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TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 
medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-
yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, üret-
tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar 
arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-
laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-
niyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık 
bir gelecek inşâ edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 
kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm-
kündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 
kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir mede-
niyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gök kubbe altında gelişen her değer, haki-
katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslâm ve Türk 
tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik 
kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih 
boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda 
tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-
vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 
aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-
mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 
idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda, Me-
dine’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta, Horasan’da, 
Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-
ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-
nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 
sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-
jesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz 
bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras 
bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede 
ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeni-
yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-
runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 
yeniden inşâ edilmesi, Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parça-
sıdır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 
gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî 
çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür 
ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınmaya, ilgi 
görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm insanlığa 
hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal emaneti 
yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

                                                
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı
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ÖNSÖZ

Fakülte’den 1975 yılında mezun olduktan sonra doktora yapmaya karar 
verince Hocam Haluk İpekten Bey’le yapılan değerlendirmelerden sonra 
Künhü’l-Ahbâr üzerinde çalışmama karar verilmişti. Şevkle başladığım ça-
lışmalar sırasında hoşuma giden hikâyeler ve şiirlerle karşılaştım. Bunlardan 
biri de adını ilk defa duyduğum Usûlî adlı bir şairin, 

Vücûd-ı Mutlakun bahri ne mevci kim ider peydâ  
Ene’l-Hak sırrını söyler eger mahfî eger peydâ

matlaıyla başlayan gazeliydi. Söz konusu eserde yer alan üç yüze yakın şair 
ve binlerce beyit içinde bu mısralar, söyleyiş güzelliği, duygunun fikir pla-
nına yükseltilerek ifade edilişi, içinde taşıdığı mazmun, melâmetî neşe ve 
lirik vasfıyla beni adeta büyülemişti. Bu ilgi, şiirin tamamını, o da Usûlî 
Dîvânı’nı temin etmemi sağladı. Ama erbabının iyi bildiği gibi divan ede-
biyatında bazen öne çıkmış birkaç beyit yanında şiirin geri kalan kısmı 
aynı oranda başarılı değildir. Sözünü ettiğim gazel, eskilerin serâpâ güzel 
dediği cinsten baştan sona mükemmel bir örnekti. Aynı şekilde bazen bir 
gazeliyle çok iyi çıkış yakalamış bir şair, öbür şiirlerinde vasat bir görün-
tü sergileyebilirdi. Bunun edebiyat tarihinde pek çok örneği vardı. Oysa 
Dîvân’ı tetkik etmeye başlayınca başka pek çok güzel şiir örnekleriyle 
karşılaştım. Böylece Usûlî Dîvânı 1987 yılında doçentlik çalışması olarak 
ortaya çıktı. Daha sonra Akçağ Yayınevi’nin “Zirvedeki Şiir Ustaları” ana 
başlığı ile yayımladığı divanlar arasında yer aldı. Ama bu dizinin özelliği 
akademik bir neşir değil, mümkün olduğu kadar yeni nesillere de ulaşa-
cak popüler bir yayın olmasıydı. Araştırmacılar bilir, yaptığımız akademik 
çalışmalar bir ilk göz ağrısı gibi hep bizim radarımızda olur. Bu anlamda 
ben de Usûlî ile ilgilenmeye devam ettim. Zamanla yeni nüshalar ortaya 
çıkmaya başladı ve onların hepsini ya not ettim ya da yazma örneklerini 
getirtmeye çalıştım. Tabii bu arada şehir çalışmaları ve alan araştırmaları 
da epeyce gelişmişti. Buna bizim kişisel dağarcığımızı ve bakış açımızı 
zenginleştirme gayretlerini de ekleyince Usûlî’yi ve eserlerini yeniden ele 
almak bir zorunluluk oldu. İlk ele alışımızda nüsha sayısı yedi idi. Şimdi 
bilinen yazma sayısı yirmi. 
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Aynı konuyu otuz yıl sonra yeniden ele alınca benim için şaşırtıcı so-
nuçlar da ortaya çıktı. Bir kere Usûlî’nin hayatına, özellikle de yetiştiği 
ortama yeniden ayrıntılı olarak eğildim. Bu çaba sonucunda Osmanlı taş-
rasının da kendine göre çok iyi tahkim edilmiş bir manzara gösterdiği 
ortaya çıktı. İlk bakışta bir askerî garnizon gibi görünen Vardar Yenice-
si, aynı zamanda çok önemli bir eğitim, bilim, kültür ve sanat merke-
zi özelliği gösteriyordu. Bu yolla bir uygarlığın nasıl bir bileşik kaplar 
gibi kendini dizayn ettiğini de görme fırsatı buldum. Aynı şekilde şehrin 
bu düzenleme sonrasında insan yetiştirme konusunda da nasıl başarılı 
bir merkeze dönüştüğü müşahede edilmiş oldu. Bir kez daha anladım ki 
mekân çok iyi bir öğretmendir. 

Akademik hayatımın erken yıllarından beri bilimsel çalışmanın key-
fîlik kaldırmadığına yürekten inanmış ve işlerimi prensipler üzerinden 
yürütmeye çalışmışımdır. Alanımızın pek çok çalışması metin neşrine 
dayalı olmasına rağmen bu konuda asgari bir standarttan mahrum olu-
şumuza çare bulmak adına edisyon kritik meselesini önemsemiş ve bunu 
hayatımın erken yıllarından itibaren bir ders konusu hâline de getirmiş-
tim. Hem kendi çalışmalarımda hem de benimle lisansüstü eğitim yapan 
arkadaşlarıma bu konuda titizlik göstermelerinde ısrarcı olmuştum. Usûlî 
Dîvânı da benzer bir çabanın ürünü olarak hazırlanmasına rağmen neşri 
başka bir amaca matuf olduğu için o şekliyle yayınlanmadı. Şimdi nüsha 
sayıları da neredeyse üç kat artınca bu açıdan da yeni bir değerlendirme-
ye tabi tutuldu. Tecrübelerim şunu göstermiştir ki edisyon kritikle ilgili 
öğrenilmesi gereken birtakım temel bilgiler elbette her alan araştırıcısına 
gereklidir. Fakat unutmamak gerekir ki her yazma kendine göre özellikler 
taşıyan tekil bir örnektir. Dolayısıyla bu iş için standart bir çalışmadan 
çok her eserin özel konumu göz önünde tutularak değerlendirme yapıl-
malıdır. İstinsah edilen nüshalara bakıldığında Usûlî Dîvânı’nın şairin 
ölümünü takip eden yıllarda çokça gündemde olduğu anlaşılmaktadır. 
Öyle anlaşılıyor ki sözü edilen şiirler tarikat çevrelerinde okunup hafızada 
kolay kalabilecek örnekler olduğundan bir kısmı sözlü kültürden yazıya 
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geçmiş bu durum da eldeki yazmaların farklı içeriklerde ortaya çıkmasına 
sebep olmuştur. Usûlî Dîvânı’nın elde mevcut müellif nüshası olmayınca 
bu farklı örneklerden hareketle bir şecere üzerinden yürünmesi de kolay 
görünmemektedir. Bu yüzden hangi nüshaların seçileceği ve değerlendi-
rileceği konusunda farklı bir yol tercih edilmiştir. Mecmualardaki Usûlî 
mahlaslı şiirler de titizlikle değerlendirildikten sonra metne dâhil edilip 
edilmemesi konusunda tercihte bulunulmuştur.

Bilindiği gibi XVI. yüzyılda artık divan edebiyatı kuruluş safhasını 
tamamlamış ve âşık edebiyatından farklı bir teknik ve estetik geliştirmiş-
ti. Fakat bu iki zümrenin de dışında kalan, aynı zamanda da iki zümreye 
dâhil edilecek bir başka sınıf tarih boyunca hep var olagelmiştir; özellikle 
tasavvuf edebiyatını temsil edenlerin önemli bir bölümü bu ara katego-
ride değerlendirilebilir. Bu grubu meydana getirenler, kendilerini tebliğe 
memur saydıkları ve bunu ifadeye yarayan formu vasıta telakki ettikleri 
için kullandıkları dil daima geniş kitleleri ön planda tutan bir sadelik 
içinde idi. Ama bunların içinde de zaman zaman belli bir öğrenim seviye-
sinden gelen, divan edebiyatının estetik zevkine bağlı isimler ortaya çıktı. 
İşte Usûlî, bu nitelikteki mutasavvıf şairlerden biridir. 

Bu çalışmada gözetilen temel hedef, bir Osmanlı taşra kentinde yetiş-
miş bir şairin Dîvân’ının edisyon-kritikli baskısını ortaya koymaktır. Bu-
nun yanında şairin yetiştiği kültürel atmosferin hayatı, eseri ve kişiliğine 
nasıl yansıdığı da ayrıntılı olarak ele alınmaktadır.

Usûlî’nin Hadis Derleme ve Tercümesi, Mi‘râciyye ve Şehr-engîz’i çoğu 
kez Dîvân’ı içinde birlikte bulunurlar. Biz, başka araştırmacılar tarafın-
dan yayımlanmış olan Hadis Derleme ve Tercümesi hariç diğer eserlerini 
bu çalışma içinde topluca verdik. Fakat Usûlî yazmalarının çoğunda yer 
alan sıralamada bir değişiklik yaparak Dîvân’ı meydana getiren kaside, 
musammat, gazel ve kıt‘aları, yani asıl Dîvân’ı oluşturan bölümleri başta, 
Mi‘râciyye ve Şehr-engîz’i sonda değerlendirdik. Önceki neşirde yedi nüs-
ha üzerinden yapılan çalışma, bu defa mevcut yirmi nüshanın on sekizi-
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nin incelenmesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu yayında sözü edilen nüshalara 
ek olarak pek çok mecmua taranmış ve ilgili bölümde izah edildiği gibi 
pek çok mecmuada Usûlî’nin şiirlerinin yer aldığı görülmüştür. Bunlar-
dan 9 numaralı musammat ile 14, 17, 39, 124 ve 139 numaralı gazeller 
mecmualardan ya da yeni nüshalardan bu yayına alınmıştır. Böylece yeni 
yayında kaside sayısı değişmezken, musammat sayısı on bire, gazel sayısı 
yüz elli ikiye, kıt‘a sayısı altıya yükselmiştir. Bunlara Şehr-engîz de ekle-
nince Dîvân’da mevcut şiir sayısı yüz yetmiş altıya çıktı. Buna karşılık 
yine farklı kaynaklarda Usûlî adına kayıtlı olmakla birlikte bütünüyle 
onun kaleminden çıktığı düşünülmeyen bazı şiirler de “Ekler” kısmı-
na alınmıştır. Bunların bir kısmı dil ve söyleyiş açısından, bir kısmı da 
kaynaklarca başka şairlere de ait gösterildiği için bu bölüme yerleştirildi. 
Örneğin Ozan Yılmaz’ın Usûlî’ye ait olarak görüp yayınladığı ve tarafım-
dan “Ekler” bölümüne yerleştirilen müseddes, mevcut Usûlî yazmaları-
nın hiçbirinde yer almadığı gibi bazı mecmualarda Fuzulî adına (Erkan 
2016), bazılarında da Huzûrî adına kayıtlıdır (Atik-Gürbüz 2019). Fuzûlî 
Dîvânı’nda da yer almayan bu şiir, üslup açısından Usûlî tarzını çağrıştır-
masına rağmen bu tartışmalı konumu dolayısı ile ana bölüme alınmamış, 
“Ekler” kısmında gösterilmiştir.

Gölpınarlı’nın Nesîmî, Usûlî, Rûhî adlı çalışmasında Usûlî adına ka-
yıtlı olan tahmis de benzer şekilde değerlendirilmiştir. Bu tahmise esas 
olan gazel, Nesîmî’nin dikkate alınan yazmalarında olmadığı gibi (Ayan 
2002), tahmis de Usûlî Dîvân’ı yazmalarının hiçbirinde bulunmaz. Şiir 
üslup ve ifade açısından değerlendirildiğinde ne Nesîmî ne de Usûlî şi-
irleri seviyesinde görülmemektedir. Ancak Gölpınarlı bu şiiri kendisinde 
bulunan bir yazmaya istinaden çalışmasına aldığı için bu tahmis de ekler 
bölümünde değerlendirildi.

Betül Akar tarafından yüksek lisans tezi olarak çalışılan bir şiir mec-
muasında Usûlî’ye ait olduğu belirtilen bir tercî‘-bend de hem mevcut 
nüshalarda yer almadığı hem de Usûlî’nin söyleyiş seviyesinde görülme-
diği için “Ekler” bölümüne alındı. Bununla birlikte yüksek lisans tezi ola-
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rak çalışılan bazı şiir mecmualarında Usûlî’ye ait olduğu kanaatine varılan 
dört şiir ana metne dâhil edilmiştir. Buna karşılık V. Mahir Kocatürk’ün 
Saz Şiiri Antolojisi’nde Usûlî’ye ait olarak gösterdiği heceyle yazılmış bir 
koşma da hem söyleyiş hem de içerik açısından ona ait olmadığı düşünül-
düğünden “Ekler” bölümüne alınmamıştır (Kocatürk 1963). 

Çalışma sırasında pek çok meslektaşımdan yardım gördüm. Bu vesile 
ile Prof. Dr. Fatma Sabiha Kutlar’a, Prof. Dr. Osman Horata’ya, Prof. Dr. 
Tuba Durmuş’a, Prof. Dr. Ayşe Yıldız’a ve Doç. Dr. Mehmet Gürbüz’e, 
eserin neşrini üstlenen Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. 
Muhittin Macit’e, baskıya hazırlık sürecini hassasiyetle takip eden İsmet 
İpek’e teşekkür ederim.

Mustafa İsen 
Ankara 2020





İNCELEME

 
USÛLÎ’NİN HAYATI, KİŞİLİĞİ, ŞAİRLİĞİ VE 
ESERLERİ 

Hayatı

16. yüzyıldan itibaren iyi biyografi yazarları eliyle sistemini kuran Os-
manlı şair tezkireciliği sayesinde imparatorluğun uzak noktalarındaki 
isimler hakkında bile yeterli kaynaklar bulunduğundan Usûlî hakkında 
birinci elden bilgilere sahibiz. Onun çağdaşı veya hemen ardılı olan Latîfî  
(ö. 1582), Âşık Çelebi (ö. 1572), Ahdî (ö. 1593), Hasan Çelebi (ö. 1604), 
Beyânî (ö. 1597), Âlî (ö. 1600), Riyâzî (ö. 1644) ve Fâizî (ö. 1622) gibi 
biyografi yazarları, şairle ilgili olarak bize bilgiler vermektedirler. Bunlar 
onun doğum yeri, yetişmesi, tasavvufi ilişkileri ile ilgilidir. Genelde bu tür 
kaynaklarda yer alan adı ve ailesi, özellikle babası ile ilgili bilgiye bu eser-
lerde rastlamıyoruz. Bunlar yanında Usûlî’nin yaşadığı coğrafyaya uzak bir 
noktada kaleme alınmış Garîbî Tezkiresi’nde şairin adının Derviş Ali oldu-
ğu ifade edilmiş (Babacan 2010: 88), sonraki kaynaklardan Ayvansarâyî ise 
adını Abdullah olarak bildirmiştir (Derin ve Çabuk 1985: 160). Düşün-
celeri açısından Usûlî’ye sıcak bakmayan ama muhtemelen kendisi veya 
arkadaşları ile görüştüğünü tahmin ettiğimiz Âşık Çelebi, eserinde şairin 
adı ve ailesi hakkında bilgi vermez. Bu yüzden Garîbî ve Ayvansarâyî’nin 
bilgilerini ihtiyatla karşılamak gerekir. Buna karşılık şairin doğum yeri ko-
nusunda ise tam bir ittifak söz konusudur. 

Usûlî, edebiyat ve kültür tarihimiz açısından ilginç bir konuma sahip olan 
Vardar Yenicesi’nde doğdu. Söz konusu şehir, bugün Yunanistan sınırları içe-
risinde olup Giannitsa adını taşımaktadır. Alfabetik sıraya göre Abdülganî (ö. 
1697), Âgehî (ö. 1577), Aşkî (ö. 1592), Derûnî (ö. 1650), Garîbî (ö. 1547), 
Günâhî (ö. 1670), Hayretî (ö. 1535), Hayâlî (ö. 1557), İlâhî (ö. 1491), Meh-
med (ö. 1645), Râzî (ö. 1617), Râzî (ö.?), Sıdkî (ö.?), Selmân (ö. 1564), Sırrî 
(ö. 1585), Sırrî (ö. 1583), Tâbî (ö. 1689), Usûlî (ö. 1538), Yûsuf-ı Sîneçâk 
(ö. 1564) ve Zârî (ö. 1617) gibi çoğu 16. yüzyılda yetişmiş yirmi şairiyle Var- 
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dar Yenicesi, Osmanlı kültür coğrafyası içinde en çok şair yetiştiren yöreler 
sıralamasında pek çok büyük şehri geride bırakarak, on beşinci sırada yer 
almaktadır (İsen 1985). Usûlî’nin de doğduğu yer olan bu taşra şehrinin böy-
lesine önemli bir kültür merkezi olmasının ve bu kadar çok sayıda şair yetiş-
tirmesinin mutlaka bazı sebepleri olmalıdır.

Tarihî kayıtlar araştırıldığında gerçekten de Vardar Yenicesi’nin kendine 
mahsus özellikleri olduğu görülecektir. Bu şehir, ünlü Osmanlı akıncı ailesi 
Evrenosoğullarının uç merkezi, bir anlamda başkentidir. Osmanlı devlet 
sisteminin kendine mahsus özel yapılanmalarından biri olan akıncılık, özel-
likle devletin kuruluş yıllarında Balkanlarda devletin vurucu gücü olarak 
görev yapmıştır. Akıncıların oğulları da akıncı sayılırdı. Bu yüzden bunlar 
Evrenosoğulları, Mihaloğulları, Turahanoğulları ve Malkoçoğulları gibi aile 
adları ile anılır. Bu uç beyleri fetih yanında ele geçirilen bölgelerin iskâna 
açılmasına, şehirleşmesine ve Türkleşmesine de önemli katkılar sağlamıştır. 
Bu işleri yaparken devlet de bu konumdaki beylere bazı imkânlar sağlamış 
ve onları hem vergilerden muaf tutmuş hem de kurdukları vakıfları özel bir 
statüye taşıyarak mali bakımdan da ellerini rahatlatmıştır. Osmanlı vakıf 
sisteminde müstesna vakıflar olarak adlandırılan bu tür imtiyazlar çok sınırlı 
sayıda aileye tanınmış bir imkândır (Kılıç 2014: 106). Böylesine özel statü-
lü bir yerleşim yeri olarak Vardar Yenicesi, bir taraftan elde edilen ganimet-
ler, öte yandan da zengin vakıflar aracılığı ile elde edilen imkânlar sayesinde 
kısa süre içinde bir askerî, iktisadî ve kültürel merkeze dönüştü. Şüphesiz 
bu tür yeni yerleşimler pek çok stratejik hesap sonrası kuruluyordu. Büyük 
Makedonya ovasının kuzey kenarında, Paikon dağlarının güney etekleriy-
le daha güneyde bulunan ve bugün kısmen kurutulmuş olan Yenice Gölü 
arasında yer alan şehir, ünlü akıncı beyi Gazi Evrenos Bey tarafından 14. 
yüzyılın sonlarında kuruldu. Türkler tarafından fethedildiğinde muhteme-
len küçük bir yerleşim merkezi olan Vardar Yenicesi, İstanbul ile Balkanları 
birbirine bağlayan ve üç önemli tarihî yoldan biri olan Via Egnatia üzerinde 
yer alıyordu. Şehir Selanik’e, Arnavutluk sınırlarına ve özellikle Üsküp’e 
yakın olması nedeniyle tercih edilmişti (Kılıç 2014: 150). 

Vardar Yenicesi’nin düz bir ovaya nâzır bir göl kenarında kurulmasının bir 
diğer önemli nedeni at yetiştiriciliğine uygun bir yer olmasıdır. Çünkü her 
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akıncının akına giderken birden çok ata ihtiyacı vardı ve bir at günde ortalama 
dört kilo otla besleniyordu. Ayrıca belli oranda da suya ihtiyacı vardı. Vardar 
ovasının bereketli toprakları üzerinde kurulmuş çok sayıda çiftlik, hem atların 
hem de insanların ihtiyacı olan ürünleri yetiştiriyordu. Bu özelliği yüzünden 
Vardar Yenicesi daha sonra İstanbul’daki süvari birliklerine de at yetiştirmiştir. 
Bu stratejik konumu dolayısıyla çevreye yapılacak seferlerde burası Osmanlı 
ordusunun toplanma noktasıydı. Av hayvanları açısından da zengin olan böl-
geye Osmanlı sultanları sıklıkla avlanmaya gelirlerdi (Kılıç 2014: 151). 

Kuruluşuna karar verildikten sonra buraya 1430’lu yıllarda önce kalabalık 
Türkmen grupları iskân edildi ve akıncılarla şehir, önemli bir askerî merkez 
hâline geldi. Vardar Yenicesi, sadece İstanbul, Bursa, Edirne gibi önemli mer-
kezlerde değil; devletin, durgun suya atılmış taş gibi, nasıl merkezden taşraya 
doğru dalga dalga yayılan bir sistem kurduğunun ve yörenin ihtiyaçlarına göre 
taşrayı nasıl tahkim ettiğinin karakteristik örneklerinden biridir. Evrenosoğul-
ları ailesi şehir ve çevresinde pek çok vakıf kurarak burayı aynı zamanda bir 
kültür merkezi hâline getirmeye gayret etti. Tarihte bir köprü veya kale çev-
resinde oluşan şehirler görüldüğü gibi bir vakıf çevresinde gelişen yerleşimler 
de vardır. Başta Evrenos Gazi olmak üzere diğer aile bireylerinin kurduğu bu 
vakıflar aracılığı ile bölgeye yeni bir düşünce, hayat anlayışı ve medeniyet gel-
miş, camilerin yanında ve onlarla iç içe eğitim öğretim merkezleri kurulmuş, 
daha sonra medreseler ve tekkelerle birlikte şehrin kültürel alt yapısı oluşturul-
muştu. Nitekim pek çok konu uzmanı Evrenos Bey’in adını ölümsüzleştiren 
unsurun fetihlerinden çok, arkasında bıraktığı vakıflar aracılığı ile gerçekleş-
tirilen eğitim ve kültür kurumları ile hayır eserleri olduğunu söyler. Bunun 
da akabinde şehir, sadece bir askerî garnizon değil, bir eğitim merkezi, kültür 
merkezi, sosyal dayanışma merkezi hatta iktisadî merkez olarak öne çıktı. 

İstanbul’daki sarayı model alan yapılanmaya giden akıncı beyleri, maiyet-
lerindeki serdengeçti akıncılar yanında, özellikle onları gazaya teşvik edecek, 
gaziliğin ve şehitliğin faziletlerini nakledecek, kısacası onlara moral verecek 
kişilere ihtiyaç duyuyordu. Elbette medreselerde yetişmiş, işin daha çok zâhirî 
tarafıyla ilgilenen bilginler bu rolü yerine getiremezdi. Bu işi, kışın kışlaklar-
da, baharla birlikte ise akıncılarla birlikte savaş meydanlarında coşup taşan 
yarı meczup ermiş şairler, dahası Anadolu’nun tamamlanan fethiyle artık fa-
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aliyetlerine Rumeli’de devam etmekte olan Horasan erenleri, yani koloniza-
tör gazi ve dervişler yerine getirebilirdi. Nitekim başlangıçta Balkanların en 
ünlü Bektaşî şeyhi Kızıldeli Sultan, Evrenos Bey’in manevi hamiliğini yap-
mıştır. Fakat özellikle 16. yüzyıla gelindiğinde artık daha kurumsal tasavvufi 
hareketler gündeme gelmiş ve bu iş için İstanbul’dan bir şeyh buraya davet 
edilmiştir. Vardar Yenicesi’nde bu yeni duruma ihtiyaç duyan ve bu zihni-
yet dönüşümünü gerçekleştiren kişi Gazi Evrenos Bey’in torunu Şemseddin 
Ahmed Bey’dir (ö. 1503). Sultan II. Murad ve II. Mehmed dönemlerinde 
Balkan topraklarında faaliyet gösteren, bu süre zarfında Vulçıtrın ve Vidin 
sancakbeyliği görevlerinde bulunan Ahmed Bey, yaşlılığında ailenin merkezi 
Vardar Yenicesi’ne geri gelmiş ve bu yeni dönüşümü oluşturmuştur. O, şöh-
retini duyduğu ve bölgenin ihtiyacı olduğunu düşündüğü Abdullah İlâhî’yi 
(ö. 1491) ikna ederek bu şehre kazandırmış ve böylece Şeyh İlâhî’nin de etki-
siyle şehrin kültürel gelişiminin temellerini atmıştır. 15. yüzyıl ortalarına ka-
dar şehir hayatında askerî karakter baskınken, bu tarihten itibaren, özellikle 
bu gelişle birlikte şehrin kültürel kimliği de gelişme göstermiştir.

Kimdi bu İlâhî? Kütahya’nın Simav kasabasında doğan İlâhî, öğreni-
mine doğduğu yerde başladı. Daha sonra İstanbul’a gelerek Zeyrek Med-
resesi’nde tahsiline devam etti. Kendisinden ders okuduğu Mevlânâ Ali 
et-Tûsî ile Horasan bölgesine gitti. Bir müddet sonra tasavvufa meylet-
ti ve Semerkand’a gidip devrin meşhur mutasavvıflarından Ubeydullah 
Ahrâr’a intisâb etti. Belli bir eğitimden sonra Abdullah İlâhî’ye mürşidi, 
görev alanı olarak Anadolu’yu gösterdi. Önce Simav’da daha sonra İstan-
bul’da Nakşibendîliği yaymaya başladı. Kısa sürede büyük kalabalıklar 
etrafını sarınca daha sakin bir yer aramayı düşündü ve Evrenoszâde Ah-
med Bey’in teklifini uygun bularak Vardar Yenicesi’ne gitti, kendisi için 
yaptırılan dergâha yerleşti, ölümüne kadar oradan ayrılmadı. Abdullah 
İlâhî’nin, Anadolu ve Rumeli bölgesinde vahdet-i vücûd düşüncesinin 
yaygınlık kazanmasında tesiri büyüktür. O, Nakşibendîliğin aşk, vecd ve 
vahdet-i vücûda dayalı yorumunun, Anadolu ve Rumeli’de yayılmasına 
hizmeti geçen sûfîlerin başında gelir. Osmanlı coğrafyasında adeta şehir-
lerin ruhunu temsil eden ve buralara kendi damgalarını vuran etkin isim-
ler vardır; Bursa’nın Emir Sultan’ı, Ankara’nın Hacı Bayram’ı gibi. İlâhî 
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de Vardar Yenicesi’nde böyle bir rol oynamıştır. O bir anlamda Yenice’nin 
ruhudur. Kendisi, his ve duyuşa dayalı Horosan tasavvuf mektebinin ilgi 
gösterdiği şiire hayatında ve eserlerinde değer verdiği için çevresindekiler 
de edebî faaliyetlere alaka duymuşlardır. Böylece Yenice bir anlamda ede-
bî bir merkez hâline gelmiştir. Osmanlı döneminde Vardar Yenicesi’nin 
bu kadar çok şair yetiştirmesinin ve bunların hemen hemen aynı duygu-
ları terennüm etmesinin sebebi onun oluşturduğu bu havadır. Melâmî 
neşvenin Rumeli’de tanıtılmasında ve bu bölgede bugüne kadar uzanan 
Melâmîliğin tarihçesinde Abdullah İlâhî’nin önemli bir yeri vardır (Kara 
ve Algar 1988). İşte bu özellikleri ile adı duyulan Şeyh İlâhî, Evrenosoğlu 
Ahmed Bey’in dikkatini çekmiş ve devir kaynaklarında ifade edildiğine 
göre Bey tarafından ricâ ve niyâz edilerek Vardar Yenicesi’ne getirilmiştir. 
İlâhî, burada kendisi için yaptırılan medrese ve dergâhta faaliyetlere baş-
lamış ve şehirde yaşayan aydınları tesiri altına alıp hepsine ortak özellikler 
kazandıran bir merkez şahsiyet olmuştur. Onun etkisinde yetişen şairler, 
hür bir derviş duyarlılığı içinde bu kez sahip oldukları birikimi, gazâ he-
yecanını akıncılara aktarıyor, böylece bu tasavvufi hava hepsini motive 
ediyordu. Beyin himayesi ve şeyhin himmetiyle Yenice, bu yüzden 16. 
yüzyıl sonuna kadar, çoğu Osmanlı devletinin asırlar boyunca oldukça 
tanınmış şairlerini yetiştiren, önemli bir belde oldu.

Vardar Yenicesi en parlak dönemini 16. yüzyılda yaşadı. Kaynaklar bu 
dönemde şehirde dört binin üzerinde bir nüfustan söz ediyor. Aynı zaman-
da başta ekonomi olmak üzere dengeli bir yapı üzerine kurulmuş Vardar 
Yenicesi’nde herkesin mutlu olduğu bir hayat devam etmekteydi. Bunun 
Usûlî’nin şiirlerine de yansıdığını görüyoruz. Hamisi Evrenosoğlu Abdî 
Bey’e sunduğu kasidede bu dönem Vardar Yenicesi’ni yılanla kuş yavrusu-
nun, aslanla ceylanın yan yana yaşadığı bir yöre olarak tarif eder:

Mâr u tîhû bir nişîmende oluban hem-nişîn  
Şîr u âhû bir makâm içinde kılsunlar karâr (Kas. 3/35)

Benzer şekilde Şehr-engîz’de de Yenice insanının meziyetlerinden, Os-
manlı medeniyetinin inşa ettiği insan tipolojisinden uzun uzun övgüyle 
söz eder.
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Kendisi de 16. yüzyılda yaşamış, burayı ziyaret etmiş ve şehirlere, şa-
irlerin özel hayatlarına, sosyal ve psikolojik yönlerine dair değerli bilgiler 
veren Âşık Çelebi, doğrudan Usûlî ile ilgili olmamakla birlikte o dönem 
Vardar Yenicesi’ni tanıtacak önemli bilgiler aktarır. Çelebi, Nehâri’den bah-
sederken şunları söyler: “Rivâyet olunur ki Prizren’de oglan togsa adından 
mukaddem mahlas korlar. Yenice’de togan oglan etmeğe papa diyecek vakt 
Fârisî söyler. Priştine’de oglan togsa dividi belinde togar. Binâen alâ zâlik 
Prizren şâir menbaı ve Yenice Fârisî ocagı ve Priştine kâtib yatagıdur.” (Kılıç 
2010: 904) Yeniceli olan Garîbî’nin hayatını anlatırken de “kendü zurefâ-yı 
Yenice kâidesi üzre fakr u fenâ ihtiyâr idüp Mevlevî olup Usûlî’nin çenber-i 
usûlî terânesine raks edip Sineçâk’ un peyrevi oldu.” der (Kılıç 2010: 1633). 
Ayrıca Âşık Çelebi ne zaman Yenice adını ansa daima oradan “mecmaʿ-ı 
şuarâ ve menbaʿ-ı zurefâ” şeklinde şairler meydanı ve iyi yetişmiş insanlar 
kaynağı olarak söz eder. Bu bilgilerden anlaşılıyor ki o dönemde Yenice 
tarzı denebilecek bir yaşama biçiminden ve ortak atmosferden söz etmek 
gerekecektir. Başta Usûlî, Hayretî, Garîbî, Hayalî gibi çağdaş Yeniceli şairler 
hem bu mekândan etkilenerek bir ortak kimlik görüntüsü verecek şekilde 
yetişmiş, hem de hâl ve tavırlarıyla kendilerinden sonra yetişenlere model 
olmuşlardır. Böyle değerlendirildiğinde Vardar Yenicesi, mekânın insanla-
rın yetişmesinde ne kadar önemli bir öğretmen olduğunun da göstergesidir. 

Böylesine dikkat çekecek düzeyde bir kültür merkezi olan Yenice’de ye-
tişen şairlerin tasavvuf ilişkilerine bakıldığında altısının Mevlevî, dördünün 
Gülşenî, birinin Nakşî, birinin de Bektaşî olduğu görülür. Bu karışık gibi gö-
rünen tablo, dönemine göre okunduğunda anlaşılabilir bir görüntü sunmak-
tadır. Aslında Batı Trakya ve Makedonya coğrafyasında Kızıl Deli Sultan’dan 
Abdullah İlâhî’ye evrilen Osmanlı tasavvuf anlayışı, 16. yüzyıla gelindiğinde 
de bütünüyle oturmuş bir tablo sergilemiyordu. Bir başka ifade ile devlet 
inşası ve tasavvufun yapılanması özellikle Balkanlar’da karmaşıklığını koru-
yordu. Bu bakımdan araştırmalar, Gülşenîliğin pek çok bakımdan Mevlevî-
liğin etkisi altında geliştiğini gösterir. Aynı şekilde kuruluşu izleyen yıllarda 
Mevlevîlik, Gülşenîlik ve Nakşibendîlik arasında yakınlık bulunmaktadır.

Molla İlâhî, vahdet-i vücûda dayalı tasavvufi düşüncenin bu bölgede ya-
yılmasını sağlamış ve bu yeni bakış açısı, Vardar Yeniceli herkesi tesiri altına 
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alıp onlara temel tasavvufi bilgileri vererek belli bir şekle sokan bir akım, 
oradan yetişen şairlerin hemen tümünde görülen ortak özellikleri de onlara 
kazandıran ocak olmuştu. Şiire kadar yansıyan şekle ait titizlikten, daha 
açıkçası “âlem-i teklîften bile âzâde” tavırlar, samimi ve derinliği olan bir 
ruh, hep yükseklerde gezen kayıt tanımayan bir aldırmaz tavır, onların baş-
lıca hususiyetidir. Bu özellikleri Hayâlî’de, Hayretî’de ve Usûlî’de kolaylıkla 
görürüz. Öyle ki bu şairlerin divanlarında yer alan şairlerin mahlaslarını 
değiştirseniz, üslup ve konu olarak büyük bir birlikteliği görmek mümkün 
olacaktır. İşte tüm Yeniceli şairleri kuşatan atmosferin kaynağını, buradaki 
tasavvufi hava sağlıyordu.

Usûlî böyle bir şehirde ve böyle bir ortama doğdu. Başka pek çok şair 
gibi doğum tarihi ve ailesi ile ilgili bilgilerden mahrumuz. Bazı tezkireciler 
babasının bir sipahi olduğunu belirtir. Hatta bir sipahizâde olan Usûlî’ye 
babasından çok mal mülk kaldığı da ifade edilir. Fakat aldığı eğitim ve ta-
savvufi terbiye nedeni ile mala mülke tamah etmeyecek kalenderî bir derviş 
olan Usûlî’nin bunlara ilgi göstermediği söylenir. Bu, teyid edilmiş bir bilgi 
olmadığı gibi, onun mala mülke tamah etmediğini anlatmak için kurgulan-
mış bir hikâyeye benzemektedir (Babacan 2010: 331).

Ama yetenekli biri olduğu anlaşıldığından şehrindeki bu havayı erken 
fark ettiği ve bundan yararlandığı anlaşılıyor. Bu ortamda hayatı ve mizacı 
şekillenen şair, memleketinde tahsilini tamamladıktan sonra tasavvufa yö-
neldi. Öğrenimini kimlerden gördüğü konusunda kaynaklar bilgi vermez. 
Ama bunun klasik medrese öğrenimi olduğu tabiidir. Âlî’ye bakılacak olur-
sa tasavvufa yöneldiğinde tahsilini bitirmiş ve müderrisliğe girmek üzeredir 
(İsen 1994: 193).  

Bu sırada şöhreti İslam âleminin her yanını sarmış olan İbrâhim Gül-
şenî’ye ilgi duyar ve “Bî-ihtiyâr mürşid-i muhtârum anlar olacakdur.” (İsen 
1944: 193) diyerek Mısır’a gider. Yolda bu konudaki düşüncelerini dile 
getiren ve Dîvân’da 54. gazel olarak yer alan şu şiiri yolculuk hikâyesini ve 
içinde bulunduğu ruh hâlini yansıtmaktadır: 

Dilde haylîden hayâl-i zülf-i dil-ber var imiş  
Cânum içinde yatur bin başlu ejder var imiş (G 54/1)
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Ey dirîgâ hîçe satdum kıymetini bilmedüm  
Âb u hâkümde benüm bir pâk-gevher var imiş (G 54/5)

Zâl-i dünyâya gönül virme Usûlî var iriş  
Gülşenî dirler vilâyet içre bir er var imiş (G 54/7)

Mısır’da İbrâhim Gülşenî’ye intisâb ederek onun müridi olmuştur. 
Osmanlı şairlerinin tekke-tasavvuf ilişkilerine bakıldığında ilk sırayı Mev-
levîlerin, ikinci sırayı Halvetîlerin, üçüncü sırayı Nakşîlerin ve dördüncü 
sırayı ise Halvetîliğin bir kolu olan Gülşenîlerin aldığı görülür (İsen 2010: 
183-192). Osmanlı aydınları Gülşenîliğe ilgi göstermiş, Kahire’deki Gül-
şenî tekkesi, bilhassa 16. ve 17. yüzyılda Osmanlı coğrafyasından pek çok 
insanın akınına uğramıştır. 

Usûlî Kahire’deki bu dergâha, daha doğrusu dönemin karizmatik şeyhi 
İbrâhim Gülşenî’ye ulaştıktan sonra, süresini bilmediğimiz bir dönem, şey-
hinin hizmetinde bulunmuş, onun ölümü üzerine (1533), doğum yeri olan 
Vardar Yenicesi’ne dönmüştür. 

Doğup büyüdüğü Vardar Yenicesi’ni aşk derecesinde seven ve bunu çe-
şitli vesilelerle başta Şehr-engîz’i olmak üzere bütün şiirlerinde dile getiren 
Usûlî, şeyhine de hürmetle bağlı olmasına rağmen, Kahire’de nasıl bir hayat 
sürdü bilemiyoruz. Divan şiirinin simgesel dili üzerinden bu konuya ait 
şiirlerinde bazı dolaylı ifadeler mevcuttur. Özellikle Mısır, Yusuf, Yakup gibi 
kelimeler üzerinden yürüyen bu göndermelerde orada yaşamaktan Yakup 
gibi sıkıntı çektiği ve Yusuf ’u andıran arkadaşlarını özlediğini çıkarabiliriz: 

Olmaz Usûlî feth-i bâb Nîl oldı bu çeşm-i pür-âb 
Kaldı gönül mısrı harâb sultândan ayrıldum meded (G 16/5)

Gönli bir mısr-ı fenâdur kim anun sultânı yok (G 65/1b)

Söz açma kevn ü mekândan bize bir haber vir cândan 
Yûsufı kurtar zindândan Mısr iline sultân eyle (G 120/3)

Kapdı gönlüm Yûsufın gürg-i belâ hânum yetiş 
Kurtar anı gel ʿAlîlik eyle arslanum yetiş (G 55/1)

gibi örnekler bu konu ile ilgili belirtilebilir. 
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Ama daha karakteristik olan, mektup tarzında kaleme alınmış 119. ga-
zelde dile getirilen özlemdir: 

Yüri ey nâme bizden şol şeh-i hûbâna ʿışk eyle  
Ki yaʿnî Mustafâya ol güzel sultâna ʿışk eyle

Yanup yakıl huzûrunda gönül göynüklerin söyle 
Bu ben pervâneden ol şemʿa yana yana ʿışk eyle

Döyemez ayrulık hârına diyü zârilıklar kıl  
Belâlu bülbülünden ol gül-i handâna ʿışk eyle 

Sözin şeytân-ı melʿûnuñ kabûl idüp işiginde 
Beni merdûd iden ol mazhar-ı rahmâna ʿışk eyle

Mübârek ellerin öpüp ayaklarına yüzün sür 
İşigi itlerine yaʿni kim yârâna ʿışk eyle

Harîm-i yâre varurken eger vâdî-i hayretde  
Bulursan Hayretî-i vâlih u hayrâna ʿışk eyle

Yüz urup Sîne-çâke sînemün çâkini şerh eyle 
Hem Ahmed Bâliye billâh dervîşâna ʿışk eyle

Eger zencîr-i mihnetde nedür hâli diyü bir gün 
Sorarsa ben kulın Seyd’Ahmed-i Dîvâne ʿışk eyle

Göz açup sûret-i rahmâna sâfî hoş nazar kılsun  
Sücûd it bizden ol sûfî diyen şeytâna ʿışk eyle

Ayırdı Pîr-i Kenʿânı bugün cân-ı ʿazîzinden  
ʿAceb mekkâr imiş Yûsuf diyen oglana ʿışk eyle

ʿAceb bî-yâr u bî-hem-dem yatur mihnet bucagında 
Usûlî derdmendün hâlini sorana ʿışk eyle

beyitleriyle dile getirdiği ve gazel boyutlarını aşan uzun şiirinde hem ken-
dini dostlarından uzak, kimsesiz, ayrılık acılarına dayanamayan, sıkıntılarla 
boğuşan biri olarak tanımlamakta hem de Hayretî, Yûsuf-ı Sîne-çâk gibi 
bilinen, Ahmed Bâlî ve Seyid Ahmed Dîvâne gibi bilmediğimiz ama derviş 
dostları olduğunu tahmin ettiğimiz özlediği arkadaşlarına selamlar gönder-



26 İNCELEME

mektedir. Bunların içinde özellikle Eger zencîr-i mihnetde nedür hâli diyü 
bir gün ifadesi onun Mısır’da nasıl bir ruh hâli içinde olduğunun da gös-
tergesidir. Benzer şekilde Ayırdı pîr-i Kenʿânı bugün cân-ı ʿazîzinden mısraı 
da bu hasretin başka türlü bir ifadesidir. Bunlara Usûlî’nin lirik şiirlerinden 
biri olan,

  Yeniceden esen seher yilleri  
 Bana Sultân Mustafâdan haber vir  
 Unutdı mı gurbetteki kulları  
 Bana Sultân Mustafâdan haber vir

dörtlüğü ile başlayan heceyle yazılmış samimi şiirini de ekleyebiliriz. Klasik 
şiirde rüzgâr, özellikle de sabah rüzgârı sevgililer arasında postacılık görevi 
ifa eder. Yani haber getirip götürür. Ama burada dile getirilen ifade, bu kla-
sik formu aşarak, şairin neredeyse uçan kuştan meded umduğu bir hasret 
ve özlem hâlini dile getirir. 

Aslında tarihin her döneminde kültür dünyasının derisi ince, duyar-
lılıkları fazla gergin isimleri vardır. Usûlî de belli ölçüler içinde bu kate-
goride tanımlanacak hassas sanatçılardan biridir. Dolayısıyla onlar gibi 
Usûlî de yaşanan hayattan ve bunun katı gerçeklerinden hep şikâyet eder. 
Doğal olarak da içlerinde kaynayan bu dindirilemez güç, sık mekân deği-
şiklikleri talep etse de, sıkıntı aslında onlarla birlikte gidilen her yere gelir. 
Ama bu feryatlar çoğu kez bize sanatçı heyecanları, lirik şiir örnekleri 
olarak döner.

Usûlî, Balkanlara döndükten sonra büyük bir şevkle bağlandığı şeyhinin 
düşüncelerini yani Gülşenîliği burada yaymaya çalıştı. Yenice’de bundan son-
raki hayatı, dervişliğiyle mütenasip münzevi ve kanâatkâr bir yaşama biçi-
miydi. Hayatının bu evresinde Evrenosoğullarından Abdî Bey’in yardımını 
gördü. Bu alâka dolayısıyla olmalı ki Dîvân’daki bahâr redifli kaside, Abdî 
Bey’e sunulmuştur. Bu dönemde sürekli savaşların cereyan ettiği bir bölge 
olan Rumeli topraklarında akıncı ailesinden olan Abdî Bey, devamlı yer de-
ğiştiren birisiydi şüphesiz. Usûlî’nin onunla birlikte bazı Rumeli şehirlerini 
dolaştığı muhakkak ise de bu seyahatlerin izlerini şiirlerinde görmek müm-
kün değildir. Geçimini Abdî Bey’in yardımıyla sürdüren şair, 945/1538 yı-
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lında hayata gözlerini yumdu. Tezkireler öldüğü yeri belirtmiyorlar. Şairin 
ölümünden sekiz yıl sonra kaleme alınmış olan Latîfî Tezkiresi, otuz bir yıllık 
aradan sonra bitirilen Meşâirü’ş-Şuarâ, bunları takiben yazılan Gülşen-i Şuarâ, 
Hasan Çelebi Tezkiresi ve Künhü’l-Ahbâr da ölüm tarihini belirtmezler. Adı 
belirtilmeyen bir şair tarafından ölümüne düşürülen,

Vâh kim gitdi Usûlî-i derdmend (945/1538)

mısraı şairin ölümünden yetmiş üç yıl sonra yazılan Riyâzu’ş-Şuarâ ve 
1621’de kaleme alınmış olan Fâizî’nin Zübdetü’l-Eşâr’ında bulunmaktadır. 
Şairin mezarının Yenice’de olduğunu dolaylı olarak Âşık Çelebi’den öğre-
niyoruz. Yolu Yenice’ye düşen Meşâirü’ş-Şuarâ yazarı, doğruca mezarlığa gi-
derek Evrenos Bey, Şeyh İlâhî, Usûlî ve Hayretî’nin ruhu için Fatiha okur 
(Kılıç 2010: 1560). Mevcut biyografik kaynaklardan sadece Osmanlı Mü-
ellifleri şairin Yenice’de öldüğünü açıkça belirtmektedir (Saraç 2016: 497). 

Kişiliği, Şairliği ve Eserleri

Usûlî’nin kişiliğinin teşekkülünde Yenice’deki tasavvufi atmosferin et-
kili olduğu önceki bölümde belirtilmişti. Daha sonra İbrâhim Gülşenî ile 
pekişen bu özellik, onun şahsiyetinin en hâkim unsuru olarak karşımıza 
çıkar. Daha önce çerçevesi çizilmeye çalışılan Yenice’deki tasavvufi havanın 
özelliklerinden biri de onun derviş meşreb bir karakter taşıdığıdır. Nitekim 
Hayâlî Bey’de biraz müphem bir şekilde hissedilen bu özellik, Hayretî ve 
Usûlî’de çok net ve kalın çizgilerle karşımıza çıkar. Bu yüzdendir ki daha 
çok Alevî-Bektaşî şairlere has bir tür olan “Düvazdeh imam” övgülerine 
hem Hayretî de hem de Usûlî’de rastlanmaktadır. Divân’ın musammat-
lar bölümünde yer alan dört numaralı şiir bir on iki imam medhiyesidir. 
Bunun dışında daha pek çok şiirde Âl-i Abâ sevgisini dile getiren şiirlere 
rastlanabilir. Ayrıca şiirlerinin hemen tamamına hâkim olan asıl unsurun 
da vahdet-i vücûd felsefesi olduğunu belirtmek gerekir.

Yunus Emre, Eşrefoğlu Rûmî, Niyâzî-i Mısrî gibi başka sûfî şairlerin eser-
lerinde de sıkça görüldüğü gibi vahdet-i vücûdun insan görüşü, hakîkat-i 
Muhammediyye fikri, insanın âlemin gayesi olması, fenâ-bekâ gibi hususlar 
Usûlî’nin şiirlerinde de vahdet-i vücûd ile irtibatlı şekilde açıklanmıştır.



28 İNCELEME

Şiirlerinden hareketle yapılacak bir değerlendirme bize Usûlî’nin der-
vişâne bir ruha sahip, mütevazı, kadere teslim olmuş, rindçe bir yaşayışı 
olan, coşkunluğu, neşesi, pervâsızlığı hep ön planda tutan biri olduğunu 
gösterecektir.

Âvâreler felek-zedeler bî-nevâlaruz 
ʿÂlemde bir mahabbet esîri gedâlaruz (G 45/3)

Aldanmaduk bu memleketün tâc u tahtına 
Bu taht içinde biz de ʿaceb pâdişâlaruz (G 45/3)

beyitleri bunun rastgele seçilmiş örnekleridir.

Çün bekâsı yog imiş tâc u kabâyı n’idelüm 
Bu fenâ dünyede bir köhne ʿabânun kulıyuz (45/5) 

beyiti ise bu vadide söylenmiş bir başka örnektir. Dîvân gözden geçirildi-
ğinde bu nitelikteki şiirlerin ne kadar büyük oranda yer tuttuğu kolayca 
görülecektir.

Tezkirecilerin gınâ, istignâ, fakr u fâka, kanâat, ser-fürû etmemek, il-
timâs ve ricadan müstagni olmak, baş eğmemek gibi terimlerle ifade ettik-
leri göz tokluğu hâli, örnek şiirlerde de görüldüğü gibi Usûlî’nin en belir-
gin vasfıdır. Onda zaman zaman bu hâlin genellik kazandığı ve sadece şu 
veya bu kişiye değil tüm menfaat hâline ve dünya zevklerine baş eğmeme 
şeklinde ideal bir konumla tezahür ettiği görülür. Vurgulayarak söylemek 
gerekirse bu hâl, Usûlî’nin şahsiyetinin temel vasfıdır.

Usûlî’nin şahsiyetinin teşekkülünde tasavvuf ne derece etkin bir role sa-
hipse şairliği söz konusu olunca da bu durum yine aynı derecede ehemmi-
yetle karşımıza çıkar. Tezkireciler ittifakla şiirinin “tasavvufa müteallik eşʿârı” 
olduğunu zikrederler. Yine bu yönüyle ilgisi olması açısından onun edebiya-
tımızın en güçlü Seyyid Nesîmî (ö. 1404) takipçisi olduğunu belirtmek la-
zımdır. Onun bu özelliğini Latîfî, “Ekseriyâ eşʿârı tasavvufa müteallik kelimât 
ve Seyyid Nesîmî tarzında mevâiz ü ilâhiyât idi.” şeklinde verir (Canım 2000: 
176). Usûlî’nin Nesîmî’ye yakınlık ya da hayranlığı Dîvân’ında ona yazdığı 
tesdis ve tahmislerle sınırlı kalmaz. Bu tip nazire veya açık etki taşıyan şiirler 
başka şairler için de söz konusudur. Latîfî’ye göre devrinde o, ikinci Fazlul-
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lâh veya Nesîmî-i Sânî sayılmaktadır. Usûlî’nin bağlı olduğu Gülşenîliğin, 
Bâtınîlik ve Hurûfîlikle ilgisi var mıdır, sorusu yaşadığı devirden başlayarak 
tartışılagelmiştir. Fazlullâh’ın temel öğretisi, Kur’ân’ın insan-biçimci dili ve 
tasavvufun istiareli sembolizmi temel alınarak inşa edilen vahdet-i vücûd-
tur. Bu anlayış, İbn Arabî ve İranlı İsmailî yazarların düşüncelerinden izler 
taşımakla birlikte harflere yapılan vurgunun, keyfî tevillerin insan bedeniyle 
eşleştirilerek sunumu, Fazlullâh’ı diğer harfçi anlayışlardan ayırır. Hurûfî ge-
leneğinde Arap alfabesindeki harflere dayalı hüner gösterilerinin mistik bir 
hüviyet içinde ele alındığı bilinir. Fakat Hurûfîliğin asıl karakteristiği, yalnız-
ca harflerle ilgili sırlar değil, özellikle Hallâc-ı Mansûr tarzı panteist mistik 
düşüncedir. Bu yönüyle Hurûfîlik, Anadolu ve Rumeli’de yayılışı sırasında 
Bayramî Melâmîlerini, Kalenderîleri, Bektaşîliği ve bazı Halvetiyye çevreleri-
ni, hatta Kızılbaşlığı çok derinden etkilemiştir (Ocak 1998: 135). Gülşenîlik 
de bu bakış açısından izleri taşır. Bir anlamda Gülşenîlik Mevlevîliğin de te-
sirinde kalmıştır. İbrâhim Gülşenî, Mesnevî’ye nazire yazmış, başka bakım-
lardan da Mevlânâ’ya saygı duymuştur. Onun halifesi olan Usûlî, şeyhini 
takip ederek Mevlevîliğe büyük bir muhabbet duyar. Esrâr Dede’nin tabiri 
ile Usûlî, Vardar Yenicesi’ni adeta bir mevlevîhâneye döndürmüştür. Bunu 
Esrâr Dede’nin Derviş Derûnî’den söz ederken sarf ettiği aşağıdaki sözlerin-
den anlıyoruz: “Fi’l-asl Vardar Yenicesi’nden ser-zede bir ârif-i vâridât-beyân 
ve bir şâʿir-i nev-zebân olup ol diyâra Hazret-i İbrâhîm Gülşenî hulefâsından 
Usûlî Hazretleri teşrîf itmekle tarîka-i Gülşeniyyeden mevrûs-ı meşâyıhları 
olan aşk-ı Mevlânâ ile ol şehr-i behişt-âsâyı mevlevî-hâneye döndürmegin 
ekser müsteʿiddân-ı ahâlî sîr-âb…” (Genç 2018: 237) Esrâr Dede’nin Garî-
bî’den söz ederken “Nihayet buna İbrâhîm Gülşenî hulefâsından Usûlî ol 
şehrde Mevlevî mahabbetine raksân olmagla Hayâlî ve Günâhî ve Derûnî 
gibi bunı dahi dervişlere döndürmiş, Konya’ya varup Mevlevî olmış.” (Genç 
2018: 237) ifadelerini kullanmasını bir tarikat taassubu olarak değerlendirsek 
de Gülşenîlerin Mevlevîliğe muhabbet duydukları anlaşılır. 

Kısaca yukarıda da izah edildiği gibi kuruluş dönemini takib eden 16. 
yüzyılın ilk yarısında özellikle Balkan coğrafyasında tarikatler arasında bu 
akışkanlık devam etmekteydi (Terzioğlu 2108: 124-141). Nitekim Vardar 
Yeniceli şairlerden Usûlî dışında Aşkî, Hayâlî, Hayretî, Yûsuf-ı Sîne-çâk, 
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Gülşenî; Derûnî, Garîbî, Günâhî, Hayretî, Sırrî Mevlevî; Fazlî ise Bektaşî 
tarikatına mensuptur. Bunların bir kısmı da hem Gülşenî hem de Mevlevî-
dir. Bütün bu bilgilerden 16. yüzyılda Nakşîlik, Mevlevîlik ve Gülşenîlik 
arasında yakın ilişki olduğu anlaşılmaktadır.

Gölpınarlı, Gülşenîlerin Mevlevîlik ve özellikle Melâmîliğe çok yakın 
olduklarını belirtmiştir. Buradan hareketle İbrâhim Gülşenî’nin vahdet-i 
vücûd konusunda Melâmîler ile benzer düşünceleri bulunduğu söylenebi-
lir. Ancak bu şekilde Gülşenîliğin zendeka ve ilhad suçlamalarına muhatap 
olduğunu anlamak mümkün olabilir. 

Bu yüzdendir ki gündelik yaşayışında çok rind bir görüntüyle karşımıza 
çıkan Âşık Çelebi, Usûlî ve onun yolundan gidenleri, yani bir anlamda 
Gülşenîleri ağır bir dille suçlar: “Şeyh İbrâhîmîlere isnâd olunan ilhâd toh-
mın evvel ol ekmişdür. Ve Nesîmât türrehâtından getürdügi nihâl-i nihâd-ı 
dalâli ol dikmişdür. Nice onup bitmeyecekler gelüp ol tohmı ekmege baş-
lamışlar ve nice ber-hordâr olmayacaklar ol nihâle budaklar aşılamışlardır. 
Hak teâlâ tohumların çürüde ve dikdiklerin kuruda.” (Kılıç 2010: 344) 
Buna karşılık Latîfî daha tarafsız yorumlar getirmektedir: Latîfî’ye göre, 
Fazlullâh’ın Câvidân’ına uyar ve bu yüzden zamanında Bâtınîliğe mütemâ-
yil olanlar ona “Fazlullâh-i Sânî ve Sırr-ı Seyyid Nesîmî” derler (Canım 
2000: 176). Özellikle Âşık Çelebi’nin görüşleri ne kadar kişisel, ne kadar 
resmî görüştür, izahı zor bir meseledir. 

Gerçekten de İbrâhim Gülşenî’nin şeyhi olan Dede Ömer Rûşenî, vah-
det-i vücûd düşüncesinin ileri seviyedeki temsilcilerinden, Melâmetîlik ve 
Kalenderîlik neş’esine sahip mutasavvıflardandır. İbrâhim Gülşenî de za-
manında takibata uğramış, hurûc etmesinden çekinildiği için İstanbul’a 
çağrılmış, özellikle vezir İbrâhim Paşa’nın şeyhi cezalandırma gayretleri 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından uygun bulunmamıştır. (Yazıcı 1982: 
411) Bunun yanında İbrâhim Gülşenî’nin Mevlânâ’nın Mesnevî’sine nazire 
olarak yazdığı kırk bin beyitlik Manevî’nin “kâfirce fikirler ihtiva ettiği” 
konusunda fetvalar verilmiştir (Gölpınarlı 2014: 22). Kaynaklarsa Gülşenî-
liğin, Mevlevî-Bektaşî tesiri altında gelişmiş, Sünni bir tarikat olduğunu 
belirtirler (Azamat 2000: 301-304).
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Hakkında yazılanlardan anlaşıldığına göre İbrâhim Gülşenî, devrinde 
olağanüstü telkin gücüne sahip, azimli bir teşkilatçı, büyük nüfuz sahibi 
biridir. Bu yüzden Gülşenî dergâhları, sanatkârlar için birer cazibe merkezi 
ve Türk şiir ve musikisinin her daim soluklandığı -Evliyâ Çelebi’nin ifade-
siyle- “ruhaniyetli” mekânlar olmuştur. Bu mekânlarda otuzun üzerinde 
şair, on beş civarında musikişinas yetişmiştir (Macit 2012: 193). İşte Usûlî 
de bu isimlerden biridir. 

Melâmet neşesini ön planda tutan Gülşenîler, özellikle başlangıçta rind 
tavırlarıyla dikkati çekmişler, Usûlî de bu hususiyeti şiirlerinde en karak-
teristik bir biçimde ortaya koymuştur. Öyle anlaşılıyor ki Gülşenîlik de 
başka pek çok tarikat gibi zaman içinde değişime uğramış ve sonradan ehl-i 
sünnet inancına yakın bir karaktere bürünmüştür.

Böyle bir düşüncenin temsilcisi olan Usûlî, şiirlerinde kimseye baş eğ-
meyen, kanâatkâr, ham sofulukla alay eden, aşkı hep ön planda tutan bir 
mutasavvıf şair olarak karşımıza çıkar. Türk edebî geleneğini baştan itibaren 
etkilemiş bir düşünce olarak tasavvuf, Ahmet Yesevî ile zühdî bir mahiyet 
kazanmış, sonraları İranlı mutasavvıf şairlerin tesiri altında başka bir çizgi-
de gelişimini sürdürmüştür. İranlı şairler bu düşünceyi mecazî aşk ile ka-
rıştırarak bir sembolik dil meydana getirdiler. Zamanla işlenip ince ve lirik 
bir özellik kazanan bu tasavvufi şiir, Türk edebiyatı üzerinde de etkili oldu. 
Ama bu etki kuşkusuz her şairde standart bir görüntüyle karşımıza çıkmaz. 
Bazen Nesîmî gibi inanç sahibi, tasavvufi hayatı bizzat yaşayanlar bunu 
şiirlerinde farklı ifade ederler. Bunlar için şiir, mesajlarını iletecekleri bir 
araç konumundadır. Ama düşüncelerini coşkuyla ve akılda kalıcı bir tarzda 
ifade etmek istedikleri için şiiri tercih etmişlerdir. Yine benzer konumda 
olup şiiri aracı olarak kullanan ama bütünüyle didaktik öğretileri telkin 
eden şairler de vardır. Bir üçüncü grup ise tasavvufu sanat yönünden değer-
lendirenlerdir. Bunlar bir tarikata mensup olmamakla birlikte tasavvufun 
zengin duygu ve sembolik dünyasından yararlanan isimlerdir. Bunlar için 
şiir ve sanat önceliklidir. Tasavvuf bunun içinde eritilmiştir. Örneğin Nâilî 
bu ikinci zümre şairlerdendir.
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Verilen bilgilerden kolayca anlaşılabileceği gibi Usûlî birinci grubu mey-
dana getiren bir şairdir. Ahdî’nin hemşehrisi, çağdaşı ve yakın dostu Hay-
retî’yi anlatırken Tab‘-ı nâzüki fünûn-ı ma‘rifetle müretteb her vech ile esnâf-ı 
şi‘re kâdir ve ilm-i tasavvufun ıstılâhâtına mâhir ifadesi tam da Usûlî’yi ya da 
Vardar Yeniceli şairleri anlatır. Tasavvuf, onun şiirinin derinliklerinde değil 
yüzeyde, açıkça görülebilen bir konumdadır. Bu yüzden Usûlî’nin şiiri, yu-
karıda çerçevesi çizilen kendi türünün mensupları gibi mesajlarla yüklü, bir 
nevi tebliğ şiiridir. Aslında şiir ve mesaj birbirinden çok uzak iki kutup gibi 
görünür. Mesaj bir fikirdir, bir kanâattir, öğretici karakteri ön plandadır ve 
didaktik olmaya mahkûm gibidir. Şiir ise bize duygu dünyasından sesler 
getirir. Kısacası mesele insanlık tarihi kadar eski, sanatta duygu ve fikrin 
uyuşumu hadisesini gündeme getirmektedir. İşte mutasavvıf şairlerin pek 
azı, hem mesajı olan hem de lirik özellik taşıyan şiirler yazabilmişlerdir. 
Nesîmî ve Yunus Emre bunun en karakteristik örneğini teşkil ederler. Usûlî 
de hiç olmazsa bazı şiirlerinde, musammatlarında, daha çok da bazı beyit-
lerinde fikri duygu planına yükselterek şiirle mesajı bir araya başarıyla ge-
tirmiş mutasavvıf şairlerdendir. Bu nitelikteki şiirlerde idealizmle lirizmin 
mutlu bileşimini hissederiz. Bunların en karakteristik örneklerinden biri ve 
Dîvân’ın ilk gazeli olan “peydâ” redifli şiire, devrinde çok sayıda nazire ve 
tahmis yazılması şairin devrindeki konumunu da gösterecek niteliktedir.

Geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Osmanlı devlet yapılanması içinde 
elbette başkent İstanbul’da saray çevresinde yer alan şairlerle taşrada yaşa-
makta olan şairler arasında hitap ettikleri sosyal çevre açısından birtakım 
farklar vardır. Merkezde estetik seviyesi daha yüksek bir kadro korunup 
kollanırken taşrada da buranın beklentilerine uygun bir yapılanma söz ko-
nusuydu. Vardar Yenicesi’nin oluşumu sırasında akıncılar ve şairler ilişkisi 
çerçevesinde değindiğimiz bu durum, başka yörelerde ortaya çıkan ihtiyaç-
lara mütenasip bir görüntü sergilemeye devam ediyordu. Örneğin şehzâde 
başkentlerinde ya da bazı tasavvufi muhitlerde bunun farklı görüntüleri ile 
karşılaşmak mümkündü. Elbette bu kadrodan çok dikkat çeken yetenekli 
isimler, örneğin Hayâlî Bey gibi, İstanbul’a, saray çevresine davet ediliyor 
ve burada değerlendiriliyordu. Ama bu doğal toplumsal tabakalaşma aşa-
masında taşrada yetişip buralarda istihdam edilen kadronun da Osmanlı 
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edebî yapısının gerçek anlamda ortaya çıkarılması açısından önemli oldu-
ğu aşikârdır. Bu isimlerin çok değerli olanları merkezi beslediği gibi daha 
ikinci, üçüncü kategoride yer alanları da taşranın beklentilerine, onların 
kültürel seviyelerine uygun ürünler meydana getiriyordu.

Bu anlamda Usûlî Dîvânı, hem taşranın dikkate değer bir örneği, hem 
yararlandığı tasavvufi kaynakları lirik bir eda ile ifade edişi, hem de yine 
taşra tavrı diyebileceğimiz heceyle yazılmış âşık tarzına benzer örnekleri bir 
arada bulundurması dolayısı ile türünün ilginç örneklerindendir. Dîvân, 
aruz yanında heceyle yazılmış şiirler de içerir. Kuşkusuz Usûlî’nin şairlik 
tarafını yansıtan en önemli örnekler, gazelleri ve musammatlarıdır. Konula-
rını genelde ilahi sevgiden ve aşktan alan, düşündüklerini fazla dolandırma-
dan sade bir dille anlatan, basit teşbihler, mecazlar ve tasavvufi sembollerle 
süslenen bu şiirleri çekici kılan unsur, samimiyetidir. Usûlî, zaman zaman 
fikri duygu planına yükselterek tasavvufi şiirin lirik örneklerini vermiştir. 
Nesîmî’nin Hurûfî ıstılahlarına boğulmamış yalınlığı ile Yunus’un bir dere-
ce işlenmiş dilinin mecz edilmiş hâli, onun üslubudur.

Usûlî’nin hem tek bir eserinden hem de eserlerinden söz edilebilir. Onun 
Hadis Derleme ve Tercümesi, Mi‘râciyye ve Şehr-engîz’i çoğu kez Dîvân’ın bir 
parçası imiş gibi yazma nüshaların başında yer almakta, bazen de bunların 
her biri müstakil esermiş gibi başka yazmalar arasında görülmekte, sanki 
Usûlî Dîvânı bunların hepsini içine alan bir esermiş gibi muamele görmek-
tedir. Mevcut nüshalar arasında sadece bir tek örnek Külliyat adıyla kayıt-
lara girmiştir (06 Mil Yz A 3304 numaralı yazma). Çoğu kez Usûlî Dîvânı 
dendiğinde, bu eserlerin tümü akla gelmektedir. Nüshaların bir kısmı Kırk 
Hadis Derleme ve Tercümesi ile başlarken çoğu Mi‘râciyye ile başlamaktadır. 
Sonra Dîvân, Şehr-engîz, daha sonra da Rûzgâr Kasîdesi ile devam eder. 

Usûlî Dîvânı, klasik edebiyatın benzer örnekleriyle karşılaştırıldığında 
küçük bir divan olarak karşımıza çıkar. Divanların, nazım şekillerinin tü-
müyle yazılmış örneklere yer vermekle birlikte, mürettep olup olmamaları 
her harfte gazel ihtiva etmeleriyle değerlendirilmektedir. Elbette bir eserin 
divan olarak tanımlanabilmesi için kasideleri de belirtmek gerekir. Bu ge-
leneğin sayısal olarak konumu gözden geçirildiğinde Şeyhî’nin 15 kaside, 
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202 gazel; Necâtî’nin 25 kaside, 650 gazel; Ahmed Paşa’nın 34 kaside, 352 
gazel; Hayâlî’nin 25 kaside, 688 gazel; Hayretî’nin 20 kaside, 487 gazel; 
İshâk Çelebi’nin 15 kaside, 342 gazel; Yahyâ Bey’in 34 kaside, 515 gazel; 
Bahâyî’nin 6 kaside, 42 gazel; Nedîm’in 44 kaside, 166 gazel; Nefʿî’nin 62 
kaside, 134 gazel; Cevrî’nin 83 kaside, 269 gazel yazdığı görülecektir. Bu 
örneklerin yaklaşık bir ortalamayla değerlendirilmesi durumunda divan şa-
irlerinin divanlarında ortalama 25 kaside, 350 civarında da gazel bulunur. 
Bu bilgiler ışığında Usûlî Dîvânı, dördü Türkçe, biri Farsça 5 kaside, 11 
musammat ve 152 gazelle ortalamanın epey altında kalmaktadır.

Divanlarda gazeller Arap alfabesi esasına göre dizilirler ve beklenen, her 
harften en az bir örneğin bu eserlerin içinde yer almasıdır. Oysa bu ko-
nuda da tam bir standarttan söz edemeyiz. Örneğin Şeyhî 28 harften 21; 
Nesîmî 18; Necâtî 27; Hayâlî 23; Hayretî 25; Cevrî 21; Nâilî 21, Ahmed 
Paşa, Zâtî, Muhibbî, Taşlıcalı Yahyâ, Şemsî ve Şeyhülislâm Yahyâ 28 harfi 
kullanarak gazel yazmışlardır (Akkaya 1996). Usûlî Dîvânı’nda ise 21 harfle 
yazılmış gazel bulunmaktadır. Bu konuda da hangi eserin divan, hangisinin 
divançe olabileceği tartışılan bir konudur. Bu konumuyla biz, Usûlî’nin 
eserini divan kabul ediyoruz.

Usûlî, sadece ele aldığı konular, kullandığı farklı vezinler, kayıt tanıma-
yan azade tavırlar açısından değil, dili ve üslubu açısından da özellik arz 
eden bir sanatçıdır. Onun bu alandaki konumunu belirleyen temel faktör-
ler de yine yetiştiği ortam, daha çok tasavvufi bakış açısı ve muhatap olduğu 
kitle, bir başka ifade ile taşradır. 

Usûlî’nin yaşadığı döneme gelindiğinde artık Türk edebî dilinin arka-
sında uzun bir deneme, uygulama ve gelişme süreci vardı. Devletin güç-
lenmesiyle paralel edebiyatta da bir gelişmeden söz edilebilir. Artık Fuzûlî, 
Hayâlî gibi aşağı yukarı Usûlî’nin çağdaşı, hatta yakını olan şiir ustaları 
yetişmiştir. Bu şairler eliyle şiir tekniği açısından mükemmel, ahenkli ör-
nekler verilmeye başlanmıştı. Öte yandan Osmanlı Türkçesi klasik biçi-
mini almış, özellikle Arapça, Farsçadan dile giren kelime ve tamlamalarla 
konuşma dilinden epey ayrı bir yapı ortaya çıkmıştı. Buna karşın Türkçe, 
cümle yapısında kendini hissettirmeye devam etmiş, böylece kelimelerin 
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bir kısmı yabancı ama söylenişi Türkçe olan bir şiir dili gelişmiştir. Divan 
şiiri kelimelerdeki bu değişimin yanında bu yüzyıldan itibaren giderek sim-
geci, kavramsal bir şiir özelliği kazandı. 16. yüzyılın ikinci yarısına kadar 
bu söz varlığının büyük çoğunluğu Türkçedir. Bundan sonra oran şairine 
göre değişir. Sözü edilen 16. yüzyılın genel üslup özelliği klasik üslup olarak 
adlandırılır.

Aslında dönem için genel 16. yüzyıl dil ve üslup tablosu klasik üslup 
özelliği göstermekle birlikte bu düzeye ulaşamadan folklorik üslup çizgisin-
de ürünler veren örneklerin varlığını da belirtmek lazımdır. Yukarıda ifade 
edildiği gibi bir mutasavvıf şair olan Usûlî, öncelikle topluma belli mesaj-
ları iletmek isteyen bir sanatçıdır. Aynı şekilde yaşadığı Vardar Yenicesi de 
İstanbul, Bursa, Edirne gibi yüksek zümre mensuplarıyla dolu bir mekân 
değildir. Ama o aynı zamanda Mevlevîlik ve Gülşenîlik gibi kurucuları şair 
olan bir geleneğin temsilcisidir. Şiir bu iki gelenekte de hem önemli hem 
de estetik perspektiften fedakârlık yapılmadan icra edilmesi gereken önemli 
bir etkinliktir. O yüzdendir ki Usûlî’nin dili ve üslubu, bütünüyle klasik 
üslup olarak tanımlanacak bir seviyede değilse de sade, açık, kolay anlaşı-
lır ama tasavvufi terminoloji ile yüklü, folklorik üslubun bir adım önün-
de kendine özgü bir uygulamadır. Konuların işlenişi sırasında şair, yaptığı 
benzetmelerde, kullandığı mecazlarda çevrenin yerli unsurlarının şiire dâhil 
edilmesine hassasiyet göstermiş, bu da onun şiirine ilave bir yerellik ve so-
mutluk kazandırmıştır.

Yine belirtmek gerekir ki divan edebiyatı, bir ortak uygarlık ürünü ola-
rak, imparatorluk coğrafyası içinde birbirine benzeyen şekil, tür ve imaj-
larla eserler ortaya koyar. Bu anlamda Bosna’da, Bursa’da ya da Erzurum’da 
yaşayan bir klasik edebiyat mensubu ortak bir zihniyete sahip olduğu için 
benzer ürünler vermektedir. Ama coğrafyanın gene de etkisini büsbütün 
inkâr etmemek gerekir. Böyle değerlendirildiğinde Rumelili divan şairleri-
nin dikkat çeken bazı özellikleri vardır (Çeltik 2008). Bu manada dikkate 
değer bir Rumeli şairi olan Usûlî de söyleyişte, yaşadığı coğrafyayı şiire daha 
yoğun taşımada, mahbub medhiyelerinde ve şehrengîzlerde bu yöresel özel-
likleri göstermektedir. Örneğin onun;
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Taʿn-ı agyâr bana yetdi be yârâ sen de 
Sînemi tîg-i cefâyile yeter yar yeter (G 32/2)

ya da 

Yidügün yarım etmekdür taleb tennûrına düşüp 
Yüzün suyını dökmişsin be zâlim nîm nân içün (G 106/2)

veya 

Geçer güzelligün çagı sînemde komışam dâgı 
Sana direm be hercâyî sevenden niçün ürkersin (G 118/2)

beyitindeki be ifadesi ile dikkat çeken üslubu, yöresel söyleyişin divan şiiri-
ne yansımış şeklidir. 

Yine Rumeli şairlerinde daha çok karşılaştığımız begüm ifadesi de onun 
şiirinde sıklıkla kullandığı kelimelerden biridir:

Şâh-ı hüsn oldun ise devlete magrûr olma  
Hey begüm biz dahı sizi yaradanun kulıyuz (G 44/2)

Begüm zîbâ cemâlüne gönülden ʿâşıkam ʿâşık 
Gerek öldür gerek dirgür severüm ihtiyârum yok (G 66/4)

Gel begüm kıyma bu câna yazukdur girmegil kana  
Kimseye kalmaz zamâne sen d’ölürsin ben d’ölürin (G 116/2)

Söyleme cân sırrını ey kâmil insân münkire  
Kûr-ı mâder-zâde ʿarz itme begüm dîdârunı (G 132/4)

Hey ifadesi de benzer tercihlerden biridir:

Şâh-ı hüsn oldun ise devlete magrûr olma  
Hey begüm biz dahı sizi yaradanun kulıyuz (G 44/2)

Dogrı yolına varanlar Hak dîdârını görenler  
Hey meded gerçek erenler himmet eylen himmet eylen (G 68/5)

Hey yidiler kırklar birler hâzır gâʾib olan pîrler  
Çagırdugum gerçek erler himmet eylen himmet eylen (G 68/6)
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Kâse-i ser hecr ile peymâne-i hâk oldı gel  
Hey bizümle ʿahd ü peymânı ferâmûş eyleyen (G. 117/3)

Yine Rumeli şairlerinde görülen daha sade anlatım, şehrengîz kaleme 
alma ve yaşanan hayatı daha çok şiire yansıtma konusu başka bölümlerde 
de dile getirildiği için burada ayrıntılı olarak ele alınmayacaktır. 

Benzer örnekler gibi atasözü, özellikle de deyimlerin yanında söz tekrar-
ları, ikilemeler, cinas, iştikak, kalb, ses tekrarları, paralelizm, armoni, kafiye 
ve redif Usûlî’nin şiirinde ahengi oluşturan etkenlerdir. Özellikle söz tek-
rarlarının ve redifli söyleyişlerin benzer 16. yüzyıl divan şairleri gibi onun 
şiirinde de ağırlıklı bir yeri vardır. Usûlî’nin bu söz tekrarlarıyla hem anlamı 
pekiştirdiği hem de musikiyi sağladığı görülmektedir. O şiirlerinde daha 
çok mısra içi söz tekrarlarına başvurur, şu örneklerde görüldüğü gibi: 

Ehl-i derd ol ehl-i derd ol ehl-i derd ol ehl-i derd 
Ey Usûlîden suʾâl idüp tesellâ isteyen (G 111/5)

Ne bir kimseyle kârum var ne elde ihtiyârum var  
Ne bir sâʿat karârum var meded gamdan helâk oldum (G 83/2)

Ey ki hüsnün hûb u çeşmün hûb u cismün cümle hûb  
Nâm-ı pâkün ehl-i diller içre mahbûbu’l-kulûb (G 6/1)

Delerse delsün ey ʿâşık dili tîgıyla ol dil-ber  
Delerse bagrını delsün sana ne dil senün nendür (G 24/2)

Usûlî’nin şiirlerinde başka divan edebiyatı örnekleri gibi ikilemelerle dolu 
beyitlerle redifleri ikilemelerden oluşmuş gazellerle ve tamamen ikilemelerle 
yazılmış şiirlerle karşılaşmaktayız. Şairler bazen bir mısrada bazen de beyitin 
her iki mısraında ikilemeleri kullanırlar. Beyitlerde ikilemelerle beraber söz ve 
ses tekrarları ve bu tekrarlara dayanan söz sanatları da bulunabilir. Bu anlatım 
şekli divan şiirine has bir özelliktir ve Usûlî’nin şiirlerinde de sıklıkla rastlanır 
(Gül 2013). Bunlar bazen aynı kelimenin tekrarı şeklinde olabilir:

Girmek istersen meydâna iç kanunı kana kana  
ʿIşk odına yana yana cigerüni biryân eyle (G 120/5)

Bu tekrarlar kimi örneklerde de redif olarak kullanılabilir:
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İki cihân terkin urduk fenâlaruz fenâlaruz  
ʿAbâya nemede girdük fenâlaruz fenâlaruz (G 50/1)

Yazılışları aynı ama anlamları farklı olan sözcüklerin oluşturduğu bir 
sanat türü olan cinas, Usûlî tarafından zaman zaman kullanılmaktadır. Aşa-
ğıdaki beyit bu sanatın kullanıldığı örneklerden biridir: 

Müsellem tutdılar şiʿrün Usûlî  
Usûl-i nazmda Selmân olanlar (G 25/9)

İştikak, bir kök ile o kökten türeyen ve/veya asıl anlamları aynı köke 
bağlı bulunan kelimelerin bir arada bulunması sanatına denir. Usûlî Dîvâ-
nı’nda asıl anlamı aynı köke bağlı olarak türetilmiş birçok kelime bulun-
maktadır. Aşağıdaki beyitler bu kullanıma örnek oluşturacak türdendir:

Seyr-i mâha yog imiş âvâz-ı segden çün zarâr  
ʿÂrif olan hîçe sayar münkirün inkârını (G 141/8)

Ses tekrarları şiirde ahengi sağlayan unsurların başında yer almaktadır. 
Seslerin belirli aralıklarla tekrarı şiiri musikiye yakınlaştırarak ahengin oluş-
masını sağlar. Usûlî’nin sıkça ses tekrarlarını kullanıp bu yolla ahengi sağ-
ladığı görülmüştür. Onun şiirinde aynı sesin tek bir beyitte bile defalarca 
sıkıcılığa yer vermeden anlamı bozmadan güzel bir ahenk oluşturarak tek-
rarlandığı görülmektedir:

Cân ile şöyle belî didün belâ-yı ʿışka kim  
Her tarafdan bin belâ gelse belâ gelmez sana (G 3/8)

İller ile tatlu tatlu dilleşür ol dil-rübâ 
El ucıyla bize ırakdan dimez bir merhabâ (G 5/1)

Ol meh-likâ seyrândadur dîvâne dil efgândadur 
Ten bunda cânum andadur ben cândan ayrıldum meded (G 16/2)

Görüldüğü gibi Usûlî, şiirlerinde bir yandan aruz ve hecenin başarılı 
kullanımı yanında söz tekrarları, ikilemeler, cinas gibi edebî sanatlar, ses 
tekrarları, kafiye ve redif gibi ahengi sağlayan unsurlarla ahenkli ve akıcı bir 
dil ve üslup ortaya koymuştur (Gül 2013). 
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Yukarıda anlatmaya çalıştığımız hususların tamamını içeren yani, sanat-
ların ustalıkla kullanımı, ses tekrarlarını, kelime rediflerine dayanan yinele-
meleri ve bunların birlikte getirdiği ahengi bütünüyle şu şiir bize vermek-
tedir: 

Yine dil âyinesinün gubârı var ancak  
Şikeste hâtırumun inkisârı var ancak

Zamâne hırmenine korkaram ki âteş ura  
Duhân-ı âhumun odlu şerârı var ancak

Tenümde zerre kadar kalmadı hayât eseri  
Hemân bu haste dilün âh u zârı var ancak

Bekâ meyini gözet bakma câm-ı gerdûna  
Bu hum hamrınun ey dil humârı var ancak

Usûlî balı belâdur bu dehr-i pîrezenün  
Gülinde hârı vü gencinde mârı var ancak (G 62)

Divan şairleri şiirin kelimelerle yazıldığının elbette farkındaydılar. Bu 
anlamda dil varlığının önemli bölümünü meydana getiren yukarıda sözü 
edilen, atasözü ve deyim gibi folklorik öğeler başlangıçtan itibaren divan 
şiiri geleneğinde kullanılmaktadır. Şairden şaire oranı değişmekle birlikte, 
atasözü ve deyim kullanma geleneği, şairlerin bitip tükenmez kaynakların-
dan biridir. Fakat Usûlî’nin şiirinde atasözleri çok az miktarda yer almıştır. 
Buna karşılık, Dîvân’da bolca deyim kullanılmıştır. Fakat bunlar konuşma 
dilindeki kalıp ifadeleriyle değil, türlü edebî sanatlarla bezenmiş, çeşitli ne-
denlerle söz dizimlerinde ve kelime yapılarında ortaya çıkan değişikliklerle 
asıllarını büyük oranda yitirmiş olarak şiire dâhil olurlar. Ama usta sanat-
çılar elinde bu uygulama onları daha da güzelleştirmiş, daha da büyülü 
kılmıştır. Usûlî, az sözle anlatılmak isteneni, özlü olarak belirten bu kültür 
hazinesinin zenginliklerinden sıklıkla yararlanmıştır. İhtiva ettiği bu özel-
liklerle Usûlî şiiri, folklorik üslubun biraz üstünde, klasik üsluba yaklaşan 
özellikler gösteren bir konumda değerlendirilebilir.

Usûlî, yaslandığı Nesîmî geleneği dolayısıyla zaten lirik bir anlatımı 
tercih edecek, içerik olarak tasavvufa yaslanacak, onun sembolik dilini 
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kullanacaktır. Gerçekten de bu şiir tam da bu tanımın örneklerini ihtiva 
eder. Zengin İslâm medeniyeti bilgi birikimi, Arapça ve Farsça konusun-
daki kapasitesi bu eserde açıkça görülür. Ama onun en önemli özelli-
ği, yaşadığı dönemde epey aşama kat etmiş olmakla birlikte Türkçe şiir 
dilinin oluşumuna, özellikle Türkçe tasavvuf literatürüne sağladığı ciddi 
katkılardır. Üstelik o bu işi ses ve anlam birlikteliğini koruyarak başarıyla 
gerçekleştirir. 

Usûlî Dîvânı’nda, benzer örnekler gibi, başta kasideler, sonra terkîb- 
bend, muhammes, müseddes, murabba, tahmis gibi musammatlar, daha 
sonra gazeller ve kıt‘alar yer alır. Usûlî Dîvânı’nda beş kaside bulunmak-
tadır. Bunların dördü Türkçe biri Farsçadır ki bu kaside aynı zamanda 
Dîvân’da yer alan yegâne Farsça şiirdir. Bu Farsça örnek Vardar Yenice-
si’nde bu dilin iyi öğretildiğine dair Âşık Çelebi’nin söylemini doğrular 
niteliktedir. Kasidelerle ilgili dikkat çeken husus, bunların içinde tev-
hid, münâcât, naat gibi dinî içerikli şiirin bulunmamasıdır. Oysa Usûlî, 
Mi‘râciyye ve Şehr-engîz girişlerinde münâcâtlara yer vermiş, musammat 
ve gazelleri başta olmak üzere diğer şiirlerinde tasavvufi söylemiyle dik-
kat çekmiştir. Hem hemşehrisi hem de çağdaşı olan Hayretî’nin Dîvân’ı 
bu açıdan gözden geçirildiğinde çokça dini örneğe rastlamak mümkün 
görünmektedir. O, kasidelerine doğrudan bir medhiye ile başlar. Rûzgâr 
redifli bu ilk kaside, Defterdar İskender Çelebi’ye (ö. 1535) sunulmuş-
tur. İskender Çelebi, Kanuni devrinde başdefterdarlığa kadar yükselmiş, 
güçlü bir devlet adamıdır. Devletin sadece devlet adamlarıyla yönetile-
meyeceği; sanatkârlara da ihtiyacı olduğu düşüncesinde olup yaşadığı 
dönemde pek çok şairin yetişmesine imkân sağlamış bir sanat koruyu-
cusudur. Öyle anlaşılıyor ki onun bu koruyucu tavrından Usûlî de ya-
rarlanmıştır. Güneş redifli ikinci kaside ise Evrenosoğulları’ndan Îsâ Bey 
adına yazılmıştır. Dîvân’da üçüncü sırada yer alan Bahâriyye Kasîdesi ise 
yine Evrenosoğulları’ndan Abdî Bey için kaleme alınmıştır. Dördüncü ve 
beşinci kasideler ise herhangi bir şahsı övmek için yazılmamışlardır. İlk 
üç kaside, memduhları belli şiirler olmakla birlikte, onlardan bir şeyler 
beklemekten ziyade, Usûlî’nin gözünde değeri olan kişilerin ön plana 
çıkarılması amacıyla söylenmişlerdir. Özellikle ikinci ve üçüncü kaside, 
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Rumeli fütuhatında büyük gayretleri olan ve Yenice’yi âbad ederek adeta 

“Evrenos Bey yöresi” hâline getiren Evrenosoğulları ailesine duyulan bir 

minnetin ifadesidir.

Usûlî’nin şeyhine karşı samimi düşüncelerini ihtiva eden mersiyesi, bu 

türün çokça tercih edilen terkîb-bend nazım şekliyle yazılmıştır. Usûlî’nin 

bu şiiri iki bendden meydana gelmektedir. Oysa mersiye geleneğine bakıl-

dığında (İsen 1994: 16) bu tarz şiirlerin daha çok beş bendden meydana 

geldiği görülmektedir. Usûlî, kindar dünyaya hayıflanarak şiirine başlar. 

Bu dünyanın kimseyi mutlu etmediği, İbrâhim Gülşenî gibi bir değerin 

ellerinden alınarak onu sevenlerin mutsuz edildiği ifade edilir. İkinci bend 

tamamen İbrâhim Gülşenî’nin olumlu özelliklerinin sayılıp dökülmesine 

ayrılmıştır. Bunlar onun eşsizliği, cömertliği, güzel konuşması ve insan ye-

tiştiriciliğine yönelik vasıflarıdır.

Musammatları ise daha çok etkilendiği Nesîmî şiirlerine yazdığı nazi-

relerden meydana gelir. Şiirleri ve ölümü etrafında teşekkül eden menkıbe 

ve rivayetlerle sadece Azeri edebiyatında değil Türkçenin konuşulduğu bü-

tün coğrafyalarda derin ve sürekli tesirler meydana getirmiş olan Seyyid 

Nesîmî’nin etkilediği isimlerden biri de Usûlî’dir. Onun bu konumu yaşa-

dığı dönemden itibaren dikkat çekmiş ve çeşitli kaynaklarda ifade edilmiş-

tir. Bu özelliğini Latîfî ekseriyâ eş�ârı tasavvufa müte‘allik kelimât ve Seyyid 
Nesîmî tarzında mevâ‘iz ü ilâhiyyât idi şeklinde verir. Usûlî’nin Nesîmî’ye 

yakınlık ya da hayranlığı Dîvân’ında ona yazdığı tesdis ve tahmislerle sınırlı 

kalmaz. Bu tip nazire ya da açık etki taşıyan şiirlere başka şairlerde de rast-

lanabilir. Bunun da ötesinde o, Latîfî tarafından Nesîmî-i Sânî veya sırr-ı 
Nesîmî sayılmaktadır. Bu bilgiler ışığında iki şairin divanları gözden geçiril-

diğinde karşımıza şu bilgiler çıkmaktadır: Usûlî, Nesîmî’nin;

 Fazlına bel bagladum yâ vâhid ü ferd ü ehad

  Cümlenün ma‘bûdı sensin dâimâ hayy u ebed (Ayan 1990: 88)

matlaı ile başlayan 36. gazelini tahmis etmiştir (bk. Msm.7). Yine 

Nesîmî’nin;
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 Her neye kim bakar isen anda sen Allâhı gör

 Kancaru kim azm kılsan sümme vechullâhı gör (Ayan 1990: 137)

matlaı ile başlayan 101. gazeli de Usûlî tarafından tahmis edilmiştir (bk. 

Msm.8). 

Usûlî Dîvânı’nda ilk bakışta görülen bu etkilerin dışında iki eserin kar-

şılaştırılması sonucunda başka benzerliklerin de var olduğu tespit edilebilir. 

Nesîmî Dîvânı’nda 289. gazel olarak yer alan dönmezem redifli şiir ile Usûlî 
Dîvânı’ndaki 95. gazel aynı redifi taşımakta ve ikinci şiirde birincisinin et-

kileri görülmektedir. 

Bu örneklerin dışında da Usûlî’nin şiirinde Nesîmî’den etkiler taşıdığını 

söylemek mümkün. Fakat bu etkiler bir nazire geleneği çerçevesinden çok 

daha farklı bir zeminde değerlendirilmelidir. Nesîmî Dîvânı’nda yer alan 

169. gazel ile Usûlî Dîvânı’ndaki 26. gazel, Nesîmî’deki henûz redifli 189. 

gazel ile Usûlî’deki aynı redifli 42. gazel bu çerçevededir. Bunlar tam nazire 

olmadıkları hâlde belli bir benzerliği beraberlerinde taşırlar. Ama bu şeklî 

benzerliklerin ötesinde iki şair arasındaki asıl etki, melâmet neş’esini ön 

planda tutan rindane tavırlarda ortaya çıkar. Her iki şair de kimseye baş 

eğmeyen, kanâatkâr, ham sofulukla alay eden, aşkı hep ön planda tutan ve 

vahdet-i vücûd düşüncesini şiirlerinde sık sık dile getiren mutasavvıf şair 

tavırları ile karşımıza çıkmaktadır. Her ikisinin şiirinde de tasavvufi mesaj-

lar yüzeydedir ve şiir, belli mesajları iletmek için vardır. Ama bu mesaj her 

iki şairde de çoğu kez duygu planına yükselerek başarı ile ifade edilmiştir. 

Kuşkusuz lirik özellikleri açısından Usûlî, Nesîmî kadar başarılı değildir. 

Bu özelliklerine rağmen Usûlî’yi bir Hurûfî şair de sayamayız. Nesîmî’nin 

ölümünden 134 yıl sonra yaşadığı coğrafyadan çok uzak bir mekânda, bir 

Balkan kasabasında yaşamış olan takipçisi Usûlî, büyük şairin kendisinden 

sonra da bu etkinin çok uzak mekânlara kadar yayıldığını göstermesi bakı-

mından ilginç bir örnektir. 

Şiirlerinde Nesîmî’de olduğu gibi bu düşünceyi telkin eden örnekler yok-

tur. Onun böyle değerlendirilmesine sebep, herhâlde şiirlerindeki Hurûfîlik 

belirtilerinden çok, sohbetlerinde bu kanâatini ortaya dökmüş olmasıdır 

(Gölpınarlı 2014: 15). O, musammatlarında, Gülşenîliğin temsilcisi ve 
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Nesîmî’nin takipçisi olarak muhitinin beklentilerine uygun bir dille şiirler 

söylemiş, Nesîmî’nin Hurûfî ıstılahlarına boğmadığı gazellerindeki lirizm 

ile Yunus’un şiirlerindeki sadeliği Rumeli duyarlığında birleştirip üstatlarını 

mahcup etmeyecek dönüşümle çağının ve çevresinin ruhuna üflemiştir.

Musammatlarla ilgili ifade edilmesi gereken bir başka husus ise özellik-

le heceyle yazılan bazı şiirlerin bir kısım yazma nüshalarda beyit şeklinde 

değil de dörtlükler hâlinde yazılmış olmasıdır. Bu durum bazı nüshalarda 

musammat, bazı nüshalarda ise gazel olarak görülür. Örneğin aşağıdaki şiir 

dörtlüklerle yazıldığında, 

   I

Pîrümün yolı çünki Hak yolıdur

Dönmezin niye döneyin pîrümden

Mü’minün ezelden kavli belîdür 

Dönmezin niye döneyin pîrümden

   II

Serden geçer imiş bu yolda server 

Münkirler elinden kesilir serler  

Nice bin baş çıkup bagrumda söyler

Dönmezin niye döneyin pîrümden

   III

Erenlerün zahmı câna merhemdür 

Şimden girü ölür isem ne gamdur 

Pîrlerün işigi çünki  kıblemdür 

Dönmezin niye döneyin pîrümden

   IV

Pîrümün �azmi çün togrı yoladur 

İsteyen kişiyi Hakka iledür 

Hak anunla her nefesde biledür 

Dönmezin niye döneyin pîrümden



44 İNCELEME

   V
Gönlinde çirk olan pîrden arınur

Hakkun sıfâtı pîrlerden görinür 

Pîri olmayanlar yarın yirinür 

Dönmezin niye döneyin pîrümden

   VI

Benüm gönlüm bir dîvâne delidür

Cân u dilden erenlerün kulıdur 

Benüm pîrüm çün Muhammed �Alîdür

Dönmezin niye döneyin pîrümden

   VII

Hakîkât pîrleri Âl-i �Abâdur 

Hasan Hüseyin cânlara safâdur 

Benüm şâhum şehîd-i Kerbelâdur 

Dönmezin niye döneyin pîrümden

   VIII

Zeyne’l-�âbidîndür gönlümde cânum

Muhammed Bâkıra bakar bu cânum 

Ca�fer-i Sâdıkdur dînüm îmânum 

Dönmezin niye döneyin pîrümden

   IX

Kâzım bize bir ni�metdür Hudâdan 

Râzîdur Hak �Alî Mûse’r-Rızâdan 

Muhibbüz Takîye kâlû belâdan 

Dönmezin niye döneyin pîrümden

   X

Nakî Hakdan imâm-ı pîşvâdur 

�Askerî düşmene tîg-i kazâdur 

Muhammed Mehdî hod sırr-ı Hudâdur 

Dönmezin niye döneyin pîrümden
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   XI

Usûlîyem Hak kapusına geldüm 

Cân u dilden erenlere kul oldum 

Pîrler işiginde ben Hakkı buldum 

Dönmezin niye döneyin pîrümden (Msm.6)

şeklindedir. Bu şiir beyitlerle yazıldığında ise aşağıdaki örneğe dönüşmektedir:

1   Pîrümün yolı çünki Hak yolıdur dönmezin niye döneyin pîrümden

     Mü’minün ezelden kavli belîdür dönmezin niye döneyin pîrümden

2   Serden geçer imiş bu yolda server münkirler elinden kesilir serler

     Nice bin baş çıkup bagrumda söyler dönmezin niye döneyin pîrümden

3   Erenlerün zahmı câna merhemdür şimden girü ölür isem ne gamdur 

     Pîrlerün işigi çünki kıblemdür dönmezin niye döneyin pîrümden

4   Pîrümün �azmi çün togrı yoladur isteyen kişiyi Hakka iledür 

     Hak anunla her nefesde biledür dönmezin niye döneyin pîrümden

5   Gönlinde çirk olan pîrden arınur Hakkun sıfâtı pîrlerden görinür 

     Pîri olmayanlar yarın yirinür dönmezin niye döneyin pîrümden

6   Benüm gönlüm bir dîvâne delidür cân u dilden erenlerün kulıdur

     Benüm pîrüm çün Muhammed �Alîdür dönmezin niye döneyin pîrümden

 7   Hakîkât pîrleri Âl-i �Abâdur Hasan Hüseyin cânlara safâdur

      Benüm şâhum şehîd-i Kerbelâdur dönmezin niye döneyin pîrümden

8   Zeyne’l-�âbidîndür gönlümde cânum Muhammed Bâkıra bakar bu cânum 

     Ca�fer-i Sâdıkdur dînüm îmânum dönmezin niye döneyin pîrümden

 9   Kâzım bize bir ni�metdür Hudâdan Râzîdur Hak �Alî Mûse’r-Rızâdan 

     Muhibbüz Takîye kâlû belâdan dönmezin niye döneyin pîrümden 

10 Nakî Hakdan imâm-ı pîşvâdur �Askerî düşmene tîg-i kazâdur 

     Muhammed Mehdî hod sırr-ı Hudâdur dönmezin niye döneyin pîrümden 

11 Usûlîyem Hak kapusına geldüm cân u dilden erenlere kul oldum

     Pîrler işiginde ben Hakkı buldum dönmezin niye döneyin pîrümden 
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Daha çok tasavvufi görüşlerini lirik bir tarzda anlattığı bu musammat 

örnekler de değerli olmakla birlikte, Usûlî’nin çok okunup beğenilmesini 

sağlayan asıl şiirleri gazelleridir. Çeşitli Dîvân nüshalarında bulunan bu ga-

zellerin sayısı 152’dir. Konularını genelde ilâhi sevgiliden ve aşktan alan, 

düşündüklerini fazla dolandırmadan sade bir tarzda anlatan, basit teşbihler, 

mecazlar ve tasavvufi sembollerle süslenen bu şiirleri asıl çekici kılan unsur, 

şairin samimiyetidir. 

Usûlî’nin gazelleri 5 ile 15 beyit arasında değişir. 5 ve 7 beyitli gazeller 

sayıca daha çoktur. Bu şiirler, dil bakımından çağının diğer örneklerine 

oranla daha sadedirler.

Türk edebiyatında gazel denince akla gelen beyit sayısı, daha çok beş, 

yedi, bunlara göre daha az oranda da dokuzdur. Elbette edebiyat tarihinde 

müzeyyel gazel adı verilen daha uzun örneklere de rastlanır. Oysa örneğin 

Nesîmî gibi bazı şairlerde daha uzun gazel örneklerine sıklıkla tesadüf edil-

mektedir. Nesîmî’de yer alan bu uzun şiirler konu itibariyle sanki gazeli 

aşan örneklerdir. Daha çok da bir fikri ya da felsefi düşünceyi dile getirir-

ler. Benzer örneği daha az sayıda olmakla birlikte Usûlî’de de görmekteyiz. 

Dîvân’da yer alan 1, 29, 41 ve 79. gazel bu açıdan gözden geçirilebilir. Ör-

nek olarak burada ortak özellikler gösteren 131. gazeli sunuyorum:

Gönül �ibret gözin açup gözet bu sırr-ı pinhânı

Temâşâ eyle eşyâda cemâl-i sun�-ı Yezdânı

Cihâna seyre gelmişsin temâşâgâhın olmışdur

Zemînün bâgı vü râgı semânun kasr u eyvânı

Şehenşâh-ı dü �âlemsin senünçün zînet olmışdur 

Bugün bu taht-ı tahtânî ile bu tâk-ı fevkânî

Ne zîbâ kasr olur kasr-ı vücûdun hîç kusûrı yok 

Eger seyl-i havâdisden harâb olmazsa bünyânı

Güzel eglencedür bâzâr-ı dehrün sûd u sevdâsı

Eger ta�cîl idüp dest-i ecel dirmezse dükkânı 

Gönül kim Tûr-i Sînâdur tecellî ma�denidür bu 

Hezârân Pûr-ı Sînânun kim olur bunda �irfânı
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Harîm-i tâ�at-ı �ışka kadem kılmaz isen başun 

Varılmaz günde bin kerre urursun yire pîşânı

Necât istersen emvâc-ı belâdan pîre teslîm ol 

Ki çekmez keştî-i Nûha girenler havf-ı tûfânı

İriş bir kâmil insâna ki ya�nî Hızrı mürşid kıl 

Bu zulmât-ı tabî�atda ararsan âb-ı hayvânı 

Ararsan Ka�be-i maksûda râhın câhile uyma

Kulaguz itme kendüne sakın gûl-î beyâbânı

Er isen ihtiyât eyle �acûz-ı dehrün âlinden

Ki Rüstemler zebûn eyler bu Zâlün �özr ü destânı

�Alî gibi hakîkat mâlik oldun mülke billâhi 

Sıdunsa kuvvet-i lâ-havl ile bâzû-yı şeytânı

Tenezzül sâlik-i râha hakîkatde terakkîdür 

Kemâle kâbil olmaz mâh-ı nev bulmazsa noksânı

Oluban dâne-i hırs ile küstâh âdemî dervîş 

İnüp yirlere �arz itdi Hudâya pây-mâçânı

Usûlî �ışk-ı tahkîkün delîli şevk u hâletdür 

Ki mihrün kendü nûrıdur yine kendüye burhânı (G 131)

Bu tür uzun gazeller yine hem ahenk hem tema bakımından Usûlî’nin 

şiir özelliklerini yansıtmakla birlikte fikrî tarafları, yani bir anlamda da di-

daktik özellikleri daha ağır basmaktadır. Örneğin şu şiirde karşımıza çıkan 

lirik anlatım, yukarıdaki örnekte kısmen aksamaktadır:

İsteme zâhidden ey dil �ışk-ı cânân yolların 

Tanrı içün sorma her nâ-dâna �irfân yolların

Tâ harîm-i kûyunı itmeye nâ-mahrem tavâf

Kesdi işbu dîde-i hûnî beyâbân yolların

Bilmezem yâ Rab ki peyki Yûsufun kandan gele

Seyle virdi dîde-i Ya�kûb Ken�ân yolların
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�Işkdandur sûz u hâlet dilde zîrâ şu kadar 

Gösteren pervâneye şem�-i şebistân yolların

Râhun üzre ger duram incinme sultânum bana

Beklemek câ	iz durur mûra Süleymân yolların

Ey Usûlî �ışka mâni� olımaz ta�n-ı rakîb 

Baglayımaz hâr u hes deryâ-yı �ummân yolların

Bin niyâz eyle sabâ ben hâk-i pâdan yüz süri 

Hazret-i Monlâya varursan Karaman yolların (G 97)

Usûlî Dîvânı’nda yer alan bu gazellerin bir kısmı, yukarıda anlatıldığı 

gibi sadece Nesîmî’ye değil, kendinden önce yazılmış bazı şiirlere nazire-

dir. Günümüzde önemini yitirmiş olmasına rağmen nazire yazmak, eski 

şiirimizde çok canlı olarak yaşayan yaygın bir gelenekti. Sevilmiş bir şiire, 

aynı vezin ve kafiyede olmak üzere yazılmış benzer şiirler anlamına gelen 

nazire, divan şiirinin konuca fazla değişkenlik göstermeyen yapısının tabii 

bir sonucu gibidir. Bir yarışma havası taşıdığı için nazire, yazan açısından 

bir sınavı da beraberinde getirir. Pek çok divan şairi gibi Usûlî de bu yolda 

şairliğini denemiş, kısacası bu imtihana girmiş ve zaman zaman da tanzir 

ettiği şiirden daha güzel örnekler ortaya koymuştur. Nazireler, ayrıca nazire 

yazan şairin yetişirken kimlerden etkilendiğini de gösteren belgelerdir. Di-

van edebiyatının bu yaygın geleneği açısından Usûlî’nin şiirleri değerlen-

dirildiğinde, onun epeyce şaire nazire yazdığı, kendisine de pek çok nazire 

yazıldığı görülecektir. 

Usûlî, kendinden önce yaşamış olan Resmî, Nizâmî, Ahmedî, Atâyî, 

Cem Sultan, Sehî, Şeyhî, Hüznî, Hâfız, Ahmed Paşa, İshâk Çelebi, Hay-

retî, Selîmî, Necâtî, Vasfî, Tâliî, Ca�fer gibi şairlere nazireler yazmıştır. 

O da Fevrî, Tavâfî, Nutkî, Nisâbî, Sehâbî, Sebzî, Şemsî, Hudâyî, Selîkî, 

Hızrî, Tertîbî, Mahvî, Hayalî, Sâbirî, Yahyâ Bey, Derûnî, Behiştî, Kâsım 

Bey, Meâlî, Zâtî, Merâmî, Muhibbî, Firâkî Vâiz, Kâmilî, Mustafa Çelebi, 

Sabûhî, Şâirî ve Bâkî gibi şairler tarafından tanzir edilmiştir. Şu mecmua-

larda bu tür örnekleri görmek mümkündür: Pervâne Bey Mecmûası’nda bir 

kısmı zemin şiir 36 örnek, Edirneli Nazmî’nin Mecmau’n-Nezâir’inde 23 
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şiir, Livâyî Bey Mecmûası’nda 1 şiir; Atatürk Kitaplığı, Belediye Yazmaları, 

K. 000007 numarada kayıtlı şiir mecmuasında 3 gazel; Atatürk Kitaplığı, 

Muallim Cevdet Bölümü, K. 479 numarada yer alan yazmada 1 şiir; İz-

mir Milli Kütüphane, Nr. 1467/14’te yer alan yazmada 1 şiir; Koyunoğ-

lu Müzesi Kütüphanesi’ndeki 13450 numaralı mecmuada 1 gazel; Millet 

Kütüphanesi’nde yer alan Ali Emiri Manzum 635 numaralı Mecmûa-i 
Eş�âr’da 35 gazel ve 1 mensur parça; Milli Kütüphane, Yz A 7301 numa-

raya kayıtlı Mecmûa-i Eş�âr’da 30 gazel (Bu mecmua Usûlî’nin şiirleriyle 

başlamaktadır); Milli Kütüphane 06 Hk 319/1 numaralı şiir mecmuasın-

da 2 musammat; Milli Kütüphane, Nr. Yz A 801’de bulunan mecmuada 1 

gazel; Milli Kütüphane, Nr. Yz A 7521’deki şiir mecmuasında 1 şiir; Milli 

Ktp. Yz A 1641, Milli Ktp. Hk 319/1, Süleymaniye Ktp. Ali Nihat Tarlan 

67/1’da kayıtlı yazmalarda birer şiir; Süleymaniye Kütüphanesi, Ali Nihat 

Tarlan Bölümü, Nr. 59’da bulunan Mecmûa-i Eş�âr’da 1 gazel; Süleymani-

ye Kütüphanesi, Galata Mevlevihanesi Bölümü, Nr. 161’de bulunan şiir 

mecmuasında 1 gazel; Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi, 

Nr. 5214’te kayıtlı mecmuada Dîvân’da yer almayan 1 müseddes; Süley-

maniye Kütüphanesi, Nuri Arlasez Nr. 263’te yer alan Mecmûatü’l-Eş�âr’da 

1 gazel; Süleymaniye Kütüphanesi’nde yer alan 5790 numaralı şiir mec-

muasında 1 tahmis; H. Hüsnü Paşa 1031 numaralı Mecmûa-i Nezâir’de 

4 gazel; Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bölümü 3424 numara-

lı Mecmûa-i Kasâid’de 1 gazel; Nuruosmaniye Kütüphanesi, Nr. 4967’de 

kayıtlı Mecmûa-i Eş�âr’da 1 tahmis; Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, 

Revan Bölümü, Nr. 1972’de kayıtlı Mecmûa-i Eş�âr’da 2 gazel; Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesi’ndeki Revan 1965 numaralı şiir mecmuasında 

Dîvân’da olmayan 1 tercî‘-bend ve 1 kaside yer almaktadır. Daha detaylı 

çalışmalarla bu örneklerin bir miktar daha artacağına da kuşku yoktur. 

Özellikle Dîvân’da yer alan ilk gazele yazılan çok sayıda nazire, bu şiirin 

edebiyat tarihimizdeki yerini göstermesi bakımından ilginçtir.

Bu dağılımdan ve Dîvân nüshalarının sayılarından anlaşıldığı kadarıyla 

Usûlî’nin etkin bir takipçi kitlesi vardır. Evliya Çelebi, şiirlerinin Mısır’da 

Gülşenî çevrelerinde Fuzûlî, Örfî ve Hayyâm’ın şiirleriyle birlikte okundu-

ğunu belirtir.
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Hadis Derleme ve Tercümesi bazı nüshaların başında yer alır (AE, Z, A, 

A3, P ve İ1 nüshaları). Bu örneklerin bazı kaynaklarda belirtildiği gibi kırk 

veya seksen değil, 69 hadisin birer kıt‘ayla Türkçeye çevrilmesinden, bun-

lardan sonra da Hz. Ali’nin “Sad-Kelime-i Alî” (Ali’nin Yüz Sözü) adıyla 

meşhur Arapça vecizelerinin aynı biçimde dilimize uyarlanmasından ibaret 

olduğu görülecektir (Ceyhan 2003: 153).

Önce Arap edebiyatında, ardından Fars ve Türk edebiyatında görül-

meye başlanan kırk hadislerin dinî edebiyat içinde önemli bir yeri vardır. 

Hz. Muhammed’in “Ümmetim içinden din emirlerine dair kırk hadis ez-

berleyeni, Allah kıyamet günü fakih ve âlim olarak diriltir.” hadisi bu tür 

eserlerin hazırlanmasında temel hareket noktası olmuştur. Türk şairleri bu 

konuda 14. yüzyıldan itibaren gerek mensur gerekse manzum ya da karışık 

olarak dikkate değer örnekler vermişlerdir. Nevâyî, Fuzûlî, Nev‘î, Latîfî, 

Hakânî, Nâbî gibi Türk edebiyatının önde gelen birçok müellifi kırk hadis 

tertip etmiştir (Ceyhan 2003: 153). Usûlî de bu alanda eser veren öncü 

şairlerden biridir. Usûlî, Hz. Peygamber’in hadislerini dilimize nazmen 

çevirirken, İran ve Türk şairlerinin kırk hadis tercümelerinde en çok kul-

landıkları fe�ilâtün mefâ�ilün fe�ilün kalıbını tercih etmeyip, tercümesinde 

fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün aruz kalıbını kullanmıştır. Şair sözlerine 

doğrudan doğruya hadislerin tercümesiyle başlamış; çalışmasında bu tür 

eserlerin çoğunda görülen Allah’a hamd, Hz. Peygamber’e salât ü selâm, 

naat, telif sebebi, hâtime gibi bahislere yer vermemiştir. Bu çalışmadan an-

laşıldığı kadarıyla Usûlî, her Osmanlı aydını gibi İslâmî bilgilere vâkıf bir 

şairdir. Usûlî’nin seçtiği hadisler muhteva bakımından da, iman ve ahlak 

mevzularını konu olarak alır. Hem tercümede izlediği yol, hem de muhteva 

bakımından şu şiir örnek olarak verilebilir:

Bu cihân içre garîb âdem gibi dirlik diril

Âhiret sana vatandır ana �azm etmekde ol

Yâ meger yol gibidir dünyâ vü şol yolcu gibi

Durma vü eglenme bir sâat geçip gitmege ol (Ceyhan 2003: 166)

Çevirdiği hadislerin bir kısmında onun yaşadığı hayatın yani tasavvu-

fun izdüşümleri sayılabilecek, hadislerin zâhirî manaları yanında bâtınî 
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manalarını da fark ve “keşf ” ettiğini gösterecek örnekler de bu çeviride 

karşımıza çıkmaktadır. Mesela; “Hepiniz birer görüp gözeticisiniz; hepi-

niz de görüp gözettiklerinizden mes’ulsünüz.” manasındaki hadisin akla 

ilk gelen karşılığından başka, bâtınî manasına, yani kişinin akıl ve irade-

siyle idare ettiği öz varlığından, duyu ve organlarından mes’ul tutulduğu-

na da dikkat çeker:

Her kişi bil kim şoban gibidür iderler su’âl

Kim elün altındagına n’eyledün n’itdün diyü 

Cümle a‘zâ vü kuvâ dahi ra‘iyyet gibidür

Sorılur hem anları n’itdün niçe gütdün diyü (Ceyhan 2003: 173)

Tasavvuf düşüncesinde Hz. Ali’nin mühim bir yer tuttuğu, bazı tarikat 

mensuplarının silsilenamelerinde onu yollarının başı saydıkları bilinmekte-

dir. Usûlî Dîvânı’nda da Hz. Ali ve onun neslinden gelen on iki imam sev-

gisi pek çok şiirde sıklıkla vurgulanır. Usûlî, hadis tercümelerinin sonun-

da şefaatini ümit ettiği Kevser Sâkîsi’nin (Hz. Ali)’nin sözlerinden onunu 

yine aynı şekilde nazmen Türkçeye çevirmiştir. Onun bu vecize tercümeleri 

Dîvân’ının mevcut nüshalarının bir kısmında bulunmakta, hadis çevirile-

rinden sonra “Min Kelimâtı Hz. Aliyyü’l-Velî Kerrema’llâhu Vechehu, Ter-

cüme-i Kelimât-ı Hazreti Alî” gibi başlıklar altında yer almaktadır. 

Tercüme ile şerh arasında bir yaklaşımla çevrilen hadisler, hem İran hem 

de Türk edebiyatındaki pek çok örnek gibi kıt‘alar hâlinde Türkçeye kazan-

dırılmışlardır. Kıt‘alar, ikişer beyitten müteşekkildir.

Bu tercümelerde şair, genellikle asla sadık kalmış, şerh mahiyetindeki 

açıklayıcı kelimelerin de asıl manayı takviye edici olmalarına dikkat et-

miştir.

Usûlî’nin bir başka eseri olan Mi‘râciyye, 109 beyitlik bir çalışma olup 

İslâmî edebiyatların en sevilen konularından biri olan Miraç hadisesini işle-

mektedir. Türk edebiyatında mi‘râciyyelerin bir kısmı müstakil eserler ola-

rak yazılırken bir kısmı da divanlar içinde yer almaktadır. Usûlî de Dîvân’ın-

da böyle bir mi‘râciyyeye yer verir. Bu çalışma da türün benzer örnekleri 

gibi mesnevi tarzında kaleme alınmıştır. Mi‘râciyyelerde Hz. Peygamber’in 
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miraca yükselmesi anlatılır. Bunların bir kısmında olayın detaylı oluş şekli 

verilirken bir kısmında daha çok felsefi tarafı dile getirilir. Usûlî’nin Mi‘râ-
ciyye’si bu ikinci gurup eserlerdendir. Mi‘râciyye şu nüshalarda ve çoğu kez 

başta yer alır: Ç, AE, H, L, S (eksik), Ö (eksik), P, B, A, A3, O, Z, A2, A4.

Usûlî, Dîvân’ının birçok yazmasında bu eserin bir parçasıymış gibi yer alan 

Şehr-engîz’inde aşk derecesinde bağlı olduğu ve hayatının Mısır hariç tamamı-

nı geçirdiği Vardar Yenicesi’nin güzellerini ve güzelliklerini anlatır. Şehr-engîz, 

toplam 293 beyitten meydana gelir ve bu hâliyle edebiyatımızın uzun şehren-

gîzlerinden biridir. 

Bu tarz eserlerde var olan usule göre bir münacatla başlayan şiir, yine ben-

zer örnekler gibi mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmıştır. Usûlî Şehr-engîz’e 

iki yakarışla (münacat) başlar. Genellikle dünyevi aşkın ele alınacağı örnekler 

olması hasebi ile şehrengîzlerde şairler genelde bu metinlere af dileme babın-

da münacatla başlarlar. 18 beyit tutan bu bölüme şair, nefsinin baskısından 

şikâyet ile başlar. Nefsiyle mücadelede başarılı olması için Tanrı’nın yardımını 

ister. 19. beyitten itibaren ise mecazî aşk anlatılır. Bu bölümde de hevâ-yı aşka 

uyanlar kınanır. 

Dime uslu isen râzunı meste 

Yakın olma sakın şehvet-pereste (33)

diye kendine öğütler verir. Çareyi de 

Er isen pâk-dâmen pâk-bâz ol 

Hemîşe serv gibi ser-firâz ol (50)

şeklinde ifade eder. Sık sık yalancı aşka kapılmışlıktan kurtarması için Al-

lah’a yalvarır. İstediği aşk, gerçek aşk yani Tanrı sevgisidir.

Usûlî’nin bu eserinde, şehrengîzlerde pek rastlanmayan bir örnekle de 

karşılaşılır. Bu, Şehr-engîz içinde yer alan yaklaşık on satırlık bir mensur 

metindir. 82. beyitten sonra aşkı yücelten ve secili cümleciklerle kaleme 

alınan bu parça, içeriği itibariyle şairin genelde anlattıklarından ve özel-

likle şehrengîzde dile getirilen konudan farklı değildir. Şair, tıpkı mensur 

eserlerde zaman zaman karşılaşıldığı gibi mesnevisinin içine konunun akışı 

içinde, aşkın anlatıldığı bir mensur bölüm yerleştirerek bir farklılık oluş-
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turmak istemiştir. Sözü edilen bu metin secilerine göre sıralandığında ikili 

fasılalardan meydana gelen ama klasik nesrin örneklerine göre sade sayıla-

bilecek bir tabloya dönüşür. Bu yalın anlatım da aslında Usûlî’nin genel 

üslubuyla örtüşmektedir:

Eger murâd ister isen �ışk odından taşra çıkma 

ve ittihâd diler isen gönül şehrine gir yabana bakma.

Ki zîrâ �âşıkı �âşıklık kisvesiyle meşhûr

ve ma�şûkı ma�şûklık hil�atiyle magrûr iden �ışkdur

Bu dünyâda nice şehr ü şehristân ola ki senün vücûdundan �acâ	ib ola

ve bu �âlemde nice bâg u bostân ola ki senün tab�undan garâ	ib ola 
Saltanatda niçe pâdişâh ola ki senün rûhundan �azîz ola 
ve memleketde niçe vezîr ola ki senün �aklundan kâmil ü ehl-i temîz ola

Niçe zîrek ola ki senün fikrün anı geçmeye

ve nice mahbûb ola ki nefs-i nâtıkanun hüsni ana güzellik hil�atin biçmeye

Niçe şeb-çerâg ola ki gözlerün gibi oturdugı yirden felekler kubbesin rûşen 

eyleye 

ve niçe kıymetlü gevher ola ki kulagun gibi melekler �ibâdet-hânesin 

gülşen eyleye

Zebânun gibi bir bülbül mi ola ki cân bâgın müzeyyen eyleye

ve dehânun misli bir gonca mı var ki cihân esrârın mübeyyen eyleye

Zâtun bir deryâdur ki cevher ile mâlâmâl

ve sıfâtun bir sahrâdur ki şakâ	ık-ı hakâ	ıkla pür gunc u delâl olmışdur.

Denebilir ki genelde klasik örneklere benzemeyen Usûlî Dîvânı, 
Şehr-engîz arasına yerleştirilen bu mensur parça ile de başka şehrengîzlerde 

görmediğimiz bir farklılık içermektedir.

Şehr-engîz’in sonraki bölümlerinde de dünyanın geçiciliğine vurgu devam 

eder. Usûlî, pek çok yeri gezip dolaştığını söyledikten sonra sözü övmek üzere 

Yenice’ye getirir. Şair Yenice’nin güzelliğini anlatmak üzere Hıtâ ve Çin diyarı 

gibi bazı mitolojik bölgelerden hareketle buranın emsalsiz oluşunu vurgular. 

Bu bölümde Usûlî, şehrin doğal güzelliklerinden çok beşerî sermayesi üzerinde 

durur ve yöre halkına dair önemli bilgiler verir. Buna göre Yenice içi sipahi, 

beyzâde, filozof, âlim, kâmil ve hüner sahibi kimselerle dolu bir şehir olup 

cahili olmayan bir yerdir. 
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İçinde âlim ü kâmilleri çok

Kamu ehl-i hüner bir câhili yok (Şhr. 107)

beyiti, yöre halkının durumunu tanımlar. Bu bölümden sonra şair, “Diğer 

Hasb-i Hâl” başlıklı ikinci bölümde geceyi ve bu karanlık âlemde sıkıntıla-

rıyla başbaşa kalışını anlatır. Rüyasında sevdiğini görüp konuşmasıyla yirmi 

dört beyitlik bu kısım da sona erer. 157. beyitle başlayan “Sebeb-i Tavsîf-i 

Dilberân” bölümüne ise Usûlî, sabahın oluşunu tasvir ederek başlar. Rüya-

sında sevdiğini gördüğü için doğan günle birlikte içi ışıyan şair, bir dostuyla 

karşılaşır ve bu yakın arkadaşı ona,

Sürersin na�t-ı ma�nîde eger at

İdersin sen niçe ferzâneyi mat (Şhr. 173)

şeklinde hitap ederek kendisinden Yenice şehrinin güzellerini övmesini ister. 

Divan edebiyatından pek çok eserin yazılma sebebi olarak karşımıza çıkan 

ve hemen tamamı kurmaca olan bu bölümde şair, yine usûl gereği kendinin 

böyle bir eseri meydana getirecek yetenekte olmadığını belirtip şairce naz 

ederse de dostu onun şairlik gücünü överek ısrar eder ve sonunda Usûlî,

Velî sözdür cihân içinde meşhûr 

Dimişlerdür ki el-me	mûru ma�zûr (Şhr. 200)

diyerek Şehr-engîz’i yazmaya karar verir. 207. beyitten itibaren bir münâcât-

la eserine devam eden şair, Şehr-engîz’ini değerli kılması için Allah’a yakarır. 

Sonra da bir girizgâhla güzellerin tasvirine geçer. Bu bölümde şair Yeniceli 

dokuz güzelden söz etmektedir. Bunlardan Hüseyin, İbrâhim, Hızr ve Sü-

leyman asker sınıfındandır, çarşı esnafı olarak Zerger (kuyumcu) Memi ve 

Terzi Mustafa anılmaktadır. Babasının ismiyle anılan Voyvodaoğlu Mus-

tafa, Fîrûzezâde ile sadece ismi söylenilen Mustafa’nın mesleği ile ilgili bir 

bilgi yoktur. Şehr-engîz’de her güzele ayrılan beyit sayısı farklıdır. Örneğin 

birinci güzel on bir beyitle tasvir edilirken bu sayı ikincide beş, üçüncü, 

beşinci altıncı, yedinci ve sekizincide dört, dördüncüde sekiz beyit olmuş-

tur. Gerçi birinci güzelin övülmesi sırasında nüshalar arasında ciddi farklar 

ortaya çıkmış, mesela iyi bir nüsha olan Ç nüshasında 222. ve 223. beyit-

ler, O nüshasında ise 225, 226 ve 227. beyitler yoktur. Bu ciddi farklara 
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rağmen yine de kalan sayı diğerlerine ayrılandan daha fazladır. Dördüncü 

bendin sekiz beyit olmasını ise iki kişinin bir arada övülmesiyle açıklamak 

mümkündür. 

Asıl bölümde karşımıza çıkan tasvirlerde ağırlık noktasını güzellerin 

isimleri ve meslekleri etrafındaki kelime ve mana oyunları teşkil etmekte-

dir. Mesela adı Hüseyin olan üçüncü mahbûbdan söz edilirken Yezîd olsun 
yolunda vermeyen cân söyleyişi, Hüseyin adının çağrıştırdığı bir tasvirdir. 

Üçüncü güzelin mesleğinin sipahilik olduğu söylendikten sonra,

Şu begler kim sipâhî-zâdelerdür 

Dil ü cân almaga âmâdelerdür (Şhr. 241)

benzetmesi de meslekle ilgilidir. Dördüncü güzeldeki Süleyman-karınca, 

deniz-Hızr, altıncı güzeldeki sipahi dil almak, İbrâhim-Azer, İbrâhim-Kâbe, 
yedincideki Halil-kurban, Halil-Kâbe, Halil-Nemrud, sekizincide zerger-al-
tun bunun başlıca örnekleridir.

Son güzelden sonra dokuz beyitlik bir hâtime kısmı gelir. Şair bu bö-

lümde Şehr-engîz’i niçin yazma ihtiyacı duyduğunu kısaca anlatır, övdüğü 

kişilerin mutlu kılınması için de Tanrı’ya yalvarır.

Vardar Yenicesi hakkında Usûlî dışında Hayretî, Za‘fî ve Maksadî de 

şehrengîzler yazmışlardır. Maksadî’nin iki farklı şehrengîziyle, bir başka ifa-

de ile beş örnekle, Vardar Yenicesi Balkanlarda üzerine en çok şehrengîz ya-

zılan şehir olmuştur. Birbiriyle çağdaş olan Hayretî ile Usûlî’den hangisinin 

şehrengîzini önce yazdığı bilinmemektedir. Ancak her iki manzumede Terzi 

Mustafa, İbrâhim ve Hüseyin ortak olarak anılan şahıslardır (Çavuşoğlu 

1976). Bu iki şehrengîzden sonra 16. yüzyılın ikinci yarısında yaşadığı tes-

pit edilen Maksadî’nin, Yenice’ye dair yazdığı 65 beyitlik iki şehrengîzden 

ilki Usûlî’den etkilenmiş gibidir. Şair, Yenice’nin hayatta olmayan şair, âlim 

ve aydın kadrosunu anlatır.

Usûlî’nin Şehr-engîz’inde Vardar Yenicesi’nin insanına yönelik kısa de-

ğerlendirmelerin dışında şehirle ilgili belirgin özellikler yoktur. Örneğin 

Lâmiî’nin (1472-1532) Bursa Şehr-engîzi’nde karşımıza çıkan zengin sos-

yal, kültürel ve coğrafi değerlendirmelerin hiçbirine bu çalışmada rastlan-



56 İNCELEME

maz. Şehr-engîz’in bize verdiği yegâne bilgi, Yenice’nin menba-ı şuarâ oluşu-

nun sebeplerini sezdirmiş olmasıdır. Şehr-engîz bazı yazmalarda müstakilen 

bulunduğu gibi şu Dîvân nüshalarında da genelde Mi‘râciyye’den sonra yer 

alır: Ç, AE, H, L, S, P, B, O, Z, A, A3.

Usûlî’nin Dîvân, Mi‘râciyye ve Şehr-engîz’i Mustafa İsen, Hadis Derle-
me ve Tercümesi ise Gürer Gülsevin ve Adem Ceyhan tarafından yayım-

lanmıştır.

Usûlî Dîvânı’nda yer alan şiirlerin sayı ve şekil itibariyle dökümü iler-

leyen sayfalarda yapılmıştır. Onun şiirleri, kullanılan vezinler ve kullanılış 

nispetleri açısından da ayrıca değerlendirilmelidir. Çünkü Usûlî, kullan-

dığı vezinler açısından da özellik arz eden şairlerdendir. Divan şairleri-

nin vezin tercihinin aruz olduğu bilinir. Hâl böyle olmakla birlikte bu 

gelenek içinde yer yer hece ölçüsünü şiirlerinde kullananlar da bulun-

maktadır (İsen 1997: 385). Bu şiirlerde kullanılan vezinler ve kullanılış 

nisbetleri açısından yaklaşılacak olursa şöyle bir tablo ortaya çıkar: Usûlî 
Dîvânı’nda yüz yetmiş altı farklı şiir yer almaktadır. Bu şiirlerde Usûlî, 

on iki farklı aruz kalıbı kullanmış, ayrıca Dîvân’da hece vezniyle yazılmış 

örneklere de yer vermiştir. Bu şiirlerin, en çok kullanılandan başlamak 

üzere dağılımı şöyledir:

Vezin Şiir Sayısı Yüzdesi

1. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün 97 %55

2. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün 28 %16

3. Fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilün 14 %8

4. Mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘îlü fâ‘ilün 11 %6

5. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ilün 8 %4

6. Mef‘ûlü mefâ‘îlü mefâ‘îlü fe‘ûlün 3 %1.7

7. Fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün 3 %1.7

8. Fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün 2 %1.1

9. Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün 2 %1.1

10. Mefâ‘ilün fe‘ilâtün mefâ‘ilün fe‘ilün 1 %0.5



57Usûlî Dîvânı

11. Müfte‘ilün mefâ‘ilün müfte‘ilün mefâ‘ilün 1 %0.5

12. Müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün 1 %0.5

13. Hece ile 9 %5

Bu tabloyu şöyle değerlendirmek mümkündür: Toplam yüz yetmiş altı 

şiirin heceyle yazılmış dokuz örneği hariç tutulacak olursa aruz vezni kul-

lanılarak kaleme alınmış manzumelerin sayısı yüz altmış yedidir. Bunların 

doksan bir adedi remel bahrinin fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün kalıbıdır. 

Söz konusu kalıp, hem ahengi hem de kullanılışının kolaylığı yüzünden 

Türk şairlerinin en çok benimsediği kalıptır. Hemen her devirde ve her tür 

nazım şeklinde, özellikle de kaside, gazel ve kıt‘alarda çok kullanılan kalıp, 

Usûlî’de daha çok gazellerde tercih edilmiştir. Türk şiirinde gazellerin üçte 

birine yakın kısmı bu kalıpta söylenmiştir (İpekten 1986: 86). Usûlî’de ise 

bu oran epeyce yükselerek %55’e ulaşır.

Usûlî’de sayı itibariyle en çok kullanılan ikinci kalıp hezec bahrinin 

mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün kalıbıdır. Bu kalıp da şiirimizin bü-

tün nazım şekillerinde, özellikle de gazellerde çokça kullanılmıştır. Kalıbın 

şiirimizdeki genel yüzdesi 11,8’dir (İpekten 1986: 48).

Üçüncü sırada yer alan kalıp remel bahrinin fe‘ilâtün fe‘ilâtün fe‘ilâtün 
fe‘ilün kalıbı olup Usûlî’nin şiirindeki kullanım oranı %8’dir. Türk şiirin-

deki kullanım oranı %13 olan bu kalıp da daha çok kaside ve gazellerde 

karşımıza çıkar (İpekten 1986: 96, 97) . Usûlî’de ise sadece gazellerde kul-

lanılmıştır. 

Muzarî bahrinin en çok tercih edilen kalıbı olması yanında, Türk aruzu-

nun da en çok kullanılan aruz ölçülerinden biri olan mef‘ûlü fâ‘ilâtü mefâ‘î-
lü fâ‘ilün kalıbı, Usûlî’nin 11 şiirinde karşımıza çıkar. Kullanım yüzdesi altı 

olan söz konusu kalıp, Türk şiirinde %12’lik bir kullanım sıklığına sahiptir 

(İpekten 1986: 110). Kalıp hem Türk şiirinde hem de Usûlî’de gazel vezni 

olarak karşımıza çıkar. Usûlî mersiyesinde de bu vezni kullanmıştır. 

Usûlî’de fazlaca kullanılan vezinlerden biri de hezec bahrinin mefâ‘îlün 
mefâ‘îlün fe‘ûlün kalıbıdır. Şairimizde %4 oranında kullanılan bu kalıp, kı-
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salığı ve işlekliği dolayısıyla daha çok mesnevi nazım şekliyle kaleme alınan 

örneklerde karşımıza çıkar. Kalıp Türk şiirinde de mesnevi vezni olarak bi-

linir ve şiirimizdeki kullanım oranı %5 civarındadır (İpekten 1986: 54).

Usûlî Dîvânı’nda bunların dışında kullanılan kalıpların tercih edilişi de 

Türk şiirindeki genel yapıyla uyum içindedir. Örneğin üç şiirde kullanılan 

fâ‘ilâtün fâ‘ilâtün fâ‘ilün remel kalıbı, şiirimizde mesnevi vezni olarak bili-

nir (İpekten 1986: 90). Usûlî de söz konusu kalıbı mesnevilerinde kullan-

mıştır. 

Bunların dışında kalan ve az sayıda şiirde kullanılan kalıplarsa hemen 

bütün şairlerce pek tercih edilmeyen örnekler olarak karşımıza çıkar.

Kullanılan kalıp sayısına gelince Usûlî, bu bakımdan da ortalama ra-

kamlara yakın bir noktada yer almaktadır. Türk şiirinde şairlerin kullandık-

ları ortalama kalıp sayısı 15-20 arasındadır (İpekten 1986: 147). Usûlî’nin 

kullandığı kalıp sayısı 12’dir.

Usûlî’nin yaşadığı çağ, aruz ölçüsünün artık Türk şiirinde başarıyla kul-

lanılmaya başlandığı bir dönemdir. O da ufak tefek aruz kusurlarına rağ-

men bu alanda başarılıdır. Bu kusurların özellikle de sıkça tesadüf edilen 

imâlelerin, kanımca sebebi, özellikle vokabüleri arasında çok sık kullandığı 

Türkçe kelimelerdir. Bu kadar yoğun Türkçe kelime, adeta şairi bu kusurla-

ra zorlamaktadır. Mısralarda nadiren rastlanan hece eksikliklerinde ve fazla-

lıklarında ise kusurların şairden çok müstensihlere ait olduğu düşünülebilir.

Çağdaşları çerçevesi içinde düşünüldüğünde Usûlî’nin, başka şairlerden 

ayrılan önemli bir özelliği vardır; bu, divan şairlerinin az kullandıkları hece 

veznini epey yüksek oranda kullanmasıdır. Dîvân’da hece ile yazılmış dokuz 

şiir yer almaktadır. Şairin genelde yalın olan dili, özellikle bu şiirlerde daha 

da tekellüfsüz ve yabancı kelimelerden arınmış bir görünümdedir. Dîvân’da 

musammatların son örneği olarak yer alan,

Yeniceden esen seher yilleri

Bana Sultân Mustafâdan haber vir

Unutdı mı gurbetteki kulları 

Bana Sultân Mustafâdan haber vir
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manzumesi, pek çok âşık edebiyatı örneğinden daha sadedir. Hece ile 

yazılan şiirler, tıpkı Yunus’ta olduğu gibi musammat gazel tarzındadır. 

Bunlar ortadan ikiye bölündüklerinde karakteristik dörtlükler hâline gel-

mektedirler.

Sonuç olarak Usûlî, yetiştiği ortam, kişisel becerileri ve bunlarla yoğ-

rulmuş kişiliği ile 16. yüzyıl Osmanlı edebiyat tarihine değer katmıştır. 

Şiirlerinin de yaşadığı dönemden itibaren Osmanlı coğrafyasının hemen 

her tarafında ve her dönemde okunduğu, farklı mecmualarda yer aldığı 

söylenebilir. Bu anlamda onun Batı Türkçesi çerçevesinde gelişen ve Yunus 

Emre’den itibaren giderek olgunlaşan tasavvufi şiirin Türkçe olarak gelişi-

mine ciddi katkılar sağladığını da ifade etmek gerekir. 



60 İNCELEME

USÛLÎ DÎVÂNI’NIN NÜSHALARI

Usûlî Dîvânı’nın on dördü yurt içi, altısı yurt dışında olmak üzere yirmi 

nüshası mevcuttur. 

Dîvân’ın bulunduğu kütüphaneler, yanlarındaki kısaltmalarla birlikte 

şöyledir: 

H Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine, Nr. 931 

O Zagrep Bilim ve Sanat Akademisi Kütüphanesi, Nr. OZJA 1861 

B Belgrad Üniversitesi Kütüphanesi, Nr. 43666 

Ç Çorum İl Halk Kütüphanesi, Feyzi Paşa Kitaplığı, Nr. 2209/2 

V Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi, Nr. 1554/3 

Z Zagrep Bilim ve Sanat Akademisi Kütüphanesi, Nr. OZJA 29/4

 (Babinger Koleksiyonu)

AE Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emiri Manzum, Nr. 31 

L Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli, Nr. 494/2 

S Selim Ağa Kütüphanesi, Kemankeş Emir Hoca, Nr. 446 

A1 Milli Kütüphane, Nr. 06 Mil Yz A 8566/5 

A2 Milli Kütüphane, Nr. 06 Mil Yz B 191/2

A Milli Kütüphane, Nr. 06 Mil Yz A 3304 

A4 Milli Kütüphane, Nr. 06 Mil Yz A 8118/2

A3 Milli Kütüphane, Nr. 06 Mil Yz FB 224/2 

Ö Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Kitaplığı, Agâh Sırrı Levend

 Yazmaları, Nr. 510

P Paris Bibliotheque Nationale, Nr. AF 284

YK Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, Nr. 441 

YK1 Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, Nr. 512/1

 (Gazeller Kısmı) 

İ  British Museum, Nr. Or. 1151 Add. 7917

İ1 British Museum, Nr. Or. 1151

Yukarıdaki değerlendirmeye göre Usûlî Dîvânı’nın, şairin yaşadığı dö-

nemden itibaren bu konumdaki şairler açısından değerlendirildiğinde, en 

azından bir süre, ilgiyle takip edildiği anlaşılıyor. Bu nüshalardan nitelikli 

üç tanesi şairin yaşadığı Balkan coğrafyasındaki kütüphanelerde, ikisi Zag-
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rep, biri Belgrad’da yer almaktadır. Metnin kurulmasında esas alınan bir 

diğer önemli nüsha olan Bağdatlı Vehbi de aynı coğrafyada, bugün Arna-

vutluk sınırları içinde Ergirikasrı’nda yazılmıştır. Paris ve İngiltere nüshaları 

büyük ihtimalle sonradan buradaki koleksiyonlara eklenmiştir. Evliya Çe-

lebi’nin şairin, Osmanlı dönemi Gülşenîliği açısından önemli bir merkez 

olan Kahire’de ilgiyle okunduğunu belirtmesine rağmen Mısır’daki yazma-

lar arasında Usûlî Dîvânı’na rastlanmamış olması şaşırtıcıdır. Usûlî Dîvânı 
ile ilgili dikkat çeken bir başka husus da yazmaların pek çoğunda Garîbî ve 

Hayretî ile ilgili şiirlere rastlanmış olmasıdır. Böylece hemşehri ve çağdaş 

olmalarının ötesinde bu üç ismin aynı zamanda yakın dost ve benzer dü-

şünceler içinde oldukları, bir kez daha tescil edilmektedir. Bir hemşehrilik 

alakası olmaksızın benzer şekilde Fuzûlî’ye ait şiirlerin de pek çok yazmada-

ki ortaklığı, Türkçenin lirik geleneğinin üstadı olan Fuzûlî’nin etkilerinin 

nerelere kadar uzandığını göstermektedir. 

Elimizdeki bu yirmi yazmanın onunda istinsah tarihi mevcuttur. Bir 

yazmanın da (S) vakıf kaydından yaklaşık tarihini söyleyebilme imkânına 

sahibiz. Tarihi belli nüshaların hiçbiri müellif hattı olmadığı gibi, şair ha-

yattayken istinsah edilmiş örneğe de rastlamıyoruz. Ama istinsah tarihleri 

açısından dikkat çeken bir nokta, bu on yazmanın altı adedinin 1551 ile 

1565 yılları arasında, yani on dört yıllık bir zaman aralığında çoğaltılmış 

olmasıdır. Elimizdeki tarihi belli ilk nüsha, 1551 yılında, yani şairin ölü-

münden on üç yıl sonra yazılmıştır (A2). Bunu takiben 1553 (YK1), 1556 

(H), 1561 (O), 1562 (A1), 1565 (İ) yıllarında yazılmış beş nüsha daha 

elimizde mevcuttur. 1651(Ç), 1687 (Ö) ve 1697 (L) yılları arasında üç nüs-

ha daha istinsah edildikten sonra Usûlî Dîvânı adeta unutulmuştur. Vakıf 

kaydından yaklaşık tarihini söyleyebildiğimiz S nüshası ise 1730 tarihini 

taşımaktadır ama bu rakamlandırma tahmine dayalıdır. 

Usûlî Dîvânı yazmaları müstensihler açısından değerlendirildiğinde 20 

nüsha içinde sadece beşinde (Ç, B, A2, YK, YK1) müstensih adının belli 

olduğu görülmektedir. Ayrıca bazı yazma örneklerinde karşılaştığımız gibi 

bu müstensihler tanınmış isimler değildir. 
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Bu nüshalar yazılış tarihleri ve muhtevaları dikkate alınarak şöyle sıra-

lanabilir:

H Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine, Nr. 931
 Baş:  Āferīn ol pāke cān-ı pākden
  Kim bizi yaratdı müştī ḫākden

 Son:  Bī-cihetdür nuṭḳa gelmez genc-i ẕātum vaḥdeti 
  Her kemālātı muḥīṭ oldı ṣıfātum vaḥdeti

 Yaprak: 65
 Ölçüler: 210x125
 Satır: 15

 Yazı: Ta�lik
 Kâğıt: Âharlı
 Cilt: Şemseli kahverengi deri
 İstinsah tarihi: 964/1556 
 Müstensih: -

Mevcut nüshaların tarihi eski ikinci örneğidir. 5 kaside, 9 musammat, 

142 gazel, 1 mi‘râciyye, 1 şehrengîz ve 4 kıt‘a ile içinde en çok şiiri ihtiva 

eden nüshalardan biridir. H nüshasında 119. ve 120. gazellerin peş peşe 

olmayışları arada bir sayfanın kopmuş olabileceğini gösterir. 

O Zagrep Bilimler Akademisi, Codices Orientales Alexii Olesnicki 
Kolleksiyonu, Nr. 1861

  Baş:  Hīç niyyetsüz cihān içre dürüst olmaz �amel

   İnneme’l-a�mālü bi’n-niyāt buyurdı resūl 

  Son:  Cihānda �āşıḳ olan bī-laḥm olmaz

   Anuñçün bī-laḥm olan �āşıḳ olmaz

 Yaprak: 80
 Satır: Değişik
 Ölçüler: 145x212 mm

 Yazı: Ta�lik kırması
 Kâğıt: Âharlı
 Cilt: Deri
 İstinsah tarihi: 969/1561
 Müstensih: -
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Bu nüsha, hadis çevirileri ile başlar (1b-10b), 11a’da Mi‘râciyye yer alır 

fakat 12b sonunda reddâdenin işaret ettiği şekilde yeni sayfa başlamaz ve 

58. beyitten 86. beyite kadar Mi‘râciyye eksiktir. 17a ortasında Şehr-engîz 

başlar ve 24b başında yerini kasidelere bırakır. Bu nüshada 4 kaside (Farsça 

kaside eksik), 8 musammat, 140 gazel, 4 kıt‘a yer alır. Bu kısımdan itibaren 

normal sıraya göre devam eden şiirlerde birkaç eksiklik vardır. Bunları şöyle 

sıralayabiliriz: Pek çok nüshada Varsağı başlığı ile yer alan on iki imam öv-

güsü bu nüshada 143. gazeli takiben dörtlük değil, beyit şekliyle yazılmıştır. 

Yeniceden esen seher yelleri - Bana Sultân Mustâfadan haber vir dizeleri ile 

başlayan şiir bu nüshada varsağıdan sonra gelir (79a). O nüshasının müs-

tensihinin özensiz bir tavır sergilediği, yer yer mısralarda atlamalar yaptı-

ğı, okunması zor kelimeleri kendine göre resmettiği dikkati çeker. Benzer 

şekilde müstensih, ki, ve gibi çok tekrarlanan kelime ve redifleri çoğu kez 

ihmal eder, tamlama ve noktalara özen göstermez. Yazma, kıt‘alarla biter. 4. 

kıt‘adan sonra Dikkat ile eylesen levh-i zamîre bir nazar mısraı ile başlayan 

beyit ile Kanı bir sarrâf ile... başlayan kıt‘a (Bu 141. gazelin iki beyitidir) 

sadece 06 Mil Yz A 8566-5 numaralı yazma (A1) ile bu nüshada mevcuttur.

B  Belgrad Üniversitesi Ktp., Nr. 43666

  Baş:  Āferīn ol pāke cān-ı pākden

  Kim bizi yaratdı müştī ḫākden

  Son:  Çün muḥīṭ-i bī-cihetdür gene ẕātum vaḥdeti

  Bī-nihāyetdür ẓuhūrında ṣıfātum vaḥdeti

 Yaprak: 71 (6b-66a)

 Satır: 17

 Ölçüler: 220x150 (170x110) mm

 Yazı: Ta�lik 

 Kâğıt: Âharlı

 Cilt: Deri 

 İstinsah tarihi: 1208/1793

 Müstensih: Derviş Îsâ İbni Kemâleddin Hoca 

1b, 5a arasında muhtelif şahıslara ait manzum ve mensur örneklerin 

arkasından Usûlî Dîvânı 5b’de başlar. Mihrâbiyye ve ser-levha müzehheb, 

mülevven, cedveller yaldızlı, kırmızıdır. Başta, Hâzâ Dîvân-ı Usûlî rah-
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metullâhi aleyh yazılıdır. Sonra Bismillâhirrahmânirrahîm ve bihî nesta�în 

ifadesi yer alır. Sayfalar kırmızı cedvellerle çizilmiş, çift sütundur. Mi‘râ-
ciyye’nin sonunda Şehr-engîz başlar. Bu nüshada 5 kaside, 10 musammat, 

142 gazel, beş kıt‘a bulunur. Nüshada reddâdeler her sayfada düzenli ola-

rak gösterilmiştir. Bazı sayfalarda sahh kayıtları mevcuttur. 30b’de gazeller 

başlar ve bunların başında tekrar bir tezhib örneği vardır. Belgrad nüshası 

düzenli bir yazma örneği gösterirken 127, 128, 129, 133 ve 139. gazeller 

arasında bir karışıklık söz konusudur; 60b’nin sonunda yer alan 118. ga-

zelin 61a’da devam eden üçüncü beyitinden itibaren ikinci mısra yerine 

127. gazelin ikinci mısraı sol sütunda yer almış ve bu gazelin her beyitinin 

sadece ikinci mısralarıyla şiir yarım olarak tamamlanmıştır. Aynı şekilde 

sağ sütunda da 118. gazelin kalan bölümünün her beyitinin ilk mısraları 

ile bu şiir de yarım olarak sona erer. Yine sağ sütunda 118. gazelin altında 

bu kez 126. gazelin her beyitinin ilk mısraları yazılmıştır. Onun da altında 

128. gazelin ilk dört beyitinin ilk mısraları bulunur. Öyle anlaşılıyor ki bu 

sayfanın ortasına yukarıda belirtilen gazellerin eksik bazı sayfaları yapışmış 

olup onlar da yarımdır. 60a ve 61b aynıdır. Nüshada ketebe kaydı vardır ve 

buradan müstensihin bu nüshayı şimdi Arnavutluk sınırları içinde yer alan 

Ergirikasrı’nda yazdığı anlaşılmaktadır. Müstensihin adı, yazmanın başın-

daki Usûlî Dîvânı öncesi 2b’de de geçer. Zaten yazmanın Usûlî Dîvânı’nın 

tamamlanmasından sonraki dört yaprağında Ergiri ile ilgili şiirler vardır. 

Ç Çorum İl Halk Kütüphanesi, Feyzi Paşa Kitaplığı, Nr. 2209/2

  Baş: Āferīn ol pāke cān-ı pākden

  Kim bizi yaratdı müştī ḫākden

  Son: Gerçi böyle ṣūretā dervīş ü �uryānuz velī

   �Ālem-i ma�nīye baḳsañ Zülfiḳār-ı Ḥayderüz

  Yaprak: 55 (40b-94b)

  Ölçüler: 210x140 mm

  Satır: 15-17

  Yazı: Nesih

  İstinsah tarihi: 1062 

  Müstensih: Kıymetî (şair)
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Bu nüsha Edirneli Âlî Hüseyin Efendi Dîvân’ıyla aynı cilt içindedir. 

Zahriyede “Dîvân-ı Âlî ve Dîvân-ı Usûlî” kaydı bulunmaktadır. 40b’de cet-

vel içindeki kısma kırmızı mürekkeple yazılan “Dîvân-ı Dervîş Usûlî rahi-

mehullâh” başlığının başına siyah mürekkeple “Vardar Yeniceli”, sonuna ise 

“vefâtı 945” notu düşülmüştür. 1a’da bulunan mühür ve bir kayıttan, 65a 

ve 94b’deki mühürden eserin Çorum müftüsü Seyyid Ahmed Feyzî’ye ait 

olduğu anlaşılır. Bu nüshada 5 kaside, 8 musammat, 136 gazel, 1 mi‘râciy-

ye ve 1 şehrengîz bulunmaktadır. Bu nüshada 11, 13, 14 ve 15. gazellerin 

eksikliği arada bir sayfa kopukluğu olduğuna işaret edebilir. 

V  Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Bağdatlı Vehbi, Nr. 1554/3

  Baş:  Kelimātü Resūlü’l-Melikü’l-�Allām

   Hīç niyyetsüz cihān içre dürüst olmaz �amel 

   İnneme’l-a�mālü bi’n-niyāt buyurdı resūl

   Son:  Pīrler işiginde ben Ḥaḳḳı buldum

  Dönmezin niye döneyin pīrümden

 Yaprak: 73 (49b-122b) 

 Ölçüler: 198x132 mm

 Satır: 15

  Yazı: Ta�lik

 Kâğıt: Âharlı

 Cilt: Mukavva

 İstinsah tarihi: -
 Müstensih: -

1b, 49a arasında muhtelif şahıslara ait manzum ve mensur örneklerin 

ardından Usûlî Dîvânı 49b’de başlar. Sayfalar cedvellerle çizilmiş, çift sü-

tundur. Hadislerin orijinalleri kırmızı mürekkeple yazılmıştır. 56b’de Hz. 

Ali’nin sözlerinin çevirisi, 57b’de Mi‘râciyye başlar, bunu Şehr-engîz takip 

eder. Bazı sayfalarda sahh kayıtları mevcuttur. 73a’da kasideler başlar ve 

bu nüshada 5 kaside, 9 musammat, 136 gazel, 5 kıt‘a yer alır. Bu yazma, 

tam nüshalara yakın özellikler taşır. Nüshada Farsça örnek dâhil kaside-

lerin tamamı ile musammatlar eksiksiz olarak mevcuttur. Sadece Varsağı 
başlıklı dörtlük ile Yeniceden esen seher yelleri mısraı ile başlayan heceyle 

yazılmış şiirler musammatlar arasında değil, Dîvân’ın sonunda yer alırlar. 
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112a’dan sonra bu nüshada yer alan 106. gazelin üçüncü beyitinin ardından 

bir kopukluk ortaya çıkmış ve sonuç olarak 109, 110, 111, 112. gazellerin 

tamamı ile 113. gazelin ilk üç beyiti mevcut yazmada yer almamıştır. Yeni 

sayfa 113. gazelin dördüncü beyiti ile başlar. Yazmada bundan sonra kıt‘alar 

yer alır ama bu nüshada başka örneklerde yer almayan şu kıt‘a mevcuttur:

Ey ayagı topragı başumda tâc-ı devletüm

Âsitânun tozıdur egnümde fâhir hil�atüm

Yalınuz seyr itdügüm budur Usûlî her zamân

Ta sirâyet itmeye yârâna nâgeh nekbetüm

Varsağı başlıklı örnek ve Yeniceden esen seher yelleri mısraı ile başlayan 

heceyle yazılmış şiirlerle Usûlî Dîvânı sona erer. Bundan sonra dört yap-

raklık farklı kişilere ait manzum, mensur örnekler vardır. Nüshada yer yer 

“sahh” kayıtları mevcut olup yazmanın dikkatli bir müstensihin elinden 

çıktığı anlaşılmaktadır. 

Z  Zagrep Bilimler Akademisi, Codices Orientales Francisci 
Babinger Koleksiyonu, Nr. 29-4

  Baş:   Dükendi ḳalmadı ṣabr u ḳarārum

   Be-küllī gitdi elden iḫtiyārum (Şehr-engîz’in 38. beyiti)

  Son:  Ḳılmaġa şikāyet aña hicrān siteminden

  Dil mülkine ḥükm idici sulṭānı görem mi

  Yaprak: 62 (71-133)

  Satır: Değişik

  Ölçüler: 130x195 mm

  Yazı: Ta�lik

  Kâğıt: Âharlı

  Cilt: Deri

  İstinsah tarihi: -
  Müstensih: - 

Bu nüsha, baştan eksik olup Şehr-engîz’in 38. beyiti ile başlar ve tamamlan-

madan 152. beyitle sona erer. Nüshanın 77b, 78a,78b, 79a, 79b, 80a, 80b say-

faları boş olup yeni bölüm rûzgâr redifli birinci kasidenin 15. beyitiyle başlar. 

Bu kısımdan itibaren normal sıraya göre devam eden şiirlerde bazı eksiklikler 
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vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: Yeniceden esen seher yelleri - Bana Sultân 
Mustafâ’dan haber vir dizeleri ile başlayan şiir bu nüshada yer almaz. Pek çok 

nüshada Varsağı başlığı ile yer alan on iki imam övgüsü, bu nüshada kırmızı 

mürekkeple Düvazdeh İmam başlığıyla 113. gazeli takiben dörtlük değil, beyit 

şekliyle yazılmıştır. Z nüshasında 5 kaside, 9 musammat, 136 gazel bulunur. 

Mi‘râciyye bu nüshada mevcut değildir. 147. gazelin ikinci beyiti atlanarak bi-

rinci ve üçüncü beyiti yazılmış ve nüsha bu şekliyle sona ermiştir. Reddâdede 

sonraki sayfanın ilk kelimesi Bu eyledigüm şeklinde doğru gösterildiğine göre 

nüshanın sonraki sayfaları kaybolmuştur. Bu yüzden 148, 149, 150. gazeller 

ile bazı nüshalarda yer alan kıt‘alar bu yazmada yer almaz. Sonu kayıp olduğu 

için istinsah tarihi ve müstensihi ile ilgili bir bilgi de yoktur. 

Bu nüshada çoğu kez vokaller yerine hareke kullanılmıştır. Ayrıca anla-

şılması zor kelimeler için kenarda açıklayıcı notlar yer alır. Nüshada yer yer 

“sahh” kayıtları mevcuttur. 

Sonda Fuzûlî, Bâkî, Rızâî’ye ait gazeller ve birkaç Farsça beyit yer alır. 

AE  Millet Yazma Eser Ktp., Ali Emiri Manzum, Nr. 31

  Baş: Hīç niyyetsüz cihān içre dürüst olmaz �amel

  İnneme’l-a�mālü bi’n-niyāt buyurdı resūl

   Son: Çoġalduġınca �uşşāḳuñ niyāzı

  Bularuñ arta dursun �izz ü nāzı

 Yaprak: 86

 Ölçüler: 210x120 (137x65) mm

 Satır: 13 

 Yazı: Ta�lik

 Kâğıt: Âbâdî

 Cilt: Koyu kahverengi meşin, hafif şemseli

 İstinsah: -
 Müstensih: -

Bir ve on ikinci yaprak başlıkları tezhibli, birinci yaprakta Ali Emiri 

Efendi’nin vakıf mührü basılıdır. 1, 2, 83 ve 86. varaklarda Hâkî ve Ku-

loğlu’nun birkaç gazeli, ayrıca bazı sayfa kenarlarında başka gazeller vardır. 

Bu nüshada başta hadisler ile Hz. Ali’nin bazı sözlerinin manzum çevirisi, 
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4 kaside, 9 musammat, 126 gazel, 3 kıt‘a, 1 mi‘râciyye, 1 şehrengîz yer 

almaktadır. Diğer nüshalardan farklı olarak AE nüshasında gazeller, hadis 

çevirilerinden sonra, fakat diğer örneklerden önce gelir. Varsağı bu nüshada 

musammatlar arasında değil, gazeller arasındadır.

L  Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Laleli, Nr. 494/2

   Baş:  Āferīn ol pāke cān-ı pākden

  Kim bizi yaratdı müştī ḫākden

   Son: Ararsañ Ka�be-i maḳṣūd rāhın cāhile uyma

  Ḳulaġuz itme kendüñe ṣaḳın ġūl-i beyābānı

 Yaprak: 61

 Ölçüler: 190x130 (135x90) mm

 Satır: 17

 Yazı: Ta�lik

 Cilt: Şemseli miklebli

 İstinsah tarihi: 1109/1697

 Müstensih: -

Manzum hadis çevirilerinin ardından 8b’de Mi‘râciyye başlar. 60b’den 

sonra Usûlî Dîvânı tamamlanmadan 133. gazelden sonra kesilir ve 61a’da 

Fazlî’ye ait gazeller başlar. Bu açıdan sonraki bölüm eksiktir. 16a’da “Sâhi-

bü’l-kitâb Ali Dervîş 1109” tarihi bulunmaktadır. L nüshasında, 4 kaside, 

8 musammat, 126 gazel, 1 mi‘râciyye ve 1 şehrengîz bulunmaktadır. Son 

kısım eksik olduğu için kıt‘alar bu nüshada yer almaz.

S  Selim Ağa Kütüphanesi, Kemankeş Emir Hoca, Nr. 446

 Baş: Dāmına dutulma dünyānuñ ki būm-ı şūmdur

  Niçe şāhīnler şikār itmiş göçer bu lāneden

 Son: Her şeb ki pur-şikūfe şeved sebzezār-ı çarḫ

  Her ṣubḥ-dem ki bi’şkufed īn köhne mergzār

 Yaprak: 53

 Ölçüler: 200x145

 Satır: Muhtelif



69Usûlî Dîvânı

 Yazı: Muhtelif

 Cilt: Arkası ebru kaplı 

 İstinsah: -

 Müstensih: -

Birinci yaprakta Kemankeş Emir Hoca’nın 1143 tarihli vakıf şartları 

yazılı ve vakıf mührü basılıdır. Bu mühür muhtelif başka sayfalarda da yer 

almaktadır. Baştaki üç yaprakta Suâlî’nin şiirleri ile Dîvân boyunca kenarda 

Hayretî’nin gazelleri, 31a ve b’de Gülşenî’ye ait bir tercî‘-bend, 38b-40b 

arasında Hayretî’nin şiirleri mevcuttur. Cildin kötü tamiri yüzünden şiirle-

rin satır başları, sonları ve başlıkları okunamaz hâle gelmiştir. S nüshasında 

5 kaside, 6 musammat, 116 gazel, 1 mi‘râciyye (eksik), 1 şehrengîz bulun-

maktadır. Bu nüshada kıt‘alar yer almaz. 

A1 Milli Kütüphane, Nr. 06 Mil Yz A 8566-5 

  Baş:  Bu meleklerdür ki secde eylediler Ādeme

  Arasında bunlaruñ İblīse istiẟnā nedür (27. gazelin ikinci beyiti)

  Son:  Çoġalduġınca �uşşāḳuñ niyāzı

   Bularuñ arta dursun �izz ü nāzı

  Yaprak: 96a-116a 

  Satır: Değişik 

  Ölçüler: 204x139 (155x85) mm

  Yazı: Ta�lik kırması

  Kâğıt: Saykallı âbâdî

  Cilt: Çiçek şemseli, zencirekli, miklepli, kahverengi meşin cilt

  İstinsah tarihi: 970/1554

  Müstensih: -

Yazmanın içinde muhtelif kitaplar vardır. Cedveller kırmızı, derkenarlar 

haşiyelidir. Usûlî Dîvânı toplam 41 varaktır. Bu nüsha, 27. gazelin ikin-

ci beyiti ile başlar, yani başı eksiktir. Bundan dolayı gazellerden önce yer 

alan Mi‘râciyye, kasideler ve musammatlar bu nüshada yer almaz. Fakat 

kenarlarda 18. ve 20. gazel yer almaktadır. Gazeller bölümü kenardakilerle 

birlikte 151. gazelle sona erer. 112b’de varsağı beyit hâlinde yer almakta, 
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bunu, 113a’da şehrengîz izlemektedir. Fakat şehrengîzin başı eksik olup 53. 

beyitten başlar ve 117a’da bu şiirin 191. beyitiyle Dîvân sona erer. Yazma-

nın sonu “Hatm şod Dîvân-ı Usûlî, sene 970” ifadesiyle son bulur.

A1 nüshası başka nüshalarda bulunmayan bazı şiirler içerir: 138. gazel-

den sonra gelen kâşkî redifli gazel, Bizi ey derzî güzel iñende salma pâreye 
mısraı ile başlayan 124. gazel ve 4. kıt‘adan sonra Dikkat ile eylesen levh-i 
zamîre bir nazar mısraı ile başlayan beyit sadece bu nüshada yer alan ör-

neklerdir. Ayrıca Kanı bir sarrâf ile... şeklinde başlayan kıt‘a bu nüsha ile 

birlikte O nüshasında da mevcuttur (107b). 

A2 Milli Kütüphane, Nr. 06 Mil Yz B 191/2 

   Baş:  Vücūd-ı Muṭlaḳuñ baḥri ne mevci kim ider peydā

   Ene’l-Ḥaḳ sırrını söyler eger maḫfī eger peydā

    Son:  Ey Uṣūlī ḥādiẟāt eṭfāli bir bir yügrişür

  Var ise girdi melāmet şehrine rüsvā-yı �ışḳ

  Yaprak: 84b-109a

  Satır: 23

  Ölçüler: 257x175 (178x96) mm

  Yazı: Ta�lik 

  Kâğıt: Mihrabiyye ve ser-levha müzehheb, mülevven, ilk iki

   sayfada cedveller yaldızlı, kırmızı. Yapraklarda rutubet lekesi var.

  Cilt: Şirazesi dağılmış, sırtı kahverengi meşin. Kapakları ebru

   kâğıt kaplı mukavva bir cilt.

  İstinsah tarihi: 959 (1551)

  Müstensih: İbrâhim bin Halîmî

Hayretî, Usûlî, Ahmed Paşa, Zâtî, Ümîdî ve Mesîhî’nin divanlarının 

bulunduğu bir nüsha olup ayrıca Mesîhî’nin Şehr-engîz’i ve Revânî’nin İş-
ret-nâme’si de bu yazmada yer alır. 

Dîvân, 1. gazelle başlar; şiirlerin dizilişi zaman zaman düzenli, zaman 

zaman bir düzenden mahrum olarak seyreder. Şöyle ki 4, 5, 8, 21, 23,25, 

27, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 51, 58, 64, 80, 81, 85, 88, 91, 

92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 
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111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,119, 120, 121, 122, 123, 124, 

125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 137, 138, 141, 143, 146. gazeller bu 

nüshada yer almaz. 87. gazelin 4. beyitinden sonra bir kopukluk olmalıdır 

ki tekrar sıralama ancak 131. gazelin 15. beyitiyle başlamaktadır. Gazeller 

kısmı 99b’de 151. gazelle sona erer. 100a’da rûzgâr redifli kaside başlamak-

tadır. Ardından Tâze begsin dostum gel almagıl ahum benüm mısraı ile baş-

layan 8. musammat bu nüshada 81. gazelden sonra ve gazeller arasında yer 

alır. Bunu takiben ikinci musammat gelmektedir. Bundan sonra yeniden 

sayfalar karışmış olup Mi‘râciyye 128. beyitle başlar ve bu şiirin son beyti 

olan 191. beyitle sona erer. Hemen ardından Bahâriyye Kasîdesi başlar. Bu 

kasidenin tamamlanmasından sonra bu kez Mi‘râciyye, başlangıç bölümüy-

le başlayıp 127. beyitle yani eksik kısımla sona erer. Bundan sonra 3. ve 

4. musammat gelmektedir. Bu şiirlerin peşinden tekrar Mi‘râciyye başlar 

ve 127. beyitle biter. Sayfalar karışmış olmakla birlikte böylece Mi‘râciyye 
tamamlanmış olur. Bundan sonra da karışıklık sürmektedir; Mi‘râciyye’nin 

ardından 104. gazel, sonra 6. musammat, ardından 4. kaside yer alır. 61. 

gazelin son beyiti ile nüsha sona erer. 

A Milli Kütüphane, Nr. 06 Mil Yz A 3304 (Külliyat)

  Baş:  Āḫiretde şübhesüz geymek müyesser olmaya 

  Şol müselmān kim geye dünyāda dībā vü ḥarīr

  Son:  Ey Uṣūlī dut zebānuñ lāl bezm-i yārde

   Vādi-i �aşḳ içre hīç iḳrār inkār olmadı 

                (146. gazelin son beyitleri ama değişik.)

 Yaprak: 85

 Satır: 13

 Ölçüler: 172x102 (120x65) mm

 Yazı: Ta�lik

 Kâğıt: Krem rengi, ay yıldız fligranlı

 Cilt: Şemseli, siyah meşin cilt 

 İstinsah tarihi: -
 Müstensih: -
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Söz başları mavi, kırmızı ve yaldızlı, şirazesi dağınık, şemseli kahverengi 

meşin cilt içerisindedir. Nüshanın başlangıç beyiti, hadis çevirilerinin dör-

düncü beyitidir. Bu hâliyle nüshanın başlangıç sayfası, yani 1b eksiktir. 2a-

9b arasında manzum hadis, 9b-10b arasında Kelimât-ı Alî Bin Ebî Tâlib’in 

manzum çevirileri, daha sonra tam nüshalarda görüldüğü gibi Mi‘râciyye, 
Şehr-engîz, 5 kaside, 8 musammat 113 gazel yer alır. Bu nüshada 2, 7, 8, 22, 

39, 41, 43, 44, 50, 51, 52, 53, 74, 103, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 121, 

122, 123, 128, 129, 136, 137, 140, 142, 146, 150. gazeller eksiktir. 14a’da 

Ali adı okunabilen bir mühür vardır. 85b ve sonraki yapraklarda İzzet mah-

laslı şairin bir na�tı, Yunus ve Niyâzî-i Mısrî’nin birer ilahisi mevcuttur. 

A4  Milli Kütüphane, Nr. 06 Mil Yz A 8118-2 

 Baş:  Vücūd-ı Muṭlaḳuñ baḥri ne mevci kim ider peydā

  Ene’l-Ḥaḳ sırrını söyler eger maḫfī eger peydā

 Son:  �İlm-i ḥikmetden bilürseñ gel berü gel ey ḥakīm

  Sen Nesīmī manṭıḳından diñle Fażlullāhı gör

 Yaprak: 72b-88a 

 Satır: Değişik

 Ölçüler: 205x145 mm

 Yazı: Ta�lik 
 Kâğıt: Âharlı
 Cilt: Sırtı ve sertabı kahverengi meşin. Şemseli, miklebli,
            kapakları 
   ebru kâğıt kaplı mukavva bir cilt.
 İstinsah tarihi: -
 Müstensih: -

Divan tarzında cedveller kırmızı, derkenarlar haşiyelidir. Usûlî’nin şiir-

leri 72b’de 1. gazelle başlar, fakat düzensiz biçimde 1, 3, 4, 6, 144, 67, 29, 

28, 134, 11, 130. gazeller sıralanır. Arada başka şairlere ait şiirler ve beyitler 

de vardır. Bunlardan sonra 80a’da Mi‘râciyye başlar 85a’da sona erer. 85b’de 

6. musammat yer alır. Yani bu nüshada toplam 2 musammat ve 11 gazel 

bulunmaktadır. 82a’da Garîbî’nin tercî‘-bendi bulunur. 87b ve 88a’da 5. 

musammat vardır. Bu örnekle yazmada Usûlî’ye ait şiirler sona erer. 
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A3  Milli Kütüphane, Nr. 06 Mil Yz FB 224-2

 Baş:  Hīç niyyetsüz cihān içre dürüst olmaz �amel

  İnneme’l-a�mālü bi’n-niyāt buyurdı resūl

 Son:  Umaram yazılmaya dīvānuña ḫaṭṭ-ı ḫaṭā

  Ey Uṣūlī ref� olur dirler ḳalem dīvāneden (93. gazelin son beyiti)

 Yaprak: 11a-71b

 Satır: 15

 Ölçüler: 170x100 (120x56) mm

 Yazı: Ta�lik 
 Kâğıt: Birleşik harf fligranlı

 Cilt: Zencirekli, yıpranmış, kahverengi meşin

 İstinsah tarihi: -
 Müstensih: -

Bu nüsha hadis çevirileri ile başlar, Hz. Ali Sözleri çevirisi ile devam 

eder. Sonra Mi‘râciyye gelir. Şehr-engîz tamamlanmadan 133. beyitle sona 

erer. Bu kez ilgisiz bir şekilde 32a’da Farsça kaside, ardından 4. kaside 14. 

beyitle tamamlanmadan sona erer. 33a’dan itibaren sayfalar karışmış, tekrar 

Şehr-engîz bölümleri 165. beyitle başlayıp 189. beyitle sonlanmıştır. Bun-

dan sonra da düzensizlik söz konusudur ve Şehr-engîz 134. beyitle başlayıp 

sonuna kadar devam eder. Sayfa karışıklıkları takip edilirse Şehr-engîz ta-

mamlanmaktadır. Bundan sonra rûzgâr redifli ilk kaside (35a), sonra da 

güneş redifli ikinci kaside, ardından bahâr redifli üçüncü kaside yer alır. 

Arada yine düzensizlikler olmalıdır ki dördüncü kaside 15. beyitten başlar 

ve tamamlanır. Musammatlardan, Pîrimün yolı ile başlayan 7., Gir gönül 
mülkine mısraıyla başlayan 9. ve Yeniceden esen seher yelleri ile başlayan 12. 

şiir eksiktir. Sonra düzenli olarak gazeller nüshada yer alır. 27. ve 51. gazel 

hariç öbür gazeller 97. gazele kadar tamdır. Yazma bundan sonraki gazelleri 

içermez ve eksik olarak sona erer. Nüshanın dikkat çeken özelliği kelimele-

rin bir kısmına hareke konmuş olmasıdır. 



74 İNCELEME

Ö Atatürk Üniversitesi Seyfettin Özege Kitaplığı, Agâh Sırrı 
Levend Yazmaları, Nr. 510

 Baş: Ya�ni kim benüm ṣalātum cum�adur

  Da�vetüm farḳa degüldür cem�edür

 Son: Ehl-i derd ol ehl-i derd ol ehl-i derd ol ehl-i derd

  Ey Uṣūlīden su	āl idüp tesellā isteyen

 Yaprak: 62

 Ölçüler: 187x122 (140x70) mm

 Satır: 17

 Yazı: Ta�lik

 Cilt: Mukavva

 İstinsah tarihi: 1099

 Müstensih: -

Kenarda 1-5. sayfalarda Ulvî’nin kıt‘aları, 19. sayfada Niyâzî’den bir 

ilâhi ve altında “Temmet kitâb bi-avnillâhi rebîu’l-evvel sene 1099” tarihi 

bulunmaktadır. 32. sayfadan sonra 10 boş yaprak, ardından 61. sayfa kena-

rında Kanuni’nin bir gazeli ile 62. sayfada Şâhî mahlaslı Şehzâde Bayezid’e 

ait bir başka gazel bulunmaktadır. Ö’de eksik şekilde 50. beyitle başlayan 1 

mi‘râciyye, 1 şehrengîz, 5 kaside ve 52 gazel yer almaktadır.

P Paris Bibliotheque Nationale, Nr. AF. 284

 Baş: Hīç niyyetsüz cihān içre dürüst olmaz �amel

  İnneme’l-a�mālü bi’n-niyāt buyurmışdur resûl

 Son: Gün gibi fāş eyleyüp sırrum �ıyān itdüm yine

  Ben Muḥammed ümmetiyem Muṣṭafādur sevdügüm

 Yaprak: 26 (7b-33b) 

 Ölçüler: 200x120 mm

 Satır: Muhtelif

 İstinsah tarihi: -
 Müstensih: -

Başta Niyâzî’ye ve başka şairlere ait şiirler bulunmaktadır. 3b-5b ara-

sında mensur parçalar yer alır. 5b’de “Târîh-i Katl-i Mustafâ” başlıklı tarih 
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manzumesi ve yanında 1053 tarihi yazılıdır. Usûlî Dîvânı 7b’de başlar. Bu 

kısımda hadis tercümeleri bulunmaktadır. Dîvân 12a’dan başlar. P nüsha-

sında 1 mi‘râciyye, 1 şehrengîz, 5 kaside ve 7 musammat yer almaktadır.

YK Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, Nr. 512 

  Baş: Aġzuñ ile ḳāmetüñ zülfüñ benüm çoḳ sevdügüm

  Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı baña dünyā mālıdur

 Son: Ehl-i derd ol ehl-i derd ol ehl-i derd ol ehl-i derd

  Ey Uṣūlīden su	āl idüp tesellā isteyen

 Yaprak: 19

 Ölçüler: 185x115 (115x65) mm

 Satır: 14

 Yazı: Ta�lik

 Kâğıt: Âharlı, kalın, krem 

 Cilt: Kahverengi meşin

 İstinsah tarihi: 1099

 Müstensih: Derûnîzâde Sûdî

Bu nüsha Bâkî Dîvânı ile birliktedir. Usûlî Dîvânı 1a-13b arasında yer 

alır ve baştan eksik bir nüshadır. Dîvân, 31. gazelin ikinci beyiti ile başlar. 

Yazma yanlış ciltlenmiş ve sayfalar karışmıştır. Bu yüzden sayfa altındaki 

reddâdeler çoğu kez karşı sayfa ile uyuşmamaktadır. 38, 40, 42, 45, 47, 48, 

39, 43, 49, 52, 53, 59, 57, 56, 58,54, 55, 60, 61, 67, 63 numaralı gazeller 

kısmen divan tertip tarzına uygun seyr ederken araya kopukluklar girer ve 

Dîvân’daki 87. gazel altıncı beyitten başlar. Buradan 93, 94, 95, 92, 91, 81, 

90, 85 ve 99. gazeller devam eder. Yazmada 9a olarak numaralanan sayfa 

8a olmalıdır. Sonrasında tekrar kopukluk başlar ve kaf kafiyesine dönülerek 

66, 62, 67, 64, 65, 72, 69, 70, 76, 78 ve 80. gazeller sıralanır. 11b’den sonra 

tekrar bir kopukluk olup burada da 11b reddâdesinin gösterdiği kelime kar-

şı sayfada devam etmez. Bu kez 122. gazelle 12a devam eder ve bunu 109, 

113, 97. gazeller izler. 13a da yanlış ciltlenmiş olup râz reddâdesi karşı say-

fada devam etmez. Bu sayfada 137. gazel üçüncü beyitten başlar ve 141, 50, 

68, 79. gazeller tamamen kafiye birliği gözetilmeden rastgele dizilmişlerdir. 

Daha sonra musammatlar arasında yer alan varsağı, 83. gazelden sonraya 

yerleştirilmiş, onu 115, 116 ve 126. gazeller takip etmiştir. Bu değerlendir-
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meden sonra sözü edilen bu nüsha divan tertip sırasına uymaksızın toplam 

55 gazel ihtiva etmektedir. Bunun yanında Mi‘râciyye, Şehr-engîz, kasideler 

ve musammatlar da bu nüshada yer almaz. 

YK1  Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi, Nr. 441 

 Baş: Ger dilerseñ bilesin māhiyyetin bir ādemüñ

 Son: Ṣaḳın sen �ışḳ işin bāzīçe ṣanma

  İñende �āşıḳam diyü ḳıvanma

 Yaprak: 11

 Ölçüler: 158x105 (125x53) mm

 Satır: 15

 Yazı: Ta�lik

 Kâğıt: Âharlı, kalın krem 

 Cilt: Kahverengi meşin

 İstinsah tarihi: 961 (1554)

 Müstensih: Yûsuf b. Şeyh Mahmûd

Bazı varaklar tamir görmüştür. Nüsha 1a’da Hz Ali’nin vecizelerinden 

altıncısının çevirisi ile başlar. 1b’de, Âferîn ol pâke cân-ı pâkden - Kim bizi 
yaratdı müştî hâkden beyiti ile yani Mi‘râciyye ile devam eder. Buradan iti-

baren 130. gazele kadar sayfalar eksiktir. Nüshada 133, 134, 138, 139, 142, 

136, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 137-146. gazeller yer alır.

YK1 nüshası Mi‘râciyye ve Şehr-engîz’in bir bölümü yanında toplam 15 

gazel ihtiva etmektedir. Bunun yanında kasideler ve musammatlar bu nüs-

hada yer almaz. Aynı şekilde Şehr-engîz de eksiktir.

İ British Museum, Nr. Or. 1151 Add. 7917 

  Yaprak: 177 (Fuzûlî ve Usûlî, birlikte; 3-105 Fuzûlî, 106-177

 Usûlî Dîvânı’dır.)

 Ölçüler: 30,4x19,7

 Satır: 15

 Yazı: Nesih

 Kâğıt: Âharlı, sayfa kenarları kırmızı çizgilerle çerçevelenmiş

 Cilt: -
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 İstinsah tarihi: 16. yüzyılda istinsah edildiği anlaşılmaktadır.

 Müstensih: -

Bizzat görülemeyen iki nüshadan biri olan bu nüsha ile ilgili teknik 

bilgiler yukarıdakilerden ibarettir. Bu bilgiler Yakup Poyraz’ın “Uzaktaki 

Yazmalarımız: İngiltere Ulusal Kütüphanesi’ne İlk Kaydedilmiş Divanlar 

ve Mecmû�alar” adlı makalesinden (2010b) alınmıştır.

İ1 British Museum, Nr. Or. 1151

 Yaprak: 78 (Usûlî, Gâribî birlikte)

 Ölçüler: 19,5x12

 Satır: 17

 Yazı: Ta�lik

 Kâğıt: Âharlı, sayfa kenarları kırmızı çizgilerle çerçevelenmiş 

 Cilt: -
 İstinsah tarihi: -
 Müstensih: -

Bizzat görülemeyen iki nüshadan biri olan bu nüsha ile ilgili bilgiler Ya-

kup Poyraz’ın “Uzaktaki Yazmalarımız: İngiltere Ulusal Kütüphanesi’ne İlk 

Kaydedilmiş Divanlar ve Mecmû�alar” adlı makalesinden (2010b) alınmış-

tır. Bu nüsha, Usûlî ve Gârîbî’nin şiirlerini ihtiva eden bir yazmadır. 1b-8a 

arasında hadisler ile Hz. Ali’ye ait sözlerin manzum çevirileri verilmiştir. 

Sonra Mi‘râciyye ve Şehr-engîz, bunları takiben de 7 kaside (?), 2 musam-

mat ve gazeller yer alır (Poyraz 2010b). Daha sonra Garîbî’ye ait şiirler 

bulunur. Nüshalara bütün olarak bakıldığında Garîbî (ö. 1547) şiirlerinin 

pek çok yazmada Usûlî şiirleriyle birlikte yer aldığı görülmektedir.

 NÜSHALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Usûlî Dîvânı, bu şeklî özelliklerin dışında içerik açısından değerlendi-

rildiğinde ise karşımıza çıkan tablo şöyledir: Aslında, daha önce de ifade 

edildiği gibi, Usûlî’nin bu eseri sadece Dîvân’ını değil, diğer çalışmalarını 

da ihtiva eden bir külliyat konumundadır. Bu yüzden nüshaların önemli 

bir bölümü hadis çevirileri ile (O, V, AE, A, A3, Ö, P); bir kısmı Mi‘râciyye 
ile (H, B, Ç); geri kalanı ise muhtelif bölümlerden beyitlerle (Z, S, A1, 
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A2, A4, YK, YK1) başlar ve çoğunluk Şehr-engîz ile devam eder. Daha sonra 

kasidelerle birlikte Dîvân başlar. Kasideler metin kurmada seçilen nüshalarda 

genelde mevcuttur. Sadece Farsça kaside Ç, H, L, S, B, V, Z nüshalarında 

bulunur. Musammatlar değerlendirildiğinde durum kasideler kadar netlik 

göstermez. Bir terkîb-bend olarak yazılmış olan İbrâhim Gülşenî mersiyesi, 

hemen hemen bütün nüshalarda bulunur (Ç, H, L, AE, S, B, O, V, Z). 4. ve 

10. musammat divanlarda yer almaz, mecmualardan bu neşre eklenmiştir. 7. 

musammat L ve O nüshalarında, 12. B, V, S’de yer alırken, 11. musammat 

Ç, L, S nüshalarında bulunmamaktadır. Buna karşılık kasideler, Dîvân’da bü-

tünüyle aynı sırayla karşımıza çıkar. Musammatların nüshalardaki sıralanışı 

farklıdır. Daha sonra tartışılacağı gibi bu durum bir şecere çıkarmada işimize 

yarar mı noktasından değerlendirildiğinde tablo şöyledir: 

1- Yazuḳ degül mi niçe bir ey devr-i 
kīnedār

+H
1

+O
1

+B
1

+Ç
1

+V
1

+Z
1

+
AE1

+L
1

+S
1

A1 A2

2- Şükr Ḥaḳḳa kim yine bir meh-
liḳādur sevdügüm

+4 +5 +5 +2 +2 +5 +2 +5

3- Yā ilāhī ravża-i cennet midür bu ḫoş 
maḳām

+5 +4 +4 +3 +3 +4 +5 +4 +

4- Her denīye ey göñül rūḥ-ı revān 
virmek neden

+6 +6 +6 +4 +7 +6 +6 +6 + +

5- Āteş-i hicrān ile yandı yürek dutuşdı cān +7 +7 +7 +5 +6 +8 +8 +7 + +

6- Pīrümüñ yolı çünki Ḥaḳ yolıdur +G +G +6 +G +G +G +

7- Yā ilāhī vādi-i �iṣyānda ḳaldum bī-
meded

+2 +2 +2 +7 +4 +3 + +8 +

8- Gir göñül mülkine seyr eyle ulu 
dergāhı gör

+3 +3 +3 +8 +5 +4 +4 +3 +

9- �Işḳ-ı cānān ile ben çün kim ezelden 
hem-demem

10- Tāze begsin dostum gel almaġıl 
āhum benüm

+8 +8 +8 + +8 +7 +7 +8 +

11- Yeñiceden esen seḥer yilleri +G +G + -G +

Tablo değerlendirildiğinde ikinci musammat Ç, V, AE’de ikinci; O, B, 

Z, L’de beşinci; H’de dördüncü sırada yer alır. Üçüncü musammat Ç ve 



79Usûlî Dîvânı

V’de 3.; O, B, Z, L’de 4.; H, A, E’de 5. sıradadır. Dördüncü musammatın 

nüshalardaki sırası ise H, O, B, Z, AE, L’de 6; Ç’de 4, V’de 7’dir. Beşinci 

musammat H, O, B, L’de 7; Ç’de 5; V’de 6; Z, AE’de 8; L’de 7. sıradadır. 

Bu nüshaların değerlendirilmesiyle ortaya çıkan edisyon-kritikli çalışmada 

Ç’de musammat, H, B, V, Z, AE, S’de gazeller arasında bulunan altıncı şiir, 

tarafımızdan musammatlar arasına konmuştur. Yedinci musammat H, O, 

B’da 2; Ç’de 7; V’de 4; Z’de 3; L’de 8. sıradadır. Sekizinci musammat H, O, 

B, L’de 3; Ç’de 8; V, Z’de 4. sırada yer alır. Onuncu musammat H, O, B, V, 

Z’de 8.; Z, A, E’de 7. sıradadır. 12. musammat ise S’de musammat olarak 

karşımıza çıkarken B’de gazeller arasında (34. gazelden sonra); V’de varsağı 

ile birlikte nüshanın sonunda yer alır. Bu örnek de tarafımızdan musam-

matlar arasına alınmıştır. 

Gazellere gelince elbette dizilişteki çeşitlilik daha fazladır: 14 (A2),17 

(A1), 118 (Ç), 124 (A1), 139. gazeller (A2) nüshalarında yer alır. 51. gazel 

ise Ç ve AE’de mevcuttur. Yine sınırlı sayıda nüshalarda karşımıza çıkan 

gazeller için tablo şöyledir: 37. gazel Ç, AE; 74. gazel H, Ç, AE, S’de; 138. 

gazel ise O, B, Ç, V, S, A2’de bulunur. 

Yine nüshalar arasında farklılık gösteren ve pek çok nüshada Mi‘râciyye 
ile Şehr-engîz arasında yer alan mensur metin H, S, B, O, V nüshalarında 

bulunmaktadır. S nüshasında bu bölüm Şehr-engîz’den sonraya konmuştur. 

Aslında edisyon-kritik çalışmalarının temel hedefi, varsa müellif nüsha-

sına ulaşmak, bu mümkün değilse müellifin kaleminden çıkmış bir metin 

oluşturmaya gayret göstermektir. Bu iş için de öncelikle işe ciddi bir nüsha 

değerlendirmesiyle başlanır. Eğer elde var olan nüshalar iyi bir şecere ile 

birbiriyle irtibatlandırılabilirse o zaman kol başları belirlendikten sonra on-

lardan üretilmiş ve çalışmaya herhangi bir katkı sağlamayacak olan sonraki 

nüshalardan vazgeçilebilir. Ama sonuç olarak asıl metinde veya nüsha fark-

larında okuyucu mevcut nüshaların tümünün verdiği bilgiyi görebilmeli-

dir. Elbette şecere tespiti, klasik metinlerde daha kolay yapılabilmektedir. 

Ama özellikle dinî ve tasavvufi örneklerle karşılaşıldığında, örneğin Yunus 

Emre, Fuzûlî, Hatâyî, Nesîmî gibi yazılı ve sözlü kültürün iç içe geçtiği 

örneklerde bu işlem pek geçerli değildir ve burada yeni yöntem arayışlarını 
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devreye sokmak gerekmektedir. Usûlî, birebir bu şairler gibi değerlendirile-

meyecek olmasına rağmen, onlara benzeyen yönleri de çoktur. O bakımdan 

bu kadar özenle üzerinde durmamıza rağmen Usûlî Dîvânı için bir şecere 

tespiti mümkün olamamıştır. Örneğin bütün nüshalarda yer almayan ve 

bir müşterek farklılık gibi görünen mensur metin göz önüne alındığında H, 

S, B, O, V nüshaları aynı aileden geliyor gibi görünmektedirler. Ama ben-

zer özellikler gösteren Farsça kaside açısından değerlendirme yapıldığında 

bu kez Ç nüshası bunlara eklenmekte, buna karşılık O nüshası listeden 

çıkmaktadır. Aynı şekilde Farsça kasidenin yeri de nüshalarda farklı ko-

numlardadır. Kıt‘alarda karşılaşılan durum daha şaşırtıcıdır. 1., 2. ve 4. kıt‘a 

B, O, V, A2’de yer alırken, 3. kıt‘a B, V, A2’de; 5. V ve A2’de; 6. ise sadece 

V’de yer alır. Benzer durum yukarıda açıkladığımız gibi musammatlar için 

daha da karmaşıktır.

Divan edebiyatı ürünleri, benzer klasik metinler gibi, normları belirlen-

miş ve tanımları yapılmış örnekler olmakla birlikte şunu ifade etmek gere-

kir ki her edebî metin kendine özgü özellikler taşır. Usûlî Dîvânı da hem 

tasavvuf şiirinin temsilcisi, hem divan edebiyatı tanımı içinde yer alacak 

örnekler olması, hem de âşık edebiyatı formlarını andırması noktasından 

klasik ve geleneksel metinler dışında yaklaşımlar gerektirmektedir. Açıkla-

nan bu sebeplerle Usûlî Dîvânı için bir şecere tespiti mümkün olamamıştır.

Buna karşılık nüshalar tek tek elden geçirilmiş, özellikle de istinsah ta-

rihi bakımından eski, içerik bakımından da tam özellik gösteren yani 5 

kaside, 10 musammat ve 130’un üzerinde gazel ihtiva eden nüshalar de-

ğerlendirmeye alınacak metinler olarak seçilmiştir. Bu özellikleri taşımıyor 

olmakla birlikte yeni şiirler ihtiva eden ve bunların Usûlî’nin olabileceği ka-

naati oluşan nüshalar da listeye dâhil edilmiştir. Bu kriterler sonrası ortaya 

çıkan ve metnin kurulmasına esas olarak değerlendirilen nüshalar şunlardır: 

Ç, H, L, AE, S, B, O, V, Z, A1, A2. Çalışma tamamlanınca ilave şiirler 

dışında nüshalar arasında büyük farkların ortaya çıkmadığı görüldü. Bu 

açıdan müteaddit girişimlere rağmen getirtilemeyen İngiltere’deki iki nüsha 

da çalışmanın genel gidişatını değiştirecek düzeyde görünmemektedir. 



81Usûlî Dîvânı

Seçilen nüshaların tercih edilme sebepleri şunlardır: 

H nüshası mevcut nüshaların tarihi en eski üçüncü örneğidir. 5 kaside, 

9 musammat, 142 gazel, 1 mi‘râciyye, 1 şehrengîz ile içinde en çok şiiri 

ihtiva eden nüshalardan biridir.

B nüshasında, 5 kaside, 10 musammat, 142 gazel, beş kıt‘a bulunur. 

Nüshada reddâdeler her sayfada düzenli olarak gösterilmiştir. Bazı sayfalar-

da sahh kayıtları mevcuttur.

O nüshasında 4 kaside (Farsça kaside eksik), 8 musammat, 140 gazel, 

4 kıt‘a yer alır.

Ç nüshasında 5 kaside, 8 musammat, 136 gazel, 1 mi‘râciyye ve 1 şeh-

rengîz bulunmaktadır. 

V’de 5 kaside, 9 musammat, 136 gazel, 5 kıt‘a yer alır.

Z nüshasında 5 kaside, 9 musammat, 136 gazel bulunur. Mi‘râciyye 
mevcut değildir, Şehr-engîz ise eksiktir.

AE’de 4 kaside, 9 musammat, 132 gazel, 3 kıt‘a, 1 mi‘râciyye, 1 şehren-

gîz yer almaktadır. Bu nüshada gazeller, Mi‘râciyye’den sonra, diğer örnek-

lerden önce gelir.

L nüshasında, 4 kaside, 7 musammat, 126 gazel, 1 mi‘râciyye bulun-

maktadır. Şehr-engîz ve kıt‘alar bu nüshada bulunmaz.

S nüshasında 5 kaside, 6 musammat ve 114 gazel, 1 mi‘râciyye (eksik), 

1 şehrengîz bulunmaktadır. Bu nüshada kıt‘alar yer almaz. 

A1 nüshasında 3 kaside, 5 musammat, 95 gazel, 5 kıt‘a yer alır. Bu nüs-

hada, Mi‘râciyye düzensiz bir seyir izlerken, kasideler ve musammatlar da 

eksiktir. Mi‘râciyye’nin karmaşık yapısı, Şehr-engîz’in, güneş redifli ikinci 

kaside ile Farsça kasidenin, mersiyenin ve dört musammatın yer almayışı 

sebebiyle bu nüsha değerlendirme dışı tutulabilirdi. Buna karşılık A1 nüs-

hası, pek çok Rumelili şairle birlikte ortak bir külliyatta yer alması, dikkatli 

bir müstensih elinden çıkması, özellikle de 12. gazelden sonra Yüzün suyı 
olaldan câna misbâh mısraı ile başlayan gazel ile 15. gazelin ardından gelen 

Ey velâyet mülkinün tahtında Sultân Bâyezîd mısraı ile başlayan ve başka 
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nüshalarda yer almayan iki şiir avantajı dolayısıyla metin kurulmasına esas 

olan listeye dâhil edildi. Ancak Mi‘râciyye karışık yapısı dolayısı ile karşılaş-

tırma dışı tutuldu.

Değerlendirmeye alınan nüshalar, içerdikleri şiirler açısından toplu şe-

kilde bir tablo üzerinde gösterildiğinde şöyle bir görüntü ortaya çıkmakta-

dır: 

Şiirin İlk Mısraı H O B Ç V Z AE L S A1 A2

Ey göñül olmaḳ dilerseñ pādişāh-ı rūzgār + + + + + + + + +

Ṣubḥ-dem maşrıḳ diyārından çeküp leşker 
güneş

+ + + + + + + + + +

Ḥamdü li’llāh kim irişdi geldi eyyām-ı 
bahār

+ + + + + + + + + +

Yā mücessem rūḥdur yā peyker-i cān ol 
beden

+ + + + + + + + + +

Dārem besī şikāyet ez īn devr-i kīnedār + + + + + +

Yazuḳ degül mi niçe bir ey devr-i kīnedār + + + + + + + + +

Şükr Ḥaḳḳa kim yine bir meh-liḳādur 
sevdügüm

+ + + + + + + +

Yā ilāhī ravża-i cennet midür bu ḫoş maḳām + + + + + + + + +

Her denīye ey göñül rūḥ-ı revān virmek 
neden

+ + + + + + + + +

Āteş-i hicrān ile yandı yürek dutuşdı cān + + + + + + + + + +

Pīrümüñ yolı çünki Ḥaḳ yolıdur + + + + + + +

Yā ilāhī vādi-i �iṣyānda ḳaldum bī-meded + + + + + + + + +

Gir göñül mülkine seyr eyle ulu dergāhı gör + + + + + + + + +

�Işḳ-ı cānān ile ben çün kim ezelden hem-
demem

+ + + + + + + + +

Tāze begsin dostum gel almaġıl āhum 
benüm

+ + + + + + + +

Yeñiceden esen seḥer yilleri + + +

Vücūd-ı Muṭlaḳuñ baḥri ne mevci kim ider 
peydā

+ + + + + + + + + +
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Ey niçe ay u yıl geçe leyl u nehār ola + + + + + + + + + +

Ṣūfiyā ṣāfī-dil olmazsañ ṣafā gelmez saña + + + + + + + + + +

Gerçi zencīr-i ser-i zülfüñe çoḳdur şeydā

İller ile ṭatlu ṭatlu dilleşür ol dil-rübā + + + + + + + + +

Ey ki ḥüsnüñ ḫūb u çeşmüñ ḫūb u cismüñ 
cümle ḫūb

+ + + + + + + + + +

Şevḳ ile şerḥ itmege āyāt-ı �ışḳı bāb bāb + + + + + + + + + +

La�l-i yāre hem-ḳadeḥ olmış yine beñzer 
şarāb 

+ + + + + + + + +

Diler iseñ ki saña göstere yüz şāhid-i ẕāt + + + + + + + + + +

İdemez �aḳl-ı ḳavī-re’y �ışḳ-ı sulṭān ile baḥẟ + + + + + + + + + +

Seng-i ġamdan münkesir-ḳalb olma eyle 
imtizāc 

+ + + + + + + + +

Leblerüñle eyā zebān-ı faṣīḥ + + + + + + + + + +

Yüzüñ ṣuyı olaldan cāna misbāḥ +

Dürlü ḳażā ile ṭolar ise feżā-yı çarḫ + + + + + + + + +

Çün ḫayālüñden irer cān u dile nev nev 
nüvīd

+ + + + + + + +

Bildüm bugün cān acısın cānāndan 
ayrıldum meded

+ + + + + + + + +

Ey velāyet mülkinüñ taḫtında sulṭān 
Bāyezīd

+

Seng-i belā başuma gelür ey püser leẕīẕ + + + + + + + + +

Çoḳ ḳāleb-i cesīmi görürsin ki kāh olur + + + + + + + + + +

Gün gibi insān-ı kāmil maẓhar-ı āyāt olur + + + + + + + + + +

Ḫār-ı ġamdan derd ile dil bülbüli nālān olur + + + + + + + + +

Jeng-i keẟretden kimüñ k’āyīnesi bī-gerd 
olur

+ + + + + + + + + + +

Bir melek sevdüm ki görse ins ü cān ḥayrān 
olur

+ + + + + + + + +

Pelās-ı ġam kime dāmān ise ey dil saña 
yeñdür 

+ + + + + + + +
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Seçer mi ādemi ḥayvān olanlar + + + + + + + + + +

Şol göñül kim ṣūretüñ naḳşı temāşāsındadur + + + + + + + + + +

Fitnesi devr-i zamānuñ ol iki şehlādadur + + + + + + + + +

Ey ṣoran sırr-ı ḥaḳīḳat ḳandadur 
cānuñdadur

+ + + + + + + + + +

Ey ḥaḳīḳatden ḫaberdārum diyen Mevlā 
nedür 

+ + + + + + + + + +

Ey baṣīretsüz göz aç aġyāra baḳma yāri gör + + + + + + + + + + +

Virürseñ cānuñı cānān senüñdür + + + + + + + + + +

Çın seḥerden yine enfās-ı ṣabā ḫoş-bū gelür + + + + + + + + + + +

Mıṣr-ı ḥüsnüñ şimdiliḳ sulṭānı Yūsuf 
Bālidür

+ + + + + + + + +

Ġamuñ ey cān dil-i ġam-ḫˇāruma ġam-ḫˇār 
yeter

+ + + + + + + + + +

Başuma işigüñ ṭaşı efendi tāc-ı �izzetdür + + + + + + + +

Buldı �āşıḳ ceẕbe-i �ışḳ ile vecd ü ḥāller + + + + + + + + +

Gül gibi gülse reng-i ruḫı lālezār olur + + + + + + +

Uġramaz üstüme bu ben ḫāk-i derden 
incinür

+ + + + + +

Tīġ-i ḥasret cānuma kār itdi cānān bī-ḫaber +

Dün ḳodı gitdi biz ḳulın ol yār-ı cānumuz + + + + + + +

Ẓāhir ider ṣıfātını cilvede ḥüsn-i ẕātumuz + + + + + + + + + +

�Işḳ ile tennūr-ı dilden cūş ider ṭūfān henūz + + + + + + + + + + +

Ḳanı şol gün kim cemāl-i yār idi 
eglencemüz

+ + + + + + + + + +

Muṭṭasıl ṣanma bizi cevr ü cefānuñ ḳulıyuz + + + + + + + + + +

Āvāreler felek-zedeler bī-nevālaruz + + + + + + + + + +

�Ālemde mey-i �ışḳ ile mestānelerüz biz + + + + + + + + + +

Ütildi cān u dil naḳdi daḫı bu naḳş murād 
olmaz

+ + + + + + + + + +
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Olımazmış bu cān cānānsuz + + + + + + + + + +

Ṣūretā gerçi nigāruñ rūy-ı zībāsındayuz + + + + + + + + + + +

İki cihān terkin urduḳ fenālaruz fenālaruz + + + + + + + + + + +

Terk-i tecrīdüz ḳabādan geçmişüz + +

Çekmege kendüme kūyuñ itlerini bir nefes + + + + + + + + + + +

Dest-i ḳudret küntü kenzüñ gencīn iẓhār 
eylemiş

+ + + + + + + + + + +

Dilde ḫaylīden ḫayāl-i zülf-i dil-ber var imiş + + + + + + + + + + +

Ḳapdı göñlüm Yūsufın gürg-i belā ḫānum 
yetiş

+ + + + + + + + + +

Ḫāk-i rāhuñda ẕelīl oldıġumuz �izzet imiş + + + + + + + + + +

Ayaġuñ ṭopraġı nūr-ı dīde-i ḥavrā imiş + + + + + + + + + +

Ḥaḳ Te�ālā ḥüsnüñi bir tāze gülzār eylemiş + + + + + + + +

Şerār-ı nār-ı �ışḳuñdan ṭolupdur cism ü cān 
āteş

+ + + + + + + + + +

Be bu bāzār-ı cihānuñ ḳurı dükkānına yūf + + + + + + + + + +

Çün ḳıyām itdi ezelde ḳāmet-i bālā-yı �ışḳ + + + + + + + + + +

Yine dil āyinesinüñ ġubārı var ancaḳ + + + + + + + + + +

Ḫāṭırum cem�iyyetin itdi perīşān ayrılıḳ + + + + + + + + + +

Siyeh sünbüllerüñ çīni göñül murġına aġ 
ancaḳ

+ + + + + + + + +

Her kimüñ bir sencileyin Yūsuf-ı Ken�ānı 
yoḳ

+ + + + + + + + + + +

Diyār-ı ġurbete düşdüm bu yād illerde 
yārüm yoḳ

+ + + + + + + + + +

Yüz çevir dār-ı fenādan cisme baḳma cāna 
baḳ

+ + + + + + + + +

Gözüm yaşı ṭaşdı yine himmet eyleñ 
himmet eyleñ 

+ + + + + + + + + +

Selāmet ol benüm rūḥum ki ben ḫāke selām 
itdüñ

+ + + + + + + + + + +

Yoḳ yire geldüñ bugün bizümle ġavġā 
eyledüñ

+ + + + + + + + + + +
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Ḳullarumdandur diyü ben çākeri yād 
eyledüñ

+ + + + + + + + + + +

Güzel olan gün gibi ālī-cenāb olmaḳ gerek + + + + + + + + + + +

Bāġ-ı şādīdür dile ey bend-i ġam bāġuñ 
senüñ

+ + + + + + + + + +

Ḳo aġyārı gel ehl-i derd ile yār olmaḳ 
isterseñ

+ + + + + + +

Gözüñ aydın yine ey dil ki geldi māh-ı 
tābānuñ

+ + + + + + + + + + +

Ḥālümi tā �āşıḳ-ı zār olmayınca bilmedüñ + + + + + + + + + + +

Ey boyuñ ṭūbā vü ḫāk-i āsitānuñ selsebīl + + + + + + + + + +

Tīr-i mihr-i yār ile ey dil ser-ā-ser revzen ol + + + + + + + + + + +

Göñül geç olmaz hevādan gel ġurbete 
gidelüm gel

+ + + + + + + + + +

Şöyle beñzer ten libāsın çāk idüp �uryān 
olam

+ + + + + + + + + + +

Hīç düşer mi ben esīr-i derd-i bī-dermān 
olam

+ + + +

Ārzū-yı vaṣl-ı cānān ile cāna baḳmayam + + + + + + + + + + +

Göñül eglencesi gitdi meded ġamdan helāk 
oldum

+ + + + + + + + + + +

Yārenler ecel gelmedin gözümüz ṭopraḳ 
dolmadın

+ + + + + + + + + +

Göñlüñe düşdi senüñ ġālib hevā-yı Ẕī-
Selem

+ + + + + + +

Sāḳiyā şol mey-i ḳattāli getür nūş idelüm + + + + + + + + + +

Yaşumı seyl-i revān itme benüm begcegizüm + + + + + + + + + +

Berü gel cān gözini �ışḳ ile bīnā ḳılalum + + + + + + + + + +

Ṣūretüñ āyine-i nūr-ı Ḫudādur sevdügüm + + + + + + + + + +

Bir muṣavver nūrdur bir āfitābum var 
benüm

+ + + + + + + + + +

Gitdüm ammā ḳaldı ḳapuñda dil ü cānum 
benüm

+ + + + + + + + +

�Işḳ odından şem� gibi dökmedi yaşum 
benüm

+ + + + + + + +

Yıḳılur gökler ger āh u nāle bünyād eylesem + + + + + + + + + +
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Yaraşmaz saña aġyār ile gel yār olma 
sulṭānum

+ + + + + + + +

Cān u dilden yār kim ey yār senden 
dönmezem

+ + + + + + + +

Cān ki rūşen olmaya mihr-i ruḫ-ı 
cānāneden

+ + + + + + +

İsteme zāhidden ey dil �ışḳ-ı cānān yolların + + + + + + + +

Ṣabā virdi yine tāze ḫaberler gül-�iẕārumdan + + + + + + + +

Benüm ġam çünki yārümdür ḳo yār aġyāra 
yār olsun

+ + + + + + + + +

Ey dil ü cān mülkini ẓulm ile vīrān eyleyen + + + + + + + + + +

Bu yürekden cūş iden ṭūfāna �ışḳ olsun dirin + + + + + + + + +

Buyurmışsın işigümde gelüp kemter �abīd 
olsun

+ + + + + + + + +

Küdūret görmesün hergīz cemālüñ pür-ṣafā 
olsun

+ + + + + + + + +

Ḥaḳ cemālüñ gülşenin bād-ı żarardan 
ṣaḳlasun

+ + + + + + + + +

Cān ile Ḥaḳḳa enīs ol �uzlet eyle nāsdan + + + + + + + + +

Elā ey nefs-i āteş-ḫū ne yanarsın cihān içün + + + + + + + + +

Ġamdan özge göñlüme bir daḫı ġam-ḫˇār 
olmasun

+ + + + + + + + +

Benüm serv-i ḳabā-pūşum ḳo ḫāk olsun 
yoluñda ten

+ + + + + + + + +

Ḳoyup beni ey serv-i revān ḳanda gidersin + + + + + + + + +

Ṭutuşdı çarḫ fānūsı şerār-ı nār-ı āhumdan + + + + + + + +

Rāz-ı �ışḳı ṣaḳlasun dīdār-ı ferdā isteyen + + + + + + + +

Dāġ olur dilde ruḫuñsuz giceler mehtābdan + + + + + + +

Bu rāh-ı belā sālikine yār olımazsın + + + + + + + +

Ġamuñdan göñlüm eglenmez gidelüm bāri 
şehrüñden

+ + + + + + + + + +

Baña ḳıya ḳıya baḳan ḳor mıyın seni ḳor 
mıyın

+ + + + + + + + + +

Añduġumca �aḳlum şaşar sen d’ölürsin ben 
d’ölürin

+ + + + + + + + + +
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Cām-ı la�lüñdür dem-ā-dem cānı medhūş 
eyleyen

+ + + + + + + + +

Benüm cānumsın ey dil-ber ya benden 
niçün ürkersin

+ +

Yüri ey nāme bizden şol şeh-i ḫūbāna �ışḳ 
eyle

+ + + + + + + + + +

Berü gel cān gözini aç �ālemleri seyrān eyle + + + + + + + + +

İlāhī �āşıḳı mülk-i cihāna pādişā eyle + + + + + + + +

Fürḳat eyyāmında bārī yāri görsem gāh gāh + + + + + + + + +

Bize bu �ışḳ ile eglenmege bir yār olsa + + + + + + + + +

Bizi ey derzi güzel ṣalma iñende pāreye +

Niçe yıl yildüm hevā-yı zülf-i �anber-sāyile + + + + + + + + +

Ey libās-ı faḳr ile faḫr eyleyen �uryān dede + + + + + + + + +

Evvel başdan sen’ögerin cümle işi gören 
Allāh

+ + + + + + + + +

Gülşen-i kūyuñdur eglence dil-i nālānuma + + + + + + + + + +

Eglenimez bu delü göñlüm biriyle ḫānede + + + + + + + + + +

Açılmaz �āşıḳuñ göñli bahār u būstān içre + + + + + + + + + +

Göñül �ibret gözin açup gözet bu sırr-ı 
pinhānı

+ + + + + + + + + +

Ger tecellā itmek isterseñ göñül envāruñı + + + + + + + + + +

Yüzüñ metn-i kelāmullāh sözüñ āyāt-ı 
rabbānī 

+ + + + + + + + +

�Āḳil iseñ ey göñül nā-dāna virme göñlüñi + + + + + + + + + +

Buluşmasaḳ senüñle kāşkī ey bī-vefā bārī + + + + + + + + + +

Dostum düşmenler ile yār ṣanmışsın beni + + + + + + + +

Mübtelā-yı derd-i bī-dermān iden sensin 
beni 

+ + + + + + + + + +

Bir perī ḳıldı yine �āşıḳ-ı dīvāne beni + + + + + + +

Bend-i ġamdan ḳurtarup öldürse fürḳat 
kāşkī

+
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Gözlerümden ḳadd-i dil-cūsını ırmaġ eyledi + + + + + + + + +

Görmesem ol nūr-ı pāküñ Ka�bede dīdārını + + + + + + + + + +

Ṭaṣvīr-i ġayre ḳılma maḥal ḳalb-i aḳdesi + + + + + + + + +

Giyelüm arḳaya bir köhne şālı + + + + + + + + +

Didiler Ka�be-i kūyuñda bugün ḳan oldı + + + + + + + + + +

Dutalum hem-demüm teskīn ider 
gözümdeki yaşı

+ + + + + + + + +

Göñül gördi yine ol ḫūb ẕātı + + + + + + + + + +

Yir göñül tīr-i belā peykānını ḫurmā gibi + + + + + + + + + +

Ṣāf ḳılduñsa göñül āyinesin āb gibi + + + + + + + + +

Yā Rabbi yine ölmedin ol cānı görem mi + + + + + + + + +

Cān u dil oldı �ışḳ ile kūyuñ gedācuġı + + + + + + + + +

Āh kim ol bī-vefā gitdi baña yār olmadı + + + + + + + +

Ġamdan öldüm ey meded rūḥ-ı revānum 
gelmedi

+ + + + + + + +

Bī-nihāyet baḥre döndi gene ẕātum vaḥdeti + + + +

Lā ta�ayyündür egerçi gene ẕātum vaḥdeti + + + +

Küntü kenzüñ gevheridür gene ẕātum 
vaḥdeti

+ + +

�Ālem-i ervāḥı seyr itseñ �acā	ib-fıṭratuz + + + +

Ḳanı bīr ṣarrāf kim añlaya gevher ḳıymetin + +

Ey ayaġı topraġı başumda tāc-ı devletüm +

Cur�a cur�a mey içüp zīb-i cemāl arturduñ + +

Mi�rāciyye + + + + + + + +

Şehr-engīz-i Yenice + + + + + + + + +
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A, A3, A4, Ö, P, YK, YK1, İ, İ1 nüshaları çeşitli sebeplerle değerlendir-

me dışı tutulmuştur. 

A nüshasında hadis çevirileri, Mi‘râciyye, Şehr-engîz, 5 kaside, 9 musam-

mat, 113 gazel yer alır. Aslında nüsha hacimli gibi görünmekle birlikte yeni 

şiir ihtiva etmediği gibi benzer daha iyi nüshalarla ortak özellikler taşıdığı 

için değerlendirme dışı tutulmuştur.

A3 nüshasında Mi‘râciyye, Şehr-engîz, 5 kaside, 9 musammat ve 92 gazel 

yer almaktadır. Yer yer birtakım avantajlara sahip olmakla birlikte bu nüsha 

da düzensiz yapısı ve eldeki mevcut nüshalara yeni şiir eklememesi dolayı-

sıyla değerlendirmeye alınmamıştır.

A4 nüshasında 2 musammat ve 11 gazel bulunmaktadır. Çok eksik ol-

duğu için nüsha değerlendirme dışı tutulmuştur. 

YK nüshası, divan tertip sırasına uymaksızın toplam 55 gazel ihtiva et-

mektedir. Bunun yanında kasideler ve musammatlar da bu nüshada yer 

almaz. Aynı şekilde Mi‘râciyye ve Şehr-engîz de mevcut değildir. Ayrıca bu 

nüsha kıt‘alar açısından bir özellik arz etmekle birlikte onda bulunan ör-

nekler Z nüshasında yer almaktadır. Bu hâliyle YK nüshası değerlendirme-

ye alınmamıştır. 

Aynı kütüphanede yer alan YK1 nüshası, Mi‘râciyye ve Şehr-engîz’in bir 

bölümü yanında toplam 15 gazel ihtiva etmektedir. Kasideler ve musam-

matlar da bu nüshada yer almaz. Bu hâliyle YK1 nüshası değerlendirmeye 

alınmamıştır. 

P nüshası da eksik örneklerden biridir. Hadis tercümeleri ile başlayan 

Dîvân’da  Mi‘râciyye, Şehr-engîz, 5 kaside ve 7 musammat yer almaktadır. 

Bu yüzden P nüshası değerlendirme dışı tutulmuştur. 

Ö’de Mi‘râciyye (eksik, 50. beyitle başlar), Şehr-engîz, 5 kaside ve 52 

gazel yer almaktadır. Dolayısı ile çalışmaya bir katkı sunmamaktadır. 

En az metin kurulması için seçilen nüshalar kadar dikkatle gözden geçi-

rilmiş olan bu örnekler, belirtilen bu eksik veya çalışmaya katkı sunmayan 

konumları dolayısı ile edisyon-kritik çalışması dışında tutulmuştur. 

Sonuç itibariyle İngiltere’de yer alan iki nüsha temin edilemedikleri için, 

yedi nüsha da yukarıda sözü edilen eksiklikleri sebebiyle değerlendirme dı-

şında kalmıştır. Böylelikle tarafımızdan neşre hazırlanan edisyon-kritikli 

metin on bir nüsha üzerine kurulmuştur. 
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METİN TESPİTİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Divana alınan şiirler seçilen nüshalarla karşılaştırılmıştır. Bu karşılaş-

tırmalarda görülen farklılıklar aparatta gösterilmiştir. 

2. Şiirlerin vezinleri başlığın hemen altında gösterilmiştir. 

3. Metne yapılan sınırlı sayıdaki ekleme, köşeli parantez içinde gösteril-

miş, emin olunamayan okumaların yanına soru işareti konulmuştur.

4. Vezin gereği yapılan hece düşmeli ulamalarda iki kelime arasına kes-

me işareti konularak “nic’idem, nic’olur” vb. şeklinde gösterilmiştir. 

5. Metin tespitinde, bilimsel metin neşri çalışmalarında kullanılan 

transkripsiyon sistemi kulanılmıştır.

6. Vâv-ı ma�dûle, labial hı’dan sonra konulan bir (ˇ) işaretiyle gösteril-

miştir. 





TENKİTLİ METİN
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1
Ḳaṣīde-i Rūzgār *

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ey göñül olmaḳ dilerseñ pādişāh-ı rūzgār 
 Gel gedā-yı rūzgār ol gel gedā-yı rūzgār

222 Kim helāk imiş külāhı vü ḳabāsıymış fenā 
 Devleti let hem �anāyımış ġınā-yı rūzgār 

333 Cāna nūşı nīşdür balı belā pā-zehri zehr 
 Añladuñsa ḥikmeti dādur devā-yı rūzgār

4 İçerüsi zehr-i mār ü ṭaşrası naḳş u nigār 
 Varma yanına yudar bu ejdehā-yı rūzgār

545 Ṣanasın bu nīlgūn baḥr içre olmış pür neheng 
 Durma yudar ḫalḳı bu merdüm-rübā-yı rūzgār 

656 Dār u dīvārına ṭayanma degüldür pāyidār 
 Dirler āb üzre urulmışdur binā-yı rūzgār

767 �Ömrümüz mezrā�ını dās-ı hilāl ile biçüp 
 Kendümüzi ögidür bu āsiyāb-ı rūzgār

878 Ẓıll-ı zā	ildür beḳāsı var ṣanma ey göñül 
 Ger baḳabilseñ irişmişdür fenā-yı rūzgār

989 Murġ-ı zīrekseñ de fāriġ-bāl oturma key ṣaḳın 
 Ṭoludur dām-ı ḳażā ile feżā-yı rūzgār

*  Ç’de Ḳaṣīde-i Rūzgār: S’de Ḳaṣīde-i Rūzgār der medḥ-i Defterdār Merḥūm İskender Çelebi 

raḥmetullāhi �aleyh.

2  ḳabāsıymış: ḳabāyimiş Ç, AE, Z / ġınā-yı: gubar-ı O.

3  Añladuñsa: Añladuñ mı B. 

5  yudar: yuda O / -A1.

6  Dār u: Dār-ı Ç.

7  mezrā�ını: ḫırmen Ç, H / Bu beyit H, L, S, B’de 8. beyitle yer değiştirmiştir.

8  beḳāsı: vücūdı S / -A1.

9  zīrekseñ: zīreklikde B / key ṣaḳın: ey göñül A1 / -AE, V.
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1010 Ber degül bir berg ki virmez dıraḫt-ı �ömrüñe
 Līk doyunca urur seng-i cefā-yı rūzgār

1111 Ey niçe Rüstemleri ġūra ḳoyup �ālemlere 
 Eyledi Dāstān bu Zāl-ı bī-vefā-yı rüzgār 

12112 Dürlü emrāż ile āḫir dehr-i ḫāyin öldürür 
 Fi’l-meẟel Loḳmān olursa loḳmahā-yı rūzgār

13 Cevr eliyle ḳatlümüze el uzatmaḳdur hemān 
 �Īd-i şādīde bizümle merḥabā-yı rūzgār

14214 Ṣūret-i aḥvāli ger ehl-i baṣīretseñ saña 
 Gösterür āyīne-i �ibret-nümā-yı rūzgār

15315 Mihr ḫod dellāl olup söyler zebān-ı ḥāl ile 
 Kim bilüñ bir füls-i aḥmerdür behā-yı rūzgār

16416 Ger bu eşkālüñ bugün ḥall itmedüñse �uḳdesin 
 Olımaduñ ey göñül müşkil-küşā-yı rūzgār

17517 �Ömr-i bāḳī dileseñ yoġ eyle ey dil varuñı 
 Bulınur çün kim fenāsında beḳā-yı rūzgār

18618 Ṣayḳal-ı faḳr ile mir	āt-ı dili ṣāf idene 
 Yig durur aṭlasdan ey ṣūfī �abā-yı rūzgār

19719 Faḳr meydānında ḥaḳ bu kim ḳabādur varumuz 
 Bunca şevketle şeh-i zerrīn-ḳabā-yı rūzgār

20820 Olmayan āyīneveş jeng-i ḥasedden sīne-ṣāf  
 Merve ḥaḳḳı ṣūfiyā bulmaz Ṣafā-yı rūzgār

12  Dürlü: dolu Ç, S/ ḫāyin: ḫāyinüñ Ç.

14  aḥvāli: aḥvālini Ç ṣūret ehli: ger aḥvāl L / ger: -V / baṣīretseñ: ṣīret O / �ibret: gītī B / Bu beyit H’de 

11. beyitten sonradır.

15  Z’de kaside bu beyitle başlar.

16  itmedüñse: idemezseñ B.

17  varıñı: kendüñi V/ bulınur: olınur Ç, S/ fenāsında: fenāsından H / beḳāsında Z / beḳā-yı: fenā-yı Z.

18  ṣūfī: ḫˇāce O.

19  meydānında: meydānına H, L, V.

20  ṣāf: pāk O.



98 TENKİTLİ METİN

21121 Tīr-i maḳṣūdı daḫı bir kez nişānda görmedük  
 Ḳāmetüñ yā ḳılduñ ey pīr-i dü-tā-yı rūzgār

22222 Bir ulu gird-āba düşmişsen kenārı yād ḳıl 
 Ey ḳılan keştī-i cānın āşinā-yı rūzgār

23323 Levḥ-i dilde alımaduñ ḥarf-i ḥikmetden sebaḳ 
 Ger elif ḳaddüñi dāl itdüñ berāy-ı rūzgār

24 Kişt-zār-ı dehrde bir cevce ḥāṣıl ḳılmaduñ 
 Veh ki �ömrüñ ḫırmenin itdüñ hebā-yı rūzgār

25425 Bī-nişān itdi tenümi tīġ-i miḥnet āh kim 
 Gelmez illā cānuma tīr-i belā-yı rūzgār
 
26526 Ḳaldırup alçaḳları ehl-i kemāli pest ider 
 Her dem �uşşāḳa muḫālifdür nevā-yı rūzgār

27627 Şehsüvār-ı devletüñ bir ẕerre gerdin görmedüm 
 Niçe yıl yeldüm bu yolda çün hevā-yı rūzgār

28 Künc-i miḥnetde helāk oldı Uṣūlī derdmend 
 Āh kim açılmadı dārü’ş-şifā-yı rūzgār

29729 İrmedi gülzār-ı maḳṣūda ḳafesde ḳaldı ḥayf  
 Buncılayın bülbül-i destān-serā-yı rūzgār

30830 Gide bu ḫod-bīnligüm āḫir Ḫudā-bīn ola dil 
 Luṭf ile bir kez Ḫudā dirse Ḫudā-yı rūzgār

31931 Yirlere sürüp yüzüm her sū aḳıtdum yaşumı 
 Aşdı başumdan dirīġā mācerā-yı rūzgār

21  daḫı: -O / ḳılduñ: ḳıldı B, A1 / 21 ve 22. beyitler L, S, Z, A1’de yer değiştirmiştir.

22 22 ve 23. beyitler H’de yer değiştirmiştir / -V.

23  Levḥ-i: Gerçi A1 / Ger: Gerçi H, O / berāy-ı: bu re	y-i AE bahārı H.

25  -Ç, B.

26  -L, B, O.

27  Bu beyitler L’de yer değiştirmiştir / -L, B, O.

29  ḳafesde: -O / bülbül-i: bülbül ü AE.

30  ḫod-bīnligüm: ḫod-bīnlük Ç, S / ile: -O.

31  sürüp: sürdüm L / her sū: her dem AE / Bu beyit S’de 28. beyitten sonradır.
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32132 Baḫt-ı beddür yā baña devlet yüzin göstermeyen 
 Yā meger ḳalmadı erbāb-ı seḫā-yı rūzgār

33233 Hātif-i ġaybī didi nā-gāh gūş-ı cāna kim 
 Sū	-i ẓandur bunı ḳo ey bī-nevā-yı rūzgār

34334 Maṭla�-ı ṣubḥ-ı sa�ādetden ṭulū� itmiş durur 
 Mihr gibi bir şeh-i ferruḫ-liḳā-yı rūzgār

35435 Ya�ni defterdār-ı ġayb İskender-i ẟānī k’anuñ 
 Ẕātınuñ seyrāngehidür māverā-yı rūzgār

36536 Ẕātıdur envār-ı ġayba çün bugün rūşen delīl 
 Göñlidür āyīne-i gītī-nümā-yı rūzgār

37637 Yüzini görsün görem diyen kişi rūy-ı murād 
 Vaṣfını ḳılsun bulam diyen ṣafā-yı rūzgār

38738 Ey ki mürde-dillere şīrīn kelāmuñ rūḥ-baḫş
 Manṭıḳından �illet-i cāna şifā-yı rūzgār

39839 �Iṭr-ı luṭfuñla mu�aṭṭardur meşām-ı cān u dil 
 Ṭıyb-ı ḫulḳuñdan muṭayyebdür hevā-yı rūzgār

40940 Pāyidār �adlüñ sütūnıyla bu ṭāḳ-ı bī-sütūn 
 Ber-ḳarār iẟbāt-ı ḥükmüñle binā-yı rūzgār

411041 Buldı �adlüñden binā-yı çār-�unsur i�tidāl 
 Ḥüsn-i tedbīrüñledür dāyim beḳā-yı rūzgār

421142 �Uḳde-i işkālde ḳalurdı ṭab�-ı ḫāṣ u �ām 
 Olmasaydı ḫāṭıruñ müşkil-küşā-yı rūzgār

32  beddür yā: bed midür A1 / devlet: mihnet O / göstermeyen: göstermedin Ç, L, S.

33  ẓandur: -O.

34  sa�ādetden: sa�ādetdür Ç, AE, L, S.

35  -O.

36  ġayba: ġaybīne AE, H ġaybīye B, V, Z / çün: - H, L, S, V, Z.

37  görem: gözüm L / -A1.

38  rūḥ-baḫş: baḫş-ı rūḥ H.

39  ḫulḳundan: ḫulḳunla S.

40  ḥükmüñle: ḥilmüñle Ç.

41  �adlüñden: �adlüñle AE �adlüñde L / tedbīrüñledür: tedbīrüñ durur Ç / beḳā-yı: binā-yı O.

42  olmasaydı: olmayaydı H /A1’de 42 ve 43. beyitler yer değiştirmiştir.
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43143 Fikretüñ ġavvāṣı çün daldı ḥaḳāyıḳ baḥrına 
 Her kelāmuñ oldı dürr-i bī-behā-yı rūzgār

44244 Leşker-i cūduñ cihān mülkine ḳılduḳça nüzūl 
 Vüs�at-i küllī bulur bu teng-nā-yı rūzgār

45345 Pür-şer ü şūr idi līk eyyām-ı �adlüñde senüñ 
 Ehline dārü’s-sürūr oldı serāy-ı rūzgār

46446 Her ṭarafdan ḳapuña eyler teveccüh ḫāṣ u �ām 
 K’işigüñdür ḳıble-i ḥācet-revā-yı rūzgār

47547 Āsitānuñda bulur ḫākī göñüller feyż ü cūd 
 Yiryüzini perveriş ḳılur semā-yı rūzgār

48648 Her nefes yavuz naẓardan ṣaḳla yā Rabbi diyü 
 Ayaġuñ ṭopraġına budur du�ā-yı rūzgār

49749 Raḥmet āẟārı irüp bāġ-ı cihāna nitekim 
 Nev-bahār ile ola ẕīb-i behā-yı rūzgār

50850 Dermege herkes gül-i ümmīdi luṭfuñ ḳapusı 
 Açıla hem-çün bahār-ı dil-küşā-yı rūzgār

51 Gülşen-i �ömrüñi Ḥaḳ bād-ı fenādan ṣaḳlasun 
 Her bahār ardınca irdükçe şitā-yı rūzgār

52952 Gün-be-gün sā�at-be-sā�at her murāduñ gevherin 
 Ġayb ceybinden �aṭā ḳılsuñ Ḫudā-yı rūzgār

 Ç 51b AE 52a H 13a L 20a S 13b B 18b O 24b V 71a Z 81a

43  fikretüñ: fikrünüñ L, S, A1.

44  ḳılduḳça: itdükçe V ḳılduḳda A1.

45  şer ü şūr: şūr u şer B / sürūr: siper Ç.

46  Bu beyitten sonra V’de: 

İşigüñden irişür mi gevher-i maḳṣūda el

Var ise izin tozıdur kimyā-yı rüzgâr 

       beyiti yer alır.

47  ḳılur: eyler B, O / -A1.

48  48 ve 49. beyitler H’de yer değiştirmiştir. 

49  nitekim: nice kim S, Z / zīb-i: zīb ü AE, Z.

50  ümmīd-i: maḳṣūdı O, V.

52  -A1.
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2
Ḳaṣīde-i Güneş *

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ṣubḥ-dem maşrıḳ diyārından çeküp leşker güneş 
 Ġāret itdi varını şāmīlerüñ yek-ser güneş

2 Zengbāruñ ḳal�asın fetḥ itdi altun ṭob ile 
 Leşker-i nūr ile yaġmā ḳıldı ser-tā-ser güneş

3 Tāc-ı zerrīn urunup geçdi zümürrüd taḫtına 
 Ḥükm ḳıldı şarḳa ġarba hem-çü İskender güneş

4 Māh yüzlü sırma ṣaçlu bir güzel maḥbūbdur 
 Ṣaġlu ṣollu ġamzelerden daḳınur ḫancer güneş

5 Şemsī dülbendini ṣardı geydi altunlu ḳabā 
 Göstere tā kim cihān ḫalḳına zīb ü fer güneş

626 Taḫte-i zerrīnden teller çıḳarur durmayup 
 Sīm-keşdür çār-sūy-ı çarḫda beñzer güneş

737 Āşiyān-ı çarḫda zāġ-ı şebi ürkütmege 
 Ṣanasın şeh-bāzdur kim açdı zerrīn per güneş

848 Beñzi ṣararmış başı ditrer �aṣāya dayanur 
 Devrden pīr-i ża�īf olmış durur beñzer güneş

9 Eylemiş zerrīn devāt u nūrdan ḳılmış ḳalem 
 Çarḫuñ evrāḳına ṣan bu maṭla�ı yazar güneş

10 Ey yüzüñ nūr-ı ilāhī ṣūretüñ enver güneş 
 Ṭal�atuñ nūrı ḳatında ẕerreden kemter güneş

*  Ḳaṣīde-i Güneş: Ḳaṣīde Der Medḥ-i �Īsā Beg bin İbrāhīm Paşa S.

6  taḫte-i: taḫtına Ç, AE, L, S.

7  çarḫda: çarḫdan H, B/ Ṣanasın: Bir �aceb B / kim: ki B.

8  ṣararmış: ṣararır L / �aṣāya: �aṭāya H/ devrden: devr Ç / Bu beyitten sonra Z’de 

Bir ḳadeḥ nūş eylemiş cām-ı ṣabūḥ-ı ṣubḥdan

Kellesi ḳızmış cihān ḫalḳına zer ṣaçar güneş 

 şeklinde 9. beyit yer almaktadır. 
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11111 Pīrehenden görinür ol ṭal�at-ı ġarrā ġarīb 
 Ṣubḥ ceybinden ṣanasın kim çıḳardı ser güneş

12 Gördiler yüzüñde la�lüñ selsebīlin didiler 
 Bārekallāh kim görüpdür k’aḳıda kevẟer güneş

13 Muṣḥafından ḥüsnüñüñ bu deñlü rūşen ṭab� ile 
 Ṣūre-i ve’ş-şems ḳılmışdur hemīn ezber güneş

14214 Dāġlar kim sīneme şevḳüñden urdum ey perī 
 Her biri �aks-i ruḫuñdan oldı pür-enver güneş

15315 Didüm ey meh ḳanda bulduñ bu ḳadar ḥüsn ü cemāl 
 Kim görinür �aks-i rūyuñdan cihān yek-ser güneş

16416 Didi yüz sürdüm ayaġı ṭozına bir serverüñ 
 K’olmaya ḳadri riḳābın öpmege der-ḫor güneş
 
17517 Çarḫ-mesned ya�nī �Īsā Beg kim olmışdur anuñ 
 Āfitāb-ı nūr-ı re	yinden cihān yek-ser güneş

18618 Oldı esb-i ḳadrine ol şehsüvār-ı �ālemüñ 
 Çarḫ cevherdār zīn ü ṭabl-bāz-ı zer güneş

19 Ey kitāb-ı rif�atüñe bir varaḳ bu nüh ṭabaḳ 
 V’ey ki vaṣf-ı ḥüsnüñe bir defter-i ebter güneş

20720 Kām-kārā yaḳmasa envār-ı ḥüsnüñden çerāġ 
 Ẓulmet-i şebden ḫalāṣ olmazdı tā maḥşer güneş

21821 Yiryüzine oldı çün re	y-i refī�üñ nūr-baḫş 
 El çekerse yiridür rūy-ı zemīnden ger güneş

11  ṭal�at-ı: ṭal�atuñ B / ġarrā: zībā Ç / ceybinden: çınından B.

14  ruḫuñdan: rūyuñdan B.

15  rūyuñdan: ruḫuñdan B.

16  serverüñ: dilberüñ AE / ḳadri: ḳādir B.

17  �Īsā: �Abdī B.

18  esb-i: esbi Ç / ḳadrine: ḳudrete B / zīn ü: zerrīn ü H, L, S / bāzı: bāz Ç.

20  ḥüsnüñden: re	yüñden AE, S, B.

21  rūy: nūr V.
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22122 Baḥr-i cūduñ bir �aceb deryā durur k’olmış anuñ 
 Her ḥabābı āsumān her ḳaṭresi enver güneş

23223 Terbiyetle ṭaşı la�l eyler güneş ammā senüñ 
 Ẕerre-i nā-çīzi eyler himmetüñ aḳder güneş

24 Kūha düşse himmetüñ ḳandīlinüñ bir pertevi 
 Sengi la�l olmaḳ degül olurdı ser-tā-ser güneş

25325 Ẓāhir egerçi ki mihr ile münevverdür cihān 
 Ẓulm ẓulmātına ẕātuñdur velī bihter güneş

26426 Ger emān-ı ḫalḳ içün ṣūretde zıllu’llāhsın 
 Līk re	y ü adl ile ma�nīde sen eẓher güneş

27 Şarḳ ü ġarbı re	y ile tesḫīr u ta�mīr eyledüñ 
 Saña dirlerse münāsibdür şeh-i ḫāver güneş

28528 Ḫaṣmuñuñ cānına tīr-i ḳahr atar līkin dutar 
 Ẕātuña tīġ-i ḳażāyı def� içün isper güneş

29 Şāh-ı �ādilsin senüñ ẕātuñla ḳā	imdür cihān 
 Feyż-i in�āmuñdan eyler kāsesin pür-zer güneş

30630 Nūr-ı külsin līk ger baḥr-i celālüñ cūş ide 
 Nār-ı ḳahruñdan olur fi’l-ḥāl ḫākister güneş

31731 Çeşmesine çeşminüñ ḳahr ile ḫışmuñ çekdi mīl 
 Açdıġıyçün çār-ṭāḳ-ı çarḫdan manẓar güneş

32832 Ḫavf-ı tīrüñden felekde neẟr-i tā	ir per döker
 Zaḫm-ı tīrüñden ḫazān bergi gibi ditrer güneş

22  her: bir Ç, Z.

23  ṭaşı: her işi S /eyler: olmaz B / aḳder: -AE / 22. ve 23. beyitler L’de yer değiştirmiştir.

25  ẓāhir egerçi ki: gerçi kim ẓāhirde AE.

26  ḫalḳ: ḫaḳḳ O / �adl: �aḳl AE.

28  atar: urur Ç, L, S, H / tīġ: tīr V / ḳażāyı: ḳażā H, L, B belā AE / def�: def�i içün AE, B / isper: siper B.

30  külsin: gülşen L, B / līk: tek L / baḥr-i: baḥr AE / olur: ola B.

31  -O.

32  -O.
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33133 Rezme binsen ḳılıcuñ ṣalar yanuñca bendedür 
 Bezme insen meclisüñ içinde zer sāġar güneş

34234 Eylemiş tob-ı hevāyīsin ḥavāle gūyiyā
 �Ömr-i ḫaṣmuñ ḳal�asın ḳat� eylemek ister güneş

35335 Bir ḳılıcum bir başum vardur diyü da�vī ḳılar 
 Bir bahādur bendene beñzer eyā server güneş

36436 Ṭāli�i sa�d oldı vü başı irişdi göklere 
 Āsitānuñ āsumānına ḳoyaldan ser güneş

37537 Geşt iderdi der-be-der baḳmazdı kimse yüzine 
 Buldı ṭāli� lā-cerem oldı bülend-aḫter güneş

38638 Dīn ile devlet �arūsını der-āgūş eyledüñ 
 Saña olsa yaraşur bālīn ḳamer pister güneş

39739 Sidre-i vaṣfuñda her beyti Uṣūlī bendeñüñ 
 Gūyiyā ṭūbā budaġıdur ki virdi ber güneş

40840 Bulmaz isem sāyebān-ı luṭfuñ altında penāh 
 Ḫāk ider devr-i felek başuma od yaḳar güneş

41941 Tā yana bu deyr içinde bunca gevher şeb-çerāġ 
 Bu zeberced ṭāḳa tā ḳandīl-i zer aṣar güneş

421042 Rūşen ola arta gün günden çerāġ-ı devletüñ
 İḳtibās-ı nūrun ile görine enver güneş

33  salar yanuñca; urur senüñ bir SB salar senüñ Z / bendedür: bendeler L / -Ç, S, H.

34  -Ç, S, H.

35  vardur: var B, V / da�vī: da�vīler B, V.

36  başı irişdi: irişdi başı B.

37  oldı: olındı B.

38  devlet: dünyā Z / �arūsını: �arūsıdur Ç / eyledüñ: itmege Z / Saña olsa yaraşur: Olsa yaraşur saña B.

39  Sidre: Südde-i H, L / vaṣfuñda: vaṣluña Z / 39 ve 40. beyitler H’de yer değiştirmiştir.

40  luṭfuñ: ḳadrüñ S.

41  Ta: Yā Ç / aṣar: aḫter Ç, B.

42  gün günden çerāġ: -AE / -S.



105Usûlî Dîvânı

43143 Tā zeber-dest ola ḥükmiyle ẕemīn ü āsumān 
 Tā ki bu nüh çetr-i çarḫ üzre ola mihter güneş

44244 Zīr-dest-i ḥükmüñ ola iki büküle felek 
 Yüz yire ḳoyup işigüñde ola çāker güneş

45 Tā ki bir altun ile bāzār-ı dehri germ ide 
 Sikke-i nām-ı şerīfüñle bula zīver güneş

46346 İşigüñe baş ḳoyan ḳadr ile irsün göklere 
 Āsumān-ı devlete sen ol żiyā-güster güneş

 Ç 53b AE 5b H 16b L 22b S 15a 

43  zeber: zīr-i B. 

44  yüz: yüzi S/ büküle: bu güne B.

46  ḳadr: -O/ ḳoyan: ḳoyup B.
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3
Ḳaṣīde-i Bahāriyye *

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ḥamdü li’llāh kim irişdi geldi eyyām-ı bahār 
 Tāze cān virdi yine dünyāya luṭf-ı Kirdigār

222 Ṣūr-ı İsrāfīl ürür ṣankim dem-i bād-ı ṣabā 
 Kim nebāt emvātı yir yir çıḳdı yirden āşikār 

333 Döndi eyyām-ı bahār ile cināna yiryüzi   
Encüm ezhārıyla yine gömgök oldı sebzezār 

444 Luṭf ile �Īsā demi geldi gedālar şād oluñ 
 K’eyledi bād-ı ṣabā arżuñ künūzın āşikār 

555 Meryem-i şāḫ idi nüh-māha �aḳīm ü bī-güneh 
 İrdi Cibrīl-i ṣabā bir demde virdi aña bār

666 Şāh-ı nev-rūzī yeşil yapraḳlu ḫil�at giydürüp 
  Her şecer �uryān iken buldı şi�ār ile diẟār

777 Bir ayaġ üzre durup el ḳaldırup ḳıldı du�ā 
 Ber-ḳadem nev-rūz sulṭānı ḳudūmına çenār

888 Uyanup ḫāb-ı �ademden her çiçek ḳaldurdı baş 
 Çın seḥerden yüzine ṣu sepdi çün ebr-i bahār

999 Aldı bū gül Yūsufı pīrāheninden şöyle kim 
 Nergis a�mā iken açıldı gözi Ya�ḳūb-vār

*  Ç’de Ḳaṣīde-i Bahāriyye: S’de Ḳaṣīde-i Bahāriyyāt Der Medḥ-i �Abdī Beg, Z’de Ḳaṣīde-i Bahār.

2  Ṣūr-ı: Dem-i L / yirden: -O.

3  yiryüzi: rūzgār V / gömgök: gök Z, B / yine gömgök oldı: oldı yine gök A1.

4  künūzın: -A1.

5  -Ç, H, AE, L, S, B, O, Z, A1.

6  Nev-rūzī: Nev-rūza AE, A1 / giydürüp: giyüp O / şi�ār ile diẟār: diẟār ile şi�ār Z.

7  ḳıldı: itdi AE / nev-rūz: nev-rūzī B.

8  çün ebr-i bahār: ebr-i nev-bahār L.

9  Yūsufın: Yūsufı AE, H, B būyını A1 / aldı: oldı L / şöyle: öyle B.
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10110 Her yañadan baş çıḳarmışdur benefşe seyr ider 
 Lālelerle ḫod pür itmiş dāmenini kūhsār

11211 Nergisüñ görür mi gözi kimseyi k’almış yine 
 Destine zerrīn ḳadeḥ başına tāc-ı zer-nigār

12312 Baġladı ḫaṭṭ-ı benefşe zülf-i sünbül yiryüzin 
 Şöyle kim görinmez olmışdur çemende mūr u mār

13413 Rūm içinde Çīn adın añmaḳ ḫaṭādur şimdi kim 
 Her kenāra rāygān olmış durur müşk-i Tatar

14514 Ḳurdı ṣaḥrā ṣaḥnına çetr-i hümāyūn her şecer 
 �Iyş ider her bir gedā ṣan pādişāh-ı rūzgār

15615 Seyre gel bāġa ṣafā geldüñ diyü her bir dıraḫt 
 Durup ayaġ üstine başına sīm itsün niẟār

16716 �Ārif iseñ ḳomaġıl elden ṣafā cāmın müdām 
 Ṣınsa çarḫuñ kāsesi ḳalbe getürme inkisār

17817 Bī-ḳarār oldı görüp bu vech ile zībālıġın 
 Gözlerüm yaşı gibi gülzāra aḳdı cūybār

18 Ṣu gibi dīvāne göñlüm aḳdı gülşenden yaña 
 Baġlasañ zencīr ile şimden girü ḳılmaz ḳarār

19919 Yimek ü içmek ḥelāl oldı disek bu da�viye
 İki şāhid birisi �īd u biri evvel-bahār

10  yaḳadan: yañadan V, B / seyr ider: şöyle kim H, Z, A1 şöyle ki AE yir yirin L, O.

11  k’almış: görmiş B. 

12  yir yüzin: yolların ÇS.

13  içinde: ilinde L / añmaḳ: -A1 / şimdi: aña B / Her: Geñ A1 / müşk-i: misk-i H, Z.

14  şecer: seḫer B.

15  başına: sīm üstine Ç, H, L, S, B.

16  Ṣınsa: Ṣına L.

17  Bī: Ber A1.

19  da�viye: da�vete B / şāhid: şāhidür L / birisi: biri L.
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20120 �Īd ile nev-rūzdan şād olduġı ḫalḳuñ bu kim 
 El virüpdür dest-būs-ı ḥażret-i mīr-i kibār  

21221 Āsumān-ı �izz ü rif�at āfitāb-ı ma�delet 
 Baḥr-i cūd-ı mekremet kān-ı seḫā kūh-ı vaḳār

22322 �Abdi Beg kim Evrenos oġlanlarından ol durur 
 K’eyledi ābā vü ecdāduñ ṭarīḳin iḫtiyār

23423 Dīn ü devlet ḫil�atın egninde görüp dil didi 
 �Īd ile nev-rūzı bir günde getürmiş rūzgār

24524 Ṣūretā begsin velī dervīşlikdür sīretüñ 
 Zī-sa�ādet devlet-i dünyā vü �uḳbā sende var

25625 Cāme-i medḥ ile zīnet ẕātuña ḥācet degül 
 K’ehl-i devlet �ār ider giymek libās-ı müste�ār

26726 Ḥüsn-i ḫulḳuñ ḫalḳa ẓāhirdür ne lāzım söylemek 
 Ḳanda ise misk ḫod kendüyi eyler āşikār

27827 Yazmaḳ olmaz vaṣfınuñ bir ḥarfini ger �aḳl-ı küll 
 Çekse biñ yıl ṣafḥa-i āmāle kilk-i iftikār 

28 İtdi �ālem ḫalḳına ḫulḳuñ senüñ şol luṭfı kim 
 Vaḳt-i gülde eyledi ḫāk-i siyāha nev-bahār

29929 Ebr yaġdurmaz yire vaḳtinde ol deñlü maṭar 
 Şöyle kim dest ile ehl-i faḳra sīm eyler niẟār

20  �Īd ile: �Īd L / bu: çü B / 20. beyitin ikinci mısraı ile 21. beyitin ilk mısraı: -O/ -L, A1.

21  rif�at: devlet Ç, AE, S.

22  oġlanlarından: oġullarından Z, A1.

23  dil didi: dāderi B / getürmiş: getürdi Ç, L, S.

24  begsin: beg H / sende: bende H sendedür B / var: - B.

25  �ār ider: �ārdur B. 

26  Ḥüsn-i: Ḥüsn ü B/ ne lāzım: ne ḫācet Ç, S, L / söylemek: ben dimek AE/ misk: müşk B.

27  kilk-i: gönül A1.

29  yaġdurmaz yire: yaġdurmazdı A1 / yire vaḳtinde: yirinde halka B.
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30130 Genc-i maḳṣūda eli irişdi vü buldı ḥayāt 
 Her ki luṭfuñ umuban uzatdı dest-i iftiḳār 

31231 Gördi kim ẕātuñda var �adl-i �Ömer cūd-ı �Alī 
 Ḳıldı Osmānoġlı sen şāhı emīr-i nāmdār

32332 Bir nefes luṭfuñ nesīmi irse serve bir daḫı 
 Rūzgāruñ şiddetinden görmeye felc ü devār

33 Her bed-aḫter kim anı redd ide ḳahruñ ḥākimi 
 Yoḳ aña mülk-i �ademden ġayri bir yirde ḳarār

34434 Şöyle virdi imtizāc eżdāda luṭfuñ ḥükmi kim 
 Şimdiden ṣoñra cidāli terk idüp ey kāmkār

35 Mār u tīhū bir nişīmende oluban hem-nişīn 
 Şīr u āhū bir maḳām içinde ḳılsunlar ḳarār

36 Devletüñde umaram ġam eksilüp arta feraḥ 
 Kim füzūndur giceden vaḳt-i bahār içre nehār

37537 Nāmın iḥyā eyledüñ eslāfuñ ölmezmiş belī
 Kişiden ḫayru’l-ḫalef ḳalsa ṣoñında yādigār

38638 Evrenos evlādınuñ nāmı senüñle añılur 
 Ba�d-ez-īn sen mīr ile faḫr eylesün ḫīş ü tebār

39 Düzdi ṭab�um rişte-i āmāle söz gevherlerin 
 Tā ayaġuñ ṭopraġına ide raġbetle niẟār

40740 Ger ḳulaḳ dutsañ dökem niçe naṣīḥat dürlerin 
 Sezmezem bu gūşvāra degme yirde gūş var

30  ḥayāt: ġınā V / luṭfuñ: -O.

31  şāhı: şāh B / nāmdār: tācdār H.

32  nesīmi: nesīm L / Bu beyit Z’de 28. beyitten sonradır / -Ç, H, AE, S, B, A1.

34  ḥükmi: ḳahrı O / kāmkār: nāmdār AE.

37  eslāfuñ: ecdāduñ AE İslāmuñ B / -A1.

38  nāmı: adı AE / añılur: yād olur B / mīr: mīr-i L.

40  dökem: didüm AE/ -A1.
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41141 Dār-ı dünyānuñ der ü bāmını yap �adl ile kim 
 Gitmeye ḫalḳa ḳala āsār-ı ḫayruñ yādigār

42242 Ba�ż-ı kāmiller kelām idüp buyurmışlar hemān 
 �Ādil olan beglere beñzer dıraḫt-ı mīvedār

43343 Ḫalḳ-ı �ālem sāyesinde ḫoş geçüp yir ni�metin 
 Kendüye ṭaş atana luṭf u kerem eyler niẟār

44444 Şol ki �ibret gözini açdı vü baḳdı �āleme 
 Añladı kim zīnet-i dünyā degüldür pāyidār

45545 Nev-bahār eyyāmını seyr itdi gördi kim yirüñ 
 Yüzine güldi bir iki gün yalancı rūzgār

46646 Bu ṭavīlü’ẕ-ẕeyl nuṭḳı kes Uṣūlī ḫatm ḳıl 
 Tā mübārek ḫāṭırına ḳonmaya nā-geh ġubār

47 �Īd-ı ferruḫla feraḥ bulduḳça ḫalḳ-ı kā	ināt 
 Rūz-ı nev-rūz ile zeyn olduḳça eyyām-ı bahār

48 Her günüñ nev-rūz u �īd olsun giceñ ḳadr ü berāt 
 Devlet ile behcet ü şādīde ol leyl ü nehār

49749 Her murāduñ kim ola gelsün ayaġa sāyeveş 
 Gülbün-i �ömrüñ nihāl-i serv gibi pāyidār

 Ç 54b AE 57b H 16b L 22b S 16a B 21b O 28a V 74b Z 83b A1 103a

41  bāmını: bānı L / Gitmeye: Ḳılmaya AE, H, L, S, V, A1 Ḳalmaya B, Z / ḫalḳa: ḫalḳ u Ç, H, AE, L, S, 

Z, A1.  

42  buyurmışlar hemān: buyurmışlar durur V.

43  sāyesinde ḫoş geçüp: ḫoş geçüp sāyesinde Ç, H, AE, S, L / yir: bir B / ṭaş: daş B.

44  zīnet-i: zaḥmet-i B / pāyidār: ber-ḳarār L. 

45  itdi: eyledi L / yirüñ: yirüñ gördi kim A1.

46  kes: ḳo H.

49  kim ola gelsün ayaġa sāyeveş: sāyeveş gelsün ayaġa kim ola O / gelsün: gele V / nihāl-i: nihāli Ç, B.
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4
Ḳaṣīde-i Fārisī

 mefūlü fāilātü mefāīlü fāilün

1  Dārem besī şikāyet ez īn devr-i kīnedār
Ki kāse kāse zehr-i ġamem dād çend bār

2  Yek-dem dıraḫt-ı �ömr-i me-rā ber ne-dād līk
Çendān be-dest-i cevr u cefā kerd seng-sār

313 Der gulşen-i zemāne ne-rūyed gul-i murād 
Der ḫār-ı ġam bi-mīred eger ṣad hezār zār

424 Rīzem sirişk-i ḫod ki şud ez-rūzgār-ı bed 
Çeşm-i umīd [u] dīde-i baḫtem pür ez-ġubār

5 Ḥālem ḫarāb u dīde pür-āb u ciger kebāb
Dil bī-ḳarār u şīşe-i ḫāṭır be-inkisār

6 Bāyed be-āsitān-i kesī ilticā berem
Z’īn ẓulm-i bī-ḳiyās ki dīdem zi-rūzgār

737 Ey ānki zi ebr-i luṭf-ı tu īn bustān-ı dehr
Pür berg ü bār hem-çu dıraḫtest mīvedār

8  Mī kun berāy-i tīnet-i ḫākī nihād-i mā
Ān kār-rā ki ḫāk-i siyeh-rā kuned bahār

9 Ḫulḳ-i tu çun Muḥammed u cūd-i tu çun �Alī
Nāmet be-nezd-i ḫalḳ ez-ān yāft iştihār

10410 Şāhān piyāde ruḫ be-zemīn kerd çunki tu
Der-naṭ�-i dehr esb-i kerem-rā şevī suvār

3  zemāne: -H.

4  şud: bih Ç.

7  Ey: -Ç / dıraḫtest: dıraḥt H / S’de 6. beyitin 2. mısraı ile 7. beyitin 2. mısraı yer değiştirmiştir / -B. 

10  kerd çunki tu: mī nehend çun B, S.
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11111 Sāzed zi ṣad sipihr u suṭurlāb-i āfitāb
Tā mī kunend rif�at-i ḳadr-i şumā şumār

12212 Teşbīh çun kunem ki seḫā ez-seḥāb āb
Der keff -i tū hemīşe �aṭā durr–i bī-şumār

13313 Dādī be māh-ı nev çu yekī şeb kulāh-i zer
Z’ān şud du-tā be-pīş-i tu vu kerd i�tizār

14414 Ḫulḳ-i tu rā be ḫalḳ sutūden çi ḥācetest
Ḫod misk būy-ı ḫˇīş kuned bī-şek āşikār

15 Çun zāt-i ū be-vaṣf ne-y’āyed Uṣūliyā
Mi-kun du�ā-yi devlet-i ū bā-ṣad iktidār

16 Her şeb ki pur-şikūfe şeved sebzezār-i çarḫ
Her ṣubḥ-dem ki bi’şkufed īn köhne mergzār

17517 Gulzār-i devlet-i tu me-bād ān ḫazān-pezīr
Bādā nihāl-i �omr-i tu çun serv pāydār

 Ç 56a H 18a S 55b L 24b B 23a V 76a Z 85b

11  S’de 11. beyitin 2. mısraı 12. beyitin 2. mısraı ile aynıdır / -Ç.

12  -B.

13  S’de 13. ve 14. beyitler yer değiştirmiştir.

14  -Ç.

17  -S.
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5
Ḳaṣīde-i Dīger *

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

121 Yā mücessem rūḥdur yā peyker-i cān ol beden 
 Yā gül-i gülzār-ı cennet yā semen yā yāsemen 

232 Yā elifdür dest-i ḳudretden yā bālā yā belā 
 Yā nihāl-i serv yā naḫl-i revān yā nārven

343 Yā ser-āmed bir Ḥabeş maḥbūbıdur yā dām-ı dil 
 Yā ki rişte-�ömr yā merġūl yā müşk-i Ḫoten

454 Sünbül-i bāġ-ı cinān yā ṭurre yā ṭarrār-ı cān 
 Yā ṭırāz-ı �anberīn yā müşk yā müşkīn resen

565 Yā muṣavver nūr yāḫud ṣūretüñ taṣvīridür 
 Yā cemāl-i Aḥmed-i Muḫtār yā vech-i ḥasen

676 Levḥ-i ma�nīdür yaḫud āyīne-i gītī-nümā 
 Yā ki māh-ı bedr yā pīşānī yā sīmīn micen

7 Nūr üzre nūn yā ebrū yāḫud müşkīn kemān 
 Yā iki kej-rādur olmış rāları mekr ü fiten

888 Ḳaşuñ altında gözüñ bir Türk-i tīr-endāzdur 
 Yā meger mirrīḫ ḳılmış ḳavs burcında vaṭan 

999 Gonce-i zanbaḳ mı benüñ yā ki ay üzre elif 
 Cāmi�-i ḥüsn içre yā minber yā bir sīmīn veẟen

*  Ç’deki başlık S’de Ḳaṣīde fi teşbīhāt Z’de Ḳaṣīde-i ser ü pāy şeklindedir -B.

1  Yā semen yā yāsemen: yā semendür yā semen Ç / semen: ak semen O.

2  ḳudretden: ḳudretle H.

3  maḥbūbıdur: maḥbūbdur S / müşkīn: miskīn AE, H.

4  müşk: misk Ç, S, AE, H, B, V, Z, A1.

5  nūr: ruḫ B / ṣūretüñ: ḳāmetüñ L.

6  micen: zeḳan B miḥen A1.

8  meger: -O.

9  benüñ yā ki: yā beni yā H, L, S, B, O, Z, A1 / yā bir: yāḫud yā AE, L / yā minber yā bir sīmīn: bir 

sīm minber yā Z.
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10110 Gülmiş açılmış güzel güller midür gül ruḫlaruñ 
 Yā gülistān-ı İrem nesrīni yāḫud nesteren

11211 Ḫāller midür yüzüñde yāḫud eṭfāl-i Ḥabeş  
 Yā Ḫoten sulṭānı mülk-i Rūma ṣalmış tāḫten

12 Ṣafḥa-i ḥüsn içre ḳonmış noḳṭa-i mevhūmdur 
 Yā ki sırr-ı ġayb yāḫud cevher-i cān yā dehen

13313 La�lüñ altında güher dendānlar mı bu yāḫud 
 Dürc-i la�līn içre derc olmış durur dürr-i �Aden

14 Mīve-i ṭūbā ya sīmīn ṭob yā ṭob āyine 
 Yā bīh u yā sīb u yā āb-ı mu�allaḳ yā zeḳan

15 Ḥāṣılı bir naḫl-i güldür ḳāmetüñ şimşādı kim 
 Başdan ayaġa müzeyyen berg-i nāz u şīveden

16416 Yoḳ yoḳ āb u gilden olmamışdur anuñ ṭıyneti 
 Cān u dilden yaradılmışdur vücūdı cümleten

17513 Bir naẓarda cān u dil mülkini yaġmā eyledüñ 
 Gün gibi bir daḫı �arż-ı ḥüsn iderseñ vāy men

18618 Şeb-külāh üstinde dülbendin görenler didi kim 
 Başına bir deste gül ḳoymış o serv-i sīm-ten

19719 Dest-i şevḳ ile niçe cān cübbesi olur fenā 
 Egnüñe ey serv-i sīmīn-ten ḳabā alduḳda sen

20820 Ditrer üstüñe yavuz yil esdügini istemez 
 Fi’l-meẟel cān-ı ża�īfümdür benüm ol pīrehen

10  nesrīni: nesrīn Ç, B / nesteren: nesterīn B.

11  yüzüñde: ruḫuñda V.

13  dendānlar mı bu: dendānlar mıdur AE.

16  ṭıyneti: teni H, L, S, B, Z; ziyneti O. 

13  didi kim: didiler L, B.

18  ḳoymış: ḳomış B.

19  cübbesi: ḳubbesi B / fenā: ḳabā H, L, B / Egnüñe: Egnüñi B.

20  istemez: istemezem AE.
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21121 Ey Uṣūlī ayaġı ṭopraġı gözler nūrıdur 
 Ṣaḳlasun anı yavuz gözden Ḫudā-yı ẕü’l-minen

22222 Ebr gibi ḳanlu yaş dökdükçe �uşşāḳuñ gözi 
 Gülşen-i ḥüsn içre gül gibi olasın şād u şen

23 Ben olayın sāyeveş ḫāk-i siyehde pāy-māl
 Bu cihān durduḳça dur ey serv-i sīm-endām sen

24324 Āh-ı �āşıḳdan yavuz yil esmesün ruḫsāruña 
 Ya�ni olsun güllerüñ bād-ı ḫazāndan bī-ḥazen

25425 Pādişāhum kendüñe ehl-i kemāli ḳul idin
 Sen Süleymānsın saña yār olmasun her ehremen

 Ç 56b L 24b S 21a AE 57b H 18b B 23b O 30a V 77b Z 86b A1 108b

21  ṭopraġı: tozına L / minen: metīn H / -Ç.

22  dökdükçe: dökmege L.

24  esmesün: itmesün Ç / -S.

25  -Z.





MUSAMMATLAR
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1
Merẟiye-i Merḥūm u Maġfūr Şeyḫ Gülşenī 

Enārallāhu Burhānehū *

[Terkīb-bend]

 mefūlü fāilātü mefāilü fāilün

   I
121 Yazuḳ degül mi niçe bir ey devr-i kīnedār 

 Derd ü ġam ile aġladasın bizi zār zār 

232 Bir dem dıraḫt-ı �ömrüme ber virmedüñ velī 

 İtdüñ doyınca dest-i cefāyile sengsār 

3 Yaş nice dökmeyem ki ġam-ı rūzgārdan 

 Çeşm-ī ümīd ü dīde-i baḫtum ṭolu ġubār 

4 Ḥālüm ḫarāb ü dīde pür-āb ü ciger kebāb 

 Dil bī-ḳarār ü şīşe-i ḫāṭırda inkisār 

545 Bāġ-ı zemānede yüze gülmez gül-i murād 

 Ḫār-ı belāda olsa benüm gibi ṣad hezār 

6 Bu mülk içinde hīç kişi kāmını bulmadı 

 Ger şāh-ı kām-biñ ü eger mīr-i kāmkār 

7 Derdā ki seng-i ḥādiẟe-i rūzgārdan 

 Āyīne-i Sikendere irişdi inkisār 

858 Beytü’l-ḥazendedür ḳamu Ya�ḳūb gibi ḫalḳ 

 Ḳapdı meger ki Yūsufı bu gürg-i cān-şikār 

969 Yirden şu deñlü çıḳdı göge dūd-ı āh kim 

 Ebr oldı gökden ehl-i zemīn üzre nār-bār

10710 Ol āfitāb ḳara yire girdi mi �aceb 

 Yā ḳabr-i tenge ṣıġdı mı deryā-yı bī-kenār 

11811 Ḳavlinde ṣādıḳ idi vü Ṣıddīḳ-ı vaḳt idi 

 Oldı meger ki Aḥmed-i Muḫtāra yār-ı ġār 

*  Ḳaṣīde-i Diger Ç Merẟiye Z – AE, L, B, V.

1  zār: zār u S.

2  �ömrüme: �ömri Ç �ömre L / İtdüñ: Urdun H, L, AE, O, S, V, Z.

5  zemānede: zemān AE, LS / yüze: yüzine AE.

8  ḫalḳ: bu ḫalḳ Ç / Ḳapdı: İtdi Z / ki: -L. 

9  Yirden: Yirde B / gökden: gökde B / nār-bār: nār nār Ç tārmār O tār u mār B.

10  ṣıġdı mı: ṣıġmadı mı Ç.

11  Ḳavlinde: Ḳavline L.
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12112 Ḳıldı ḳabā libās-ı ḥayātını bildi kim 

 �Ārif ḳatında �ār olur esbāb-ı müste�ār 

13213 Enfās-ı ḳuṭb-ı dā	ire-i lāciverd idi 

 Min-ba�d ola mı ya�ni felek kārı üstüvār 

14 Ey ḫāk-i rū-siyāh ḳanı Gülşenī ḳanı 

 Ol ma�rifet güherlerinüñ ma�deni ḳanı

  

   II3II

1 Mülk-i fenāda himmet ile şeh-nişān idi 

 Ol bī-nişānı bilmedi kimse ne şān idi 

2 Aḳrānı yoḳ güneş gibi meşhūr-ı �aṣr idi 

 Bu ḳarn içinde ḥāṣılı ṣāḥib-ḳırān idi 

343 Derc itmiş idi noḳṭa-i vaḥdetde �ālemi 

 Sırr-ı ḳulūba �ārif idi nüktedān idi 

454 Cümle muḥīṭ ü merkeze dek feyż-baḫş idi 

 Ẕātı ki ḳuṭb-ı dā	ire-i kün fekān idi 

565 Kevn ü mekānı dutmış idi cünd-i himmeti 

 Kendü egerçi pādişeh-i lā-mekān idi 

6 Anuñ vücūd-ı pāki ki cān idi cümleten 

 Eşyā içinde cān gibi ḥükmi revān idi 

777 Ger söze gelse nuṭḳ-ı kelām-ı Ḫudā idi 

 Ḳavli bedī� ü manṭıḳı mu�ciz-beyān idi 

888 Vüs�atde baḥr-i ḳulzümi ṣaymazdı ḳaṭreye 

 Deryā-dil idi vü dili gevher-feşān idi 

999 Īẟār iderdi ẓāhir u bāṭın güherlerin 

 Dest ü dili ki mā	ide-i baḥr ü kān idi 

10 Rūḥı hümā gibi yire inmezdi bir nefes 

 Cismi riyāżet ile hemān üstüḫˇān idi 

12  olur: -O.

13  ba�d: -L / ya�nī felek: bu felegüñ B.

II  Bendin başında Ç’de Ḳaṣīde-i Mersiye başlığı vardır.

3  vaḥdetde: vāḥidde B / Sırr-ı ḳulūba: Ḳulūb L.

4  feyż: rūḥ AE.

5 5. ve 6. beyitler AE, H’de yer değiştirmiştir.

7  bedī�: muṭī� Ç.

8  ṣaymazdı: ṣıġmazdı L.

9  Īẟār: İẟbāt B / ki: - Ç / mā	ide-i baḥr: māye-i baḥrī B / -V.



120 TENKİTLİ METİN

11111 Ḫāk üzre cismi sāye gibi seyr iderdi līk 

 Gün gibi cānı sāyir-i heft-āsumān idi 

12212 Yirde gezerdi sāyesi cismi ṣanurdı il 

 Sī-murġ-ı rūḥı tā	ir-i ḳuds-āşiyān idi 

13 Ol bir hümāyidi ki Uṣūlī ḳuluñ daḫı 

 İḳbāli sāyesinde şeh-i kāmrān idi 

14314 Yā Rab ẓalām-ı ḥaşrde nūrı delīl ola 

 Hem ehl-i faḳr farḳına ẓıll-ı ẓalīl ola

 Ç 57a H 23a L 25b AE 58b S 21b B 24a O 31a V 79b Z 87a 

11  sāye: sāyesi AE, H – L / sāyir-i: saye-i B / -OV.

12  il: ḫalḳ Ç.

14  faḳr farḳına: faḳra fırḳa-i Ç.
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   2 *

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

   I
 Şükr Ḥaḳḳa kim yine bir meh-liḳādur sevdügüm 

 Nūrdur başdan başa şems-i ḍuḥādur sevdügüm21 

 Sāyesinde pādişāhum bir hümādur sevdügüm 

 Serv-ḳad maḥbūblarda müntehādur sevdügüm 

 Yā Ḥasan yāḫud Ḥüseyn-i Kerbelādur sevdügüm 

 Laḥmüke laḥmī �Aliyyü’l-Murtażādur sevdügüm 

 Ṣūret-i raḥmān �ale’l-�arş istevādur sevdügüm 

 Ḳıble ḥaḳḳı Ka�be-i ehl-i ṣafādur sevdügüm 

 Deyr-i dilde bir büt-i lu�bet-nümādur sevdügüm 

 Ḥāşe li’llāh dostlar nūr-ı Ḫudādur sevdügüm 

Ben Muḥammed ümmetiyem Muṣṭafādur sevdügüm

   II
 �Işḳ odından dūd-ı āhum çarḫ-ı mīnāyı geçer

 Çeşmünüñ merdümleri baḥri vü deryāyı geçer32

 Ṣūretüñ naḳşıyla ṭab�um bu heyūlāyı geçer

 Bu deli göñlüm levend oldı vü şeydāyı geçer 

 Başına �ışḳuñ hevāsı düşdi sevdāyı geçer 

 �Ālem-i fikretde �aḳlum gerçi ḫod-rāyı geçer

 �Işḳ bāzārında cānum ḫayli rüsvāyı geçer

 Bir büte yüz urdı göñlüm şimdi tersāyı geçer

 Kimi �Īsāyı bu ḫalḳuñ kimi Mūsīyi geçer

 Cān virür la�lüñ şarābına Mesīḥāyı geçer  

Ben Muḥammed ümmetiyem Muṣṭafādur sevdügüm

*  Ç’de Muḫammes, Z’de Mu�aşşer şeklinde başlık vardır; 11 mısradan oluşan musammattır / S’de şiir 

23a III. bendden başlar.

I b) şems-i ḍuḫā: şemsü’ḍ-ḍuḫā H, V, Z / f ) Laḥmüke laḥmī: Laḥmüme AE / �Aliyyü’l: -V / g) �arş 

istevādur: �arşü’s-tevādur Z / i) büt-i: put-ı B.  

II b) baḥri vü deryāyı: deryā-yı �ummānı L / d ile e mısraları yer değiştirmiştir V / e) �ışḳuñ: zülfüñ O / 

f ) fikretde: fikrete B / h) büte: puta B; urdı: oldı AE / i ve j mısraları yer değiştirmiştir L, O, Z, B / j) 

la�lüñ: la�li Z.
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   III
 Bir gedā-yı bī-nevāyam tāc u efser sevmezem 

 Kūyuñı dutdum vaṭan mülk-i Sikender sevmezem 

 Ayaġuñ ṭopraġı besdür āb-ı kevẟer sevmezem 

 Ḫāk-i pāyuñ ḫoş gelür �aynuma �anber sevmezem 

 Gökden inerse bugün māh-ı münevver sevmezem 

 Bülbül-i bāġ-ı cemālem verd-i aḥmer sevmezem13 

 Ger gelürse ḳapuma ḫurşīd-i ḫāver sevmezem 

 Āfitāb olursa da bir ġayri dilber sevmezem

 Öldürürlerse beni hercāyī kāfir sevmezem 

 Baña ol şāhum gerek daḫı güzeller sevmezem 

Ben Muḥammed ümmetiyem Muṣṭafādur sevdügüm

   IV24

 Ḥamdü li’llāh kim yine ḥüsnüñ tecellāsındayam 

 On sekiz biñ �ālemüñ dā	im temāşāsındayam 

 Ḥaḳ Te�ālānuñ bugün firdevs-i a�lāsındayam 

 Sehm-i a�lā gözlerüm ḳadḥ-ı mu�allāsındayam 

 Āşinā-yı dürr-i pākem �ışḳ deryāsındayam 

 Sen beni bāzār-ı dehrüñ ṣanma ġavġāsındayam 

 Ka�be-i maḳṣūda irdüm şevḳ ṣaḥrāsındayam 

 Göñlümüñ buldum murādını tesellāsındayam 

 Bir güzeller şāhınuñ her dem temennāsındayam 

 Bu cihānuñ ne vezīrinde ne paşasındayam 

Ben Muḥammed ümmetiyem Muṣṭafādur sevdügüm

III f ) cemālem verd-i: cemālümdür AE / e ve f mısraları yer değiştirmiştir Ç, AE, B, V, Z / h) bir ġayri 

dilber: daḫi güzeller AE dilber: -AE, H.

IV d ve f mısraları yer değiştirmiştir AE, H, L, B, O, V, Z / h) murādını: murādın L / i) şāhınuñ her dem: 

şāhına dāyim B.
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   V15

 Murġ-ı cāna �ışḳ odından āşiyān itdüm yine 

 Ol cenāḥı yanmışuñ yiriñ cinān itdüm yine 

 Bu delü göñlümi rüsvā-yı cihān itdüm yine 

 Gice gündüz hem-demüm āh u fiġān itdüm yine 

 Rūz-ı miḥnetle büküp ḳaddüm kemān itdüm yine 

 Ayaġı ṭopraġına rūḥı revān itdüm yine 

 Ṣoldurup bāġ-ı vücūdumı ḫazān itdüm yine 

 Tīġ-i miḥnetle yüregüm ṭolu ḳan itdüm yine 

 Ey Uṣūlī ol şehüñ ismin beyān itdüm yine 

 Gün gibi fāş eyleyüp sırrum �ıyān itdüm yine 

Ben Muḥammed ümmetiyem Muṣṭafādur sevdügüm

 Ç 58a AE 59b H 23a L 28b B 27b O 35a V 78b Z 90a

V c, d ve e, f mısraları yer değiştirmiştir L / a) cāna: - Ç / b) cenāhı: cenān L cenānı Z, B / h) miḥnetle: 

ḥasretle L / bu bendin mısraları V’de şöyle dizilmiştir: a, b,c, d, g, h, e, i, f, j, k.
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   3 *

Müseddes fī Medḥ-i İmām Mūsī er-Rıżā Raḥmetullāhi aleyh

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

   I
 Yā ilāhī ravża-i cennet midür bu ḫoş maḳām 

 Yā ki beytu’llāhdur yā secdegāh-ı ḫāṣ u �ām

 Yā riyāż-ı üns yāḫud ravża-i ḫayrü’l-enām 

 K’işigine yüz sürer ḫayl-i melā	ik ṣubḥ u şām 

 Cānuma irdi nidā-yı ġaybdan bu ḫoş peyām 

Es-selām ey ḥażret-i Şāh-ı Ḫorāsān es-selām

   II22

 Nāme-i iḳbālde nāmı �Alī Mūse’r-Rıżā 

 Kendü şāh-ı evliyā ceddi �Aliyyü’l-Murtażā 

 Oldı lāmi� ṣafḥa-i vechinde nūr-ı Muṣṭafā 

 Ẕāt-ı pākinde tecellī itdi sırr-ı hel etā 

 Buldı ḳuvvet lā-cerem ser-pençe-i Āl-i �Abā 

Es-selām ey ḥażret-i Şāh-ı Ḫorāsān es-selām

   III33

 Ey muḥīṭ-i ḳulzüm-i cūd u seḫā kān-ı kerem 

 Gevher-i �ummān-ı Yeẟrib ḫˇāce-i mülk-i �Acem

 Ẕerre-i çarḫ-ı velāyet dürr-i deryā-yı ḳıdem 

 Ger baṣarsañ yiridür ebṣār-ı aḥbāba ḳadem 

 Aṣl-ı pāk ü zübde-i erkān-ı nesl-i muḥterem 

Es-selām ey ḥażret-i Şāh-ı Ḫorāsān es-selām

*  Başlık Ç’de Müseddes-i bā-güşvāre Z’de Müseddes-i Ḥażret-i Monlā Uṣūlī – H, AE, L, B, O, V.

II  II. ve III. bend yer değiştirmiştir B, V.

III c) Ẕerre-i: Dürrī-i B / d) Ger baṣarsañ yiridür ebṣār-ı aḥbāba ḳadem: Dide-i ebṣār-ı aḥbāba baṣarsan 

baṣ ḳadem V / e:- Ç, S / Bu bendin V’de dizilişi a, c, b, e, d, f; B, Z’de a, b, e, c, d, f şeklindedir.
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   IV14

 Muṣṭafā vü Murtażānuñ naḳdisin ey pāk-dīn 

 Hem Ḥüseyn ile Ḥasan hem Şāh Zeyne’l-�ābidīn 

 Bāḳır u Sāḍıḳ daḫı Kāẓım imām-ı heştümīn 

 Hem Taḳiyy ü bā-Naḳī hem �Askerīsin sen yaḳīn 

 Meḥdī-i ṣāḥib-zamānsın ḥādī-i rūy-ı zemīn 

Es-selām ey ḥażret-i Şāh-ı Ḫorāsān es-selām

   V25

 Pāye-i �arşa irişdi pāy-ı mirḳātuñ senüñ 

 Māverā-yı �āleme naṣb oldı rāyātuñ senüñ 

 Ẓāhir oldı gün gibi āfāḳa āyātuñ senüñ  

 Küntü kenzüñ gevherinün kānıdur ẕātuñ senüñ 

 On sekiz biñ �ālemi gösterdi mir	ātuñ senüñ 

Es-selām ey ḥażret-i Şāh-ı Ḫorāsān es-selām

   VI36

 Bir nefesde çūb-ı ḫuşki eyledüñ tāze şecer 

 Ẓāhir oldı naḳş-ı aḳdāmuñ senüñ fevḳa’l-ḥacer 

 Buldı enfās-ı şifā-baḫşuñla ṣıḥḥat ḳūr u ker 

 Emrüñe rām ins ü cin ḥükmüñe tābī� baḥr ü ber 

 Zī-kerāmet zī-hüner zī-mu�ciz-i şaḳḳu’l-ḳamer 

Es-selām ey ḥażret-i Şāh-ı Ḫorāsān es-selām

   VII47

 Ṭal�atuñ envārını sırrumda peydā eyledüñ 

 Maṭla�-ı cāndan güneş gibi tecellā eyledüñ

 Bu Uṣūlī lāl idi medḥüñle gūyā eyledüñ 

 Luṭf idüp bir ölmişe cān virdüñ iḥyā eyledüñ

 Bir naẓarda kūr-ı māder-zādı bīnā eyledüñ 

Es-selām ey ḥażret-i Şāh-ı Ḫorāsān es-selām

 Ç 59a AE 62b H 21b L 7b S 22b B 26b O 34a V 80a Z 89b

IV  a) Muṣṭafā vü: Muṣṭafānuñ Ç / c) heştümīn: hemīn Ç müştemīn L.

V  b ve c mısraları V’de yer değiştirmiştir / b) rāyāt: āyāt H / c) āyātuñ: mir’ātuñ O.

VI  a) nefesde: naẓarda AE, V / e) Zī-kerāmet: Zī-sa �ādet O.

VII  B’de a, b, c, d mısraları a, d, c, b şeklinde sıralanmıştır.
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   4
Murabba *

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

   I21

 Her denīye ey göñül rūḥ-ı revān virmek neden 
 Bī-vefā cānāna �ömr-i cāvidān virmek neden 
 Ḳadrüñi bilmezlere cān u cihān virmek neden 
 Bir vefāsuz raḥmı yoḳ nā-merde cān virmek neden 

   II32

 Aḳıda gözüñ yaşını dem-be-dem baḥr eyleye  
 Kendü ẕevḳ içre ola aşuñ senüñ zehr eyleye 
 İllere luṭf eyledügince saña ḳahr eyleye 
 Bir vefāsuz raḥmı yoḳ nā-merde cān virmek neden

   III
 Bī-nevāsın ġam maḳāmında ḳarār it ey göñül 
 Bāri var �uzlet bucaġın iḫtiyār it ey göñül 
 Ṣabra ṭāḳat ḳalmadı terk-i diyār it ey göñül 
 Bir vefāsuz raḥmı yoḳ nā-merde cān virmek neden

   IV44

 Fāriġ u āzāde yürürken ḳul olma vāz gel
 Her yüze gülen güle gel bülbül olma vāz gel
 Āteş-i ḥırmān ile yanup kül olma vāz gel
 Bir vefāsuz raḥmı yoḳ nā-merde cān virmek neden

   V55

 Ehl-i �irfān ḳadrin anlar ṣāḥib-i �irfān olan 
 Ḳanda bilsün ḳıymetini gevherin nā-dān olan 
 Ḫod bilürsin güç getürmez kendüye insān olan 
 Bir vefāsuz raḥmı yoḳ nā-merde cān virmek neden

*  Başlık Ç’de Diger Müseddes Z’de Murabba�-ı Mevlānā –AE, H, S, B, O, A1.

I  b) rūḥ-ı: rūḥuñ B.

II  a) Aḳıda: Aḳıdup Z / b) aşuñ: işüñ B.

IV  b) Her yüze gülen: Yiryüze gelen B / d mısraı: -L.

V  b) ḳıymetini gevherüñ: gevherüñ ḳıymetini Ç, S, A1, A2.
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   VI16

 Nāme-i �uşşāḳda nāmuñ senüñ �unvān iken
 Ṭab�-ı naḳḳāduñ bugün ser-defter-i �irfān iken
 Mülk-i istiġnāda şāhā başuña sulṭān iken
 Bir vefāsuz raḥmı yoḳ nā-merde cān virmek neden

   VII27

 Ey Uṣūlī cānuñuñ mir	āti nūr-ı ġaybdur 
 Çün vücūduñ ṣafḥası mecmū�a-i lā-raybdur 
 Ḥamdü li’llāh ẕāt-ı pāküñ gevher-i bī-�aybdur 
 Bir vefāsuz raḥmı yoḳ nā-merde cān virmek neden

 Ç 59b AE 63b H 24a L 29a S 23b B 28a O 35b Z 91a A1 104a

VI  c) şāhā: şāh u B.

VII  b) Çün vücūdun ṣafḥası mecmū�a-i: Çünki senün de (?) vücuduñ ṣafḥası A1.
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   5
Murabba *

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

   I21

 Āteş-i hicrān ile yandı yürek dutuşdı cān 
 Baġladı ceşmüm yolın cūş eyleyüp yaş ile ḳan 
 Ḳaldı seyl-i miḥnet içinde bu cān-ı nā-tüvān 
 El-amān ey seng-dil ẓālim elüñden el-amān

   II32

 Āteş-i hicrān ile baġrumı biryān eyledüñ 
 Tīġ-i miḥnetle yüregüm ṭopṭolı ḳan eyledüñ 
 Ẓulm ile yıḳduñ göñül mülkini vīrān eyledüñ 
 El-amān ey seng-dil ẓālim elüñden el-amān

   III43

 Geldi teşvīş-i belā cānda ferāġat ḳalmadı 
 Yaġmalandı cān u dil raḫtı vü rāḥat ḳalmadı 
 Bī-mecāl oldı göñül hīç ṣabra ṭāḳat ḳalmadı 
 El-amān ey seng-dil ẓālim elüñden el-amān

   IV54

 Yad u bilişden beni bir kimse yoḳdur yād ider 
 Ġuṣṣa vü ġamdan delü göñlümi bir dem şād ider 
 Ḫaste cānum ṣubḥa deñlü çaġırup feryād ider 
 El-amān ey seng-dil ẓālim elüñden el-amān

*  Ç’de “Diger Müseddes” başlığı vardır –B, O, V, A1.

I  b) ḳan: cān B.

II  a) hicrān: ḥırmen Ç, AE, H, L, V, Z, A1 / c mısraı L, B, O, A1’de: 

Öldürüp ben ḫastayı ḫāk ile yeksān eyledüñ 

 şeklindedir. 

III  a) cānda: cāndan B.

IV  b) delü göñlümi bir dem şād ider: beni āzād idüp dil-şād ider AE /c) deñlü: degin A1.
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   V15

 Gāyet-i derd ü belāya cānı mu�tād eyleyin 
 Şevḳüñ ile sevdügüm �ālemleri yād eyleyin 
 Çaġırup dergāh-ı Ḥaḳḳa deñlü feryād eyleyin 
 El-amān ey seng-dil ẓālim elüñden el-amān

   VI
 �Işḳa düşdüm ben perīşān-rūzgārı añmaduñ 
 Ġam bucaġında yatan zār u nizārı añmaduñ
 Nicedür miskīn diyü bir kerre bārī añmaduñ 
 El-amān ey seng-dil ẓālim elüñden el-amān

   VII27

 Ḳorḳaram bu derd odından cümle �ālem dutuşa 
 Dūd-ı āhumdan felekler ṭāḳına āteş düşe 
 Baḳ bu āteşdān-ı sīnemden dutuşan āteşe 
 El-amān ey seng-dil ẓālim elüñden el-amān

   VIII38

 Ey Uṣūlī �āşıḳuñ eglencesi dildār imiş 
 Kişiye yārinden ayrılmaḳ ḳatı düşvār imiş 
 �Işḳı ben āsān ṣanurdum hey ne müşkil kār imiş 
 El-amān ey seng-dil ẓālim elüñden el-amān

 Ç 60b AE 64b H 24b S 23b L 29b B 28b O 36a V 81b Z 92a A1 104b

V  a) eyleyin: eyleyem B / b) şevḳüñ ile: şevḳ ile H / Bu bend : -Ç, AE, S.

VII  a) odından: yüzünden Ç / c) sīnemden: sīnemde H.

VIII  b) Kişiye: Kişi L �Aşıġa Z / b) ḳatı düşvār: ne müşkil kār B
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   6 *

 6+5: 11’li hece

   I21

 Pīrümüñ yolı çünki Ḥaḳ yolıdur 

 Dönmezin niye döneyin pīrümden 

 Mü	minüñ ezelden ḳavli belīdür 

 Dönmezin niye döneyin pīrümden

   II32

 Serden geçer imiş bu yolda server 

 Münkirler elinden kesilir serler  

 Nice biñ baş çıḳup baġrumda söyler

 Dönmezin niye döneyin pīrümden

   III43

 Erenlerüñ zaḫmı cāna merhemdür 

 Şimden girü ölür isem ne ġamdur 

 Pīrlerüñ işigi çünki ḳıblemdür 

 Dönmezin niye döneyin pīrümden

   IV54

 Pīrümüñ �azmi çün ṭoġrı yoladur 

 İsteyen kişiyi Ḥaḳḳa iledür 

 Ḥaḳ anuñla her nefesde biledür 

 Dönmezin niye döneyin pīrümden

   

*  Ç’de “Dīger Varsaġı” Z’de “düvāzdeh İmām” –B, V/ Z’de 114. gazelden sonra beyitler şeklindedir.

I  a) çünki Ḥaḳ: çün Ḥaḳḳuñ O, B, V, Z/ b) Dönmezin: Dönmezem B / d) Dönmezin: Dönmezem B; 

Dönmezin niye döneyin pīrümden: Dönmezem pīrümden niye döneyin V. 

II  a) – AE; geçer imiş: geçinmiş V / b) – AE; Münkirler: Münkir Ç; kesilir: kesilirse S; serler: ser S / b) 

Münkirler elinden: Münkirüñ yolunda / c) Nice: yine B / d) Dönmezin: Dönmezem B; Dönmezin 

niye döneyin pīrümden: Dönmezem pīrümden niye döneyin V. 

III  c) Pīrlerüñ işigi çünki: Çünki pīrlerüñ işigi S, B / d) Dönmezin: Dönmezem B; Dönmezin niye 

döneyin pīrümden: Dönmezem pīrümden niye döneyin V.   

IV a) ṭoġrı: doġrı B; / b) İsteyen kişiyi: İsteyeni ṭoġrı Z / b H, S’de 8. Bendde a ile yer değiştirmiştir/ b 

ve c mısraları yer değiştirmiştir V, Z / Dönmezin: Dönmezem B; Dönmezin niye döneyin pīrümden: 

Dönmezem pīrümden niye döneyin V / Bu bend AE’de yoktur.
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   V15

 Göñlinde çirk olan pīrden arınur 

 Ḥaḳkuñ ṣıfātı pīrlerden görinür 

 Pīri olmayanlar yarın yirinür 

 Dönmezin niye döneyin pīrümden

   VI26

 Benüm göñlüm bir dīvāne delidür 

 Cān u dilden erenlerüñ ḳulıdur 

 Benüm pīrüm çün Muḥammed �Alīdür 

 Dönmezin niye döneyin pīrümden

   VII37

 Haḳīḳāt pīrleri Āl-i �Abādur 

 Ḥasan Ḥüseyin cānlara ṣafādur 

 Benüm şāhum şehīd-i Kerbelādur 

 Dönmezin niye döneyin pīrümden

   VIII48

 Zeyne’l-�ābidīndür göñlümde cānum 

 Muḥammed Bāḳıra baḳar bu cānum 

 Ca�fer-i Sāḍıḳdur dīnüm īmānum 

 Dönmezin niye döneyin pīrümden

   IX
 Kāẓım bize bir ni�metdür Ḫudādan 

 Rāżīdur Ḥaḳ �Alī Mūse’r-Rıżādan 

 Muḥibbüz Taḳīye ḳālū belādan 

 Dönmezin niye döneyin pīrümden

V  a) Göñlinde: Göñülde Ç; çirk: çirki Ç, S / b) pīrlerden: pīrlerde B / c) yarın: birgün B / d) Dönmezin: 

Dönmezem B; Dönmezin niye döneyin pīrümden: Dönmezem pīrümden niye döneyin V / Bu bend 

AE’de yoktur. 

VI  c) çün: Ḥaḳ Ç, Z; ü B / d) Dönmezin: Dönmezem B; Dönmezin niye döneyin pīrümden: Dönmezem 

pīrümden niye döneyin V.

VII  b) Ḥasan Hüseyin: Ḥasanun ḥüsni V, Z; cānlara: cānlarda H, B, Z / c) şāhum: pīrüm B / d) Dönmezin: 

Dönmezem B; Dönmezin niye döneyin pīrümden: Dönmezem pīrümden niye döneyin V.

VIII  a) göñlümde cānum: göñülde ḫānum S, AE, V / b) cānum: īmānum B d) Dönmezin: Dönmezem B; 

Dönmezin niye döneyin pīrümden: Dönmezem pīrümden niye döneyin V/ Bu bend Z’de yoktur. 
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   X110

 Naḳī Ḥaḳdan imām-ı pīşvādur 

 �Askerī düşmene tīġ-i ḳażādur 

 Muḥammed Mehdī ḫod sırr-ı Ḫudādur 

 Dönmezin niye döneyin pīrümden

   

   XI211

 Uṣūlīyem Ḥaḳ ḳapusına geldüm 

 Cān u dilden erenlere ḳul oldum 

 Pīrler işiginde ben Ḥaḳḳı buldum 

 Dönmezin niye döneyin pīrümden

 Ç 61a AE 42a H 55b S 47a B 58a V 121b Z 123a

X  b) �Askerī: �Askerī hem S / d) Dönmezin: Dönmezem B; Dönmezin niye döneyin pīrümden: 

Dönmezem pīrümden niye döneyin V.

XI  b) Cān u dilden erenlere ḳul oldum: Erenlere cān u dilden ḳul oldum H, AE, V; erenlere ḳul: 

erenlerüñ ḳulı B / c) ben: çün S, B / d) Dönmezin: Dönmezem B; Dönmezin niye döneyin pīrümden: 

Dönmezem pīrümden niye döneyin V.
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   7

Taḫmīs-i Uṣūlī Ġazel-i Seyyid (Nesīmī) *

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

   I21

 Yā ilāhī vādi-i �iṣyānda ḳaldum bī-meded 
 �Abd-i �āṣīyem ṣuçum bī-ḥadd ü cürmüm bī-�aded 
 Şimdi şey	 li’llāha geldüm ḳılma ben dervīşi red 
 Fażluña bel baġladum yā vāḥid u ferd u eḥad 
 Cümlenüñ ma�būdı sensin dāimā ḥayy u ebed 

   II32

 Ḥamdü li’llāh buldı nām-ı a�ẓamı ḳalb-i selīm 
 Sālik-i rāha �ıyān oldı Ṣırāṭ-ı Müstaḳīm 
 Ba�d-ez-īn kār idemez vesvās-ı şeyṭāni’r-racīm 
 Oḳuram ismüñde bismillāhirraḥmānirraḥīm 
 Ey ṣıfātuñdur ṣıfātuñ ḳul hüvallāhü eḥad

   III43

 Çār ismüñden bu şeş-sū ḳubbe bulmazsa ẟübūt 
 Pāyidār olmaz bināsı hem-çü beyt-i �ankebūt 
 Feyż-i cūduñdan irişür cisme ḳuvvet cāna ḳūt 
 Evvel ü āḫir hüve’l-ḥayyü’l-leẕīsīn lā-yemūt 
 Ẓāhir ü bāṭın hüve’l-bāḳīsin Allāhü’ṣ-ṣamed

   IV54

 Ey ḥarīm-i dergehüñ ḫā	if göñüller me	meni  
 Kibriyāñ öñinde kimdür kim ḳıla mā u meni 
 Vaṣf-ı ẕātuñdur münezzeh ẕāt-ı pāküñdür ġanī 
 Lem yelidsin sen oḳurlar ey ve lem yūled seni 
 Lem yekün ẕāt-ı ṣıfātuñdur ki küfüven eḥad

*  Başlık B’de Taḫmīs Z’de Taḫmīs-i Uṣūlī Ġazel-i Nesīmī –H, AE, O, V, A1.

I  d) eḥad: ṣamed Ç /e) ḥayy-ı ebed: ḥayyu’l-ebed H, L, B, O. 

II  a) a�ẓamı: a�ẓam B / b) Ṣırāṭ-ı Müstaḳīm: Ṣırāṭü’l-Müstaḳīm B, O / c) şeyṭāni’r: şeyṭān-ı B / d) ṣıfātuñ: 

-H.

III  c) cāna: rūḥa H.

IV  a) ḫā	if: -Z.



134 TENKİTLİ METİN

   V15

 Nükte-i sırr-ı nefaḫtudan çün urduñ bir demi 
 Noḳṭa-i vāḥidde derc itdüñ sevād-ı a�ẓamı 
 Ya�ni ḳılduñ nüsḫa-i kübrā vücūd-ı ādemi 
 Kāf ile nūndan yaratduñ on sekiz biñ �ālemi 
 Ḳudretüñle erba�īn günde temām oldı cesed

   VI26

 �Ālem-i vaḥdetde keẟret daḫı tutmışdur maḳar 
 Birbirinde münderic ṣankim nevāt içre şecer 
 Ẓāhir olmamış idi ḫulḳ-ı melek ḥüsn-i beşer 
 Ol zamān kim luṭf ile bir gevhere ḳılduñ naẓar 
 Ẓāhir ol gevherden oldı cümle eşyā lā-�aded

   VII37

 Ey Uṣūlī sırr-ı dā	im Ḥaḳdan özge nesne yoḳ 
 Dillere ẕikr-i mülayim Ḥaḳdan özge nesne yoḳ  
 Ẓāhir u bāṭında ḳā	im Ḥaḳdan özge nesne yoḳ  
 Seyyidüñ göñlinde dāim Ḥaḳdan özge nesne yoḳ 
 Ol faḳīrüñ hem dilinde her dem eydür yā eḥad

 Ç 62a H 20b L 26b AE 61a B 25a O 32a V 80b Z 89a A1 108a

   
 

V  a) nefaḫtū: nefaḫtī AE / V. ve VI. bendler V, A1’de yer değiştirmiştir.

VI  a) �Ālem-i vaḥdetde keẟret: �Ālem-i keẟretde vahdet AE / b) birbirinde: birbirine L / c) ḫulḳ-ı melek 

ḥüsn-i beşer: ḥüsn-i melek ḫulḳ-ı beşer AE / e) cümle: bunca B; lā-�aded: bī-�aded B.

VII  a) sırr-ı: ẕātı A1; nesne: kimse Ç; özge: artuḳ B, A1 / b) özge: artuḳ B, A1 / c) özge: artuḳ B, A1 / d) 

özge: artuḳ B, A1 / VII. bendin O’da dizilişi a, d, c, b, e şeklindedir. 
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              8
 Taḫmīs-i Uṣūlī Ġazel-i Nesīmī *

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

    I21

 Gir göñül mülkine seyr eyle ulu dergāhı gör 
 Şeş cihāta pertevin ṣalmış durur ol māhı gör 
 Ẕerre-i nā-çīzden ḫurşīde varan āhı gör 
 Her neye kim baḳduñ ise anda sen Allāhı gör 
 Ḳancaru kim �azm ḳılsañ ẟemme vechullāhı gör

   II32

 Naḳş-ı tendür cān cemālinüñ niḳābı ref� ḳıl 
 Mihr-i �ālem-tāb-ı vechinden seḥābı ref� ḳıl 
 Çeşm-i dilden ġafl eti terk eyle ḫˇābı ref� ḳıl 
 Bu ikilik perdesinden geç ḥicābı ref� ḳıl 
 Gel bu birlik revzeninden baḳ bu sırrullāhı gör

   III
 Ṣūret-i Ḥaḳḳı ṭavāf itmek dilerseñ rū-be-rū 
 Ṣūrete baḳup girü ḳalma ḳadem bas ilerü 
 Ẓāhiri ḳo �ālem-i ma�nīye gel gir içerü 
 Ḥacc-ı ekber ḳılmaḳ isterseñ gel ey zāhid berü 
 Müminüñ ḳalbi içinde sen bu beytullāhı gör

   IV44

 Ġam degül eṭfāl senginden dili dīvāne ḳıl 
 Vaḥdetüñ şem�ine cān at kendüñi pervāne ḳıl 
 �Işḳ cāmından dili lā-ya�ḳıl u mestāne ḳıl 
 Geç enāniyyet sözinden göñlüñi vīrāne ḳıl 
 Nice şey tīzcek bulursın küntü kenzullāhı gör

*  Başlık: -H, AE, V, A1; Dīger Taḫmīs B.

I  a) mülkine: mülkini H, B, O / c) ḫurşīde: ḫurşīd Ç; āhı: rāhı A1, B.

II  e) sırrullāhı: şerrullāhı L.

IV  a) dili: o dil S dil B özi O özüñ V.
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   V15

 Rāżı ol naḥnu ḳasemnāda yazılan ḳısmuña 
 Yoḳluḳ erḳāmını çek �ālemde ism ü resmüñe 
 Tā tecellī eyleye sırr-ı müsemmā ismüñe 
 Ölmedin nefs öldürürseñ nice ṭolar cismüñe 
 Nefḫa-i rūhu’l-ḳudüsden maḥż-ı rūḥullāhı gör 

   VI26

 Vācibün bi’ẕ-ẕāt ṭolmış mümkinātuñ �aynına 
 Bu meẓāhirden ẓuhūr iden ṣıfātuñ �aynına 
 Bir naẓar ḳıl evvelā vaṣfuñda ẕātuñ �aynına 
 Cān göziyle baḳduñ ise kāinātuñ �aynına 
 Andan artuḳ nesne var mı ḥasbeten li’llāhı gör 

   VII37

 Ẕikr-i illallāh ile virdüñse cāna revnāḳı 
 Nefs ẓulmātın ḳoyup bulduñsa nūr-ı muṭlaḳı 
 Seyr idüp mi�rāc-ı rūḥānīde gördüñse Ḥaḳı
 Levḥ-i iḫlāṣ eyledüñse göñlüni ey muttaḳī 
 Kürsī-i raḥmāna aġduñ anda �arşullāhı gör 
   

VIII48

 Ehl-i taḥḳīḳe iriş Ḥaḳḳı muḥaḳḳaḳ görmege
 Ḥālet-i Manṣūra baḳ rāz-ı ene’l-Ḥaḳ görmege 
 Ṣayḳal it mir	āt-i ḳalbi sırr-ı muġlaḳ görmege 
 Münkir-i rüyet degülseñ ṣūret-i Ḥaḳ görmege 
 Baḳduġuñca her naẓarda �ayn-ı ẕātullāhı gör

   IX59

 Ey Uṣūlī remz-i mā evḥāyı bilmez her le	īm 
 Kim kelāmullāh sırrın añlamaz dīv-i racīm 
 Ḫoş buyurmışdur sipeh-sālār-ı rāh-ı müstaḳīm 
 �İlm-i ḥikmetden bilürseñ gel berü gel ey ḥakīm 
 Sen Nesīmī manṭıḳından diñle Fażlullāhı gör

 Ç 62b AE 12b H 21a L 27a B 26a O 33a V 81a Z 88b A1 101a

V  b) erḳāmını: -L / e) maḥż-ı: feyż-i V.

VI  e) artuḳ: özge V.

VII  d) göñlüni: kalbini Z / e) aġduñ: irdüñ O.

VIII  a) iriş: baḳ O / c) ḳalbi: cānı H, L, A1.

IX  a) remz-i mā evḥāyı bilmez her: işbu remzi bilmez her bir O.
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   9
 Taḫmīs-i Uṣūlī Ġazel-i Nesīmī

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

   I
 �Işḳ-ı cānān ile ben çün kim ezelden hem-demem
 Aḥsen-i taḳvīm benüm şānumda geldi ekremem
 Maẓhar-ı ẕāt u ṣıfātam ya�nī ism-i a�ẓamam
 Ben ki dervīş ü faḳīrem pādişāh-ı �ālemem
 Rūḥ-ı bī-rengem egerçi rūḥa gelmiş ādemem
  
   II
 Gel berü ey sālik-i Ḥaḳ sen seni ḳılma telef
 Sen şekūr ol aṣluña sa�y eyle olma nā-ḫalef
 Ma�rifet yolın bulan dimişdür aṣḥāb-ı selef
 Ümmehāt ile n’ola ābāya düşdiyse ḫalef
 �Ālem-i taḥḳīḳe baḳsañ cümlesinden aḳdemem
   
   III
  Ḥasret-i dildārdur bu gözlerüm yaş eyleyen
  Lāleveş baġruma dāġ urup ciger baş eyleyen
  Pes beni �ışḳ āteşidür rind-i ḳallāş eyleyen
  Şeş cihāt u çār �anāṣırdur beni fāş eyleyen
  Yoḳsa ben gencīne-i vaḥdetde nūr-ı mübhemem
  
   IV
 Zāhid-i sālūsveş �ışḳ içre ḫod-bīn olmazam
 Ehl-i tevḥīdem düşüp keẟretde rengīn olmazam
 Geçmişem dünyā-yı dūndan şöhret-āyīn olmazam
 Cennet-i Firdevs içün ol deñlü ġamgīn olmazam
 Ṭālib-i dīdār-ı yārem şādmānam ḫurremem
  
   V
 Sırr-ı vaḥdet gencinüñ muḥtācına benven şümār
 Hem benüm-çün oldı bu tertīb bu leyl ü nehār
 Pes benem maḳṣūd bugün kevn-i mekānda her ne var
 �Ālem-i ġaybuñ vücūdı benden oldı āşikār
 İy baṣīretsüz beni gör kim ne ẕāt-ı a�ẓamem 
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   VI
 Pertev-i nūr-ı Ḫudādur görinen �ayna �ıyān
 Cümle eşyādan ẓuhūr idüp tecellī eyleyen
 Gör bu sırra maḥrem iseñ añladuñ tevḥīdi sen
 Söyleyen Ḥaḳdur benüm dilümde her dem yoḳsa ben
 Çār �unṣurdan mürekkeb bir lisān-ı ebkemem
  
   VII
 Ey Uṣūlī bu felek kim devr idüp cünbişlenür
 Emr-i Ḥaḳdan ġayrı var mıdur bir iş kim işlenür
 Ger sa�īd ü ger şaḳī bu dil niçün teşvīşlenür
 İy Nesīmī çün her iş taḳdīr elinden işlenür
 Fāriġam dünyādan u �uḳbā ġamından bī-ġamem 

  (Sakın 2014: 239/240)
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   10 *

[Murabba]

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

   I
 Tāze begsin dostum gel almaġıl āhum benüm 
 Pādişāhsın ḳuluña ẓulm eyleme şāhum benüm 
 Ger ġarīb isem ne var yoḳ mıdur Allāhum benüm 
 Hey efendüm sevdügüm �ömrüm Memi şāhum benüm 

   II22

 Āh kim aġyārı ol şeh kendüye yār eyledi
 Ben gedāsını �aceb derde giriftār eyledi
 Yaḳdı ḥasret ayrılıḳ çak cānuma kār eyledi
 Hey efendüm sevdügüm �ömrüm Memi şāhum benüm

   III33

 Giceler şol çekdügüm yā şāhdan ḳorḳmaz mısın 
 Ey ḳaşı yay yoḫsa tīr-i āhdan ḳorḳmaz mısın 
 Ẓulm idersin yoḳ yire Allāhdan ḳorḳmaz mısın 
 Hey efendüm sevdügüm �ömrüm Memi şāhum benüm

   IV
 Dimezem kim bu dil-i bī-çāreme bir çāre ḳıl 
 Yüregümi tīġ-i miḥnetlerle pāre pāre ḳıl 
 Dönmezem senden gerekse baġrumı biñ pāre ḳıl 
 Hey efendüm sevdügüm �ömrüm Memi şāhum benüm

   V45

 İşigüñ ṭaşı başuma efser-i devlet yeter 
 İtlerüñle hem-dem olduġum baña ḥürmet yeter 
 Ḳuluña ḳul olduġum ben bendeñe �izzet yeter 
 Hey efendim sevdügüm �ömrüm Memi şāhum benüm

*  Z’de Murabba�-ı Diger başlığı vardır. 

II  a) aġyārı: agyār H / b) �aceb: ġam u A1 / c) ḥasret: fürḳat B, O, V, A1.

III  a) şol: ya B. 

V  b) İtlerüñle: İtlerüñe H, B, V, Z; hem-dem: ḳaravaş H yoldaş B, O ḳardaş V; ḥürmet: �izzet B. ben: 

-H / c) �izzet: ḥürmet B, O.
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   VI
 Ben Uṣūlīyem ki dār-ı fürḳata ṣalduñ beni 
 Göñlümüñ dā	im cehennem odı oldı meskeni 
 Kāfir olmadı ne var bī-çāre sevdiyse seni 
 Hey efendim sevdügüm �ömrüm Memi şāhum benüm

 AE 64a H 25a L 30a B 29a O 36b V 83a Z 91b A1 94a
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   11
[Koşma]

 6+5: 11’li hece

    I
 Yeñiceden esen seḥer yilleri 
 Baña Sulṭān Muṣṭafādan ḫaber vir 
 Unutdı mı ġurbetteki ḳulları 
 Baña Sulṭān Muṣṭafādan ḫaber vir

    II
 Tīz ol yürüdügüñ rāhı severseñ 
 Meded eyle gel Allāhı severseñ 
 Bir �Alīlik eyle şāhı severseñ 
 Baña Sulṭān Muṣṭafādan ḫaber vir

    III13

 �Işḳuña �ışḳ doluları içilsün 
 Mest olup cān ile serden geçilsün 
 Ġāyet ġuṣṣadayın göñlüm açılsun 
 Baña Sulṭān Muṣṭafādan ḫaber vir

    IV24 
 Yaralu cāna merhem urılur mı 
 Uṣūlīnüñ ḥālinden ṣorılur mı 
 Ḳarşusında dīvānlar ḳurılur mu  
 Baña Sulṭān Muṣṭafādan ḫaber vir

   V35

 Kerem eyle sevindür bu gedāyı
 Gel ṭopraḳdan götür ben ḫāk-i pāyı
 Gerekmez nideyin begi paşayı
 Baña Sulṭān Muṣṭafādan ḫaber vir 

 S 34b B 38a (Gazeller arasında, 34. gazelden sonra) V’de 121b
 sonda dörtlükler halinde.

III  a) içilsün: içilen B / b) geçilsün: geçilen B / c) Ġāyet ġuṣṣadayın: Ġāyet-i ġuṣṣadan B / açılsun: açılan B.

IV  a) Yaralu: Yarılu B / c) dīvānlar: dīvānı B.

V  a) bu -B / b) Gel -B; götür: getür B / V. bend sadece B’de 3. bend olarak var.





GAZELLER
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   1

 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Vücūd-ı Muṭlaḳuñ baḥri ne mevci kim ider peydā 
 Ene’l-Ḥaḳ sırrını söyler eger maḫfī eger peydā

222 Me�ādindür ḳamu eşyā ider öz kendü ẕātından 
 Kimisi sīm ü zer ẓāhir kimi seng ü meder peydā

333 Bu bāġuñ ger ḥaḳīḳatde ṣuyı bir bāġbānı bir 
 Velī olmış ḥaḳāyıḳdan niçe yüz biñ şecer peydā

444 Naẓar ḳıl nev�-i insāna kimi zehr ü kimi sükker 
 �Aceb ḥikmet bir aġaçdan olur dürlü ẟemer peydā

555 Düzilür nice biñ işler bozılur niçe cünbişler
 Ne kār-ı bü’l-�acebdür bu kim olmaz kārger peydā

666 Bu toḳuz ḳubbe vü şeş sū içinde geldüñ ü gitdüñ 
 Ne geldügüñ ḳapu ẓāhir ne gitdügüñ memer peydā

777 Şu serverler ki ṭaġlar gibi baş egmezdi efl āke 
 Yaturlar yirde pest olmış ne tīġ u ne kemer peydā

888 Yolumuz bir beyābāña irişdi nā-gehān k’ana 
 Girer biñ kārbān olmaz birinden bir eẟer peydā

9 Niçe şūrīde �āşıḳlar gezerler cümle tā	ihler 
 Bu tīh-ī bī-nihāyetde ne reh ne rāh-ber peydā

1  sırrını: nuṭḳını H, V, Z.

2  Me�ādindür ḳamu: Me�ādin gibidür S, Z.

3  ḥaḳāyıḳdan: ḥaḳāyıḳda B / nice yüz bir şecer: nice dürlü ẟemer AE.

4  ü: -Ç / sükker: şekker B / -AE.

5  kim: ki AE, B.

6  ḳubbe: ḳubbe-i B.

7  egmezdi: egmezlerdi Ç, S / yirde: şimdi S.

8  k’ana: ana AE, H; k’anda B / olmaz: anda L / Bu beyit S, V’de 9. beyitten sonra. 
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10110 Niçe gündüz gice oldı niçe biñ ay u yıl geldi 
 Dirīġā olmadı ḳaldı şeb-i hecre seḥer peydā

11211 Niçe zaḥmet çeker kesb-i kemāl idince bir �ārif 
 Belī çoḳ ḳan yudar kān eyleyince bir güher peydā

12312 Niçe biñ ādem oġlanı helāk olmaḳ gerek tā kim 
 Yalancı ḳaḥbe dünyādan ola bir gerçek er peydā

13413 Ḳamu neẓẓārede ebkār-ı ma�nī muntaẓırlardur 
 Uṣūlī gibi tā kim ola bir ṣāḥib-naẓar peydā

 Ç 63b AE 12b H 25b L 30b S 24a B 29b O 37b V 83a Z 92b A1 84b

10  geldi: oldı L / olmadı ḳaldı: ḳalmadı gitdi B / şeb-i hecre: şeb-i ḳadre Ç, S, A1.

11  -V.

12  gerek tā kim: gerekdür kim H diler tā kim L / ḳaḥbe: -O.

13  neẓẓārede: neẓẓāreden Ç, S, O neẓẓāre-i B.
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   2

 mefūlü fāilātü mefāīlü fāilün

111 Ey niçe ay u yıl geçe leyl u nehār ola 
 Şol gūr-ı teng içinde tenüñ ḫāksār ola

2 Ṣaḥrā-yı �ömre şöyle ese bād-ı ḳahr kim 
 Her ẕerre ḫākümüz yil öñince ġubār ola

323 Ey sebzelerde gül döşenüp sünbül örtünen 
 Bir gün ola ki ḫāküñ içi mūr u mār ola

434 Ḳorḳum odur ki dām-ı �alāyıḳda ḳalavuz 
 Cān ḳuşı uça ten ḳafesi tār u mār ola

5 Yā Rabb ḥālümüz n’ola rūz-ı şümārda 
 Çün bī-şümār cürm ü ḫaṭāmuz şümār ola

646 Setr eyle �afvuñ ile eyā sātirü’l-�uyūb 
 Çün gizlü �aybumuz gözüñe āşikār ola

757 Yārān beni ḳoyup gidicek gūr-ı ġārda 
 Luṭf u keremlerüñ yetişe yār-ı ġār ola

868 Her ẕerre ḫāküñ āyine-ī ġayb-bīn olup  
 Her üstüḫˇānuñ ehl-i dile yādigār ola

979 Bu şevḳ ile ölürseñ umaram Uṣūlī kim 
 Ḳabrüñde güller açıla tāze bahār ola

 Ç 63b AE 13a H 26a L 31a S 25a B 30a O 37b V 83b Z 93a A1 84b

1  ḫāksār: tār u mār L / B’de 1. beyitten sonra sayfanın ortasına 129. ve 127. gazelin bazı sayfaları 

yapışmış. Ama onlar da yarım. Bu gazel yarım okunuyor. Sadece 30b’de 8. beyit var. 

3  ḫāküñ içi: ḫāneñ içi L, B.

4  odur: budur O, V, Z, A1, B / tār u mār: tārmār B.

6  eyle: eyleye Ç, AE, S, L / eyā: āyā B / sātir: settār L/ gözüne: gözlere O.

7  gūr-ı ġārda: ġār-ı gūrda H, L, O, V, B. 

8  olup: ola A1 /8. ve 9. beyitler A1’de yer değiştirmiştir. 

9  Uṣūlī kim: Uṣūlīyā V.
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   3

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ṣūfiyā ṣāfī-dil olmazsañ ṣafā gelmez saña 
 Ḫod-nümāsın ẕevḳ-ı peyġām-ı Ḫudā gelmez saña

2 Kenz-i lā-yefnāya gir ey ḫˇāce irmezse elüñ 
 Ḥırṣ ile dünyāyı cem� itseñ ġınā gelmez saña

313 Ey marīżu’l-ḳalb bu şerbetle ṣaḳın kendüñe 
 Em sem itme semm-i ḳātilden şifā gelmez saña

4 Loḳma-i Loḳmān ile ṭab�uñ alışmaz ey ḥakīm 
 Anuñ içün ḫˇān-ı ḥikmetden ġıdā gelmez saña 

5 Niçe bir ālūde-dāmān olasın dünyā ile 
 Ḳaḥbe zenden ḫod bilürsin kim vefā gelmez saña

626 Bu sevāḥilde �aceb gird-āba düşmişsin göñül 
 N’oldı ḥālüñ ṣormaġa bir āşinā gelmez saña

7 Ḳaçma tīr-i yārdan devlet nişānıdur göñül 
 �İzzet it ṣadra geçür andan ḫaṭā gelmez saña

838 Cān ile şöyle belī didüñ belā-yı �ışḳa kim 
 Her ṭarafdan biñ belā gelse belā gelmez saña

949 Ey Uṣūlī ġarḳ olup �aynü’l-ḥayāt-ı vaḥdete 
 Ḥayyu lā-yefnāya irişdüñ fenā gelmez saña 

 Ç 64a AE 13b H 26b L 31b S 25a B 30b O 38a V 84a Z 93b A1 85a

3  kendüñe: kendözüñe Ç / ḳātilden: ḳātildür Z.

6  sevāḥilde: ṣu içinde B / sormaġa: dimege AE.

8  cān ile: şevḳ ile S / belā-yı: ṭarīḳ-ı B.

9  Ḥayyu lā-yefnāya irişdüñ: Dā	im ü bāḳī hüve’l-ḥaysın B.
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   4

 feilātün feilātün feilātün feilün

1 Gerçi zencīr-i ser-i zülfüñe çoḳdur şeydā 
 Delü göñlüm gibi yoḳ vādi-i ġamda tenhā

212 Yine dīvāneligüm dutdı görüñ şeydālar 
 Zülfi zencīrini depretdi gibi bād-ı ṣabā

323 Durmadan leşker-i ġam bu dil-i vīrāna gelür 
 Bilmezem ḳanda ḳarār eyleye bu deñlü belā

434 Künc-i miḥnetde yatur ölmelü bir ḫasteyem āh 
 Bu belālarla eger ḳalur isem vāh baña

545 Gice tā ṣubḥa degin derd ile feryād itdüm 
 Āh u efġānum irişmedi n’idem āh saña

656 Ḳaldı hecr ile cehennemde Uṣūlī miskīn 
 Cennet-i vaṣla eger irmez ise vāveylā

 Ç 64b AE 13b H 26b L 31b S 25b B 30b O 38b V 84b Z 94a

2  Zülfi: Zülf Ç, S, H, O, B.

3  -AE.

4  vāh: vāy H, L, O, B.

5  -Ç, H, S, L, B, O, V, Z.

6  vaṣla: vaṣluña AE / vaṣla eger: vaṣl ile O. 
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   5

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 İller ile ṭatlu ṭatlu dilleşür ol dil-rübā
 El ucıyla bize ıraḳdan dimez bir merḥabā

2 Fi’l-meẟel aḳar ṣudur ṭayanma ḥüsnüñ çaġına 
 Bu daḫı ḳalmaz geçer rūḥ-ı revānum Muṣṭafā

3 Çün düşürdüñ �āḳıbet bizi belā gird-ābına 
 Bāri evvelden n’olaydı olmayayduḳ āşinā

4 Pādişāh-ı vaḳt idüm bir şaḫṣa dimezdüm belī 
 Biñ belāya uġradum saña olaldan mübtelā

525 And içerdüm kim vefāsuz yār hergiz sevmeyem
 Dostlar bir bī-vefā sevdüm yine yazuḳ baña

636 �Āşıḳa zehr-i belā ṣunıldı ḫalḳa �ıyş u nūş 
 İllere ẕevḳ u ṣafā virildi vü bize cefā

747 Yolına cānuñ fidā ḳılma Uṣūlī ol perī 
 Saña yār olmaz ki sensin bir gedā ol pādişā

 Ç 64b AE 14a H 26b L 32a S 25b B 31a O 38b V 84b Z 94a

1  dilleşür: söyleşür AE / dil-rübā: bī-vefā B ol meh-liḳā O / El: Göz AE, B. 

5  And içerdüm: �Ahd itmişdüm AE / yazuḳ: ḥayfā AE.

6  zehr-i: zehr ü L / İllere: Anlara B / ẕevḳ u ṣafā: mihr ü vefā L / virildi: ṣunıldı Z / cefā: belā B.

7  ol perī: vāzgel L / fedā ḳılma: niẟār itme V.
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   6

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Ey ki ḥüsnüñ ḫūb u çeşmüñ ḫūb u cismüñ cümle ḫūb 
 Nām-ı pāküñ ehl-i diller içre maḥbūbu’l-ḳulūb

222 Cevher-i ferd-i dehānuñda nihān esrār-ı ġayb  
 Açmamış ol perdeyi bir ferde �Allāmu’l-ġuyūb

333 Bī-bedelsin hīç güzellikde naẓīrüñ yoḳ senüñ 
 Dīde-i aḥveldedür ger var ise �ayb-ı �uyūb 

444 Saṭvetüñ meydānına ecsām-ı süfl ī ḫāk-i reh  
Ḳudretüñ çevgānına ecrām-ı �ulvī cümle ṭob

5 Rūşen olur mihr-i ruḫsāruñla bir gün gözlerüm 
 Kevkeb-i ṭāli� eger nā-gāh ḳılmazsa ġurūb

656 Āb-ı kevẟer teşne-dil �uşşāḳuña nār-ı �aẕāb 
 Ḫāk-i rāhuñ vuṣlatuñ müştāḳına mā	-i �uẕūb

7 Her hevādan tevbeñi ḳıldum ḳabūl ey şeyḫ-i şehr 
 Līk maḥbūb u şarāb-ı nāba ḥāşā lā etūb

868 Ḳahr-ı �ışḳuñ saṭveti kesdi �alā	iḳdan beni 
 Ey Uṣūlī ḥaḳḳ imiş es-seyfü meḥḥā	ü’ẕ-ẕünūb

 Ç 64b AE 14a H 21b L 32a S 26a B 31a O 39a V 85a Z 94b A1 85a

1  ḫūb: ḫūb u AE, HS.

2  dehānuñda: dehānuñdan B / esrār-ı: -O.

3  Bī-bedelsin: Bī-bedel Ç, AE, L, S / naẓīrüñ yoḳ senüñ: naẓīr olmaz saña AE / �ayb-ı : �aybu’l- V.

4  4. beyitin 2. mısraı ile 5. beyitin ilk mısraı yer değiştirmiş Z.

6  �uşşāḳuña: �uşşāḳ ile H �uşşāḳa L / nār-ı �aẕāb: �aẕb-i Furāt A1.

8  Ḳahr-ı: Mihr-i B. 
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   7

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Şevḳ ile şerḥ itmege āyāt-ı �ışḳı bāb bāb 
 Faṣl-ı gülde bülbüle evrāḳ-ı gül besdür kitāb

212 Açılur gülzār-ı sīnende ma�ārif gülleri 
 Ehl-i �irfān ayaġı altında olursañ türāb

323 Açılur gök ḳapusı yaġmurda dirler lā-cerem 
 Tīr-i bārān-ı ġamuñdandur bu cāna fetḥ-i bāb

434 Puḫte olup ehl-i dil bezminde bulmaz çāşnī 
 Döne döne olmayan miḥnet ocaġında kebāb

545 Ḳīl u ḳāl-i �aḳla ṭolaşdı dil-i zāhid yine 
 �Ankebūtuñ tārına düşdi ṣanasın bir zübāb 

656 Faḳr küncinde bulan genc-i ḳanā�atdan naṣīb 
 Mālik-i mülk oldı oldur mün�im-i kāmil niṣāb

7 Ger bu �unvānı ḳoyup nā-kām olursañ yazılur
 Nāme-i iḳbāle nāmuñ kām-bīn ü kām-yāb

868 Bu türābı umaram nār-ı �aṭşda ḳomaya 
 Yarın anda sāḳī-i kevẟer olıcaḳ Bū Türāb 

9 Ey Uṣūlī nevbeti geldügi sā�at ögidür 
 Nice biñ Efrāsiyābuñ ḫırmenin bu āsiyāb

 Ç 65a AE 14b H 27b L 32b S 26a B 31b O 39b V 85a Z 94b A1 85a

2  açılur: açıla AE / ḳapusı: -O.

3  Açılur gök ḳapusı: Gök ḳapusı açılur V / ḳapusı: -O / yaġmurda: yirlerde H /ġamuñdandur: ġamuñda 

L belādandur S, B

4  pūḫte: nice ÇLS / bulmaz: almaz Ç, H, L, S, A1, B / -Z.

5  düşdi: düşmiş B / ikinci mısra O’da “Sanasın kim düşdi tār-ı �ankebūta bir zübāb” şeklindedir.

6  6. ve 7. beyitler AE, H, L’de yer değiştirmiştir / mülk oldı: -O.

8 8. ve 9. beyitler S, O, V, Z, A1, B’de yer değiştirmiştir.
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   8

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 La�l-i yāre hem-ḳadeḥ olmış yine beñzer şarāb 
Cevher-i cāna ṣafālar virdi ol yāḳūt-ı nāb

222 Dil su	āl eyler lebüñ dārü’ş-şifāsından şifā 
 Öldi derdā derd ile irişmedin şāfī cevāb 

3 Ḳan olası göz belāsıylan getürdi başuma 
 Ḫāne-i ṣabrum yıḳıldı dostlar ḥālüm ḫarāb

434 �Işḳ odından dem-be-dem göñlüm döker göz yaşların 
 Āteş-i sūzāndan niteki ḳan aġlar kebāb

545 Ey dirīġā yıḳdı vü yaḳdı vücūdum �ālemin 
 Tende tāb u dīdede āb u göñülde ıẓṭırāb

6 Ḫaste cānum buldı tīġ-ı ābdāruñdan ḥayāt 
 Dirlige dirler sebebdür bu cihān içinde āb

757 Bend-i zindān-ı belāda ḳaldı biñ derd ile āh 
 Olmadı ḳaldı Uṣūlī bendeñe bir fetḥ-i bāb

 Ç 65b AE 15a H 27 b L 32 b S 26b B 31b O 39b V 85b Z 95a

1  olmış yine: olmış durur V.

2  Öldi derdā dürd ile irişmedin: Oldı dāyir şimdi ḥayfā bize B.

4  göñlüm döker: -O.

5  yıḳdı vü yaḳdı: yaḳdı yıḳdı L.

7  āh: ḥayf O / bendeñe: ḳuluña Ç.
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 feilātün feilātün feilātün feilün

111 Diler iseñ ki saña göstere yüz şāhid-i ẕāt 
 Ṣūfiyā sīneñi ṣāf eyle nitekim mir	āt

222 Batdı gird-āb-ı ḥavādiẟde vücūduñ gemisi 
 Ḥıżr-ı vaḳte irişüp bulmaz iseñ rāh-ı necāt

3 �Arṣadan kiş dimeden cān şehine pīl-i felek 
 Süregör himmet atın yoḫsa olursın şeh māt

434 Ẓulmet-ābād-ı fenāda bulınur �ayn-ı beḳā 
 Menba�-ı āb-ı ḥayāt oldı nitekim ẓulümāt

5 Müdde�ī şāhid-i tevḥīde şuhūd eyleme �arż 
 Da�viden geç ki bu da�vīyi ḳılasın iẟbāt

6 Ögünüp �aḳl-ı ma�āş ile fużūl olma faḳīh 
 Ya�ni insāna fażīlet mi virürmiş fużalāt

747 �Amr u Zeyde yüri ṣarf itme Uṣūlī �ömri 
 Naḥvi ḳo �ārif iseñ eyleyigör maḥv-ı ṣıfāt

 Ç 65b AE 15a H 28a L 32b S 26b B32a O 40a V 85b Z 95a A1 85b

1  göstere yüz: yüz göstere A1.

2  batdı: baḳdı H / vücūduñ: vücudum V/ iseñ: ise V.

4  ābād: bād L.

7  �Amr u Zeyde: Naḥv-i ṣarfa AE .
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 İdemez �aḳl-ı ḳavī-re	y �ışḳ-ı sulṭān ile baḥẟ 
 Gerçi kim mūr-ı ża�īf itmiş Süleymān ile baḥẟ

222 Cān dilerse ey göñül teslīm it itme i�tirāż 
 Ḳılma bir nā-çīz içün billāh cānān ile baḥẟ

333 Faḳr ile teslīm durur dünyāda bizüm faḫrumuz
 İtmezüz ey ḫˇāce biz māl-i firāvān ile baḥẟ

444 Ehl-i �aḳla �ışḳ bābından su	āl itme göñül 
 Eyleme dānā iseñ �ālemde nā-dān ile baḥẟ

555 Cūşa gelse baḥr-i �ışḳ olmaz mu�ārıż kün fekān 
 İdemez ḳuvvetde bir kem ḳaṭre �ummān ile baḥẟ

666 Üstüme üşdi maḥalleñ itleri idüp cedel    
 Ḫoş gelürmiş eylemek bir kişi aḳrān ile baḥẟ

777 Derd-i �ışḳı �āşıḳ-ı ġam-ḫˇāra ṣor her loḳma-ḫˇār 
 İdemez ḥikmet maḳālātında Loḳmān ile baḥẟ

888 Öldürürler it gibi bir laḥẓa virmezler amān 
 Meclis-i meyde raḳībā itme rindān ile baḥẟ

1  itmiş: eyler AE itdi Z / re	y: -L.

2  it: ḳıl AE, L, B.

3  teslīm durur: teslīmdür Ç, AE, H, S, B, Z.

4  �ālemde: billāh S, Z.

5  �ışḳ: küll V.

6  B’de 9. beyit. 

7  Bu beyit yerine S’de şu beyit var: 

  Ṭañ degül eger duta cāhil sözine kāmilüm

 Eylemek lāzım durur Bū Cehl Ḳur’ān ile baḥẟ

8  –AE, H, L, B, O, V, Z, A1.
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919 Elde yā bir tīġ ḥāżır ḳıl ya bir keskin bıçaḳ 
 Yāḫud itme vāz gel şol bir āḫiriyyān ile baḥẟ

10 Rūḥ-ı ḳudsüñ naḳdisin taḥsīn Uṣūlī ṭab�uña 
 İtseñ olur ḥüsn-i naẓm içinde Ḥassān ile baḥẟ

 Ç 65b AE 15a H 28a L 33b S 26b B 32A O 40A V 86a Z 95b A1 85b

9 9 ve 10. beyitler H, L, Z, A1’de yer değiştirmiştir / Elde yā bir tīġ: Yā bir tīġ elde Z / bıçaḳ: yaraḳ A1.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Seng-i ġamdan münkesir-ḳalb olma eyle imtizāc 
 Şīşe gibi olma iñende göñül nāzük-mizāc

212 Ṣabr u rāḥat resmini yıḳdı vü aldı göñlümi 
 Bozdı bu şehr-i ḫarābı āḫir ol bāc u ḫarāc

323 Dün doḳındı göñlüme ol seng-dil göñlüm ṣıdı 
 Rūşen oldı buña hergiz ṭaşa döymezmiş zücāc

434 Münkirüñ acı sözinden ṣanma kim telḫ ola dil  
 Vire mi �aẕb-ı Furāta hīç keder milḥ-i ücāc

5 Çekme zaḥmet yoḳ durur dermān oñulmaz derdüme 
 Ey ṭabīb āḫir marīż-i �ışḳa ölmekdür �ilāc

646 Seng-i miḥnet mesnedüm başumda biñ dürlü belā 
 Mülk-i ġam sulṭānıyam baña gerekmez taḫt u tāc

757 Çün ḳanā�at genci bildük kenz-i lā-yefnā imiş 
 Pes Uṣūlī ehl-i dünyāya ne ḥācet iḥtiyāc

 AE 15b L 33b H 28b S 27a B 32b O 40b V 86b Z 95b A1 86a

2  yıkdı vü aldı: aldı vü yıḳdı L, B, A1 aldı vü yaḳdı B. 

3  buña: -S / döymezmiş: dögmezmiş Z.

4  ola: oldı O.

6  mesnedüm: meskenüm V.

7  ḥācet: lāzım S, V. 
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 feilātün mefāilün feilün

111 Leblerüñle eyā zebān-ı faṣīḥ 
 Zindedür tā ölince nām-ı Mesīḥ

222 Gözlerüñ nüsḫası sevād-ı saḳīm 
 Ḥüsnüñ evrāḳıdur beyāż-ı ṣaḥīḥ

3 Ġamzeñ oḳları cāna ṭatlu gelür 
 Küllü şey	in mine’l-melīḥi melīḥ 

434 Her işüñ ey raḳīb çirkīndür 
 Küllü şey	in mine’l-ḳabīḥi ḳabīḥ 

545 Gözi aluñ göre mi ṣūfīnüñ  
 Baḳar imiş güzellere bu ḳabīḥ

656 Ḳaş u gözi işāreti besdür 
 Ḳatlüñe ey Uṣūlī naṣṣ-ı ṣarīḥ

 Ç 66a AE 16a H 29a L 33b S 27a B 32b O 41a V 86b Z 96a A1 86a

1  eyā: āyā B. 

2  beyaż-ı: ba�żı Ç, S. 

4  şey	in: fi�lin B, V, Z, A1.

5  –Ç, H, L, AE, B, O, V, Z, A1.

6  ḳaş u gözi: ḳaşı ile göz AE, H, L, S, Z / işāreti: işāret Ç.
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 mefāīlün mefāīlün feūlün

1 Yüzüñ ṣuyı olaldan cāna misbāḥ
 Odur ġam ẓulmeti ḳatline miftāḥ

2 Gözüñ terk eylemez hergiz ḫuṣūmet
 Egerçi cān virür dil ider ıṣlāḥ

3 Eger maḳṣūdı vaṣluñ keşf olaydı
 Murāda çıḳar mıdı cümle ervāḥ 

4 Lebüñle ġabġabuñ emsem n’ola çün
 Olur insāna nāfi� ḫamr u tuff āḥ

5 Serāy-ı vaṣluña girür Uṣūlī
 Ki aña feth-i bāb iderse fettāḥ 

 (A2 86a)
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 mefūlü fāilātü mefāīlü fāilün

111 Dürlü ḳażā ile ṭolar ise feżā-yı çarḫ 
 Göster rıżā ki böyle imiş iḳtiżā-yı çarḫ 

2 Ġāfil oturma cehl ile kim yutmaġa seni 
 Aġız açup durur yine bu ejdehā-yı çarḫ

323 Ger ṭaş iseñ de çünki bugün nevbetüñ gele 
 Ögütdi cev-be-cev seni bu āsiyā-yı çarḫ

434 Dār-ı beḳāya rıḥlet imiş çāresi hemān 
 Urıldı çün fenā üzerine binā-yı çarḫ

545 Ḳabrüm degül durur görinen itdi dest-i ġam 
 Ben ḫāki çün nişāne-i tīr-i belā-yı çarḫ

656 Sen de maḳām-ı ġamda ḳarār it Uṣūliyā 
 �Uşşāḳa oldı çünki muḫālif nevā-yı çarḫ

 AE 16a L 33b H 29a S 27a B 33a O 41a V 87a Z 96a A1 86b

1  rıżāñı: rıżā çü A1.

3  de: daḫi L, S, H, B, Z /çünki: çün L çü B, Z, A1 daḫi V/ de: –S.

4  Dār-ı: Dāru’l- V / fena: fenāy B.

5  ḫāki çün: ḫākīyi L, B, V, A1. 

6  oldı çünki muḫālif: çünki muḫālif oldı L, O, V çünki oldı muḫālif Z, B.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

121 Çün ḫayālüñden irer cān u dile nev nev nüvīd 
 Ben ġarībe her gice ḳadr oldı vü her rūz �īd

232 Gülşen-i ḥüsn içre bitmiş bir nihāl-i tāzesin 
 Ey boyı servüm ṣalınmasun yanuñca her pelīd

343 Degme şaḫṣuñ başı mı irer işigüñ ṭaşına 
 Ol maḳām-ı sidredür irişmez aña her pelīd

454 Ey göñül ḥāṣıl ne göz yaşını bārān itmeden 
 Çün bitürmezmiş murāduñ mīvesin bāġ-ı ümīd 

565 Bir sa�ādet ehlinüñ yüz sür ayaġı tozına 
 Tā kim ola ṭāli�üñ gün gibi �ālemde sa�īd

676 Ey melāmet ḫānḳāhında murādın gözleyen 
 Nā-murād olmayan olmaz mürşid-i �ışḳa mürīd

787 Cān ile lā te	yesūya oldı çün īmānumuz 
 Kāfirem luṭfuñ deminden olur isem nā-ümīd

8 Ehl-i diller zümresinden olımaz ehl-i hevā 
 Ey Uṣūlī her Yezīd olmaz Cüneyd ü Bāyezīd

 AE 16b L 34a H 29b S 33a B 33a O 41b V 87a Z 96b A1 86b

*  S’de beyitlerin ikinci mısraları okunamaz durumdadır.

1  ḫayālüñden: viṣālüñden V / nev nev nüvīd: būy-ı nüvīd B / vü her rūz: her rūzum L. 

2  her: bir AE, H. 

3  başı mı irer: başı irmez L; başını irer B / irişmez aña: aña irişmez L, V, B. 

4  bāġ-ı: naḫl-i V, B.

5  sa�īd: sefīd B. 

6  melāmet: melāḥat A1 / gözleyen: isteyen B.

7  Kāfirem luṭfuñ deminden olur isem nā-ümīd: Ger olursam kāfirüm luṭfuñ deminden nā-ümīd V, Z 

/ olur isem: ger olursam L, B / 7. ve 8. beyitler L, B, O, Z’de yer değiştirmiştir / -A1. 
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 müstefilün müstefilün müstefilün müstefilün

111 Bildüm bugün cān acısın cānāndan ayrıldum meded 
 Kāfir müselmān acısın sulṭāndan ayrıldum meded

222 Ol meh-liḳā seyrāndadur dīvāne dil efġāndadur
 Ten bunda cānum andadur ben cāndan ayrıldum meded

3 Baḳuñ bu āh-ı serdüme baḳuñ bu rūy-ı zerdüme 
 Bir çāre eyleñ derdüme dermāndan ayrıldum meded

434 Ṭāḳ oldı ġamdan ṭāḳatüm ḳalmadı gitdi rāḥatum 
 Ayrıldı benden devletüm ol cāndan ayrıldum meded 

545 Olmaz Uṣūlī fetḥ-i bāb Nīl oldı bu çeşm-i pür-āb 
 Ḳaldı göñül mıṣrı ḫarāb sulṭāndan ayrıldum meded

 AE 16b L 34a H 29b S 28a B 33b O 41b V 87b Z 96b A1 86b

1  sulṭāndan: īmāndan L, B, O, V, Z.

2  ben: -L.

4  devletüm: āfetüm A1 / cāndan: ḫandan V, A1.

5  çeşm-i: cism-i V / Ḳaldı: Ḳıldı B / mıṣrı: mıṣrın L, B / 3. ve 4. beyitler B, A1’de; 5. ve 4. beyitler L, 

S, O, V’de yer değiştirmiştir / 5. beyit S’de: 

Ne oldı bu çeşm-i pür-āb ḳıldı göñül mıṣrı ḫarāb

Olmaz Uṣūlī fetḥ-i bāb sulṭāndan ayrıldım meded

 şeklindedir.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ey velāyet mülkinüñ taḫtında sulṭān Bāyezīd
Saña biñ cān ile olmayan muḥibb olsun Yezīd

2 Şek degildür ey libās-ı faḳrda faḫr eyleyen
Āsitānuñda ḳabā terk eyleyen oldı sa�īd

3 İremez münkir şehā ravżañ ziyāret itmege
Kim maḳām-ı sidreye irişmez imiş her pelīd

4 Ḳo ḳurı da�vīyi yüz sür āsitānına anuñ
Ola kim saña şefā�at ḳıla fī yevmi’l-va�īd

5 Ey Uṣūlī pādişāh olmaḳ gedā ḥaddi degül
Āsitānında eger olıbilürsen sen �abīd

 A1 87a
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 mefūlü fāilātü mefāīlü fāilün

111 Seng-i belā başuma gelür ey püser leẕīẕ 
 Senden baña ne gelse gelür ser-be-ser leẕīẕ 

222 Senden ne gelse ṭatlu gelür ḫaste cānuma 
 Peykānuñ oldı niteki ḫurmā-yı ter leẕīẕ

3 Dīdāruña neẓāredür ey cān ġıdā-yı rūḥ 
 Görmez na�īm leẕẕetin ehl-i naẓar leẕīẕ

434 �Işḳ odı mı göñülde ya mā	ü’l-ḥayāt mı 
 K’āb-ı beḳādan oldı dile her şerer leẕīẕ

5 �Işḳuñ na�īmi leẕẕetin almaz Uṣūlīyā 
 Görinmeyince �āşıḳa ḫūn-ı ciger leẕīẕ

 Ç 66a H 29b L 34b S 28a B 33b O 42a V 87b Z 97a A1 87a

1  baña: yaña A1.

2  cānuma: cāna āh AE.

4  şerer: ẟemer L / L’de ikinci mısra 5. beyitin ikinci mısraı ile yer değiştirmiştir.
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 mefūlü fāilātü mefāīlü fāilün

121 Çoḳ ḳāleb-i cesīmi görürsin ki kāh olur 
 Ḳalb-i şerīfi ḳıble gibi secdegāh olur

232 Ṣūretde gerçi eş�aẟ u aġber durur velī 
 Ma�nī yüzinde āyine-i mihr ü māh olur

343 Gel şol gedāya �ūr diyü ḫor baḳma kim 
 Dāru’l-beḳāya irişicek pādişāh olur

4 Ey niçe mü	minem dirilen kişi ṣoñ nefes 
 Īmānı küfr ü ṭā�ati yek-ser günāh olur

555 Çün ẓāhir ola şol mihek-i şeb-çerāġ-ı ġayb 
 Ḳallāb u ḳulleb ikisi de rū-siyāh olur

666 Bir dem ola ki nuṭḳa gele māh-ı pür-żiyā 
 Düzd-i le	īmüñ ol gice kārı tebāh olur

777 Ey ḫˇāce böyle devlet ü cāha ṭayanma kim 
 Bu devletüñ ṣoñı let ü bu cāh çāh olur

888 Ne ġam Uṣūlī ḥādiẟe-i rūzgārdan 
 Şol kişiye ki kehf-i �ināyet penāh olur 

 Ç 66b H 30a L 35b S 28b B 33b O 42a V 87b Z 97a A1 87a A2 97b

*  -AE.

1  ḳıble: -H, L.

2  eş�āẟ u aġber: āşüfte vü aġyār L.

3  Dāru’l-beḳāya: Dār-ı beḳāya B, O, V.

5  şol: ol B. 

6  nuṭḳa: noḳṭa B. 

7  bu cāh: ol cāh S, A2 cāhı Z.

8  kişiye: �ārife V.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Gün gibi insān-ı kāmil maẓhar-ı āyāt olur 
 On sekiz biñ �ālemüñ taṣvīrine mir	āt olur

2 Her ne yirde kim güneş bulunsa �ayn-ı nūrdur 
 Ẓulmetüñ şānı velī geh maḥv u geh iẟbāt olur

313 Şol vücūda āferīn olsun cihān mülkinde kim 
 İsm ü resmi terk idüp evṣāfı maḥv-ı ẕāt olur

424 Ḳaṭre kim müstaġraḳ-ı deryā-yı vaḥdetdür aña 
 Ne nihāyet bulınur ne ġāyetü’l-ġāyāt olur 

535 Lem yelid lem yūled olmışdur vücūdı �ārifüñ 
 Ṣanma vaḥdet mihrine ẕerrāt zürriyyāt olur

646 �Āşıḳuñ kim pīşesi cānın ṣatup derd almadur 
 Zāhidüñ endīşesi geh şaṭḥ u geh tāmāt olur 

757 Naṭ�-ı ma�nīde feres oynadımaz her bü’l-heves 
 Ey niçe Leclāc bu manṣūbelerde māt olur

8 Da�vīden geçmek durur ehl-i şuhūd ey müdde�ī 
 Şāhid-i zūr ile bu da�vī ḳaçan iẟbāt olur

969 Ehl-i iḳrāruñ sücūdı vü niyāzı Ḥaḳḳadur 
 Münkirüñ ma�būdı vü mescūdı dā	im Lāt olur

10710 Ey Uṣūlī �aynuñı ġayb eyledüñ a�yānda 
 Anuñ içün saña ġaybiyyāt �ayniyyāt olur

 Ç 66b AE 18a L 36a S 33b H 30a B 34a O 42b V 87b Z 97b A1 87b

3  evṣāfı: evṣāf L.

4  ġāyetü’l-ġāyāt: ġāyet-i ġāyāt B, O.

5  lem yūled: ve lem yūled L, B / olmışdur: olmış L / vücudı: şuhūdı H, L, O / mihrine: şem�ine Z.

6  cānın: cānı / endīşesi: endīşe Ç / Zāhidüñ endīşesi geh ṣaṭḥ u geh tāmāt olur: Geh ṣaṭḥ u ger tāmāt 

olur zāhidüñ endīşesi Z. 

7  manṣūbelerde: manṣūblarda AE, H, S, L.

9  sücūdı: şuhūdı O. 

10  a�yānda: �ıyāndan B. 
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Ḫār-ı ġamdan derd ile dil bülbüli nālān olur 
 Her ḳaçan çeşmümden ol gül yapraġı pinhān olur

222 Ḥaḳ bilür dünyā degül ol ḥūri peyker olmasa 
 Bāġ-ı cennet �āşıḳ-ı bī-çāreye zindān olur

333 �Işḳ ile cān virme yegdür zühdi �ādet ḳılmadan 
 Meẕheb-i �uşşāḳda ḳānūn olımaz ḳan olur

444 Kimse bilmez cānuma cevr ü cefālar ḳılduġın 
 İtse bir mihr ü vefā �ālemlere destān olur

5 Ẓulm-ı ġam dil mülkini yıḳdı Uṣūlī yārsuz 
 Bir ilüñ kim pādişāhı olmaya vīrān olur
 
 Ç 67a H 31b AE 18a L 36a S 33b B 35a O 43b V 88b Z 98b

1  ġamdan: ġamda B / bülbüli: bülbülüm O bülbül B. 

2  1. beyitten sonra V’de 19. gazelin ikinci beyiti yer alır.

3  olımaz: olmaz B / Bu beyit yerine L, V’de 17. gazelin 3, 4 ve 5. beyitleri var.

4  ḳılduġın: itdügin V.
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   22

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Jeng-i keẟretden kimüñ k’āyīnesi bī-gerd olur 
 Ẕerre-i nā-çīz iken ḫurşīd-i �ālem-gerd olur

212 Var a ey ḫˇāce yeter la�l u zerüñ �arż itme kim 
 �Āşıḳuz biz bizde eşk-i surḫ u rūy-ı zerd olur

323 Kār beste dil şikeste cān ḫaste ten ża�īf
 Bir göñül ḫoşluġı yoḳ mı ne oñılmaz derd olur

434 Añlamaz sulṭān-ı �ışḳ ādābını her ḫāricī 
 Şāha lāyıḳ ḫıdmet ey ḫˇāce yine Ḳanberd’olur

545 Nāz-perverde hevā-yı �ışḳa olmaz kār-sāz 
 Yaz u ḳış anda dem-i germ ile āh-ı serd olur

656 �Işḳ deryāsına düşdi gözüm ucından göñül 
 Baḥr içinde nitekim ḫāşāk āb-āverd olur

767 Kimseye çift olma ferd ol ey Uṣūlī merd iseñ 
 Kim bu dehr-i pīrezen evlādı hep nā-merd olur  

 Ç 67a AE 21a H 33a L 38a S 35a B 36b O 45b V 91b Z 100b A1 88b A2 97b

2  Var a: Var B / yeter: bize B / -Ç, AE, H, L, O, Z, A1, A2. 

3  mı: ki H, Ç, S hey B. 

4  sulṭān-ı: -O.

5  hevā-yı: hevāyī B / �ışḳa: �ışḳ AE / kār-sāz: sāz-kār Ç, S, O, A2.

6  nitekim: niteki B. 

7  pīrezen evlādı hep: pīrezenle çift olan B.
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   23

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Bir melek sevdüm ki görse ins ü cān ḥayrān olur 
 Allāh Allāh ol perī-peyker ne ḫūb insān olur

222 Gūşe-i hicrānda ölmiş yatur idük derd ile 
 Ṣoḥbetinde rūḥa irişdük ne ḫoşça cān olur

333 Sūzum �arż itse kebūter yāre sūzumdan benüm 
 Od ṣaçup minḳārdan ḳaḳnūs gibi biryān olur

444 Bilmezem keyfiyyet-i �ışḳı nice şerḥ eyleyem 
 Her kime keşf eylesem esrārumı ḥayrān olur

555 İttiḥād idüp ġam-ı �ışḳ ile bulursa ḥużūr 
 Şādi vü ġam �āşıḳuñ yanında hep yeksān olur

6 Cān u dilden dostlar ḳulı ayaġı tozıyuz 
 Şol gedānuñ kim cihānda başına sulṭān olur

767 Ey Uṣūlī yine Ḥaḳḳa Ḥaḳ durur rūşen delīl 
 K’āfitāba āfitābuñ nūrı hem burhān olur

 Ç 67a H 34a L 38a S 35a AE 21a B 37b O 46b V 90b Z 101b 

1  cān: cinn B / ḫūb: ḫoş L. 

2  hicrānda: miḥnetde O.

3  sūzumdan benüm: sūzından yanam B / -V.

4  keşf: şerḥ /-V.

5  -V

7  nūrı: tābı H, Z / hem: heb O.
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   24 *

 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

121 Pelās-ı ġam kime dāmān ise ey dil saña yeñdür 
 Yüzüñ döndürme yārüñden işigi çünki ḳıbleñdür 

232 Delerse delsün ey �āşıḳ dili tīġıyla ol dil-ber 
 Delerse baġrını delsün saña ne dil senüñ neñdür 

343 Ne yaraşmış güzel beñler yüziñde ol Ḥasan Şāhuñ 
 Hemānā ol güzel gözlüm güzeller içre bir beñdür 

454 Eger sen künc-i miḥnetde oturmaḳdan ṭaralursañ 
 Göñül gel �ışḳ kūyından senüñ ḥaddüñ degül geñdür 

565 Me�ānī ṣaydgāhında şikār almaġa �ārifl er 
 Bugün miḥnet ṭuzaġında Uṣūlī yine bir beñdür 

 Ç 67b H 30b L 35b S 28b B 34a O 42b V 92b Z 98a

*  Bu gazelin S’de 28b’de yalnız ilk iki beyiti vardır, gerisi 32a’dadır.

1  kime: -O

2  baġrını: baġrumı L.

3  güzel gözlüm: ḳara gözlüm S, O. 

4  kūyından: yolından L kūyında B. 

5  ṭuzaġında: duzaġında B. 
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   25

 mefāīlün mefāīlün feūlün

1 Seçer mi ādemi ḥayvān olanlar 
 Ne bilsüñ gevheri nā-dān olanlar

212 Cihānuñ mülk ü mālın hīçe ṣayar 
 Vücūdı şehrine sulṭān olanlar

3 Hümā-himmet gedālardur cihānda 
 Me�ānī kişverine ḫān olanlar

4 Gerekmez devlet-i dünyāyı ne’yler 
 Ḥaḳāyıḳ gevherine kān olanlar

525 Bu köhne tekyenüñ esrārın añlar 
 Bu meyden vālih ü ḥayrān olanlar

636 Bulur yol Ka�be-i maḳṣūda öñ soñ 
 Bu vadīlerde ser-gerdān olanlar

747 Ögüdüñ ṭutmaz ehl-i �ışḳ vā�iẓ 
 Ki uymaz cāhile �irfān olanlar

858 Yoluña git oturmaḳ ḳaṣdın itme 
 Bu evden tīz göçer mihmān olanlar

969 Müsellem ṭutdılar şi�rüñ Uṣūlī 
 Uṣūl-i naẓmda Selmān olanlar

 Ç 67b H 31a L 35b S 33a AE 18a B 34b O 43a V 90b Z 98a A1 87b

2  mülk ü mālın: māl u mülkin AE / ṣayar: ṣaymaz Z, A1, B / şehrine: mülkine B. 

5  bu meyden vālih u: şarāb-ı �ışḳ ile AE / 5. ve 6. beyitler L’de yer değiştirmiştir.

6  öñ soñ: āḫir AE.  

7  ṭutmaz: dutmaz B. 

8  git: gir A1.

9  ṭutdılar: dutdılar B / şi�rüñ: naẓmun AE naẓmında L / Uṣūl-i: Uṣūlī L. 
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   26

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Şol göñül kim ṣūretüñ naḳşı temāşāsındadur 
 On sekiz biñ �ālemüñ dā	im temāşāsındadur

222 Nice rūşen olmasun āyīneveş göñlüm gözüm 
 Kim dem-ā-dem ṭal�atuñ mihri tecellāsındadur

333 Her nefesde �ālem-i ḥüsnüñ durur seyrānumuz 
 Ḥamdü li’llāh bu delü göñlüm tesellāsındadur

4 Bir güzeller şāhına biñ cān ile ḳul oldı dil 
 Bu cihānuñ ne vezīrinde ne paşasındadur

545 Ṭañ mıdur ger gevher-i maḳṣūda olsa āşinā 
 Şol dil ü cān kim maḳāmı �ışḳ deryāsındadur

656 Her ne �āşıḳ kim ser-i kūyuñda ṭutmışdur vaṭan 
 Ḥaḳ Te�ālānuñ bugün firdevs-i a�lāsındadur

7 Can ataldan ḳaşlaruñ yāsına ḳurbān olmaġa 
 Çaḳ Uṣūlī ḳābe ḳavseynüñ ev ednāsındadur

 Ç 68a H 31a L 36b S 33a AE 18a B 38b O 43b V 91a Z 98b A1 88b

1  temāşāsındadur: temennāsındadur H, L, B, Z. 

2  kim: çün H, L, S, B, O, V, Z

3  bu: kim S.

5  maḳāmı: maḳām L, B.

6  tutmışdur: dutmışdur B / vaṭan: maḳām H, O mekān L, S, B.
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   27

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Fitnesi devr-i zamānuñ ol iki şehlādadur 
 Her ne deñlü kim belā bilürseñ ol bālādadur

222 Evc-i istiġnāda ol şevḳı göñülde ṭopṭolu 
 Sen bu māh-ı āsumānı gör ki �aksi mādadur

333 Ṣūretüñde dil ṣıfāt-ı Ḥaḳ görür Mecnūnı gör 
 Ẓāhiri Leylādur ammā bāṭını Mevlādadur
 
4 Aṣl-ı māhiyyātı her Bū Cehl-i cāhil añlamaz 
 Aḥmed-i Mürsel bilür şol sırrı kim eşyādadur

545 Ḥüsn-i ma�nīden ḫaberdār olımaz her kūr-ṭab� 
 İster iseñ ol kerāmet dīde-i bīnādadur

656 Nev-bahāruñ ma�nisin fehm eylemez zāġ-ı siyāh 
 Ḥālet-i mecmū�a-i gül bülbül-i şeydādadur

767 �Āşıḳ-ı şūrīde añlar zülf ü ḫālüñ ḥāletin 
 Dīde-i Mecnūna ṣor şol sırrı kim Leylādadur 

878 Ser-be-ser keẟret nuḳūşın āyet-i vaḥdet görür 
 Şol ki ḥarf-i ġayrden levḥ-i derūnı sādedür 

989 Merdüm-i ten-perverüñ dünyāyadur hep raġbeti 
 Ḳanda ise kāv-ı dūnuñ himmeti mer�ādadur 

1  zamānuñ: fenānuñ L / bilürseñ: var ise AE / ol: o Ç, L, S, AE, B, O, V, Z. 

2  �aksi: �aks B. 

3  görür: gören L / Ẓāhiri: Ẓāhiren AE, L, Z.

5  ma�nīden: eşyādan V ma�nīde B.

6  ma�nisin: ma�nide B / eylemez: idemez L, O, Z /siyāh: zāgān AE/ -V.

7  sırrı: ḥissi V.

8  be: te V, B / Şol: Ol O / gayrden: gayriden B / derūnı: derūn B. 

9  Ḳanda ise kāv-ı dūnuñ: Kāv-ı dūnuñ ḳanda ise V.



173Usûlî Dîvânı

10110 Sicn-i dünyā içre ẕevḳ-ı ma�rifetle �ārifüñ 
 Cismi dūzaḫdaysa cānı cennet-i me	vādadur

11211 Baḥr-ı eş�āruña ṭalsun ma�ni-i ḫāṣ isteyen 
 Ey Uṣūlī çün bulınmaz degme bir deryādadur

12 Ehl-i dillerden irer her gevher-i maḳṣūda el 
 Bu muḳarrer ma�den-i dürr-i ẟemīn deryādadur

 Ç 68a H 31b L 36a S 33b AE 19a B 35b O 44a V 88b Z 99a

10  cennet-i me	vādadur: cennetü’l-me	vādadur AE, H, S, B.

11  ṭalsun: dalsun B / ma�nī-i: gevher-i S / 11. ve 12. beyitler V’de yer değiştirmiştir.
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   28

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ey ṣoran sırr-ı ḥaḳīḳat ḳandadur cānuñdadur 
 Belki şol cānuñdaki deryā-yı irfānuñdadur

212 Geç geçenden hem gelen aḥvālden ṣorma ḫaber 
 Māżī vü müstaḳbeli cem� eyleyen ānuñdadur

3 Ẓulmeti ḳo ḳanda gidersen delīl it ḥaḳḳı kim 
 Gün gibi Allāh nūruñ remzi burhānuñdadur

4 Raḳḳ-ı menşūr āyetin ümmü’l-kitābuñ ma�nisin 
 Gözle kim ḥarf-i kelāmullāh Ḳur	ānuñdadur

525 Aç göñül levḥini vü ṭayy it zamānuñ defterin 
 Kā	ināt esrārı ḫod ser-cümle dīvānuñdadur

636 Ol Süleymānsın ki dīv almazsa mülküñ ḫātemin 
 Nīçe bin İskender ü Dārāb fermānuñdadur

747 Şāh-ı ḳudret ṣundı devlet ṣavlecānın destüñe  
 Dostum �āşıḳlaruñ hep başı meydānuñdadur 

858 Ẓāhir oldı ān-ı vechüñde şu	ūn-ı kün fekān 
 Ol cihetden külle yevmin hū senüñ şe	nüñdedür

9 Ey Uṣūlī hīçe ṣay kevn ü mekānuñ ḥāṣılın
 Ḥamdü li’llāh küntü kenzüñ gevheri kānuñdadur

 Ç 68b H 32a L 36b S 33b AE 19b B 35b O 44a V 89b Z 99a A1 87b

2  aḥvālden: aḥvālinden H.

5  esrārı: esrārını Ç, S, L / dīvānuñdadur: vīrānuñdadur B / 5. beyit H’de 9. beyitten öncedir.

6  Dārāb: Dārā B. 

7  ṣundı: ṣunıldı Z / destüñe: -O/ hep başı: başı hep Ç, H, L, S, AE, O.

8  şu	ūn: şükūn L / hū: bu H / hū senüñ: hüve fī L, B.
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   29

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ey ḥaḳīḳatden ḫaberdārum diyen Mevlā nedür 
 Çün şuhūduñ yoḳ durur bu itdügüñ ġavġā nedür  

212 Bu meleklerdür ki secde eylediler Ādeme 
 Arasında bunlaruñ İblīse istiẟnā nedür

323 Çünki türāb degül iseñ epsem ol ey nā-ḫalef 
 Ādem oġlıyam diyü bu itdügüñ ġavġā nedür 

434 Ey ki ādem-zādesin ādem nedür bildür baña 
 Hem aña ta�līm olan külliyyet-i esmā nedür 

545 Añladuñsa bād u ḫāk u āb u āteş aṣlını   
Anları cümle iḥāṭa eyleyen deryā nedür 

656 Kūh-ı Ḳāfuñ n’eydügin bildüñse ey eşyā-şinās 
 Cism-i ma�dūm ile mevcūd andaġı �anḳā nedür

767 Ger ẟübūtın nefy idüben bulmasa Ḥaḳdan vücūd 
 Zāhid-i ḫod-rā ne bilsüñ lā nedür illā nedür 

878 Fıḳh-ı ekberdür bunı fehm itmedüñse ey faḳīh 
 Bil saña lā yefḳahūn ile olan īmā nedür 

989 Mā ra	eytü şey	en illā ḳad ra	eytü rabbe fīh 
 Añladuñ mı Rabbüñi bildüñ mi ol eşyā nedür 

2  Bu: Nüh: Ç, AE, O, V, Z / istiẟnā: istiġnā L, B /A2 2. beyitle başlamaktadır.

3  türāb: serāb Z, A2, B / degül isen: degülsin B / bu itdügün ġavġa: yoḳladıġun Ç, H, S / 3. ve 4. 

beyitler H, AE, L, S, B, O, Z’de yer değiştirmiştir/ ġavġā: -O/ A2’de beyitler 2, 4, 5, 6, 3, 7 şeklinde 

olup diğerleri aynıdır.

4  ādem nedür bildür baña: şerḥ eyle ādem ḳıṣṣasın AE, S.

5  aṣlını: ḥālini O.

6  neydügin: ma�nisin V/ mevcūd andaġı: mevcūdātdaġı A1 / andaġı: andaki B.

7  ḫod-rā: ḫod-bīn B. 

8  itmedüñse: itmez iseñ Z / lā yefḳahūn: lā yenḳahū L.

9  illā ḳad ra	eytü rabbe fīh: ve illā ra	eytü’r-rabbe fīh Z, A2 / illā: ve illā B / kad -B, V, A1 / -O.
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10110 Hiss-i ḥayvānī çü a�mādur didi vaḥyinde Ḥaḳ 
 Rabbin idrāk eyleyen pes dīde-i bīnā nedür 

11211 Ey Uṣūlī kimse bilmez bu mu�ammā nüktesin 
 Gülşenīden bilmeyince �alleme’l-esmā nedür 

 Ç 69a H 32b L 37b AE 20a S 33a B 35b O 44b V 91a Z 99b A1 88a A2 97a

10  ḥiss-i: ḥüsn-i H / A1’de 9. beyitin ikinci mısraı ile 10. beyitin 1. mısraı yok, 9 ve 10 tek beyit gibi.

11  nüktesin: �uḳdesin AE, L, B, Z.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Ey baṣīretsüz göz aç aġyāra baḳma yāri gör 
 Māsivādan gözüñi yum ṭal�at-ı dīdārı gör

222 Baḳmaġıl bu kā	inātuñ cāme vü destārına 
 Bu dü-rengī perdenüñ içindeki settārı gör

333 Bu dükān içinde maḫfī dīde-i aġyārdan 
 Dil-berüñ �āşıḳlarıyla ḳılduġı bāzārı gör 

444 Varma gelme yoḳ durur Ḥaḳḳa eyā ṭālib hemān 
 Geç enāniyyet ṭarīḳinden bu remze varı gör

5 On sekiz biñ �ālemi devr eyleyen pergārda
 Bir durur hem merkez ü hem devr ü hem devvārı gör

6 Ejdehā-yı heft-serdür nefs-i ḫod-kām ey ġulām 
 Ceddüñi cennetden iḫrāc eyleyen ol mārı gör

757 Cevhere baḳ ḳılma a�rāżuñ ḫuṭūṭına naẓar 
 Bu ḫuṭūṭı seyr ḳıl ol noḳṭa-i seyyārı gör

868 Ey Uṣūlī perde-i pindārda maḥcūb idüñ 
 Saña sırrı bildüren ol kāşif-i esrārı gör

 Ç 69a H 32b L 37a S 34a AE 20a B 36a O 45a V 90a Z 100a A1 88a A2 97a

1  baḳma: görme O / gözüñi yum: yüzüñi gör O / ṭal�at-ı: ṭal�atı B / dīdārı: dildārı Ç.

2  cāme: cübbe B. 

3  ḳılduġı: itdügi O, V, B.

4  varı: dārı B / -O.

7  Cevhere baḳ: Cevherī ol Ç, AE, H, L, B, A1 / baḳ: ol O.

8  bildüren: keşf iden V / kāşif-i: kāşifi L / 7. ve 8. beyitler S’de yer değiştirmiştir / –H.



178 TENKİTLİ METİN

   31

 mefāīlün mefāīlün feūlün

1 Virürseñ cānuñı cānān senüñdür 
 Düşerseñ derdine dermān senüñdür 

212 Başuñ çevgān-ı �ışḳa ṭob iderseñ 
 Göñül bu �arṣa-i meydān senüñdür 

3 Çü vīrān eyledüñ mülk-i vücūdı 
 Dilā ol genc-i bī-pāyān senüñdür 

424 Ne ḥālet añlaya gülzārdan zāġ
 Hemān bülbül gül-i ḫandān senüñdür 

5 Semend-i ṭab� ile geçdi geçenler 
 Uṣūlī şimdilik meydān senüñdür 

 Ç 69b H 33a L 37b S 34b AE 20b B 36b O 45b V 92b Z 100a A2 97b

2  �arṣa-i: �aṣırda H �arṣada S, B.

4  añlaya: iñlese B. 
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   32

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Çın seḥerden yine enfās-ı ṣabā ḫoş-bū gelür 
 Yine ṣaḥrā-yı Ḫotenden bir güzel āhū gelür

222 Bir dem ey Eyyūb-ı miḥnet-dīde ḳaldur başuñı 
 Derdüñe dārü’ş-şifā-yı ġaybdan dārū gelür

333 Ṭoludur göñlüm gözüm mihrüñle māhum ṣanma kim 
 Ḳalbüme ġafl et girer yā çeşmüme uyḫu gelür

444 Deyr-i dilde ey ṣanem yād olsa nāmuñ bir nefes 
 Her bucaḳdan şevḳ ile bir na�ra-i yā hū gelür

555 Cān u dilde ḥüsnüñ envārı görünse ṭañ mı kim 
 Ḳara yirden gül biter seng-i siyehden ṣu gelür

666 Ādem olan sırr-ı esmādan ḫaber virse n’ola 
 Kāndan gevher çıḳar �ummāndan lü	lü	 gelür

777 Ger varam seyrāna dīdāruñsuz ey cān gülşene 
 Ḥaḳ bilür gülzār-ı cennetden baña ḳayġu gelür

888 Ṣoḥbet-i rindāna erenler edeb taḥṣīl ider 
 Ol ulu mey-ḫāneye varan kişi uṣlu gelür

999 Bu gülistān-ı cihāndan her kişi bir ḥaẓẓ alur 
 �Āşıḳa ḥüsn ü cemāl eṭfāle reng ü bū gelür

1  Yine ṣaḥrā-yı Ḫotenden: Var ise ṣaḥrā-yı Çīnden Ç, H, A2 Var ise deşt-i Ḫotenden L, O, V, A1.

2  ġaybdan: derdden AE / 2. ve 3. beyit L, B, V’de yer değiştirmiştir. 

3  girer: girüp L, B / çeşmüme: gözüme A1 / B’de 5. beyit.

4  yād: ẕikr A1 / Her bucaḳdan şevḳ ile: Derd ile her gūşeden AE. 

5  dilde: dilden AE, L / ṭañ mı kim: ṭañ degül Z / -A1.

6  virse: bilse L, B / 6. ve 7. beyitler H, L, V’de yer değiştirmiştir / B’de 9. beyit / -AE, A2.

7  varam: gidem L / seyrana: seyranda B / gülşene: gülşeni B.

8  varan: giden S / 8, 9, 10. beyitler A2’de yoktur ve bu sayfadan sonra kopukluk var / -AE, A1.

9  B’de 10. beyit. 
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10110 Dehşet idüp başumı görüp didi ṭolāb-ı çarḫ 
 Üstüme bir gün benüm āḫir bu ḳanlu ṣu gelür

11211 Çün belā yazmış ezelde kātib-i ceff e’l-ḳalem 
 Başuña āḫir Uṣūlī yazılan yazu gelür

 Ç 69b H 33b L 38a S 36b AE 21b B37a O 45b V 91b Z 100b A1 88b A2 97b

10  ṭolāb: dolāb B / bir gün: -S / āḫir: -S / bir gün benüm āḫir: āḫir benüm bir gün Z, A1 / 10, 11. beyit 

yer değiştirmiş Z / O’da 3. beyit / B’de 3. beyit / - Ç, AE, H, B, A1.

11  ezelde: ezelden L, B/ kātib-i ceffe’l-ḳalem: ceffe’l-ḳalem kātib A1 / Başuña āḫir Uṣūlī: Ey Uṣūlī başuña 

āḫir A1. 

 A1’de 11. beyitten sonra

“�Ārif ol esfellere ṣalma göñül şehbāzını”

 mısraı ile 7. beyitin ikinci mısraı yazılmıştır. 
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   33

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Mıṣr-ı ḥüsnüñ şimdiliḳ sulṭānı Yūsuf Bālidür 
 Cān ile ol ḫˇāce-i ḥüsnüñ ḳulı olmalıdur

2 Aġzuñ ile ḳāmetüñ zülfüñ benüm çoḳ sevdügüm 
 Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı baña dünyā mālıdur

323 Ḳan ile doldurdı aġzın yaramuñ bugün yine 
 Söyleşimez kimse ġamzeñle cihān ḳattālidür 

4 Söylenen dillerde şimdi Leylī vü Mecnūn degül 
 Zülfüñ ile bu dil-i dīvānenüñ aḥvālidür 

5 Kim durur dervīş Uṣūlī dir iseñ şāhum eger 
 Tekyegāh-ı miḥnetüñ bir iḫtiyār abdālıdur

 Ç 70a AE 21a H 34a L 38a S 35a B 37a O 46b V 93a Z 101a 

1  sulṭānı: sulṭān B / olmalıdur: ḳurbānıdur AE.

3  Söyleşimez: Söylemişüz B. 
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   34

 feilātün feilātün feilātün feilün

111 Ġamuñ ey cān dil-i ġam-ḫˇāruma ġam-ḫˇār yeter 
 Şeb-i miḥnetde baña derd ü elem-i yār yeter

222 Ṭa�n-ı aġyār baña yetdi be yārā sen de 
 Sīnemi tīġ-i cefāyile yeter yar yeter

333 �Āşıḳ-ı bī-ser ü pā n’eyleye serdārlıġı 
 Rif�at u mertebe Manṣūra ser-i dār yeter

444 Varını terk iden irişdi beḳā maḥfiline 
 Belī ser-menzil-i maḳṣūda sebük-bār yeter

555 Gel firāḳ ile helāk itme Uṣūlī ḳuluñı 
 Anı öldürmeġe ol ġamze-i ḫūn-ḫˇār yeter

 Ç 70a H 35b L 39b S 36a AE 21b B 38b O 48a V 93a Z 102b A1 89a

1  elem: belā H, L, B, Z gamuñ V.

2  yetdi be: yetme mi B.

3  �Āşıḳı: �Āşıḳ-ı B / mertebe: mertebeni L.

4  maḥfiline: menziline V / -Ç.

5  firāḳ ile helāk itme: helāk itme firāḳ ile B.
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   35 *

 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

121 Başuma işigüñ ṭaşı efendi tāc-ı �izzetdür 
 İtüñ ḳatında ḫor olmaḳ ḳapuñda ulı devletdür 

2 Ayaġuñ ṭopraġın ḳoyup cihāna pādişāh olmaḳ 
 Senüñ devletlü başuñçün baña devlet degül letdür 

333 Güzel gözlüm gözüm içinde ṣanma göz ḳarasıdur 
 Naẓarda intiẓāruñdan ḳoñılmış dāġ-ı ḥasretdür 

444 Bugün Ferhād-ı �ışḳam ben göñülde kūh-ı ġam senden 
 Baña ey Ḫusrev ü Şīrīn-dehen ṭaġlarca minnetdür 

555 Naẓīri yoḳdur ol serv-i revānuñ ṭoġrusı bu kim 
 Güzeldür çeşm ü ebrūsı daḫı ḳaddi ḳıyāmetdür  

666 Ne deñlü ni�met isterseñ bulınur ḫˇān-ı ḥüsn içre 
 Velākin �āşıḳuñ andan naṣībi derd ü miḥnetdür 

7 Dimişsin bizi sevmekden murādı ne Uṣūlīnüñ 
 Murādum senden ey meh-rū hemān mihr ü maḥabbetdür

 Ç 70a H 35a L 39a S 36a B 38b O 47b V 91b Z 102b

*  Ç’de gazel kenardadır. 

1  ṭaşı: daşı B / tāc-ı: baña H / �izzetdür: devletdür V, B / ulı: baña B, O, Z / devletdür: �izzetdür V, B.

3  gözlüm: gözle Ç / göz: kör B / Naẓarda: Naẓarla Ç Naẓar V. 

4  ü: -B / 4. ve 5. beyitler L’de yer değiştirmiştir.

5  daḫı: velī B, V, Z.

6  Velākin: Velīkin B. 
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   36

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Buldı �āşıḳ ceẕbe-i �ışḳ ile vecd ü ḥāller 
 Āḫir olmadı mı ey vā�iẓ bu ḳīl ü ḳāller

212 Ādem olmaz sırr-ı esmādan ḫaber duymaz kişi 
 Zāhidā terk olmayınca bu ḳabīḥ ef�āller

323 Şevḳ-ı dīdāruñla ey nūr-ı cemāl-i Muṣṭafā 
 Bir semā� itdüm ki cūşa geldiler abdāllar

434 Dār-ı dünyāda senüñ miẟlüñ güzel gelmez baña 
 Gerçi naḳḳāş-ı ezel yazmış güzel timẟāller

545 Kimdür olan müşterī biñ cān u biñ baş bir pula  
 �Işḳ bāzārında böyle çaġırur dellāllar

656 Gitdi ṣabr u gitdi ṭāḳat gitdi �aḳl u gitdi hūş 
 �Işḳ içinde başuma geldi �acā	ib ḥāller

767 Ma�rifet ehline çün gencīne-i �irfān yeter 
 Ey Uṣūlī ġam degül olmazsa mülk ü māller

878 Aldar alur dil metā�ın gözlerinden ṣaḳınuñ 
 Ḥüsn bāzārına gelmiş ol iki ḳattāller

 AE 22a L 38b S 35b H 33b B 37b O 46b V 89b Z 101b A2 97a

2  duymaz: bilmez Z dutmaz B /A2’de diziliş 1, 3, 4, 6, 5, 8, 2, 7 şeklindedir / H, O, V, Z, B’de 6. beyit.

3  cūşa: şevḳa L.

4  yazmış: yazdı B / timẟāller: emẟāller H.

5  bir pula: -O / 5. ve 6. beyitler B’de yer değiştirmiştir. 

6  gitdi �aḳl u gitdi hūş: gitdi hūş u gitdi �aḳl S, H, B, A2 gitdi heves u gitdi �aḳl V.

7  gencīne-i: kenzine-i H.

8  metā�ın gözlerinden: metā�ını gözinden AE, L, S, H / bāzārına: bāzārında B / -AE, H.



185Usûlî Dîvânı

   37

 mefūlü fāilātü mefāīlü fāilün

1 Gül gibi gülse reng-i ruḫı lālezār olur 
 Bir ẕerre içre iki hilāl āşikār olur

212 Sünbülleri ki gül yüzine tār u mār ola 
 Cān u göñül helākine her tārı mār olur

323 Ḫāl u ḫatuñ ki gün yüzüñi tutdı gūyiyā 
 Şa�r-ı siyāh-şeb güneşe perdedār olur

434 Biñ �āşıḳ olsa ḥüsnüñe çoḳ görme dostum 
 Bir gülsitānda bülbül-i şeydā hezār olur

5 Sīnemde çekdi tīr-i müjeñ şeklini gözüñ 
 Gören didi ki oḫ ne güzel yādigār olur

646 Baġlar yoluñı gitmege �azm itme sevdügüm 
 Ḳanlu yaşum ki ḳaṭresi biñ biñ ḳatār olur

757 Dā	im Uṣūlī ṭa�ne ṭaşın yirse ġam degül 
 Kim sengsār olan şecer-i mīvedār olur

 H 34b L 38b S 35b B 38a O 47a V 88b Z 102a

2  ola: olur B / her: –L.

3  tutdı: dutdı B / şeb-güneşe: devri güneşe L.

4  ḥüsnüne: senüñle S, L saña H / bülbül-i: ḥüsnüñle bülbül-i L, S.

6  sevdügüm: dostum L.

7  yirse: yise S / ġam: ṭañ S / -H, L.
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   38

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Uġramaz üstüme bu ben ḫāk-i derden incinür 
 Yüzüme baṣmaz ḳadem nūr-ı baṣardan incinür

212 Ey göñül āh eyleme yüzine ḳarşu ol mehüñ 
 Tāze gül yapraġıdur bād-ı seḥerden incinür 

323 Ḳıṣṣasını bu dil-i pür-ḫastenüñ yāre dimeñ 
 Göñli nāzükdür bunuñ gibi ḫaberden incinür

434 Yollar üzre ferş-i rāh olursa yüzler yiridür 
 Kim mübārek ayaġı ḫāk ü mederden incinür

545 Yoluña cān virmedür ẕevḳı Uṣūlīnüñ hemān 
 Pādişāhum sen anı ṣanma żarardan incinür

 H 35a L 39a S 36a O 47b V 93a Z 102a 

2  seḥerden: żarardan V.

3  pür-ḫastenüñ: pür-ġuṣṣamuñ B.

4  mübārek ayaġı: ayaġı ṭopraġı H / ü: -L.

5  ẕevḳı: ẕevḳ B / sen anı ṣanma: ṣanma sen anı L, B.
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   39

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Tīġ-i ḥasret cānuma kār itdi cānān bī-ḫaber
 Ben helāk oldum o ẓālim daḫı el-ān bī-ḫaber

2 Küfri ez-ber oḳıdur gerçi firāḳ-ı zülf-i yār
 Çekdügüm ġamdan velī ol nā-müselmān bī-ḫaber

3  Ġuṣṣa vü ġam gelmeden hecrüñ helāk itdi beni
 Bī-ḫaberdür var ise billāh yārān bī-ḫaber

4  Ẕevḳe dā	irdür ṣafā-yı cām-ı la�lüñ añlamaz
 Ṣūfi aḥmaḳ vā�iẓ-i şehr ise nā-dān bī-ḫaber

5 Ey Uṣūlī ṭañ degül raḥm eylemezse ḥālüme
 Çekdügüm derd ü belā vü ġamdan ol cān bī-ḫaber

 (Kıran 2011: 64 ) 
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   40

 mefūlü fāilātü mefāīlü fāilün

111 Dün ḳodı gitdi biz ḳulın ol yār-ı cānumuz 
 Ḥaḳḳā ki gelmemişdi gice yarı cānumuz 

222 Ḥasret ocaġı içre kebāb oldı cān u dil 
 Vā-ḥasretā ki gelmedi ol mihribānımuz

333 Fürḳatle aġlasañ beni öldüm ben ey refīḳ 
 Kim gitdi gelmedi daḫı rūḥ-ı revānumuz

444 Yā Rab nedür bu āteş-i cān-sūz dilde kim 
 Āh eyledükçe göklere aġar duḫānumuz

555 Ol şāha isterem ki varam �arż-ı ḥāl idem 
Yanına varıcaḳ dutılur bu zebānumuz

666 İki cihānda maṭlabumuz �ışḳ-ı dostdur 
 Sıġmaz kitāb-ı �aḳla bizüm dāsitānumuz

777 Ḳo manṭıḳ-ı kelāmumuzı müfti-i zamān 
 Bilmez me�ānisin ki bedī�dür beyānumuz

8 Olduḳ belā oḳına Uṣūlī nişāne kāş 
 Bārī cihānda olmasa nām u nişānumuz

 H 37b L 41b O 50b B 41a V 95b Z 105a A2 98b

1  biz: -Z / gelmemişdi: ḳalmamışdı A2 / yarı: ol yār-ı B.

2  mihribānumuz: mihmānumuz H, L, V, Z, B.

3  -B, V, Z, A2.

4  duḫānumuz: dehānumuz B. 

5  Yanına: Pāyına Ç, H / dutılur: dutuşur H, A2.

6  �aḳla: �ışḳa H.

7  kelāmumuzı: kelāmumuzuñ B / Bilmez: Fehm idemez H.
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   41

 müfteilün mefāilün müfteilün mefāilün

1 Ẓāhir ider ṣıfātını cilvede ḥüsn-i ẕātumuz 
 Ẕātumuzı kemāl ile zīnet ider ṣıfātumuz

212 Ḥüsn-i cemālüñ āyetin levḥ-i vücūda yazmaġa 
 Nūr-ı ezel midādumuz nūn u ḳalem devātumuz

323 Ḥaḳḳ u ḥaḳīḳat ehliyüz var ise ger baṣīretüñ 
 Gün gibi rūşen oḳınur āyet-ī beyyinātumuz

434 Biz de cevān-ı ṣāliḥüz pīr etegini ṭutmışuz 
 Ya�ni bu baḥr-ı dehrden Ḥıżr iledür necātumuz

545 Ḫor naẓar ḳılma bize ḳadrimüz uludur bizüm 
 Pādişeh-i dü kevnden yazıludur berātumuz

6 Bunda hümā-yı rūḥumuz cīfeye ṭālib olmadı 
 Ẕerre ḳadar ḫabaẟete düşmedi ṭayyibātumuz

7 Ṣūret ile bu �arṣada yil gibi yilerüz velī 
 �Ālem-i ma�niye göre ṭaġ gibidür ẟebātumuz

858 Zehr-i belā ile bizi besledi dehr māderi 
 Derd iledür dirligümüz şevḳ iledür ḥayātumuz

9 Ṭınma Uṣūlī söyleme niçe sır āşikār olur 
 Gizlü ḥadīẟini eger söyler ise rüvātumuz

 Ç 70b H 36a L 40a S 37a AE 22b B 39a O 48a V 93b Z 103a  A1 89a

2  S’de 9. beyit.

3  u: -B. 

4  ṭutmışuz: dutmışuz B / dehrden: dehrde L, B / iledür necātumuz: ile derecātumuz B.

5  ḳılma: itme AE / yazıludur: yazılur L.

8  māderi: māẕeri B / dirligümüz: dilegümüz B. 
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   42

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 �Işḳ ile tennūr-ı dilden cūş ider ṭūfān henūz 
 Bu gözümüñ yaşları deryā-yı bī-pāyān henūz

2 Şāh-ı �ışḳuñ taḫt-ı dilde ḥükm iderdi cān gibi 
 Mıṣr iline Yūsuf olmamış idi sulṭān henūz

3 Ez-ber oḳurdı göñül �ışḳuñ kitābın ḥarf ḥarf 
 İnmemişdi Ḥażret-i Peyġambere Ḳur	ān henūz

424 Ey dil ü cān mülkine ser-keşlenüp āteş uran 
 Ẓulm-i bī-dāda �aceb olmadı mı oran henüz

535 Fürḳatüñ nīşini çaḳ oḳ gibi urduñ cānuma  
 Çıḳmadı ḳaldı ḳara baġrumda ol peykān henūz

646 Cümle �ālem kām-rān şenlik ḳamu il memleket 
 Ḫāne-i dil ẓulm ü cevrüñle yatur vīrān henūz 

757 �Ömr irişdi āḫire buldı nihāyet rūzgār   
 Ey dirīġā bulmadı ġāyet şeb-i hicrān henūz

868 İrdi merhem herkese dārü’ş-şifā-yı ġaybdan  
 Bu oñulmaz derdüme bulınmadı dermān henūz

979 Ḳubbe-i çarḫa �alemler dikdi āhum āteşi 
 Almadı sūz-ı derūnumdan ḫaber nā-dān henūz

10810 Ka�be-i maḳṣūda yol buldı Uṣūlī her kişi 
 Tilbe göñlüm derd vādīsinde ser-gerdān henūz

 Ç 70b H 36a L 40a S 37a AE 23a B 39a O 48b V 93b Z 103a A1 90a A2 98a

1  dilden: dile L / Bu gözümüñ: Gözlerümüñ S /A2’de 5. beyitten başlar.

4  mülkine: mülkini B. 

5  cānuma: göñlüme V.

6  cevrüñle: derdüñle B / 4. beyitin 2. mısraı 6. beyitin 2. mısraı olarak tekrarlanmış Z.

7  bulmadı: olmadı Ç.

8  -B, O, V, Z.

9  dikdi: çekdi AE, H, L, B, V, Z / Almadı: Olmadı Ç.

10  Tilbe: Yine B / Bu beyitin 2. mısraı L’de yoktur.
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   43

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Ḳanı şol gün kim cemāl-i yār idi eglencemüz 
 Devletinde her cihetle var idi eglencemüz

222 Murġ-ı dil �ışḳ āyetin oḳurdı bülbüller gibi 
 Ḥüsn bāġında gül-i gülzār idi eglencemüz

333 Besler idi ṭatlu dillerle dili ṭūṭī gibi
 Mıṣr-ı cānda bir şeker-güftār idi eglencemüz

444 Cān u dil Mūsīyi ġarḳ itdi tecellī nūrına 
 Ṭūr idi seyrānumuz dīdār idi eglencemüz

5 Ṣoḥbetinde yoġ idi aġyārdan ḫavf u melāl 
 Ey Uṣūlī bir gül-i bī-ḫār idi eglencemüz

 Ç 71a H 36b L 40a S 37a AE 23a B 39b O 48b V 94a Z 103b A2 98a 

1  şol: ol AE.

2  gül-i: gül ü AE, H, B.

3  Besler: Söyler Ç.

4  Mūsīsi: Mūsīyi Ç, S.
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   44

 feilātün feilātün feilātün feilün

1  Muṭṭasıl ṣanma bizi cevr ü cefānuñ ḳulıyuz 
 Dostum gāh cefā gāhī vefānuñ ḳulıyuz

2 Şāh-ı ḥüsn olduñ ise devlete maġrūr olma 
 Hey begüm biz daḫı sizi yaradanuñ ḳulıyuz

3  Saña baş egmezüz āzādeyüz ey çarḫ ammā 
 Ṭoġrusın diyelüm ol serv-i revānuñ ḳulıyuz

4  Bir büt-i Çīne göñül virdük ise ey zāhid 
 Bize kāfir dime biz daḫı Ḫudānuñ ḳulıyuz

5 Çün beḳāsı yoġ imiş tāc u ḳabāyı n’idelüm 
 Bu fenā dünyede bir köhne �abānuñ ḳulıyuz

6  Kimisi şāh kimi beg kimi paşa geçinür 
 Ey Uṣūlī hele biz daḫı fülānuñ ḳulıyuz

 Ç 71a H 36b L 40a AE 23a B 39b O 49a V 94b Z 103b A1 89a A2 98a 

1  cefā gāhī vefānuñ: vefā gāh cefānuñ B / gāhī: gāh H, B.

3  Ṭoġrısun: Ṭoġrısun mı diyem H, A1 / ol: bir L / -A2.

4  büt-i: put-ı B / B’de 4. ve 5. beyit yer değiştirmiştir. 

6  şāh: şāh u H, L, Z, B.
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   45

 mefūlü fāilātü mefāīlü fāilün

1 Āvāreler felek-zedeler bī-nevālaruz 
 �Ālemde bir maḥabbet esīri gedālaruz

212 Abdāl-ı pā-bürehne mücerred ḳalenderüz 
 Ḳaḥbe cihāna baḳmayıcı pārsālaruz

323 Aldanmaduḳ bu memleketüñ tāc u taḫtına 
 Bu taḫt içinde biz de �aceb pādişālaruz

434 Her bir nefesde Ḥaḳḳ ileyüz Ḥaḳḳa uyaruz 
 Ey ḫˇāce ṣanma tābi�-i nefs ü hevālaruz

545 Fażl ile gerçi gün gibi meşhūr-ı �ālemüz 
 Yirde durur yine yüzümüz ḫāk-i pālaruz

656 Bīgāne olsa cümle cihān bize ġam degül 
 Şükr-i Ḫudā ki derdün ile āşinālaruz

767 Şīrāne ġār-ı vaḥdete gel sākin olalum 
 Bu rūbeh-i fenāyı niçe bir yuvalaruz

878 Ser-rişte-i murād ele girmez direz direz 
 Ten-cāmesini ġam maḳāsıyla paralaruz

9 Ḥablü’l-metīn-i Ḥaḳḳı bulup naḥnu aḳrebi 
 Duyduḳ Uṣūlī ṣanma Ḫudādan cüdālaruz

 Ç 71b AE 23b H 36b S 37b L 40b B 40a O 49b V 94b Z 104a A1 89b

2  Ḳaḥbe: Ḳaḥpe B. 

3  Aldanmaduḳ: Baş egmedük S.

4  nefs ü: nefs-i Ç, B.

5  �ālemüz: āfāḳuz L.

6  Şükr-i Ḫudā: Şükür Ḫudāya Ç, A1.

7  rūbeh-i: rūbe-i B. 

8  maḳasıyla: miḳrāżıyla B. 
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   46

 mefūlü mefāīlü mefāīlü feūlün

1 �Ālemde mey-i �ışḳ ile mestānelerüz biz 
 Ṭa�n eyleme zāhid bize dīvanelerüz biz

212 Dünyā evini künc-i ḫarābāta degişmiş 
 Bir genc-i fenā ṭālibi vīrānelerüz biz

323 Aldanmamışuz manṣıb u cāhına cihānuñ 
 Dervīşlerüz sākin-i mey-ḫānelerüz biz

434 Çün varlıġumuz ḫırmenini āteşe urduḳ 
 Bu mezra�a-i dehrde bir dānelerüz biz

545 Yer yoġ ise mescidde bize ġam degül ey dil 
 Çün mu�tekif-i gūşe-i ḫum-ḫānelerüz biz

656 Biñ zīnet iderse özini pīrezen-i dehr 
 Baş egmezüz ol ḳaḥbeye merdānelerüz biz

767 �Işḳ āteşine yanıcı pervāne degülsek 
 Billāh Uṣūlī bize di yā nelerüz biz

 Ç 71b AE 24a H 37a L 41a S 38a O 49b B 40a V 95a Z 104b A2 98a

2  degişmiş: degişdük B / fenā: beḳā H, V, Z. 

3  mey-ḫānelerüz: vīrānelerüz S.

4  bir dānelerüz: pervānelerüz B. 

5  bize: baña HL / ḫum-ḫānelerüz AE mey-ḫānelerüz S, Z büt-ḫānelerüz A2 kāşānelerüz B, V. 

6  Baş egmezüz: El virmezüz Z / ḳaḥbeye: ḳaḥpeye B / 6. beyitten sonra A2’de: 

Otdan yanasın ḳorḳa ne pervā bize zāhid

Aşḳ odına per yaḳıcı pervānelerüz biz

 şeklinde ilave bir beyit vardır. 

7  yanıcı: -O / bize: baña V, A2, B.
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   47 *

 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

121 Ütildi cān u dil naḳdi daḫı bu naḳş murād olmaz 
 Dirīġā şeş-der-i ġamda göñül ḳaldı küşād olmaz

2 Bu fānī dār-ı dünyāda ḫalāṣ olmaz belādan dil 
 Belī ġurbet diyārında ġarībüñ göñli şād olmaz

3 Ṭarīḳ-ı �ışḳda çekmek gerekdür derd u ġam bārın 
 Bunuñ gibi seferde bundan özge hīç zād olmaz

4 Kesilür niçe biñ başlar ṣorılmaz kimsenüñ ḳanı 
 Ki zīrā �ışḳ şehrinde iñen maẓlūma dād olmaz

535 Yetilmez birlige ger gitmez ise senlik ü benlik
  İkilik aradan ref� olmayınca ittiḥād olmaz

646 Cihānda ni�met-i �ışḳuñ ne bilsüñ ḳıymetin şol kim 
 Belā bāzārgāhında döne döne mezād olmaz

757 Ḳoyup bu nām u nāmūsı Uṣūlī rind-i bed-nām ol 
 Bilürsüñ ehl-i �ışḳ içinde bundan yaḫşi ad olmaz

 Ç 72a H 37a AE 23b L 41a S 38a B 40b O 50a V 95a Z 104b A2 98b

*  S’de bu gazel beyitlerinin ilk mısraları siliktir. 

1  bu: -B / naḳş: naḳş-ı B / -Ç.

5  5. ve 6. beyitler L’de yer değiştirmiştir.

6  ne: -AE.

7  rind-i: rind ü B / bundan: bunda B. 
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   48 *

 feilātün mefāilün feilün

121 Olımazmış bu cān cānānsuz 
 Hīç beden olabile mi cānsuz

232 Gitdi ol yār künc-i miḥnetde 
 Ḳodı ben ḫastesini dermānsuz

343 Gözümüzden ayırdı şem�-i ruḫın
 Bizi dīnsiz kodı bu īmānsuz

4 Ān u ḥüsnün virürdi cāna fürūġ 
 Hīç göñül olabile mi ansuz

5 Bülbülem gülşenüm cemālüñdür 
 Göñlüm eglenmez ol gülistānsuz

6 Yārsüz yıḳdı ġam göñül mülkin 
 Şehr ma�mūr olur mı sulṭānsuz

757 Ey Uṣūlī muḥāl imiş dirlik 
 Yārsüz şöyle kim beden cānsuz

 Ç 72a AE 24a H 37b L 41a S 37a B 40b O 50a V 95b Z 104b A2 99a

*  Gazel beyitlerinin ilk mısraları S’de siliktir.

1  cānsuz: ānsuz Ç, S.

2  ḫastesini: ḫastesin Ç.

3  Gözümüzden: Gözümüzde B / ayırdı: -O / bu: ol L, B / S’de gazelin 2. beyitten sonrası yoktur / -AE.

7  şöyle kim: nitekim L, V nite ki B / -Ç, H, S.
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   49 *

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ṣūretā gerçi nigāruñ rūy-ı ẕībāsındayuz 
 Līk ma�nīde ṣıfāt-ı Ḥaḳ temāşāsındayuz

2 Cümle eşyānuñ kemāhī añladuḳ māhiyyetin 
 Ya�ni kim esmā	-ı küllīnüñ müsemmāsındayuz

323 Ḳābilüz her ṣūrete āyīne-i eclā miẟāl
 Kim hüviyyet hāsınuñ �ayn-ı heyūlāsındayuz

434 Ehl-i ḥālüz çekmezüz māżī vü müstaḳbel ġamın 
 Biz ne imrūzında dünyānuñ ne ferdāsındayuz

545 Mest-i �ışḳuz geçmişüz leẕẕāt-ı fānīden temām 
 Dehr ḫˇānınuñ ne zehrinde ne ḥelvāsındayuz

656 Ey Uṣūlī �ārif-i a�rāf-ı �irfānuz bugün
 Ne caḥīminde ne ḫod firdevs-i a�lāsındayuz

 Ç 72a AE 24a H 38a L 41b S 29a B 41a O 50b V 96a Z 105b A1 89b A2 98b

*  İlk üç beyit S’de yoktur.

3  Ḳābilüz: Mā	ilüz B / heyūlāsındayuz: hevāsındayuz L / -A1.

4  çekmezüz: yimezüz L, B, O / müstaḳbel: istiḳbāl Ç, H, S, O, V, Z / imrūzında dünyānuñ: 

imrūzındayuz dehrün H, L, B, V di rūzındayuz dünyānuñ S imrūzunda bu dehrün A2.

5  temām: ḳamu AE, H.

6  a�rāf: �arrāf B / caḥīminde: cehennemde B.
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   50 *

 8+8: 16’lı hece

1 İki cihān terkin urduḳ fenālaruz fenālaruz 
 �Abāya nemede girdük fenālaruz fenālaruz

222 Bir nemed durur şālumuz kimse añlamaz ḥālümüz 
 Yücedür �aḳl u bilimüz fenālaruz fenālaruz

333 Ezel �ışḳıyla gelmişüz kendü ḥālümüz bilmişüz 
 Ölmezden evvel ölmişüz fenālaruz fenālaruz

444 Ḥālümüz bilür yaradan geçmişüz aġ u ḳaradan 
 Dönmezüz hīç bir bereden fenālaruz fenālaruz

555 Fülān böyledür dimezüz kimse ġuṣṣasın yimezüz 
 İşi ferdāya ḳomazuz fenālaruz fenālaruz

666 Ḳuş olup gökde uçaruz cān milketine göçerüz 
 Dirlik suyını içerüz fenālaruz fenālaruz

777 Ḥaḳ nūrına burhān olmış her bir derde dermān olmış
 Cānlar içinde cān olmış fenālaruz fenālaruz

888 Bunda teferrüce geldük ṣanma kim eglendük ḳalduḳ 
 Nice kerre doġduḳ öldük fenālaruz fenālaruz

*  İlk beyit S’de siliktir.

2  nemed durur: nemeddendür A2 / -Ç, S.

3  evvel: öñdin A2 / -Ç, AE, S.

4  aġ: zaġ B / bir bereden: bir yaradan HV; biz buradan B yārdan A2.

5  ġuṣṣasın: ḫaṣṣasın B. 

6  gökde: gökden B. 

7  nūrına: yolına L.

8  kim: -A1 / -B.
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919 Birezcik ḥālden ḥaylaruz erenler izin ṣoylaruz 
 Ma�nī deñizin boylaruz fenālaruz fenālaruz

10210 Uṣūlīyem diyü gelmiş göñül istedügin bulmış 
 Ḳaḥbe felekden öc almış fenālaruz fenālaruz

 Ç 72b AE 25a H 38a L 42a S 29a B 41a O 51a V 96a Z 105b A1 89b A2 98b

9  boylaruz: soylaruz L, B.

10  istedügin: istegini V, B / Ḳaḥbe: Ḳaḥpe B / almış: itmiş L / 10. beyit A1’de şöyledir:

Uṣūlīyem diyü gelmiş ḳaḥbe felekden öc almış

Göñül istedügin bulmış fenālaruz fenālaruz 
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   51

 fāilātün fāilātün fāilün

1 Terk-i tecrīdüz ḳabādan geçmişüz 
 �Ābid-i Ḥaḳḳuz riyādan geçmişüz

2 Merd-i ma�nī �alleme’l-esmā bizüz 
 Ḥaḳḳı bildük māsīvādan geçmişüz

313 Cev-be-cev bildük muḥaṣṣal �ālemi 
 Ḥāṣılı bād-ı hevādan geçmişüz

4 Ḳulıyuz āl-i �abānuñ faḳr ile 
 Faḫr idüp tāc u ḳabādan geçmişüz

5 Terk-i meydense ṣafāsı ṣūfinüñ 
 Rind-i mey-ḫˇāruz ṣafādan geçmişüz

6 Ey Uṣūlī tāc-ı �ışḳuñ serdedür 
 Sırr-ı pinhānuz serādan geçmişüz
 
 Ç 72b AE 25b

3  ḥāṣılı: mā-ḥaṣal AE.
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   52

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Çekmege kendüme kūyuñ itlerini bir nefes 
 Yaraşur anlara ḳılsam rişte-i cāndan meres

222 Evvelā cānın fidā ḳılsun belālar tīrine
 �Işḳ meydānında şol fāris kim oynadur feres

333 Ṭa�n-ı aġyār ile rāh-ı �ışḳdan dönmez göñül 
 Aḳsa deryā bir yaña māni� olımaz ḫār u ḫes

444 Bāġ-ı cennet �āşıḳa dīdārsuz dūzaḫ olur 
 Bülbül-i şūrīdeye gülsüz çi gülşen çi ḳafes

555 Yaḳa yaḳa �ışḳ odı küllī kül itdi cānumı  
 Āteş urdı ḫırmen-i Mūsīye āḫir bu ḳabes 

666 Ḫasteyem derdüñle ancaḳ bir nefes varur gelür 
 Gel yetiş rūḥum ki görem seni bāri bir nefes

777 Ey Uṣūlī kārbān-ı cān u dil rıḥletdedür 
 Vaḳtidür sen de fiġān u nāleñi ḳılsañ ceres

 Ç 73a AE 25b H 38b L 42a S 29a B 41b O 51b V 96b Z 106a A1 90a A2 99a

1  ḳılsam: itsem V.

2  oynadur: oynada L.

3  -Ç, AE, H, L, B, O, Z, A2.

4  olur: gelür AE, L, A2, B.

5  odı: -O.

6  ancaḳ: cānā B / seni bārī: bāri seni B / bārī: āḫir AE.

7  nāleñi: nāleyi Ç, L, S.
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   53

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Dest-i ḳudret küntü kenzüñ gencīn iẓhār eylemiş 
 Gün gibi ẕerrāt-ı kevni ġarḳ-ı envār eylemiş

2 Faḳrı ref� itmiş ġaniyy-i muṭlaḳ olmış her vücūd
 Şāh-ı vaḥdet genc-i maḫfīsin çü īẟār eylemiş

3 Almış u ṣatmış yine kendüye kendü ṣan�atın 
 Kendü mülkinde yine kendüyi der-kār eylemiş

4 Niçe yüz biñ göz gören bir ṣūret itmiş āşikār 
 Yine kendü ḥüsnine kendin ṭaleb-kār eylemiş

515 Kimini keẟret ḫayālātında ḥayrān eyleyüp 
 Kimisin esrār-ı vaḥdetden ḫaberdār eylemiş

626 Şaşmaġıl endāzeden bir ḫaṭdur ancaḳ ġāyeti 
 Seyr ḳılmış noḳṭasın devrinde pergār eylemiş

737 Ey Uṣūlī ceẕbesin ṣalmış muḥīṭ-i lem-yezel 
 Ḳaṭre iken cānuñı deryā-yı dür-bār eylemiş

 Ç 73a AE 26a H 39a L 42b S 29b B 39b O 51b V 96b Z 106b A1 90b A2 99a

5  Kimini: Kimisin V/ Kimisin: Kimini V.

6  ḫaṭdur ancaḳ ġāyeti: -O / Seyr: Dūr S.

7  dür-bār: diyār L, S.
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   54

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Dilde ḫaylīden ḫayāl-i zülf-i dil-ber var imiş 
 Cānum içinde yatur biñ başlu ejder var imiş 

222 Olmadın levḥ u ḳalem daḫı ḫaṭ-ı ma�şūḳ ile 
 Levḥ-i dilde yazılu dīvān u defter var imiş

333 Yaḳdı āh-ı āteşīn ile cihān mülkin göñül 
 N’eylesün bī-çārenüñ baġrında aḫker var imiş

444 Kāfir itdiler beni feryād bu büt-ḫānede 
 Dīn u dil ġāret ider sīmīn ṣanemler var imiş

555 Ey dirīġā hīçe ṣatdum ḳıymetini bilmedüm 
 Āb u ḫākümde benüm bir pāk-gevher var imiş

6 Secdeler eyleñ gelüñ abdāllar kim bunda bir 
 Tekye-i Ḥaḳda ṭırāş olmış ḳalender var imiş

7 Zāl-i dünyāya göñül virme Uṣūlī var iriş 
 Gülşenī dirler vilāyet içre bir er var imiş

 Ç 73b AE 26a H 39a L 42b S 29b B 41b O 52a V 98a Z 106b A1 90b A2 99b

1  Cānum: Ḫānum V.

2  ma�şūḳ: ma�rifet O.

3  āh-ı: āhum H / mülkin: ḫalḳın B, O / baġrında: ḳalbinde Z / B’de 3. ve 4. beyitler yer değiştirmiştir 

/ -Ç, AE, S, A1.

4  ġāret ider: ġāret-geri B, Z ġāretleri L.

5  ḫākümde: ḫākden L.
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   55

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Ḳapdı göñlüm Yūsufın gürg-i belā ḫānum yetiş
  Ḳurtar anı gel �Alīlik eyle arslanum yetiş

222 Şāh-ı miḥnet her ṭarafdan ṣaldı ġam leşkerlerin
 Cān u dil mülki ḫarāba vardı sulṭānum yetiş

333 Ḫaste yatur ġam bucaġında seni özler göñül 
 İntiẓār ile helāk oldum meded cānum yetiş

444 Gül yüzüñsüz ġam ḫazānında belālu bülbülüñ 
 Göñli açılmaz gel ey tāze gülistānum yetiş

555 Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳıçün Uṣūlī bendeñi 
 Ġamdan āzād eyle ey serv-i ḫırāmānum yetiş

 Ç 73b AE 26b H 39b L 43a B 42a O 52a V 98a Z 106b A1 91b A2 99b

1  ḫānum: cānum H, B, A1 / �Alīlik: �Alīk Ç.

2  ṣaldı: çekdi O / mülki ḫarāba vardı: virdi ḫarāba mülkini L. 

3  cānum: ḫānum Ç, B, V, A1, A2

4  ḫazānında: bucāġında AE. 

5  Ġamdan: Ġamda L.
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   56

 feilātün feilātün feilātün feilün

1  Ḫāk-i rāhuñda ẕelīl oldıġumuz �izzet imiş 
 İtlerüñ ḳulluġın itmek bir ulu devlet imiş 

2  Mest ü bī-ḫod gezer idüm görüp aḥvālümi yār 
 Didi hey yār görüñ �ışḳı ne ḫoş ḥālet imiş

3 Āteş-i �ışḳa düşelden berü bildüm bunı kim 
 Vā�iẓüñ nār-ı cehennem didügi fürḳat imiş

4  Ey göñül çoḳ sözi ḳo keẟret-i eşġāli ḳoyup 
 Künc-i �uzletde oturmaḳ ne güzel vaḥdet imiş

5 �Āşıḳ olalı göñül olmadı ġamdan ḫālī
 Be Uṣūlī bu maḥabbet didügüñ miḥnet imiş

 Ç 73b AE 27a H 39b L 43a B 42a O 52b V 97b Z 107a A1 91a A2 99b

1  rāhuñda: rāhuñdan B / İtlerüñ ḳulluġın: İtlerüñe ḳulluḳ A1.

2  mest ü: mest-i Ç, V / hey yār görüñ: yārā gör e Ç, A1 / �ışḳı ne ḫoş: ne �aceb H / ḫoş: güzel Ç, A1, B.

4  �uzletde: vaḥdetde Ç / güzel: �aceb Z.
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   57

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ayaġuñ ṭopraġı nūr-ı dīde-i ḥavrā imiş 
 İşigüñ her bāb ile firdevsden a�lā imiş

212 Seyre vardum dün ser-i kūyuñda ḫˇāb almış beni 
 Düşde gördüm yatduġum yir cennetü’l-me	vā imiş

3 �Ār ḳılma ben gedādan kim nihāyet diyeler 
 Bir şeh-i �ālī-cenābuñ ḳulı bir ednā imiş

424 Ṣayd olur ser-pençe-i şāhīn-i �ışḳa n’eylesün 
 Ḳāf-ı ḳudretden tutalum kim göñül �anḳā imiş

535 Ṭayanurdum �ışḳa āḫir yaḳdı maḥv itdi beni 
 Ben �aṣā ṣanurdum anı ol ḫod ejderhā imiş

646 Ey fenā bāzārı içre cān virüp derd almayan 
 �Ömrüñüñ sermāyesi bī-sūd u bī-sevdā imiş

757 �Ārif ol esfellere ṣalma göñül şeh-bāzını 
 Murġ-ı ḳudsīnüñ maḳāmı �ālem-i bālā imiş

868 Ey Uṣūlī sen ḳara ṭopraḳdan alçaḳsın velī 
 Bārekallāh sözlerüñ gevher dilüñ deryā imiş 

 Ç 74a AE 27a L 43 H 39b B 42b O 52b V 97b Z 107a A1 90b A2 100a

2  yir: bir B. 

4  ṣayd olur: maḥv olur A1 dutılur V / ḳudretden: ḳudretde B / tutalum: dutalum B.

5  Ben �aṣā ṣanurdum: Biz �aṣā ṣanurduḳ Ç, Z / 5 ve 6. beyitler L, B, O, V, Z, A1, A2’de yer değiştirmiştir 

/ -B, O.

6  virüp: ṣatup L, B, Z / �Ömrüñüñ: �Ömrüñ B / bī-sud u bī-sevdā: sūdı yoḳ sevdā L / 6. beyit H’de 4. 

beyitten sonradır.

7  7 ve 8. beyitler H, Ö, L, B, O, V, Z, A1, A2’de yer değiştirmiştir / -AE.

8  sözlerüñ: kim sözün V.
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   58

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ḥaḳ Te�ālā ḥüsnüñi bir tāze gülzār eylemiş 
 Ey niçe bülbülleri ol gülşene zār eylemiş

2 Ṣūretüñ āyātını yañlış oḳurmış müdde�ī
 Aḥsen-i taḳvīme gör şeyṭānı inkār eylemiş

3 Gel gel ey rūḥum ki uş sensüz helāk oldı göñül 
 Ayrılıḳ bī-çārenüñ çaḳ cānına kār eylemiş

414 Ḳāmetüñüñ sidresin ṭūbāveş iden müntehā 
 Cānı ol serv-i hevā-baḫşa hevādār eylemiş

525 Gevher-i maḳṣūd elvirmiş Uṣūlīye yine 
 Naḳd-i cānı ayaġuñ tozına īẟār eylemiş

 Ç 74a AE 27a H 40a L 43a B 43a O 53a V 98a A2 99b

4  ol: sen B / 3. ve 4. beyitler H, Ö, B, Z, A2’de yer değiştirmiştir.

5  elvirmiş: elverdi B. 
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   59

 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Şerār-ı nār-ı �ışḳuñdan ṭolupdur cism ü cān āteş 
 Ḫas u ḫāşāke irişse yaḳar virmez amān āteş

222 Bir avuç ṭopraġum ḳaldı miyān-ı āb u āteşde 
 Eridi ṣu gibi baġrum yürekde oldı ḳan āteş

333 Yaḳar bir gün çıḳar ṭāḳ-ı semānuñ burc u bārūsın 
 Şerār-ı nār-ı āhum kim idindi nerdübān āteş

444 Eger müştāḳ-ı dīdāruñ cemālüñ görmeye yārin 
 Bir āh idem ki sūzından ṭola bāġ-ı cinān āteş

555 Ben ol şem�-i cihān-sūzam çerāġ-ı �ālem-efrūzam 
 Sözüm sūzından olmışdur dehānumdan zebān āteş

666 Dirildüm sūz-ı �ışḳuñdan ḥayāt-ı cāvidān buldum 
 Meger ser-çeşme-i cāndur derūnumda yanan āteş

777 Ger āhum olmasa yaşum ḫarāb eylerdi dünyāyı 
 Yaşum olmasa āhumdan dolardı hep cihān āteş

888 Sipend ü �ūdveş yaḳdı yüregüm �ışḳ odı dilde
  Nefes urduḳça feyż ider cihāna būy-ı cān āteş

999 Uṣūlī vaḥdet-i �ışḳuñ kemāl-i i�tidālinden
 Ne ġarḳ itdi cihānı ṣu ne ḫod ḳıldı zebān āteş

 Ç 74b AE 27b H 40a L 43b B 43a O 53a V 97a Z 107b A1 91a A2 100a

1  ṭolupdur: ṭolıdur L.

2  ḳaldı: ḳaldum V, B / āteşde: āteşden Ç, S / Eridi: Eritdi B / baġrum: ḳanum L / oldı: ḳaldı AE.

3  Yaḳar bir gün çıḳar: Çıḳar bir gün yaḳar V, Z, A1.

4  bir āh idem ki: bir āh ide ki H, AE, B, O, Z, A1, A2, bir āh ki ide ki Ç / ṭola: dola B.

5  B’de 7. beyit.

 5. ve 6. beyitler AE, H, L, B, O, Z’de yer değiştirmiştir.

6  B’de 5. beyit.

7  hep cihān: cism ü cihān B / 7. ve 8. beyitler Z’de yer değiştirmiştir / B’de 8. beyit. 

8  sipend ü: sipend-i B / dilde: deldi B / urduḳça: ürdükçe B / A1’de beyitlerin dizilişi 1, 2, 3, 6, 7, 4, 5, 

8, 9; A2’de 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 5, 9 şeklindedir / B’de 6. beyit.

9  ḳıldı: itdi V ḳaldı L.
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   60

 feilātün feilātün feilātün feilün

1 Be bu bāzār-ı cihānuñ ḳurı dükkānına yūf 
 Çenber-i çarḫına vü günbed-i gerdānına yūf

212 Olısar seyl-i fenādan çü ḫarāb āḫir-i kār 
 Günbed-i çarḫına vü ḳaṣr ile eyvānına yūf

323 Dürilür çün ḳamu defterleri ṭūmār gibi 
 Dehr sulṭānlarınuñ defter ü dīvānına yūf

434 Olımaz çünki şebīḫūn-ı ecelden māni� 
 Hāy ile hūyına vü leşker ü sulṭānına yūf

545 Çünki mihmānına her loḳmada biñ zehr virür 
 Felegüñ kāse-i çīnīsine vü ḫˇānına yūf

6 Bu cihān beglerinüñ ehl-i kemāle dā	im 
 Ḳurı taḥsīnine vü itdügi iḥsānına yūf

757 Derd ü miḥnetle helāk oldı Uṣūlī çün kim 
 Şimdiden ṣoñra ṭabībüñ daḫı dermānına yūf

 Ç 74b AE 27b H 40b L 44a B 43b O 53b V 98b Z 108a A1 91b A2 100a

2  Beyitin 2. mısraı AE’de: “Günbed-i ḳaṣrına vü çenber-i eyvānına yūf” şeklindedir.

3  çün: çü L.

4  Hāy ile: Hāyına B.

5  her: bir VB.

7  miḥnetle: hecr ile AE /çün kim: miskīn AE, V / ṭabībüñ: ṭabībüm L.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Çün ḳıyām itdi ezelde ḳāmet-i bālā-yı �ışḳ 
 Yir yirin ḳopdı ṣadā-yı Rabbiye’l-a�lā-yı �ışḳ

222 Çarḫa girdi çarḫ u eşyā dutdı bir kezden semā�  
 Çünki çalındı ezel bezminde bir dem nāy-ı �ışḳ

333 Dil nefaḫtü fīhi min rūḥī deminden cān bulur 
 Ṣūr-ı İsrāfīlveş ḳılsa ṣadā ṣurnāy-ı �ışḳ

4 Yine ṣaldı sāyesin devlet hümāsı başuma
 Yine ḳıldı göñlümüñ Ḳāfın maḳām �anḳā-yı �ışḳ 

545 Seylden leşker çeküp ḳaldurdı āteşden �alem 
 Yaḳdı vü yıḳdı vücūdum �ālemin Dārā-yı �ışḳ

656 Yā ilāhī ben bir avuç ṭopraġa senden meded 
 Aḳdı geldi üstüme cūş eyleyüp deryā-yı �ışḳ

767 Yine ṭoldı �ālem içre her ṭarafdan hāy u hūy 
 Var ise girdi melāmet şehrine rüsvā-yı �ışḳ

878 Pāy-ı iḳdām ile bil başa varılmaz kūh-ı derd 
 Ḳaṭ� olınmaz ḳuvvet-i bāzū ile ṣaḥrā-yı �ışḳ

989 Derd imiş dermān-ı �āşıḳ derde dermān it hemān 
 Derd-i derd dermān dimiş bu derde budur vāy-ı �ışk

1  ezelde: ezelden B, O / Yir yirin: Bir birin B.

2  dutdı: itdi L döndi B, O, Z.

3  Dil: Çün O / ḳılsa: ṣalsa B.  

5  leşker: �asker A2 / Yaḳdı vü yıḳdı: Yıḳdı vü yaḳdı Ç, B, V, A1, A2 / vücūdum: diyārın L, B, O, A1 / 

�ālemin: göñlümüñ L, B, O, A1 / Dārā-yı: derya Ç. 

6  V’de 6. beyitten sonra beyitlerin dizilişi, 8, 9, 7, 10, 12, 13, 11, 15, 14, 16; A1’de 8, 9, 10, 12, 11, 7, 

13, 15, 14, 16 şeklindedir.  

7  ṭoldı: doldı B / �ālem içre her ṭarafdan: her tarafda �ālem içre H, O / hāy u hūy: hūy u hāy V, Z, A1.

8  7. ve 8. beyitler V, A1’de yer değiştirmiştir.

9  derd-i derd: derddür L, V / dimiş: imiş B.  
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10110 Ḫāk-i cismüm ẕerre ẕerre raḳṣa girdi şevḳden  
 Çün tecellī eyledi mihr-i cihān-ārā-yı �ışḳ

11211 Var durur �ālemde her ṣūretde bir ma�nī-i ḫāṣ 
 Līk ṣūret �ālemine ṣıġmadı ma�nī-yi �ışḳ 

12312 Ḳaṭrede deryā-yı ẕerrāt içre mihr-i enveri 
 Seyr ider ger dīde-i �irfān açar dānā-yı �ışḳ

13413 Ka�beyi büt-ḫāneden farḳ eylemezse vechi var 
 Dost dīdārın görür her yirde çün bīnā-yı �ışḳ

14514 Bir faḳīrüz kim ġınāmuz var �anādan çün bizi 
 İtdi müstaġnī iki �ālemden istiġnā-yı �ışḳ

15615 Ḳaṣd idicek ka�be-i maḳṣūda kūy-ı vaḥdete 
 Bir ḳademde irişür pāy-ı cihān-peymā-yı �ışḳ

16716 Ey Uṣūlī ḥādiẟāt eṭfāli bir bir yügrişür
 Var ise girdi melāmet şehrine rüsvā-yı �ışḳ
 
 Ç 75a AE 28a H 41a L 44a B 43b O 56b V 98b Z 108a A1 109a A2 100b

10  -O.

11  ma�nī-yı: mīna-yı B.

12  Ḳaṭrede: Ḳaṭreden B / enveri: �ālemi H, L, B, O, A2 /açar: aça AE, L, Z, ile B /11 ve 12. beyitler A1’de 

yer değiştirmiştir. 

13  Ka�beyi büt-ḫāneden: Mescidi mey-ḫāneden A1 / büt: put B / eylemezse: idemezse L eylemese B / 

Dost: Yār Ç.

14  Bir: Biz L, B / �anādan: ġanādan B / çün: kim AE, H, L, B, Z / �ālemden: �ālemde H, B. 

15  kūy-ı vaḥdete: �āşıḳ şevḳ ile AE / maḳṣūda kūy-ı vaḥdete: maḳṣūda kūyuñ O maḳṣūd kūy-ı A1.

16  eṭfāli: eṭfāl Ç/ yügrişür: -O şehrine: kūyuna Ç / rüsvā: yaġmā B.
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   62

 mefāilün feilātün mefāilün feilün

1 Yine dil āyinesinüñ ġubārı var ancaḳ 
 Şikeste ḫāṭırumuñ inkisārı var ancaḳ

212 Zamāne ḫırmenine ḳorḳaram ki āteş ura 
 Duḫān-ı āhumuñ odlu şerārı var ancaḳ

3 Tenümde ẕerre ḳadar ḳalmadı ḥayāt eẟeri 
 Hemān bu ḫaste dilüñ āh u zārı var ancaḳ

424 Beḳā meyini gözet baḳma cām-ı gerdūna 
 Bu ḫum ḫamrınuñ ey dil ḫumārı var ancaḳ

535 Uṣūlī balı belādur bu dehr-i pīrezenüñ 
 Gülinde ḫārı vü gencinde mārı var ancaḳ

 Ç 75b AE 28b H 41b L 44b B 44a O 57a V 100a Z 108b A1 92a A2 101b

2  Duḫān: Dehān B. 

4  cām: ḫum Ç, AE /4. beyit -H.

5  dehr-i pīrezenüñ: zehr-i pür-zehrüñ L / pīrezenüñ: pīrzenüñ B.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Ḫāṭırum cem�iyyetin itdi perīşān ayrılıḳ 
 Ayrılıḳ ḳıldı baña dünyāyı zindān ayrılıḳ

222 Nitekim �āşıḳlara cennet cemāl-i yār olur 
 Ayrılıḳdur ehl-i derde nār-ı sūzān ayrılıḳ

333 Ey niçe dürri ṣadefden ayırup ḳıldı yetīm 
 Ey niçe göz yaşın itdi baḥr ü �ummān ayrılıḳ

4 Ayırup cān Yūsufın ḳardaşcuġından eyledi 
 Saña itdügin baña ey Pīr-i Ken�ān ayrılıḳ

545 Bāġ-ı �ıyşumı ḫazān itdi semūm-ı ḳahr ile 
 Ey yüzi gül ḳāmeti serv-i ḫırāmān ayrılıḳ

656 Nev-bahārum yüregüm ṭaşdan aġaçdan berk iken 
 Şol ḫazān yapraġı gibi itdi lerzān ayrılıḳ

7 Naḳd-i �ömri ḫarc idem dirdüm metā�-ı vaṣluña 
 Ey dirīġā araya düşürdi hicrān ayrılıḳ

868 Yıḳdı vīrān eyledi göz göre göñlüm şehrini 
 Göreyin tīz günde olsun böyle vīrān ayrılıḳ

979 Eyleyüp şem�-i şebistāndan cüdā pervāne-vār 
 Odlara yaḳduñ Uṣūlīyi oda yan ayrılıḳ 

 Ç 75b AE 29a H 41b L 45a B 44a O 54b V 99b Z 109a A1 91b A2 101a

1  ḳıldı: itdi H, Z.

2  cemāl-i: cemali B / derde: �ışḳa AE.

3  dürri: dürr B / baḥr ü: baḥr-i B. 

5  ḫazān itdi semūm: semūm itdi ḫazān O / ḳāmeti: kāmet L.

6  ṭaşdan: daşdan B / -AE.

8  şehrini: mülkini L, B.

9  yaḳduñ: -O.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Siyeh sünbüllerüñ çīni göñül murġına aġ ancaḳ 
 Nice cān ḳurtara miskīn �aceb müşkil duzaġ ancaḳ 

222 Açılsun göñlüñ ey fāriġ yüri sen seyr-i bāġ eyle
 Bu gülşende benüm dā	im naṣībüm derd ü dāġ ancaḳ

333 Fenā iḳlīmine �azmüñ olursa yolda çoḳ ġam çek 
 Doyunca ey göñül azıḳ götür menzil uzaġ ancaḳ

444 Dimişsin �ıyşı telḫ olsun ġam u ġuṣṣam yisün dā	im 
 Efendi ḫaste cānuma benüm ol bal u yaġ ancaḳ

555 Ölürken tāze cān buldum ki görüp ḫastesin dimiş 
 Uṣūlī derdmendi gör daḫı bī-çāre ṣaġ ancaḳ

 Ç 76a AE 29b H 42a L 45b B 44b O 55a V 100b Z 109a A2 101a 

1  miskīn: yā Rab Z / �aceb: ḳatı O. 

2  sen: var AE.

3  azıḳ: ıraġ B. 

4  �ıyşı telḫ: telḫ-i �ışḳ Ç telḫ-i �ıyş H, L, B, O, Z, A2 / ġuṣṣam: ġuṣṣa B.

5  gör daḫı: gördüm mi Ç.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Her kimüñ bir sencileyin Yūsuf-ı Ken�ānı yoḳ 
 Göñli bir mıṣr-ı fenādur kim anuñ sulṭānı yoḳ

222 Ḥālüme kāfirler itdi raḥm sen raḥm itmedüñ
 Böyle miydi �ahdümüz ey dīni yoḳ īmānı yoḳ
 
3 Cānın aldı ġam dil-i bī-çārenüñ feryād kim 
 �Arż-ı ḥāl itmege ol şāh-ı cihāna cānı yoḳ

434 �Işḳ bāzārında meyl itme viṣāl-i dil-bere
 Bir metā�-ı vaṣlı gördüñ mi k’anuñ hicrānı yoḳ

545 Bir dem imiş rūz-ı vuṣlat ey Uṣūlī bilmedük 
 Āh kim fürḳat şebinüñ ḥaddi vü pāyānı yoḳ

 Ç 76a, AE 29b H 42a L 45b S 43a B 44b O 55a V 100b Z 109b A1 92a A2 100b

1  bir: kim B / fenādur: eskisidür O, V, Z, A1, A2 eskidür ÇB / kim anuñ: gūyiyā S / kim: bir L, B.

2  itdi: eyler S / ey: aç hey S a A1 / dīni: -L.

4  meyl itme: aldanma S / vaṣlı gördün mi: vaṣl bulunmaz ki S / vaṣlı: vaṣl B.

5  Bir dem imiş: Bir degilmiş O / rūz-ı: devr-i Ç, S / bilmedük: bilmedüm V / vü: -AE / bu beyitin ilk 

mısraı S’de:

“Bir dem imiş doymaduḳ geçdi Uṣūlī rūz-ı vaṣl” 

 şeklindedir. 
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

1 Diyār-ı ġurbete düşdüm bu yād illerde yārüm yoḳ 
 Beni ġam ḫāksār itdi meded bir ġam-güsārum yoḳ

212 Bu mātemlerde üstüme gözümdür aġlayan ancaḳ 
 Ölürsem nār-ı hicrānuñdan artuḳ bir yanarum yoḳ

323 Belā-keş öksüzem derd ile miḥnetdür ḳarındaşum 
 Ġam ile ġuṣṣadan artuḳ daḫı ḫˇīş u tebārum yoḳ 

434 Begüm zībā cemālüñe göñülden �āşıḳam �āşıḳ 
 Gerek öldür gerek dirgür severüm iḫtiyārum yoḳ

5 Hemīşe sāye gibi pāyuña düşmek diler göñlüm 
 Nic’idem sensüz ey serv-i revānum hīç ḳarārum yoḳ

6 Beni bir görme ey Leylī-ḫırāmum ġayrilerle tek 
 Başumı kāse-i Mecnūn gibi ṣı inkisārum yoḳ

747 Ne işüm var benüm taḳvā ile zühd ile ey zāhid 
 Uṣūlīyem benüm bī-kārlıḳdan özge kārum yoḳ

 Ç 76a AE 30a H 42b L 46a B 45a O 55b V 100a Z 110a A1 92a A2 100a

2  hicrānuñdan: hicrānuñda B. 

3  artuḳ: özge AE ġayrı Z ayru A1 / daḫı ḫīş u: daḫı bir ḫīş A1 / 2. ve 3. beyitler L, B, Z, A1, A2’de yer 

değiştirmiştir. 

4  gerek öldür: gerek dögdür L, B. 

7  benüm: bugün Ç, H, A1 / bī-kārlıkdan: bī-gānelikden L.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Yüz çevir dār-ı fenādan cisme baḳma cāna baḳ 
 Vaḥşiler gibi gel ey ḥayvān yeter yābāna baḳ

2 �Ārif ol bir ẕerrede yüz biñ meh-i tābānı gör 
 Ḳaṭre-i nā-çīz içinde cünbiş-i �ummāna baḳ

323 Ger ulü’l-ebṣār iseñ levḥ-i vücūduñda bugün 
 Māni vü Erjengi gör naḳş-ı Nigāristāna baḳ

434 Almaḳ isterseñ eger dürr-i ḥaḳā	ıḳdan ḫaber 
 Şol göñülde mevc uran deryā-yı bī-pāyāna baḳ

545 Vech-i pāküñde Ḥaḳ iẓhār-ı kemālāt eyleyüp 
 Nice göstermiş ṣıfātın āyet-i raḥmāna baḳ

656 Ḫor baḳma her nemed-pūşa ṣaḳın ey muḥteşem 
 Her gedāyı Ḥıżr gör her şaḫṣa dervīşāne baḳ

767 �Işḳ çevgānına �āşıḳlar başın ṭob eylemiş  
 Ey Uṣūlī merd iseñ sen daḫı bu meydāna baḳ

 Ç 76b AE 29b H 42b L 45b B 45a O 55b V 99b Z 109b A1 91b

1  yābāna: hayvāna Ç.

3  Ger: Ḳo L, B / Māni vü: Cānib-i A1.

4  -A1.

5  eyleyüp: eylemiş B, Z.

6  gedāyı: geda-yı B

7  çevgānına: meydānına B.
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   68

 8+8: 16’lı hece

111 Gözüm yaşı ṭaşdı yine himmet eyleñ himmet eyleñ 
 Düşdüm belā deñizine himmet eyleñ himmet eyleñ

222 Coşdı delü göñül coşdı deryālara dolup ṭaşdı 
 Ġam deñizi başdan aşdı himmet eyleñ himmet eyleñ

333 Çıḳmışdur baġrumda başlar seyl oldı gözdeki yaşlar 
 Engine ṣaldum yoldaşlar himmet eyleñ himmet eyleñ

444 Bir vefāsuz göñlüm aldı dönüben yirlere çaldı 
 Göñül miḥnetlerde ḳaldı himmet eyleñ himmet eyleñ 

555 Doġrı yolına varanlar Ḥaḳ dīdārını görenler 
 Hey meded gerçek erenler himmet eyleñ himmet eyleñ

666 Hey yidiler ḳırḳlar birler ḥāżır gā	ib olan pīrler 
 Çaġırdugum gerçek erler himmet eyleñ himmet eyleñ

777 Ayrıldum yārdan Uṣūlī meded delü oldum delü 
 Āh pīrüm Muḥammed �Ali himmet eyleñ himmet eyleñ

 Ç 76b AE 30b H 43a L 48a S 44b B 47a O 58a Z 10a A1 93a A2 102b

1  yine himmet eyleñ himmet eyleñ: yine kimseler gelmez gözüme Z.

2  dolup: doldı AE döndi B, O, A1.

3  sel: Nīl Z / 2. ve 3. beyitler S’de yer değiştirmiştir. 

4  yirlere: egnine O.

5  Doġrı: Ṭoġrı B /gerçek: görçek B. 

6  birler: üçler L, B

7  Āh: A B Ey L, O, A, B Hey Z / pīrüm: gerçek AE, H, L, B / 6 ve 7. beyitler: -A1 / A2’de diziliş 7, 5, 

6 şeklindedir / -S.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

1 Selāmet ol benüm rūḥum ki ben ḫāke selām itdüñ
 Yine bu sicn-i dünyāyı bana dārü’s-selām itdüñ

212 İrişdi ḫaste cānuma selāmuñdan selāmetler
 Hemīşe şād ol ey şāhum ġarībi şad-kām itdüñ

323 Cevāba ḳādir olmadum ki �aḳlum gitdi ḥāletden
 Bu deñlü añladum ancaḳ ki bir ḫoşça kelām itdüñ

4 Dehānuñdan çıḳan sözler meger kevẟer şarābıdur
 Ki bir cür�ayla cānumı yine mest-i müdām itdüñ 

535 Aparduñ göñlini ḫalkuñ ḳoparduñ fitneler yir yir
 Ḳıyāmet ḳāmetüñle çün benüm rūḥum ḳıyām itdüñ 

646 Ḳapuñda ḫor u zār idüm itüm diyü ulularduñ
 Bu ben bed-nāmı ḫalḳ içre bu nām ile be-nām itdüñ

7 Ne siḥr itdüñ ne ḫoş ṭatlu dilüñ var pādişāhum kim
 Yine bir sözle kendüñe Uṣūlīyi ġulām itdüñ

 Ç 77a AE 30b H 43a L 46a S 44b B 45b O 56a V 101a Z 110b A1 93a A2 101b

2  ey şāhum: şāhum Ç, AE, H, S / şād-kām: şādukām B.

3  Bu: Şu S, O, A1. 

5  Aparduñ: Uçurduñ Ç, H açarduñ B / ḳoparduñ: ḳopar Ç /5. ve 6. beyitler A2’de yer değiştirmiş.

6  ulularduñ: ululaduñ AE, O, A2, B.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Yoḳ yire geldüñ bugün bizümle ġavġā eyledüñ 
 Var ise öldürmege bizi mudārā eyledüñ

222 Ẓulm ile urduñ cefā ṭaşını yıḳduñ göñlümi 
 Ḫayra girdüñ bir ḫarāb-ābādı iḥyā eyledüñ

333 Bir nefes çıḳmaz ġam-ı �ışḳuñ göñülden dostum
 Sanki ol sevdāyı ḳalbümde hüveydā eyledüñ

444 Oldı ṣan ṣırça sarāy içinde bir �ālī maḳām 
 Çünki çeşmümden ḫayālüñ ḫayline cā eyledüñ

555 Ey gözüm nūrı vü göñlümüñ sürūrı şükr kim 
 Geh gözümde cā vü geh göñlümde me	vā eyledüñ

666 �Īd-ı vaṣla irmege cānuñı ḳurbān itmeden 
 Ḳaṣd ḳılduñsa göñül olmaz temennā eyledüñ

7 Ṣu gibi her yaña aḳma ey nihāl-i serv kim 
 Bu Uṣūlīnüñ gözi yaşını deryā eyledüñ

 Ç 77a AE 31a H 43b L 46a S 44a B 45b O 56a V 101b Z 110 A1 93b A2 102a

1  bizi: bize B. 

2  ṭaşını: daşını B / bir: ol S.

3  ḳalbümde: göñlümde B, O, V.

4  �ālī: şāha Ç, B, V şāh A1.

5  -AE, A1.

6  irmege: girmeye AE / cānuñı: cānumı B / itmeden: itmedin B / ḳılduñsa: itdüñse AE / göñül: dilā Ç, 

H, S. 
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Ḳullarumdandur diyü ben çākeri yād eyledüñ 
 Ḫayra girdüñ gūyiyā bir bende āzād eyledüñ

222 Yıḳmış idüñ göñlümi yapduñ yine raḥm eyledüñ
 Ey Ḫalīlüm Ḥaḳ bilür bir Ka�be bünyād eyledüñ

333 Derd ile ölmiş yaturdum geldüñ ey cān ḥālüme 
 Luṭf idüp bir ölmişüñ rūḥın yine şād eyledüñ

444 Mezra�-ı cāndan göñül bir cevce ḥāṣıl ḳılmaduñ 
 Bu hevāda ḫırmen-i �ömrüñi ber-bād eyledüñ 

555 Ġam beyābānın maḳām itdüñ aña ey pīr-i �ışḳ
 Bu Uṣūlīyi �aceb vādīye irşād eyledüñ

 Ç 77b AE 32a H 44b L 47b S 42b B 46b O 57b V 102b Z 111b A1 93a A2 102b

1  gūyiyā: -O.

2  yıḳmış idüñ: yıḳmışdur Ç /eyledüñ: itmedüñ O / Eh: Ey B. 

3  ḥālüme: yanıma AE, H cānına O/ rūḥın: cānın L.

4  Bu: Yoḳ B, Z / cāndan: cānda ey L / cevce: ḥabbe B, O, V, A1, A2 / ḳılmaduñ: itmedüñ AE.

5  Bu: Yoḳ V, A2, B.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Güzel olan gün gibi ālī-cenāb olmaḳ gerek 
 Bī-naẓīr ü bī-bedel bir āfitāb olmaḳ gerek 

222 Lebleri iḥyā-yı �Īsādan ḫaberler keşf idüp 
 Ḫaste cāna her sözi şāfī cevāb olmaḳ gerek

333 Bī-güneh �āşıḳlar öldürmekde tīr-i ġamzesi 
 Her ḫaṭā kim işleye �ayn-ı ṣavāb olmaḳ gerek

444 Her diyāra kim irişse rūy u mūyından eẟer 
 Ṭopraġı misk ü ṣuyı anuñ gül-āb olmaḳ gerek

555 Ḥāṣılı maḥbūblardan gün gibi mümtāz olup 
 Encüm olsa ḫūblar ol māh-tāb olmaḳ gerek

6 Ey göñül ṣabr u ḳarār olur mı rāh-ı �ışḳda 
 Her nefesde �āşıḳuñ işi şitāb olmaḳ gerek

767 �Işḳdan ẕevḳ eyleyüp bir leẕẕet almaḳ isteyen 
 Döne döne ġam tenūrında kebāb olmaḳ gerek

878 Mesken-i künc-i ḳadīm olmaġa göñlüm ḫānesi 
 Dā	imā seng-i ḥavādiẟden ḫarāb olmaḳ gerek

989 Ḳadr ile başuñ göge irsün dir iseñ gün gibi 
 Şevḳ ile yüzüñ ayaḳlarda türāb olmaḳ gerek

10 Manṭıḳuñdan ger beyān itseñ me�ānī keşf olur 
 Ey Uṣūlī her kelāmuñ bir kitāb olmaḳ gerek

 Ç 77b AE 31a H 43b L 46b S 42b B 46a O 56b V 100b Z 111a A1 92b A2 102a

1  gün: beg H.

2  idüp: ide Ç, H.

3  �āşıḳlar öldürmekde: �āşıkuñ öldürmege Ç, L, A1, S / 2. ve 3. beyit AE’de yer değiştirmiştir. 

4  irişse: irişe B / rūy u mūyından: būy-ı rūyından A1 / rūy u: mūy S / misk: müşk L, A1.

5  maḥbūblardan: maḥbūblarda B / māh-tāb: āfitāb AE, B.

7  leẕẕet: ḥālet Ç, S, H.

8  göñlüm: göñlüñ S / ḥavādiẟden: ḥavādiẟle H, Z

9  dir iseñ: dirsün B / gün gibi: ey göñül V, Z / şevḳ: �ışḳ Ç, H, S / 8. ve 9. beyitler S, O, A1’de yer 

değiştirmiştir.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Bāġ-ı şādīdür dile ey bend-i ġam bāġuñ senüñ 
 Uyarur baḫtum çerāġın sīnede dāġuñ senüñ

212 Dāġ-ı derdi bu derūnuñ kūhı kāha ṣaymadı 
 Ḫoş döyer ey dil külüng-i miḥnete daġuñ senüñ

323 Gülsitān-ı kūy-ı dil-berden ırılma ey yaşum 
 Kim bu gülzār içre lāzım geldi ırmaġuñ senüñ

434 Ḳurtulup ḫākī ḳafesden irişürseñ kūyına
 Ol durur ey murġ-ı dil �ālemde uçmaġuñ senüñ

5 Ḫoş yudarsın zehr-i ḳahr ile belālar cāmını 
 Ey Uṣūlī çekmeye bir kimse ayaġuñ senüñ

 Ç 78a AE 31b H 44a L 47a S 44a B 46a O 57a V 102a Z 111b A2 102b

2  derdi: derdin AE derd ile O / kūhı kāha ṣaymadı: kūhı ṣanma kāha ṣaydı H / dāġuñ: zāġuñ Ç 

vücūduñ B.

3  dil-berden: cānāndan AE.

4  ḫākī: ḫāk-i Ç, B / dil: cān O, L.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Ḳo aġyārı gel ehl-i derd ile yār olmaḳ isterseñ 
 Cefā çek �ışḳ ile yār-ı vefādār olmaḳ isterseñ 

2 Belālar ejdehāsından yüzüñ döndürme ey ṭālib 
 Cihānda genc-i maḳṣūda ṭaleb-kār olmaḳ isterseñ

323 Ġam-ı �ışḳ ile bīmār ol belālar iḫtiyār eyle 
 Eger şol yaralu göñlüñe tīmār olmaḳ isterseñ 

434 Göñülden derde düş bu kār u bārı cümle terk eyle 
 Benüm dīvāne göñlüm gibi bī-kār olmaḳ isterseñ

5 Ṣatup dermānuñı derd al melāmet şehri içinde 
 Delü göñlüm gibi rüsvā-yı bāzār olmaḳ isterseñ

646 Sözin işitme her dīvüñ gel ögren ehl-i dillerden 
 Süleymān Manṭıḳu’ṭ-ṭayrına �Aṭṭār olmaḳ isterseñ

757 Belā çek zehrler yut kimseye hergīz ḫaber virme 
 Uṣūlī sen de bu sırdan ḫaberdār olmaḳ isterseñ 

  L 47a B 46b O 57a V102a Z 112a A1 92b A2 102b

1  �ışḳ: derd A1.

3  şol: bu Z.

4  derde düş bu kār u bārı: derdüñle düş bu kārı B / derde düş: �āşıḳ ol Z / cümle: -O. / 3. beyitin 2. 

mısraı ile 4. beyitin ilk mısraı: -A1.

6  ögren: işit Z / dillerden: dillerde B.

7  sen de: gibi B, O, A1, A2.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

1 Gözüñ aydın yine ey dil ki geldi māh-ı tābānuñ 
 Helāk olmış idüñ ġamdan hele geldi yine cānuñ

212 İrişmez çünki ol māha nedür bunca fiġān ey dil 
 Elüñ alup seni göge çıḳarmaz ḫod bu efġānuñ

3 İrişmesün viṣālüñ �īdine dil ey kemān-ebrū  
 İşigüñde eger biñ cān ile olmazsa ḳurbānuñ

424 Gülistān-ı cemālüñ kim kitāb-ı ḥüsn ü behcetdür 
 Ḳomadı revnaḳın ey dil Bahāristān u Bostānuñ

5 Biḥamdillāh ṣafā bulduḳ cemāli Ka�besin gördük 
 Uṣūlī gerçi fürḳatde yedük zaḫmın muġaylānuñ

 Ç 78a AE 32a H 44a L 47a S 44a B 46a O 57b V 102b Z 111b A1 93b A2 102a

2  ḫod bu: çünki L.

4  revnaḳın: -O / dil: gül AE, H, O, A2. 
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ḥālümi tā �āşık-ı zār olmayınca bilmedüñ 
 Derdümi derde giriftār olmayınca bilmedüñ

212 Ḫār-ı ġamdan ben belālu bülbülüñ çekdüklerin 
 Sen de bir serve hevādār olmayınca bilmedüñ

323 Gūşe-i miḥnetde ben kelb-i ḥaḳīrüñ ḥālini 
 Ṣubḥa dek derd ile bīdār olmayınca bilmedüñ

434 Ġamzeden leşker çeküp şehr ü vilāyet yıḳmaġı 
 Bu göñül taḫtında ḫünkār olmayınca bilmedüñ

545 �Işḳ şehrinde melāmet ehlinüñ sulṭānlıġın 
 Sen de bī-nāmūs u bī-�ār olmayınca bilmedüñ

656 �Āşıḳ olmayınca ey dil şevḳ u ẕevḳi duymaduñ
  Ḥālet-i Manṣūrı berdār olmayınca bilmedüñ 

767 Cān virmek bir yarar yoldaşa ma�ḳūl olduġın 
 Çaḳ ġam-ı cānān ile yār olmayınca bilmedüñ

8 Ṭab�-ı dür-bāruñ Uṣūlī baḥr-ı �irfān olduġın 
 Sözlerüñ lü	lü	-i şehvār olmayınca bilmedüñ

 Ç 78a AE 32b H 44b L 47b S 42a B 47a O 58a V 101b Z 112a A1 93a A2 102b

2  ġamdan: ġamda V / serve: serv-i B.

3  Gūşe-i: Kūçe-i S / kelb-i: gelüp B / 3. ve 4. beyitlerin ikinci mısraları O’da yer değiştirmiştir.

4  leşker: ḫancer B / yıḳmaġı: yıġmaġa B. 

5  sulṭānlıġın: şeydālıġın B, A1 / 5. ve 6. beyitler H, L, S, B, O, V, Z, A1, A2’de yer değiştirmiştir / -AE.

6  Manṣūrı: Manṣūra B.

7  virmek: yidürmek H, L, B, V, A2 / cānān: dildār Z, A1, B.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ey boyuñ ṭūbā vü ḫāk-i āsitānuñ selsebīl 
 Ayaġuñ ṭopraġına cānum fidā ḳanum sebīl

2 Ay u gün cümle melekler ḥüsnüñe taḥsīn oḳur 
 Bārekallāh zī-cemāl-i aḥsen ü ḥüsn-i cemīl

313 Ḳāmetüñdür aḥsen-i taḳvīme burhān-ı ṣaḥīḥ 
 Ṣūretüñ Allāhu nūr āyātına rūşen delīl

424 Dīdeden cūş eyleyüp mevc ursa eşküm ṭañ mı kim 
 İnne demmī ḳad ġalet fi’l-ḳalbi min nāri’l-ġalīl 

535 Cānı terk eyle cihānı añma bu şehr-i �ışḳ durur
 Ḳātiline bunda �ādetdür diyet virür ḳatīl

646 Bu ribāṭ-ı köhnede sālik nice ḳılsun ḥużūr 
 Ṭoḳunurken gūşına āvāze-i kūs-ı raḥīl

757 Ka�be-i maḳṣūdı pinhān eyleyüp gösterdi dost 
 Herkese bir maḳṣad u her şaḫṣa bir dürlü delīl

868 Mā	il olur sükkere ṭūṭī vü encāsa kelāġ 
 Lāġ ṣanma bu sözi el-cins ile’l-cinsi yemīl

979 Gir göñül Ḳāfına �anḳā-yı ḥaḳā	ıḳ ḳıl şikār 
 Ey Uṣūlī dām-ı tezvīr ü riyādur ḳāl u kīl

 Ç 78b AE 32b H 45a L 48a S 45a B 47b O 58b V 103a Z 112b A1 93b

3  Ḳāmetüñdür: Ḳāmetüñdür B / Allāhu: āyāti Ç / 2. ve 3. beyitler A1’de yer değiştirmiştir.

4  cūş eyleyüp mevc ursa eşküm: mevc ursa cūş eyleyüp O / - Ç.

5  cihān: cihānı H, S / - Ç.

6  ḳılsun: itsün AE / ḥużūr: ḳarār O, V, A2 / Ṭoḳunurken: Doḳunurken B /gūşına: -S.

7  delīl: sebīl Ç, B.

8  sükkere: şekkere B / ṭūṭī vü: ṭūṭī-yi B. 

9  Gir: Gel O / tezvīr ü riyādur: tezvīr-i deryādur H.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Tīr-i mihr-i yār ile ey dil ser-ā-ser revzen ol 
 Dā	imā ey ḫāne-i tārīk anuñla rūşen ol

222 Ebr gibi aġlasun çeşmüm ḳo hergiz gülmesün 
 Ey gül-i bāġ-ı leṭāfet tek cihānda sen şen ol

333 Cānı peksin ḳatlanursın derde ey göñlüm velī 
 Döyemezsin nār-ı hicrāna gerekse āhen ol

444 Ey göñül dīvānesin terk eyle sen cān u teni 
 Saña yaraşmaz ḳabā �uryān u bī-pīrāhen ol

555 Çün fenā itdi ḳabā-yı �ömrümi dest-i ecel 
 Ey kefen ben ḫaste-i �uryāna gel pīrāhen ol

666 Tekye-i �ışḳa gir ey abdāl-ı dil ḳo Ka�beyi 
 Hey yabān dīvānesi cehd eyle sen de evden ol

777 Ger dilerseñ ġamdan āzād olasın bu bāġda 
 Ey göñül gel ṣad-zebān u lāl hem-çün sūsen ol

8 Esb-i devletden düşersin ḫāk-i ġūra ser-nigūn 
 Ey şeh-i devrān gerek Dārā gerekse Behmen ol

989 Fehmüñi terk itmedin fehm idemezsin ey faḳīh 
 Remzini �ışḳuñ gerek �āḳil gerekse gevden ol

10910 Bönligi ḳo benligi terk eyleyüben ol şehüñ 
 İtlerinden olmaġa sa�y it Uṣūlī sen sen ol

 Ç 78b AE 33a H 45a S 45b L 48b B 47b O 58b V 103a Z 113a A1 94a A2 103a

1  yār: -O.

2  şen: sen B, O.

3  beksin: peksin B / derde ey gönlüm: miḥnete ey dil B / Döyemezsin: Döymeyesin Ç.

4  terk eyle señ: terk eyle bu AE terksin Ç.

       4. ve 5. beyitler L’de yer değiştirmiştir /5. ve 6. beyitler H, S, A1, A2, B’de yer değiştirmiştir / - AE.

6  gir: gel AE, O / cehd: sa�y AE /cehd eyle sen de: sen daḫi cehd it H, L, S, B, A1, A2 / evden: odun B.

7  gel: -H /zebān u: zebān ol L.

9  Bu beyit sadece Z’de vardır.

10  Bunluġı ḳo benligi: Benligi vü bunluġı AE.
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 8+8: 16’lı hece

111 Göñül geç olmaz hevādan gel ġurbete gidelüm gel 
 Uçur ḳuşı bu yuvadan gel ġurbete gidelüm gel

222 Gezelüm Şāmı Ḳonyāyı meded Allāh deyu deyu 
 Ḳo bu vefāsuz dünyāyı gel ġurbete gidelüm gel

333 Ḳıyalum baş ile cāna yaşumuz boyayup ḳana 
 �Işḳ odına yana yana gel ġurbete gidelüm gel 

444 �Ahd ile peymān güdersin ṭas ṭas aġular yudarsın 
 Bir vefāsuzı n’idersin gel ġurbete gidelüm gel

555  Yüregüme doḳundı oḳ derdüm öküş miḥnetüm çoḳ  
Bizi bunda esirger yoḳ gel ġurbete gidelüm gel

666 Ġam ṭopṭolu cānda tende ḥużūr ḳalmadı vaṭanda   
 Göñlümüz eglenmez bunda gel ġurbete gidelüm gel

777 Terk eyle yārı yoldaşı gözetme ḥāli ḥāldāşı 
 Aḳıdup gözlerden yaşı gel ġurbete gidelüm gel

888 Doyunca gördüm fürḳati ḥālüm yatlu derdüm ḳatı 
 Çekmezüz biz bu miḥneti gel ġurbete gidelüm gel

999 Gel varalum ṭoġrı yolı bir pīre diyelüm belī 
 Bunda n’eylersin Uṣūlī gel ġurbete gidelüm gel

 Ç 79a AE 33b H 45b L 48b S 45a B 48a O 59b V 103b Z 113a A2 103b

1  geç: -L / ġurbete: ġurbetde B / A2’ de diziliş, 1, 3, 4, 2, 7, 5, 6, 8, 9 şeklindedir.

2  Şāmı: Şām u B / ġurbete: ġurbetde B / H, V’de 7. beyitten, L’de 6. beyitten sonradır / -AE.

3  baş ile: başına H / �Işḳ: Derd O, V, Z, AE, H, L, B, A2 / ġurbete: ġurbetde B.  

4  ġurbete: ġurbetde B.

5  derdüm öküş miḥnetüm çoḳ: derd ile miḥnetlerüm çoḳ Ç, S, A1 / ġurbete: ġurbetde B.

6  cānda tende: tende cānda L / ġurbete: ġurbetde B / 6 ve 7. beyitler Z’de yer değiştirmiş.

7  Aḳıdup gözlerden: Gözlerden aḳıdup B, O, A2 / ġurbete: ġurbetde B / 7 ve 8. beyitler L’de yer 

değiştirmiş.

8  fürḳati: yāri O / biz: -H / ġurbete: ġurbetde B / -Ç, AE, S, L, A1. 

9  varalum: görelüm B gidelüm V / ġurbete: ġurbetde B.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Şöyle beñzer ten libāsın çāk idüp �uryān olam 
 Bu küdūret cismi maḥv idüp ser-ā-ser cān olam

212 Bāṭınumda muḫtefī olan ma�ārif dürlerin 
 �Āleme īẟār idem bir baḥr-ı bī-pāyān olam

323 Eyleyüp cān-ı �azīzi çāh-ı hestīden ḫalāṣ
 Bu vücūdum mıṣrına Yūsuf gibi sulṭān olam

434 Ders idem esmā	-yı küllīden melā	ik ṣaff ına 
 Ger ḳoyup evṣāf-ı ḥayvāniyyeti insān olam

545 Çün ḫarāb olmaḳ muḳarrerdür ṭılısm-ı kün fekān 
 Bāri yegdür şimdiden şol genc içün vīrān olam

656 Rıḥlet itse cān �adem rāhına ṭoġrı vaḳtidür 
 Bu müsāfir-ḫāne-i ġamda niçe mihmān olam

767 Yā ilāhī menzil-i maḳṣūda irgür rāhumı 
 Niçe bir bu vādi-i ḥayretde ser-gerdān olam

878 Ey ṭabīb-i cān u dil �ālemde derdüñ var iken 
 Ḥāşe li’llāh kim varam ben ṭālib-i dermān olam 

9 Nāme-i �ālemde ḫaṭ çekdüm vücūdum nāmına 
 Yiridür ger defter-i �uşşāḳda �unvān olam 

2  ma�ārif: me�ānī H, L, B, O, A1 / idem: idüp H / bir: -L.

3  mıṣrına: mülkine S.

4  ṣaffına: ḫaylına B, O / evṣāf-ı: evsāfı L. 

5  olmaḳ: -H / tılısm-ı: ẓulm-ı Ç / kün fekān: kā	ināt AE, L, B / 5. ve 6. beyitler Z’de yer değiştirmiştir.

6  rāhına: mülkine B / niçe: niçün B. 

7  L’de 6. Beyit / -H.

8  varam: varup V.
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10110 Aranursa bulınur sīnemde �aşḳuñ gevheri 
 Ger düşüp bād-ı fenādan ḫāk ile yeksān olam

11211 Ey Uṣūlī vasl-ı ümmīd eylemek ḥaddüm degül 
 Baña besdür ger varam şol �īd içün ḳurbān olam

 Ç 79a AE 33b H 46a L 49a S 45b B 48b O 59b V 104a Z 113b A1 95a A2 103b

10  bulınur: bulına AE, B / ger düşüp: ger durup V. 

11  vasl-ı ümmīd: vasl ümmīẕi B / eylemek: itmek benüm L, O, Z, A benüm B / besdür: yegdür V.
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   81

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Hīç düşer mi ben esīr-i derd-i bī-dermān olam 
 Ġayriler rif�atde bendeñ ḫāk ile yeksān olam

2 Dest ura dāmānuña ey gül senüñ her ḫār u ben 
 Ġonceveş ḳanlar yudam bülbül gibi nālān olam

3 Sen ḥarīm-i vaṣluñı �arż idesin nā-maḥreme
 Ġam beyābānında ben maḥrūm u ser-gerdān olam

4 Şerbet-i vaṣluñ senüñ her bī-ḥalāvet nūş ide 
 Ḥasret ile ben ıraḳlardan baḳup ḥayrān olam

515 Vaṣlı devrinde bugün bayrama irdi her kişi  
 Ey Uṣūlī ben gedā varam meger ḳurbān olam

 Ç 79b V 108a Z 116b A2 105a

5  bugün: anuñ V.
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   82

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Ārzū-yı vaṣl-ı cānān ile cāna baḳmayam
 Bir naẓar görsem yüzin iki cihāna baḳmayam

222 Dār-ı �uḳbāda beni berdār iderlerse eger 
 Devlet-i dīdārsuz bāġ-ı cināne baḳmayam

333 Yā İlāhī bu dil-i bī-çāreme bir dīde vir
 Kim rıżāñı gözleyem artuḳ yabāna baḳmayam

444 Çeşmümi kuḥl-i baṣīretle mücellā eyle kim  
 Kendü noḳṣānum görem �ayb-ı fülāna baḳmayam

555 Pertev-i nūr-ı cemālüñle baña bir şevḳ vir 
 Yoluña īẟār idem cānı cihāna baḳmayam

666 Bendeñi genc-i ḳanā�atle ġanī ḳıl kim varam 
 Künc-i �uzletde yatam mīr-i zamāna baḳmayam

777 Cevher-i �ışḳuña virdüm naḳd-i cānı sarf idüp 
 Bu dükān-ı kevnde sūd u ziyāna baḳmayam

888 Ṣıdḳ-ı niyyet vir ki bu dünyā dinen mekkārenüñ 
 Mekrine aldanmayam kiẕb ü yalana baḳmayam

999 Aç Uṣūlīveş benüm �ayne’l-yaḳīnden dīdemi
 Şekk ü ẓannı terk idüp vehm ü gümāna baḳmayam

 Ç 79b AE 34a H 46b L 49b S 46a B 48b O 60a V 104a Z 114a A1 95a A2 104a

1  ile: olsa H, L, O. 

2  �uḳbāda: dünyāda Ç.

3  bī-çāreme: bī-çāreye Ç, S / dīde vir: çāre ḳıl AE / artuḳ: ayruḳ Ç, L, B.

4  eyle kim: eyleyem A1.

5  cānı: cān u H, B, O, A1.

6  varam: varup AE /-Ç.

7  virdüm: vardum S varam B, O, V, ZA1 / cānı ṣarf idüp: cānumı ṣarf eyleyüp AE, A2 naḳdini sarf idüp 

O naḳdini sarf eyleyüp B, V, Z, A1.

8  dünyā dinen: dünyā-yı dūn B / mekkārenüñ: mekkārınuñ B. 

9  Aç: Ey L / idüp: idem AE, Z / gümāna: mekāna O. 
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   83

 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Göñül eglencesi gitdi meded ġamdan helāk oldum 
 Ol āfet bizi terk itdi meded ġamdan helāk oldum 

222 Ne bir kimseyle kārum var ne elde iḫtiyārum var 
 Ne bir sā�at ḳarārum var meded ġamdan helāk oldum

333 Eger kūyına varmazsam izi tozını görmezsem 
 Viṣāle bir gün irmezsem meded ġamdan helāk oldum

444 Beni aldı ġam-ı hicrān bu derde yoḳ mıdur dermān 
 Nice döysün buña insān meded ġamdan helāk oldum

555 İl �ālem demde �ālemde hemān ben bende mātemde 
 Göñül ġamda gözüm nemde meded ġamdan helāk oldum

666 Yine hecr ile pür-rencem viṣāle irmedi pencem 
 Ġam u derd oldı eglencem meded ġamdan helāk oldum 

777 Bir oldı aġlamam gülmem yaḳın oldı hemān ölmem 
 Nic’idem n’eyleyem bilmem meded ġamdan helāk oldum

888 Göñül kūyına varmazsa gözüm yüzini görmezse 
 Baña bir merhem irmezse meded ġamdan helāk oldum

1  terk itdi: unutdı L, B.

2  Ne: Her Ç / bir kimseyle: kimseyle B.

3  Viṣāle: Murāda S / Z’de 3. beyitten itibaren beyitlerin sırası 5, 3, 6, 4, 8, 7 şeklindedir.

4  mıdur: mı bir B. 

5  İl �ālem demde: İl demde �ālemde L / bende: derümde L / nemde: ġamda Z.

6  Yine: Ġam V, Z / Ġam u: Hemān L, B, O, Z, A1.

7  hemān: benüm L, B.

8  -S.
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919 Göge irmedin efġānum ġamuñla çıḳmadın cānum 
 İriş devletlü sulṭānum meded ġamdan helāk oldum

10 Uṣūlī gitdi ol māhum irişdi göklere āhum
 Baña bir çāre Allāhum meded ġamdan helāk oldum

 Ç 80a AE 34b H 46b L 49b S 46b B50a O 60a V 104b Z 114a A1 95b A2 103a

9  çıḳmadın: çıḳmadı B.
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   84

 8+8: 16’lı hece

1 Yārenler ecel gelmedin gözümüz ṭopraḳ dolmadın 
 Felek bizden öc almadın hele bir demdür sürelüm

212 Dögünüp ḥasret ṭaşıyla baġrumuz ṭolu baş ile 
 Āh ile ḳanlu yaş ile hele bir demdür sürelüm

3 Ḳara ṭopraḳ döşenmedin ten ḳafesi uşanmadın 
 Nefes ḳuşı boşanmadın hele bir demdür sürelüm

424 Dünyā kimseye mi ḳalur başa ḫod yazılan gelür 
 Ötesini Allāh bilür hele bir demdür sürelüm

5 Bir �aca	ib devrān ancaḳ cümle �ālem ḥayrān ancaḳ 
 Bu da bir ḫoş seyrān ancaḳ hele bir demdür sürelüm

636 Uṣūlī terk itdi varın ḳomadı āh ile zārın
 Kim bilür nic’olur yarın hele bir demdür sürelüm

 Ç 80b AE 35a H 47a L 50a S 46b B 50a V 105a Z 114 A1 95b A2 103b

2  ṭaşıyla: daşıyla B / baġrumuz: yüregüm L / baş ile: yaş ile L, B.

4  başa ḫod: şüphe yoḳ Ç, S, A1 / Allāh: Ḫudā Ç, A1 Mevlā A2 / 3. ve 5. beyitler A2’de yer değiştirmiştir.

6  ḳomadı āh ile zārın: ḳodı nāmūs ile �ārın A1 / bilür nic’olur: bile nic’ola H, S, V, Z bile nice ola A1 

bilür nice olur B / 5. ve 6. beyitler Z’de yer değiştirmiştir / -L.
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   85 *

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

121 Göñlüñe düşdi senüñ ġālib hevā-yı Ẕī-Selem 
 Kim gözüñüñ çeşmesārından aḳar yaş ile dem

232 Yā diyār-ı yārden bād-ı ṣabā virdi ḫaber
 Yā İżamdan nā-gehān berḳ-ı dıraḫşān urdı dem

343 N’oldı çeşmüñ aġlama didüklerince yaş döker 
 N’oldı göñlüñ kim ayıl didükçe oldı daḫı kem

454 Hīç sezer mi �āşıḳ olan kim maḥabbet gizlene 
 Var iken bu dīde-i pür-eşk ü cān-ı mużṭarem

565 Nicesi inkār idersin �ışḳa ey �āşıḳ senüñ 
 �Işḳuña ḫod şāhid-i �ādil yeter renc u saḳam

676 Żayf-ı şeybe eyledüm ṣāliḥ �amel terkin dirīġ 
 Geldi ḳondı üstüme dutmadum anı muḥteşem

787 Ol mübārek żayfa çün ḥaḳḳınca ta�ẓīm itmedüm 
Bāri yegdür eylesem reng-i ketemle müktetem 

 Ç 80b H 47a L 50a B 50a V 105a Z 115a A2 104a

* Bu gazel, Bûsîrî’nin (ö. 1297?) Kasîde-i Bürde’sinin bazı beyitlerinin manzum tercümesidir. Gazeldeki 

ilk dört beyit, Kasîde-i Bürde’deki ilk dört beyitin; gazeldeki 5. beyit, Kasîde-i Bürde’deki 6. beyitin; 

gazeldeki 6. beyit, Kasîde-i Bürde’deki 14. beyitin; gazeldeki 7. beyit, Kasîde-i Bürde’deki 15. beyitin 

tercümesidir.

1  çeşme: çeşm Ç / çeşmesārından: çeşmesārında B.

2  Yā İżamdan: Yā Aḥmedden Ç āhumdan B / –L.

3  aġlama: �āleme L / göñlüñ: göñlümüñ B / kim: -H.

4  sezer: söz B / gizlene: gizleye B. 

5  ḫod: -L / yeter: baña L / renc: dem� Z.

6  terkin: nezlin B / -Ç, H, L. 

7  mübārek: mükerrem Z, A2 / żayfa: feyz B / -Ç, H, L. 
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   86

 feilātün feilātün feilātün feilün

1 Sāḳiyā şol mey-i ḳattāli getür nūş idelüm 
 Bir iki gün ġam-ı eyyāmı ferāmūş idelüm

212 Ḳılalum çeng ü çeġāneyle birez cūş u ḫurūş 
 Nice bir vā�iẓüñ efsānesini gūş idelüm

323 Hüdhüd-i nāṭıḳaya Manṭıḳ-ı Ṭayr oḳıdalum 
 Bülbüli lāl ḳılup ṭūṭiyi ḫāmūş idelüm

434 Meded eyle bize şol la�l-i müẕābı sāḳī
Dil-i mecrūḥumuz ol şerbet ile ḫoş idelüm 

545 Çāk idüp cāme-i sālūsı vü �uryān olalum 
 �Işḳ ile şāhid-i maḳṣūdı der-āġūş idelüm

656 Ṣalalum faḳr u fenā kebkine şeh-bāz-ı dili 
 Niçe bir nefsümüzüñ kelbine oş oş idelüm

767 Keẟr idüp nefsi vü cān mülkini fetḥ eyleyelüm 
 Biz daḫı nāmumuzı Sām u Siyāvuş idelüm

878 Ḳaṭı �āḳil geçinür ancaḳ eyā pīr-i muġān 
 Alalum �aḳlın Uṣūlīnüñ ü bī-hūş idelüm

 Ç 80b AE 35a H 47b L 50a B 50b O 61a V 105b Z 115a A1 96a A2 104b

2  Ḳılalum: İdelüm AE.

3  Manṭıḳ-ı Ṭayr: Manṭıḳu’t-Ṭayr B, O, Z ḳuş dilini A1 / oḳıdalum: ögredelüm Z söyledelüm A1 / 

ḳılup: -O / ṭūṭiyi: -L. 

4  Bu beyit sadece B, O, V, A2’de var / A2’de 6. beyit / A1’de 4. beyitten sonraki bölüm 128. gazelin 15. 

beyitine kadar eksik. 

5  idüp: -Ç / vü: ḳo AE / �Işḳ ile: Şevḳ ile AE, H, B, V, Z, A1, A2. 

6  faḳr u fenā kebkine: kebk-i fenā ṣaydına AE.

7  cān: -O / mülkini: milketini AE / nāmumuzı: nāmumuzuñ B. 

8  ancaḳ: anca L / Bu beyitten sonra B’de, 

Lāf-ı dāniş uragör bezm-i şarāb içre gelüñ

Alalum �aḳlın Uṣūlīnüñ ü medhūş idelüm

 beyiti yazılıdır. 
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   87

 feilātün feilātün feilātün feilün

111 Yaşumı seyl-i revān itme benüm begcegizüm 
 İşümi āh u fiġān itme benüm begcegizüm

222 Gözümüñ cūyı kenārında yürür serv-i kadüñ 
 Dīdeden anı revān itme benüm begcegizüm

333 Senden ayru olıcaḳ �āleme şevḳum duyılur 
 Beni rüsvā-yı cihān itme benüm begcegizüm

4 Dir imişsin aña şimden girü cevr eyleyeyin 
 Didügüñ sözi hemān itme benüm begcegizüm

545 Bī-riyā bendelerüz cevr ile aġlatma bizi 
 Göz göre arada ḳan itme benüm begcegizüm

656 Gül yüzüñ gülşenine ḳarşu gelür cān-ı ḥazīn 
 Bāġ-ı �ıyşumı ḫazān itme benüm begcegizüm

767 Beni itüñ yirine baġlama kim yiri degül 
 Bir ḳulı �āleme ḫān itme benüm begcegizüm

878 Şīr-i ḫūn-ḫˇār durur gürg-i belāyı bilürüm 
 Baña ol yiri �ıyān itme benüm begcegizüm

989 Oḳ gibi ṭoġrı olan ḳullaruñuñ ḳāmetini 
 Dest-i cevr ile kemān itme benüm begcegizüm

1  revān: ü firāvān O.

2  yürür: gerek AE yarar B durur V/ revan: nihān Ç, O

3  �āleme: �ālem Ç, L / -V.

5  ile: idüp AE, H / Göz göre: Yok yire L, B, O, V, Z, A1.

6  gelür: güler Ç / -A1.

7  -A1.

8  �ıyan: yabān B beyān L beyān Z pāyān O / -A1.

9  ḳullarınuñ: bendelerüñ AE.
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10110 Yoluña cānı revān eylemezem ṣanmışsın 
 Kerem it böyle gümān itme benüm begcegizüm

11 Ḳadrüñi bilmeze ḫarc itme sözüñ gevherini 
 Yoḳ yire bunca ziyān itme benüm begcegizüm 

12212 Gelür ol yār firāḳ ile ḳomaz bizi dimiş 
 Gel Uṣūlīyi yalan itme benüm begcegizüm 

 Ç 81a AE 35b H 47b L 50b B 51a O 61b V 105b Z 115b A1 96b A2 104b

10  -AE.

12  yalan: yaman V.
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   88

 feilātün feilātün feilātün feilün

111 Berü gel cān gözini �ışḳ ile bīnā ḳılalum 
 Yār dīdārını her şeyde temāşā ḳılalum

222 Tā ki yüz göstere evṣāf-ı tecellī-i ḳadīm
 Göñül āyīnesini ṣāf u mücellā ḳılalum

333 Ṭūṭi-i nāṭıḳayı Hind-i �ademden çıḳarup 
 Yine mir	āt-i tecellī ile gūyā ḳılalum

444 Çünki murdār durur mā	 u meni kendümüzi 
 Cümleden arıdalum bī-men ü bī-mā ḳılalum

555 Tā ta�alluḳ bula ser-rişte-i tevḥīde velī
 İkilikden geçelüm vāḥid ü yek-tā ḳılalum

666 Āteş-i �ışḳ ile pervāne-ṣıfat dutuşalum 
 Yār dīdārına ḳarşu yanalum yaḳılalum

7 Ṭolu ṭolu ṣunalum cām-ı şarāb-ı �ışḳı 
 Bu Uṣūlīyi yine vālih ü şeydā ḳılalum

 Ç 81b AE 36a H 48a L 51a B 51b O 62a V 106a Z 116a A1 95b A2 105a

1  her şeyde: ḫurşīd L.

2  ṣāf: pāk AE, B, Z, A1 ṣıfāf Ç. 

3  nāṭıḳayı: nāṭıḳa-i AE nāṭıḳı H.

4  u: -L / arıdalum: el yuyalum B, A2.

5  bula: ile Ç, H.

6  ṣıfat: gibi B/ ḳarşu yanalum yaḳılalum: ḫurşīd ü temāşā ḳılalum L / dīdārına ḳarşu yanalum 

yaḳılalum: dīdārunı her şeyde temāşā ḳılalum A1.
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   89

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ṣūretüñ āyine-i nūr-ı Ḫudādur sevdügüm 
 Ṭal�atuñ envār-ı ẕāt-ı Muṣṭafādur sevdügüm

2 Yoluna īẟār ḳılmaġa ne cüzvīdür cihān 
 Ayaġuñ ṭopraġına cānlar fidādur sevdügüm

313 Göñlüme rāhuñda ġam yimek ġıdā-yı rūḥdur
 Ka�be-i kūyuñda cān virmek ṣafādur sevdügüm

424 �Işḳ deryāsında başumdan neler geçdügini 
 Söylemek mümkin degül çoḳ mācerādur sevdügüm

535 İşigüñ ṭopraġınuñ her ṭaşı ādem başıdur 
 Kūyuñuñ her gūşesi bir Kerbelādur sevdügüm

646 Sen büt-i tersāyı ḳoyup ġayri yāre dil viren 
 Kāfir-i �ışḳ oldı öldürseñ ġazādur sevdügüm

7 �Ömrümüñ içinde bir kez yañılup sevdüm didüm 
 Ḳaḳıma ḳuluñ işi dā	im ḫaṭādur sevdügüm

858 Yañılup sevdüm didümse luṭf idüp öldür beni 
 Kim ḳuluñ işi ḫaṭā şāhuñ �aṭādur sevdügüm

969 Luṭf idüp incinmesün sögdüm Uṣūlīye dimiş 
 Hey ne sögmek ḫaste cāna ol du�ādur sevdügüm

 Ç 81b AE 36a H 48b L 51a B 51b O 62b V 107b Z 116a A2 105a

3  Göñlüme: Bendeñe AE Göñlümüñ L.

4  geçdügini: çektügini L.

5  ṭaşı: daşı B. 

6  büt-i: putı B / dil: cān V.

8  -AE.

9  Uṣūlīye: Uṣūlīyi B. 
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Bir muṣavver nūrdur bir āfitābum var benüm 
 Bir celīlü’l-ḳadr bir ālī-cenābum var benüm

222 Uludum erbāb-ı devlet içre ḳadrüm var yine 
 Kim işigi itlerine intiṣābum var benüm 

333 Ẕerresin iẓhār idersem �ālemi yaḳar yıḳar
 Şol ḳadar çeşmümde āb u dilde tābum var benüm

444 Yidi baḥrı ḳaṭrece �aynına almaz gözlerüm
 Ġarḳ ider �ālemleri iki ḥabābum var benüm

555 Göz ucıyla baḳdı deldi baġrumı ol ġamze-kār 
 Baḫtum açıldı Uṣūlī fetḥ-i bābum var benüm

 Ç 82a AE 36b H 48b L 51b B52a O 62b V 107b Z 116b A1 94a A2 104b

1  celīl: ḫalīl Ç.

2  işigi: işigüñ O.

3  dilde: tende AE.

4  �ālemleri: deryāları L, A1, B.

5  baġrumı: sīnemi AE / bābum: tābum L / -A1.
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   91

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Gitdüm ammā ḳaldı ḳapuñda dil ü cānum benüm 
 Cān u dilden ḳulunam devletlü sulṭānum benüm

212 �Aḳl u ṣabr u cān u dil ḳapuñda ḳaldı dostum 
 Ġam degül derd ü ġamuñdur çünki yārānum benüm

323 Senden ayrıyam velī ḥālümi i�lām itmege 
 Ḳanda iseñ irişür saña bu efgānum benüm

434 Çünki sevgüñ dilde īmānumdur ölürsem daḫı 
 Umaram kim gitmeye sīnemden īmānum benüm

545 Dāġ-ı �ışḳ urup cerāḥat rāḥat itdi cānumı 
 �Āḳıbet bu derd Uṣūlī oldı dermānum benüm

 Ç 82a AE 37a H 49a L 52a B 52a O 63a V 108a Z 117a A2 105b

2  ḳapuñda ḳaldı: ḳaldı ḳapuñda L ḳapuñdadur A2 / ġamuñdur: ġamuñda L.

3  ayrıyam: ayrıdum B. 

4  sevgüñ: �ışḳuñ AE şevḳuñ L / īmānumdur: īmānum L īmāndur B.

5  urup: virüp AE / cānumı: sīnemi AE, ḥālümi B / Bu beyitin ilk mısraı: -A2.
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   92

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 �Işḳ odından şem� gibi dökmedi yaşum benüm 
 Āh kim oñılmadı baġrumdaki başum benüm

212 Zehr-i ḳahr ile felek ṭāsın ṭolular içmege 
 Bezm-i miḥnetde bulınmadı ayaḳdaşum benüm

323 Künc-i ġamda yār-ı cānum göñlümüñ eglencesi 
 Derd ü miḥnet yoldaşum ġamdur ḳarındaşum benüm

434 Ben ölüp ḫāk olıcaḳ erbāb-ı �ışḳuñ bezmine 
 Kāse olmazsa �acebdür bu ṣınuḳ başum benüm

545 Ni�met-i dünyāya baḳmadum Uṣūlī olalı
 Künc-i miḥnet meskenüm derd ü belā aşum benüm

 Ç 82a AE 37b H 49b L 52a B 52b V 108b Z 117a A2 105b

2  miḥnetde bulınmadı: ġamda olmadı bir kez AE ġamda kimse olmadı L, B / ṭāsın: cāmın V.

3  ḳarındaşum: ḥāldaşum L.

4  ṣınuḳ: çanaḳ L.

5  baḳmadum: baḳmam AE.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Yıḳılur gökler ger āh u nāle bünyād eylesem 
 Dutuşur �ālem ḥarāret birle feryād eylesem

22 2 Ḥayretümden unuduram kendümi �aḳlum gider 
 Ey perī-peyker eger nā-geh seni yād eylesem

333 Lenger-i ṣabrum alındı yiridür ten zevraḳın 
 Bād-ı āhumla belā baḥrında ber-bād eylesem

444 Ḫākī cismüm lerzeden vīrān olur bāri aña 
 Dildeki kūh-ı belādan yir yir evtād eylesem

555 Ad u ṣanı terk idüp rüsvā-yı �ışḳ olsam yine 
 Bu cihān içre göñül ben daḫı bir ad eylesem

666 Bu fenānuñ çünki ayrılmaḳdur āḫir �ādeti 
 Bāri evvel kendümi hicrāna mu�tād eylesem

777 Aṭlas-ı dehre vücūdı gün gibi olsun ṭırāz 
 Ey Uṣūlī yaraşur bir ṭarẓ īcād eylesem

 Ç 82b AE 37b H 49b L 52a B 52b O 63b V 108b Z 117a A1 96a A2 105b

1  ger: eger L.

2  unuduram: unudurdum Ç, H / kendümi: kendüy B / nā-geh: nā-gāh B / Bu beyitin 2. mısraı ile 4. 

beyitin 2. mısraı yer değiştirmiştir L. 

3  Lenger: Leşker O, A2 / āhumla: āhumdan L / ber-bād: yeler O.

4  yir yir: bir bir B / evtād: evyād S.  

5  bir ad: bir bād H. 

6  fenānuñ: cihānuñ: Ç / çünki ayrılmaḳdur āḫir: çünki āḫir ayrılmaḳdur O.

7  dehre: dehr B / Bu beyitin ilk mısraı L’de 

“Ben Uṣūlīyem eger biñ kerre kessen başumı” 

 şeklindedir. 
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Yaraşmaz saña aġyār ile gel yār olma sulṭānum 
 Gül-i bāġ-ı cinānsın hem-dem-i ḫār olma sulṭānum

222 Yazılmaz naḳş mermerde ki düşmez her göñül derde 
 Yigitseñ degme nā-merde ṭaleb-kār olma sulṭānum

333 Ṣalup bu ḥüsn-i zībāyı bıraḳduñ şehre ġavġāyı 
 Ḳul itdüñ cümle dünyāyı ṭama�-kār olma sulṭānum 

4 Boyuñ servine irmez el saña el ṣunmasun engel 
 Olur olmaz pelīde gel hevādār olma sulṭānum

5 Saña ey māh-ı tābende geçinür her kişi bende 
 Ṣaḳın nā-gāh bir bende giriftār olma sulṭānum

646 Birez ġayret gerek erde ḳoşulma degme nā-merde
 Muḥibden ġayri bir ferde vefādār olma sulṭānum

7 Cemālüñ döndi gülzāra ṣaḳın yüz virme her ḫāra 
 Yazuḳdur bülbül-i zāra dil-āzār olma sulṭānum

858 Bugün nūr-ı ilāhīsin Uṣūlīnüñ penāhısın 
 Güzeller pādişāhısın cefākār olma sulṭānum 

 Ç 82b H 49b L 52b B 53a O 63b V 108a Z 117b A1 96b 

1  aġyār ile gel: ki gel aġyār ile H gel aġyār ile B, O, V, A1, A2 / A1’de diziliş 1, 2, 7, 4, 6, 3, 5, 8 

şeklindedir / A2’de 3.ve 4. beyitler yer değiştirmiştir / -A1.

2  düşmez: döymez A1 / Yigitseñ: Yigitsin B.

3  3. ve 4. beyitler A2, Z, B’de yer değiştirmiştir.

6  birez: ḳatı H, B, V, Z, A2. 

8  Uṣūlīnüñ penāhısın: güzeller pāẕişāhısın B / Güzeller pādişāhısın: Uṣūlīnüñ penāhısın B.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Cān u dilden yār kim ey yār senden dönmezem 
 Tīġ-i miḥnetle yüregüm yār senden dönmezem

222 Müdde�īler dār-ı dünyāda beni Manṣūrvār 
 Boġazumdan itseler berdār senden dönmezem

3 Āsitānuñ ḳıblegāhından yüzüm döndürmezem 
 Hem be-Ḥaḳḳ-ı Aḥmed-i Muḫtār senden dönmezem

434 Şimdi mi didüm belī ancaḳ belā-yı �ışḳuña 
 Tā ezelden itmişem iḳrār senden dönmezem

545 Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳıçün bugün biñ kerre kim 
 Başumı yarar ise aġyār senden dönmezem

656 Mü	minem Kerrār ḥaḳḳıçün kitāb-ı ḥüsnüñe
 Ba�d-ez-īn lāzım degül tekrār senden dönmezem

767 Ben Uṣūlīyem eger biñ kerre kesseñ başumı 
 Yine dilümde budur güftār senden dönmezem

 Ç 83a H 50a L 52b B 53a O 64a V 108a Z 118a A2 106a

1  yār: yārı Ç / yār: -L.

2  dār-ı dünyāda beni: beni dār-ı dünyāda O.

4  belā-yı: belā-yı B / -Ç.

5  kerre kim: yirde kim L, V yirde ger B / -Ç.

6  -Ç. 

7  -Ç. 
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Cān ki rūşen olmaya mihr-i ruḫ-ı cānāneden 
 Görimez gün pertevin gözsüz ṭoġupdur anadan

212 Ādemīden ḫar mükerremdür bu āḫurda göñül 
 Ādemīseñ ṭaşra at kendüñi bu ḫar-ḫāneden 

3 Luṭf-ı ṭab�ı yoḳdur idrāki müzaḫrefdür belī 
 Cāhil-i bed-gevhere yegdür ḫazef dür-dāneden

424 Ey ḫarābātī ṣaḳın ṭaşlar seni eṭfāl-i şehr 
 �Āḳil iseñ çıḳma bir dem gūşe-i kāşāneden

5 Girmesüñ �ışḳ odına perrin ṣaḳınsun Cebre	īl 
 Biz bu şem�a yanıcı pervāneyüz pervā neden

636 Fāş idüp cān cevherin sırrumda gencūr-ı ezel 
 Bir �acā	ib genc peydā ḳıldı bu vīrāneden

747 Dīn ü dil virmek revādur sen büt-i Çīne didüm 
 Sürdiler ben kāfiri müşrik diyü büt-ḫāneden 

8 Dāmına dutulma dünyānuñ ki būm-ı şūmdur 
 Niçe şāhīnler şikār itmiş göçer bu lāneden

9 Umaram yazılmaya dīvānuña ḫaṭṭ-ı ḫaṭā 
 Ey Uṣūlī ref� olur dirler ḳalem dīvāneden

 H 50b L 53a B 53b O 64a V 108b Z 118a A2 106a

2  mükerremdür: mükerremde H /āḫurda: āḫur H, O. 

4  ṭaşlar: daşlar B. 

6  cevherin: gevherin A1, A2 / 6. ve 7. beyitler Z’de yer değiştirmiştir.

7  büt-i: put-ı B / ben kāfiri müşrik diyü: müşrik diyü ben kāfiri Z / büt: put B.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 İsteme zāhidden ey dil �ışḳ-ı cānān yolların 
 Tañrı içün ṣorma her nā-dāna �irfān yolların

2 Tā ḥarīm-i kūyuñı itmeye nā-maḥrem ṭavāf
 Kesdi işbu dīde-i ḫūnī beyābān yolların

3 Bilmezem yā Rab ki peyki Yūsufuñ ḳandan gele
 Seyle virdi dīde-i Ya�ḳūb Ken�ān yolların

414 �Işḳdandur sūz u ḥālet dilde zīrā şu ḳadar 
 Gösteren pervāneye şem�-i şebistān yolların

525 Rāhuñ üzre ger duram incinme sulṭānum baña 
 Beklemek cā	iz durur mūra Süleymān yolların

6 Ey Uṣūlī �ışḳa manī� olımaz ṭa�n-ı raḳīb 
 Baġlayımaz ḫār u ḫes deryā-yı �ummān yolların

737 Biñ niyāz eyle ṣabā ben ḫāk-i pādan yüz süri 
 Ḥażret-i Monlāya varursañ Ḳaraman yolların 

 H 50b L 53a S 4a B53b O 64b V 108b Z 118b A2 106a

4  Gösteren: Göstere B / pervāneye: pervāne H.

5  cā	iz durur mūra: lāzım degül mūrdan L cā	iz karıncaya B. 

7  ṣabā: gönül B / 6. ve 7. beyitler H, A2, B’de yer değiştirmiştir.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Ṣabā virdi yine tāze ḫaberler gül-�iẕārumdan 
 Yine cāna ḥayāt irdi nesīm-i nev-bahārumdan 

222 Düşüp ḫāk-i meẕelletde yatur dil künc-i miḥnetde 
 O māha evc-i rif�atde ne pervā āh u zārumdan 

333 Göñülde tāb u cānda teb dururdum muntaẓır her şeb 
 O şāha kim diye yā Rab benüm bu intiẓārumdan

444 İşüm gücüm gice gündüz namāz ile niyāz idi 
 Düşicek �ışḳ derdine uṣandım kār u bārumdan

555 Ümīdüm varum ey rūḥum hemān sensin bu dünyāda  
 Ölürem bir dem ayrılsam dil-i ümmīdvārumdan

666 Şehīdüñ nūr iner ḳabrine dirler līk ben ḫaste 
 Ölürsem bu ḥarāretle çıḳar odlar mezārumdan 

777 Göñül deryāsı mevcidür ki gözden cūş idüp ṭaşdı 
 Uṣūlī āb-ı ḥasret kim aḳar dā	im bıñārumdan

 H 51a L 53b S 4a B 54a O 64b V 109a Z 118b A2 106b

1  cāna: tāze O.

2  māha: şāha Z.

3  her: tā Z.

4  Düşicek: O şūḫun L.

5  Ümīdüm: Ümīẕüm B / rūḥum: dil-ber O māhum A2.

6  Ölürsem: Ölicek V.

7  ṭaşdı: daşdı B. 
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Benüm ġam çünki yārümdür ḳo yār aġyāra yār olsun 
 Beni cevriyle yoġ itse ḳayırmaz kendü var olsun

222 Elifl er gibi sīnemde çekilsün ḳāmetüñ şekli  
 Efendi bu dil-i müştāḳa senden yādigār olsun 

3 Ḳayırmaz lāle gibi ḳanlu sīnem çāk çāk olmaḳ 
 Saña bu dāġ-ı pinhānum ḳo bārī āşikār olsun

434 Yüregüm ġonçeveş ḫār-ı ġamuñla ṭopṭolu ḳandur
 Baña ey gülşen-i cennet ne bāġ ü ne bahār olsun

545 Urur cevr u cefā ṭaşın baña ol seng-dil her dem 
 Gerekse şīşe-i dilde hezārān inkisār olsun

6 Ġamuñdan gerçi ḫāk olduḳ şikāyet ḳılmazuz şāhum
 Ne lāzım kim mübārek ḫāṭıra bizden ġubār olsun

757 Egerçi sāyeveş ḳaldum ayaḳda bī-ḳarār oldum 
 Cihān ṭurduḳça dursın serv-i ḳaddüñ pāyidār olsun

8 Aḳar ṣu gibidür her dil ayaġuñ ṭozına mā	il 
 Göricek ḳāmetüñ servin nice ṣabr u ḳarār olsun

969 Ḳo olsun ey yañaġı gül leṭāfetden ruḫuñ gül gül 
 Uṣūlī gibi tā bülbül o gülşende hezār olsun
 
 Ç 83a H 51a L 53a S 4b B 53a O 65a V 109a Z 119a A2 106b

1  itse: itdi Z.

2  ḳāmetüñ şekli: şekli ḳāmetüñ O / müştāḳa: �uşşāḳa O.

4  ḫār-ı: ḫār u B. 

5  ṭaşın: daşın B. 

 Gazel Ç’de 5. beyitle başlar.

7  ḳarār: pāy-māl B, V / ṭurduḳça: durduḳça B.

9  ruḫuñ: yüzüñ L /AE’de yalnız 9. beyit vardır.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Ey dil ü cān mülkini ẓulm ile vīrān eyleyen 
 V’ey cefā tīġın çeküp nā-ḥaḳ yire ḳan eyleyen

2 Şād u ḫurrem seyr idüp aġyār ile her gūşeyi 
 Ġam bucaġuñda beni giryān u nālān eyleyen

323 Serv gibi serkeş ol ey her pelīde baş ḳoşup 
 Sāyeveş üftādesin ḫāk ile yeksān eyleyen

434 Künc-i ġamda bī-dil ü bī-yār terk itdüñ beni 
 Ey özine bir niçe nā-dānı yārān eyleyen

545 Gevher-i nā-yāb ḳılmışsın dür-i yek-dāneyi 
 Ḳaṭre ḳaṭre gözlerüm yaşını �ummān eyleyen

656 Ben ẕelīli sāyeveş ḫāk ile yeksān eylemiş 
 Evc-i �izzetde seni ser-ḫayl-i ḫūbān eyleyen

767 Ḫˇānına el ṣunma zehr-i mārdur ey kendüyi 
 Bu müsāfir-ḫāne-i dehr içre mihmān eyleyen

878 �Īd-ı vaṣla cān virür çoḳdur Uṣūlīdür velī 
 Cānını biñ şevḳ ile yolıña ḳurbān eyleyen 

 Ç 83a AE 38a H 51b L 54a S 4b B 54b O 65b V 109b Z 119a A2 106b

1  tīġın: tīġı H.

3  -AE.

4  bī-yār: bī-tār H / -O.

5  dāneyi: dānede Ç.

6  Ben: Bī L / ser-ḫayl-i: ḫurşīd L, V / ḫūbān: raḫşān Ç, S, L, V. 

7  Ḫˇānına: Ẕātına H / -V.

8  çoḳdur: çoḳdan S, B / şevḳ: ẕevḳ AE, V/ yolıña: yoluñda B, O, A2 / 7. ve 8. beyitler H, L, S, Z, A2’de 

yer değiştirmiştir. 
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Bu yürekden cūş iden ṭūfāna �ışḳ olsun dirin 
 Gözlerümden mevc uran �ummāna �ışḳ olsun dirin

2 Sen güzeller şāhısın ṣāf ṣāf durur dīvāneler 
 Ḥażretüñde ḳurulan dīvāna �ışḳ olsun dirin

323 Bir selām ile beni añmaduñ ammā ben ḳuluñ 
 Her nefes cān ile sen sulṭāna �ışḳ olsun dirin

434 Başdan ayaġa kelāmullāhdur cismüñ velī 
 Ṣūretüñde āyet-i raḥmāna �ışḳ olsun dirin

545 Gerçi ayaḳ ṭozıyuz öpüp mübārek ellerin 
 İtlerüñe ya�ni kim yārāna �ışḳ olsun dirin

6 �Işḳa uyaldan berü gitdi levend oldı göñül 
 Bulduġumca gāh geh dīvāne �ışḳ olsun dirin

757 �Işḳ çevgānına �āşıḳlar başın ṭob eylemiş 
 �Ālem içre ben de bu meydāna �ışḳ olsun dirin

868 Yirler ü gökler götürmedi emānet gencini 
 Ḫoş götürdi bu dil-i dīvāne �ışḳ olsun dirin

979 Rūbeh-i dünyāyı itçe i�tibāra almadı
 Ey Uṣūlī şol ḳaġan arslana �ışḳ olsun dirin

 Ç 83b AE 38a H 52a L 54a S 5a B 54b O 65b V 110a Z 119b

1  iden: -Ç, S.

3  �ışḳ: ḳul O.

4  H, L, B, O, Z’de 2. beyit.

5  İtlerüñe: İtlerüñi B / -AE.

7  çevgānına: çevgānında B.

8  dīvāne: vīrāne B.

9  Rūbeh-i: Rūbe-i B / almadı: olmadı O.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Buyurmışsın işigümde gelüp kemter �abīd olsun 
 Ben eksüklü ḳulı arturmaduñ �ömrün medīd olsun

222 Bu ḥüsn ü bu cemāl ile güzeller şāhısın şāhum 
 Yoluñda cān u baş terkini urmayan Yezīd olsun

333 Ayaġuñ ṭopraġın ger gevher-i maḳṣūd bilmezsem
 Bu deryā-yı ḥavādiẟde vücūdum nā-bedīd olsun

4 Ḳul olmayan ġam-ı �ışḳa velāyet şāhı olmazmış 
 Gerek Baġdād şehrinde Cüneyd ü Bāyezīd olsun

5 Açar göñlini bir ṭatlu dil ile yār Uṣūlīnüñ 
 Gerek endīşe bābında nice yüz biñ kilīd olsun

 Ç 83b AE 38b H 52a L 54b S 5b B 55a O 66a V 110a Z 120a

1  medīd: mezīd H.

2  şāhum: ḫānum AE.

3  ṭopraġın: gevherin H / maḳṣūd: maḳṣūda L / ḥavādiẟde: ḥavādiẟden L.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Küdūret görmesün hergīz cemālüñ pür-ṣafā olsun 
 Hemīşe yarıcuñ Allāh nigehdāruñ Ḫudā olsun

222 Ayaġuñ ṭopraġın yavuz naẓardan ṣaḳlasun Allāh
 Saña bed-ḫāh olanlaruñ başına biñ belā olsun

333 Dimişsin kim hemān bir sözde cān virmek gerek �āşıḳ 
 Ḳatı şīrīn buyurmışsın sözüñe cān fidā olsun

444 Hemān ṣaġ ol şu dünyāda vefā ḳıl kime isterseñ 
 Cefā vü cevr ü miḥnetler ne olursa baña olsun 

555 Gözümüñ yaşı Nīl olup aḳarsa tañ mıdur her sū 
 Hemān tek bu göñül mıṣrında sulṭān Muṣṭafā olsun

666 Ṭoyınca tā cemālüñi görem devletlü başuñçün 
 Ayaġuñ ṭopraġını ḳo gözüme tūtiyā olsun

777 Daḫı bir gün geçüp Tañrı selāmın virmedüñ gerçi 
 Uṣūlīden saña her demde biñ biñ merḥabā olsun

 Ç 84a AE 39a H 52b L 55a S 5b B 55a O 66b V 110b Z 120b

1  yarıcuñ: yārüñ Ç, H, B, Z / Allāh: Allāh u Ç, H, Z, B, -O.

2  Allāh: -O / olanlaruñ: olanuñ S / biñ: sad AE. 

3  kim hemān bir sözde: bir sözde hemān O. 

4  şu: bu B / cevr ü miḥnetler ne: derd ü miḥnetler ḳo Z / B’de 6. beyit.

5  Nīl: seyl / olup: oldı B / tañ mıdur: ġam degül AE, H, S, B, O, Z / gönül: gül B / mıṣrında: mülkinde 

AE, B / B’de 4. beyit / -Ç.

6  Ṭoyınca: Doyınca B / başuñçün: sulṭānum AE / B’de 5. beyit.

7  selāmın: selamet B / virmedüñ gerçi: gerçi virmedüñ Ç, Z virmedüñ ammā L, B, O.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Ḥaḳ cemālüñ gülşenin bād-ı żarardan ṣaḳlasun 
 Ḫāk-i pāyüñ gevherin yavuz naẓardan ṣaḳlasun

222 Gerçi baġladı gözüñ gözüme uyḫu yolların 
 Ol iki seḥḥārı āsīb-i seḥerden ṣaḳlasun

333 Rıḥlet itdi derd ile dār-ı fenādan cān velī 
Şol mübārek cismüñi tāb-ı seferden ṣaḳlasun 

4 Ḫāk-i pāyuñ tūtiyāsına dege şāyed gözüm 
 İsterem ol gevheri nūr-ı baṣardan ṣaḳlasun 

545 İtmesün hergīz mübārek ḫāṭıruña ġam ḫuṭūr 
 Ḥaḳ te�ālā cān-ı pāküñi ḫatardan ṣaḳlasun

656 Gevher-i yek-dāne-i cismüñe cānlardur ṣadef 
 Dürr-i beyżāsın seni her bed-güherden ṣaḳlasun 

767 Ġamzeden kāfir gözi yalıñ bıçaġ itmiş yine 
 Ḥaḳ o bed-mesti Uṣūlī şūr u şerden ṣaḳlasun

 Ç 84a AE 38b H 52b L 54b B 55a O 66b V 110b Z 120a A1 107b

1  żarārdan: ḫazāndan B. 

2  gözüñ: gözüm Ç / gözüme: çeşmüme AE / seḥḥārı: seḥḥār B -O.

3  velī: u dil B, V, Z / 3. ve 4. beyitler L, V, Z’de yer değiştirmiştir / -AE.

5  -L.

6  seni: Ḫudā H, V, Z / - E.

7  itmiş: almış O oldı V.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Cān ile Ḥaḳḳa enīs ol �uzlet eyle nāsdan 
 Ey göñül insān iseñ kes ünsüñi nesnāsdan

212 Mühmelāt-ı �āleme ḳarışma merd-i pāk iseñ 
 Herzedür cinsiyyet ummaḳ bir kişi encāsdan

323 Merve ḥaḳḳıyçün ṣafā yüzini görmezsin eger 
 Ṣūfiyā āyīneñi ṣāf itmedüñse pāsdan

4 Kimse bulmadı felekde şeş-der-i ġamdan küşād 
 Var yüri umma murāduñ naḳşını bu ṭāsdan

535 Mülk-i dünyāyı Uṣūlī alma füls-i aḥmere 
 Ma�rifet genciyle ḳurtar cānuñı ifl āsdan

 Ç 84b AE 39b H 53a L 55a S 41a B 55b O 67a V 111a Z 120b

2  merd-i: merd ü AE.

3  āyīneñi: āyīneyi B / ṣāf: pāk AE, O/ itmedüñse: eylemezseñ B

5  Mülk-i: Mülk ü H.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

1  Elā ey nefs-i āteş-ḫū ne yanarsın cihān içün 
 Çün anuñ varı bir demdür ne yilersin bir ān içün

2  Yidügüñ yarım etmekdür ṭaleb tennūrına düşüp 
 Yüzüñ ṣuyını dökmişsin be ẓālim nīm nān içün

3 Dime ḫışm eyleyüp ḫalḳa fülān kişi fülān itmiş 
 Cehennem odına yanma fülān ibnü fülān içün

4 Bilürsin şöhret āfetdür dil ü cānı hedef ḳılma 
 Belālar tīrine ḳarşu bu bir nām u nişān içün

5  Uṣūlī dīni dünyāya ṣaḳın ṣatma ki hīç �āḳil 
 Virür mi rāyegān cānını genc-i şāyegān içün

 Ç 84b AE 39b H 53a L 55b S 41a B 55b O 67a V 111a Z 121a

1  āteş-ḫū: āteş-cū B. 

2  ṭaleb: -Ç / ṣuyını: ṣuyın L. 

5  dīni: dīni vü H / cānını: �aḳlını V.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Ġamdan özge göñlüme bir daḫı ġam-ḫˇār olmasun 
 Gūşe-i miḥnet yeter kimse baña yār olmasun

2 Düşdüm ol bed-kīşden ayru müselmānlar meded 
 Dūzaḫ-ı hicrāna kāfirler giriftār olmasun

323 Ḳodı �aḳl u ṣabr u cān fürḳat diyārında beni 
 Kimse ben bī-dil gibi �ālemde nā-çār olmasun

434 Ḫār-ı ġamdan nāle ḳılma key ṣaḳın ey �andelīb 
 Bād-ı āhuñdan gül-i ra�nāya āzār olmasun

545 Ḳıl Uṣūlīye siyāset �ışḳ bāzārında kim 
 Her gedā vaṣluñ metā�ına ḫarīdār olmasun
 
 Ç 84b AE 39b H 53b L 55b S 41a B 56a O 67a V 111b Z 121a

1  Ġamdan: Ġamuñdan L.

3  diyārında: diyārından B / �ālemde: ġurbetde H, B, Z.

4  ġamdan: ġamda B / ra�nāya: ra�nāyı H, B, V / ra�nāya āzār: ra�nāyı bī-zār V.

5  bāzārında: meydānında AE / Her gedā: Kimseler H, L.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Benüm serv-i ḳabā-pūşum ḳo ḫāk olsun yoluñda ten 
 Delüyem ben benüm rūḥum yaraşmaz baña pīrāhen 

222 Temāşā itmege göñlüm ḥarīm-i ḥüsnüñi her dem 
 Benüm iki gözüm açdı iki yirden iki revzen

333 Ġamuñdan göñlüm açılmaz ki nā-geh seyr-i bāġ itsem 
 Gözüme ḫar u ḫancerdür cemālüñsüz gül ü sūsen

444 Nice şerḥ eylesün diller bu gözler görmedük ḥüsni 
 İlāhī ṣaḳla sen anı yavuz dilden yavuz gözden

555 Bahār-ı ḥüsnini görüp cihāndan vāz gelmişsin 
 Delü dīvāne olmışsın Uṣūlī uṣlu erdüñ sen 

 Ç 85a AE 40a H 53b L 55b S 41b B 56a O 67b V 111b Z 121a

1  Delüyem ben: Delidür dil B.

2  göñlüm: her dem AE / her dem: göñlüm AE/ göñlüm ḥarīm-i ḥüsnüñi her dem: her dem göñlüm 

ḥarīm-i ḥüsnüñi Z.

3  Bu beyitin ilk mısraı H, L, S, B, O, V, Z’de: 

“Göñül seyr-i bahār ile açılır mı ki bāġ içre” 

 şeklindedir.

4  yavuz dilden yavuz gözden: yavuz gözden yavuz dilden H, L, S, B, O, V, Z.

5  uṣlu: -B.
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 mefūlü mefāīlü mefāīlü feūlün

111 Ḳoyup beni ey serv-i revān ḳanda gidersin 
 Ḳor mı seni bu āh u fiġān ḳanda gidersin

222 Ey serv-i revān gerçi ki çeşmümden ırılduñ
 Baġlar yoluñı eşk-i revān ḳanda gidersin

333 Pā-māl-i sipāh-ı ġam olan dillere raḥm it 
 Ṣabr eyle eyā şāh-ı cihān ḳanda gidersin

444 Dirdüñ ki seni bekleyeyin çaḳ sen ölince 
 Öldürmedin ey ḳavli yalan ḳanda gidersin

555 Dil-ḫaste Uṣūlīyi yine pister-i ġamda 
 Cānsuz ḳoyup ey rūḥ-ı revān ḳanda gidersin

 Ç 85a AE 40a H 53b L 56a S 41b B 56b O 67b V 111b Z 121b

1  serv-i: rūḥ-ı V / āh u fiġān: eşk-i revan Z.

2  gerçi ki: egerçi L.

3  sipāh-ı: siyah-ı S.

4  Dirdüñ: Didüñ B / bekleyeyin: bekleyeyüm B / ḳavli: ḳavl B / -V. 

5  Cānsuz: Tenhā O /rūḥ-ı: serv-i H, O / -V.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Ṭutuşdı çarḫ fānūsı şerār-ı nār-ı āhumdan 
 Murādum şem�i uyanmaz benüm baḫt-ı siyāhumdan 

222 Ḳara baḫtum uyanmadı dirīġā ḫˇābdan bir dem 
 Egerçi uyımaz kimse benüm bu āh u vāhumdan

333 Esīrümdür ben anı öldürem yarın bugün dirmiş 
 Yeter ölince bu dirlik efendüm pādişāhumdan

444 Muġaylān-ı ġam-ı dil-ber Ṣafādur Merve ḥaḳḳıçün 
 Başum gitse yüzüm döndürmezem ol ḳıblegāhumdan

5 Ṭulū� itmez sitāremde Uṣūlī kevkeb-i ṭāli� 
 Yiridür odlara yansa felekler dūd-ı āhumdan

 Ç 85a AE 40b H 54a L 56a S 42b B 56b O 68a Z 121b

1  Ṭutuşdı: Düşdi B / benüm: meded B, O. 

2  benüm: giceler H, S, B, O, Z / bu: -B.

3  yarın bugün: yarın AEL āḫir dimiş baña S / dirmiş: dimiş B.

4  ol: ben H, L, S, Z, B /ġam-ı: ġam u S.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Rāz-ı �ışḳı ṣaḳlasun dīdār-ı ferdā isteyen 
 Kūy-ı yāri beklesün firdevs-i a�lā isteyen

222 Dūzaḫ-ı sūzān-ı hicrān içre yan bir niçe gün 
 Ey özine cennetü’l-me	vāda me	vā isteyen

333 Seyr-i ma�nī ārzū iden ḳosun ten mülkini 
 Ya�ni özge �āleme düşsün temāşā isteyen

444 Ẓulmet-i jeng-i küdūretden cilā vir ḳalbüñe 
 Āyineñ ṣāf eyle ey nūr-ı tecellā isteyen
 
5 Ehl-i derd ol ehl-i derd ol ehl-i derd ol ehl-i derd
  Ey Uṣūlīden su	āl idüp tesellā isteyen

 Ç 85b AE 40b H 54a L 56a S 42a B 56b O 68b Z 122a

1  ferdā: yarın O.

2  sūzān-ı hicrān: hicrān-ı sūzān B.

3  ten: cān L.

4  cilā: safā B, O.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Dāġ olur dilde ruḫuñsuz giceler mehtābdan 
 Od yañar başumda sensüz mihr-i �ālem-tābdan

212 Düşdi �ışḳuñ baḥrinüñ gird-ābına fülk-i felek 
 Döne döne kendözin ḳurtarımaz gird-ābdan

323 Ḳaşlaruñ ṭāḳın eger yād itse mescidde imām 
 Ḳıble ḥaḳḳı ey ṣanem yüz döndüre miḥrābdan

434 Ḫār-ı ġamdan cān viren bülbüllere ey lāle-ruḫ 
 Yaraşur olsa kefen berg-i gül-i sīr-ābdan

5 Ṣūfi ṣāfī-meşreb olup bilse aġzı dadını 
 Men� ider miydi Uṣūlīyi şarāb-ı nābdan

 Ç 85b AE 41a H 54b L 56b S 42b B 57a Z 122a

2  2. ve 3. beyitler S’de yer değiştirmiştir. 

3  döndüre: döndürür B. 

4  ġamdan: ġamda B / cān viren bülbüllere ey lāle-ruḫ: nāle ḳılma key ṣaḳın ey �andelīb Z / viren: virür 

B / olsa: ola Ç / 4. ve 5. beyitler Z’de yer değiştirmiştir.
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 mefūlü mefāīlü mefāīlü feūlün

111 Bu rāh-ı belā sālikine yār olımazsın 
 Derd ehline sen yār-ı vefādār olımazsın

222 Sen ehl-i dilüñ ola mısın kelb-i ḥaḳīri 
 Çün ṣubḥa degin derd ile bīdār olımazsın 

333 Ḳahr ejderinüñ kāmına destin ṣunamazsañ 
 Gencīne-i esrāra ṭaleb-kār olımazsın

444 Cismüñi belā ṭaşı ile yıḳmaz olursañ   
 Yapmaġa göñül mülkini mi�mār olımazsın

555 Olmazsañ Uṣūlī gibi ger vālih u ḥayrān 
 Bu tekyede bil vāḳıf-ı esrār olımazsın  

 Ç 86a AE 41a H 54b L 56b S 42a B 57a O 68b Z 122a

1  Bu rāh-ı: Boz āh B.

2  ola mısın: olmaz iseñ B / derd ile peymān: yār-ı vefādār O.

3  destin: desti B. 

4  olursañ: iseñ eger B.

5  bil: sen B.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

121 Ġamuñdan göñlüm eglenmez gidelüm bāri şehrüñden
 Bu derde kimse ḳatlanmaz gidelüm bāri şehrüñden

232 Ṣafāda ġayrilerle sen cefālar içre ḳalam ben 
 Ölüm yegdür bu dirlikden gidelüm bāri şehrüñden

343 Bu söz kim didiler ḥaḳdur güzellerde vefā yoḳdur 
 Ġarībüñ ḳadri alçaḳdur gidelüm bāri şehrüñden

454 Dil ü cān bī-mecāl oldı ġamuñdan pāy-māl oldı 
 Çün eglenmek muḥāl oldı gidelüm bāri şehrüñden

565 Ṭapuñ ġayre penāh imiş işümüz dün gün āh imiş 
 Seni sevmek günāh imiş gidelüm bāri şehrüñden

676 Dil alur sāḥir imişsin cefāda māhir imişsin 
 Vefāsız kāfir imişsin gidelüm bāri şehrüñden

787 Uṣūlīden göñül alduñ dönüben yirlere çalduñ 
 Çü bizi fürḳate ṣalduñ gidelüm bāri şehrüñden

 Ç 86a AE 41b H 54b L 56b S 42b B57a O68b V 112a Z 122b A2 107a

*  Bu gazelin ilk üç beyiti: -V.

1  gidelüm bāri şehrüñden: dem olmaz kim yürek yanmaz: Ç, H, O, A2 / Bu derde kimse ḳatlanmaz: 

Dem olmaz kim yürek yanmaz L, B.

2  ġayrilerle: ġayriler Ç, L / cefālar: belālar H, L, B, O, Z, A2 / 2. ve 3. beyitler L, S, B’de yer değiştirmiştir.

3  alçaḳdur: ilāhīdür H.

4  ġamuñdan: ġamuñla B ḳapuñda V.

5  gün āh: ü gün B. 

6 6. ve 4. beyitler S’de yer değiştirmiştir. 

7  fürḳate: ġurbete O / -S.
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 8+8: 16’lı hece

111 Baña ḳıya ḳıya baḳan ḳor mıyın seni ḳor mıyın 
 Baḳışı yüregüm yaḳan ḳor mıyın seni ḳor mıyın 

222 Behey güzellerüñ ḫānı �āşıḳuñ dīni īmānı 
 Yoluña virmeden cānı ḳor mıyın seni ḳor mıyın

333 Terk idüp cān u cihānı yıḳdıñ vīran itdüñ teni 
 Böyle ġarīb ḳoduñ beni ḳor mıyın seni ḳor mıyın

444 Beni �ışḳ odına ṣalan derd ile ser-gerdān ḳılan 
 Āl ile göñlümi alan ḳor mıyın seni ḳor mıyın

555 Ölüm yilleri esmezse �ömr ekinini biçmezse
 Ecel leşkeri baṣmazsa ḳor mıyın seni ḳor mıyın

666 Niçe bir yil gibi yilem �ışḳ yolında ṭopraḳ olam 
 Meger ecel gele ölem ḳor mıyın seni ḳor mıyın

777 Uṣūlī ayrılmaz senden hiç cān ayrılur mı tenden 
 Ya�nī ḳaçmaġıl a benden ḳor mıyın seni ḳor mıyın

 Ç 86a AE 41b H 55a L 57a S 47a B 57b O 69a V 112a Z 122b A2 107a

1  Baña: Bize H, B, O, V, Z Beni S / yüregüm: cānlar Ç, L cigerüm H, S, V yürekler O.

2  ḫānı: cānı B, O / dīni: dīn ü B / virmeden: vireyin Ç, S. 

3  idüp: itdüm H, L, S, B, A2, -V / beni: teni V / Bu beyit AE’de: 

Ṣular gibi aḳmayınca āhum odın çaḳmayınca 

Maḥalleñi yaḳmayınca ḳor mıyın seni ḳor mıyın

 şeklindedir. / V, Z’de bu beyit ilave olarak 3. beyitten sonra yer alır. 

4  Beni: Bizi AE, H, L, O, V, Z, A2 / gönlümi: göñlümüz AE / -S, B.

5  biçmezse: kesmezse AE, S, B baṣmazsa L, Z / -L.

6  bir yil: yıl yel B / yolında: odına L.

7  cān ayrılur mı tenden: ten ayrılur mı cāndan AE, H, B, O, V, A2.
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 8+8: 16’lı hece 

111 Añduġumca �aḳlum şaşar sen d’ölürsin ben d’ölürin 
 Aramıza fürḳat düşer sen d’ölürsin ben d’ölürin

2 Gel begüm ḳıyma bu cāna yazuḳdur girmegil ḳana 
 Kimseye ḳalmaz zamāne sen d’ölürsin ben d’ölürin

323 Yanuma gel şefḳat ile ḳoma beni fürḳat ile 
 Ḳorḳaram bu ḥasret ile sen d’ölürsin ben d’ölürin

434 Ḳıyma ḳuluña sulṭānum ḳarma ḳara yire ḳanum 
 Dünyedür bu benüm cānum sen d’ölürsin ben d’ölürin 

545 Uṣūlī eydür bu sözüm derd ile göyünsün özüm 
 Ḳan aġlasun iki gözüm sen d’ölürsin ben d’ölürin

 Ç 86b AE 42a H 55a L 57a S 47a B 57b O 69a V 112a Z 123a A2 107a

1  Aramıza: Aramızda B / ölürin: öleyim H.

3  Yanıma gel: Gel yanıma AE.

4  ḳarma ḳara yire: ḳara yire AE ḳara ḳara yire S dökme ḳara yire B sürme ḳara yire L / Dünyedür: 

Dünyādur B / cānum: ḫānum B. 

5  bu: budur B / 4. ve 5. beyitler A2’de yer değiştirmiştir / -Ç.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Cām-ı la�lüñdür dem-ā-dem cānı medhūş eyleyen
 Ḳana ḳana ḳanını bī-dillerüñ nūş eyleyen

222 Ey lebi cāmın ıraḳlardan leb-ā-leb �arż idüp 
 Şevḳ ile cān-ı ulü’l-elbābı bī-hūş eyleyen

333 Kāse-i ser hecr ile peymāne-i ḫāk oldı gel 
 Hey bizümle �ahd ü peymānı ferāmūş eyleyen

444 Her ne yüzden gözleseñ dīdārdan maḥrūmdur 
 Cān gözine perde-i pindārı rū-pūş eyleyen

555 Ey Uṣūlī luṭfını ḳahr içre ḳılmış taġbiye 
 Nūr-ı ṣubḥı ẓulmet-i şāma hem-āġūş eyleyen

 Ç 86b AE 43a H 56a L 57b S 42a B 58b O 69b V 112b Z 124a

1  demādem: cihān u L / bī-dillerüñ: bī-dillere B.

2  ıraḳlardan: yaraklardan B, O, V, Z / �arż: cūş V / idüp: iden Ç / bī-hūş: medḥūş O. 

3  Bu beyitin birinci mısraı: -V.

4  yüzden: yirden L / maḥrūmdur: mahrum imiş H, S, B / gözine: yüzine Ç / rū-pūş: rūşen H.

5  şāma: şādi vü Ç. 
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

1 Benüm cānumsın ey dil-ber ya benden niçün ürkersin 
 Bu dil mülki ġarībüñdür vaṭandan niçün ürkersin

2 Geçer güzelligüñ çaġı sīnemde ḳomışam dāġı 
 Saña direm be hercāyī sevenden niçün ürkersin

3 Benüm bülbül gibi şeydā yoluña cān u baş fidā 
 Gülistāndan gül istersin dikenden niçün ürkersin

4 Te�ālallāh kim ey dilber gedālar seyr ider ḥüsnüñ 
 Yoluña cān u baş terkin idenden niçün ürkersin

5 Uṣūlī ḫaste ḥālini n’ola ṣormaġa bir gelseñ 
 Ḥüseynī meẕhebem dirsin Ḥasandan niçün ürkersin

 Ç 87a
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Yüri ey nāme bizden şol şeh-i ḫūbāna �ışḳ eyle 
 Ki ya�nī Muṣṭafāya ol güzel sulṭāna �ışḳ eyle

222 Yanup yaḳıl ḥużūrunda göñül göynüklerin söyle 
 Bu ben pervāneden ol şem�a yana yana �ışḳ eyle

333 Döyemez ayrulıḳ ḫārına diyü zārilıḳlar ḳıl 
 Belālu bülbülünden ol gül-i ḫandāna �ışḳ eyle 

444 Sözin şeyṭān-ı mel�ūnuñ ḳabūl idüp işiginde 
 Beni merdūd iden ol maẓhar-ı raḥmāna �ışḳ eyle

5 Mübārek ellerin öpüp ayaḳlarına yüzüñ sür 
 İşigi itlerine ya�ni kim yārāna �ışḳ eyle

6 Ḥarīm-i yāre varurken eger vādī-i ḥayretde 
 Bulursañ Ḥayretī-i vālih u ḥayrāna �ışḳ eyle

757 Yüz urup Sīne-çāke sīnemüñ çākini şerḥ eyle 
 Hem Aḥmed Bāliye billāh dervīşāna �ışḳ eyle

868 Eger zencīr-i miḥnetde nedür ḥāli diyü bir gün 
 Ṣorarsa ben ḳulın Seyd’Aḥmed-i Dīvāne �ışḳ eyle

979 Göz açup ṣūret-i raḥmāna ṣāfī ḫoş naẓar ḳılsun 
 Sücūd it bizden ol ṣūfī diyen şeyṭāna �ışḳ eyle

1  Muṣṭafāya ol güzel sulṭāna: Ben gedādan ol şeh-i �irfāna AE.

2  Yanup: Yatup B. 

3  gül-i: -O.

4  ol: şol Ç, S.

7  çākini: ḥālini AE / şerḥ eyle: var şerḥ it H, A2, �arż eyle L, O / 7. beyitin 2. mısraı ile 9. beyitin 2. 

mısraı Z’de yer değiştirmiştir. 

8  miḥnetde: miḥnetle AE / diyü: diyüp AE, HB / ben: biz H, S, B, O, V.

9  ḫoş: bir AE, B / diyen: dinen B.
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10110 Ayırdı Pīr-i Ken�ānı bugün cān-ı �azīzinden 
 �Aceb mekkār imiş Yūsuf diyen oġlana �ışḳ eyle

11 �Aceb bī-yār u bī-hem-dem yatur miḥnet bucaġında 
 Uṣūlī derdmendüñ ḥālini ṣorana �ışḳ eyle

 Ç 87a AE 43a H 57b L 57b S 49a B 58b O 69b V 112b Z 124a A2 108a

10  Ayırdı: Ayırdı mı Ç / diyen: dinen B / -AE.
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   120

 8+8: 16’lı hece

111 Berü gel cān gözini aç �ālemleri seyrān eyle
 Ḫalḳa raḥmet yaġmurın ṣaç göñlüñi bir �ummān eyle

222 Didüm bir söz aç şaruñdan ḫaberler söyle yārüñden 
 Şol bir ince esrāruñdan yine bizi ḥayrān eyle

333 Söz açma kevn ü mekāndan bize bir ḫaber vir cāndan 
 Yūsufı ḳurtar zindāndan Mıṣr iline sulṭān eyle

444 Cihāndan geçmek isterseñ ḥūriler ḳuçmaḳ isterseñ 
 Göklerde uçmaḳ isterseñ evvel cānuñı cān eyle

555 Girmek isterseñ meydāna iç ḳanuñı ḳana ḳana 
 �Işḳ odına yana yana cigerüñi biryān eyle

6 �Āşıḳ ma�şūḳa alınur ma�şūḳ �ışḳ ile bilinür
 Derd olsa dermān bulınur hemān derde dermān eyle

767 Yārüñ cemālini gördüñ ayaġına yüzüñ sürdüñ 
 Uṣūlī bayrama irdüñ var cānuñı ḳurbān eyle

 Ç 87b H 57bAE 45a L 58b S 50a B 60a O 71a V 113b A2 108b

1  cān: -H/gözini: gözin L.

2  bir söz: söz H / yine bizi: bizi yine B, O/ ḥayrān eyle: -O.

3  cāndan: -O / ḳurtar: çıḳar L, S, B, O, V, A2.  

4  Ḥūriler ḳuçmaḳ: Göklerde uçmaḳ V/ Göklerde uçmaḳ isterseñ evvel cānını: Ḥūriler ḳuçmaḳ isterseñ 

evvel tenüñi V / göklerde: göklere Ç, S, H / cānuñı: tenüñi AE, L, S, B, O, A2, B. 

5  girmek: gelmek S, B, V/ yana yana: döne döne AE, S / -O.

7  cemālini: dīdārını AE/ bayrama: maḳṣūda V. 
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   121

 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 İlāhī �āşıḳı mülk-i cihāna pādişā eyle
 Ki ya�nī ben gedāyı ḫāk-i rāh-ı Muṣṭafā eyle

222 Sücūd it ol büte ey dil ḳo gitsün zühd ü taḳvāyı  
 Çü bulduñ ḳıbleñi geçmiş namāzuñ hep ḳażā eyle 

3 Ben özge derde uġradum baña bu pendi ḳo ey şeyḫ 
 Eger bir himmetüñ var ise luṭf it bir du�ā eyle

434 Yürek tennūrı cūş idüp ḳoparsun dīdeden ṭūfān 
 Yayılsun cümle �āleme göñül bir mā-cerā eyle 

545 Ṣabā ger ḫāk olursam ben izi tozından ol servüñ 
 Yüri var ṭopraġumı cān gözine tūtiyā eyle

656 Ser-i kūyına bir yaña çeker cān bir yaña göñül 
 Beni gel ey ecel billāh luṭf it bir yaña eyle

767 Bu yād illerde çün yoḳdur göñül eglencesi bir yār 
 Seg-i kūyına var ey dil özüñi āşinā eyle

878 Demüñden bezmi �uşşāḳuñ ḥarāret bulsun ey muṭrib 
 Uṣūlī şi�rin oḳu �āşıḳāne bir ṣadā eyle

 Ç 87b L 59b S 48a B 60b O 72a V114a Z 126a A2 108b

1  pādişā: pāẕişā B. 

2  büte: puta B / zühd ü taḳvāyı: -O / ḳıbleñi: Ka�beñi O / namāzuñ hep: namāzuñı Z / ḳażā: edā V / 

Bu gazelin B’de sadece ilk iki beyiti tam yazılı, sonraki beyitlerin yazılı olduğu sayfanınsa sol yarısı 

muhtemelen kesilmiştir. Bu nedenle beyitlerin sadece ilk mısraları mevcuttur. 

4  �āleme: dünyāya L, S, O, Z.

5  olursam: olursan Ç.

6  ḳuyına bir: kūyına dil bir S / cān: –L.

7  Seg-i: Segi L / ey dil: göñül L.

8  bezmi: bezm-i AE mey L / �uşşāḳuñ: �uşşāḳ L �uşşāḳı S.
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   122

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Fürḳat eyyāmında bārī yāri görsem gāh gāh 
 Şol göñül eglencesi dildārı görsem gāh gāh

2 Mümkin olmaz kim ayaġı tozına yüzüm sürem 
 Bāri şol seyr itdügi yolları görsem gāh gāh

313 Şol ḳara baḫtum gibi uyḫuya varsa gözlerüm  
 Ṭal�at-ı yāri düşümde bāri görsem gāh gāh

424 Leşker-i ġamdan şikāyet eylemezdüm kimseye 
 Devlet ile şol güzel ḫünkārı görsem gāh gāh 

5 İtlerüñ kūyuñda yārān-ı ḳadīmümdür benüm 
 Eglenürdi bu göñül anları görsem gāh gāh

636 Gūşe-i miḥnetde daḫı ḫaste yaturmış ġarīb 
 Ḥālini ṣorsam dil-i bīmārı görsem gāh gāh

747 Ġamzesi bir tīri biñ cāna ṣatardı göñlüme 
 Ey Uṣūlī bāri şol bāzārı görsem gāh gāh

 Ç 88a AE 43b H 57a L 58a S 49a B 59b O 70a Z 124b A2 107a

3  Şol: Bu B, O / bāri: yāri B.

4  şol: ol AE, H bu L, S.

6  Gūşe-i: Kūçe-i S, A2 / -AE.

7  bir tīri: tīrini AE tīr L / göñlüme: göñle AE / şol: ol B.
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   123

 feilātün feilātün feilātün feilün

111 Bize bu �ışḳ ile eglenmege bir yār olsa 
 Yār biñ biñ bulınur yār-ı vefādār olsa

2 Nereye ister isek gitse işüm var dimese 
 Ḥāṣılı çaḳ delü göñlüm gibi bī-kār olsa

323 Gündüzin bile benümle yise afyon ġamı 
 Giceler ṣubḥa degin derd ile bīdār olsa

434 Yil gibi yilse vü bir laḥẓa ḳarār eylemese 
 O da bir serv-i hevā-baḫşa hevādār olsa

545 Çünki yār olduñ Uṣūlī ḳuluña sulṭānum 
 Ġam degül cümle cihān ṭopṭolu aġyār olsa

 Ç 88a AE 44a H 57a L 58a S 49b B 59a O 70a Z 124a A2 107b

1  �ışḳ ile: �ışḳda H, L, S, B, A2 gamda O.

3  bile benümle yise: yise benümle bile AE.

 3. ve 4. beyitler H, O, Z, B’de yer değiştirmiştir.

5  olduñ: oldı B.
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   124

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Bizi ey derzi güzel ṣalma iñende pāreye
Cevrüñi endāzdan aşurma ben āvāreye

2 İgne yurdusından āḫir geçmelü oldı göñül
 İplige döndi ża�īf oldı yazuḳ bī-çāreye

313 Pāre pāre oldı dil nām u nişānı ḳalmadı
 Yine gönderme ġamuñ oḳların atma pāreye

4  Cānumı miḳrāṣ-ı ġamla pāre pāre itdi derd
 Ṣındı göñlüm eydüñüz aḥvāli o meh-pāreye

5 Ger Uṣūlī derd ile biñ pāre ḳılsun kendüyi
 Mümkin olmaz kim vara bir yāre yāre yāreye   

 A1 107a A2 97a

3  A2’de 3. ve 4. beyitler yer değiştirmiştir. 
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   125

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Niçe yıl yildüm hevā-yı zülf-i �anber-sāyile 
 �Ömrümi āḫir yile virdüm ḳurı sevdā ile

222 Öldürem yarın bugün ṣabr it diyü ben ḫasteye 
 Āh ey bed-mihr öldürdüñ bizi ferdā ile

333 Āh u vāh eyler iken ol mihr geçmiş görmedin 
 Ey dirīġā geçdi �ömrümüñ güni eyvā ile

4 Tatlu geldi göñlüme peykānlaruñ ey naḫl-bend
 Yaramuñ �azbını ṣulandurdı bir ḫurmā ile

545 Āh-ı āteş-bārdur gökler yüzine rāh iden 
 Zāhidā iş başa varmaz ḳurı hūy u hā ile

6 Devlet-i sermed Uṣūlī ma�rifet gencindedür 
 Kimse bu dünyāda oñmamış durur dünyā ile

 Ç 88a AE 44a H 57a L 58a S 49b B 59b O 70b Z 125a

1  ḳurı: ḳuru B. 

2  Öldürem: Öldürin B / diyü: didüñ H, B / bizi: beni Ç. 

3  ol mihr: mihr Ç, H bed-mihr L / görmedin: görmedüm H, B / ey dirīġā: vāylı kim kim S.

5  rāh: āh O / varmaz: varmazmış Ç, L, S / ḳurı: bu Ç –S ḳuru B.
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   126 *

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ey libās-ı faḳr ile faḫr eyleyen �uryān dede 
 Tāc u taḫt-ı �āleme baş egmeyen sulṭān dede

222 Vüs�at-i küllī bilüp inkārını her bir ḫesüñ 
 Ḳulaġına ḳoymayup deryā olan �ummān dede

333 Āşinā-yı yemm-i vaḥdet ḳulzüm-i ẕāt u ṣıfāt 
 Dürr-i baḥr-i ma�rifet deryā-yı bī-pāyān dede

444 Ölmiş idük cehl ile āb-ı ḥayāt-ı nuṭḳdan
 Bir nefesde feyż-i rūḥ itdüñ bize hey cān dede

555 �Ālemüñ vīrānesin �ilm ile ma�mūr eyledüñ 
 Āferīn ey küntü kenzüñ gevherine kān dede

6 Ḳāf-ı Ḳur	ān ma�nisin ḳalbinde taḥrīr eyleyüp 
 Ḥaḳḳ ile bāṭıl arasın farḳ iden furḳān dede

767 Ẓulmet-i ẓann içre yitürdi Uṣūlī rāhını 
 Ḥuccetullāhsın delīl ol aña sen bürhān dede

 Ç 88b AE 44a H 57b L 58b S 50a B 59b O 70b Z 125a A2 107b

*  Başında, Der-Haḳḳ-ı Dede �Ömer Rūşenī Z.

2  bilüp: bulup B, H, A2 / Ḳulaġına: Ḳulluġına B.

3  deryā-yı: deryayı B.  

 3. ve 4. beyitlerin ikinci mısraları O’da yer değişmiştir. / -S. 

5  küntü: küntü ve AE.

7  rāhını: yolını Ç / aña: pīre Z / sen: hey S, B, Z.
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   127

 8+8: 16’lı hece

111 Evvel başdan sen’ögerin cümle işi gören Allāh 
 Ṣıdḳ ile çaġıran ḳuluñ maḳṣūdını viren Allāh

222 Senüñ ḳavlüñdür cism ü cān saña tesbīḥ ider cihān 
 Gözlerden oluban nihān göñüllere giren Allāh

3 Her kişi bu ḥāli bilür kimi ṭoġar kimi ölür 
 Cihān ḫalḳı gider gelür hīç gitmeyüp duran Allāh

434 Kimisine devlet virüp kimisine raḥmet virüp 
 Bir ḳulına la�net virüp dergehinden süren Allāh

545 Göñlümde cümleden yegüm hem efendimsin hem begüm 
 Uṣūlī eydür istegüm senden īmān Ḳur	ān Allāh

 Ç 88b AE 44b H 58a L 59a S 50a B 60a O 71a V 113b Z 125b

1  maḳṣūdını: murādını AE.

2  Gözlerden: Gözümden L / göñüllere: göñüllerde B.

4  raḥmet: cennet O / dergehinden: dergāhından B.

5  īmān: īmān u H.
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   128

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Gülşen-i kūyundur eglence dil-i nālānuma 
 Dā	im uçmaḳ ḫoş gelür murġ-ı laṭīf-elḥānuma

222 Yaġmalandı cān u dil raḫtı vü rāḥat ḳalmadı 
 Āteş urdı �ışḳ sulṭānı çü ḫānumānuma

333 Aldı eṭrāfumı deryā-yı melāmet şöyle kim 
 Yad ḳanda āşinā daḫı gelimez yanuma 

444 Ẕevḳ-ı vaṣlı datmadum bilmem velī tīġ-ı ġamuñ 
 Bir ġıdā-yı rūḥdur leẕẕet baġışlar cānuma

555 Pāre pāre eyledi ten cāmesini tīġ-ı �ışḳ
 Ḫār-ı ġam şimden girü dest urımaz dāmānuma

666 Derd-i dil-berle biḥamdillāh başum ḫoşdur benüm 
 Derd-i ser virür ṭabīb iḳdām ider dermānuma

777 Leşker-i ġam yıḳdı dil mülkin Uṣūlī ẓulm ile 
 Ḳudretüm yoḳ ḥālümi �arż eyleyem sulṭānuma

 Ç 89a AE 45a H 58a L 59a S 48a B 60a O 71b V 113b Z 125b A2 108b

1  Dā	im: Her dem S/ murġ-ı laṭīf: murġu’ż-ża�īf O.

2  dil: -L.

3  daḫı gelimez: gelimez daḫı O.

4  vaṣlı: aṣlı Ç / datmadum: itmedüm B / Bir: Ḫoş A2 / baġışlar: virür O / B’de 4. ve 5. beyitler yer 

değiştirmiştir / -AE, Z.

5  ten: -O / urımaz: uramaz B.

6  dil-berle: dil-berlerle H dil-berler B / -AE.

7  ẓulm ile: yārsüz AE, L, B, O, V, A2 /eyleyem: eyle kim Ç itmege AE idem ḥālüm O.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Eglenimez bu delü göñlüm biriyle ḫānede 
 Gündüzin kūyuñda olur gice bir vīrānede

212 Ka�be-i kūyuñdadur ancaḳ ṣafāsı cānumuñ 
 Göñlüm eglenmez ne mescidde ne ḫod mey-ḫānede

323 Dār-ı fürḳatde ḳodı gitdi dil ü cānum beni 
 Ey dirīġā yalıñuz ḳaldum bu miḥnet-ḫānede

434 Seyr idüp her cāyı ḫod rūşen ḳılursın gün gibi 
 Pādişāhum uġraya bir gün bizüm vīrāna da

545 �Işḳ odına yandı ser-tā-pā göñül pervānevār 
 Ḥāli ey pervāne var ol şem�a yana yana de

656 Göricek ḥüsnüñ tecellīsin nice döysün göñül 
 Şem� ile ṭutuşmaġa ṭāḳat mi var pervānede

767 Gül yüzüñ görse Uṣūlī şevḳden mecnūn olur 
 Ḥālet artar nev-bahār olsa belī dīvānede

 Ç 89a AE 54b H 58b L 59a S 48b B 60b O 71b V 113b Z 126a A2 108a

2  cānumuñ: göñlümüñ B.

3  fürḳatde: fürḳate B. 

4  Pādişāhum: Pāẕişāhum B / bizüm: –H yeter B.

5  yandı ser-tā-pā: ser-tā-pā yandı bu O / Ḥāli: Ḥālüm AE, H, L, S, O, V.

6  ṭutuşmaġa: dutuşmaġa B. 

7  mecnūn: vīrān O / belī: dil AE. 
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   130 *

 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

121 Açılmaz �āşıḳuñ göñli bahār u būstān içre 
 Ki zīrā bülbül �ādetdür ḥazīn olur ḫazān içre

232 Maḳām-ı �ışḳda bir dem ḳarār itmez dil-i zāhid 
 Mekān ehli belī ṭutmaz mekānı lā-mekān içre

343 Niçe Mecnūn niçe Vāmıḳ başa bir ḳıṣṣa geldi kim 
 Añılsun tā ebed ḳalsun göñül devr-i zamān içre

454 Dükān içre görüp sen ẕāt-ı pāki dehr ṣarrāfı 
 Didi bunuñ gibi gevher bulınmaya dü kān içre 

565 Nitekim bir senüñ miẟlüñ güzel yoḳdur bu �ālemde 
 Uṣūlī gibi hem �āşıḳ bulınmaya cihān içre

 Ç 89b AE 46a H 59a L 59b S 48b B 61a (eksik ve karışık) O 72b
 V 114b Z 126b A2 109a

*  Bu gazelin B’de her beyitinin yalnız ilk mısraları var, sayfanın sol tarafı yoktur. 

1  göñli: gönül B. 

2  �ışḳda: �ışḳa L / ḳarār itmez dil-i: ḳarār itmezdüñ ey O / mekānı: mekān L.

3  ḳalsun göñül devr-i: göñül bu devr u Ç, H / göñül: dilā L.

4  gevher: �āşıḳ O.

5  güzel yoḳdur: bulınmaya şu L / bu: şu V, B.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Göñül �ibret gözin açup gözet bu sırr-ı pinhānı 
 Temāşā eyle eşyāda cemāl-i ṣun�-ı Yezdānı

222 Cihāna seyre gelmişsin temāşāgāhuñ olmışdur
 Zemīnüñ bāġı vü rāġı semānuñ ḳaṣr u eyvānı

333 Şehenşāh-ı dü �ālemsin senüñçün zīnet olmışdur 
 Bugün bu taḫt-ı taḥtānī ile bu ṭāḳ-ı fevḳānī

444 Ne zībā ḳaṣr olur ḳaṣr-ı vücūduñ hīç ḳuṣūrı yoḳ 
 Eger seyl-i ḥavādiẟden ḫarāb olmazsa bünyānı

555 Güzel eglencedür bāzār-ı dehrüñ sūd u sevdāsı 
 Eger ta�cīl idüp dest-i ecel dirmezse dükkānı 

6 Göñül kim Ṭūr-i Sīnādur tecellī ma�denidür bu 
Hezārān Pūr-ı Sīnānuñ kim olur bunda �irfānı

7 Ḥarīm-i ṭā�at-ı �ışḳa ḳadem ḳılmaz iseñ başuñ 
 Varılmaz günde biñ kerre urursuñ yire pīşānı

8 Necāt isterseñ emvāc-ı belādan pīre teslīm ol 
 Ki çekmez keşti-i Nūḥa girenler ḫavf-ı ṭūfānı

969 İriş bir kāmil insāna ki ya�nī Ḥıżrı mürşid ḳıl 
 Bu ẓulmāt-ı ṭabī�atda ararsañ āb-ı ḥayvānı 

10710 Ararsañ Ka�be-i maḳṣūd rāhın cāhile uyma
 Ḳulaġuz itme kendüñe ṣaḳın ġūl-i beyābānı

1  cemāl-i: cemāli H kemāl-i V / Beyitin ilk mısraı B’de yok. 

2  vü: -H / semānuñ: zamānuñ O / Beyitin ilk mısraı B’de yok.

3  taḫt-ı: taḫt u Ç / ile: bile L, B / B’de gazelin ilk iki beyitinin ikinci mısraları 61b’nin sonuna sol tarafa 

alt alta tek beyit gibi yazılmıştır.

4  ḳaṣr olur: ḳaṣrdur L / seyl-i: seng-i B / -AE.

5  eglencedür: eğlence L.

9  ṭabī�atda: ḥavādiẟde V.

10  Ḳulaġuz: Ḳulavuz B, L. 
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11111 Er iseñ iḥtiyāt eyle �acūz-ı dehrüñ ālinden
 Ki Rüstemler zebūn eyler bu Zālüñ �öẕr ü destānı

12212 �Alī gibi ḥaḳīḳat mālik olduñ mülke billāhi 
 Ṣıduñsa ḳuvvet-i lā-ḥavl ile bāzū-yı şeyṭānı

13313 Tenezzül sālik-i rāha ḥaḳīḳatde teraḳḳīdür 
 Kemāle ḳābil olmaz māh-ı nev bulmazsa noḳṣānı

14414 Oluban dāne-i ḥırṣ ile küstāḫ ādemī dervīş 
 İnüp yirlere �arż itdi Ḫudāya pāy-māçānı
 
15515 Uṣūlī �ışḳ-ı taḥḳīḳün delīli şevḳ u ḥāletdür 
 Ki mihrüñ kendü nūrıdur yine kendüye burhānı

 Ç 89b AE 47a H 60a L 60b S 17a B 61b O 73b V 115b Z 127b A2 109a

11  bu Zālüñ: -O / �öẕr ü: mekr ü S / L’de gazelin 10. beyitten sonraki kısmı, rabıta 11. beyitin ilk 

kelimesini göstermekte ise de yoktur. Muhtemelen kopmuştur. / -V. 

12  mülke: mülk B. 

13  ādemī: ādem S / İnüp: İnüben H / yirlere: yirlerde H /. -V, Z, O.

14  -Z, O.

15  şevḳ: sūz V / A1 15. beyitle 98a’da yeniden başlamaktadır / -Z, O.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Ger tecellā itmek isterseñ göñül envāruñı 
 Gel götür bir dem aradan perde-i pindāruñı

222 Ġarḳ ider envāra ey rūḥ-ı muṣavver �ālemi 
 Ẓāhir itseñ bir nefes āyīne-i ruḫsāruñı

333 Cān virür enfās-ı �Īsā gibi ölmiş dillere 
 Ger ṣabā daġıtsa būy-ı zülf-i �anber-bāruñı

4 Söyleme cān sırrını ey kāmil insān münkire 
 Kūr-ı māder-zāde �arż itme begüm dīdāruñı

5 Söz güherdür açma nā-dāna dehānuñ ḥoḳḳasın 
 Ḳıymetüñ bilmez yire ḫarc eyleme güftāruñı

646 Şol şarāb-ı dil-güşādın göricek maḫfīde gör 
 Duymasın cāhil ṣaḳın fāş eyleme esrāruñı

757 Ger maḳāmātuñ uṣūlinden beyānuñ var ise 
 Perdeler keşf eyle seyr itdür bize edvāruñı 

868 Çekme ey ḫar-ṭab� dünyā-yı denīnüñ ẟıḳletin
 Gel sebük-rūḥ ādem ol arḳandan indür bāruñı

9 Cānuñ içre besleyüp emmāreye virdüñ vaṭan 
 Mūr iken bir yedi başlu ejder itdüñ māruñı

10710 Ey Uṣūlī ṣan�atuñda pehlevān ol ġam yime 
 �Işḳ cān-bāzı iseñ Allāh oñara kāruñı

 Ç 90a AE 46b H 59a L 60a S 50b B 61a (eksik) O 73a V 114b Z 126b A2 109a

1  B’de ilk dört beyitin sadece birinci mısraları vardır, sayfanın sol yarısı kesilmiştir / pindāruñı: didāruñı H.

2  ider: it O / envāra: envār B / rūḥ-ı: nūr-ı B. 

3  virür: virse S vire B / ölmiş: mürde B.

6  maḫfide: maḫfīce Ç, B / fāş: keşf V.

7  seyr itdür bize edvāruñı: �arż itdür bize dīdāruñı V.

8  Bu beyitin S, V, Z’de ikinci mısraı: 

“Çekme dünyā-yı denīnüñ ẟıkletin ey ḫar-mizāc” 

 şeklindedir.

10  pehlevān ol: pehlevānsın AE / cānbāzı iseñ: cānbāzısın AE, H, L, O, Z / Allāh oñara: oñara Allāh O.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Yüzüñ metn-i kelāmullāh sözüñ āyāt-ı Rabbānī  
 Cemālüñde �ıyān olmış kemāl-i ṣun�-ı Yezdānī

222 Ṣaçuñ küfrinde olmasa başında ṣūfinüñ sevdā 
 Ḥaḳīḳat kāfir-i muṭlaḳ durur yoḳ dīni īmānı

333 İzüñ tozı gibi kuḥl-i cevāhir görmedi hergiz 
 Gezen hep Çīni Māçīni gören mülk-i Ṣıfāhānı

4 Tecellī nūrına Ṭūruñ vücūdı döymedi yā Rab
 Kelīmullāh Mūsīnüñ ne pek ṭaşdan durur cānı

545 Ruḫ-ı zerdini ehl-i derd olanuñ ehl-i derd añlar 
 Anı bī-derd olan bilmez ne bilsün ḫar za�ferānı

656 Oñulmaz yaramı görüp dimiş bir ehl-i ḥikmet kim 
 Bu derdüñ yoḳ durur ölmekden özge daḫı dermānı

7 Gül-i cennet riyāżından pür ola ravża-i Sa�dī  
 Uṣūlī kimse Şīrāza iletse bu gülistānı

 Ç 90a AE 47a H 59b L 60a S 17a O73a V 115a Z 127a A2 109a

1  -O.

2  dīni: dīn ü AE. 

3  görmedi: olmadı O/ Gezen hep: Gezenler O.

5  ehl-i derd añlar: ehl-i derdden ṣor AE, S ehl-i derde ṣor L, O, A2 / ne: ki H / ne bilsün: ki bilmez V, 

A2.

6  ölmekden özge: ölmek artuḳ Ç, L, Z. 
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 �Āḳil iseñ ey göñül nā-dāna virme göñlüñi 
 Ḳadrüñi bilmez delü oġlana virme göñlüñi

222 Bī-vefālar yolına terk eyleme cān u teni 
 Ḥaḳḳ-ı ṣoḥbet bilmeyen yārāna virme göñlüñi

3 Ger gülerse yüzüñe ṣaḳın inanma sözine 
 Aṣlı yoḳdur gerçi kim yalana virme göñlüñi

434 Gülşen-i firdevse gel ey bülbül-i ḳudsī-nefes 
 Her yüze gülen gül-i ḫandāna virme göñlüñi

545 Ḫulḳı olmayan güzel ṣan ṣūret-i dīvārdur 
 Ey Uṣūlī bir büt-i bī-cāna virme göñlüñi

 Ç 90b AE 48a H 60b S 17b B 62a O 73b V 115b Z 128a A1 98b A2 109b

1  B’de ilk üç beyitin sadece 2. mısraları yer alır.

2  eyleme: itme AE, A1 eyledüñ B / cān u teni: baş u cānını AE cān u başını A1.

4  ḳudsī: ḳuds B. 

5  ṣan: çün Ç, AE, L, O, V, A2 / bir büt-i: bir ten-i Ç, H bī-āzerī O. 
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

1 Buluşmasaḳ senüñle kāşkī ey bī-vefā bārī 
 Veyāḫud çünki buluşduḳ hiç olmasaḳ cüdā bārī

212 Ṣalup deryā-yı hicrāna beni yād itmedüñ bir dem 
 N’olaydı olmasa idük senüñle āşinā bārī

323 Göz olsa cā-be-cā gökler gibi başdan başa cismüm 
 Doyınca yüzüñi görsem senüñ ey meh-liḳā bārī

434 Ne ġam bād-ı fenāyile yile varsa ten-i ḫāküm 
 Biḥamdillāh hele gitmez başumdan bu hevā bārī

5 Çü düşdüñ böyle gird-āba aḳıt göz yaşlaruñ her sū 
 Cihāna ṭopṭolu olsun göñül bu mā-cerā bārī

646 Ḳatında bir gün āh itdüm günāh itdüm ḫaṭā ḳıldum 
 Ṣuçum �afv eyleyüp ḳılsa şefā�at Muṣṭafā bārī

757 Göñül rāh-ı meşaḳḳatde ayaḳda ḳaldı sulṭānum 
 İde geh geh göz ucıyla ıraḳdan merḥabā bārī

8 Ayaġuña yüz urmaġa eli irmez Uṣūlīnüñ 
 Güzel başuñçün olsun ḳo işigüñde fidā bārī 

 Ç 90b AE 48a H 60b S 17b B 62b O 74a V 116a Z 128a A1 98b A2 109b

2  beni: bizi AE, HB / olmasa idük: olmayayıduḳ B, V, Z, A1.

3  cismüm: çeşmüm Ç, H, S, B -O / başdan başa: -O / meh-liḳā: bī-vefā O.

4  fenāyile: hevāyile Ç / varsa: vü ese Ç varursa B / ḫāküm: ḫākī B / hele gitmez başumdan: başumdan 

gitmez O/ -A1, A2. 

6  günāh itdüm ḫaṭā ḳıldum: ḫaṭā ḳıldum günāh itdüm Ç, A2. 

7  -A1.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Dostum düşmenler ile yār ṣanmışsın beni 
 Ey dirīġā yār iken aġyār ṣanmışsın beni

212 Bir vefāsuz hīz u nā-merde meyil eyler diyü 
Ṭālib-i her ḳaḥbe-i bāzār ṣanmışsın beni 

323 Bezm-i ġamda aġlayup yaşlar dökerdüm dün gice 
 Şem� gibi sen güler oynar ṣanmışsın beni 

434 �Āşıḳ-ı dīdāruñam her cīfeye dil virmezem 
 Pāk-bāz-ı �ışḳ iken mūrdār ṣanmışsın beni

5 �Āşıḳ-ı dīvāneyem hīç n’eyledügüm bilmezem 
 Mest-i �ışḳam sen daḫı hūş-yār ṣanmışsın beni

646 Ben Uṣūlīyem ki ṭurdum ḫıdmete bel baġladum 
 Sen ṭarīḳ-i �ışḳda bī-kār ṣanmışsın beni

 Ç 91a H 61a S 18a B 62b O 74b V 116a Z 128b A2 110a

2  Bir: Her B / ḳaḥbe: ḳaḥpe B. 

3  dökerdüm: döker H / dün gice: derd ile V.

4  dil: gönül Ç, H, S, Z, A2. 

6  ṭurdum: durdum B / baġladum: baġlayup B / bī-kār: bī-gāne H.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Mübtelā-yı derd-i bī-dermān iden sensin beni 
Bī-dil u bī-ṣabr u bī-sāmān iden sensin beni

222 Cevr ile her dem belā seylin getürüp başuma 
 Ḫāne-i ṣabrum gibi vīrān iden sensin beni

333 Ka�be-i vaṣluñ ḥarīminden dili maḥrūm idüp 
 Ġam beyābānında ser-gerdān iden sensin beni 

444 Tīġ-ı miḥnetle deliklü sīnemi ṣad çāk idüp 
 Bezm-i ġamda ney gibi nālān iden sensin beni 

555 Gūşe-i ġamda Uṣūlī bendeñi tenhā ḳoyup 
 Miḥnet-i derd u ġama yārān iden sensin beni

 Ç 91a AE 49b H 62a S 19b B 64a O 75b V 117b Z 130a A1 99a A2 110b

1  Mübtelā-yı derd-i bī-dermān: Göñlüm alup ḫāk ile yeksān B / bī-sāmān: bī-dermān B.

2  getürüp: getürdi V.

3  ḥarīminden: ḥarīminde B / 3. beyitin ikinci mısraı 4. beyitin ikinci mısraı ile aynı V.

4  delikli sīnemi: delü göñlümi B / ney: -B / 3. ve 4. beyitler S, A1’da yer değiştirmiştir. 

5  Gūşe-i ġamda: Beytü’l-aḥzende, S Beyt-i aḥzende A1.
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 feilātün feilātün feilātün feilün

111 Bir perī ḳıldı yine �āşıḳ-ı dīvāne beni
 Yine bir genc-i nihān eyledi vīrāne beni

2 Ṭal�atı ḫūb u ḳamu şekl ü şemā	il maḥbūb 
 Līk ḥayrān ider ol ṭavr-ı ġarībāne beni

323 Şol iki mest u siyeh-kār gözüñ fitneleri 
 Eyledi mu�tekif-i gūşe-i mey-ḫāne beni

434 Düşdi bāzār-ı ḫarābāta göñül mest ü ḫarāb 
 İtdi �ālemlere rüsvāy bu dīvāne beni

545 Mūr-ı lengem sürüni geldüm Uṣūlī ḳapuya  
 Kim ola irgüre dīdār-ı Süleymāna beni

 Ç 91b H 63b S 30a B 65b O 77b V 120a A2 111b

1  �āşıḳ-ı: �āşıḳ u B. 

3  mey-ḫāne: vīrāne Ç, S.

4  göñül: yine B / rüsvāy: bed-nām B / bu: o Ç, S.

5  ḳapuya: ḳapuña V / -O. 
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Bend-i ġamdan ḳurtarup öldürse fürḳat kāşkī
 Yā naṣīb olsayidi bīmāra vuṣlat kāşkī

2 Tīr-i ḥasret �āḳıbet ben ḫāki ṭopraġ ider
 Ol kemān-ebrūya olmaya maḥabbet kāşkī

3 Öldügümde ḳorḳaram derd-i ġamuñdan ayrılam
 Olmasa derd-i ġama bu deñlü ülfet kāşkī

4 Çün gelür her dem ḫayālüñ görmege ben ḫasteyi
 Bulmasam ey gözleri bīmār ṣıḥḥat kāşkī

5 Kāmet-i a�lāña secde ḳılmaġa ḳıldum ḳıyām
 Ber-ḳarār olaydı gönlümde ḥamiyyet kāşkī

6 Ġayre virdüñ āb-ı la�lüñle ḥayāt-ı cāvidān
 Baña bu dirlik degül öldürse fürḳat kāşkī

7 Devlet-i sermed durur ayaġı tozı dil-berüñ
 Ey �Uṣūlī başuña ḳona bu devlet kāşkī 

 A1 111b
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Gözlerümden ḳadd-i dil-cūsını ırmaġ eyledi 
 Ḳanlu yaşumı yine ol serv ırmaġ eyledi

222 Gülşen-i dünyā eger uçmaġ ise baḳmaz daḫı 
 Ḳuşça cānum cānib-i kūyuñı uçmaġ eyledi

333 Ṭūr-ı dilde ḥüsnüñ envārı tecellī gösterüp 
 Yine ben dervīşüñe daġ üstini bāġ eyledi

444 Şükrü li’llāh kim göñül maḳṣūda irdüñ �āḳıbet 
 Kūy-ı miḥnetde bizi ġam gerçi ṭopraġ eyledi

5 Kūy-ı dil-berde Uṣūlī öldi vü buldı ḥayāt 
 Ḥamdü li’llāh ölmedin yirini uçmaġ eyledi

 Ç 91b AE 48b H 61b S 18b B 63a O 75a V 116b Z 128b A2 110a

1  ırmaġ: ıraġ Ç / serv: serve B. 

2  dünyā eger: dünyāya ger AE, H, B, A2 / uçmaġ ise: uçmaġa B / baḳmaz daḫi: meyl eylemez AE 

baḳmazsa velī B / cānib-i: cānını B / kūyuñı: kūyuña B / uçmaġ: açmaġ B.

3  dervīşüne: dervīşe Ç / daġ: ṭaġ B / 2. ve 3. beyitler S, B, O, A2’de yer değiştirmiştir. 

4  Şükrü li’llāh S Şükür Ḥaḳḳa AE Ḥamdü li’llāh B, O, A2 / irdüñ: irdi V/ �āḳıbet: ey gönül A2.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Görmesem ol nūr-ı pāküñ Ka�bede dīdārını 
 Nār-ı āhum odlara yaḳar der u dīvārını  

222 �Aks-i ruḫsāruñla ey gül çeşmesārı çeşmümüñ 
 Cennetüñ gösterdi tecrī taḥtehe’l-enhārını

333 Ḥüsnünüñ mir	āti her ān içre bir şān gösterür 
 Tā ulü’l-ebṣār her yüzden göre dīdārını 

444 Ḳanı bir ṣarrāf kim añlaya gevher ḳıymetin 
 Ḳanı bir ādem ki bile ādemüñ güftārını

555 Bilmişüz her ḫārenüñ māhiyyetin ḫāṣṣiyyetin
  Añlaruz her ḥabbenüñ veznini vü miḳdārını

666 Bī-ḫod olanlara ṣunıldı bu meclisde ḳadeḥ 
 Duydı şol ḥayrān olan bu tekyenüñ esrārını

777 Sūd u sevdā ḥāṣılı ġavġādur anuñ ser-be-ser 
 Germ görseñ ḫˇācem aldanma cihān bāzārını

888 Seyr-i māha yoġ imiş āvāz-ı segden çün żarar 
 �Ārif olan hīçe ṣayar münkirüñ inkārını

999 Gel götürme kimsenüñ �ālemde bār-ı minnetin 
Çekmegil ḫar-vār Uṣūlī kimsenüñ ḫarvārını 

 Ç 91b AE 48b H 61b S 18b B 63a O 74b V 116b Z 129a A1 99a A2 110a

1  yaḳar: yaḳa Z urur A1 / der: yaḳardı O.

2  gül: meh A1.

3  göre dīdārını: -O.

4  -V, A2.

5  -V, A2.  

6  olanlara: olana A1 / bu: işbu A1.

7  Sūd u: –AE, H Sūdī B /görseñ: olursan Ç /6. ve 7. beyitler A1’de yer değiştirmiştir.

8  āvāz-ı segden çün żarar: āvāze-i segden żarar B / ṣayar: ṣaymaz B / -O.

9  kimsenüñ: her ḫaruñ V.
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 mefūlü fāilātü mefāīlü fāilün

1 Ṭaṣvīr-i ġayre ḳılma maḥal ḳalb-i aḳdesi 
 Eṣnāma mesken eyleme beytü’l-muḳaddesi

2 Pervāz ider mi �ālem-i �ulvīde murġ-ı rūḥ 
 Her cīfeye ki meyl ide bu nefs kerkesi 

3 Cāy idi yāre ḫāne-i dil bāni-i ḳażā 
 Yapmamış idi daḫı bu ṭāḳ-ı muḳarnesi

4 Āvāre idüm �ışḳ ile ḫayyāṭ-ı kün fekān 
 Perdaḫt ḳılmamışdı daḫı çarḫ-ı aṭlası

515 Rūz-ı ezelde �ışḳuñı cānumda derc iden 
 İtmiş muḥīṭ ḳulzüm-i �ummāna bir ḫesi

6 Āyāt-ı Ḥaḳḳı ṣafḥa-i āfāḳda oḳur  
 Nefs-i nefisüñ enfüsüñ olursa enfesi

7 Kesme �ināyetüñ naẓarını Uṣūlīden
 Kim yoḳ o bī-kesüñ daḫı �ālemde kimsesi

 Ç 92a H 61b S 18b B 63a O 75b V 117a Z 129a A1 98a A2 110a

5  ezelde: ezelden B / �ışḳuñı: �ışḳuña B / �ummāna: insāna V cānumda A2 / -Ç, S.
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 mefāilün mefāilün feūlün

111 Giyelüm arḳaya bir köhne şālı 
 Cihānda yüriyelüm lā	ubālī 

222 Ḳalender-meşreb ol ey dil cihānda 
 Getürme yüze ṣaḳın ḳīl ü ḳāli

333 Yüzüñde beñlerüñe beñzedürler 
 Görenler cennet içinde Bilāli

444 Ölicek işigüñde başum olsa 
 Maḥalleñ itinüñ bārī sifāli

555 Ayaġuñ ṭopraġın dünyāya virmez
 Uṣūlīnüñ odur māl u menāli

 Ç 92a AE 49a H 62a S 19a B 63b O 75b V 117a Z 129b A2 110b

1  Cihānda yüriyelüm: Yürüyelüm cihānda B.

2  ey dil cihānda: �ālemde ey dil AE / Getürme yüze ṣaḳın: Getür yüze ḳazı bu Ç. 

3  Yüzüñde: Yüziñe B. 

 3. ve 4. beyitler S’de yer değiştirmiştir.

5  māl u: malı B. 
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 feilātün feilātün feilātün feilün

111 Didiler Ka�be-i kūyuñda bugün ḳan oldı 
 �Āşıḳuñ var ise biri yine ḳurbān oldı

222 Yirde ḳalmaz irişür kūy-ı murāda āḫir 
 Rāh-ı �ışḳ içre şu kim ḫāk ile yeksān oldı

333 Cān viren vuṣlat-ı cānāna irişür dirler 
 Ḥamdü li’llāh ki hele işümüz āsān oldı

444 Yār ola ki yüzümüze güle baḳa diyü 
 Yine göynüklülerüñ beñzi za�ferān oldı 

555 Bu Uṣūlī ayaġuñ ṭopraġına ḳul olmış
 Mülk-i �ışḳ içre yine başına sulṭān oldı 

 Ç 92b AE 49a H 62a S 19a B 64a O 75b V 117a Z 129b A1 99a A2 110b

1  biri: bizi B. 

2  āḫir: bir gün H, B, O, V, Z, A2.

3  hele işümüz: yine işümüz AE, B, O, A2. 

4  güle: gülce Ç.

5  Mülk-i �ışḳ içre yine: Şükr kim bendeyiken A1 / yine: -O.
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 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

111 Dutalum hem-demüm teskīn ider gözümdeki yaşı 
 Ḳanı merhem ki oñalda benüm baġrumdaki başı

222 Belā cündi durur mülk-i dili ġāret ḳılan dā	im 
 Ḳara baġrumdaki başlar durur līkin belā başı

333 Firāḳ içre helāk oldum viṣāle tā ki irişsem 
 Doyınca görmege ḳomaz gözüm yaşı olur nāşī

4 Ḳanı ṭāli� ki başuma benüm devlet ḳona �ömrüm 
 Dikile başım ucına ölicek işigüñ ṭaşı

545 Ġam-ı cānānı ṣaḳladuñ reh-i �ışḳ içre cān gibi 
 Uṣūlī āferīn olsun gözetdüñ yolda yoldaşı

 Ç 92b AE 49b H 62b S 19b B 64a O 76a V 117b Z 130a A2 111a

1  oñalda: oñaldan B / başı: yaşı B. 

2  dā	im: her dem AE, H, O, V, A2, B. 

3  tā ki: nā-gāh B / irişsem: irişem B / ḳomaz gözüm yaşı: gözüm yaşı ḳomaz AE. 

5  ṣaḳladuñ reh-i �ışḳ içre: rāh-ı �ışḳda cān gibi ṣaḳladuñ S.
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 mefāilün mefāilün feūlün

111 Göñül gördi yine ol ḫūb ẕātı 
 Ki gören kişinüñ gider ḥayātı

2 Meger rūḥ-ı muṣavverdür vücūdı 
 Ki görmedüm beşerde bu ṣıfātı

3 Bulınmaz gün gibi miẟli cihānda 
 Ararsañ ẕerre ẕerre kā	inātı

424 Yüzüñden nüsḫadur nev-rūz ile �īd 
 Ṣaçıñdandur şeb-i ḳadrüñ berātı

535 Uṣūlī vechidür ol nūr-ı pāküñ 
 Bu rūḥum rāḥatı cānum ḥayātı

 Ç 92b AE 50a H 62b S 20a B 63b O 76a V 118a Z 130a A1 98b A2 111a

1  ol: bir A1 / ol ḫūb: bir ḫoşça O / kişinüñ: ādemüñ AE, V, A1. 

4  Yüzüñden: Yüziñde B. 

5  vechidür: ẕātıdur A1 / nūr-ı pāküñ: nev-cevānuñ B, S, A1 / ḥayātı: ṣıfātı A1.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Yir göñül tīr-i belā peykānını ḫurmā gibi 
 Ṭatlu ṭatlu nūş ider nīş-i ġamı ḥelvā gibi 

222 Hīç göz açdurmaz yaşum ṭūfāna virdi �ālemi 
 Göklere durmaz çekilür āhum ejderhā gibi

333 Ḳanlu yaşum seyl olup aḳdı yeñilmez n’eyleyem  
 Çaḳ yürekden ṭaşdı vü cūş eyledi deryā gibi

444 Ḫāk-i pāyuñ gevherin dünyāya virmez dostum 
 Görmedüm ṣāḥib-naẓar bu dīde-i bīnā gibi

555 Rāstī el arḳası yirde ayaġı tozıyuz 
 Var ise bir serv-ḳad ol ḳāmet-i bālā gibi

666 Ḳāmetüñ ṭūbā lebüñ kevẟer sözüñ mā	-i ma�īn 
 Kūyuñ ey ḥūr-ı cinānum cennetü’l-me	vā gibi

777 Eksigüñ yoḳ ẕerrece bir bī-bedel maḥbūbsun 
 Āh kim hercāyisin mihr-i cihān-ārā gibi

888 Yine bir yüz daḫı gösterdüñ bu ben dervīşüñe
 İki yüzlü olma hey çoḳ sevdügüm dünyā gibi

999 Ebrveş çeşm-i Uṣūlī nice giryān olmasun
 K’aġladuġınca güler ol bir gül-i ra�nā gibi

 Ç 93a AE 50a H 63a S 19b B 64b O 78a V 118a Z 130b A1 99b A2 111a

1  Yir: Bir B / nīş-i ġamı: ġam nīşini B.

2  yaşum: gözüm V.

3  seyl: cūş V / ṭaşdı: ṭaşdan H daşdı B. 

4 4. ve 8. beyitler S, A1’de yer değiştirmiştir. 

5  serv-ḳad ol: serv-ḳadüñ B. 

6  ḥūr-ı: ḥūrī H, S, B.

7  yok: -S.

8  gösterdüñ bu: gösterdi ki Ç, S / hey çoḳ sevdügüm: gel iki gözüm S, A1 hey iki gözüm B, A2 / -AE, A1.

9  nice giryān olmasun: şevkden nālān olur SA1 / bir gül-i ra�nā gibi: ol gül gül-i ra�nā AE, H, B, V, A1, A2.  
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 feilātün feilātün feilātün feilün

1 Ṣāf ḳılduñsa göñül āyinesin āb gibi 
 Görinür nūr-ı ezel ābda meh-tāb gibi

212 Merkez-i ḫākdesin dā	ire-i ḳalbüñde  
 Felek eṭvārını seyr eyle suṭurlāb gibi

323 Ḳurtarup cānuñı ẓulmāt heyūlātından  
 Nūrdur �āleme ḫurşīd-i cihān-tāb gibi

434 Eylemez kimseyi sīr-āb şarāb-ı dünyā 
 Görinür teşneye gerçi ki serāb āb gibi

545 Ḫˇāb-ı ḫoş nice gelür çeşmüñe uş üstümüze 
 Boşanup aḳdı ecel leşkeri seyl-āb gibi

656 Evvelā beslemege bāġ-ı vücūduñı bu çarḫ 
 Aḳıdur göz yaşını üstüñe ṭolāb gibi

7 Ḫūşe-i cismüñi ārāyiş ider birḳaç gün 
 Ḳanuñı yire ḳarar ṣoñra mey-i nāb gibi

868 Bu dıraḫt-ı kühen ancaları bī-berg ḳodı
 Ḳatı ṣarmaşma anuñ üstine leblāb gibi

979 Al ṣuver bāġçesi içre me�ānī lübbin 
 Ḳışrı tarḥ eyle göñülden ulü’l-elbāb gibi 

2  -O.

3  nūrdur: nūr-ı pür H / ẓulmāt: -O.

4  eylemez: itmez ki Ç, S / şarāb-ı: serāb-ı A1, A2, V seyr-āb-ı B / 

5  -Ç, A1.

6  beslemege: beslemede AE, H, B / vücūduñı: vücūduñ B.

8  ṣarmaşma: dolaşma B.

9  Al ṣuver bāġçesi: El ṣunma bāġ O Alıgör bāġ-ı dehr AE / içre: içre şu B / göñülden: vü terk it B, O / 

-Ç.
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10110 Çek belāġat ḳılıcın sözde ki her seng-dilüñ 
 Āhen-i ḳalbine te	ẟīr ide tīz-āb gibi 

11211 Ṣāf ḳıl sīneñi kim evc-i ġınādān görine 
 Dilde envār-ı Ḫudā ābda meh-tāb gibi

12312 Menba�-ı baḥr-i ma�ārif ḳıl Uṣūlī ḳalbi 
 Ki dilüñ āb-ı ḥayāt aḳıda mīzāb gibi

 Ç 93a AE 51b H 64a S 30a B 65b O 77b V 120b A1 98a A2 112a

10  Āhen-i: Āhenīn B.

11  -AE.

12  Ki: Kim B / 10. ve 12. beyitler AE, B, O, V, A1, A2’de yer değiştirmiştir.
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 mefūlü mefāīlü mefāīlü feūlün

111 Yā Rabbi yine ölmedin ol cānı görem mi 
 Cān u göñül eglencesi cānānı görem mi 

222 Çirkīn yüzümi itleri izine sürem mi 
 Ulularumı ya�ni ki yārānı görem mi

3 Ḳılmaġa şikāyet aña hicrān siteminden 
 Dil mülkine ḥükm idici sulṭānı görem mi

4 Bu eyledigüm ṭūl-ı emel rāst gele mi
 �Ömrüm olup ol serv-i ḫırāmānı görem mi

535 Bir ān idi vuṣlat güni kim geçdi ol anı 
 Bir daḫı Uṣūlī �acabā anı görem mi

 Ç 93b AE 50b H 63a S 20b B 65a O 76b V 119b A1 99b A2 110b

1  cānı: yari A1 / Cān u göñül: Avāre-dil Z. 

2  itleri izine: ayaḳlarına O / Ulularumı: Ululayumı B / 2. beyit AE, H, S, B, O, V, Z, A1, A2’de 4. 

beyitle yer değiştirmiştir / 2. beyit S’de 3. beyitle yer değiştirmiştir / Z 2. beyitten sonra sona erer. 

Sonraki sayfa reddâdeyi de doğrulamaz, son kısım eksik.  

5  kim: vü AE, A2, B/ �acabā anı: �aceb ol anı B.
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 mefūlü fāilātü mefāīlü fāilün

1 Cān u dil oldı �ışḳ ile kūyuñ gedācuġı 
 Gel ey güzellerüñ begi vü pādişācuġı

212 Döksün ḳo ḳanumı yire kim tīr-i ġamzesi 
 Yüz biñ benüm gibi kişinin ḫūn-behācuġı

3 İzi ṭozın getürdi ṣabā ey dil armaġān 
 İki gözüñ gibi ṣaḳın ol ṭūṭiyācuġı

424 Ol serv-i ḫoş-ḫırāma var ey gözlerüm yaşı 
�Arż it ayaġı ṭozına bu mā-cerācuġı

535 Çaḳ cānın almayınca ḳomaduñ Uṣūlīnüñ
 Allāh ki ḳıldı tīr-i müjeñ yayḳaracuġı  

 Ç 93b AE 50b H 63b S 20a B 65a O 77a V 119b A1 98a A2 112b

2  ḳo ḳanumı yire kim: ḫūnumı kim olur H, V ḳo ḳanumı kim olur Ç, AE, S, A1, A2 ḳo ḳanumı kim O.

4  gözlerüm yaşı: göz şerbeti O.

5  ḳomaduñ: ḳomadı H, Ç, AE / ḳıldı: urdı AE / müjeñ: müjgān O.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

111 Āh kim ol bī-vefā gitdi baña yār olmadı
 Derd ü ġamdan özge bir kimse baña yār olmadı

2 Gel �aẕāb itme caḥīm-i hecre ṣalma bendeñi 
 Pādişāhum seni sevdiyse günehkār olmadı

323 Derd ile nice yarılmasun yürek kim sīnesi 
 Pāre pāre olmayınca yāre yarar olmadı

4 Bezme bizden ey gül-i ra�nā ki bāġ-ı dehrde 
 �Andelīb-i zārdan gülzār bī-zār olmadı

535 Nice bir yatur teb-i ġamda Uṣūlī derdmend 
 Ey dirīġā kimse ḥālinden ḫaberdār olmadı

 Ç 94a AE 51a H 63b S 20b B 65a O 77a V 119b A1 99b

1  bir kimse baña: baña bir kimse O / baña yār: vefādār S, O, V, A1. 

3  yürek kim: yüregüm Ç, H, AE yüregüm kim S.

5  Nice bir: Bī-ḫaber B, O, V, A1.
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 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ġamdan öldüm ey meded rūḥ-ı revānum gelmedi 
 Ol gidelden daḫı yirine bu cānum gelmedi

2 Ḳalmadı ṣabrı dilüñ ārāmı gitdi cānumuñ 
 Ey dirīġā daḫı ol ārām-ı cānum gelmedi

3 Başuma ḳopdı ḳıyāmet geldi biñ dürlü belā 
 Āh ol ser-fitne-i āḫir-zamānum gelmedi

4 Oldum oġlan u ḳocaldum böyle miḥnet görmedüm 
 Geldi ḥayfā pīrlik ol nev-cevānum gelmedi

515 Pūte-i cān u dile tīr-i belā durmaz gelür 
 Ey Uṣūlī gerçi ol ḳaşı kemānum gelmedi

 Ç 94a AE 51a H 63b S 20b B 65b O 77b V 120a A1 99a

5  dile: yine B / tīr-i belā durmaz gelür: geldi biñ dürlü belā O / beyitin 2. mısraı: -S.



KIT‘ALAR
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   I

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Bī-nihāyet baḥre döndi gene ẕātum vaḥdeti
 Mecma�ul-baḥreyni ġarḳ itdi ṣıfātum vaḥdeti

212 Bī-cihetdür nuṭḳa gelmez genc-i ẕātum vaḥdeti 
 Her kemālātı muḥīṭ oldı ṣıfātum vaḥdeti

 Ç 94a H 64b AE 74b S 30b B 66a O79a V 121a A2 112a 

   II

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Lā te�ayyündür egerçi gene ẕātum vaḥdeti 
 Keẟret-i a�yānı keşf eyler ṣıfātum vaḥdeti

222 Keşf-i ṣubḥāt-i celāl eylerse dā	im vaḥdeti 
 Keẟret-i ażdādı maḥv eyler ṣıfātum vaḥdeti

 Ç 94a H 64b AE 74b S 30b B 66a O 78b V 121a A2 112a 

   III

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

131 Küntü kenzüñ gevheridür gene ẕātum vaḥdeti 
 Dürr-i beyżāyı �ıyān eyler ṣıfātum vaḥdeti 

242 Çün muḥīṭ-i bī-cihetdür gene ẕātum vaḥdeti 
 Bī-nihāyetdür ẓuhūrında ṣıfātum vaḥdeti

 Ç 94b H 64b AE 74b S 30b B 66a V 121a A2 112a  

2  Bī: Lā AE, B, O, V, A2, H / genc-i: gene H, AE, B, O, V.

2  ṣubḥāt-i: ṣubḥān O ṣubḥāt u B / dā	im: ẕātum AE, B, A2, Ç.

1  eyler: itdi A2

2  bī: lā AE, O, V, A2.
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   IV

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 �Ālem-i ervāḥı seyr itseñ �acā	ib-fıṭratuz 
 Milket-i eşbāḥı fikr itseñ ġarā	ib-peykerüz

212 Gerçi böyle ṣūretā dervīş ü �uryānuz velī 
 �Ālem-i ma�nīye baḳsañ Zülfiḳār-ı Ḥayderüz

3 Diḳḳat ile eyleseñ levḥ-i żamīre bir naẓar
 On sekiz biñ �ālemüñ esrārına ser-defterüz 

 Ç 94b H 64b S 30b O 78b V 121a A2 112a 

   V *

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

1 Ey ayaġı topraġı başumda tāc-ı devletüm
Āsitānuñ tozıdur egnümde fāḫir ḫil�atüm

2 Yalıñuz seyr itdügüm budur Uṣūlī her zamān
Ta sirāyet itmeye yārāna nāgeh nekbetüm

 V 121b O 79b

2  dervīş ü �uryānuz: �uryān u dervīşüz O, V / 2. ve 3. beyitler V, A2’de var. / Bu kıt‘a V’de 1. Kıt‘a / 
*  Bu kıtadan önce 141. gazelin iki beyiti V’de (121a); A2’de (112a) ve O’da (79b) kıtalar arasında da 

yer almaktadır:

Ḳanı bir ṣarrāf kim añlaya gevher ḳıymetin

Bilmişüz her ḫārenüñ māhiyyetin ḫāṣṣıyyetin 

Ḳanı bir ādem ki bile ādemüñ güftārını

Añlaruz her ḥabbenüñ veznini vü miḳdārını 





Mİ‘RÂCİYYE
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 fāilātün fāilātün fāilün

111 Āferīn ol pāke cān-ı pākden 
 Kim bizi yaratdı müştī ḫākden

2 Bir avuç ṭopraḳdan insān eyledi 
 Hem ḫilāfet virdi sulṭān eyledi

323 Kendü esrārından āgāh eyledi 
 Vāṣıl-ı maḳbūl-i dergāh eyledi

434 Hāk-i nā-çīzi tüvānā eyledi 
 �İlm virdi anı dānā eyledi

545 Āfitāb-ı rūḥı tābān eyledi 
 Ādemüñ ḫākinde pinhān eyledi

656 Ḳıldı ol sulṭān peydā vü nihān 
 Kendü nūrından zemīn ü āsumān

767 Kimseye ol aña kimse beñzemez 
 Her ne kim ḳılsa kimesne lā dimez

878 Ḫıdmetinde nüh felek pervānedür 
 Būstānından İrem efsānedür 

9 Gülşen-i cennet cemālinden varaḳ 
 Āteş-i dūzaḫ celālinden sebaḳ

10810 Ḳaṭreden lü	lü	-i lālālar ḳılar 
 Nuṭfeden maḥbūb-ı ra�nālar ḳılar

1  pāke: pāk B / cān-ı: cāndan H / müştī: müşt Ç, AE, S, P, B, O, V.

3  Vāṣıl-ı: Vāṣıl u B, O.

4  nā-çīzi: nā-çīz L.

5  Āfitāb-ı: Āfitāb B / rūḥı: rūḥ Ç, O.

6  sulṭān: sulṭānı Ç, AE, H.

7  Kimseye ol aña kimse: Kimse evvel kimse aña Ç, S.

8  pervānedür: bir dānedür Ç, AE, H, S, B / Būstānından: Būstānında B.

10  ḳılar: ḳılur B. 
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11 On sekiz biñ �ālemi nüh çarḫı hem 
 Şeş cihet şeş rūzde ḳıldı raḳam

12 Kā	inātı yoġ iken var eyledi 
 Varlıġın bunlarda iẓhār eyledi

13113 Bir kitāb olmış durur her bir varaḳ 
 Līk göz ḳanı k’ala andan sebaḳ

14 Her ne kim var āşikārā vü nihān 
 Varlıġından cümlesi virür nişān

15 Bī-nişāndur gerçi yoḳ aña nişān 
 Līk her ẕerre anı eyler beyān

16 Ṣūreti ḳo aç gözüñ ma�nīye baḳ 
 Tā ki eşyāyı göresin �ayn-ı Ḥaḳ

17 Ḥaḳdan artuḳ yoḳ durur hergiz vücūd 
 Bunı böyle buldılar ehl-i şuhūd

18 Ey muvaḥḥid ġayri iẟbāt eyleme 
 Şirk durur zinhār bunı söyleme

19219 Bir durur bir birden artuḳ yoḳ durur 
 Var ise ol daḫı �ayn-ı Ḥaḳ durur

20320 Anuñ içün cümle-i merdān-ı reh 
 Didiler lā żıdde leh lā nidde leh 

21 İki gören arada aḥvel durur 
 Kendü gibi sözi de mühmel durur

22422 Kim vücūduñ ẓıllını ṣandı vücūd 
 Kendü cehlinden virür nā-būda būd 

13  Bir: Biñ Ç.

19  durur bir: durur O.

20  żıdde: lā-żıdde V.

22  virür: durur B. 
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23 Ẓıll-ı esmādur ṣuver ey bī-ḫaber 
 Kim mü	eẟẟir ma�nidür ṣūret eẟer

24124 Ehl-i ma�nī ṣūrete virmez vücūd 
 Yoḳ durur ṣūretde zīrā �ayn-ı būd

25225 Bu iżāfāt-ı ta�ayyün ẓıll durur 
 Līk ehl-i Ḥaḳḳa ma�nī bildürür

26326 Bulmasa �ayne’l-yaḳīni ġaybdan 
 Ḳurtılur mı kişi şekk ü raybdan

27 Ṣūreti ḳo er gibi ol er gibi 
 K’āb u gilde ḳalmayasın ḫar gibi

28 Āteş-i �ışḳ ile yaḳ baġruña dāġ 
 Hey ḳara güñlü çerāġ olġıl çerāġ 
 
29 Pes muḳarrer oldı Ḥaḳḳuñdur vücūd 
 Cān u dilden añadur cümle sücūd

30 Varlıġına ne ebed var ne ezel 
 Ol durur pes lā yezāl ü lem yezel

31431 Yoḳ idük biz ol ezelde var idi 
 Ḳādir ü ḳayyūm u hem cebbār idi

32 Ḥādiẟ olmadın bu baḥr-i mevc-zen 
 Gelmedin daḫı vücūda merd ü zen

33533 �Arş u kürs ü levḥ olınmadın raḳam 
 Dest-i ḳudret almadın ele ḳalem

24  ṣūretde: ṣūrete B / S’de 24, 21’den sonra.

25  iżāfāt-ı: iżāfāt u H, P / bildürür: yek durur B

26  bulmasa: bulmayup AE.

31  Yoḳ idük: Yoġıduḳ B, V, Ç / ezelde: ezelden S, B.

33  kürs: ferş B kürsī Ç / raḳam: ḳalem B.
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34134 Ẕāt-ı baḥt-ı muṭlaḳ idi ol ilāh 
 Mücmelen ḳılurdı ẕātına nigāh

35 Diledi kim yaza ḫaṭṭ-ı muḫtelif 
 Naḳş ḳıldı evvel Aḥmedden elif

36236 Ol şeh-i ḥāsından itdi tāc-ı ser 
 Dālını ṭavḳ eyledi mīmin kemer

37 Mīm-i Aḥmedden görindi kā	ināt 
 �Arş u ferş u fevḳ u taḫt u şeş cihāt

38338 Muṣḥaf-ı ḥüsni yazıldı bāb bāb 
 Ẓāhir oldı �indehū ümmü’l-kitāb

39439 Çün ḳalem adını imlā eyledi  
 Nāme-i ḥüsnini inşā eyledi

40 İki şaḳḳ oldı ḳalem bī-mā-cerā 
 Pes yazıldı āyet-i leyl ü ḍuḥā 

41 Pes ẓuhūr itdi meẓāhir her ne var 
 Cümle eşyā yaradıldı āşikār

42542 Seyr ḳıldı noḳṭa-i ḫaṭṭ-ı vücūd 
 Ṣūret-i ādemde gösterdi şuhūd

43643 Gerçi devr itdi ḫuṭūṭuñ hey	etin 
 Noḳṭada gösterdi āḫir ṣūretin

44 Ādem imiş şāhid ü meşhūd olan 
 Ādem imiş sācid ü mescūd olan

34  – AE.

36  Dālını: Devleti P.

38  �indehū: yanında P.

39  adını: nāmını B, O.

42  ḫaṭṭ-ı: ḫaṭṭı Ç, A, E, S.

43  āḫir: kendü V.
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45145 Ādem imiş ḥāmil-i sırr-ı Ḫudā
 Bilmeyen bunı ḳalur Ḥaḳdan cüdā 

46246 Ādeme bunca kerem bunca �aṭā 
 Tā ẓuhūr ide Muḥammed Muṣṭafā

47347 Ol imām-ı pāk u hādī-i sübül 
 Ḫātem-i peyġamberān faḫr-ı rüsül

48 Pīşvā-yı enbiyā vü mürselīn 
 Muḳtedā-yı evvelīn ü āḫirīn 

49449 Çün velāyet taḫtına baṣdı ḳadem 
 Didi kim ud�ū li’llāhi ey ümem  

50550 Ya�ni kim benüm ṣalātum cum�adur 
 Da�vetüm farḳa degüldür cem�edür 

51651 Nūr-ı Ḥaḳḳam Ḥaḳ baña reh-ber durur 
 Ümmetüm benüm ilāhīler durur

52 Ya�ni benven maẓhar-ı āyāt-ı ẕāt 
 Ümmetümdür cāmi�-i cümle ṣıfāt

53753 Ẕāt-ı insān gevher-i bī-�aybdur  
 Nüsḫa-i dībāce-i lā-raybdur

54 Gevheri senge ṣaḳın ḳılma bedel 
 Ādem iseñ fıṭrata virme ḫalel

55 Şāhsın bu taḫt me	vādur saña 
 Bād ferrāş ebr saḳḳādur saña

45  ḳalur: olur V.

46  -Ç, S, L.

47  pāk u: pāk Ç, H, AE. 

49  Didi kim: -O.

50  farḳa: ferde V.

51  Ḥaḳḳam: �ilm V / benüm: daḫi AE. 

53  bī-ġaybdur: bī-�aybdur L, V, O, B.
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56156 Dürr-i ebḥār-ı ma�ārifdür sözüñ 
 Bu ṭılısmuñ gizlü gencidür özüñ

57257 Emrüñ olduḳça iderler sür�ati 
 Birbirinden tā öñürde ḫıdmeti

58358 Gerçi Ḥaḳdur �ālemi var eyleyen 
 Ādemi ma�nīdür iẓhār eyleyen

59459 Olmasa Ādem görinmezdi ṣuver 
 Hīç bilinmezdi bu esmādan ḫaber

60 Var durur her şeyde bir gizlü hüner 
 Aña āyīne döşer ehl-i naẓar 

61 Gel temāşā ḳıl Ḥaḳuñ taḳdīrini 
 Gör bu taḳdīrüñ güzel tedbīrini

62562 Ḳanda gider çekilüp bunca ḳatār 
 Ḳanġı iḳlīmüñ ḳumāşıdur bu bār

63663 Ne yire olur bu seyr ü bu sülūk 
 Hīç varabildüñ mi sen ey leng ü lūk

64 Ma�nide her ẕerre açmışdur dehān 
 Vaḥdet esrārını eylerler beyān

65765 Her ta�ayyün şirketi nefy eylemiş 
 Lā-ilāh illā hüvellāh söylemiş

66866 Vaḳtidür ger keşf ola nūr-ı baṣar 
 İdesin yine ḥavādiẟden güẕer

56  P, B, O’da 51’den sonra.

57  olduḳça: olduḳda O, V / -Ç.

58  Ādemi: Ādeme L / ma�nīdür: ma�nīyi L ma�nide B, V.

59  Hiç bilinmezdi: Kimse bilmezdi AE Hem bilinmezdi B, L, Ö, P. 

62  Ḳanġı: Ḳanḳı B, Ç, L. 

63  varabildüñ mi: var eyledüñ mi H, B.

65  Bu beyit AE’de 64. beyit ile yer değiştirmiştir. 

66  ger: ki L, B.
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67167 Āteş-i �ışḳ ura göñlünde nefes 
 Görine vādī-i Eymenden ḳabes

68268 Her şecerden işide Mūsī-i cān 
 Na�ra-i innī en’allāhdan beyān

69 Enbiyādan ol ki oldı ehl-i sır 
 Rabbi’c’al lī lisāne ṣıdḳdır

70370 Ḫāk-i pāyıdur bu ḫākī ḫākdān 
 Yüzi ṣuyına yaradıldı cihān

71471 İzi tozı iki �ālem māyesi 
 Nüh felek mi�rācınuñ bir pāresi

72 Geldi bir şeb didi Cibrīl-i emīn 
 Da�vet eyler seni Rabbü’l-�ālemīn

73573 Çün ṣadefveş bu düri gūş eyledi 
 Cānı deryālar gibi cūş eyledi

74674 Ḫāne-i Ümmīden oldı çün revān 
 Bārgāh-ı ḳurba �azm itdi hemān

75 Çekdiler aña Burāḳı berḳvār 
 Üstine oldı süvār ol şeh-süvār

76776 Şöyle sürdi atını ol şāh-ı dīn 
 Şāh-bāz-ı ḳuds oḳurdı āferīn

77 Sebzezārın ḳıldı efl āküñ güẕer 
 Ḳılmadı raġbetle bir rūşen naẓar

67  Eymenden: Leylīden Ç Eymende B. 

68  Mūsī-i cān: bu şey	-i cān AE, S.

70  ḫākī: ḫāk-ı L / ḫākdān: ḫākinden Ç, AE, S. 

71  māyesi: pāyesi H, O, V / pāresi: pāyesi O.

73  düri: sözi V.  

74  Hāne-i Ümmīden oldı çün revān: Oldı ol dem ümmī cānından revān Ç Oldı ḫāne-i Ümmīhānīden 

revān H, L, V.

76  oḳurdı: oḳudı L, B.
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78 Leẕẕet almadı bu bāġ u rāġdan 
 Sürme çekdi gözine mā zāġdan

79179 Kendü gerçi seyr ider efl ākde 
 Cismi ḫalvet-ḫāne-i levlākde

80 Didi Cibrīl olamayup pāye-gīr 
 Lev denevtu le’ḥtaraḳtu ey emīr

81281 Gitdi tenhā kendü hem-çün āfitāb 
 Şöyle kim bir ẕerre ḳalmadı ḥicāb

82382 Ḳodı hep estārı bī-kibr ü riyā 
 Ḳalmadı illā ridā-yı kibriyā

83 Çünki gördi yārinüñ dīdārını 
 Heybet-i Ḥaḳdan yitürdi varını

84484 Mīm-i Aḥmed maḥv oldı ol zamān 
 Pes eḥad ḳaldı ol arada hemān

85585 Mīm-i Aḥmed çünki gitdi aradan 
 Vāṣıl oldılar velī bī-mā u men

86 Āh kim ḳıldı beni bu ḥāl lāl 
 Ḥāldür bu buña sıġmaz ḳīl ü ḳāl

87687 Bu arada kim süḫan kūtāhdur 
 Ḳısmetümüz bizüm hemān bir āhdur 

88 �Aczin iẓhār eyleyüp ehl-i beyān 
 Bu arada didiler küllü’l-lisān

79  Cismi: Çeşmi H.

81  bir ẕerre ḳalmadı: ḳalmadı bir ẕerre L, V kim ḳalmadı ẕerrece B.

82  estārı: estārını Ç / bī-kibr ü riyā: bī-kibr ü yā Ç. 

84  oldı: olındı V / arada: ortada H, P, B, V.

85  S’de 91’den başlıyor (6a) / -L.

87  Ḳısmetümüz: Ḳasmumuz L, V, B. 
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89 Her gedā ḥaddi degüldür bu ḥużūr 
 Kūh-ı Ḳāfı götüremez leng-mūr

90 Buldılar bunda oluban gung u lāl 
 �Aḳl-ı küll ü nefs-i kül küllī kelāl

91191 �Āḳıbet kendüye geldi Muṣṭafā 
 Gözi göñli ṭopṭolu nūr-ı ṣafā

92292 Oldı her bir ẕerresi bir āfitāb 
 Ḥażret-i �izzetden irişdi ḫiṭāb

93393 Taḫt-ı iḳdāmuña eyle bir naẓar 
 Gör görinür mi ḫalāyıḳdan eẟer 

94494 Açdı çün nergislerin ol rūḥ-ı pāk 
 Ayaġı altında gördi müşti ḫāk  

95 Didi yā Rab her ne kim var az u çoḳ 
 Bir avuç ṭopraḳdan artuḳ nesne yoḳ

96596 Ḥaḳ Te�ālā didi pes �ālem hemīn 
 Rāhuñ üzre bir avuç ṭopraḳ mehīn  

97 Bu ne devletdür eyā şāh-ı cihān 
 Bu ne rif�atdür eyā serv-i revān

98 Lā-mekān bostānı cāyuñdur senüñ 
 Cümle �ālem ḫāk-i pāyuñdur senüñ

99699 Manẓar-ı rabbüñde ey nūr-ı mübīn 
 Nūr-ı pāk idüñ sen �ālem mā	 u ṭīn

91  gözi göñli: göñli gözi Ç / nūr-ı ṣafā: ṣıdḳ u ṣafā L, P, B, O.

92  ḫiṭāb: cevāb Ç, S, L.

93  Gör: Göz B.

94  rūḥ-ı pāk: nūr-ı pāk AE / müşti: müşt B, O, V.

96  Te�ālā: -AE / ṭopraḳ: ḫāk AE, L ḫāk ey O, B.

99  �ālem: ādem AE / -P.
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1001100 Çün temām itdi o şeh mi�rācını 
 Başına urdı le-�amrük tācını

101 Ḫil�at aldı egnine levlākden 
 İndi yire kürsi-i efl ākden

102 Geldi Rabbü’l-�ālemīnden ol resūl 
 Āyet-i raḥmet gibi ḳıldı nüzūl

103 Şer�i oldı şübhesüz ḥablü’l-metīn 
 Old’anunçün raḥmeten li’l-�ālemīn

1042104 Ey resūl-i Ḥaḳḳ u faḫr-i enbiyā 
 V’ey sirāc-ı ümmet-i ḫayrü’l-verā 

105 Ḥaḳ yolında ger gedā ger şāhdur 
 Cümlesi senden şefā�at-ḫˇāhdur

106 Ben ḳara ṭopraġı ey nūr-ı Ḫudā 
 Umaram kim idesin ġarḳ-ı żiyā

107 Varmaġa dergāh-ı Ḥaḳḳa ben faḳīr 
 Senden artuḳ mesnedüm yoḳ ey emīr

108 Ālüñe evlāduña aṣḥābuña 
 Cümle-i ezvācuña aḥbābuña

109 Biñ du�ā vü biñ selām ü biñ ẟenā 
 Ben gedādan olsun anlardan yaña

 Ç 40b AE 67b H 1b L 8b S 52a B 6b O 11a V 57b

100  o: -H.

104  V’ey: Ey B / ümmet-i: ümmet ü B.





ŞEHR-ENGÎZ-İ YENİCE
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  [Münācāt]

 fāilātün fāilātün fāilün

1 Yā ilāhe’l-�ālemīn dil-ḫasteyem 
 Bu ḳuyūd-ı nefs ile pā-besteyem

2 Bende-i ġamgīnüñi şād eylegil 
 Ḳayd-ı nefsānīden āzād eylegil

313 Nūr-ı Aḥmed ḥürmetiyçün ey eḥad
 Ḥabs-i ẓulmānīde ḳoyma tā ebed

4 Ayırıcaḳ bu tenümi cāndan 
 Cānumı ayırmaġıl īmāndan

525 Çünki bu ḫākī tenüm ḫāk idesin 
 Umaram kim şirkden pāk idesin

636 Çün bizi ḫāk iken insān eyledüñ 
 Bī-nihāyet bize iḥsān eyledüñ

7 Çünki iḥsānuñı gördük bu ḳadar 
 Eyleme āḫir behā	imden beter

848 Yolumı urdı benüm nefs-i le	īm 
 Bu belādan beni ḳurtar ey kerīm

959 Bir ġarībem reh-güẕerde ḳalmışam 
 �Āṣiyem ḫavf u ḫaṭarda ḳalmışam

10 Ḫˇāb-ı ġafl etden beni bīdār ḳıl 
 Raḥmetüñ bāġında ber-ḫordār ḳıl

3  ḳoyma: ḳoma B.

5  ḫākī: ḫāk-i Ç ḫāke O.

6  -L.

8  kerīm: emīn L.

9  -P.



327Usûlî Dîvânı

11 Vir beḳāñı it beni benden fenā 
 Rabbenā faġfir lenā verḥam lenā

12112 Aç dilümüz raḥmetüñle ey Ġafur 
 Tā olalum biz daḫı �abden şekūr

13213 Ẓāhirümi meskenetle ḫāk ḳıl 
 Bāṭınumı līk nūr-ı pāk ḳıl

14314 Yā ilāhī eylegil bir fetḥ-i bāb 
 Gitsün ortadan bu yitmiş biñ ḥicāb

15415 Gündüzüñ zerrīn ḳabāsın çāk ḳıl 
 Gicenüñ zülf-i siyāhın ḫāk ḳıl

16516 Bu �anāṣırdan vücūdum eyle pāk 
 Yile virsün ḳalmasun bir ẕerre ḫāk

17 Ḫāke sür yüzüñ hevā-yı ser-keşüñ 
 Ḳoy ocaġına ṣu āb u āteşüñ

18618 Yolum üzre ḳoma yā Rab hīç pīç 
 Tā ki senden ġayri görünmeye hīç

12  olalum: olavuz S.

13  meskenetle: meskeninle B / ḫāk: pāk Ç, H, L, B.

14  ortadan: ortada B. 

15  Gündüzüñ: Gündüzin B / ḳabāsın: libāsın V, AE / ḫāk: çāk L, B.

16  virsün: varsun H, Ö, B.

18  hīç: pīç B, L. 
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[Giriş]

 mefāīlün mefāīlün feūlün

19119 Gel ey Ḥaḳ �ışḳını da�vī ḳılanlar 
 Hemīn da�vī-yi bī-ma�nī ḳılanlar

20220 Degüldür �āşıḳuñ kārı mecāzī 
 Ki sıġmaz �ışḳ işine levḥ ü bāzī

21321 Olur mı �āşıḳuñ kendü rıżāsı 
 Rıżā-yı yār olur �ışḳ iḳtiżāsı

22 Bu yolda ölmeyen maḳṣūda irmez 
 Ṣaḳınan başını meydāna girmez

23 Egerçi yoḳ durur �ışḳuñ zebānı 
 Velī var dürlü dürlü imtiḥānı

24424 İşitdüm rāzuñı fāş eylemişsin 
 Özüñi ġayre yoldaş eylemişsin

25 İşidildi ıraḳdan söz ü sāzuñ 
 Biḥamdillāh hele duyıldı rāzuñ

26526 N’idermiş �āşıḳ olan ḳīl ü ḳāli 
 Ne yitmez derdmende kendü ḥāli

27 Felekler almamış �ışḳuñ nişānın 
 Melekler duymamış �ışḳuñ beyānın

28 Olur cān içre �ışḳuñ söz ü sāzı 
 �Avām içre añılmaz �ışḳ rāzı

19  Ç’de pend başlığı vardır / da�vī: -O.

20  kārı: �ışḳı AE, V / işine: içinde L, B.

21  yār: yārā Ç, H/ olur: var O.

24  Özüñi: O ne ki B. 

26  derdmende: derdüme AE.
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29129 Ṣadef ger aġzını yummasa her bār 
 Olur mı yutduġı lü	lü	-i şehvār

30230 Olur �āşıḳlaruñ faḫrı gedālıḳ 
 Yaraşmaz �ışḳ işinde ḫod-nümālıḳ 

31331 Bu bezme lāf ile şāhum varılmaz 
 Dimişler ser virilür sır virilmez

32432 Ḳanı şol �ahd ü ḳanı bunca peymān 
 Hey īmānsız yalan mıydı ol īmān

33 Dime uṣlu iseñ rāzuñı meste 
 Yaḳın olma ṣaḳın şehvet-pereste

34 Niçün her cāhile sen yār olasın 
 Yaraşmaz pāk iken murdār olasın

35535 İden her gördügi şaḫṣa niyāzı 
 Ḳabūl olur mı bir dīnde namāzı

36636 Gelenler nūr-ı Ḥaḳḳa ḳarşu vecde 
 İder mi degme bir miḥrāba secde

37737 Ṣaḳın nā-dān u cāhilden özüñi
 Aña teslīm ḳılma kendözüñi

38838 İte avlanmaz āhū-yı Tātārī 
 Hümā olur mı her zāġuñ şikārı

39939 Kemāl-i devlete āmādesin sen 
 Atañ Ādem ḫalīfe-zādesin sen

29  her bār: ey yār AE.

30  işinde: içinde B, O, V / -Ç, L.

31  virilür: virürler B / ile şāhum: lāf u lüf H, S, P, B, O / -Ç, L.

32  mıydı: mıdur B / ol: bu V.

35  gördügi: gözüñi B / olur: ola B / dīnde: dünyāda B. 

36  vecde: vechde B. 

37  ḳılma: itme AE. 

38  avlanmaz: aldanmaz AE.

39  Kemāl-i: Kemāl ü L / Ādem: Ādeme Ç.
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40 Nuḳūş-ı nüsḫa-i lā-raybsın sen 
 Bilürseñ gevher-i bī-�aybsın sen

41141 Seni biz �āşıḳ-ı ṣādıḳ ṣanurduḳ 
 Saña her dürlü rāzı inanurduḳ

42242 Seni cān derdine merhem ṣanurduk 
 Ne bildük biz seni ādem ṣanurduk

43343 Ṭaşı ṣāf u içi ḳallāb imişsin 
 Yüri ey müdde�ī keẕẕāb imişsin

44444 Hevā-yı nefse uyan �āşıḳ olmaz 
 Bu yola egri varan menzil almaz

45545 Er ol kim olasın bizümle ḥāldaş  
 Erenler olımaz �avratla yoldaş

46 Göñül sen bend-i �ışḳa pāy-bend ol 
 Hemīşe derdmend ol müstemend ol

47 Ṣaḳın sen yār ol aġyār olma 
 Olur olmaz kişiye yār olma

48 Bize bu ṣūretüñ cānı gerekdür 
 Bize leẕẕāt-ı rūḥānī gerekdür 

49649 Uṣūlī dār-ı dünyādan güẕer ḳıl 
 Hümāsın alçaġa ḳonma ḥaẕer ḳıl

41  �āşıḳ-ı : �āşıḳ u AE, B / her: çoḳ AE / İkinci mısra L, B’de

“Ne bildük biz seni ādem ṣanurdıḳ” 

 şeklindedir.

42  derdine merhem: derdine derman Ç, A1, H sırrına maḥrem AE / ādem: kevẟer L / İkinci mısra L, 

B’de şu şekildedir:

Saña her dürlü rāzı inanırduḳ

43  Ṭaşı: Daşı L. 

44  �āşıḳ: ṣādıḳ P.

45  ḥāldaş: yoldaş B ḥaldaş V.

49 49 ve 50. beyitler O’da yer değiştirmiştir.
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50150 Er iseñ pāk-dāmen pāk-bāz ol 
 Hemīşe serv gibi ser-firāz ol

51251 Elā ey kendüyi �āşıḳ ṣananlar 
 Serāb-ı ḫuşki ṣu ṣanup ḳananlar 

52352 Bu �ışḳ işi ḳatı müşkil belādur 
 �Aṣāsı mār u mārı ejdehādur

53 Ṣaḳın sen �ışḳ işin bāzīçe ṣanma 
 İñende �āşıḳam diyü ḳıvanma

54 Eger �ışḳ �ālemin ḳılsañ temāşā 
 Bulırsın her bucaḳda niçe ġavġā

55455 Bu �ışḳ esrārını sen lāf ṣanma 
 Görüp her ḳulleyi sen Ḳāf ṣanma

56556 Bu deryāda ne diller ġarḳ olupdur 
 Niçenüñ baġrı ḳan ile ṭolupdur

57657 Şu �āşıḳ kim gözedür öz hevāsın 
 Diler dildārınuñ dā	im vefāsın

58758 Ḳatı ister diler ammā özini 
 Sever ġāyet velīkin kendözini 

59859 Niyāz ehli iseñ terk eyle nāzı 
 Ki nāzda ögrenen bilmez niyāzı

60960 Namāza ṭurmaḳ ister �ışḳ mesti
 Ciger ḳanuñdan alur ābdesti

50  B, V, L’de 48., Ç’de 49. beyit / -P.

51  Serāb-ı: Şarāb-ı O, V / Ç’de pend başlığı vardır. 

52  �aṣāsı: �aṣā-yı Ç, AE, Ö.  

55  ḳulleyi sen: kūh O / ḳulleyi: telli B, V, L / sen Ḳāf: kūh-ı Ḳāf AE, H, L, Ö, P. 

56  ṭolupdur: dolupdur B / 55. ve 56. beyitler Ç’de yer değiştirmiştir.

57  Şu: Şol B, O /vefāsın: hevāsın P / -L.

58  -AE.

59  nāzda: nāza V, B, AE, H, L, P. 

60  ṭurmaḳ: durmaḳ B / ister: itse V, H, L ise B / kanından: ḳanıyla H, S, P, O, V ḳanla L / alır: alan B.
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61161 Firāḳa döymeyen yārin unudur 
 Bugün çün görmeyen yarın unudur

62 Bu ṣūret �ālemin terk itmedüñ sen 
 Didükleri yola hīç gitmedüñ sen

63263 Gider bu ārzūyı cān u dilden 
 Ḫalāṣ it kendüñi her ġışş u ġılden

64 Dem-ā-dem ġuṣṣa vü derd ile şād ol 
 Tesellī ister iseñ nā-murād ol

65 Murāda gerçi irmek tīz yigdür 
 Velīkin ḫasteye perhīz yigdür 

66366 Kim oġlan ḥaẓẓ ider ḥelvā-yı terden 
 Velī �āşıḳ ġamı yig yir şekerden

67 Ġıdāsı �āşıḳuñ derd ü elemdür 
 Ṣafāsı ġuṣṣa vü şādīsi ġamdur

68 Muṣāḥib ister iseñ derde yār ol 
 Ḳarār isterse göñlüñ bī-ḳarār ol

69469 Gözüñ yaşından özge hem-dem itme 
 Yürek başından özge maḥrem itme

70 Bu derdüñ ḥāṣılı ġam-ḫˇārelıḳdur 
 Hemānā çāresi bī-çārelıḳdur 

71 Bu ṣūret �ālemi bāḳī degüldür 
 Ayaġ alıcıdur sāḳī degüldür 

61  çün: kim H, L, S, P, B, O, V. 

63  kendüñi: cānuñı Ç/ ġışş u ġılden: ġıll u ġışden O, ġīş u ġılden B.

66  yir: bir B / B’de 65. ve 66. beyitler yer değiştirmiştir. 

69  özge: artuḳ AE, H, S, B, O/ başından: yarasından O.
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72172 Görüp İblīsi sen ādem ṣanursun 
 Sifāl-i ḫuşki cām-ı Cem ṣanursun

73 Ḳo bu ṣūretde olan ḳīl u ḳāli 
 Tecellī ide tā ma�nī cemāli

74 Göñül çün ṣāf ola gide küdūret 
 Hemān bir görinür ma�nī vü ṣūret

75 Hevādan cān evini eyle ḫālī 
 Ki gire otura yārüñ ḫayāli

76 Uyup ma�nīye ṣūretden geçerseñ 
 Cemāl-i yāra cān gözin açarsañ

77 Ne yirde ister iseñ ḥāżıram ben 
 Ne yüzden gözler iseñ nāẓıram ben

78278 Bulınur her ne yirde isteseñ Ḥaḳ 
 Hemān sen ṣūreti ḳo ma�niye baḳ

79379 Bizi sen iste bul fürḳat deminde 
 Fenā şehrinde yoḳluḳ �āleminde

80480 Ḳarār itmez bu ḳuş degme yuvada 
 Hümādur ol uçar özge hevāda

81581 Uṣūlī vāz gel sen bu beyāndan  
 �Iyān eyle sözi küllü’l-lisāndan

82 Bu baḥrüñ ḥaddi vü pāyānı yoḳdur 
 Ki ṣıġmaz kūzeye imkānı yoḳdur

72  İblīsi: İblīs B. 

78  isteseñ: gözleseñ H, S / ṣūreti: ṣūret Ç, L, S.

79  yoḳluḳ: bu ḫalḳ B. 

80  -Ç, H.

81  sen bu beyāndan: -O.
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Eger murād ister iseñ �ışḳ odından ṭaşra çıḳma ve ittiḥād diler iseñ 

göñül şehrine gir yabāna baḳma. Ki zīrā �āşıḳıi  �āşıḳlıḳ kisvesiyle meşhūr 

ve ma�şūḳı ma�şūḳlıḳ ḫil�atiyle maġrūr iden �ışḳdur. Bu dünyāda nice şehrii  

ü şehristān ola ki senüñ vücūduñdan �acā	ib ola ve bu �ālemde nice bāġ u 

bostān ola ki senüñ ṭab�uñdaniii ġarā	ib olaiv4. Salṭanatda niçe pādişāh ola ki 

senüñ rūḥuñdan �azīz ola ve memleketde niçe vezīr ola ki senüñ �aḳluñdan 

kāmil ü ehl-i temīz ola. Niçe zīrek ola ki senüñ fikrüñ anı geçmeye ve nice 

maḥbūb ola ki nefs-i nāṭıḳanuñ ḥüsni aña güzellik ḫil�atin biçmeye. Niçe 

şeb-çerāġ ola ki gözlerüñ gibiv oturduġı yirden felekler ḳubbesin rūşen ey-

leye ve niçe ḳıymetlü gevher ola ki ḳulaġuñ gibi melekler �ibādet-ḫānesin 

gülşen eyleyevi . Zebānuñ gibi bir bülbül mivii ola ki cān bāġın müzeyyen 

eyleye ve dehānuñ miẟliviii bir ġonca mı var ki cihān esrārın mübeyyen ey-

leye. Ẕātuñ bir deryādur ki cevherxi ile māl-ā-māl ve ṣıfātuñ bir saḥrādur ki 

şaḳā	ıḳ-ı ḥaḳā	ıḳlax pür ġunc u delāl olmışdurxi.

[Münācāt]xii

 
831383 Ḫudāyā ḳādir ü vehhāb sensin 
 Semī�-i da�vet ü tevvāb sensin

841484 Ki sendendür beḳāsı kāf u nūnuñ 
 Ḳıyāmı hem bu çetr-i bī-sütūnuñ

i  �āşıḳı: �āşıḳ Ö.

ii şehr: -P.

iii ṭab�uñdan: rūyuñdan B.

iv ve bu �ālemde nice bāġ u bostān ola ki senüñ ṭab�uñdan ġarāyib ola: -S. 

v gözlerüñ gibi: -B, O, V. 

vi ve nice ḳıymetlü gevher ola ki ḳulaġuñ gibi melekler �ibādet-ḫānesin gülşen eyleye: -O / S “eyleye zebā-

nuñda” kelimeleriyle sona erer.

vii bülbül mi: bülbül Ö bülbülüm O.

viii  miẟli: miẟli gibi O, B.

ix cevher: cevāhir B, O.

x ḥaḳā	ıḳla: -O.

xi Mensur metin şu nüshalarda gösterilen sayfalarda yer alır: H 7a, S 10a, P 17b, B 12a, O 16b, V 64a.

xii Münācāt başlığı sadece B’de

83  ḳādir ü: ḳādir S / Semī�-i da�vet: Semī� ü sāmi� B.

84  Ḳıyāmı: Fenāsı AE / hem: -O /çetr-i çarḫ-ı AE. 
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85185 Yaradansın cemādı vü nebātı 
 Ṭoḳuz ābāyile dört ümmehātı

86 Ḳılursın ḳaṭreden lü	lü	-i lālā
 İdersin nuṭfeden maḥbūb-ı ra�nā

87 Baṣar �āciz senüñ ḥikmetlerüñden 
 Naẓar ḳāṣır senüñ �ibretlerüñden

88 Beni luṭf eyle ḳurtar īn ü āndan 
 Ḫalāṣ eyle zebānumı ziyāndan

89 İlāhī ben ḳuluña fetḥ-i bāb it 
 Du�āsın ben faḳīrün müstecāb it

90290 Şefī �eyle ḥabībüñ Muṣṭafāyı 
 Ḫudā-bīn eylegil ben ḫod-nümāyı

91391 Bu ḫākī cismümi cāndan ayırma 
 Ki ya�nī nūr-ı īmāndan ayırma

92492 Geç ey dil nefs-i şūmuñ leẕẕetinden 
 Ferāġat ḳıl bu dünyā devletinden

93593 Ki letdür devleti dīnārıdur nār 
 Olupdur nūşı nīş ü mālı hem mār

94694 Bu evde dā	im olmaz kişi ḫürrem 
 Ki ḥāli geh dügündür gāh matem

95 Belī bir luṭfıña biñ ḳahrı vardur 
 Ki tiryāḳı içinde zehri vardur

85  ābāyile: atayile H.

90  ben: bu B. 

91  ḫākī cismümi: ḫāk cismümi L, H/ nūr-ı: nūrı Ç, H, S, AE.

92  Ç’de 92. beyitten önce “Dīger Pend” başlığı vardır.

93  nīş ü: nīşi H, B.

94  Ki ḥāli geh dügündür gāh mātem: Ki olur geh devlet gāh mātem O.
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96196 Şu fānī ni�metüñ olma zebūnı 
 Ki ālūde ola zehr ile ḫˇānı

97297 İñende ol güle olma hevādār 
 Kim anuñ dutmış ola dāmenin ḫār

98398 Cihānuñ ḥāli ḫod cümle ḥıyeldür 
 Bu Zālüñ ġadr ü destānı meẟeldür 

99499 Niçe serverleri serden çıḳardı 
 Niçe serdārı efserden çıḳardı

1005100 Cihānuñ ḥāṣılı ġam-ḫˇārelikdür 
 Hemānā çāresi bī-çārelikdür 

1016101 Dilerseñ bulasın ġamdan rehāyı 
 Göñülden �āşıḳ ol terk it hevāyı

102 Dil u cānuñı ḳıl �ışḳ ile ḫürrem 
 Budur ben bildigüm vallāhu a�lem

   •
1037103 Ḳuluñ seyr eylemişdür Rūmı Şāmı 
 Begendi līk bir �ālī maḳāmı

1048104 Yeñice şehridür Vardar içinde 
 Ki miẟli ne Ḫıṭāda var ne Çīnde

1059105 İçi ṭolu sipāhīler ulular 
 Niçe beg-zādeler yüzi ṣulular

96  ola: olur B / ḫˇānı: ḫonı H, O.

97  anuñ dutmış ola: dutmış ola anuñ H.

98  ġadr ü : ġadr o L.

99  serden: başdan H.

100  -L.

101  hevāyı: ṣafāyı H.

103  eylemişdür: itmişdür P itmişümdür L, S, H, B, O / Begendi: Begendüm O.

104  içinde: ilinde P, L, B, O.

105  Niçe: Ḳamu P, L, B.
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106 Naẓar ḳılmış Ḫudā ehline anuñ 
 Ḳamusı feylesofıdur cihānuñ

1071107 İçinde �ālim ü kāmilleri çoḳ 
 Ḳamu ehl-i hüner bir cāhili yoḳ

108 Derūnı zeyn olmış ḫūblar ile 
 Perī-peyker güzel maḥbūblar ile

1092109 Virüp �āşıḳlara ḥālet güzeller 
 Dinilür şi�r ü oḳınur ġazeller

1103110 Gerek �ārif gerekse ehl-i ḥırfet 
 Hemān ṣan�atları mihr ü maḥabbet

111 Kimi ma�şūḳ u kimi �āşıḳ olmış 
 Kimi �Aẕrā kimisi Vāmıḳ olmış

112 Ḳuluñ daḫı sevüp bir pādişāhı 
 İderdüm derd ile dün ü gün āhı

113 Bahār-ı ḥüsnine dīvāne oldum 
 Cemāli şem�ine pervāne oldum

114 Anuñ �ışḳı ġamıyla ḫoş demüm var 
 Biḥamdillāh �acā	ib �ālemüm var

115 Müdām �ışḳı şarābın nūş iderdüm
 Derūnumdan ḫurūş u cūş iderdüm

1164116 Giyüben arḳama bir köhne şālı 
 Yürürdüm şehr içinde lā	ubālī

1175117 Yürek başından özge maḥremüm yoḳ 
 Gözüm yaşından artuḳ hem-demüm yoḳ

107 107 ve 108. beyitler P, H’de yer değiştirmiştir.

109  ġazeller: ḫoş ġazeller P ter ġazeller L, B / ü: -L, B.

110  ḥırfet: ḥürmet L / Hemān: Ḳamu B, O / mihr: �ışḳ L, S, H, B. 

116  arḳama: arḳaya L, B, O.

117  başından: yaşından B / yaşından: başından B.  
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118 Ne göñlüm egleyecek yoldaşum var 
 Ne ḥālüm söyleyecek ḥāldaşum var

1191119 Yürürken nā-gehān ġavġāya düşdüm 
 �Aceb derd ü �aceb sevdāya düşdüm

1202120 Dükendi ḳalmadı ṣabr u ḳarārum 
 Be-küllī gitdi elden iḫtiyārum

121 Yüz urup yire dā	im aġlamakdan 
 Ṣular gibi aḳuban çaġlamaḳdan

1223122 Gözümüñ çeşmesārı ḳana döndi 
 Bıñarı yaşumuñ �ummāna döndi

123 O mihre cān u dilden �āşıḳ oldum 
 Yolında ṣubḥ gibi ṣādıḳ oldum

124 Giceler �arż idüp dilden niyāzı 
 Seḥer kūyında ḳılurdum namāzı

1254125 Ḳaçan ol māhı görsem āh iderdüm 
 Felek farḳına deñlü rāh iderdüm

1265126 Dem-ā-dem ḳorḳar idüm itmege āh 
 Ki yanmaya felekler ṭāḳı nā-gāh

1276127 İdicek cānuma nā-gāh tecellī 
 Olurdum luṭf u ḳahrından tesellī

128 Göz açup görmesem ol māhı bir dem 
 Gözüme ḳarañu olurdı �ālem

119  �Aceb derd ü �aceb: �Aceb derde �aceb O.

120  ṣabr: seyr B / ḳarārum: mecālüm S / Z nüshası 120. beyitle başlar.

122  çeşmesārı: ḳanlu yaşı P/ yaşumuñ: çeşmümüñ V başımuñ B.

125  görsem: görüp L, S, B, O, V.

126  ḳorḳar idüm: ḳorḳaram B.

127  luṭf u: luṭf-ı L, O.
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1291129 Yüzüm döndürmez idüm gün yüzinden 
 Gözüm ırmaz idüm izi tozından

1302130 Yürürdüm gāh mest ü gāh ayıḳ 
 Baḳup ḥālüme ṭañlardı ḫalāyıḳ

1313131 Yolında yilmek ile diñlenürdüm 
 Ḫayāli ḫayli ile eglenirdüm

1324132 Gice bu ḫalḳdan �uzlet ḳılurdum 
 Hemān öz kendü derdümle ḳalurdum

1335133 Boyanup göklere āhum duḫānı 
 İderdi ḳarañu rūy-ı cihānı

134 İderdüm ṣubḥa deñlü āh u feryād 
 Ḳılurdum derd ü ġamla göñlümi şād
 

   •
1356135 Meger bir gice kim bu zāl-ı �ālem 
 Ḳara giymişdi vü dutmışdı mātem

1367136 Çıḳarup yine altunlu libāsı 
 Gedāveş egnine almış pelāsı 

1378137 Oḳurdı ḫalḳa ḥasret nāmesini 
 Ḳara yazılu fürḳat nāmesini

1389138 Yazarken �āleme bu müşkilātı 
 Dökilmiş ġālibā çarḫuñ devātı  

129  Gözüm: Göz L / ırmaz: ayırmaz L, B.

130  ṭañlardı: gülerdi V / -Ç.

131  yilmek: bilmek B / ḫayli ile: ḫayliyle hem O / V’de beyitin mısraları yer değiştirmiştir.

132  derdümle: ḥālümle P.

133  Boyanup: Boyadup L Boyardı V/ göklere: gökleri V / duḫānı: dehānı B / İderdi: İderdüm B.

135  Dīger ḥasb-ı ḥāl: Ṣıfāt-ı şeb S, Z, – AE, L, B, O, V /Meger bir gece kim: Meger kim bir gice AE / kim: 

-O, V/vü: -B.

136  altunlu: altunlar B / almış: aldı B.

137  -Ç, H.

138  138. beyitin ikinci mısraı ile 139. beyitin ilk mısraı: -O.
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1391139 Gidüp dolābı çarḫuñ kendözinden 
 Şihāb ābın aḳıdurdı gözinden

1402140 Nücūmuñ mühresini düzdi çālāk 
 Ṣanasın ḥoḳḳa-bāz idi bu efl āk

141 Ḳurup bir çāder-i kuḥlī şitābān 
 Oyun gösterdi lu�bet-bāz-ı devrān

1423142 Oyunı mühre-i mihrüñ dutılmış 
 Ḳatı çoġ oynamış āḫir ütilmiş

1434143 Dil ü cān ka�beteynini ḳılup zār
 Oyunlar oynadı bu çarḫ-ı ġaddār

1445144 Temāşā iderek bu naḳş ü rengi 
 Ki geh Rūmī görinür gāh zengī 

1456145 Bu cān āyīnesin jeng-i ġam almış 
 Göñül ḥayretden aña baḳaḳalmış

1467146 Ḳara baḫtum añup feryād ḳıldum 
 Ḳarañu günlerümi yād ḳıldum

1478147 İdüp bu ḳalb-i ḫākīden ḥikāyet 
 Gehī şükr eyler idüm geh şikāyet

1489148 Şeb-i ġamda geçen miḥnetlerümden 
 Şeb-i fürḳatdeki derd-i serümden

139  Şihāb: Seḥāb B. 

140  düzdi: dizdi Ç.

142  āḫir: ammā AE ṣoñrası S ṣoñra B, Z / ütilmiş: utanmış B / -L.

143  zār: āzār Ç / oynadı: oynamış V.

144  Rūmī: aġ B / gāh: yir gāh B.

145  ḥayretden: ḥayretde B. 

146  ḳıldum: iderdüm B / ḳarañu günlerümi: ḳara günlerümi hem O ḳara günlerümi çü L / ḳıldum: 

ḳılardum B. 

147  İdüp: Añup P, L, S, B, O, V, Z / eyler idüm geh: eyledüm gāhī AE, P, S, O, Z eyledüm gehī B.

148  Bu beyit AE, L’de 152. beyitle yer değiştirmiştir.
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149 Geh aġladum birez ḳanlu yaşumdan 
 Gehī yandum yaḳıldum āteşümden

1501150 Ki cismi tāb u çeşmi āb dutdı 
 Yine baḫtum gözini ḫˇāb dutdı

151 Muṣavver oldı nā-geh ṣūret-i yār 
 Didi baḫtuñ gözin uyḫudan uyar

1522152 Ḫayālüm ṭopṭolu gözde ḳulaḳda
 Niçün ḳorsın dil ü cānı ḳalaḳda   

1533153 Cemālüm cānuña ḳılsa tecellī
 Niçün almayasın andan tesellī
 
1544154 Cemālüm ayını bedrü’d-dücā bil 
 Ḫayālüm mihrini şemşü’ḍ-ḍuḥā bil

155 Düşümde çünki ol dildāra irdüm 
 Hemānā devlet-i bīdāra irdüm

1565156 Ki şevḳümden dil u cān oda yandı 
 Çerāġ-ı baḫt-ı ḫˇāb-ālūd uyandı

  Sebeb-i Tavṣīf-i Dilberān *

1577157 Ṣabāḥ oldı vü mihr oldı hüveydā 
 Yine envār-ı Ḥaḳ ḳıldı tecellā

1588158 Bu naṭ�a mühreler düzmişken aḫter 
 Ṭaġıtdı oyunın bu ṭās-ı şeş-der

150  cismi tāb u çeşmi āb: çeşmi āb u cismi tāb Ç cismi tāb dutdı çeşmi āb L /ḫˇāb dutdı: dutdı ḫˇāb L.

152  gözde: cānda Ç / Niçün ḳorsın dil ü cānı: Dil ü cānı niçün ḳorsın Ç.

153  cānuña ḳılsa: cānı ḳılsalar B / -L.

154  şemsü’ḍ-ḍuḥā: şems-i duḫā Ç, H, S, P / -H.

156  ālūd uyandı: ālūde yandı Ç.
*  Başlık Ç’de vardır Ṣıfat-ı Nehār Z.

157  vü: çü B, O.

158  Ṭaġıtdı: Ṭaḳındı B / oyunın: oyunını AE, Z āyetin B. 
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1591159 Düzerken böyle biñ mühreyle bāzī 
 İder bir mühre gör bu ḥoḳḳa-bāzı

160 Oyuncısıydı naṭ�uñ māh-ı mümtāz 
 Ḳamer ḳıldı anı bu ṭās-ı kej-bāz

1612161 Görindi āfitāb-ı �ālem-ārāy
 Bu bezm içre olup peymāne-peymāy

162 Çü gördi kim bezendi bezm-i rūzī 
 Götürdi zühre ortadan ḳopuzı

1633163 Olupdur kīmyāger mihr-i gerdūn 
 Ki ḫāki bir naẓarda itdi altun

164 Yine gül gibi açıldı zemāne 
 �Acūz-ı dehr döndi nev-cevāna

1654165 Cihānuñ yüzi güldi gülşen oldı 
 Ferāḥ buldı göñüller rūşen oldı

166 Benüm ol gice kim birḳaç ḳadeḥden 
 Bu cānum cisme ṣıġmazdı feraḥdan

1675167 Ṭulū� itdi göñülde mihr-i rūşen 
 Ḫalāṣ itdi beni ġam ẓulmetinden 

1686168 Göñül çün şādlıḳ mihrin görürdi 
 Vücūdı ẕerre ẕerre çarḫ ururdı

169 Olup her ẕerresi bir mihr-i raḫşān 
 İderdi �ālem-i �ulvīde seyrān

159  biñ: -AE, P, S / mühreyle: mührle B / bāzī: yazdı B / İder: İde B / bir: bu Ç, H / gör bu: böyle V. 

161  -AE.

163  naẓarda: naẓardan B. 

165  yüzi: bāġı AE.

167  beni: yine O.

168  ẕerre: -H / çarḫ: raḳṣ AE / ururdı: urdı B.
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1701170 Yanuma geldi bir yār-ı süḫandān 
 Görüp bu ḥāletümi ḳaldı ḥayrān

171 Didi baña ki ey sulṭān-ı �ālem 
 Me�ānī mülkidür saña müsellem

1722172 Ḥaḳā	ıḳ nūrını gördüm yüzüñde 
 Deḳā	ıḳ gevherin sezdüm sözüñde

1733173 Sürerseñ naṭ�-ı ma�nīde eger at 
 İdersin sen niçe ferzāneyi māt 

1744174 Eger efsānede okursañ efsūn
Niçe Leylīler olur anda Mecnūn 

1755175 Çü sözde ṭob u hem çevgān senüñdür 
 Ura gör kim bugün meydān senüñdür

1766176 Ḳamudan esb-i ṭab�uñ çünki öñdür 
 Gir ortaya ki meydān yügrügüñdür

177 Yeñice şehrinüñ dil-berlerini 
 Serīr-i ḥüsnide serverlerini

178 Ögüp a�lālarını biglerini 
 Güzellikde ḳamudan yiglerini

1797179 Eger medḥ idebilürseñ güzeldür 
 Ḳatı yirincedür ġāyet maḥaldür

180 Bugün bir ṭūṭi-i şīrīn-süḫansın 
 Ki bu gevherlerüñ ṣarrāfı sensin

170  Yanuma: Be-nāgāh B Be-nāgeh V, P, H, O, Z Yine ki L.

172  nūrını: gözini O.

173  eger: ger P.

174  olur anda: anda olur O / İkinci mısra V’de: “İdersin sen niçe Leylīyi Mecnūn” şeklindedir.

175  tob u: tob Ç, S, L tob ile AE / senüñdür: yügrügüñdür Ö / Ura gör kim bugün: Gir ortaya ki bugün 

Ç, AE, S.

176  -Ç, S. 

179  yirincedür: yirindedür AE / -P.
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181 Çü bülbülsin sözüñ āvāzelendür 
 Derūn-ı ehl-i derdi tāzelendür

182 Çü şehlerdür bularuñ medḥin eyle 
 Bu güller vaṣfını şevḳ ile söyle

1831183 Her āzāde k’işidürse ḳul olsun 
 Dil ü cāndan belālı bülbül olsun

1842184 Ögüp şerḥ eyle her serv-i revānı 
 Ki her şaḫṣuñ aḳa ṣu gibi cānı

1853185 Cihāna oḳu efsūn u fesāne 
 Bular da arada olsun bahāne

186 Bülend ebyāt ile bir ḫoş kitāb it
 Bu şehr-engīze gel bir fetḥ-i bāb it

1874187 Sözi merġūb u lafẓı ḫūb olsun   
 Bu da başına bir maḥbūb olsun

188 Muḥaḳḳak nesḫ idüp reyḥān-ı zārı 
 Tozutsun dilleri ḥaṭṭ-ı ġubārı

189 Elifl er eylesünler �arż-ı ḳāmet 
 Yine bu �arṣada ḳopsun ḳıyāmet

1905190 Çekilsün rāları ebrūlar olsun 
 Uzalsun dāl u lāmı mūlar olsun

1916191 Gerek kim sīneler �arż ide sīnler 
 Dehānı hālaruñ olsun süḫanver

183  Her: Ki Ç, P, L, H, B, O, V Ki her Z, B / k’işidürse: işidürse Ç, H, S işide O, V k’işiden B.

184  şerḫ: medḥ P, O, V, Z, B / aḳa ṣu gibi: ṣu gibi aḳa L / cānı: ḳanı Ç, S, AE.

185  oḳu: oḳıd AE.

187  lafẓı: luṭfı B.

190  ebrūlar: ayrular B. 

191  ide sīnler: idsinler B.
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192 Yine bir büt-miẟāl it deyr-i dilde 
 Ki miẟli olmaya Çīn ü Çigilde 

1931193 Getür bir gevheri söz ṣūretinde 
 Dege cān ḳıymetin bilen ḳatında

1942194 Didüm ol yāre kim ey yār-ı cānı 
 Bu mürde cismümüñ rūḥ-ı revānı

1953195 Sözin ṣımaġa olmadı mecālüm 
 Velī ol deñlü yoḳdur ḳāle ḥālüm

1964196 Vücūdumdur ḳara ṭopraḳ miẟāli 
 Aḳıdabile mi āb-ı zülāli

1975197 Olabilür mi bir kem ḳaṭre ġavvāṣ 
 Ki söz baḥrinden ala gevher-i ḫāṣ

198 Göñül olmaḳ gerek vüs�atde deryā 
 Ki gevher gibi sözler ḳıla peydā

1996199 Güher m’olur bir avuç āb u gilde 
 Hüner mi bulınur ben teng-dilde

2007200 Velī sözdür cihān içinde meşhūr 
 Dimişlerdür ki el-me	mūru ma�ẕūr

201 Ki söz gevherdür olmaz ṣımaġ anı 
 Nefes ṣıma ki var anuñ da cānı

2028202 Dimişler nüsḫa-i lā-raybdür söz 
 Yitürme gevher-i bī-�aybdur söz

193  gevheri: gevher B. 

194  didüm: aydum P / cismümün: cismün H.

195  olmadı: ḳalmadı Z /ol deñlü yoḳdur: yoḳdur o deñlü AE.

196  Vücūdumdur: Vücūdum da B. 

197  Olabilür: Olabile V / kem: kim B / baḥrinden: baḥrinde B. 

199  Güher: Gevher B / m’olur: olur B / gilde: gilden B / dilde: dilden L, Ö. 

200  sözdür: budur B / dimişlerdür: buyurmışlar AE.

202  Yitürme: Bilürsüñ V / -Ç, Ö, H, Z.
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2031203 Dil ü cāndan baña çün itdi ibrām 
 Gerekdür kim olam ben emrüñe rām

2042204 Velī �öẕrüm budur ṣāḥib-kemāle  
 �Uyūbı setr idici ehl-i ḥāle

2053205 Ḫaṭā vāḳı� olursa bunda el-ḥaḳ 
 Ḳalemveş baṣmaya ḥarfine barmaḳ

2064206 Cihān içre bilür her kişi anı 
 Ḥaḳīr olur ḥaḳīrüñ armaġanı 

   •
2075207 İlāhī beni ḳurtarġıl zelelden 
 Sözümüñ gevherin ṣaḳla ḫalelden

2086208 Ṭarīḳum üzre yā Rab ḳuyı ḳazma 
 Bu söz kim söylerem yazuġa yazma  

2097209 Dilümi naḳş u renge ḳılma meftūn 
 Beni itme bu bāzār içre maġbūn

2108210 Ḳara yazılu ḳılma ḫāme gibi 
 Ḳuru sevdāya ṣalma nāme gibi

2119211 Bu ḫākī cismümi nūruñla cān it 
 Mekān-ı cānı evc-i lā-mekān it

212 Ṭarīḳumdan gider ġūl-i racīmi 
 Müyesser ḳıl Ṣırāṭ-ı Müstaḳīmi

203  çün: çoḳ H / baña çün itdi: çün itdüñ baña B, V / ben emrüñe rām: emrüñe ben rām Ç, H, S. 

204  �öẕrüm: ḳadrüm B.

205  bunda: bundan B / baṣmaya: baṣmasun AE, S. 

206  ḥaḳīrüñ: faḳīrüñ B, O, V, Z / Bu beyitin yanında sonraki manzume için Ç, S, P, Ç’de Dīger Münācāt, 

Z’de Münācāt başlıkları yazılmıştır.

207 207. beyitten 221. beyite kadar olan bölüm V’de yoktur.

208  yazuġa: yazuya O.

209  Bu beyitin ikinci mısraı Bu bāzār içre cānı kılma maġbūn AE, P Bu bāzār içre ḳılma cānı maġbūn L, 

B Bu bāzār içre cānı itme maġbūn AE, O şeklindedir.

210  -AE.

211  cān: pāk B, Ç.
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2131213 Şaşurma şāh-rāh-ı Muṣṭafādan 
 Ayırma evliyādan enbiyādan

   •
2142214 Gel imdi ey süḫan-perdāz-ı �ālem 
 Demüñden keşf ḳıl bir rāz-ı mübhem

2153215 Revāne ḳıl bize bir cām-ı pür-nūr 
 Dükenmeye meyi itmeye maḫmūr

2164216 Getür şol güllerin gülzār-ı cānuñ 
 Ki eli irmeye bād-ı ḫazānuñ

2175217 Demidür perdeden yine ṣadā ḳıl 
 Bugün �uşşāḳı zār u bī-nevā ḳıl

2186218 Sözüñi sūznāk ü cān-güdāz it 
 Bu bezm içre yine bir söz ü sāz it

2197219 K’işiden kişinüñ cānını yaḳsun 
 Göñüller mülkine āteş bıraḳsun

2208220 Getür medḥ itdügüñ kimdür görelüm 
 Yolında mümkin ise cān virelüm

 Tavṣīf-i Dil-berān *

22110221 Ser-āmed biri Derzī Muṣṭafādur 
 Cemāli maṭla�-ı ṣubḥ-ı ṣafādur  

213  evliyādan enbiyādan: enbiyādan evliyādan AE, S, O enbiyā	 ü evliyadan B.

214  Z’de başta Velehu V, Ç’de Dīger yazılıdır. Ç’de bu manzumenin ikinci beyitinden itibaren ikinci 

mısraların sonunda “hem” kelimesi vardır.

215  meyi: mey B / -L, H.

216  ki eli irmeye: k’eli irişmeye P, L, S, H, B, O, Z / güllerin: gülleri L güllere O.

217  zār u: zārī B. 

218  içre yine bir: içinde bir ḫoş AE.

219  kişinüñ: ādemüñ AE.

220  Yolında: Yolına BL. 
*  Başlık yalnız Ç’de var, Velehu Z.

221  ṣubḥ-ı: ṣubḥ u Ç nūr-ı V. Bu beyitin ikinci mısraı Z’de: “Yüzi āyīne-i şemsü’ḍ-ḍuḥādur” şeklindedir.
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2221222 Bir adına anuñ Girbāzī dirler 
 Yüzin görse müselmān ola Āẕer 

2232223 Mübārek cismi cānlar pāresidür 
 Bütün dünyā anuñ āvāresidür 

2243224 Göñüller Ka�besidür ḫāk-i rāhı  
İşigi ehl-i diller secdegāhı

2254225 Gel ey seyr itmeyen nūr-ı Ḫudāyı  
 Temāşā eyle bārī Muṣṭafāyı

2265226 Aña nūr-ı Ḫudā dirsem maḥaldür  
Ki ġāyetde güzeldür bī-bedeldür 

2276227 Gözümde nūr u tende cānum oldur  
Severüm dīnüm ü īmānum oldur

228 Budur ṭoġrusı kim ol serv-ḳāmet 
 Ḳıyāmetdür ḳıyāmetdür ḳıyāmet

2297229 Velīkin raḥmı yoḳ bir pādişādur 
 İşi ben ḳulına cevr ü cefādur 

230 Geçer yā Rabbi ḥükmün Ḳāf tā Ḳāf 
 Ya baña ṣabr vir yā aña inṣāf

2318231 Ne ḥaddüm k’añam ol şāh-ı cihānı
 Ḫudāyā sen getür inṣāfa anı

2329232 Biri ol şāh-ı �ālem Muṣṭafādur 
 Yüzi āyīne-i şemsü’ḍ-ḍuḥādur

222  ola: olur B / Āẕer: Kāfer O / Bu beyit Z’de 147’den sonra / -Ç, L, H, O, V.

223  -Ç, L, H, B, O, Z.

224  -B, O.

225  -O.

226  -O.

227  -O.

229  cevr ü: dā	im V.

231  k’anam: k’ögem O / Birinci mısra AE’de: “Ḳatı zālimdür ol şāh-ı cihanı” şeklindedir. 

232  ol: şol P, O, B / şemsü’ḍ-ḍuḥā: şems-i ḍuḥā Ç, A, H, L. 
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2331233 Yüzi Merve ḥaḳı nūr-ı Ḫudādur 
 Cemāli ḳıble-i ehl-i ṣafādur

2342234 İşigüñden olur her fetḥ-i bābum 
 Benüm şāhum benüm �ālī-cenābum

2353235 Düşer mi bencileyin bir ġubāra  
Ki ḳul olabilesin şehriyāra

2364236 Gözümde nūrsun çeşmümde merdüm 
 Seni gördüm ḳamu maḳṣūda irdüm

2375237 Sipāhī-zāde vü big-zāde biri 
 Ḥüseyn adı ḥasen ḫulḳ u żamīri

2386238 Eger derd ü belā vü ger miḥendür 
 Ḥüseyin Şāhdan cümle ḥasendür 

239 Semend-i nāz ile itdükçe cevlān 
 Yezīd olsun yolında virmeyen cān

2407240 İşitdüm yaralu olmış o yāri 
 O yāre ḫaste cāndan olsa bāri

241 Şu bigler kim sipāhī-zādelerdür 
 Dil ü cān almaġa āmādelerdür 

2428242 Biri māh u birisi mihr-i enver 
 İkisi biribirine birāder

243 Birisi Ḥıżr u birisi Süleymān 
 Ölümlüsi bularuñ āb-ı ḥayvān

233  Yüzi: O perī S / Z’de bu beyitin ikinci mısraı: “Cemāli maṭla�-ı ṣubḥ u ṣafādur” şeklindedir. 

234  işigünden: işiginde AE, B / Z’de Şehr-engîz 234. beyitle tamamlanmadan sona erer. 

235  bencileyin: buncılayın B / ġubāra: �ayyāra B.

236  Ç’de ẟāliẟ başlığı vardır / -Ç, O, V.

237  adı: ismi P.

238  belā vü ger: belādur ger AE / Ḥüseyin Şāhdan: Ḥüseyin Şāhdur B Ḥüseynümden benüm O.

240  Ç’de Rābi� başlığı vardır / ḫaste cāndan olsa: ḫaste olsa cāndan V / cāndan: cānda B / -Ç.

242  biri: birisi L / birisi: biri L / İkisi: İkisi de O.
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244 Bugün bir mūrdan kem ẕerreyem ben 
 Süleymānı niçe medḥ eyleyem ben

2451245 Yolında yil gibi yilsem niçe yıl 
 Olımazam izi tozına vāṣıl

2462246 Üzilsün gülsitānından dikenler 
 Iraḳ olsun yanından ehremenler

2473247 Deñizler olsa çeşmümden aḳan yaş 
 Ġamum yoḳ Ḥıżr olursa baña yoldaş

248 Ḳalupdur baḥr-i ḥayretde bu cānum 
 Yetiş Ḥıżr ol benüm rūḥ-ı revānum

2494249 Biri Voyvoda oġlı Muṣṭafādur 
 Göñül mülkinde begdür pādişādur

250 Cihān dil-berlerinüñ yigregidür 
 Güzeller içre bir biglerbigidür 

2515251 Efendi kaçmaġıl şeydālaruñdan 
 Çevirme yüzüñi paşalaruñdan

2526252 Dirīġā kim ṭıfıldur daḫı ol şāh 
 Degüldür ḳulları ḥālinden āgāh

253 Sipāhīdür biri bir bī-bedeldür 
 Dil almaḳ ḥāṣılı aña maḥaldür

2547254 Mübārek adın İbrāhīm dirler 
 Yüzin görse müselmān ola Āẕer

245  yelsem: yeldüm V.

246  gülsitānından: gülsitānında B / yanuñdan: yanuñda P ḳatuñda B, O, V.

247  Deñizler olsa çeşmümden: Deñiz olup bu çeşmümden L.

249  Voyvoda oġlı: Voyvoda-zāde B. 

251  şeydālaruñdan: sevdālaruñdan AE, S, Ö / paşalaruñdan: rüsvālaruñdan P.

252  Kim: -O / ol: o P/Ç’de Sādis başlığı vardır. 

254  adın: nāmın B, O / ola: olur B / Āẕer: Kāfer AE.
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2551255 Eger ḥacca vara ol ṣūret-i pāk 
 İde biñ yirde Ka�be cāmesin çāk 

2562256 İşigi Ka�besini çünki bulduñ
 Sevin şād ol göñül kim evde olduñ

2573257 Biridür anlaruñ Fīrūze-zāde 
 Güni fīrūz ola �ömri ziyāde

2584258 İşiginde ġamı mihmānıyam ben
 Ḫalīlüñ ḳulıyam ḳurbānıyam ben

2595259 Eger biñ ṭaş ire başuma senden 
 İşigüñ Ka�besinden dönmezem ben

2606260 Yaḳup �āşıḳlaruñ cānına nārı 
 Ḫalīl idinme her Nemrūdı bārī

261 Biri Zerger Memi ol ḥüsn genci 
 Meh ile mihr ol gence dilenci

262 İzine yüz sürelden mihr-i gerdūn 
 Sa�ādet buldı oldı işi altun

2637263 İşigidür bu cāna bāb-ı devlet 
 Ayaġı tozı iksīr-i sa�ādet

2648264 Dil-i �uşşāḳı yaḳmaḳ �ādetidür 
 Cihāna āteş urmaḳ ṣan�atıdur

255  cāmesin: cübbesin B.

256  bulduñ: buldı Ç /olduñ: oldı Ç / Ç’de sābi� başlığı vardır.

257  Biridür: Biri de AE / fīrūz: ziyāde L.

258  ḳulıyam: ḳulı vü AE.

259  ire: ura L.

260  cānına: cānında AE, S, B, O.

263  tozı: tozıdur O / -P.

264  Ç’de Dībāce Tāsi� başlığı vardır / -S.
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    •
265 Uṣūlī gerçi kim yazdı yañıldı 
 Bu birḳaç pādişāhı medḥ ḳıldı

266 Ne ḳadri var cihān içre gedānuñ
 Ki adın añabile pādişānuñ

2671267 Ġaraż bu şāhlara bizden du�ādur 
 Iraḳdan �ışḳ ile bir merḥabādur

2682268 Bularladur bu bāġuñ āb-ı rūyı 
 Bulardur bu cihānuñ yüzi suyı

2693269 Cihān gülzārı içre ġonçelerdür 
 Dil-i dīvāneme eglencelerdür 

2704270 Cemāl-i Muṣṭafā ḥaḳḳı ilāhī 
 Göñüllerde ṣafā ḥaḳḳı ilāhī

271 Perīşānlıḳ ḳoma sünbüllerine 
 İrişdürme yavuz yil güllerine

2725272 Gözi bülbüllerüñ giryān olsun 
 Bularuñ gülşeni ḫandān olsun

2736273 Çoġalduġınca �uşşāḳuñ niyāzı 
 Bularuñ arta dursun �izz ü nāzı  

 Ç 43b H 8a AE 73b L 14a S 7b B 12b O17a V 64a Z 74a

267  �ışḳ ile: �āşıḳa H.

268  Bularladur: Bular durur B / bu: hem AE. 

269  Dil-i dīvāneme: Dil ü cānuma P / -AE.

270  Bu beyitin mısraları S’de yer değiştirmiştir.

272  Bularuñ: Olaruñ AE, S, H, B, O, L, V /gülşeni: gülleri AE.

273  Bularuñ: Olaruñ L, V.



EKLER
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  1
Müseddes

 mefāīlün mefāīlün mefāīlün mefāīlün

   I
 Bana hicrān belāsı hep bu çarḫ-ı bī-vefānuñdur 
 Şefā�at merḥamet şefḳat Resūl-i kibriyānuñdur 
 �Aṭā vü luṭf u baḫş ol Ḫālıḳ-ı kevn ü mekānuñdur 
 Dilā bī-hūde ṣanma kim bu söz bir nüktedānuñdur 
 Erenlerden ümīdüñ kesme himmet evliyānuñdur 
 Tevekkül ḳıl viṣāl-i yār içün virmek Ḫudānuñdur 

   II
 Belā vādīsinüñ Mecnūnı olmadı ser ü bī-pā
 Recāyı ḳaṭ� idüp hicrāndan itme kimseye şekvā
 Olursañ cān ile ṭālib seni maḥrūm ide ḥāşā
 Eger �aḳluñ başuñda var ise ey �āşıḳ-ı şeydā
 Erenlerden ümīdüñ kesme himmet evliyānuñdur 
 Tevekkül ḳıl viṣāl-i yār içün virmek Ḫudānuñdur 

   III
 Firāḳuñdan ṣafā kesb eyle yārüñ olma bīgāne 
 Derūnuñ sırrını cānuñda ṣaḳla açma nā-dāne
 Çerāġ-ı �ışḳını yandur getür şevḳ ile meydāne 
 Göñül rāh-ı maḥabbetde eger düşdüñse hicrāne
 Erenlerden ümīdüñ kesme himmet evliyānuñdur 
 Tevekkül ḳıl viṣāl-i yār içün virmek Ḫudānuñdur 

   IV
 Ġam u hicrān beni öldürdi gördüm ġayri yoḳ tedbīr
 Varup aġlayup itdüm bir �azīze ḥālümi taḳrīr
 Firāḳ eyyāmınuñ hep ser-güzeştün söylerüm bir bir
 Bu derde çāre olmaz mı didüm didi bana ol pīr 
 Erenlerden ümīdüñ kesme himmet evliyānuñdur 
 Tevekkül ḳıl viṣāl-i yār içün virmek Ḫudānuñdur 
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   V
 Yüri ālūde-dāmān ol maḥabbet ḫāk-i rāhında
 Bilürsin çün vefā yoḳ �āḳıbet devlet külāhında
 Uṣūlī elde ṭut ḳalma cihānuñ �izz ü cāhında
 Murāda irmek dilerseñ bu �ālem tekye-gāhında  
 Erenlerden ümīdüñ kesme himmet evliyānuñdur 
 Tevekkül ḳıl viṣāl-i yār içün virmek Ḫudānuñdur 

 (Yılmaz 2008: 255-280)
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   2
Nesîmî’yi Tahmîs

 fāilātün fāilātün fāilātün fāilün

   I
 Ādeme gel secde ḳıl anda kelāmullāh var
 Vech-i pākinde mu�ayyen sırr-ı Bismillāh var
 Düşme inkāra ṣaḳın her yirde ẓāhir şāh var
 Çünki bildüñ müminüñ göñlinde beytullāh var
 Niçün �izzet itmedüñ ol beyte kim Allāh var

   II
 Rū-be-rū görmek dilerseñ ger o nūr-ı muṭlaḳı
 Bilmek isterseñ eger �ālemde sırr-ı muġlaḳı
 Secdeye gel vech-i ādemden kelāmullāh oḳı
 Her ne var ādemde var ādemden iste sen Ḥaḳ’ı
 Olma iblīs-i şaḳī ādemde sırrullāh var

   III
 Öz vücūdın diler iseñ iy göñül mir	āt-ı Ḥaḳ 
 Cān ile kendü vücūduñdan oḳı āyāt-ı Ḥaḳ
 Ḳılmaḳ isterseñ eger �ayne’l-yaḳīñ irşād-ı Ḥaḳ 
 Gel ene’l-Ḥaḳ defterinden al sebaḳ iy ẕāt-ı Ḥaḳ
 Dem-be-dem bāṭıl taṣavvur itme ḥaḳ Allāh var

   IV
 Baḳduġumca her naẓarda gördügüm vech-i İlāh
 Her neye kim ibtidā itsem ḳamusı ism-i Şāh
 Söyledügüm ḥaḳ durur ḥaḳ söylerem ḥaḳdur bu rāh
 Zāhidüñ dilinde ger var ise ẕikr-i lā ilāh
 �Āşıḳ-ı ṣādıḳlaruñ ḳalbinde illallāh var

   V
 İy �Uṣūlī zāhide vech-i ḳadīmi söyleme
 Dīv isen bu sırr-ı raḥmāni’r-raḥīmi söyleme
 Cenneti nārı Ṣırāṭü’l-Müstaḳīmi söyleme
 Genc-i maḫfīdür ḥaḳīḳat sen Nesīmī söyleme
 Epsem ol fāş eyleme yolda nice güm-rāh var
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   VI
 Ādeme gel secde ḳıl anda kelāmullāh var 

Vech-i pākinde mu�ayyen sırr-ı bismillāh var 
Düşme inkāra ṣaḳın her yirde ẓāhir şāh var
Çünki bildüñ müminüñ göñlinde beytullāh var
Niçün �izzet itmedüñ ol beyte kim Allāh var 

 (Gölpınarlı 2014: 146, 149) 
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   3
 Tercī-bend

 feilātün mefāilün feilün 

    I
  Ey ṣaçı sünbül ü perīşānum
 Ey ruḫı gül yüzi gülistānum

N’ideyin çarḫ-ı ẓālim ayırdı
 Beni senden beni güzel cānum

Sa�y ile bir daḫı irişdürse
 İşigüñ Ka�besine sübḥānum

Ḳapuñı secdegāh idüp yüzüñi
 Ḳıble rūyuñ idinem īmānum

Ölmez isem bu derd ü ḥasret ile
 Ḳurtarursam bu ġuṣṣadan cānum

Ḥaḳ Te�ālā idüp meded bir gün
 Yine saña irince sulṭānum

Fikrüñi cāna mūnis eyleyeyin
 Ġuṣṣañı yār-ı meclis eyleyeyin
 
   II
  Ḳaşlaruñ ḳıldı ḳāmetüm çü hilāl
 Göz nuruñdan gözümde ḳaldı ḫayāl 

Ruḫlaruñ güllerinden ayrılalı
 Eksük olmadı gözlerümden āl

Elif ü mīm ü cīm ü dāl olmış
 Ḳadd ü zülf ü dehān ü ḳaş u cemāl

�Aybı bir noḳṭa ġayb ider güzelüm
 Yüz ider bir güzelligi iki ḫāl

Ben de nār-ı ġamuñla ṭutuşayın
 Yanayın göresin nic’olur ḥāl

Fikrüñi cāna mūnis eyleyeyin
 Ġuṣṣañı yār-ı meclis eyleyeyin
 



359Usûlî Dîvânı

   III
  Yansun āhum yaşum yire geçsün
 Eylediler beni ele rüsvā 

Dir idüm baña çāre eyleyesin
 Olıcaḳ böyle vālih ü şeydā

Göñlümi yıḳma kim cihān yıḳılur
 Baña ḳılsañ cefā revā ne ola 

(…)
 Her işüñ lāyıḳın bilür Mevlā

Senden ayrıldıġumdur aġladuġum
 Ey dirīġā vü ḥasretā ḥayfā

Bir yüze daḫı açmayup nurumı
 Baḳmayam kesseler başum ḳaṭ�ā

Ġayriden ḫalvet idemez göñlüm
 Oturup burada tek ü tenhā

Fikrüñi cāna mūnis eyleyeyin
 Ġuṣṣañı yār-ı meclis eyleyeyin

   IV
  Güle yār oldı ḫār u ḫes n’ideyin
 Bülbülüñ menzili ḳafes n’ideyin

Lebüñe irmedüm raḳīb irdi
 Yig imiş ṭūṭiden meges n’ideyin

Saña irmek hevāsın eyler idüm
 Aṣṣı ḳılmaz imiş heves n’ideyin

Vaṣluñuñ gerçi geçdi ḳāfilesi
 Çalınur sem�üme ceres n’ideyin

Aldı cānum firāḳ [u] cevr ü sitem
 Ḳaldı bir iki üç nefes n’ideyin

Mūnis ü yār-ı meclisüm sen idüñ
 Olmaduñ sen de dest-res n’ideyin

Ḫāk-i pāyuña yüz sürem dir idüm
 Çāre yoḳ gördüm aña bes n’ideyin

Fikrüñi cāna mūnis eyleyeyin
 Ġuṣṣañı yār-ı meclis eyleyeyin
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   V
  Göz olupdur bu cümle ten şimdi
 Göremez gün yüzüñ neden şimdi

Gerçi senden vefā cefā gibidür
 Şeh-i melek-cemālüñi şimdi 

Ḳanı Yūsuf gibi güzel şāhum
 Ḳanda gitdi o gül-beden şimdi

Böyle ḳalmaz efendi bu �ālem
 Unudılur bu añılan şimdi

Ḳala bir gün bu bende olmaz isem
 Hele bilmen ḳalanı ben şimdi

Fikrüñi cāna mūnis eyleyeyin
 Ġuṣṣañı yār-ı meclis eyleyeyin
 
   VI
  Seng-i cevr ile göñlümi ṣırsın
 Bir gün olur ki añar acırsın

Nice kāfir elinde bend oldum
 Bilmezem sen ne dürlü kāfirsin

Dilümi baġladuñ gözümle bile
 Yüzüñe bilmezem ne sāḥirsin

Beni senden kim ayırursa Ḫudā
 Ṭatlu cānından anı ayırsın

Göñlüm alup yanuñca �aḳlı daḫı
 N’ideyin söylesem de ḳaḳırsın

Bunda cānı göñülle egleye ben
 Gözüñe hey di göñlümi virsin

Fikrüñi cāna mūnis eyleyeyin
 Ġuṣṣañı yār-ı meclis eyleyeyin
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   VII
  Ḳatlan ey yār-ı bī-vefā ḳatlan
 Ḳatlan ey cevr-i pür-cefā ḳatlan

Baña itdüklerüñ senüñ bir bir
 Ḳalur ise ḳala saña ḳatlan

Hele sen al gözüm yaşın şimdi
 Saña n’eyler bu mā-cerā ḳatlan

Bu güzellik bu nāz u istiġnā
 Göresin �āḳıbet n’ide ḳatlan

Dem-i āḫirde bu gedā senden
 Bu du�āyı ider recā ḳatlan

Fikrüñi cāna mūnis eyleyeyin
 Ġuṣṣañı yār-ı meclis eyleyeyin

 (Akar 2011: 190)
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