılmaķ maǾnāsınadur. “LeǾįm” ħasįs ü ĥasūd maǾnāsına daħı baǾżan
istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: ŦabǾ-ı süħan beźl-i diremden ötüri güşāde vü münbasiŧ olana ķadar. YaǾnį
süħanuŋ beźl-i direm içün ŧabǾ-güşā vü münbasiŧ olduķça dil-i ħaśmuŋ dest-i leǾįm gibi
hemįşe munķabıż u muġlāķ olsun. YaǾnį ey serįrdān-ı maǾānį ilā-yevmi’l-ķıyām saŋa
ħuśūmet iden leǾįm ü denįnüŋ ķalbi feraĥ itmeyüp hemvāre ġarķ-ı ġumūm ola, dimekdür.
Temmet.
32
Bu Ķaśįde-i Merġūle-Ŧırāz-ı MaǾnā ve Revnaķ-baħşā-yı Dįde-i Bįnā Şāh Ekber’üŋ Ferzend-i
[201b]
Dil-Pesendleri Olan Şeh-zāde Selįm’üŋ Sitāyiş ü Eŝniyesindedür
[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

صباﺡ عید که ﺩﺭ تکیه گاﻩ ناﺯ ﻭ نعیم
1876ﺩیهیم

گدا کالﻩ نمد کج نهاﺩ ﻭ شه

1. Śabāĥ-ı Ǿıyd ki der-tekye-gāh-ı nāz u naǾįm
Gedā külāh-ı nemed kec-nihād ü şeh dįhįm

1875

Sözün tabiatı diremin ihsanından açık olsun. senin düşmanlarının gönlü cimrilerin eli gibi kapalı olsun.

1876

Bayram sabahı naz ve nimet tahtında derviş keçe şapkasını ve şah tacını eğri koyduğu zaman.
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“Külāh-ı nemed” keçe külāhına dirler ki kisve-i żuǾafā vü dervįşāndur. “Kec” egri dimekdür.
“Dįhįm” tāc-ı şāhį dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Śabāĥ-ı Ǿıyd-i saǾįd ki nāz u niǾam tekyegāhından yaǾnį ol rūz-ı sürūr-efrūz
nāz u niǾam ve ħırām u şįve-i tamām mesnedinde gedā külāh-ı nemedi egri ķoyup şāhlar
daħı tāc-ı şāhların vaķūrāne egri giyerler. Keç-nihād taǾbįri ǾAcemde ķāǾide-i külliyedür ki
ħānlar ve ġayr-ı kibārlar āzürde-i dehrden bį-pervā ve şürūt-ı yesār ile beyne’l-emŝāl şöhretintimā olınca iftiħārından ser-nihādesi olan ķalpaķ ve ġayr-ı gūne melbūseyi egri ķıvırup
sāǿir nāsa nümāyişlik eylerler. Pes Ǿıyd-i şerįfüŋ śabāĥında olan eŝer-i sürūr bunı eyledi ki
hergiz nāz u niǾam tekyegāhında külāh u tācları egri ķoyup śafālarında olurlar. Şöyle ki:
نشاﻁ ﻁبع بحدی که نشنوﺩ ﺩانا
1877ندیم

بجز ترانه اﻁفاﻝ ﻭ ترهاﺕ

2. Neşāŧ-ı ŧabǾ be-ĥaddį ki ne-ş’neved dānā
Be-cuz terāne-i eŧfāl ü türrehāt-ı nedįm
“Türrehāt” jājhā-yı ķahve-ħāne ve ekŝer nüdemānuŋ lāf u güźāf-ı bį-maǾnaya dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Śabāĥ-ı Ǿıyduŋ şeref-i sürūrından neşāŧ-ı ŧabǾ-ı dehr bir ĥadde vardı ki
Ǿallāme-i Ǿaśr ve Ǿārif-i serįredān-ı dehr Ǿālemde terāne vü naġamāt-ı eŧfāl ve türrehāt-ı kiźb
ile māl-ā-mālden ġayrı nesne işitmez oldı. YaǾnį şeref-i śabāĥ-ı Ǿıyddan Ǿālem bir mertebe
iktisāb-ı sürūr ve intisāb-ı ĥubūr itmişlerdür ki dānā her ķanķı cānibe rū-gerdān u nigerān
olursa terāne-i eŧfāl ve jājhā-yı nedįmāndan ġayrı śıyt u śadā işitmez, dimekdür.
بساﻁ مجلس ﺩهر آنچناﻥ نشاﻁ آموﺯ
1878تعلیم

که ﺩست ﺭا بسماﻉ آستین ﺩهد

3. Bisāŧ-ı meclis-i dehr ānçünān neşāŧ-āmūz
Ki dest-rā be-semāǾ āsitįn dehed taǾlįm
“Bisāŧ” döşenmiş sofra ve cāme-ħāb ve her nesne ki güsterįde ola “bisāŧ” dirler; meŝelā bisāŧı zemįn ve bisāŧ-ı ħˇān gibi.

1877

Tabiatın mutluluğu öyle bir seviyededir ki alim, çocukların şarkısı ve dostun saçma laflarından başka bir

şeyi dinlemez.
1878

Felek meclisinin keçesi öyle mutluluk vericidir ki gömleğin kolu ellere sema dersini verir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Şeref-i ŧulūǾ-ı fecr-i Ǿıyd ve ĥucestegį-i revnaķ-baħşā-yı Ǿālem olan ħurşįd-i
bayramdan bisāŧ-ı meclis-i dehr ve sūmāt-ı encümen-ārā-yı devr bir mertebe neşāŧ-engįz ü
sürūr-āmįz ĥāller kesb eyledi ki āstįn raķś u semāǾ śanǾatından destüŋ muǾallimi oldı. YaǾnį
zamān-ı evāǿilde raķś-āverlik ve ħırāmįde ve śalınmaķlıķ elüŋ kārı iken şimdi şeref-i śabāĥı Ǿıyd anı eyledi ki bisāŧ-ı dehr sürūr-engįz olup cemādāt-ı mürdeler daħı raķś u ħırām
ögrenüp
[202a]
āstįn semāǾ ħuśūśında ele taǾlįm virmege başladı, dimekdür.
براﺯ معانقه ناﺯکاﻥ بلمس شجاﻉ
1879کریم

لب اﺯ مصاحفه شاهداﻥ ببوسه

4. Ber ez-muǾānaķa-i nāzikān be-lems şücāǾ
Leb ez-muśāfaĥa-i şāhidān be-būse kerįm
“Ber” sįne maǾnāsınadur. “MuǾānaķa” ķocaşmaķ ve muśāfaĥa itmege dirler. “Lems” ŧutmaķ
kavramaķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şeref-i seĥer-i Ǿıyd ve fażįlet-i ol rūz-ı saǾįd bu sürūrı eyledi ki herkese yekdįgeriyle muśāfaĥa vü muǾānaķaya ruħśat virdükde zįr-i ĥicābda mānde-i Ǿuşşāķān-ı bįçāregānuŋ sįnelerine daħı maĥbūblarla muǾānaķa vü muśāfaĥa ve aħź-ı būse ve ķoķuşmaġa
şecāǾat gelüp ve sįm-tenān daħı berāy-ı muśāfaĥa vü muǾānaķa leblerini kerįm ü seħā
eylediler. YaǾnį Ǿāşıķlar nāzik-tenānuŋ ħāŧırlarına įrāŝ-ı ġubār olmasun ve kendini śādıķ
bildürsün içün pūs-ı kenārdan iħtirāz u maĥcūbiyetle nefs-güdāz üzere olup dil-berler daħı
būse virmekde ictināb üzere iken Ǿıyd-i saǾįdüŋ şeref ile sįne-i Ǿuşşāķa berāy-ı muśāfaĥa
ġayret ĥāśıl olup anlar daħı muśāfaĥadan ötüri leblerini būse virmek içün kerįm idüp
ŧarafeynden ĥicābları refǾ oldı, dimekdür.
نوای مرثیه صوﻡ ﻭ شاﺩمانئ عید
1880صمیم

گشاﺩ اﺯ اثر انبساﻁ گوﺵ

5. Nevā-yı merŝiye-i śavm u şādmānį-i Ǿıyd

1879

Göğüs nazik sevgililer ile kucaklaşarak dokunmaya cesaretlidir. Dudak sevgililer ile tokalaşarak buse

vermeye cömerttir.
1880

Orucun ağıt nağmesi ve bayramın şen şarkısının sevincinin etkisi ağır işiten kulakları açtı.
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Güşād ez-eŝer-i inbisāt gūş-ı śamįm
“Nevā” naġme vü terennüme dirler. “Merŝiye” şol ķaśįdeye dirler ki anı ĥüzn içün nažm
itmiş olalar. Meŝelā ehl-i ŧuruķ dervįşānuŋ Ĥażret-i Sipeh-sālār-ı Evliyā şehįd-i dest-i
Kerbelā İmām Ĥüseyin ibni ǾAliyyü’l-Murtażā rađiyallāhu Ǿanhümā ĥaķķında mübtelā
olduķları meśāǾibi beyān iderek āh u efġānların evc-i semāya çıķardıķları gibi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol rūz-ı fįrūze-eŝerde firāķ-ı śavm merŝiyeleri naġamātı ve Ǿıyd-i saǾįdüŋ
eŝer-i şādımānı bir mertebe lūle-endāz-ı āvāz oldı ki āŝār-ı inbisāŧ u sürūrında śamįm-i
māder-zāduŋ gūşları sāmiǾ olup mirāż-ı müzmineden taħlįś-i girįbān eyledi, dimekdür.
بخواﻥ ماﺋدﻩ شد ﺩست اشتها مطلق
1881لئیم

بکاﻡ ﻭ ماﺋدﻩء عداﻭﺕ فزﻭﺩ ﻁبع

6. Be-ħˇān-ı māǿide şod dest-i iştihā muŧlaķ
Be-kām u māiǾde-i Ǿadāvet füzūd ŧabǾ-ı leǾįm
“Māǿide” ŧaǾām dimekdür. “İştihā” ārzū ve istek maǾnāsınadur. Muŧlaķ salıvirilmiş nesneye
dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol śabāĥ-ı Ǿıyduŋ rūz-ı saǾįddür. Ħˇān-ı eŧǾime ve simāŧ-ı żiyāfete dest-i
iştihā bir mertebe muŧlaķu’l-Ǿinān oldı ki yaǾnį dest-i ārzū ve yed-i iştihā bir ġāyetde ħˇān-ı
żiyāfete muŧlaķu’l-Ǿinān ve ekl ü şürbe ĥamlen nümāyān oldı ki ŧabǾ-ı leǾįm olanlaruŋ dimāġ
u miǾdelerine Ǿillet-i Ǿadāveti müzdād eyledi. YaǾnį ŧabǾ-ı leǾįm dest-i iştihāyı ħˇān-ı
eŧǾimeye bu derece ħˇāhişli ve muŧlaķu’l-Ǿinān göricek dimāġ-ı fesād-ālūdı kibr ü kįn ü
Ǿadāvet ile tezyįn idüp ve anlaruŋ
[202b]
ħˇāhişlerine ĥasedinde miǾdesinden Ǿadāveti ziyāde oldı, dimekdür.
بچشم ﻭهم ﺯ فیض شکفته ﺭﻭیی ﺩهر
1882بیم

نموﺩ چهرﻩ امید ﺩاشت صوﺭﺕ

7. Be-çeşm-i vehm zi-feyz-i şükufte rūyį dehr
Nümūd çehre-i ümmįd ü dāşt śūret-i bįm

1881

Nimet sofrasında iştahın eli serbest kaldı ve cimrinin tabiati ağza ve mideye düşmanlığını artırdı.

1882

Felek o kadar sevinç içinde vehm gözü ile baktığı zaman korkunun şeklini ümit yüzü olarak göründü.
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“Vehm” mülāĥažaya dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Śabāĥ-ı Ǿıyduŋ eŝer-i şerefinden ĥāśıl olan şükufte-rūyį dehrüŋ feyżinden
çeşm ve heme çehre-i ümįd refǾ-i ĥicāb idüp rū-nümā oldı. Ve şol ķuyu ki derūnında cāy-ı
istiķrār eylemişdi, ķalķdı. YaǾnį vehmüŋ gözi ki hemįşe mülāĥaža murāddur, çehre-i ümįdi
kendine Ǿarż-ı cemāl idüp āŝār-ı ħavfı ki ŧutardı refǾ ü maĥv oldı, dimekdür.
جهاﻥ چنین خوﺵ ﻭ من خوشتر اﺯ جهاﻥ
1883تعلیم

ﻭثاﻕ نشسته با خرﺩ اندﺭ تعلم ﻭ

8. Cihān çünįn ħoş u men ħoşter ez-cihān
Viŝāķ nişiste bā-ħıred ender-taǾallüm ü taǾlįm
“Viŝāķ” bi’l-fetĥ ve’l-kesr Ǿahd u yemįn ve buķaġu ve ayaķ bāġı ķayd gibi ammā bu maĥalde
vifāķ u müttefiķlik dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şeref-i rūz-ı Ǿıyddan kāǿinātuŋ āsāyiş-i ĥāli ol ġāyete yetdi ki kesb-i leŧāfet
ü ĥüsn ve ben daħı aŋa ittifāķen iktisāb-ı ālāyiş-i ħoş-ĥāl ile reǿy ü fikrüm ile hem-zānū
oŧurup taǾlįm ü taǾallüm üzere iken yaǾnį şeref-i Ǿıyddan cihān kesb-i sürūr ve ben daħı aŋa
ittifāķen derece-i ġāyetden efzūn mesrūr olup Ǿaķlumı muħāŧabun Ǿaleyh idinüp taǾlįm ve
taǾlįm-i Ǿilm ü hüner içün gūşe-nişįn iken ki.
که ناگهاﻥ ﺯ ﺩﺭﻡ ﺩﺭ ﺭسید مژﺩﻩ ﺩهي
1884شمیم

چنانکه اﺯ چمن ﻁالعم بمغز

9. Ki nāgehān derem der-resįd müjde dehį
Çünān ki ez-çemen-i ŧāliǾem be-maġz şemįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ol hengām-ı feraĥ-encāmda ġumūm-ı rūzgārdan reste ve envāǾ-ı āsāyiş ü
emn ü emān ile peyveste ħıredümle gūşe-nişįn-i taǾlįm ve taǾlįm-i berāhįn-i Ǿaķlį vü naķlį
iken Ǿale’l-fevr ķapumdan bir merd-i ĥuceste-liķā müjde-gūyān dāħil-i beyt oldı gūyiyā ki
duħūl-ı peyk-i müjde-resān çemenzār-ı ŧāliǾümden dimāġ u maġzumı Ǿıŧr-ı reyĥān ile māl-

1883

Cihan hoş ve ben cihandan daha hoşum. Akılla eğitim öğretim için anlaşmışım.

1884

Aniden kapıma müjde geldi sanki talih bahçemden burnuma güzel koku geldi.
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ā-māl eyledi. YaǾnį resįden-i peyk-i müjde-resān keǿenne beni muǾaŧŧar-ı dimāġ-ı şemįm-i
gül ü reyĥān eyledi, dimekdür.
چه گفت ؟ گفت که ای مخزﻥ جواهر قدﺱ
1885نعیم

چه گفت؟ گفت که ای مطلب بهشت

10. Çe Goft? Goft ki ey maħzen-i cevāhir-i ķuds
Çe Goft? Goft ki ey maŧlab-ı behişt-i naǾįm
“Çe goft goft” ǾAcem bu taǾbįri ol vaķt eyler ki bir şaħś, şaħś-ı āħerden ķıssa rivāyet eyleye.
Meŝelā Türkįde daħı dirler ki fülān ādem ne didi bilür misüŋ, bunı didi ki: didükleri gibi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol şaħś-ı müjde-res dāħil-i bįrūn-ı beyt idicek ne didi bilür misüŋ? Ey cevheri ķudsiyān maĥżeni yaǾnį peyk bize ħiŧāb idüp didi ki: Ey ķudsiyāna şāyeste
[203a]
cevherler maĥżeni ve yine bunı daħı didi ki: Ey behişt-i nāǾįmüŋ maŧlabı ve maķśadı olan
ǾUrfį:
بیا که اﺯ گهرﺕ یاﺩ می کند ﺩﺭیا
1886تسنیم

بیا که تشنه لبت ﺭا ﻁلب کند

11. Biyā ki ez-güheret yād mįkoned deryā
Biyā ki teşne-lebet-rā ŧaleb koned tesnįm
“Güher”den murād merĥūmuŋ eşǾār-ı belāġat-āŝārlarıdur. “Deryā”dan maķśad memdūĥ-ı
Ǿaleyh Şāh Ekber’dür. “Tesnįm” mā-teķaddüminde źikr olınduġı gibi cennet ırmaġına dirler
ve diyār-ı ǾAcemde bir nehr-i Ǿažįme daħı dirler. Murād yine Şāh Ekber yāħūd şeh-zādesi
Selįm ola.
Maĥśūl-ı Beyt: Peyk-i müjde-gūyān dāħil-i beyt-i meskenüm olıcaķ ĥoķķa-i dehānından
güher-rįz-i kelimāt-ı sürūr-engįz olaraķ didi ki: Ey gūşe-i inzivāyı pertev-i āfitābāsā şaǾşaǾa
vü münevver iden ǾUrfį-i şöhret-intimā! BāǾiŝ-i mekŝ ü iķāmet nedür? Gelmege şitāb eyle.
Zįrā gevher-i girān-ķadrüŋi deryā-yı Ǿužmā yād itmekdedür. YaǾnį ŧurma gel. Zįrā memdūĥ

1885

Ne dedi? Ey kutsal mücevherinin hazinesi, dedi. Ne dedi? Ey nimetler cennetinin arzu edileni, dedi.

1886

Gel ki deniz senin mücevherini anıyor. Gel ki cennetteki Tesnim ırmağı senin susuz dudağını ister.
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ŧālib-i gevher-i nažmuŋdur. Ve daħı gel ki teşne-leb-i ĥasret-çeşįde ki nehr-i tesnįm ŧālib ü
rāġıb olup, revzene-güşā-yı dįde-i cān ile muntažır-ı nigerāndur, dimekdür.
ﺯالﻝ چشمه امید نقد اکبر شاﻩ
1887سلیم

ﻁراﺯ ﺩﻭلت جاﻭید شاهزاﺩﻩ

12. Zülāl-i çeşme-i ümmįd-i naķd Ekber Şāh
Ŧırāz-ı devlet-i cāvįd Şāh-zāde Selįm
“Ŧırāz” zįnet virici dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Delālet-i peyk-i meymenet ile ĥużūr-ı fāyiżü’n-nūra iĥśārumuzı ıśdār-ı
fermān-ı bülend-Ǿünvān iden źāt-ı celįlü’ş-şān çeşme-i ümįdüŋ āb-ı nābı ve naķd-i Ekber
Şāh. YaǾnį żuǾafā vü fuķarā ümįdlerinüŋ iĥsān-ı mā-ŧalebleri olan çeşme-i Ǿužmā ve
naķdįne-i ciger-pāre-i şāh, kibr ü devlet ü şevket-i cāvįde revnaķ-baħşā olan Şāh-zāde Selįmi lāzımu’t-tekrįmleridür, dimekdür.
اﺯین پیاﻡ ﺩلم شد شکفته ﻭ شاﺩاﺏ
1888ﺯنسیم

چنانکه باﻍ ﺯشبنم چنانکه گل

13. Ez-įn peyām dilem şod şükufte vü şād-āb
Çünān ki bāġ zi-şebnem çünān ki gül zi-nesįm
“Şād-āb” ŧurı ve tāze dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu ħaber-i meserret-eŝerinüŋ müjde-āverden göŋlüm şügufte vü şād-āb ve
ġumum u hücūmdan reha-yāb oldı. Şöyle ki bāġ-ı rįziş-i şeb-nemden degil esiş-i nesįmden
şükufte vü ħandān olur, dimekdür.
برﻩ فتاﺩﻡ ﻭگشتم چناﻥ شتابزﺩﻩ
1889سیم

که ﺩست اهل کرﻡ ﺩﺭ نثاﺭ گوهر ﻭ

14. Be-reh fütāde vü geştem çünān şitāb-zede
Ki dest-i ehl-i kerem der-niŝār-ı gevher ü sįm

1887

Nakd ümidinin Zülal pınarını Ekber Şah ve ebedilik devletinin süsü Şehzade Selim.

1888

Bahçenin çiğden ve gülün meltemden açılmış olması gibi benim gönlüm de bu haberden açılıp abad oldu.

1889

Gümüş ve inci saçmakta cömertlerin elinin hızlı olduğu gibi yola düştüm ve bu konuda öyle aceleci oldum.
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“Be-reh üftāden” yola girdüm, dimekden kināyedür. “Geştem” reftem ve ŧolanmaķ ve
ŧolaşmaķ maǾnāsındadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu peyām-ı meserret-encāmuŋ istimāǾından istiķrār u iķāmetden irādetüm
güsiste-mehār olup fi’l-ĥāl ŧarįķ-i maķsūda Ǿinān-rįz ılġar olmaġa şitāb eyledüm. Şöyle ki
dest-i ehl-i kerem niŝār-ı gevher ü sįmde Ǿacūl u şitābāndur. YaǾnį dest-i seħįyü’t-ŧabǾ zer ü
sįmi niŝār-ı niyāzmendān
[203b]
itmek içün nice bį-ķarār ve hemįşe cevānib-i erbaǾasına baħş-ı Ǿaŧiyye ile ber-ķarār iken
keźālik ben daħı yola girüp istiśĥāb-ı āsitān-ı bülend-āşiyān iderek, şitāb-zede her ŧarafdan
pūyān itmege başladum, dimekdür.
چو ﺭﻭﺯگاﺭ ﺭسیدﻡ بدﺭگهی که کند
1890تعظیم

ﺯمانه ﻁوﻑ حریمش بدیدﻩ

15. Çü rūzgār resįdem be-dergehį ki koned
Zamāne ŧavf-ı ĥarįmeş be-dįde-i taǾžįm
Maĥśūl-ı Beyt: Rāĥile-i irādetüm semt-i memdūĥa şitāb idicek ān-ı vāĥidde mānend-i rūzgār
bir dergāh-ı Ǿadālet-penāha irişdüm ki ol dergāhuŋ ĥarįmini zamāne dįde-i taǾžįm ve Ǿayn-ı
tekrįm ile ŧavāf iderdi. YaǾnį zamāne ol dergāhuŋ ħāk-i ķademine yüz ve göz sürüp
muĥāfažasında dāmen-der-miyān-ı Ǿubūdiyet idüp cevānibini ŧavāf iderdi, dimekdür.
ﺭسیدﻥ من ﻭ اقباﻝ آﻥ همایوﻥ فاﻝ
1891حریم

چناﻥ فتاﺩ مطابق ﺩﺭ آﻥ خجسته

16. Resįden-i men ü iķbāl-i ān hümāyūn-fāl
Çünān fütād muŧābıķ der-ān ħuceste-ĥarįm
ĶıŧǾa:
“Ol bārgāh-ı muǾallā-esāsa irişmem ve ol hümāyūn-fāllü źāt-ı sütūde-śıfatuŋ istiķbāl
buyurduķları ol ĥarįm-i lāzımut-taǾžįmde ancılayın muŧābıķ u muvāfıķ vāķıǾ oldı ki:
1890

Feleğin tazim ile harimini rüzgâr gibi tavaf ettiği bir eşiğe ulaştım.

1891

Ben ve o kutlu bahtlının o mübarek yere ulaşması öyle uygun düştü ki.
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که گر اﺩﺏ نکشیدی عناﻥ من قدمش
1892تقدیم

ببوسه گاﻩ نمی کرﺩ بر لبم

17. Ki ger edeb ne-keşįdį Ǿinān-ı men ķademeş
Be-būsegāh ne-mįkerd ber-lebem taķdim
Maĥśūl-ı Beyt: Ol ĥarįmde benüm şitābāne irişmem ve ol źātuŋ ħˇāhişle istiķbāl buyurmaları
bir ħoşca düşdi ki eger uśūl-ı edeb ü ĥayā Ǿinān-ı muŧlaķı celb ü cemǾ ķılmayaydı, resm-i
mülāķāt ĥadden tecāvüz idüp az ķaldı ki memdūĥuŋ ħāk-i ķademi būsegāhum olmayayazdı.
YaǾnį memdūĥuŋ ĥużūrına bir mertebe bį-hūş u bį-ħod irişdüm ki eger resm-i edeb māniǾ
ve Ǿinān-ı ħˇāhişümi cāmiǾ olmayaydı şāyed ki ħāk-i ķademi būs itmege ķısmet olmayacaķ
idi. Ve’l-ĥāśıl resm-i edebe berekāt virsün ki bizi ġafletden įķāž eyledi, dimekdür.
مرا چو ﺩﻭﺵ بدﻭﺵ اﺩﺏ بدید استاﺩ
1893عمیم

بلطف خاﺹ بدﻝ کرﺩ التفاﺕ

18. Me-rā çü dūş-be-dūş-ı edeb bedįd istād
Be-lutf-ı ħāś bedel kerd iltifat-ı Ǿamįm
“Dūş-be-dūş-ı edeb” edeb ü ĥayā ile muttaśıf olmaķdan kināyedür. “Luŧf-ı ħāś” ħavāśa
maħśūś olan luŧf u iltifāta dirler. “İstāđ” ķāǿim maǾnāsınadur. “Bedel” tebeddül ü taĥvįl
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol naķd-i ser-māye-i gencįne-i şāh-ı kerįm. YaǾnį Şāh Ekber’üŋ şükūfe-i
nev-şüguftesi şeh-zāde Selįm çün ki āsitān-ı bülend-āşiyānelerine şitābān irişüp ol daħı
kemāl-i luŧfından beni istiķbāl buyurduķda mādām ki beni dūş-be-dūş-ı edeb ķāǿim ü ŧurıcı
gördi, hemān-dem kendi muśāĥiblerine olan luŧf-ı Ǿāmı tebdįl eyleyüp ħavāśśa maħśūś elŧāf
ve ĥüsn-i iltifātları ŧarafumuz taħśįś idüp envāǾ-ı gūne iltifāt u nüvāziş-i
[204a]
ħāŧıra başladı, dimekdür.
ﺭموﺯ کرنش ﻭ تسلیم ﺭا اﺩا کرﺩﻡ
1892

Edep benim dizginimi çekmeseydi öpülecek yerde onun ayağınını dudağıma sunmayacaktı.

1893

Üstat beni edep ile omuz omuza görünce genel iltifatını özel lutfa çevirdi.
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1894ندیم

بدﺃﺏ مرﺩﻡ ﺩانا نه بذله سنج

19. Rumūz-ı kurniş ü teslįm-rā edā kerdem
Be-deǿb-i merdüm-i dānā ne beźle-senc-i nedįm
“Kurniş” iki diz üzerine edibāne oŧurup taǾžįm itmege dirler. “Teslįm” selām virmege dirler.
“Deǿb” ķāǾide vü resm maǾnāsınadur. “Beźle-senc” müdārā ve kāse-lįslik maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol źāt iltifāt-ı ħavāśśı bize maħśūś idicek muķteżā-yı mihmānį üzerine biz
daħı rumūz-ı kurnişi ve ķāǾide-i teslįm ü taĥiyyātı deǿb-i merdüm-i dānā üzere ve şurūŧ-ı
Ǿārifāne edā eyledüŋ degil ki edā-yı gerdeniş ve teslįmi resm-i nedįmān ve ķāǾide-i kāselįsān üzerine edā itmiş olam. YaǾnį edā-yı taǾžįm ü tekrįmi fāżılāne edā eyledüm. Nedįmāne
ŧarįķ-i beźl ü müdārā ile itmedüm, dimekdür.
چه گویمت که بکامم چه مایه لذﺕ ﺩاﺩ
1895تسلیم

گزیدﻩ نو بر کرنش نمک چش

20. Çe gūyemet ki be-kāmem çe māye-i leźźet dād
Güzįde-nev ber-i kurniş nemek-çeş-i teslįm
“Çe māye” ne ser-māye ve ne miķdār dimekdür. “Güzįde-nev” kāf-ı ǾAcem żamme ve zā ile
kesr ü sükūnlarıyla ve nūn ile vāv’uŋ fetĥa vü sükūnıyla nev-güzįde ve ŧurfānda intiħāb
olınmış nesneye dirler. “Kurniş” bālāda źikr olınduġı üzere taǾžįm ve dizler üzerine
oŧurmaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: MismaǾına ħiŧāb idüp buyurur ki: Ne diyeyüm ki nev-güzįde ve ŧurfānda
intiħāb olınmış taǾžįm ü tekrįm birle oturmam üzerine memdūĥuŋ redd-i selāmın nemekçeşligi ne mertebe dimāġuma leźźet virdi. YaǾnį ĥużūr-ı memdūĥda deǿb-i Ǿārifāne edā-yı
taĥmįd ü sipāsumdan śoŋra ne ŧarįķile iǾlām ve tibyān-ı mālā-kelām ideyüm ki anuŋ nemekçeş olan redd-i selāmı ve iltifāt-ı ħāśśaları dimāġuma ne mertebe leźźet ü şįrįnį-baħş oldı,
dimekdür.
نگفت ﻭ من بشنوﺩﻡ هر آنچه گفتن ﺩاشت
1894

Alimlerin geleneğine göre saygı ve itaat merasimini eda ettim. Çanak yalayıcı hizmetçilerin geleneğine

göre değil.
1895

Sana ne diyeyim ki diz çökmenin seçilmiş yeni meyveleri ve selamlama damağıma ne kadar lezzet verdi.
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1896تقدیم

که ﺩﺭ بیاﻥ نگهش کرﺩ بر ﺯباﻥ

21. Ne-goft u men be-şünūdem her ān çi goften dāşt
Ki der-beyān-ı nigeheş kerd ber-zebān taķdįm
“Nigeh” nažar itmege dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol memdūĥuŋ, meclis-i melāǿik-i inslerine baǾdel-ķuǾūd merām-ı māfįyü’lbālleri esrār-ı lāzıme güftāları henūz iǾlān u beyān eylemezden memdūĥuŋ nigeh-i nüktenümāyişinden fehm ü idrāk eyledüm. Zįrā ki anuŋ nigeh-i daķįķa-bįnleri zebān üzerinden
taķdįm eyledi. YaǾnį merām-ı māfį’ż-żamįrlerin beyān buyurmazdan nigehden fehm olınup
ġayrı taķrįre ĥācet ķalmadı, dimekdür.
لبش چو نوبت خویش اﺯ نگاﻩ باﺯ گرفت
1897تسنیم

فتاﺩ سامعه ﺩﺭ موﺝ کوثر ﻭ

22. Lebeş çü nevbet-i ħˇįş ez-nigāh bāz girift
Fütād sāmiǾa der-mevc-i kevŝer ü tesnįm
“Kevŝer ü tesnįm”den murād memdūĥuŋ güftār-ı şükr-niŝārlarıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki memdūĥuŋ lebi nevbet-i güftārını kendi nažarı iǾlāmı sebebinden
gerü alıķodı. YaǾnį māfį’ż-żamįri nigehinden maǾlūm olınca muķteżā-yı Ǿirfān
[204b]
taķrįre ĥācet ķalmaduġından mübārek lebi çünki nevbet-i işǾārı teǿħįr ü Ǿavķ eyledi ġayrı
ķuvve-i sāmiǾam mevc-i kevŝer ve telāŧum-ı tesnįm birle istiġrāķa vardı. YaǾnį dįde-i
desįse1898-bįnlerinden derūnında mıżmār olan küliyyāt-ı nā-şenįdeleri maǾlūm olup leb daħı
nevbet-i güftārı bıraġıcaķ bir mertebe kesb-i śafā vü sürūr eyledüm ki gūyiyā ķuvve-i
sāmiǾam anuŋ içinde idi, dimekdür.
بخندﻩ گفت که ﺩﺭ عذﺭ این گناﻩ بزﺭﮒ
1899اقلیم

که ﺭفته ناﻡ تو بی حکم ما بهفت

23. Be-ħande goft ki der-Ǿöźr-i įn günāh-ı buzurg
1896

Bir şey demedi ancak ben demek istediği şeyi anladım ve onun gözünün beyanı dilin beyanını sundu.

1897

Dudağı sırasını gözden geri aldığında kevser ve cennet ırmağının dalgasına duyma düştü.

1898

Derkenar: “Desįse” gizlenmiş dimekdür

1899

Gülerek bu büyük günahın özrü olarak, senin adın bizim emrimiz olmadan yedi iklime gitmiştir, dedi.
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Ki refte nām-ı to bį-ĥükm-i mā be-heft iķlįm
Maĥśūl-ı Beyt: Şāh-zāde meclis-i dil-ārāsında ħande vü tebessüm ŧarįķiyle didi ki: Ey ǾUrfį!
Bu cerāyim-i kebįreyi ne dimek istersin. YaǾnį bu cürm-i bį-ĥad u pāyānı ne reǿy ve ne
tedbįrile izāle vü şust-şūy idersüŋ ki nām u nişānuŋ ĥükm-i śādır olmamaķsızın ķalem-rev ü
hükūmetümüz olmaduġı heft iķlįme münteşir oldı. YaǾnį sen devlet ü şevketümüze
müteǾallıķ iken şimdi ĥükmüm śādır olmazdan kendi ħˇāhişüŋle nām u nişānuŋı heft iķlįme
neşr eyledüŋ. Pes bu cürm-i bį-ķıyāsı ne ile izāle itmek mümkindür? Murād cānib-i
memdūĥdan kendilerine faħriyedür.
همین که ﺭفتی اﺯین آستاﻥ نوشته بیاﺭ
1900سلیم

گزیدﻩ نسخه ای اﺯ ﺯاﺩهای ﻁبع

24. Hemįn ki reftį ez-įn āsitān nüvişte be-yār
Güzįde nüsħaį ez-zādhā-yı ŧabǾ-ı selįm
Maĥśūl-ı Beyt: Gūyiyā cānib-i memdūĥdan buyurur ki: Ey ǾUrfį! Bu ānda ki āsitān-ı bülendāşiyānumdan ķalķup gidersüŋ. Maślaĥat-ı uħrā yıķmayup hemān ŧabǾ-ı selįmüŋ zādelerinden
güzįde ve münteħāb bir miķdār leǿālį-i nā-yāb ile āmįħte ile nüsħa-i gevher-bārları nüvişte
vü raķam-keşįde ĥużūruma getüresüŋ, dimekdür.
اﺯین سخن سرﻭ ﺩستاﺭ من گلستاﻥ شد
1901تسلیم

ﺯ بسکه چیدﻡ ﻭ بر سر ﺯﺩﻡ گل

25. Ez-įn süħan ser ü destār-ı men gülistān şod
Zi bes ki çįdem ü ber-ser zedem gül-i teslįm
“Zi-bes ki” keŝretden kināyedür. YaǾnį ol ķadar çoķ ki dimekdür. “Çįdem” cemǾ eyledüm,
dimekdür. “Ber-ser-zedem gül-i teslįm” ifāde olınmış ve bize teslįm olınmış geleni baş üzere
ķodum, dimekdür. YaǾnį memdūĥuŋ kāǿināta kelimātı gül olup biz daħı cemǾ idüp baş üzere
ķoduķ dimekdür.
1900

Bizim dergâhımızdan gittiğinden beri seçkin tabiatından doğan sağlam nüshayı getir.

1901

O kadar fazla teslim çiçeği derlediğim ve başıma taktığım için bu sözden benim başım ve sarığım gül

bahçesine dönüştü.
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Maĥśūl-ı Beyt: Beyt-i evvelįnüŋ mażmūn-ı lāzımu’t-taǾžįmlerinden ser ü destārum gül ü
gülistān oldı. Ol ķadar gül teslįmleri ki cemǾ eyleyüp baş üzere ķoduķ. YaǾnį memdūĥuŋ
emrini gülāsā cemǾ eyleyüp Ǿale’r-reǿs ve’l-Ǿayn1902 diyerek ol ķadar başumuz üzerine
ķoduķ ki ser ü destārum gül ü gülistān oldı, dimekdür.
چو باﺯ گشتم اﺯ آﻥ آستاﻥ خرﺩ جزﻭي
1903نسیم

نوشته ﺩاﺩ که این تحفه گل ﻭ تو

26. Çü bāz geştem ez-ān āsitān ħıred-i cüzvį
Nüvişte dād ki įn tuĥfe-i gül ü to nesįm
Merĥūm kendi ħırediyle Ǿale’l-işrāk memdūĥuŋ
[205a]
ŝenā vü sitāyişgirligine şürūǾ iderek buyurur: Çünki ol āsitān-ı gerdūn-nişān-ı salŧanatāşiyāndan meskenüme mesrūr Ǿavdet eyledüm. Meǿmūrun-bih olduġum evrāķ-ı gülden
yaǾnį nažmına meǿmūr olduġum eşǾār-ı belāġat-āŝārdan ħıredüm kendi ŧabǾ-ı zādelerinden
cüzvįce bir miķdār gül-i nā-güşūde cemǾ ve evrāķ-ı nüsħaya taĥrįr ü terķįm birle elüme
teslįm idüp didi ki: Ey ǾUrfį! Memdūĥa taķdįm olınacaķ gül-i nā-güşūde budur. Ve daħı sen
nesįm-i revnaķ-ŧırāz-ı gül ü gülistānsuŋ. Pes anları güşād u iķtiżā iden maĥallerin abād idüp
memdūĥa pįş-keş eyle, dimekdür.
بگیر ﻭ ﺯﻭﺩ ببر با قصیدﻩ ای که بوﺩ
1904نعیم

بشاﺥ ﻭ برﮒ سخن نسخه ﺭیاﺽ

27. Be-gįr ü zūd be-ber bā-ķaśįdeį ki buved
Be-şāħ u berg-i süħan nüsħa-i riyāż-ı naǾįm
“Şāħ” budaķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAķlum ol gül-i nā-güşūdelerden yaǾnį bir miķdār meżāmįn ü ķāfiyelerden
elüme virüp bu güldür ve sen nesįmsüŋ. Pes bunları güşād eyle ve ĥużūr-ı memdūĥa tiz ilet.
YaǾnį ĥużūr-ı memdūĥa bir ķaśįde ile bu gülleri ilet ki ol ķaśįdenüŋ güftārı şāħ u bergi cennet

1902

Baş göz üzerine.

1903

O eşikten dönünce akıl bana, bu gülün hediyesidir sen de rüzgârsın, yazan bir parça yazı verdi.

1904

Bunu al ve sözün dalları ve yaprakları ile cennet bahçesinin nüshası olan bir kaside ile çabuk götür.

1101

niǾmetlerine nüsħa vü evreng ola. YaǾnį ol ķaśįdenüŋ güftārınuŋ şāħ u bergi ve nükteleri
leźźetde eŧǾime-i cennet ile ve belki ŧaǾām-ı meźkūre ile nüsħa vü evreng olup andan iķtibāsı leźźet ideler, dimekdür.
ﺯ جاﻡ شدﻡ که کدامین قصیدﻩ باید گفت
1905ﺭمیم

بلهجه ای که ﺩمد ﺭﻭﺡ ﺩﺭ عظاﻡ

28. Zi-cām şodem ki kodāmįn ķaśįde bāyed goft
Be-lehceį ki demed rūĥ der-Ǿižām-ı remįm
“Kodāmįn” ķanķı maǾnāsınadur. “Lehce” çehre-i rūşene dirler. “Ǿİžām” Ǿazm’uŋ cemǾidür,
kemikler dimekdür. “Remįm” çürümiş maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAķlumuŋ nuśĥ u pendi dil ü cānuma kār idicek ķarāra irādetüm ķalmayup,
fi’l-ĥāl yerümden ķıyām eyledüm ki Ǿacabā ķanķı ķaśįde-i cān-efzāyı intiħāb idüp ĥużūr-ı
memdūĥa bir ŧavrla taķdįm itmek gerek ki nefes-i iǾcāz-ı ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām gibi cān-baħş
ve Ǿazm-i remįme rūĥ iǾŧā idici ola. YaǾnį mülāĥaža ķıldum ki ķanķı mażmūnda bir lehce vü
ŧavrla bir ķaśįde inşā idem ki śafāsı Ǿazm-ı remįme rūĥ iǾŧā idici ola, dimekdür.
من ﻭ نموﺩﻥ بطالﻥ عهدهای قدیم
1906سلیم

بذکر منقبت عهد شاهزاﺩﻩ

29. Men ü nümūden-i buŧlān Ǿahdhā-yı ķadįm
Be-źikr-i menķabet-i Ǿahd-i Şāh-zāde Selįm
“Menķabet” fiǾl-i ĥüsn maǾnāsına gelür.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ ŝenā vü sitāyişine şürūǾ iderek buyurur ki: Min-zamān-ı sābıķuŋ
baŧŧālde vü köhne-mānde olmış keyfiyet-i taĥmįd ü ŝenāyı göstermek bir muǾāyebe-i
Ǿužmādur. Zįrā Şeh-zāde Selįm’üŋ Ǿahd-i saǾādetinde vāķıǾ menāķıb-ı vuķūǾātuŋ źikri anları
köhne vü baŧŧāla bıraķmışdur. YaǾnį zamān-ı sābıķda selef-i şuǾarānuŋ şāhlara eyledükleri
sitāyişi ve anlaruŋ keyfiyet ü aĥvāllerini memdūĥuŋ Ǿahdinde vāķıǾ sürūr u śafā
menķabesinüŋ źikri nā-müstaǾmel
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1905

Yerimden kalktım hangi çürümüş kemiklere ruh üfleyen bir şive ile hangi kasideyi söylemeli.

1906

Şehzade Selim döneminin menkıbesinin zikriyle eski dönemleri göstermek gereksiz oldu.
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ü baŧŧāl eylemişdür. Yāħūd “buŧlān”dan murād Nemrūd Ǿaleyhi’l-laǾne ola. Pes bu taķdįrce
dimek olur ki: Şāh-zādenüŋ Ǿahdinde vāķıǾ menāķıbuŋ źikriyle Ǿahd-i ķadįmüŋ buŧlānlarını
ve nüzl-i İbrāhįm’i göstereyüm dimek ola. Ve maǾnā-yı aśl daħı budur ki ibtidā ki maǾnā
Ǿāriyeten vāķıǾ olmışdur iǾtibār olınmaya. Pes śūret-i tāze ve nāśiye-i şāhid-i maǾnā vü
meżāmįne ān virerek buyururlar ki:
تولدﺵ بنهاﺩ شریر ﺩهر آﻥ کرﺩ
1907ابراهیم

که با ﻁبیعت آتش نزﻭﻝ

30. Tevellüdeş be-nihād-ı şerįr-i dehr ān kerd
Ki bā-ŧabįǾat-ı āteş nüzūl-ı İbrāhįm
“Şerįr” mübālaġa ile şer idici ve arslan śıfatluya daħı dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ tevellüd ve Ǿarśa-i kāǿināta gelmesi şerįr-i dehre şol nesneyi
eyledi ki ŧabįǾat-ı ĥāre-i āteşe nüzūl-i İbrāhįm Ǿaleyhi’s-selām eylemişdür. YaǾnį nüzūl ü
üftādegį-i İbrāhįm ŧabįǾat-ı āteşi nice tebdįl ve bürūdete taĥvįl eylemiş ise memdūĥuŋ Ǿarśai kāǿināta gelmeleri şerįr-i dehre anı eyleyüp bünyād-ı āteş, žulm ü fesādı bįħinden ķalǾ ve
eşirrā-yı zamāneyi külliyen refǾ eylemişdür, dimekdür.
نهیب هیبت اﻭ ﺩﺭ مشمه تقدیر
1908کلیم

شکست گوهر گفتاﺭ بر ﺯباﻥ

31. Nehįb-i heybet-i ū der-meşemme-i taķdįr
Şikest gevher-i güftār ber-zebān-ı Kelįm
“Nehįb”1909 yaġmā ve ķapmaķ ve ġalebe çalmaķ maǾnāsına daħı baǾżen istiǾmāl olınur.
“Meşemme” ism-i mekāndur. Şemme ve ķoħu alınacaķ maĥalle dirler. “Kelįm”den murād
Ĥażret-i Kelįmullāh degildür. Belki nāsdan śāĥibu’l-kelāmdan kināyedür. BaǾżılar Mūsā
Ǿaleyhi’s-selāmdur dimişler, el-Ǿiyāze billāh1910 maĥż-ı küfrdür. Zįrā Ǿavāmdan birini
Ĥażret-i Kelįmullāh’a vesāǿir peyġamberān-ı zį-şān üzerine tercįĥ itmiş olur. Żarūret-i vezn

1907

Onun doğumu feleğin şer dolu zatına İbrahim’in yukarıdan inişinin ateşin tabiatına yaptığını yaptı.

1908

Onun haybetinin yağması, kaderin koku alınacak yerinde Kelim’in dilindeki söz incisini kırdı.

1909

Derkenar: “Nehįb” lüġatde Fārisįde ķorķu ħavf maǾnāsınadur

1910

Allah’a sığınarak.
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ve ķāfiyeden ötüri kelįm vāķıǾ olmış. Yoħsa merĥūmuŋ Ǿirfānına virilmez ki murādı Ĥażreti Kelįm ola. Her ne ķadar ki beyt-i evvelįde bi’l-münāsebe İbrāhįm vāķıǾ ise de.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ heybet ü mehābetinüŋ ħavfı henūz Ǿālem-i dimāġ-ı taķdįrde
perde içinde muħtefį iken śāĥib-kelāmuŋ zebānı üzere gevher-i güftārların şikest eylemişdür.
YaǾnį memdūĥ bir mertebe nehįb-i ħalķ olmışdur ki henūz ħalķ perde-i taķdįrde cā-nişįn
iken anuŋ mehābeti anlaruŋ dehānında güftār-ı şeker pārelerini şikest eyleyüp keyfiyet-i
güftār anlardan maĥv olup sükūtı iħtiyār eylemişler. Ve’l-ĥāśıl Ǿālem-i ervāĥda bile sāǿir
ulu’l-emr olanlar ħavflarından sükūtı iħtiyār eylemişlerdür, dimekdür.
بعهد معدلت اﻭ که عامالﻥ فساﺩ
1911بیم

ﺯبس هدایت تعطیل فاﺭغند اﺯ

32. Be-Ǿahd-i maǾdelet-i ū ki Ǿāmilān-ı fesād
Zi-bes hidāyet-i taǾŧįl fāriġend ez-bįm
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ Ǿadālet-i hengām-ı meymenet-encāmına ķasem iderüm ki
Ǿāmilān-ı fesād yaǾnį mirān-ı maǾśiyet olan gürūh keŝret-i hidāyetlerinden maǾśiyetlerini
taǾŧįl ve ħavflarından fāriġ oldılar yaǾnį
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terk-i Ǿiśyān içün Ǿāmilān-ı fesāda ol ķadar hidāyet irişdi ki keŝret-i Ǿināyet tebdįl-i Ǿunf u
miknet olmasun içün ħavflarından maǾśiyetden fāriġ olmışlardur. Yāħūd memdūĥuŋ Ǿadl ü
Ǿadāleti eŝnāsından Ǿāmilān-ı fesāda ol ķadar hidāyet irdi ki keŝret-i hidāyet muǾaŧŧal
olmasun ħavfından itdükleri maǾśiyetden fāriġ olmışlardur. Bu taķdįrce “be-Ǿahd”üŋ bā’sı
ĥarf-i ķasem olmaķ icāb ider.
کشیدﻩ فتنه معزﻭﻝ سر بزیر لحاﻑ
1912کلیم

ﺩﺭیدﻩ ﻅلم فراموﺵ ﻁبل ﺯیر

33. Keşįde fitne maǾzūl ser-be-zįr-i liĥāf
Derįde žulm-ı ferāmūş ŧabl zįr-i kilim

1911
1912

Onun adaletli döneminde fesatlık çıkaranlar öyle hidayete eriştiler ki korkudan kurtulmuşlardır.
Azl edilmiş fitne kafasını yorgan içine çekmiş ve unutulmuş zulüm kilim altında kendi davulunu

parçalamıştır.
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“Liĥāf” yorġan çarşafına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ eyyām-ı maǾdelet-encāmında śanǾatından maǾzūl u maŧrūd olan
fitnenüŋ kendisi eŝer-i sürūr-ı Ǿadlden başını liĥāfa çeküp pinhān oldı. Ve ferāmūş eyledi ki
žulmüŋ ŧabl u kūsını kilim altına celb ü cemǾ eyledi. YaǾnį memdūĥuŋ Ǿadāleti fitneyi
Ǿālemde ĥükminden Ǿazl idicek ol daħı śanǾatı olan žulmı ferāmūş idüp ŧabl u kūsını kilim-i
Ǿademe nihān ķıldı tā ki lisānlarda ismi anılmaya, dimekdür.
اگر عیاﺩﺕ مرضی کند عدالت اﻭ
1913سقیم

جهد بقاعدﻩ اعتداﻝ نبض

34. Eger Ǿıyādet-i marażį koned Ǿadālet-i ū
Cehed be-ķāǾide-i iǾtidāl nabż-ı saķįm
“Ǿİyādet” ħastenüŋ ziyāretine dirler. YaǾnį ħaste śormaķ. “Cehed” śıçrar, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger memdūĥuŋ şifā-baħş-ı ĥācetmendān olan Ǿadāleti bir marįżüŋ
Ǿiyādetine meyl eylerse fi’l-ĥāl marįż-i merķūmuŋ nabżı iǾtidāl üzere ĥareket ü cünbiş eyler.
YaǾnį ān-ı vāĥidde ol saķįmüŋ nabżı aślā ħastelik ruǿyet itmemişüŋ nabżı gibi ĥareket itmege
başlar, dimekdür.
ﺯهی ﻭجوﺩ تو ﺩﺭ سایه عنایت شاﻩ
1914تعلیم

که کرﺩﻩ بذﻝ سعاﺩﺕ همای ﺭا

35. Zihį vücūd-ı to der-sāye-i Ǿināyet-i şāh
Ki kerde beźl-i saǾādet humāy-rā taǾlįm
“Şāh”dan murād Şāh-zāde Selįm’üŋ peder-i Ǿālį-güherleri Şāh Ekber’dür ki muķaddemā
medĥi ķaśāǿidi āħerde geçdi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥu’l-ħıśāl v’ey sütūde-fiǾāl! Zihį vücūd-ı hümāyūnuŋ ki pederüŋ
Şāh Ekber’üŋ kerem ü Ǿināyeti sāyesinde hümā ķuşına saǾādet beźlini taǾlįm eyledi. YaǾnį
hümānuŋ sāyesinde eŝer-i şeref-i saǾādet senüŋ vücūd-ı bih-būduŋ sāyesinden iķtibās
eylemişdür, dimekdür.

1913

Eğer onun adaleti bir hastayı ziyaret etse hastalıklı nabzı normala döner.

1914

Ne güzel! Padişahın inayeti gölgesindeki senin vücudun, hümaya saadet bağışlamayı öğretmiş.
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همه مراﺩ چو امید ﺩﺭ قبوﻝ ﺩعا
1915کریم

تماﻡ فیض چو اندیشه ﺩﺭ ﺩماﻍ

36. Heme murād çü ümmįd der-ķabūl-ı duǾā
Tamām-ı feyż çü endįşe der-dimāġ-ı kerįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Senüŋ kāffe-i ümniye vü merāmuŋ mānend-i ümįd tamām-ı
feyżdür. DuǾānuŋ ķabūl olmasında yaǾnį duǾānuŋ ķabūlgāhda tamām-ı feyż olduġı gibi
senüŋ murād-ı Ǿālįŋ daħı ümįd gibi heme feyżdür. Ve nitekim dimāġ-ı kerįmde endįşe-i ħayrı feyżdür. Zįrā ümįd kişiye feyżdür. Ve kerįmüŋ daħı dimāġında olan endįşe bütün bütün
feyż ü ħayrdur. Keźālik ķabūlgāh-ı duǾāda senüŋ murāduŋ daħı heme feyżdür, dimekdür.
ﺯفیض لطف تو شاید که بی سرﺃیت عشق
1916ﺭحیم

شوﺩ باهل محبت ﺩﻝ کرشمه

37. Zi-feyż-i luŧf-ı to şāyed ki bį-sirāyet-i Ǿaşķ
Şeved be-ehl-i maĥabbet dil-i kirişme raĥįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Luŧf u Ǿināyetüŋ feyżi şerefinden lāyıķdur ki sirāyet-i Ǿaşķ
olmazdan ehl-i maĥabbet olan Ǿuşşāķa
[206b]
dil-kirişme nerm ü raĥįm ola. YaǾnį ĥālet-i Ǿaşķ ki cāźibdür, ehl-i maĥabbete bu keyfiyet
sārį olup maǾşūķı celb ü ceźb itmezden luŧfuŋ feyżinden lāyıķdur ki dil-i seng pāre-i kirişmei dil-ber rām olup raĥįm ola. Murād budur ki luŧf u iĥsānuŋ şeref ü feyżinden lāyıķdur ki
ĥācetmendān-ı bį-çāregāna sirāyet-i bį-sāmānį itmezden ķalbüŋüz raĥįm olup muĥibb-i
śādıķu’l-cinān olanlara āŝār-ı Ǿināyetüŋüz mebźūl u rāygān ola, dimekdür.
ﺯمانه ﺭا همه فرﺯند اگر چو تو بایست
1917عقیم

ترا بزاﺩی ﻭ بوﺩی ﺩگر همیشه

38. Zamāne-rā heme ferzend eger çü to bāyist

1915

Bütün muratların kabul olunurken ümit gibi tamamının feyz olduğu gibi cömert insanın beynindeki

fikirlerin tamamı feyzdir.
1916

Senin lutfunun feyzinden aşk bulaşmaksızın cilvenin gönlü sevdalılara müşfik olabilir.

1917

Eğer feleğin bütün evlatlarının senin gibi olması gerekseydi sadece seni doğurarak ebediyyen kısır kalırdı.
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To-rā be-zādį vü būdį diger hemįşe Ǿaķįm
“Bāyist” gerek ise dimekdür. “Be-zādį” ŧoġurdı maǾnāsınadur. “ǾAķįm” ķısır dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Zamāneye yaǾnį felek-i devvāra eger ferzendleri senüŋ gibi heb
ferzend-i ercümend1918 olmaķ gerek ise yaǾnį miŝlüŋ gibi evlāduŋ ŧālibi ise her işte sen idüŋ
ve Ǿademden vücūda getürdi. Pes baǾd-ez-įn Ǿaķįm olsun. Zįrā miŝl ü mānendüŋ perde-i
ħafādan śaĥrā-yı žuhūra getürmek Ǿadem-i imkāndur, dimekdür.
ﺯ بحر کاﻥ کرمت آﻥ نفایس آﻭﺭﺩست
1919سیم

که احتیاﺝ نه گوهر گرفتن است ﻭ نه

39. Zi-baĥr-ı kān keremet ān nefāyis āverdest
Ki iĥtiyāc ne gevher giriften est ü ne sįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Luŧf u keremüŋ baĥr u kāndan şol nefāyis getürdi ki yaǾnį luŧfuŋ
baĥr u kāna āŝārından şol nefįs ve ħoş-aĥvāl olaydı ki efrād-ı nāsdan hįç ferd-i vāĥidüŋ
gevher ü sįme iĥtiyācları ķalmadı. YaǾnį sende bu gūne eŝer-i seħā ve ŧabǾ-ı Ǿaŧā var iken
hįç kesüŋ gevherden ötüri baĥr u sįmden ötüri maǾdene iĥtiyācları ķalmadı. Nitekim şāǾir
buyurur.
Beyt
Ŧururken maǾden-i luŧfuŋ olur mı dil-dāde
Kişi meǾādin-i seng ü türāb-ı sįm ü zere
بهاﺭ خلق تو عطری فشاندﻩ برآفاﻕ
1920یتیم

که بوی مهر پدﺭ باﺯ یافت ﻁفل

40. Bahār-ı ħulķ-ı to Ǿıŧrį feşānde ber-āfāķ
Ki būy-ı mihr-i peder bāz yāft ŧıfl-ı yetįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Bahār-ı ħulķuŋ āfāķ yaǾnį kāǿināt üzere bir mübārek rāyiĥa-i
ŧayyibe-i cān-fezā niŝār u beźl eylemişdür. Ŧıfl-ı yetįm fevt olan pederlerinüŋ rāyiĥalarını
1918

Derkenar: “Ercümend” ulu yaǾnį ħalķ içinde miķdārlu olan kimse.

1919

Senin lutfun maden ve denize o kadar enfes şeyler getirmiş ki mücevhere ve gümüşe ihtiyaç kalmamıştır.

1920

Senin tabiatının baharı ufuklara öyle bir güzel koku saçtı ki öksüz çocuklar baba şefkatinin kokusunu tekrar

aldılar.
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istişmām itmege başladılar. Ve’l-ĥāśıl mürüvvetüŋ Ǿāleme bir mertebe sārį oldı ki
mürüvvetüŋ rāyiĥasından bį-peder ŧıflān-ı müteveffā pederlerinüŋ rāyiĥasını aldılar,
dimekdür.
خدایگانا گفتم بمدﺡ خویش ﺩﻭبیت
1921سلیم

کزین نیاﺭﺩ پرهیز کرﺩ ﻁبع

41. Ħudāyegānā goftem be-medĥ-i ħˇįş dü beyt
K’ez-įn ne-y-āred perhįz kerd ŧabǾ-ı selįm
“Ħudāyegānā” ile “goftem”üŋ arasını sekte ile oķumaķ gerek tā ki vezne ķābiliyeti ola. Ve
ķāǾide-i şuǾarādur ki memdūĥ olan şaħśuŋ źikrini murād eyledükde lafž-ı işāretde sekte įrād
iderler. Faķįrüŋ bu ħuśūśda fehm itdügüm bu ki şāǾir maĥall-i meźkūrı sektelü eyledi ki yā
budur ki ıžhār-ı iştiyāķ içün ola. Gūyiyā ismini źikr idecegi vaķt ġalebe-i iştiyāķdan bįħodluķ iśābet itmegini iǾlām ide. Yāħūd mehābet-i
[207a]
memdūĥ anı şaşırdı dimek ola. Hele žann-ı Ǿācizāna göre ĥįleden kināyedür. “Perhįz” bunda
ŧāķat maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şeh-zāde-i nev-şükufte v’ey ŝemere-i naħl-ı dil-i şāh-ı ber-güzįde! Bu
maĥalde öz nefsümüŋ sitāyiş ü ŝenāsına müteǾalliķ iki beyt-i dil-ārā inşā eyledüm ki ol
mażmūn-ı feraĥ-fezādan ŧabǾ-ı selįm söylememege tāb-āver olamaz.
ﺯ ﺯاﺩﻩ ﺩﻝ ﻭ ﻁبعم اگر شوﺩ آگاﻩ
1922یتیم

باصل خویش نناﺯﺩ ﺯشرﻡ ﺩﺭ

42. Zi-zāde-i dil ü ŧabǾem eger şeved āgāh
Be-aśl-ı ħˇįş ne-nāzed zi-şerm dürr-i yetįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Dil ü ŧabǾum zādeleri olan lüǿlüǿ-i girān-behālarumdan eger
dürr-i yetįm āgāh olmaķ iĥtimāli olaydı, şerm ü ĥicābından kendi aślına tefaħħur eylemezdi.
YaǾnį dürr-i yetįm dil ü ŧabǾum zādeleri olan gevher-i bį-hem-tālarumuŋ yanında kem-ķadr
olduġın fehm idicek şerminden kendi aślına aślā tefaħħur u nāz eylemezdi, dimekdür.
1921

Ey efendim! Kendimi överek iki beyit söyleyeceğim ki bunu sağlam tabiatlı olan söylemekten sakınmaz.

1922

Benim gönlümün ve fıtratımın doğurduğuna vakıf olsaydı, tek inci utanarak kendi soyu ile övünmezdi.
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مثاﻝ ﻁبع من ﻭ هر ﻁبیعتی که جز اﻭست
1923حمیم

ﺯالﻝ ماء معین است ﻭ ﺩﺭﺩ ماء

43. Miŝāl-i ŧabǾ-ı men ü her ŧabįǾatį ki cüzv-i ūst
Zülāl-i māǿ-ı muǾįnest ü derd-i māǿ-ı ĥamįm
“MāǾ-ı MuǾįn” cennet ırmaġınuŋ ŧatlu śuyına dirler. “MāǾ-ı caĥįm” cehennem kaynaġı
ırmaķlarınuŋ śuyına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Benüm ŧabǾum ve her ol bir ŧabįǾat ki anuŋ ġayrısı ola, māǿ-ı
MuǾįn ve māǿ-ı Cāĥim miŝālidür. YaǾnį ŧabįǾat-ı Ǿālem ŧabǾ-ı nādire-gūyānem yanında māǿı MuǾįn yanında māǿ-ı Caĥįm ne ise aŋa ķıyāsdur. Lākin Ķarlı ili müderrisi Zühdį Efendi’yi
istinŧāķ itdürseŋ ŧabįǾat-ı ǾUrfį’den śad derece ĥalāvetlü olduġını naķl ider. Nitekim
metbūǾum veliyyü’n-niǾmetüm Yanya Vālįsi Tepedelenli ǾAlį Paşa ĥażretlerinüŋ Franse
keferesinden đarb-ı seyl-i şemşįr fetĥ buyurduķları ser-ĥadd-i Preveze’de icrā buyurduķları
çeşme-i zülālāsālarına tārįħ yazılmaķ içün nažm eyledükleri laġviyāt-āmįz ķaśįde-i
fāsidelerini ĥużūr-ı müşārun ileyhe bā-Ǿarż-ı ĥāl taķdįm ve ıžhār-ı kemālāt sevdāsıyla Ǿarż-ı
ĥālinde güftār-ı ķadįm ile bir ŧaķım güftügū taĥrįr ü terķįm eylemişler idi. İşte eşǾārından bir
iki beyt tārįħi bu maĥalde ķayd olındı.
ŞiǾr-i veġā ister ǾAlį Paşa Vezįr Tepedelen’den
Ķıralı Mosķov u Efrenc’üŋ ŧarįķi yoķ rehįdenden
Yıķup büt-ħānesin hem ķalǾa içre yapdı bir cāmiǾ
Aķıtdı māǿ-ı ĥayvānı bu çeşme-i nev-benāzından
Debįr-i çarħ yazsun Zühdįyā tārįħ-i Çevdār
ǾAlį Paşa ne mümkin almaya dādını düşmenden

1923

Benim tabiatımdan başka her bir tabiat, cennetin Zülal suyunun yanında cehennemin Muin suyunun acısı

gibidir.
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Nesr-i veġānuŋ mā-baǾdı evvelā “ister”i eger fetĥ-i elif ve sįn ile oķınsa, maǾāźallāh ķaldı
ki mıśrāǾ-ı ŝānįsinde vāķıǾ olan “rehįden” taǾbįri merĥūm Şāhidį Efendi’nüŋ Tuĥfe’sinde
beyān buyurduķları şāh beyti ki
[207b]
“Be-rehįd ān kes ki şod hirāsān”1924dan meǿħūźdur. Lākin maĥallinde vażǾ olınmaduġı
ecilden baǾżı Çerkes vilāyetinden yeŋi gelmiş mįrzālaruŋ kelimātına tebdįl olmış. Ve beyt-i
ŝānįsinüŋ mıśrāǾ-ı ŝānįsinde olan “nev-benāzından” taǾbįri lisān-ı Türkįde bu miŝillü taǾbįrāt
işidilmemiş. Efendi-i merķūm ġālibā bu taǾbįri seyyāĥįn-i Hindįlerden bellemiş ve tārįħinüŋ
mıśrāǾ-ı evvelįsinde vāķıǾ cevher-dār taǾbįri deǿb-i şuǾarā üzere yalŋız noķŧalu ĥurūflardan
tārįħ çıķmaķ ister. Zįrā bį-noķŧa ĥarflere cevhersüz ve noķŧa ile olan ĥurūfāta cevher-dār
dirler. Bunlaruŋ ism-i resmiyle ġalaŧ olınduġı gūneş gibi žāhir iken kendini meydāna atmaķ
küllį ħacāletden ġayrı ne ŝemeresi var? Ve merķūmuŋ belki iddiǾāsı ǾUrfį’den ziyādedür.
خموﺵ عرفی اﺯ این ترهاﺕ ﻭقت ﺩعاست
1925کریم

برآﺭ ﺩست بدﺭگاﻩ کرﺩگاﺭ

44. Ħāmūş ǾUrfį ez-įn türrehāt vaķt-i duǾāst
Ber-ār dest be-dergāh-ı Kirdigār-ı kerįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį! Bālāda beyān eyledigüŋ ħod-furūşluķ türrehāt bu laġviyātdan
ħāmūş ol. Zįrā vaķt-i müstecābü’d-duǾā zamānıdur. Pes dergāh-ı Ħudā-yı kerįmü’ş-şāna
tażarruǾı ķaldurup niyāz eyle ki:
همیشه تا که نگرﺩﺩ حالﻝ بر فرﺯند
1926مقیم

جمیله ای که شوﺩ با پدﺭ بحجله

45. Hemįşe tā ki negerded ĥelāl ber-ferzend
Cemįleį ki şeved bā-peder be-ĥacle muķįm
“Ĥacle” deǿb-i şuǾarā üzere ħitām-ı ķaśįdesinde memdūĥuŋ duǾā-yı beķā-yı devlet ü
salŧanatlarına şürūǾ iderek buyurur ki: Hemįşe ferzend-i ercümend üzerine ĥelāl olmayana

1924

Korkak olan kurtuldu.

1925

Urfi bu saçmalıkları söyleme sus! Dua vaktidir kerim Allah’ın dergâhına ellerini kaldır.

1926

Aynı babadan bir güzelle gerdeğe giren erkeğe o güzel helal olmadığı sürece, yani kıyamete kadar.
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ķadar şol cemįle-i bākire ki babasıyla bir ĥaclede muķįm olur. YaǾnį babaları bir anları dįger
ķarındaşları babalarıyla bir ĥaclede iķāmet üzere olup birbirlerine dest-i dırāz-ı izdivāc
itmege menhiyātdan olana ķadar. Meŝelā bir şaħś-ı zen-dįde dār-ı dünyāya bir ferzend
getürüp andan menkūĥası fevt olup āħirini tezvįc birle bir cemįle dünyāya getürse baba bir
ana ġayrı ķardaşlar olmaları taķrįbiyle ķāǾide-i şerǾ üzere birbirine ħulletleri yoķdur. Bu
nükte cümle Ǿālem miyānında maǾlūmları üzere ve baǾżı meźāhib-i erāzile ki bu keyfiyetüŋ
ĥalline źāhib olmışlardur. Anları redd itmek ŧarįķiyle tezyįn iderek memdūĥuŋ duǾā-yı
devletlerini įrād eylemiş ve buyurur ki: Babalarıyla bir ĥaclede olup babaları bir anaları ġayr
olan ferzend ile bākire birbirlerine ĥelāl olmayana ķadar. YaǾnį ķıyāmete dek.
عرﻭﺱ ﺩهر بفتوای ﺫﺭﻩ تا خوﺭشید
1927سلیم

حالﻝ اکبر شه باﺩ ﻭ شاهزاﺩﻩ

46. ǾArūs-ı dehr be-fetvā-yı źerre tā ħurşįd
Ĥelāl-i Ekber Şah bād u şāh-zāde Selįm
Maĥśūl-ı Beyt: Ķıyāmete dek dehrüŋ Ǿarūsı źerreler fetvāsıyla tā-be-ħurşįd Ekber Şāh’uŋ
ĥelāli ve şāh-zādesi Selįm’üŋ ĥelāli olsun. Çünki źerrātuŋ ħurşįde nisbetleri āşikāredür,
müftį-i dehr ittiħāź iderek buyurur ki: Dehrüŋ Ǿarūs-ı iķbāli
[208a]
rūy-ı zemįnden eflāke varınca źerrātuŋ fetvāsıyla Şāh Ekber’üŋ ve şeh-zādesi Selįm’üŋ
ĥelāli olup ilā-yevmi’l-ķıyām āġūş-ı ĥükminde ħˇāb-ı istirāĥatla itmām-ı zamān itmiş olsun,
dimekdür.
33
Bu Ķaśįde-i Müşg-Endūde-i MaǾnā Ol Yekke-Süvār-ı1928 Meydān-ı Veġā1929 YaǾnį Şįr-i Ħudā
Ĥażret-i ǾAliyyü’l-Murtażā Kerremallāhu Veche ve Rađiyallāhu ǾAnhuŋ Şöhret-i Ǿİlme Şān
Virerek Medĥiyesidür
[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

ای مرتفع ﺯ نسبت جوﺩ تو شاﻥ علم
1927

Felek gelini zerreden güneşe kadar olanların fetvası ile Ekber Şah ve Şehzade Selim’e helal olsun.

1928

Derkenar: “Yekke-süvār” kāmil-i cündį ve binici yaǾnį meydānda bir anuŋ gibi daħı yoķdur, dimekdür.

1929

Derkenar: “Veġā” ĥarb u đarb yaǾnį ceng ü śavt maǾnāsınadur.
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1930علم

کلک گهر فشاﻥ تو ﺭﻁب اللساﻥ

1. Ey mürtefiǾ zi-nisbet-i cūd-ı to şān-ı Ǿilm
Kilk-i güher-feşān-ı to raŧbü’l-lisān-ı Ǿilm
“Ey” ĥarf-i nidādur, münādāsı taĥtında maĥźūfdur. Ey źāt-ı şerįf dimek olur. “MürtefiǾ” ismi fāǾildür, yücelenmiş ve kesb-i derece-i Ǿāliyye eylemiş maǾnāsınadur. “Kilk” ķalem
dimekdür. “Raŧb” ŧarāvet ve śuvarılmış ve yaşarmış dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey server-i evliyā v’ey pįşvā-yı etķıyā! Zihį saǾādet ki şān u şöhret-i Ǿilm
senüŋ źāt-ı pāküŋ nisbetinden rifǾat ve kesb-i derece-i Ǿāliyān eylemişdür. Ve daħı senüŋ
gevher-efşān olan kilküŋ Ǿilmüŋ rabŧu’l-lisānı olmışdur. YaǾnį Ǿilm-i kāǿinātda mürtefiǾ ü
maķbūl olması senüŋ Ǿažamet-i źātiyyeŋe nisbetledür.1931 Ve Ǿilmüŋ faśįĥ ve rabŧu’l-lisān
olduġı senüŋ gevher-niŝār olan kilk-i muǾciz-beyānı eŝerüŋdendür, dimekdür.
ای ساکناﻥ مصر معانی بحسن عقل
1932علم

ناﺩیدﻩ یوسفی چو تو ﺩﺭکاﺭﻭاﻥ

2. Ey sākinān-ı mıśr-ı maǾānį be-ĥüsn-i Ǿaķl
Nā-dįde Yūsufį çü to der-kārvān-ı Ǿilm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey śafā-baħş-ı mesned-i Ǿilm v’ey revnaķ-ŧırāz-ı serįr-i ĥilm! Sākinān-ı mıśrı maǾānį olan źevāt-ı ĥüsn-i Ǿaķl ve zįver-i nažarla ķāfile-i Ǿilmde źāt-ı şerįfüŋ gibi aĥsen ü
ecmel śūretlü bir Yūsuf görmemişlerdür.
سلطاﻥ ﺩین علی که ﺯشست کماﻝ اﻭست
1933علم

هرناﻭکی که یافت گشاﺩ اﺯ کماﻥ

3. Sultān-ı dįn ǾAlį ki zi-şest-i kemāl-i ūst
Her nāvekį ki yāft güşād ez-kemān-ı Ǿilm
“Şest” dört maǾnāya gelür: Evvelā olta ki anuŋla balıķ ŧutarlar. Maĥbūblaruŋ zülfin aŋa
teşbįh idüp şāǾirler şiǾrlerinde çoķ getürürler. “Ŝāniyen” ince ve laŧįf ve ter neşter. “Ŝāliŝen”
1930

Ey cömertliğiyle ilm makamını yücelten. Cevher saçan kalemin ilmin açık sözlü konuşanıdır.

1931

Derkenar: “Nisbet” taǾalluķ ve ittiśāl dimekdür, cemǾi neseb gelür.

1932

Mana ülkesinin güzel akıl sahipleri, ilim kervanı içinde senin gibi bir Yusuf görmemişlerdir.

1933

Din sultanı Hz. Ali’nin kemalatının başparmağından çıkar her bir ok ilim yayından çıkmıştır.
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altmış sütūn maǾnāsına “rābiǾan” büyük barmaķdan kiriş ŧutacaķ yer ki oķ atıcaķ ŧutarlar.
YaǾnį tįr-endāz yay kirişini ķuvvet-i bāzū ile çeküp germesine dirler. Burada maǾnā-yı
rābiǾįsidür murād.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda āŝār-ı velāyetle śaĥįfe-ŧırāz olan sulŧān-ı dįn ve vaśį-i seyyidü’lmurselįn Ĥażret-i ǾAlį aǾlįyü’n-nās ki anuŋ kemālātı şestinden hedef-i maķsūda irişmişdür.
Her ol nāvek-i tįr ki kemān-ı Ǿilmden güşād olmışdur yaǾnį her bir şān u şöhret-i Ǿilm ki
miyān-ı Ǿālemiyāne neşr olmışdur, ol źāt-ı pāküŋ şesti kemālātı taķviyetindendür, dimekdür.
جیب ﻭ کناﺭ عقل ﺯ گوهر لبالب است
1934علم

تا باﺯ کرﺩﻩ ای لب گوهر فشاﻥ

4. Ceyb ü kenār-ı Ǿaķl zi-gevher leb-ā-lebest
Tā bāz kerdeį leb-i gevher-feşān-ı Ǿilm
“Bāz” güşāde maǾnāsınadur.
[208b]
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı bį-hem-tā! ǾAķl-ı evvelüŋ ceyb ü kenārı gevherle leb-ā-leb olmışdur.
Şol vaķtden berü ki leb-i gevher-feşān-ı Ǿilmi güşād eylemişsüŋ. YaǾnį gevher-i bį-Ǿadįl ve
leǿālį-i bį-nažįr olan maǾden-i Ǿilmi buyurılalıdan berü ve Ǿaķl-ı evvel ve Ǿaķl-ı kāmilüŋ ceyb
ü kenārı gevher-i girān-behā ile leb-ā-leb olmışdur, dimekdür.
سلک عقوﻝ ﻭ نظم جواهر بباﺩ ﺭفت
1935علم

تا صیت گوهر تو برآمد ﺯکاﻥ

5. Silk-i Ǿuķūl u nažm-ı cevāhir be-bād reft
Tā śıyt-ı gevher-i to ber-āmed zi-kān-ı Ǿilm
“Silk-i Ǿuķūl”den murād felāsife vü muǾtezile ve ġayr bunlara beŋzer meźāhib-i Ǿaķliyyedür
ki anlar bu kevn ü mekān kevākib-i Ǿaşere ile terbiye olur diyerek ķaśāǿid-i āħerlerde
esāmįleri źikr olınduġı üzere her bir kevākibe bir gūne ism isnād idüp felekiyyātuŋ ŝübūtı
anlaruŋ iǾāneti iledür diyü bir ŧaķım Ǿaķlį berāhįn-i ġayr-ı müberhen naķl eyledükleridür.
Nažm-ı cevāhir yā budur ki yine ol ŧāǿifenüŋ Cevher-i Evvel ve ǾAķl-ı Evvel ve ǾAķl-ı ǾĀşir

1934

İlmin mücevher saçan dudağını açtığından beri aklın cebi ve kenarı inciyle dopdoludur.

1935

Senin mücevherinin şöhreti ilim madeninden ortaya çıkınca akılların ipi ve cevherli şiir heba oldu.
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diyü Cebrāǿįl-i Emįn Ǿaleyhi’s-selāma ism virdükleri ola. Yā budur ki Ĥażret-i Faħr-ı kāǿināt
Ǿaleyhi’s-selāmuŋ zamān-ı saǾādetinde baǾżı erāźil-i Ķureyş’den biz Muĥammed’üŋ
ķırāǿatine nažįre virürüz diyü itdükleri daǾvā-yı ġayr-ı śaĥįĥalarından kināyedür. Pes her ne
ise anları redd iderek buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey bāǾiŝ-i nüzūl-ı hel etā1936 v’ey maĥrem-i ĥarem-i ķul kefā!1937 Kān-ı
Ǿilmden yaǾnį irādet-i ezeliyye-i ilāĥiyyeden şol vaķt ki senüŋ gevher-i źātuŋ śıyt u śadāsı
žuhūra geldi, silk-i aśĥāb-ı Ǿuķūl ve nāžım-ı umūr-ı cevherüŋ fuĥūlleri bāda gitdi. YaǾnį kānı Ǿademden śaĥrā-yı vücūda gelmek şunı eyledi ki terbiye-i kevākib-i ġayr-ı āmire ile Cenābı Ħālıķ’a iŝbāt-ı mekān iden fırķa-i đālleyi maĥv eyledi. Ve’l-ĥāśıl źāt-ı şerįfüŋ žuhūrı Ǿilmi Ǿamelüŋ bāǾiŝ-i dürüstį olup silk-i aśĥāb-ı Ǿuķūlüŋ meźāhib-i bāŧılaları berbād oldı,
dimekdür.
پیش اﺯ ﻭجوﺩ صلب فلک بوﺩ ﺫاﺕ تو
1938علم

ﺩﺭ بطن صنع ناﺩﺭﻩ ﺯا توﺃماﻥ

6. Pįş ez-vücūd-ı śulb-i felek būd źāt-ı to
Der-baŧn-ı śunǾ-ı nādire-zā tevǿemān-ı Ǿilm
“Śulb” bel kemigine dirler. “Tevǿem” ikiz dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey gevher-i nā-yāb! Vücūd-ı felek śulbüŋden evvel źāt-ı şerįfüŋ nādire-zā
olan baŧn-ı śunǾda Ǿilmle tevǿem idi. YaǾnį felek ki ümm-i maħlūķātdur, henūz varlıġa
istiǾdād kesb eylemezden nādire-zā olan baŧn-ı śunǾ-ı ķudretde Ǿilm-i ezelį ile tevǿemāt olup
mümtāz-ı Ǿālemiyān idüŋ, dimekdür.
امکاﻥ اگر نه تکیه ﺯﺩی بر ﻭجوﺩ تو
1936

“Gerçek şu ki, insanın fıtrat tarihinde onun henüz anılan bir şey olmadığı bir dönem gelip geçmiştir.”

(İnsân(Dehr)/6:1)
1937

“İnkâr edenler, “Sen peygamber değilsin” diyorlar. De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve

bir de yanında kitap (Kur’an) bilgisi bulunanlar yeter.” (Ra’d/43:43)
“De ki: “Sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Çünkü O, kullarından hakkıyla haberdardır, onları
hakkıyla görendir.” (İsrâ/17:96)
“De ki: “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp
Allah’ı inkâr edenler var ya; işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır.” (Ankebût/29:52)
1938

Senin zatın feleğin tohumu ortaya çıkmadan önce nadir şeyler doğuran fıtratın karnında ilimle ikizdi.
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1939علم

کی ﺩاشتی تحمل باﺭ گراﻥ

7. İmkān eger ne tekye zedį ber-vücūd-ı to
Key dāştį taĥammül-i bār-ı girān-ı Ǿilm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey mesned-ārā-yı kāşāne-i velāyet v’ey rūşenį-baħş-ı kālā-yı şecāǾat! Eger
imkān-ı źāt-ı şerįfüŋi istižhār itmeyeydi, ķaçan bār-ı girān-ı Ǿilmi getürmege taĥammül
idebilürdi? YaǾnį Ǿilm-i ezelį-i Lem-yezel’i ki Ǿaķl-ı maħlūķāt anuŋ iĥāŧasından Ǿāciz
[209a]
ü fürū-māndedür, imkān anuŋ bār-ı girānını ķaçan taĥammül idebilürdi, eger źāt-ı şerįfüŋ
varlıġına ittikā ķılmayaydı? dimekdür.
ﺩست مجرﺩاﺕ ستوﻥ ﺯنخ شوﺩ
1940علم

آنجا که فطرﺕ تو ﺯند سایباﻥ

8. Dest-i mücerredāt sütūn-ı zenaħ şeved
Āncā ki fıŧrat-ı to zened sāye-bān-ı Ǿilm
“Mücerredāt” gürūh-ı melāǿik dimekdür. “Sütūn-ı zenaħ” kemāl-i istiġrābdan elini çeneye
ķoyup taĥayyürde ķalmaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Dest-i mücerredāt sütūn-ı zenaħ ĥayrānı olur. Şol maĥalde ki fıŧratuŋ śāǾibānı Ǿilmi ķura yaǾnį ey güzįde-i maħlūķ! Fıŧrat-ı ezeliyyeŋ bir maĥalde ki Ǿulūm-ı mālā-nihāyeŋ
çādırını ķura, keŝret-i mehābet ve ifrāŧ-ı Ǿažametüŋi gürūh-ı melāǿik göricek istiġrāb u
ĥayrānįlerinden ellerini zenaħlarına sütūn iderek temāşā ķılurlar, dimekdür.
علم است جاﻥ هر که بوﺩ معنوی نهاﺩ
1941علم

االفطانت تو که گرﺩید جاﻥ

9. Ǿİlmest cān-ı her ki buved maǾnevį-nihād
İllā feŧānet-i to ki gerdįd cān-ı Ǿilm
“Gerdįde” kāf u rā’nuŋ sükūnıyla olmışdur, dimekdür.
1939

İmkân eğer senin varlığına yaslanmasaydı ilmin ağır yükünü taşımaya nasıl tahammül ederdi.

1940

Senin fıtratının ilim gölgeliğini kurduğu yerde meleklerin eli şaşkınlıktan çenelerinin altına koydukları

sütuna dönüşür.
1941

Mânevî yaratılışlı herkesin canı ilmdir. Sadece senin zekan ilmin canı olmuştur.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey cān-ı Ǿāşıķān v’ey meded-res-i müstemendān! Belį maǾnevį-nihād olan
źevātuŋ cānı Ǿilmdür. YaǾnį Ǿilm anlaruŋ sebeb-i kesb-i derece-i Ǿulyā olduġı āşikār u
hüveydādur. İllā źāt-ı şerįfüŋ reǿy ü feŧāneti cān-ı Ǿilm olmışdur. YaǾnį Ǿilm-i maǾnevį-nihād
olanlaruŋ cānı olduġı gibi sen daħı Ǿilmüŋ cānı vāķıǾ olmışsuŋ, dimekdür.
صدﺭﻩ فتد بچاﻩ ضاللت بهر قدﻡ
1942علم

ﺩست هدایت اﺭ نکنی بر میاﻥ

10. Śad-reh füted be-çāh-ı đalālet be-her ķadem
Dest-i hidāyet er ne-konį ber-miyān-ı Ǿilm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey reh-ber-i ķāfile-i Ǿulūm-ı evvelįn ü āħirįn! Śad-reh her bir adımında çāhı cehālete düşerdi, eger dest-i hidāyeti miyāne-i Ǿilme ķomayayduŋ. YaǾnį Ǿilmüŋ keyfiyeti cehlden berįdür. Eger dest-i himmetüŋle taķviyet-i kesb itmeyeydi bi’n-nefs her bir
adımında Ǿilm çāh-ı cehāletde ġarķ olurdı, dimekdür.
بر گوﺵ فطرﺕ تو ﺯاﻭﻝ نفس شمرﺩ
1943علم

هر نکته ای که ﺩاشت لب ﺩاستاﻥ

11. Ber-gūş-ı fıŧrat-ı to zi-evvel nefes şumurd
Her nükteį ki dāşt leb-i dāstān-ı Ǿilm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey vāfıķ-ı mevāķıf1944-ı esrār-ı hel etā1945 v’ey Ǿārif-i nükte-i mā evĥā!1946
Fıŧrat-ı ezeliyyeŋ ķulaġına ol nefesde nefħ olmışidi, her bir nükte vü esrār ki Ǿilm-i dāstānı
lebinde ŧutar. YaǾnį Ǿilmüŋ ĥāvį1947 olduġı kāffe-i esrār, henūz nām-ı Ǿilm vücūd bulmazdan
evvel senüŋ fıŧratuŋ źātiyyeŋ gūşına bir bir beyān olınmışidi. Ve’l-ĥāśıl cemįǾ-i eşyā var
olmazdan evvel Ǿademde her şeyǿüŋ Ǿilmine Ǿārif idüŋ, dimekdür.

1942

Eğer hidayet elini ilmin beline koymazsan her adımında yüz defa dalalet kuyusuna düşer.

1943

İlim destanı dudağındaki her nükteyi ilk nefeste senin fıtrat kulağına bir bir söyledi.

1944

Derkenar: “Mevāķıf” cemǾdür, müfredi “mevķif”dür, ŧuracaķ yer ve mevżiǾ ĥesāb dimekdür.

1945

“[İnsan (henüz) anılır bir şey değilken (yaratılmamışken) üzerinden uzunca bir zaman] geçti.” (İnsân

(Dehr)/76:1)
1946

“[Böylece Allah kuluna] vahyedeceğini [vahyetti.]” (Necm/53:10)

1947

Derkenar: “Ĥāvį” muĥįŧ ü cāmiǾ olan nesne.
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آنجا که ﺩانش تو نهد ﺭسم تقویت
1948علم

ای آیت شعوﺭ تو ناﺯﻝ بشاﻥ

12. Āncā ki dāniş-i to nehed resm-i taķviyet
Ey āyet-i şuǾūr-ı to nāzil be-şān-ı Ǿilm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey rūşenāyį-baħş-ı Ǿilm-i ledün v’ey şaǾşaǾa-deh-i dürr-i meknūn! Şol
maĥalde ki dāniş ü Ǿarāfetüŋ resm-i taķviyet vire, öyle degil ki ol nesne semt-i inhidāma
gide. YaǾnį şān-ı Ǿilme şuǾūruŋ resm-i taķviyet virmek içün āyet nāzil olduġı ĥasebiyle Ǿilm
bir ĥāl
[209b]
iktisāb ķılmışdur ki kendine hįç bir cānibden zevāl irmez ve illā.
ﺩست ضعیف جهل که ﺩﺭآستین شکست
1949علم

اﺯ عقل اﻭلین بر باید عناﻥ

13. Dest-i żaǾįf-i cehl ki der-āsitįn şikest
Ez-Ǿaķl-ı evvelįn be-rübāyed Ǿinān-ı Ǿilm
“ǾAķl-ı evvelįn” cemǾdür. Murād, Cebrāǿįl ü Mįkāǿįl ü İsrāfįl ü ǾAzrāǿįl olmaķ iĥtimāli
vardur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey yekke-süvār-ı mıżmār-ı dāniş v’ey iǾdām-ı cehl-i bed-kįş! ŞuǾūruŋ
āyetiyle şān-ı Ǿilm taĥśįl olup dānişüŋ resm-i taķviyeti virdügi sebebinden Ǿilm-i kāǿinātda
ķāǿim oldı. Ve illā dānişüŋ şiddet-i mehābetinden cehl-i bed-liķānuŋ dest-i żaǾįfi kemāli żaǾf
u lāġarįden āsitįninde śaġ ŧurmaġa ŧāķat getüremeyüp şikest olmışdur. ǾAķl-ı Evvelįn’den
Ǿinān-ı Ǿilmi ķapup anları daħı silsile-i cehālet eylerdi. YaǾnį eger şuǾle-i Ǿilm senden resmi taķviyeti iķtibās ķılmayaydı, bir mertebe żaǾįf ü naĥįf olurdı ki āsitįninde dest-i żaǾįfi şikest
olan cehl-i ǾAķl-ı Evvelįn’den Ǿinān-ı Ǿilmi ķapup talan ve yaġmā eylerdi, dimekdür. Bu
ķıŧǾa şol fıķraya işāret ola ki baǾżı ehl-i ŧuruķ ve Ǿale’l-ħuśūś ŞiǾiyān ekŝer resāǿillerinde

1948

Ey idrak ayeti ilim şanına nazil olan, senin ilminin desteklediği yerde.

1949

Cehaletin gömleğinin kolu içinde kırılmış güçsüz eli ilk akıldan ilim dizginini kapar.
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basŧ u beyān idüp rivāyet iderler. Bu ĥadįŝden ki evvelü mā ħalaķallāhu nūrį1950 Ene ve
ǾAliyyün min-nūrin vāĥid1951 Ĥażret-i Ħallāķ-ı kāǿināt henūz ervāĥ-ı melāǿik ve Ǿarş u kürs
ve arż u semāvātı ħalķ eylemezden evvel iĥāŧa-i Ǿaķldan bįrūn nice nice śad hezāran sāller
beyża-i nūr Ĥażret-i Seyyidü’l-Beşer ķudret-i ezeliyye-i Cenābı-Vāhibü’l-mevhibetde
meknūn iken baǾde buǾdin1952 ervāĥdan bir gūne millet ħalķ olınduķda Cenāb-ı Ħalıķ’dan
maħlūķ ve Ħālıķ kim olduġın ve kendileri ne keyfiyet ve ne heyǿetde olduķları mesǿūl
olınduķlarında cevāb-ı nā-śavāblarında redd-i kelām eylediler ki biz öz nefsümüze hem
Ħālıķ hem maħlūķuz. Keźālik sen daħı öz nefsüŋe bizüm gibisüŋ, didüklerinde āteş-i ķahr-ı
ilāĥį anları iĥrāķ ve külliyen nā-yāb eyledügi zamāndan daħı nice nice devrler źehāb
eyledükden śoŋra Ĥażret-i Rāz-dār-ı vaĥy yaǾnį Cibrįl-i Emįn Ǿaleyhi’s-selām ħalķ olınup
sābıķan millet-i cehālet-peyveste olan suǿāl-i Cibrįl daħı vārid olıcaķ redd-i cevāb-ı ba-śavāb
Ǿāciz ü fürū-mānde ķalmaġla dem-beste bir zamān baĥr-ı tefekkürde ĥayrān ķaldı. Pes cānibi Ǿizzetden ħiŧāb-ı beşāret-meǿāb geldi ki ey Cibrįl! Bir zamān Ǿažamet ü ķudretüm içinde
mirvaĥa-cünbān ile pervāz üzere ol. Pes ber-mūceb-i emr-i Rabbānį ŧoķsan
[210a]
biŋ yıl ŧayerān ile iħtitām-ı emr-i śamedānį olıcaķ niyāz idüp didi ki: Pervāz itmekden tāb u
tüvānum münķaŧıǾ oldı. Yā mekŝ ü ārāma ruħśat veyā ķudret-i pervāza furśat-ı Ǿināyet
buyurıla, didükde tekrār muķaddemā mesǿūl olduġı śūretle muħāŧab olınup künhi ol cevāba
Ǿāciz olmaġın pervāza ruħśat virildükde keźālik ŧoķsan biŋ yıl daħı cevelān eyledükden śoŋra
ķudretullāh içinde hevā üzre ķāǿim nūrānį bir künbed-i mānend-i ŧırādı göricek üzerine
varmasına temennį eyleyüp taĥśįl-i ruħśatdan śoŋra varup ol ķubbeye dāħil oldı. Cevānib-i
erbaǾasına tār-ı baśįretin medd idicek içinde āvįħte bir ķandįl-i nūr-pāş eylemişidi. Gördi ki
ķandįlüŋ bir cānibi beyāża ve bir cānibi sebze māǿil bir zamān bu ĥāle nigerān iken ķandįlden
ħiŧāb śādır oldı ki ey Cibrįl, ne ĥayrān ķalursuŋ? Men evvel-i nūrum ki Ĥażret-i FaǾǾāl māyurįd seni ve nice nice maħlūķı Ǿademden ĥayāt-ı cedįde ħāŧırum içün getürse gerek. Pes
maķāmına varup ħiŧāb-ı Ǿizzet vārid olduķda edā-yı cevāb eyle ki: Yā Rabb! Ente ķādirun ve

1950

Allah önce benim nûrumu yarattı. (Suyuti, Şerhü’l-Mevakif, s.12, Thk. Yusuf Abdurrahman el-Meraişli,

Darü’l-Marife Yayınevi, Beyrut, 1. Baskı, h. 1406)
1951

Ben ve Ali bir nurdanız.

Zehebî, Tertibü’l-Mevzuat li-ibni’l-Cevzi, s.98, Thk.: Kemal bin Besyuni Zağlul, Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye
Yayınevi, 1. Baskı, Beyrut, h. 1415.
1952

Hayli zaman geçtikten sonra.
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Ħālıķun ve ene maħlūķun ve Ǿācizun.1953 Pes Cibrįl, irşād olıcaķ maķāmına varup mesǿūl
olduġı üzere cevāb viricek cānib-i Ǿizzetden ħiŧāb geldi ki yā Cibrįl, bu gördügüŋ ķubbe
içindeki nūr Ĥabįbüm Aĥmed ve vaśįsi ǾAlį’nüŋ nūrıdur ki seni irşād eyledi. Pes kāǿināt bu
ŧarįķle ħalķ olınup Ādem Ǿaleyhi’s-selām Ǿademden śaĥrā-yı ĥayāta gelüp nūr-ı Muĥammed
ile be-kām olmışidi. BaǾde buǾdin Ĥażret-i Muĥammed Ǿaleyhi’s-selām dünyāya şeref
bıraġup nice memālik-i ǾArab ve eķālįm-i ǾAcem’i tesħįr eyledükden śoŋra bir gün ol māhı Ǿālem saǾādet-ħānesinde nice aśĥāb-ı güzįn ile pister-efken istirāĥat iderken ķarşusın daħı
Ĥażret-i Ĥayber-güşā ǾAliyyü’l-Murtażā kerremallāhu veche oŧurmış olduġı eŝnāsında
Cibrįl Ǿaleyhi’s-selām ĥużūr-ı saǾādete nāzil olup ħuşūǾ u ħużūǾ ve hezār ādāb u erkān ile
ǾAliyyü’l-Murtażā’ya arķa virmekden iĥtirāz iderek pįşgāhında cülūs buyurdılar. BaǾde
istifsār emr-i Źü’l-celāl ve çe-gūnegį-i ħāŧır-ı vaĥy-i māl-ā-māl buyurdılar: Ey Cibrįl!
Keyfiyet nedür bu gün sizden ǾAlį’ye bu rütbelerde taǾžįm ü tekrįm śudūr eyledi? Cevāb-ı
gevher-meǿāblarında buyurdılar ki: Nūruŋ ve nūr-ı ǾAlį’dür ki beni ħilķatüm zamānında
irşād eylemişdür. Pes kişi mürşidine taǾžįm itmemek niǾmet-i küfrānlıķdur didükde: Yā
Cibrįl!
[210b]
ǾAlį saŋa ne ŧarįķile delįl oldı, naķl eyle, didükde, ber-vech-i bālā naķl eylediler diyü vāfir
risālelerinde manžūr-ı Ǿācizānem olmışdur. Pes merĥūm ǾUrfį-i dil-sūz buyururlar ki ey Şāh!
Eger dānişüŋ resm virmeyüp şuǾūruŋ Ǿilmüŋ şānına āyet nāzil olmayaydı, cehl ki Ǿilmüŋ
żıddıdur, ǾAķl-ı Evvelįn’den mehār-ı Ǿilmi ķapup anı Ǿilmden bį-behre eylerdi, dimekdür.
Vallāhu aǾlem.
برآسماﻥ علم ضمیر تو آفتاﺏ
1955علم

 تو نهمین آسماﻥ1954اما مسیر

14. Ber-āsumān-ı Ǿilm żamįr-i to āfitāb
Ammā mesįr-i to nühomįn āsumān-ı Ǿilm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dest-gįr-i ħāś u Ǿām! Āsumān-ı Ǿilm üzerinde mübārek żamįr-i münįrüŋ
āfitābdur. Ammā ol āfitāb-ı żamįrüŋ maĥall-i mesįresi āsumān-ı Ǿilmüŋ ŧoķuzuncı

1953

Ya Rab sen gücü yetensin ve yaratıcısın ve ben yaratılmış ve acizim.

1954

Derkenar: “Mesįr” seyr itmek.

1955

İlim semasında senin gönlün bir güneştir ama senin gittiğin güzergâh ilmin dokuzuncu semasıdır.

1119

ķatındadur. YaǾnį bu āsumān-ı nįlūfer-sįmānuŋ āfitābı ki şems-i żiyā-dār-ı cihāndur,
çārümįŋ ŧabaķāt-ı felekde güźerān itmekdedür. Ammā Ǿālį-cenāb olan āsumān-ı Ǿilmüŋ
āfitābı żamįrüŋ olup nühomįn ŧabaķātda ħırāmān ve żiyā-baħş-ı Ǿulūm-ı evvelįn ü āħirįn ve
pertev-endāz-ı kevn ü mekāndur, dimekdür.
بوﺩی اگر معلم عقل تو تیرگر
1956علم

می ساخت تیر جهل بقد کماﻥ

15. Būdį eger muǾallim-i Ǿaķl-ı to tįrger
Mįsāħt tįr-i cehl be-ķadd-i kemān-ı Ǿilm
“Tįrger” oķ yapar kimseye dirler. “Sāħt” düzmek ve yapmaķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿālemi çirk-āb-ı cehlden taŧhįr iden źāt! Fi’l-meŝel Ǿaķl-ı desįse1957şināsuŋ tįrgerler muǾallimi vü üstādı olaydı cehl kendi tįr-i cehāletini kemān-ı Ǿilm-i ķaddine
göre düzerdi. YaǾnį Ǿālemde tįrgerlere muǾallimlik ve ŧabǾ-ı şerįfüŋe maķbūl olaydılar, cehl
daħı tįrini kemān-ı Ǿilm ķaddine göre düzüp ĥaddinden tecāvüz itmezdi. Ve’l-ĥāśıl cehl-i
Ǿilme mürįd olup žulumātda ķalmazdı, dimekdür.
این مایه ﺩشمنی که بعلم است جهل ﺭا
1958علم

ای کعبه ﻭجوﺩ تو ﺩاﺭاالماﻥ

16. Įn māye düşmenį ki be-Ǿilmest cehl-rā
Ey KaǾbe-i vücūd-ı to dārü’l-emān-ı Ǿilm
ĶıŧǾa:
“Māye” bu maĥalde mertebe maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dārü’l-emān-ı Ǿilm olan! KaǾbe-i vücūd śāĥibi źāt-ı cehl-i bed-aśluŋ bu
mertebe ki Ǿilm-i şerįfe Ǿadāveti der-kārdur yaǾnį ey muĥāfıž-ı çār-gūşe-i kāǿināt! Cehlüŋ ol
mertebe Ǿilm-i şerįfe Ǿadāveti var ki:
اندﺭ ضمیر جوهر اﻭﻝ شدی تباﻩ
1956

Eğer senin akıl öğretmenin ok yapıcısı olsaydı, cehalet okunu ilim yayının uzunluğu kadar yapardı.

1957

Derkenar: “Desįse” gizlenmiş maǾnāsınadur.

1958

Cehaletin ilme olan bu denli düşmanlığı, vardır. Ey vücud kabesi ilm sığınağı olan.
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1959علم

تقدیر هستیت نشدی گر ضماﻥ

17. Ender-żamįr-i Cevher-i Evvel şodį tebāh
Taķdįr-i hestįyet ne-şodį ger żımān-ı Ǿilm
“Tebāh” maĥv u helāk u ħarāb dimekdür. “Żımān” kefįl dimekdür. YaǾnį ödeyici.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey KaǾbe-i vücūduŋ dārü’l-emān-ı Ǿilm olan merd-i meydān! Bu
mertebelerde cehlüŋ Ǿilme Ǿadāveti vāķıǾdur.
[211a]
żamįr-i Cevher-i Evvel’de meknūz iken cehl-i bed-pįşenüŋ eŝer-i ihānetinden tebāh u maĥv
olup aślā eŝer-i Ǿilmi dįde-i dünyā göremezdi. Beyt-i evvelįnüŋ KaǾbe-i vücūd taǾbįri
śūfiyenüŋ, ehl-i kemālüŋ maǾlūmıdur ki vücūd-ı ǾAlį secdegāh-ı cefy ü celbdür. Nitekim
merķad-i

münevveresi

ehline

secdegāh

olmışdur.

Ve

śūfiyye-i

muĥaķķikįnüŋ

meslegindendür ki ŧālib mürşidüŋ ĥużūrına varıcaķ hezār ħuşūǾ u ħużūǾ ile ķadd-ħamįde
iderek varup ayaķlarına niyāz idüp secde eyleye. Bu maĥal, ehl-i žāhirüŋ żıddıdur.
اﺭﺯاﻥ متاﻉ ﺭﻭی ﺩکاﻥ کنه هستیست
1960علم

آنجا که فطرﺕ توگشاید ﺩکاﻥ

18. Erzān metāǾ-ı rūy-ı dükān künh-i hestįst
Āncā ki fıŧrat-ı to güşāyed dükān-ı Ǿilm
“Erzān metāǾ-ı rū-yı dükān” tüccār ŧāǿifesi dükkānı güşād eyledükde źį-ķıymet emtiǾasını
içerüde pinhān idüp sāǿir bį-ķıymet eşyālarını rū-yı dükkāna ruǿyet-i Ǿālemiyān itmek içün
ķomaķdan kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şeh-süvār-ı Ǿālem v’ey mededkār-ı ümem! Künh ü ĥaķįķat-ı eşyāǿ
didükleri keyfiyet-i erzān metāǾ-ı rū-yı dükkān olur. Şol maĥalde ki fıŧrat u žuhūruŋ Ǿilm-i
dükkānın güşād eyleye yaǾnį fıŧrat u žuhūruŋ dükkān-ı Ǿilmi güşād eyleyüp ĥaķįķat-ı
žuhūruŋ metāǾından furūħt itmege başlasa künh ü idrāk didükleri eŝer-i insāniyet ol
dükkānuŋ rūyında erzān metāǾı olur, dimekdür.
تا عزﻡ خاکبوﺱ حریم فطانتت
1959

Eğer senin fıtratın ilmi zimmetine almasaydı, ilk cevherin içinde heba olurdu.

1960

Senin fıtratının ilim dükkanını açtığı yerde varlığın temelleri tezgâh üzerindeki ucuz ürün olur.
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1961علم

ﺩاﺭند ساکناﻥ نهم آسماﻥ

19. Tā-Ǿazm-i ħāk-būs-ı ĥarįm-i feŧānetet
Dārend sākinān-ı nühom-āsumān-ı Ǿilm
ĶıŧǾa:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nükte-şinās-ı ĥaķāyıķ-ı Ǿālem-i noķŧa-i vaĥdet v’ey mažhar-ı hidāyet-i
rabbü’l-Ǿizzet! Zihį şeref ki feŧānet ü źekāvetüŋ ĥavālįsinde vāķıǾ ĥarįm-i saǾādetüŋ topraġın
pūs itmek ārzūsıyla Ǿalem-i āsumānįnüŋ nühomįn ŧabaķātında sākinler ŧutarlar.
اﺯ بیم ﺩﻭﺭ باﺵ اﺩﺏ هر صباﺡ ﻭ شاﻡ
1962علم

صد بوسه مرﺩﻩ بر لب ﺭﻭحانیاﻥ

20. Ez-bįm-i dūrbāş-ı edeb her śabāĥ u şām
Śad būse mürde ber-leb-i rūĥāniyān-ı Ǿilm
“Dūr-bāş-ı edeb” baǾżı vüzerā vü kibāruŋ serheng ü bevvābların Ǿāleme içerü girmege māniǾ
olup veliyyü’n-niǾmetümden ruħśat-ı mülāķāt yoķdur, gerü ŧuruŋ diyü Ǿitāb u ħiŧāb-ı Ǿāmdan
kināyedür ki fį-zamānına ekŝer-i kibār ķapuları bu aĥvāli iktisāb itmegin ehl-i Ǿarż bį-mal
cühelā edeb-serā oldı. “Rūĥāniyān-ı Ǿilm”den murād sākinān-ı nühomįn āsumān-ı Ǿilm olan
ervāĥ-ı melāǿikdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nūr-ı mücerrede! Ĥarįmüŋ ħāk-i Ǿanber-būsını taķbįl ü telŝįm itmek
ārzūsında olan ŧoķuzuncı ķat āsumān-ı Ǿilm sākinleri her śubĥ u şām dūr-bāş-ı edebden
lebleri üzerinde śad būseler mürde vü bį-hūde olup telef olmışdur. YaǾnį rūĥāniyān-ı
āsumān-ı
[211b]
Ǿilm olan ervāĥ-ı muķaddese-i melāǿik her ne ķadar ĥarįm-i feŧānetüŋ ħākini pūs itmek
ārzūmend iselerde her śubĥ u şām edeb serhenginüŋ dūr-bāş ve ez-įn cā menfūr-bāş ħavfı
evhāmı fikirlerinde cevelān itmegin bu ķorķudan ħasārete iķdām idemeyüp leblerinde nice
nice būse müheyyā olup bį-hūde yire mürde vü telef olmışdur, dimekdür.
گر صنع ایزﺩی ﺯ اﺯﻝ مصلحت نداشت
1961

İlmin dokuzuncu feleğinin sakinleri senin zekānın kutsal toprağını öpmek için kast etmişler.

1962

Her sabah ve akşam edeb muhafızının korkusundan ilm ruhanîlerinin dudağında yüz buse ölmüştür.
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1963علم

تا ساﺯﺩ امتیاﺯ تو خاﻁر نشاﻥ

21. Ger śunǾ-ı Įzidį zi-ezel maślaĥat ne-dāşt
Tā sāzed imtiyāz-ı to ħāŧır-nişān-ı Ǿilm
ĶıŧǾa:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pįşvā-yı evliyā! Fi’l-meŝel śunǾ-ı Ħudā ezelden źāt-ı şerįfüŋ kāffe-i
Ǿālemiyāndan mümtāzlıġını maślaĥat ŧutmayaydı yaǾnį ħāŧır-nişān-ı Ǿilmi źāt-ı şerįfüŋ ne
mertebe Ǿālį-cenāb olup cümle Ǿālemden mümtāz olduġına āgāh itmek maślaĥatı
ŧutmayaydı.
اال ﺩﺭآستاﻥ حریم فطانتت
1964علم

ﺫیل مالﺯمت نزﺩی بر میاﻥ

22. İllā der-āsitān-ı ĥarįm-i feŧānetet
Źeyl-i mülāzemet ne-zedį ber-miyān-ı Ǿilm
“Źeyl” ǾArabįdür, dāmen maǾnāsınadur. “Mülāzemet” Ǿubūdiyet dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Eger śunǾ-ı ilāĥį, ezelde Ǿalemüŋ ħāŧır-nişānını senüŋ kāffe-i
Ǿālemden imtiyāzlıġuŋı bildürüp āgāh itmeyeydi. YaǾnį senüŋ cümle evliyālar içre
mümtāzlıġuŋla ħāŧır-nişān-ı Ǿalemi düzüp ħoşnūd itmegi maślaĥat ŧutmayaydı, Ǿilm hįç ferdi āħere ħiźmet-güźār olmayup faķaŧ senüŋ ĥarįm-i fetānetüŋ āsitānesine Ǿubūdiyet içün bel
baġlardı. YaǾnį Ĥaķ TeǾālā ħāŧır-ı Ǿilmi senüŋ cümle ehlullāh içre mümtāzlıġuŋla nüvāziş
idüp oħşamışdur ki źeyl-i Ǿubūdiyeti miyānına urmışdur. Yoħsa Ǿilm ol mertebe Ǿālį-cenāb
iken āħerüŋ ħiźmet-güźārı olmaķ ve miyānına źeyl-i mülāzemeti baġlamaķ ķaçan imkānda
olurdı? Yalŋız ĥarįmüŋ āsitānesinde źeyl-i mülāzemeti baġlayup saŋa maħśūś olup āħerüŋ
ħiźmet-güźārı olmaz. Lākin ne çāre ki Ĥaķ TeǾālā senüŋ şerefüŋ Ǿālįligiyle ħāŧır-ı Ǿilmi
oħşayup ol daħı cümle ħalķuŋ ħiźmet ü Ǿubūdiyetini ķabūl idüp źeyl-i mülāzameti miyānına
baġladı, dimekdür. Ve’l-ĥāśıl ħāŧır-nişān-ı Ǿilmi senüŋ imtiyāzlıġuŋ düzsün ve oħşasun diyü
maślaĥat-ı śunǾ-ı ilāĥį śādır oldı. Ve eger olmayaydı Ǿilm, miyānına źeyl-i mülāzemeti
urmazdı. İllā senüŋ ĥarįm-i feŧānetüŋe maħśūś olurdı. Vallāhu aǾlem bi’ś-śavāb.

1963

Eğer İlahî yaratış ezel gününde senin üstünlüğünü ilme hatırlatmasaydı.

1964

Senin zeka sarayının eşiğinde ilmin beline hizmet eteğini vermezdi.

1123

ﺭﻭﺯی ﺯ ﺭﻭی نسبت اجزای بیکدیگر
1965علم

ترتیب ﺩاﺩمی بتصوﺭ جهاﻥ

23. Rūzį zi-rūy-ı nisbet-i eczā be-yek-dįger
Tertįb dādemį be-taśavvur cihān-ı Ǿilm
“Eczā” cüzǿüŋ cemǾidür murād, Ǿanāśır-ı erbaǾa ve mevālid-i ŝelāŝe ve kūre-i ħāk ve kūze-i
āb ve kūre-i hevā ve kūre-i nār vesāǿir mevcūdat u maħlūķāt u kāǿināt ki cümlesi varlıķda
iŝbāt-ı vücūd idegelmişlerdür. Taśavvur tefekkür ü mülāĥažadan Ǿibāretdür.
[212a]
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿārif-i rāz-ı ħilķat! Bir gün temŝįl ü nisbet ŧarįķiyle Ǿalem-i cihānuŋ eczāyı muħtelifesini taśavvur u tefekkür ķıldum. YaǾnį cihān-ı Ǿilm-i ŧabaķāt u mümkinātını bir
kez tefekkür ü ħayāl eyledügümde.
ﺩﺭ ﺩﻝ فتاﺩ سایه ﻁبع بلند اﻭ
1966علم

گفتم که این سزﺩ بصفت آسماﻥ

24. Der-dil fütād sāye-i ŧabǾ-ı bülend-i ū
Goftem ki įn sezed be-śıfat āsumān-ı Ǿilm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı bülend-āħter! Ol vaķt ki nisbet ŧarįķiyle eczā-yı muħtelife-i kāǿinātı Ǿilmi taśavvur u tefekkürle tertįb ķıldum. Hemān derūnuma nüzūl ve ħāŧıruma ħuŧūr idüp
didüm ki: Bu Ǿalem-i cihānı āsumānına śıfat ŧarįķiyle sezā vü şāyestedür ki ŧabǾ-ı bülendüŋ
sāyesi ola. YaǾnį Ǿalem-i cihānı āsumānį olmaġa sezā senüŋ ŧabǾ-ı şerįfüŋ sāye-i bülendįdür
diyü derūnuma rūşenā oldı, dimekdür.
آشفته گشت ﻁبع غیوﺭﻡ که هاﻥ خموﺵ
1967علم

ﺯین بس غلط مکن که بلندست شاﻥ

25. Āşüfte geşt ŧabǾ-ı ġayūrem ki hān ħāmūş
Z’įn bes ġalaŧ me-kon ki bülendest şān-ı Ǿilm

1965

Bir gün parçaların birbiri ile nisbetini düşünerek ilim dünyasını aklımda düzenlerdim.

1966

Onun yüce ilminin gölgesi gönlüme düştü dedim ki bunun sıfatı ilim seması olmaya yakışır.

1967

Gayretli tab’im sinirlendi ve sus, bundan fazla saçmalama. Çünkü ilmin makamı yüksektir, dedi.
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Ķıta:
“Āşufte” bulanıķ ve ķarışmış dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ŦabǾ-ı ġayrum bālāda meźkūr nā-sezā kelimātdan āşufte vü ber-geşte olup
infiǾāl ŧarįķiyle ħāmūş ve bundan ziyāde muġālaŧa itme. Zįrā şöhret ü şān-ı Ǿilm bülenddür.
YaǾnį Ǿilm ŧabǾ-ı şāh-ı velāyetden mertebe-i Ǿulyā kesb eylemişdür. Ve sen anı kemāl
mertebe medĥ idemedigüŋ śūretde ħāmūş ol, dimekdür.
گر سایه ﻁبیعت تو مهبطیش هست
1968علم

آﻥ ﺫﺭﻭﻩ می سزﺩ که شوﺩ المکاﻥ

26. Ger sāye-i ŧabįǾat-ı to mehbiŧįş hest
Ān źirve mįsezed ki şeved lā-mekān-ı Ǿilm
“Mehbiŧ” konacaķ maĥal dimekdür. “Zirve” tepe dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ŦabǾ-ı ġayūrum didi ki: Ey ǾUrfį! Muġālaŧadan kef-i yed eyle. Zįrā sāye-i
ŧabǾ-ı Şāh-ı Murtażā Ǿilm āsumānı ve maĥall-i mehbiŧi olduġı śūretde lāyıķdur ki ol tepe
yaǾnį mehbiŧ-i Ǿilmüŋ lā-mekān maĥalli ola. YaǾnį sāye-i ŧabǾ-ı kerāmet-i tįġ-i Şāh-ı Velāyet
lā-mekān bir zirvedür. Pes muķteżāsı budur ki Ǿilm daħı lā-mekān ola. Yāħūd şāhuŋ ŧabįǾatı
Ǿilmüŋ mehbiŧi olaydı, ol zirve iķtiżā ider ki Ǿilmüŋ lā-mekānı ola. YaǾnį zirve ŧabǾ-ı
ǾAlį’dür, mekānı kendi vücūd-ı şerįfleridür. Pes Ǿilm ise lā-mekāndur. Bu taķdįrce ŧabǾ-ı
şerįflerinüŋ sāyesi Ǿilmüŋ āsumanı olmaġa ķaçan imkānda olur? Ǿİlmüŋ her ne ķadar şān u
şöhreti bülenddür, lākin kendine ol zirveyi muĥįŧ idinmek ķaçan imkānda olur. Pes böyle
olıcaķ, ey ǾUrfį! Meddāĥlıķda kemāl-i noķśāniyetüŋ bedįhį olduġından muġālaŧadan el çek
ve ħāmūş ol, dimekdür.
ﺩاﺭﻡ امید آنکه بعرفی ﺯعین لطف
1969علم

بخشی ﻭﻅیفه ای ﺯ نعیم جناﻥ

27. Dārem ümįd-i ān ki be-ǾUrfį zi-Ǿayn-ı luŧf
Baħşį važįfeį zi-naǾįm-i cinān-ı Ǿilm

1968

Eğer senin tabiat gölgenin bir iniş yeri varsa o zirvenin ilim lamekânı olması yakışır.

1969

Urfi’ye lütuf gözü ile ilim cennetlerinin nimetlerinden bir vazife bağışlayacağına dair umudum var.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı bende-nüvāz! Ümįdvārum ki ǾUrfį-i perįşān-ĥālüŋ kemāl-i luŧf u
Ǿināyetinden važįfe ve baħşişini Ǿilm-i cinānį niǾmetlerinden iĥsān buyurup.
مسند نشین خاک ﺩﺭ ﺩانشم کني
1970علم

ای فضل مایه بخش تو سلطاﻥ شاﻥ

28. Mesned-nişįn-i ħāk-i der-i dānişem konį
Ey fażl-ı māye-baħş-ı to sulŧān-ı şān-ı Ǿilm
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Ben bende-i
[212b]
pür-taķśįri dānişüŋ ħāk-i derüŋ mesned-nişįni ķılsun. Şol fażl u keremüŋ ki Ǿilm sulŧānına
māye-i şān u şöhreti baħş u iĥsān ile anı mümtāz-ı Ǿālemiyān ķılmışlar. YaǾnį fażluŋ sırr-ı
sulŧān-ı Ǿilmi māye-i dānişi baħş ile śadr-nişįn-i bālā-ħāne-i dāniş eylemişdür. ǾUrfį-i bįçāreyi daħı mesned-nişįn-i ħāk-i der-i Ǿilm iderek mānend-i serheng anı istiħdām-ı teküpūya
ķabūl buyuralar, dimekdür.
ﺩانند معجز نفس آتشین تو
1971علم

آناﻥ که ﺭﻭ سفید شوند اﺯ ﺩخاﻥ

29. Dānend muǾciz-i nefes-i āteşįn-i to
Ānān ki rū-sefįd şevend ez-duħān-ı Ǿilm
“Sefįd” aķ dimekdür. “Ez-duħān” mürāķebetdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Reh-nümā-yı sālikān-ı rāh-ı Ħudā, nefes-i āteşįn-intimālaruŋ āŝār-ı
muǾcizlerini şol kerįmu’ŧ-ŧabǾ olanlar bilür ki vechleri ve nāśiye-i nūrānįleri ĥarāret ü duħānı Ǿilmden sefįd olmış ola. YaǾnį anlar ki Ǿilmüŋ ĥaķįķat-ı ĥāline muŧŧaliǾ olup maǾnā-yı
dürriyelerine vāķıf olmaķlıġla derūn u birūnını sefįd itmişdür. Senüŋ nefes-i āteşįnmuǾcizleri āŝārını bilmişdür. Yoħsa Ǿulūm-ı žāhirį ile ifnā-yı Ǿömr-i nā-yābį iden eşħāś ķaçan
senüŋ ĥaķįķat-i ĥālüŋe muŧŧaliǾ olabilür? dimekdür.
ﺩﺭ مجمعی که قوﺕ معنی ﺩهی بعقل
1970

Ey, cömertliği ilm sultanına şöhret bağışlayan! Beni ilmin kapısının toprağındaki tahta oturtursun.

1971

Senin ateşli nefesinin mucizesini ilim dumanı ile yüzü ak olanlar bilir.
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1972علم

ﺩستم ﺯ آستین بفرستی بخواﻥ

30. Der-mecmaǾį ki ķuvvet-i maǾānį dehį be-Ǿaķl
Destem zi-āsitįn be-firistį be-ħˇān-ı Ǿilm
ĶıŧǾa:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey mütemmim-i merām-ı ŧālibān! Bir meclis-i melāǿik-enįsde ki ķuvvet-i
maǾānįyi ŧıfl-ı Ǿaķla iĥsān buyurasız. Dilerüm ki ĥiśśemend olıcaķ ser-māyeden elümi
delāletüŋle āsitįnümden ħˇān-ı Ǿilme irişdüresiz. Bu maķām maķām-ı temennį vü ricādur.
Meslek-i Śūfiyye-i ǾAcem deǿbindedür ki Ĥażret-i Şāh-ı Velāyeti śāĥib-taśarruf Ǿālimdür
diyü iddiǾā iderler. Bināǿen Ǿalā-źālik merĥūm ǾUrfį daħı temennā idüp buyurur ki: Şol
cemǾdeki Ǿuķūla ķuvvet-i maǾānįyi taķśįm idesüŋ. Ben bende-i nā-tüvānuŋ daħı āsitįnümden
elümi delāletüŋle ħān-ı Ǿilme irişdüresüŋ. YaǾnį Ǿilm-i ledünnį ile beni iĥyā idesüŋ,
dimekdür.
با اینکه ﺩست بسته میداﻥ ﺩانشم
1973علم

گر نامزﺩ کنی بکف من عناﻥ

31. Ba-įn ki dest-beste-i meydān-ı dānişem
Ger nām-zed konį be-kef-i men Ǿinān-ı Ǿilm
“Nām-zed” nişānlamaķ maǾnāsınadur. Lākin bu maĥalde teslįm maǾnāsına aħź olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Tamām-ı kemāl-i luŧfuŋla şol sebebden āsitįnümden elümi ħˇān-ı
Ǿilme vāśıl ķıl ki meydān-ı dānişde dest-besteem. YaǾnį Ǿilmüŋ künhine varmaġa tāb-āver
degilüm. Meger ki Ǿināyetüŋden Ǿinān-ı Ǿilmi kef-i destüme teslįm buyurasun. Ve’l-ĥāśıl
ķuvvet-i maǾānįyi ŧutmaķda kūtāh-destüm. Meger ki luŧf u Ǿināyetüŋüz birle Ǿinān-ı Ǿilmi
kef-i destüme nām-zed buyurup, nefs-i muǾciz-beyānuŋ berekātıyla meydān-ı dānişde dūşber-dūş-ı emŝāl ü aķrān olalum, dimekdür.
[213a]
چوﻥ ﺩانه های گوهر مدحتت بسلک نظم
1974علم

سرهای خیل اﺯ کشم بر سناﻥ

1972

Akla anlama kuvvetini vereceğin mecliste elimi yenimden ilim sofrasına ilet.

1973

Ben ilim meydanına bağlı olsam da eğer ilim dizginini elime teslim edersen.

1974

Senin övgünün inci tanelerini nazm ipine dizdiğim gibi sır ordusunun kafasını ilim mızrağına dizerim.
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32. Çün dānehā-yı gevher-i medĥet be-silk-i nažm
Serhā-yı ħayl-i rāz keşem ber-sinān-ı Ǿilm
“Ħayl” ser-Ǿasker dimekdür. “Sinān” mızrāķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey śaf-ārā-yı meydān-ı Ǿilm, nāžımı olduġum medĥüŋ gevher-dāneleri gibi
silk-i nažm üzerine nice nice Ǿasker-i esrāruŋ başların Ǿinān-ı Ǿilm üzere geçürüp taķdįm-i
pįşgāh-ı velāyet-penāh olmışdur. YaǾnį medĥüŋde yalŋız ıžhār-ı ŝenā vü sitāyiş itmem. Belki
sinān-ı Ǿilm ki ķaśįdeden Ǿibāretdür, nice nice żāyiǾ ve bedāyiǾ-i maǾānį ile tezyįn
olınmışdur, dimekdür.
تا ﺩﻝ شکاﻑ جهل بسیط ﻭ مرکب است
1975علم

ﺯخم ﺩلیل قطعی ﻭ تیغ ﺯباﻥ

33. Tā dil-şikāf-ı cehl-i basįŧ ü mürekkebest
Zaħm-ı delįl-i ķaŧǾį vü tįġ-i zebān-ı Ǿilm
“Şikāf” yarıķ dimekdür. “Cehl-i basįŧ” şol cehle dirler ki anı śāĥib-i iķrār itmiş ola. YaǾnį
cehlde olduġını iķrār iden cāhilüŋ cehline dirler. “Cehl-i mürekkeb” aŋa dirler ki śāĥibi anı
iķrār itmeyüp bende āŝār-ı Ǿilm var diyü daǾvā iden cāhilüŋ cehline dirler. YaǾnį Ǿālimüm
diyü daǾvā ider. Ĥālet ki kendinde Ǿalāmet-i cehl vardur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı Ǿālem-penāh, cehl-i basįŧ ve cehl-i mürekkebüŋ göŋülleri delįl-i ķaŧǾį
zaħmıyla zaħmnāk ve Ǿilm-i zebānı tįġiyle şikāf u dįde-nemnāk olana ķadar. YaǾnį delįl-i
ķaŧǾį ki hemįşe cehl-i basįŧ ve cehl-i mürekkebüŋ göŋüllerin zaħmnāk idegelmişdür. Bu devr
mümkināt içre dāǿim ü ķāǿim olana ķadar.
باﺩ هدایت تو که معماﺭ ﺩانش است
1976علم

تیغ ﺯباﻥ جوهریاﻥ ﺭا فساﻥ

34. Bād hidāyet-i to ki miǾmār-ı dānişest
Tįġ-ı zebān-ı cevheriyān-rā fesān-ı Ǿilm

1975

Basit ve mürekkep cehaletin gönülllerini ilim dilinin kılıcı ve kesin delil yaralayana kadar.

1976

İlim mimarı olan senin hidayetin mücevhercilerin dil kılıcına ilmin bileme taşı olsun.
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“Cevheriyān” göŋülleri Ǿilm ile memlū olan źevātdan Ǿibāretdür. “Fesān” bilegü
maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Şol vaķte degin cehl-i basįŧ ve cehl-i mürekkeb delįl-i ķaŧǾį-i Ǿilm
ile zaħmnāk ve hemįşe maġlūb olduġı ĥasebiyle derdnāk ola. YaǾnį delįl-i ķaŧǾį-i Ǿilm-i cehl
üzerine ġalebesi devri dāǿim ü ķāǿim olana ķadar hidāyetüŋ ki Ǿilm ü dānişüŋ miǾmārıdur,
cevherįlerüŋ yaǾnį cevher-i Ǿilm ile ġanį olanlaruŋ żamįrinde żiyāsı olup hemįşe anlaruŋ tįġi żamįrlerin tįz ve keskin iderek taǾmįr itmekde olsun, dimekdür.
34
Bu Ķaśįde-i Ħoş-Edā Ol Ser-Efrāz-ı Evliyā YaǾnį ǾAliyyü’l-Murtażā Rađiyallāhu ǾAnh ve
Kerremallāhu Veche Ĥażretlerinüŋ Sitāyiş ü Ŝenālarındadur
[mefāǾilün/feǾilātün/mefāǾilün/feǾilün]

مناﺩی است بهر سو که ای خواﺹ ﻭ عواﻡ
1977حراﻡ

می نشاﻁ حالﻝ ﻭ شراﺏ غصه

1. Münādį est be-her sū ki ey ħavāśś u Ǿavām
Mey-i neşāŧ ĥelāl u şarāb-ı ġuśśa ĥarām
“Münādį” ism-i fāǾildür. Nidā idici dimekdür. Türkįde dellāl dirler. “Mey-i neşāŧ” buyurduġı
maĥabbetullāh bādesidür ki andan nūş aślā ħumār-ı ġamı yimez. “Şarāb-ı ġuśśa” ise Ǿālemde
meşhūr olan ġam u ġuśśadan başķa Ǿādetā şarāb ġuśśasına daħı işāretdür ki andan nūş idenler
miķdār-ı źerre
[213b]
ve sāǾat şād u ĥurrem olurlar ise on sāǾat ġam-ı ħumārın yirler. Pes bu ŧarz-ı dil-nüvāz ile
nice leŧāfeti oħşayaraķ buyururlar.
Maĥśūl-ı Beyt: Kāǿinātuŋ her ŧarafından münādįler ķalķup ķalķup ve nidā idüp dirler ki: Ey
ħavāś u Ǿavām olan źevāt, maǾlūm dirāyetüm lüzūmuŋuz olsun ki min-baǾd Ǿālem nižām-ı
intižām-ı Ǿadālet-i ǾAliyyü’l-Murtażā ile ol mertebe revnaķ u ĥüsn kesb eylemişdür ki meyi neşāŧ ĥelāl olup şarāb-ı ġuśśa ĥarām olmışdur. YaǾnį şimdiden girü sāye-i Murtażā’da hįç
şaħś şarāb-ı ġuśśayı źevķ itmeyüp dāǿimā mey-i neşāŧı nūş idüp ol sürūrluķ ile źevķ ü śafāda
olsalar gerekdür, dimekdür.

1977

Ey havas ve ey avâm! Mutluluk şarabı helal ve hüzün şarabı haramdır diye her yerde nida veriliyor.
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فضای عالم هستی ﺯغصه تنگ آمد
1978لئاﻡ

مشابه ﺩﻝ عاشق مثاﻝ چشم

2. Feżā-yı Ǿālem-i hestį zi-ġuśśa teng āmed
Müşābih-i dil-i Ǿāşıķ miŝāl-i çeşm-i liǾām
“Teng-āmed”, “Ey teng-āmede būd!” maǾnāsınadur. “LiǾām” baħįl ādem.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda meźkūr münādį, bunı daħı nidā ider ki gerçi feżā-yı Ǿālem-i hestį
tažallüm-i şarāb-ı ġuśśadan müşābih-i dil-i Ǿāşıķ ve miŝāl-i çeşm-i liǾām teng ü đįķ olmışidi.
Lākin imdiden śoŋra Ǿadālet-i Şāh-ı Düldül-süvārdan feżā-yı Ǿālem-i hestį vüsǾatleşüp ser-i
servere mübeddel olsa gerek, dimekdür. Ve’l-ĥāśıl dil-i Ǿāşıķ cehver-i aġyārdan teng olup
çeşm-i leǾįm daħı sāǿilini görmemek içün dāǿimā pūşįde olduġı gibi egerçi feżā-yı hestį bu
kefiyeti kesb eylemişidi. Lākin.
هوای ﺭﻭضه گیتی شکفته شد ﺯآنساﻥ
1979انداﻡ

که نوبهاﺭ خط ﺩلبراﻥ سیم

3. Hevā-yı ravża-i gįtį şügufte şod z’ānsān
Ki nev-bahār-ı ħaŧŧ-ı dil-berān-ı sįm-endām
“Z’ānsān” bu maĥalde anuŋ gibi maǾnāsına istiǾmāl olınur. “Sįm-endām” luġatde gümüş
endāmlu dimekdür. Murād kūdek-i panzdeh sāl1980 olup şābb u emred olmaġa başladuķda
vücūdında ĥāśıl olan ĥalāvet ü melāĥat ve Ǿale’l-ħuśūś ħaŧ kemālāt bulduķda mānend-i serv
ķad-keşįdeliginden Ǿibāretdür. Ve baǾżılar dil-berüŋ endāmında vāķıǾ beyāżlıķdan
Ǿibāretdür, didiler.
Maĥśūl-ı Beyt: Münādį nidā idüp dir ki: Belį bu āna dek feżā-yı Ǿālem-i hestį meŝābe-i dil-i
Ǿāşıķ ve miŝāl-ı çeşm-i leǾįm teng ü maġmūm olmışidi. Ammā bundan böyle hevā-yı bāġ u
bāġçe-i gįtį mānend-i sįm-endām dil-berler ħaŧŧı şükufte vü ħandān olaraķ ġam u ġuśśadan
ħalāś oldı. YaǾnį sįm-endām meĥābįbüŋ nev-bahār Ǿalāmetin kesb itmiş ħaŧları gibi Ǿālem
daħı bu gūne feraĥ u sürūrı kesb eylemişdür, dimekdür.
1978

Varlık âleminin gökyüzü kederden âşığın gönlü ve cimrilerin gözü gibi dar geldi.

1979

Dünya cennetinin havası gümüş tenli güzellerin yeni ayva tüyleri gibi açıldı.

1980

Derkenar: “Panzdeh-sal” on beş yaşına dimekdür.
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قضا نهاﺩﻩ بکاﻡ ﺯمانه معجوني
1981قواﻡ

که بهر ساختن آﻥ قدﺭ گرفته

4. Ķażā nihāde be-kām-ı zamāne maǾcūnį
Ki behr-i sāħten-i ān ķader girifte ķıvām
ĶıŧǾa:
“Sāħten” düzmek ve nižāma
[214a]
rabŧ itmek dimekdür. Ĥarf-i şįn żamįridür zamāne’nüŋ. “Ķıvām” Ǿamelį olan şeyǿüŋ kemāle
irmesine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Felek-i ġam-ħordenüŋ dimāġına ķażāǾullāh mükeyyif bir maǾcūn ķodı. YaǾnį
ķażā zamānı düzmek içün ķıvamı kemāline resįde bir gūne mükeyyif maǾcūn-ı tiryākı ekl
itdür, dimekdür.
بشاشت ﺩﻝ اﻁفاﻝ ﺩﺭ شب نوﺭﻭﺯ
1982صیاﻡ

نشاﻁ خاﻁر صایم بصبح عید

5. Beşāşet-i dil-i eŧfāl der-şeb-i nev-rūz
Neşāŧ-ı ħāŧır-ı śāyim be-śubĥ-ı Ǿıyd-i śıyām
“Beşāşet” neşāŧ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Zamāne dimāġına ķażānuŋ ķıvama irişmiş mükeyyif maǾcūnı neşāŧı
zamāneye ol sürūrı virdi ki şeb-i nev-rūzda dil-i eŧfālüŋ sürūrı ola. YaǾnį şeb-i nev-rūzda
eŧfālüŋ itdükleri sürūr ve daħı Ǿıyd-i śıyām śabāĥında śāǿimįnüŋ eyledükleri ĥubūr miŝillü
zamāne ol maǾcūndan keyf ü beşāşet kesb eylemişdür, dimekdür. ĶāǾide-i ǾAcem’dür ki
rūz-ı nev-rūz eyyāmlarında eŧfālüŋ ziyādesiyle beşāşetleri olup kūçe-be-kūçe envāǾ-ı gūne
lehv ü luǾba şürūǾ iderler. Nitekim śabāĥ-ı Ǿıyd-i śıyāmda duħān u ķahve tiryākįleri iderler.
Pes zamāne daħı ķażānuŋ ol muķavvā maǾcūndan bu miŝillü neşāŧ kesb eylemişdür,
dimekdür.
1981

Kader feleğin ağzına bir macun koymuş ki onu yapmak için kader kıvama gelmiştir.

1982

Nevruz gecesindeki çocukların mutluluğu, ramazan bayramı sabahında oruçlunun gönlünün mutluluğu

(gibi)
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هم اﺯ ﺩﺭیچه امکاﻥ نموﺩ صوﺭﺕ امن
1983غماﻡ

چنانکه عاﺭﺽ خوﺭشید اﺯ شکاﻑ

6. Hem ez-derįçe-i imkān nümūd śūret-i emn
Çünān ki Ǿārıż-ı ħurşįd ez-şikāf ġamām
“Şikāf” yarıķ dimekdür. “Ġamām” ġaym’uŋ cemǾidür bulut dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zamāne maǾcūn-ı mükeyyif-i ķażādan ol ĥāleti iķtibās eyledükden başķa
şimdi derįçe-i inǾām u iĥsāndan emniyet çehresin nümāyān eyledi. Şöyle ki Ǿārıż-ı ħurşįd
şikāf-ı ġamāmdan žuhūr eyler. YaǾnį zamāne Ǿadālet-i şāhdan cefā-yı žulmden taħlįś-i
girįbān idüp beşāşeti ĥasebiyle derįçe-i inǾāmı güşād eylemişdür, dimekdür.
هم اﺯ نتیجه افیوﻥ امن شاهد تیغ
1984نیاﻡ

نهاﺩﻩ پهلوی ﺭاحت بخوابگاﻩ

7. Hem ez-netįce-i efyūn-ı emn şāhid-i tįġ
Nihāde pehlū-yı rāĥat be-ħˇābgāh-ı niyām
“Niyām” ķılıç ķını dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki zamāne netįce-i āfyon emn-i ĥālet-i istirāĥati kesb eyledi, ġayrı
şāhid-i tįġuŋ Ǿālemde śanǾatı ķalmaduġından pehlūsınuŋ maĥall-i istirāĥatı olan ħˇābgāh-ı
niyāma girüp āsūde vü ārāmįde oldı, dimekdür.
بگوﺵ عاﺭضه صوﺕ عدﻡ ﺭسید اﺯﺩهر
1985ایاﻡ

بچشم حاﺩثه میل فنا کشید

8. Be-gūş-ı Ǿārıża-i śavt-ı Ǿadem resįd ez-dehr
Be-çeşm-i ĥādiŝe mįl-i fenā keşįd eyyām
“ǾĀrıża” Ǿavārıżāt-ı kevnden Ǿibāretdür. “Ĥādiŝ” ĥudūŝāt u beliyyeler dimekdür. “Mįl”
sürme-dān mįline dirler.

1983

Bulutların arasından güneşin yüzünü göstermesi gibi imkân penceresinden güven yüzünü gösterdi.

1984

Güvenin afyon etkisi ile kılıç şahidi kılıf yatağında rahatça uyumuştur.

1985

Felekten arıza kulağına yokluk sesi geldi. Felek hadisenin gözüne fanilik şişini çekmiştir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Zamāne emn ü emān-ı āfyonı neşāŧından bu gūne istirāĥat u āsūdeye mažhar
olduķdan śoŋra cānib-i dehrden Ǿārıża-ı kevn gūneşe Ǿadem-i śavtı irişdi. YaǾnį cānib-i
dehrden Ǿārıżaya
[214b]
nidā geldi ki ey Ǿavārıżāt! Min-baǾd siz yoķ meŝābesindesiz ve daħı eyyām-ı çeşm-i ĥādiŝeye
fenā vü inķırāż mįlini çekdi. YaǾnį ĥādiŝātı kūr idüp Ǿavārıżātuŋ külliyen varlıġını maĥv
eyledi, dimekdür.
ﺯ اتفاﻕ ﻁبایع ﺩﺭآشیاﻥ ﻭفاﻕ
1986حماﻡ

شوﺩ بطعمه شاهین بزﺭﮒ بچه

9. Zi-ittifāķ-ı ŧabāyiǾ der-āşiyān-ı vifāķ
Şeved be-ŧuǾme-i şāhįn buzurg beçe-i ĥamām
“Vifāķ” muvāfaķaŧ dimekdür. “ŦuǾme” loķma dimekdür. “Ĥamām” gügercin dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zamānenüŋ beşāşet ü emniyeti şerefi āŝārından tabāyiǾ-i muħtelife-i Ǿālem
ol mertebe muvāfaķaŧ u murāfaķaŧdadur ki şāhįn kendi ŧuǾmesiyle beçe-i ĥamāmı perverde
idüp büyütmekdedür. YaǾnį şāhįn ki ĥamāmuŋ ķadįmį ħaśm-ı ķavįsidür ħuśūmetleri berŧaraf olup farŧ-ı muvāfaķaŧ u murāfaķaŧ-ı tabāyiǾlerinden yek-dįgeri kendi azıġı ve ġıdāsıyla
beçelerini bezek itmekdedürler, dimekdür.
نیاید اﺯ ﺩهن باﺯ یک نفس بیرﻭﻥ
1987خراﻡ

ﺯباﻥ کبک ملمع لباﺱ ﻁرفه

10. Ne-y-āyed ez-dehen-i bāz yek nefes bįrūn
Zebān-ı kebk-i mülemmaǾ libās-ı ŧurfe-ħırām
“Ne-y-āyed ez-dehen-i bāz” ŧoġan aġzından ŧışra çıķmaz. Murād murġ beçesini dehānıyla
perverde eyledügine işāretdür. “MülemmaǾ libās” esbābınuŋ reng-āmįz olduġına işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zamāne āsūdeligi ve emniyet ü istirāĥati şerefinden tabāyiǾ-i muħtelife-i
Ǿālem-i ittifaķı bir mertebeye vardı ki nāzuŋ reftār ve ŧurfe-ĥırām olan mülemmaǾ1988

1986

Tabiatlerin ittifakından barışıklık yuvasında şahinin verdiği yem ile güvercin yavrusu büyür.

1987

Renkli elbiseli güzel yürüyen kekliğin dili doğanın ağzından bir an bile dışarı çıkmaz.

1988

Derkenar: “MülemmaǾ” lüġatde ābnūs aġacınuŋ alası ve biri biri ķarışmış sene.
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libāslıķla kebk-i dil-ārām zebānını bir daķįķa ve bir laĥža dehen-i bāzdan bįrūn eylemez.
YaǾnį bāz-ı pençe-dırāz ki kebkle ħuśūmetleri ŧūl u dırāzdur. Böyle iken Ǿadālet-i
Murtażā’nuŋ şerefinden ol mertebe muvāfaķaŧ tabāyiǾ-i muħtelife birbirine merbūŧ oldı ki
bāz zebānıyla kebk-i mülemmaǾ libāsı perverde idüp dāǿimā aġzı aġzından bįrūn ve bāz
degildür, dimekdür.
ﺯ غایت شفقت تیز میکند ناخن
1989ضرغاﻡ

بعزﻡ خاﺭﺵ اعضای آهواﻥ

11. Zi-ġāyet-i şefķat tįz mįkoned nāħun
Be-Ǿazm-i ħāriş-i aǾżā-yı āhuvān đırġām
“Ħāriş” ķaşımaķ dimekdür. “Đırġām” arslan maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Nižām-ı Ǿālem ve āsūdegį-i tabāyiǾ-i muħtelife-i ümem ne dereceye vardı ki
ve ittifāķ u murāfaķaŧleri ne mertebeye irişdügini nažar ķıl ki esed-i bį-emān kemāl-i şefķat
u merĥametinden āhuvān-1990ı mažlūmānuŋ aǾżāların ħārişiçün hemįşe nāħūnın tįz
itmekdedür. Ĥālbuki anlaruŋ miyāneleri ezelde Ǿadāvete peyvestedür, dimekdür.
ﺯ پنجه شانه گرگاﻥ همی شوﺩ همواﺭ
1991اغناﻡ

چو موی کج شوﺩ اﺯ باﺩ بر تن

12. Zi-pence-i şāne-i gurgān hemį şeved hemvār
Çü mūy-ı kec şeved ez-bād ber-ten-i aġnām
“Kec” egri dimekdür. Murād iśābet-i rūzgārdan pejmürdelikdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Beşāşet-i zamāne ve ittifāķ-ı tabāyiǾ-i muħtelife-i Ǿālem
[215a]
bir ĥālete vardı ki kemāl-i imtizāclarından nāşį gurk-ı ħūn-ħˇār, ten-i aġnāmda iśābet-i
rūzgārdan pejmürde olan şaǾrını hemvār1992 itmek ārzūsıyla dāǿimā pençesin şāne itmekden
ħālį degildür. YaǾnį gurk-ı bed-kirdār ġanem-i żaǾįfü’l-eŧvār ile ħuśūmetleri āşikār iken

1989

Aslan çok fazla şefkat yüzünden ceylanın vücudunu kaşımak için tırnaklarını keskinleştiriyor.

1990

Derkenar: “Āhuvān” āhūlar.

1991

Rüzgârın etkisinden koyunların kırışıklaşan yünü kurtların pençesi ile taranarak düz hale gelir.

1992

Derkenar: “Hemvār” düzedmek.
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zamāne imtizāc-ı tabāyiǾde şol mertebe nižāma irişdi ki gurk bile pençelerin miŝāl-i şāne
idüp ġanemi şānelemege ķalķdı, dimekdür.
ﺯمانه ﺩﺭ کنف عافیت قراﺭ گرفت
1993انداﻡ

چنانکه ﺩﺭ ﺩﻝ عاشق نگاﺭسیم

13. Zamāne der-kenef-i Ǿāfiyet ķarār girift
Çünān ki der-dil-i Ǿāşıķ nigār-ı sįm-endām
“Kenef” vefā ile maĥfūž olınmaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Zamāne ki cefā-yı ķaderden bį-ķarār olmışidi. Şimdi şeref-i emniyet ü
Ǿadāletden Ǿāfiyet maĥfażasında ķarār idüp ġıll ü ġışdan ħalāś oldı. Şöyle ki sįm-endām
meĥābįbüŋ naķşı ħayāli dil-i Ǿāşıķda maĥfūždur, dimekdür.
ﺩﺭاﺯ شد سخنم مختصر کنم تقریر
1994ﺯماﻡ

ﺯمانه ﺭا بکف عدﻝ شاﻩ ﺩاﺩﻩ

14. Dırāz şod süħanem muħtaśar konem taķrįr
Zamāne-rā be-kef-i Ǿadl-i şāh dāde zimām
“Zimām” dizgin dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda münādįnüŋ güftügūsını taķrįr ü tezbįr itmekden śüħanum ŧūl u dırāz
oldı. Pes keŝret-i lāf u güźāfı terk ve ĥaķįķat-ı ĥāli iħtiśār üzere taķrįr ve dil-i muĥibbi
berkideyüm. Şöyle ki zamānenüŋ zimām-ı inžimāmını kef-i Ǿadālet-i şāha teslįm eyledi.
YaǾnį źikr olınduġı aĥvāl-i emniyet ü āsūdegį-i ħilķat ve imtizāc-ı tabāyiǾ-i muħtelife-i
kāǿināt imkānda olmazdı. Eger zamānenüŋ Ǿinān-ı irādetini kef-i Ǿadālet-i şāha teslįm
itmeyeydi ki ol źāt-ı sütūde-śıfat.
شه سریر ﻭالیت علی عالی قدﺭ
1995ﻭقاﺭ

محیط عالم ﺩانش جهاﻥ علم ﻭ

15. Şeh-i serįr-i velāyet ǾAlį-i Ǿālį-ķadr
1993

âşığın gönlündeki beyaz tenli sevgilinin aşkı gibi felek de huzurun himayesine girdi..

1994

Sözüm uzadı kısa söyleyeyim. Felek şahın adalet eline dizgini vermiş.

1995

Velayet tahtının şahı yüce makamlı Ali, bilgi dünyasının kapsayıcı denizi ilim ve şeref cihanı.
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Muĥįŧ-i Ǿālem-i dāniş cihān-ı Ǿilm ü vaķār
“Merkez”1996 bir kāruŋ şol evcine dirler ki ŧaraf-ı āħeri eŧrāfı devr idüp ol bir maĥal ŝābitķadem olup aślā yerinden ĥareket itmeye. Nitekim “merkez” insān başında ħaŧŧ-ı istivāsıdur
ve ol zevāl bulsa, vücūd vįrān olur. Pes ol şāh-ı Ǿadālet-penāhuŋ ism-i lāzımu’t-taǾžįmin yād
idüp buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Zamānenüŋ Ǿinān-ı iħtiyārını kef-i Ǿadālete teslįm eyleyen serįr-i velāyet ve
ķaśr-ı kerāmet pādişāhı ǾAlį-i Ǿālį-ķadr ki anuŋ Ǿiśmetlü ve şehāmetlü źāt u ĥaķįķat-ı şerįfi
dįn-i İslām’uŋ ķāǿim olacaķ maĥallidür. YaǾnį öyle şāh ki kāffe-i İslām’uŋ maĥall-i merkezi
ve meǿvā-yı rücūǾlarıdur, dimekdür.
ﺯبانگ هیبت ﻭ اﺯ نعرﻩ صالبت اﻭست
1997لجاﻡ

فلک فکندﻩ عناﻥ ﻭ صبا گسسته

16. Zi-bang-ı heybet ü ez-naǾra-i śalābet-i ūst
Felek fikende Ǿinān u śabā güsiste licām
“Güsiste” ķopmış ve ķırılmış dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol źāt-ı sütūde-śıfatuŋ heybeti śadāsından ve naǾra-i śalābetinden veyāħūd
naǾrası śalābetinden felek-i Ǿacūze-eŧvāruŋ
[215b]
Ǿinānı fikende ve ķażānuŋ licāmı güsiste olmışdur. YaǾnį ol heybetden bir ġāyetde tersān u
lerzān olurlar ki yedlerinde mevdūǾ-ı Subĥanį olan Ǿinān-ı iħtiyārları fikende vü güsiste olup
bį-tāb u tüvān ķalurlar, dimekdür.
نماﺯ شاﻡ نه اﺯ پرتو لوامع مهر
1998فاﻡ

برنگ الله بوﺩ ﺫیل چرﺥ اﺯﺭﻕ

17. Namāz-ı şām ne ez-pertev-i levāmiǾ-i mihr
Be-reng-i lāle buved źeyl-i çarħ-ı ezraķ-fām

1996

Derkenar: “Merkez” lüġatde ķarār idecek maĥal.

1997

Onun haybetinin sesi ve ihtişamının haykırışından felek dizgini bırakmış ve saba rüzgârı kendinden

geçmiştir.
1998

Akşam namazı vaktinde mavi renkli feleğin eteği güneşin ışıklarından dolayı lale renginde değildir.
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“Źeyl” be-maǾnā dāmen. “Ezraķ” çivit renklü dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Aħşam zamānı dāmen-i çarħ-ı ezraķ-fāmuŋ reng-i lāleye münķalib olduġı
levāmiǾ pertev-i ħurşįd degildür. YaǾnį ħurşįdüŋ ĥįn-i ġurūbunda kenār-ı āfāķda žuhūr iden
surħį pertev żiyā-yı mihrden degildür. Belki:
بجرﻡ آنکه برﺃیش سر معاﺭضه ﺩاشت
1999باﻡ

قضا بریدﻩ سر آفتاﺏ بر سر

18. Be-cürm-i ānki berāyeş ser-i muǾāraża dāşt
Ķażā borįde ser-i āfitāb ber-ser-i bām
“Leb-i bām” ŧam kenārı dimekdür. Murād nihāyet-i semāvātdur ki anda ġurūb vāķıǾ olur.
Maĥśūl-ı Beyt: Çarħ-ı ezraķ-fāmuŋ dāmeni laǾlāsā ķızıl olduġı levāmiǾ-i pertev-i ħurşįdden
degildür. Belki şāh-ı serįr-i velāyetüŋ reǿy-i münįri ki ārzū-yı cidāl ŧutardı ki ķażā leb-i bām
üzerinde āfitābuŋ serini ķaŧǾ eyledi. YaǾnį leb-i bāmda ķażā āfitābuŋ başını kesüp dāmen-i
semāvātı lāle-reng surħ eyledi ki şol Ǿiśyān u ŧuġyānı sebebindendür ki ol Ĥażret-i Şāh’uŋ
reǿy-i Ǿālem-ārāsıyla muǾāraża hevesin ŧutup ħilāfete geşt ü güźār eyledügindendür,
dimekdür.
برسم عبرتش اکنوﻥ سپهر گرﺩاند
2000بهراﻡ

بگرﺩ خطه عالم بنیزﻩ

19. Be-resm-i Ǿibreteş eknūn sipihr gerdāned
Be-gerd-i ħıŧŧa-i Ǿālem be-nįze-i Behrām
“Nįze-i Behrām” sitāregāndan birinüŋ ismidür ki cellād u ķattāl-ı felekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki ŧuġyānı sebebiyle ser-i āfitāb-ı Ǿālem-tāb şemşįr-i ķażā ile leb-i
bām üzerinde ķaŧǾ olınup āfāķı lāle-reng boyadı. Ġayr ol şāh-ı Ǿālem-penāhuŋ resm-i Ǿadāleti
Ǿibretinden felek ħıŧŧa-i Ǿālem eŧrāfını nįze-i Behrām’ı ele alup devr itmekdedür. YaǾnį ol
vaķt ki ol Ĥażret-i ķavāǾid-i Ǿadālet resmin ıžhār idüp ser-i ŧuġyānį-i ħurşįdi ķaŧǾ ve künkürei ĥiśār-ı āfāķa vażǾ eyledi. Pes ol Ǿibreti felek aħź idüp Ǿālemi cevr ü ŧuġyāndan emānda
ŧutsun içün nįze-i Behrām’ı ele alup Ǿālemüŋ eŧrāfın geşt ü güźār itmekdedür, dimekdür.

1999

Kader fikrine karşı çıkma suçu ile güneşin kafasını dam üstünde kesmiştir.

2000

Adaletinin tarzı ibret olsun diye sema onun âlem ülkesinin etrafında Behram’ın mızrağıyla gezer.
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“Behrām” zamān-ı sābıķda bir pādişāh-ı ķahramānuŋ daħı ismidür ki ġāyetde śāĥib-mızrāķ
imiş.
اﺯ آﻥ ﺯماﻥ که سراپرﺩﻩ معالی اﻭ
2001مقاﻡ

ﻭﺭای منظر کوﻥ ﻭ مکاﻥ گرفته

20. Ez-ān zamān ki serā-perde-i maǾālį-i ū
Verā-yı manžar-ı kevn ü mekān girifte maķām
ĶıŧǾa:
“Serā-perde” ey setr-ender-setr-i verāy! Be-maǾnā pes murād kevn ü mekān vesāǿir
mümkināt u maħlūķāt-ı zamānuŋ
[216a]
henūz varlıġı žuhūr itmezden ve kevn ü mekān ol verā-yı perdede olan cevher-i ferd ki nūrı Muĥammed ǾAlį’dür, mažharı olmışdur. Pes buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ol cevher-i celįlü’l-ķadrüŋ serā-perde-i Ǿažameti ol zamāndan berü ki verāyı manžar-ı kevn ü mekānda maķām ŧutmuşidi. YaǾnį ol vaķtden berü ki ol źāt, henūz śıfatı vaĥdetle taķdįr işinde bile olup rütbe-i Ǿaliyye-i velāyetile kām-rān olmaġla şehāmet ü
Ǿažameti serįr-i ħilāfet-i ervāĥ maķām-gįri olmışidi.
برﻭی بستر لیل ﻭ نهاﺭ میغلطد
2002آﺭاﻡ

فلک ﺯ ﺭنج حسد چوﻥ مریض بی

21. Be-rūy-ı bister leyl ü nehār mįġalŧed
Felek zi-renc-i ĥased çün marįż-i bį-ārām
Maĥśūl-ı Beyt: Ol zamāndan berü ki anuŋ serā-perde-i Ǿulyāsı verā-yı kevn ü mekānda
maķām ŧutmuşidi. Leyl ü nehār pisteri üzerine felek marįż-i bį-ārām gibi yuvalanmaķdadur.
YaǾnį ol Ĥażret’üŋ Ǿažamet-i şānını görince felek ĥasedinden marįż-i bį-ārām gibi olup,
pister-i leyl ü nehār üzerinde ġalŧān itmege başladı. Ve’l-ĥāśıl felek kevn ü mekān manžarası

2001

Onun yüceliklerinin şahane sarayı kevn ve mekânın görünen yerinin ötesinde makam tuttuğu zamanden

beri.
2002

Felek kıskançlık derdi ile rahatsız bir hasta gibi gece gündüz yatağı üzerinde yuvarlanır.
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verāsında ol ĥāleti görince renc-i ĥasede giriftār olduġından leyl ü nehārı pister-i istirāĥat
ittiħāź idüp üzerinde marįż-i bį-ārām gibi yuvalanmaġa başladı, dimekdür.
ﻭگر چنانکه حدیثم نمیکنی باﻭﺭ
2003انداﻡ

ﺩلیل قاﻁعم اینک کبوﺩی

22. Veger çünān ki ĥadįŝem ne-mįkonį bāver
Delįl-i ķāŧiǾem įnek kebūdi-i endām
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Felek-i kebūd-endām, Şāh-ı Velāyetpenāhuŋ rütbe-i Ǿulyāsı ĥasedi rencinden marįż-i bį-aram gibi pister-i leyl ü nehār üzerinde
ġaltān olduġını iǾtimād u iǾtiķād itmez iseŋüz işte bu ħuśūśuŋ eśaĥĥ-ı eķāvįl ile iǾtimād
itmezlere delįl-i ķaŧǾįm budur ki keŝret-i ġalaŧįden endāmı reng-i nįlūfere dönmişdür. YaǾnį
endām-ı felek, lāciverd-miŝāl olduġını daǾvāmuŋ delįl-i ķāŧiǾidür. Pes bunda şek ü iştibāh
ķalmadı, dimekdür.
چه سوﺩ پوشد اگر ﺩشمنش ﺯﺭﻩ اﺯ بیم
2004آﺭاﻡ

نمیکند ببدﻥ مرﻍ ﺭﻭﺡ ﻭی

23. Çe sūd pūşed eger düşmeneş zirih ez-bįm
Ne-mįkoned be-bend-i murġ-ı rūĥ-ı vey ārām
Maĥśūl-ı Beyt: Düşmen-i ǾAliyyü’l-Murtażā kerremallāhu veche, şiddet-i ħavfından zirihpūş olur. Daħı fāǿide bedeninde murġ-ı rūĥumı ķarār u ārām idemez. Nitekim:
چه منع ﻃاﺋر آبی نماید اﺯ ﻁیراﻥ
2005ﺩاﻡ

برﻭی آﺏ ﺯ موﺝ افکند صبا گر

24. Çe menǾ ŧāǿir-i ābį nümāyed ez-ŧayerān
Be-rūy-ı āb zi-mevc efkened śabā ger dām
“Ŧāǿir-i ābį” ķaz ve ördek ve martı vesāǿir śuda taǾayyüş-i vuĥūş-ı ŧuyūra dirler.

2003

Eğer sözüme inanmıyorsan işte bedenimin morluğu onun kesin delilidir.

2004

Onun düşmanı korkusundan zırh giyse de faydası olmaz ve vücudu içinde ruhunun kuşu rahat bulamaz.

2005

Saba rüzgârı suyun üzerinde dalgalardan bir tuzak yapsa su kuşunu uçmaktan alıkoyan ne olur.
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Maĥśūl-ı Beyt: Bād-ı śabā śu üzerine dām-ı emvācı ķurduġı śūretde ŧāǿir-i ābįnüŋ pervāzına
ne iķnāǾ gösterebilür. YaǾnį ŧāǿir-i ābį śabānuŋ emvācı dāmenden pervāz itmekden
mümteniǾ olmaduġı gibi ħaśm-ı ǾAlį’nüŋ ħavfından zirih-pūş olması murġ-ı rūĥınuŋ
bedeninden pervāz itmege māniǾ olamaz,
[216b]
dimekdür. Bundan aşaġısını çend beyt taǾazzüz ŧarįķiyle buyurur ki:
بتاﺯﻩ میکنم انشا گهر فشاﻥ نظمي
2006تماﻡ

که ﺩاﺩ عکس سواﺩﺵ ضیا بماﻩ

25. Be-tāze mįkonem inşā güher-feşān nažmį
Ki dād Ǿaks-i sevādeş żiyā be-māh-ı tamām
Maĥśūl-ı Beyt: İmdi gevher-feşān olmaķ üzere bir tāze-reng nažm inşā ideyüm ki ol nažmuŋ
sevādı żiyāsı māh-ı tamāma Ǿaks eylemişdür. YaǾnį bu nažm-ı tāze-žuhūruŋ leŧāfeti ol
mertebedür ki ħaŧŧınuŋ sevādı żiyāsı māh-ı tamāma şuǾle virmişdür. Nitekim gicenüŋ sevādı
mahuŋ sebeb-i lemeǾānı olmışdur.
 مرا آهوی ﻭصاﻝ اﺯ ﺩاﻡ2007ﺯهی ﺭمیدﻩ
2008آﺭاﻡ

چنانچه اﺯ نظرﻡ خواﺏ ﻭ اﺯ ﺩلم

26. Zihį remįde me-rā āhū-yı viśāl ez-dām
Çenānçe ez-nažarem ħˇāb u ez-dilem ārām
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥayf ki dām-ı viśālümden yāħūd ĥayf ki āhū-yı viśālüm dāmumdan remįde
oldı. Ancılayın ki nažarumdan ħˇāb ve göŋlümden ārām remįde oldı. YaǾnį yazuķ ki
nažarumdan ħˇāb ve dilümden şiddet-i Ǿaşķdan ārām-remįde olduġı gibi ol āhū-yı viśāl olan
cānān daħı öylece remįde oldı, dimekdür.
بسوی اﻭ نفرستم پیاﻡ اﺯ آﻥ ترسم
2009پیغاﻡ

که بر حکایت من مطلع شوﺩ

2006

Yeniden inci saçan bir şiiri yazıyorum ki onun müsveddesinin yansıması dolunaya ışık bağışlar.

2007

Derkenar: “Remįde” ürkmiş nefret itmiş.

2008

Aferin! Gözümden uyku ve gönlümden huzurun kaçtığı gibi vuslat ceylanın tuzaktan kaçmıştır.

2009

Mesajın benim hâlime vakıf olacağından korktuğum için ona doğru bir mesaj göndermiyorum. Çünkü.
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27. Be-sūy-ı ū ne-firistem peyām ez-ān tersem
Ki ber-ĥikāyet-i men muŧŧaliǾ şeved peyġām
Maĥśūl-ı Beyt: Dāmumdan refte ve yanumdan remįde olan āhū-yı viśāle nıśf-ı muvāśala
meŝābesinde olan bir peyām yāħūd selām irsāl itdüm. Şol mülāĥaža-i bįmden ki peyġāmuŋ
kendisi Ǿāşıķ u maǾşūķįye dāǿir ĥikāye vü mācerāmuza muŧŧaliǾ olmaya, dimekdür.
بگاﻩ عربدﻩ ﺩشناﻡ چوﻥ ﺩهد سوﺯﻡ
2010ﺩشناﻡ

مباﺩ اﺯ لب اﻭ لذتی برﺩ

28. Be-gāh-ı Ǿarbede düşnām çün dehed sūzem
Me-bād ez-leb-i ū leźźetį bered düşnām
Maĥśūl-ı Beyt: ǾĀşıķ u maǾşūķuŋ ekŝer muǾtād olan Ǿarbedeyi beyān ve maǾşūķdan āħerüŋ
nāǿil olacaķ iltifātına ĥāsid olduġını Ǿayān iderek buyurur ki: Cānān ile eŝnā-yı Ǿarbedede
mādām ki bize düşnām vire, ĥasedden iĥrāķ bi’n-nār olurum. Zįrā ķorķarum ki düşnāmuŋ
kendisi anuŋ leb-i laǾl-i güher-bārından bir leźźet iletmeye. Nitekim dimişlerdür.
MıśrāǾ:
2011سیاﻩ

باﺩ بر ﺯلف تو آمد شد جهاﻥ بر من

Bād ber-zülf-i to āmed şod cihān ber-men siyāh
YaǾnį āħir kimse anuŋ lebinden fāǿidemend olmasından iĥrāķ olurum, dimekdür.
چه ناﺯکیست که بینم بگاﻩ جلوﻩ قدﺵ
2012خراﻡ

گرانی نظرﻡ باﺯ ﺩاﺭﺩﺵ ﺯ

29. Çe nāzikįst ki bįnem begāh cilve-i ķadeş
Gerānį-i nažarem bāz dāredeş zi-ħırām

2010

Arbede zamanında küfür söylerken küfür onun dudağından bir zevk almasın diye endişe ederim.

2011

Rüzgâr senin saçına esip (dağıtınca) dünyam karardı.

2012

Bu ne inceliktir ki boyu gösteriş yaptığında bakışlarımın ağırlığı onu yürüyüşten alıkoyar.
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Maĥśūl-ı Beyt: Cānānuŋ nāzikligin ĥaddini taǾaccüb ŧarįķiyle buyurur ki: Sübĥānallāh ne
nāzikterįn endām-ı dil-ārāmdur ol ki eŝnā-yı cilvegerįde ķad-i bālāsını görürüm. Şöyle nāz
gerek ki nažarumuŋ girānlıġı anuŋ ķudretini ħırāmdan alıķor. YaǾnį nažarum ki nūrdan
Ǿibāretdür. Ol cānānuŋ endāmı ol ķadar nāzikrekdür ki iśābet-i nažarum aŋa bār olup
ĥırāmįdelikden alıķor, dimekdür.
ﺯ اضطراﺏ ﺩلم پای هوﺵ میلغزﺩ
2013انداﻡ

چو میرسد بخیاﻝ آﻥ نهاﻝ سیم

30. Zi-ıżŧırāb-ı dilem pāy-ı hūş mįlaġzed
Çü mįresed be-ħayāl-i ān nihāl-i sįm-endām
“Mįlaġzed” sürçer dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt:
[217a]
Ol sįm-endām āhū pençe-i dil-ārāmuŋ çün ki ĥüsn ü leŧāfeti ħāŧıra ħuŧūr eyleye, ol mertebede
göŋlüm ıżŧırāb u pįç ü tāba giriftār olur ki Ǿaķlum ser-āsįmelikden ser-ħoş gibi sürçüp öteberi
düşmege başlar, dimekdür.
به نیم جرعه چه شوﺭاست ﺩﺭ ﺩلم گویي
2014بجاﻡ

کزآﻥ لب نمکین ﺭشحه ای فتاﺩﻩ

31. Be-nįm cürǾa çe şūrest der-dilem gūyā
K’ez-ān leb-i nemekįn reşĥaį fütāde be-cām
“Şūr” acılıķ ve ŧuzluluķ maǾnāsınadur. Bundan murād Ǿaşķuŋ azġunlıġıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol nihāl-i sįm-endāmuŋ maĥabbeti ne derecelerde şūre ki nįm-cürǾa bāde ile
göŋlümde gūyā anuŋ leb-i şeker-rįzinden cām içine bir damla düşmişdür. YaǾnį nim-cürǾa
bāde içmelü olsam ol ķadar ħurūşa gelüp lā-yaǾķil olurum ki keǿenne ol cürǾayı nūş
eyledügüm sāġar içine cānānuŋ leb-i nemekįn ü leźįź terinden birer şemme düşmişdür,
dimekdür.

2013

O gümüş tenli fidanın hayali gelince gönlümün ıztırabından aklımın ayağı kayar.

2014

Yarım yudumla gönlüm sanki o tatlı dudağından kadeh içine bir damla düşmüş gibi neşelendi.
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بدﺭﺩ حسرﺕ اﻭ جاﻡ ﺯهر می نوشم
2015عاﻡ

گه اﺯ نصیحت خاﺹ ﻭگه اﺯ مالمت

32. Be-derd-i ĥasret-i ū cām-ı zehr mįnūşem
Geh ez-naśįĥat-i ħāś u geh ez-melāmet-Ǿām
Maĥśūl-ı Beyt: Ol sįm-endāmuŋ ĥasret ü firķati derdinde bir nihāyete irişdüm ki dāǿimā cāmı zehri nūş itmekdeyüm. Gāh naśįĥat-ı ħāsān ve gāh melāmet-i Ǿavāmdan yaǾnį naśįĥat-ı ħāś
ve melāmet-i Ǿām anuŋ firāķı derdinden baŋa cām-ı zehr olup her bār anlaruŋ tįr-i
melāmetlerin yemekden ħālį degilüm. Meŝelā fį-zamānına biri giriftār-ı Ǿaşķ-ı dil-berį olsa
ħalķdan levm ü tevbįħ ne ġāyete irdügi tafśįle ĥācet degildür. Lākin tįr-i melāmetsüz kimse
maĥabbet hedefine nāǿil olmamış. Pes bu derecelerde teşekkį daħı şāh-ı Ǿuşşāķdan degildür.
ﺯ ﺫﻭﻕ کشتن عرفی بحیرتم که چرا
2016مقاﻡ

چوکینه ﺩﺭ ﺩﻝ بی مهر اﻭ گرفته

33. Zi-źevķ-i kuşten-i ǾUrfį be-ĥayretem ki çerā
Çü kįne der-dil-i bį-mihr-i ū girifte maķām
“Ġayret” bunda ĥased maǾnāsınadadur. “Kįne” kįn ve derūnį Ǿadāvete dirler ki anuŋ maĥalli
ķalbdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Āħerüŋ Ǿaleyhine beyān gibi buyurur ki: ǾUrfį’nüŋ ķatli źevķinde olduġına
şol mertebe ĥaseddeyüm ki ǾUrfį ne diyü ol bį-mihrüŋ ķalbinde kįn gibi maķām ĥāśıl
eylemişdür? YaǾnį ǾUrfį cān-ı bį-emānuŋ ķalbinde yer idüp cānān daħı ķatli źevķ ü
ħˇāhişinde olduġına ĥased iderüm. Bu ħayāl ile ki ne diyü beni bıraġup anuŋ ķatli
źevķindedür, dimekdür.
ﺯتاﺯیانه جوﺭﺵ سمند صبر من است
2017اناﻡ

عناﻥ فکندﻩ چو فرماﻥ شهریاﺭ

34. Zi-tāziyāne cevreş semend-i śabr-ı men est
Ǿİnān fikende çü fermān-ı şehriyār-ı enām

2015

Onun hasreti acısıyla bazen seçkinlerin nasihati ve bazen de halkın kınamasından zehir kadehi içiyorum.

2016

Urfi’yi öldürme hevesinden hayret içindeyim ki neden onun sevgisiz gönlü içinde kin gibi yer tutmuştur.

2017

Onun zulüm kırbacının etkisi ile benim sabır atım halkın padişahının fermanı gibi dizginini bırakmıştır.
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“Semend” at dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķaśįdeye girişgāh ŧarįķiyle buyurur ki: Ol bį-mihr ü şefķatüŋ tāziyāne-i
cevrinden śabrumuŋ semendi şehriyār-ı enām fermānı gibi Ǿinān-efkende olmışdur. YaǾnį
pādişāh-ı enām ki ǾAlį-i Ǿālį-ķadr Ǿaleyhi’s-selāmdur, fermān-ı celįlü’l-Ǿünvānı Ǿāmme-i
Ǿālemiyāna nice neşr olup yayıldıysa śabrumuŋ semendi
[217b]
daħı o gūne Ǿinān-efkende olup şiddet-i cevrden alıķonulmaķ imkānda degildür, dimekdür.
ﺯهی ﻭجوﺩ سخاﻭﺕ مشخص اﺯ کف تو
2018بناﻡ

چنآنچه ﺫاﺕ بصوﺭﺕ چنآنچه شخص

35. Zihį vücūd-ı seħāvet müşaħħaś ez-kef-i to
Çenānçe źāt be-śūret çenānçe şaħś be-nām
“Müşaħħaś” vücūd kemik ve kesb-i śūret itmege dir.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey gencįne-feşān-ı laǾl u yāķūt v’ey şehriyār-ı Ǿālem-i melekūt! Ne saǾādet
ü devletdür ki seħāvet didükleri keyfiyet senüŋ kef-i nūr-efşānuŋdan müşaħħaś olup nāǿil-i
derece-i iǾtibār olmışdur. Şöyle ki źāt śūretle ve şaħś ism ile be-nām olmışdur. YaǾnį źāt ki
śūretle müşaħħaś ve şaħś daħı esmādan birisiyle be-nām olaraķ kendi nefsine muraħħas
olmışdur. Keźālik seħā daħı senüŋ kef-i gevher-efşānuŋdan vücūd giyüp müşaħħaś olmışdur,
dimekdür.
بوﺩ براﺕ عطایت بدست هر فرﺩي
2019قیاﻡ

چو نامه های عمل ﺩﺭ حسابگاﻩ

36. Buved berāt-ı Ǿaŧāyet be-dest-i her ferdį
Çü nāmehā-yı Ǿamel der-ĥesābgāh ķıyām
Maĥśūl-ı Beyt: Ey sulŧān-ı ķıyām-ı zümre-i evliyā v’ey kerem-baħş-ı ŧāǿife-i etķıyā! Senüŋ
keremüŋ ve Ǿināyet berātı efrād-ı nāsdan her ferdüŋ yedinden ancılayın virilmişdür ki yāħūd
virilse gerek ki ǾAraśāt ķıyāmet güni defātir-i aǾmāl her ferdüŋ elinde virilmiş olduġı gibi

2018

Zatın suret bulduğu ve ferdin isimden aldığı karekter gibi senin elinden vücud bulan ihsan ne güzel!

2019

Kıyametteki insanların elindeki amel defterleri gibi her kişininin elinde senin ihsan mektubun var.
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yaǾnį rūz-ı maĥşerde ki herkes Ǿameli defterin alup anuŋla ŧālib-i icrā olsalar gerek. Keźālik
senüŋ kerem ü iĥsānuŋ berātı bir ferdüŋ yed-i temennāsına virilse gerek, dimekdür.
فشرﺩﻩ ﺫﻭﻕ سخا ﺩﺭ ﺩﻝ توپا محکم
2020لئاﻡ

چو استقامت ﺯﺭ ﺩﺭخزینه های

37. Füşurde-i źevķ-i seħā der-dil-i to pā muĥkem
Çü istiķāmet-i zer der-ħazįnehā-yı liǾām
“Füşurde” sıķmaķ ve muĥkem basmaġa dirler. “LiǾām” leǾįmüŋ cemǾidür. Ħasįsler,
dimekdür. Ey şām-ı ekrem v’ey kām-baħş-ı ümem! Seħā vü Ǿaŧā didükleri keyfiyetüŋ źevķ
ü leźźeti senüŋ żamįr-i münįrüŋde muĥkem ayaķ basmışdur. Şöyle ki leǾįmüŋ ħazįnesinde
istiķāmet-i zer vāķıǾdur. YaǾnį ħazāǿin-i liǾām ki Ǿadem-i śarf-ı zer ü dįnārdan tā-be-leb mālā-māl olup emvālüŋ terākümiyle anda muĥkem iķāmet itmek ve baśılmaķdadur. Keźālik
seħā vü Ǿaŧā daħı senüŋ ķalb-i şerįfüŋde yer idüp pāyidār olmışdur, dimekdür.
بعهد عدﻝ تو شاید که توﺃماﻥ نشوند
2021اﺭحاﻡ

صبیه ﻭ صبی اندﺭ مشیمه

38. Be-Ǿahd-i Ǿadl-i to şāyed ki tevǿemān ne-şevend
Śabiyye vü ü śabį ender-meşįme-i erĥām
“Tevǿem” ikiz maǾnāsınadur. “Meşįme” şol yufķa deridür ki veledle ķarından bile çıķar,
ġars daħı dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı Ǿadālet-penāh! ǾAdl ü dāduŋ zamānında iĥķāķ-ı ĥaķ ol ġāyetdedür
ki nisbete muĥālefet üzere olan śabį vü śabiyye bir raĥm-ı māderde tevǿem olmaķ imkānda
degildür, yā budur ki ikisi daħı śabį veyāħūd śabiyye ola. Ve illā zamān-ı Ǿadāletüŋde
śabiyye ve śabį raĥm-ı māderde tevǿem
[218a]
olmaķ mümkin degildür, dimekdür.

2020

Cömertlik hevesi senin gönlüne öyle sağlam ayak basmıştır ki cimrilerin hazinelerindeki altının direnişine

benzer.
2021

Senin adaletin döneminde kız ve oğlan çocukların ana rahminde ikiz olmaları mümkün değildir.
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بنای ﺩﻭلت خصم توست ﻭ بی بنیاﺩ
2022عواﻡ

چو ﺩﻭستی هوسناک ﻭ اعتقاﺩ

39. Binā-yı devlet-i ħaśm-ı tost u bį-bünyād
Çü dūstį-i hevesnāk u iǾtiķād-ı Ǿavām
“Hevesnāk” be-maǾnā bü’l-hevesān.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı mekārim-śıfat! Senüŋ ħaśm-ı bed-likāŋuŋ devleti bināsı süst-esās bir
bünyāddur. Şöyle ki binā-yı dūstį-i bü’l-hevesān ve esās-ı iǾtiķād-ı Ǿavām-ı Ǿālemiyān
süstdür. YaǾnį maĥabbet-i bü’l-hevesān birbiriyle nice bį-beķā ise ve iǾtiķād-ı Ǿavām nitekim
süst ve ġayr-ı dürüst ise ħaśmuŋ devlet ü iķbāli binālı daħı olınca süst-esās bir bünyāddur,
dimekdür.
ﺩﻭاﻡ جاﻩ تو آﻥ عالمی که ﺩﻭﺭﺵ ﺭا
2023تماﻡ

ﺫخیرﻩ ابد آید بیک ﺩقیقه

40. Devām-ı cāh-ı to ān Ǿālemį ki devreş-rā
Źaħįre-i ebed āyed be-yek daķįķa tamām
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı sütūde şemǾ-i cāh u celālüŋ devāmınuŋ Ǿālemi bir Ǿālem-i Ǿužmādur
ki zaħįre-i ebed bir daķįķada ancaķ kifāyet ide. YaǾnį ebed ki nihāyetsizlikden Ǿibāretdür,
fi’l-meŝel senüŋ devām-ı cāh u celālüŋ Ǿāleminde zaħįre yerine śarf olına. Hemān bir
daķįķada tamām olup kendinde eŝer nümāyān olmaz, dimekdür.
ﺩﺭﻭﻥ مطبخ جاﻩ تو مهر ﻭ ماﻩ بوﺩ
2024خاﻡ

ﺩﻭ قرﺹ ناﻥ که یکی پخته است ﻭ ﺩیگر

41. Derūn-ı maŧbaħ-ı cāh-ı to mihr ü māh buved
Dü ķurś nān ki yekį puħte est dįger ħām
“Ķurś” ġāyetle temįz ve parlaķ nesneye dirler. Meŝelā ķurś-ı sįm gibi.

2022

Heves peşinde koşanın dostluğu ve sıradan halkın imanı gibi senin düşmanının devletinin yapısı

temelsizdir.
2023

Senin ihtişamın devamı öyle bir âlemdir ki bir dönüşünde ebedî erzak bir dakika içinde biter.

2024

Senin ihtişamının mutfağında ay ve güneş biri pişmiş biri pişmemiş somun ekmektir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey kām-baħş-ı müstemendān! Cāh u celālüŋ Ǿažameti ol ġāyetdedür ki
maŧbaħ-ı derūnuŋda mihr ü māh iki Ǿaded ķurś-ı nān meŝābesinde ki biri puħte ve dįgeri
ħāmid. YaǾnį maŧbaħ-ı cāhuŋ nān-ı puħtesi mihr-i derūnān nā-puħtesi māhdur. Ve’l-ĥāśıl
cāhuŋ Ǿažametini ħayāl iden bundan Ǿibret alsun, dimekdür.
ﺯباﻥ حاﺩثه ﺭا کی قضا تواند بست
2025الزاﻡ

اگر بحجت تیغ تو ندهدﺵ

42. Zebān-ı ĥādiŝe tā key ķażā tevāned best
Eger be-ĥuccet-i tįġ-i to ne-dehedeş ilzām
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pįş-rev-i gürūh-ı mücāhidįn v’ey yaǾsūbu’d-dünyā! Zebān-ı ĥādiŝe-i bedkirdārı ķuvvet-i bāzū-yı ķażā ķaçan bend itmege ķādir olurdı, eger tįġ-i düşmen-şikāfuŋ
ĥüccetiyle anı ilzām itmeyeydi? YaǾnį ĥādiŝāt u beliyyāt-ı kāǿināt tįġuŋ ĥücceti ħavfıyla
dem-beste ķalmaśaydı ķaçan kendi ķuvvet-i bāzūsıyla anı iskāt itmege ķādir olabilürdi?
dimekdür.
ﺯ ﺯخم نشتر فصاﺩ انتقاﻡ تو شد
2026حجاﻡ

ﺩﺭﻭﻥ حاﺩثه پرخوﻥ چو شیشه

43. Zi-zaħm-ı neşter-i faśśād-ı intiķām-ı to şod
Derūn-ı ĥādiŝe-i pür-ħūn çü şįşe-i ĥaccām
“Faśśād” ķan alıcıya dirler. “Ĥaccām” ĥacāmat şįşe dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey lerze-efgen-i meydān-ı veġā v’ey yār-ı vefā-dār-ı seyyidü’l-verā! Senüŋ
faśśād-ı intiķāmuŋ neşter zaħmından derūn-ı ĥādiŝe-i bį-raĥm şįşe-i ĥaccām gibi pür ħūn
olmışdur. YaǾnį ĥādiŝe ki ħarābį-cū-yı kāǿinātdur, eger faśśād-ı intiķāmuŋ neşteri zaħmnāk
itmeyüp derūnın pür-ħūn ķılmayaydı ķaçan Ǿālem żabŧına ķādir olurlardı? dimekdür.
بعهد عدﻝ تو کز کحل شیر همچو غزاﻝ
44. Be-Ǿāhd-i Ǿadl-i to k’ez-küĥl-i şįr hemçü ġazāl
2025

Eğer senin kılıcının delili susturmasaydı kader, hadiselerin dilini nasıl bağlayabilirdi.

2026

Senin intikam hacamatçının hançerinin açtığı yaradan dolayı kan dolu hadisenin içi hacamat şişesine

benzedi.
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[218b]
2027اغناﻡ

بخوﻥ گرک سیاﻩ است ﺩیدﻩ

Be-ħūn-ı gurk siyāh est dįde-i aġnām
“Küĥl” dįdeye keşįde olınan sürmeye dirler ki ekŝer sürmegerler arslan üstüħˇānların iĥrāķ
idüp yaparlar. Şįr ile küĥlüŋ vech-i münāsebetleri bu cihetledür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şehenşāh-ı Ǿadālet-penāh! ǾAdl ü dāduŋ Ǿāleme bir ġāyetde cārį vü sārį
olmışdur ki zamānuŋda küĥl-i şįrden dįde-i ġazāl mükaĥĥal olduġı gibi ħūn-ı gurk ile dįdei aġnām daħı mükaĥĥal olup siyāh olmışdur. Yāħūd zamān-ı Ǿadāletüŋde gözüken mehrūyan üstüħˇān-ı şįri iĥrāķ idüp dįdelerini mükaĥĥal eyledükleri gibi aġnām daħı gerek ħūnħˇāruŋ kānın bedeninden cereyān itdürüp dįdelerin sürmeler. YaǾnį zamān-ı Ǿadlüŋde bu
mertebe iĥķāķ-ı ĥaķ olur, dimekdür.
خالﻑ قاعدﻩ صیاﺩ پیشگاﻥ شاید
2028حماﻡ

که پرﻭﺭند بآهنگ صید باﺯ

45. Ħilāf-ı ķāǾide-i śayyād-pįşegān şāyed
Ki perverend be-āheng-i śayd-ı bāz ĥamām
“Pįşe” śanǾat, “āheng” ķaśd, “ĥamām” gügercin.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey, źāt-ı şerįf! ǾAdāletüŋ şerįfi Ǿālemi bir mertebe āsūde vü ārāmįde ķıldı ki
śayd śanǾatları olanlaruŋ ħilāf-ı ķāǾideleri olmaķ üzre layıķdur ki ŧoġanı śayd itmek ķaśdıyla
ĥamāmı perverde eyleyeler. YaǾnį ĥamāmı śayd itmek içün ŧoġanı beslemek ķāǾide-i śayyād
iken şimdi anuŋ Ǿaksi olmaķ üzere şāyestedür ki ŧoġanı śayd itmek içün śayyādlar kebūteri
perverde ideler, dimekdür.
شها ببزﻡ تو چوﻥ این قصیدﻩ بر خوانم
2029نظاﻡ

که ملک نظم ﺯ فیضش گرفته است

46. Şehā be-bezm-i to çün įn ķaśįde ber-ħˇānem
Ki mülk-i nazm zi-feyżeş girifte est nižām
2027

Senin adaletin döneminde aslanların sürmesinden ceylanların gözü sürmelendiği gibi koyunların gözü

kurdun kanı ile siyah olmuştur.
2028

Avcıların ilkelerinin tersine doğan avlamak için güvercin yetiştirseler yeri vardır.

2029

Ey şah senin meclisinde bu kasideyi okuduğum zaman nazm ülkesi ondan feyz alarak düzene girer.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh-ı Ǿālem v’ey mededkār-ı ümem! Eger bu ķaśįde-i dil-ārāmı
meclis-i melāǿik-enįslerüŋde oķur isem bir ķaśįde ki anuŋ feyż ü şerefinden nažm mülki
nižām bulmışdur. YaǾnį Ǿālem-i nažm anuŋ feyżinden ābād u maǾmūr olmışdur.
سزﺩ بجایزﻩ با جیب پر گهر گرﺩﻭﻥ
2030فاﻡ

بدﻭشم افکند این جامه ﺯمرﺩ

47. Sezed be-cāǿize bā-ceyb-i pür güher gerdūn
Be-dūşem efkened įn cāme-i zümürrüd-fām
“Ber-derem” yırtayum, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şehenşāh-ı Ǿālem! Ĥużūr-ı fāyiżü’n-nūrlarında bu ķaśįde-i feraĥ-baħşāyı
ķırāǿat itmekle felek-i zümürrüd-fām kemāl-i sürūrından nāşį cāǿize vü śıle yerine eger bu
zümrüd renglü cāmeyi omuzuma atarsa lāyıķdur ki yaķasından nihāyet ceybine dek yırtup
atayum. Zįrā cāme-i zümürrüd-fām çarħuŋ ne ķıymeti ola ki bu ķaśįde-i gevher-bāruŋ
cāǿizesi ola? dimekdür.
همیشه تا ﺯ ﺩﻡ عنکبوﺕ پرﺩﻩ صبح
2031ایاﻡ

بوﺩ لعاﺏ لوامع تنیدﻩ بر

48. Hemįşe tā zi-dem-i Ǿankebūt perde-i śubĥ
Buved luǾāb-ı levāmiǾ tenįde ber-eyyām
“Dem-i Ǿankebūt” örümcek nefesi ve tübrügi dimekdür ki dāǿimā Ǿankebūt kendi luǾābıyla
perdeler binā itmekde olmaġla śabāĥ perdesine maħśūś bir Ǿankebūt įrād eylemiş. “LuǾāb”
tükürük maǾnāsınadur. “Tenįd”
[219a]
ismi fāǾildür śarıcı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Perde-i śubĥa mensūb olan Ǿankebūt, şafaķ deminden hemįşe eyyām üzerine
levāmiǾi luǾābıyla perde-i şuǾleyi sarmaķda olana ķadar. YaǾnį śubĥa mensūb olan şafaķ
Ǿankebūtı kendi levāmiǾ-i luǾābıyla perde-i śubĥı felek-endāmı üzerine śarup devr-i

2030

Felek bu zümrüt renkli giysiyi inci dolu cepleri ile ödül olarak benim omzuma atsa yakışır.

2031

Her zaman sabah perdesinin örümceği, nefesiyle günlere ışıkların tükürüğünü ördükçe.
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ķıyāmete dek bu aĥvāl külli yevm ber-ķarār olana ķadar. YaǾnį aħşamuŋ śabāĥı dāǿimü’leŧvār olana ķadar.
بجای شربت مقصوﺩ جاﻩ خصم ترا
2032کاﻡ

لعاﺏ افعی تیغ تو باﺩ اندﺭ

49. Be-cāy-ı şerbet-i maķśūd cāh-ı ħaśm-ı to-rā
LuǾāb-ı efǾį-i tįġ-i to bād ender-kām
“EfǾį” yılan dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħitām-ı ķaśįde ādābı üzere buyurur ki: ǾAnkebūt şafaķ deminden hemįşe
endām-ı eyyām üzerine perde-i śubĥı kendi levāmiǾ-i luǾābıyla sarmaķda olana ķadar senüŋ
cāh-ı celālet-penāhuŋ ħaśmı maķśūdı şerbeti yerine senüŋ tįġuŋ efǾįsi luǾābı dimāġında
olsun. YaǾnį ħaśmuŋ maķśūd u maŧlabı olan şerbet-i şįrįn-güvārına dimāġında senüŋ tįġ-i
düşmen-şikāfuŋ efǾįsi luǾābı olup anuŋla mesmūm u maķhūr olsun, dimekdür. Temmetü’lķaśįde.
35
Bu Ķaśįde-i Dil-Ārāmı Pįrāye-Bend-i Ķāmet-i Zįbā-Ħırām u Reftāruŋ Girye-i Gelū-Gįr ile
Ālām-ı Dünyādan Teşekkį Ŧarįķiyle TaǾrįf-i Merām İderek İmām-ı Hümām YaǾnį Seyyidü’lEnām ǾAliyyü’l-Murtażā’nuŋ Eŝniye vü Sitāyişin Beyān Ķılaraķ Buyururlar ki
[feǾilātün/feǾilātün/feǾilātün/feǾilün]

ﺭفتم ای غم ﺯ ﺩﺭ عمر شتاباﻥ ﺭفتم
2033ﺭفتم

بشتاﺏ اﺭ ﻁلبت هست ﺯمن هاﻥ

1. Reftem ey ġam zi-pey-i Ǿömr şitābān reftem
Be-şitāb er ŧaleb est zi-men hān reftem
“Er ŧalebį hest” eger maŧlūbuŋ var ise, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey envāǾ-ı muśįbet-i dünyā ile ĥāśıl olan! Ġamum girānį-i meşaķķatüŋ
cānuma kār ve cefā-yı lā-yuĥśā ve lā-yuǾaduŋ derūnumı raħne-dār eyledüginden nāşį işte
der-i Ǿömrümden rūzgārvār şitābān gitdüm. YaǾnį ġam-ı beliyye-i nā-mütenāhįye tāb-āver

2032

Temeni edilen ihtişam şerbetinin yerine senin düşmanın ağzına kılıç yılanının tükürüğü nasip olsun.

2033

Ey gam ömür kapısından acele ile gittim. Bende bir alacağın varsa acelet et ki ben gittim.
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olamaduġumdan ġam-ħāne-i Ǿömrümi terk ve berķāsā şitābān gitmekdeyüm. Pes ey ġam!
Gitmemden ġāfil olmayup tiz benden bir gūne maŧlūbuŋ var ise temennā ķıl. Zįrā ŧarįķ-i
māsivā-yı dünyā olmam ĥasebiyle vāśıl-ı menzil-i melāǿik oldum. Bu taķdįrce benden bir
maŧlūbuŋ var ise ŧālib ol. Zįrā daķįķa-i vāĥide içre Ǿālem-i melekūta varup śoŋra benden eŝer
bulmazsuŋ, dimekdür.
مشتاﺏ ای غم ﺩنیا که بگرﺩﻡ نرسي
2034ﺭفتم

بکن اﺯ ﺩﻭﺭ ﻭﺩاعم که شتاباﻥ

2. Me-şitāb ey ġam-ı dünyā ki be-gerdem ne-resį
Be-kon ez-devr-i dāǿim ki şitābān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ġam-ı dünyā terk-i māsivā idüp der-i Ǿömrümden śāǾiķavār bir mertebe
şitābān gitdüm ki āŝār-ı ġubāruma bile iremezsüŋ. Pes Ǿacele idüp kendiŋi nāfile telef itme.
Benden maŧlūbuŋ var ise veraǾ-ı devr ile ķāniǾ ol. YaǾnį ġam-ı dünyā ehline rāciǾdür.
[219b]
Ben ise ālāyiş-i dünyādan kef-i yed itdüm. Ve der-i Ǿömrümden şitābān gitdüm. Şöyle ki
ġubāruma bile iremezsüŋ. Pes ķāfile şitāb ve kendiŋi bį-tāb itmekden fāriġ olup ıraķdan
vedāǾlaşmaġa saǾy eyle. Zįrā ĥadden ziyāde şitābān gitdüm, dimekdür.
ایها الناﺱ بگوﺋید مباﺭک باﺩﻡ
2035ﺭفتم

کز صنم خانه تن ﺩﺭ حرﻡ جاﻥ

3. Eyyühe’n-nās be-gūyend mübārek bādem
K’ez-śanem-ħāne-i ten der-ĥarem-i cān reftem
“Ĥarem-i cān” Ǿālem-i lāhūt ve Ǿālem-i melekūt dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Ey maħlūķ Ħudā! Terk-i tecrįd ve libās-ı
cedįd-i nūrānį ile der-i Ǿömrümden şitābān gitdügümi envāǾ-ı teberrükler ile beni tebşįr
ķıluŋ. Śanem-ħāne-i tenden çıķup ĥarem-i cānāna vardum. Pes bu devlet herkese virilmez,
ancaķ baŋa Ǿināyet ü iĥsān-ı Rabbānį olmışdur. Beni bu müjde ile tebşįr ü tebrįk idüŋ,
dimekdür.
2034

Ey dünyanın kederi koşma peşimden ulaşamazsın. Uzaktan vedalaş. Çünkü acele ile gittim.

2035

Ey insanlar, beni tebrik edin. Çünkü vücut puthanesinden canın kutsal evine gittim.
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الوﺩاﻉ ای من ﺩﺭﺩکش بیهوشی ﺩﻭست
2036ﺭفتم

کاینک اﺯ خویش ببوی می ﺭهباﻥ

4. El-vedāǾ ey men-i dürd-keş-i bį-hūşį dūst
K’įnek ez-ħˇįş be-būy-ı mey-i ruhbān reftem
“ElvedāǾ ey men” kendi nefsiyle vedāǾlaşmaķ nidāsından Ǿibāretdür. “Be-būy-ı mey-i
ruhbān” ruhbānuŋ müǿeŝŝir olan bādesiyle yāħūd mey-i ruhbān rāyiĥası iśābetiyle ki murād
cānib-i mürşidde irşāddur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey benüm dürd-keş ü mest ü ser-ħoşįde yārġārum olan kendi nefsüm!
ElvedāǾ elvedāǾ! Zįrā işte mey-i ruhbān beni ĥālete ķodı ki śudan ķıl çıķar gibi kendimden
gitdüm. YaǾnį ey benüm yārġār-ı cefākārum olan nefsüm! Mey-i ruhbān ķoķusı maĥabbeti
beni ĥālete giriftār eyledi ki māsivādan gitmek ber-ŧaraf olsun der-i Ǿömrümden giderdi. Pes
saŋa daħı hezār firāķ ile vedāǾlar olsun, dimekdür.
ﺩﺭﺩ همدﻭﺵ ﻭ بال بر اثر ﻭ غم ﺩﺭ پیش
2037ﺭفتم

تا براحتکه تسلیم بدینساﻥ

5. Derd-hem-dūş u belā ber-eŝer ü ġam der-pįş
Tā be-rāĥatgeh-i teslįm bedįnsān reftem
“Derd-hem-dūş” derd ile hem-Ǿinān maǾnāsına. “Bedįnsān” edat-ı teşbįhdür. Bu ŧarz u ŧavr
dimekdür. “Rāĥatgeh” cān ne Ǿuķūbātla varduġın beyān iderek buyurur ki: Rāĥatgeh-i teslįm
olan ĥarem-i cānāna gitdüm. YaǾnį Ǿālem-i lāhūt ki maĥall-i teslįmiyet ve cāy-ı rāĥatdur,
vardum ve dāħil oldum. Şu ŧarzla ki derd-i Ǿāşıķı hem-dūş ve belā-yı Ǿālem-i fānį der-āġūş
ve kūh-ı ġam der-pįşüm idi. YaǾnį her ne ķadar śanem-ħāne-i tenden çıķup cānib-i ĥarem-i
cānāna gitdüm. Ammā derd hem-dūşum olup belā-yı rāh-zen izümde ve ālām-ı dünyā
öŋümde olmaķ üzere gitdüm. Ve’l-ĥāśıl bunlardan taħlįś-i girįbān idemedüm, dimekdür.
تا حد ﺩشت محبت که قیامتگاﻩ است
2036

Ey şarap içen ve sarhoşluğu seven ben! Elveda. Şimdi kendimden geçerek ruhban şarabının kokusuna

doğru gittim.
2037

Dertler omzumuzda, bela peşimde ve tasa önümde. Teslimiyetin huzurlu yerine böylece gittim.
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2038ﺭفتم

پیشرﻭی غم ﺩﻝ مرﻭحه جنباﻥ

6. Tā ĥadd-i deşt-i maĥabbet ki ķıyāmetgāh-est
Pįş-revį-i ġam-ı dil mervaĥa-cünbān reftem
“Mirvaĥa” yelpaze dimekdür. “Cünb” śallamaķ ve debretmek maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Rāĥat ki teslįm ve deşt-i maĥabbetüŋe ki Ǿālem-i ervāĥ ve śaĥrā-yı
ķıyāmetdür ki ol ser-ĥadde terk-i śanem-ħāne-i
[220a]
ten idüp vardum. Şöyle ki göŋül ġamı yüzine mirvaĥa-i istirāĥatı cünbān olduġum ĥālde.
YaǾnį maĥşer ki maĥall-i cemǾiyet-i Ǿāşıķān ve cāy-ı ıžhār-ı hüner-i śādıķāndur, ser-ĥaddine
göŋül ġamı yüzine mirvaĥa-cünbān vardum tā ki ħˇāb-ı ġaflete varup ol deşt-i mübārekede
iķtibās eyledügüm sürūrdan ħaber-dār olmayup beni tażyįķ itmeye, dimekdür.
هوﺱ گریه شبم نشتر غم ﺩاﺩ بدست
2039ﺭفتم

ﺭﮒ ابری بگشوﺩﻡ که بطوفاﻥ

7. Heves-i girye şebem neşter-i ġam dād be-dest
Reg-i ebrį be-güşūdem ki be-ŧūfān reftem
“Reg” ŧamar dimekdür. “Ebrį”de olan ĥarf nevǾiyet içündür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda źikr olınan taħayyülāt-ı rūĥānįden rücūǾ idüp buyurur ki: Dün gice
giryemüŋ hevesi elüme bir neşter-i ħūn-rįz virdi. Ve anuŋla bir nevǾ ebrüŋ ŧamarını deşdüm
ki ol ebrüŋ keŝret-i bārānından ŧūfān-ı maĥabbete vardum.
آﺭﺯﻭ کشتم ﻭ خوﻥ خوﺭﺩﻡ ﻭ عشرﺕ کرﺩﻡ
2040ﺭفتم

نه ﺩﺭ جوﺭ ﺯﺩﻡ نی بر احساﻥ

8. Ārzū kuştem ü ħūn ħordem ü Ǿişret kerdem
Ne-der-cevr zedem nį-ber iĥsān reftem
“Ǿİşret”den murād źevķ ü śafādur.

2038

Mahşer yeri olan sevgi ovasının sınırına kadar gönül gamının önünde yelpaze sallayarak gittim.

2039

Ağlama hevesi, gam hançerini gece elime verdi. Bir bulutun damarını açtım ve fırtınaya doğru gittim.

2040

Arzuları öldürdüm kan içtim ve keyif yaptım. Ne zulüm kapısını çaldım ne de ihsanın yanına gittim.
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Maĥśūl-ı Beyt: Benüm terk ü tecrįd olduġum şemşįr-i ķanāǾatle ārzū-yı dünyā ve leźāǿiź-i
źevķ ü śafāyı depeleyüp ķanile Ǿişretler ve sürūrlar eyledüm. Pes ĥamd-i bį-ĥadd ve ŝenā-yı
lā-yuǾad ol Ħudā-yı Śamed’e olsun ki emtiǾa-i fānį dünyā taĥśįliçün ne der-i seħāyı ķaķdum.
Ve ne iĥsān u inǾām ümįdiyle kimseye vardum. YaǾnį ħūn-ı ārzū-ħˇārį ile ķanāǾat ve źevķ-i
Ǿişretler idüp hedm-i nāmūs-ı dervįşį ve ĥakk-ı şānü’l-faķr u faħrį iderek der-i cūdı daķ ve
ĥużūr-ı iĥsān iştiyāķ idüp varmadum, dimekdür.
گر حکومت همه عدﻝ است مکن آﻩ که من
2041ﺭفتم

باﺩ پیموﺩﻡ ﻭ همدﻭﺵ سلیماﻥ

9. Ger ĥükūmet heme Ǿadl est me-kon āh ki men
Bād peymūdem ü hem-dūş-ı Süleymān reftem
“Bād-peymūden”den murād serserį gezmekden Ǿibāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Ey nās mādām ki ĥükūmet-i ilāĥį cümlesi
Ǿadāletden ġayrı degildür, pes benüm içün āh itmek. YaǾnį mādām ki Ĥaķ TeǾālā her kesüŋ
müsteĥaķı ne ise edā idüp Ǿadāleti der-kārdur. Ben metāǾ-ı dünyādan hįç nesneye nāǿil
olamaduġum śūretde benüm içün āh u enįn itmeŋ. Ve beni ĥayf ķılmaŋ. Zįrā Ǿālemde bādpeymālıġum ol ķadar işüme yaradı ki Süleymān Ǿaleyhi’s-selām ile hem-dūş u hem-Ǿinān
oldum. YaǾnį ey eĥibbā! Ālāyiş-i dünyā ile kāmkār olduġumdan beni ĥayf itmeŋ. Zįrā bādpeymā-yı faķrum gürūh-ı enbiyā-yı benį İsrāǿįl’e mülĥaķ eyledi. Pes bunca devlet-i Ǿužmāya
mažhar olduġum śūretde beni acıyup ĥayf itmek maĥalli degildür, dimekdür.
کس عناﻥ گیر نشد ﻭﺭنه من اﺯ بیت حرﻡ
2042ﺭفتم

تا ﺩﺭ بتکدﻩ ﺩﺭسایه ایماﻥ

10. Kes Ǿinān-gįr ne-şod verne men ez-beyt-i ĥarem
Tā der-bütkede der-sāye-i įmān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAşķ u maĥabbet eŝeri teşrįfiyle įmānum ol mertebe kemāl-i taķviyet kesb
eylemişdür ki sāyesinde Beytü’l-Ĥarām’dan
[220b]

2041

Hükümetin hepsi adalet olsa ah çekme. Çünkü ben başıboş gezdim Süleyman’la omuz omuza gittim.

2042

Kimse dizginimden tutmadı yoksa ben kabe evinden iman gölgesi altında puthane kapısına kadar gittim.
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ķalķup der-i bütkedeye vardum. Ve hįç kes rāh-zen ü Ǿinān-gįr olmadı. YaǾnį beyt-i ĥarāmı
ķoyup der-i bütkedeye varmam ĥasebiyle įmāndan bį-behre ķalduŋ, diyerek kimsenüŋ çün ü
çerāya ķudreti yoķdur. Yāħūd dimek ola ki, sāye-i įmānda beyt-i ĥarāmdan der-i bütkedeye
meyl idüp varsam hįç kes yoluma çıķup rāh-zen ü Ǿinān-gįrlik itmege ŧāķat getürmez. Zįrā
cemįǾ-i rū-yı zemįn beyt-i Ħudā’dur. Der-i bütkedeye bütlerüŋ cemǾiyeti olduġı śūretde
įmānum ol ĥālde degildür ki żaǾf ĥāśıl eyleye. Nitekim buyururlar.
MıśrāǾ:
2043ﺯمین

مسجد اﻭ شد همه ﺭﻭی

Mescid-i ū şod heme rūy-ı zemįn
Yāħūd dimek olur ki sāye-i įmānda hįç ferd Ǿinān-gįr olup baŋa rāh-ber olmadı. Yoħsa
Beytü’l-Ĥarām’dan ķalķup der-i bütkedeye varurdum. YaǾnį eger bir reh-bere nāǿil
olabileyidüm Beytül-Ĥarām ziyāretinden ķalķup sāye-i įmānda der-i bütkedeye varup
ziyāret iderdüm ve hįç įmānuma ħalel įrāŝ itmezdi. Zįrā ĥaķįķate nažar olınsa ol daħı nūr-ı
ilāĥįden tehį degildür. Her ne ķadar žāhirde bütler ile memlū ise de dimekdür. Bu reviş
śūfiyye-i ǾAcem’den ekŝerįsinüŋ meslegidür. Anlar yek-dįgerinden eşyāyı tefrįķ itmezler.
Zįrā cümlenüŋ ħilķatine irādetullāh śādır olmışdur.
خضر اگر نیست قدﻡ میزﻥ ﻭ میکوﺵ که من
2045 ﺭفتم2044خذالﻥ

ﺭفتم آخر بحرﻡ ﻭﺯ ﺭﻩ

11. Ħıżr eger nįst ķadem mįzen ü mįkūş ki men
Reftem āħir be-ĥarem ü zi-reh-i ħiźlān reftem
“Ħıżır”dan murād mürşid-i kāmildür ki mürįdi telķįn birle rāh-ı hidāyete ķor. “Ķadem
mįzen” adımuŋı at, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cūyende-i śafā-yı dįdār-ı Ħıżır! Ĥāżırda bulınmaduġı śūretde ĥarem-i
cānān vuślatuŋdan meǿyūs olmayup rāh-ı sulūka adım atmaķdan fāriġ olma. Zįrā ben daħı
Ħıżır elinde taŧhįr olmaķsızın saǾy u himmetüm ĥasebiyle āħirü’l-emr ĥarem-i cānāna bāġį

2043

Onun mescidi bütün yeryüzü oldu. (Attar, Pendname, Avusturya Ulusal Kütüphanesi, No: 30.113-B, s. 3)

2044

Derkenar: “Ħiźlān” rüsvāylıķ.

2045

Hızır olmasa da adım at ve çabala. Çünkü ben rüsvalık yolundan nihayet kutsal yere ulaştım.
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vü ħiźlān olduġum ĥālde vardum. YaǾnį Ħıżır’uŋ Ǿadem-i vücūdı ĥasebiyle sülūkden ferāġat
itme. Zįrā sende ķābiliyet ü istiǾdād olduġı śūretde ħiźlān u Ǿiśyānı baķmazlar. Ve āħirü’lemr ĥarem-i melekūta irişdürürler. Nitekim ħiźlān üzere ben maĥrem-i ĥarem-i esrār-ı lāhūt
oldum, dimekdür.
پای کوباﻥ بحرﻡ ﺭفتم ﻭ عیبم کرﺩند
2046ﺭفتم

بدﺭ ﺩیر مغاﻥ ناصیه کوباﻥ

12. Pāy-kūbān be-ĥarem reftem ü Ǿaybem kerdend
Be-der-i deyr-i muġān nāśiye-kūbān reftem
ĶıŧǾa:
“Pāy-kūbān” ayaķ padırdısıyla dimekdür. Murād ħurūş teperek dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Maĥall-i taǾžįm olıcaķ ĥarem-i cānāna cūş u ħurūş ve envāǾ-ı temāşā ve
śıçrayaraķ vardum. Ĥālbuki bu ħuśūś içün beni anda olan źevāt taǾyįb ve serzenişler
eylediler ve āsitān-ı deyr-i muġāna nāśiye-i Ǿubūdiyeti fersūde vardum yaǾnį
[221a]
bende olan Ǿalāmet-i ħiźlān u rindį şol mertebede idi ki deyr-i muġāna cebhe-i Ǿubūdiyeti
mālįde olaraķ varup ĥarem-i cānān ki maĥall-i taǾžįm-i Ǿāşıķāndur, pāy-kūbān vardum. Pes:
من کجا کشمکش ﺭﺩ ﻭ قبولش ﺯکجا
2047ﺭفتم

نیک ﺭفتم که نه کافر نه مسلماﻥ

13. Men kocā keşmekeş-i red ü ķabūleş zi-kocā
Nįk reftem ki ne kāfir ne müselmān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: Ben rind-i cihān ķande ve ĥarem-i cānān sākinlerin taǾyįb ü redd ü
ķabūllerinüŋ keşmekeşi ķande. YaǾnį anlaruŋ bu ħuśūśda beni taǾyįb iderek ķabūl itmesi ve
redd itmelerinüŋ ķįl ü ķāli ķande. Pes bu derece küstāħāne revişümden ķaçan ħoş gidebildüm
ki bende ne Ǿalāmet-i küfr ve ne āŝār-ı įmān var idi. Yāħūd dimek olur ki ben ķande ve
sākinān-ı ĥaremüŋ redd ü ķabūllerinüŋ keşmekeşi ķande. Zįrā ben küstāħ u rind ve sūrāħ-ı
ħiźlānda Ǿubūr u mürūr itmiş ĥįle-bend bir şaħśum. Anlar ise perde-i Ǿiśmetde perverde

2046

Zıplayarak kutsal yere gittim beni ayıpladılar. Kâhinlerin manastırının kapısına alnıma vura vura gittim.

2047

Ben neredeyim onun red ve kabul keşmekeşi nerede. Ne kafir ne Müslüman olarak güzelce gittim.
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olmışlardur. Bu taķdįrce aramızda mesāfe-i baǾįde vāķıǾdur. Pes anlar beni taǾyįb ü red veyā
ķabūl itmelerinüŋ keşmekeşlerini kim istimāǾ ider? Zįrā Ǿāşıķ-ı cemāl-i Lā-yezāl olan
māsivāyı ayrı ve ġayrı görmez. Pes deyr-i muġān nāśiye-i fersūdeligümden neden įcāb-ı küfr
idüp ĥareme pā-kūbān varduġumdan neden įmānuma įrāŝ-ı źillet ü ĥaķāret eylesün? Bu
śūretde ĥaremden murād KaǾbe-i Mükerreme’dür ki ĥuccāc-ı müslimįn śıçrayaraķ saǾy ile
ŧavāf iderler ve eger ĥaremden murād Ǿālem-i lāhūt ise ol źevķ ü śafā ve maĥall-i ferāmūşįi ālām-ı dünyādur. “Deyr-i muġān” āsitān-ı mürşiddür ki bi-eyyi-ĥāl ol maĥalde ħuşūǾ u
ħużūǾ ile ĥareket itmek gerek. Pes maĥabbet-i cānān beni bir ĥāle getürmişdür ki Beytü’lĤarām’a varmaķdan bütkedeye varmamda tefāvüt yoķdur. Bu śūretde sākinān-ı ĥaremüŋ
redd ü ķabūlleri keşmekeşini kim diŋler? dimekdür.
آفتاﺏ آمد ﻭ ﺩﺭ ﺯیر سرﻡ بالین شد
2048ﺭفتم

چوﻥ بخواﺏ عدﻡ اﺯ حسرﺕ جاناﻥ

14. Āfitāb āmed ü der-zįr-i serem bālįn şod
Çün be-ħˇāb-ı Ǿadem ez-ĥasret-i cānān reftem
“Ħˇāb-ı Ǿadem” yoķluķ ħˇābı ki vücūduŋ yoķluġına ve maĥv olmasına işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾĀlem-i ĥayātda maĥabbet-i cānāna peyveste olup çünkim mufāraķat-ı cānān
ĥasretiyle ħˇāb-ı Ǿademe vardum. YaǾnį terk-i ĥayāt idüp Ǿālem-i ervāĥa dāħil olup sāǿirler
gibi žulumāta dūçār olmadum. Belki maĥabbet-i cānān ĥasretiyle Ǿadem-i ħˇābına
varduġumda fi’l-ĥāl āfitāb gelüp zįr-i serümde bālįn olup Ǿaşķ u maĥabbeti feyżinden
derūnum ve bįrūnum şaǾşaǾa-pāş oldı, dimekdür.
صفحه تیغم اﺯ آﻥ نسخه خلداست که ﺩﻭﺵ
2049ﺭفتم

بشبیخوﻥ سپاﻩ غم الواﻥ

15. Śafĥa-i tįġem ez-ān nüsħa-i ħuldest ki dūş
Be-şebįħūn-ı sipāh-ı ġam-ı elvān reftem
“Śafĥa” ile tįġuŋ vech-i münāsebetleri Fetĥ Sūresi āyetlerinden bir āyeti tįġuŋ
[221b]
2048

Sevgilimin hasreti ile fanilik uykusuna daldığım zaman güneş geldi ve kafamın altındaki yastık oldu.

2049

Dün akşam çok renkli gam ordusuna akın ettim. Çünkü kılıcımın bir yüzü cennet nüshasındandır.
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bir ŧarafına zeber2050 eyledükleri iledür. “Ħuld”den murād müǿeŝŝir olmaķdan Ǿibāretdür.
“Şebįħūn” gice ile olan basķın ve yaġmāya dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle ħod-sitāyiş-i şāǾirāneye girişüp buyurur ki: Tįġumuŋ
śaĥįfesi şol firdevs-i aǾlā nüsħalarındandur. YaǾnį tįġumuŋ śaĥįfesinde mektūb olan nüsħa
bir gūne müǿeŝŝir-i ĥırz-ı cāndur ki dün gice envāǾ-ı dürlü ġam u elem sipāhįlerinüŋ
şebįħūnlarına ve ķahr u tedmįr olmalarına vardum. Yāħūd tįġumuŋ śaĥįfesinde mezbūr u
mektūb āyāt-ı fetĥiyeler nüsħa-i ħuld-ı berįnden bir nüsħadur. Zįrā dün gice ol tįġ-i Ǿadūtedmįr ile nice nice Ǿasākir-i ġam ve leşker-i ālāmı şebįħūn idüp perįşān u perākende ķıldum,
dimekdür.
هرکجا مژﺩﻩ اندﻭﻩ نوی بشنوﺩﻡ
2051ﺭفتم

جستم اﺯ ﺩﺭﺩ گراﻥ توشه ﻭ ﺭقصاﻥ

16. Her kocā müjde-i endūh-ı nevį be-şünūdem
Cüstem ez-derd-i girān tūşe vü raķśān reftem
“Endūh” ġam u elem maǾnāsınadur. “Nevį” cedįd dimekdür. “Ĥarf-i yā”sı vaĥdet içündür.
“Cüstem” ŧaleb ķıldum, dimekdür. “Tūşe” azıķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Her ķande ki bir nev-žuhūr ġam u elem istimāǾ eyledüm ise fi’l-ĥāl derd-i
girāndan mihmān u müsāfiri olan tūşeŋi ŧaleb ü tedārik ķılup pāy-kūbān u raķś-konān
gitdüm. YaǾnį aślı ġam-ı Ǿaşķdan rū-gerdān olmadum. Şöyle ki kendimi bir nev-žuhūr
cemāl-i meh-peykerüŋ ġam u maĥabbetini taĥśįl içün ān aġır derdi iħtiyār idüp nār-ı firāķuŋa
atarum ve anuŋ derdini taĥśįl içün pā-kubān u raķś-konān gitdüm, dimekdür.
منم آﻥ سیر ﺯجاﻥ گشته که با تیغ ﻭ کفن
2052ﺭفتم

بدﺭ خانه جالﺩ غزلخواﻥ

17. Menem ān sįr zi-cān geşte ki bā-tįġ ü kefen
Be-der-i ħāne-i cellād ġazel-ħˇān reftem
“Sįr zi-cān geşte” cāndan ŧoķ olmış, murād cāndan kef-i yed itmekdür.

2050

Derkenar: “Zeber” yazmaķ kitābet gibi.

2051

Her yerde yeni bir gam müjdesini duyduğumda ağır dertten yol azığımı hazırladım ve dans ederek gittim.

2052

Ben o cana doymuş kişiyim ki cellat evinin kapısına kılıç ve kefenimle gazel okuyarak gittim.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ġam-ı girānį-i dünyādan şol cān u dilden kef-i yed itmiş Ǿāşıķān u
śādıķāndanum ki tįġ ü kefeni dest-āvįz idüp der-i ħāne-i cellāda ġazel-ħˇān vardum. YaǾnį
cellād ki cānān-ı bį-mihribāndur, kuştesi olmam içün tįġ ü kefeni ele alup ķapusına ġazelħˇān u raķś-konān gitdüm. Yāħūd dimek olur ki tįġ ü kefeni ĥamāǿil idinüp der-i cellāda bįpervā vardum. Bu śūretde tįġ ile kefenüŋ vech-i münāsebetleri iki daħı cesede ĥamāǿil
olduķlarındandur. Pes meşaķķat-ı Ǿaşķ leźźeti bizi cāndan geçürdi. Şöyle ki tįġ ü kefeni berdūş iderek cellād-ħāne-i ġam ķapusına ġazel-ħˇān ve hezār şaŧāret-konān vardum, dimekdür.
سفته اﻡ گوهری اﺯ من بخر اما مفرﻭﺵ
2053ﺭفتم

که بدﺭ یوﺯﻩ آﻥ بر ﺩﺭ صد کاﻥ

18. Süfteem gevherį ez-men be-ħar ammā ne-fürūş
Ki be-deryūze-i ān ber-der-i śad kān reftem
“Süfteem gevherį” bu lafž deǿb-i şuǾarā-yı ǾAcem’dendür luġatda bir cevher deldüm,
dimekdür. Ammā murādları bir şiǾr-i nā-dįde ve bir beyt-i maǾnā vü perende
[222a]
inşā eyledüm, dimekdür. “Deryūze” ŧaleb ve dilenmek dimekdür. “Ān” żamįridür gevher’üŋ.
“Kān” luġatde maǾden dimekdür. Lākin murādı yā budur ki Ǿulemā-yı fuħūl ola, yāħūd
fünūn-ı Ǿilm ola. Zįrā merĥūmuŋ ķaśāǿid inşāsı nice nice Ǿulūmuŋ maǾrifetine tevaķķuf ider.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ŧālib-i gevher-i yek-tā v’ey rāġıb-ı maǾānį-i bį-hem-tā! Ben bālāda źikri
sebķaŧ iden hezār meşaķķat ve ħırāş-ı cān ile bir dürr-i girān-behā deldüm. YaǾnį bir ķaśįdei pür-maǾānį-i ĥaķįķat-intimā inşā eyledüm. Şöyle ki miŝl ü nazįri na-yābdur. Pes ol gevheri girān-māyeyi benden iştirā ķıl. Şol şarŧla ki nā-müstehaķa anı fürūħt ķılmayasun. Zįrā ol
gevherüŋ ĥuśūli içün hezār meǾādin ķapularına deryūzelige vardum. YaǾnį bir gevheri
vücūda getürmek içün kesb-i kemālāt itmege nice nice Ǿulūm-ı ġarįbeye saǾy u kūşiş
eyledüm. Yāħūd nice kibār-ı Ǿulemā ķapularına mürācaǾat eyledüm tā ki meydāna getürdüm.
Pes sen bu gevher-i feraĥ-baħşı benden iştirā eyle, şol şarŧla ki ķıymetini bilmeyenlere beyǾ
itmeyesün, dimekdür.
اﺯ ﺩﺭ ﺩﻭست چگویم بچه عنواﻥ ﺭفتم

2053

Bir inci deldim. Benden onu satın al ama satma. Çünkü onu dileyerek yüz madenin kapısına gittim.
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2054ﺭفتم

همه شوﻕ آمدﻩ بوﺩﻡ همه حرماﻥ

19. Ez-der-i dūst çe gūyem be-çe Ǿunvān reftem
Heme şevķ āmede būdem heme ĥırmān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: Bu beytde bālāda mesŧūr ebyātuŋ dervįşini ŧarz-ı āħere taĥvįl idüp ibtidā
Ǿālem-i ecsāddan çıķup keǿenne rūĥānį der-i dūsta varup yine Ǿavdet idüp ĥāśıl olan firāķ u
hicrāndan teşekkį iderek buyurur ki: Āsitān-ı maǾālį-Ǿünvān-ı dūstdan dil-ħırāşįde vü mūjūlįde ne ŧavr u ŧarzla cüdā düşüp kendimi ne ŧarįķ-i āsān ile saŋa iǾlām u beyān idem. YaǾnį
der-i dūstdan müfāraķatumı ne vechile iǾlām ideyüm ki ĥāśıl olan ĥüzn ü elemüŋ beyānı
güncāyiş-i ĥavśala-i ħāme degildür. Şöyle ki ol mübārek ķapuya derūnum şevķle māl-ā-māl
gelüp şimdi heme hicrān u ħırāmān olduġum ĥāl ile gitdüm. YaǾnį Ǿāşıķ hicrān-ı cānānda
iken hemįşe muvāśalāt endįşesiyle tesellį-yāb olup ĥįn-i vuślatuŋ Ǿāķıbeti hicrān āteşine
inķılāb olacaġını beyān itmekden Ǿibāretdür. Nitekim dimişler.
Beyt:
Ŧaleb-i vuślatın ol sįm-sāǾįdüŋ itme
Ki göŋül pūtesini āteş-i firķat eridür
بس بدیواﺭ ﺯﺩﻡ سرکه ﺩﺭ این کوچه تنگ
2055ﺭفتم

آمدﻡ مست ﻭ سراسیمه ﻭ حیراﻥ

20. Bes be-dįvār zedem ser ki der-įn kūçe-i teng
Āmedem mest ü ser-ā-sįme vü ĥayrān reftem
“Kūçe-i teng” ŧar śoķaķ dimekdür. Murād vücūddur ki ibtidā ħāne-i teng-i tenden çıķup
rākib-i esb-i şevķ olaraķ cevelānger-i meydān-ı ĥarem-i cānān itmekden Ǿibāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥarem-i cānāna Ǿaşķ u şevķle cūşān u ħurūşān gelüp baǾdehū der-i ĥaremden
[222b]
ĥırmān u ser-āsime vü giryān gitdügümden bu kūçe-i teng olan vücūd maĥallesi dįvārlarına
āh u efġān iderek çoķ baş urdum. Ammā fāǿide itmedi. Veyāħūd dimek olur ki ĥarem-i cān
2054

Dost kapısından nasıl gittiğimi nasıl söyleyeyim. Tamamen hevesle gelmiştim tümüyle nasipsiz olarak

gittim.
2055

Bu dar sokağa sarhoş olarak geldim. O kadar duvara kafamı vurdum ki şaşkın ve hayran olarak gittim.
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ki vücūddur Ǿademden śaĥrā-yı vücūda geldügümde hezār sürūr u neşāŧ ile geldüm. Pes
“E’d-dünyā mezraǾatü’l-āħire”2056 mıśdāķınca Ǿālem-i vücūdda āsitān-ı yāre şāyeste bir
nesne taĥśįl idemeyüp tehį-dest ser-āsime ve giryān gitdüm. Pes bu vechile maĥcūb
gitdügümden kūçe-i teng olan maĥall-i maĥcūbiyet dįvārlarına çoķ baş urdum. Ammā fāǿide
itmedi. Pes bu taķdįrce bālāda mesŧūr ĥarem-i cāndan murād vücūd olur ki: Men kāne fįhāźihi’d-dünyā aǾmā ve fi’l-āħırati aǾmā2057 mıśdāķınca mažhar olmış olur. Pes ey Ǿāşıķ! Bir
gevher-i girān-behāyı benden al ve ĥarem-i cān ķıymetini bilüp diyār-ı cānāna ħüsrān u
giryān gitmemek içün derūnuŋı maĥabbet ile māl-ā-māl ķıl, dimekdür.
ﺭفتم اﺯ کوی تو لب تشنه بگلگوﻥ سرشک
2058ﺭفتم

نیک ﺭفتم که نه افتاﻥ ﻭ نه خیزاﻥ

21. Reftem ez-kūy-ı to leb-teşne be-gülgūn sirişk
Nįk reftem ki ne üftān u ne ħįzān reftem
“Be-nişiste” bunda rākib maǾnāsına istiǾmāl olınur. Nitekim “gül-gūn” hem ķanlu yaş ve
hem ala ata nisbet itmiş.
Maĥśūl-ı Beyt: Keǿenne cānib-i cānāndan ne ŧarįķle gitdügüŋ istifsār olınmış gibi buyurur
ki: Ey dil-dār senüŋ kūyuŋdan esb-i gül-gūn-ı sirişke süvār olaraķ gitdüm, ħoş gitdüm. Şöyle
ki ne āfitāb ve ne ĥayrān gitdüm. Nįk-reftem maĥall-i istiġnādur. YaǾnį bu gūne benüm gibi
ĥırmān u giryān hicrāna şāyān görüp bābından esb-i gül-gūne-i sirişke süvār olup vadį-i
firķate sürilen bį-çārenüŋ gidişi ancaķ ne üftān ve ne ħįzān olur. YaǾnį der-i cānāndan bįħod gitdüm, dimekdür.
ﺩﻝ ﻭ ﺩین ﻭ خرﺩ ﻭ هوﺵ ﻭ ﺯباﻥ باﺯﻡ ﺩﻩ
2059ﺭفتم

2056

تا بگویم ﺯ ﺩﺭ ﺩﻭست بساماﻥ

“Dünya, âhiretin tarlasıdır.” (El-Esraru’l-Merfua fi’l-Ahbari’l-Mevzua, Ali bin Sultan el-Kari, Thk.:

Muhammed Lütfi E’s-Sabbağ, El-Mektebü’l İslami Yayınevi, 2. Baskı, Beyrut, h.1406, s.206; Muhtasarü’lMekasıdi’l-Hasene

fi-Beyani’l-Ahadisi’l-Müştehira,

Muhammed

bin

Abdülbaki e’z-Zerkani,

Thk.:

Muhammed Lütfi E’s-Sabbağ, El-Mektebü’l İslami Yayınevi, 3. Baskı, Beyrut, h.1403, s. 467/3-9)
2057

“Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür.” (İsrâ/17: 72)

2058

Senin mahallenden dudağı susuz ve kanlı göz yaşıyla gittim. Düşekalka gitmedim güzelce gittim.

2059

Bana gönül, din, akıl, zekâ ve dilimi geri ver. Giderken dost kapısından düzgün olarak gittim diyebilmek

için.
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22. Dil ü dįn ü ħıred ü hūş u zebān bāzem deh
Tā be-gūyem zi-der-i dūst be-sāmān reftem
“BaǾżı” nüsħada zebān yerine ziyān vāķıǾ olmışdur. “Sāmān” āsāyiş ü ĥużūr ve tetimmāt-ı
kāmile dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dest-i ibtidā āsitānuŋa heme şevķ ü şādān gelüp śoŋra ser-āsime vü giryān
u ħüsrān gitmem şān-ı maǾālį-Ǿünvānuŋa bir maǾāyebe-i Ǿužmā olacaġı nümāyān olmaġla,
pes giriftār olduġum Ǿaşķ ki şebįħūn itdügi dil ü dįnümi ve Ǿaķl u idrākumı zebānumı tekrār
baŋa baħş buyur, tā ki ħalķa der-i kühenden āsāyiş ü ĥużūrla gitdügümi beyān idüp bābuŋda
dūçār olduġum meşaķķatüŋ Ǿaźābını kimseye ifşā itmeyüm, dimekdür. Yāħūd rāhuŋda żāyiǾ
eyledügüm ser-māye[-i] dil ü dįn ü ħıred ü ħūşı gerü baŋa baħş it tā ki derüŋden sāmānla
[223a]
gitdügümi ħalķa ifāde ideyüm, dimekdür. Zįrā:
آمدﻡ نغمه گشا اﺯ لب امید ﻭﺯ یﺄﺱ
2060ﺭفتم

ﺩﺭ ﺭﮒ ﻭ ﺭیشه ﺩﻝ ﺩﻭخته بدنداﻥ

23. Āmedem naġme-güşā ez-leb-i ümįd v’ez-yeǿs
Der-reg ü rįşe-i dil dūhte be-dendān reftem
“Rįşe” be-maǾnā bįħ.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dūst, dergehüŋe leb-i ümįdden naġme açaraķ geldüm. YaǾnį leb-i ümįd
ile āsitāneŋe naġme-senc geldüm. Pes Ǿavdetüm bir mertebe yeǿs yüziyle oldı ki ķalbüm
kökine ve ŧamarına kendi dendānumla raħne iderek gitdüm. YaǾnį āsitāneŋden gitmemde
bizi yeǿs bir ĥālete getürdi ki göŋül kökini ve ŧamarını dendān ile ıśırtdı. Ve’l-ĥāśıl bu
mertebe meǿyūs gitdüm, dimekdür.
آمدﻡ صبحدﻡ ﻭ شاﻡ برفتم بشنو
2061ﺭفتم

که چساﻥ آمدﻡ اینجا بچه عنواﻥ

24. Āmedem śubĥ-dem ü şām be-reftem be-şinev

2060

Umut dudağından şarkılar söyleyerek geldim ve umutsuzluk yüzünden gönlümün damarını ve kökünü

dişimle ısırarak gittim.
2061

Sabah geldim ve akşam gittim. Nasıl buraya gelip ne hâlde gittiğimi dinle.
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Ki çesān āmedem įncā be-çe Ǿünvān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: Bu beytde memdūĥ Ǿaleyh olan źāt-ı şerįfe şekvā iderek buyurur ki: Ey źāt!
Ve der-i dūsta varduġum zamān keǿenne dem-i śubĥ sürūr olup andan gitdügüm dem daħı
şām ħüsrān oldı. Pes benüm bu dürlü Ǿaźāb-ı elįmi istimāǾ buyurup daħı dįger aĥvālümi
mülāĥaža buyur ki ol āsitān-ı yāre nice geldüm ve ne vechile gitdüm? Ve daħı Ey źāt! Ol
ķapuya:
آمدﻡ صبح چو بلبل بچمن ﺩﺭ نوﺭﻭﺯ
2063ﺭفتم

 اﺯ خاک شهیداﻥ2062شاﻡ چوﻥ ماتمي

25. Āmedem śubĥ çü bülbül be-çemen der-nev-rūz
Şām çün mātemį ez-ħāk-i şehįdān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: Rūz-ı nev-rūz śabāĥında bülbülāsā çemene geldüm. YaǾnį çemen ki āsitān-ı
yārdur, bülbül-miŝāl şaķraķ ve ġazel-ħˇān geldüm. Pes Ǿavdetüm ħāk-i Kerbelā şehįdlerüŋ
mātem-zedeleri gibi oldı. YaǾnį āsitān-ı yārdan ol mertebe ħüsrān u nālān gitdüm ki gūyā
Kerbelā’da İmām Ĥüseyin züvvāruŋ mātemleri aħşamı idi. Ve’l-ĥāśıl mātem-zedegān-ı
şehįdān-ı Kerbelā ki śabāĥı envāǾ mertebeler oķuyaraķ gelüp aħşamı dest-der-ceyb-i
ħüsrāniyet ile Ǿavdet itdükleri gibi gitdüm, dimekdür.
ﺩﻭستاﻥ ﺯهر بگوﺋید که ﺭفتم ناکاﻡ
2064ﺭفتم

ﺩشمناﻥ نوﺵ بخندید که گریاﻥ

26. Dūstān zehr be-gūyend ki reftem nā-kām
Düşmenān nūş be-ħandįd ki giryān reftem
“Nūş be-ħāndįd” ŧatlı ħandeler idüŋ, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dūstān! Bālāda beyān olınan nā-kāmlıķ aĥvālümi ħod istimāǾ buyurduŋuz.
Pes ħüsrānlıġumı görüp zehr-i girye oluŋ. YaǾnį girye ile dįdeden cereyān iden eşki zehr ile

2062

Derkenar: “Mātemį” mātemlü dimekdür.

2063

Sabah nevruzda çimenlikteki bülbül gibi geldim. Akşam şehitlerin toprağındaki yaslı adam gibi gittim.

2064

Dostlar zehir söyleyin. Çünkü murada eremeden gittim. Düşmanlar tatlı gülün. Çünkü ağlayarak gittim.
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āmįħte ķıluŋ. Zįrā kūçe-i cānāndan nā-kām gitdüm. Pes ey düşmenān! Min-baǾd siz nūş-ı
ħandeler iderek źevķ ü śafāda oluŋ, dimekdür.
ﺭفتم ﻭ سوختم اﺯ ﺩاﻍ ﺩﻝ ﺩشمن ﻭ ﺩﻭست
2065ﺭفتم

که جگرسوﺯتر اﺯ اشک یتیماﻥ

27. Reftem sūħtem ez-dāġ-ı dil-i düşmen ü dūst
Ki ciger-sūzter ez-eşk-i yetįmān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey dūstlar! Āsitān-ı dūstdan źikri sebķaŧ eyledügi minvāl-i ciger-sūz üzere
gitdüm. Şöyle ki derūnumda vāķıǾ āŝār-ı ĥüzn ü keder ü melāl āteşi dāġıyla düşmen ü dūstuŋ
ķalbini iĥrāķ eyledüm. Zįrā tažallüm-i felek-i ġaddārdan derūnları mecrūĥ u raħne-dār olan
yetįmler eşkinden ciger-sūz terk itdüm.
[223b]
YaǾnį yetįmler eşki ki muĥriķ u sūzterdür, benüm bu ġarįbāne der-i dūstdan nā-kām ve
derūnum pür-ālām gitmem andan sūzterdür, dimekdür. Düşmen ü dūstuŋ ķalbini iĥrāķ iderek
gitmem Ǿaceb degildür.
منم آﻥ قطرﻩ که صد سینه ﻭ ﺩﻝ کرﺩﻡ ﺩاﻍ
2066ﺭفتم

تا ﺯ نوک مژﻩ غلطیدﻩ بداماﻥ

28. Menem ān ķaŧre ki śad sįne vü dil kerdem dāġ
Tā zi-nevk-i müje ġalŧįde be-dāmān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol ķaŧre-i dil-dūzum ki tįr-i müje nevkinden dāmāna ġalŧįde olup gidince
hezār sįne vü dili daġ-dār eyledüm. Çünki ķaŧre-i eşk dįdeden yuvarlanup ġalŧān tā-be-dāmān
gider, işāretiyle buyurur ki: Ben şol ķaŧre-i muĥriķ u sūznāküm ki nevk-i müjeden tā-bedāmān ġalŧān gidince pā-māl eyledügüm sįne vü dile āteş-efşān gitdüm. “Sįneyi cemǾ eyle”
taǾbįr buyurduġı beyt-i evvelįnüŋ maǾnāsından Ǿibāretdür. YaǾnį ben ķaŧre-miŝāl der-i
dūstdan ġalŧān gitdüm. Ammā nice sįneyi daġ-dār eyledüm, dimekdür. Bu ebyāt belki sertā-pā ķaśįde-i iddiǾāyį taǾbįr olınur. Zįrā hep kendi çeşįdesi olan ālāyimi beyān ve ibtidāsında

2065

Gittim ve düşman ile dostun bana bıraktığı gönül yarasından yandım. Yetimlerin gözyaşından daha acıklı

olarak gittim.
2066

Ben o kirpiğin ucundan eteğe yuvarlanana kadar yüz göğsü ve gönlü yaralamış damlayım.
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ümįd-i vuślat-ı cānān ŧarabıyla be-kām olurum ĥülyāsıyla şādān olup muķteżā-yı sülūk ĥįni mufāraķatda ziyādesiyle maġmūm u mükedder veyāħūd ümįdvār olduġı kāmdan bį-behre
ķalduķda giriftār olduġı meşaķķat u elemden teşekkį ider. Şöyle ki işbu gelecek ebyātdan
maǾlūm olur.
منم آﻥ یوسف بد ﺭﻭﺯ که ناﺭفته بمصر
2067ﺭفتم

تا برﻭﻥ آمدﻡ اﺯ چاﻩ بزنداﻥ

29. Menem ān-Yūsuf-ı bed-rūz ki nā-refte be-Mıśr
Tā birūn āmedem ez-çāh be-zindān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: Ben şol nā-müsāǾid-baħtlu Yūsuf-ı zehr-ħorde-i zamāneyüm ki henūz vāśılı ser-ĥadd-i mıśr olmadan çāhdan çıķduķda zindāna gitdüm. YaǾnį Yūsuf Ǿaleyhi’s-selām ki
dūdmān-ı YaǾķūb’dur, enbiyā-yı Ǿižāmdan iken ķara baħtı gör ki henūz çāhdan çıķup Mıśr’a
vāśıl olmazdan meskeni zindān oldı. Pes ben daħı böyleyüm, dimekdür. YaǾnį henūz vāśıl-ı
ser-menzil-i maŧlab olmazdan, giriftār-ı elem-i firķat olmaķdayuz, dimekdür.
نوﺭ پیشانی صبح ﻁربم لیک چه سوﺩ
2068ﺭفتم

که ﺯ غم تیرﻩ تر اﺯ شاﻡ غریباﻥ

30. Nūr-ı pįşānį-i śubĥ-ı ŧarabem lįk çe sūd
Ki zi-ġam tįreter ez-şām-ı ġarįbān reftem
“Ġam-engįz” ġam ķoparıcı ve artırıcı dimekdür. “Şām-ı ġarįbān” şundan kināyedür: Ġarįbler
aħşam olıcaķ ħānelerinde maġmūm u maĥzūn giderler. Pes ķara baħtdan iştikā iderek
buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ŧarab u źevķ ü śafānuŋ śabāĥı pįşānınuŋ nūrıyum. YaǾnį Ǿālemüŋ ŧarabı
śubĥı pįşānı benümle lemeǾāndadur. Ve ben anuŋ şaǾşaǾa-baħşıyum. Amma ne fāǿide ki deri ŧarabdan gitmez. Ġarįbler aħşamından ziyāde ġam-engįz ü elem-āmįz oldı. YaǾnį anlar
ziyāde
[224a]
2067

Ben o Mısır’a gitmeden kuyudan çıkınca hapse giden talihsiz Yusuf’um.

2068

Şenlik sabahının alnının ışığıyım ama ne fayda ki gamdan dolayı gariplerin akşamından daha karanlık

şekilde gittim.
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mükedder gitdüm, dimekdür.
منم آﻥ غنچه پژمرﺩﻩ که اﺯ باﺩ خزاﻥ
2069ﺭفتم

خندﻩ بر لب گرﻩ ﻭ سر بگریباﻥ

31. Menem ān ġonçe-i pejmürde ki ez-bād-ı ħazān
Ħande-ber-leb girih ü ser-be-girįbān reftem
“Ħande-ber-leb girih” ħande ŧūdak üzerine dügmelenmege dirler. Şöyle gül ġoncesi eŝer-i
bürūdet-i ħazānı göricek güşādelige tāb-āver olamayup besteligiyle ser-be-girįbān ķalur,
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol ġonce-i pejmürde ve tükme-i dehān-besteyüm ki şiddet-i bürūdet-i
ħazāndan yaǾnį meşaķķat-i firāķ-ı maŧlabdan ħandem leb üzerinde girih-gįr olmışdur. Şöyle
ki ġonce-i nā-güşūde şiddet-i bürūdet-i ħazāndan dem-beste ve ser-be-girįbān kerdedür.
YaǾnį derūnum ġonce-miŝāl güldür. Ammā ne fāǿide ki şiddet-i ħazān mufāraķat-ı
ħandemizi leb üzerine tükme baġladı, dimekdür.
ﺭفتم آهسته ﻭلی صاحب ﺩﻝ می ﺩاند
2070ﺭفتم

که ﺩﻝ آشوﺏ تر اﺯ ﺯلف عرﻭساﻥ

32. Reftem āheste velį śāĥib-dil mįdānį
Ki dil āşūbter ez-zülf-i Ǿarūsān reftem
“Āşūb” bulınmaķ ve buluşmaķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Egerçi kūçe-i cānāndan āheste āheste gitdüm. Ammā ehl-i tecrįd śāĥibdillerüŋ āyįne-i nažarlarına pūşįde degildür ki ġamze-i cānāndan ziyāde dil-āşūb u fitneengįz terkitdüm. YaǾnį ġamze-i cānān ki uşşaķuŋ dil-firįbi ve fitne-engįzidür. Ben andan
ziyāde fitne-engįz ve dil-āşūb gitdüm, dimekdür.
مرﺩﻡ اﺯ گریه ﻭ کاﺭﻡ بتبسم نکشید
2071ﺭفتم

2069

منم آﻥ نوﺡ که هم بر سر ﻁوفاﻥ

Ben güz rüzgârının etkisi ile dudağındaki gülücük düğümlenmiş hâlde ve kafası yakasının içinde bir şekilde

giden o solgun goncayım.
2070

Yavaşça gittim ama gönül erbabı bilir ki gelinlerin zülfünden daha dağınık bir gönül ile gittim.

2071

Ağlamaktan öldüm gülümsemeye sıra gelmedi. Ben tufanda giden o Nuh’um.
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33. Murdem ez-girye vü kārem be-tebessüm ne-keşįd
Menem ān Nūĥ ki hem ber-ser-i ŧūfān reftem
“Ne-keşįd” bunda bitmedi ve vāķıǾ olmadı maǾnāsına istiǾmāl olınur.
Maĥśūl-ı Beyt: Keŝret-i zār u giryeden helāke ķarįb oldum. Ĥālbuki murādum bir kez
tebessüm ü ħande ile ĥāśıl olmadı. Pes ben şol Nūĥ’um ki ŧūfān başı üzerine gitdüm. YaǾnį
Nūĥ Ǿaleyhi’s-selām ŧūfāna vardı. Ammā yine ŧūfān maĥv olup Nūĥ cāy-ı selāmete çıķdı.
Pes ben ŧūfān-ı giryede ġarķ oldum. Ĥālbuki müsāǾade-i baħt ile bir işim göŋül şādlıķla ve
tebessüm ile ĥāśıl olmadı, dimekdür.
اﺯ پریشانی ﺩﻝ سوختم ﻭ بهر عالﺝ
2072ﺭفتم

هم بدﺭیوﺯﻩ ﺩلهای پریشاﻥ

34. Ez-perįşānį-i dil sūħtem ü behr-i Ǿilāc
Hem be-deryūze-i dilhā-yı perįşān reftem
“Deryūze” dilenmek maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Maĥabbet-i cānāndan dūçār olduġum göŋül perįşānlıġından yandum ve yine
tedārik-i Ǿilāc içün perįşān göŋüllere vardum. YaǾnį perįşān u mecrūĥ göŋlüm devāsı
dilenmek içün yine maĥabbetullāh içre perįşān olan Ǿuşşāķa vardum. Zįrā anlardan ġayrı bu
derde devā idemez, dimekdür.
باﺯﻭی همتم آنرﻭﺯ چو قیمت بشکست
2073ﺭفتم

که بتابیدﻥ سرپنجه مرجاﻥ

35. Bāzū-yı himmetem ān-rūz çü ķıymet be-şikest
Ki be-tābįden-i ser-pençe-i mercān reftem
“Tābįden” çevirmek ve ķıvırmaķ ve deprenmek maǾnāsınadur. “Mercān”dan murād ġālibā
meĥābįbden biri ola. Ve anuŋla vuślat murād itmiş ola. Zįrā beytüŋ mażmūnı bunı işāret
ider. Yāħūd ħāriķa-i ġarįbe esrāra yapuşmaķdan kināyedür.

2072

Gönül perişanlığından yandım ve ona ilaç olsun diye perişan gönüllere dilencilik yaptım.

2073

Benim himmet kolum mercan pençesinin ucunu kıvırmaya gittiği gün değerini kaybetti.
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Maĥśūl-ı Beyt: Himmetüm bāzūsı ol gün ķadr u ķıymetini şikest eyledi. Çünki ser-pençe
mercānı
[224b]
ķıvırmaġa vardum. YaǾnį ser-pençe-i mercān ki çevirilmesi Ǿadem-i imkāndur, bāzū-yı
himmetüm anı çevirüp tesħįr itmek her çend zūr-āver oldıysa da mümkin olmaduġından
bāzū-yı himmetüm kendi ķadr u ķıymetini şikest eyledi. YaǾnį vüsǾüm taǾalluķı
derecesinden ħāric-i umūra dest dırāz eyledügümden bāzū-yı himmetümüzüŋ ķadri şikest
olup ser-pençe-i mercāndan miķdār-ı źerre maŧlab taĥśįl yā olmadı yā olmadı. Ve’l-ĥāśıl
ārzū-yı nefs bāzū-yı himmeti şikest eyledi, dimekdür.
منم آﻥ هیکل ﺭﻭحانی اندیشه خدا
2074ﺭفتم

که ﺩﺭآﺏ ﺯﺩﻡ بر اثر ناﻥ

36. Menem ān heykel-i rūĥānį endįşe-i Ħudā
Ki der-āb zedem ber-eŝer-i nān reftem
“Heykel” be-maǾnā şekl.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol heykel-i rūĥānįyüm ki ġıdā vü meǿkūlātum hemāre endįşe-i
vaĥdetdür. Şöyle ki cismānį olaraķ ne der-i āb ve ne eŝer-i nān ŧalebine gitdüm. YaǾnį
bunlaruŋ birine tevcįh-i nigāh-ı iǾtibār itmeyüp dāǿimā endįşe-i cemāl-i bį-zevāl ile evķātgüźār üzere olurum, dimekdür.
منم آﻥ شیر صید ختن که آهوگیرﻡ
2075ﺭفتم

که چو موشاﻥ بشکاﻑ ته انباﻥ

37. Menem ān şįr-i śayd-ı Ħoten ki āhū-gįrem
Ki çü mūşān be-şikāf-ı teh-i enbān reftem
“Śayd-ı Ħoten” Ħoten vilāyetinüŋ şikārı dimekdür. “Mūşān” mūş’uŋ cemǾidür śıçanlar
dimekdür. Murād şol iddiǾā-yı şāǾirį idenlerdür ki selefüŋ eşǾārından nihānį serįķa idüp ħodsitāyişlik iderler. “Şikāf” yarıķ ve delik maǾnāsınadur. “Teh” alt ve dip maǾnāsınadur.
“Enbān” ŧaġarcıķ dimekdür.

2074

Ben o ruhanî ve tanrı düşünceli şeklim ki suyun kapısını çaldım ve ekmek peşinde gittim.

2075

Ben Hoten’de avlanan ve ceylan yakalayan aslanım ki fareler gibi çuvalın deliğine girdim.
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Maĥśūl-ı Beyt: Benüm ol şįr-i śayd-ı Ħoten-gįr ki hemįşe pįşem śayd-ı āhūdur. YaǾnį ben ol
şāǾir-i siĥr-āferįnüm ki efrād-ı nāsdan hįç ferdüŋ ħāŧırına ħuŧūr itmiş maǾnāyı śayd iderüm.
Öyle degildür ki mānend-i mūşān teh-i enbān serįķasına gitdüm. YaǾnį sāǿirler gibi āħerüŋ
malını aldum, dimekdür.
منم آﻥ میوﻩ اﺭﺯندﻩ بوستاﻥ کماﻝ
2076ﺭفتم

که بدست ﺩهن ﺫاﺋقه اﺭﺯاﻥ

38. Menem ān mįve-i erzende-i būstān-ı kemāl
Ki be-dest-i dehen-i źāǿiķa erzān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm ol būstān-ı kemāl mįve-i erzeni ki dehen-i źāǿiķa eline erzen ü āsān
gitdüm. YaǾnį dehen-i źāǿiķa ki ŧaleb-i maǾrifet ve rāġıb-ı maǾārifden āsānlıġla ķābil-i
vuślatumdur, dimekdür.
گوهر قیمتی گنج اﺯﻝ بوﺩﻡ لیک
2077ﺭفتم

ﺭﻩ بیعزتی جنس فراﻭاﻥ

39. Gevher-i ķıymetį-i genc-i ezel būdem lįk
Reh-i bį-Ǿizzetį-i cins-i ferāvān reftem

Maĥśūl-ı Beyt: Ben genc-i ezelüŋ ķıymetlü bir gevheri idüm. YaǾnį “Elestü birabbiküm”2078
deminde belį diyüp defter-i süǾadāya ķayd olmış bir gevher-i girān-behā idüm. Ammā
muķteżā-yı libās-ı beşeriyet şimdi bir alay Ǿizzetsüz ve nā-dān ecnās-ı muħtelifenüŋ yolına
gitdüm. YaǾnį meķāđir bilmez bir alay cühelāya ķarışdum, dimekdür.
بوﺩﻡ اﺯ قدﺭ ترنج ﺯﺭ پرﻭیز ﻭلي
2079ﺭفتم

گوی گشتم برﻩ سیلی چوگاﻥ

40. Būdem ez-ķadr-i turunc-ı zer pervįz velį
Gūy geştem be-reh-i sįylį çevgān reftem
2076

Ben o kemal bahçesinin değerli meyvesiyim ki zevkin eli ve ağzına ucuzca gittim.

2077

Ezel hazinesinin değerli mücevheri idim ama bol ürünün kıymetsizliği yoluna doğru gittim.

2078

“Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” (A’râf/7:172)

2079

Perviz Şah’ın altın turuncu kadar değerli idim ama çevgan darbesini alan topa dönüştüm.
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“Turunc-ı zer” şol altundan ķıymetlü pervįz pādişāhınuŋ turuncıdur ki bir miķdār altunı eczā
ile ħamįr gibi yumuşaķ idüp diledügi şekle ķordı. Nice ol altunı turunc u portaķal şekline
ķoyup
[225a]
anuŋla mülāǾabe iderdi. “Gūy” yuvalanan ŧobcaġıza dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben Şāh Pervįz’üŋ zer ile muraśśaǾ ķıymetlü ve pāyelü turunc-ı zerį idüm.
YaǾnį ālem-i ervāĥda muǾteberinden idüm. Yāħūd āħer pādişāhuŋ yanında olduġum
eŝnālarda merġūb u muǾteber idüm. Ammā ne çāre ki şimdi ŧobcaġız olup śıbyān çevgānı
sįlesi yolına gitdüm. YaǾnį felek beni śıbyān laŧmesine2080 şāyeste gördi, dimekdür.
من چه بوﺩﻡ حلبی شیشه ﻭ لعل صهبا
2081ﺭفتم

پای کوباﻥ بکجا بر سر سنداﻥ

41. Men çe būdem Ĥalebį şįşe vü laǾl śahbā
Pāy-kūbān be-kocā ber-ser-i sendān reftem
“Ĥalebį şįşe” Ĥaleb’e mensūb şįşe ki ġāyetde nāzikrekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķadįmde ben nāzik ü žarįf Ĥaleb’e mensūb bir şįşe-i nā-yāb ve śaĥbānuŋ
laǾl-pāresi idüm. Pes beni ķırmaķdan iħtirāz-ı lāzımeden iken imǾān-ı nažar ķıl ki şimdi ol
derece nezāketden pāy-kūbān mestler ile ser-i sendāna gitdüm. YaǾnį ben bu žarāfet ü
nezāketle bir alay ķıymet bilmez eşħāśuŋ elinden taħlįś itmek bir ŧaraf dursun, felek çilingir
örsü üzerine getürüp şikest itmek ķaśdındadur, dimekdür.
چوﻥ صبا ﺭخصت گشت چمنم بوﺩ ﻭلي
2082ﺭفتم

چو تماشای خالیق بخیاباﻥ

42. Çün śabā ruħśat-ı geşt-i çemen buved velį
Çü temāşā-yı ħalāyıķ be-ħıyābān reftem

2080

Derkenar: “Laŧme” lüġatde el ayasıyla urmaķ dimekdür

2081

Ben ne idim Halep şişesi ve içindeki kırmızı şarap dansederek nasıl örsün üzerine gittim.

2082

Saba gibi çimler üzerine dolaşmaya iznim vardı ancak sıradan halkın seyri gibi su iki tarafı ağaçlı yola

gittim.
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“Ħıyābān” bāġ u būstān kenārlarında gizlice otlar ve aġaçlar aralarında olan ince yola dirler.
Nitekim “şįn” ķāfiyesi ķaśįdesinde źikr olındı. Pes sāriķ bāġ u būstāna girince bāġbān
ķorķusundan meydāna çıķamayup nihānį ħıyābānı gözledügini işāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Mānend-i śabā çemenzār u gülistānuŋ temāşāsında ruħśat-ı kāmileye mažhar
iken yaǾnį bād-ı śabā gibi gülşeni geşt ü güźār itmek ruħśatumuz var idi. Lākin şimdi bir
ĥāle geldüm ki ħāǾifler gibi ħıyābān temāşāsına gitdüm. YaǾnį libās-ı beşeriyet bize bunı
eyledi, dimekdür.
ﺭفتم اندﺭ پی مقصوﺩ ﻭلی همچو پلنگ
2083ﺭفتم

بسر کوﻩ بقصد مه تاباﻥ

43. Reftem ender-pey-i maķśūd velį hemçü peleng
Be-ser-i kūh be-ķaśd-ı meh-i tābān reftem
“Hemçü peleng” ķaplan gibi dimekdür. Ĥükm-i ġarįbedendür ki peleng didükleri ĥayvān
hevāda đarb-ı tāziyāne-i rūzgār ile buluduŋ teküpūsını görince Ǿaķab-gįr olaraķ daġ ve dere
ve tepe görmez. Kendi daħı pūyān olurmış. İrişemedükçe kendine Ǿinād ġalebe idermiş.
Şöyle ki eger pįşgāhına uçurum rāst gelse, telef olmaķdan iĥtirāz itmeyüp kendini atarmış.
Pes buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Pelengāsā ser-i kūha bį-maķsūd vardum. Ammā şikār-ı ebr içün degil belki
māh-ı tabān śaydı ķaśdına vardum. YaǾnį ser-i kūha ķaplan gibi buludı śayd itmek ārzūsıyla
gitdüm. Belki māh-ı tābānı śayd eylemek ķaśdıyla gitdüm, dimekdür.
ﺫﻭﻕ عریانی تجرید ندانستم حیف
44. Źevķ-i Ǿüryānį-i tecrįd ne-dānistem ĥayf
[225b]
2084ﺭفتم

کز پی سندﺱ ﻭ استبرﻕ ﺭضواﻥ

K’ez-pey-i sündüs ü istebraķ-ı Rıđvān reftem
“Sündüs ü istebraķ” Cennete maħśūś elbiseye dirler.

2083
2084

Amacımın peşinden gittim ama kaplan gibi dağ başına çıkarak dolunayı avlamak için gittim.
Soyutlanmanın hafifliğinin tadına varamadım ne yazık ki cennetin sündüs ve istebrak kumaşlarının

peşinden gittim.
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Maĥśūl-ı Beyt: Hezār ĥayf ki terk-i tecrįd Ǿüryānlıġınuŋ źevķ ü śafāsını bilmedüm. Zįrā
Rıđvān’a mensūb sündüs ü istebraķ elbisenüŋ ārzūsı peyine gitdüm. YaǾnį dünyāda terk-i
tecrįd Ǿüryanlıġı ki esbāb-ı sülūk-ı rāh-ı Ħudā’dur, ķıymetin bilemeyüp žāhid-i ħuşk gibi
yalŋız sündüs ü istebraķ peyine düşüp gitdüm, dimekdür.
آخر این با که تواﻥ گفت که ﺩﺭ مکتب قدﺱ
2085ﺭفتم

ﺩانش آموﺯ خرﺩ بوﺩﻡ ﻭ ناﺩاﻥ

45. Āħer-i įn bā-ki tevān goft ki der-mekteb-i ķuds
Dāniş-āmūz-ı ħıred būdem ü nā-dān reftem
“Dāniş-āmūz” Ǿilm taǾlįm idici dimekdür. Bu beyt benį ādem Ǿālem-i ervāĥda leŧāfeti
ĥasebiyle cemįǾ-i eşyāya Ǿilmi lāĥiķ olup Ǿālem vücūda geldükde kendine ġaflet tārı olduġı
beyāndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Āħirü’l-emr bu aĥvāli kime dimek imkāndadur ki mekteb-i Ķuds’de yaǾnį
Ǿālem-i ervāĥda dāniş-āmūz-ı ħıred olup encāmı ol mekteb-i ķudsden nā-dān ırladum. YaǾnį
bu aĥvāli kime dimek imkāndadur ki mekteb-i Ķuds’de yaǾnį Ǿālem-i ervāĥda dāniş-āmūz-ı
ħıred olup encāmı ol mekteb-i Ķuds’den nā-dān ırladum. YaǾnį bu aĥvāli kime ifhām itmek
mümkündür. Zįrā ħāriķa-i esrār-ı ġarįbedendür ki her kime disem kiźbe ĥaml ider, dimekdür.
شعر ﻭﺭﺯیدﻡ ﻭ اﺯ معرفت آﻥ سو ماندﻡ
2086ﺭفتم

جاﻥ معنی شدﻡ ﻭ صوﺭﺕ بیجاﻥ

46. ŞiǾr verzįdem ü ez-maǾrifet ān-sū māndem
Cān-ı maǾnā şodem ü śūret-i bį-cān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: ŞiǾre maħśūś fünūnı uzanup taĥśįl eyledüm daħı maǾrifetden öte ķaldum.
YaǾnį fünūn-ı şiǾri kemā-yenbeġį taĥśįl eyledüm ammā sāǿir maǾārifden nesne taĥśįl
idemedüm. Şöyle ki cān-ı maǾnā oldum daħı cānsuz śūret gitdüm. YaǾnį şiǾr ki cān-ı
maǾnādur, taĥśįl ķıldum. Pes maǾārif-i sāǿire ki śūretdür ansuz gitdüm. Yāħūd cān-ı maǾnā
ki esrār-ı Ħudā’dur, taĥśįl eyledüm. Lākin cānsuz bir śūret ķaldum. YaǾnį keŝret-i saǾy u
kūşişden bį-cān ķaldum, dimek ola.
2085

Sonunda bu konu kime söylenebilir ki kutsal mektepte aklın öğrencisi idim ama cahil olarak gittim.

2086

Şiir yazdım ancak bilgiden ötede kaldım. Mananın canı oldum ama cansız bir şekil olarak gittim.

1172

ﺯ آﻥ شکستم که بدنباﻝ ﺩﻝ خویش مداﻡ
2087ﺭفتم

ﺩﺭ نشیب شکن ﺯلف پریشاﻥ

47. Zi-ān şikestem ki be-dünbāl-i dil-i ħˇįş müdām
Der-nişįb-i şiken-i zülf-i perįşān reftem
“Nişįb-i şiken” ķırıķlı iniş ve iniş yoķuş maǾnāsına daħı gelür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol sebebden şikest ve ħarāb oldum ki dāǿimā kendi ħˇāhişümle zülf-i perįşān
iniş ve yoķuşı ardında gitdüm. YaǾnį mübtelā olduġum zülf-i perįşānuŋ dünbāl-i hevāsıdur
ki ķurūb-ı ħarāb u yebāb ķıldı. “Dünbāl” bunda ārzū vü ħˇāhiş dimekdür. Pes bizi bu ārzūyı zülfdür ki şikest eylemişdür.
شب یلدای حیاتم بسحر گوید حیف
2088ﺭفتم

که ﺩﺭ افسانه بیهوﺩﻩ بپایاﻥ

48. Şeb-i yeldā-yı ĥayātem be-seĥer gūyed ĥayf
Ki der-i efsāne-i bį-hūde be-pāyān reftem
“Efsāne” hikāyet dimekdür. “Pāyān” nihāyet maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu beytde ekŝer evķātını
[226a]
eşǾar u ebyāt ile imrār iden eşħāśuŋ aĥvālleri nāfile olduġını baĥŝle buyurur ki: Şeb-i yeldāyı ĥayātum seĥere dir ki: Ĥayf ve yazıķ. Zįrā nihāyet-i Ǿömrüm bį-hūde efsānelere gitdi.
YaǾnį ĥayātum şeb-i yeldāsı teşekkį ŧarįķiyledür ki ĥayf u dirįġ. Zįrā bį-ĥāśıl u bį-meǿāl bįhūde efsāne vü meŝel ile nihāyet-i Ǿömrüme gidüp bir nesne ĥāśıl idemedüm, dimekdür.
ماتمی اهل ﺩﻝ آﻥ بوﺩ که با عشرتیاﻥ
2089ﺭفتم

با ﺩﻑ ﻭ چنگ بگلگشت گلستاﻥ

49. Mātemį ehl-i dil ān buved ki bā-Ǿişretiyān
Bā-def ü çeng be-gülgeşt-i gülistān reftem

2087

Kendi gönlüme uyarak dağınık zülfün kıvrımının inişine doğru gittim ve o yüzden yenilgiye uğradım.

2088

Yaşamımın en uzun gecesi seher vakti, yazık ki beyhude bir efsane ile sona gittim der.

2089

Gönül ehlinin yası öyle idi ki işretçilerle tef ve çeng eşliğinde bostanda gezmeye gittim.

1173

“Gül-geşt” Şįrāz’da vāķıǾ muśallānuŋ mesįrelü bir maĥaldür ve merĥūm Ħˇāce Ĥāfıž anda
medfūndur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ehl-i dil źevātuŋ mātemi ol idi ki Ǿişrete mübtelā ħovārdālarla ben def ve
çengi iħtiyār iderek gül-geşt-i gülistāna vardum. YaǾnį ehl-i dil benüm bu gūne ĥarekāt-ı
ġayr-ı muǾtebereyi görince māteme vardılardı ki ĥayfā ve dirįġā bu derdmend Ǿömr-i girānbehāyı bir alay Ǿişretįler ile rūzgāra virmiş, diyerek mātem iderlerdi, dimekdür.
عید مستاﻥ تواﻥ بوﺩ باشیونیاﻥ
2090ﺭفتم

تهنیت گو بسر خاک شهیداﻥ

50. ǾIyd-ı mestān tevān buved bā-şįveniyān
Tehniyet-gū be-ser-i ħāk-i şehįdān reftem
“Şįven” efġān u mātem ve mātemde olan vāveylāya daħı dirler. “Şįveniyān” mātem-zedelere
dirler. “Tehniyet”2091 taǾziyet2092 maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bāde-ħˇār rindlerüŋ Ǿıyd-i sürūrları olmaķ imkāndadur. Şol vaķt ki ben
mātem-zedeler ile ser-i ħāk-i şühedāya tehniye vü taǾziye dimege varam. YaǾnį şühedā ki
murād şühedā-yı Kerbelā’dur, ben anlaruŋ türbe-i saǾādetlerine ehl-i mātem ile varup
tehniye vü taǾziye diyerek feryād u fiġāna başlarum. Ol vaķt bāde-ħˇār rindler feryādum
teǿŝįrinden cūşa gelüp ŧarab iderek Ǿıyd u nev-rūz iderler, dimekdür.
ﺭاﻩ مجنونی ﻭ فرهاﺩیم آمد ﺩﺭ پیش
2093ﺭفتم

ﺭفتم این ﺭاﻩ ﻭلیکن نه چو ایشاﻥ

51. Rāh-ı Mecnūnį vü Ferhādįm āmed der-pįş
Reftem įn rāh velįkin ne çü įşān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: ǾĀşıķān-ı selefden Mecnūn-ı śaĥrā-gįr ve Ferhād-ı kūh-efken sālik olduķları
cünūn iķlįmi benüm daħı pįşgāhuma geldi. YaǾnį anlar giriftār olduķları Ǿalāmet-i cünūnı

2090

Sarhoşların bayramında matemzederlerle beraber taziye için şehitlerin toprağının başına gittim.

2091

Derkenar: “Tehniyet” ķutlamaķ ve mübārek olsun, dimek maǾnāsınadur.

2092

Derkenar: “TaǾziyet” lüġatde śabr itdürmede ve śāĥib-i meyyite tesellį olacaķ sözler dimek maǾnāsınadur.

2093

Mecnun’luk ve Ferhat’lık yolu önüme çıktı ve ben o yola gittim ancak onların gittiği gibi değil.

1174

ben daħı geşt ü güźār eyledüm. Lįkin anlar gibi tedbįrsüz sülūk itmedüm. YaǾnį anlaruŋ
Ǿadem-i tedbįrlerinden kimi śaĥrāya ve kimi ŧaġlara düşdükleri gibi ben olmadum, dimekdür.
ناخن تیشه نراندﻡ برﮒ ﻭ ﺭیشه ﺩهر
2094ﺭفتم

کوﻩ غم ﺩﺭ ته پاسوﺩﻩ بجوالﻥ

52. Nāħun-ı tįşe ne-rāndem be-reg ü rįşe-i dehr
Kūh-ı ġam der-teh-i pāsūde be-cevelān reftem
“Ne-rāndem” sürmedüm dimekdür. “Tįşe” dürgerler keserine dirler. “Rįşe” kök
maǾnāsınadur. “Dehr”den murād daġdur. “Teh” her şeyǿüŋ ķaǾr u dibine dirler. “Sūde” bir
şeyǿi āħara sürerek aşınmaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben Ferhād-miŝāl iķlįm-i cünūnı geşt eyledüm ve tįşe-i nāħūnı dehrüŋ kökine
ve regine śarf itmedüm. YaǾnį Ferhād gibi ŧırnaġum
[226b]
tįşesiyle ŧaġları deşmege saǾy eylemedüm. Belki kūh-ı ġamı ayaķ altında baśaraķ ve
aşındıraraķ cevelān iderek gitdüm. YaǾnį kūh-ı ġamı ayaġumla baśup ve aşındurup cevelān
u raķś-konān geçdüm ve gitdüm, dimekdür.
آشیاﻥ ﺯغن ﻭ ﺯاﻍ نچیدﻡ بر سر
2095ﺭفتم

سر قدﻡ ساخته بر خاﺭ مغیالﻥ

53. Āşiyān-ı zaġan u zāġ ne-çįdem ber-ser
Ser ķadem sāħte ber-ħār-ı mūġaylān reftem
“Zaġan” çaylaķ dimekdür. “Zāġ” karġaya dirler. “Ne-çįdem” cemǾ itmedüm ve dirmedüm,
dimekdür. Ben ol Ǿāşıķ-ı rind-reftārum ki ne Ferhādveş nāħun-ı tįşemi reg-i dehre sürdüm
ve ne Mecnūn-miŝāl śaĥrā-gįr dįvāne olup başum üzere zāġ u zaġan āşiyānelerin düzdüm.
Belki ayaġumı ve başumı ayaķ idüp ħār-ı muġaylān üzerine cevelān u ħurūşan gitdüm. YaǾnį
Mecnūn ki maĥabbet-i Leylā ile śaĥrālara düşüp bir zamān şol mertebe ser-geşte vü bį-ħod
olmış ki vuĥūş u ŧuyūr gelüp başı üzerinde āşiyāneler düzüp beçe-perver olmışlar. Pes ben

2094

Tırnağımın ucunu dünyanın damarı ve köküne sarf etmedim. Gam dağını ayağım altında ezip dans ederek

gittim.
2095

Çaylak ve karganın yuvasını başıma toplamadım. Başımı ayak yaparak deve dikenine gittim.

1175

ol Ǿāşıķ-ı rind-meşrebüm ki anlara Ǿadem-i iǾtibārumdan bu śaĥrā-yı maĥabbeti geşt ü güźār
itmege başumı ayaķ idüp ħar-ı muġaylān-ı rāh-ı Ǿaşķı güźer eyledüm. Ve’l-ĥāśıl ŧayy-ı
merāĥil-i Ǿaşķį gibi tedbįrsüz itmedüm, dimekdür.
این همه ﺭفتم ﻭ ﺭفتم که شمرﺩﻡ عرفي
2096ﺭفتم

بتقاضای ﺭﺩیف اﺯ پی بهتاﻥ

54. Įn heme reftem ü reftem ki şumurdem ǾUrfį
Be-teķāżā-yı redįf ez-pey-i bühtān reftem
“Redįf”2097 müterādif dimekdür. YaǾnį bir kelime defaǾātle mükerrer olmaġa dirler. Bu
beytde kendi nefsine ħiŧāb idüp buyurur ki ey ǾUrfį! Bu cümle reftem ve reftemi ki taǾdād
eyledüm yaǾnį ibtidāǿ-ı ķaśįdeden intihāsına dek bu reftemleri ki taǾdād ķıldum, ķāfiyenüŋ
muķteżā-yı terādüfindendür. Yoħsa bu rütbelerde teşekkį vü ħod-sitāyį cümlesi bühtāndan
Ǿibāretdür. Be-taħśįś bu iki Ǿāşıķ-ı nām-dārlaruŋ ism-i şerįflerin yād idüp ve kendimi anlar
üzerine tercįĥden murād ķāfiye gelişidür. Yoħsa ben anlaruŋ bendeligine bile şāyeste
degilüm. Pes bu gūne bühtān ārzūsına sülūk itdügüm muķteżā-yı ķāfiyedendür, dimekdür.
ساکن خاک ﺩﺭ صاحب خویشم مشنو
2098ﺭفتم

گر بگویم که بچشم سر خاقاﻥ

55. Sākin-i ħāk-i der-i śāhib-i ħˇişem me-şinev
Ger be-gūyem ki be-çeşm-i ser-i ħāķān reftem
“Śāĥib-i ħˇįş”den murād Ĥażret-i Şāh-ı Düldül-süvār Ǿaleyhi’s-selāmdur. Şöyle ki
merĥūmuŋ ol dergāh-ı Ǿālem-penāhuŋ firįbinde medfūn olduġınuŋ dāstānı māteķaddümlerde mürūr itmişdür. BaǾżılar dimişler ki “śāĥib-i ħˇiş”den murād Mįr Ebū’lFetĥ’dür. Lākin aşaġıda gelicek ebyātuŋ mażmūnına nažar olınsa murādı Ĥażret-i ǾAlį-i Ǿālįķadr[dür]. Zįrā gidüp ve gitmek ĥayātda olup gitmeyüp sākin olmaķ memātda olur. Her ne
ise.

2096

Urfi bu kadar gittim ve gittim saydım. Redifin isteği üzerine iftira peşinde gittim.

2097

Derkenar: “Redįf” lüġatde ardısıra dimekdür

2098

Kendi sahibimin kapısının toprağında sakinim eğer desem ki şahın başı gözü üzerine çıktım dinleme.

1176

Maĥśūl-ı Beyt: Yine kendi nefsine ħiŧāb buyurur ki: Ey ǾUrfį! Ben kendi efendimüŋ ħāk-i
deri sākinlerindenüm. Pes eger dirsem ki şāhlaruŋ başı gözi üzerine çıķdum, iǾtimād itme.
YaǾnį bālāda mesŧūr
[227a]
“reftem”ler ile deǿb-i şuǾarā üzere ser-i ħāķān üzerlerine çıķup mesken eyledüm yāħūd āħer
maĥalle varup şu gūne ĥarekātlar eyledüm diyü iddiǾā idersem daħı iǾtimād itme. Zįrā
mesken ü meǿvām kendi efendim olan Ĥażret-i Şāh-ı Merdān’uŋ āsitān-ı bülend-Ǿünvanıdur.
Pes benüm böyle cāy-ı penāhum var iken diyār-ı āħere reftem diyü iddiǾā eylersem iǾtimād
itmeyüp muķteżā-yı ķāfiye redįfine ĥaml eyle, dimekdür.
نوبهاﺭ چمناﺭای گلستاﻥ عطا
2099ﺭفتم

تا بدﺭﺩ غم عشق اﺯ بر جاﻥ

56. Nev-bahār-ı çemen-ārā-yı gülistān-ı Ǿaŧā
Tā be-derd-i ġam-ı Ǿaşķ ez-ber-i cān reftem
“Nev-bahār”dan murād Ĥażret-i Śāĥibü’l-Ǿaŧā ǾAliyyü’l-Murtażā’dur ki Ǿaŧā vü iĥsān
gülistānuŋ çemenin tezyįn idicidür. “Cānān”dan murād cānān-ı ezeldür ki mümkināt anuŋ
dil-firįftesidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ġam-ı Ǿaşķ-ı cānān derdiyle nev-bahār-ı çemen-ārā-yı gülistān-ı Ǿaŧā olan
efendime gitdüm. YaǾnį Ǿālem-i ecsāmda dūçār olduġum maĥabbet-i cānān derdine dermān
ŧalebiyle ol zülāl-baħş-ı teşnegān-ı śaĥrā-yı maĥabbete vardum. Yoħsa hįç ferdüŋ imtinān u
deryūzesine varmadum. Pes bu rütbelerde reftem reftemi muķtezā-yı ķāfiyeden bil. Yoħsa
ben hįç bir maĥalle gitmedüm. ǾĀķıbetü’l-emr ġam-ı Ǿaşķ derdine çāre içün ol nev-bahār-ı
çemen-ārā-yı gülistān-ı Ǿaŧāya varup taĥśįl-i merām eyledüm, dimekdür.
تیغ ﻭی گفت که ﺩﺭ معرکه جنگش تاخت
2100ﺭفتم

که نه اﺯ تاﺭک اﻭ تا سم یکراﻥ

57. Tįġ-i vey goft ki der-maǾreke-i cengeş tāħt
Ki ne ez-tārek-i ū tā süm-i yekrān reftem
2099

İhsan gülistanının çimenliğini süsleyen ilkbaharının yanına aşk acısına derman için canımın yanından

gittim.
2100

Onun kılıcı, savaş meydanında kim onunla savaçacak, dedi. Ben atının tepesinden tırnağına gittim.

1177

“Vey” żamįridür “memdūĥ”uŋ. “Tāħt” śıçramaķ ve çevirmek dimekdür. “Tārek” tepe
maǾnāsına. “Süm” tırnaġa dirler. “Yekrān”2101 uyluķ altında olan at, murād bindügi at
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Efendimüŋ tįġ-i mū-şikāfı didügi ol źāt-ı memdūĥu’ś-śıfātuŋ eŝnā-yı
maǾrekesinde kimdür ki beni girü reddidebile. YaǾnį ol źātuŋ maǾrekesi eŝnāsında kimdür
ki baŋa muķābil ŧura? Şöyle ki ben tepesinden rākib olduġı esbüŋ tā tırnaġına dek gitmeyem.
YaǾnį kimdür ol ki baŋa muķābil ŧurup daħı ben anı đarb-ı vāĥid ile rākib olduġı atıyla maǾān
tepesinden tırnaġına dek iki şaķ itmeyüm? dimekdür.
ﺭمح ﻭی گوید اگر جنگ ﻭگر صلح که من
2102ﺭفتم

بگشاﺩ گرﻩ جبهه خاقاﻥ

58. Rümĥ-i vey gūyed eger ceng ü ger śulĥ ki men
Be-güşād-ı girih-i cebhe-i ħāķān reftem
“Rümĥ” rā’nuŋ żammesi ve mįm’üŋ sükūnı ħā ile mızrāķ ve süngü dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Meddāĥı ve bende-i ħalķa-begūşı olduġum źātuŋ rümĥi didi ki: Gerek
maǾreke ve gerek śulĥ olsun ben pādişāhlar çįn-i cebįnlerüŋ güşādına gitdüm. YaǾnį şol
ħānlar ki Ǿadāvet veyā ġayr-ı Ǿadāvet ile efendime ġarażen cebįnlerin girih-gįr iderler.
Anlaruŋ nāśiyelerinde vāķıǾ dügmelerin açarum. Her ne ķadar śūret-i žāhirde ıžhār-ı śulĥ
iderler ise de dimekdür.
آهنین پنجه تیغش باجل گفت که من
2103

موﺝ بر موﺝ شکستم چو بعماﻥ ﺭفتم

59. Āhenįn pence-i tįġeş be-ecel goft ki men
Mevc ber-mevc şikestem çü be-Ǿummān reftem
“Tįġ”de vāķıǾ ĥarf żamįridür memdūĥuŋ. “Fevc” bölük maǾnāsınadur. “Tiġ”de vāķıǾ ĥarf
żamįridür memdūĥuŋ. “Fevc” bölük maǾnāsınadur.
2101

Derkenar: “Yekrān” lüġatde ķula at maǾnāsınadur.

2102

Onun mızrağı, savaş veya barış olsa da ben o padişahın alnının düğümünü açmaya gittim, dedi.

2103

Onun kılıcının demir pençesi ecele, ben ummana (savaşa) gittiğimde onları dalga dalga (saf saf) kırdım,

dedi.

1178

Maĥśūl-ı Beyt: Bendesi ve ħāk-i deri olduġum efendimüŋ tįġin pençe-i āhenįsini ecele ħiŧāb
idüp didi ki: Ey ecel saŋa vaķt ķalmaz ki icrā-yı śanǾat idesüŋ. Zįrā ben her ol vaķt ki
meydān-ı maǾrekeye cevelān eyledüm, aǾdāyı bölük bölük ķırup perįşān iderüm, dimekdür.
[227b]
باﺩ ﻁوفاﻥ سخایش بصبا گفت که من
2104

فوﺝ ﺩﺭ فوﺝ شکستم چو بمیداﻥ ﺭفتم

60. Bād-ı ŧūfān-ı seħāyeş be-śabā goft ki men
Fevc der-fevc şikestem çü be-meydān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: Ol źāt-ı Ǿadįmü’l-miŝālüŋ seħāsına maħśūś olan ŧūfān yeli bād-ı śabāya ħiŧāb
idüp didi ki: Ey śabā yeli! Sen ol śāĥib-i cūduŋ seħāsı ŧūfānınuŋ şedįdü’ś-śavle rūzgārıyum
ki fi’l-meŝel deryā-yı ǾUmmān’a uġrasam emvācını emvācı içinden ķabarup Ǿālemi pürgüher iderüm, dimekdür. Yāħūd ķoparmaġa gitdüm.
هر گه اندیشه خلق ﻭیم اﺯ جای ﺭبوﺩ
2105ﺭفتم

چوﻥ صبا بر ﻭﺭﻕ سنبل ﻭ ﺭیحاﻥ

61. Her geh endįşe-i ħulķ veyem ez-cāy rübūd
Çün śabā ber-varaķ-ı sünbül ü reyĥān reftem
“Sünbül ü reyĥān”dan murād işbu ķaśįde-i feraĥ-baħşādur.
Maĥśūl-ı Beyt: Her bār ol źāt-ı memdūĥu’ś-śıfātuŋ ħulķ-ı Ǿanber-būsıdur ki beni yerümden
ķoparup mānend-i śabā varaķ-ı sünbül ü reyĥān üzerine gitdüm. YaǾnį śabā gibi sünbül ü
reyĥān üzerine gitmem ol mübārek ħulķ-ı Ǿanber-siriştüŋ būsına ve şemmine idi. YaǾnį bu
ķadar güftügūdan murād ancaķ anı medĥ itmek idi, dimekdür.
این جواهر ﺯ نثاﺭ کرمش برچیدﻡ
2106ﺭفتم

تا نگویند بدﺭیوﺯﻩ عماﻥ

62. Įn cevāhir zi-niŝār-ı keremeş ber-çįdem
2104

Beyitin ikinci dizesi derkenar olarak yazılmıştır. Onun ihsan fırtınasının rüzgârı sabaya meydana gittiğimde

bölük bölük her ne varsa kırdım, dedi.
2105

Onun huyunun fikri beni benden çaldığı her zaman sabah rüzgârı gibi sünbül ve reyhan yaprakları üzerine

gittim.
2106

Ummana dilenciliğe gitmiş demesinler diye bu mücevheri kerem bahçeşinden kopardım.

1179

Tā ne-gūyend be-deryūze-i Ǿummān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: Bu cevāhir-i şāhāneyi ol źātı memdūĥu’ś-śıfātuŋ keremi niŝārından
düşürdüm. YaǾnį bu nažm-ı leǿālį-niŝārı ki benden žuhūra gelmişdür, ol şāhuŋ keremįdür ki
ben bu ĥāli kesb eyledüm. Pes kimse dimesün ki Ǿummān ŧalebine vardum. YaǾnį Ǿummānuŋ
deryūzeligine varmadum. Zįrā cevāhiri memdūĥuŋ keremi ve himmetiyle kesb eyledüm,
dimekdür.
ﺩاﺭﻡ این قافله ﺭا سرمه ﺯ خاک ﺩﺭ تو
2107ﺭفتم

نبری ﻅن که بتاﺭاﺝ سپاهاﻥ

63. Dārem įn ķāfile-rā sürme zi-ħāk-i der-i to
Ne-berį žann ki be-tārāc-ı sipāhān reftem
“Tārāc” yaġmāya dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: EşǾār-ı güher-niŝārum kārvānı ve ķāfilesinüŋ dįdelerini tezyįn içün ol źātuŋ
ħāk-ı derini sürme diyü virdüm. YaǾnį eşǾārum ķāfilesini tezyįn eyledüm ve dįdelerine
sürme çekdüm. Lākin memdūĥuŋ ħāk-ı derinden çekdüm. Pes žannitme ki Śıfāhān’uŋ
yaġmāsına gitdüm. YaǾnį śıfat ki sürmenüŋ aǾlāsı yeridür, varup tārāc idüp eşǾārum
ķāfilesini zįnet-sāz itmedüm. YaǾnį bu kemālātı žannitme ki Śıfāhān’da taĥśįl eyledüm, belki
memdūĥuŋ sāye-i keremlerinde taĥśįl eyledüm, dimekdür.
ﺯاﻥ نفس کامدﻡ اﺯ بهر نثاﺭ ﺩﺭ بزمت
2108ﺭفتم

ﺩﺭ قبوﻝ خرﺩﺕ غیرﺕ سحباﻥ

64. Z’ān-nefes k’āmedem ez-behr-i niŝār der-bezmet
Der-ķabūl-ı ħıredet ġayret-i Seĥbān reftem
“Ġayret” bunda ĥased maǾnāsınadur. “Seĥbān” şuǾarā-yı selefden birinüŋ ismidür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı ekrem! Ol dem ki meclis-i melāǿik-enįslerüŋe įŝār itmek içün
geldüm yaǾnį bu leǿālį-i feraĥ-baħşı ol dem ki ħāk-ı āsitān-ı bülend-eyvānuŋa niŝār içün
geldüm, senüŋ reǿy-i münįrüŋ

2107

İsfahan’ı yağmalamaya gittiğimi düşünme. Bu kervanın sürmesini senin kapının toprağından aldım.

2108

Senin meclisinde bunları saçmak için geldiğim zaman, senin bunu kabul etmen Sahban’ı bile kıskandırdı.

1180

[228a]
ķabūlı ve pesend itmesi bende-i kerem-dįdelerüŋi Seĥbān’uŋ maĥsūdı itmişdür. YaǾnį
eşǾārum dürr-i girān-māyelerini bezm-i şerįflerüŋde niŝār eyledügüm vaķt, reǿy-i münįrüŋ
ol ķadar pesend itmişdür ki aķrānum olan şuǾarānuŋ maĥsūdı oldum, dimekdür.
بسکه عیسی نفساﻥ بوسه براهم ﺩاﺩند
2109ﺭفتم

هرقدﻡ برسر صد چشمه حیواﻥ

65. Bes ki ǾĮsā-nefesān būse be-rāhem dādend
Her ķadem ber-ser-i śad çeşme-i ĥayvān reftem
“ǾĮsā-nefesān”dan murād ehlullāhdan Ǿibāretdür. Nitekim mā-teķaddümlerde źikri sebķaŧ
itmişdür. “Būse”den murād himmet-i ķalbiyyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Kendi ĥālinden nice baĥŝle buyurur ki: Hezār ǾĮsā-nefeslü źevāt-ı kirām sālik
olduġum rāh-ı maǾnāda ħayr himmetlerin bār eylediler. Şöyle ki her ayaķ basamaduġumda
çeşme-i ĥayāta vardum. YaǾnį ol ķadar himmet-i merdāna mažhar oldum ki her tevellā
eyledügüm cānibde āb-ı ĥayvāna rāst gelürdüm. YaǾnį murād eyledügüm maǾnāyı fi’l-ĥāl
nāǿil olurdum, dimekdür.
باﻝ اندیشه ﺯ پرﻭاﺯ شکستم صد باﺭ
2110ﺭفتم

نبری ﻅن که بعرﺵ سخن آساﻥ

66. Bāl-i endįşe zi-pervāz şikestem śad bār
Ne-berį žann ki be-Ǿarş-ı süħan āsān reftem
Maĥśūl-ı Beyt: EşǾār-ı güher-bārların ĥarįķa-i esrār-ı ġarįbeden olduġın bildürmek içün
buyurur ki: Nažm ħayāl u endįşeden Ǿibāret olduġı taǾrįfden müstaġnįdür. Şöyle ki ĥįn-i
pervāzda endįşemüŋ śad-bār per ü bālini şikest eyledüm. Pes žannitme ki süħan Ǿarşına
āsānca Ǿurūc eyledüm. YaǾnį endįşeme pervāz-ı bālāterįn itmek içün ol ķadar tażyįķ ü zūr
itdüm ki vāśıl-ı ser-menzil-i Ǿarş-ı süħan olınca śad-bār per ü bāli şikest oldı. Pes miǾrāc-ı
Ǿarş-ı kemālāt u fünūn āsān mı žannidersüŋ? dimekdür.
2109

İsa nefeslilerin yoluma çok fazla buse verdiklerinden dolayı her adımda yüz ab-ı hayat pınarının başına

gittim.
2110

Yüzlerce kez fikir kanadını uçmarken kırdım. Sen sözün arşına kolay ulaştığımı düşünme.

1181

السالﻡ ای ملک النظم برﻭﻥ ﺩاﺩ ﺯ خاک
2111ﺭفتم

چوﻥ بآﺭامگه ناﻅم شرﻭاﻥ

67. E’s-selām ey melikü’n-nažm birūn dād zi-ħāk
Çün be-ārāmgeh-i Nāzım-ı Şirvān reftem
“Nāžım-ı Şirvān” Şirvān, ǾAcem’den bir büyük beldenüŋ ismidür. Nāžım ol beldede medfūn
bir şāǾir-i śāĥib-kemālüŋ maħlaśıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol şāǾir-i muǾciz-beyān ve sāĥir-i āteş-efşānum ki Nāžım-ı Şirvānį
ārāmgeh ziyāretine varduġum eŝnāda merĥūm beni taĥsįn itmekde kemāl-i iştiyāķı olmaķ
ĥasebiyle fi’l-ĥāl merķadinden ŧışra nidā çıķardı didi ki: E’s-selām ey meliku’n-nažm! YaǾnį
Nāžım-ı Şirvānį ki şuǾarā-yı muǾciz-gūyāndandur, beni kendi üzerine tercįĥ ŧarįķiyle didi ki:
Ey nažm mülki pādişāhı selāmet-i Ħudā senüŋ üzerüŋe olsun, dimekdür.
ﺩاﻭﺭا ﺩﻭﺵ بدﻭﺵ قدﺭ اندﺭ ﺭﻩ عمر
2112ﺭفتم

با ثنای تو ﻭ نفرین حسوﺩاﻥ

68. Dāverā dūş-bedūş-ı ķadr ender-reh-i Ǿömr
Bā-ŝenā-yı to vü nefrįn-i ĥasūdān reftem
“Dūş-be-dūş-ı ķader” ķader-i ilāĥį ile omuzı berāber ü müsāvį dimekdür. “Nefrįn” źem ü
taĥķįr maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı
[228b]
memdūĥu’ś-śıfāt! Reh-i Ǿömrde ķader-i Ħudā ile hem-Ǿinān u müsāvį geldüm, seni taĥsįn ü
sitāyiş ve ĥasūdlaruŋı taĥķįr ü nefrįn iderek. YaǾnį Ǿademden vücūda gelmemde reh-i
Ǿömrde ķader ile dūş-be-dūş oldum. Şöyle ki źāt-ı şerįfüŋ ŝenā vü sitāyiş idüp ĥasūduŋı źem
ü taĥķįr idem. YaǾnį benüm bu ŧarzla gelmem yalŋızca degildür. Belki ķader bile benümle
berāber idi. Ve reh-i Ǿömri anuŋla nihāyete getürdüm, dimekdür.
ﺭﻩ نفرین حسوﺩاﻥ تو ﺭفتم لیکن
2111

Nazım-ı Şirvan’ın türbesine gittiğimde topraktan bana ey şiirin sultanı diye selam geldi.

2112

Ey hükümdar, ömür yolumda kaderle omuz omuza senin övgün ve kıskançların bedduası ile gittim.

1182

2113ﺭفتم

آﻥ نیرﺯﺩ که بگویم بچه عنواﻥ

69. Reh-i nefrįn-i ĥasūdān-ı to reftem lįken
Ān ne-y-erzed ki be-gūyem be-çe Ǿünvān reftem
“Ne-y-erzed” deyinmez ve layıķ degildür, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey pādişāh-ı kişver-i velāyet v’ey şeh-süvār-ı meydān-ı şecāǾat! Reh-i
Ǿömrüm nihāyeti senüŋ ĥasūdlaruŋ taĥķįr ü laǾnet ü nefrįnine dek gitdi. YaǾnį Ǿömrüm
olduķça bed-ħˇāhlaruŋ źem ü taĥķįrleriyle gitdüm. Lįkin ol taĥķįrüŋ nihāyet-i Ǿünvānı ne
ŧarzla olduġını beyān itmek, şāyān-ı ehl-i Ǿirfān degildür. YaǾnį ĥasūdlaruŋ kemāl-i taĥķįrüm
ne ġāyetde olduġını beyān ķılmaķ nāmūs u Ǿārdur. Pes iħfā olındı, dimekdür.
ﺭاﻩ بیحد ثنای تو سپرﺩﻡ این ﺭاﻩ
2114ﺭفتم

نیست ﺭاهی که تواﻥ گفت به پایاﻥ

70. Rāh-ı bį-ĥadd-i ŝenā-yı to sepordem įn rāh
Nįst rāhį ki tevān goft be-pāyān reftem
“Sepordem” ħatm eyledüm dimekden kināyedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķaśįde-i zįver-efzānuŋ iħtitāmını įrād idüp buyurur ki: Ey ber-güzįde-i
evliyā! İntihāsı imkānda olmayan sitāyiş ü ŝenālaruŋuŋ rāh-ı bį-ĥaddini iħtiśār ŧarįķiyle
ħatm-i kelām eyledüm. Zįrā medĥüŋ nihāyet-i rahı bir ŧarįķ degildür ki nihāyetine dek beyān
ķıldum, dimege mümkin ola. YaǾnį evśāf-ı cemįlüŋ vaśśāfı dimege ķādir olamaz ki
nihāyetine dek ŝenā eyledüm. Pes Ǿaczüm kemālde olmaķ ĥasebiyle rāh-ı bį-ĥad ve ŝenā vü
sitāyişüŋ iħtitāma ķarār virildi, dimekdür.
36
Bu Ķaśįde-i Gevher-rįz Ol Şāh-ı Ķurretü’l-Ǿayn Sipāh-ı Muśŧafā AǾnį ǾAliyyü’l-Murtażā
Ĥażretlerinüŋ Medĥ ü sitāyişindedür
[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

چوﻥ گرﺩ باﺩ اﻩ ﺯ خاکم کشد علم

2113

Senin kıskançlarınnın bedduası yolunu gittim ancak hangi ünvan ile gittiğimi söylememe değmez.

2114

Senin sonsuz övgü yoluna gittim ancak bu yol sonuna ulaştım denilebilecek bir yol değildir.

1183

2115غم

بر فرﻕ ﺭﻭﺯگاﺭ فشاند غباﺭ

1. Çün gird-bād-ı āh zi-ħākem keşed Ǿalem
Ber-farķ-ı rūzgār feşāned ġubār-ı ġam
“Gird-bād” kasırġa yeli maǾnāsınadur. “Farķ” tepe ve baş dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Vaķtā ki āhumuŋ gird-bādı merķadüm ħākinden Ǿalem-efrāz ola, fi’l-ĥāl seri rūzgār ve farķ-ı zamāne üzerine ġam-ı ġubārı śaçar. YaǾnį bu Ǿālem-i fānįde dūçār olduġum
āŝār-ı ġam şol vādįlerde idi ki vefātumdan śoŋra eŝer-i ġam merķadümde benümle bile gitdi.
Şöyle ki eger āhumuŋ diyü bādı merķadümden Ǿalemāsā başını cānib-i āsumāna çekerse,
Ǿālemi ġarķa-i ġubār-ı ġam u elem ider. Bir mertebede ki rūzgār-ı ġubār-ı ġam
perįşānlıġından ne olduġın maǾlūm olmaya, dimekdür.
چوﻥ ﺩﻝ بجای خویش بوﺩ کز نهیب ﺩﺭﺩ
2116ﺭﻡ

ﺯین آشیانه ﻃاﺋر آﺭاﻡ کرﺩﻩ

2. Çün dil be-cā-yı ħˇįş buved k’ez-nehįb-i derd
Z’įn āşiyāne ŧāǿir-i ārām kerde rem
“Nehįb” ķorķu ve mehābet dimekdür. “Rem”
[229a]
ürkmek maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Dil-i vaĥşet-ħordemüz maķarr-ı meskenüŋde nice fāriġü’l-bāl u ārām u
āsūde-ĥāl olsun ki derece-i ġāyeti geçmiş derdüŋ mehābetinden bu āşiyāne-i dilden ŧāǿir-i
ārām rem-kerde olmışdur. YaǾnį bu Ǿālem-i fānįde göŋül nice ārām eylesün? Zįrā bu ķadr-i
mehābet-i derdden āşiyāne-i dilden ŧāǿir-i ārāmuŋ kendisi vaĥşet-güzįn olmışdur, dimekdür.
ﺩﺭ عهد من ﺯﺩهر مجو خوﺵ ﺩلی که هست
2117غم

ﺩﺭ شیشه ﺯمانه ﻭجوﺩﻡ جهاﻥ

3. Der-Ǿahd-i men zi-dehr me-cū ħoş-dilį ki hest
Der-şįşe-i zamāne vücūdem cihān-ı ġam
2115

Ah fırtınası toprağımdan sancak kaldırırsa feleğin başına gam tozunu saçar.

2116

Gönül nasıl kendi yerinde olsun ki derdin şiddetinden yuvadaki uysal kuş ürktü.

2117

Benim zamanımda felekte mutluluğu arama. Çünkü benim vücudumun dönemi şişesinde gam dünyası

vardır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Keŝret-i ġamdan iştikā idüp buyurur ki ĥayātum devrinde dehrden ħoş-dilį
vü sürūr esbābını ŧaleb eyleme. Zįrā vücūdum ġamdan muħammer ber-cihān olup sįne-i
zamāneye duħūl eylemişdür. Pes sįne-i zamāne ġam-ı vücūdumla māl-ā-māl olduġı taķdįrde
zamān-ı ĥayātumda dehrden ħoş-dillilik ŧaleb itmek Ǿabeŝdür. Ve’l-ĥāśıl dehrüŋ bir mertebe
ġam-ħorde vü rem-kerdesiyüm ki keŝret-i elem-i ġamı dehre bile iśābet idüp maġmūm u
mükedder olmışdur, dimekdür.
ای ﻁوﺭ ﻭعدﻩ تو فراموشی ﻭفا
2118ستم

ﻭی ﻁرﺯ غمزﻩ تو هم آغوشی

4. Ey ŧavr-ı vaǾde-i to ferāmūşį-i vefā
V’ey ŧarz-ı ġamze-i to hem-āġūşį sitem
“Į” żamįridür dil-berüŋ, bu beytde ķāǾide-i şuǾarā üzere taġazzülāne buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān-ı bį-emān sen cihānuŋ bį-vefālarındansuŋ ki hemįşe vaǾdüŋ ŧavr u
ŧarzı ferāmūşį-i vefādan ġayrı degildür. YaǾnį sensüŋ ol bį-raĥm ki dāǿimā eyledigüŋ vaǾdüŋ
Ǿādeti vefāyı ferāmūş idüp nā-yāb ider. Ve daħı senüŋ tįr-i ġamze-i Ǿāşıķ-kuşüŋ ŧavr u ŧarzı
hemān der-āġūşį-i sitemdür. YaǾnį ġamze-i bį-emānuŋ ĥāmil olduġı emtiǾa-i sitem ü
teǾaddįden ġayrı degildür tā ki Ǿāşıķı ĥużūra daǾvet idüp ġamzenüŋ der-āġūşı olduġı sitem
ile dil-şikest idüp ĥużūrında rānde ideler. Veyāħūd bu beytüŋ mażmūnı yine dehre ħiŧāb ola.
Bu edā ile ki ey dehr-i bį-vefā senden nice emniyet taĥśįl itmek imkānda olur ki vaǾdüŋ
ŧavrınuŋ pįşesi dāǿimā ferāmūşį-i vefādur. Ve daħı tįr-i ġamzeŋüzüŋ ŧavr u edāsı hemįşe derāġūşį-i sitemdür. YaǾnį ġamzeŋüŋ işi güci hep sitemdür. Pes Ǿāşıķ-ı derdmend bu ķadar
ālām-ı dehre nice tāb-āver olup ħoş-dil olsun ki işüŋ hep ĥįleden ġayrı degildür. Pes böyle
iken yine:
ﺫﻭﻕ غم توشانه کش ﻁرﻩ ﻁرﺏ
2119الم

شوﻕ لب تو سرشکن شحنه

5. Źevķ-i ġam-ı to şāne-keş-i ŧurre-i ŧarab

2118
2119

Ey sözünün tavrı vefayı unutmak olan ve ey gamzenin tarzı zulümle beraber olan.
Senin kederinin şevki eğlence saçının tarayıcısıdır ve senin dudağının neşesi dert bekçisinin başını

kırmıştır.
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Şevķ-i leb-i to ser-şiken-i şaĥne-i elem
“Ser-şiken” başını ķırmaġa dirler. “Şaĥne” żābiŧ ve śubaşı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey fitne-engįz-i Ǿālem! Ġam u ġuśśanuŋ źevķi bir mertebede şāne-keş ve
ārāyiş-i ŧurre-i ŧarabdur ki yaǾnį ġam-ı Ǿaşķuŋ leźźeti bir mertebededür ki gūyiyā ŧarabuŋ
ŧurresine şāne-keş ü ārāyiş[229b]
baħşdur. Ve daħı kehribār-ı leb-i laǾlüŋ şevķi şaĥne-i elemüŋ ser-şikenidür. YaǾnį şevķ-i lebi
elem şaĥnesinüŋ başını ķırıcudur. Belį Ǿāşıķuŋ ŧarabı ġam-ı Ǿaşķ-ı cānāndan zįnet-yābdur.
Keźālik şevķ-i leb-i laǾl-i dil-dār dil-i Ǿāşıķda pāyidār iken şaĥne-i elemden ne bāk. ǾĀlem
ber-ŧaraf pervāsı degildür.
اﺯ ﻭعدﻩ تو شوﻕ بتشویش مبتال
2120متهم

ﻭﺯ عشوﻩ تو فتنه به آشوﺏ

6. Ez-vaǾde-i to şevķ be-teşvįş mübtelā
V’ez-Ǿişve-i to fitne be-āşūb müttehem
Maĥśūl-ı Beyt: VaǾd-i Ǿadem-i vefādan şevķüŋ kendisi mübtelā-yı teşvįş ü ġuśśa olacaġı ve
Ǿişve-i dil-ber fitnenüŋ sebeb-i keŝretine bādį ve fitnenüŋ kendisi mübtelā olduġı cerāǿimiyle
beyne’n-nās mücrim ü müttehem düşecegini beyān iderek buyurur ki ey cānān! Senüŋ vefāsı
olmayan, o Ǿādį şevķ ü sevdāŋuŋ mübtelā-yı ġuśśa vü teşvįşine bādį olup Ǿişve-i Ǿālemāşūbuŋ daħı fitnenüŋ kendisini bulaşıķlıġla mücrim ü müttehem düşürmişdür. YaǾnį şevķ ü
fitne ki vücūd varlıġından münezzeh olup ancaķ ismvār fiǾl-i heyūlāyį iken vefāsı olmayan
vaǾdüŋ bir mertebe ŧannāz u ĥįle-sāzdur ki şevķüŋ kendisini mübtelā-yı ġuśśa vü teşvįş idüp
Ǿişve-i Ǿāşıķ-sūzuŋ daħı fitnenüŋ kendisini mānend-i şaħś-ı maĥrem ü müttehem düşürüp
ķorķudan baş çıķarmaz oldı, dimekdür.
آشوﺏ ﺩﻝ ﺯ فتنه ﺯلف تو گشته بیش
2121کم

2120

تشویش جاﻥ ﺯ شیوﻩ چشم تو گشته

Senin sözünden dolayı şevk karışıklığa yakalanmış ve senin cilvenden dolayı fitne kargaşa ithamında

buluyor.
2121

Gönlün karışıklığı senin saçının fitnesinden dolayı daha beter olmuş. Canın karışıklığı senin gözün

şivesinden dolayı azalmıştır.
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7. Āşūb-ı dil zi-fitne-i zülf-i to geşte bįş
Teşvįş-i cān zi-şįve-i çeşm-i to geşte kem
“Āşūb” ziyāde ķarışıķlıġa dirler. “Teşvįş” ġuśśa vü ġāǿile dimekdür. Pes iśābet-i şįve-i cānān
ile cān-ı Ǿāşıķ helāke varup ġayrı ol helāk olmaķlıġa teşvįş ü ġuśśadan ħalāś olduġını beyān
ile buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Senüŋ zülf-i dil-firįbüŋ keŝret-i fitnesi Ǿaźābından āşūbį-i dil
ziyāde oldı. Şöyle ki çeşm-i fettānuŋ şįvesinden teşvįş-i cān noķśān oldı. YaǾnį zülf-i dilfirįbüŋ nihāyetsüz fitnesinden göŋül bir ĥāle vardı ki cān ibtidālarda şįve-i çeşm-i siĥrāferįninde ħavf iderken şimdi āsūde-ĥāl oldı. Zįrā cān helāke varınca teşvįş ü ġuśśadan ħalāś
olur. Pes ey cān! Zülf-i dil-āşūb ve şįve-i çeşm-i Ǿāşıķ-sūzuŋdan bu Ǿalāmetler śādır oldı,
dimekdür.
بخشد هزاﺭ کشته چشم ترا حیاﺕ
2122عدﻡ

لعلت لطیفه ای که برﻭﻥ آﺭﺩ اﺯ

8. Baħşed hezār kuşte-i çeşm-i to-rā ĥayāt
LaǾlet laŧįfeį ki birūn āred ez-Ǿadem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Beyt-i evvelįde beyān olduġı üzere hezār kuşte-i çeşm-i siĥrefşānuŋa necāt u ĥayāt baħş eyler. Şol laǾl-i lebüŋ leŧāǾifi ki Ǿademden žuhūra getürür. YaǾnį
hezār kuşte-i çeşmüŋ olan Ǿāşıķānuŋ ervāĥuŋ tekrār baħş itmege ķādirdür. Şol laǾl-i lebüŋ
laŧįfesi ki
[230a]
Ǿademden žuhūr idüp Ǿāşıķı nüvāziş itmege dimekdür.
ﺯاعجاﺯ حسن توست که کلک قضا نسوخت
2123ﺭقم

برلعل آتشین خط سبزﺕ چو ﺯﺩ

9. Zi-iǾcāz-ı ĥüsn-i tost ki kilk-i ķażā ne-sūħt
Ber-laǾl-i āteşįn ħaŧŧ-ı sebzet çü zed raķam
2122

Senin lal renkli dudağın yokluktan çıkardığı bir güzel söz ile gözünün öldürdüğü binlerce kişiye hayat

bağışlar.
2123

Ateş renkli dudağının üzerine yeşil hattı çizdiğinde kaderin kalemi yanmaması sadece senin güzelliğinin

mucizesinden dolayıdır.
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“LaǾl” leb-i cānāndur ki laǾl gibi surħdur. “Ħaŧŧ-ı sebz” daħı ol laǾl-i lebüŋ eŧrāfına nüviştei kilk-i ķażā olan mūy-ı nev-žuhūrdur. Ve ol mūy-ı nev-žuhūra istiǾāre ŧarįķiyle “ħaŧŧ-ı sebz”
tesmiye itmişlerdür.
MıśrāǾ:
Ħaŧŧ-ı sebzine ķalem çeşmine ķurbān olayum
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Kilk-i ķażā laǾl-i āteşįn üzerine ħaŧŧ-ı sebzi naķş eyledügi
hengāmda iĥrāķ bi’n-nār2124 olmaduġı ancaķ iǾcāz-ı ĥüsnüŋ himmeti bereketidür. YaǾnį lebi laǾlüŋ ki āteş-i muĥrįķdür, kilk-i ķażā eŧrāfında ħaŧŧ-ı sebzi zebr2125 iderken iĥrāķ olmayup
ħalāś olduġı ĥüsnüŋ muǾcizesi sendendür. Yoħsa ķaçan kilk-i ķażā ol āteşden taħlįś-i girįbān
idebilürdi, dimekdür.
گیرﺩ بهر ﺩﻭ ﺩست سر خوﺩ اجل ﺯبیم
2126ستم

جایی که غمزﻩ تو کشد خنجر

10. Gįred be-her dü dest ser-i ħod ecel zi-bįm
Cāyį ki ġamze-i to keşed ħançer-i sitem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Bir yerde ki ġamze-i Ǿālem-şikāruŋ ħançer-i sitemi niyāmında
meslūl iderek żiyā-yı şaǾşaǾası ķaśd-ı ķıtāle maĥbūl olursa, ecel ki ħavf-ı helākdan emįndür
ol vaķt ħançer-i sitemkāruŋdan o gūne mehābeti görince fi’l-ĥāl ķorķudan bedenin boynına
siper idüp taħlįś-i girįbān içün ķaśd-ı firār ider, dimekdür.
لعل حیاﺕ بخش تو جایی که ﺩﻡ ﺯند
2127ﺩﻡ

نبوﺩ مسیح ﺭا ﺯخجالت مجاﻝ

11. LaǾl-i ĥayāt-baħş-ı to cāyį ki dem zened
Ne-b’ved Mesįĥ-rā zi-ħacālet mecāl-i dem

2124

Bir insanı diri diri ateşte yakma cezâsı.

2125

Derkenar: “Zeber” yazmaķ dimekdür, ǾArabįde ki mefǾūlı “mezbūr”dur.

2126

Senin gamzenin zulüm hançerini çektiği yerde ecel korkudan kendi kafasını iki eli ile tutar.

2127

Senin hayat verici lal renkli dudaklarının üflediği yerde Mesih utancından nefes alamaz.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey dil-dār-ı kāǿināt! Şikār şol maĥalde ki laǾl-i ĥayāt-baħşuŋ dem-āvere.
YaǾnį ārzū-keş-i nāŧıķa ola. Ġayrı mimlenmege ki Mesįĥ Ǿaleyhi’s-selām ĥicābdan dem
urmaġa mecālį ķala. YaǾnį ol maĥalde ki sen nāŧıķa-perdāz olansuŋ, Mesįĥ ĥicābından dembeste ķalur, dimekdür. Ve bu beyt kehribāruŋ meżāmįn-i žāhirinden baǾżı zāhid-i ħuşkuŋ
iǾtiķādı żaǾįfü’l-muǾtādı pejmürde-i ħazān-ı cehl olsa baǾįd degildür. Ammā ulü’l-ebśār ve
śāĥib-Ǿirfān źevātuŋ nezd-i daķįķa-şināslarında pūşįde vü nihān degildür ki “laǾl”den murād
lebdür, ĥarf-i “lām” otuzdur ĥarf-i “bā” ikidür ki otuz iki olur. Pes ĥurūf-ı muķaŧŧaǾāt
dörtdür. “Pā” “jā” “ça” “gā” yigirmi sekiz ĥarfle dört ĥarf cümlesi otuz iki olur ki Ķurǿān-ı
Ǿažįmu’ş-şān bu ĥurūfāt ile ķırāǿat olınur. İmdi gerek Cenāb-ı Ĥayyun Lā-yemūt olan Allāhu
Źü’l-celāl bu ĥurūfātuŋ ĥāmil olduġı Ķurǿān-ı Kerįmu’ş-şānuŋ istinŧāķında ve gerek beşerüŋ
lisān-ı şükr-efşānından bu otuz iki ĥurūfuŋ ĥāmil olduġı Ķurǿān-ı muǾciz-beyānuŋ
nāŧıķasıyla dem ursun. Mesįĥ Ǿaleyhi’s-selām bu vādįde dem-beste ķalduġı śūretde maĥalli istiġrāb mı olur. Zįrā bu muǾcize-i ħāriķa-i
[230b]
kübrā-yı Muĥammedįdür, ǾĮsā’ya maħśūś degildür. Bu taķdįrce laǾl-i ĥayāt-baħş-ı cānān
dem urduġı yerde Mesįĥ’üŋ ħacāletden dem urmaġa mecālį ķalmaz, didüginde iştibāh
yoķdur.
هم خوﺩ بگو ﺭﻭا بوﺩ ای بی ﻭفا که من
2128محترﻡ

محرﻭﻡ باشم اﺯ تو ﻭ اغیاﺭ

12. Hem ħod be-gū revā buved ey bį-vefā ki men
Maĥrūm bāşem ez-to vü aġyār muĥterem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Bālāda źikr olınduġı üzere ĥüsnüŋde bu ķadar ķābiliyet ve bu
rütbelerde cemālüŋ kemāliyeti der-kār iken ben vuślatuŋdan maĥrūm olup aġyār muĥterem
ü mükerrem olmaķ lāyıķ mıdur? Ey bį-vefā! Ġayrı inśāf idüp bunı daħı sen kendiŋ beyān
ķıl. YaǾnį ey bį-vefā! Sen ki ĥüsnde Ǿālį-cenābsuŋ. Ve bende daħı bu mertebe Ǿaşķ u
maĥabbetüŋe ve ħulūś-ı śadāķatüŋe istiǾdād u ķābiliyet vāķıǾ iken beni maĥrūm idüp aġyārı
vuślata şāyān görmek şān-ı maĥbūbān mıdur? İnśāf idüp kendiŋ söyle, dimekdür. Bu
beytden tā beşinci “ħˇāhem şoden maĥkeme-i Ǿadl” beytine varınca cidāliye taǾbįr olınur,

2128

Kendin söyle ey vefasız bu reva mı ki ben senden mahrum kalırken yabancılar yabancılar itibarlıdır.
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dimekdür. İster ki ben senüŋ bu mertebelerde sitāyişgerüŋ iken beni bıraġup āħeri iħtiyār
itmek ve daħı:
محرﻡ ببزﻡ ﻭصل تو غیر ﻭ مرا ﺯبیم
2129حرﻡ

مرﻍ امید پر نزند گرﺩ آﻥ

13. Maĥrūm be-bezm-i vaśl-ı to ġayr u me-rā zi-bįm
Murġ-ı ümįd pür ne-zened gerd-i ān ĥarem
“Gird” eŧrāf maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Beni bu ķadar śadāķatle bıraġup aġyārı iħtiyār itdükden başķa senüŋ sebeb-i
zindegānum olacaķ vuślat bezminde ġayrı kimesne kām-yāb olup ben bį-çārenüŋ ise murġı ümįdüm bir kez ol ĥarem-i vuślatuŋ eŧrāfında ķanad urmaya. Ve daħı:
ﺩست افکنی بدﻭﺵ ﺭقیباﻥ برغم من
2130بخم

ﻭﺯ چنگ من برﻭﻥ کشی آﻥ ﺯلف خم

14. Dest efkenį be-dūş-ı raķįbān be-raġm-ı men
V’ez-çeng-i men birūn keşį ān zülf-i ħam-be-ħam
Maĥśūl-ı Beyt: Vuślat bezminde āħeri kām-yāb idüp beni maĥrūm bıraķduķdan başķa ey bįvefā! Lāyıķ mıdur ki raķįbler omuzlarına sįm-sāǾidüŋ benüm raġmuma śarup anları ħoş-dil
iderek ol zülf-i ħam-be-ħamı benüm çengümden bįrūn eylersüŋ. YaǾnį buŋa raġmen raķįbānı
kām-yāb eyledükden śoŋra Ǿālem ile ceng ü cidāl eyledügüm zülfüŋi yine benden dirįġ
ŧutarsuŋ. Yāħūd ol zülf-i ħam-şodeyi benüm pençemden ŧışra ve dūr ŧutarsuŋ. Ve daħı:
من جاﻥ ﺩهم برای تو آﻥ لعل ﺭﻭﺡ بخش
2131ﺩﻡ

اﺯ معجز مسیح ﺯند با ﺭقیب

15. Men cān dehem berāy-ı to ān laǾl-i rūh-baħş
Ez-muǾciz-i Mesįĥ zened bā-raķįb dem

2129

Senin kavuşma meclisinde yabancılar mahremken benim umut kuşum korkudan o haremin etrafında

uçamaz.
2130

Bana rağmen rakiplerin omzuna elini atarken o kıvrımlı zülfü benim avuçlarımdan çekip alırsın.

2131

Ben senin için can veririm ama o Mesih’in mucizesinden can bağışlayıcı dudakların rakiplerle vakit geçirir.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey bį-vefā! Baŋa raġmen ol sįm-sįmā olan bāzūŋı dūş-ı raķįbāna aŧup anları
kām-yāb idüp beni maĥrūm bıraķduķdan başķa ben bį-çāre āteş-i maĥabbetde iĥrāķ olduġum
laǾl-i rūĥ-baħşuŋ içün cān u dil telef itmiş iken yine ol laǾl-i rūĥ-baħşuŋ varup Mesįĥ’e
mensūb dem-i muǾciz-tevǿemi raķįbleriyle ursun. Ve daħı:
با ﺩﻭستاﻥ بکینی ﻭ با ﺩشمناﻥ بمهر
2132الجرﻡ

منبعد اگر سلوک تو این است

16. Bā-dūstān be-kįnį vü bā-düşmenān be-mihr
Min-baǾd eger sülūk-ı to įn est lā-cerem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey bį-vefā, ben cān u dili fedā itmiş olduġum laǾl-i rūĥ-baħşuŋ enfās-ı
[231a]
ǾĮseviyesin bizden dirįġ ve bir alay raķįbler ile hem-dem olduġı kabāĥatden başķa benüm
gibi dūst-ı śādıķu’l-cānān ile dāǿimā kįn ü buġż ile olduķdan başķa bir alay raķįb ve
düşmenler ile mihr ü maĥabbet tertįb iderek anlar ile imrār-ı zamān itmekden büyük nice
birince olmaķ iĥtimāli vardur. Pes ey cānān! Bundan śoŋra maǾlūmdur itme lüzūmuŋ? eger
sülūkuŋ yine ke’l-evvel lā-cerem pend ü nuśĥumdan fāǿidemend olmayup aġyār ile geşt ü
güźār ve raķįbler ile imrār-ı zamān iderek ben derdmendi giriftār-ı āteş-i hicrān itmek muǾtād
idüp yine sülūkuŋdan rücūǾ itmez iseŋ maĥall-i iştibāh degildür ki:
خواهم شدﻥ بمحکمه عدﻝ تا شوﺩ
2133حکم

ﻁبع سلیم عاﺩﻝ شاﻩ جهاﻥ

17. Ħˇāhem şoden be-maĥkeme-i Ǿadl tā şeved
ŦabǾ-ı selįm-i Ǿādil Şāh Cihān ĥakem
“Ĥakem” ĥükm idici maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Min-baǾd eger sülūkuŋ ve ŧabǾ-ı sitem-āmizüŋ bālāda meźkūr
minvāl üzere olursa, lā-cerem Ǿadālet maĥkemesine varursam şöyle ki ol Ǿadālet maĥkemesi
cihān ĥükm-i pādişāhuŋ ĥużūrıdur tā ki ŧabǾ-ı selįm olup žulm ü taǾaddįden kef-i yed idesüŋ.
Ve’l-ĥāśıl seni terbiye içün maĥkeme-i Ǿadle varup şekvā iderüm, dimekdür.
2132

Dostlarla kin içinde ve düşmanlarla sevgi içindesin. Bundan sonra gidişatın çaresiz böyle olacak.

2133

Şah Cihan’ın adaletli ve sağlam tabiati hükümdar olsun diye adalet mahkemesine baş vuracağım.
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سلطاﻥ ﺩین ﻭصی نبی قهرماﻥ شرﻉ
2134کرﻡ

شاﻩ نجف علی ﻭلی معدﻥ

18. Sulŧān-ı dįn vaśį-i Nebį ķahrāmān-ı şerǾ
Şāh-ı Necef ǾAlį Velį-i maǾden-i kerem
Maĥśūl-ı Beyt: Ol śāĥib-i Ǿadl ü dād, pādişāh-ı Ǿālem-penāh sulŧāndandur ve Ĥażret-i Nebį
śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ vaśįsi ve şerįǾat-ı muŧahharanuŋ ķahramānı Şāh-ı Necef ve
maǾden-i kerem ǾAliyy-i Velį Ǿaleyhi’s-selāmdur. YaǾnį senden bu śıfat ve bu şān ile
muttaśıf pādişāh-ı Ǿadālet-penāha şekvā iderüm, dimekdür.
آﻥ ﻭاهب النعم که ﺯ ﺩاﻭﻭﺩ نطق اﻭ
2135نعم

نشنید گوﺵ آﺯ بجز نغمه

19. Ān vāhibü’n-niǾam ki zi-Dāvūd-ı nuŧķ-ı ū
Ne-ş’nįd gūş-ı āz be-cuz naġme-i niǾam
Maĥśūl-ı Beyt: Ol vāhibü’n-niǾam2136 źāt-ı sütūde-śıfat ki anuŋ şįrįn ü leźįź āvāz-ı
Dāvūdiyyesinden śorsaŋ kendisi niǾam u iĥsān naġmesinden ġayrı bir āvāz istimāǾ
itmemişdür. YaǾnį ol niǾmetler hįbe idici źāt-ı şerįf ki anuŋ Ĥażret-i Dāvūd’a mensūb şįrįn
śadāsından sorsaŋ kendisi niǾmetler ve iĥsānlar āvāzesinden ġayrı bir āvāz istimāǾ
itmemişdür, dimekdür.
اﻭﻝ به آﺏ چشمه کوثر ﻭضو کند
2137قسم

جبریل گر بخاک جنابش خوﺭﺩ

20. Evvel be-āb-ı çeşme-i Kevŝer vuđū koned
Cibrįl ger be-ħāk-i cenābeş ħored ķasem

2134
2135

Din sultanı, Hz. Peygamberin varisi, şeriat kahramanı, Necef şahı veli olan, cömertlik madeni Ali.
O nimetler bağışlayıcı ki onun sözünün Davud’undan hırs kulağı evet nağmesinden başka bir ses

duymamıştır.
2136

Derkenar: “Vāhib” baġışlayıcı ve iĥsān idici dimekdür.

2137

Cebrail eğer o hazretin toprağına ant içecekse ilk önce Kevser pınarının suyu ile abdest alır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ol sulŧān-ı dįn ve ķahramān-ı şerǾ-i mübįn ve vaśįyy-i nebį-i Seyyidü’lǾālemįn ǾAlį-i Ǿālį-ķadrdür ki ol źāt-ı sütūde-śıfatuŋ fi’l-meŝel Cibrįl-i Emįn Ǿaleyhi’s-selām
ħāk-i pāk-i āsitān-ı bülend-eyvānı üzerine ķasem ider ise ibtidā varup cennet-i aǾlāda māǿ-ı
Kevŝer’den
[231b]
vuđū idüp andan edā-yı ķasem ider, dimekdür.
عزﻡ ﻁواﻑ کعبه ﺯکویش چناﻥ بوﺩ
2138ﺯیم

کایند اﺯ برای تیمم برﻭﻥ

21. ǾAzm-i ŧavāf-ı KaǾbe zi-kūyeş çünān buved
K’ā-yend ez-berāy-ı teyemmüm birūn zi-yem
Maĥśūl-ı Beyt: Ol vāhibü’n-niǾam olan şehenşāh-ı Ǿālemüŋ kūy-ı saǾādetinden gidüp ve
KaǾbe-i Şerįf’i ŧavāf ancılayın olur ki gūyā deŋizden teyemmüm içün ŧaşra geleler. YaǾnį
baĥrden çıķup ŧaşralarda teyemmüm itmek ne ise anuŋ dergāhından gidüp ŧavāf-ı KaǾbe
itmek daħı ancılayındur. Nitekim dimişlerdür.
Beyt:
کای خانه پرستاﻥ؛ چه پرستید گل ﻭ سنگ
2139

آﻥ خانه پرستید که خاصاﻥ ﻁلبیدند

K’ey ħāne-perestān çe perestįd gil ü seng
Ān ħāne perestįd ki ħāśān ŧalebįdend
اﺯ قدﺭ خواستم که فلک خوانمش قضا
2140ﻭﺫﻡ

گفت ای بری ﺯ شیوﻩ تمیز مدﺡ

22. Ez-ķadr ħˇāstem ki felek ħˇānemeş ķażā
Goft ey berį zi-şįve-i temįz-i medĥ ü źem
ĶıŧǾa:
“Berį” dūr maǾnāsınadur.
2138

Onun mahallesinden kabeyi tavaf etmeye gitmek, denizden teyemmüm etmek için çıkmaya benzer.

2139

Ey hane sevenler! neden kil ve taşa taparsınız, saf ve seçkin olanların sevdiklerine tapın.

2140

Değer yönünden onun felek olduğunu söylemek istedi ama kader, ey övgü ve yergiyi birbirinden ayırt

edemeyen, dedi.
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Maĥśūl-ı Beyt: Bu ķadar evśāf-ı müteǾaddideden śoŋra ol şehenşāh-ı Ǿālemi ķadr u Ǿažameti
cihetinden felek ismiyle tesmiye itmek murād eyledi. YaǾnį bu rütbelerde ķadr-i muǾallāsını
görince meger bu źāt felekdür ġayrı degildür, dimesin murād eyledügümde, fi’l-ĥāl ķażā bu
aĥvāle muŧŧaliǾ olıcaķ baŋa ħiŧāb idüp didi ki: Ey medĥ ü źemmi temyįzden dūr olan ebleh!
اﻭ ﺭا سپهرگویی ﻭ این ننگری که هست
2141ستم

اﻭ منبع عطوفت ﻭ این مصدﺭ

23. Ū-rā sipihr-gūyį vü ne-nigerį ki hest
Ū menbaǾ-ı Ǿaŧūfet ü įn maśdar-ı sitem
“Maśdār” ism-i mekāndur śudūr idecek maĥal dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķażā baŋa ħiŧāb didi ki: Ey medĥ ü źemm temyįzinde nāķıśü’l-idrāk olan!
Ol źāt-ı Ǿadįmü’l-emŝāli ne vechile sipihre nisbet itmek imkāndadur ki şāh-ı Ǿālem, maǾdeni Ǿaŧūfet ve menbaǾ-ı merĥamet olup sipihr-i cefā-cū ise maśdār-ı sitem ve mažhar-ı elem
olduġuŋı görmesün. YaǾnį ey ǾUrfį! Görmeyesüŋ ki şāh-ı memdūĥu’ş-şiyem maǾden-i
Ǿaŧūfet ü şefķatdür. Ve sipihr ise maśdār-ı sitem ü elemdür. Pes ne ĥüsn-i žannile şāhı sipihre
nisbet itmek istedüŋ? dimekdür.
اندﻭﺯﺩ اﺯ عباﺩﺕ ایزﺩ عدﻭی اﻭ
2142صنم

اجری که برهمن برﺩ اﺯ ﻁاعت

24. Endūzed ez-Ǿibādet-i Yezdān Ǿadū-yı ū
Ecrį ki Brehmen bered ez-ŧāǾat-ı śanem
“Endūzed” ķazanur, dimekdür. “Brehmen” keşįş dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol sulŧān-ı dinüŋ Ǿadūsı olan bed-nām! Ǿİbādet-i Ħudā’dan ol şeyǿi kesb eyler
ki yaǾnį ol źāt-ı şerįfe Ǿadāveti vāķıǾ iken Ħudā-yı Lem-yezel ĥażretlerine Ǿibādet iderse daħı
Ǿibādetüŋe Ǿivaż ol bir ecri kesb ider ki Brehmen ŧāǾat-i śanemden iķtibās idegelmişdür.
خوابد اگر به پهلوی ﺩاماﺩ لطف اﻭ

2141

Ona felek diyorsun ama onun merhamet kaynağı bunun ise zulmün kaynağı olduğuna bakmıyorsun.

2142

Onun düşmanı Allah’a ibadet ederek kâhinin putlara itaat ettiğinden aldığı sevabı alır.
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2143غم

حاصل شوﺩ بنقطه شاﺩی عرﻭﺱ

25. Ħˇābed eger be-pehlū-yı dāmād-ı luŧf-ı ū
Ĥāśıl şeved be-noķŧa-i şādį Ǿarūs-ı ġam
Maĥśūl-ı Beyt: Ol vāhibü’n-niǾam ve śāĥibü’l-keremüŋ luŧf u iĥsānı dāmādı pehlūsına fi’lmeŝel Ǿarūs-ı ġam uyķu eylerse yaǾnį Ǿarūs-ı ġam ki dāǿimā śaġįr ü kebįr-i ġumūm andan
tevellüd ider, eger varup ol şāh-ı muǾallā-ķadrüŋ luŧf u keremi dāmādınuŋ pehlūsında ħˇāb
iderse fi’l-ĥāl kendinden śanǾat-ı ġam maĥv olup neşāŧ u sürūr nuŧfesiyle
[232a]
ĥāmile olup hep sürūr u ĥubūr ŧoġurūr, dimekdür.
مشاﻁه ﻭالیتش اگر ﺯیب گر شوﺩ
2144صنم

ﺯ اعجاﺯ عیسوی کند آﺭایش

26. Meşşāŧa-i velāyeteş eger zįbger şeved
Zi-iǾcāz-ı ǾĮsevį koned ārāyiş śanem
“Meşşāŧa” gelin düziciye dirler. “Ārāyiş”den murād iĥyādur. YaǾnį ĥayāt-baħş iderdi,
dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol zįnet-baħş-ı meclis-i aĥbāb olan Ĥażret-i Şāh-ı Ekrem’üŋ velāyet
meşşāŧası eger irtikāb ideydi yaǾnį murād-ı Ǿaliyyesi taǾalluķ ideydi ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selāma
maħśūś muǾcizler ile śanemleri iĥyā iderdi. YaǾnį ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām enfās-ı muǾcizintimāsıyla mevtāları iĥyā idegelmiş ise de bu źātuŋ muǾcizeleri iĥyā-yı śuver ü śanem
iderdi, dimekdür. Bu reviş śūfiyye-i ǾAcem deǿblerindendür ki velāyet-i Şāh-ı Merdān
nübüvvet-i benį İsrāǿįl’den efđaldür, dirler. Eśaĥdur, disem daħı cāǿizdür.
ای ﻁوﻑ باﺭگاﻩ تو پیرایه شرﻑ
2145قدﻡ

ﻭی ﺩﻭﺩماﻥ جاﻩ تو همسایه

27. Ey ŧavaf-ı bārgāh-ı to pįrāye-i şeref
V’ey dūdmān-ı cāh-ı to hem-sāye-i ķıdem

2143

Eğer gam gelini onun lutfunun damadının yanında yatarsa sevinç nutfesine hamile kalır.

2144

Onun velayetinin süsleyicisi eğer işe koyulursa İsa’nın mucizesi ile putları canlandırır.

2145

Ey ki sarayını tavaf etmek şeref süsü ve ey ihtişamının hanedanı ezelin komşusudur.

1195

Maĥśūl-ı Beyt: “Ħˇāhem şoden be-maĥkeme-i Ǿadl” beytinden bu beyte gelince māżį
taǾbįriyle sitāyiş ü ŝenā idüp bundan böyle müstaķbel irādeyle buyurur ki: Ey şāh-ı zemįn ü
zamān bārgāh-ı Ǿarşāsāŋı ŧavāf u ziyāret itmek şerefüŋ pįrāyesi vü zįnetidür. Ve daħı cāh u
celālüŋ dūdmānı ĥimāye-i ķıdemdür. YaǾnį maħlūķsuŋ ammā Ǿažamet ü celāletüŋ ķabįlesi
idrāk-ı nevǾ-i benį ādemden ħāric olmaġın ķıdeme hem-civārsuŋ. Bu beytüŋ tafśįli nūr-ı
Muĥammed’üŋ ħilķati baħşında olan ebyātlardan maǾlūm olur. Zįrā Muĥammed śallallāhu
Ǿaleyhi ve sellem mecmaǾu’l-baĥreyndür ki anuŋ biri ĥudūŝ ve biri ķıdemdür. Ĥażret-i ǾAlį
nūr-ı Nebį ile bir vücūd olmaları ĥasebiyle ĥimāye-i ķıdem diyü beyān itdi. MaǾnāsı ehline
maǾlūmdur. Taŧvįle ne ĥācet.
هرگز ﺯمین ﺭﺯﻡ تو اﺯ خوﻥ نگشت خشک
2146بنم

اﺯ بسکه خنجر تو ﺭسانید نم

28. Hergiz zemįn-i rezm-i to ez-ħūn ne-geşt ħuşk
Ez-bes ki ħançer-i to resānįd nem-be-nem
“Resānįd nem-be-nem” bir yaşlıķ henūz ķurumadan ġayrısı üzerine terāküm itmekden
Ǿibāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şeh-süvār-ı düşmen-şikāf! Aślā rezm ü ĥarbüŋ zemįni ħuşk olmamışdur.
Tįġ-i ħūn-rįzüŋ ol ķadar ķat-be-ķat nem ve yaşlıķ irişdürmesinden yaǾnį şemşįr-i Ǿadūtedmįrüŋ ol ķadar ķat ķat dökmişdür ki rūy-ı zemįn bir gün ķuraķ görmemişdür, dimekdür.
ﺩﺭ باﻍ فطرﺕ تو مسیحاست یک نسیم
2147خاﺩﻡ

ﺩﺭ موﺝ حشمت تو سلیمانست یک

29. Der-bāġ-ı fıŧrat-ı to Mesįĥāst yek nesįm
Der-mevc-i ĥaşmet-i to Süleymānest yek ħādim
“Ĥaşmet” heybet maǾnāsınadur

2146

Hiçbir zaman senin savaş meydanın kandan kurumadı. Çünkü senin hançerin nem üste nem getirdi.

2147

Senin fıtrat bahçende her bir rüzgâr bir Mesih’tir ve senin ihtişam dalganda her bir hizmetçi Süleyman’dır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey şāh-ı źü’l-kerem! Fıŧrat u ħilķatüŋ bāġında Mesįĥā yek nefesdür. Şöyle ki
ĥaşmet ü śavletüŋ mevcinde Süleymān bir ħādimdür. YaǾnį saŋa nisbet bunlar ancaķ
ħādimlerüŋdür.
آﻥ کینه پرﻭﺭی که ﺯ بغض تو ﺩﻡ ﺯند
2148ﺭقم

ﻭآﻥ خوﻥ گرفته ای که بکینت کشد

30. Ān kįne-perverį ki zi-buġz-ı to dem zened
V’ān ħūn-girifteį ki be-kįnet keşed raķam
[232b]
ĶıŧǾa: “Ħūn-girifte” luġatde ķanı ķurumuş, dimekdür. Murād maķrūzluķdan Ǿibāretdür.
BaǾżılar murād MuǾāviye laǾnetullāhi Ǿaleyhdür, didiler şöyle ki bir gün Selmān-ı Fārisį
ĥażretlerinden Ŧūbā MuǾāviye müsteĥaķ-ı terbiye olup emr-i resūlü’ŝ-ŝaķaleyn śallallāhu
Ǿaleyhi ve sellem ile ǾAlį-i Ǿālį-ķadr Ǿaleyhi’s-selām meǿmūriyeti mūcebince çend kelimātı naśįĥat-āmįzi didükde yā ǾAlį, ben eşref-i benān-ı Süfyān’um. Pes bu miŝillü kelimātı baŋa
ħiŧāb itmek ne ĥiddetdür, diyü redd-i cevāb idicek, ol źāt daħı ĥaydarāne bir naǾra-i Zühreşikāf urdı ki olduķları maĥalde vāfir kimesneler bį-ħod u bį-hūş yere düşdiler. MuǾāviye
daħı ol naǾraya tāb-āver olamayup ħūn-girifte olduġı ĥālde çehre-i nuĥūset-peyvestleri
üzerine düşdi.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol pür-kįn ü ĥased-perver ki senüŋ buġżuŋdan ötüri dem urur. Yāħūd dem
urdı. Ve ol ħūn-girifte bed-baħt ki saŋa kįn olmaķ içün raķam çeker. YaǾnį ǾAlį’ye buġz u
Ǿadāvet idüŋ diyü Ǿāleme nāmeler taĥrįr iden siyeh-rū.
با تیغ ﺭﻭﺯگاﺭ کند قصد کاﺭﺯاﺭ
2149قدﻡ

با قهر کرﺩاﺭ بمیداﻥ نهد

31. Bā-tįġ-i rūzgār koned ķaśd-ı kārzār
Bā-ķahr-ı kirdār be-meydān nehed ķadem
“Kārzār” cidāl güni dimekdür.

2148

Sana düşmanlığından bahseden o kin besleyici ve kininden dolayı yazan kanı çekilmiş.

2149

Felek kılıcı ile savaşmaya yönelir ve tanrı gazabına karşı çıkarak meydana adım atar.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt-ı muǾteber! Şol bir kįn-perver ki saŋa buġzdan ötüri lisānından nuŧķ
çıķa. Ve ol ħūn-girifte ki saŋa kįn ü buġz olsun içün kitābında taĥrįr idüp Ǿālemüŋ Ǿilmine
saǾy ider. Ol bed-baħt gūyā ķılıcı Ǿüryān idüp ķażā vü kader ķaśd-ı kārzār ider. Ve daħı Ĥaķ
TeǾālā ķahrıyla ayaķ basup muķābele itmek ister. Lįkin bu beytlerüŋ mażmūnı bālāda mesŧūr
fıķraya çendān çesbān degildür. Belki şol ŧāǿife-i đālleyi daħl u redd ider ki kendi zuǾm-ı
fāsidelerince yazup Ǿālemi daħı ıđlāl ķaydında olmışlardur. Şöyle ki Muĥammed Ǿaleyhi’sselāma kemāl-i maĥabbet ister iseŋ ǾAlį’ye miķdār-ı źerre buġz u kįn ŧutmamaķ gerek. Pes
bu miŝillü fırķa-i erāźile saŋa buġz itmek keǿenne Ĥaķ TeǾālā ile cidāl eylemekdür,
dimekdür.
مست غرﻭﺭ کرﺩ عرﻭساﻥ خلد ﺭا
2150اﺭﻡ

ﺩعوی باﻍ لطف تو با ﺭﻭضه

32. Mest-i ġurūr kerd Ǿarūsān-ı ħuld-rā
DaǾvā-yı bāġ-ı luŧf-ı to bā-ravża-i İrem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey zįver-efzā-yı kāşāne-i velāyet! Bāġ-ı luŧfuŋ ravża-i İrem ile daǾvā idüp
ben bāġ-ı ħuldüm sen nice benümle müsāvį olmaķ istersüŋ didükde ĥūrįyān-ı ħuld bu
maǾnānuŋ neşāŧ u sürūrından mest ü ġurūrlar olmışdur. Şöyle ki şāhuŋ luŧfın bāġı bāġ-ı ħuld
olup biz andan ħırāmān olduġumuz śūretde bize mānend bir śāĥib-devlet kim olabilür?
dimekdür.
عدﻝ تو گر ستوﻥ نشوﺩ بر هم افتد
2151خیم

اﺯ تندباﺩ حاﺩثه این نیلگوﻥ

33. ǾAdl-i to ger sütūn ne-şeved ber-hem ufted
Ez-tünd-bād ĥādiŝe-i įn nįlgūn ħıyem
[233a]
“Ber-hem-ufted” birbiri üzerine yıķılurdı, dimekdür. “Tünd-bād” naķż u muħālif rūzgāra
dirler. “Ħıyem” çādır maǾnāsınadur.

2150

Senin lütuf bahçenin İrem bahçesi ile yaptığı kavga cennet gelinlerini gurur sarhoşu etti.

2151

Senin adaletinin sütunu olmazsa hadise fırtınasından gökyüzünün mavi çadırı yıkılır.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ey śāĥib-i Ǿadl ü dād! Fi’l-meŝel eger Ǿadl ü dāduŋ boyunluġın ħıyām-ı nüh
ŧāķa sütūn olup anı metįn ü müstaĥkem itmeyeydi, tünd-bād-ı ĥādiŝe-i sitemkār birbiri
üzerine yıķılup ħāk ile yeksān olacaġına iştibāh yoġidi, dimekdür.
هر شامگه که اﺯ اثر مهر خاﻭﺭي
2152ﺭقم

ﺭنگ بقم گرفته سپهر جفا

34. Her şāmgeh ki ez-eŝer-i mihr-i ħāverį
Reng-i baķķam girifte sipihr-i cefā raķam
“Ħāver” gün batduġı yere dirler. Ve gün doġduġı yere daħı dirler ve gün batduġı yere
“bāħter” daħı dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh-ı Düldül-süvār v’ey pādişāh-ı kāmkār! Her ġurūb vaķti ki sipihr-i
cefā-raķamuŋ ufķında reng-i baķam ĥāśıl olur. Ol ĥālet ħāvere mensūb mihr-i ziyā-dāruŋ
eŝer-i şaǾşaǾası degildür. Belki:
چوﻥ سرکشی بحکم تواندیشه کرﺩﻩ است
2153شکم

خونش فکندﻩ بیم سناﻥ تو ﺩﺭ

35. Çün ser-keşį be-ĥükm-i to endįşe kerde est
Ħūneş fikende bįm-i sinān-ı to der-şikem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Ol Ǿalāmet-i reng-i baķam-ı ħāver eŝer-i mihr-i żiyā-güster ile
degildür. Belki senüŋ Ǿadl ü dāduŋ dāǿiresinden ŧışra olmaķ içün ser-keşlik endįşesin
eylemişdür. Pes senüŋ mızrāġuŋ ķorķusı ħāverüŋ şikemine ħūn atmışdur ki ol ĥālet kendinde
ĥāśıl oldı. YaǾnį ħāverüŋ şikemine mızrāġuŋ bįmi ķan ŧoldurdı ki ol ķızıllıķ anda ĥāśıl oldı,
dimekdür.
شاها منم که ﺩﺭﺩ ﻭ غم ﻭ غصه متصل
2154علم

آیند اﺯ قفا چو سپاﻩ اﺯ پی

36. Şāhā menem ki derd ü ġam u ġuśśa muttaśıl
2152

Her akşam doğudaki güneşin etkisi ile zulüm seması kırmızı rengini aldığında.

2153

Senin fermanına isyan etmeyi düşündüğü için senin mızrağının karnına saplanmasından korkarak kanlar

kalmıştır.
2154

Ey şah dert, gam ve tasa sanki bayrağın peşinden gelen ordu gibi gelirler.

1199

Āyend ez-ķafā çü sipāh ez-pey-i Ǿalem
“Āyend” gelürler dimekdür. “Sipāh” Ǿasker dimekdür. “ǾAlem” bayraķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Pįş-i Ĥażret-i Şehenşāh-ı Ǿāleme baǾde’ŝ-ŝenā şekvā iderek buyurur ki: Ey
pādişāh-ı Ǿadl ü dād! Benüm ol bende-i cevr-ħorde-i zamāne ki ġam u ġuśśa eŋsemde
muttaśıl u peyveste gelürler. Şöyle ki sipāh-ı pey-i Ǿālemden cüdā olmayup muttaśıl gelürler,
dimekdür.
تا برکناﺭ خواﻥ ﻭجوﺩ است جای من
2155غم

پرﻭﺭﺩﻩ ﺭﻭﺯگاﺭ مرا اﺯ نعیم

37. Tā ber-kenār-ı ħˇān-ı vücūd est cāy-ı men
Perverde rūzgār me-rā ez-naǾįm-i ġam
“Tā” ibtidāǿ-ı ġāyet içündür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şįr-i Ħudā! Ol vaķtden berü ki yerüm vücūd sofrası kenārına yayılmışdur.
YaǾnį varlıġum ve ħilķatüm kenār-ı ħˇān-ı vücūda geleliden berü rūzgār-ı benį elvān niǾamı ġam ve rengāreng gūne-i eŧǾime-i elem ile perverde idüp olan ĥayātum ġam ile istimrār
itmişdür, dimekdür.
هرجا غمی است کرﺩﻩ بتحویل من مگر
2156ﺭقم

اﺯبهر ﺩیگراﻥ بمن اکنوﻥ کند

38. Her cā ġamį est kerde be-taĥvįl-i men meger
Ez-behr-i dįgerān be-men eknūn koned raķam
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Şāh! Her bir ol yerde ki cemǾiyet-i ġam u elem ola, rūzgār heb benüm
üzerüme taĥvįl itmekdedür. Şöyle ki gūyā ġayrılar içün terāküm idüp, şimdi anları daħı
benden ötüri raķam urur. YaǾnį rūzgār,
[233b]
muķaddemā ġayrılar içün tertįb eyledügi ġumūmı şimdi anlardan kef-i yed idüp üzerüme
taĥvįl ü taĥmįl itmek ister, dimekdür.
2155

Varlık sofrasının kenarında bulunduğum müddetçe felek beni gam nimetleriyle beslemiştir.

2156

Her nerede bir gam varsa bana çevirir sanki diğerlerinin hissesinden şimdi bana yazar.

1200

عرفی شکایت تو نهایت پذیر نیست
2157مختتم

این قصه ﺭا بیا بدعا ساﺯ

39. ǾUrfį şikāyet-i to nihāyet-peźįr nįst
Įn ķıśśa-rā be-y-ā be-duǾā sāz muħtetem
“Muħtetem” ism-i mefǾūldür, ħātm olınmış, maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: İħtitām-ı ķaśįdeye şürūǾ idüp buyurur ki: Ey ǾUrfį! Dād u feryāduŋ ve şikāyet
ü bį-dāduŋ nihāyet-peźįr degildür. Pes feryād u şekvāyı ber-ŧaraf idüp bu ķıssa-i Şāh-ı
Merdān’ı daǾvet-i ħayriyye ile nihāyete irdür, dimekdür.
تا خامه خیاﻝ که نقاﺵ معنویست
2158ﺭقم

مدﺡ تو بر صحیفه هستی کند

40. Tā ħāme-i ħayāl ki naķķāş-ı maǾnevįst
Medĥ-i to ber-śaĥįfe-i hestį koned raķam
Maĥśūl-ı Beyt: Ħāme-i ħayāl ki ibtidā bir nesne naķş olınmaġa murād olınduķda, iĥsās-ı
insāniyyeden ĥiss-i ħayāl, bāŧınen ol naķşı naķş idene ķadar. YaǾnį naķķāş-ı maǾnevį ki
ħāme-i ħayālden Ǿibāretdür, senüŋ mübārek medĥ ü sitāyişüŋi varlıķ śaĥįfesi üzerine raķam
idüp źebr idene ķadar. YaǾnį ilā-yevmi’l-ķıyām naķķāş-ı maǾnevį olan ħāme-i ħayāl varlıķ
śaĥįfesi üzerine medĥ ü ŝenāŋı keşįde-i suŧūr-ı raķam itmekde olsa gerek.
خصمت که هست صوﺭﺕ عصیاﻥ همیشه باﺩ
2159قلم

گریاﻥ ﻭ بی قراﺭ ﻭ نگونساﺯ چوﻥ

41. Ħaśmet ki hest śūret-i Ǿiśyān hemįşe bād
Giryān u bį-ķarār u nigūn-sāz çün ķalem
Maĥśūl-ı Beyt: Ħāme-i ħayāl-i naķķāş ki maǾnevį olup bu kāǿinātuŋ varlıġı śaĥįfesi üzerine
medĥüŋi raķam idene ķadar. YaǾnį ķıyāmete dek ħaśmuŋ ki śūret-i Ǿiśyān üzeredür, hemįşe

2157

Urfi senin şikâyetin bitmek bilmez. Bu hikâyeyi gel de dua ile sona erdir.

2158

Mânevî ressam olan hayal kalemi senin medhini varlık sayfasına çizdiği müddetçe.

2159

İsyan sureti olan senin düşmanın her zaman kalem gibi ağlamakta, kararsız ve ters dönmüş olsun.

1201

ķalem gibi giryān u bį-ķarār u nigūnsār olsun. “Giryān u bį-ķarār u nigūn-sāz” taǾbįrātları
ķaleme maħśūśdur ĥįn-i istiktābda. Temmetü’l-ķaśįde.
37
Bu Ķaśįde-i Dil-ārām Merĥūmuŋ Kendi Efendisi Mįr Ebū’l-Fetĥüŋ Sitāyiş ü ŝenāsındadur
[fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]

باﺯ گلبانگ پریشاﻥ میزنم
2160میزنم

آتشی ﺩﺭ عندلیباﻥ

1. Bāz gülbang-ı perįşān mįzenem
Āteşį der-Ǿandelįbān mįzenem
“Bāz” yine dimekdür. “Gülbang” āvāz dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Yine āvāz-ı perįşāniyeti ursam gerek. Şöyle ki ol āvāz-ı ĥüzn-āŝāruŋ
teǿŝįriyle Ǿandelįbleri āteşe ursam gerek. YaǾnį gülbang-ı perįşāniyetüm bir mertebe muĥriķāvāzdur ki bülbüller anı istimāǾ idince derūnları pür-āteş olup bir yerde ārām itmege ķarārları
ķalmaz, dimekdür.
حجله گل بهر من بستند ﻭ من
2161میزنم

سر بدیواﺭ گلستاﻥ

2. Ĥacle-i gül behr-i men be-sitend ü men
Ser-be-dįvār-ı gülistān mįzenem
“Ĥacle” şol ħalvet-ħāneye dirler ki dāmād ve Ǿarūsı içine ķorlar.
Maĥśūl-ı Beyt: Gül ĥaclegāhını baŋa nisbet ārāste ķılmışlar iken ben bį-çāre ise başumı
gülistān dįvārlarına ururum. YaǾnį bu ĥaclegāh-ı gülistān-ı Ǿālemi şāhid-i maķsūda mülāķāt
itmek içün baŋa nisbeten müheyyā idegelmişler iken ben ise
[234a]
anı ķoyup kemāl-i ġafletden nāşį varup başumı dįvār-ı gülistānlara urup ŧaşrada iken vuślatı cānān mülāĥaža vü ümįdin idiyorum, dimekdür. Bu ise muĥāl ķabįlindendür.

2160

Yine perişan şarkı söylüyorum ve bülbüllere bir ateş veriyorum.

2161

Gül gelin odasını benim için süslüyorlar. Ben gülistanın duvarına başımı vuruyorum.

1202

ﺩﺭ بن هر خاﺭ خنجر میخوﺭﻡ
2162میزنم

برسر هر نیش جوالﻥ

3. Der-bün-i her ħār ħançer mįħorem
Ber-ser-i her nįş cevelān mįzenem
“Bün” dib ve kök maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol baħt-ı Ǿadem-i müsāǾidlerdenüm ki ĥayātumda her bir diken
ħançerinüŋ dib ve kökini yiyüp her bir neşter ve dikenüŋ başı üzerine cevelān idiyorum.
YaǾnį felek-i ġaddār ol mertebe beni meşaķķate giriftār itmişdür ki her cevr ü cefānuŋ
ħançer-i ħārını baŋa yidürüp her bir eziyet ü meşaķķatüŋ neşter ü ħārı üzerine cevelān
itdürür, dimekdür.
خوﻥ گرﻡ اﺯ ﺭیشه ﺩﻝ میمکم
2163میزنم

جاﻡ ﺯهر اﺯ ﺭیشه جاﻥ

4. Ħūn-ı germ ez-rįşe-i dil mįmekem
Cām-ı zehr ez-rįşe-i cān mįzenem
“Rįşe” kök ve bįħ dimekdür. “Mįmekem” emerüm, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Beyt-i evvelįnüŋ revişini tekrār iderek buyurur ki: Felek-i sitemkār ben siyehbaħta elemi şol mertebe sezāvār görmiş ki hemįşe göŋül baħtından ħūn-ı keremi lebüŋ yerine
emdürüp cānum şįşesinden cām-ı zehri ururum. YaǾnį dāǿimā mesmūm olduġum şįşe
ġumūm-ı cāndandur, dimekdür.
صد محیط ﺯهر ﺩاﺭﻡ ﺩﺭ سفاﻝ
2164میزنم

مرحبایی گو که آساﻥ

5. Śad muĥįŧ zehr dārem der-sifāl
Merĥabāyį gū ki āsān mįzenem

2162

Her dikenin dibinde hançerleniyorum ve her bir mızrağın başında geziyorum.

2163

Gönlümün kökünden sıcak kan emiyorum ve canımın kökünden zehir kadehi içiyorum.

2164

Testide yüzlerce deniz zehir var. Bana aferin de ki kolayca içeyim.

1203

“Muĥįŧ” deryā dimekdür. “Sifāl”den murād dildür. “Merĥabāyį” merĥabā luġatde ĥālüŋ ħoş
olsun ve Ǿāfiyet olsun ve nūş olsun. “Yį” ĥarf-i nisbetdür merĥabā diyici dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Zehr-i ālām-ı cefā-yı felekden derūnum sifālinde yüz muĥįŧ terāküm
eylemişdür. Pes ķanķı bir merĥabā diyici ehl-i mürüvvetüŋ tesellįsi ki ol zehr-i muĥįŧi āsānca
nūş ideyüm, dimekdür.
بسکه لذﺕ ﺩﻭستم یک لخت ﺩﻝ
2165میزنم

بر متاﻉ صد نمکداﻥ

6. Bes ki leźźet dūstem yek laħt dil
Ber-metāǾ-ı śad nemekdān mįzenem
“Yek laħt” bir pārça dimekdür. “Nemekdān” tuzluġa dirler. Pes nemekdānuŋ metāǾı yine
ŧuzdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol ķadar leźźet didükleri çāşne-muĥib ü dūstum ki göŋlümden bir pāre meze
ķaŧǾ idüp śad nemekdān metāǾı üzerine vażǾ iderüm tā ki göŋlüm leźźet-i ġamı ħoş ŧutsun,
dimekdür.
آﻥ خلیلم من که قفل الحذﺭ
2166میزنم

بر ﺩهاﻥ ﻭ ﺩست مهماﻥ

7. Ān ħalįlem men ki ķuflü’l-ĥaźer
Ber-dehān u dest-i mihmān mįzenem
“Ķufl” be-maǾnā miftāĥ. Ben şol sevgili Ħalįl-i Rabbi’l-Celįl’üm ki el-ĥaźer ķuflini
mihmānuŋ dest ü dehānı üzerine ururum. YaǾnį Ĥażret-i İbrāhįm Ħalįl Ǿaleyhi’s-selāmuŋ
hemįşe pįşesi mihmān-nüvāz ve Ǿizzet ü ikrām sāz itmek ise de ben şol Ħalįlüm ki mihmānı
ŧaǾāmumdan iĥtirāz itdürürüm. Zįrā zehr-i ālām-ı felek-i cefā-encāmdan mesmūm olmışdur,
dimekdür.
آﻥ چراﻍ کشته اﻡ کز ﺩﻭﺩ گرﻡ

2165

Lezzeti çok sevdiğimden dolayı bir parça gönlümü yüz tuz kabına koyarım.

2166

Ben misafirlerin eli ve ağzına çekinme kilidini vuran Halil’im.

1204

2167میزنم

آتش اندﺭ آﺏ حیواﻥ

8. Ān çerāġ-ı kuşteem k’ez-dūd-ı germ
Āteş ender-āb-ı ĥayvān mįzenem
“Āteş-ender-āb-ı ĥayvān” dimekden maķśad āb-ı ĥayvān žulumātda olup muĥtāc-ı şuǾle
olduġıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol kuşte-çerāġum ki fitįlüm dūd-ı kereminden žulumāt-ı āb-ı ĥayāta
[234b]
şuǾle bıraġurum. YaǾnį žulumāt-ı āb-ı ĥayātı dūd-ı keremümle rūşenger idüp ŧālibini įśāl-i
ser-çeşme-i āb-ı ĥayāt iderüm. Şöyle ki eger kuşte-çerāġ olmasam iĥrāķ iderüm, dimekdür.
پاﺩشاﻩ عالم ﺩﺭﻭیشیم
2168میزنم

مهر بر پایین فرماﻥ

9. Pādişāh-ı Ǿālem-i dervįşįm
Mühr ber-pāyįn-i fermān mįzenem
“Mühr”den murād ŧuġrādur. “Pāyįn” pāyān maǾnāsına.
Maĥśūl-ı Beyt: Dervįşlik Ǿāleminüŋ pādişāh-ı fermān-rānıyum. Pes Ǿādet-i pādişāhān olan
ŧuġrāyı fermānuŋ nihāyetine ururum. YaǾnį ehl-i dünyā ki ŧuġrāyı fermānuŋ bālāsına ururlar,
ol Ǿalāmet-i maślaĥatuŋ henūz ibtidārına işāretdür. Pes ben ŧuġrā-yı şāhāneyi fermānuŋ
nihāyet-i pāyānına ururum, dimekdür. Zįrā pādişāhlıķ śanǾatın kemālinde ihtimām derkārdur, dimekdür.
جاﻩ ﺭا کوﺱ بلند آﻭاﺯگي
2169میزنم

بر فراﺯ باﻡ نیساﻥ

10. Cāh-rā kūs-ı bülend-āvāzegį
Ber-firāz-ı bām-ı nįsān mįzenem

2167

Ben sıcak dumanından ab-ı hayatı aydınlatan sönmüş lambayım.

2168

Dervişlik âleminin padişahıyım ve fermanların altına damga vuruyorum.

2169

Makamın yüceliğinin davulunu unutma damının üzerinde çalıyorum. (ihtişam ve makamı unutuyorum)

1205

Maĥśūl-ı Beyt: ǾĀlem-i fānį olan dünyā manśıbınuŋ bülend-āvaz olan kūsını bām-ı nisyān
üzerine ururum. YaǾnį cāh u menaśıb-ı Ǿālem-i fānį maĥabbeti derūnumda olduġı ĥasebiyle
anuŋ mehter-ħānesini daħı nisyān bāmı üzerine urup aślā ħāŧırumuza ħuŧūr itdürmeyüz,
dimekdür.
پای هجرﻡ ﺭاﻩ حسرﺕ میرﻭﻡ
2170میزنم

ﺩست عجزﻡ فاﻝ ﺩاماﻥ

11. Pāy-ı hicrem rāh-ı ĥasret mįrevem
Dest-i Ǿaczem çāk-ı dāmān mįzenem
“Dāmān”uŋ żamįri taĥtında gizlüdür. “Ey fāl-ı dāmān-ı dūst-rā mįzenem” maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Hicr ü rıĥletüm pāyı rāh-ı ĥasreti örtdiler. YaǾnį hicret ü müfāraķatumuŋ pāyı
śaĥrā-yı ĥasreti boylar. Dest-i Ǿaczüm ise dāǿimā dāmān-ı yār-ı vuślatuŋ fālini urur. YaǾnį
pāyümle destüm birbirine muħālif işdedürler. Şöyle ki dest-i Ǿaczüm dāǿimā vuślat-ı dāmānı yār fālini urur. Pāy-ı hicrüm ise ĥasret yolına gider, dimekdür.
بحر ﻁوفاﻥ خیز ﺩﺭﺩﻡ موﺝ خوﻥ
2171میزنم

اﺯ تحرکهای شریاﻥ

12. Baĥr-ı ŧūfān-ħįz-i derdem mevc-i ħūn
Ez-teharrükhā-yı şiryān mįzenem
“Şiryān” müteĥārrik ķan alduķları ŧamara dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm derd-ħįz olan ŧūfān-ı baĥruŋ mevcini şiryān ŧamarlaruŋ ĥareket ü
cünbişinden ururum. YaǾnį derd ü elem-ħįz olan ŧūfān-ı baĥr-ı maĥabbetüŋ emvācını yaǾnį
telāŧum-engįz olmasını kendi şiryān ŧamarlarumuŋ ĥareketinden taĥśįl iderüm. Yāħūd ŧūfānħįz olan derdüm baĥrinüŋ ħavf-ı emvācını şiryān ŧamarlarumuŋ ĥareketinden peydā iderüm.
YaǾnį bende derd ü elemden bir baĥr vardur. Pes ol derd baĥrınuŋ mevc-i ħūnından ĥāśıl
idersüŋ diyü suǿāl vārid olursa işte şiryān ŧamarlarumuŋ ĥareketinden mevc-i ħūn ururum,

2170

Ayrılık ayağım hasret yoluna gidiyor ve çaresizlik elim eteğimi yırtıyor.

2171

Ben fırtınalar çıkaran dert deniziyim ve damarımın hareketlerinden kan dalgalarımı vuruyorum. (Damarımı

kısıyorum)
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dimekdür. MaǾnā daħı budur, bu beyt aşaġıda gelecek “dem-be-dem çün keştį ez-şevķ
şikest” beytüŋ altında lāzım gelürdi, sehven bu maĥalde ķayd olındı.
میکنم تعظیم ﺭﻭﺯ قتل خویش
2172میزنم

ﺩشنه ای بر عید قرباﻥ

13. Mįkonem taǾžįm rūz-ı ķatl-i ħˇįş
Deşneį ber-Ǿıyd-i ķurbān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Kendi ķatl
[235a]
günüme taǾžįm ü tekrįm idüp ķurbān-ı Ǿıyd üzerine ħançeri ururum. Bu beyt egerçi süst
görinür ammā maǾnāsı metįndür. YaǾnį dimek ister ki rūz-ı Ǿıydda taǾžįm idüp ħançeri gelūyı ķurbāna ururum. Ammā ĥaķįķatde baķılsa kendi ķatl günüme taǾžįm idiyorum. Zįrā gerek
ĥayvānat ve gerek cemādāt cümlesinüŋ mažharı nūr-ı vāĥiddür. Bu taķdįrce rūz-ı Ǿıydda
taǾžįmen ħançeri gelū-yı ķurbāna urmaķ kendi boġazuma urmış gibidür. Nitekim manžūr-ı
remz olan bāǾż-ı ehl-i Ǿirfān źibĥ olınacaķ ķurbānuŋ behāsı ne miķdāra bāliġ olursa, Ǿalāmā-farażallāh2173 fuķaraya taśadduķ idüp ĥayvān źibĥinden kef-i yed itmişlerdür.
مرﻍ تجریدﻡ نوا ﺩﺭ فصل ﺩي
2174میزنم

بر فراﺯ شاﺥ عریاﻥ

14. Murġ-ı tecrįdem nevā der-faśl-ı dey
Ber-firāz-ı şāħ Ǿüryān mįzenem
“Nevā” naġmeye dirler. “Dey” ķış dimekdür. “Şāħ” budaķ ve dal maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben bir murġ-ı tecrįdüm ki nevāyı ķış eyyāmlarında Ǿüryān şāħlaruŋ
yüksekligi üzerine ururum. YaǾnį ben hestį-i mümkinātdan kef-i yed itmiş murġ-ı ġazālħˇānum ki faśl-ı bahāra Ǿadem-i imtinānumdan nāşį şiddet vaķtlerinde şāh-ı Ǿüryān üzerine
naġme-senc olurum, dimekdür.

2172

Kendimi öldürdüğüm gün taim ederek Kurban Bayram’ına bir hançer saplıyorum.

2173

Allah’ın emrettiği üzere.

2174

Ben tecrid kuşu gibiyim ve kış mevsiminde çıplak dal üzerinde ötüyorum.
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میکنم ﺩﺭ گلشن جنت فغاﻥ
2175میزنم

نغمه ای ﺩﺭ کنج ﺯنداﻥ

15. Mįkonem der-gülşen-i cennet fiġān
Naġmeį der-künc-i zindān mįzenem
“Künc” bucaķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol naġme-i dil-sūzı ki zindān-ı Ǿālem-i fānį gūşesinde ururum, gülşen-i
cennetde daħı ururum. YaǾnį Ǿālem-i fānįde muķteżā-yı beşeriyet vāķıǾ olan hicret ü
mufāraķat-ı şāhid-i ezelden nice feryāda şikāyet idersem cennetde daħı iderüm. Zįrā anda
daħı mufāraķat vardur, dimekdür. Nitekim Celālüddįn2176 ķaddesallāhu sırrahu’l-Ǿazįz,
ibtidāǿ-ı Mesnevįsinde buyurur:
بشنو این نی چوﻥ شکایت می کند
اﺯ جداییها حکایت می کند
Beş’nev įn ney çün şikāyet mįkoned
Ez-cüdāyihā ĥikāyet mįkoned2177
Pes “ney”den murād ādemdür. İçinde feryād iden rūĥ-ı insānįdür ki ezelde cevher-i źāt ile
olup śoŋra libās-ı beşeriyeti ilbās eyledükde, mufāraķat u cüdā vāķıǾ olınca şikāyet eyler,
dimekdür. Tafśįli Şerĥ-i Mesnevi’den maǾlūmdur.
ﺯهرﻩ می ﺩﺯﺩﺩ نوای خونچکاﻥ
2178میزنم

ﺯخمه چوﻥ بر عوﺩ افغاﻥ

16. Zühre mįdozded nevā-yı ħūn-çekān
Zaħme çün ber-Ǿūd-ı efġān mįzenem
“Mįdozded” uġurlar. YaǾnį çalar, dimekdür. “Zaħme” mıżrāb maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki ben kemençe-i ŧarab-engįze feryād u fiġān mıżrābı uram, yaǾnį
fiġān u mıżrāb ile Ǿūd-ı sūznākı feryāda getürem, şol mertebe muĥriķ ü ĥazįn naġme vü
2175

Cennet gülşeninde figan ediyorum ve zindan köşesinde bir nağme söylüyorum.

2176

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî (M. 1207-1273)

2177

Dinle, bu ney neler hikâyet eder, ayrılıklardan nasıl şikâyet eder.

2178

İnleme uduna mızrap vurduğumda Zühre kan damlayan nağmemi benden çalıyor.
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besteler žuhūra getürür ki Zühre-i raķķāś-ı felek kemāl-i iştiyāķından ħūn-çekān naġamātdan
uġurlayup felegi anlar ile eglendürür, dimekdür.
تا بکی هر سو ﺩﻭﻡ ﺩﺭ سومناﺕ
2179میزنم

تیشه ای ﺩﺭ پای ایماﻥ

17. Tā be-key her sū devem der-sūmenāt
Tįşeį der-pāy-ı įmān mįzenem
“Sūmenāt” Hindūstān’da gürūh-ı mecūsiyyenüŋ ulu ve envāǾ-ı elvān śuver ile muśannaǾ
[235b]
bir kilįsādur. Murād Ǿālem-i keŝret ü riyādur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu sūmenāt-ı mecūsiyye içre ķaçana dek bir cānibe teküpū idelüm? YaǾnį
ķaçana dek sūmenātı ķıblegāh idüp teveccüh idelüm? Āħiru’l-emr sūmenāta olan įmānuŋ
yed ü ķademine bir tįşe-i ķāŧįǾa urup ķademin şikest idelüm tā ki aŋa olan teveccühden kefi yed olınup, derūn u bįrūnumuz śıfat-ı vaĥdet ķıblesi ile śāf idüp andan ħalāś olalum,
dimekdür.
بت پرستاﻥ می فریبندﻡ بسي
2180میزنم

شیشه ای بر سنگ ایشاﻥ

18. Büt-perestān mįfįbendem besį
Şįşeį ber-seng-i įşān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Büt-perest meĥābįblerini aldadurlar. YaǾnį Urum maĥbūbları ziyāde dil-firįb
olmaları ĥasebiyle ben daħı şįşe-i Ǿārumı anlaruŋ sengine çaldum. YaǾnį anlara kemāl-i
maĥabbet bıraķdum. Yāħūd maĥbūb-perest Ǿāşıķān leźźet-i Ǿaşķ-ı meĥābįb ile beni
aldadurlar. Pes ben daħı şįşe-i Ǿār u nāmūsı anlaruŋ meslegi üzerine ķırdum. YaǾnį ben daħı
anlar sülūkına sülūk itdüm, dimekdür.
اﺯ مساماتم ﺭﻭﺩ سیالﺏ خوﻥ

2179

Sumenat’ta ne zamana kadar koşayım. İman ayağına bir külünk vururum.

2180

Puta tapanlar beni çok aldayorlar. Onların şişesine bir taş atacağım.

1209

2181میزنم

تا شراﺏ اﺯ جاﻡ ﺭهباﻥ

19. Ez-mesāmātem reved seyl-āb-ı ħūn
Tā şarāb ez-cām-ı ruhbān mįzenem
“Mesāmāt” şol ŧamarlar yollarıdur ki maŧǾūmāt u meşrūbātuŋ leźźeti ve neşǿesi sāǿir aǾżāyı vücūda yayılur. “Seyl-āb” sel śuyına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol sebebden püt-perestān sengine şįşemi çaldum ki mesāmātumdan seyl-ābı nūr cereyān ider. Ol vaķtden berü ki cāmı ruhbānı ururum. YaǾnį Ǿaşķ u maĥabbetde
delįlüm ve mürşidüm olan ruhbānuŋ cām-ı cihān-nümāsın uralıdan berü ve Ǿurūķ-ı
aǾśābumdan seyl-āb-ı nūr cārį olmaġa başladı. Pes nice ben anlaruŋ firįbendesi olmayayum?
dimekdür.
آتش ﻁوﺭﻡ می ﻭ جاﻡ آفتاﺏ
2182میزنم

حیف کاین می ﺩﺭ شبستاﻥ

20. Āteş-i Ŧūr’em mey ü cām-ı āfitāb
Ĥayf k’įn mey der-şebistān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Āteş-i Ŧūr didükleri tecelliyāt-ı nūr-ı ilāhį maĥabbetüm olup āfitāb-ı cihāntāb ol meyüŋ ķadeĥi olduġı śūretde ĥayf degil midür ki ol mey-i maĥabbeti ķaranuluķda
ururum? YaǾnį āteş-i Ŧūr bāde-i śayķal-baħş-ı göŋlüm olup daħı ol bādenüŋ mažharı āfitāb
ola. Pes ĥayf degil midür ki ben anı şebistān ile istiǾmāl idem. YaǾnį derūnum ķaralıķ ile
istiǾmāl idem, dimekdür.
گرﺩﻡ اﺯ ﺭاحت ﺯنم بر من مخند
2183میزنم

کاین نفس ﺩﺭ کاﻡ ثعباﻥ

21. Ger dem ez-rāĥat zenem ber-men me-ħand
K’įn nefes der-kām-ı ŝuǾbān mįzenem
“Dem” bunda daǾvā maǾnāsınadur. “ŜuǾbān” ejder dimekdür.

2181

Ruhbaniyet kadehinden şarap içtiğim sürece vücudumdeki manfazlardan kan seli akar.

2182

Kadehim güneş ve şarabım tur ateşidir ancak yazık ki bu şarabı içimin karanlığında içiyorum.

2183

Eğer rahattan söz edersem bana gülme. Çünkü nefesimi ejderin ağzında alıyorum. (Acılar içindeyim)
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Maĥśūl-ı Beyt: Bu kār-ħāne-i mihen-ābād içre eger daǾvā-yı refāh u ārāmiş idersem beni
istihzāya alma. YaǾnį taǾyįb itme. Zįrā bu daǾvā-yı istirāĥati dimāġ-ı ŝuǾbānda daħı ururum.
YaǾnį her ķande olursam ĥıfž-ı bārį mādām ki benden iri degildür daǾvā-yı istirāĥat iderüm.
Ammā dimāġ-ı ŝuǾbā egerçi muvaĥĥiş görinür lįkin ĥaķįķatde yine ķudret-i ilāĥį ile ĥareket
ü cünbiş ider. Pes baŋa mekān
[236a]
olmaķ içün her maĥal birdür, dimekdür.
چوﻥ نباشد ﺩاﻍ گوناگوﻥ مرا
2184میزنم

تکیه بر غمهای الواﻥ

22. Çün ne-bāşed dāġ-ı gūnāgūn me-rā
Tekye ber-ġamhā-yı elvān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: EnvāǾ-ı gūne dāġlar ile nice derūn u bįrūnum daġ-dār u münaķķaş olmasun?
Ol sebebden ki reng-ā-reng ġamlar üzerine tekye itmekdeyüm. YaǾnį Ǿaşķ beni dürlü dürlü
ālām u ekdāra iletür. Pes derūn u bįrūnum envāǾ dürlü dāġlar ile müzeyyen olursa baǾįd
degildür. Lįkin bu beyt beyt-i evvelįye muġāyirdür. Pes dimek ister ki: Eger daǾvā-yı
istirāĥat idersem beni taǾyįb itme. Zįrā muķteżā-yı aĥvāl-i şāǾirį ķāfiye gelişinden nükūl
itmeyüp dem-i şāǾirāneyi dimāġ-ı ŝuǾbānda bile olsa icrā iderüm, dimek ola.
بسکه کج پنداشتم نقش ﺩﺭسست
2185میزنم

خندﻩ بر باﺯیچه پنهاﻥ

23. Bes ki kec pindāştem naķş-ı dersest
Ħande ber-bāzįçe-i pinhān mįzenem
“Kec” egri dimekdür. “Naķş-ı ders”den murād meslek-i Ǿāşıķān u Ǿārifāndur ki ehl-i žāhir
anuŋ münkiridür. “Ħande ber-bāzįçe-i pinhān” maħfįce oyuncaġa nisbet ŧarįķiyle istihzāya
almaġa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Naķş-ı dürüstį ol ķadar egri žanniderdüm ki ol naķş-ı dürüstį maħfįce
oyuncaķ ŧarįķiyle istihzāya alurdum. YaǾnį henūz ĥaķįķat-i insāniyyeyi derk itmezden

2184

Nasıl benim çeşitli dert damgalarım olmasın. Çünkü renkli renkli tasalara yaslanıyorum.

2185

Doğru nakışları çok fazla yamuk sandığımdan dolayı oyuncağa (dünyaya) gizlice gülümseyorum.
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meslek-i Ǿārifānı şol mertebe nihānį taǾyįb ü istihzāya alur dimege vaśfı imkānda degildür,
dimekdür.
فرﺵ ﺭا هم ﺩیدﻩ عصمت بوﺩ
2186میزنم

لیک پا بر نیش عصیاﻥ

24. Ferş-rā hem-dįde-i Ǿiśmet buved
Lįk pā ber-nįş-i Ǿiśyān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Ferş-rā hem-dįde-i Ǿiśmet olur ammā muķteżā-yı beşeriyet şimdi ayaġı Ǿiśyān
neşteri üzerine ururum. YaǾnį Ǿālem-i ervāĥda yolumuŋ ferşi Ǿiśmetüŋ dįdesi idi. YaǾnį dįdei Ǿiśmeti baśaraķ geçerdük. Şimdi bir ĥāle geldi ki ayaġı neşter-i Ǿiśyān üzerine basup
geçerüz. Yāħūd dimek ola ki aślında Ǿiśmet ü pārsāyįden ferş-i rāhumuz dįde-i Ǿismet
olmışidi. Şimdi Ǿiśyāndan maĥall-i istirāĥatümüz nįş-i nevk-i nįş ü ħār oldı, dimekdür.
بسکه پر نیش است پایم هر قدﻡ
2187میزنم

ﺩشنه بر خاﺭ مغیالﻥ

25. Bes ki pür-nįş est pāyem her ķadem
Deşne ber-ħār-ı muġaylān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Ayaķlarum bir mertebe pür-nįş olmışdur ki yaǾnį nįş-i ālām ķademlerine bir
mertebe kār eylemişdür ki her bir ādemde ħār-ı muġaylān üzerine ħançerler ururum,
dimekdür.
کعبه ﺩﺭ آغوﺵ ﺩﻝ ﺩاﺭﻡ ﻭلي
2188میزنم

فاﻝ آتشگاﻩ گبراﻥ

26. KaǾbe der-āġūş-ı dil dārem velį
Fāl-i āteşgāh-ı gebrān mįzenem
“Gebrān” mecūsįler, dimekdür.

2186

Ferşin de ismet gözü vardır ancak isyanın sivri ucuna ayağımı vuruyorum.

2187

Ayağımda o kadar sivri uçlar var ki her adamda Mugilan dikenine bir hançer saplıyorum.

2188

Gönlümün kucağında bir kabem var ancak ateşperestlerin tapınağında fal alıyorum.
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Maĥśūl-ı Beyt: KaǾbe’yi āġūş-ı dilde ŧutarum. Ben āteşgāh-ı gebrān bangını ururum. YaǾnį
ķalbüm ki Beytullāh’dur muķteżāsını itmeyüp iġfāl-i nefs-i emmāreden anuŋ Ǿaksi ve żıddı
olan āteşgāh-ı Gebr’üŋ ġayretin güderüm, dimekdür.
ﺩمبدﻡ چوﻥ کشتی اﺯ شوﻕ شکست
2189میزنم

سینه ﺭا بر موﺝ ﻁوفاﻥ

27. Dem-be-dem çün keştį ez-şevķ şikest
Sįne-rā ber-mevc-i ŧūfān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Pāre pāre olsun içün mānend-i sefįnesinemi ŧūfān-ı şevķ emvācı üzerine
ururum. YaǾnį Ǿaşķ u şevķden şikest
[236b]
ü pāre pāre olmaķ içün sįnemi sefįne gibi mevc-i ŧūfān-ı maĥabbete ururum, dimekdür.
بحر خوﻥ ﺩﺭیای آتش سیل ﺯهر
2190میزنم

میکنم ﺩﺭجاﻡ ﻭ خنداﻥ

28. Baĥr-ı ħūn deryā-yı āteş seyl-i zehr
Mįkonem der-cām u ħandān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Sülūk-ı Ǿaşķ bizi bir ĥāle getürdi ki baĥr-ı ħūn ve deryā-yı āteşi ve seyl-i zehri
cām içine pür idüp ħandān u źevķ-konān nūş iderüm, dimekdür.
ﺩﺭ شراﺏ افتاﺩﻩ اﻡ جاﻡ ﻭ سبو
2191میزنم

ﺯآﻥ جهت بر سنگ بطالﻥ

29. Der-şarāb üftādeem cām u sebū
Z’ān cihet ber-seng-i buŧlān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Bi’n-nefs ħumārı irtikāb itmez. Şarāb-ı Lā-yezālįye düşüp müstaġraķ oldum.
Pes ez-żıddān lā-yectemiǾān2192 muķteżāsı üzere cām u sebū-yı žāhirįyi seng-i buŧlāna çalup
2189

Her an kırılma şevki yüzünden gemi gibi göğsümü fırtına dalgalarına vuruyorum.

2190

Kan denizini, ateş deryasını ve zehir selini kadehe koyuyorum ve gülümseyerek içiyorum.

2191

Şaraba düşmüşüm ve bu yüzden de kadeh ve testiyi batıl olma taşına vuruyorum.

2192

Zıd olan şeyler bir araya gelmez.
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ħurd u ħāş iderüm. YaǾnį kendimi müstaġraķ-ı şarāb-ı nāb-ı Ǿaşķ-ı Ħudā eyledüm. Pes ol
sebebden ki cām u sebū-yı buŧlānı seng-i buŧlāna çalaraķ iħvān-ı dįni menǾ iderüm,
dimekdür.
گریه شوقم ﺯآتشگاﻩ ﺩﻝ
2193میزنم

شعله بر خاشاک مژگاﻥ

30. Girye-i şevķem zi-āteşgāh-ı dil
ŞuǾle ber-ħāşāk-ı müjgān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Mānend-i ħār u ħāşāk olan müjgān-ı nā-sāmānumı şuǾle-i ķaŧarāt-ı sirişkümle
şaǾşaǾa-efzā eyledügüm śūretde maĥall-i istiġrāb degildür. Zįrā şevķum girye vü bükāsı
āteşgāh-ı dildendür. YaǾnį şevķ ü ħˇāhişle eyledügüm girye vü efġānuŋ maśdarı tenevvür-i
dil-i pür-āteşüm olduġından şuǾle-i revnaķ-efzāyı ħār u ħāşāk-ı müjgāna urursam cāy-ı
taĥayyür degildür.
تا بمژگاﻥ توگرﺩﺩ آشنا
2194میزنم

ﺩیدﻩ ﺭا بر نیش پیکاﻥ

31. Tā be-müjgān-ı to gerded āşinā
Dįde-rā ber-nįş-i peykān mįzenem
“Āşinā” bu maĥalde āşinā ve imtizāc maǾnāsınadur. “Nįş” diken dimekdür. “Peykān” oķ
demresine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥa ħiŧāb ŧarįķiyle buyurur ki ey źāt! Senüŋ imtizāc u āşināsı maĥall-i
ķabįlinden olan müjgān-ı Ǿālem-şikāruŋa imtizāc u āşinālıķ kesb itmek ħuśūśiçün dāǿimā
dįdelerümi nįş-i peykān üzere urmaķdan ħālį degilüm. YaǾnį senüŋ mānend-i nįze vü
peykān-ı dil-dūz-ı Ǿāşıķān olan müjgānuŋ imtizācı ve zaħm-ı meşaķķatine muǾallem ü āşinā
olsun içün dāǿimā dįdelerümi āşinā-yı giryede mānend-i peykān olan neşter-i müjgānuma
urup taǾlįm itmekden ħālį degilüm, dimekdür.
تا شوﻡ پاماﻝ خیل غمزﻩ اﺕ
2193

Şevk ağlamamı gönül ateş yerinden alevini kirpiklerin çörçöpüne vuruyorum. (Dertten ağlıyorum)

2194

Senin kirpiklerine alışsın diye gözlerimi mızrak ucuna vuruyorum.

1214

2195میزنم

خیمه ﺭا ﺩﺭ کافرستاﻥ

32. Tā şevem pā-māl-i ħayl-i ġamzeet
Ħayme-rā der-kāfiristān mįzenem
“Ħayl” Ǿasker dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Senüŋ bį-raĥm u şefķat olan Ǿasākir-i ġamzeŋ pāy-māl u tārāc
eylesün içün varlıķ ħaymesini dāǿimā kāfiristān u frengistān śaĥrāsına kurarum. YaǾnį
ġamzeŋ Ǿasākiri fetĥ-i kāfiristāna Ǿazįmet eyledükde orduyı kāfiristānı yaġmā ve tārāc
iderken maǾān pāy-māl itmek içün ħaymegāh-ı ĥayātumı getürüp śaĥrā-yı kāfiristāna
ķurarum tā ki yaġmāya hevesnāk olalar, dimekdür.
تیشه ﺯﺩ بر بیستوﻥ فرهاﺩ ﻭ من
2196میزنم

بیستوﻥ بر تاﺭک جاﻥ

33. Tįşe zed ber-Bį-sütūn Ferhād ü men
Bį-sütūn ber-tārek-i cān mįzenem
“Bį-sütūn” luġatde direksüz
[237a]
dimekdür. Lįkin murād cebel-i Ǿažįmdür ki Ferhād anı deşmek ķaydında olmışidi, “tārek”
tepe maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: ǾUşşāķ-ı selefüŋ ser-firāz u mümtāzı Ferhād-ı nām-dār kūhuŋ cānib-i
ġarbįsinde olan ırmaġı ŧaraf-ı şarķįsine icrā vü āşikār itmek ķaśdıyla kūh-ı Ǿažįme gürz ü tįşe
urmış ise kūy-ı Ǿāşıķįde istiǾcāb yeri degildür. İşte ben bir Ǿāşıķ-ı bį-pervā ve rind-i bį-hemtāyum ki ol kūh-ı bį-sütūnı cānumuŋ tepesine ururum. YaǾnį Ferhād, vuślat-ı şįrįn temennāsı
içün ŧaġı deşmege irtikāb eyledi. Pes ben bir Ǿāşıķ-ı himmet-güźārum ki ol kūh-ı Ǿaşķı
cānumuŋ tepesine ķorum. Ve’l-ĥāśıl Ferhād, kūh-ı ġam-ı Ǿaşķı Ǿadem-i taĥammülinden bįsütūn’a tįşe urdı. Ben ise vuślatdan ferāġat iderek ġam-ı Ǿaşķuŋ dāġını taĥammül itmege
iħtiyār eyledüm. Pes merātibüŋ tefāvüti ħod Ǿayān oldı, dimekdür.
ﺩست شیوﻥ ﺩﺭ گلستاﻥ نشاﻁ
2195

Senin gamze süvarilerinin ayakları altında kalmak için çadırımı kafirlerin ülkesinde kuruyorum.

2196

Ferhat Bistun dağına kazma vurdu ve ben kendi canımın tepesine bisütun yapıyorum.
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2197میزنم

بر سر گلهای خنداﻥ

34. Dest-i şįven der-gülistān-ı neşāŧ
Ber-ser-i gülhā-yı ħandān mįzenem
“Şįven” fiġān maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben şol Ǿāşıķ-ı şūrįdeyüm ki dest-i şįveni gülistān-ı neşāŧ-ı gül-i ħandānı başı
üzerine urup nāle-i istiķbāl iderüm. YaǾnį derd-i Ǿaşķ leźźeti bir mertebe derūnumda yer
eylemişdür ki gülistān neşāŧ-ı gül-i ħandāna aślā raġbet itmeyüp ġam u ġuśśa-i Ǿaşķı iħtiyār
ile gül-i ħandān-ı gülistān-ı neşāŧı kendime elem bilürüm. Zįrā her neşāŧuŋ biŋ elemi
muķarrer olduġı gibi ġam-ı Ǿaşķ-ı cānānuŋ daħı müjde-i vuślatı müberhendür.
شیشه اﺯ ﺯهر هالهل شد تهي
2198میزنم

کاسه ﺩﺭ خوﻥ شهیداﻥ

35. Şįşe ez-zehr-i helāhil şod tehį
Kāse der-ħūn-ı şehįdān mįzenem
“Şįşe”den murād şįşedür, nitekim “kāse”den murād göŋüldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ālām-ı zehr felek-i fenā-encāmdan mesmūm u maġmūm olan sįnem zehr-i
helāhilden tehį oldı. YaǾnį ol olanca zehrin ŧışra atdı. Pes ziyāde mesmūm u maġmūm olan
ħūn-ı şehįdan-ı Kerbelā’ya kāsemüzi ururuz tā ki aślından efzūn mesmūm ola. Ve eşǾārı
ĥazįn ü muĥriķterįn inşā eyleye, dimekdür.
آتش اندﺭ خرمن مقصوﺩ خویش
2199میزنم

ﺩﺭ میاﻥ آﺏ حیواﻥ

36. Āteş ender-ħırmen-i maķśūd-ı ħˇįş
Der-miyān-ı āb-ı ĥayvān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAdem-i raġbet ü riǾāyetümden nāşį maķśūd u āmālümüzüŋ ħırmen-i
vücūdına āteş-i muĥriķ ururum. Miyān-ı āb-ı ĥayvānda ise de yaǾnį aǾmāl-i dünyevîyeye bir
2197

Mutluluk gülistanında sızlanma elini gülümseyen güllerin üzerine örtüyorum.

2198

Cam öldürücü zehirden boşaldı ve ben şehitlerin kanına kâsemizi vururuz. (Daha fazla acı içinde olmak

için)
2199

Ab-ı hayatın içinde kendi istek harmanıma ateş veriyorum.
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mertebe nefret ve Ǿadem-i raġbet eyledüm ki nefsü’l-emrde bāǾiŝ-i ĥayāt-ı ŧūlį-i Ħıżır olan
āb-ı ĥayāt vasaŧına girüp maħfį olsa yine anuŋ hürmetine āteş-i muĥriķa urmaġa çāre
bulurum, dimekdür.
من که اﺯ کلک نظاﻡ ﺭﻭﺯگاﺭ
2200میزنم

نقشها بر لوﺡ امکاﻥ

37. Men ki ez-kilk-i nižām-ı rūzgār
Naķşhā ber-levĥ-i imkān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Ħod-sitāyişį ŧarįķiyle buyurur ki: Ben şol şāǾir-i
[237b]
siĥr-āferįn ve māhir-i maǾānį-tezyįnüm ki kilk-i nižām-baħş-ı rūzgār ve ħāme-i āsāyişde
felek dįvārumda levĥ-i imkān üzerine nice nice nuķūşı ururum. YaǾnį kilk-i nižāmü’lmülküm bir pādişāh-ı ferįdü’l-Ǿaśrdur ki elvāĥ-ı mümkināt üzerine nice nice nuķūş u āŝār-ı
bedįǾatü’l-maǾānįyi bıraġup ilā-āħiri’z-zamān ol āŝār u nuķūş ile ismin nümāyān eyler,
dimekdür.
کوﺱ افالﻁونی اﺯ یوناﻥ ﺯمین
2201میزنم

میبرﻡ ﺩﺭ ملک گیالﻥ

38. Kūs-ı Eflāŧūnį ez-Yūnān-zemįn
Mįberem der-mülk-i Gįlān mįzenem
“Yūnān-zemįn” zemįn-i Yūnānįden Ǿibāretdür ki ǾAcem’de bir eyaletüŋ ismidür. Keźālik
Gįlān ǾAcemde ism-i beldedür ki memdūĥun Ǿaleyh Mįr Ebū’l-Fetĥ’üŋ taĥtgāhı olmışidi.
Maĥśūl-ı Beyt: Kūs-ı Eflāŧūn’ı zemįn-i Yūnān’dan refǾ ve getürüp mülk-i Gįlān’da vażǾ u
đarb iderüm. YaǾnį Eflāŧūn-ı vaķt şimdi mülk-i Gįlān’dadur. Pes lāyıķ mıdur ki zemįn-i
Yūnān śadā-yı kūs-ı Eflāŧūnį ile mümtāzü’l-aķrān ola, dimekdür.
ﻭﺭسبب جوید کسی ﺩﺭ گوﺵ ﻭي

2200

Felek nizamının kalemi ile imkân levhasına nakışlar yapan ben.

2201

Yunan ülkesinden Eflatuni davulu götürerek Gilan ülkesinde çalıyorum.
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2202میزنم

این نوا اﺯ عوﺩ برهاﻥ

39. Ver sebeb-i cūyed kesį der-gūş-ı vey
Įn nevā ez-Ǿūd-ı burhān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Beyt-i evvelįnüŋ aĥvālin taśrįĥ ü taśdįķ itmek ŧarįķiyle ħiŧāb-ı Ǿām idüp
buyurur ki fi’l-meŝel meźkūr kūs-ı Eflāŧūn’uŋ mülk-i Gįlān’da śadā-yı bülend-Ǿadālet ve
bang-ı ġulġule-i şöhret itmek ne münāsebeti vardur diyü cānib-i müddeǾįden gerek Ǿamden
ve gerek sehven suǿāl vārid olursa yaǾnį müddeǾį-i bed-nihāddan suǿāl vārid olsa ki zemįni Yūnān’dan śadā-yı şöhret-i Eflāŧūn’ı refǾ idüp mülk-i Gįlān’ı bang-ı śadā-yı Eflāŧūnį ile
şeref-yāb itmek maĥż-ı ġalaŧ ve jāj-ħādur, dise işte ilzām-ı ħaśm içün bu naġamāt u
terennümātı Ǿūd-ı berāhįnden urup anı iskāt iderüm, dimekdür ki işbu gelecek ebyātdur:
کاین ﻭالیت مولد ﺩانشوﺭی است
2203میزنم

کاتش اﺯ نامش بیوناﻥ

40. K’įn vilāyet mevlid-i dānişverį est
K’āteş ez-nāmeş be-Yūnān mįzenem
“Įn vilāyet”den murād mülk-i Gįlān’dur ki mevlūd-ı Mįr Ebū’l-Fetĥ’dür. “Dānişver” Ǿālim
ü fāżıl dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: İşte ħaśmı iskāt içün Ǿūd-ı berāhįnden naġme urup dirüm ki bu mülk-i Gįlān
bir dānişver-i bį-hem-tā ve fāżıl-ı yek-tānuŋ mevlūdıdur ki anuŋ nām-ı nāmį ve ism-i şerįfi
mehābetinden mülk-i Yūnān-ı şarķiyyeye āteş-i muĥriķa urup iĥrāķ bi’n-nār iderüm. YaǾnį
ol źātuŋ eger nām-ı aśālet-encāmını zemįn-i Yūnān’a įśāl idersem mülk-i Yunān’a āteş
bıraġup iĥrāķ iderüm, dimekdür.
میر ابوالفتح آنکه لوﺡ ﺩانشش
2204میزنم

بر سر افهاﻡ ﻭ اﺫهاﻥ

41. Mįr Ebū’l-Fetĥ ān ki levĥ-i dānişeş
Ber-ser-i efhām u eźhān mįzenem
2202

Birisi sebep isterse onun kulağına delil udundan bu nağmeyi çalıyorum.

2203

Bu vilayet ilimsahipliğinin doğuş yeridir ve onun isminden Yunan’a bir ateş götürüyorum. (Yunanlılar

bilgilerini buradan alıdılar)
2204

Mir Ebu’l-feth o zat ki ben onun ilminin levhasını fikirlerin ve zihinlerin başına vurduğum kişi.
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Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda beyān olan memdūĥ mehābetlü Mįr Ebū’l-Fetĥ öyle bir źāt-ı
[238a]
memdūĥu’ś-śıfātdur ki anuŋ dāniş ü feżāǿili levĥasını ħasāretin ve ķalǾa-i yedin benį ādemde
pįşvā-yı celiyyü’ś-śadr ve İmām-ı ǾAliyyü’l-ķadr olan sulŧān-ı fehm ve şehenşāh-ı źihn
müdįr-i Umūr-ı ümemüŋ başlarına ururum. YaǾnį ol źātuŋ feżāǿil ü dānişi şol mertebededür
ki ifhām u eźhānı taǾlįm-i Ǿilm ü kemālāt içün şākirdler idüp anuŋ dānişi levĥasını başlarına
urup taĥśįl-i dürer-i fevāǿid içün edā-yı ħiźmete bendevār ķıyām itdürürüm, dimekdür.
ناﻡ جوﺩﺵ میبرﻡ یا ﺩشنه اي
2205میزنم

بر ﺩﻝ ﺩﺭیای عماﻥ

42. Nām-ı cūdeş mįberem yā deşneį
Ber-dil-i deryā-yı ǾUmmān mįzenem
“Mįberem” luġatde iletürüm, dimekdür. Lįkin bunda medĥ ü ŝenādan Ǿibāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ seħā vü Ǿaŧāsınuŋ nāmı ve iĥsānı ve inǾāmınuŋ śıyt u śadāsını bir
mertebede ķaleme alup taĥsįn ü teşyįn iderüm ki dil-i deryā-yı Ǿummāna deşne ururum.
YaǾnį Ǿālemde güher pāş u zer ü dįnār paħş ider. Źāt nice olduġını Cibrįl’e dil-i deryā-yı
Ǿummānı deşne-i ĥasediyle raħne-dār itmek içün memdūĥuŋ nāmını Ǿāleme intişār iderüm,
dimekdür.
فاﺭﺱ حکمش بجوالﻥ ﺭفت ﻭ گفت
2206میزنم

ﺩهر میدانست جوالﻥ

43. Fāris-i ĥükmeş be-cevelān reft ü goft
Dehr-i meydānest cevelān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Mįr Ebū’l-Fetĥ’üŋ ĥükminüŋ fārisi cevelān u pertāb iderek gitdi ve didi ki:
Dehr maĥall-i cevelānumdur. Şöyle ki muǾārıż u mümārıżum kimse olamaz. Pes ben dehr
üzerine cevelān ururum, dimekdür.

2205

Onun ihsanının ismini anıyorum mu yoksa umman denizinin gönlüne bir hançer saplıyor muyum?

2206

Onun hükünün Faris’i hızla gitti ve felek biliyordu ki onun üzerinde cevelan edeceğim, dedi.
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ﺭاکب ﺭایش بمیداﻥ ﺭاند ﻭ گفت
2207میزنم

افتابم کوست چوگاﻥ

44. Rākib-i rāyeş be-meydān rāned ü goft
Āfitābem k’ūst çevgān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Rākib-i reǿy ü iźǾān-ı memdūĥ mıżmār-ı cevelāna at śıçradup gitdi ve didi
ki: Āfitāb ālet-i mülāǾabeden topçaġızumdur. Pes ben aŋa cevelān-ı ħamįde-miyānı urup
anuŋla nāz u mefāħir iderüm, dimekdür.
عشق میگوید عبیر جیب اﻭ
2208میزنم

بر ﺩماﻍ پیر کنعاﻥ

45. ǾAşķ mįgūyed Ǿabįr-i ceyb-i ū
Ber-dimāġ-ı pįr-i KenǾān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Ol źātuŋ ceybinde vāķıǾ Ǿabįr ü Ǿıŧrdan bir mertebe rāyiĥa-i vuślat-ı yār ve
şemme-i ķurbet-i didār žuhūr itmekdedür ki sulŧān-ı Ǿaşķ ve şehenşāh-ı şevķ bu ĥāli görince
didi ki: Anuŋ ĥabįb-i Ǿabįri şemįminden dimāġ-ı pįr-i KenǾān’a ururum tā ki meh-cemāl-i
Yūsuf Ǿaleyhi’s-selāmdan rāyiĥa-i vuślat ve şemme-i ķurbla mürde-dilį nev-civān ve zamānı firķati mülāķāta şāyān ola, dimekdür.
گفت جاهش ﺩهر بر من تنگ شد
2209میزنم

چاک بر افالک ﻭ اﺭکاﻥ

46. Goft cāheş dehr ber-men teng şod
Çāk ber-eflāk u erkān mįzenem
“Erkān”dan murād Ǿanāśır-ı erbaǾa-i mertebedür. Nitekim mā-teķaddümlerde źikr olındı.
Maĥśūl-ı Beyt: Mįr Ebū’l-Fetĥ’üŋ cāh u şevketi dir ki: Ġāyet Ǿažametümden dehr başuma
dār olduġından baǾd-ez-įn kendisine Ǿadem-i iǾtibārum ĥasebiyle ġayrı bundan śoŋra
güncāyişüm içün erkān-ı eflākı raħne-dār iderüm, dimekdür.
2207

Fikir süvarisini meydana sürdü ve güneş topumdur ve ben cirit atıyorum, dedi.

2208

Aşk diyor ki onun yakasının hoş kokusunu Kenan Piri’nin burnuna koyarım.

2209

Onun makamı felek bana dar geldi ve gökyüzünü ve unsurlarını parçalayacağım, dedi.
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[238b]
گفت جوﺩﺵ سیم ﻭ ﺯﺭ ﺩﺭکاﻥ نماند
2210میزنم

سکه بر پیشانی کاﻥ

47. Goft cūdeş sįm ü zer der-kān ne-mānd
Sikke ber-pįşānį-i kān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ śıfat-ı cūd ve ŧabǾ-ı seħāsı dir ki: Nihāyet beźl ü baħşāyişümden
maǾdende sįm ü zer ķalmadı. Pes civān-merdį budur ki beźl ü įŝār içün pįşānį-i maǾdene
sikke urup sįm ü zer ideyüm, dimekdür.
گرﮒ گفتا بدﻭﺭانش که من
2211میزنم

برصف اعدای چوپاﻥ

48. Gurk hem goftā be-devrāneş ki men
Ber-śaf-ı aǾdā-yı çūpān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥuŋ Ǿadl ü dādı bir ġāyetde maħlūķāta sārį oldı ki gurk-ı ħūn-ħˇār
çūbāna yārġār olup dir ki: Ġayrı şimdiden śoŋra kendimi śaf-ı aǾdā-yı çūbāna urup tārumār
itmek hevesindeyüm. YaǾnį gerek ki muķteżā-yı ħilķat-i żıddān ezelden çūbānuŋ ħaśm-ı
ķavį ve Ǿadū-yı ekberi iken memdūĥuŋ mehābet-i Ǿadāletin anlar daħı ĥiss idüp çūbāna dūst
olmaķ ĥasebiyle dir ki: Min-baǾd śaf-ı aǾdā-yı şubāna urup kendimi aŋa muǾayyen ideyüm,
dimekdür.
ﺩاﻭﺭا تا سایه کرﺩی بر سرﻡ
2212میزنم

خندﻩ بر خوﺭشید تاباﻥ

49. Dāverā tā sāye kerdį ber-serem
Ħande ber-ħurşįd-i tābān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Memdūĥa ħiŧāb ŧarįķiyle buyurur ki: Ey Ǿadālet śāĥibi olan sāye-i hümāpāye-i şāhāneŋüzi farķ-ı bendegānum üzerine müstažıl buyurup şöhret-şiǾār-ı Ǿālem
2210

Onun cömertliği madende altın ve gümüş kalmadı ve ben madenin alnına para basarım, dedi.

2211

Kurt, onun zamanında ben çobanın düşmanlarını dizesine vurarım. (Çobanın düşmanlarının sırasına hücum

ederim) dedi.
2212

Ey hükümdar! Senin benim başıma gölge saldığınden beri parlayan güneşe gülümseyorum.

1221

olduġumdan berü ħurşįd-i żiyā-baħş-ı kāǿināta ħandeler ve istihzālar iderüm. Şöyle ki
sāyeŋde bende olan şaǾşaǾa anda yoķdur, dimekdür.
تا مرا ﺩﺭ بزﻡ خوﺩ جا ﺩاﺩﻩ اي
2213میزنم

تکیه بر ﺩیواﺭ احساﻥ

50. Tā me-rā der-bezm-i ħod cā dādeį
Tekye ber-dįvār-ı iĥsān mįzenem
“Tā” ibtidāǿ-ı ġāyet içündür. Nitekim mā-teķaddümlerde źikri mürūr eyledi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥu’ś-śıfāt! ben bende-i şermendelerüŋi kendi meclis-i melāǿikenįslerüŋe şāyeste ve bemz-i Ǿālįlerüŋde aǾŧā-yı maĥal ideliden berü kendime bir mertebe
Ǿalāmet-i ġanį ĥāśıl oldı ki iĥsānı dįvānı üzerine tekye iderüm, dimekdür.
تا حیاﺕ آموﺯ تن لطف تو شد
2214میزنم

خانه بر مغز ﻭ ﺩﻝ ﻭ جاﻥ

51. Tā ĥayāt-āmūz-ı ten luŧf-ı to şod
Ħāne be-maġz u dil ü cān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Esbāb-ı ĥayāt-ı ĥayvān ve be-taħśįś benį ādemüŋ iktisāb-ı şeref-i insānį olan
maġz-ı dil ü cāna taǾne vü istihzālar ururum. Şol vaķtden berü luŧf u iĥsānuŋ ĥayāt-āmūz-ı
ten ve mürde-dilāna cān-efken olmışdur. YaǾnį mādām ki luŧfuŋ ĥayāt-baħş-ı ten olmışdur.
Ġayr-ı maġz-ı dil ü cānāna imtinān ideyüm, dimekdür.
گوﺵ کن کز باﻡ مدحت صبح ﻭ شاﻡ
2215میزنم

ﻁبل نظم آﺭای شرﻭاﻥ

52. Gūş kon k’ez-bām-ı midĥat-i śubĥ u şām
Ŧabl-ı nažm-ārā-yı Şirvān mįzenem

2213

Beni meclisine aldığından beri ihsan duvarına yaslanıyorum.

2214

Senin lutfun hayat öğreticisi olduğundan beri beyin ve can ve gönüle ev kuruyorum.

2215

Dinle sabah akşam senin övgü çatından Şirvan’ın şiir söyleyen davulunu çalıyorum.

1222

“Şirvān” mülk-i ǾAcem’de bir belde-i meşhūrenüŋ ismidür ve Şirvān’da ħod-sitāyişlikde
māhir bir şāǾiri yād itmekden kināyedür. YaǾnį ben daħı senüŋ sitāyişüŋde
[239a]
anuŋ gibiyüm dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Şirvān nažm-ārāsı olan şāǾirüŋ ŧabǾınuŋ naġmesini ururum. Pes śubĥ
u şām bāġ-ı medĥüŋde gūş eyle. YaǾnį nāžım-ı Şirvānį kendini nice şāhāne medĥ iderse biz
daħı seni anuŋ gibi medĥ iderüm. Yāħūd Nāžm-ı Şirvān’uŋ ŧabǾ-ı ħod-sitāyişi gibi işte ben
daħı senüŋ bāġ-ı medĥüŋden ancılayın kendimi medĥ iderüm, dimekdür ki işbu ebyātlardur.
چشمه نوﺭ است چشم فطرتم
2216میزنم

خندﻩ بر کحل صفاهاﻥ

53. Çeşme-i nūr est çeşm-i fıŧratem
Ħande ber-küĥl-i Śıfāhān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Küĥl-ı cįlā-baħş-ı dįde-i binā ve sürme-i revnaķ-efzānuŋ maśdarı ve mažharı
olan belde-i Śıfāhān’a ħande vü ŧaǾneler ururum. Zįrā çeşm-i fıŧrat u ħilķatüm nūr
çeşmesidür. YaǾnį fıŧratum çeşminden nūr cereyān eyledügi śūretde maśdār-ı küĥl ve
mažhar-ı sürme olan Śıfāhān’a ne imtinān ideyüm, dimekdür. Murād memdūĥuŋ beldesini
medĥ ve Śıfāhān’ı ŧarĥdur.
تا برآﺭﻡ گوهر اﺭﺯندﻩ اي
2217میزنم

تیشه اندیشه بر جاﻥ

54. Tā ber-ārem gevher-i erzendeį
Tįşe-i endįşe ber-cān mįzenem
“Erzende” luġatde ucuzluġa ve şāyeste maǾnāsına daħı gelür. “Tįşe” keser dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol müdaķķiķ ü muĥaķķıķ-ı ħayālüm ki źāt-ı şerįfüŋe elyaķ u enseb bir
gevher-i girān-behā meydāna getürem, mülāĥažasıyla tįşe-i endįşe ve tįr-i liĥāžayı cān
üzerine ururum. YaǾnį dıraħt-ı cānumı tįşe-i endįşe ile yonarum tā ki size şāyeste bir gevheri źį-ķadri ĥāśıl eyleyüm, dimekdür ki murād eşǾār-ı maǾnā-dārdur.
2216

Benim fitert gözüm nur pınarıdır ve bu yüzden de İsfahan şehrinin sürmelerine gülüyorum.

2217

Değerli bir mücevher bulayım diye fikir külünğümü canıma vuruyorum.

1223

هر گلی کز باﻍ ﻁبعم بشکفد
2218میزنم

بر سر غلماﻥ ﻭ ﺭضواﻥ

55. Her gülį k’ez-bāġ-ı ŧabǾem be-ş’kufed
Ber-ser-i ġılmān u Rıđvān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Her ol gül-i raǾnā ki bāġ-ı ŧabǾumdan açıla, Rıđvān u ġılmānı başları üzerine
ŧaķarum. YaǾnį eşǾārum şol mertebe merġūb u muǾteberdür ki bāġ-ı ŧabǾumdan gül-i
raǾnāvār bir şiǾr güşād olduġı anda fi’l-ĥāl ġılmān u Rıđvān ser ü destārına mücevher
çekenek gibi ŧaķınup iftiħār iderler, dimekdür.
تن ﺯنم عرفی نیم آخر ترا
2219میزنم

بر نوای خوﺩ پرستاﻥ

56. Ten zenem ǾUrfį nįm āħer to-rā
Ber-nevā-yı ħod-perestān mįzenem
“Ten zenem” isifhām ŧarįķiyle “çerā dem ne-zenem ben ǾUrfį degil miyüm?” dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Ben ǾUrfį-i nām-dār u śāĥib degil miyüm?
Pes niçün sükūt-ı dem urmayum? YaǾnį ħod-sitāyişlerüŋ naġamātını ururum ve kendimi
mübālaġa ile medĥ iderüm. Zįrā bį-miŝl ü mānend ǾUrfį-i muǾciz-beyān degil miyüm? Pes
kimden ħavf idüp sükūt iderüm? dimekdür.
ﺩﺭ حضوﺭﺕ ﺯآﻥ نمیگویم ﺩعا
2220میزنم

تا نگویندﻡ که ﺩستاﻥ

57. Der-ĥużūret z’ān ne-mįgūyem duǾā
Tā ne-gūyendem ki destān mįzenem

2218

Tab bahçemden yetişen her bir çiçeği Gılman ve Rıdvan’ın başına takıyorum.

2219

Kenara çekileyim mi neden? Ben Urfi değil miyim? Sonunda seni kendine beğenenlerin sesleneceğim..

2220

Senin huzurunda hikâye söylüyorum demesinler diye dua etmiyorum.

1224

Maĥśūl-ı Beyt: İħtitām-ı ķaśįde deǿbi ŧarįķiyle buyurur ki: Ey memdūĥ! Fi’l-meŝel ĥużūr-ı
lāmiǾü’n-nūrlarında duǾā-yı beķā-yı saŧvet2221 ü iclāllerini eyler isem ĥasūd-ı bed-endįş duǾā
vü ŝenāmuzı
[239b]
tezvįr ü ĥįle vü ħudǾa vü efsāneye ĥamle eyler. YaǾnį ĥasūd duǾāmuzı tezvįr ü efsāneye ĥaml
iderek bizi teźlįl ü taĥķįr eyler, dimekdür. Pes:
ﺩﺭ غیاﺏ این نغمه ﺭا هر نیم شب
2222میزنم

همرﻩ مرﻍ سحر خواﻥ

58. Der-ġıyāb-ı įn naġme-rā her nįm-şeb
Hem-reh-i murġ-ı seĥer-ħˇān mįzenem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Bu naġmenüŋ oķumasından sākitüm. YaǾnį ĥasūdān bizi müzevvir
itmesün içün ĥużūruŋda duǾādan fāriġüm. Pes bu duǾā-yı beķā-yı Ǿömr ü devletüŋüzi nıśfü’lleyl ki vaķt-i icābet-i duǾā ve maĥall-i isticābet-i ŝenā vü niyāzdur. Murġ-ı seĥer-ħˇānlarla
hem-rāh olduġum ĥālde oķurum. YaǾnį duǾāŋuzuŋ naġamātını maħfiyyen nįm-şebde
bülbüller ile refāķaŧ iderek nālān u sūzān oķurum, dimekdür. Temmetü’l-ķaśįde.
38
Bu Ķaśįde-i Dil-ārāsı Merĥūmuŋ Kendi BaǾżı Aĥvāl u Eŧvārını Mübeyyen Bir Nüsħa-i
Nādiresidür
[mefǾūlü/mefāǾįlü/mefāǾįlü/feǾūlün]

من کیستم آﻥ سالک کونین مسیرﻡ
2223خمیرﻡ

کز بیخته جوهر قدﺱ است

1. Men kįstem ān sālik-i kevneyn-mesįrem
K’ez-bįħte-i cevher-i ķudüs est ħamįrem
“Men kįstem” istifhāmiyedür. YaǾnį ben kim olduġum bilür misüŋ, dimekdür. “Kevneyn”
iki cihāndur. “Mesįr” temāşā vü teferrücgāh dimekdür. “Ħamįr” fıŧrat u ħilķat tįni dimekdür.

2221

Derkenar: “Saŧvet” ĥamle eylemek ve ķahr eylemek ve ġazab eylemek maǾnāsınadur.

2222

Yokluğunda bu nağmeyi her gece yarısı seher kuşu ile beraber okuyorum.

2223

Ben kimim? Ben iki dünya yolunun salikiyim ki hamurumu kutsal cevherinden elenmiştir.

1225

Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Ey ķavm! MaǾlūmuŋuz olsun ki ben mesįre
vü teferrücgāhum dünyā vü Ǿuķbā olaraķ bir sālik-i bālā-pervāzum. Zįrā fıŧrat u ħilķatüm
ŧıyneti gevher-i ķudsdür. YaǾnį ey ķavm! Kim olduġum bilmek içün size Ǿayān u beyān
idem. Şöyle ki ben Ǿanķā-yı lā-mekān-śıfat kevneyn mesįregāhlu bir sālik-i Ǿālį-cenāb ve
şāhbāz-ı bālā-pervāz-ı Ǿarş-intisābum. Zįrā fıŧrat-ı aśliyye ve ħilķat-i ezeliyemüŋ ħamįri
ervāĥ-ı ferişte ve gevher-i ķudsden bāħte ve māye-i ādemiyetüm gevher-i ferdden efrūħte
olmışdur. YaǾnį aśl u neslüm cehver-i ferdden iķtibās olınmışdur. Pes ol sebebdendür ki
kevneyn-mesįregāh sālik-i bį-bāk u pervāyum, dimekdür.
اﺯ بس که بوﺩ کیفیت انگیز کالمم
2224ﺩبیرﻡ

مستانه خرامد بوﺭﻕ کلک

2. Ez bes ki buved keyfiyet-engįz kelāmem
Mestāne ħırāmed be-varaķ kilk-i debįrem
Maĥśūl-ı Beyt: Kelām-ı muǾciz-beyānum şol mertebe neşǿe-engįz ve keyfiyet-amiz bāde-i
gül-rengdür ki kemāl-i ser-ħoşluġından debįrüm kilki śafĥa-i varaķ üzerinde dāǿimā mestāne
ħırām üzeredür. YaǾnį kātibüm kilki eŝnā-yı taĥrįr-i kelām-ı keyfiyet-engįz ü neşǿeāmįzümde mestāne saġa śola ħırām itmekdedür, dimekdür.
ﺩﺭ صفحه تصویر جاللست مثالم
2225نظیرﻡ

ﺩﺭ پرﺩﻩ تقدیر محالست

3. Der-śafĥa-i taśvįr-i celālest miŝālem
Der-perde-i taķdįr-i muĥālest nažįrem
“Śafĥa-i taśvįr”den murād śafĥa-i mümkināt ve levĥa-i maħlūķāt-ı Ǿālemdür. “Miŝāl”den
murād kendi timŝāli ve varlıġıdur. “Timŝāl” luġatde śūretde maǾnāsınadur cemǾi temāŝįl
gelür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol śāĥib-vaķār ve erbāb-ı Ǿažamet-şiǾārum ki śafĥa-i taśvįr-i mümkinātda
varlıġum ve timŝālüm celįl ve levĥa-i kāǿinātda muǾādilüm
[240a]

2224

Sözümün çok nitelikli olduğumdan dolayı debirlerin kalemi evrakımın üzerine sarhoşça süzülür.

2225

Örneği tanrının tasvir sayfasındadır ve benzerim kaderin imkânsızlık perdesindedir.

1226

yoķdur. Ve daħı bį-miŝl ü mānend bir gevher-i girān-behāyum ki perde-i taķdįrde nažįrüm
muĥāldür. YaǾnį verā-yı perde-i śafĥa-i mümkināt ki mažhar-ı maħlūķāt ve maśdār-ı
mevcūdātdur. Anda miŝl ü mānendüm ferd-i vāĥid yoķdur, dimekdür.
چوﻥ حسن کشد جاﻡ صفا ﺭنگ شرابم
2226ﺯﺭیرﻡ

چوﻥ عشق ﺩهد ﺭنگ جبین آﺏ

4. Çün ĥüsn keşed cām-ı śafā reng-i şarābem
Çün Ǿaşk dehed reng-i cebįn āb-ı zerįrem
“Āb-ı zerįr” śarılıķ śuyı ve altun śuyı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Elvān-ı mümkināta bir nihāyetde müǿeŝŝirüm ki fi’l-meŝel ĥüsn-i şehriyāruŋ
kendisi cām-ı śafāyı nūş eyler ise ol şarābuŋ rengiyüm. Çünki Ǿaşķ kişveristānı cebįn-i Ǿāşıķa
reng-i elvān vire. Ol rengüŋ āb-ı zerįri olur. YaǾnį elvān-ı meźkūruŋ mažharı vü maśdarı
benüm, dimekdür.
اﺯ قامت عاشق شکن آموﺯ کمانم
2227تیرﻡ

ﺩﺭ غمزﻩ معشوﻕ گشایش ﺩﻩ

5. Ez-ķāmet-i Ǿāşık şiken-āmūz kemānem
Der-ġamze-i maǾşūķ güşāyiş-deh-i tįrem
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol ĥākim-i cemādāt ve żābiŧ-i nebātātum ki yayuŋ egilüp dü-tā olmasını
Ǿāşıķ-ı dil-figāruŋ ķāmet-i ħamįdesinden ögredürüm. Ve daħı tįrüŋ açılup güşāyişligini ve
perān olmasını nįze-i Ǿāşıķ-kuş maǾşūķdan ögredürüm. YaǾnį maǾşūķuŋ tįr-i ġamzesiyle
taǾlįm iderüm, dimekdür.
آنجا که ﻭفا تشنه شوﺩ چشمه خونم
2228غدیرﻡ

آنجا که صفا غسل کند آﺏ

6. Āncā ki vefā teşne şeved çeşme-i ħūnem
V’āncā ki śafā ġusl koned āb-ı ġadįrem
2226

Hüsün çektiği zaman saflık kadehi şarabımın renginde olacak ve aşk verdiği zaman ise alnımın rengi sarı

su gibi olur.
2227

Ey yayım âşığın boyundan bükülmeyi öğren, zira maşukun gamze oku ile meşk yapıyorum.

2228

Vefanın susadığı yerde kan pınarıyım ve safanın gusl ettiği yerde kadir suyuyum.

1227

“Āb-ı ġadįr” göl śuyı ve büyük ĥavż śuyı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol maĥalde ki vefānuŋ kendisi teşne ola, ben aŋa çeşme-i ħūnum şöyle ki
maǾşūķdan Ǿadem-i vefā çeşme-i ħūn-dįde Ǿāşıķ-ı gedādan cerayāndur. YaǾnį şol yerde ki
vefā teşne olan ben aŋa çeşme-i ħūn olup anı sįr-āb iderüm. Ve daħı şol maĥaldeki cevr ü
cefā ġasl itmek murād eyleye, ben aŋa āb-ı ġadįr olup ġadįr-i tende aŋa ġasl itdürürüm. Ve’lĥāśıl her cevr ü cefānuŋ maĥall-i istirāĥati dil ü cānumdur, dimekdür.
ﺩﺭ هندسه فقر ﻭ فنا صفر الوفم
2229مطیرﻡ

ﺩﺭ مزﺭعه عز ﻭ عال ابر

7. Der-hendese-i faķr u fenā śıfr-ı ulüfem
Der-mezraǾa-i Ǿazze ve Ǿalā ebr-i maŧįrem
BaǾżı nüsħalarda “der-medrese-i faķr u fenā” vāķıǾdur. “Ulūf” elf’üŋ cemǾidür, biŋlerüŋ ħod
nihāyeti olmaz.
Maĥśūl-ı Beyt: Faķr u fenā hendesesinde śıfr olduġum yaǾnį bu faķr u fenāda imrār-ı Ǿömr
iden erenler içre egerçi miķdār-ı śıfr yoķ yerinde isem daħı mezraǾa-i Ǿazze ve Ǿalā ki menzili lāhūtdur, anda berāber-i bāran-rįz-i raĥmetüm. Yāħūd dimek olur ki dāǿire-i hendese-i faķr
u fenāda ulūfuŋ ķuŧb-ħānesine olan śıfr-ı Ǿālį-maķāmum. Şöyle ki Ǿazze ve Ǿalā mezraǾası
olan mezraǾa-i dünyāda ebr-i maŧįr-i raĥmetüm olmışdur. Ve’l-ĥāśıl merkez-i dāǿire-i faķr
u fenā hendesesinde ulūfa bir śıfrum. Lįkin mezraǾa-i Ǿazze ve Ǿalāda ebr-i maŧįr-i
raĥmetüm, dimekdür. Vallāhu aǾlem.
بر کتف ﺭیاضت ﻁلباﻥ شاﻝ ﻭ پالسم
2230حریرﻡ

بر ﺩﻭﺵ ﺯلیخا منشاﻥ برﺩ

8. Der-ketf-i riyāzet-ŧalebān şāl u palāsem
Ber-dūş-ı Zelįħā-menişān berd-i ĥarįrem
[240b]

2229

Fakirlik ve fena geometrisinde binlerin sıfrıyım ve değerlilik ve yücelik tarlasında yağmurlu bulutum.

2230

Çileçekmek isteyenlerin omzunda şal ve kilimim ve Züleyha huyluların omzunda ipek kumaşım.
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“Şāl u palās” śūfįlerüŋ ŧaşıdıķları köhne şāla dirler. “Zelįħā-menįş” Zelįħā ŧabįǾatlu
dimekdür. YaǾnį zįnet-perestler, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ŧālibān-ı zühd ü riyāżetüŋ arķasında vāķıǾ köhne şālum ki anlar ġayrısına
meyyāl degillerdür. Ve daħı Zelįħā-menįş olan erbāb-ı zįnetüŋ omuzları üzerine şāl yerine
śarıķdıķları bürd2231
-i ĥarįrüm ki ol gözi ķoŧonį vü penbe ile al reng nümāyişlü olan ħāreden Ǿibāretdür. YaǾnį
her ķanķı meslek var ise cümlesine Ǿārifüm, dimekdür.
ﺩﺭ مرسله جوهر فرﺩﻡ ﺩﺭ یکتا
2232کثیرﻡ

ﺩﺭ سلسله علت ﻭ معلوﻝ

9. Der-mürsele-i cevher-i ferdem dür-i yek-tā
Der-silsile-i Ǿillet ü maǾlūl keŝįrem
“Mürsele” cevher ve incü dirilişine dirler. “Ǿİllet” şol nesnedür ki śoŋradan įcād olmış ola.
Meŝelā mümkināt gibi. “MaǾlūl” ism-i mefǾūldür, eşyānuŋ mažharı ve maśdarı ve varlıġuŋ
maśdarı dimekdür. Meŝelā Ǿadde ve māt gibi ki Ǿālemüŋ mažharı ve maśdarıdur. Pes
mümkināt-ı Ǿillet-i Ǿadde ve māt maǾlūldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol gevher-i girān-ķadrüm ki mürsele-i cevher-i ferdde dürr-i yek-tāyum.
YaǾnį rişte-i mürsele-i cehver-i ferdde ķıymeti nā-yāb dürüm. Ve daħı Ǿillet ü maǾlūl
silsilesinde keŝįrüm. YaǾnį Ǿillet ü maǾlūluŋ āferįnişi silsile vü zencįrinde münķaŧıǾ olmayup
hemįşe ĥiźāda ŝābit-ķadem olmışdur tā ki Ǿālem perde-i verādan śafĥa-i vücūda gelüp
birbirinden zencįr olaraķ devr-i ādemdür. Bu āna gelince Ǿillet ü maǾlūl olmışdur.
پای ﻁلبم ﺩﺭ ﺭﻭﺵ سعی تمامم
2233قصیرﻡ

ﺩست اﺩبم ﺩﺭ کشش کاﻡ

10. Pāy-ı ŧalebem der-reviş-i saǾy tamāmem
Dest-i edebem der-keşiş-i kām ķāśįrem
“Keşiş” çekmek ve celb itmek dimekdür. “Kām” murād dimekdür.

2231

Derkenar: “Bürd” aŧlās ķumaş dimekdür.

2232

Cevher-i ferd gerdanlığında eşi benzeri olmayan mücevherim ve illet ile malul zincirinde kesirimdir.

2233

Ben istek adımıyım ve çaba yolunda butunum edep eliyim ama başarıyı yakalamakta kısayım.
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Maĥśūl-ı Beyt: Pāy-ı ŧalebüm saǾy-ı tamām-ı revişindedür. YaǾnį pāy-ı ŧalebüm taĥśįl-i
murād ve cebl-i mālā-yürād saǾy-ı tamām ve kūşiş-i mālā-kelām revişindedür. Ammā ne
çāre ki dest-i ebedüm celb-i murādda ķaśįrdür. YaǾnį her ne ķadar celb-i murādda saǾy u
kūşişüm kemālde ise de: El-ĥayāǿu yemnaǾu’r-rızķ2234 mıśdāķınca celb-i emelde dest-i
edebüm ķāśırdur. Ve’l-ĥāśıl bir saǾyumuz kemālde ise de ĥicāb māniǾ olmışdur, dimekdür.
ﺩﺭ کوﺯﻩ لذﺕ شکناﻥ چشمه ﺯهرﻡ
2235شیرﻡ

ﺩﺭ کاسه کوﺩک منشاﻥ جرعه

11. Der-kūze-i leźźet-şikenān çeşme-i zehrem
Der-kāse-i kūdek-menişān cürǾa-i şįrem
“Kūze-i leźźet-şikenān” leźźet bardaġını şikest idiciler dimekdür. Ħod-bįn ü maġrūrdur.
“Kūdek-menişān” çocuk ŧabįǾatlu ve mütevāżıǾ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol imtizāc-ı tebāyiǾ-i Ǿālemde bir ĥakįm-i ĥāźıķ ve üstād-ı şefįǾatüm ki
kūze-i leźźet-şikenān-ı ħod-bįn ü maġrūrān ķatında çeşme-i zehrüm. Nitekim kūdek-menişlü
mütevāżiǾ olanuŋ kāsesinde şir ü şekerüm. Ve’l-ĥāśıl sevenüŋ ķulı ve ķurbānı sevmeyenüŋ
sulŧān u ķahramānıyuz dimekdür.
آنجا که اﺩﺏ نغمه ﻁراﺯست سمیعم
12. Āncā ki edeb naġme-ŧırāzest semįǾem
[241a]
2236بصیرﻡ

ﻭ آنجا که هنر جلوﻩ فرﻭشست

V’āncā ki hüner cilve-fürūşest baśįrem

Maĥśūl-ı Beyt: Şol maĥalde ki edebüŋ kendisi nevā-perdār ve naġme-ŧırāz ola. İstimāǾ
idiciyüm. Ve daħı bir yerde ki hünerüŋ kendisi cilve-furūş ola, anı celb ü taĥśįl içün baśįr ü
nigerānum, dimekdür.

2234

“Utangaçlık, rızka mânidir.” (Mevzuatü’s-Sağani, el-Hasan bin Muhammed e’s-Sağani, Thk.: Abdullah el-

Kadi, Darü’l-Kütübil’l-ilmiyye Yayınevi,1 . Baskı, Beyrut, h.1405, s.54 .)
2235

Zevki yok edenlerin testisinde zehir pınarıyım ve çocuk huyluların kadehinde bir yudum sütüm.

2236

Edebin nağmeleri süslediği yerde iyi işitenim ve sanatın cilvelendiği mekânda iyi görenim.
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چوﻥ سجدﻩ بت گرﻡ شوﺩ ناصیه سوﺯﻡ
2237میرﻡ

چوﻥ تیغ صنم کند شوﺩ بیهوﺩﻩ

13. Çün secde-i büt germ şeved nāśiye-sūzem
Çün tįġ-i śanem künd şeved bį-hūde mįrem
“Germ şeved” ġalebe-i Ǿāmile ķızarmaķ ve ķızışdurmaķ dimekdür. “Künd” kāf’uŋ żammesi
ve nūn’uŋ sükūnı dāl ile Ǿamel-mānde kesmez ķılıca dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ber-muķteżā-yı Ǿubūdiyet çünki secde-i büt itmekde cümle-i Ǿāmdan
germiyet ve ķızġınlıķ vāķıǾ ola. Bir mertebe Ǿubūdiyetde çālāk ve bir ġāyetde secde-i śaneme
inhimāk2238 itdürmege şiddet-i germāyiş-i secde-i śanemden nāśiyemi sūzān ve derūn u
bįrūnumı nālān eylerüm. Ve çünki ķatlüm içün śanemüŋ ķaśdı olduġı śūretde tįġi daħı künd
olursa zihį ve ĥayf ki bį-hūde olurum. YaǾnį leźźet-i ķatl-i dil-dārdan bį-behre olurum,
dimekdür.
خفاشم ﻭ خوﺭشید حذﺭ ﺩﺭ ته بالم
2239صغیرﻡ

ﺩﺭاجم ﻭ بلبل پرﺩ اﺯ شاﺥ

14. Ħuffāşem ü ħurşįd ĥaźer der-teh-i bālem
Dürrācem ü bülbül pered ez-şāħ-ı śaġįrem
“Ħuffāş” yarasa didükleri sıçana beŋzer gice pervāz ider bir küçük ĥayvāndur. “Ĥaźer”
ĥā’nuŋ fetĥası ve źā ile dal’uŋ fetĥası ve sükūnıyla śıġınur ve soķılur dimekdür. “Dürrāc”
İsĥāķ ķuşına dirler ki aŋa Fārsįde murġ-ı şeb-āvįz daħı dirler. Gice ile ayaġından aśılup
śafįran dururmış diyü ekŝer-i nās bu ķavle źāhibdür. “Pered” uçar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Śūret-i žāhirüme nažaran bir ħuffāş-ı kem-ķadrüm. Lįkin maǾnā cānibine
nažaran teh-i bālümde yaǾnį ķanadum altında āfitāb-ı cihān-tāb śıġınur. Sāye-i ĥimāyetümde
āsūde-ĥāl ve žıll-ı reǿfetümde mesrūrü’l-bāl olur. Ve daħı dürrāc-ı şeb-revüm. Lįkin şāħ-ı
śaġįrümde nice nice bülbül-i nālān pervāz u ŧayerān ider, dimekdür.

2237

Puta secde etmek revaç bulursa alınları yakanım ve sanemin kılıcı kesmez hale geldiği zaman boşuna

ölürüm.
2238

Derkenar: “İnhimāk” öngülük itmek ve duħūl itmek maǾnāsınadur lüġatte.

2239

Ben yarasayım ve güneş kanadımın altına sığınır. İshak kuşuyum ve nağmemim dalında bülbül uçar.
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عشقم که بر آسوﺩﻩ ﺩالﻥ نیست گذاﺭﻡ
2240گریزﻡ

حسنم که ﺯ خونین جگراﻥ نیست

15. ǾAşķem ki ber-āsūde-dilān nįst güźārem
Ĥüsnem ki zi-ħūnįn-cigerān nįst gürįzem
Maĥśūl-ı Beyt: ǾAşķ didükleri emrāż-ı rūĥānį ve teb-lerze-i nūrānįyüm ki aślā mürūr u
Ǿubūrum derd-i maĥabbetden āsūde-ĥāl ve miĥnet-i sevdādan ħālįü’l-bāl olan diller sitemine
düşmez. Ve ĥüsn-i Ǿālem-sūzum ki cigerler pür-ħūn ve dįdeleri Mecnūn olan Ǿuşşāķdan
ķaçmam, dimekdür.
ﺩﺭ خانه مجنوﻥ که خراﺏ است غباﺭﻡ
2241عبیرﻡ

ﺩﺭ حجله لیلی که بهشتست

16. Der-ħāne-i Mecnūn ki ħarābest ġubārem
Der-ĥacle-i Leylį ki behiştest Ǿabįrem
Maĥśūl-ı Beyt: Mecnūn-ı dil-figāruŋ ħarāb-şode olan ħāne-i vįrānesinde ħāk u ġubārum
ĥaclegāh-ı Leylā ki behiştāsādur, anda Ǿūd u Ǿabįr ü buħūr-ı Ǿıŧrum dimekdür.
با ناﻁقه گلریزﻡ ﻭ با سامعه گلچین
2242پیرﻡ

با ﻭاهمه نابالغ ﻭ با عاقله

17. Bā-nāŧıķa-i gül-rįzem ü bā-sāmiǾa gül-çįn
Bā-vāhime nā-bāliġ ü bā-Ǿāķile pįrem
Maĥśūl-ı Beyt: Nāŧıķa-i siĥr-āferįnüm ki gül śaçıcı ve ķuvve-i śavmaǾamla gül ü reyĥān
düşürüciyüm.
[241b]
Ve ķuvve-i vāhime ile henūz śābį nā-bāliġ ve Ǿāķile cihetinden pįr-i sāl-ħorde ve şeyħ-i
cihān-dįdeyüm, dimekdür.
2240

Ben aşkım ki gönlü rahatlara uğramam. Güzelliğim ki çilekeşlerden kaçmam.

2241

Mecnun’un bozuk evinde tozum ve Leyla’nın cennet gerdeğinde hoş kokuyum.

2242

Sözümle gül dökerim ve kulağımla gül toplarım. Vehim gücü ile çocuk ve akıl gücü ile yaşlıyım.
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ﺩﺭ ﺩﻝ قویم گرچه ﺩﺭ انداﻡ ضعیفم
2243فقیرﻡ

ﻭﺯ ﺩین غنیم گرچه باﺩیناﺭ

18. Der-dil ķavįyem gerçi be-endām żaǾįfem
V’ez-dįn ġanįyem gerçi bā-dįnār faķįrem
Maĥśūl-ı Beyt: Endām cihetiyle gerçi żaǾįfü’l-ĥāl ve daķįķu’l-bālüm ammā göŋül cānibinden
pūlād gibi metįnü’l-aĥvālüm ve dįnār ħuśūśıyla efķar-ı fuķarādan ise de dįn ü diyānetde
tüvānger ve māl-ā-mālüm, dimekdür.
اﺯ کلک بناﻥ لوﺡ خراشندﻩ ماهم
2244تیرﻡ

ﻭﺯ تیغ ﺯباﻥ خامه تراشندﻩ

19. Ez-kilk-i benān levĥ-ħırāşende-i māhem
V’ez-tįġ-i zebān ħāme-terāşende-i tįrem
“Ħırāşende” ħırāşįde’dendür. YaǾnį ķızıcı ve yonıcı ve ŧırmalayıcı dimekdür. “Terāşįde”
ķalemüŋ ve taħtanuŋ yonmasına dirler. “Tįr” ǾUŧārid didükleri aħterüŋ ismidür ki debįr ü
kātib-i felekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol māhir-i kāǿināt ve hünerver-i mümkinātum ki kilk-i nebātumla levĥai māhda vāķıǾ jengi ķazup şaǾşaǾa ve pertev ilķāǾ iderüm. Ve daħı seyf-i zebānumla ħāme-i
ǾUŧārid’i terāşįde iderek kendisine taǾlįm-i kitābet iderüm, dimekdür.
ﺩﺭ کندی شمشیر ﺯباﻥ قاتل سیفم
2245ﻅهیرﻡ

ﺩﺭ پرﺩﻩ اندیشه خرﺩ پوﺵ

20. Der-kündį-i şemşįr-i zebān ķātil-i seyfem
Der-perde-i endįşe ħıred-pūş-ı Žāhirem
“Künd” kesmez ķılıca dirler. “Seyf” şuǾarā-yı selefden birinüŋ ismine dirler imiş. Keźālik
Žāhir daħı bir şāǾirüŋ ismidür ki merĥūmuŋ muǾārıżları imiş.
2243

Vücudum güçsüz olsa da gönlüm güçlüdür. Paraya fakir olsam da din konusunda zenginim.

2244

Parmaklarımın kalemi ile ay levhasını çizerim ve dilimin kılıcı ile Utarid’ün kalemini yontarım.

2245

Dilimin kılıcının kesmezliği konusunda Seyf şairin katiliyim ve düşünce perdesi içinde Zahir şairin aklını

giyinmişim.
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Maĥśūl-ı Beyt: Zebānum kesmez tįġiyle “Seyf”i ķatl iderüm. YaǾnį tįġ-i zebānum her ne
ķadar kendi ise de Seyf’üŋ ķatlinde düşvārlıġum yoķdur. Ve perde-i endįşede Žāhįr’e Ǿaķl
giydürürüm. YaǾnį endįşe Ǿāleminde Žahįr’e muǾallim-i Ǿaķl olurum. Ve’l-ĥāśıl bunlar
yanumda hįç gibidür, dimekdür.
ﺩﺭ اﻭﺝ سخن بهر فرﻭﺩ آمدﻥ ﻁبع
2246حریرﻡ

برﺩاشتم این نغمه که اعشی ﻭ

21. Der-evc-i süħan behr-i fürūz-āmeden-i ŧabǾ
Ber-dāştem įn naġme ki AǾşā vü Ĥarįrem
“AǾşā ve Ĥarįr” iki şāǾir-i süst-ŧabǾ imişler.
Maĥśūl-ı Beyt: Süħanum evcinde ŧabǾ-ı tābnākum mütesellį olup ķonsun içün işte bu
naġmeyi iħtiyār eyledüm ve didüm ki: Her ne ķadar kemālāt-ı kelām-ı muǾciz-beyānum
mertebe-i evc-i Ǿulyāda ise de ŧabǾum Ǿalāmet-i ġurūr ve śıfat-ı vaķūrdan ĥıfž içün kendimi
AǾşā ve Ĥarįr didükleri eşħāśa nisbet eyledüm, dimekdür.
ﻁبعم ﺯ غضب گفت ندانم بچه نسبت
2247اسیرﻡ

ﺩﺭ ﺩاﻡ سرشت تو قضا کرﺩ

22. ŦabǾem zi-ġażab goft ne-dānem be-çe nisbet
Der-dām-ı sirişt-i to ķażā kerd esįrem
Maĥśūl-ı Beyt: Belį ŧabǾumı ġurūrdan muĥāfaža içün kendimi AǾşā ve Ĥarįr’e nisbet
eyledüm. Lįkin fi’l-ĥāl ŧabǾum ġażab idüp didi ki: Bilemem ķażā-yı ķudret beni ne vechile
senüŋ siriştüŋ ve fıŧratuŋ dāmenine müsteĥaķ görüp eyledi. YaǾnį bu kār-ħāne-i mümkinātda
baŋa mümāŝil ü muǾādil imkānda degil iken ne nisbetle beni AǾşā ve Ĥarįr’e temŝįl eyledüŋ,
diyerek ŧabǾum ġażabnāk oldı, dimekdür.
گر جوهر خوﺩ می نشناسی که چه باعی
22492248مطیرﻡ

اﺯ جوهر من شرﻡ بکن کابر

2246

Sözüm doruğa çıktığı zaman tabiatımı aşağıya indirmek için Eşa ve Harir’im diye nağme söyledim.

2247

Tabiatım gazap yüzünden, bilmem neden kader beni senin fıtratın tuzağında esir etti, dedi.

2248

Eğer kendi cevherinin hangi madenden olduğunu bilmiyorsan benim cevherimden utan ki yağan bulutum.

2249

Derkenar: “Maŧįr” lüġatde yaġmurlı gün ve yaġmurlı giceye leyle-i maŧįre dirler.
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23. Ger cevher-i ħod mį-neşināsį çe bāǾį
Ez-cevher-i men şerm be-kon k’ebr-i maŧįr
Maĥśūl-ı Beyt:
[242a]
ŧabǾum ġażab ŧarįķiyle didi ki: Ey ǾUrfį-i bį-Ǿār! Eger kendiŋe maħśūś olan gevher-i girānķadrüŋ meķādirin farķ u idrāk idemez iseŋ ki ne bāġ-ı behişt-sirişt olduġuŋ bārį benüm
cevher-i şāhānemden ĥicāb eyle. Zįrā ebr-i maŧįrüm, dimekdür.
بر تافت عناﻥ سخنم ﺭخش ﻁبیعت
22512250

برگشتم اﺯین ﺭﻩ که نه این بوﺩ مسیرﻡ

24. Ber-tāft Ǿinān-ı süħanem raħş-ı ŧabįǾat
Ber-geştem ez-įn reh ki ne-įn būd mesįrem
“Ber-tāft” çevirdi, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda beyān olınan Ǿitābı baǾde ebyāt, hemān-dem ŧabǾum Ǿinān-ı süħanumı
kendi dest-i teġallübiyle çevirince ben daħı bu rāh-ı küstāħįden Ǿaŧf-ı Ǿinān-ı Ǿažamet iderek
pişmān oldum. Zįrā irāde-i meslegüm ve sebįl-i meźhebüm bu degildi. Belki cümle
hünerverān-ı cihān benden pesenddür, disem cāǿizdür. Pes didüm ki:
بر تاﺭک اﺭباﺏ فنا ترک کالهم
2252حصیرﻡ

ﺩﺭ صفحه اصحاﺏ صفا نقش

25. Ber-tārek-i erbāb-ı fenā terk-i külāhem
Der-śafĥa-i aśĥāb-ı śafā naķş-ı ĥaśįrem
Mürşid-i ŧabǾum beni ġafletden įķāž ve tedābįr-i kec-revįden iĥrāz2253 idicek didüm ki:
Erbāb-ı hünerverān-ı cihānuŋ terk-i külāhum. YaǾnį ehl-i maǾārif-i kāǿinātuŋ şāhāne sertāclarıyum ve aśĥāb-ı kerem ve aĥbāb-ı nüfūźuŋ naķşı ĥaśįriyüm. Ve’l-ĥāśıl ehlullāh
ĥażerātınuŋ ħāk-ı pāyleriyüm, dimekdür.

2250

Tabiat Rahş’ı sözümün dizginini çevirdi ve bu yoldan döndüm. Çünkü gidecek güzergahım değildi.

2251

Derkenar: “Ber-gerdem” ķaldurdum ve döndürdüm dimekdür, “mesįr” seyr’dendür gidiş dimekdür. Śaĥĥ.

2252

Fena erbabının başında şapkanın dilimiyim ve sefa eshabının sayfasında hasır deseniyim.

2253

Derkenar: “İĥrāz” śıġınmaķ ĥıfž gibi.

1235

ﺩﺭآﺏ ﻭ هوای چمن خلد سرﻭﺭﻡ
2254صریرﻡ

ﺩﺭ بست ﻭگشاﺩ ﺩﺭ فرﺩﻭﺱ

26. Der-āb u hevā-yı çemen-i ħuld sürūrem
Der-pest ü güşād-ı der-i firdevs śarįrem
“Der-best” ķapu ķapatmaġa dirler. “Śarįr”2255 śadā vü āvāz dimekdür. Meŝelā ķalem
yazarken eyledügi ķıcırdı gibi.
Maĥśūl-ı Beyt: Ve daħı ŧabǾuma didüm ki: Ħuld-i berįnde vāķıǾ çemen ü gülzāruŋ āb u
hevāsınuŋ źevķ ü śafāsı ve sürūrı ĥubūrı benüm ve firdevs-i aǾlānuŋ ķapusınuŋ best ü
güşādınuŋ śarįri ve āvāz-ı feraĥ-efzāsı benüm ve anlar bendendür.
توفیق چه صوﺭﺕ شکند قوﺕ ﺩستم
2256ضمیرﻡ

تحقیق چو معنی ﻁلبد جوﺵ

27. Tevfįķ çe śūret-şikened ķuvvet-i destem
Taĥķįķ çü maǾnā ŧalebed cūş-ı żamįrem
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki tevfįķ-i ilāĥį bir śūret ve bir ħuśūśuŋ şikestin murād eyleye, ol
vaķt ben anuŋ ķuvvet-i desti ve muǾayyen bāzūsı olurum. Ve daħı taĥķįķüŋ kendisi çünki
bir maǾnā ŧalebinde ola, ben anuŋ żamįrinde ħoş iderek maŧlabı olan maǾnāyı żamįrinde įcād
iderüm. Bunda murād şundan Ǿibāretdür ki Ĥaķ TeǾālā eşyānuŋ taśarrufını insān-ı kāmile
teslįm eylemişdür. Meŝelā ķuŧb gibi Ǿālemde her ne işlenür ise anlaruŋ maǾrifetiyledür.
Egerçi bu dāǾiyeye baǾżılar münkir ise de taķśįm-i erzāķ-ı ādemiyān ve taĥśįl-i vuķūǾāt-ı
Ǿālemiyān anlaruŋ reǿy ü tedbįriyledür. Vallāhu aǾlem.
سربرﺯﺩﻩ اﻡ با مه کنعاﻥ ﺯ یکی جیب
2257گیرﻡ

معشوﻕ تماشا ﻁلب ﻭآینه

28. Ser ber-zedeem bā-meh-i KenǾān zi-yekį ceyb
MaǾşūķ-ı temāşā-taleb ü āyine-gįrem
2254

Ebediyyet çimeninin ikliminde sevincim ve cennet kapısının açılışı ve kapanışında çıkan bir sesim.

2255

Derkenar: “Śarįr” lüġatde ķapu ķıjıldısına dirler.

2256

Tevfik bir suratı kırmak isterse elin kuvvetiyim ve tahkik mana isterse gönül coşkusuyum.

2257

Kenan ayı ile bir gömleğin yakasından baş çıkardım. İzlenmeyi isteyen ve aynaya bakan bir maşukum.
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“Zi-yekį ceyb”den murād cevher-i ferddür ki maħlūķāt andan žuhūra gelür.
Maĥśūl-ı Beyt: Başumuzı meh-i KenǾān ile bir bakaraķ çıķarduķ. YaǾnį Ǿālem-i ervāĥda
ikimüz bir çeşmesārdan cereyān eyledük. Egerçi mezraǾa-i
[242b]
dünyāda śūret-i žāhirįmüz ĥasmen olmaġla meh-i KenǾān maǾşūķ-ı temāşā-ŧaleb olup ben
āyįne-dārı olmış isem daħı Ǿālem-i ervāĥda ikimüz bir yaķadan baş çıķarup. Pes taĥśįl-i
merātibde aŋa müsāvį olsam cāy-ı istiġrāb degildür. Nitekim Faħr-ı ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi
ve sellem buyurur: ǾUlemāǾu ümmetį ke-enbiyā-yı benį İsrāǿįl2258 śadaķa resūlullāh.2259
میگویم ﻭ اندیشه نداﺭﻡ ﺯحریفاﻥ
2260منیرﻡ

من ﺯهرﻩ ﺭامشگر ﻭ من بدﺭ

29. Mįgūyem ü endįşe ne-dārem zi-ĥarįfān
Men Zühre-i rāmişger ü men bedr-i münįrem
“Rāmişger” sāzende dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda mesŧūr u mezbūr olan daǾvālardan başķa işte bunı daħı söylerüm ve
hįç žurafā-yı zamāneden endįşe vü iĥtirāz itmemege ben zühre-i rāmişger-i felek-i zümrüdfām ve bedr-i münįr-i āsumān-ı Ǿarş-endām. YaǾnį bunlaruŋ aśl u ferǾi bendendür. Ve ben
daħı bunlardanum, dimekdür.
ﺩﺭ باﺭگه سلطنتم چوﻥ گذﺭﺕ نیست
2261

بر ناصیه ماﻩ ببین نقش سریرﻡ

30. Der-bārgeh-i salŧanatem çün güźeret nįst
Ber-nāśiye-i māh be-bįn naķş-ı serįrem
“Naķş-ı serįr”den murād beyt-i evvelįde ben bedr-i münįr ve ben bende-i rāmişger-i
semāvātum didügidür.

2258

“Ümmetimin âlimleri İsrailoğullarının peygamberleri gibidir.” (Aclûnî, II, 64)

2259

Allah’ın resulu doğrusunu söyledi.

2260

Ben çalğıcı olan zühre ve parlak ayım diyorum ve rakiplerden de korkum yok.

2261

Saltanatın huzuruna gitmeye izinin yok. Tahtımın nakşini ayın alnında gör.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Min-ŧarafillāh nāǿil olduġum bārgāh-ı
Zuĥal-eyvān ve taĥtgāh-ı sidretü’l-müntehā-yı maǾnevįmüze irişüp güźerüŋ Ǿadem-i imkān
olduġı śūretde naķş-ı serįrümüzi nāśıbe-i Ǿarş-ı aǾlāda seyr eyle. YaǾnį nihāyet Ǿažamet-i
şevketümüzi görmek içün bārgāh-ı Ǿarş mümāsumuza irişüp güźerüŋ olmaz ise ġam
degildür. Zįrā ġāyet celāletümüzi görmek isteyen naķş-ı serįrümüzi nāśiye-i Ǿarş üzerinde
temāşā eylesün, dimekdür.
هنگاﻡ ﺭقم سنجی احکاﻡ کواکب
2262ﺩبیرﻡ

برجیس نهد محبرﻩ ﺩﺭ پیش

31. Hengām-ı raķam-sencį-i aĥkām-ı kevākib
Bircįs nehed maĥbere der-pįş-i debįrem
“Bircįs” müşterį didükleri yıldıza dirler. “Maĥbere” mįm’üŋ ve ĥā’nuŋ kesr ü sükūnıyla
dįvįd dimekdür. “Debįr” kātibe dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Aĥkām-ı kevākib bundan kināye ola ki Ĥak celle ve aǾlā ĥażretleri ibtidā
yedinci āsumānı ħalķ ve Zuĥal’i anda naśb eyledi, altıncı āsumānı ħalķ itdükde Müşterį’yi
anda naśb eyledi, beşinci Merįħ’i naśb eyledi, dördüncide Şems’i naśb eyledi, üçüncide
Zühre’yi naśb eyledi, ikincide ǾUŧārid’i naśb eyledi birinci ki en altda olan āsumāndur,
Ķamer’i naśb eyledi. Pes ĥükūmātını daħı taĥrįr idelüm: Zuĥal ŧabįǾatında serd ü ħuşkdur.
Anuŋçün naĥsdur, dirler. Müşterį ŧabįǾatında nerm ü germ ü muǾtedildür. Dāǿimā feraĥ
virür. Merįĥ germ ü ħuşkdur. Temür gibi Ǿinād getürür. Şems ŧabįǾatında rūsında Ǿāleme
żiyā virür ve Ǿālemüŋ nūrına sebebdür. Zühre ŧabįǾatında serd ü terdür ve laŧįf bir yıldızdur.
[243a]
Ve Ǿālemüŋ sāzendelerüŋ pįri ve elüŋ bahār yaġmurlarınuŋ ulusıdur. “ǾUŧarid” ŧabįǾatında
mümtezicdür. Kātib-i felekdür. Kātibler aŋa müntesibdür. “Ķamer” daħı zühre
ŧabįǾatındadur. İşte bu minvāl üzere bu yedi kevākibüŋ hükūmātları min-ŧarafillāh
virilmişdür. Ve Ǿālemde gerek insānuŋ vücūda gelmesi ve gerek fevti ve gerek cemādāt ve
gerek nebātāt ve gerek meǾādin ü ĥayvān-ı nāŧıķ ve ġayr-ı natıķ her ne ki mümkināt içre
devr-i dāǿimdür. Bi-iźnillāh kevākib-i sebǾanuŋ ĥükkāmı anlarda nāfiźdür diyü rivāyet
iderler. El-Ǿilmu Ǿindallāh.2263 Ne ĥāl ise merĥūm iġrāb-ı şāǾirāne ıśŧılāĥāt-ı müneccimāne

2262

Gezegenlerin hükümlerini yazdıkları zaman benim kâtibimin önünde Müşteri gezegeni divitini bırakır.

2263

Gerçek bilgi ancak Allah katındadır.

1238

ile buyurur ki: Hengām-ı śüħan-sencį-i ahkām-ı kevākib-i sebǾada Bircįs didükleri Müşterį
yıldızı micmereyi getürüp debįrüŋ pįşgāhında ķor tā ki ibtidā ĥükm benden śudūr eyleye.
YaǾnį kevakib-i sebǾa kāǿinātuŋ nižāmiçün meşveret ve her biri ĥükmini icrā itmek içün
āġāz-ı kelāma mübāşeret idecekleri hengāmda ibtidā Müşterį dįvįdi getürüp pįşgāhuma vażǾ
idüp ĥükmüŋ netįcesinüŋ ħaberini benden aħź eyledükden śoŋra icrā-yı hükūmāt iderler,
dimekdür. Bu bābda taǾarruż olınur ise ve ideri daħı olur ise nāžım-ı ķaśįde ǾUrfį Necef’de
medfūndur. Andan varup ĥall-i Ǿuķde-i iştibāh eylesünler. Beytüŋ śūret-i žāhirį maǾnāsı
beyān olınduġı gibidür.
آﻥ چشمه قربم که ﺯلب تشنگی ﻭحي
2264ضمیرﻡ

جبریل ﺩﺭ آید بحرمگاﻩ

32. Ān çeşme-i ķurbem ki zi-leb-teşnegį-i vaĥy
Cibrįl der-āyed be-ĥaremgāh-ı żamįrem
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol çeşme-i ķarįbüm ki yaǾnį şol mertebe çeşme-i ķurb-ı Ħālıķ’um ki
vaĥye teşne-leb olan Cibrįl-i Emįn gelüp żamįrüm ĥaremgāhında sįr-āb-ı vaĥy olup gider.
YaǾnį vaĥy-i żamįrüm ĥaremgāhından iķtibās eyler. BaǾżılar Cibrįl’den murād Ǿaķl-ı
şehriyārdur, dimişler.
عرفی بکجا میرﻭی این ﺭاﻩ کدامست
2265خطیرﻡ

مشتاﺏ ﻭ عناﻥ ﺩاﺭ اﺯین ﺭاﻩ

33. ǾUrfį be-kocā mįrevem įn rāh kodāmest
Me-ş’tāb u Ǿinān dār ez-įn rāh ħaŧįrem
Maĥśūl-ı Beyt: Keǿenne bālāda beyān olınan kelimātdan nükūl idüp kendi nefsine pend ü
naśįĥat iderek buyurur ki: Ey ǾUrfį-i güm-rāh! Ne nereye gidersüŋ? Ve bu źāhib olduġuŋ
rāh ķanķı yoldur, bilür misüŋ? Böyle bį-edebāne sülūk itme ve bu ħaŧarnāk yolda pek iyü
meh-i Ǿinān-ı irādetüŋi düşür. Zįrā bu yol muħāŧaraludur. ǾAķluŋı başuŋa cemǾ eyle,
dimekdür.
2264

Ben o yakınlık pınarıyım ki vahiyin susuzluğundan dolayı Cebrail benim zamirimin haremine gelir.

(Cebrail vahi kelamını benden öğrenir)
2265

Urfi nereye gidiyorsun. Bu yol hangi yoldur? Acele etme ve bı tehlikeli yoldan dizgini çevir.
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ﺯ آشوﺏ صریرﺵ ﺩﻝ کونین برآشفت
2266بگیرﻡ

نای قلم نغمه گشا تنگ

34. Z’āşūb-ı śarįreş dil-i kevneyn ber-āşuft
Nāy-ı ķalem-i naġme-güşā teng be-gįrem
“Āşūb” ķarışıķ ve bulanıķ maǾnāsınadur. “Āşūft” bulandı ve bulaşdurdı, dimekdür. “Śarįr”
ķalemüŋ ķıcırdısına dirler. “Nāy” ķamışa dirler. Lįkin murād boğazdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey ǾUrfį!
[243b]
źahib oludıġuŋ rāh ķuŧŧāǾ-ı ŧarįķ muħātarasıyla pür-tebāhdur. Ve eger saŋa eger Ǿaķluŋı
başuŋa cemǾ itmez iseŋ zįrā naķl u beyān eyledigüŋ dāǾiye vü türrehātuŋ bulanıķlıġı iki cihān
ķalbini bulanıķ ve bulaşıķ itmişdür. Pes saŋa elzem ü aŧyeb budur ki naġme-güşā olan yaǾnį
bālāda vāķıǾ türrehātı ıžhār u iħrāc iden ķalemüŋ gelūsını pek sıķı ŧut tā ki baǾd-ez-įn o
miŝillü güftügū vü śarįr boġazuŋdan śudūr eylemeye. YaǾnį senüŋ ķalemüŋ śarįrinüŋ
bulaşıķlıġı kevneyn ħalķını bulaşdurmışdur. Gelūsını pek sıķca żabŧ eyle tā ki bundan o
miŝillü ħalŧiyāt ve o maķūle türrehāt eylemeye.
39
Bu Ķaśįde Ĥadįķa-i Gülzār ve Şaķāyıķ-ı Sebzezār Merĥūmuŋ Kendi Şükūfe-i Aĥvālin Güşād ve
Ķafes-i Tende ǾAndelįb-i Rūĥuŋ Nāŧıķasıyla Ŧāvus-ı Rumūzātı Įrād İtmekdür
[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

گر سر بصحبت گل ﻭ سوسن ﺩﺭ آﻭﺭﻡ
2267آﻭﺭﻡ

ﺩست چمن گرفته بمسکن ﺩﺭ

1. Ger ser-be-śoĥbet-i gül ü sūsen der-āverem
Dest-i çemen girifte be-mesken ber-āverem
“Ser” bu maĥalde heves ü ārzū maǾnāsınadur. “Sūsen” zanbaķ çiçegine dirler. “Mesken”
ism-i mekāndur, menśara vezninde.

2266

Kaleminin kargaşısının sesinden iki dünyanın gönlüne kargaşa düştü. Nağme açıcı kalemin boğazını sıkı

tutarım.
2267

Eğer gül ve susam çiçeğinin muhabbetine baş koyarsam çimenin elini tutarak eve getiririm.

1240

Maĥśūl-ı Beyt: Eger śoĥbet-i gül ü sūsen ve muķārenet-i sünbül ü yāsemįne ārzū vü heves
itmiş olaydum, çemen bir mertebe ārzū-keş-i śoĥbet-i şįve-engįzüm olurdı ki eli ŧutulmış
olduġı ĥālde kendi ayaġıyla meskenüme getürürdüm. YaǾnį gül ü sūsen ki eşǾār-ı püresrārumdur, eger nažm u inşāsına heves ider isem çemenzār-ı rūzgārı ayaġuma getürürüm,
dimekdür.
با های ﻭ هوی ناله کنم ﺭاﻩ شوﻕ ﻁي
2268ﺩﺭآﻭﺭﻡ

باشد که هوﻝ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺭهزﻥ

2. Bā-hāy u hūy nāle konem rāh-ı şevķ ŧay
Bāşed ki hevl der-dil-i reh-zen der-āverem
Maĥśūl-ı Beyt: Hāy hūy-ı girye vü feryād u bükāǿ ile rāh-ı Ǿaşķı ŧay iderüm. Ola ki ķuŧŧāǾ-ı
ŧarįķ ve reh-zenlik bį-emānuŋ ķalb-i bį-raĥmına ħavf u ħaŧar getürem. Zįrā meşhūr-ı
Ǿālemdür ki rāh-ı bįmnāk ve sebil-i ħaŧarnāk içre mürūr muķteżā eyledügi hengāmda rehzenüŋ ķalbine hevl ü ķorķu bıraķmaķ içün hāy hūy u āvāz-ı bülend ile şamāŧa iderler tā ki
reh-zen puśuda iken kendi hevl-i ŧārı olup ĥareket itmeye. Ve bu aĥvāl, ekŝer gice ile maĥalle
arasında tenhāca gider iken eŧfāl u śıbyāna vāķıǾ olur. Pes rāh-ı Ǿaşķ ki Ǿasker-i şeyāŧįn ve
leşker-i raķįb-i laǾįn anda reh-zendürler. Ben ol memergāhı bang-ı bülend-i hāy hūy ile ŧay
eylerüm tā ki anda reh-zen olan nefs ü şeyŧān yerinden ĥareket itmeyeler, dimekdür.
گر ﻁاعت صنم برﻡ اﺯ خانقاﻩ بدیر
2269آﻭﺭﻡ

ﺯناﺭ ﺭا بطعن برهمن ﺩﺭ

3. Ger ŧāǾat-i śanem berem ez-ħānķāh be-deyr
Zünnār-rā be-ŧaǾn-ı Brehmen der-āverem
“Ħānķāh” tekye vü maǾbedeye dirler. “Deyr” kilįsā ve mücerred keşįşlerüŋ meskenlerine
dirler. “Zünnār”
[244a]
maǾlum-ı Ǿālemiyān olan zünnārdur ki anı ehl-i küfrüŋ zenānı ve keşįşler āyįn-i beŧāletķarįnlerini icrā içün miyānlarını baġlarlar. Ve ehl-i İslām’da bir ŧāǿife vardur ki ol ipi
2268

Şevk yolunu inlemenin hay ve huyu ile kat ederim belki de eşkiyanın gönlüne korku düşürürüm.

2269

Eğer put ibadetini tekkeden manastıra götürürsem. Zünnarı Birehmen’in kınaması ile çıkararım.
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maħfįce iǾtibār iderler. Lįkin neden kināye olsa gerek bilemem. Tecāvezallāhi Ǿan
seyyiǾātihim2270 “Brehmen” papaza dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Merĥūm ħānķāhda iken yine ŧābiǾ-i hevā vü heves ve bir gūne ıślāĥ-ı nefs
idemedügin beyān ŧarįķiyle buyurur ki: Eger śaneme itmedügüm ŧāǾat u Ǿibādetüŋ ħulāśasını
mesken-i Brehmen olan deyre iletür isem zünnār-ı bed-ķarār bir mertebe Ǿibādetümden
ħoşnūd ve ŧāǾatümden rāżį vü bih-būd olur ki papaslarına ŧaǾn ve levm-i tevbįħ eyler. Şöyle
ki hey uġursuzlar! ǾUrfį’nüŋ maħfiyyen baŋa eyledügi Ǿubūdiyetüŋ nıśfını siz edā
eyledüŋüz, dimekdür.
شرﻡ ﺩﺭﻭﻍ بین که ﺯباﻥ فصیح ﺭا
2271آﻭﺭﻡ

ﺩﺭ گفتگوی نطق تو الکن ﺩﺭ

4. Şerm-i durūg bįn ki zebān-ı faśįĥ-rā
Der-guftugūy-ı nuŧķ-ı to elken der-āverem
“Elken” elif ile lām’uŋ fetĥası ve sükūnı ve keźālik kāf ile nūn’uŋ fetĥası ve sükūnlarıyla
peltek maǾnāsınadur. Murād beyt-i ūlāda öz nefsini ŧaǾn idüp tekrār pişmān olaraķ keǿenne
nefsini nüvāziş ü muŧayyib itmek içün Ǿöźr dileyerek bu beytde buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey benüm nefs-i nefįsüm! Zebān-ı faśįĥü’l-kelimātumuŋ şerm-i durūġın
nažar it. YaǾnį zebānum bu mertebe faśįĥü’l-kelām iken beyt-i evvelįde ĥaķķında vāķıǾ olan
durūġdan şerm ü ĥicābını gör ki ben anı senüŋ medĥüŋ güftügūsında peltek getürürüm,
dimeyüp bir ġayr-ı taǾbįr ile getürseydi egerçi imkānda idi. Lįkin ıžhār-ı śanǾat ve ibrāz-ı
kemālāt içün “elken” taǾbįrini getürdi. Zįrā bu beytüŋ mıśrāǾ-ı evvelįsi sektelücedür. Yāħūd
kendi durūġıyla dām-ı ĥicāba dūçār ve öz sekte-i ħˇāhişiyle elkene giriftār oldı, dimek ola.
کو بخت آنکه منفعل آید بصبح من
2272ﺩﺭآﻭﺭﻡ

با آفتاﺏ ﺩست بگرﺩﻥ

5. Kū baħt-ı ān ki münfaǾil āyed be-śubĥ-ı men
Bā-āfitāb dest be-gerden der-āverem

2270

Allah taksiratını affetsin.

2271

Yalanın utancına bak ki fasih dili senin nutkunun muhabbetinde kekeme olur.

2272

Nerede o kötü talihli benim yanıma gelsin ve ben onun boynuna güneşi dolayım.
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“Kū” kāf-ı muǾceme ile ķanı, dimekdür. MünfaǾil göŋli ŧasalu ve ķorķulu dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķanı şol kimesnenüŋ siyeh-baħtı ki Ǿale’s-seĥer münfaǾil ve şikeste-dil beni
istiķbāl eyleyüp anuŋ kemāl-i pejmüdergį-ĥalin müsāǾade idem tā ki āfitāb-ı cihān-tāb ile ol
baħt-ı münfaǾili güşād u şādān itmek içün pençeleşüp el boġazına iderek girįbānın çāk
eyleyüm. YaǾnį rütbe-i himmet-i Ǿālį ve nihāyet-i derece-i ġayret-güźārumı görsünler içün
ķanı şol baħt-ı münfaǾil ki anı ħandān u şādān itmek içün āfitāb-ı cihān-tāb ile boġaz boġaza
gelüp ol baħtı güşād ideyüm, dimekdür. Baħt-ı münfaǾilüŋ ŧāliǾi naħs olıcaķ yıldızı Zuĥal u
Merįĥ olur. Pes ol baħt-ı münfaǾilüŋ ŧāliǾi yıldızuŋ Merįĥ ü Zuĥal’den taĥvįl iderek cebren
şems ü ķamer idüp anı ber-murād ideyüm, dimekdür.
[244b]
اﺯ بس هجوﻡ حاﺩثه ﺩﺭ ﺭﺯمگاﻩ عشق
2273ﺩﺭآﻭﺭﻡ

خوﺩ ﺭا نیافتم که بجوشن

6. Ez bes hücūm-ı ĥādiŝe der-rezmgāh-ı Ǿaşķ
Ħod-rā ne-yāftem ki be-cevşen der-āverem
Maĥśūl-ı Beyt: Rezmgāh-ı Ǿaşķ ve bezmgāh-ı şevķ ü maĥabbetde bir mertebe hücūm-ı ĥādiŝe
ve ġalebe-i beliyye vü muśįbet žuhūr eyledi ki kendimi bir siper ü zırha ķoymaķ içün bir kez
kendime gelemedüm. YaǾnį rezmgāh-ı Ǿaşķda keŝret-i meśāǾib hücūmından bir kez kendimi
bulamadum ki siper ü cevşene girüp anlara geregi gibi muķābil ŧuram, dimekdür.
همت ثمر فشاﻥ ﻭ شجر ﻁوبی ﻭ هنوﺯ
2274ﺩﺭآﻭﺭﻡ

شرﻡ آیدﻡ که میوﻩ بدامن

7. Himmet ŝemer-feşān u şecer-i Ŧūbā vü henūz
Şerm āyed ki mįve be-dāmān der-āverem
Maĥśūl-ı Beyt: Himmetüm nihāl-i Ŧubā’dan ŝemer-feşāndur. YaǾnį himmet-i Ǿālį-rütbetüm
küngüre-i Ǿarşa cevelān ve nihāl-i Ŧūbā’ya külūħ-endāz ve ŝemer-feşān ise de henūz ol mįvei cān-fezāyı dāmenüme cemǾ ü celb itmege ĥayā iderüm. Zįrā anlaruŋ dāmene cemǾinde
himmetüm tenezzül eylemez, dimekdür.
2273

Aşkın savaş meydanında olayların hücumu o kadar çok ki zırha bürünmek için kendimi bulamadım.

2274

Himmetim Tuba ağacından meyve saçar. Ben hala meyveyi eteğime atmaya utanıyorum.
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یک قدﺭ نا کسی بغلط گر بیاﻥ کنم
2275ﺩﺭآﻭﺭﻡ

صد الﻑ ﺩﺭ میانه مبرهن

8. Yek ķadr-i nā-kesį be-ġalaŧ ger beyān konem
Śad lāf der-miyāne müberhen der-āverem
“Nā-kesį” ħasįs ü nā-sezā vü nā-merdlik maǾnāsınadur. “Müberhen” ism-i mefǾūldur,
burhānlanmış, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol māhir-i kelām-āferįn ve şāǾir-i kemālāt-ķarįnüm ki fi’l-meŝel miķdārı źerre ġalaŧ u cilve ŧarįķiyle nā-keslige dāǿir kelām beyān idecek olur isem ān-ı vāĥidde ol
ġalaŧuŋ śoĥbetiçün müberhen ü müdellel yüz lāf getürürüm. YaǾnį şįveden Ǿibāret olaraķ
benden bir gūne süħan-ı nā-kesį žuhūr eyler ise anuŋ śıĥĥati ve taǾmįriçün fi’l-ĥāl yüz
müberhen lāf beyān itmege ķudretüm vardur, dimekdür.
صد پرﺩﻩ مصلحت بیکی ﺭاﺯ برتنم
2276آﻭﺭﻡ

ترسم که شک بخاﻁر کوﺩﻥ ﺩﺭ

9. Śad perde-i maślaĥat be-yekį rāz ber-tenem
Tersem ki şek be-ħāŧır-ı gevden der-āverem
“Ber-tenem” śararum, dimekdür. “Gevden” aĥmaķ u sāde-dil maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bir esrār-ı ĥaķķı yüz maślaĥat perdesine śarup setr eylerüm. Zįrā ķorķarum
ki aĥmaķ u sāde-dile şek ü şübhe getürmeyüm. YaǾnį bunca esrār-ı ser-pūşįde ve rāz-ı perdekeşįdeyi ki ifşā-yı Ǿām olmasun, hezār perde-i maślaĥata śarup setr iderüm. Ancaķ ħavf
eylerüm ki gevden-i giyāh-ħor dįn ü meźhebine şek ü şübhe įrāŝ iderek źelįl ü ħor olur. Zįrā
anlar esrār-ı veleķad kerremna benį ādeme2277den dūr ve zād-ı śıfat-ı Raĥmān’dan
mehcūrdurlar. Pes ol sebebdendür ki esrār-ı ħafiyyeyi muǾāmele-i dünyevį perdelerine śarup
setr iderüm. YaǾnį ħalķa ifşā-yı rāz ve keşf-i esrār itmeyüp suǿāl ideri daħı olur ise andan ol
rāzı ketm ü iħfā eylerüm. Zįrā eśaĥh-ı rāzı söylesem kendine şek ü şübhe įrāŝ olup dįnine
daħı ħalel gelür, dimekdür.
2275

Yanlışlıkla bir miktar kimsesizliğimi beyan etsem ortaya apaçık yüz laf getiririm.

2276

Yüz maslahat perdesini bir sırra örerim. Korkarım ki aptalların aklına şüphe düşürürüm.

2277

“Andolsun, biz insanoğlunu şerefli kıldık.” (İsrâ/17:70)
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هر گوهری که برکشم اﺯ معدﻥ خرﺩ
2278ﺩﺭآﻭﺭﻡ

پرﺩاخت کرﺩﻩ باﺯ بمعدﻥ

10. Her gevherį ki ber-keşem ez-maǾden-i ħıred
Perdāħt kerde bāz be-maǾden der-āverem
“Perdāħt kerde” śayķale virilmiş,
[245a]
maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Esrār-ı pūşįdeden her bir gevheri ki maǾden-i ħıredden istiħrāc u istinsāc
iderüm. Śayķal u intiyāc itmiş olduġum ĥālde yine maǾden-i ħırede getürüp vażǾ eylerüm tā
ki meydāna çıķup ħāŧır-ı gevdene įrāŝ-ı gümān ve įśāl-i şek itmeye, dimekdür.
آیینه اصالت خوﺭشید ﻭ کاﻥ شوﺩ
2279آﻭﺭﻡ

هر ﺩانه گهر که بمخزﻥ ﺩﺭ

11. Āyįne-i āśālet-i ħurşįd ü kān şeved
Her dāne-i güher ki be-maħzen der-āverem
“Aśālet” pāk-gevher ü vālā maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Āfitāb-ı cihān-tāb ve maǾden-i zer-iktisābuŋ aśālet ü mālā-nejādını
nümāyişlü bir ebniye-i Ǿālį-rütbet olur. Her ol gevher dāneleri ki śayķale-gerde, girü maĥżeni ħırede getürürüm, dimekdür. YaǾnį ifşā-yı Ǿām olmasun içün her ol güher-i dāne esrārı
śayķal-şode maĥżen-i ħırede getürdüm. Şol mertebe rūşen olmışdur ki ħurşįd ve kānuŋ vālānejādlıġı andan muķtebes olduġı nümāyişlü bir āyįne-i gįtį-nümā olur, dimekdür.
ﺩﺭ معرضی که ﺭاﻩ ﺯناﻥ ﺭا کنند عرﺽ
2280آﻭﺭﻡ

امید ﺭا شکسته سر ﻭ تن ﺩﺭ

12. Der-maǾrażį ki rāh-zenān-rā konend Ǿarż
Ümįd-rā şikeste-ser ü ten der-āverem

2278

Akıl madeninden çıkardığım her mücevheri tekrar işleyerek o madene geri götürürüm.

2279

Hazineye getirdiğim her mücevher tanesi güneş ve madenin asaletinin aynası olur.

2280

Yol kesicilerin ortaya çıktığı yerde ümidin başını ve vücudunu kırarım.
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“MaǾraż” mekān maǾnāsınadur. Menśar vezninde.
Maĥśūl-ı Beyt: Kālā-yı dünyā-yı fānįye Ǿadem-i raġbetin murād iderek buyurur ki: Ben şol
himmet-güźār-ı Ǿālį-cenābum ki ķatl ü iǾdāmuŋa şāyeste olan reh-zenān-ı bį-emānı Ǿarż
eyledükleri maĥall-i siyāsete ümįdümi ser ü ten-şikeste ve dest ü pāsı beste ol maĥale iletüp
defǾ ü iǾdām iderüm. YaǾnį şol mertebe ümįdüŋ iǾdāmına himmet iderüm ki reh-zenleri ķatl
içün iletdükleri siyāsetgāha ser ü teni şikeste ve dest ü pāsı ber-beste olduġı ĥālde maĥall-i
meźkūra iletüp maĥv eylerüm. Şöyle degil ki dükkān-ı nefs-i emmārede sākin ve emtiǾa-i
emeli işret içün dellāl-i bendergāh-ı cihānı taĥsįn ideyüm, dimekdür.
هر شب چراﻍ غمکدﻩ ﺭا می کنم ﻁواﻑ
2281ﺩﺭآﻭﺭﻡ

تا خویش ﺭا بحلقه شیوﻥ

13. Her şeb-çerāġ-ı ġamkede-rā mįkonem ŧavāf
Tā ħˇįş-rā be-ĥalķa-i şįven der-āverem
“Ġamkede” ġam-ħāne dimekdür. “Ħıŧŧa” śınura dirler. “Şįven” fiġān u nāle maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Mādām ki ser ü pāsı şikeste, ümįd-i ħˇāhişgeri siyāsetgāha iletüp iǾdām
eyledüm. Ŧālib-i rāh-ı faķr u fenā ve sālik-i ŧarįķ-i Ħudā olaraķ her şeb ġamkedeler çerāġın
ŧavāf itmekdeyüm tā ki kendimi ħıŧŧa-i şįven ve śaĥrā-yı merd-efgene iletem, dimekdür.
تا برﮒ عافیت ندهد خوﻑ به غفلتم
2282آﻭﺭﻡ

اﺯ ﺭﺯمگاﻩ فتنه بمﺄمن ﺩﺭ

14. Tā berg-i Ǿāfiyet ne-dehed ħavf be-ġafletem
Ez-rezmgāh-ı fitne be-meǿmen der-āverem
“Berg” bunda azıķ ve tūşe maǾnāsınadur. “Meǿmen” emįn yere dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħˇāb u ġaflet baŋa tūşe-i Ǿāfiyet ve mįve-i śoĥbeti virmesün içün fitne-i pürsitįzi rezmgāh-ı
[245b]

2281

Kendimi inleme halkasına getirmek için her gece gam mekânının lambasını tavaf ederim.

2282

Gafletin bana afiyet rızkı vermesinden korktuğum için fitne savaş meydanından emniyetli yere getirdim.
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şūrişinden ķaldurup nefsümüŋ ān maĥall-i meǿmenine iletürüm. YaǾnį āsāyiş-i ħˇāb u
ġafletle nefs-i emmārem ārām itmesün içün fitnenüŋ kendisini hemįşe mesken ü meǿvāsı
olan rezmgāhdan alup nefsümüŋ ān maĥall-i meǿmenine ve cāy-ı istirāĥatine iletürüm,
dimekdür.
معجوﻥ همت اﺯ گهر سوﺩﻩ بایدﺵ
2283آﻭﺭﻡ

بس لعل آفتاﺏ بهاﻭﻥ ﺩﺭ

15. MaǾcūn-ı himmet ez-güher-i sūde bāyedeş
Bes laǾl-i āfitāb be-hāvan der-āverem
“Himmet”üŋ rā’sı taĥtında maĥźūfdur. “Bāyedeş”üŋ şįn’ı himmetüŋ żamįridür. “Güher-i
sūde” ezilmiş ve dökilmiş cevāhir dimekdür. BaǾżı emrāż-ı hāl ki defǾiçün anı eŧibbā envāǾı devāya ķatarlar imiş. El-Ǿuhdetu Ǿale’r-rāvį2284
Maĥśūl-ı Beyt: Ziyāde neşǿe-dār olmaķ üzere himmet-i Ǿālį-rütbe eger güher-i sūde ile
terbiye ve ġubār-ı elmās ile taǾziye olınmış maǾcūn-ı sürūr-engįz gerek ise āfitāb-ı cihānārāya mensūb nice nice laǾli hāvāna getürüp ezerüm. YaǾnį himmete eger bundan ziyāde
leźįź-terįn şiǾr gerek ise nice nice āfitāb ħāŧırum leǿālinden hāvān-ı dehāna getürüp anı
neşǿe-dār-ı maǾcūn eylerüm, dimekdür.
گر شاهد هوﺱ کند آهنگ ﺩلبري
2285ﺩﺭآﻭﺭﻡ

ﺭﻭیش سیاﻩ کرﺩﻩ ببرﺯﻥ

16. Ger şāhid-i heves koned āheng-i dil-berį
Rūyeş siyāh kerde be-berzen der-āverem
“Berzen” maĥalle ve śoķaķ ve bāzār maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger şāhid-i heves ve maĥbūb-ı ārzū-yı bū kesmez, dil-berlik ve maǾşūķluķ
ķaśdın eyler ise yaǾnį icrā-yı meźāķ ve rüsvā-yı āfāķ olmaķ āhengini eyler ise fi’l-ĥāl zāniyei rüsvāy-şode ve zānį-i ebrū-rįħte-miŝāl yüzini gil-i pejmürde ve çamur-ı necāset-āmįħte ile

2283

Himmet macununun eğer öğütülmüş mücevherden yapılması gerekirse çok fazla güneşin lalini havanda

döverim.
2284

Sorumluluk rivayet edenin üzerinedir.

2285

Eğer heves güzeli gönül almaya ve işve yapmaya kalkarsa onun yüzüne kara sürerek mahalleye getiririm.
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siyāh iderek Ǿibreten li’s-sāǿirįn2286 śoķaķ-be-śoķaķ ve maĥalle-be-maĥalle seyrini Ǿāleme
müşāhede itdürürüm, dimekdür. Degil ki icrā-yı mā yurįd ve ıžhār-ı mā yaħtār eyleye,
dimekdür.
خرمن بموﺭ بخشم ﻭ با این کرﻡ هنوﺯ
2287ﺩﺭآﻭﺭﻡ

ترسم که سر بدانه اﺭﺯﻥ

17. Ħırmen be-mūr baħşem ü bā-įn kerem henūz
Tersem ki ser be-dāne-i erzen der-āverem
Maĥśūl-ı Beyt: Ħırmeni ķarıncalara baħş eyledüm. YaǾnį dünyā ve māfįhāyı erbābına baħş
eyledüm. Ve iĥsān yine bu kerem ü seħāvetüme ķorķarum ki başumı dāne-i erzene getürsem
gerek. YaǾnį bu rütbelerde terk-i māsivā itmiş iken yine ħavf eylerüm ki başumı umūr-ı
dünyāya müteǾallıķ eylemeyüm, dimekdür.
هر گه که جیب غم بدﺭ ﺭانم ﺯﺩﺭﺩ ﺩین
2288آﻭﺭﻡ

ﺯناﺭ بهر بخیه بسوﺯﻥ ﺩﺭ

18. Her geh ki ceyb-i ġam be-der rānem zi-derd-i dįn
Zünnār behr-i baħye be-sūzen der-āverem
“Be-der-rānem” yırtarum, dimekdür. “Baħye” esbābuŋ dikiş yerlerine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħırmeni ķarıncalara baħş itmiş iken henūz bįmnākum ki başumı dāne-i erzeni dāmene giriftār eylemeyüm. Zįrā her bār ki ġam u ġuśśa ceybini dįn derdi ve įmān
maĥabbeti sebebiyle çāk eyler isem yine zünnārı ol yırtıġı dikmek içün
[246a]
sūzene geçürürüm. YaǾnį her ne ķadar ġayret-i dįn ve taķviyet-i ŧarįķ-i müslimįn içün sāǾį
isem de yine ĥubb-ı dünyā ve ārzū-yı vemā-fįhāsından taħlįś-i girįbān idemiyorum,
dimekdür.
خوﺭشید ﺭا بگو که ﺩﺭآید برﻭﺯنم
2286

Diğerlerine ibret olsun diye.

2287

Harmanı karıncaya bağışlarım ve bu cömertlik ile hala darı tanesine takılırım diye korkuyorum.

2288

Ne zaman din derdiyle gam yakasını yırtsam onu yamamak için zünnarı iğneye geçiririm.
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2289آﻭﺭﻡ

ﺯآﻥ پیشکش کمند بگرﺩﻥ ﺩﺭ

19. Ħurşįd-rā be-gū ki der-āyed be-revzenem
Z’ān pįş-keş kemend be-gerden der-āverem
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Ħurşįd-i zerrįn-ķalįde diŋ ki revzene-i şuǾlenümāmuzdan içerüye girüp rūşenāyį eylesün. Andan evvel ki dest-i teġallübi gerdenine
kemend iderek ser-girifte içerü getürürüm, dimekdür.
هر گه که ناله ای کنم اﺯ اشتیاﻕ گل
2290ﺩﺭآﻭﺭﻡ

شیوﻥ ﺯ بلبالﻥ نواﺯﻥ

20. Her geh ki nāleį konem ez-iştiyāķ-ı gül
Şįven zi-bülbülān-ı nevā-zen der-āverem
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol Ǿandelįb-i Ǿarş-āşiyān ve murġ-ı lā-mekānum ki iştiyāķ-ı gül-rūĥsar-ı
cemāl-i yār içün her ol vaķt ki nāle vü fiġān çekem, şiddet-i teǿŝįr-i nālişüme tāb-āver
olamayup naġme-ŧırāz bülbülleri hemān-dem nāliş ü feryāda getürüp anları bį-ħod u bį-hūş
eylerüm, dimekdür.
ای ﻃاﺋراﻥ همت سدﺭﻩ مدﺩ کنید
2291ﺩﺭآﻭﺭﻡ

کاﻥ عندلیب قدﺱ به گلشن

21. Ey ŧāǿirān-ı himmet-i sidre meded konįd
K’ān Ǿandelįb-i ķuds be-gülşen der-āverem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey sidre-i himmet ŧāǿirleri olan źevāt-ı meded! Ve iǾāne buyuruŋ ki ol
Ǿandelįb-i ķudsı gülşen-i vuślata getürüp anuŋla bir dem rāĥat geçürüp ġam u ġuśśadan rehā
yāfte olam, dimekdür. Temmetü’l-ķaśįde.
40
Berāy-ı Seħāvet
[mefǾūlü/mefāǾįlün/feǾūlün]

2289

Güneşe de ki benim penceremden çıksın ve ben hediyeden boynuma atayım.

2290

Gül şevkinden ne zaman inlesem öten bülbüllerden feryat çıkarırım.

2291

O kutsal bülbülleri gülşene getirmem için ey Sidre himmetinin kuşları yardım edin.

1249

ای اﺯ کرﻡ ﻭ سخا مکرﻡ
2292خاتم

محتاﺝ کف تو صد چو

1. Ey ez-kerem ü seħā mükerrem
Muĥtāc-ı kef-i to śad çü Ħātem
“Ey” ħiŧābıdur memdūĥuŋ.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey kerem ü iĥsān u seħā-yı bį-pāyāndan mükerrem u muĥsin olan źāt! Yüz
Ħātem-i Ŧay gibi civān-merdler senüŋ kef-i zer-efşānuŋa muĥtāclar. Ve inǾām u iĥsānuŋ
intižārlarıdur, dimekdür.
ختمست سخا ﻭ جوﺩ اﺯ تو
2293بخاتم

چو ختم پیگیری

2. Ħatmest seħā vü cūd ez-to
Çü ħatm-i peyāmberį be-ħātem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Seħā vü civān-merdį ħatm olmışdur senden. Nitekim
peyġamberlik Ħātem-i Nübüvvet śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem ile ħatm olmışdur, dimekdür.
تسلیم تو کرﺩ بحر کاﻥ خوﺩ
2294مسلم

شد بر کف تو کرﻡ

3. Teslįm-i to kerd baĥr kān-ı ħod
Şod ber-kef-i to kerem müsellem
Maĥśūl-ı Beyt: Deryā kendi maǾdenini sen seħāü’ŧ-ŧabǾa teslįm eylemişdür. Şol sebebden ki
kerem ü iĥsān didükleri keyfiyet senüŋ kef-i zer-efşānuŋa layıķ olmışdur, dimekdür.
خاتم فکرﻡ نبوﺩﻩ چوﻥ تو
2295آﺩﻡ

اﺯ ﺭﻭی کرﻡ ﺯ نسل

4. Ħātem-i fikrem ne-būde çün to
2292

Ey cömertlik ve ihsandan dolayı muhterem olan zat! Yüzlerce Hatem gibisi senin eline muhtaçtır.

2293

Hazret-i Muhammed ile peygamberliğin son bulduğu gibi ihsan ve cömertlik senle son bulmuştur.

2294

Deniz kendi madenini sana teslim etti ve cömertlik senin eline verildi.

2295

Fikir Hatem’im cömertlik yönünden senin gibi Adem’in soyundan değildi.

1250

Ez-rūy-ı kerem zi-nesl-i Ādem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Nesl-i Ādem Ǿaleyhi’s-selāmdan kerem ü iĥsān cihetiyle
Ħātem-i nām-dār sen Ǿālį-cenābuŋ gibi meşhūr-ı rūzgār degildür, dimekdür.
بشنو نفسی تا بگویم
2296کم

ﺩﺭ پیش تو حاﻝ خویش کم

5. Be-ş’nev nefesį tā be-gūyem
Der-pįş-i to ĥāl-i ħˇįş kem kem
“Kem kem” taǾbįri nerm ü uśūletden Ǿibāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Bir nefesümi yaǾnį nuŧķumı istimāǾa şāyān buyuruŋ. Ve ben
bendeŋüz ĥużūr-ı şerįfüŋde ol nuŧķı eŧvār-ı edibāne ve deǿb-i žarįfāne nerm ü sühūletle beyān
ideyüm, dimekdür.
ﺭحمی که ﺩگر نماند بی تو
2297نم

ﺩﺭ سینه شکیب ﻭ ﺩﺭ جگر

6. Raĥmį ki diger ne-mānd bį-to
Der-sįne şekįb ü der-ciger nem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Hāl-i pür-melālüme bir merĥamet eyle.
[246b]
Zįrā sensüz sįnede śabr ve cigerde nem ķalmamışdur. YaǾnį cigerüm ķanı ķurudı, dimekdür.
ﺭاضی شدﻩ اﻡ که ببینم اﺯ ﺩﻭﺭ
2298غم

سوی تو ﺭیزﻡ اشک

7. Rāżį şodeem ki be-bįnem ez-dūr
Sū-yı to rįzem eşk-i ġam

2296

Bir nefes Dinle de senin karşında yavaş yavaş kendi hâlimi anlatayım.

2297

Acı bana ki sensiz göğsümde sabır ve ciğerimde nem (kan) kalmadı.

2298

Seni uzaktan görmeye ve keder gözyaşlarını dökmeye razı oldum.

1251

Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Seni ırakdan görmege rāżį oldum. Şu cihetle ki derūnumda
terāküm iden eşk-i ġam-ı Ǿaşķı senüŋ cānibüŋe śaçayum, dimekdür.
ای اﻥ که نهاﻝ بخت ﻭ ﺩﻭلت
2299حرﻡ

اﺯ ابر ﺭﺥ تو گشت

8. Ey ān ki nihāl-i baħt u devlet
Ez-ebr-i ruħ-ı to geşt ĥurrem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Baħt u devlet fidanı senüŋ rūz-ı rūşene şaǾşaǾa-baħş olan
Ǿārıżuŋ nev ħaŧŧı bulutından ŧarāvet-yāb ve ħurrem-iktisāb olmışdur, dimekdür.
هر چند که آمدﻡ بکویت
2300هم

ﺭﻭﺯ نشد میسر آﻥ

9. Her çend ki āmedem be-kūyet
Rūz ne-şod müyesser ān hem
“Ān” lafžı yā budur ki memdūĥuŋ ruǿyet-i cemāli murād ola. Yā budur ki Ǿāleme olan
Ǿaŧiyye vü iĥsānından.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey seħāü’ŧ-ŧabǾ olan memdūĥ! İnǾām u iĥsānuŋ yāħūd müşāhede-i cemālüŋ
ümįdiyle her ne ķadar ki maĥalleŋe gelüp ŧolāşūp devr itmiş isem de bir gün ol iĥsānuŋ daħı
müyesser olmadı, dimekdür. Temmet.
Terkįb-i Bend
[mefǾūlü/mefāǾįlün/feǾūlün]

تا کی ﺯ غم تو ﺯاﺭ گرﺩﻡ
2301گرﺩﻡ

ﺩیوانه ﻭ بیقراﺭ

1. Tā key zi-ġam-ı to zār gerdem
Dįvāne vü bį-ķarār gerdem

2299

Ey, yanağının bulutundan baht ve talih fidanı şen olan kişi.

2300

Her ne kadar senin mahallene gelsem de o ihsanın da bir gün bize nasip olmadı.

2301

Ne zamana kadar senin kederinden perişan olayım, deli ve huzursuz olayım.

1252

BaǾżı nüsħalarda “ħār” yerine “ħˇār” vāķıǾ olmışdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Ķaçāna dek şemşįr-i ġamuŋla incelüp diken gibi ħuşk-ı ser ve
tįr-i maĥabbetüŋle dįvāne vü bį-ķarār olayum. Yāħūd germiyet-i maraż-ı ġamuŋla zerd-rū
olaraķ ķaçana dek ħor u ĥaķįr ve Ǿālemde münkesirü’ż-żamįr olayum? dimekdür.
با یاﺩ تو خوﻥ ﺩیدﻩ باﺭﻡ
2302گرﺩﻡ

اﺯ هجر تو ﺩلفگاﺭ

2. Bā-yād-ı to ħūn-ı dįde bārem
Ez-hicr-i to dil-figār gerdem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Ķaçana dek seni ħāŧırlamaķ üzerine dįdelerümden ħūn-ı cigeri
rįzān ideyüm ve daħı ķaçana dek seni tefekkür ü mülāĥaža üzerine dil-figār u mecrūĥ u bįķarār olayum? Ġayrı inśāf eyle, dimekdür.
سیالﺏ غمم گذشت اﺯ سر
2303گرﺩﻡ

باﺯ آی که بر کناﺭ

3. Seyl-āb-ı ġamem guźeşt ez-ser
Bāz āy ki ber-kenār gerdem
“Ān reft” ol gitdi dimek, maǾrażında degildür belki ol dereceye vardı ki dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey memdūĥ! Seyl-āb-ı ġamum başumdan geçdi. YaǾnį ifrāŧ-ı teǿŝįr-i ġamuŋla
ol ķadar girye eyledüm ki dįdelerümden cūyān iden cūy-bārlar seyl-ābı terākümi beni
boġmaġa ķarįb oldı. Pes bu ĥāl ile ol nihāyete vardı ki merĥametüŋle beni kenār-ı seyl-āb-ı
mühlikeden çıķarup ħalāś eyleyesün, dimekdür.
خواهم چو غباﺭ گاﻩ جوالﻥ
2304گرﺩﻡ

گرﺩ سر آﻥ سواﺭ

4. Ħˇāhem çü ġubār gāh cevelān
Gerd-i ser-i ān süvār gerdem

2302

Senin yâdın ile kanlı göz yaş dökeyim ve senin ayrılığından gönlü hüzünlü olayım.

2303

Gam seli başımdan aştı. Geri gel ki sahile ulaşabileyim.

2304

Meydanın tozu gibi o süvarinin başı etrafında dolaşmayı isterim.

1253

“Süvār” atlu dimekdür. Murād memdūĥdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Dilerüm ki źerreler gibi baǾżen ol şeh-süvār-ı Ǿālemüŋ başı eŧrāfı üzerine
cevelān iderek ŧavāf ideyüm. Zįrā ol Ǿālį-rütbenüŋ Ǿindinde ancaķ ķadrüm miķdār-ı źerre
ola, dimekdür.
کاﺭ من بیقراﺭ عشقست
2305گرﺩﻡ

ﺩیگر پس اﺯاین چکاﺭ ؟

5. Kār-ı men bį-ķarār-ı Ǿaşķest
Dįger pes ez-įn çe-kār gerdem
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm işüm Ǿaşķuŋ bį-ķarārıdur. YaǾnį işüm bį-ķarār olması iśābet-i Ǿaşķ-ı
cānānįdür. Pes bundan başķa Ǿālemde ne işledüm. YaǾnį Ǿaşķuŋ
[247a]
bį-ķarārlıġından ġayrı ne iş ideyüm? dimekdür.
ﺯ اینساﻥ که شدﻡ فسانه ﺩﺭ عشق
2306گرﺩﻡ

افسانه ﺭﻭﺯگاﺭ

6. Z’įnsān ki şodem fesāne der-Ǿaşķ
Efsāne-i rūzgār gerdem
Maĥśūl-ı Beyt: Buncalayın Ǿaşķ u maĥabbet-i cānān içre dāstān ve meşhūru bi’l-benān
oldum ki felegi hep ĥikāye vü efsāne eyledüm. Yāħūd felege dāstān oldum, dimekdür.
ﺩﺭ کوی تو عزتم همین بس
2307گرﺩﻡ

کز ﺩﻭلت عشق خواﺭ

7. Der-kūy-ı to Ǿizzetem hemįn bes
K’ez-devlet-i Ǿaşķ ħˇār gerdem

2305

Benim işim aşk kararsızlığıdır. Bundan sonra başka ne iş yapayım.

2306

Aşkta öyle efsane oldum ki feleğe destan oldum.

2307

Senin mahallende aşk devletinde hakir olmak bana şeref olarak yeter.

1254

“Ħˇār gerdem” bu maĥalde faķrına iftiħār ŧarįķiyle buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Senüŋ maĥalle-i saǾādet-āşiyāneŋde benüm Ǿizzetüme bu yeter ki
iķbāl-i Ǿaşķuŋda ħor u ĥaķįr oldum. YaǾnį Ǿaşķuŋ teveccüh ü iķbāline mažhar olalı faķr-ı
ehlullāhı iħtiyār eyledüm. Pes bundan evlā Ǿizzet ü saǾādet nice olur, dimekdür.
ﺩانم نرسم بکوی ﻭصلت
2308گرﺩﻡ

اﺯ هجر تو گر غباﺭ

8. Dānem ne-resem be-kūy-ı vuślat
Ez-hicr-i to ger ġubār gerdem
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Bilürüm ki kūy-ı vuślatuŋa iremem. Senüŋ hicr ü firāķuŋ
sūzişinden eger ġubār daħı olur isem. YaǾnį hicrüŋ beni toz idüp tāziyāne-i rūzgār đarbıyla
virānį olup hevāda teküpū ider isem de yine bilürüm ki maĥalle-i vuślatuŋa irişemem. Pes:
ﺩنباﻝ تو همچو هاﺭ تا کي
2309گرﺩﻡ

سرگشته ﻭ خاکساﺭ

9. Dünbāl-i to hemçü hār tā key
Ser-geşte vü ħāksār gerdem
“Dünbāl” ķuyruķ ve her şeyǿüŋ girü ŧarafına dirler. “Hār” Fārsįde incü dizilmiş iplige dirler.
Sımŧ maǾnāsına ve muŧlaķ incüye daħı ıŧlāķ iderler. Ammā bu maĥalde murād luġat-i
ǾArabįdür ki meyl ü göŋül virici dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Merĥūm keǿenne maĥabbet-i cānāndan nukūl u iǾtirāż ŧarįķiyle buyurur ki
Ey cānān! Mādām ki kūy-ı vuślatuŋa irmege ġubār daħı olup uçar isem iremem. Pes ķaçana
dek senüŋ dünbālüŋ beni meyl idici kimesne gibi ser-geşte vü ħāksār itmekdedür? YaǾnį
ķaçana dek ārzūŋı alup ħāksāre rüsvā-yı rūzgār olayum? İşte:
چوﻥ ﺩست نمیدهد ﻭصالت
2310خیالت

ﺩست من ﻭ ﺩامن

2308

Senin vuslat mahallene senin ayrılığından toz olsam da ulaşamayacağımı biliyorum.

2309

Ne zamana kadar senin peşinde rüzgâr gibi hayran ve perişan olayım.

2310

Vuslatına ulaşamıyorum bu yüzden de benim elim senin hayalinin eteğini tutuyor.

1255

Çün dest ne-mįdehed viśālet
Dest-i men ü dāmen-i ħayālet
Maĥśūl-ı Beyt: Ey cānān! Mādām ki viśālüŋ ben derdmende el virmez, yaǾnį mādām ki
viśālüŋ müyesser degil, pes Ĥaķ’dan dilerüm ki ilā-yevmi’l-ķıyām benüm elem ve senüŋ
ħayāl u maĥabbetüŋ dāmeni birine muttaśıl olsun. YaǾnį dest-i ŧalebüm maĥabbet-i ħayālüŋ
dāmeniyle var olsun, dimekdür.
Ĥarfü’n-Nūn Bu Ķaśįde-i Dil-ārā Merĥūmuŋ BaǾżı Kendi Aĥvāllerin Beyān İderek Ĥażret-i
Faħr-ı Cihān Medĥindedür
[fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]

صبحدﻡ چوﻥ ﺩﺭ ﺩمد ﺩﻝ صوﺭ شیوﻥ ﺯای من
2311من

آسماﻥ صحن قیامت گرﺩﺩ اﺯ غوغای

1. Śubĥ-dem çün demed dil śūr-ı şįven-zāy-ı men
Āsumān śaĥn-ı ķıyāmet gerded ez-ġavġā-yı men
“Demed” üfleye maǾnāsınadur. “Śūr” nefes ile üflenen nesnelere dirler. Meŝelā nefįr gibi.
“Şįven” māteme dirler. “Zāy” zāyįden’dendür ŧoġurıcı dimekdür. “Śaĥn” meydāna dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm mātem ü fiġānı ŧoġurıcı olan göŋlümüŋ nefįri çünkim Ǿale’s-seĥer
śadā-yı nefħa ura, yaǾnį
[247b]
göŋlüm śūrı ki mātem ü fiġān įcād idici nefįrdür. Hemān seĥerį nefħa urup feryād ider ise
bir mertebe şiddet-i śadāsı nüh ŧāķ-ı muķarnes revākı pür idüp ve lūle-endāz-ı āfāķ olur ki
şemātet ü ġavġā-yı śadā-yı śūr-ı şįven-zāyümden āsumān śaĥn-ı ķıyāmet-heyǿetin giyüp
āŝār-ı ĥaşr u Ǿiķāb nümāyān olur, dimekdür.
گوﺵ اهل آسماﻥ ﻭ حلقه ماتم یکی است
2312من

شیونم تا برکشد آهنک هایا های

2. Gūş-ı ehl-i āsumān u ĥalķa-i mātem yekį est
2311

Sabah vakti benim gönlüm feryat surunu çaldığında gökyüzü benim bağırmamdan dolayı kıyamet

meydanına döner.
2312

Benim matemim hüngür hüngür ağlama nağmesini çıkardığından beri gökyüzündekilerin kulağı ve matem

halkası (ehl-i beyt yasını tutanlar) bir olmuştur.

1256

Şįvenem tā ber-keşed āheng-i hā yā hāy-ı men
“Ĥalķa-i mātem” Ehl-i Beyt muśįbetleriçün bir alay Ǿāşıķān māh-ı muĥarremde mātem idüp
merŝiyeler ķırāǿat itmek içün cemǾiyet ħalķasıdur. Nitekim źikrį yāħūd mātemįlerüŋ çille
ħalķası ola ki eyyām-ı meźkūrlar mürūr idince kendilerini anuŋla eziyet iderler. “Āheng”
nevā vü āvāz ķaśdına dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Gūş-ı ahālį-i āsumān ve ħalķa-i mātem-i Ǿāşıķān birdür. Şol vaķt ki şįven ü
fiġānum śadā-yı hā yā hāy āhengi Ǿālem-gįr oldı, yaǾnį mātem ü fiġānum şol mertebe cigersūz ve bir ġāyetde dil-dūzdur ki āheng-i āvāz-ı hā yā hāy śadā-yı nevā-yı feryād u vāy hevāyı
ŧutalı ehl-i āsumān şiddet-i feryād-ı sūznāküme ŧāķat getüremeyüp hemān şįvenüm fiġānını
istimāǾ itmek içün gūşlarını ĥalķa-i mātemüme maħśūś iderek meclislerine zįnet virmek içün
anı gehvāre iderler. Yāħūd dimek olur ki benüm şįvenüm şol vaķtden berü ki āheng-i hā yā
hāy āvāzıyla Ǿālemi pür itmişdür. Gūş-ı ehl-i āsumān ve ĥalķa-i mātem pür olmışdur. YaǾnį
ħalķa-i mātemi ehl-i āsumān gūşlarına gehvāre idüp dāǿimā mātemden ħālį degillerdür,
dimekdür. Bu ŧarzla ehvencedür.
مصر ﻭیراﻥ کرﺩ ﻭ ﺭﻭ ﺩﺭ ﻭاﺩی ایمن نهاﺩ
2313من

ﺭﻭﺩ نیل شوﻕ یعنی گریه موسای

3. Mıśr vįrān kerd ü rū der-vādį-i Eymen nihād
Rūd-ı Nįl-i şevķ yaǾnį girye-i Mūsā-yı men
Bu beyt merĥūmuŋ ġāyetde cemǾiyet ve metānetli ebyātındandur. “Mıśr”dan murād kendi
vücūdıdur ki ŧālib-i esrār-ı ibhāmı anda keşf-i rāz eyler. “Eymen” Mūsā peyġamber
Ǿaleyhi’s-selāmuŋ tecellį-i Rabbānį gördügi maĥaldür. Murād vücūd şehrinüŋ ġayrısıdur ki
Ǿaşķdur. “Rūd” ırmaġa dirler. Mūsā’dan murād kendi dil-i şehriyārıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Mıśır’ı vįrān eyledi daħı yüzini cānib-i Eymen’e ķodı. Şevķümüŋ rūd-ı Nįl’i
ki girye-i Mūsā’mdan Ǿibāretdür. YaǾnį ķalbüm ki ķalǾa-i beden ve ĥiśār-ı ten şehriyār-ı
kāmkārı olup gülşen-i bāġ-ı rāġ ve temāşā-yı künbed-i dimāġ iderek śanāyiǾ-i eşkāl ve
bedāyiǾ-i timŝālden defāyin-i emvāl ve ħazāǿin-i dür ü laǾlden sįr-çeşm olmışken şevķi rūdı
nįlį ile belde-i maǾmūre-i Mıśır’ı vįrān idüp vādį-i Eymen’e yüz ŧutdı tā ki varup anı daħı
seyl-i rūd-ı girye ile şust-şū idüp āyįnevār berrāķ eyleye. Ve anda

2313

Şevk Nil nehri yani benim Musa gibi ağlamam Mısır şehrini harap etti ve Eymen vadisi tarafına yüz tuttu.
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kesb-i tecellį ide, dimekdür.
ﺯاﻥ ﺩﻝ شوﺭیدﻩ ﺭا بر تاﺭک خوﺩ می نهم
2314من

کاشیاﻥ مرﻍ مجنوﻥ شد ﺩﻝ شیدای

4. Z’ān dil-i şūrįde-rā ber-tārek-i ħod mįnihem
K’āşiyān-ı murġ-ı Mecnūn şod dil-i şeydā-yı men
“Şūrįde” sirāyet-i Ǿaşķdan pejmürde vü perįşān olmış kimseye isnād iderler. Her ne ķadar
şūr ŧuzlu nesneye dirler ise de. “Tārek” her nesnenüŋ tepesine dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Dil-i şūrįde-i Ǿaşķ u pejmürde şevķi şol sebebden başumuŋ tepesine ķorum
ki murġ-ı Mecnūn āşiyānesi benüm şeydā olan göŋlüm oldı. YaǾnį Mecnūn āşiyānesi benüm
şiddet-i Ǿaşķ-ı Leylā’dan śaĥrāya düşüp murġān başı üzerine āşiyāneler düzüp beçe
büyütmişler idi. Pes ol murġuŋ āşiyānesi benüm şūrįde göŋlüm oldı. Ol sebebden aŋa taǾžįm
idüp başum üzerine ķorum. YaǾnį dil-i pejmürdem şāyeste-i taǾžįmdür. Zįrā murġ-ı maķsūda
aşiyāne olup anuŋ perverdeligine saǾy ider, dimekdür.
ﺯ آﻥ مالیک چوﻥ مگس جوشندﻡ اﺯ هر سو که هست
2315من

چشمه لذﺕ گشا هر موی غم پاالی

5. Zi-ān melāyik çün meges cūşend ez-her sū ki hest
Çeşme-i leźźet-güşā her mūy-ı ġam-pālā-yı men
“Melāǿik”den murād maǾnādur. “Çeşme-i leźźet-güşā”dan maķśad eşǾārıdur. “Pālāy”
büyütmek ve beslemek maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Şol sebebden melāǿik-i maǾānį her ŧarafdan meges ve arı cūş u mūr mānendi
hücūm u ħurūş iderler ki benüm ġam besleyici her bir mūyumuŋ çeşme-i leźźet-güşāsı
vardur. YaǾnį her bir ser-i mūyumuŋ çeşme-i eşǾār-ı sükker-įsārı olmaķ ĥasebiyle melāǿik-i

2314

Benim çılgın gönlüm Mecnun’un kuşunun yuvası olduğundan dolayı bu perişan gönlümü başımın tepesine

koyuyorum.
2315

Benim gam besleyen saçımın her teli lezzet verici pınar gibidir. Bu yüzden de melekler sinek gibi her

yerden bana doğru hücum ederler.
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maǾānį mānend-i meges her ŧarafdan hücūm iderek cūş iderler tā ki ol çeşme-i leźźetgüşādan sūdmend olalar, dimekdür.
کاﻡ جانم ﺭا تاﺯﻩ کرﺩی ای غم لذﺕ سرشت
2316من

نی غلط گفتم چه غم ای من ﻭ سلوای

6. Kām-ı cānem-rā tāze kerdį ey ġam-ı leźźet-sirişt
Nį ġalaŧ goftem çe ġam ey men ü selvā-yı men
“Sirişt” yoġurulmış maǾnāsınadur. “Men” Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-selāmuŋ duǾāsı
berekātıyla ümmetine min-ŧarafillāh nāzil olan ķudret ĥelvāsına dirler. “Selvā” maǾān men
ile min-ŧarafillāh gelen bıldırcın ķuşına dirler. Nitekim, “Sefįd-dem ki zedem āsitįn be-şemǾi şuǾūr” ķaśįdesinde źikr olınmışdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey leźźetle yoġrulmış olan! Ġam-ı Ǿaşķ-ı cānānum dimāġ-ı cānumı ter ü tāze
ķılduŋ. YaǾnį senüŋ leźźetüŋ vücūduma yer ideliden berü Ǿadem-i maĥabbetle ħuşk olan
dimāġ-ı cānı müceddeden tāze ve ŧarį eyledi. Ben bu maĥalde ġalaŧ söylemedüm. Zįrā ġamı şevķ benüm men ü selvāmdur. YaǾnį bu kelāmda beni kimse tekźįb itmesün. Zįrā ġam-ı
maĥabbet Ǿindümde Mūsā Ǿaleyhi’s-selāma nāzil olan eŧǾime-i mübāreke miķdārınca leźįź
ü muǾteberdür. Degil ki andan şekvā ideyüm, dimekdür.
ﺩﺭ خماﺭ انتظاﺭﻡ ﺯ آنکه ایزﺩ ﺩﻭﺭ ﺩاشت
7. Der-ħumār-ı intižārem zi-ān ki Įzed dūr dāşt
[248b]
2318 من2317استغناي

باﺩﻩ کاﻡ ﺩﻭ کوﻥ اﺯ جاﻡ

Bāde-i kām-ı dü kevn ez-cām-ı istiġnā-yı men
“Der-ħumār” iĥtiyāc muĥtāclıķ ve minnet çekicilik maħmūrluġındayum, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħumār-ı iĥtiyāc u minnetdeyüm. Zįrā Cenāb-ı kām-baħş-ı kāǿināt iki cihān
murād bādelerini benüm cām-ı istiġnāmda dūr eylemişdür. YaǾnį benüm ġaniyyü’ŧ-ŧabǾ olan
2316

Ey lezzetli tabiatlı olan gam, canımın arzusunu tazeledin. Yok yanlış söyledim ne gamı ey benim Men ü

Selva’m.
2317

Derkenar: “İstiġnā” iĥtiyācsızlıġa dirler.

2318

Bekleyişin mahmurluğu içindeyim. Çünkü Allah iki dünya keyfinin şarabını benim istiğna kadehimden

uzakta tuttu.
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cām-ı ħˇāhişümden bāde-i salŧanat-ı dünyā vü Ǿuķbāyı dūr idüp ħumār-ı iĥtiyācda bıraķdı tā
ki mey-i müşāhedeyi leźźetle nūş eyleyüm. Ve’l-ĥāśıl bāde-i dü kevnden cām-ı ŧabǾumuz
bıķmışdur. Ve istiġnā peydā eylemişdür. Ol sebebden ki mey-i müşāhedeye iĥtiyāc
ħumārında ķaldı, dimekdür.
آسماﻥ ﺩﺭ یوﺯﻩ کرﺩ ﻭ آفتابش کرﺩ ناﻡ
2319من

لعلی اﺯ آﻭیزﻩ گوﺵ شب یلدای

8. Āsumān deryūze kerd ü āfitābeş kerd nām
LaǾlį ez-āvįze-i gūş-ı şeb-i yeldā-yı men
“Şeb-i yeldā” ķış eyyāmlarında şems burc-ı delve ŧoġrı varduķda gice dırāzlıķdan yüz
çevirmezden üç gice bir ĥāl ile alur. Ve anda uzunrek gice olmaz murād siyāhlıķdur. Zįrā
nūr-ı siyāh içindedür. “Deryūze” sāǿile dirler. “Āvįze” her bir asılmış nesneye āvįze dirler
meŝelā küpe gibi.
Maĥśūl-ı Beyt: Āsumān āfitābı deryūzelik idüp aŋa āfitāb diyü ism ıŧlāķ itmişdür. MaǾa hāźā
ol āfitāb şeb-i yeldāmuŋ gūşvāresinden bir laǾl idi. YaǾnį āfitāb-ı cihān-tāb şebi yeldāmuzuŋ
nūr-ı tecelliyātın bir laǾl pāresįdür ki āsumān anı şeb-i yeldāmuzdan deryūzelik idüp ismini
āfitāb ķoyup şimdi istiġnāsı Ǿālemi ŧutmışdur, dimekdür. Yāħūd şeb-i yeldādan murād hicrān
giceleri olā. Pes dimek olur ki āfitāb-ı şeb-i hicrānumuz nūrı küpesinden bir laǾl-pāre idi ki
anı āsumān deryūzelik idüp ismini āfitāb ķomış, dimekdür.
نیلگوﻥ گرﺩیدﻩ ﺩﻭﺵ آفتاﺏ اﺯ تکیه اﻡ
2320من

بسکه هر مو گشته کوهستانی اﺯ غمهای

9. Nįlgūn gerdįd dūş-ı āfitāb ez-tekyeem
Bes ki her mū geşte kūhistānį ez-ġamhā-yı men
Dūş-ı āsumān ŧayanmamdan nil-gūn olmışdur. Her bir ser-i mūyum ġamlu kūhistānį
olmaķdan yaǾnį her bir ser-i mūyum şol mertebe ĥāśıl-ı kūhistānį-i ġumūm olmışdur. Dūş
āsumān tekyemüŋ girān-bārına tāb u tüvān getüremedüginden gömgök olmışdur. YaǾnį

2319

Gökyüzü dilencilik yaptı ve benim en uzun gecemin kulağında asılı bir lali güneş diye adlandırdı.

2320

Güneşe yaslandım ve omzu morardı. Çünkü benim gamlarımdan dolayı her bir kıl dağlara dönüşmüştür.
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āsumānuŋ gömgök olması ĥāmil olduġumuz ġam-ı Ǿaşķ-ı elesti getüremedügindendür,
dimekdür.
منت باﺯیچه عیسی مکش بهر حیاﺕ
2321من

اﺭﺯﺵ مرﺩﻥ بپرﺱ اﺯ نفس مرﮒ آﺭای

10. Minnet-i bāzįçe-i ǾĮsā me-keş behr-i ĥayāt
Erziş-i murden be-pors ez-nefes-i merg-ārā-yı men
“Bāzįçe-i ǾĮsā” taǾbįri taĥķįr içün degildür. Belki ümmet-i bį-vefā senüŋ derūnlaruŋı şek ü
şübheden taŧhįr içün iĥyā-yı mevtā eyledügi kendi Ǿindinde o miŝillü ħāriķ-i Ǿādenüŋ ķadri
bāzįçe gibi idi. YaǾnį Ĥażret-i Rūĥullāh nisbet-i
[249a]
iĥyā-yı mevtā ġarįb degildür. Ve daħı iĥyā eyledi ise cāvįd ü bāķį ķalmadı. Pes beķāsı
olmayan şeyǿ bāzįçe nevǾindendür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bir zamān dār-ı dünyāda ķalmaķ içün muǾcize-i kübrā ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selāma
minnet-keş yaǾnį ǾĮsā-demlü eri bulup ĥayāt-ı fānį içün minnet-dār olma. Pes ölümüŋ
ķıymeti ve degeri ne olduġını benüm merge zįnet-baħş olan nefesümden suǿāl eyle. YaǾnį
nefes-i merg-ārāmuz ki Mūtu ķable entemūtū2322 sırrına mažhar düşmişdür. Merg leźźetini
andan teftįş it ki merg ne mertebe leźįź olduġını saŋa Ǿayān eylesün. Pes müddetden iħtirāz
iderek temennį-i ĥayāt-ı fānį itme, dimekdür.
منکه مستی کرﺩﻥ اﺯ خوﻥ جگر آموختم
2323من

ننگ هوشم باﺩ گر جز خوﻥ بوﺩ صهبای

11. Men ki mestį kerden ez-ħūn-ı ciger āmūħtem
Neng-i hūşem bād ger cuz ħūn būd śahbā-yı men
“Neng” Ǿār u nāmūsa dirler. “Śahbā” şarāb maǾnāsınadur.

2321

Hayatta kalmak için İsa’nın oyunlarının minnetini çekme. Ölümün değerini benim ölümü süsleyen

nefesime sor.
2322

“Ölmeden evvel ölünüz!” (Esile ve Ecvibe li-Şeyhi’l-İslam, İbni Hacer el-Askalani, Thk.: Merzuk Ali

İbrahim, Darü’ş-Şerîf Yayınevi 1. Baskı. h.1417 s.59; El-Esrarü’l-Merfua fi’l-Ahbari’l-Mevzua, Ali bin Sultan
el-Kari, Thk.: Muhammed Lütfi e’s-Sabbağ, El-Mektebü’l-İslami Yayınevi, 2. Baskı, Beyrut, h.1406, s.348)
2323

Ben ciğer kanından sarhoş olmayı öğrendim. Kadehimde kandan başka bir şey olsa aklıma yazıklar olsun.
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Maĥśūl-ı Beyt: Ben ki meslek itmegi ħūn-ı cigerümden taǾlįm eyledüm yaǾnį Ǿaşķ u şevķ-i
cānāndan ħūn-ı cigeri cūş u ħurūş iderek dāǿimā mestāne ĥareket ider görince ol Ǿalāmet
baŋa daħı andan sirāyet itmişdür. Pes Ǿaķl u fikrüm ve reǿy ü źihnüm bed-nām ve rüsvā-yı
Ǿām olsun. Eger ħūn-ı cigerümden ġayrı şarāba el uzadursam baŋa neng ü Ǿār olsun,
dimekdür.
شاهد عصمت تالﺵ صحبت من گر کند
2324من

خوﻥ حیض ﺩختر ﺭﺯ نوشد اﺯ لبهای

12. Şāhid-i Ǿiśmet telāş-ı śoĥbet-i men ger koned
Ħūn-ı ĥayż-ı duħter-i rez nūşed ez-lebhā-yı men
“Şāhid-i Ǿiśmet” Ǿiśmet ü Ǿiffet-güzįn maĥbūba dirler. “Duħter-i rez” đurūb-ı emŝāl-i
ǾAcem’dür, şarāb dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ǿİśmet ü Ǿiffet-güzįn şāhid eger bizüm śoĥbetümüzi eyler ise yaǾnį bizüm ile
hem-reng ü hem-nişįn olmaķ ārzūsını iderse leb-i maĥabbet-bārumuzdan ħūn-ı ĥayż-ı
duħter2325-i rezi2326 nūş eyler. YaǾnį şāhid-i Ǿiśmet telāş iken leblerümüzden envāǾ-ı Ǿaşķ u
maĥabbet cāmların nūş idüp bizüm gibi ol daħı mest-meşreb ü rind-i ķalender-meźheb olur,
dimekdür.
خوﺭﺩﻩ هر ﺩﻡ صد شکست اﺯ فوﺝ قدﺱ آشوﺏ حسن
2327من

شوﻕ بیهنگاﻡ یاﺭ مست بی پرﻭای

13. Ħorde her dem śad şikest ez-fevc-i ķuds-āşūb-ı ĥüsn
Şevķ-i bį-hengām-ı yār-ı mest-i bį-pervā-yı men
“Fevc” be-maǾnā ŧāǿife vü bölük. “Ķuds-āşūb” meleklere fitne bıraġıcı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ķuds-āşūb u fitne-engįz ĥüsn-i yār fevcinden her dem ü ān śad şikesti ve
hezār maĥviyeti yir. Bizüm bį-hengām ve vaķti müteǾayyin olmayan Ǿaşķ u şevķümüzi yaǾnį
mest ü bį-pervā olan yarumuzuŋ ķuds-āşūb ĥüsni fevcinden bizüm bį-vaķt olan Ǿaşķumuz
2324

İsmet güzeli eğer sohbetime katılırsa dudaklarımdan şarap içer.

2325

Derkenar: “Duħter” ķız.

2326

Derkenar: “Rez” üzüm çubuġı

2327

Benim sarhoş ve korkusuz sevgilimin vakitsiz arzusu her an güzelliğin kutsallıkları karıştıran ordusundan

yüzlerce yenilgiye uğramıştır.
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her dem sad-şikest yir. Yāħūd yimişdür. Ve’l-ĥāśıl bį-maĥal ıžhār-ı şevķ ve ibrāz-ı Ǿaşķ
eylesem yā rabbį pervāmuzuŋ hüsn-i Ǿālem-āşūbı şevķümüzi iǾdām eyle. Zįrā maǾşūķ ifşāyı rāz itmesin istemez.
[249b]
ǾAşķ ise vaķtlü vaķtsüz naǾra-i Ǿāşıķı ve debdebe-i şevķi ibrāz itmek hevesinde gezer. Pes
her bār ki şevķümüz ıžhār-ı meźāķ dilese, andan yüz levm ü tevbįħ ü şikestlik yir, dimekdür.
منکه اﺯ ﺩﻝ تا ﺩماغم چیدﻩ خمهای شراﺏ
2328من

کی شوﺩ مخموﺭ ﻭ کی خالی شوﺩ مینای

14. Men ki ez-dil tā dimāġem çįde ħumhā-yı şarāb
Key şeved maħmūr u key ħālį şeved mįnā-yı men
“Çįd” dirmek dimekdür. “Mįnā” śürāĥį-i śahbāya dirler. Murād ķalbdür, men ki göŋülden
dimāġa dek şarāb-ı Ǿaşķ küplerini dirdüm. Pes ķaçan maħmūrlıġum imkānda olabilür? Daħı
ķaçan mįnā-yı ķalbümüz mey-i maĥabbetden ħālį olur? YaǾnį bunlar mümkin degildür. Zįrā
ser-tā-pā mey-i maĥabbetle pür ve śahbā-yı şevķle yek-tā oldum, dimekdür.
مریم من فیض جبریل اﺯ مزاﺝ خوﺩ گرفت
2329من

مریمی ﺭا برﺩ باال ﺫهن عیسی ﺯای

15. Meryem-i men feyż-i Cibrįl ez-mizāc-ı ħod girift
Meryemį-rā bered bālā źihn-i ǾĮsā-zāy-ı men
Lafž-ı “Meryem”den murād öz nefsidür ki maǾden-i ĥükmdür. “Bered bālā” taǾbįri yüceldi
ve mertebe-i Ǿulyāya naśb eyledi, dimekden Ǿibāretdür. “Zāy” ŧoġurıcı dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: ŦabǾum Meryem’i feyż-i Cibrįl’i kendi mizācından peydā eyler. YaǾnį Cibrįl
Ǿaleyhi’s-selām feyżini nefħ-i Meryem itmekle ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selām künbed-i Ǿademde
śaĥrā-yı zümrüd-fām Ǿāleme geldi. Pes Meryem-i ŧabǾum ki Mesįĥā-zāddur, bunca enfās-ı
ĥayāt-baħş kendi mizācından kesb eylemişdür. Pes Meryem-i ŧabǾum bu rütbelerde Ǿālį-

2328

Benim gönlümden beynime kadar şarap küpleri dizilmiştir. Benim (gönül) kadehim nasıl mahmur ve boş

kalsın?
2329

Benim Meryem’im kendi mizacından Cebrail feyzini aldı ve benim İsa doğuran beynim bir Meryem’i

yüceltti.

1263

cenāb olduġını źihnüm müşāhede idince anı rütbe-i Ǿulyāya iletdi. Ve manśıb-ı vālāya taǾyįn
eyledi. “Feyż”den murād eşǾār-ı belāġat-şiǾārlarıdur.
مرحبا ای باﺩﻩ کیفیت ﺭﻭﺡ القدﺱ
2330من

کامدی چوﻥ عشق ﻭ ﺩﺭ ﺭفتی ﺯ سر تاپای

16. Merĥabā ey bāde-i keyfiyet-i Rūĥü’l-Ķuds
K’āmedį çün Ǿaşķ u der-reftį zi-ser-tā-pā-yı men
“Merĥabā” elfāž-ı ǾArabįdür. Ĥālüŋ ħoş olsun, dimekdür. “Der-reftį ser-tā-pā” bādenüŋ
żamįridür. YaǾnį Ǿaşķ gibi başdan ayaġa dek ħasāretini żabŧ u iĥāŧa ķılduŋ, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Rūĥu’l-Ķuds’e neşǿe vü neşāŧ viren bāde-i rūĥ-baħş merĥabā! Yāħūd ey
Rūĥu’l-Ķuds gibi feyż ü hidāyet irişdirici bāde-i keyfiyet-efzā ħoş u śafā geldüŋ. YaǾnį bize
teveccühüŋ ķıdemli olsun ki Ǿaşķ gibi ser-tā-pā mülk-i vücūdı iĥāŧa vü yaġmā eyledüŋ. Ve
gitdüŋ. “Gitdüŋ” taǾbįri bādenüŋ şiddet-i sirāyetini teǿkįddür. YaǾnį ey bu keyfiyetle olan
bāde merĥabā dimekdür.
آﻥ بهشت معنیم کز بهر معزﻭلی هنوﺯ
2331من

خدمت ﻁوبی بوﺩ ننگ چمن پیرای

17. Ān behişt-i maǾnāyem k’ez-behr-i maǾzūlį henūz
Ħıdmet-i Ŧūbā buved neng-i çemen-pįrā-yı men
Maĥśūl-ı Beyt: Şol behişt-i maǾnāyum ki Ǿazl olduġı içün henūz Ŧūbā benüm çemen-pįrā-yı
behişt olan nengüm ħiźmetinde olur. YaǾnį Ŧūbā zįnet-baħş-ı Firdevs-i aǾlā oldı.
Hüveydādur lįkin ben ki behişt-i maǾānįyüm. Ŧūbā baŋa yek nihāli ĥüsn miķdārınca olmaķ
ĥasebiyle behişt-i maǾnāmuzdan Ǿazl olup rütbe-i vālā-yı Ŧūbā ķılmışdur. Pes behişt-i
maǾnāmuza kendini elyaķ u şāyeste
[250a]
eylemek içün henūz çemen-ārā-yı behişt olan nengümüzüŋ ħiźmetinde ve terbiyesindedür,
dimekdür.

2330

Ey Cebrail keyfiyetinin şarabı merhaba sana. Aşk gibi geldin ve benim başımdan ayağıma kadar indin.

2331

Ben o mana cennetiyim ki azledilmiş olduğu için Tuba cenneti süsleyen şöhretimin hizmetinde olur.
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من قیامت ﺯاﺭ عشقم ﺩیدﻩ کو تا بنگرﺩ
2332من

صد بهشت ﻭ ﺩﻭﺯﺥ اﺯ هر گوشه صحرای

18. Men ķıyāmetzār-ı Ǿaşķem dįde kū tā be-n’gered
Śad behişt ü dūzaħ ez-her gūşe-i śaĥrā-yı men
“Ķıyāmetzār” maĥall-i ķıyāmet dimekdür. Meŝelā çemenzār u gülzār u sebzezār gibi “kū”
ķanı maǾnāsında müstaǾmeldür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben meydān-ı Ǿaşķ ve vādį-i şevķ ķıyāmetzārıyum. Pes kanı şol dįde-i ħurdebįnüm ki benüm śaĥrā-yı ŧabǾum her bir gūşesinde yüz cennet ve yüz cehennem temāşā
ķılsun. YaǾnį meydān-ı maĥabbetde ķıyāmet ķoparıcı kim şol nihāyetdedür ki şeş-cihātum
cennet ve cehennemden Ǿibāret olmışdur. Pes kanı bir dįde-i ħāk-bįn ki bu ĥāleti müşāhede
vü temāşā eyleye? dimekdür.
نفخ صوﺭ آمد بجای لحن ﺩاﻭﺩی هنوﺯ
2333من

ﺭقص معنی می کند ﻁبع سهی باالی

19. Nefħ-i śūr āmed be-cā-yı laĥn-ı Dāvudį henūz
Raķś-ı maǾnā mįkoned ŧabǾ-ı sehį bālā-yı men
“Nefħ” üflemege dirler. “Laĥn” śavt u āvāz maǾnāsındadur. “Dāvud”uŋ yā’sı ĥarf-i
nisbetdür. “Sehį” ŧoġrı ve mevzūn dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Dāvūd nebį Ǿaleyhi’s-selāma mensūb olan naġme-i cān-fezā yerine nefħa-i
śūr-ı ķıyāmet henūz geliyor. YaǾnį ümįdvār olduġumuz āvāz naġme-i Dāvūd’uŋ ber-Ǿaksi
olan śūret-i mehābet-i mevfūr-ı ķıyāmet žuhūr itmekde iken yine benüm bį-pervā olan ŧabǾı güher-i nebǾüm ve nihād-ı bālā vü bülendüm raķś-ı maǾnā itmekdedür. YaǾnį dem-i śūr-ı
ķıyāmet ki lerziş-i Ǿālemdür, andan aślā pervāsı olmayup yine kendi dür-dāneleri olan
maǾānį vü elfāžıyla raķś itmekdedür, dimekdür.
من مطیع ملک استغنا ﻭلی ﺭانند حکم
2334من

ﺩﻭﺩمانهای هوﺱ ﺩﺭ ملک استغنای

2332

Ben aşk mahşeriyim, sahramın her köşesinden çıkan yüzlerce cennet ve cehenneme bakacak gözler nerede?

2333

Davud’un sesi yerine Sur sesi geldi. Benim servi boylu yaratılışım hala mana dansını yapmaktadır.

2334

Ben istiğna mülkünde itaatkârım ama benim istiğna mülkümde heves hanedanları hükümranlık yapar.
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20. Men muŧį-i mülk-i istiġnā velį rānend ĥükm
Dūdmānhā-yı heves der-mülk-i istiġnā-yı men
“İstiġnā” māsivāya Ǿadem-i iltifāt u iǾtibārdan kināyedür. “Rānend” sürerler ve icrā iderler,
dimekdür. “Dūdmān” ħānedān dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben mülk-i istiġnā muŧįǾ ü münķādıyum. Lįkin ne çāre ki zātumda mümtezic
olan dūdmān-ı hevā vü heves ĥükmlerini mülk-i istiġnāda infāź iderler. YaǾnį ben mülk-i
istiġnāya muŧįǾ olaraķ umūr-ı cismānį ve tedābįr-i dünyevįye aślā medħalüm yoķdur. Ve
olması daħı ķabūlüm degildür. Ammā ne çāre ki hevesüm ħanedānları mülk-i istiġnāya ħilāf
olaraķ ĥükmlerin icrā vü infāź iderek envāǾ-ı kālā-yı Ǿadem-i ŝebāta meyyāl olurlar,
dimekdür.
ﺩامنم تر کرﺩﻩ ﻁوفانی که ﺩﺭ معنی یکیست
2335من

موجه ﺩﺭیا ﻭ موﺝ حله خاﺭای

21. Dāmenem ter kerde ŧūfānį ki der-maǾnā yekįst
Mevce-i deryā vü mevc-i ĥulle-i ħārā-yı men
“Ŧūfān”dan murād eşk-i dįdedür. “Ĥulle” libās maǾnāsınadur. “Ħārā” şol dįbāya dirler ki
ŧoķuyuşı mevc-i deryā gibi ŧalġa ŧaġla görinür. Ve rengi ekŝerinüŋ benefşe māǿildür.
Maĥśūl-ı Beyt: Dāmeni ter eylemişdür bir ŧūfān ki ol eşk-i çeşmümdür, maǾnāda birdür.
Mevce-i deryā ile
[250b]
benüm ĥulle-i ħārāmuŋ mevci yaǾnį dāmeni ter eyleten ŧūfān-ı eşküme nisbet-i mevc-i deryā
benüm ĥulle-i ħārāmuŋ mevci gibi Ǿadem meŝābesindedür. Ve’l-ĥāśıl dāmenümi ter eyleyen
ŧūfān-ı eşk ve deryā-yı sirişküm şol ġāyetdedür ki mevce-i deryā aŋa nisbet-i ĥulle-i ħārām
gibi ancaķ nümāyiş-i āb u serāb miŝillü ħayāl ķılmışdur, dimekdür.
نوﺭ ﻭ ﻅلمت ﺭا بوﺩ یک مایه ﺩﺭ تابندگي
2336من

آﻥ ﺯ ﺭﻭی آفتاﺏ ﻭ این یک اﺯ سیمای

22. Nūr u žulmet-rā buved yek māye der-tābendegį

2335

Denizin dalgası ve benim gözümden akıp ipek giysimin eteğini ıslatan tufan aynı manadadır.

2336

Nur ve karanlık ışık saçma konusunda aynı derecededir. Biri güneşten ve diğeri benim çehremden.
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Ān zi-rūy-ı āfitāb u įn yek ez-sįmā-yı men
“Tābendegį” parlayışda dimekdür. “Ān” żamįridür nūr’uŋ. “Įn” žulmet żamįridür.
“Simā”dan murād çehredür.
Maĥśūl-ı Beyt: Nūr u žulmet şuǾleverlik māyesinde rütbeleri müsāvįdür. YaǾnį nūrda żiyāyı āfitābı nümāyān ise žulmetde şuǾle-i siyāhį tābāndur. Şöyle ki nūr-ı şaǾşaǾa-pāş-ı Ǿālem,
rū-yı āfitāb-ı cihān-tābdan deryūze vü sāǿil ise şuǾle-i žulmet daħı çehre-i hicrān-çeşįdemden
ĥāśıl olmışdur. Pes ħurşįd-i żiyā-baħş āfāķuŋ rütbede benden ziyādesi nedür? Nūr u şuǾle-i
žulmet tābendelik ser-māyesinde müsāvį olmayalar. YaǾnį ħurşįd śūret-i žāhirde Ǿālemüŋ
rūşenį-baħşı ise ben maǾnā cihetiyle revnaķ-baħş-ı reng-i gįtįyüm. Pes bu sebebdendür ki
nūr şuǾlesin āfitābdan ve žulmet-i reng-i siyāhį-i çehremden iķtibās idüp rütbe-i şuǾle ve
perde müsāvį olmışlardur, dimekdür.
بسکه ﺩﺭ معنی بطفلی باﺯ می گرﺩﻡ فلک
2337من

ﺩﺭ حساﺏ ﺩی شماﺭﺩ غفلت فرﺩای

23. Bes ki der-maǾnā be-ŧıflį bāz mįgerdem felek
Der-ĥesāb-ı dey şumāred ġaflet-i ferdā-yı men
“Bāz” maǾnā-yı Ǿadįdesinden girü dimekdür. “Dey” dünki gün maǾnāsınadur. “Ferdā”
yarınki gün dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Felek-i fitne-sāz ŧufūliyetüm hengāmından berü maǾnāda beni bir ġāyetde
girü alıķomaķdadur ki yarın vāķıǾ olıcaķ ġafletümi dünki ĥesāba śayar. YaǾnį felek sinn-i
śabāvetümden berü maħfiyyen bir mertebelerde aldamaķdadur ki yarınki idecegüm ġafleti
dünki günden ĥesāb idüp dir ki: Ey ǾUrfį! Taĥśįl-i emel ve tekmįl-i maķśadda yarınki
ġafletüŋ dünden nümāyān idi. Yoħsa ben senüŋ müsāǾaden olmaduġuma şek ü şübhe yoķdur
diyü her bār ĥamāķati üzerümüze ġurūr nisbet ider. Ve’l-ĥāśıl žāhiren envāǾ-ı tezvįrāt u ĥįle
ile bizi taŧyįb idüp maǾnāda dürlü dürlü ħudǾalar ile aķśā-yı āmālümüzden alıķomaķdadur,
dimekdür.
آیت التقنطوا من ﺭحمه هللا شد گرﻩ
2337

Manada çok fazla çocukluğa geri döndüğüm için felek benim yarınlara olan gafletimi dünün hesabına

yazar.
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2338من

بر ﺯباﻥ جبرﺋیل اﺯ شرﻡ عصیانهای

24. Āyet-i lā-taķnaŧu min-raĥmetillāh şod girih
Ber-zebān-ı Cebrāǿįl ez-şerm-i Ǿiśyānhā-yı men
Maĥśūl-ı Beyt: Lā-taķnatu min-raĥmetillāh2339 āyeti keŝret-i Ǿiśyānum sebebi şermendezeban Cebrāǿįl’de dügüm ķaldı. YaǾnį Cibrįl bį-ĥadd u pāyān Ǿiśyānumı Ǿayān göricek
kemāl-i şerminden āyet-i meźkūr zebānı üzerinde dügüm olup nuŧķa mecālį ķalmadı. YaǾnį
maĥabbet-i şāhid-i ezel bizi bir ĥāle
[251a]
mübeddel eyledi ki ser-ĥadd-i ħavf u recādan geçürdi. Bu ĥāl ise şerįǾatüŋ Ǿindinde
kebāǿirdendür. Ammā ĥaķįķatine nažar olınsa E lā inne evliyāǿullāhi lā-ħavfun Ǿaleyhim
velā-hum yaħzenūn2340 āyetine mā-śadaķdur. Ve āyet-i lā-taķnatu2341 nüzūlı tesliye-i Ǿavām
içündür. Pes Cibrįl benüm bu ĥudūdı tecāvüz itdügümi göricek āyet-i meźkūruŋ tefevvühine
mecālį ķalmayup dem-beste ķaldı. Vallāhu aǾlem.
معنی پنهاﻥ من آﺭایش بیت هللا است
2342من

گر شبیه ﺩیر باشد صوﺭﺕ پیدای

25. MaǾnā-yı pinhān-ı men ārāyiş-i beytullāh est
Ger şebįh-i deyr bāşed śūret-i peydā-yı men
“MaǾnā-yı pinhān” kenz-i żamįrinde meknūz olan esrār-ı ħafiyye-i ilāĥiyyedür.
“Beytullāh”dan murād ķalbdür. Şöyle ki ķalbü’l-müǿmin beytullāh ve ħazįnetullāhdur.
“Şebįh” müşābehet maǾnāsınadur. “Deyr” kilįsā vü büt-ħāneye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Defįne-i żamįrümde mektūm ve ħazįne-i derūnumda maħtūm leǿālį-i girānbehā-yı maǾānį, ārāyişgāh-ı beyt-i Raĥmānįdür. YaǾnį derūnumda cāy-gįr-i istiķrār olan sırr-

2338

Benim isyanlarım utancından, Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin ayeti Cebrail’in dilinde düğümlendi.

2339

“Allahın rahmetinden ümidini kesmeyiniz.” (Zümer/39:53)

2340

“Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Yunus/10:62)

2341

“[Allah’ın rahmetinden ümidinizi] kesmeyin.” (Zümer/39:53)

2342

Benim görünen yüzüm manastıra benzese de benim gizli manam Kabe’nin süsüdür.
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ı Men Ǿarefe2343 ķalbüm ki Beytullāhdur, anuŋ ārāyişgāhıdur. Egerçi śūret-i žāhirüm pütħāneye müşābih ise de yaǾnį śūret-i peydāmuz ālāyiş-i Ǿiśyān ile ālūde ise de yine maǾnā-yı
pinhānum ķalbümüŋ meşşāŧasıdur, dimekdür.
لوﺡ ﺩﻝ نقش صمد ﺩاﺭﺩ چه غم کاستاﺩ صنع
2344من

بافت تمثاﻝ صنم بر شقه ﺩیبای

26. Levĥ-i dil naķş-ı śamed dāred çe ġam k’üstād-ı śunǾ
Bāft timŝāl-i śanem ber-şuķķa-i dįbā-yı men
“ŚunǾ” śanǾat’dandur. “Bāft” ŧoķudı dimekdür. Veyā ŧoķursa. “Timŝāl” her şeyǿüŋ śūretinüŋ
taśvįrine ve Ǿaksine dirler. “Şuķķa” bir dilim pārçaya dirler. Meŝelā esbāb pārçası ve kenārı
yaması ve daħı kāġıd pāresi gibi. “Dįbā” kemħā, gezį ve bir nevǾ yalın ķat aŧlāsa dirler. Ve
kebāǿir-i ǾAcem ekŝeri andan ķaftān giyerler ve şuǾarāsı daħı libāsı medĥ itmek murād
eylese, dįbā taǾbįriyle medĥ iderler.
Maĥśūl-ı Beyt: Beyt-i evvelįyi teǿkįd ŧarįķiyle buyurur ki: Levĥa-i dil ve śaĥįfe-i żamįr-i
melāǿik-i maħfįlerümüz naķş-ı śamedānįyle muŧarraz u zįnet-sāz olmışdur. Pes bāk mıdur
eger üstād-ı śunǾ-ı ķaftānum kenārları pārçasında timŝāl-i śanemi ŧoķuyup naķş eyler ise?
YaǾnį ķāǾide-i fāside-i āhālį-i ǾAcem olan envāǾ-ı taśvįrat ile dįbā-yı melbūsatumuzı üstādı śunǾ muśavver eyler ise miķdār-ı źerre pervāmuz degildür. Zįrā levĥ-i dilüm naķş-ı
lafžatullāh ile müzeyyen ü muśaffādur. Ve’l-ĥāśıl çulħā ve derzį esbābumuzı taśvįr ile
mülevveŝ iderse ķaydumuz degildür, dimekdür.
باﻝ ﻁاﻭﻭﺱ اﺯ گالﺏ ﻭ عوﺩ ﺭضواﻥ پرﻭﺭﺩ
2345من

تا بساﺯﺩ مرﻭحه ﺩﺭ موسم گرمای

27. Bāl-i ŧāvūs ez-gül-āb u Ǿūd Rıđvān pervered
Tā be-sāzed mirvaĥa der-mevsim-i germā-yı men
“Mirvaĥa” yelpazeye dirler.
2343

“Kendini bilen [rabbini bilir.]” (El-Hasan bin Muhammed e’s-Sağani, Mevzuatü’s-Sağani, Thk.: Abdullah

el-Kadi, Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye Yayınevi, Beyrut,1 . Baskı, h. 1405, s.35.)
2344

Yaratma üstadı benim ipeğimin bir parçasına put resmini dokumuş olsa da ne gam. Gönül sayfamda Samed

olan Allah’ın deseni çizilidir.
2345

Rıdvan, tavusun kanadını sıcak mevsimde bana yelpaze olsun diye gülsuyu ve ud ağacıyla besler.
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[251b]
“Germā” ķızġınlıķ ve śıcaķlıķ maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Bāl-i ŧāvusı Rıđvān envāǾ-ı Ǿūd ve gül-āb ile ġāliye-sā ve baħūr u Ǿanber ile
Ǿıŧr-efzā ve terbiye eyler tā ki mevsim-i germāmuzda anı mirvaĥa ve meges-rāna sezā eyleye.
YaǾnį zihį rifǾat-ı meźelletüm ki mevsim-i germāmuzda teskįn-i āteş-i ĥarāret ve taǾdįl-i
mizāc u ŧabįǾat içün Rıđvān bāl-i ŧāvusı Ǿūd u Ǿanberįn ve gül-ābile şād-āb eyler tā ki ĥįn-i
ķażāda anı bize megeŝrān eyleye, dimekdür.
اصل من اﺯ ﺩﻭﺩماﻥ نوﻉ انسانی مجوي
2346من

حوﺭ غم ﺭضواﻥ ﺩﺭﺩ است آﺩﻡ ﻭ حوای

28. Aśl-ı men ez-dūdmān-ı nevǾ-i insānį me-cūy
Ĥūr-ı Rıđvān-rā çe ġam ez-Ādem ü Ĥavvā-yı men
Ādem ve Ĥavvā’dan murād nevǾ-i insānuŋ erkek ile dişisinden Ǿibāretdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Benüm aśl-ı źātumı nevǾ-i insanį dūdmānından addeyleme. YaǾnį şimdilik
libās-ı beşeriyet ile melbūs ve āŝār-ı insāniyetle meǿnūs isem daħı aśl-ı źātumı dūdmān-ı
beşerden bilme. Belki źerre-i cevher-i ferdüm ki ħūr u Rıđvān hemįşe iştiyāķumla ĥāl-i ĥāli yemān u cüstucūyumla dįde-be-rāh nigerāndur. Ve illā māye-i maśdarum ve ser-māye-i
fıŧratum Ǿālem-i lāhūt olmayaydı, ķaçan ĥūr u Rıđvān benüm Ĥavvā vü Ādem’üŋ ġamıyla
nālān olurdı? YaǾnį Rıđvān envāǾ-ı ĥūr u ġılmān ile ravża-i cinānı müheyyā ve Ādem ü
Ĥavvā’muŋ ķudūmına intižār u dįde-güşā olduġı aśl-ı źātumuz nevǾ-i beşerden olmayup
māyemüz cevher-i aǾlādan olduġındandur. Yoħsa sāǿir-i eşyā-miŝāl cibilliyetümüz ħār u ħas
nevǾinden olmaķ iĥtimāli olaydı, ķaçan ĥūr u Rıđvān Ādem ü Ĥavvā’muŋ ġamın yirdi?
dimekdür.
جوهر اﻭﻝ که فرﺯندﻡ ﺯ بیباکی نوشت
2347من

آﻥ ﺯماﻥ سنجد عیاﺭ گوهر یکتای

29. Cevher-i Evvel ki ferzendem zi-bį-bākį nüvişt
Ān zamān senced Ǿayār-ı gevher-i yek-tā-yı men

2346

Benim aslımı insan türünün hanedanında arama. Benim Âdem ile Havva’m gam hurisi ve dert Rıdvanı’dır.

2347

Cebrail ki korkusuzca beni evladım diye yazdı o zaman benim benzersiz mücevherimin ayarını ölçtü.
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“Cevher-i Evvel” cevher-i ferddür ki maśdār-ı mümkinātdur. “Senced” ŧartdı, dimekdür.
“Cevher-i yek-tā” cevher-i nādirü’l-vuķūǾ dimekdür. Pes beyt-i evvelįyi teǿkįd ŧarįķiyle
buyurur ki:
Maĥśūl-ı Beyt: Cevher-i Evvel ki ben girān-ķadri iĥdāŝı sebebiyle bį-pervā ferzend-i
ercmend yazdı. YaǾnį ĥudūŝı oġullı ķabūl eyledi. Ol zamān benüm gevher-i yek-tāmuŋ
Ǿayārını ŧartdı. YaǾnį ne mertebe gevher-i girān-ķadr olduġumı Ǿayān eyledi. Pes libās-ı
žāhiriye-i beşeriyemüz dūdmān-ı nevǾ-i ādemįden olduġı nümāyān u āşikār ise de gevher-i
maǾnāmuz āŝār-ı cidarı cevher-i ferdden muķtebes olduġı be-dįdārdur. Bu taķdįrce Rıđvānı cenneti gürūh-ı ĥūr u ġılmān ve envāǾ-ı ħūbān-ı sįmįn-tenān ile ārāste eyleyüp, żiyāfetħāne-i ehl-i vicdān olan ravża-i cinānda teşrįf ü ķademümüz nigerān üzere oldı. Maĥall-i
istiġrāb degildür.
[252a]
Zįrā fi’l-vāķıǾ aśl-ı źātumuz Cevher-i Evvel’den inticāz olmayup ħār u ħas nevǾinden
bulınayduŋ ķaçan Rıđvān ġamumuzı yiyüp taǾžįm ü tekrįm ķaydında olurdı, dimekdür. Bu
śūretde:
کز جهاﻥ ﺩﺭ یثرﺏ آﺭﻡ ﺭﻭی ﺩﺭ گوﺵ آیدﻡ
2348من

مرحبا ای امتی اﺯ مرقد موالی

30. K’ez-cihān der-Yeŝrib ārem rūy der-gūş āyedem
Merĥabā ey ümmetį ez-merķad-i mevlā-yı men
“Yeŝrib” Medįne-i Münevvere’ye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol gevher-i bį-hem-tā ve lüǿlüǿ-i yek-tāyum ki cānib-i cihāndan śavb-ı
Medįne-i Münevvere’ye yüz döndürür isem Ǿayār-senc-i meķādirüm olan efendimden
gūşıma śadā-yı “Merĥabā ey ümmetį!” ve āvāz-ı “Ħoş āmedį ġulamį” diyü nidā gelür. YaǾnį
muķteżā-yı beşeriyet meǿlūf olduġum Ǿayş-ı dünyevįden kef-i yed iderek cānib-i Ĥażret-i
YaǾsūbü’d-dįn śallallāhu Ǿaleyhi ve selleme teveccüh idüp Yeŝrib’e varur isem meķādir-i
āşinā-yı bendegān olan efendimüŋ merķad-i münevverelerinden gūşıma śadā-yı “Merĥabā
ümmetį!” irişür, dimekdür. Pes:

2348

Dünyadan Medine şehrine yüz çeviririm ve efendimin mezarından, hoş geldin ey ümmetim sesi, kulağıma

gelir.
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گر گزینم سرمه جز خاک ﺩﺭﺵ مژگاﻥ چو باﺯ
2349من

چنگل انداﺯﺩ بزاﻍ ﺩیدﻩ بینای

31. Ger güzįnem sürme cuz ħāk-i dereş müjgān çü bāz
Çengel endāzed be-zāġ-ı dįde-i bįnā-yı men
“Bāz” ŧoġan maǾnāsınadur. “Çengel” murād pençedür. “Zāġ” karġa dimekdür. “Merdümek”
dįdeye nisbet ŧarįķiyledür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben ol ümmet-i śadāķat-ber ve çāker-i ħulūś-güsterüm ki eger ol ĥażretüŋ
ħāk-i deri ġubārından başķa sürme ögretilüp dįdeme tūtiyā eyler isem fi’l-ĥāl müjgānum
mānend-i bāz dįde-i bināmuŋ zāġ-ı merdümekine çengel-endāz olaraķ anı śayd u maĥv eyler.
YaǾnį Ĥażret-i Ĥabįb-i Ekrem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ ġubār-ı ħāk-i deri sürmesinden
başķa iħtiyār idüp zāġ-ı merdümek-i dįdemi anuŋla muŧarraž u ġāliyesā-yı dimāġ eyler isem
hemān-dem şāhįn-i müjgānum, ol ĥarekāt-ı marżiyemüzi göricek zaġ-ı dįde-i bināmuza
pençesin śalup iǾdām eyler. YaǾnį ĥāşā ki ol Seyyid-i ǾĀlem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ
melceǿ-i müstemendān olan āsitān-ı celįlü’l-Ǿünvānuŋ ġayrısını iħtiyār idüp ħāk-i der-i
ġubārını dįdeme tūtiyā iderüm, dimekdür.
شقه ﺩیبای جاهش گفت محسوﺩ کیم
2350من

آسماﻥ گفت ﻁراﺯ حله خضرای

32. Şuķķa-i dįbā-yı cāheş goft maĥsūd-ı kiyem
Āsumān goft ŧırāz-ı ĥulle-i ħađrā-yı men
“Şuķķa” esbāb pāresi ve ķırındısı dimekdür. Nitekim bālāda źikri geçdi. “Dįbā” kemħā vü
aŧlās u gezį ile olan ħāne döşemesine dirler. “Cāh”da olan ĥarf-i şįn żamįridür memdūĥuŋ.
“Ŧırāz” zįnet virici dimekdür. Murād şems-i żiyā-baħş-ı ufķdur. “Ĥulle” ħilķate dirler.
“Ħađrā” sebz. YaǾnį yeşil maǾnāsınādur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ol ĥażretüŋ cāhı şuķķa-i dįbāsı didi ki: Ben kimüŋ maĥsūdıyum? YaǾnį ben
bu rütbelerde şaǾşaǾa-pāş-ı Ǿālem ve revnaķ-baħş-ı kāffe-i ümem olduġum içün ĥāsidüm
Ǿacabā gider diyü imtiĥān ŧarįķiyle istifsār idince derĥāl āsumān pā-ber-cā ķıyām
2349

Eğer onun kapısının toprağından başka bir şeyi sürme edinirsem kirpiklerim kartal gibi gözümün kargasını

pençeler.
2350

Onun makamının ipek kumaşının bir parçası, ben kimi kıskanırım, dedi. Gökyüzü, benim mavi ipek

giyişimin kenarı (kıskanır) dedi.
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[252b]
birle Ǿarż-ı cemāl idüp didi ki: Ey nūr-ı Ǿālem v’ey rūşenį-deh-i nevǾ-i benį ādem! Cāh-ı
mekārim-penāhuŋ ĥāsidi şuķķa-i dįbāsı benüm ĥulle-i ħađrāmuŋ zįnetcisidür. YaǾnį libās-ı
ħađrāmuŋ ŧırāzı ki āfitābdur, ĥasedindendür. Zįrā şuķķa-i dįbā-yı cāhuŋ żiyāsı anuŋ
şaǾşaǾasını rütbe-i iǾdāma getürmişdür, dimekdür.
موجه ﺩﺭیای ﻁبعش بانگ کوثر کرﺩ ﻭ گفت
2351من

تشنه منشین ای فدای ﺯاﺩﻩ ﺩﺭیای

33. Mevce-i deryā-yı ŧabǾeş bāng-ı kevŝer kerd ü goft
Teşne me-nişįn ey fedā-yı zāde-i deryā-yı men
“ŦabǾeş” luġatde vāķıǾ ĥarf-i şįn żamįridür memdūĥuŋ. “Zāde” evlād maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Ĥabįb-i Ekrem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ ŧabǾ-ı şerįfi deryāsı
mevci kevŝere naǾra-i şefķat urup buyurdı ki ey deryā-yı ŧabǾum ķaŧarātı! Fedāsı olan kevŝeri ħuşk-leb mūcib-mānden-i teşnegį nedür? YaǾnį ey deryā-yı ŧabǾum ķaŧarātı zādelerine
üftāde ve fedāsı olan kevŝer-i ħuşk-leb ve teşne-dehān oturma. Pes berü gel tā ki deryā-yı
ŧabǾum āb-ı zülālinden nūş idüp sįr-āb-ı feyż-i ebedį olasuŋ, dimekdür.
ﺩﺭ ﺩﻡ اندیشه قدﺭ تو بشکافد ﺯ هم
2352من

حله های علم بر ﺩﻭﺵ ﺩﻝ ﺩانای

34. Der-dem-i endįşe ķadr-i to be-şikāfed zi-hem
Ĥullehā-yı Ǿilm ber-dūş-ı dil-i dānā-yı men
“Be-şikāfed” yırtar ve pāre pāre eyler, dimekdür. “Zi-hem” biribirinden dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: İşbu gelecek beyt-i pür-güher şān-ı vālā-nişān Ĥażret-i Seyyid-i Veled-i
Ādem śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemüŋ medĥinde cāmiǾ olduġı maǾnā vü hünerin ıžhār ve
nihāyetü’l-emr bu beyt ġayrınuŋ sitāyişgerligine sezāvār olmaduġını āşikār ve ol ĥażretüŋ
midĥati ķad-i bālāsına tamām biçilmiş ħilǾat-ı zįnet-dār-ı feraĥ-āŝārı olduġını teźkār iderek
buyurur ki: Ey bāǾiŝ-i žuhūr-ı Bārį-i raĥmet-meǿāb v’ey āb-rū-yı Ǿālem! Çehārum kitāb-ı
seng-i ķadr u Ǿayārı dem-i endįşesinde eŝvāb-ı Ǿulūm-ı žāhirüŋ ve bāŧınuŋ dūş-ı dil-dānāmuz

2351

Fıtrat denizinin dalgası Kevser’e seslenerek, ey deniz evladımın kurbanı susuz oturma, dedi.

2352

Senin değerini düşündüğü zaman benim bilgili gönlümün omzunda ilim kumaşları yırtılır.
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üzerinde pāre pāre olur. YaǾnį Ǿālem-i mümkinātda senüŋ nihāyet-i Ǿulūm-ı derecātuŋı bulup
elfāž-ı güher-bārumla ķāmet-i ķıyāmet-nümāyişüŋe ķaftān-ı sitāyiş ilbās itdürmek niyetiyle
mıżmār-ı dem-i endįşeye esb-i liĥāža-i dūr-bįn ü nükte-güzįni śıçratmaķ deminde kemāl-i
kūşiş ü saǾyümüz şol nihāyete vardı ki ĥullehā-yı Ǿulūm-ı evvelįn ü āħirįn-i dil-danamuz ki
omuzı üzerinde şuķķa şuķķa ve pāre pāre oldı. Ammā nihāyet-i ķadr ü Ǿināyet rütbetin źikrini
bundan rūşenter bulınmaķ imkānda olmaduġından bunuŋ ile iktifā olındı, dimekdür.
سایه من همچو من ﺩﺭ ملک هستی امتت
2353من

سایه تو ﺩﺭ عدﻡ پیغمبر همتای

35. Sāye-i men hemçü der-mülk-i hestį ümmetet
Sāye-i to der-Ǿadem peyġamber-i hem-tā-yı men
“Sāye-i to der-Ǿadem” Ǿibāresi Ĥażret-i Resūl Ǿaleyhi ve sellemüŋ mübārek vücūd-ı şerįfi
gölgesi olmaduġından kināyedür. “Hem-tā” miŝl ü nažįr maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey žıll-ı Ħudā ben ki “ene”
[253a]
dimekle maǾrūfum. Sāye medĥi benüm gibi şu Ǿālem-i hestįde ümmetüŋdür. YaǾnį Ǿālem-i
vücūdda ben saŋa ümmet olduġum gibi sāyem daħı senüŋ ümmetüŋdür. Pes Ǿālem-i Ǿademde
sāyeŋ nažįrüm ve şibhüm peyġamberidür. YaǾnį sen peyġamberüm olduġuŋ gibi yoķluķ
cihetiyle sāyeŋ nažįrümüŋ peyġamberidür. YaǾnį benüm sāyem ki vücūdumdan žuhūr iderin
ve sāyem şu mülk-i hestįde seni ümmetüŋdür ve senüŋ Ǿademde olan sāyeŋ benüm de hemtāmuŋ peyġamberidür. Şöyle ki senüŋ sāyeŋ nice yoķ ise benüm de hem-tām u nažįrüm
yoķdur. Bu beytüŋ maǾnāsını ħˇācemüz İstānbulį Serrāc-zāde merĥūm İbrāhįm Efendi’den
bu vechile taĥķįķ olınmışdur. Āħer vechile maǾnā ittiħāź ideri olur ise kendisinden ħilāf-ı
maǾnā śudūr idecegi maĥall-i iştibāh degildür.
تا تو گشتی غاﺋب چشم اﺯ ﺭﻩ نسبت گرفت
2354من

مرﺩمک حکم سبل ﺩﺭ ﺩیدﻩ بینای

36. Tā to geştį ġāǿib çeşm ez-reh nisbet girift

2353

Benim gölgem varlık mülkündeki ben gibi senin ümmetindir. Senin gölgen ise yokluk içinde bana benzeyen

peygamberdir.
2354

Sen gözden kaybolduğun için gören gözümün bebeğine perde inmiştir.
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Merdümek ĥükm-i sebel der-dįde-i bįnā-yı men
“Sebel” çimla, gözde olur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey maķśad-ı Ǿālem v’ey maŧlab-ı nevǾ-i benį ādem! Mādām ki dįdeden ġāǿib
olduŋ. Yāħūd ġāǿibsüŋ vech-i nisbetle dįde-i bįnāmuzuŋ merdümeki ĥükm-i sebeli
ŧutmışdur. YaǾnį źāt-ı şerįfüŋle şu Ǿālem-i hestįde dįdeniş-i yek-dįgeri muķadder olmayup
çeşmden dūr u ġāǿib olduġuŋuzdan ifrāŧ-ı giryeden beytü’l-aĥzānda YaǾķūb-miŝāl
merdümek-i dįde-i nā-çįzümüz ĥükm-i sebeli eşkāl u iħtiyā itmekle ve ebyađet Ǿaynuhā minel-ĥüzni ve’l-elem2355 maķāmına varmışdur, dimekdür.
آسماﻥ ﻭحدتم بر عالم فطرﺕ محیط
2356من

توﺃمیت بر نتابد پیکر جوﺯای

37. Āsumān-ı vaĥdetem ber-Ǿalem-i fıŧraŧ muĥįŧ
Tevǿemiyet ber-ne-tābed peyker-i cevāzį-i men
“Fıŧrat” ħilķat maǾnāsınadur. “Tevǿem” ikilik ve ikiz dimekdür. “Ne-tābed” yaldıramaz,
dimekdür. “Cevzāǿ” mücevvez ü müdevver ve burūcāt-ı āsumāndan birinüŋ ismidür ki ķuzı
şeklinde yarı belden aşaġısı reng-i āħer yuķarısı şekl-i ġayr olduġını beyān içün keǿenne
orŧasından ĥamāǿilvār münķaŧıǾ ve ikiz nişānesini burc-ı meźkūrda niceleri teźkār iderler.
Tafśįli āħer yerde źikr olınmışdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ben Ǿālem-i fıŧrat ve kāǿināt-ı ħilķat üzerini iĥāŧa eylemiş āsumān-ı
vaĥdetüm. Pes peyker-i cevzāǿumuz ikizlik şuǾlesin virmez. YaǾnį Ǿālem-i fıŧratı iĥāŧa
eylemiş āsumān-ı vaĥdet olduġum ĥasebiyle çehre-i mücevvez ü müdevverümüz burc-ı
cevzāǿ gibi muħālaŧāt-ı māsivā ile tevǿemiyet ķabūlinde degildür. YaǾnį derūn u
bįrūnumuzuŋ peykeri vaĥdet-i vücūd şuǾlesiyle lemeǾān ider. Pes imkānda mıdur ki cevzāǿ
gibi dü-rūyį olup bed-nām ola, dimekdür.
ﺩﻭﺩماﻥ عشق ﺭا اﺯ من گرامی تر نزاﺩ
2357من

جوهر من کرﺩ ﺭﻭشن گوهر آبای

2355

“Vah! Yûsuf’a vah!” dedi ve [üzüntüden iki gözüne ak düştü.] (Yusuf/12:84)

2356

Ben fıtratı kapsayan âlemin üzerindeki birlik semasıyım. Benim İkizler burcum ikizliğe katlanamaz.

2357

Aşk hanedanı benden daha değerli birisini doğurmadı. Atalarımın cevherini benim cevherim aydınlattı.

1275

38. Dūdmān-ı Ǿaşķ-rā ez-men gerāmįter ne-zād
Cevher-i men kerd rūşen gevher-i ābā-yı men
“Gerāmįter” girān-ķadr u mükerremter maǾnāsınadur. “Ne-zād” ŧoġurmadı, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Dūdmān-ı Ǿaşķ ve ħanedān-ı
[253b]
şevķ benden girān-ķadr u mükerremter bir ŧıfl-ı ĥuceste-peyker ŧoġurmışdur. YaǾnį keyfiyeti Ǿaşķ muśĥaf-ı nev-ħaŧŧ-ı ĥüsn-i Ǿiźār-ı yāre nažar-ı tebrįķ ve leb-i yāķūtı şaǾşaǾa-i āteşpāresine medd-i2358 baśarı termįķ2359 ideliden berü benden girān-ķadr u Ǿazįz bir kūdek-i
ĥuceste-peyker ü leźįź ŧoġurmamışdur. İŝbāt-ı müddeǾāmuza delįl ü burhān budur ki selefde
olan babalarumuzuŋ gevher-i istiǾdādlarını cevher-i źātumuz muśayķal u rūşen eylemişdür.
YaǾnį babalarumuz Ǿademden vücūda teşrįf idüp ve Ǿālem-i dünyāda her ne ķadar żiyāǾ ıžhār
itmişler ise de her bir cihetle benüm cevher-i źātumda meknūz olan leǿālį-i fażl u hüner
anlaruŋ gevher-i şānlarına yeŋi başdan şaǾşaǾa virüp eşǾārum kāǿinātda ŧurduķça anlaruŋ
esāmįleri ferāmūş olınmaz, dimekdür.
ناﺯﺵ سعدی بمشت خاک شیراﺯ اﺯ چه بوﺩ
2360من

گر نبوﺩ آگه که گرﺩﺩ مولد ﻭ مﺄﻭای

39. Nāziş-i SaǾdį be-muşt-ı ħāk-ı Şįrāz ez-çe būd
Ger ne-būd āgeh ki gerded mevlid ü meǿvā-yı men
“SaǾdį”den murād selefde Gülistān u Būstān ve nice nice dįvān ve ķaśāǿidi teǿlįf iden
merĥūm Şeyħ SaǾdį’dür ki Şįrāz’dan yarım sāǾat miķdārı şarķįsi cānibinde Dil-güşā ismiyle
be-nām bir bāġçe-i İrem-tevǿemde medfūndur. El-ĥāletü hāźihį ǾAcem ıśŧılāĥ idinüp SaǾdįi Medfūn-ı İrem dirler ki maĥall-i duǾā olacaķdur. Ve merĥūmlaruŋ aśl-ı mevlūdı ve
meskenleri Şįrāz’dur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ĥażret-i Şeyħ SaǾdį-i cennet-mekān, Şįrāz’uŋ avuç miķdārı ħāķ-i meźelletķarārına neden nāziş ü tefāħurı var idi, eger belde-i Şįrāz’ı benüm mevlūd u meǿvām
olduġına āgāh olmayaydı? YaǾnį Şeyħ-i merĥūm ki Şįrāz’uŋ ĥaķķında nice ebyāt-ı Ǿadįde
2358

Derkenar: “Medd” çekmek ve uzatmaķ ve ziyāde olmaķ ve eylemek.

2359

Derkenar: “Termįķ” dāǿim bir nesneye nažar eylemek idāmet-i nažar maǾnāsınadur.

2360

Eğer benim doğacağım ve yaşayacağım yer olduğunu bilmeseydi Sa’dî, Şiraz’ın bir avuç toprağına

övünmezdi.
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ve ķaśāǿid-i medĥiye-i müteǾaddide söyleyüp ħāk-i meźkūr ile ķaçan tefaħħur u nāziş iderdi.
Eger ben Ǿālį-cenābūŋ Şįrāz’da tevellüd idüp bir ķat daħı esāmįlerine rūşenį virecegümi āgāh
olup maǾlūm idinmeyeydi. YaǾnį Şįrāz meǿvā vü mevlūdum olmaġla benden iktisāb-ı rūşenį
idecegini Şeyħ-i merĥūma maǾlūm olmış idi ki bir avuç ħākile nāziş iderek cemįǾ-i bilād
üzerine tercįĥ idüp envāǾ-ı sitāyiş ü ŝenā ile ismini yād eyledi, dimekdür.
این کباﺏ آتش جاﻥ ﻭ شراﺏ ﺩیر ﺩﻝ
2361من

کش سخن نامست تا کی ﺭیزﺩ اﺯ لبهای

40. Įn kebāb-ı āteş-i cān u şarāb-ı deyr-i dil
K’eş süħan nāmest tā key rįzed ez-lebhā-yı men
“Ān kebāb-ı āteş-i cān” bu cān āteşi puħtesi olan kebāb, murād eşǾār-ı bālāġat-şiǾārıdur.
“Şarāb-ı deyr-i dil” taǾbįri deyre şarāb nisbeti ziyāde güzel vāķıǾ olmışdur. Bu “deyr-i dil”e
maħśūś şarāb dimekdür ki murād yine eşǾār-ı Ǿaşķ-āmįz ve güftār-ı şevķ-engįzidür.
Maĥśūl-ı Beyt: MuǾciz-i ķaśįde-i feraĥ-fezāya ibtidār u iħtiśār muŧavvelātı iħtiśār ŧarįķiyle
buyurur ki: Bu āteş-i cān-puħte olan kebāb ve deyr-i dil-i terbiye-kerdesi olan
[254a]
şarāb ki aŋa süħan diyü ism ıŧlāķ olınmaķ müsteśveb olınmışdur. ǾAcabā ķaçana dek şefetānı gevhersitanumdan rįzān olsa gerek. YaǾnį ķaçana dek bu āteş-i cān ile puħte-kelimāt ve
cūşiş-i deyr-i dil olan nikāt leblerümden cereyān-ı māǿü’l-ĥayāt gibi aķsa gerek, dimekdür.
من پریشاﻥ گوی ﻭ سهواندیش ﻭ سوﺩا هرﺯﻩ ﺩﻭست
2362من

من بسوﺩا مانم ﻭ ماند بمن سوﺩای

41. Men perįşān-gūy u sehv-endįş ü sevdā herze-dūst
Men be-sevdā mānem ü māned be-men sevdā-yı men
“Sehv-endįş” fikr ü mülāĥažası ġalaŧ maǾnāsınadur. “Herze” bį-hūde vü nāfile dimekdür.
“Dūst”dan murād sevmekdür. “Mānem ü māned” beŋzemek maǾnāsınadur.

2361

Bu can ateşinin kebabı ve gönlün söz denilen eski şarabı ne zamana kadar dudaklarımdan dökülür.

2362

Ben perişan sözlü, yanlış düşünceli ve sevda benim haylaz dostumdur. Ben sevdaya benzerim ve sevdam

bana.
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Maĥśūl-ı Beyt: Bālāda vāķıǾ bir ŧaķım ŧūl u dırāz güftügūlarumuzuŋ muǾāyebātını erbāb-ı
fażl u Ǿaŧādan niyāz u müstercādur ki dāmen-i Ǿafv u kerem ile istitār buyuralar. Zįrā ben
perįşān-gū ve sehv-endįş-i sevdā ve herze-cūyem. YaǾnį sevdāŋuŋ sehv-endįşi olduġum
ĥasebiyle ben perįşān u herze-gūyānum. Şöyle ki ben sevdā-yı ħarābeye beŋzerüm ve sevdā
daħı men ħarāb-şodeye beŋzer. YaǾnį sevdā sirāyet eyledügi maĥalli nice ħarāba irgürür ise
ben daħı ħarāblıķda anuŋla bileyüm. Ve bu cihetle birbirümüze müşābehetümüz vardur. Pes
ħarāb-şodenüŋ ķuśūrında ķalmayalar, dimekdür. Temmetü’l-ķaśįde.
43
Bu Ķaśįde Ĥażret-i Şāh-ı Merdān Dest-Gįr-i Himmetmendān ǾAliyyü’l-Murtażā Rađiyallāhu
teǾālā Ǿanh ve Kerremallāhu Vechenüŋ Merķad-i Münevvereleri Ħāk-i Āsitānı Ġubār-ı TūtiyāĀŝārlarına Yüz Sürmek İçün Maĥall-i Eşrefü’ş-Şarķ Olan Cānib-i Necef’e ǾAzm İdecekleri
Eŝnālarda Mįr Ebū’l-Fetĥ’den Bir Esb-i Bār-Gįrüŋ İǾŧāsı Rıżāsiçün Taķdįm Eyledügi NiyāzNāmesidür
[mefǾūlü/fāǾilātü/mefāǾįlü/fāǾilün]

ﺩﺭیا ﺩال ﺯ بی مدﺩی های ﺭﻭﺯگاﺭ
2363ﺩهاﻥ

ﺩاﺭﻡ غمی که سوﺯﺩﻡ اﺯ شرﺡ آﻥ

1. Deryā-dilā zi-bį-mededįhā-yı rūzgār
Dārem ġamį ki sūzedem ez-şerĥ-i ān dehān
“Deryā-dilā” ey deryā gibi ġanį göŋüllü olan Mįr Ebū’l-Fetĥ! BaǾżılar bu ricāları şāhān-ı
Hind’den Şāh Ekber-zāde Selįm’edür dimişler her ne ise.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey deryā dil olan memdūĥu’l-ķużāt! Rūzgār-ı ġaddāruŋ Ǿadem-i
müsāǾadesinden nāşį bir gūne elem ü ġuśśaya giriftār oldum ki ol ġuśśa-i bed-kāruŋ
şerĥinden dehānum iĥrāķ bi’n-nār olur. YaǾnį eger ol ġamı beyān eylesem ġam āteşi sįne-i
bālā-yı gelūya çıķup dehānumı yaķar, dimekdür.
ﺩاﺋم برای بندﻩ بالییست ﺩﺭ کمین
2364ﺩﺭکماﻥ

ﺩاﺋم برای سینه خدنگیست

2. Dāǿim berāy-ı bende-i belāyįst der-kemįn
Dāǿim berāy-ı sįne-i ħadengįst der-kemān
2363

Ey deniz yürekli feleğin destek vermemesinden öyle bir gamım varki anlatırsam ağzımı yakar.

2364

Her zaman bana pusuda yatan bir bela vardır ve her zaman göğsümü hedef alan bir ok yayda duruyordur.
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“Kemįn” puśuya dirler. “Ħadeng” oķ dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey deryā-dil olan memdūĥ! Felek-i sitemkāruŋ ben bendeŋüz içün dāǿimā
kemįnde bir belāsı ĥāżır u āmādedür. Ve sįne-i elem-çeşįdemüz içün hemāre kemānında bir
tįr-i sįne-güźār müheyyā itmededür, dimekdür.
اما غمی که تاﺯﻩ بکن ﺭﻭ نهاﺩﻩ است
2365

هرگز ندیدﻩ گیتی غمی چناﻥ

3. Ammā ġamį ki tāze be-kon rū nihāde est
Hergiz ne-dįdeį gįtį ġamį çünān
Maĥśūl-ı Beyt: Ey deryā-dil olan źāt! Bį-dādį-i rūzgārdan dūçār
[254b]
olduġum ġumūmuŋ bį-ĥad u pāyān olduġı āşikārdur. Ammā bu Ǿaśrda giriftār olduġum ġam
bir ġamdur ki henūz tāzeden bize baş urmışdur. YaǾnį bu ġama yaķın zamānda mübtelā
oldum. Ġam-ı meźkūr bir ġam-ı girān-bārdur ki dįde-i dünyā aślā anı ruǿyet itmemişdür,
dimekdür.
تفصیلش اﻭ بیاﻥ کنم آید ﺩﻭ لب بتنگ
2366آﻥ

گر ﺭخصتست عرﺽ کنم مجملی اﺯ

4. Tafśįleş ū beyān konem āyed dü leb be-teng
Ger ruħśatest Ǿarż konem mücmelį ez-ān
Maĥśūl-ı Beyt: Ey deryā-dil! Ol ġam u ġuśśanuŋ aĥvālini tafśįliyle beyān ider isem iki
dudaġum ŧarlaşur. YaǾnį anuŋ tafśįl ü şerĥinden Ǿāciz ķalur. Pes eger ĥużūruŋda anı beyān
içün ruħśat olur ise andan bir icmāl Ǿarż ideyüm. YaǾnį ol ġamuŋ ġuśśasını icmāl ü įcāz2367
ŧarįķi üzere Ǿayān u beyān ideyüm, dimekdür.
ﺩاﺭﻡ هوای آﻥ که نهم ﺭﻭی ﺯﺭﺩ ﺭا
2365

Ama son zamanda bana doğrulan gam öyle bir gamdir ki dünya ona benzeri asla görmemiştir.

2366

Onun detayını anlatırsam iki dudağım daralır. Ruhsat olsa özetini arz edeyim.

2367

Derkenar: “Įcāz” muħtaśar maǾnāsınadur.
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2368جاﻥ

بر آستاﻥ میر نجف شاﻩ انس ﻭ

5. Dārem hevā-yı ān ki nihem rūy-ı zerd-rā
Ber-āsitān-ı Mįr-i Necef şāh-ı ins ü cān
Maĥśūl-ı Beyt: Ey deryā-dil! Şol heves ü maĥabbet derūnumda Ǿuķde-gįrdür ki Ǿaşķ u
maĥabbetüŋde altun gibi śararmış olan rū-yı pejmürdemi ins ü cin pādişāhı olan Ĥażret-i
Mir-i Necef Ǿaleyhi efđalu’t-taĥiyye ve’ş-şerefüŋ āsitān-ı melāǿik-āşiyānesine sürüp
saǾādet-i ħāk-i pāk-i Necef ile kesb-i şeref-i dünyā ve iķtibās-ı devlet-i Ǿuķbā ideyüm,
dimekdür.
لیکن ﺯ ﺫاﺩ فاﺭغم اﺯ بهر آﻥ که هست
2369ﺯماﻥ

ﺭﻭﺯی ﺩهندﻩ تا نفس آخرین

6. Lįkin zi-źād fāriġem ez-behr-i ān ki hest
Rūzį dehende tā nefes-i āħerįn-zamān
Maĥśūl-ı Beyt: Ey źāt! Ĥażret-i Şāh-ı ins ü cin ve ħāk-ı pāy-ı Emįrü’l-Müǿminįn’e varup
kesb-i şeref-i saǾādet-i dünyā vü Ǿuķbā içün Ǿazm itmişdür. Ammā zār u zaħįreden fāriġu’lbālüm. YaǾnį berg-sāz-ı sefer ve nevāle-i rāh-ı birāder-i ħayru’l-beşer içün kimseyi taǾcįz
itmem. Şol sebebden ki nefsüm zamān-ı āħere varınca rūzį-dehende-i Ǿabd-i Ǿāśį olan ķādri muŧlaķ celletu Ǿažamete ĥāżır u āmādedür. YaǾnį Ǿömrümi nihāyet-i zindegānįye varınca
rızķumı Allāh TeǾālā irişdürür, dimekdür.
میخواهم اﺯ ﻁویله جوﺩﺕ تکاﻭﺭی
2370ﺩﻭاﻥ

چو اﻩ من جهندﻩ ﻭ چوﻥ اشک من

7. Mįħˇāhem ez-ŧavįle çūdet tekāverį
Çü āh-ı men cehende vü çün eşk-i men devān
“Ŧavįle” ŧula ve āħūr maǾnāsınadur. “Tekāver” yörük ve tįz-reftārlu ata dirler. “Çehende”
śıçrayıcı dimekdür.
2368

Sararmış yüzümü insanların ve cinleri şahı Necef şahının eşiğine sürme hevesim vardır.

2369

Ancak yol azığını düşünmekten rahatım. Çünkü son nefese kadar rızk yetiren birisi vardır.

2370

Senin cömertlik ahırından bir at isterim benim ahım gibi zıplayan ve gözyaşım gibi iyi koşan.

1280

Maĥśūl-ı Beyt: Ey deryā-dil olan memdūĥ! Ŧayy-i merāĥil ve ķaŧǾ-ı menāzil-i Necef-i pürşeref içün cūd u seħāŋuzuŋ ŧavįlesinden bir esb-i śāǾiķa-reftār isterüm. Şöyle ki ol esb-i śabāgüźār āhum gibi śıçrayıcı ve eşk-i çeşmüm gibi yürüdici olsun. YaǾnį Ǿilel ü emrāż-ı
ĥayvāndan maśūnu’l-ĥāl bir tekāver-i ŝüreyyā-niǾāl2371 olsun, dimekdür.
چوﻥ ﻁاعاﺕ بقوﺕ ﻭ چوﻥ همتا بلند
8. Çün ŧāǾat be-ķuvvet ü çün hem-tā bülend
[255a]
2372جواﻥ

چوﻥ بیعت تومحکم ﻭ چوﻥ ﺩﻭلتت

Çün bįǾat-ı to muĥkem ü çün devletet cevān
Maĥśūl-ı Beyt: Ey deryā-dil! Ŧavįle-i cūd u seħāŋuzdan iĥsān olınacaķ eblaķ-ı sįmįn-endām
ķuvvetde ŧāliǾi saǾādetüŋ gibi tüvānā ve bülendlikde himmet-i sāmį menziletüŋ gibi Ǿulyā
olsun. Ve muĥkemlikde beyǾatuŋ gibi metįn ü üstüvār ve gençlikde devlet ü iķbālüŋ gibi
nev-civān rūzgār olsun. YaǾnį iĥsān buyurılacaķ esb bu śıfatlar ile muttaśıf olsun, dimekdür.
بر پست اﻭ نشنید اگر فاﺭﺱ خیاﻝ
2373عناﻥ

باید بهر ﺩﻭﺩست نگه ﺩاﺭﺩﺵ

9. Ber-pest-i ū ne-şenįd eger fāris-i ħayāl
Bāyed behr-i dūdest nigeh dādeş Ǿinān
Maĥśūl-ı Beyt: Ey deryā-dil! Esb-i meźkūr şol mertebe germ-Ǿinān ve şehbāz-ı devrān olsun
ki fi’l-meŝel arķasına fāris-i ħayāl binmek iķtiżā eylese Ǿinānını her iki eliyle ancaķ żabŧ u
rabŧ itmege ķudreti irişsün, dimekdür.
تمثیل اﻭ کشد متصوﺭ نفس نفس
2374ﺩنباﻝ

محکم کند ﺯ شدﺕ اﻭ کلک

10. Temŝįl-i ū keşed mutaśavver nefes nefes

2371

Derkenar: “NiǾāl” cemǾ-i niǾal dimekdür.

2372

İbadetin gibi güçlü ve himmetin gibi yüksek biatin gibi sağlam ve devletin gibi genç olsun.

2373

Eğer hayal atlısı onun sırtına binerse iyi eli ile dizgini tutması gerekir.

2374

. Onu tasavvur eden resmini nefes nefes çizer ve onun şiddetinden dolayı parmak kalemini sağlam tutar.
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Muĥkem koned zi-şiddet-i ū kilk-i dünbāl
“Benān” ǾArabįdür parmaķlar dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey deryā-dil olan memdūĥ! Ol esb-i śāǾiķa-kirdāruŋ timŝāli2375 ve Ǿaksi
nefes-be-nefes ħayāl u endįşede mutaśavver ü münaķķaş olan maĥall-i maķśūd-ı menzileti
ŧay u celb itmekde olsun. YaǾnį esb-i meźkūr bi’ź-źāt kendisi ŧayy-i merāĥil ve celb-i
menāzil idecegi bir ŧarafa ŧursun. Timŝāli ve Ǿaksi daħı göŋülde mutaśavver ü münaķķaş olan
maĥalli ŧay itmekde olsun. Ve daħı germ-reftārlıġı şiddetinden parmaķlarda ķalem muĥkem
ü metįn olsun. Yāħūd parmaķlarda ķalemli ki Ǿibāretdür. Metįn ü muĥkem olsun. Zįrā keskin
ata süvār olınduġı vaķt eline ķalem alınmaz. Belki ķalemli alınur.
تا ﻁی کنم بدﻭلت تو این ﻁریق ﺭا
2376آستاﻥ

سایم جبین خویش براﻥ خاک

11. Tā ŧay konem be-devlet-i to įn ŧarįķ-rā
Sāyem cebįn-i ħˇįş ber-ān ħāk-i āsitān
“Sāyem” süreyüm, dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey deryā-dil olan źāt, bālāda evśāfı mesŧūr olan esb-i śabā-reftārı ŧavįle-i
cūduŋuzdan iĥsān u Ǿināyet buyuruŋ tā ki senüŋ devlet ü iķbālüŋ iǾānesiyle bu rāh-ı maķśūdı
ŧay idüp ol mübārek ü ĥuceste-āsitān-ı mülāzemetmendānuŋ ħāk-i Ǿanberįn yularına cebhei Ǿubūdiyeti sūde ve nāśiye-i raķabeti fersūde iderek kesb-i şeref-i dünyā ve celb-i devlet-i
Ǿuķbā ideyüm, dimekdür. Temmetü’l-ķaśįde.
44
Bu Ķaśįde-i MenbaǾ-ı Zülāl Ol Ceyb-i Feyyāż-ı Lā-yezāl Śallallāhu ǾAleyhi Ve sellemüŋ
Silsile-cünbān Eŝniye vü Midhat-i Gevher-i Māl-a-māllerindedür
[fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilātün/fāǾilün]

ای مرا بر ﺯشتی اعماﻝ نومیدی گواﻩ
2377گناﻩ

ﺩﻭﺭﻡ اﺯ حسن عمل چوﻥ ﺭﻭ سپیدی اﺯ

2375

Derkenar: “Timŝāl” śūret cemǾi temāŝįl gelür.

2376

Bu yolu senin bahtin sayesinde giderek o eşiğin toprağına alnımı sürmek isterim.

2377

Ey benim umutsuzluğum amellerinin kötülüğüne tanık olan. İyi amelden uzaktayım. Yüzüaklığın günahtan

uzakta olduğu gibi.

1282

1. Ey me-rā ber-ziştį aǾmāl-i nevmįdį güvāh
Dūrem ez-ĥüsn-i Ǿamel çün rū-sepįdį ez-günāh
“Ey” ĥarf-i nidādur Ǿāmmeye. “Güvāh” delįl maǾnāsına. “Sefįd” beyāż nesneye dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Ħiŧāb-ı Ǿām ŧarįķiyle buyurur ki: Ey ħāśś u Ǿām! Baŋa Ǿārıż olan ĥālet-i yeǿs
ve Ǿalāmet-i nevmįdi benüm aǾmāl-i mefsedet-i māl-ā-mālümüŋ Ǿindallāh ve’n-nās nāmaķbūl u nā-merżį
[255b]
olduġına delįl ü güvāhdur. YaǾnį aǾmāl-i zişt ü ķabįĥ olmayaydı, bu vechile anuŋ ĥaķķında
sūǿ-i žan ve nevmįdi baŋa tārį olmazdı. Zįrā ĥüsn-i aǾmālden dūrum. Ǿİśyāndan yüz Ǿaķlıġı
dūr u mehcūr olduġı gibi yaǾnį her ne ķadar raĥmet-i Ħudā’dan nevmįd degilüm ammā bu
rütbelerde baŋa sirāyet iden Ǿalāmet-i yeǿs maĥżā ziştį-i aǾmālüm mertebe-i kemālde
olduġına bu delįl besdür. Mücrimler Ǿiśyānları sebebiyle siyeh-rū olup aķ yüzlülükden dūr
olduķları gibi keźālik ben daħı aǾmāl-i ĥaseneden ancılayın dūrum. Pes aǾmālüm zişt-rū olup
āħirü’l-emr rüsvā-yı Ǿālem olmama sebeb olacaġı baŋa Ǿārıż olan Ǿalāmet-i yeǿs şāhid ü
güvāhdur, dimekdür.
صوﺭﺕ امید می بینم چو آﺏ موﺝ ﺯﻥ
2378نگاﻩ

بسکه میگرﺩﺩ ﺯشرمم ﺭعشه ﺩﺭ نوﺭ

2. Śūret-i ümįd mįbįnem çü āb-ı mevc-zen
Beski mįgerded zi- şermem raǾşe der-nūr-ı nigāh
“RaǾşe” titremege dirler. “Nūr-ı nigāh” nūr-ı baśįrete dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Śūret-i ümįdi žāhirde görürüm. Ancılayın ki deryā üzerinde mevc-i āb
nümāyān u bāhirdür. Her ne ķadar şerm-i Ǿiśyānumdan nūr-ı nigāhuma raǾşe düşer de yaǾnį
her ne ķadar cerāǿim ü Ǿiśyānum sebebiyle nūr-ı nigāhuma lerze düşerse de yine raĥmet-i
Ħudā’dan ve mantūķ-ı Lā-taķnaŧu min-raĥmetillāh innallāhe yaġfirü’ź-źünūbe cemįǾan
innehū huve’l-Ġafūru’r-Raĥįm2379 meǿyūs olmayup śūret-i ümįdi āşikāre görürüm. YaǾnį rūyı deryā şiddet-i iśābet-i hübūb-ı rūzgārdan müteĥārrik ü tįre olup içinden nesne görinmez

2378
2379

Bakış ışığımda utancımdan dolayı o kadar titreşim var ki umut yüzünü dalgalı su gibi görmekteyim.
“Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok

bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer/39:53)

1283

ise de ben bunuŋ müşābihi olan Ǿiśyānum sebebiyle kemāl-i şerĥ ü ĥicābdan mevc-i āb gibi
nūr-ı baśįretüme raǾşe sirāyet eyler ise daħı yine rū-yı ümįdi bį-muhābā ruǿyet ü müşāhede
iderüm. Ve daħı bu keyfiyet meşhūr u manžūr-ı ulu’l-ebśārdur ki bir şaħś Ǿināyet ĥicābından
surħ-rū olıcaķ, ne idecegin bilemeyüp başı ve ħuŧūŧ-ı cemāline ve nūr-ı nigāhına raǾşe vü
lerzeler vāķıǾ olur. Ĥāśıl-ı kelām mażmūn-ı beyt budur ki: Her ne ķadar cürmüm ĥadd-i
iǾtidāli tecāvüz itmiş ise de ben raĥmet-i Ĥaķ’dan nevmįd olmayaraķ rū-yı Ǿafvı bį-iştibāh
müşāhede iderüm, dimekdür.
گر بصوﺭﺕ کاﻩ ﺭا گویم که همرنگ مني
2380سیاﻩ

کهر با چوﻥ مرﺩﻡ چشم بتاﻥ گرﺩﺩ

3. Ger be-śūret-i kāh-rā gūyem ki hem-reng-i menį
Keh-rübā çün merdüm-i çeşm-i bütān gerded siyāh
“Be-śūret”de olan ĥarf-i “bā” žarfiyet içündür. “Hem-reng” rengde müşābehet ü müşākelet
maĥallinde istiǾmāl olınur. “Keh-rübā” maǾlūm u meşhūr olan keh-rübādur ki ŧabįǾatı
śamanuŋ ceźb ü celbinde meyyāldür. Nitekim ŧabǾ-ı mıķnaŧıs celb-i sūzen ü ĥadįd de
maǾnāda da ilĥāddur.
Maĥśūl-ı Beyt: Cürm ü Ǿiśyānum şol mertebe iǾtidāli güźerān eylemişdür ki fi’l-meŝel
nebātāt nevǾinden olan śaman didükleri otluġa benümle müşābehet ü müşākeletüŋ vardur
diyü icmālen ifāde ider isem sirāyet-i tįregį-i Ǿiśyānum
[256a]
bir ŧarafa dursun, benümle hem-rengsüŋ didügümüŋ Ǿiśyānı tįreligi aŋa sirāyet idüp dilberler çeşminüŋ merdümegi gibi sįmsiyāh olur. YaǾnį tįregį-i Ǿiśyānum cemādāt u nebātāta
daħı ŧoķunsa kendi gibi anı daħı siyeh-rū eyler, dimekdür. Pes ziştį-i aǾmālüm üzerine
Ǿalāmet-i yeǿs içün bundan ziyāde delįl ü güvāh mı olur?
میل فعل ﺯشت ﺭا با ﻁبع من آمیزشست
2381اله

ﻭین شبیه ﺭبط کفراست ﻭ مکافاﺕ

4. Meyl-i fiǾl-i zişt-rā bā-ŧabǾ-ı men āmįzişest

2380

Eğer samana suret olarak benimle eş renklisin dersem kehribar sevgililerin gözünün bebeği gibi kararır.

2381

Kötü işlere eğilmek benim tabiatim ile karışmıştır ve bu kâfirlik ile Allah’ın cezası arasındeki ilişkiye

benzer.

1284

V’įn şebįh-i rabŧ-ı küfrest ü mükāfāt-ı ilah
Maĥśūl-ı Beyt: FiǾl-i ziştüŋ meyli benüm ŧabǾ-ı ķabāyiĥ-i cūyendem ile imtizāc u
izdivāclarındadur. Pes bunlaruŋ şibhi bu mıśrāǾ gibidür ki küfre Ǿivaż u mükāfāt ile olan
Ǿaźāb-ı şedįddür. YaǾnį fiǾl-i zişt ki ĥāśıl-ı nefs-i emmāredür, ŧabǾum ile raġbet ü ķarābetleri
küfrüŋ Ǿivaż u mükāfātı olan Ǿaźāb-ı ilāĥį merbūŧ olduġı miŝālindedür. YaǾnį küfr ile
Ǿaźābuŋ nitekim ķarābetleri rabŧ-ı ķavį merbūŧ u müstaĥkem ise ŧabǾumuŋ efǾāl-i nā-merżį
vü nā-pesend ile meylleri ve imtizācları öylece merbūŧdur, dimekdür.
ﻭﺭ بعصیاﻥ ﺩﺭ نمی آﻭیزﻡ اﺯ بی قوتیست
2382باﻩ

ﻭین بعینه چوﻥ حریص شهوتست ﻭ ضعف

5. Ver be-Ǿiśyān der-ne-mįāvįzem ez-bį-ķuvvetįst
V’įn bi-Ǿaynihį çün ĥarįś-i şehvetest ü żaǾf-ı bāh
“Der-ne-mįāvįzem” Ǿiśyān işlemesinde śarf-ı irādet itmez isem, dimekdür. “ŻaǾf-ı bāh”
cimāǾ iderken inzāl-i menįden ķalmışa dirler.
Maĥśūl-ı Beyt: Eger cürm ü Ǿiśyān işlemek ħuśūśiçün śarf-ı maķderet ve beźl-i irādet itmez
isem zühd ü ittiķāmuzdan degildür. Belki Ǿadem-i miknet ü ķudretümüzdendür. Ve daħı
mıśrāǾ-ı evvelįnüŋ bi-Ǿaynihį gibidür. Bu ki bizüm işümüz cimāǾ u şehvete ĥarįś olup
ĥālbuki kendinde żaǾf-ı bāh ola. YaǾnį anuŋ ĥālet-i żaǾf-ı bāhı olmasa, yevmiye hezār cimāǾ
ider. Keźālik bizüm daħı Ǿiśyāndan ictinābumuz kemāl-i iħtirāz u ittiķāmuzdan degildür.
Belki ķuvvetümüz yetmedügindendür, dimekdür.
ای که ﺩاﺭی نامه اعماﻝ ﺭا اﺯ فعل ﺯشت
2383سیاﻩ

چوﻥ مصیبت خانه عاشق ﺯﺩﻭﺩ ﺩﻝ

6. Ey ki dārį nāme-i aǾmāl-rā ez-fiǾl-i zişt
Çün muśįbet-ħāne-i Ǿāşıķ zi-dūd-ı dil siyāh
ĶıŧǾa:

2382

Eğer günaha yönelmiyorsan güçsüzlüğümdendir ve bu aynen şehvete haris olanın cinsellik zafı gibidir.

2383

Ey ki amel yazısını kötü işlerden dolayı gönlü tüten âşıkların yas evi gibi karartmışsın.

1285

“Ey” ĥarf-i nidādur “Elā” gibi. Ħiŧābı kendi nefsine yāħūd ġayrılara daħı ola. “Dūd” āteşden
ĥāśıl olan ŧuman maǾnāsınadur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şol kimse ki yāħūd Ey ǾUrfį! EfǾāl-i ķabįĥa ve aǾmāl-i źemįmeler ile
ŧomar-ı aǾmāli Ǿāşıķ-ı şūrįdelerüŋ göŋli tütüninden muśįbet ve şįven-ħāneleri gibi siyāh
ŧutarsuŋ. YaǾnį nāme-i aǾmālüŋi āteş-i efǾāl-i şeyŧānįden Ǿāşıķlaruŋ dūd-ı dillerinden ĥāśıl
olan muśįbet-ħānelerinüŋ siyāhlıġı gibi tütmesüŋ iseŋ.
چهرﻩ ﺭا اﺯ آﺏ یاقوﺕ ندامت بر فرﻭﺯ
2384نگاﻩ

چوﻥ گل ﺭﻭی ﺩﻝ آﺭایاﻥ ﺯ تاثیر

7. Çehre-rā ez-āb-ı yāķūt-ı nedāmet ber-fürūz
Çün gül-rūy-ı dil-ārāyān zi-teǿŝįr-i nigāh
“Āb-ı yāķūt” girye-i nedāmetden ĥāśıl olan sirişk-i ħūn-āba dirler.
[256b]
“Ber-fürūz” ķızarıķ maǾnāsınadur. “Dil-ārāyān” maĥbūblar dimekdür. “Teşvįş” nigāh-ı
Ǿāşıķuŋ vaķt-i nažarına dirler ki anlaruŋ nigāhları meĥābįblere bir āfetdür. Şöyle ki Ǿāşıķ
maǾşūķa nažar-ı diķķat atınca derdmend dil-ber ĥicābından müşevveş olup gül-cemāli
envāǾ-ı reng-i surħ u zerd ile münaķķaş olduġıdur.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey şol kimse ki nāme vü ŧomar-ı efǾālini muśįbet-ħāne-i Ǿāşıķ gibi siyāh
olmış ŧutarsuŋ. Āħiru’l-emr Ǿindallāh ve Ǿinde’n-nās bed-nām olan muķarrer olduġını iźǾānı tamām ve idrāk-ı tām ider iseŋ eŧvār-ı nā-marżiyeden rücūǾ birle nedāmetden çehreŋi ħūnāb-ı sirişk ile fürūzan it. Teşvįş-i nigāh-ı Ǿāşıķdan maĥbūbuŋ cemāli envāǾ-ı reng-i güle
münķalib olduġı gibi yaǾnį rū-yı nigār nažar-ı Ǿāşıķ-ı ŧamaĥkārdan müşevveş ve ķızarır gibi.
Āħer sen daħı efǾālüŋden ĥicāb idüp girye-i nedāmetle çehreŋi āb-ı yāķūt ile fürūzan eyle tā
ki Ǿindallāh ve Ǿind-i Resūl maķbūl u muǾteber olasuŋ, dimekdür.
مرحبا نیک آمدی ای یﺄﺱ تا بیرﻭﻥ ﺩهم
2385گناﻩ

گریه گرمی که شوید تیرگی ﺭا اﺯ

8. Merĥabā nįk āmedį ey yeǿs tā bįrūn dehed

2384

Çehreni pişmanlık yakutunun suyu ile şenlendir sanki bakışların etkisi ile açılan sevgili yüzünün çiçeği

gibi.
2385

Aferin hoş geldin ey umutsuzluk belki de günahların karanlığını yıkayacak şekilde acıklı ağlarım.

1286

Girye-i germį ki şūyed tįregį-rā ez-günāh
“Merĥabā” luġatde ĥālüŋ vüsǾat üzere olsun diyü duǾā yerine müstemeldür. “Germį”de olan
ĥarf-i yā vaĥdet içündür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey Ǿiśyānuma güvāh olaraķ derūnumda cilveger olan yeǿs merĥabā! Ve ħoş
geldüŋ ve ķudūmuŋ mübārek ü ĥuceste oldı. Ola ki ġalebeŋ ile bir ķızġın ve müǿeŝŝir girye
ıžhār ideyüm. Şöyle ki ol müǿeŝŝir giryeden ĥāśıl olan sirişk-i ħūn-āb ile tįregį-i Ǿiśyānı şustşū ideyüm. Yāħūd Ǿiśyāndan sįnemde vāķıǾ olan jeng-i siyāhįyi ġasl u pak ideyüm. YaǾnį
ķudūmuŋ sebeb-i rifǾatüm oldı. Zįrā eger teşrįfüŋ olmayaydı ķaçan benden bu vechile giryei germ žuhūr idüp āb-ı çeşmüm ile Ǿiśyāndan olan tįregįyi yıķamaķ imkānda olurdı? Pes ey
yeǿs! Derūnumı ve istįlā eyledigüŋ maĥż-ı rifǾat ü devletüm oldı. Ola ki kudūmuŋ şerefiyle
bir ķızġın ve müǿeŝŝir girye meydāna çıķarup andan žuhūr iden ābdan siyāhį-i çirk-āb-ı
Ǿiśyānı pāk ideydüm, dimekdür.
حبذا ای نوبهاﺭ عجز کز تﺄثیر تو
2386کالﻩ

معصیت ﺭا میدهد آمرﺯﺵ اﺯ ﻁرﻑ

9. Ĥabbeźā ey nev-bahār-ı Ǿacz k’ez-teǿŝįr-i to
MaǾśiyet-rā mįdehed āmurziş ez-ŧaraf-ı külāh
“Ĥabbeźā” zihį saǾādet ü taĥsįn maǾnāsınadur. “Nev-bahār-ı Ǿacz” ey gülistān-ı Ǿöźr ki
ĥāśıleş gül ü nesrįn maǾfiret ü benefşe vü yāsemįn. “Āmurziş ü ġafūr u şefķat est”2387
“Āmurziş” yarlıġış maǾnāsınadur.
[257a]
“Ŧarfe”den murād gūşe-i külāhdur ki maĥall-i mevżiǾ-i şükūfedür.
Maĥśūl-ı Beyt: Ey nev-bahār-ı Ǿacz v’ey gülistān-ı Ǿöźr! Ĥabbeźā yaǾnį zihį saǾādet ki senüŋ
teǿŝįrüŋ maǾśiyetin gūşe-i külāhından āmurziş ü maġfiret şükūfeleri bitmekdedür. YaǾnį ey
nev-bahār-ı Ǿacz ne şereflü ve ne saǾādetlüsüŋ ki senüŋ feyż-i teǿŝįrüŋden. Ĥāśılı taĥśįl
ķabįlinden olan gül-i nesrįn maġfiret-i maǾśiyet külāhı ŧarfından bitirilür. YaǾnį ey Ǿacz u
ġadr eger bende senüŋ şeref-i teǿŝįrüŋ olmayaydı ķaçan külāh-ı maǾśiyet gūşesinden

2386

Hoş geldin ey acizlik baharı ki senin tesirin altında günahlara iltifat yüzünden mağfiret verilir.

2387

Bağışlama ve bağışlayan ve şefkatdır.

1287

çemenzār-ı maġfiret şükūfesi olan āmurziş ü pūziş bitmekde olurdı. Pes senüŋ ħuşūǾ u
ħuđūǾuŋ feyz-i şerįfidür ki vücūda bunca ħayr geldi, dimekdür.
هاﻥ سمند آهسته ﺭاﻥ ای گمرﻩ ناهوشمند
2388ﺭاﻩ

منحرﻑ میتاﺯی ﻭ مستی ﻭ تاﺭیکست

10. Hān semend āheste rān ey güm-reh-i nā-hūşmend
Münĥarif mįtāzį vü mestį vü tārįkest rāh
“Hān” tenbįh içündür, āgāh ol, dimekdür. “Semend” ķula at, “münĥarif” rāh-ı rāstdan berǾaks olmaġa dirler. “Mįtāzį” iversin dimekdür.
Maĥśūl-ı Beyt: Bu beyt keǿenne bālāda tasŧįr ü taĥrįr olınan revişden Ǿaŧf-ı Ǿinān idüp ŧarz-ı
āħerle cilveger.
[257b]
İşbu tārįħ ķaydları dįger nüsħada bulınmış. Ĥālbuki mürūr-ı vaķt ile fersūdeleşmiş
olduġından işbu maĥalle żabŧ olındı. Biŋ iki yüz ķırķ beş senesi māh-ı rebįǾül-evvelüŋ on
beşinci gün sāǾat sekizde oġlum Maĥmūd Ĥamdį dünyāya ķadem baśdı. Cenāb-ı Ĥaķ ŧūl-ı
Ǿömr ile muǾammer eyleye 1245. Biŋ iki yüz elli iki tārįħinde ramażān-ı şerįfde on yedinci
gicesi kerįmem ǾAfįfe Nārįne dünyāya ķadem baśdı. Allāhu Źü’l-celāl ĥażretleri ehl-i
Ǿiffetden eyleye 1252. Biŋ iki yüz elli yedi tārįħinde māh-ı ramażān-ı şerįfüŋ yigirmi yedinci
ķadir gicesi kerįmem Ķadriye Źekiyye dünyāya ķadem basdı. Ehl-i Ǿiffetden eyleye 1257.
Kurre’l-ĥiśār muhācirlerinden ve Mora’da kāǿin Egriboz mütemekkinlerinden pehlivān oġlı
Ĥācį Muśŧafā Aġa’nuŋ maħdūmları Maĥmūd Ĥamdį’nüŋ oġulları ve kerįmeleri tārįħleridür.
Ber-ĥayāt bulınan kerįmesi Ĥamdiye Źüleyħā biŋ iki yüz yetmiş ŧoķuz senesi şehr-i
źilhiccesinüŋ yigirmi yedinci bāzār irtesi gicesi sāǾat ŧoķuzda dünyāya ķadem baśdı 1279.
Biŋ iki yüz seksen dört senesi māh-ı cemāźiye’l-evvelüŋ on birinci çehārşembe śabāĥı oġlı
Muĥammed Muźaffer dünyāya ķadem baśdı 1284. Vefātı KelǾabāz’da İpçe ķaśabasında Pįr
Muĥammed türbesinde defn olınduġı 1297 Aġustos. Biŋ iki yüz seksen altı senesi māh-ı
Şābānu’l-muǾažžamuŋ birinci Cumā irtesi güni üçi çār-yek geçerek, oġlı Muśŧafā ǾĀśım
dünyāya ķadem baśdı. Allāh ve Źü’l-celāl tūl-i Ǿömr ile muǾammer eyleye. Biŋ iki yüz
ŧoķsan altı senesi ĥazįrānuŋ yigirmi ikinci bāzār irtesi śabāĥ oġlı ǾAlį Ĥaydar dünyāya ķadem
baśdı. 1296 Şābān māhında öldi. Teşrįn-i ŝānį vefatı.
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Ey yolu kaybeden akılsız! atı yavaş sür. Yanlış gidiyorsun, sarhoşsun ve yol ise karanlık.
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5. BÖLÜM: ŞERH-İ DÎVÂN-I URFÎ’NİN ŞERH SÖZLÜĞÜ
A

Ablaķį: Alaca vü aħrec at maǾnāsına ve

Āb u tāb: Ŧarāvet ü tāzelik dimekdür. Ve

küçük bār-gįrüŋ pek keskete daħı dirler.

ĥalāvet. [24a]

Ķumuķ lisānında alaca taǾbįr iderler.

Āb: Murād leźźetdür. [138b]

Faķįr Kumuk şehrlerinden Enderį nām

Ābā-yı sebǾa: Kevkeb-i sebǾa ve eflāk-ı

kasābāda iki sene sākin oldum ve baǾżı

sebǾadan kināyedür ki cihānda her ne

süvārān

vücūd

iderlerdi. Ve kendilerinden alaca ķanķı

bulursa

kevākib-i

sebǾanuŋ

alaca

atdur

[49b]

Midinli’den bir mikdār irice bār-gįr

Āb-dārān: Saŋa śu ŧutan kimse dimekdür.

gösterdiler. [84b]

[26a]

Ācāl: Ecel’üŋ cemǾidür, cemǾ ile beyān
ĥayāt:

Kendisinüŋ

bāǾiŝ-i

suǿāl

iǾtibār

terbiyesiyle kemāl bulduġına işāretdür.

Āb-ı

diyu

bār-gįrlere

eyledügümde,

itdügi her bir şaħśuŋ eceli başķa başķa

zindegānıdur. Meŝelā bir kimse bir meh-

irdügindendür. [97b]

peykerüŋ Ǿaşķ-ı mecāzįsine dūçār olup

Āferįniş: Ħilķat u fıŧrat maǾnāsınadur…

sįmāsı ĥayretine giriftār olsa elbette

Yaradılış maǾnāsınadur. [139a, 140a]

ĥayātına bāǾiŝ envāǾ [u] gūne-i meǿkūlāt

Āfitāb: Bu maĥalde murādı Ħālıķ-ı Bį-

u meşrūbātdan münķaŧıǾ olur. Pes imdi

zevāl ola. Resūlullāh’a daħı aħź olınursa

cemāl-i Lā-yezāl-i Ĥażret-i bį-miŝāle

mümkindür… Murād bāde-i Ǿaşķdur…

vālih ü ĥayrān olan Ǿāşıķān-ı bį-nām u

Murād Cenāb-ı Ĥayy-i Muŧlaķ olup

nişān teşne-dil-i āb-ı zindegį-i fānį

“māh”dan murād Ĥażret-i Seyyid-i

olmayup belki ebedü’l-ebed ĥayret-

Kāǿināt Ǿaleyhi efđalu’ś-śalavāt ola. Yā

zede-i ĥüsn-i cemāl olan ĥaķįķįde ħuşk-

budur ki ikisi daħı śıfat-ı Resūlullāh ola.

leb ķalup cām-ı āb-ı zindegįden dest-şū

[42a, 127a, [127b]

iderse Ǿaceb degildür. [5b]

Aġber: Ġubār dimekdür. [42b]

Āb-ı ĥayvān: Murād Ǿaşķ u maĥabbetdür.

Aġśān: Ġusn’uŋ cemǾidür. Budaķlar ve

[129b]

şāħlar dimekdür. [125a]

Āb-ı Ĥıżır: Murād kendi ŧabǾ-ı nükte-

Aħker: Kül dimekdür. [177a]

şiǾārlarıdur ki anuŋla ol naħli perverde

Aĥrār: Ĥür’üŋ cemǾidür. YaǾnį āzādeler,

eylemişdür. [139a]

dimekdür. [95a]

Āb-ı yāķūt: Girye-i nedāmetden ĥāśıl

Āhuvān: CemǾ āhūlar dimekdür. [21b]

olan sirişk-i ħūn-āba dirler. [256a]

Āhuvān-ı Ĥarem: Beytullāh’uŋ āhūları

Ābile: Ķabarcıķ dimekdür. [27a]

dimekdür ki śaydı memnūǾdur. [53a]
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Āhū-yı

Ĥārem:

Anlar

śayddan

Āsūdegān: Bunda ehl-i Ǿaşķ olmayan

memnūǾdurlar. YaǾnį tįġden kimse iflāĥ

Ǿavāmdan Ǿibāretdür. [88b]

olmaz. İllā āhū-yı ĥarem dimekdür. [16a]

Āsumān:

Ājeng: Çįn-i cebįn maǾnāsınadur. [146a]

memdūĥdur. Keźālik çeşme-i ħurşįd ol

Ājeng: Ĥükm maǾnāsına istiǾmāl olınur.

bāġ-ı güli ittiħāź buyurup beyān iderler.

BaǾżı

[190a]

nüsħalarda

“āhjeng”

yerine

Murād

bülbül-i

“evreng” vāķıǾ olmış. [145b]

Āşināst:

Aķśā: Be-maǾnā ser-ĥad ü eŧrāf [31b]

maǾnāsınadur. [89a]

Āmed ü şod: Gelüp gitmeden kināye.

Aştį: Be-maǾnā śulĥ. YaǾnį barışmaķ.

[45b]

[15b]

Āmed-i cerrār: Cerrāruŋ ortalıġına ħoş

Āşufte: Bulanıķ ve ķarışıķ ve ġażabnāk

geldüŋ ve śafā geldüŋ diyüp temelluķ u

maǾnāsına daħı müstaǾmeldür. [106a]

müdārādan kināyedür. [92b]

Āteş-ender-āb-ı ĥayvān: Maķśad āb-ı

Āmir: Emr idici dimekdür. [65a]

ĥayvān žulumātda olup muĥtāc-ı şuǾle

Āmįziş: İħtilāŧ maǾnāsınadur. [99b]

olduġıdur. [234a]

AǾmā-yı
tevellüd

Āşinālıġı

vü

cāh-ı

taǾalluķı

fıŧrį:

Māderinden

aǾmā

Āteş-i himmet: Himmet āteşi. YaǾnį

eyleyen

kimesneye

dirler.

himmetüŋ irādesinüŋ sürǾat-i ĥuśūli ve

[144a]

merām u ümniyesinüŋ ŧarfetü’l-Ǿayn içre

Ārāy: Bezek maǾnāsınadur. [76a]

ĥāśıl olduġını beyāndur. [150b]

Ārd: Un dimekdür. ǾArabįde daķįķ gibi

Āteş-i śad ħānümān: Murād eger bālāda

[116a]

beyān olınan maǾnāya aħź olınur ise

Ās: Āsiyābuŋ muħaffefidür, degirmen

ħuŧūŧ-ı sebǾa-i vech-i ādem olmaķ

dimekdür. [116a]

iĥtimāli vardur. Zįrā ħuŧūŧ-ı sebǾa ki

Āsā: Be-maǾnā miŝl. [47a]

SebǾal-Mesānį’dür.

Aśam: Śaġır dimekdür. [10a]

esrār-ı ilāhį āteşi anda nümāyāndur.

Aśĥāb-ı şikem: “Naĥnu naĥkümü bi’ž-

Āħer vechile daħı maǾnā įrād olınmaķ

žāhir”

imkāndadur.

diyüp

cennāt-ı

Ǿāliyāt

Çoķ

Nitekim

ħānümān-ı

źikr

olınsa

Ǿāşıķlarıdur. [12b]

gerekdür. “Āteş-i śad-ħānümān” yüz

Āsįb-i girān: Āfet-i girān dimekdür.

ķabāǿilüŋ āteşi. YaǾnį iķlįm-i tende

[10a]

bunca

Āsitān: Murād şerǾ-i şerįfdür ki Ǿilm ü

nefsdendür. Şöyle ki beyt-i mezkūrda

ŧarįķat u maǾrifet ü ĥaķįķatüŋ bābıdur.

“āteş-i śad-ħānümān”dan murād ħuŧūŧ-ı

[158a]

sebǾa-i
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ħānümānuŋ

ķudretdür

ĥarāblıġı

vech-i

āteş-i

ādemde

nümāyān olmışdur. Ve daħı ħuŧūŧ-ı

Bāġ-ı ķuds: Ķudsįlere mensūb bāġ-ı Ǿarş

meźkūre SebǾal-Meŝān ve Ümmü’l-

dimekdür. [52a]

Kitāb ve Levĥ-i Ķudret daħı dirler.

Bāĥūr: Eyyām-ı bāĥūrdur ki aġustos

[151a-152a]

ayuŋ yedi günleridür. Ol günler şiddet-i

Aŧlas: Felek ki murād felekü’l-aŧlāsdur.

germiyet cemādātı iĥrāķ eyler. [66b]

Lākin bunda nüh eflāk murāddur. [113b]

Baķam: Şol ķızıl boyadur ki anuŋla

Aŧŧās:

ibrişįm ü saħtiyān daħı boyarlar. [10a]

ǾArabįdür

aķsırmaġa

dirler.

[113a]

Bālā-nişįn:

Āvāze: Şöhretden kināyedür. [138a]

dimekden künāyedür. [98a]

Āverde rūy-ı bendegį-i mā: Ķulluķ

Bāl-efşā: Luġatde ķanad silkmege dirler

ārzūsıyla bizi getürdi, dimekdür. [99b]

tefaħħur

Āyā: ǾAcabā maǾnāsınadur. [125a]

[165b]

Āyet: nişān u eŝer maǾnāsınadur. [74b]

Bār borden-i pār: Didügi geçen sene

Āz: Be-maǾnā ŧamaǾ [10a]

ħırmenler çāş olup ve yükler ķaldırılup

B

der-anbār olduġına ķasem ve bu sene

Bābil: Bir beldenüŋ ismidür ki ġāyetde

henūz ĥubūbāt kemāle irecegine ķasem

cādū ve sihir-bāzı çoķdur. [40a]

ider. [92a]

Bād: Bunda ķabarmaķ ve ķabartmaķ

Bār: Be-maǾnā icāzet. [104b]

maǾnāsınadur. [89b]

Bā-vücūdem:

Bād-ı ħilāf: Murād ĥilmüŋ ġayrısıdur.

dimekden kināyedür. [194a]

[160b]

Bāz be-gįrend: Muĥāfaža eyleyeler,

Bād-pā-yı śabā: Śabānın bād-pā olan

dimekdür. [19b]

raħşı dimekdür. [101b]

Bāz dār: Girü alıķo ve ħalāś eyle,

Bād-peymūden:

Murād

serserį

Murād

u

muǾteber

tecebbürden

Benüm

öz

eyledi

kināyedür.

źātumla

dimekdür. [56b]

gezmekden Ǿibāretdür. [220a]

Bāz ne-gerded: Munķalib olup gitmez

Baġ-ı ħuld: Cennet bāġçesi dimekdür.

dimekdür. [9a]

[98b]

Bāz ne-isted: Girü ķalmaz ve kesilmez,

Bāġ-ı

kevn:

Kāǿinātdur

ki

ĥudūŝ

dimekdür. [8b]

olduġına delįl-i ķaŧǾįsi gāh iśābet-i

Bāz: Girü dimekdür. [47a]

śarśar-ı ħazān ile pejmürde ve gāh rįziş-i

Bāz: Ŧoġan didükleri yırtıcı ķuşa dirler.

bārān-ı ebr-i bahār-ı śafā-resān ile ārāste

[108a]

olduġıdur. [3a]

Bāzār-ı cān: Cān u dil bāzārı dimekdür.
[2a]
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Bāzįçe: LuǾb u lehv dimekdür. [135a]

Be-ħˇāb: Emr-i ĥāżırdur. Zuĥal’e ħiŧāb

Bāzįçe-i

vāķıǾ olmışdur, uyu dimekdür. [114b]

ǾĮsā:

TaǾbįri

taĥķįr

içün

degildür. Belki ümmet-i bį-vefā senüŋ

Be-ħˇāb: Ġafletde dimekdür. [25b]

derūnlaruŋı şek ü şübheden taŧhįr içün

Be-ħˇāb-ı ħod der-ā: Kendi murāķıbuŋa

iĥyā-yı mevtā eyledügi kendi Ǿindinde o

gel. Ve kendiŋ ne rütbelerde Ǿālį-cenāb

miŝillü ħāriķ-i Ǿādenüŋ ķadri bāzįçe gibi

olduġuŋı idrāk eyle, diyu maĥall-i

idi. YaǾnį Ĥażret-i Rūĥullāh nisbet-i

tenbįhdür. [152a]

iĥyā-yı mevtā ġarįb degildür. Ve daħı

Be-ħared: Bunda ħalāś ider, dimekdür.

iĥyā eyledi ise cāvįd ü bāķį ķalmadı. Pes

[10a]

beķāsı

Be-hel: ǾAlā-ĥāle terk eyle, dimekdür.

olmayan

şeyǿ

bāzįçe

nevǾindendür. [248b-249a]

[50a]

Be-bālāyed: Büyütür, dimekdür. [41b]

Be-hem resįd: Birbirine irişüp mülāķāt

Be-ber kerde: Üzerini ķaplamaġa ve

eylediler, dimekdür. BaǾżı nüsħada “be-

iĥāŧa eylemege dirler. [113a]

dest kerd” vāķıǾ olmışdur birbirleriyle el

Be-cezr ü medd: Sāĥil-i baĥruŋ baǾżen

virdiler, dimekdür. [98b]

eŝnā-yı telāŧumda śuyı çekilüp ve baǾżen

Be-hem: Birbirümüze dimekdür. [18a]

kenāra ŧaşduġıdur. [85a]

Behiştiyān: Murād bu behişte mensūb

Be-çįn: Ebrūyı boyuca ķaķıyup çįn çįn

olanlar dimekdür ki murād ħuddām-ı

itdüklerine işāretdür. [88b]

bārgāh-ı pādişāhdur. [122b]

Be-dest-i

infiǾāl:

münkesirü’l-ķalb

MünfaǾil

olduķları

ü

elleriyle

Behmen: Yaz dimekdür. [181a]
Behrām: Behrām-ı Gūr didükleri ceng-

dimekdür. [192a]

āver bir pehlivānuŋ ismidür. [174a]

Be-deyr ber: Bir kiliseye ilet dimekdür.

Behrām: İsm-i sitāredür. [54b]

[127a]

Behrām:

Bedįn śıfāt: Bu gūne hünermendligüm

ismidür. [35a]

śıfātı sebebiyle dimekdür. [51b]

Be-ken: Ķopar ve yoŋ dimekdür. [164b]

Be-genc: ŚunǾ-ı śāniǾ ħazįnesinde. YaǾnį

Be-külħan āmedem: Külħana geldüm.

şāhid-i

YaǾnį Hind iķlįmine geldüm. “Külħan”

bezm-i

ezel

ħazįnesinde

Şāhān-ı

selefden

birinüŋ

dimekdür. [64b]

taǾbįrinden maķśad bu ki eķālim-i Hind

Be-germ-çeşmį-i men: Benüm dįdelerüm

şiddet-i germiyet-i āfitāb ile meşhūrdur.

ķızġınlıġına dimekdür. [90b]

Bā-ħuśūś

Be-güsled:

MünķaŧıǾ

maǾnāsınadur. [166b]

olmaķ

āhālįsi

siyāh

ve

külħan

rengindedürler. Ol sebebden “be-külħan
āmede em” dimiş. Lākin Hind’de külħan
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taǾbįri ħayli şāǾirāne kelāmdur. Ammā

Berķ-i nā-kesį: Yoķsuzluķ berķi. Murād

Hindįler

Ǿadem-i ķudretden kināyedür. [5b]

bu

kelām-ı

feraĥ-encāmı

müŧālaǾa eyledükleri hengāmda Ǿacabā

Ber-kirişme-i

merĥūm ǾUrfį’ye nice düşnām virdiler?

cilvemüze dimekdür. [59b]

[84a]

Berre: Ķuzı dimekdür. [165b, 21b]

Be-laġzem: Ķayar ve sehv idersem,

Ber-ser-i

dimekdür. [13a]

insāndur ki ħākįdür. [42b]

Be-lemĥaį: Bir edā ve bir ŧarzla ki

Ber-ser-zedem gül-i teslįm: İfāde olınmış

dimekdür. [63b]

ve bize teslįm olınmış geleni baş üzere

Bem: Sāzuŋ bükilmiş ve burılmış bām

ķodum, dimekdür. YaǾnį memdūĥuŋ

teli dimekdür. [17b]

kāǿināta kelimātı gül olup biz daħı cemǾ

Benān: Parmaķlar dimekdür. [140a]

idüp baş üzere ķoduķ dimekdür. [204b]

Be-nāzem: Tefaħħur ideyüm, dimekdür.

Ber-tened: Śarar ve śarılur dimekdür.

[56a]

[94a]

Be-nūş nūş: İç iç diyerek mestlerüŋ

Ber-ŧāft: Tāften maǾnāsınadur, çevirmek

birbirine

dimekdür. [110a]

eyledükleri

teklįfden

kināyedür. [88b]
Be-nüvāzed:

Oħşar

mā:

ħāk:

Bizüm

şįve

Didüginden

ve

murād

Be-rūyed: Biter dimekdür. [132b]
murād,

đarb-ı

Bes humāyūn: Ķatı çoķ mübārek ve ķutlu

tāziyāneden kināyedür. [17a]

dimekdür. [2b]

Ber-ā: “Der-ā” maǾnāsındadur ŧışra çıķ

Bes: Çoķdan berü maǾnāsınadur. [58b]

dimekdür. [160a]

Be-s’tān: Emr-i vāĥiddür aħź eyle,

Ber-dāred: Ķaldırır, dimekdür. [45b]

dimekdür. [127b, 163a]

Ber-demed: Bitürür dimekdür. [84a]

Besān: Çoķ kimseler dimekdür. [80b]

Ber-efrāşt:

Be-ser-reftār: Başı üzerine sürtinerek

Ber-dāşten

maǾnāsına

istiǾmāl olınur. [110a]

yürimege

Be-reh üftāden: Yola girdüm, dimekden

taǾžįmden kināyedür. [84b]

kināyedür. [203a]

Be-śulĥ āb-efşān: Gūyiyā śulĥ, ġavġā ve

Be-reng-i şuǾle: ŚuǾle-miŝāl dimekdür ki

cenge śu śaçup teskįn itdügine įmā ider.

şemǾayı rūzgārdan maĥfūž bir maĥalde

[92b]

yaķsaŋ ol yanarken şuǾlesi bi’ŧ-ŧabǾ

Be-ş’gāfed: Açılur maǾnāsına [28b]

kendiliginden ĥālet-i raķś peydā itdügi

Be-ş’kāft: İki yar dimekdür. [10a]

beyāndur. [131b]

Be-ş’ken: Ķıvır ve egri ķo, dimekdür.

Berķ: Yıldırım dimekdür. [65a]

[163b]
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dirler

ki

murād

ziyāde

Be-ş’ken: Pārça pārça eyle, dimekdür.

Bį-bergį: Yoķsuzluķ ve ĥālet-i faķrdan

“Sifāl” śaķsıya dirler. [163b]

kināyedür. [7b]

Be-şümurd: TaǾdād ide, dimekdür. [99a]

Bį-çāk: Perįşān maĥalline aħź olınur.

Be-yek āheng: Bir maķām ile dimekdür.

[172b]

[12b]

Bidāyet: Her nesnenüŋ ibtidāsına dirler.

Be-yek

dest:

Maķśad

kemāl-i

[52b]

Ǿacelesinden nāşįdür. [9a]

Bį-fażle:

Beyt-i muķaddes: Mesken-i melāǿik ve

dimekdür. [122a]

Beytü’l-MaǾmūr dimekdür. [27a]

Bį-fitįle: Nergisüŋ dalınuŋ içi tehį

Beytullāh: Murād ķalbdür. Şöyle ki

olduġına işāretdür. “ŞemǾ”den murād

ķalbü’l-müǿmin

nergisdür. [118b]

beytullāh

ve

Fażįletsüz

ve

ķıymetsüz

ħazįnetullāhdur. [251a]

Bįmār: TaǾbįri şundan kināyedür ki

Beyża: Murād vücūddur. [164b]

maĥbūbuŋ çeşmi maħmūrāne olup her

Beyża-i ħurşįd: Āfitābuŋ beyżā-miŝāl

bār cānib-i Ǿāşıķa nigerān olmaduġıdur.

müdevver olduġıdur ki śubĥ anı baŧnında

[116b]

perverde eyler. [78b]

Bįmār-rā be-merg devā kerd: Didügi

Beyża-i zer: Altun beyżāsı ki murād

bįmāruŋ kendisine ecel ile devā eyledi.

ħurşįdüŋ

Bu taǾbįr cāy-ı istiķrābdur. Murād

ķarżı

ve

żiyāsıdur.

Zįrā

ħurşįdüŋ resmini nažar olınsa yumurŧa

ħarāblıķdan kināyedür. [96a]

resmindedür ki her gün bisāŧ-ı zemįne

Bį-medār:

düşer. [45a]

ebedsüzlükden kināyedür. [93a]

Be-zānū

nihādem:

Başumı

dizüme

Bunda

beķāsuz

ve

Bį-nişān: Murād Cenāb-ı Ħālıķ’dur ki

ķomışdum ve murāķabeye varmışdum,

mümkināt içinde nihāndur. [153b]

dimekdür. [75b]

Bircįs: Müşterį didükleri yıldıza dirler.

Be-zāyed:

Ŧoġar

ve

žuhūr

eyler,

[242b]

dimekdür. [144b]

Bį-rengį: Buyurduġı kendi varlıġına

Be-zih bendem: Eger oķı kirişe ŧoldurup

Ǿadem-i raġbetinden kināyedür. Zįrā

çeküp ķurmaķ eylersem yerine. [75a]

Ǿārif-i

Beźle-senc:

addeylemez ve daħı benį ādemüŋ libās-ı

Müdārā

ve

kāse-lįslik

ǾĀr

kināyedür. [35a]

u

varlıġı

źerre

miķdār

beşeriyetle mültebis ve ħāk u āb u bād u

maǾnāsınadur. [204a]
Bį-ābį:

billāh

nāmūssuzluķdan

nār eczālarıyla muķtebes olduġı śūretde
Ǿacze-i maħlūķdan olduġı be-dįdārdur.
[128b]
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Birişte:

Pişmiş

ve

biryān

Mıśr’a

varduķlarında

maǾnāsınadur. [167b]

Yūsuf

Ǿa.m.

Bįrūn ez-teşnegį der-āteşest: TaǾbįri

birāderlerine hem-rāh idüp YaǾķūb

memdūĥ-ı

Ǿaleyhi’s-selāma ķarįb olduķlarında innį

żaǾįfu’l-endām

olmış,

olduġı

įmādur. [162a]
Bį-sāmān:

baǾde’l-ikrām

Pįrāhenin

çıķarup

le ecidu rįĥa Yūsufe diyüp muntažır oldı.
Śiddet-i

meşaķķatden

Pįrāhen geldükde mübārek dįdelerine

ārāmsuzluķ dimekdür. [75b]

mālįde buyurduķda vebyađat Ǿaynāhu

Bisāŧ: Döşenmiş sofra ve cāme-ħāb ve

min-el-ĥuzni iźāle eylemişdi. [122a]

her nesne ki güsterįde ola “bisāŧ” dirler;

Bülbül-i ħāmūş: ŚuǾarā-yı Keşmįr’den

meŝelā bisāŧ-ı zemįn ve bisāŧ-ı ħˇān gibi.

kināyedür ki şiǾr-gūluķda yāħūd Ǿaşķ-

[201b]

bāzįden bį-ħaberlerdür, dimekdür. [27b]

Bį-sütūn: Ferhād śūret-i Şįrįn’i ķazup

Bülbül-i Şįrāz: Murād kendisidür. [28a]

naķş eyledügi ķayadur. Ve bu maĥalde

Bütkede: Murād Ǿilmine vü kemāline

tekrār-be-tekrār “be-nūş ān mey” diyu

ġurūr getüren Ǿilm dimekdür. [13b]

teǿkįd buyurduġı ol sebebdendür ki ol

C

mey āb-ı ĥayvāndur ve nūş iden ĥayāt-ı

Cām: Bu cām-ı mįnāyį ki felekdedür,

cāvidān

dimekdür. [14a]

bulup

dāreynde

Ĥaķla

olduġından kināyedür. [133a]

Cān: Kelimesi egerçi cümle ĥayvānāta

Bį-şehādet: Emān virmemek ve cürmin

maħśūś ise de rūĥ-ı insānį ancaķ benį

söyledüp teftįş itmemekden kināyedür.

ādeme maħśūśdur ki anuŋla nuŧķa gelüp

[164a]

śafĥa-i Ǿademden śavt u laĥn ile envāǾ-ı

Bū Firās: ŚuǾarā-yı ǾAcem’den birinüŋ

kelimāt-ı

ismidür. [115b]

getürür. [146b]

Bū’l-Ferec

ve

“Enverį:

ŞuǾarā-yı

ġarāǿibi

varaķ-ı

žuhūra

Cān: Murād rūĥ-ı ĥayvānįdür. [5b]

selefden iki meşhūr kimselerdür. [18a]

Cānān:

Bū’l-ferec: ŚuǾarā-yı selefden birinüŋ

mümkināt anuŋ dil-firįftesidür. [227a]

ismidür. [175a]

Cān-kāh: Cān eksildici ve cān yaķıcı

Būķalemūn:

Reng-āmįz

emtiǾa

Murād

cānān-ı

ezeldür

ki

dimekdür. [169a]

dimekdür. [91a]

CaǾal: Boķ böcegine dirler ki rāyiĥa-i

Būse: Murād himmet-i ķalbiyyedür.

ķabįĥadan

[228a]

zindegānįlik idemez, murād ĥasūddur.

Būy-ı cāme-i Yūsuf: Ehline maǾlūmdur

[179a]

ki defǾa-i ŝānįde berāderān-ı Yūsuf
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ġayrı

bir

nesne

ile

Cāǿize: Didügi şundan kināyedür ki bir

Ve kimi Ĥażret-i Seyyidü’l-Murselįn ola

şāǾir bir kibāra ķaśįde yāħūd ġayrı bir

diyu taǾyįn itmişlerdür. Lākin ol mā

gūne şiǾrle medĥiye getürse ķabl-i

ħalaķallāhu dürreti beyżā da olan dürre

kibārdan śādır olan baħşişe dirler. [72a]

olmaķ cevher lafžına ensebdür ki Sulŧān-

Cedį: Burūcātdan birinüŋ ismidür ki

ı Kevneyn murād ola. [5a]

resmi öküz ve buzaġuya beŋzer. Nitekim

Cevher-i Evvel: Cevher-i źātdur ki insān

Ĥamel ķuzıya beŋzer. [188a]

anuŋ şerefiyle kesb-i merātib-i Ǿulyā

Cehl-i basįŧ: Śol cehle dirler ki anı śāĥib-

ider. Nitekim tįġ muķārenet-i fesāne ile

i iķrār itmiş ola. YaǾnį cehlde olduġını

tįzlik peydā ider. [161a]

iķrār iden cāhilüŋ cehline dirler. [213a]

Cevher-i

Cehl-i mürekkeb: Aŋa dirler ki śāĥibi anı

ķaśįdelerde źikri geçmişdür ki ıśŧılāĥāt-ı

iķrār itmeyüp bende āŝār-ı Ǿilm var diyu

ĥukemāda Cibrįl’e dirler. Ve daħı Ǿaķl-ı

daǾvā iden cāhilüŋ cehline dirler. YaǾnį

evvel ve Ǿaķl-ı Ǿāşir daħı dirler. [190b]

Ǿālimüm diyu daǾvā ider. Ĥālet ki

Cevher-i Evvel: Murād CebrāǾįl-i Emįn

kendinde Ǿalāmet-i cehl vardur. [213a]

Ǿaleyhi’s-selāmdur bālāda źikri tafśįlen

Cem: Ĥażret-i Süleymān peyġāmbere

mürūr

işāretdür. Ġayrı yerde “Cām-ı Cem”

Muĥammedįden ħalķ olınmışdur. Yāħūd

vāķıǾ

ol cehver-i aśluŋ kendisi ola. [134a]

olduġı

ǾAcem’den

maĥalde

Cemşįd’e

şāhān-ı

işāretdür

ki

Cevher-i

Muķaddemā

Evvel:

iden

faǾǾāl:

cevher-i

Cevher-i

aśl-ı

fiǾldür.

“Cihān-nümā” āyįnesine mālik idi. [14a]

“FaǾǾāl” ism-i fāǾildür. “Ey Ǿāmil-i

Cem:

Cevher-i

Murād

güldür

ki

pādişāh-ı

Evvel”

taķdįrindedür.

Ve

çemendür. [102b]

ĥukemā ıśŧılāĥında Cibrįl Ǿaleyhi’s-

Cemād: Aġaç vesāǿir nebāta daħı dirler.

selām ismine dirler. [181b]

Lākin

Cevher-i iķbāl: Yerine baǾżı nüsħalarda

bu

maĥalde

muŧlaķ

aġaç

beyāndur. [52b]

“cevher-i faǾǾāl” diyu vārid olmışdur.

Cemmāz: Mübālaġa ile ism-i fāǾildür

Murād Ǿaķl-ı Ǿāşer ve Ǿaķl-ı küldür. [90a]

ziyāde yük çekici develer dimekdür.

Cevher-i

[134a]

ġaybiyyedür. [72a]

Cevher: Bunda ŧaban ķılıclarda žāhir

Cevher-i küll: BaǾżılar Cevher-i Evvel

olan cevherdür ki ġāyetde ķılıcuŋ bāǾiŝ-i

dimişlerdür ki źikri bālāda mürūr

iǾtibārıdur. [46b]

itmişdür ve baǾżılar cevher-i külden

Cevher-i Evvel: Bu lafıžda bir iki maǾnā

murād, Cebrāǿįl Ǿaleyhi’s-selāmdur ki

dimişlerdür. Kimi Cebrāǿįl-i Emįn ola.

yine bir maǾnādan Ǿibāretdür. [73a]
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Ķuds:

Murād

esrār-ı

Cevşen: Zırh didükleri demürden bir

Çār faśl: Dört mevsim dimekdür; se māhı

gūne kisvedür. [73b]

mevsim-i bahār ve se māhı eyyām-ı

Cevzāǿ: Mücevvez ü müdevver ve

şiddet-i germiyet-i āfitāb ve se māhı

burūcāt-ı āsumāndan birinüŋ ismidür ki

mevsim-i ħazān ve se māhı vaķt-i şiddet-

ķuzı şeklinde yarı belden aşaġısı reng-i

i serd bārān u berf ü yaħdur. Cümlesi çār

āħer yuķarısı şekl-i ġayr olduġını beyān

faśl olur. [123a]

içün keǿenne orŧasından ĥamāǿilvār

Çār māder: Didügi Ǿanāśır-ı erbaǾadur ki

münķaŧıǾ ve ikiz nişānesini burc-ı

cemįǾ-i eşyā andan mütevellid olmışdur.

meźkūrda niceleri teźkār iderler. [253a]

[48a]

Cezr: İçerüye cezr olmaķ ve “medd”

Çe belā: Keŝretden kināyedür. [185b]

ŧışraya uzamaķ maǾnāsınadur. Murādeş

Çe goft goft: ǾAcem bu taǾbįri ol vaķt

cūş-ı deryā-yı raĥmet-i Raĥmān’dur.

eyler ki bir şaħś, şaħś-ı āħerden ķıssa

[85a]

rivāyet eyleye. Meŝelā Türkįde daħı

Ceźr-i aśam: Śol śıfr raķamdur ki her ne

dirler ki fülān ādem ne didi bilür misüŋ,

ķadar ĥesāb eyleseŋ künhine varılmaz.

bunı didi ki, didükleri gibi. [202b]

Meger śāĥib-i kerāmet ola baǾżıları

Çe herze-cū şodem: Ne ħalŧiyātdur bu ki

cifrdür dimişler ki künhine Ĥażret-i ǾAlį

ben cūşa geldüm, dimekdür. [80a]

kerremallāhu

ġayrısı

Çe ħįzed: Ne ķalķar maǾnāsındadur

varmamışdur, dirler. Meŝelā raķam-ı

egerçi ammā bunda ne ĥāśıl olur

manŧıķ ki nuŧķdandur ĥalli mümkin olan

maĥallinde müstaǾmeldür. [50a]

raķamdur

Çe

ki

vecheden

żıddı

raķam-ı

ceźr-i

merķad:

Didügi

bülend-

aśamdur. Anı hįçbir ferd ĥal idemez.

merātiblikden kināyedür. [76b]

[14a]

Çe şūħ-dendānest: Ne Ǿacāǿib ve ne

Cihān-bįn: Murād ġonceden cām u

müşkil-güşā dişlerdür, dimekdür. [56a]

Cem’dür. [102b]

Çeh:

Cuz Meryem: Murād elfāž-ı bį-maǾnādur

dimekdür. [125a]

ki laġviyāt olmaķ ĥasebiyle maǾnāya

Çehā: CemǾdür, müfredi çe’den neler ve

žarf olmaġa ķābiliyeti olmaya. [194b]

neler maĥallinde der-istiǾmāl olınur.

Cüllāb:

[95a]

Gerçi

çend

maǾnāya

Çāh’dan

muħaffefdür,

ķuyu

müstaǾmeldür. Ammā bunda ķul ve

Çehre-perdāz: Muśavvir ü münāķķāş

ķaravaş maǾnāsındadur. [37b]

maǾnāsınadur.

Ç

ŧarįķiyle āfitāba ıŧlāķ olınmışdur. [175b]
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Bu

maĥalde

istiǾāre

Çe-māye: Ne Ǿālį-saǾādetlü ser-māye ve

Dāmen-ber-ser-i çādūr: Şundan kināye

rütbe dimekdür. [98b]

ola ki ġulām-pāreler ĥįz oġlanı ĥįn-i

Çenār: Çınār aġacına yapraġı kenārında

taśarrufında şalvārını ayaķlarına ŧoġrı

beş parmaķ gibi beş yapraġı olup dāǿimā

atduġı gibi pįrāhenini daħı başına ŧoġrı

güşāde olduġına işāretdür. [84b]

atduġıdur. Bu maślaĥatı baǾżı envāǾ-ı

Çenār: Meşhūr olan aġaçdur ki ekŝeriyā

gūne sikişe mahāreti olan zevātdan

şehrler ve ķaryeler içinde ve śu

istifsār

kenārlarında biter. [74a]

idinmek

Çeşme-i leźźet-güşā: Maķśad eşǾārıdur.

kitābdan olursa daha tafśillice taķrįre

[248a]

iķtidārları vardur. [36a]

Çetr: Çādır ve çādır ķubbesi ve ortasına

Dāmen-i tertįb girān: Śāĥib-i hediye olan

dirler. Meŝelā güllerüŋ berglerinden

āheste-dāmen

tezyįn olan ķubbesine ve ortasına daħı

eyledügine işāretdür. [122b]

çetr-i gül dirler. [108a]

Dāniş:

Çįn: Meşhūr olan Çįn ve Māçįn

mutaǾaśśıbįndür. [158b]

mülkidür. [70a]

Dār: Dıraħt-ı siyāset dimekdür. [75b]

Çü

bįd

ħançer

Buyurduġı

mādām

ez-miyān
ki

bįd

keşed:
dāǿimā

olınsa

ĥaķįķātini

mümkindür.

Murād

maǾlūm

ǾAle’l-ĥuśūl

hediyesin
meclis-i

taķdįm
Ǿulemā-yı

Dār: Murād semāvāta Ǿurūclarıdur. [87b]
Debūr:

Maġribden

esen

yel

şāħlarını aşaġa āŝār keźālik nergis daħı

maǾnāsınadur. [65a]

bįminden ħançeri elinden ve miyānından

Deġā: Ĥįle vü ħudǾa maǾnāsınadur. [79a]

düşürür, dimekdür. [120b]

Delķ-i murād: Murād yamalusı yaǾnį

Çü

ġonçe

pür-zer

kon:

İşāretdür

Ǿābidüŋ Ǿibādeti Ǿivażında maŧlūbı olan

ġoncenüŋ ĥavśalası toħm-ı zerd ile

cennet ü mā-fįhādan kināyedür. [92a]

memlū olduġına. [119b]

Der ü dįvār: TaǾbįri daħı şundan

Çün bįrūn āyem: ǾUhdesinden nice

kināyedür ki naķķāşān dįvārlara güller

geleyüm dimekdür. [4b]

naķş iderler. Ve daħı yıl on iki ay gül ü

D

şükūfeye Ǿālem-i ĥasretde iken feyż-i

Dāġ: Murād ĥālet-i mestlikdür. [133a]

bahār ile gül keŝret bulduķda śıbyān u

Đaĥĥāk: Đaĥĥāk-ı Mārį dimekle bir

nisvān elinde deste deste güller pejmürde

şāhuŋ ismidür. [174b]

ve der ü dįvārlarda üftāde vü endāħte

Đaĥĥāk: Gülici ve ħandān maǾnāsınadur.

olduķlarına telmįĥdür. [189a]

[175a-175b]

Der-āyed der-ĥicāb: Ġāǿibe münķalib
olur, dimekdür. [25a]
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Der-ceyb-i

ziyān:

ceybine

Destān-serā-yı yek naġme: Bir naġme vü

dimekdür. Ceyb-i ziyān ki bāzār-ı cān-ı

terānenüŋ ĥikāyesini ırlayıcı dimekdür.

Ǿāşıķdur. [2a-2b]

[90b]

Derd-hem-dūş:

Żarar

Derd

ile

hem-Ǿinān

Dest-ber-dil neh: Elüŋi gögsi üzerine

maǾnāsına. [219b]

vażǾ eyle, dimekdür. Murād iskāt ve

Der-i endįşe-ħāne: ǾAķl yataġı ķapusı ki

ķurutmaķdur. [148a]

baş ve ķalb ve cümle vücūddur. [54b]

Dest-i Bārį-i ümįd: Ümįdüŋ iǾāne vü

Derįçe-i

müsāǾadesiyle dimekdür. [53b]

maşrıķ:

Ǿaleyhi’s-selāmuŋ

Ĥażret-i
Yed-i

Mūsā

Beyżā’sına

işāretdür. [91b]
Der-nežāre-i

Dest-i bįniş: Keşf-i esrār ve ruǿyet-i
envār-ı Ǿaşķa iķtidār o liyāķati olan el

maǾnā:

MaǾnānuŋ

dimekdür ki murād dįde-i bāŧın ve dest-i

nežāretinde yaǾnį fikr ü Ǿaķl u dįdem ile

kerāmetdür. [125a]

taħayyül ü tefekkür eyledügüm maǾnā

Deycūr: Ķatı žulumātlı gice dimekdür.

nežāretinde dimekdür. [90b]

[66b]

Der-şeved:

iĥtimāli

Deyr: Kilįsā ve mücerred keşįşlerüŋ

mümkindür. Dāl’ı “rā” ile mażmūm

meskenlerine dirler. “Zünnār” maǾlum-ı

oķınsa “dür” olur dāl’ı “rā” ile meftūn

Ǿālemiyān olan zünnārdur ki anı ehl-i

ķılınsa žarfiyet içün olur. İçinde intiķāl

küfrüŋ zenānı ve keşįşler āyįn-i beŧālet-

ider, dimekdür. [127b]

ķarįnlerini

Dervāze: Śoķak başına ve bāġuŋ ķapusı

baġlarlar. Ve ehl-i İslām’da bir ŧāǿife

cānibinden kināyedür. [124a]

vardur ki ol ipi maħfįce iǾtibār iderler.

Deryā-bār: Deryā yaġdırıcı dimekdür.

[243b-244a]

[87a]

Deyr-i muġān: Āsitān-ı mürşiddür ki bi-

Deryūze: Sāǿil dimekdür. [94b]

eyyi-ĥāl ol maĥalde ħuşūǾ u ħużūǾ ile

Dest ber-sine nihed: Didügi şol işāretdür

ĥareket itmek gerek. [221a]

ki bir şaħś ġayrıdan bir memdūĥ kelimāt

Dırāzį dest-i sitem: Murād žulm ü taǾaddį

veyā

eli dimekdür. [82b]

bir

İki

śūret-i

maǾnāya

dil-firįb

istimāǾı

icrā

içün

miyānlarını

eŝnāsında yanında bir ferd-i āħer var ise

Dįbā: Kemħā, gezį ve bir nevǾ yalın ķat

iskāt eylesün içün sįnesine el urur.

aŧlāsa dirler. Ve kebāǿir-i ǾAcem ekŝeri

[130a]

andan ķaftān giyerler ve şuǾarāsı daħı

Destān: Ĥikāye vü efsāne vü ĥįleye

libāsı medĥ itmek murād eylese, dįbā

dirler.

taǾbįriyle medĥ iderler. [251a]

Murād

ħod-sitāyįlikden

Ǿibāretdür. [165b]
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Dicle: Meşhūr olan ırmaġuŋ adıdur.

Ǿaleyhi’l-laǾne śūret-i insāna ĥulūl ve

Lįkin bu maĥalde deryā-yı raĥmet-i bį-

marįż-i meźkūruŋ maŧbaħında aşçılıķ

pāyān-ı Ħudā’dur. [179b]

mahāretiyle cümle Ǿindinde maŧbūǾ u

Dįdār: Yār müşāhedesi ki ol bir

maķbūl olmışidi. Bir gün kendisine didi

devletdür ki ġayrıya beŋzemez. [93a]

ki:

Dįdebān: Muĥāfıž maǾnāsına ise de bu

marażuŋa dārū inşā ider isem beni ne

maĥalde

Ǿaŧiyye

ġāretgerān

dimekden

Pādişāhum
vü

derdüŋe

iĥsān

ile

devā

ve

beyne’n-nās

Ǿibāretdür. [157a]

maġbūtu’l-aķrān idersüŋ diyicek, bu

Dįde-i maǾnįyet: Senüŋ dįde-i bāŧınuŋ

vesvese kendine ġāyetde ħoş gelmegin

dimekdür. [62b]

andan Ǿilāc iltimās eyledi. Ħannās didi

Dil: Murād derūn-ı cennetdür. [126a]

ki: Senüŋ derdüŋe egerçi devā müşkildür

Dil-ārām: Göŋül eglencesi maĥbūba

ammā taħfįfi içün yevmiyye iki nev-

dirler. [109a]

resįde

Dil-güşāyedem: Ķalbüm yine açılsun ve

cigerlerin ve baǾżıların naķline göre

yine sürūr itsün. [51b]

beyinlerin śardurur iseŋ ol yılanlar ciger

Dil-i ħod mįħored: Hūn-ı cigerin yir.

ile taǾayyuş idüp sen anlaruŋ rencişinden

[22b]

āsūde

Direfş: ǾAlem maǾnāsına gelür ve bez

fuķarādan

maǾnāsına daħı gelür basmacılaruŋ ve

vālideynlerin küllį Ǿaŧiyye ile irżā vü

serrāclaruŋ

Bunda

ħoş-ĥāl idüp oġlanları źibĥ itdürüp

direfş-i Gāviyān şol öküz derisinüŋ

beyinlerin omuzlarına śardurup fi’l-

bayraġıdur ki Gāve didükleri āhenger

ĥaķįķa ol gün āsāyişde oldı. Pes ħuśūś-ı

anuŋla

eyledi.

meźkūrı baǾżı ricāl ile istişāre idüp didi

Nitekim naķl iderler şöyle ki zamān-ı

ki: Eger ħalķdan zer ü dįnār ile oġlan

sābıķda memālik-i ǾAcem’de Đaĥĥāk

iştirā olınmaķ iķtiżā eylese dünyā

nām

yılan

ħazįnesi evfā degildür. Pes ķalem-rev-i

nevǾinden kerįhü’l-manžar nesne žuhūr

ĥükūmetde kāǿin memālik u ķurā

itmişidi. Maraż-ı meźkūruŋ defǾi içün

āhālįleri sālyāne ŧarįķiyle taķsįm idelüm

çār-gūşeden ĥukemā cemǾ ķılmışidi. Her

didükde cümle kibārı çār-nā-çār rıżā

ne ķadar dāǿ-i Ǿuđāline devā iderlerdi ise

virüp bir zamān ħalķuŋ evlādların

ol ķadar müzdād olmaķda idi. Bu vechile

böylece źibĥ iderlerdi. Đaĥĥāk’uŋ sākin

bir müddet mürūr idüp bir dürlü peźįrā-

olduġı beldede Gāve nām bir domuzcı

yı Ǿilāc olmadı tā şol vaķte dek ki şeyŧān

var idi. Bir gün anuŋ oġlanına daħı

āletlerindendür.

Đaĥĥāk’ı

ġaddāruŋ

mużmaĥil

omuzlarında
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oġlancıķları

olursuŋ,
iki

źibĥ

itdürüp

didükde

fi’l-ĥāl

nev-resįde

oġlanlar

nevbet irişüp bir oġlın alup źibĥ

Direng: Dal’uŋ kesri ve “rā” ile nūn’uŋ

eylediler. Bir zamān mürūrdan śoŋra

sükūnıyla bir demir veyāħūd ġayr bir

henūz meźbūĥ olan oġlın āteş-i firāķı

nesne üzerine pas ve jeng ŧurmaķ

dimāġında Ǿalev-gįr iken dįger oġlınuŋ

maǾnāsınadur. [141b]

nevbeti daħı irişince tįr-i şecāǾati kemān-

Direng: Ŧurġunluķ dimekdür. Murād

ı nāliş ü efġān şaśt iderek öŋinde

ġanį-i ġayr-ı seħā olanlardur. [145a]

yayılmış olan öküz derisin bir aġaca

Dirhem: Bunda şān-ı śūfįye kesb-i

sancaķ pāyesiyle ŧaķup belde ħalķına

noķśānįye dirler. [131a]

nidā ve mübāriz-i şehre śalā idüp didi ki:

Dūdmān: Lisān-ı Fārisįde ķavm u ķābile

Ĥadden efzūn tekālįf ü ħarāc edā

ve abā vü ecdāda dirler. Türkįde ocaķ ve

itmekde olduġumuzdan başķa evlād u

ocaķ-zāde didükleri gibidür. [162a]

aĥfādumuzı

Dūħte: Murād ziyāde göz diküp nigerān

geçürüp

daħı

ser-tā-pā

ĥasretü’d-dünyā

tįġden

ve’l-āħire

olmaķdur. [119b]

olaraķ bu ĥadd-i iǾtidāli tecāvüz itmiş

Duħter-i

olan žulmı ķaçana dek çekmek gerek?

ǾAcem’dür, şarāb dimekdür. [249a]

Pes

iden

Dūr-bāş-ı edeb: BaǾżı vüzerā vü kibāruŋ

gelsünler

serheng ü bevvābların Ǿāleme içerü

başını

bahādırlar

dįn

uġrına

benümle

bile

fedā

rez:

girmege

fitne žuhūr itmek cānlarına minnet

niǾmetümden ruħśat-ı mülāķāt yoķdur,

bilürlerdi. Fi’l-ĥāl on biŋden mütecāviz

gerü ŧuruŋ diyu Ǿitāb u ħiŧāb-ı Ǿāmdan

mübāriz cemǾ olup Đaĥĥāk’uŋ sākin

kināyedür ki fį-zamānına ekŝer-i kibār

olduġı sarāyı nįgįn-i ħātem gibi muĥāśır

ķapuları bu aĥvāli iktisāb itmegin ehl-i

idüp çend rūz cidāl ü ķıtālden śoŋra āħir-

Ǿarż bį-mal cühelā edeb-serā oldı. [211a]

i kār Đaĥĥāk’ı giriftār-ı bend ü zencįr ve

Durūġ: Şol yalan ki Ferhād vāķıǾ oldı.

envāǾ-ı Ǿuķūbāt u meşaķķat ile cānib-i

[50b]

saķara

Dūst: Murād Ĥażret-i Seyyid-i Kāǿināt

eylediler.

Pādişāhān-ı

olup

emŝāl-i

diyicek āhālį-i beldenüŋ ise bugün bir

tesyįr

māniǾ

Đurūb-ı

veliyyü’n-

müteǾaħħirįn ol deriden olan bayraġı

Ǿaleyhi efđalu’t-taĥiyyātdur. [126b]

bāǾiŝ-i nuśret addidüp gūn-ā-gūn cevāhir

Dūstį: Dūstluķ ve ülfet ü maĥabbetden

ü leǿāl ile tezyįn idüp vażǾ-ı ħazįne

kināyedür. [61b]

eylediler. Ve ismini direfş-i Gāviyān

Dūş-be-dūş-ı edeb: Edeb ü ĥayā ile

ķodılar,

muttaśıf olmaķdan kināyedür. [203b]

murād

livā-yı

nuśretden

kināyedür. [155a-156a]
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Dūş-be-dūş-ı ķader: Ķader-i ilāĥį ile

Efgār:

omuzı berāber ü müsāvį dimekdür.

kesrleriyle Ǿacz maǾnāsına istiǾmāl

[228a]

olınur. [104b]

Dūşįne: Giceye mensūb dimekdür. [33b]

EfǾį: Luġatde yılan dimekdür. Bu

Dūşįzegān:

maĥalde mızrāķ ucına müstaǾmeldür.

Ķızlar

dimekdür.

ve

Murād

bākireler
ķaśįdenüŋ

Elįf

ve

fā’nuŋ

sükūnı

ve

[108a]

ebyātlarıdur. [122b]

Efsūs: Ĥayf itmek ve masħaralanmaķ

Dü gurk: Didügi bunlara işāretdür ki

dimekdür. [90a]

iķlįm-i tende bunlar gurk-i ħūn-ħˇār

Eger be-ĥavśala nāzį: Didügi tecelliyāta

nevǾindendür. [147b]

tāb-āver olup kendiŋi bį-ħod itmez iseŋ

Dü lüǿlüǿ: Murād Ĥasaneyn’dür. [87a]

dimekden

Dürrāc: İsĥāķ ķuşına dirler ki aŋa Fārsįde

Manśūr-ı Ĥallāc vesāǿirleri tecellįyāt-ı

murġ-ı şeb-āvįz daħı dirler. Gice ile

źāta ŧāķat getüremedüklerinden sırrı fāş

ayaġından aśılup śafįran dururmış diyu

eylediler. [59a]

ekŝer-i nās bu ķavle źāhibdür. [241a]

Ehl-i baśįret: Ehl-i yaķįn dimekdür.

E

[104a]

EbǾād: EbǾād-ı ŝelaŝedür ki felegüŋ ŧūlı

Ehl-i kelām: Murād Ǿulemādur. [195b]

ve Ǿarżı ve Ǿumķıdur. [56a]

Ehl-i śudūr: Śol źevātdur ki ħiŧāb-ı

Ebr: Murād şeref ü şānlarıdur. [8a]

evvelde belį dimişlerdür. YaǾnį mādām

Ebr-güşāy: Ġażab iźāle olup ħande-

ki ervāĥ ħalķ olındı, kendilerine: Elestü

rūluķdan kināyedür. [171b]

bi-Rabbiküm? ħiŧab-ı Ǿizzet vārid olınca

Ebr-i maŧįr: Yaġmur buludı dimekdür.

kimi defǾa-i evvelįde “belį” didi, anlar

[87a]

śudūr ki ehlullāhdurlar. DefǾa-i ŝānįyede

Ecel-resįde:

Eceli

irişmiş

ādem

kināyedür.

Zįrā

selefde

ve defǾa-i ŝāliŝede belį diyenler anlar

dimekdür. [65a]

ehl-i şühūdlardur ki Ǿavāmu’n-nāsdur.

Ecsām: Cism’üŋ cemǾidür ki murād

[68b]

ecsām-ı ĥayvānātdur. [144b]

Ekĥel:

Edeb-āmūz-ı ķudsiyān: Melāǿike żābiŧi

ŧamardur ki ol ŧamardan ĥukemā iħrāc-ı

murād Cibrįl-i Emįn Ǿaleyhi’s-selāmdur.

dem ider ve daħı Fārisįde reg-i heft-

[55a]

endām dirler. Meŝelā baǾżı insān marįż

Edhem

ü

eşheb:

Beyāżlıķ

Ķolda

müşterek

didükleri

ve

olıcaķ dem-i fāsid olur. Ve belki

ķaraŋuluķdur ki nūr-ı żiyā ve žulumāt u

cünūnluġına bāǾiŝ olur. Ol vaķt ĥukemā

dücāǾdur. [48b]
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anı taħlįś itmek içün reg-i meźkūrdan

Eymen: Mūsā peyġamber Ǿaleyhi’s-

demini iħrāc iderler. [176b]

selāmuŋ

Elmās: Meşhūrdur ki ġāyetde ķatı ve

maĥaldür.

zehrnāk olduġından ħaśmuŋ ķalbine yād

ġayrısıdur ki Ǿaşķdur. [247b]

getürdi. Meŝelā bir ādem bir ādeme

Ez-ān-nefes:

ħuśūmet ü ĥased eylese elmās gibi göŋli

dimekdür. [64b]

ķatı ve zehrnāk olur. [70b]

Ez-ber-i mā: Ĥużūr u mülāķātumuzdan

Enverį: Mülk-i Ħorāsān’dan şuǾarā-yı

dimekdür. [58b]

selefden birinüŋ ismidür. Ve mülk-i

Ez-bes ki: TaǾbįri keŝret ü mübālaġadan

Ħorāsān cānibi şarķdadur. [137b]

kināyedür, ol ķadar ki dimekdür. [113a]

Enverį: ŞuǾarā-yı ǾAcem’den birinüŋ

Ezel: Murāđ cennāt-ı Ĥażret-i Ħallāķ ve

ismidür ki dįvānı daħı meşhūrdur. [48b]

Feyyāż-ı Muŧlaķ ervāĥ-ı nevǾ-i beşeri

Erġanūn: Bir nevǾ sāz ve çalġınuŋ

ħalķ idüp ve arađnā’l-emānete Ǿale’s-

ismidür ki ǾAcem’de ve Firenk’de daħı

semāvāti ve’l-arđı ŝümme Ǿarađahā

istiǾmāl iderler. [21a]

Ĥameleha'l-insānu fermān-ı vācibü’l-

Erġuvān: MaǾrūf aġacuŋ şükūfelerine

imtiŝālüŋ śudūrı anda ki ol emānet-i

dirler. [3b]

remzdür, bāġ-ı Ǿaşķa ebedden murād yā

Erinį: Cemāl-i bā-kemālüŋi baŋa ruǿyet

budur ki bi’ź-źāt kendisi bu Ǿālem-i

itdür, dimekdür. [87a]

fenāda śıfat-ı beşeriyetle mültebis olup

Erkān: Murād çār-Ǿanāśırdur ki ekŝer

Ǿāķıbetü’l-emr ĥaķķile ĥak ve deryā-yı

maĥalde Ǿanāśırı irāde eyledükleri vaķt

vaĥdete mülĥaķ olıncaya dek. Yā budur

erkān u çār-erkān diyu istiǾāre ŧarįķiyle

ki

beyān iderler. [191a]

tekūnu’l-cibālu ke’l-Ǿıhni’l-menfūş mā-

Erzān metāǾ-ı rū-yı dükān: Tüccār

śadaķı žuhūra gelüp ervāĥ-ı Ǿāşıķān

ŧāǿifesi dükkānı güşād eyledükde źį-

cemāl-i bā-kemāl-i şāhid-i ezele vāśıl ve

ķıymet emtiǾasını içerüde pinhān idüp

ervāĥ-ı śāliĥān u Ǿārifān ravża-i cināna

sāǿir bį-ķıymet eşyālarını rū-yı dükkāna

dāħil ve ervāĥ-ı kāfirūn u fāsıķān nār-ı

ruǿyet-i Ǿālemiyān itmek içün ķomaķdan

saķara taĥvįl olıncaya dek ki ol vaķt,

kināyedür. [211a]

külli şeyǿin yerciǾu ilā-aślihi mażmūn-ı

Evc: Ķubbenüŋ bālāsı ve üsti ol reng

münįfi yırtılup emānet-i bāġ-ı Ǿaşķ daħı

yüce köşkdür ve taĥt ve yaraşıķ

śāĥibine teslįm olınup bāġbān āsūde-ĥāl

maǾnāsına daħı gelür. [82b]

olup emānete Ǿadem-i ħıyānetinden nāşį

Evc: Merātib-i Ǿulyā dimekdür. [20b]
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bu

tecellį-i
Murād
Ol

kār-ħāne-i

Rabbānį

gördügi

vücūd

şehrinüŋ

vaķtden

berü

süst-esāsuŋ,

ki

ve

nice nice merātib-i Ǿulyā ve menāzil-i

maħdūmeŋüzüŋ

bālāya pādāş olur. [124b]

itdürürsem ne dürlü inǾām u iĥsānuŋuza

F

mažhar olur? Kelimātın tekrār idicek

Faġfūr: İsm-i pādişāhdur ki belde-i

daħı vaǾd-i Ǿažįmle dil-beste ķıldılar.

meźkūre mālik idi. [70a]

ǾAcūze-i merķūme daħı bir miķdār ĥelvā

Fāħte: Üveyik ķuşına dirler. [101b]

puħte ķılup bir ķaba ķoyup başına vażǾ

Farķ u ferķadān: İki ulu sitāre ismleridür.

idüp kūh-ı Ferhād’a iletdi. Ferhād-ı

[32a]

derdmend aĥvāli suǿāl idicek cevāb-ı

Farŧ: İfrāŧ u keŝret’den kināyedür. [81b]

durūġ-āmįzle gūyā oldı ki ey ferzend-i

Fāśıla: Nūr ile sāye arasında vāķıǾ

dil-pesend çekdügüŋ miĥen ü meşaķķat

eŝerdür. [64a]

hebā oldı ve derd-i Ǿaşķuŋda giriftār

Faśśād: Ķan alıcı cerrāĥa dirler. [26b]

olduġuŋ Şįrįn ecel-i mevǾūdıyla rıĥlet-i

Felek:

tabaķa-i

dār-ı beķā itdi, didügi anda elinde olan

semāvātdur ki mesken-i ǾĮsā Ǿaleyhi’s-

tįşeyi hevāya atup başına rāst gelüp telef

selām olup ķamerüŋ daħı devr-i dāǿimi

oldı. [51a]

ol tabaķadur. [35a]

Ferhād: ǾUşşāķ-ı dehrden bir ehl-i kemāl

Fer: Naķş u zįnete ve revnaķa daħı dirler.

imiş. Ve maǾşūķası Ermen ŧaġı nām bir

[149a]

ülkenüŋ begi ķızı idi. Ve ismi Şįrįn imiş.

Ferhād: ǾUşşāķdan biridür ki bir kibār

Ferhād dest-māye-i emel kār-sāz olıcaķ

ķızına dil-dāde olup kendine tezvįc içün

zer ü dįnārdan tehį-dest ü bį-behre

babasından ķızı ŧaleb itdükde gel şu kūhı

olmaġın

deş ve ardında olan ırmaġı bu cānibe ilet

Ferhād’a virmege giran görinmekle ol

diyu vaǾd-i Ǿažįm itdiler. Pes Ferhād

sevdādan

daħı

degildür,

sevdāsıyla bir emr-i Ǿaśįr ve kār-ı Ǿadem-

maķālesiyle ol kūhuŋ delmesine şurūǾ

i ĥuśūl-peźįre şevķ itmişlerdi ki eger sen

eyledi. Çend sene ol ħiźmetde oldı.

bunda seng-bārı raħne-zen dāmeni olup

Peder ü māder [ü] ħāheri Ferhād’uŋ

ŧaraf-ı āħerinden ırmaġı berü cānibe

himmet-i vālāsın görüp kūhı biri bir

iletür iseŋ kerįmemüz Şįrįn’i saŋa tenkįĥ

cānibine raħne idecegini manžūrları

idevüz. Ve illā bu duǾāya cāy-ı icābet

olduķda ġayrı bir tedbįrüŋ ĥuśūline şurūǾ

muĥāldür, didükde Ferhād-ı ġayret-ābād

eylediler tā ki ķızı virmeyeler. Ol eŝnāda

emr-i mezkūrı cāy-ı ķabūle yitürüp

Ǿacūze-i dehrden biri gelüp ķızuŋ peder

kūhuŋ düşmesine dāmen-i ġayreti der-

ü

miyān iderek bāǾde zamān kūhuŋ bir

Maķśad

Ǿāşıķa

māderine

dörünci

Baġdād

didi

dūr

ki:

Ferhād’ı
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abāǾ-ı
kef-i

almasından

Şįrįn
yed

imtināǾ

kerįmelerin
itdürmeleri

cānibinden bir cānibe dişlemesi ķarįb

Ferseng: On iki biŋ adım yire dirler.

olduķda fermūde-i abāǾ-ı Şįrįn olan

[143a]

umūrı yerine getürüp şįrįni ellerinden

Ferŧūt: Buŋamış dimekdür. [15a]

alacaġı maǾlūmları olınca bu umūruŋ

Ferzāne: ǾAķıllı ve feŧānetlü maǾnāsında

çāresini tedbįr itmek ehemm ü elzem

istiǾmāl olınur. [99a]

oldı, diyerek abāǾ-ı

Ferzāne:

dehrden

şįrįn Ǿacūze-i

birisiyle

müźākere

ǾĀrif

ü

śāĥib-zekā

maǾnāsınadur.

eyledüklerinde defǾ-i çāresine tedbįrin

Fesān:

iderüm, diyerek bir ŧabaķ ĥelvā ŧabħ

biledükleri bilegi taşıdur. [140b]

itdürüp ser-i menħūsesi üzerine vażǾ

Fevc: Bölük ve ŧāǿife dimekdür. [130b]

idüp Kūh-ken olduġı yire varup Ǿacūze-i

Fevvāre: Śādurvānlarda olan fısķiye

meźkūre Ferhād’a bir ŧaķım temelluķ u

dimekdür.

perestiş-i ħāŧırdan śoŋra āġāz-ı tesellį-i

münāsebetleri bu vechiledür ki nergis

ħāŧır itdi. Ve didi ki: Ey Ferhād, ecel-i

mānend-i fevvāre müteǾaddid nihāl

mevǾūdile Şįrįn fevt olup işbu ŧabaķda

śalduġıdur. [121b]

olan ĥelvāyı getürdüm tā ki rūĥına Fātiĥa

Feyż: Luġatde bir nesne ŧolup taşduġına

ve raĥmet oķuyasuŋ didükde Ferhād

dirler. [13a]

min-baǾd ĥayāt ĥarāmdur diyüp kūhı

Figār: Mecrūĥ dimekdür. [84a]

ĥafr itdügi tįşeyi hevāya berān idüp

FiǾl-i zen: ǾAvrat śanǾatı dimekdür.

inerken başına rāst gelüp kendini helāk

[36a]

eyledi, diyu meşhūrdur. [87b-88a]

Firāz: Yoķuş üsti maǾnāsınadur. [60b]

Ferheng: ǾAķl u şuǾūr dimekdür. [23b]

Firįfte: Aldayış maǾnāsınadur. [33b]

Fer-i devlet: Devlet żiyāsı vü revnaķı.

Furūġ-ı çehre: Çehrenüŋ ķızarılmasından

Murād

ki ol ĥālet-i infiǾālden ve ĥasedden

sāye-i

devleti

hümāyūn

Şemşįr

vesāǿir

Fevvāre

ālāt-ı

ile

ĥarb

nergisüŋ

olduġıdur. [97a]

serāhet eyler. [192a]

Ferįdūn: Śāhān-ı ǾAcem’den biridür ki

Fuśūl: Faśl’uŋ cemǾidür meŝelā senede

çarħ-ı ġaddāruŋ đarb-ı nįzesiyle dār-ı

fuśūl-i erbaǾa gibi ki faśl-ı vāĥidi üç ay

Ǿuķbāya rıĥlet itmiş. [38a]

bahār ve faśl-ı ŝānįsi üç ay yaz ve eyyām-

Ferķadān:

Bir

münevver

aħterüŋ

ı şiddet-i germā ve faśl-ı ŝālįsi güz ve

ismidür. BaǾżılar tenbįh olduġından iki

ħazān ve faśl-ı rābiǾi şiddet-i şitā vü berf

żiyālu aħterdür, dimişler. [120b]

ü bārāndur ki cümlesi on iki ay olur. Ve

Fermān-deh: İķlįm-i nažma pādişāh

Ǿinde’ś-śūfiyye bu çār-faśl çār-Ǿanāśıruŋ

dimekdür. [115b]

daħı muķābilidür. Şöyle ki bahārı
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rūzgāra ve yazı āteşe ve ħazānı hevāya

Ġayb: Āħirete işāretdür. [20b]

ve şitāyı ħāke mažhar düşürmişlerdür.

Ġāze:

Ve

Ķarılar anı yüzlerine sürerler. [69a]

çār-Ǿanāśır

daħı

çār-nefse

Gül-gūne,

ķızılca

dimekdür.

muķābildür ki anlar nefs-i emmāre vü

Gedye: Sāǿillik dimekdür. [13b]

nefs-i mülhime vü nefs-i levvāme vü

Genc-i şāyegān: Şol ħazįne-i bį-Ǿaded u

nefs-i muŧmaǾinnedür. [162b]

pāyāndur

Fürū şev: Lafžı luġatde egerçi aşaġa in

cānibinden şiddet-i muħālefet-i rūzgār

dimek ise de bu maĥalde yıķamaķ ve pāk

ile sefįne-i pür-zer ü dįnār gelmişdi.

eylemek

[33a]

maĥallinde

müstaǾmeldür.

ki

Şāh

Ħusrev’e

deryā

Ehline maǾlūmdur. [158a]

Gerdūn: Murād mekāǿid-i nefsānįdür.

Fürūz: Ķızarıķ maǾnāsınadur. [256b]

[153a]

Füsūn: Ĥįle vü ħudǾa dimekdür. [49a]

Germį-i

Fütūr: Bir şeyǿden ġınā gelmege dirler.

kināyedür ki murād şefķatdür. [143b]

[59b]

Germ-Ǿinān:

G

dizginlerdür.

Ġamkede: Ġam-ħāne dimekdür. [245a]

kināyedür. [106b]

Ġāşiye-bāfān: Atlar çullarını ŧoķıcı ki

Gevher:

Türkįde muŧāfçı dirler. [56b]

gevheridür

Ġavŧa:

Ŧalmaķ

maǾnāsınadur.

dil:

Göŋül

ķızġınlıġından

Luġatde
Murād

Maĥabbet
ki

ķızġın
tįz-reftārdan

ü

Ǿubūdiyet

bāǾiŝ-i

taķarrüb-i

İki

ilallāhdur. Ĥįn-i mergde insāna bāķį

ġavŧadan murād ŧūfān u rūzgār ǾĀd ve

ķalacaķ ol gevherdür. MıśrāǾ-ı ŝānįde

Ŝemūd ve Ŧūfān-ı Nūĥ Ǿaleyhi’s-

olan

selāmdur ki iki kez ġavŧa-zen-i baĥr-ı

dünyevįdür ki anı ŧuǾme-i pençe-i ecel

ŧūfān oldı. Pes bu keyfiyet işte emrüŋ

tebāh u maĥv eyler. [128a]

ħilāfından vāķıǾ oldı ki murād žulm ü

Gevher-furūş-ı

taǾaddįdür. Zįrā cihānuŋ defǾa-i evvelįde

mensūb

rūzgār ile ŧūfān olduġı keŝret-i fısķ u

işāretdür. [87b]

žulmden nāşįdür. Keźālik defǾa-i ŝānįde

Gevher-i nįm-sufte: Murād baǾżı şuǾarā-

daħı āb ile ġarķ olduġı ħilāf-ı emr-i Źü’l-

yı selefüŋ meżāmįn-i nā-tamāmlarından

celāl’den nāşįdür. Pes defǾa-i ŝāliŝde

kināyedür. [172a]

daħı cihānı başdan başa āteş iĥāŧa idüp

Gevher-i sūde: Ezilmiş ve dökilmiş

ħarāb olsa gerek. Bu Ǿalāmetler ise žulm

cevāhir dimekdür. BaǾżı emrāż-ı hāl ki

ü taǾaddįden neşǿet ider ki ħilāf-ı

defǾiçün anı eŧibbā envāǾ-ı devāya

Ǿadldür. [33a]

ķatarlar imiş. [245b]
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“gevher”den

murād

KenǾānį:

gevheri

śatıcı

gevher-i

KenǾān’a
bāzirgāna

Gevher-i yek-tā: Murād kendidür. [27b]

Ġubār-ı ān dergāh: ŞefāǾat içündür.

Girāmį: Aġır pahalu yerine istiǾmāl

YaǾnį ol mübārek dergāhuŋ ġubārı yüzi

olınur. [83b]

śuyu ĥürmetiçün dimekdür. [171a]

Girān-māye: Aġır ser-māye dimekdür.

Ġūl: Ġūl-ı beyābānį didükleri bir nevǾ

[74b]

yırtıcı ĥayvāndur. [37a]

Gįrāyį: Maśdardur ŧutmaķ ve gerü

Gūne: Bunda reng maǾnāsına istiǾmāl

çevirmeklik maǾnāsınadur. [165a]

olınur. [167a]

Gird: Ŧaraf maǾnāsınadur. Bālāda daħı

Gūşe girift: İstiǾāre ŧarįķiyle iĥtirāz üzere

źikri geçdi ki kāf-ı muǾceme ve rā’nuŋ

oldı, dimekdür. [89a]

sükūnı

ġubār

Gūşe-ber-şikeneş: Gūşelerini ķıvır ve

maǾnāsınadur. Derūnına kāf-ı ǾArabį ile

muǾanven eyle, dimekdür. Zįrā kibār-ı

meftūĥ oķurlar ise “şod” ve “oldı”

ǾAcem tāclarını giydükleri vaķt öŋüni

maǾnāsınadur. Ve eger kesr ile oķudurlar

eŋsesi ŧarafını ķıvırup yaraşsun içün

ise eŧrāf maǾnāsınadur. [86b]

müzeyyen ü muǾanven iderler. [65a]

Giriftem: Didügi kendime Ǿādet ü

Gūşe-i dāmen: Murād sāzendelerüŋ

muǾtād eyledüm yerine müstaǾmeldür.

kemānı veyā ġayr-ı gūne sāzları zįr-i

[50b]

dāmende ĥıfž itdükleridür. Zįrā ekŝeriyā

Girih: Dügüm ve büklüm dimekdür.

sāzendeler

[49a]

ŧaşırlar. [43a]

Girih: Müşkilāt dimekdür. [41a]

Gūşe-i destār: ŞāǾirüŋ gūşe-i destārında

Gįsū miyān-beste olmaķ: Kemāl-i ħˇāhiş-

olan büklüm murāddur ki içinde cāǿize

i yaġmā-yı sünbül ü gülden Ǿibāretdür.

aķçesin baġlar bu beytden fehm olınan

Nitekim efrād-ı nāsdan biri ħˇāhişle bir

budur

emrüŋ itmāmına saǾy u kūşiş eylese

destlikleri ĥasebiyle aķçe kįseleri bile

ibtidā kendine Ǿadem-i imtināǾ üzerinde

olmayup cānib-i memdūĥdan virilen

olan esbāb ve ġayrı māniǾ-i nižāma rabŧ

iĥsān aķçeleri gūşe-i destāra Ǿaķd iderler

eyler. Keźālik ĥūrįler ceyb ü baġallerin

imiş. [89a]

pür itmek içün geldüklerinde kendine

Gūşvār: Luġatde küpe maǾnāsınadur.

imtināǾ itmesün içün gįsūların miyān-

Lākin bu maĥalde cāmiǾlerde vesāǿir

beste ĥāżır u āmāde gelürler. [178a]

türbelere aśduķları āvįzelere dirler.

Gū:

[113a]

ile

fetĥa

Be-maǾnā

dimekdür. [28a]

oķınurlar,

ĥāline

terk

eyle,

ki

sāzları

şāǾirān-ı

zįr-i

dāmānında

ǾAcemüŋ

Gül: Murād dil-berdür. [192a]
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tehį-

Gül-dūz: Memālik-i ǾAcem ħalķı cübbe

Ĥabāb: Śu üzerinde ķabarcıķlara dirler ki

vü ħırķalarını envāǾ-ı gūne şükūfe vü

anı zevraķ Ǿad buyurmışlardur. [144a]

güller ile munāķķāş eyledükleridür ki el-

Ĥaddād: Luġatde demürci dimekdür.

ĥāletu hāźihį āyįn-i meźkūrı işlerler.

Murād bi’ź-źāt kendisidür. [50a]

[131a]

Ħadeng: Oķ yapduķları aġaca dirler ise

Gül-furūş: Luġatde gül śatıcıya dirler.

de murād oķdur. [168b]

Murād şöhret

Ĥadeŝān: Belālar dimekdür. [140b]

bulayum

diyu

ħod-

furūşluķdur. [145b]

Hādį: Reh-ber maǾnāsına istiǾmāl olınur.

Gül-geşt: Śįrāz’da vāķıǾ muśallānuŋ

[76a]

mesįrelü bir maĥaldür ve merĥūm Ħˇāce

Ĥādiŝe: Beliyye-i kevniyyeye dirler.

Ĥāfıž anda medfūndur. [226a]

Ĥads: Žann u taħmįn itmek ve sürǾaten

Gül-gūn: Hem ķanlu yaş ve hem ala ata

idrāk.

nisbet itmiş. [222b]

maǾnāsına ilķāǾ olınur. [180b]

Gül-i śubĥ: Gerçi luġatde śabāĥ güli

Ħāķān:

dimekdür. Lākin murād şemsdür. [103b]

Şirvān’da şuǾarā-yı selefden birinüŋ

Gül-i sūrį: Ķızıl ve reng-āmįz gül

ismidür. [136b]

dimekdür. [103b]

Ĥakįm-i

Gülzār-ı vaśl: Vuślat gülistānı dimekdür.

dimekdür. [69a]

Murād memdūĥ Ǿaleyhdür. [98b]

Ħākister: Murād faķr u rıżā ile iftiħār

Güm-rāhān: Đalālet yolını ŧutanlar. [70b]

idenlerdür. [158b]

Günāh-nāme:

Ħāk-sübĥa: Ŧopraķdan tesbįĥe dirler.

Günāh

defterlerini

Lįkin

bu

maĥalde

Diyār-ı

ezel:

ǾAcem’de

Ħālıķ-ı

ĥużūr
belde-i

lem-yezel

dimekdür. [93b]

Türkįde berş-benc didükleri tesbįĥdür.

Güźer: Bunda eŝer yerine müstaǾmeldür.

Ħalā:

[36a]

maǾnāsınadur. [98b]

Güzįde-nev: Kāf-ı ǾAcem żamme ve zā

Ĥalķa-i

ile kesr ü sükūnlarıyla ve nūn ile vāv’uŋ

muśįbetleriçün bir alay Ǿāşıķān māh-ı

fetĥa vü sükūnıyla nev-güzįde ve

muĥarremde mātem idüp merŝiyeler

ŧurfānda intiħāb olınmış nesneye dirler.

ķırāǿat itmek içün cemǾiyet ħalķasıdur.

[204a]

Nitekim źikrį yāħūd mātemįlerüŋ çille

H

ħalķası ola ki eyyām-ı meźkūrlar mürūr

Ħˇāb u şuǾūr: Beyne’n-nevm ve’l-

idince kendilerini anuŋla eziyet iderler.

yaķaža. [71a]

[247b]
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Ħālįlik,

“melā”

mātem:

memlūluķ,

Ehl-i

Beyt

Ħalluħ u Nevşād: İki şehrüŋ ismidür ki

Ħār-çįn: Düşürilmiş ħār u ĥāşākdur.

Ǿarūsları ve maĥbūbları ġāyetde ĥüsn-

Bāġbān anları bāġ kenārlarında çit yerine

dārdurlar. [56b]

dizerler. [124b]

Ħam: Dü-tā olmaķ. [11a]

Ĥarf: Murād kendi faħriyeleridür. [187b]

Ĥamel: Bālāda źikri mürūr eyledügi

Ĥarf-i Ǿaśā: Didügi şol rumūza işāretdür

şems Ĥūt’dan Ĥamel’e naķl idüp rūz-ı

ki Cenāb-ı Ĥażret-i Ħallāķ-ı Cihān

nev-rūzda anda cevelān eyler. [180b]

Ĥażret-i Mūsā kemāl-i Ǿažamet ü

Ĥamel: Şol burcdur ki güneş rūz-ı nev-

kibriyāya ħiŧāb buyurdı ki ķavluhū

rūzda

TeǾālā: Ve mā tilke bi yemįnike yā

Ĥamel

burcına

irer.

Niteki

naķlolınsa gerek [21b]

Mūsā, ķāle hiye Ǿaśāye, etevekkeǾū

Ĥamel: Şol burcdur ki şems burc-ı

Ǿaleyhā ve ehuşşu bihā Ǿalā-ġanemį ve

śūretden naķl idicek Ĥamele varur ve

liye fįhā meǾāribu uħrā. Diyüp ħatm-i

zamān-ı bahārda āfitāb anda cevelān

cevāb eyledügidür. [71b]

ider. [175b]

Ĥarf-i teng-māye: Yufķa māyelü müjde

Ħamyāze: İnsāna vāķıǾ olan ĥālet ki aŋa

ve söz dimekdür. [55a]

Türkį’de esnemege dirler. [3b]

Ĥarįr-i sepįd: Beyāż śandal u aŧlās

Ħān: Fārisįde vezįre dirler. “Ħān-ı

dimekdür. Lākin bu maĥalde beyāż

ħāķān” pādişāhlara nisbeti sebebiyle

hümāyūn murād ola. Zįrā mıķnaǾa

taǾbįr iderler. [97a]

hümāyūndan

Ħandānend:

Firįbend

maĥallinde

olur.

MıķnaǾa

ķarılar

yaşmaġına dirler. [117b]

müstaǾmeldür. YaǾnį ruǿyet itdürmezler,

Ħaśm-ı

dimekdür. [127a]

emmāredür ki envāǾ-ı śanāyiǾ ü bedāyiǾ-

Ħande ber-bāzįçe-i pinhān: Maħfįce

i menhiyāt ile iķlįm-i vücūd pādişāhı

oyuncaġa

olan rūĥ ve Ǿaķl-ı evvelüŋ ħaśm-ı

nisbet

ŧarįķiyle

istihzāya

bed-gevher:

Murād

nefs-i

almaġa dirler. [236a]

ķavįsidür. [147b]

Ħanŧal: Ebū Cehl ķarpūzına dirler.

Ħas-pūş: Śol āteşe dirler ki ħār u ħāşāk

[180a]

pūşįde olup ziyāde dūd-engįz olduġıdur.

Ħanümān: Be-maǾnā dūdmān. [5b]

Ve daħı riyā vü derūnında gizlü olan

Ħārā: Ķayġan ve mermer dimekdür.

nifāķa dirler. [180a-180b]

[29a]

Ĥassān:

Ħarçeng: Śu içince zindegānįlik iden

ǾArab’dan biridür. [13b]

maħlūķdan yengeç didükleri cānverdür.

Ĥaşem: Nižām-ı Ǿālem ve tertįb-i

[144b]

salŧanat dimekdür. [11a]
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Meşhūr

olan

şuǾarā-yı

Ħātemān-ı maǾānį: Selefüŋ Ħātem-i

idārede olmaz. Ancaķ ķalem ile müdįr-i

Ŧayy’ları dimekdür. [41a]

devlet oldılar. [13b]

Ħatm-i śunǾ: ŚunǾuŋ nihāyeti dimekdür.

Hemān: Teǿkįd içündür. Zinhār u āgāh ol

[168b]

dimekdür. [60b]

Ĥavādiŝ:

Ĥudūŝı

olan

āfetlerden

Hemegį: Be-maǾnā ser-be-ser dimekdür.

kināyedür. [105b]

[14a]

Ĥavādįŝ: Peyām u ħaber dimekdür. [15a]

Hemįşe tā: Dāǿimā olsun, dimekdür.

Ĥavādiŝāt:

[70b]

Žuhūrat-ı

kevniyye

dimekdür. [111b]

Hem-Ǿalāķa: Birbiriyle muǾārefe vü

Ħāver: Maşrıķ yeri dimekdür. [46b]

Ǿalāķa peydā itmege dirler ki rūz-ı rūsta-

Ħavf u recā: Beyne’l-ħavf u recāda

ħįzde āfitāb-ı Ǿalem-i Muĥammed’den

olduķlarıdur. [97b]

daha aġı olup ancaķ püsküline āvįħte

Ĥavśala:

Ķurśaķ

ve

derūn

cānibi

olınacaġını müşǾirdür. Zįrā Ǿalem-i

dimekdür. [12b]

Muĥammed Muśŧafā śallallāhu TeǾālā

Ħazef: Be-maǾnā sifāl. [27b]

Ǿaleyhi ve sellemüŋ ŧūlı tā-be-Ǿarş ve

Ĥāźıķ: Bir ĥāźıķ ve keskin ĥakįm

Ǿarżı tā-şarķ ve ġarb iken āfitāb elbette ol

dimekdür ki murād Ĥakįm-i Ezel’dür.

Ǿalemüŋ püsküliyle hem-Ǿalāķa olsa

[85b]

gerek. [86b]

Ĥażįż: Alçak dimekdür. Burada “ħāk-ı

Hem-Ǿinān-ı žafer: Žafere muķārin.

meźelletde” ħorluķda ķalmaġa dirler.

YaǾnį mužaffer dimekdür. [108a]

[175a]

Hem-seng: Ķıymetde berāber olan şeyǿe

Ĥażįż: Aşaġı maǾnāsınadur. Ammā

dirler. [183a]

burada rütbe-i ħorį ve meźellete düşmiş

Hem-serį: Hem-maǾnā dimekdür. [56b]

dimekdür. [20b]

Her lemĥa: Be-maǾnā her lahža ve her

Ĥazm: Luġatde ķaŧǾ itmek ve yab yab

daķįķa dimekdür. [29b]

yürimek. Lākin burada ĥükm-i nāfiz.

Herem: Pįrlik esbābına taǾalluķ iden

YaǾnį geçici ĥükm maǾnāsınadur. [114b]

Ǿavārıżātdur. Meŝelā esbāb-ı pįrįden biri

Heftüm

basamaķ

rįş-i dü-mūy ve ķāmet-i dü-tā ve rįħten-i

sākin

dendān u ferŧūtį buŋa ĥamāǿil daħı nice

nerdübāna

pāye:

Yedinci

dirler.

Murād

olduġumuz rūy-ı zemįndür ki ŧabaķāt-ı

esbāblar Ǿārıż olur. [16b]

Ǿarżuŋ fevķidür. [154b]

Ĥesābgāh: Cāy-ı maĥşer. [67a]

Hem tįġ ü ķalem: Didügi şuna işāretdür

Heştom: Sekizinci maǾnāsınadur. İşte

ki devletle kām-rān olanlar yalŋız tįġ ile

sekizinci cennetüŋ bahārı ki Mįr Ebū’l1311

Fetĥ’dür, būstān-ı cihāna geldi, yaǾnį

Ĥıżır: Murād mürşiddür. [129b]

fevt. [34a]

Ħıżır: Murād mürşid-i kāmildür ki

Hevā: Heves ü maĥabbet dimekdür.

mürįdi telķįn birle rāh-ı hidāyete ķor.

[63a]

[220b]

Hevā-yı dilüm: Göŋlüm maŧlūbı ve

Ĥıżır: Murād ol devrüŋ pįrleridür,

maķśūdı dimekdür. [49a]

dimekdür. [36a]

Hevdec: Maħfe ve meclisüŋ bālāsı.

Ĥilmet günāh-ı dūst: Ĥilmüŋ günāhuŋ

[144b]

dūstıdur. YaǾnį sebaķat raĥmeti Ǿalā-

Heycā: Muĥārebe dimekdür. [45a]

ġađabį mā-śadāķı üzre insāna maġfiretüŋ

Heyhāt: Yazıķ ve ĥayf maǾnāsınadur.

sārį olsun içün Ǿiśyāna ruħśat virdüŋ

[108b]

dimekdür. [7a]

Heyūlā: Cihān u mā-fįhādan kināyedür.

Ĥimāyet: Muĥāfaža maǾnāsınadur. [70a]

[181b]

Himmet: Ġayret maǾnāsınadur. [89b]

Hezl: İstihzā ve birini źevķlenmek

Ĥirbā: BaǾżılar dirler ki kediden ufaraķ

maǾnāsınadur. [93a]

bir ĥayvāndur śuda olur. Şems Ǿālemi

Hezl-ābād: Ħarāb yeri murād hezl ü

münevver idince ol daħı śudan ŧışra

masħaralıķ maĥalli dimekdür. [52a]

gelüp tā-be-aħşam āfitābı nāžır imiş ve

Hezl-ābād:

yaǾnį

baǾżılar daħı kerdenkele didükleri yılan

kepāze olmış belde ki murād ħarāblıķdan

nevǾinden çār-pā bir yeşil çıyāndur ve

kināyedür. [54b]

āfitāba

Ħırāş:

Hünerli

Ķazmaķ

maǾmūr

yoŋmaķ

kemālde

imiş

ve

ve

gözlerinde eŝer-i bürūdet olmaġla ekŝer-

ŧırmalamaķ dimekdür. Ammā murād

i evķāt āfitāba nažar idüp ħįrānda

taĥśįldür.

olurmış. [79a]

Ħırmen:

ve

iştiyāķı

Murād ħırmen-i

Ǿažamet-i

Ĥirbā: Bir nevǾ cānverdür ki şiddet-i

Kibriyādur. [6b]

bürde

Ĥırz: Nüsħa vü ĥamāǿil dimekdür.

ditremekdedür ve güneş çıķınca rāĥat

[127a]

idermiş ol sebebden ħurşįde müştāķdur,

Ħıyābān:

Bāġ

u

būstānlaruŋ

tāb-āver

olamayup

dāǿimā

dirler. [29a]

muĥāfažasıçün eŧrāfında bu yapılan ceyb

Ĥiśār-ı ābgįne: Şįşeden ķalǾa dimekdür.

ü ĥayvānātuŋ iśābet-i żarardan menǾ

[74a]

içün dikilen ķazıķlara daħı dirler. Ve

Ħiźlān:

daħı

maǾnāsınadur. [136b]

baǾżılar

bāġuŋ

civārı

derūnı

cānibine olan ince yola dirler. [124a]
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Bi’l-kesr

rüsvāylıķ

Ħod-rū giyāh: Ekilmezden kendi ĥāliyle

çend kelimāt-ı naśįĥat-āmįzi didükde yā

biten otlara dirler. [135b]

ǾAlį, ben eşref-i benān-ı Süfyān’um. Pes

Ħorūn: MaǾlūmdur ki Türkįde daħı

bu miŝillü kelimātı baŋa ħiŧāb itmek ne

ħorūn u bed-ħūy taǾbįr iderler. [84b]

ĥiddetdür, diyu redd-i cevāb idicek, ol

Ħoten: Ħıŧā ve Ħoten dimekle Çįn-i

źāt daħı ĥaydarāne bir naǾra-i Zühre-

Māçįn iķlįminde maǾrūf yerlerdür ki

şikāf urdı ki olduķları maĥalde vāfir

misk ol diyāruŋ āhūları nāfelerinden

kimesneler bį-ħod u bį-hūş yere düşdiler.

ĥāśıl olur. [106a]

MuǾāviye daħı ol naǾraya tāb-āver

Ħū kerdį: Ögretmiş ve taǾlįm eylemişsüŋ

olamayup ħūn-girifte olduġı ĥālde çehre-

dimekdür. [149b]

i nuĥūset-peyvestleri üzerine düşdi.

Ħubŝ-ı

Zuĥal:

Zuĥal’üŋ

naħslıġı

[232b]

dimekdür ki kevākibden Zuĥal u Mirriħ

Ħurde-i

sįmįn:

naħs-ı ekberdürler. Nitekim Şems saǾd-ı

gümüş

dimekdür.

ekberdür. [180b]

ġonceleridür

Ħudāyegān: Ulu ve śāĥib-devlet olan

[102b]

kimse dimekdür. [32a]

Ĥūr-nijād: Ĥūrį aśıllu dimekdür. [56b]

Ĥudūŝ u ĥādiŝe: Śoŋradan vücūda gelmiş

Hūrşįd:

nesneye dirler. [82a]

Cihān’dur. [13a]

Ĥudūŝ: ǾAks-i ķıdemdür. [15a]

Ħurşįd-i ezel: Be-maǾnā nūr.

Ĥudūŝ: Śoŋradan vücūd bulmış ve Ǿārıżį

Ĥūt:

dimekdür. [3a]

burçlarından bir burcuŋ ismidür ki göz

Ħuffāş: Yarasa dimekdür. Źerre ve

ve ķanı şems ol burca Ǿurūc idüp icrā-yı

ħuffāşa

aĥkām-ı vaķt-i rūzgār eyler. [46a]

temŝįl

itdügi

istihzādan

ki

Luġatde

Murād

dügüm

Murād

Felekiyyātda

ekelenmiş
şükūfe

dügümdür.

Ĥażret-i

Faħr-ı

iŝnā

Ǿaşer

kināyedür. [24b-25a]

Ĥużūr: Dünyāya işāretdür. [20b]

Ħūn-girifte: Luġatde ķanı ķurumuş,

Hüdhüd: Meşhūr alaca ve başı ŧaraķ

dimekdür.

maķrūzluķdan

mānendi ĥotozlu ŧayrdur ki Ĥażret-i

Ǿibāretdür. BaǾżılar murād MuǾāviye

Süleymān nebį Ǿaleyhi’s-selāmuŋ vaķt-i

laǾnetullāhi Ǿaleyhdür, didiler şöyle ki

salŧanatında çavuşı idi. [135a]

bir gün Selmān-ı Fārisį ĥażretlerinden

Ħülāśa-i taķdįr: Murād ħülāśa-i Ǿadl ü

Ŧūbā MuǾāviye müsteĥaķ-ı terbiye olup

Ǿadālet ve tertįb-i salŧanatdur. [32a]

emr-i

śallallāhu

Hüner-i müstaǾmel: Śol vaķt olur ki ehl-i

Ǿaleyhi ve sellem ile ǾAlį-i Ǿālį-ķadr

kemāl hünerin bir yerde ıžhār eyledükde

Ǿaleyhi’s-selām meǿmūriyeti mūcebince

tekrār bir āħer yerde daħı ol hüneri ižhār

Murād

resūlü’ŝ-ŝaķaleyn
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itmek ķaydında olur ise ol vaķt ol hüner-

İnbisāŧ:

i müstaǾmel olur. [186b]

maǾnāsınadur. Lākin bu maĥalde vüsǾat

Ħüsrevį:

Pādişāhlıķdan

kināyedür.

ve

Egerçi

genişlik

sürūr

u

maǾnāsına

nermlik

münāsebeti

[163b]

vardur. [91a]

I-İ

İnfiǾāl: Ħacālet peşįmānlıķ dimekdür.

Iżŧırāb: Ĥareket ü cünbiş maǾnāsına

[67a]

[42b]

İnķılāb: Munķalib olmaķ ki murād

İbā: Vazgelmek ve nefret eylemek

kāǿinātdur. [26a]

maǾnāsınadur. [100a]

İns ü cān: Murād ŧaǿife-i bāġį ve ŧāǿife-i

İcāzet: Ruħśat ve baǾżı kerre tecessüs ü

ġayr-ı bāġįye pādişāh olup cümlesini

ŧaleb

ŧarįķ-i śalāĥa ilķā itdügidür. [32a]

maǾnāsına

daħı

istiǾmāl

olınmışdur. [58b]

İntiǾāş: Medār-ı maǾāş ve ħoş dirlik ve

İĥtisāb: Sevāb ŧaleb itmek ve ĥesāb

važįfe yerine müstaǾmeldür. [151b]

istemek maǾnāsınadur luġatde. Ammā

İǾcāz: Luġatde ħārıķ-ı Ǿāde olan şeyǿüŋ

burada bālāda beyān olınan emr ü

žuhūrıyla ħuśemāyı ilzām u iskāt idüp

nehyüŋ ĥükmi dimekdür. [109b]

Ǿacze uġratmaġa dirler. [107a]

İksūn: Aśl luġatde aŧlās-ı maħśūśdur.

İǾcāz: MuǾcizeye mensūb dimekdür.

Rengi ķararaķ olur. [92b]

[18a]

İksūn-bāf:

Siyāh

esbābı

giyici

İrem:

Cennet

būstānları

dimekdür.

maǾnāsınadur. [92b]

Murādı kendi ķaśāǿididür. [18a]

İķtibās: Luġatde maşa. Bir maĥalden

İsteftaĥū: Ey ŧālib-i dįdār-ı yār olan bį-

veyā bir ġayr āletle āteş almaġa dirler ki

ķarārlar! Sizüŋ içün ħayrlar fetĥ ü güşād

ol āletüŋ kendisinde hįç eŝer yoġiken

oldı, dimekdür. [58a]

śoŋra kendisine eŝer ĥāśıl olur. Ve’l-

İstibǾād:

ĥāśıl bir nesne bir ġayr nesneden nūr

maǾnāsınadur. [55b]

yāħūd dįger bir eŝer aħź itmege dirler.

İstiġnā: Māsivāya Ǿadem-i iltifāt u

[113a]

iǾtibārdan kināyedür. [250a]

İmkān: Mümkināt u maħlūķ dimekdür.

İştiķāķ: Yarıķ ve bir nesneyi sūret-i āħere

Vücūbü’l-vācib lā-yaĥtāc ilā-ġayrihį ve

tebdįl itmege dirler. [47a]

kāǿin bi-źātihi bir şeyǿ ki kendi źātıyla

J

mevcūd

Jājħā: Beyhūde lāf urma dimekdür. [19a]

olup

ġayrınuŋ

maħlūķ olmaya. [11b]

vāsıŧasıyla

Bu

maĥalde

gümān

Jem: Ġam u ġuśśa dimekdür. [12b]
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Jeng: Pas dimekdür. MıśrāǾ-ı ŝānįde

maķśada fırśat vāķıǾ olıcaķ murād

vāķıǾ

süricilikdür. [93a]

“jengār”

zümürrüdįn

maǾnāsınadur. [101a]

Kān: Luġatde maǾden dimekdür. Lākin

K

murādı yā budur ki Ǿulemā-yı fuħūl ola,

Ķadem be-seng zed: TabǾįri muŧlaķ bu

yāħūd fünūn-ı Ǿilm ola. [222a]

mādde vücūd bulsun ve elbette nüfūź

Ķānūn: Bir nevǾ çalġu ismi ammā bunda

żāyiǾ olmasun içün ayaķ baśdı, dirler ki

muǾayyen maǾnāsında müstaǾmeldür.

Türkįde daħı müstaǾmeldür. [99a]

[40a]

Ķadem-sūde: Aşınmış ve sürünmiş ayaķ

Kār-ħāne: Kār-ħāne-i Ǿālemdür. [6b]

dimekdür. [52b]

Ķaśabü’s-sebķ:

Kāf, nūn: “Kün” emrinüŋ “kāf”ı vü

dügünlerde aśup andan at yarış idüp her

“nūn”ı dimekdür ki murād nūn gibi

kim ilerü varur ise aśķı alur. [104b]

infiǾālden

Ķaśr: Murād göŋüldür. YaǾnį envāǾ-ı

egrilüp

mānend-i

ħalķa

Şol

aśķıdur

ki

olmasıdur. [39a]

ħarābį ki ālām u ġam-ı maĥabbetdür ve

Kāfir: Küfrān-ı niǾmet-i Ǿaşķ u fāsıķdan

göŋlüŋ miǾmārı olduġına işāretdür. Zįrā

kināyedür. [130a]

Ǿāşıķuŋ ġalebe-i ħarābį-i Ǿaşķdan her ne

Kāfūr: MaǾlūm eczādur ki bir Ǿavrat yā

ķadar žāhiri pejmürde olursa ķaśr-ı dili

bir er ekl eylese recūliyeti maĥv olup

ol ķadar maǾmūr olur. [126a]

zürriyetinden münķaŧıǾ olur. [69a]

Ķaŧre: Murād öz nefsinden kināyedür.

Kām-ı cān: Cān murādı yāħūd cān

[129b]

dimāġı daħı olmaķ mümkindür ki murād

Kāvāk: Fāǿidesüz saǾy ve boş yire kūşişe

tecellį-i cemāl-i şāhid-i bezm-i ezeldür.

dir. [174b]

Yāħūd Cevher-i Kül’dür ki ol rūĥ-ı

Kāviş:

insānįdür ve rūĥ-ı insānį ise kesb-i

maǾnāsınadur. Lįkin bu maĥalde Ǿaķluŋ

istiǾdād iderek Ǿāķıbet źāt-ı muŧlaķa

tertįb-i muķaddemātından Ǿibāretdür.

rücūǾ idüp irāde-i ĥicāb-ı enāniyet refǾ

[179a]

olup

vaĥdet

Kavkav-ı kelįd: Kilįdi miftāĥ güşād

menziline ķadem baśmaġla iķtiżā-yı

iderken çatır çatır diyu virdügi śadādan

amāl-i Ǿāşıķān olan dįdār-ı yāruŋ hemįşe

kināyedür. [88b]

reǿyį vü merǾįsi olur. [146b]

Ķavs u ķuzaĥ: Ekŝer ilkbahārda yaġmur

Kām-rānį-i fırśat: Didügi fırśat her neye

yaġup kesildükde semāvātda žuhūr bir

olursa olsun gerek māl gerek ġayr-ı

ķaç renklü Ǿalāmetdür ki Türkįde

deryā-yı

bį-nihāyet

İsm-i

maśdardur

Meryem Ana ķuşaġı dirler. [121a]
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ķazış

Ķavs: ǾArabįde yay dimekdür. Lākin

Kelįm:

ķavs u ķuzaħ şol Ǿalāmetdür ki yaġmur

selāmdur. [59a]

sükūnet

Kenef: Ĥıfž u ĥimāye maǾnāsınadur.

bulduķda

çehre-i

āsumān

Ĥażret-i

Mūsā

Ǿaleyhi’s-

üzerine çekilür. Türkįde Meryem aŋa

[108a]

ķuşaġı ve alāyim-i semā daħı dirler.

Ker:

[143a]

sükūnıyla śaġır olana dirler. [47a]

Ķavvāl:

Śāĥib-ķāl

dimekdür.

Ve

Kāf-ı

ǾAcemįyle

ve

rā’nuŋ

Kesād: Ķaĥt ve bulınmaz ve revāyic

terennüm idici ve ġazel oķuyucı ve

olmaduġından kināyedür. [98a]

ırlayıcı daħı dimekdür. [26a]

Kesį gümān ne-zed: Bize oķuyandan hįç

Ķażā: Ki ĥükm-i ezel dimekdür. [65a]

ferd žannitmesün, dimekdür. [71b]

Kebāb-ı āteş-i cān: Bu cān āteşi puħtesi

Keşmįr: Diyār-ı Hind’de bir şehr-i Ǿažįm

olan kebāb, murād eşǾār-ı bālāġat-

ismidür. [27b]

şiǾārıdur. [253b]

Keştį: Murād sefįne-i vücūddur. [132a]

Kec neh: Şol fiǾle dirler ki ekŝerį ǾAcem

Kevākib: Seyyāre ki kevākib-i sebǾa-i

ve Daġıstan kibārları ĥālet-i sāmān ile

seyyāredür. [101b]

olduķları

Kevn ü mekān: Luġatde semāvātı āfāķı

ĥasebiyle

külāhların

egri

ķorlar. [96b]

iĥāŧa eyledügi cirm-i kāǿināta dirler.

Keç-nihād: TaǾbįri ǾAcemde ķāǾide-i

[77a]

külliyedür ki ħānlar ve ġayr-ı kibārlar

Kevŝer ü tesnįm: Murād memdūĥuŋ

āzürde-i dehrden bį-pervā ve şürūt-ı

güftār-ı şükr-niŝārlarıdur. [204a]

yesār ile beyne’l-emŝāl şöhret-intimā

Key: Ulu şāh dimekdür. [12b]

olınca iftiħārından ser-nihādesi olan

Ķıdem: Ezel maǾnāsınadur. [11b]

ķalpaķ ve ġayr-ı gūne melbūseyi egri

Ķıdem:

ķıvırup sāǿir nāsa nümāyişlik eylerler.

ķıdemiyyesi dimekdür. [86b]

[201b]

Kibriyā: Keźālik ĥukemā ıśŧılāĥātında

Keh-keşān: Āteş ile nemüŋ śanǾatı ki bir

maŧlab-ı meźkūr burhān u iŝbāt-ı śuġrā

daķįķalıķ māddedür. Meŝelā nemi āteşe

ile müsbet olmaduġı śūretde defǾa-i

taķarrub itdürseŋ fi’l-ĥāl maĥv olur.

ŝāniyyede getürdükleri Ǿaķlį burhān u

YaǾnį nem ile āteşüŋ miyānında olan

iŝbāta dirler. [128a]

śanǾat gibi dimekdür. [20a]

Kirm: Kesr-i kāf ile ibrişįm ķurdına

Kelām-ı mecįd: Ķurǿān-ı Ǿažįmu’ş-şāna

dirler ki göŋül dimekdür. [176b]

işāretdür. [66a]
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Ĥaķ

TeǾālā’nuŋ

śıfat-ı

Kirm-i pįle: İbrişįm ķurdı dimekdür ki

Lüġa’da żamm-ı ķāf u teşdįd ile

kemāl bulduķda kendini ibrişįm ile śarar.

mażbūŧdur. [32b]

[94a]

Kūre: Luġatde āteş ocaġı ve demürci

Kişver-i žulmet: Maķśad Hind’dür ki

ocaġı ve kūre-i nār dimekdür. Murād

anlar siyāhdur. Ve libāsları daħı ġāyetde

ǾUrfį’nüŋ derūnıdur. [50a]

kirlü pasludur. [157a]

Küĥl tuĥfe: Ol göze tūtiyā gibi keşįde

Kiźb-i bį-peder: Bu söz Türkįde daħı

olınacaķ hediye ki murād Ǿaleyhi’s-

meşhūrdur ki yalanuŋ babası yoķdur,

selāmuŋ medĥi eşǾārıdur. [63b]

dirler.

Küĥl: Dįdeye keşįde olınan sürmeye

Murād

temelsüz

olduġına

işāretdür. [92b]

dirler ki

Ķoŧās: Ŧonanmış atlaruŋ gerdenlerine

üstüħˇānların iĥrāķ idüp yaparlar. Şįr ile

aśduķları raħta dirler. [115a]

küĥlüŋ

Köknar: Türkįde ħaşħāş didükleri otdur

cihetledür. [218b]

ki yapraġı üzerinden afyon dürerler.

Küĥl: Ķüĥlü’l-baśar didükleri śūretdür ki

[21a]

göze çekerler. Murād vāķıf-ı esrārdan

Ķudret āhūsı: Murād dil-berdür ki cümle

kināyedür. [62b]

maħlūķdan bihter ü leźįź-terdür. [90b]

Küĥlü’l-cevāhirü’l-ebśār: Ehl-i baśįret

Kūft: Kāf-ı muǾceme ile daķ itmege

çeşmlerine küĥl-i cevāhir ki ħāk-ı

dirler. Meŝelā “Dūş yek şaħś der-i mā

merķad-i münevver Ĥażret-i Ħˇāce-i

kūft” gibi. [179b]

Ķanber ǾAliyyü’l-Murtażā Ǿaleyhi’s-

Kūk: Sāzda muǾtedil teller ismidür ki

selāmdur. [76b]

sāzendeler arasında maǾlūmdur. [17b]

Külāh-ı

Ķumrį: Lisān-ı Türkįde daħı “ķumrį”

maĥalde bir nāfiźü’l-ĥikem şāĥne temŝįl

dirler. Bir ķuşdur ve ekŝer ve her evķātda

idüp ħazān didükleri şāĥnenüŋ tācı ki ol

serv aġacı üzerine mekān ider. [90b]

tāc eşcāruŋ zerd olmış evrāķlarıdur.

Kungure: Burc maǾnāsınadur. [77b]

[83b]

Ķurāś: Ħalāś vezninde ism-i bābūnedür

Kümeyt: Ŧoru ata dirler. [68b]

ki

Küreng: Bir nevǾ keskin ve kūhlān atdur

ǾArabįde

uķĥuvān

ve

Türkįde

ekŝer sürmegerler arslan
vech-i

ħazān:

münāsebetleri

Gūyiyā

ħazānı

papadya nevǾinden śıġır gözi ve ķoyun

ki

gözi

memleketlerinden gelür. [141b]

ve

nebātdur.

śıġır
Gerçi

papadyası
bābūne

didükleri
muŧlaķ

anlar

bu

ekŝeriyā

bu

ǾArab

Küreng: Vaķtine irmiş ata dirler. [84b]

papadyadur. Lākin muśannif Ǿindinde

Küsūf:

Ǿuķĥuvān bābūne-i kārdur. Kenzü’l-

meşhūriyyeye dirler. [131b]
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Şemsüŋ

ŧutulduġı

Ǿalāmet-i

L

Leylā ile Selmā: Murād bālāda źikri

Lābeger: Temelluķ ve yaltaķlanmaķ

sebķat iden śıfat-ı vücūb ve śıfat-ı imkān

gerek dimekdür. [17a]

ola ki Leylā-yı ķıdem śıfat-ı vücub ve

Laĥn: Śavt u śadā dimekdür. [47a]

Selmā-yı ĥudūŝ śıfat-ı imkān ola. Selmā-

Lāhūt: ǾĀlemullāh ve Ǿālem-i ķābe

yı ĥudūŝ ve biri Leylā-yı ķıdemdür ki

ķavseyndür. [140b]

murād kelime-i şehādetdür. [11b-12a]

Lā-mekān-seyr: Murād eşǾāruŋ kemāl-i

Leylā-yı

iǾtibārından rubǾ-i meskūna neşr ü lāyıĥ

Kibriyā’dur. [12a]

olduġıdur. [137b]

LuǾbetān-ı Fireng: Fireng’üŋ luǾb idici

LaǾl: Leb-i cānāndur ki laǾl gibi surħdur.

maĥbūbları dimekdür. [143b]

“Ħaŧŧ-ı sebz” daħı ol laǾl-i lebüŋ eŧrāfına

Lübb ü lübāb: Bir nesnenüŋ içi ve ħāliśi

nüvişte-i kilk-i ķażā olan mūy-ı nev-

ve beyni dimekdür. [26a]

žuhūrdur. Ve ol mūy-ı nev-žuhūra

M

istiǾāre ŧarįķiyle “ħaŧŧ-ı sebz” tesmiye

Māde küleng: Ŧurnanuŋ dişisine dirler.

itmişlerdür. [230a]

[143b]

Leb

ne-gezem:

Ŧudak

yalamam

ķıdem:

Murād

Cenāb-ı

Māh-ı KenǾān: Murād Yūsuf peyġamber

maĥallinde istiǾmāl olınur. [146a]

Ǿaleyhi’s-selāmdur. [125a]

Leb-i bām: Ŧam kenārı dimekdür. Murād

Māh-ı naħşeb: ǾAceb İbni MuķannaǾ’uŋ

nihāyet-i semāvātdur ki anda ġurūb

ķuyı içinde eczā ile įcād eyledügi

vāķıǾ olur. [215b]

māhdur.

Len terānį: Muħāŧabun-bih ħiŧābdur

revnaķlıġı irerdi lākin müddet-i Ǿömri

ruǿyet idemezsüŋ, dimekdür. [87a]

daħı altı aydan ziyāde olmamışdur.

Leşker-i eĥād: Birer birer olan Ǿasākir

[137b]

dimekdür. Leşker-i duǾā ki leşker-i

Maĥmil: Żamm-ı mįm ve sükūn-ı ĥā-yı

eĥāddur. [54a]

muǾceme ile tüyli ķaŧįfe ve tüyli ķızıl ve

Levĥaşallāh: ǾArab Allāh aŋa yaramaz

yeşil ĥavlıya daħı dirler. [177a]

göz degürmesün ve aŋa vaĥşet virmeyüp

Maĥmūd u Ayāz: Bu maĥalde źikr

anı ĥıfž u emānında maśūn eylesün

olınduġı hem leŧāfet-i maǾnā ve hem

yerinde istiǾmāl iderler. [183a]

vezne muŧābıķ geldüginden vāķıǾ olmış.

Levĥ-i mezār: Mezār ŧaşı üzerinde olan

Sulŧān Maĥmūd Ġaznevį ki kütüb-i

ħaŧ yāħūd ol ŧaşuŋ kendisi ki murād

muǾteberelere mesŧūrdur ki Ayaz’uŋ aślı

Ǿāşıķuŋ ķalbinüŋ levĥasıdur. [92a]

dihķān-zādedür. Lākin pādişāh eŝnā-yı
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Egerçi

altı

sāǾatlıķ

yire

şikārda anı rāst gelüp naķş itmiş. Andan

dįdenüŋ

alup kendine vezįr idinmişdi. [108a]

müteĥarrik yerlerinden kināyedür. [82b]

Mānį: Meşhūr bir nāķķāşuŋ ismidür ki

Megesān: Meges’üŋ cemǾidür murād

kitāblarda

maħlūķdur. [141a]

meźkūrdur.

Śūret-nigār

mufaśśal

ve

oynāk

ve

śūretger ve śūret naķş eyleyici dimekdür.

Meges-rān: Türkįde siŋeklik didükleri

[94b]

āletdür ki anuŋla kibār meclisinden

MaǾcūn: Murād şāhid-i ŧabǾuŋ taĥśįl

siŋekleri ŧard iderler. [134b]

eyledügi

Men: Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-selāmuŋ

cevāhir-i

kelimāt

u

meżāmįnden Ǿibāretdür. [173a]

duǾāsı

MaǾnā: Murād cān u bāŧın cānibi

ŧarafillāh nāzil olan ķudret ĥelvāsına

dimekdür. [62b]

dirler. [248a]

MaǾnā-yı ĥuceste: Murād bālāda źikri

Men: Ķudret ĥelvāsına dirler. “Selvā”

sebķat

bıldırcın ķuşı dimekdür. Bu daħı Tįh

iden

maǾnāyı

müşāhededen

berekātıyla

ümmetine

kināyedür ki ol bezm-i vālāyı ĥālet-i

śaĥrāsında

Ǿaşķda görmiş idi. [62b]

Ǿaskeriyle āteş-i ķaĥŧ u ġalā ile ĥayrān u

MaǾnā-yı pinhān: Kenz-i żamįrinde

ser-gerdān olmış iken bereket icābet-i

meknūz

duǾā-yı Mūsā’dan menzil-i āsumān bir

olan

esrār-ı

ħafiyye-i

ilāĥiyyedür. [251a]
MaǾneviyān:

Ervāĥ-ı

Mūsā

min-

Ǿaleyhi’s-selām

gūne eŧǾimedür. [200b]
maǾnevįler,

Menşūr: Fermān-ı istiķlāl ve berāt-ı

dimekdür. [40b]

meserret-iştimāl dimekdür. [62a]

MaǾreke: Ceng ü cidāl yeri dimekdür.

Menşūr: Neşr olmış. YaǾnį śaçılmış

[21b]

maǾnāsınadur. [72a]

Māye-i nāz: Nāz u kirişme ser-māyelü

MeǾād: İǾāde olınacaķ maĥaldür ki

maĥbūb dimekdür. [106a]

Ǿuķbādur. Zįrā “Külli şeyǿin yerciǾu”

MażcaǾ: Yatacaķ ve maĥall-i mesken

mażmūnı üzere ervāĥ-ı Ǿālem āħirete

dimekdür. [39a]

rücūǾ iderler. [54b]

MebdeǾ: Başlangıç ki murād dünyādur.

MeǾāric-i efkār: Fikrlerüŋ Ǿurūc idicek

Zįrā āħirete müteǾallıķ her ne ise

maĥall.

mebdeǾi dünyādandur. [54b]

mülāĥažası dimekdür. [145a]

Medhūş: Bį-ĥūş ve Ǿaķlı gitmişe dirler.

Meǿŝūr: Eŝerlenmiş ve maħlūķ olmış

[20b]

maǾnāsınadur. [69a]

Mefāśıl: Ķollar ve parmaķlarda vāķıǾ

Merdān:

maķŧaǾ ve oynaķ yerlere dirler. Bunda

źātdur. [157b]
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YaǾnį

Murād

fikrüŋ

Ǿārifān-ı

nihāyet-i

ĥaķįķat-i

Merg-i çeşm-i nįm-ħˇāb: Daħı nįm-ħˇāb

Meşhed-i baħt: Baħt merķadi dimekdür.

çeşmüŋ mergi ve ölümi ki murād Ǿarūsuŋ

YaǾnį benüm ħˇābįde ve mānend-i

çeşm-i maħmūrānesidür. [22a]

murād olan baħtuma dimekdür. [189a]

Merkez: Bir kāruŋ şol evcine dirler ki

Meşiyet: İrādetullāh dimekdür. [16b]

ŧaraf-ı āħeri eŧrāfı devr idüp ol bir maĥal

MetāǾ-ı derd: Derd ü elem metāǾı

ŝābit-ķadem olup aślā yerinden ĥareket

dimekdür. [2a]

itmeye. Nitekim “merkez” insān başında

MetāǾ-ı rūy-dest: Bāzirgānlar ħalķa

ħaŧŧ-ı istivāsıdur ve ol zevāl bulsa, vücūd

nümūlık

vįrān olur. [215a]

pįşgāhında ķoduķları metāǾa dirler.

Merŝiye: Mātemlerde girye-i hāy hūy ile

[160b]

źikr eyledükleri ħazįn kelimātdur. [140b]

Mevhūm: Göziyle görmek muĥāl olup

Merŝiye: Şol ķaśįdeye dirler ki anı ĥüzn

vehm ile idrāk olınan noķŧa-i śaġįreden

içün nažm itmiş olalar. Meŝelā ehl-i

kināyedür. [199a]

ŧuruķ dervįşānuŋ Ĥażret-i Sipeh-sālār-ı

Mey-i neşāŧ: Buyurduġı maĥabbetullāh

Evliyā şehįd-i dest-i Kerbelā İmām

bādesidür ki andan nūş aślā ħumār-ı

Ĥüseyin

ġamı yimez. [213a]

ibni

ǾAliyyü’l-Murtażā

göstermek

içün

dükkānuŋ

rađiyallāhu Ǿanhümā ĥaķķında mübtelā

Mınŧıķa: Luġatde ķuşaķ dimekdür. Lākin

olduķları meśāǾibi beyān iderek āh u

murād budur ki āsumān üzerinde ħaŧŧ-ı

efġānların evc-i semāya çıķardıķları gibi.

istivā olup şems anuŋ üzerinden güźer

[201b]

ider ve ķuşaķ gibi keşįde bir eŝerdür. Aŋa

Mesįr-i vücūd: Vücūduŋ mesįregāhında

ħaŧŧ-ı mınŧıķa diyu ism virmişler. [82a]

yaǾnį śafĥa-i vücūdda dimekdür. [65b]

Mıśdāķ: İsm-i āletdür. Delālet idecek

“Müǿeŝŝir” nidā-yı śıfāt ve ķudret-i ālih

ālet ve taśdįķ idecek ālet gibi. [69b]

teǿŝįr idicidür ki vücūd meydānı ķudret-i

Mıżmār:

ālih ile vücūd bulmışdur. [65b]

dimekdür. [104b]

Mesned: Murād bāġçedür ki serv anda

Mıżrāb:

sāyebānın bıraġur. [102b]

tāziyānelerinden kināyedür. [40a]

Mesned-i

Cem:

Murād

Ĥażret-i

At

ķoşdurduķları

meydān

Sāzendelerüŋ

đarb-ı

Micmer: Buħūrdān dimekdür. Murād

Süleymān’uŋ mesnedidür. [9a]

maġz-ı dildür. [41b]

Meşhed: Şühedānuŋ şehįd olup medfūn

Midĥat-endįşān: Memdūĥuŋ Ǿaśrında

olduķları maĥal dimekdür ki cāy-ı ħazen

bulınan meddāĥlara işāretdür. “Bįnį” bu

ü ħarāb yer dirler. [95b]

maĥalde ĥāżır bulınmaķ ve dāǿim
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bulınup görinmek maǾnāsına aħź olınur.

Muġān: TaǾbįri ħoşdur. Zįrā muġān āteş-

[163a]

perest olur ve muġān siyāh-pūş olduġı

Miġfer: Mįm ve ġaynuŋ sükūnı ve

gibi benefşe daħı keźālik siyāh olduġı

kesrleriyle mücādele ve muĥārebe güni

münāsibdür. [102a]

mübarįzānuŋ başlarına giydükleri zırh

Muĥįt: Murād baĥr-ı muĥįt. [21a]

ŧasıdur. [46a]

Muħmel: Yeşil ķaŧįfe murāddur. Egerçi

Mihr: Maĥabbet ü şefķat dimekdür.

luġatde tüyli ve śaçaķlı nesneye dirler.

[182b]

[181a]

Mihrgān: Faśl-ı ħazāna dirler. [159a]

Mū-keşān: Śaçından ķavrayup ŧışra

Mihr-giyāh: Türkįde Ǿāşıķ otı didükleri

çeküp atmaķdan kināye. Ve daħı nev-

bir otuŋ ismidür ki Ǿāşıķlar anuŋla iftiħār

Ǿarūsı ħūn-ālūd ve mū-keşān mevcgāh-ı

iderler. [95b]

ħūna atmaķ taǾbįri ħayl-i şāǾirāne kelām

Mihribān şeved: Birbirine “muĥib ü

vāķıǾ

müştāķ şevend” yerine istiǾmāl olınur.

mevcgāh-ı ħūna çekegeldükleri cümleye

[50b]

Ǿāşikār bir keyfiyetdür. [4b]

Minķār: Bunda burnın baġlamış yüriyüp

MuǾallim: Murād Cenāb-ı Feyyāż-ı

burnın yire ŧayaduġından kināyedür.

Muŧlaķ’dur. [125b]

[112b]

Murġ-ı āteş-ħˇār: Āteşi ekl idici ve āteşe

MiǾcer: Ķarılar śaçlardan bir bölük

ŧalıcı bir nevǾ ķuşdur ki Türkįde

baġlayup

semender

ve

bükilüp

omuzlarına

śardıķlarıdur. [47a]
MiǾyār-ı

suħan:

olmışdur.

ķuşı

Zįrā

dirler.

nev-Ǿarūsı

Gerçi

ismi

dįvānlarda ve tevārįħlerde meşhūr. Lākin
Şāh-ı

müteveffāya

cismini görmiş yoķ. [84b]

rāciǾdür. YaǾnį kemālāt ve eşǾār-ı güher-

Murġ-ı Ǿaķl: ǾAķıl ķuşı dimekdür. [2b]

āŝāruŋ miǾyārı ve meĥeki idi, dimekdür.

Mūsiķār: Bir nevǾ düdüklerdür ki

[18a]

Türkįde mısķal dirler ve ķapurġalar gibi

Mįr Ebū’l-Fetĥ: Kemā-źekernā şāhān-ı

birbirine muttaśıldur. [82a]

ǾAcem’den birinüŋ ismidür ki ǾUrfį’nüŋ

Mūşān:

ekŝeriyā memdūĥıdur. [44b]

dimekdür. Murād şol iddiǾā-yı şāǾirį

Misk: Murād ħāl-i dil-berdür. [90b]

idenlerdür ki selefüŋ eşǾārından nihānį

Mįş: Luġatde ķoyun maǾnāsına ise de bu

serįķa idüp ħod-sitāyişlik iderler. [224b]

maĥalde źikr-i irāde-i ĥāl nevǾinden

Mübāriz-i

olmaġla ħˇāhişāt-ı nefsāniyyeye dirler.

bahādırları dimekdür. [97b]

[147b]

MüddeǾį: Ħaśm dimekdür. [49a]
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Mūş’uŋ

Ǿadl:

cemǾidür

ǾAdl

ü

śıçanlar

Ǿadālet

Müflic: Endāmı süst ü żaǾįf olan kişi.

Nāf: Māverāǿü’n-nehr’de bir nevǾ āhū

Bunda “müflic” Ǿamel ve ĥareketinden

göbeginden ĥāśıl olan misk dimekdür.

ķalmış, dimekdür. [140a]

[81b]

Mühendis: Ǿİlm-i hendeseye mahāreti

Nā-güvār: Hażm olmayan Ǿilāc ki kemāl-

olan şaħśdur. [25a]

i şiddet-i zehrden kināyedür. [75a]

Mühmel:

dimekdür.

Nāhār: Sofra maǾnāsınadur ki insānuŋ

“Mühmel” bi’ż-żam luġatde terk olınmış

ġalebe-i Ǿaŧşından ĥāśıl olur. Ve henūz

ve şol kelām ki ħilāf-ı müstaǾmel ola. Ve

ķarnı aç olan kimse maǾnāsına daħı

daħı şol ĥarf ki noķŧası olmaya, ĥarf-i

dirler. [89b]

mühmele dirler. Noķŧası olan muǾceme

Nāhįd: Zühre yıldızına dirler. [82a]

didükleri gibi. [188a]

Naħl: Luġatde ħurmā aġacına dirler.

Mühre: Şeş-beş oyunın oynarken ġuruş

Murād bu ķaśįde-i kehribārdur. [139a]

gibi kemikden nesnelerdür. [44b]

Naħvet: Ġurūr u vaķūr maǾnāsınadur.

Mükaĥĥal: Żamm-ı mįm ile sürme-

[93a]

dānlıġa dirler. [177b]

Nāķa: Deve dimekdür ki murād lisāndur.

Mükevven: Var olmaķlıķ dimekdür. Zįrā

[11b]

tekvįndendür. [52b]

Nā-kesį feryād: ǾAdem-i istiǾdāduma

MülemmaǾ libās: Esbābınuŋ reng-āmįz

feryād dimekdür. [55b]

olduġına işāretdür. [214b]

Naķş-ı der ü dįvār-ı şikeste: Murād vįrān-

Mülk-i

ǾAmel-mānde

istiġfār:

Murād

Cenāb-ı

ħānedür ki ǾUrfį kendini irsāl-i meŝel

Ġaffāru’ź-Źünūb’dan kināyedür. [94a]

eylemiş. [8a]

Münhį-i reǿyet: Senüŋ emrüŋ emri ve

Naķş-ı ders: Murād meslek-i Ǿāşıķān u

ĥākimi dimekdür. [57a]

Ǿārifāndur

Müsebbiĥān: CemǾdür, tesbįĥ idiciler,

münkiridür. [236a]

dimekdür. [105b]

Nāmeem: Didügi kendi teǿlįfidür. [110b]

Müsellem: Be-maǾnā lāyıķ [24a]

Nāmiye: Ķuvve-i nāmiyedür ki cemādāt

MüşaǾbid: İsm-i fāǾildür ki şuǾbede-bāz

u meǾādinüŋ źātında büyük ĥāletidür.

dimekdür. [119a]

[177a]

Müşevveş: Śolmış maǾnāsınadur. [160a]

NaǾt: Luġatda aĥvāli vaśf itmege dirler.

Müşterį: ŦabįǾatında nerm ü germ ü

[70a]

muǾtedildür. Dāǿimā feraĥ virür. Merįĥ

Nāśiyezār: Meŝelā sebzezār ve gülzār

germ ü ħuşkdur. [242b]

gibi

N

maǾnāsınadur. [86b]
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ki

istiǾmāl

ehl-i

olınur.

žāhir

anuŋ

Secdegāh

Nāžım-ı Şirvān: ǾAcem’den bir büyük

yüce ve gövdeleri ķıllu ve rengleri gök

beldenüŋ ismidür. Nāžım ol beldede

ve ķılları ķızıl ve başlarınuŋ iki yanında

medfūn

yüz ve iki yanınnda gözi var. Biri hem

bir

şāǾir-i

śāĥib-kemālüŋ

maħlaśıdur. [228a]

erkek hem dişidür. Her biri ŧoġurur. İkisi

Nebį: Murād Ĥażret-i Faħr-ı Kāǿināt

bir fili ŧutarlar yerler. Henūz ŧoymazlar.

Muĥammedü’l-Muśŧafā

Be-ġāyet bükrek olurlar. Faķįr, bunı

Ǿaleyhi

efđalu’s-śalavātdur. [85b]

luġatde bulup taĥrįr eyledüm. Ammā

Ne-giriftį: Taĥśįl eylemedüŋ dimekdür.

şāriĥ

[62b]

Buyurmışdur. [115b]

Neheng:

dirler.

Nesr: Luġatde kerkes didükleri ķuşdur.

ismidür ki ekŝeriyā deŋizde sefįneler

Lākin bu maĥalde rūy-ı āsumānda tūb-ı

andan iĥtirāz üzere olurlar imiş. [144a]

müterākim olan encüm dimekdür. [108a]

Nehįb: Yaġmā ve ķapmaķ ve ġalebe

Neşǿe: Leźźet dimekdür. [109a]

çalmaķ maǾnāsına daħı baǾżen istiǾmāl

Nevā: Āh u efġān ile žāhir olan āvāza

olınur. [205b]

dirler. Ve bir maķāmuŋ adıdur ki Ǿilm-i

Nehr-i selsebįl: Cennet ırmaġıdur, bu

mūsiķį bilene maǾlūmdur. “Ĥudā” deve

maĥalde ġāyet ħoş taǾbįr vāķıǾ olmışdur.

girānį-i ĥamlden bį-tāb olup yoldan

Zįrā muĥriķ-ı nār olan kişinüŋ devāsı āb-

ķalmaķ eŝnāsında iken devecisi deveyi

ı cārįdür. [162a]

taĥsįn ü sitāyiş iderek envāǾ-ı naġamāt

Nergis: Meşhūr şükūfedür ki şuǾarā

ile ırladuġını gūş idicek ġayrete gelüp

nergis taǾbįriyle maĥbūblaruŋ dįdelerini

tamām-ı

ŝenā iderler. Rengi śarıya māǿildür.

ķalmaz imiş. [159b]

İçinde toħm yeri beyāżdur ve dįde-i

Nevā:

maĥbūba beŋzer. Ve ġonce iken ķabları

maǾnāsınadur. [164b]

sebzdür ve bir dal üzerinde beş altı Ǿaded

Nevĥa: Feryād u fiġān dimekdür. [34b]

şükūfe güşād eyler. [116b]

Nevk: Süŋü ve mızrāķ ve kiriş ve ķalem

Didügi

didükleri

ismine

balıġuŋ

Nergisvār:

Timsāĥ

meymūn

nergis

şükūfesi

menziline
Azıķ

ve

dek
rızķ

revişinden
u

ķısmet

uçlarına dirler. [134a]

dibinde ŧırnaķ-miŝāl beyāż olduġına

Nev-Ǿarūsān-ı ġamet: Senüŋ ġuśśa vü

işāretdür. [94a]

elemüŋ nev-Ǿarūsları dimekdür. [4b]

Nesnās: Esedį rivāyet ider: Hindistān’da

Nev-resān-ı çemen: Çemende nev-žuhūr

Serendįb ķatında bir yüce dāġ vardur.

iden nebātāt u şükūfeler, dimekdür.

Źāt-ı āhuvān dirler. “Neŝnās” ol ŧaġda

[121b]

çoķ olur bir nevǾ maħlūķdur. Boyları
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Ney: Murād ādemdür. İçinde feryād iden

Nuŧķ-ı mā: Didügümi murād murād-ı

rūĥ-ı insānįdür ki ezelde cevher-i źāt ile

Ķurǿān-ı Ǿažįmu’ş-şāndur ki Ĥażret-i

olup

ilbās

Resūl’üŋ ism-i şerįfi źikr olınduķça

eyledükde, mufāraķat u cüdā vāķıǾ

taǾžįmle źikr olınduġına işāretdür. [63b]

olınca şikāyet eyler, dimekdür. [235a]

Nücūm: Ŝābit ĥareket itmez ve yirinde

NezǾ: Ĥālet-i nezǾ ki rıĥlete bir sāǾat

ķāǿim olan sitāreler dimekdür. [121a]

ķalaraķ dimekdür. [93a]

Nüh mesned: Ŧoķuz taħt dimekdür ki

Nigār-ħāne-i Erjeng: Çįn ü Medyen’den

sebǾa semāvāt u ŧabāķdur. [154b]

bir naķş-ħāne ismidür ki cemįǾ-i śūretger

Nükhet: Rāyiĥa-i ŧayyibe dimekdür.

ve nāķķāşlar anda śanǾat icrā idüp Mārūn

[30a]

olurlar. [94b]

Nükte-gįrį-i nāmūs: ǾĀr u nāmūsuŋ

Nįlūfer: Ekŝer śu biter şükūfesi māǿį bir

remmāzlıgına dimekdür. [89b]

otuŋ ismidür. [191a]

NüǾās: Imızġanmaķ ve kendine her

Nįm-pāye: Yarım baśamaķ ve nįm-pāye

nesneden fütūr gelmek ve ħumār ve

olur sebǾun şidād yedi ķat gökler,

gevşeklik ile esnemek maǾnāsınadur.

dimekdür. [52b]

[113b]

Nim-pūşįde: Śol maĥalde istiǾmāl iderler

Nüvįd: Muştuluķ maǾnāsında istiǾmāl

ki ħovardalar binişüŋ bir ķolın bir ŧarafa

olınur. [102b]

śarķduķlarıdur. [171b]

Nüzhet: Bezm ve gökceklik ve sürūr ve

Nįreng: Dāstān u destān-ħˇān ve ĥįle vü

zįnet ü ŧarāvet maǾnāsınadur. [148b]

cāźūluķ ve efsūn-ħˇānlıķ maǾnāsına daħı

Ǿ ()ع

gelür. [189a]

ǾAbher: Nergis şükūfesine dirler. [47b]

Nįreng: Ĥįle vü naķş dimekdür. [144a]

ǾAbįr: ǾAnber ķoķulu dimekdür. [43b]

Nişābūr: Yemen’de bir şehrüŋ ismidür ki

ǾAfvet ŝevāb-ı düşmen: ǾAfv u keremüŋ

anda dāǿimā lerze-i zelzeleden tehį

ŝevāba düşmendür, dimekdür. Meŝelā

degildür. [67a]

fülān

Nįze-i Behrām: Sitāregāndan birinüŋ

düşmendür dirler ki keŝret-i cūd u farŧ-ı

ismidür ki cellād u ķattāl-ı felekdür.

seħāsından kināyedür. [7a]

“Behrām” zamān-ı sābıķda bir pādişāh-ı

ǾAhd: Be-maǾnā zamān [66a]

ķahramānuŋ daħı ismidür ki ġāyetde

ǾAķįde: Be-maǾnā ĥüsn-i Ǿaķįde ve

śāĥib-mızrāķ imiş. [215b]

iǾtiķād. [69b]

śoŋra libās-ı

beşeriyeti

Nūr-ı ĥayret: Vālih ü ĥayrānlıķ nūrı
dimekdür. [2b]
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şaħś

itmegine

ve

altunına

ǾAķįm: Ķıśır dimekdür. Murād bir lafž ki

Ġayrınuŋ Ǿaybın taĥsįn itmek maǾnāsına

aślā maǾnā cānibine güźer itmemiş ola.

degildür. [150a]

[194b]

ǾAyb-ı āteş bįnį: YaǾnį anuŋ Ǿaybını

ǾAķl-ı

evvelįn:

CemǾdür.

Murād,

görürsüŋ didügi andan saŋa ĥicāb u ĥayā

Cebrāǿįl ü Mįkāǿįl ü İsrāfįl ü ǾAzrāǿįl

vāķıǾ

olmaķ iĥtimāli vardur. [209b]

muǾayebātını görürsüŋ, degildür. [150a]

ǾAķl-ı faǾāl: ǾAķl-ı Ǿāşir ki irāde-i

ǾIŧaf:

efǾāldür. [38b]

ferrāceler ü kerrākeler ve baǾżı gezįden

ǾAlem: İsm ü şöhret maǾnāsınadur. [73a]

cübbelerüŋ

ǾĀlem: ǾĀlem-i vücūddan kināyedür ki

dikerler. Ve ekŝer śarı aŧlās ve ķızıl gezį

mümkinātuŋ Ǿaynıdur. [151a]

zincif dikerler. Ehline maǾlūmdur. Ve

ǾĀmest:

Muĥįt-i

Ǿām

olmışdur,

olur,

dimekdür.

Türkįde

“zincif”

eteklerin

iç

Anuŋ

dirler

ve

ŧaraflarına

omuz başı ve cānib-i Ǿıŧafu’r-racul

dimekdür. [35a]

düzinde dikerler ise de maǾnāsınadur.

ǾAnāśır: Felegüŋ Ǿanāśır-ı erbaǾasıdur.

[113b]

Meŝelā kūre-i ħāk ve kūre-i āb ve kūre-i

Ǿİllet-i

hevā ve kūre-i nār gibi. [144b]

ħiŧābında

ǾArbede-cū:

kināyedür. [69a]

Fitne-cū

maǾnāsınadur.

[107a]
ǾArūs:

evvel:

Elestü

vāķıǾ

bi-Rabbiküm?

olan

cevābdan

Ǿİmāme: Şol şāldur ki Ǿulemā vü
Murād

nev-žuhūr

elfāž

u

meşāyıħ anı omuza ve başa örterler.

maǾnādur. [111a]

[78b]

ǾAşķ: Be-maǾnā beyābān-ı Ǿaşķ ki

Ǿİmāret: Merķad-i saǾādetden kināyedür.

sālikleri olan Ǿuşşāķ-ı sāde-dilān hestį-i

[77a]

dünyevįden

Ǿİnān: Dizgin burada “irħā-yı Ǿinān”

Ǿüryān

u

ġāret-

şodegānlardur.

iĥtiyārı elden bıraķmaġa dirler. [140a]

ǾAtse: ǾAksırmaķ dimekdür murād oķ

Ǿİnān-fikende: Dizginleri śalıvirerek ki

yaydan çıķup çat itdügidür. [16a]

ziyāde taǾcįlden kināyedür. [61a]

ǾAŧse: Aŋśırmaķ maǾnāsınadur ki murād

Ǿİnān-ı rikāb: Murād cevher ü seħā ve

bir nesnenüŋ rāyiĥası ziyāde müǿeŝŝir

śāĥib-i ġanįdür. [145a]

olınca insāna Ǿaŧse getürdügi beyāndır.

ǾĮsā-nefesān:

[126a]

Ǿibāretdür. [228a]

ǾAyb-cū: ǾAyb istemek. YaǾnį ĥayā vü

ǾĮsevį: ǾĮsā Ǿaleyhi’s-selāma mensūb

ĥicāba

muǾcizler, dimekdür. [52a]

giriftār

olmaķ

dimekdür.
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Murād

ehlullāhdan

ǾÖmr-i Nūĥ: Murād bütün Ǿömrüm,

Pāye-şumār: Baśamaķları ve pāyesini

dimekdür. [50b]

taǾdād iderek dimekdür. [52b]

ǾUķde: Dügüm dimekdür. Bu maĥalde

Pehlū:

derk ü fehmi śuǾūbetle olan emrden

dimekdür. [82a]

Ǿibāretdür. [179a]

Pejmürde: Ehl-i Ǿaşķdan kināyedür.

ǾUķde: Müşkilāt murāddur. [13b]

[88b]

ǾUmūm: ǾĀmme ve kāffedendür; keŝret

Pejmürde: Śolmış maǾnāsınadur. [73b]

ü cumhūr maǾnāsınadur. [4a]

Penbeį neh: Panbuķ ķo ve istimāǾ

ǾUnśūr-ı men: Benüm vücūdum Ǿanāśırı.

itmemek içün ŧıķa ve ķapa dimekdür.

YaǾnį vücūdum māyesi. [68a]

[151b]

ǾUŧārid: İsm-i sitāredür ki ol dāǿimā

Pence-i ħurşįd: Didügi ħurşįde nažar

āfitāb ile bile gezer ve kātib-i felekdür.

eyleseŋ göze pençe görinür. Ve göz

[23a]

şuǾlesi pençesinden ħurşįdi bakamaz.

ǾUŧarid:

ŦabįǾatında

Kātib-i

felekdür.

mümtezicdür.
Kātibler

aŋa

Yan

ve

ķapurgalar

ŧarafı

[78a]
Pençe zi-mūm: Mūmdan pençesi olsa

müntesibdür. [243a]

yerine müstaǾmeldür. [53a]

ǾUzza vü Ĥubel: Zamān-ı Seyyidü’l-

Pervįn: Meşhūr aħterdür ki ĥukemā aŋa

Beşer śallallāhu Ǿaleyhi ve sellemde

ħūşe-i āsumān diyu ism virmişler. [116a]

süfehāǾ-ı Mekke Beytullāh içine vażǾ

Peykān: Oķ ve mızrāķ demresine dirler.

idüp perestiş eyledükleri eśnām-ı bed-

Fi’l-vāķıǾ peykān ġonce resmindedür.

encām lā-şeyǿüŋ isimleridür ki śumnāt

R

diyu meşhūr-ı Ǿālemiyāndur. [178b]

Rāz-dār: Sırra vāķıf dimekdür. [53b]

P

Refte: Bunda geçmiş maǾnāsınadur.

Pā der-gilem: Ayaġum çamurdadur,

[100b]

dimekdür. [83b]

Rehā kerdem: Terk ü tesellüm eyledüm,

Pār: Luġatde geçen sene dimekdür. [92a]

dimekdür. [61a]

Pās: Pāsbān’dandur. Bekçi ve şāĥne vü

Reh-ber:

żābiŧ dimekdür. [114b]

maĥabbetdür ki bāǾiŝ-i vāśıl-ı ilallāhdur.

Pāy ber-ser zed: TaǾbįri ġafletden įķāž

[43a]

eylemekden kināye. [190b]

Rehed: Ħalāś u selāmet maǾnāsınadur.

Pāy kem ārem: Bunda nice girü

[123a]

ķalayum, maǾnāsınadur. [84b]

Remād: Kül dimekdür. [65a]
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Murād

ħulūś-ı

Ǿaşķ

u

Reng ü bū: Murād Ǿadāletden žuhūr iden

Rūz-nāme-dār: Rūz-nāme yazıcısı ve

şādlıķ ve sürūrdur. [121a]

tįmār berātları taĥrįr iden defter-dārlar ve

Reşĥ-i

ķalem:

Ķalemden

aķan

kātibler dimekdür. [97b]

mürekkebüŋ terligi dimekdür. [14b]

Rümĥ: Mızrāķ ve süngü dimekdür. [46b]

Rev-ā-rev: Yüriye yüriye dimekdür. Ve

S

hücūm dimekdür. [45b]

Śabūĥį: Mey-ħorlar miyānında śabāĥa

Reyĥān: Be-maǾnā feslegen [9a]

mensūb olan śahbā-yı gülgūndur. Gice

Ridā: Śūfįler omuzları üzerine śalduķları

bāķį ķalup Ǿale’ś-śabāĥ anuŋla renc-i

şāldur. [145b]

ħumārların defǾ iderler. [101a]

Rįze-i ān-rā: Ol Ǿaşķ u maĥabbet

Śad ķarn: Nesilden nesile, soydan soya,

sofrasınuŋ ufaķları ve ķırılmışlarını

kıyamete kadar kināye ola. [196b]

dimekdür. [4b]

Śad-dāġ: Şiddet-i Ǿaşķdan kināyedür.

Rūbāh: Tilkü didükleri vaĥşį ĥayvāna

[30a]

dirler. [167b]

Sāde: Tāze-rū oġlan dimekdür. [36a]

Rūĥāniyān-ı

Ǿilm:

Murād

sākinān-ı

Śadr-ı śudūr: Teǿkįddür, śadruŋ śadrı ve

nühomįn āsumān-ı Ǿilm olan ervāĥ-ı

śadruŋ serįri dimekdür. [62a]

melāǿikdür. [211a]

Śafĥa: İle tįġuŋ vech-i münāsebetleri

Rūĥullāh: Yā budur ki murād Cebrāǿįl

Fetĥ Sūresi āyetlerinden bir āyeti tįġuŋ

alehi’s-selām ola. Yā budur ki ǾĮsā ibn

bir ŧarafına zeber eyledükleri iledür.

Ǿaleyhi’s-selām.

[221a-221b]

Lākin

ǾĮsā

olmaķ

sezādur. Zįrā melāǿik-i Ǿižām cism-i

Śafĥa-i taśvįr: Murād śafĥa-i mümkināt

laŧįfdür. Keyfiyet-i Ǿaşķ ise beşere

ve levĥa-i maħlūķāt-ı Ǿālemdür. [239b]

maħśūśdur. Egerçi baǾżılar Cebrāǿįl’i

Śaf-ı

iħtiyār eylediler, lākin çendān münāsib

çıķarduķları maĥalle dirler. [123b]

maĥal görinmez. [127a]

Śāĥib: Murād memdūĥdur. [187b]

Rustāy-ŧabǾ: Ķarye āhālįsi ŧabįǾatlu

Saķf-ı günbed: Türbe-i saǾādetüŋ saķfı

dimekdür. [90a]

yüceliginden kināyedür. [77a]

Ruŧūbet: Neşve dimekdür. [29b]

Saķįm: Be-maǾnā nā-mizāc. [16a]

Rūy-der-rūy: Hem-Ǿinān maǾnāsınadur.

Śanādįd-i ǾAcem: ǾAcem kibārı ve rükni

[180b]

dimekdür. [8a]

Rūz-ı ezel: Andan evvel kān-ı Ǿadem bir

Śandal: Şol yaġdur ki baş aġrısına ve

lafž-ı bį-maǾnā idi ve hįç mümkināt

şiddet-i ĥarārete istiǾmāl iderler. [27a]

maǾlūm degil idi. [9b]
1327

niǾāl:

Dāra

girüp

pā-pūş

Saŧĥ: Bir nesnenüŋ istivāsı vü ķubbesine

Sebel: Fetĥateyn ile gözde bir Ǿillet ĥāśıl

dirler. [111b]

olduķda seĥerleri ħˇābdan bįdār olıcaķ

ŚavāmiǾ:

ŚavmaǾanuŋ

cemǾidür.

müjeler bir nevǾ cerāĥat ile beste olduġı

Ħānķāh maǾnāsınadur. Ķuds-i ŧāhir

keyfiyete dirler. [179b]

dimekdür. [105b]

Sebk: Maśdarı eritmek “sebbāk” ism-i

Sāve: Keźālik ǾAcem memleketinden

fāǾildür eridici dimekdür. [174a]

birinüŋ

Ŝebt: Cerįde deftere ķayd itmege dirler.

ismidür

ki

Ħˇāce

Selmān

dimekle bir ehl-i kemāl andan žuhūr

[45b]

eylemişdür. [137b]

Sebū: Destį ve şarāb ķabı maǾnāsınadur.

ŚavmaǾa: Ǿİbādet-ħāne dimekdür. [29b]

[72a]

Sāye

Sebük-rūĥ: Śaķįl’üŋ Ǿaksidür. Meŝelā

ber-dimāġ

efkend:

Buyurduġı

şundan kināyedür ki bir kişi ziyāde

fülān pek śaķįl-cānludur dirler. [10a]

tefekküre yāħūd bir nesneden ĥicāba

Sed: Şol seddür ki İskender-i Dārā

giriftār olsa fi’l-ĥāl seri ħacāleti aşaġa

çekmişdür. [45b]

aśar ve başınuŋ sāyesi dimāġına ve

Sefįd: Aķ dimekdür. Murād mehdür.

çehresine düşer. [120a]

[104a]

Sāye-i to der-Ǿadem: Ǿİbāresi Ĥażret-i

Sefįd-dem:

Resūl Ǿaleyhi ve sellemüŋ mübārek

kināyedür. [58a]

vücūd-ı şerįfi gölgesi olmaduġından

Sefįdį: Şol aķlıķlar ki ķarılar zįnet içün

kināyedür. [252b]

yüzlerine sürerler. Lākin yüzde murād aķ

Śayyād-ı eźel: Murād maĥbūb-ı eźeldür

ve dü-mūy śaçdur. [21a]

ki kāffe-i maħlūķ Ǿāşıķ-ı şūrįdesidür.

Sefįdį-i

[3a]

Buyurduġı şundan kināyedür ki baǾżı

Sāz: Luġatde düzmek ve Ǿādetā sāz

kimesnelerüŋ zamān-ı Ǿunfuvānından yā

maǾnāsına daħı müstaǾmeldür. [110b]

serinde yā ebrūsında yā bıyıġında beyāż

Se faśl: Dimekdür ki se māh şiddet-i

mūlar žuhūr eyler, Türkįde aŋa nişān

germiyetdür ve se māh vaķt-i ħazāndur

“abraş” dirler. Müneccimler köti sāǾatde

ve se māh daħı eyyām-ı zemherįdür.

tevellüd

[30a]

uġursuzdur, dirler. [122a]

Se mevālįd: Mevālįd-i ŝelāŝedür ki

Sehv-endįş: Fikr ü mülāĥažası ġalaŧ

nebātāt u meǾādin ve biri ĥayvānātdur ki

maǾnāsınadur. [254a]

cümle ĥayy olan nesnelerdür. Benį ādem

Sekkāk: Çilingir ve demirci dimekdür.

daħı içinde dāħildür. [48a]

[173b]
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ŦulūǾ-ı

müje

itmiş

fecr

der-devr-i

dirler

ve

vaķtinden

Ǿunfuvān:

ĥukemā

Selmā: ǾAcemde ve Leylį ǾArab’da

ǾUrfį’dür ki bu maĥalde ser-i yeme

maĥbūba dirler ki meşhūrdur. [11b]

teşbįhdür. [8a]

Selmā-yı ĥudūŝ: Murād rūĥ-ı pāk-ı

Ser-keşān-ı bāġ: Bāġuŋ sāǿir nebātāt u

Nebį’dür. [12a]

şükūfeleri dimekdür. [121a]

Selvā: MaǾān men ile min-ŧarafillāh

Ser-refte:

gelen bıldırcın ķuşına dirler. [248a]

dimekdür. [31b]

SemāǾ: İstimāǾdandur lākin Mollā-yı

Ser-sebz est: Ter ü tāzeden kināyedür.

Rūm Mevlānā ķaddesallāhu sırrahu’l-

Murād ķıyāmete dek ter ü tāze dimekdür.

Ǿayānuŋ āyįn-i ŧarįķinde ehl-i sülūk

[57a]

miyānelerinde vuķūǾ bulan ĥālet-i raķś u

Server: Ĥażret-i Server-i Kāǿināt Ǿaleyhi

semāǾa dirler. [131b]

efđalü’t-taĥiyyāt

Semek: Balıķ dimekdür ki murād yer

efendimüz dimekdür. [62a]

altında ķudret-i Ĥaķ ile ŧuran balıķdur.

Sevād: Yazınuŋ siyāhlıġına taǾbįr iderler

[172b]

lākin bu maĥalde nefret ve ders

Semender: Şol ķuşdur ki āteş ile āmįziş

dimekdür. [49a]

idüp meǿkūlātı āteşdür. YaǾnį benüm

Sevāniĥ: Mažhar-ı ĥavādiŝāt ve maĥall-i

Ŧūbā’ya mensūb olan bāġçe bülbülleri

Ǿavārıżāt dimekdür. [175a]

bile semender ķuşıdur ki ol āteş-ħordur.

Sevgend: And u ķasem ü yemįn

Bu maĥalde murād kendi vücūdıdur ki

maǾnāsınadur. [93b]

vücūd

Seyr-i āsumānhā: Semāvātuŋ devri ve

içinde

nice

nice

āteş-ħor

Kendinden

güm

olmış,

ve’t-teslįmāt

semenderler var: Nefs gibi ve şeyŧān

seyri dimekdür. [23a]

gibi. [26a-26b]

Seyyār: Ĥareket idici yıldızlar dimekdür.

Semend-i śabā: Śabā yelinüŋ ķula atı

[103b]

dimekdür. [68b]

Seyyār: Mübālaġa ile ism-i fāǾildür. Seyr

Serāb: Şol śaĥrādur ki ıraķdan mānend-i

idici ve gezici maǾnāsınadur. [78a]

āb görinür, murād memdūĥuŋ fermānı

Seyyāre: SebǾa-i seyyāre maǾnāsına olan

kāġıdıdur. [38b]

vesāǿir devr iden sitāreler daħı murād

Ser-ber-zede: Baş uzatmışa dirler. [179a]

ola. [121a]

Serd:

Śıdķ nažar mįkonem: Diķķatle nažar

Śoǿuķ

dimekdür.

Murād

teǿŝįrsizlikden kināye. [50a]

iderüm, yirinde müstaǾmeldür. [51b]

Ser-i yem: Deŋizüŋ bālāsı ve başı

Śıĥāĥ: Meşhūr olan luġatde bir kitābdur

dimekdür

ki Śıĥāĥ-ı Cevherį dirler. Lākin bunda

murād

abā

vü

ecdād-ı
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“śıĥāĥ” himmet-i şāhdan kināyedür.

Sįr zi-cān geşte: Cāndan ŧoķ olmış,

[80b]

murād cāndan kef-i yed itmekdür. [221b]

Śıle: Şol cāǿizeye dirler ki bir şāǾir bir

Sįr-āb: Ter ü tāze vü ŧarāvet maǾnāsına

kibāra

aħź olına. [118b]

medĥiye

taķdįm

eyledükde

kibāruŋ Ǿaŧiyyesi vü baħşişidür. [89a]

Sitįz: Ǿİnād maǾnāsınadur. [80a]

Sidre ve Ŧūbā: ǾArş-ı aǾlā üzerinde bir

Siyāh-mestį: Türkįde kör ser-ħoşa dirler.

saǾādet dıraħtıdur ki anı Ĥaķ TeǾālā

[92b]

Ķurǿān-ı ǾAžįminde buyurmışdur. [82b]

Siyeh-rūz: Murād yā budur ki Ǿāşıķlaruŋ

Sidre: Ķurǿān-ı ǾAžįmu’ş-şān delāletiyle

ibtilā-yı beliyye-i ħalķ ile şikeste-dil ola.

maǾlūm-ı ħāś u Ǿām olan Sidretü’l-

Yāħūd “irciǾį” daǾvetine icābet idecek

Müntehā’dur

güni ola. [126b]

ki

ehline

taǾrįfden

müstaġnįdür. [72b]

Sūde-i elmās: Elmāsuŋ ezilmişine dirler.

Sifor: Hind ķumaşı nevǾinden envāǾ-ı

Meŝelā bir ādemüŋ yarasına sūde-i

şükūfeler ile bāfte aŧlās ve ķotonįye

elmāsı śaçsalar zehr olmaķ taķrįbiyle ol

dirler. [61b]

yire ħoş olmaz belki helākine bāǾiŝ olur.

Simāk: Bir necmüŋ ismidür ki cemįǾ-i

[68b]

encüm bālāsında geşt ü güźār ider.

Sūfār: Oķ gözine dirler. Gül ile vech-i

[172b]

münāsebeti şu ŧarįķiledür ki yayı gez ile

Sįm-endām: Luġatde gümüş endāmlu

şaśta ķurulduķda bir başında püskül

dimekdür. Murād kūdek-i panzdeh sāl

ķalur. Reng-āmįz ibrişįm ile olduġından

olup şābb u emred olmaġa başladuķda

güle beŋzer. [191b]

vücūdında ĥāśıl olan ĥalāvet ü melāĥat

Śuffe: Evlerüŋ ve oŧalaruŋ öŋinde

ve Ǿale’l-ħuśūś ħaŧ kemālāt bulduķda

yapdıķları śofa dimekdür. [23b]

mānend-i

serv

Śuġrā: Ĥukemā ıśŧılāĥātında eŝnā-yı

Ǿibāretdür.

Ve

ķad-keşįdeliginden
baǾżılar

dil-berüŋ

maŧlab u daǾvāda mesǿūlüŋ daǾvāya

endāmında vāķıǾ beyāżlıķdan Ǿibāretdür,

ibtidā getürdügi iŝbāt u burhāna dirler.

didiler. [213b]

[128a]

Sįm-i daġal: Ķalb gümüşdür. Bu daħı

Sulŧān-ı Dįn: Ĥażret-i Faħr-ı ǾĀlem

istiǾāre ŧarįķiyle bālāda ħaśm kendine

śallallāhu Ǿaleyhi ve sellem dimekdür.

isnād eylemiş. [185b]

[31b]

Sįmurġ: İsm-i murġdur ki murād,

Sūmenāt: Hind’de baǾżı büt-ħāneler ve

ħurşįddür. [45a]

deyrlere dirler. Ve daħı meşhūr birinüŋ

Sinān: Mızrāķ ve süŋgü demiri. [41b]
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ismidür. “Lāt, Hubel” KaǾbe’de bütlerüŋ

Şāh-ı aħterān: Güneş dimekdür. [62a]

ismidür. [184b]

Şāħ-ı sidre: Sidretü’l-müntehā didükleri

Śūr: Oldur ki İsrāfįl Ǿaleyhi’s-selām bir

dıraħt-ı keŝįrü’l-aġśāndur ki ķaśāǿid-i

uġurdan üfleyüp cümle cānlulara cān

āħerde tafśįl-i evśāfı beyān ķılınmışdur.

virseler gerek śūr-ı ŝānį ile biǾŝet vāķıǾ

BaǾżılar naķline göre Sidre’den murād

olsa gerek. [81a]

Ŧūbā-yı devlet-i dünyādur ki aġśān ve

Śūret: Murād ĥubb-ı mecāzį vü ĥubb-ı

evrāķı

māsivādur. [131b]

pejmürdesi olacaġı muķarrer olduġından

Śūret-i bāliş: Yaśdıķ śūreti dimekdür ki

Ǿadem-i iǾtibār içün bu beyt teǿkįd ola.

ǾAcem āhālįsi yaśdıķ yüzlerine ibrişįm

[164b]

ile śūret naķş eylerler niteki Rūm’da

Şāhid: Maĥbūb dimekdür. [20a]

ǾĮsevįler. [74b]

Şāhid-i bezm-i ezel: Murād Cenāb-ı

Śūret-i Çįn: Çįn’de aǾlā vü müzeyyen

Ĥażret-i Lem-yezeldür ki lā-yefnā ve Lā-

taśvįrden kināye. [191b]

yezāl şāhidi ve maĥbūbı odur. [58b]

Sūsen-i āzāde: Meşhūr ķuzı ķulaġı

Şāhid-i çemen: Gülden kināyedür. Naķş

yapraķları gibi on yapraķlu ve ġāyetde

u nigār-ı gül sebz ü śurħ vesāǿir renglere

ħoş rāyiĥalu bir otdur. [101b]

daħı beŋzedüginden kināyedür. Pes bu

Süfteem gevherį: Bu lafž deǿb-i şuǾarā-yı

rengler Ǿarūs u meşşaŧalar Ǿamelidür.

ǾAcem’dendür

[103a]

luġatda

bir

cevher

āħirü’l-emr

ħazān

zevālin

deldüm, dimekdür. Ammā murādları bir

Şāhid-i įmān: Įmān maĥbūbı dimekdür.

şiǾr-i nā-dįde ve bir beyt-i maǾnā vü

[143b]

perende

Şāhid-i maǾnā: MaǾnāyı nažm iden.

Süheyl-i Yemenį: Yemen cānibinden

Murād ǾUrfį’nüŋ kendisidür. [98b]

žuhūr ider bir aħter-i żiyā-eŝerdür. [78b]

Şāhid-i Ǿaķl: ǾAķl-ı kül ve Ǿaķl-ı evvel ve

Sünbül: Murād zülf-i cānān... [90b]

Ǿaķl-ı aşer daħı dirler ve baǾżılar bunda

Süstį:

murād Cebrāǿįl ola, dimişler. [69b]

Bį-tāblıķ

ve

gevşeklikden

dimekdür. [112b]

Şāhid-i tenhā-nişįn: Cenāb-ı Şāhid-i Ezel

Sütūn-ı zenaħ: Kemāl-i istiġrābdan elini

ki Ħallāķ-ı Kevneyn’dür. [62b]

çeneye

Şāhidį: Murād bir mürşid ve bir mürebbį

ķoyup

taĥayyürde

ķalmaġa

dirler. [209a]

dimekdür. [42a]

Sütūr: Çār-pā nevǾinden at ve ķatır gibi

Şaĥne-i dey: Ķış voyvodası murād ķar ve

ĥayvānāta dirler. [61a]

buz ve ziyāde śovuķluķdan kināyedür.

Ş

[101b]
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Şāne: Taraķ maǾnāsınadur. Lākin bu

Şeb-gįr-i fenā: Fenā yaġması dimekdür.

maĥalde mār maǾnāsına aħź olınur.

[26a]

[174b]

Şeb-i endįşe-i evśāf-ı to: Senüŋ vaśf-ı

Şarāb:

Bunda

maǾnā

vü

mażmūn

belįġüŋ endįşesi gicesi dimekdür. [2b]

dimekdür. [38b]

Şeb-i yeldā: Ķış eyyāmlarında şems

Şarāb-ı deyr-i dil: TaǾbįri deyre şarāb

burc-ı

nisbeti ziyāde güzel vāķıǾ olmışdur. Bu

dırāzlıķdan yüz çevirmezden üç gice bir

“deyr-i dil”e maħśūś şarāb dimekdür ki

ĥāl ile alur. Ve anda uzunrek gice olmaz

murād yine eşǾār-ı Ǿaşķ-āmįz ve güftār-ı

murād siyāhlıķdur. Zįrā nūr-ı siyāh

şevķ-engįzidür. [253b]

içindedür. [248b]

Şarāb-ı ġuśśa: İse Ǿālemde meşhūr olan

Şebįħūn: Gice ile kārvānı yaġmā iden

ġam u ġuśśadan başķa Ǿādetā şarāb

ħırsızlardur. [38b]

ġuśśasına daħı işāretdür ki andan nūş

Şebįħūn: Yaġmālamaġa dirler. [54a]

idenler miķdār-ı źerre ve sāǾat şād u

Şeb-pere:

ĥurrem olurlar ise on sāǾat ġam-ı

nevǾinden bir ķuşçaġızdur ki āfitāba

ħumārın yirler. [213a-213b]

muħālefeti içün gice ile pervāz eyler. Ol

ŞāriǾ: Kelimenüŋ şürūǾ idecek maĥali ki

sebebden “şeb-pere” diyu ismini tesmiye

murād dehāndur. [54a]

eylediler. [78b]

Şāŧır: Vüzerā vesāǿir kibāruŋ donanmış

Şeh-per: Ķuşuŋ kuyruġında veyāħūd

atlarına süvār olup kibāruŋ pįş-revi

ķanādında olan çeleng dimekdür. [46b]

olurlar. [142a]

Şehr-i fesād: İfsād olmış şehr ki murād

Şebāngāh-ı ezel: Ezel aħşamı dimekdür.

sipihrdür. [70a]

Murād ezelüŋ muķaddemi ve Ǿademidür,

Şehvet: LaǾnet-i maǾlūmedendür ki

keǿenne

mažhar-ı ħıśm u ĥırśdur. [147b]

ezelüŋ

Ǿademe

mensūb

delve

ŧoġrı

Yarasa

varduķda

didükleri

gice

sübĥān

aħşamını anuŋ devletinüŋ śubĥ-demi

Şekl-i maĥabbet-i to: Maĥabbetüŋ taśvįri

ŧoġurmış dimek olur. [181b]

ve şekli dimekdür. [98b]

Şeb-çerāġ:

Gice

ile

şuǾle

virür

gevherdür. [55b]
Şebdįz:

Şāh

Ħüsrev

Şekve: Şikāyet dimekdür. [44a]
Şekve-ŧırāz:

didükleri

bir

Şikāyete

zįnet-baħş

olanlardur ki anlar umūr-ı dünyā ile

pādişāh-ı nam-dāruŋ atına dirlerdi ammā

pejmürde

olup

bu maĥalde ķanķı nevǾ olur ise olsun

ķazanamadum ve zengin olamadum

murādı atdur. [150a]

diyerek

şikāyete

dimekdür. [88b]
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alamadum
zįnet

ve

viricilerdür,

Şel: Çolaķ ve buħl ile olan kimseye daħı

Şihāb: Recm-i şeyāŧįn ider kevkeb-i

dirler. [180b]

müşaǾşaǾa dirler. Ve daħı yıldızuŋ pek

Şeleng: Atı oynadurken cündįnüŋ he he

parlaġına da dirler. [167a]

hey diyerek naǾra vü āvāze dirler.

Şihāb-ı rācim: Şeyāŧįn olan necmdür.

Türkįde “şelleng” dirler. [142a]

[21b]

Şemm: Rāyiĥa alacaķ dimāġ murāddur.

Şikenc: Zülf ķıvraķlıġı ħalķa. [82b]

[9a]

Şimşād: Şemşįr aġacına dirler ki andan

Şems: TaǾbįri ekŝer nergis şükūfesinüŋ

ŧaraķ ve ķaşıķ yaparlar. [51b]

evrāķları altın olduġına işāretdür. [119a]

ŞiǾār: ŞerǾden maķlūbdur. YaǾnį dįn

Şemse:

yolları dimekdür. [156b]

Ĥażret-i

Şāh’uŋ

mübārek

merķad-i münevverelerinüŋ Ǿalemidür.

Şįre: Ŧatlı ŧükürük maǾnāsınadur. [75a]

[78b]

Şirket: Ortaķlıķ bunda murād ķarışmaķ

ŞerįǾat-i Ǿaşķ: ǾAşķ yolı dimekdür ki

ve bir alay nįk-baħtān ile āmįħtelige

cānib-i maǾşūķdan nįk ü bed her ne gelür

dirler. [66a]

ise ķabūl itmekdür. [170a]

Şirvān: Mülk-i ǾAcem’de bir belde-i

Şerįr: Mübālaġa ile şer idici ve arslan

meşhūrenüŋ ismidür ve Şirvān’da ħod-

śıfatluya daħı dirler. [205b]

sitāyişlikde

Şermgįnį-i men: Benüm maĥcūblıġuma

itmekden kināyedür. [238b]

dimekdür. [90b]

Şiryān: Göŋül ŧamarlarına dirler. [164a]

Şest: Dört maǾnāya gelür: Evvelā olta ki

Şįven: Fiġān u māteme dirler. [154a]

anuŋla

Maĥbūblaruŋ

Şod-āmed: Gelüp gitmekden kināyedür

zülfin aŋa teşbįh idüp şāǾirler şiǾrlerinde

ki murād Ǿālem-i ħˇāb u ġafletde

çoķ getürürler. “Ŝāniyen” ince ve laŧįf ve

olduġına işāretdür. [172a]

ter

Şubān: Murād rūĥ-ı insānįdür ki vücūd

balıķ

neşter.

ŧutarlar.

“Ŝāliŝen”

altmış

sütūn

māhir

bir

şāǾiri

yād

maǾnāsına “rābiǾan” büyük barmaķdan

anuŋ ĥıfž u ĥırāsetindedür. [147b]

kiriş ŧutacaķ yer ki oķ atıcaķ ŧutarlar.

ŞuǾle: Bunda murād küre-i nārdur ki

YaǾnį tįr-endāz yay kirişini ķuvvet-i

semāvāta ķarįbdür. Meŝelā ibtidā-yı

bāzū ile çeküp germesine dirler. [208a]

zemįnden semāvāt cānibine ŧoġrı küre-i

Şeş-der: Keźālik şeşbeş oyunıdur ki bir

hevādur. Hevānuŋ ħitāmından bālāya

ŧaş atmaġla mars olur. [44b]

ŧoġrı

Şiblį:

“Evliyāǿullāhdan

muĥteremüŋ ismidür. [29b]

bir

źāt-ı

küre-i

bürūdetdür.

Bürūdetüŋ

ħitāmından śoŋra küre-i nārdur ki tā
semāvāta varınca muĥįŧdür.
ŞuǾle: Murād aġniyādur. [158b]
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ŞuǾūr: Ǿİlm ü idrāk ve Ǿaķl-ı tām

Tatar:

maǾnāsınadur. [58a]

maĥalde

Şūr: Acılıķ ve ŧuzluluķ maǾnāsınadur.

meşhūrdur. [79b]

Bundan murād Ǿaşķuŋ azġunlıġıdur.

Tāvān: Cezā vü Ǿivaż ve ödemek

[217a]

dimekdür. Ve cürm maǾnāsına daħı

Şūr: Āvārelik ve şūriş dimekdür. [44b]

gelür. [36b]

Şūrįde: Sirāyet-i Ǿaşķdan pejmürde vü

Tāvān: Ödek ve Ǿivaż u bedel ve cürm ve

perįşān olmış kimseye isnād iderler. Her

suç maǾnāsına daħı istiǾmāl olınur.

ne ķadar şūr ŧuzlu nesneye dirler ise de.

[134b]

[248a]

Tebārekallāh: Maĥall-i taĥsįndür. [141b]

Şūriş-i

baĥr:

Telāŧum-ı

baĥr

Māverāǿü’n-nehr
bir

milletüŋ

didükleri
ismidür

ki

Tecdįd-i nüzūl: Müceddeden intižām u

maǾnāsınadur. [174b]

tertįble zįnet buldı dimekdür. [20b]

Şükūfehā-yı felek: Murād yıldızlardur ve

Teġāfül: Bir nesneyi görmemege ķaśd

ŝevābit-i

idüp ġaflet itmege dirler. [107a]

felekde

ŝābit

ü

ķāǿim

nücūmdan kināyedür. [103b]

TehevvüǾ:

Şükūh: Heybet ü Ǿažamet dimekdür.

dimekdür. [81b]

[144a]

Teh-i kefş: Ayaķ ķabı altına dirler. [78a]

Şükūn:

Bāz-gūne,

ters

ve

semt-i

Tehniye:

Ķuśmaķ

ve

Mübāreklik

ķay

itmek

müjdeleri

Ǿiśyāndan cānib-i ber ü śalāĥa tebdįl ü

dimekdür. [70b]

taĥvįl olmaġa dirler. [58a]

Tehniyet: Müjde virmek ve mübārek-

T

bādlamaġa dirler. [53b]

Tāb: Murād zįb ü zįverdür. [25b]

Teķaddüm: Öŋden geçmege dirler. [54a]

Tāfte: Luġatde donmış maǾnāsına ise de

Tekāver: Kāf-ı ǾArabįyle “esb” be-Turkį

burada ķızġınlıķdan Ǿibāretdür. [166b]

at maǾnāsınadur. [46a]

Taĥlįl: Münķalib olmaķ dimekdür. [20a]

Temkįn: Ķudret virmek ve el virmek ve

Tār-ı cübbe: Siyāh renkli śufdan cübbe ki

yire virmek maǾnāsındadur luġatde.

ekŝer śūfįler andan ħırķa vü ferāce vü

Ammā burada vaķūran mekān eylemek

kerrāke yaparlar. [89b]

maǾnāsınadur. [141a]

Tatar: Įrān ve Daġıstan semtlerine İslām

Teng: Śıķındıdan kināyedür. [144b]

çocuķlarına yigirmi yaşına varınca ķızlar

Teng: Yufķa dimekdür. Murād ķıllet-i

gibi zülf śalıvirürler. [75a]

reǿy ü iźǾāndan kināyedür. [181b]
Teng-dest: Zügürtlükdür. [137b]
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Teng-fehm: Yufķa ve żaǾįf-fehm ü

Tevsen: At maǾnāsınadur. [6b]

idrāklu dimekdür. [158b]

Tezerv: Türkįde sülüŋ taǾbįr itdükleri

Teng-fehmān: Ķāśıru’l-Ǿaķl dimekdür.

murġ-ı ħoş-peykerdür. [26a]

[138a]

Tiġ-i kirişme: Şefķat u cürmüŋ Ǿafv içün

Tengnāy: Pek daraşıķlıķ ve maĥall-i

olan muķaddimeye dirler. [164a]

mużįķ dimekdür. [6b]

Tįr: ǾUŧārid didükleri aħterüŋ ismidür ki

Tennūr: Kūre ve ocaķ maǾnāsınadur.

debįr ü kātib-i felekdür. [241b]

“MaǾreke” ceng ü cidāl dimekdür.

Turunc-ı zer: Ġarāǿibden şol keyfiyetdür

[167b]

ki

Ter zebānį: Dili baş getüren; keŝret-i

pādişāhlardan Ħüsrev ibni Nūşirevān

güftügūdan Ǿibāretdür. [22b]

cülūs-ı taħt-ı salŧanat olduķda cevānib-i

Terāne: Naġme vü terennüm-i Ǿaşķ

dārū’s-salŧanat maǾāriflerinden biri ve

maǾnāsınadur. [87b]

muķārin-i salŧanat olmaķ içün icrā-yı

Terāzū-yı Ķayśer: Didügi ibtidā ķanŧār

müteǾaddide ile altından bir miķdārın

ve

muħammer idüp şekl-i turunca ķodı. Ol

terāzūyı

Ķayśer

įcād

itdügine

işāretdür. [46b]

zamān-ı

cāhiliyetde

gelen

altuna terbiye ile bir mertebe istiǾdād

Tercemetü’ş-şevķ:

terceme

kesb itdürdi ki yoġuraraķ diledügi şekl ü

eyleyene dirler. Murād bu ķaśįdeyi

heyǿete münķalib eylerdi. Pes ol turuncı

ižhār-ı şevķ birle dırāz eyledügine

ĥużūr-ı

işāretdür. [95a]

keźālik pādişāh anı bal mumı miŝāl

Ter-zebān: Dili yaş. YaǾnį nuŧķa gelmek.

diledügi şekl ü heyǿete vażǾ u įśāl iderdi.

[55a]

Pes

Ter-zebānį-i

tįġ:

Şevķi

Ķılıcuŋ

pek

pādişāhįye

mutaśarrıf

ihdā

olduġı

eyledükde

memālik-i

maĥrūsası anı kendisinden muǾcize vü

keskinligine işāretdür. [92b]

kerāmet Ǿaddederlerdi. [117a]

Tesnįm: Cennet enhārından birinüŋ

Turunc-ı zer: Zamān-ı sābıķda Pervįz

ismidür. [194b]

didükleri pādişāhuŋ zer-i ħāliśden eczā

Teşvįş: Nigāh-ı Ǿāşıķuŋ vaķt-i nažarına

ile terbiye eyledügi bir ŧop altundur ki

dirler ki anlaruŋ nigāhları meĥābįblere

anı āŝār-ı eczā ile bal mūmı gibi

bir āfetdür. Şöyle ki Ǿāşıķ maǾşūķa

yumuşaķ idüp śıķsa śıķa diledügi śūrete

nažar-ı diķķat atınca derdmend dil-ber

taĥvįl iderdi. [154a]

ĥicābından müşevveş olup gül-cemāli

Tünd-bād: Muħālif rūzgār maǾnāsınadur.

envāǾ-ı reng-i surħ u zerd ile münaķķaş

Ve śarb yel dimekdür. [105b]

olduġıdur. [256b]
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Türk: ŞuǾarā bį-raĥm maĥbūba ıŧlāķ

Ŧarab: Eŝnā-yı Ǿişretde źevķ ve ayaķ

iderler. Yāħūd İslām tāzesinden kināye

depişmege dirler. [148a]

ola. [168b]

Ŧārem: Üzüm aśması çārdaġına dirler.

Türk-tāz: Zįr ü bālāya enįn pūyān itmege

[67b]

dirler. [26a]

Ŧarz: Ŧavr maǾnāsınadur. [110b]

Türk-tāzįhā:

Ātını

aşaġa

yuķaru

Ŧās: Murād ķubbe-i āsumāndur. [116a]

ķoşdurmaġa dirler. [24a]

Ŧās-ı bāz: Oyun ve luǾb ŧāsı dimekdür ki

Türrehāt: Jājhā-yı ķahve-ħāne ve ekŝer

ĥoķķa-bāzlar ol ŧāsı bir Ǿaśā üzerine

nüdemānuŋ lāf u güźāf-ı bį-maǾnaya

döndürürler. [119a]

dirler. [201b]

Ŧāvus: Be-her sene per ü bālin töküp

ŦabįǾat-ı huşyār: Ayıķlar ŧabįǾatı ki

yine per ü bāli gelince ġayrı gūne bir

dāǿimā

zįnet ü leŧāfet virür. [30a]

müşkil-güşā

olduķlarına

işāretdür. [88b]

Ŧāvus:

Ŧabl: Be-maǾnā göç, rıĥlet ü hicret

maĥabbetullāha

dimekdür. [42b]

[132a]

ŦabǾ: ŦabǾ-ı anāśır-ı erbaǾa muǾtedil-i

Ŧayyār: Pervāz idici maǾnāsınadur.

anāśır ve her nesnenüŋ muvāfıķ u

[77b]

muǾtedil vāķıǾ olması dimekdür. [15a]

ŦıbāǾ: ŦabāyiǾ cemǾidür; murād insānlar

Ŧāķ: Rāf ve maĥfaža yeri dimekdür.

ehl-i şühūd şol Ǿavāmdur ki ħiŧāb-ı ŝānį

[55a]

ve defǾa-i ŝāliŝ ħiŧābında belį dimiş

Ŧaleb niŝār: Emrdür. Ŧalebde śarf-ı

olalar.

liyāķat ve ārāmaķda beźlde muķadderet

Ŧıfl-ı

eyle, dimekdür. [59a]

gonceleridür. [118b]

Ŧannāz: Luġatde Ǿayyār u ĥįlekār

Ŧılāǿiyyet: Śunmaķ ve sürmek ve

maǾnāsınadur.

yaldızlamaķ maĥallinde istiǾmāl olınur.

Lākin

bu

maĥalde

kepādelik maǾnāsına virilse ħoşdur.

[113b]

[109b]

Ŧınāb:

ŦāǾatverān:

Zāhidān

maǾnāsınadur.

Murād

bāġ-ı

maǾnāya

bāġbān

benefşe:

Ħaymeler

olanlardur.

Murād

içün

ve

benefşe

ketenden

yapduķları urġanlara dirler. [83b]

[61a]

Ŧırāz: Zįnet maǾnāsınadur. Śūret ü

Ŧāǿir: “Erinį” lafžını feryād ider bir

maǾnā žāhirį ve bāŧınįdür. [63b]

ķuşdur. Murād Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-

Ŧıynet-i

selāmdur. [87a]

dimekdür. [16a]

eşyāǿ:

Maħlūķāt

yaradışı

Ŧūbā: Murād bāb-ı tevekküldür. [145a]
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Ŧūfān: Murād beliyye vü ġađabdur.

Vā: Be-maǾnā açmaķ. [97b]

[132a]

Vaĥal:

Ŧufeyl:

İsm-i

taśġįrdür

ŧıflcaġızlar

Fetĥateyn

ile

ilk

yaz

yaġmurundan ĥāśıl olan yufķa ve daķįķ

dimekdür. [104a]

çamura dirler. [187a]

Ŧūl-ı emel: Dünyā ħuśūśiçün ziyāde māl-

Vāj-gūne:

i ĥülyāya dirler. [143a]

maǾnāsınadur. [116a]

ŦuǾme: Luġatde pençe-i đarb ile rübūde

Vaķār:

olınacaķ nesneye dirler ki “nūr-ı ħurşįd”

maǾnāsınadur. [80b]

sāyeyi baśup ve ŧuǾme idüp maĥv

Vālih: ǾAşķ ile ĥayrānlıġa dirler. [30b]

eyledügine işāretdür. [66a]

Vā-nümāyį:

ŦuǾme: Meǿkūlāt u meşrūbāta dirler ve

dimekdür. [147a]

daħı hümā-yı bālā-pervāzuŋ ŧuǾmesi

VaǾde-terāş: VaǾde yonıcı dimekdür.

üstüħˇān olduġın işāret ider. [4a]

Murād baħįlden nesne ŧaleb eyleseŋ

Ŧurfe: Ziyāde Ǿacāǿib źikr olınacaķ

ferdāya bıraġaraķ “leyte ve leǾalle” ile

maĥalde istiǾmāl iderler. BaǾżılar ķāǾide

imrār-ı vaķt itdügine işāretdür. [92b]

yerine istiǾmāl itmişlerdür. [129a]

Vār: Miŝl ü miķdār maǾnāsınadur. [181a]

Ŧurre-i

Vā-resed: Be-maǾnā vāreste şeved, dest-

şimşād:

Didügi

şemşįrüŋ

Bāz-gūne
Girān

u

be-Türkį

ters

edibāne

ŧabǾ

Āşikāreden

gösteresün,

yapraķları ǾArab śaçı gibi ķarışıķ ve pįç-

gįr iǾānelik maǾnāsınadur. [75b]

ā-pįç

Varŧa:

ve

dügüm

dügüm

olduġına

Vasaŧ-ı

baĥrde

maĥall-i

işāretdür. [51b]

mühlikeye dirler. [94a]

Ufķ: Gök kenārlarına dirler ki maĥall-i

Velā: Maĥabbet dimekdür. [67b]

maŧlaǾ-ı şems ü fecrdür. [181b]

VeraǾ: Zühd ü taķvāya dirler. “VeraǾ” ki

Uķĥuvān:

Papadya

didükleri

bir

ser-māye-i bendegāndur. [169a]

çiçekdür. [32b]

Verem: Emrāż-ı mütenevviǾadan birinüŋ

U-Ü

ismidür. Ehline maǾlūmdur. [17a]

Ümmehāt-ı-ErbaǾa:
kināyedür

ki

Çār-Ǿanāśırdan
cihānda

mevālįd-i

Vesme: Şol rāstıķ boyadur ki ħātūnlar
zįnet içün ebrūlarına çekerler. [106a]

ŝelāŝeden her ne mütevellid olursa

Veyĥek ü zihį vü ĥabbeźā vü hān: Ne

Ǿanāśır-ı erbaǾanuŋ māder olmasıyladur.

güzel ve ne ħoş ve zihį maǾnālarındadur.

[49b]

[32b]

Ümmü’l-kitāb:

Ki

Sūre-i Fātiĥa’dur. [20b]

Ümmü’l-Kurǿān

Vicdān: Bi’l-kesr luġatde ķalb dimekdür.
[127a]

V
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Viśāl-i Ǿām: ǾAvāma maħśūś olan viśāl

Yek endįşe: ǾAcem şol zekį vü ferāsetli

dimekdür ki Ǿavāmuŋ viśāli sehldür. Zįrā

ādeme dirler ki mülāĥaža ve firāsetde

anlar bir ħārıķ-ı Ǿādeye ŧalebkār olmazlar

miŝl ü mānendi olmaya. [186b]

ki vuślatda Ǿusret çeke. Ve anlar biri

Yekke-tāzį: Atı ilerüye sürmege dirler.

birleriyle hemvāre vuślatdurlar. Pes

[92a]

anlaruŋ vuślatları bį-ķıymetdür. Nitekim

Yek-tā: Miŝli bulınmayan şeyǿe dirler.

ehl-i diller ile mülāķāt u vuślat maħż-ı

[181b]

saǾādetdür. Ve daħı mıśrāǾ-ı evvelįde

Yemįn ü yesār: Śaġ ve śol cānibleri

yāruŋ ĥüsnine viśāl taǾbįri ħoş yaraşmış.

dimekdür. Yemįn ü yesār dimekden

[188b]

murād kemāl-i taķarrubdan kināyedür.

Y

[62a]

Yād: Bunda ĥasret maǾnāsınadur. [57a]

Yeǿs: Bir nesneden ümįd kesmege dirler.

Yāft:

[67b]

Aŋladı.

Bunda

āşinālıķ

maǾnāsınadur. [114b]

Yerķān: Śarılıķ didükleri bir marażdur.

Yāft: Bunda fehm eyledi, maǾnāsınadur.

[141a]

[31a]

Yūsuf: Mıśr’a sulŧān olduķdan çend sene

Yaķįn: Murād Ǿayān u āşikāre vü

śoŋra iktiżā-yı ruǿyā-yı şāh-ı sābıķ ve

nümāyān olan şeyǿdür. [158b]

taǾbįr-i Yūsuf birle diyār-ı Mıśr u

Yāsemįn der-āb-ı āteş zened: Buyurduġı

Dımışķ u memālik-i ǾArab ve ehl-i

yāsemįn reng cihetiyle ābį vü ŧarāvetlü

taĥķįķ-i ķaħŧ u ġalā ile tedķįķ olacaġına

iken ħavfından ķuruyup lāle-miŝāl śurħ

ķarįb Yūsuf Mıśr anbārlarına ķatı vāfir

olur, dimekden kināyedür. [120b]

zeħāǿir terāküm itdürmiş idi. Ĥįn-i

Yāzdeh: On bir dimekdür. Murād On Bir

ġalāda eŧrāf u eknāfa münādįler śalup

İmām ĥażerātıdur ki silsile-i İmām

cūǾ ve Ǿaŧş-ı zebūnları ve ekl ü şurba

ǾAlį’dür. Gerçi baǾżılar On İki İmām

ĥasret-keş her kimler ise Mıśr’a Ǿaŧf-ı

diyu

Ǿinān itsünler diyu nidā-yı śalā-yı “Hel

daǾvā

iderler

lākin

imām

Muĥammed el-Mehdį’nüŋ henūz Ǿadem-

min-mezįd”

i žuhūrı der-kār olduġından “on bir” diyu

cefākārān-ı Yūsuf daħı sulŧān-ı Mıśr’uŋ

merĥūm įrād eylemiş. [87a]

bu aĥvāl-i seħā-māl-ā-māline ıŧŧılāǾ

Yegān yegān: Buyurduġı kāffe-i ebyātuŋ

bulduķlarında peder-i buzurgvārları olan

ķāfiyeleri nergisle müzeyyen olduġın

YaǾķūb

beyāndur. [122b]

ricǾat-ı Mıśriçün iźn taĥśįl olınduķda
cümlesi
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idicek

berāderān-ı

Ǿaleyhi’s-selāmdan
KenǾān’dan

rākib-i

ruħśat-ı
nāķa

olduķları ĥālde vāśıl-ı ser-ĥadd-i Mıśr

ism ü resmi nā-būd olup abā vü

Ķāhire oldılar. İttifāķ ol gün Yūsuf

ecdādumuzdan daħı istimāǾ itdügümüz

Ǿaleyhi’s-selām daħı revzen-i sarāy-ı

yoķdur, didiler. Yūsuf gördi ki nükdenüŋ

Ǿālįden dūr-bįn ile nigerān-ı śaĥrā-yı

ĥaķįķāt-i ħāline ıŧŧılāǾ bulmadılar. Ġayrı

beyābān iken birāderlerin geldükleri

cevāb diyüp bunlara libās-ı fāħir ilbās

dįde-i saǾādetlerine dūş olduķda vekįl-i

itdürüp ve nāķaların taĥmįlden śoŋra

anbār-ı

pederüŋüze benden selām ve ĥįn-i

Mıśr’a

tenbįh

idüp

emr

buyurdılar ki şu şeklde çend nefer

iktiżāda

gelseler gerek anlara ħınŧa-i ħāśdan virüp

ricǾatüŋüzde küçük birāderüŋüzi maǾan

develerin

alup gelesüz, diyu emr buyurdılar. [44a]

baǾde’t-taĥmįl

anları

zaħįre

içün

bu

cānibe

ĥużūruma iĥżār idesüŋ. Pes anlar gelüp

Z

edā-yı ħiźmet itdükden śoŋra gelüŋ

Z’įn nevā-yı telħ: Bu acı naġmeler murād

sulŧān-ı Mıśr sizüŋ iĥżāruŋuza emr ü

kendinüŋ medĥidür. [24a]

fermānları śādır olmışdur, didükde anlar

Žāhir: ŞuǾarā-yı ǾAcem’den birinüŋ

daħı lerzān u ħırāşįde-i cān ile ĥużūr-ı

ismidür. ǾAcem şāhlarından Ķızıl Arslan

fāyiżü’n-nūr Ĥażret-i Sulŧān’a vardılar.

dimekle maǾrūf şāhuŋ hem-Ǿaśrı ve

Yūsuf bunları her ne ķadar dįde-i āşinā

nedįmi idi. Dāǿimā sitāyişgerliginden

ile āşinā oldıysa da bunlaruŋ aślā ħāŧırına

śarf-ı evķāt idermiş. Bir gün eŝnā-yı

bile ħuŧūr itmedi. Pes bunlara ħiŧāb idüp

medĥde bir beytinde sürc-i lisān vāķıǾ

buyurdı

olmaķla şāǾir-i meźkūrı dār-ı siyāsete

ki

ey

Ǿazįzler,

gelişüŋüz

ve

ķanķı

diyāruŋ

ķandandur
nāmverlerisüz?
KenǾān’dan

Didükde
oluruz,

şāyān görüp ber-dār eyledi. [51a]

anlar

Zaħme: Sāzendeler sāz çalarken tezene

cevāblarından

ile tellerine urduķları mıżraba dirler.

Yūsuf’uŋ bütün bütün şek ü şübhesi ĥak

[109b]

oldı. Pes buyurdı ki KenǾān’da on iki

Zaķķūm: Cehennem eŧǾimesi dimekdür.

dallı bir dıraħt-ı Ǿālį-nejād olup sāķuŋ

[200b]

biri śarśar-ı ħazān-ı āfetden pejmürde ve

Zamāne: Be-maǾnā fi’l-ĥāl dimekdür.

ser-geşte olmışdı

[64a]

diyu

āyendegān-ı

KenǾān’dan istimāǾ itmişdük. ǾAcabā ol

Zebād: Zā’nuŋ fetĥası ve bā ile dal’uŋ

dıraħt-ı Ŧūbāāsā ne ĥāldedür? Didükde

sükūnıyla Ħıŧā mülkinde bir beldenüŋ

bunlar birbirine nažar idüp bir zamān

köyleridür ki Ǿanber-bū dirler. [53a]

ĥayret-zede-i śaĥrā-yı KenǾān oldılar.

Zebāne:

Pes vilāyetümüzde bu miŝillü dıraħtuŋ

dimekdür. [67a]
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Cehennem

müǿekkilleri

Zebūr: Dāvūd nebį Ǿaleyhi’s-selāma

Zer-i ħurşįd: Kimyāgerler ıśŧılāĥıdur.

nāzil olan kitābdur. [66a]

“Źer”e şems ve “sįm”e ķamer taǾbįr

Zehr ħandį: “Şeker ħandį”nüŋ Ǿaksidür.

iderler. Murād memdūĥuŋ żamįrinde

YaǾnį acı gülüş dimekdür. [195b]

seħā vü mürüvvet-i vücūddan ġayrı bir

Zelįħā-menįş: Zelįħā ŧabįǾatlu dimekdür.

fikr olmaduġına işāretdür. [181a]

YaǾnį zįnet-perestler, dimekdür. [240b]

Zerį ki ġonçe nihān dāşt: Murād gül

Źelle-bend:

ġoncesi içinde olan śarı toħmlardur.

Źāħįre

vü

demed

baġlamasına dirler ve oraķ ķuşı didükleri

[103a]

böcük ki oraķ vaķtinde ıssı vaķtinde öter.

Zerįr:

Dirler ki öte öte pat iki yarılur. Aŋa

Bundan leŧāfet bu ki ķınā şükūfesi

Fārisįce “çezd” dirler. [92b]

ibtidārınuŋ zerįr iken germiyet-i āfitāb

Zemherįr: Āsumāna yaķįn küre-i hevāda

teǿŝįriyle ķızıllıķ kesb itdügidür. [98a]

bir maĥaldür ki ġāyetle bürūdetledür

Źerre: Murād ǾUrfį’dür. [13a]

lākin bu maĥalde ǾUrfį’nüŋ teǿŝįrsüz

Źerre: Źerre-i ħurşįd dimekdür. [24b]

nefesidür. [50a]

Źevķ-i

Zemįn-i şūre: Çoraķ ve ķuraķ ve

yüzinden źevķini kesb itmege dirler.

dikenden ġayrı nebātāt bitmez yere

[127a]

dirler. [189b]

Źeyl: Be-maǾnā dāmen. [67b]

Zemzeme: Naġme āvāzesine dirler.

Żımn: Luġatde ħaber dimekdür. Ve

[60b]

żımnında taǾbįrinde istiǾmāl olınur.

Zenaħ: Luġatde çeneye dirler. Lākin bu

[140a]

maĥalde ziyāde tefekküre varup seri

Zįbende: Zįnetli dimekdür. [30a]

murāķabeye bıraķmaduķdan kināyedür.

Zi-bes ki: Keŝretden kināyedür. YaǾnį ol

[134b]

ķadar çoķ ki dimekdür. [204b]

Zengį: TaǾbįri Fārisįde ǾArab’a ıŧlāķ

Zįb-i ĥūrį: Ĥūrįye mensūb olan dil-berlik

olınur. [157a]

dimekdür. [47b]

Zerd: Śarı dimekdür murād mihrdür.

Zifāf: Ĥacle gicesi ve zifāf gicesi

[104a]

dimekdür. [50b]

Zer-endūde:

Altunla

yaldızlanmış,

Zih:

Śarı

rengler

vicdān:

Meşāyiħ

maǾnāsınadur.

Maĥabbetüŋ

ħırķaları

bāŧın

girįbānında

dimekdür. Murād ħurşįddür. [113a]

dögdükleri yeşil nişāndur ki ehl-i ŧuruķ

Zer-i dehdehį: On defǾa ķıl olmış zer-i

aŋa lāmelif taǾbįr iderler. [131a]

ħāliśe dirler istiǾāre ŧarįķiyle murād

Zih: Yay kirişine dirler. [81b]

ǾUrfį’dür. [185b]
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Zihį muĥāl: Bunda pek muĥālātdan

Źübūl: Śolmaķ ve şiddet-i germiyet-i

kināyedür. [69a]

āfitāb ile vāķıǾ olan ķuraķlıġa dirler ki ol

Zihį: Ne Ǿacāǿib ĥüsn-i edeb ve ne güzel

vaķt ķuvve-i nāmiye nebātātdan zāǿil

śabr u taĥammül yerine müstaǾmeldür.

olur. [188a]

[58b]

Zücāc: Şįşe ve şįşe pārçalarına dirler.

Zi-ħod

ger

dįde

ber-bendį:

Kendi

Murād zehr-i ķātildür. [163a]

varlıġını maĥv idüp efǾālini śıfatullāha

Zühre: 1. Meşhūr sitāredür, raķķāś-ı

ķalb itmekle Ǿālem-i lāhūta teveccüh

felekdür. [44b] 2. ŦabįǾatında serd ü

itmekden kināyedür. [146b]

terdür ve laŧįf bir yıldızdur. Ve Ǿālemüŋ

Zinhār: Bunda emān maǾnāsınadur.

sāzendelerüŋ

[74a]

yaġmurlarınuŋ ulusıdur. [242b-243a]

Zįr-i zemįn: Didügi nergisüŋ zįr-i

Zühre-i Çengį: Şol sitāredür ki dāǿimā

zemįnde baş getürdüginden kināyedür.

Ǿayş u Ǿişrete ve źevķ ü śafāya māǿildür.

[117a]

Ve daħı felegüŋ sāzendesi ve raķķāś-ı

Zi-sāde levĥį: Yoķluķ ve nāfile yire

felek daħı dirler. [91b]

dimekdür. [54b]

Zülāl: Ŧatlı ve leźįź ü śāfį śuya dirler.

Zuĥal: MaǾrūf aħterdür ki müneccimler

[194b]

anı pāspān-ı felekdür, dirler. [114b]

Zülfeyn: Tenebbühdür iki zülf dimekdür.

Źü’n-nūn: Źü’n-nūn-ı Mıśrį didükleri

[115a]

źāt-ı muĥteremüŋ ism-i şerįfleridür.

Zülfeyn: teŝniyedür; iki zülf dimekdür.

[39b]

[75a]
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pįri

ve

elüŋ

bahār

SONUÇ
İran

sahasında

bazı

şâirlerin

Dîvân

şâirlerince

üstat

kabul

edildiği

bilinmektedir. Bunlardan biri de Sebk-i Hindî temsilcilerinden Urfî-i Şirâzî'dir. Urfî-i
Şirâzî'nin XVII. yüzyıldan sonra Dîvân şâirlerini etkilemeye başladığı görülür. Elimizdeki
bilgilere göre Yanyalı Süleyman Efendi ile birlikte, Neşâtî, Adnî Recep Dede, Tellizâde
Vehbî, Abdurrahman Abdî, Sahaf Ahmed Rüşdî, Rodosizâde Muhammed, İsmail Hakkı
Bursevî, Murtazâ Trabzonî gibi isimler tarafından Urfî'nin şiirlerine yazılmış 25 şerh tespit
edilmiştir.
Bu çalışmayla, Yanyalı Süleyman Efendi'nin Şerh-i Dîvân-ı Urfî ismiyle kaleme
aldığı eseri transkripsiyonlu olarak günümüz Latin harflerine aktarılmıştır. Şerh metninin
başlığında geçen “be-takrîr” ibaresi elimizdeki nüshanın sima kayıtlı veya Yanyalı
Süleyman Efendi’ye okunmuş bir nüsha olduğunu göstermektedir. Elimizdeki verilere göre
XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın başları arasında kaleme alındığını tahmin ettiğimiz
şerh

metninin

dîbâce

bölümünün

son

kısmında

Yanyalı

Süleyman

Efendi'nin, eserini kendisinden hayır dua ile bahsettiği hamisi Yanya Valisi Tepedelenli Ali
Paşa'ya sunduğu anlaşılmaktadır.
Çalışmada şerh metni içerisinde yer alan 44 manzumenin nazım şekilleri tespit
edilmiş ve beyitler vezinleriyle kontrollü bir şekilde okunmuştur. Bu beyitlerin Arap harfli
yazımlarının yanı sıra transkripsiyonlu okunuşları da metne eklenmiştir. Daha sonra şerh
metni şerh metodu açısından incelenerek bilgi dökümsel incelemesi yapılmıştır. Metodolojik
olarak, metinde şârih tarafından ilk aşamada Urfî'nin beyitlerinin yazıldığı, daha sonra
beyitlerde geçen bilinmeyen kelimelerin izahının yapıldığı, son olarak "mahsûl-ı beyt"
başlıkları altında beyitlerin şerh edildiği görülür. Ayrıca metnin incelenmesi sonucunda
eserde “Analojik Örnekleme/Kıyas ve Akıl Yürütme, Analojik Şiir Örneklendirmeleri,
Tümdengelim ve Tümevarım, Bütüncül Şerh/Geştaltçı Yaklaşım, Delil/Dayanak Gösterme,
Açıklama, Atasözü/Deyim/Kelâm-ı Kibar ve Kalıp İfade İzahları, Aralarında Anlamsal
Bütünlük Olan Beyitlerin Şerhi, Avâma Yönelik Şerh, Bağlama Göre Farklı Şerh
İhtimallerinin Değerlendirilmesi, Beyitlerin Konusu ve Yazılış Sebebi Hakkında
Bilgilendirme, Beytin Arka Planındaki Tarihî Gerçeklik, Beytin Edâsına Dair İzahlar,
Bilinen Kelime, Mefhum ve Durumların İzahı, Birleşik Yapı ve Terkip İzahları, Belâgat
İzahları, Gizli Özneyi Belirtme, Sembol (İşaret) İzahları, Kelime izahları, Birleşik Yapı
İzahları, Kıssa Nakletme, Menkıbe Nakletme, Mazmun İzahları, Metin İçi Göndermeler,
Okuyucunun Yorumuna Bırakılan Şerh, Rivayet Nakletme, Sembol İzahları, Somutlayıcı
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Anlatım, Şâirin Psikolojisi Hakkında Fikir Yürütme, Beytin Serbest Tercümesi, Tahkiye
Metodu/Hikâye Nakletme, Vurgu İzahları” olarak 32 farklı şerh metodunun kullanıldığı
tespit edilmiştir. Bu surette eser genel olarak mufassal şerh özelliği göstermektedir.
Yanyalı Süleyman Efendi'nin şerh metninde iddialı bir üslûp içerisinde olmadığı
görülmüştür. Kendi izahlarını, yorumlarını farklı şerhlere ve yorumlamalara da yer vererek
nakletmiştir. Bununla birlikte, Yanyalı Süleyman Efendi, metninde Urfî'nin şiirlerini şerh
ederken sorgulayıcı bir yaklaşım sergilemiştir. Beğendiği beyitlerdeki bazı kullanımları
beğendiğini ifade etmenin yanı sıra aynı şekilde beğenmediği kısımların da burada uygun
düşmediğini ifade ederek şerhte objektif bir üslûp takınmıştır. Öte yandan Klâsik şerhlerde
karşılaştığımız etimolojik izahlar ve gramer izahlarına Yanyalı'nın şerhinde sık
rastlanmamaktadır. Daha çok beyitlerin anlam dünyasına yoğunlaşıldığı görülür. Özellikle
tasavvufî arka planı olan beyitlerin detaylı olarak mufassal şerh çerçevesinde kaleme alındığı
gözlemlenmiştir. Şerh metninde Farsça ve Arapça kelimelere karşılıklar verilirken bilinçli
olarak Türkçe kelimelerden yeni karşılıklar türetildiği görülmektedir. Bu durum Yanyalı
Süleyman Efendi’nin Türkçeye karşı bilinçli bir yaklaşımının olduğunu göstermesi
açısından önemlidir. Bu yönüyle Yanyalı’nın Şerh-i Dîvân-ı Urfî’si diğer klâsik şerhlerden
ayrılmaktadır.
Tezimize konu olan şerh metni klâsik şerhlerde sıklıkla görülen gramer unsurlarının
izahları açısından zengin bir metin değildir. Daha çok kelimelerin anlam dünyalarına
odaklanılmıştır. Buna rağmen ihtiyaç gördüğü yerlerde şârih beyitte yer alan Arapça ve
Farsça unsurların gramerine dair izahatta bulunmuştur.
Eserde birçok ibare ve mazmunun lügatlerden kaynak gösterilerek ulemâ ve
hükemânın görüşleri, âyetler-hadisler ve başka şâirlerin beyitlerinden deliller sunulmak
suretiyle izahları yapılmıştır. Bu açıklamalar şerh ilmi açısından son derece önemlidir. Zira
şerhte

bazı

kelimelerin

daha

önce

görülmemiş

kullanımlarına

değinilmiş

ve

anlamlandırmaları yapılmıştır. Bu sebeple şerhte açıklamaları yapılan binden fazla unsur
madde başı yapılarak tez çalışmasının son bölümündeki şerh sözlüğünde alfabetik olarak
sıralanmıştır. Böylelikle araştırmacılara kolaylık sağlaması amaçlanmıştır.
Metin içerisinde birçok farklı esere göndermede bulunulduğu tespit edilmiştir.
Yapılan bu göndermeler, şarihin şerhte kullandığı kaynakların zenginliğine işaret
etmektedir. Birçok edebî, tarihî ve mitolojik eserlerden faydalanan Yanyalı, yer yer
bunlardan alıntılar yapmıştır. Öte yandan Urfî’nin beyitlerinde geçen edebî sanatlar
belirtilerek kelimeler arasındaki anlamsal ilişkilerin ortaya çıkarıldığı görülür.
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Sonuç olarak şerh metinleri metodolojik yapıları ve içerdikleri bilgiler yönüyle
kültürel, filolojik ve pedagojik açıdan son derece önemli eserlerdir. Bu sebeple şerh
metinlerinin ilim dünyasına kazandırılması ve bilgi dökümlerinin ortaya konulması Klâsik
Edebiyat araştırmaları açısından önemlidir. Tez çalışmasında şerh metninin bilgi dökümü ve
çok geniş bir perspektiften klâsik şiir unsurları açısından tahlili yapılarak araştırmacıların
istifadesine sunulmuştur. Son yıllarda artarak devam eden şerh çalışmalarına ek olarak
ortaya koymuş olduğumuz şerh metniyle klâsik şerh edebiyatına yeni bir katkıda
bulunulmuştur. Çalışmada ortaya konulan Şerh-i Dîvân-ı Urfî metni, inceleme ve şerh
sözlüğüyle Urfî-i Şirâzî'nin beyitlerindeki anlam dünyasının ve üslûbunun anlaşılması
hususunda farklı bir şârihin bakış açısı üzerinden katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bununla
birlikte elde edilen bulgular neticesinde çalışmanın, Urfî'nin Türk edebiyatına özellikle de
Dîvân şâirlerine yapmış olduğu tesirin ne boyutta olduğunun daha doğru bir şekilde tespiti
için yapılacak olan karşılaştırmalı çalışmalara faydalı bir kaynak sunacağı kanaatindeyiz.
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