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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 inşa 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 me-

deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe 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, Kâhire’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 inşa edilmesi,   Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-

dır. 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 alınma-

ya, 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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SUNUŞ

Bilindiği gibi her kitabın bir yazım bir de basım yolculuğu vardır. Değerli 

eşim Doç. Dr. Cemal Aksu tarafından 1996 yılında yüksek lisans tezi olarak 

hazırlanan İbrahim Hanif Divanı adlı tez çalışması da bu iki yolculuğu tamam 

ederek nihayet okuyucularıyla buluşmuştur. Ancak adı geçen tezin her iki 

sürecinin gerektiğinden fazla zaman aldığı görülmektedir. Elbette bunun 

birtakım sebepleri vardır ve bunların bilinmesi bu çalışmanın kıymetini 

artıracak derecede mühimdir. Nitekim bunları eserin hazırlanma hikayesinde 

anlatmaya başlayan Cemal Aksu, onu bitirmeye muvaffak olamadığı gibi 

basım sürecine de şahitlik edemeden bu dünyadan ebedî âleme irtihal etmiştir. 

Dolayısıyla onun takdim için yazdıkları ile bizzat takip ettiğim basım sürecini 

harmanlayarak okuyucularımızla paylaşmak şahsıma tevdi edilmiştir.  

Cemal Aksu yüksek lisansa başladığı 1994 yılının mevcut imkanları 

ölçüsünde bir taraftan söz konusu dîvânın müellifi hakkında bilgi toplarken 

diğer taraftan eserin bütün nüshalarını bulmaya ve görmeye çalışmıştır. Bu 

doğrultuda araştırmalarına Süleymaniye Kütüphanesi’nde başlamıştır. Hanîf 

mahlaslı şairin Hamidiye koleksiyonu Nr. 1091’de kayıtlı ve çalışmaya esas 

dîvân nüshasını eline ilk defa aldığında çok sevinmiş, günlerce gelip giderek 

onu orada incelemeye başlamıştır. Zira kütüphanedeki makinenin bozuk 

olması sebebiyle mikrofilm talebinin yerine getirilmesi için birkaç ay uğraşması 

gerekmiştir. Neticede eserin mikrofilmlerini Taksim Atatürk Kitaplığı’ndan 

alabilmiştir. Bu kurumdaki farklı bir cihaz sayesinde mikrofilmi ekrana 

yansıtarak yazmada okunamayan yerlerin daha belirgin hale geldiğini görünce 

bazı günler çalışmalarını orada devam ettirmiştir.  

 Ağustos 1995 tarihinde asistanlık kadrosuna atanması sonrasında elindeki 

dîvânın latinize süreci hızlanmıştır. Bitirdiği sayfaları danışman hocası

Prof. Dr. Kemal Yavuz’a veriyor, onun tetkik ve tenkit ettiklerini birlikte 

gözden geçiriyorlardı. Böylece çalışmanın metin kısmı sona ermişti.  

Bu arada şair hakkında malumat edinmeyi sürdüren Cemal Aksu İstanbul 
Kütüphaneleri Divanlar Kataloğu ve Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü’nden 

sonra Râmiz, Esad Efendi ve Şeyhülislam Ârif Hikmet tezkirelerine müracaat 

etmiştir. Buralardan elde ettiği bilgiler doğrultusunda eserin bir nüshasını 

Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulmuştur. Üçüncü nüsha İstanbul 

Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi TY 632 numarada yer almaktadır.
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Son olarak Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Ali Emîrî Manzum Nr. 121’de  

kayıtlı bir Hanîf Dîvânı’nı incelemiştir. Ancak yazmayı kontrol ettiğinde

mürettep bir dîvândan ziyade ilk başlarda düzenli yazılırken sonradan her nasılsa 

karmakarışık olmuş, âdeta bir karalama defterini andıran bir dîvân olduğunu 

fark etmiştir. Öte yandan bu dîvândaki pek çok şiirin “Ya Rasulallâh” redifli 

na‘tlerden oluşması, Hanîf Dîvânı’ndaki ilk şiirlerin çoğunun da na‘t olması 

ona bu dîvânın da kendi çalıştığı şaire ait olabileceğini düşündürmüştür. Emin 

olmak için İÜ Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Yekta Saraç’a danışmıştır. 

Onunla birlikte Millet Kütüphanesi’nde yaptıkları inceleme neticesinde 

o dîvândaki şiirlerin birtakım benzerlikler arz etmesine rağmen Hanîf ’e ait 

olamayacağına, bu yazmanın büyük ihtimalle H. 1217 yılında vefat etmiş olan 

başka bir Hanîf ’e ait olduğuna karar vermişlerdir. Fakat ne var ki araştırma 

ilerledikçe şairin hayatı ve eser nüshaları netleşecek yerde daha çetrefilli bir hâl 

almaya başlamıştır: “Tezkirelerdeki bilgilerde bazı soru işaretleri de çıkmıştı 

karşıma: Öncelikle 18. yüzyılda Hanîf mahlasını kullanan en az üç şair vardı ve 

her birisinin de hayatı üç aşağı beş yukarı birbiri ile aynı şekilde anlatılıyordu.”

Bu karmaşayı gidermek üzere daha tafsilatlı ve derin bir araştırma aşamasına 

girmeyi düşündüğü sırada Kemal Yavuz Hoca eldeki dîvânın 128 varaklık 

hacimli bir eser olduğunu hatırlatarak araştırma kısmını fazla uzun tutmadan 

tezi tamamlamasını istemiştir. İkisi beraber metni sıkı bir şekilde tetkik etmişler 

ve birkaç ay zarfında bu süreci bitirmişlerdir: 

“Bir nisan akşamı Kemal Hoca’yla son düzeltmeleri yapmak üzere oturduk, 

epey geç vakte kadar üzerinde çalıştık. Hatta nasıl düşündüm bilmiyorum, 

yanıma Hoca’nın 1991 yılında neşrettiği Şeyhoğlu’nun Kenzü’l-Küberâ 
ve Mehekkü’l-Ulemâ isimli eserini almıştım. Çalışmanın sonunda eserini 

imzalatmam o günün tarihini tayin etmek maksadıyla ne kadar çok işe yaradı. 

Hoca kitabını şöyle imzalamıştı: ‘Sevgili Cemal’e bir bayram arefesinde başarı 

dileklerimle’ (26.04.1996).”

Tezin savunması Ağustos 1996’da gerçekleşmiştir. Nihayet imtihan jürisinde 

yer alan Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan ona şu sözlerle bir nevi nasihatte 

bulunmuştur: “Bu çalışma artık senin bir evladın gibi olacak. Hayatın boyunca 

üstünde çalışacaksın, daha bir sürü eksiğin, yanlışın çıkacak. Onu daha iyi bir 

hâle getirmek için devamlı çalışman gerekecek.”

Hakikaten de öyle olmuştu. Bundan sonra Cemal Aksu yeni bir yayın 

çıktığında veya yazma eser kütüphanelerine gittiğinde yahut bir kütüphane 
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kataloğu yayınlandığında muhakkak Hanîf ’le ilgili bir şey var mı diye bakar 

olmuştu. Zaman zaman şairin eserlerinin yeni nüshalarına tesadüf ediyor, bazen 

de onunla ilgili yeni bilgilere ulaşıyordu. Mesela o sıralarda (1997) DİA’da Hanîf 
İbrâhîm Efendi maddesi yayımlanmıştı. Burada İbrâhîm Hanîf ’in eserleri arasında 

onun dîvânına yer vermemesi, üstelik Süleymaniye Kütüphanesi, Hamidiye 

1091 numarada bulunan yazmanın Hanîf ’e değil 18. yüzyıl şairlerinden Servet’e 

ait olduğunu söylemesi çok dikkatini çekmiştir. Madde yazarı bu bilgiyi Keşfü’z-
Zünûn Zeyli ile başka kaynaklara dayandırıyordu. 

Daha evvel söz konusu dîvânın sahibi olarak birçok Hanîf mahlaslı şairler 

varken bu sefer de Servet adlı şahıs girmişti araya. Bu karışıklığı çözmek 

maksadıyla artık Servet’le ilgili bilgileri de toplamaya başlamıştı. Osman 

Servet Efendi hakkında tezkirelerde verilen bilgilerin çok sınırlı olduğunu, ne 

yazık ki müelliflerin eserlerine aldıkları örneklerin de hep Servet mahlasıyla 

yazdığı şiirlerden oluştuğunu gördü. Bir tane bile Hanîf mahlaslı şiirine 

yer vermemişlerdi. “Belki her iki dîvânına aldığı şiirlerine tesadüf ederim” 

düşüncesiyle bu sefer Servet Dîvânı’na da bakmaya karar verdi. İstanbul 

kütüphanelerinde en az dört yazma nüshası olan bu dîvândaki şiirler kendisinin 

hazırladığı dîvân ile üslup açısından çok farklıydı. Bunun üzerine Servet 
Dîvânı’ndan epey şiiri Latin harflerine aktardıysa da araya doktora çalışması 

girince bu eseri bir müddet bekletmek mecburiyetinde kaldı.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Cemal Aksu konuyu derhal bir makale 

yazarak gündeme getirdi ve tartışmaya açtı. Elindeki bulgulara dayanarak 

vaktiyle İbrâhîm Hanîf ’e ait olduğunu düşünerek hazırladığı dîvânın aslında 

Osmân b. Sâlih’e ait olduğunu net ifadelerle ortaya koydu: 

“Bizim 1996 yılında İbrahim Hanif Divanı ismiyle yüksek lisans tezi olarak 

hazırladığımız dîvânın, yeni araştırmalar neticesinde Osmân b. Sâlih isimli bir 

şaire ait olduğu ortaya çıkmıştır. DİA’ya Hanîf İbrâhîm Efendi maddesini yazan 

Cemil Akpınar dîvânın Hanîf İbrâhîm Efendi’ye ait olmadığını belirtmektedir. 

Kaynak olarak da 18. yüzyılda telif edilmiş Silkü’d-Dürer ve Müstakîmzâde’yi 

göstermektedir. Dîvânın sahibi Osmân b. Sâlih önceleri Hanîf mahlasıyla şiir 

yazmış ve bir dîvân tertip etmiş, daha sonra mahlasını Servet olarak değiştirmiş 

ve bu mahlasla da bir dîvânçe tertip etmiştir.”1  

Bu bilgilere ilaveten 18. yüzyılda Hanîf ismini/mahlasını kullanan 

birkaç müellife daha tesadüf edildiğini, bunların arasında dîvân şairlerinin, 

1 Cemal Aksu, “İbrah m Han f Efend ”, Hikmet İlmi Araştırmalar Dergisi, s. 3, Mayıs 2004, s. 105. (100-106). 
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tasavvufî risale kaleme alanların ve dinî manzumeler yazanların bulunduğunu 

da söyleyerek vardığı sonucu bir teklif olarak takdim etti: “Bütün bunlar 

en azından 18. yüzyılda eser vermiş Hanîf ’ler ile ilgili bir bibliyografya 

hazırlanması gerektiğinin şart olduğunu ortaya koymaktadır.”

Cemal Aksu bu yaklaşımı ve gayretiyle ilim yolunda karşılaştığı girift 

meseleleri bir kenara bırakmadığını, başladığı işi bitirmeye çabaladığını, yeni 

araştırmaları takip ettiğini ve en önemlisi de ortada bir karışıklık, hata ya da 

ihmal varsa bunu gizlemek yerine aşikar bir şekilde ilim dünyasına duyurmayı 

tercih ettiğini göstererek ilmî zihniyetini ve ilme bakış açısını da gözler önüne 

sermiş oldu.   

Aralık 2002’de doktorasını bitiren Cemal Aksu bu zorlu süreçte yüksek 

lisans tezinde netleşmeyen hususların peşini hiç bırakmamıştı. Nitekim 

kendisinin yüksek lisans öğrencilerinden Fatih Mehmet Özdemir’e Servet 
Divanı’nı salık verdi. Onun bu dîvânı hazırlaması hem onu geliştirecek hem de 

Hanîf/Servet karışıklığını giderme uğraşısında ikinci bir gözün büyük faydası 

olacaktı. Birkaç yıl süren bu çalışma 2015 yılında sona erdi ve tez savunması 

gerçekleşti.1 Cemal Aksu istediği sonuca ulaşmıştı. Ortada Osmân b. Sâlih adlı 

tek bir şair vardı ve onun iki farklı mahlasla yazdığı iki dîvânı bulunuyordu.  

***

2018’in ilk aylarıydı. Artık yıllardır rafta bekleyen ve ilk göz ağrısı olan 

eserinin basımına geçebilirdi. Önce dîvânın metinini titizlikle elden geçirdi. 

Bunu, basımı gerçekleştirecek ekipte yer alan ve aynı zamanda öğrencisi olan 

İsmet İpek’e teslim etti. Ardından şairin kimliği ve eserleri hakkındaki mevcut 

bilgileri toparlamaya girişti. Lakin takdîr-i İlâhî onun önünde başka bir sayfa 

açmak üzereydi. Bu işleri bitirmeye ve mutlu sona ermeye uğraştığı sırada 

amansız bir hastalığa duçar oldu. Durumu ciddiydi. Sinsi hastalık kendini 

hiç belli etmeden ilerlemiş, hekimlerin elini kolunu bağlayacak safhaya kadar 

gelmişti. 

Hastaneye yattığı dönemde ise yıllar evvel tezin hazırlanma sürecini 

baştan sona hikaye eden metni ve şairle ilgili bilgileri yazmakla meşguldü. 

İlk başlarda rahatsızlığı daha hafif seyrettiğinden vakit ve derman buldukça 

üzerinde çalışmayı sürdürüyordu. Yayınevi bu metinleri beklemekteydi. Ben 

de hastalığı gün be gün ciddi bir hal alan eşime yardımcı olmak maksadıyla 

1  Fatih Mehmet Özdemir, Servet Dîvânı (İnceleme-Metin), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniver-

sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2015.
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ona “Cemal’ciğim, istersen kendi bilgisayarımda bunları birlikte yazalım. 

Ben okurum, sen düzeltirsin. Ekleme veya çıkarma yaparsın. Olmazsa evden 

istediğin kitapları alır gelirim. Onlardan da yararlanırız” dedim. Çok sevindi. 

Söylediğim minvalde ara sıra çalışıyorduk. Evden kitap, makale ve dosya 

taşıdım. Lakin bir noktaya geldikten sonra aldığı ilaçların tesiriyle onda bu gibi 

işlerle ilgilenecek hal ve istek kalmadı. Bundan sonra çalışmayı gündemden 

kaldırdık. Eserinin neşrini görmeye ne yazık ki ömrü vefa etmedi ve 24 Şubat 

2019’da ebedi istirahatgahına çekildi. 

Değerli eşimin arkasından yarım kalan çalışmayı Yazma Eserler Kurumu 

uzmanları devam ettirdi. Onun bitirmek üzere olduğu giriş kısımları, her 

biri alanlarında uzman kişilerle de istişare edilerek tamamlandı. Bu bağlamda 

Hanîf ’in hayatı kısmı tamamen, mahlası ile ilgili bilgiler ise kısmen Fatih 

M. Özdemir’in Servet Dîvânı başlıklı tez çalışmasından alındı. Katkıları ve 

müsaadesi için kendisine teşekkür ederim. Giriş yazısını düzenleyen ve metnin 

son okumasını gerçekleştiren Uğur Öztürk’e, basım sürecini takip eden ve 

Tenkitli Metin kısmını okuyan İsmet İpek’e, hadislerin tahricini yapan Dr. 

Necmettin Azak’a da teşekkür ederim.

 Son olarak güzel bir tıpkıbasımla eserin neşrini gerçekleştiren Türkiye 

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına kurum başkanı Prof. Dr. Muhittin 

Macit ile Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı beylerin 

şahsında teşekkürlerimi sunarım. 

Uzun bir yazım ve basım süreci geçiren bu eserin ilim dünyasına ve 

ülkemizin kültür hazinesine katkılarda bulunması en büyük temennimizdir. 

Eserin müellifi Osmân b. Sâlih’e ve onu gün yüzüne çıkartan Doç. Dr. Cemal 

Aksu’ya Allah’tan rahmet diliyorum. 

 Dr. Ayşe Aksu

 İstinye, Aralık 2019





GİRİŞ

HANÎF (OSMÂN BİN SÂLİH)

Hayatı1

Önce Hanîf sonra Servet mahlasını kullanan şairin asıl adı Osmân’dır.2 Do-

ğum tarihi bilinmeyen Osmân’ın babası Silahdar kâtiplerinden Pazarbaşı Si-

pahi Salih Çavuş’tur.3 Râmiz, Âdâb-ı Zurafâ’sında Hanîf ’in babasının babalığa 

yaraşır emsalsiz bir zât olduğunu belirtmektedir.4 Babasına nisbetle şairin ismi 

bazı kaynaklarda Pazarbaşızâde Osmân Servet Efendi5 şeklinde geçmektedir.  

Kaynaklar Osmân’ın İstanbullu6 olduğunu ifade etmekte ve künyesini Os-

mân bin Sâlih el-İstanbulî şeklinde vermektedir.7 Osmân, Enderun’da eğitim 

görmüş ve Enderûn-ı Hümâyûn terbiyesi almıştır.8 Müstakim-zâde, Tuhfe-i 
Hattâtîn’de; Murâdî de Silkü’d-Dürer adlı eserinde Osmân bin Sâlih’ın aynı 

zamanda hattat olduğunu belirtirler.9 Müstakim-zâde, onun Hocazade Seyyid 

Ahmed Efendi’den sülüs ve nesih meşk ederek icazet aldığını kaydetmektedir.10 

Kaynakların bildirdiğine göre Osmân bin Sâlih, Sultan I. Mahmud döne-

minde, 1164 Muharrem’inde11 (Kasım 1750) Darü’s-saâde ağalarından Maktûl 

Beşir Ağa’nın ve onun katlinden sonra yerine geçen el-Hacc Beşir Ağa’nın hiz-

1 Bu kısım Doç. Dr. Cemal Aksu danışmanlığında Fatih Mehmet Özdemir tarafından 2015 yılında hazırla-

nan Servet Dîvânı (İnceleme - Metin) başlıklı yüksek lisans tezinden alınmıştır. 

2 Es	ad Mehmed Efendi, Bâğçe-i Safâ-Endûz, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, nr. 185, vr. 20b-21a; Şefkat-i 

Bağdâdî, Tezkiretü’ş-Şu�arâ, Millet Ktp., Ali Emiri Tarih, nr. 770, vr. 19a-20b; Silahdârzâde Mehmed Emin, 

Tezkire-i Şu�arâ, Millet Ktp. Ali Emiri Tarih, nr. 795, vr. 16a-17b.

3 Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, (Haz. Cemal Kurnaz, Mustafa Tatçı) c. I. Bizim Büro Yayınları, Ankara 

2001, s. 140; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, (Haz. Prof. Dr. Ali Aktan vd.) c. 3, Sebil Yayınevi, İstanbul 

1996, s. 499.   

4 “Peder-i mu	teberi Ṣāliḥ Çavuş Aġa ocaġ-ı sipāhiyānda übüvvete ṣāliḥ u eṣlaḥ mevcūd bir ẕāt-ı bī-hemtā idi.” 

Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâ’sı, (Haz. Dr. Sadık Erdem), Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 1994, s. 57. 

5 Tayyar-zâde Atâ, Osmânlı Saray Tarihi, (Haz. Mehmet Arslan) c. 4, Kitabevi, İstanbul 2010, s. 400; Mehmet 

Nail Tuman, age., s. 140.

6 “Dārü’l-ḫilāfeti’l-	aliyye olan şehr-i İstanbul-ı defīne-i fuḫulden ḫurūc sāḥa-i şühūd ve kesb-i naḳdīne-i 

ma	ārif-i nā-ma	dūd itmeğin…” Râmiz, age., s. 57; Şemseddin Samî, Kâmûsu’l-A�lâm, c. 3, Maarif Nezareti, 

İstanbul 1308, s. 1740.

7 Bağdatlı İsmail Paşa, Keşf el-Zünûn Zeyli, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1947, s. 495; Bağdatlı İsmail Paşa, 

Hediyyetü’l- Ârifîn, Esma’ü’l- Müellifîn ve Âsâru’l- Musannifîn, c. 2, Maarif Basımevi, İstanbul 1955, s. 659.

8 Şemseddin Samî, age., s. 1740; Fâtin, Hâtimetü’l-Eş�âr isimli tezkiresinde şairi “Enderûnî Osmân Servet 

Efendi” ismiyle tanıtmaktadır. Bkz. Orhan Sarıkaya, Tezkirecilik Geleneği İçinde Fatin Tezkiresi, İstanbul 

Üniversitesi, SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2007, s.117.

9 Murâdî, Silkü’d-Dürer, c. 3, Beyrut 1988, s. 150; Müstakim-zâde Süleyman Sa	deddîn Efendi, Tuhfe-i Hat-
tâtîn, Türk Tarih Encümeni Külliyatı, İstanbul 1928, s. 299-300.

10 “Kendi hüsn-i hat sülüs ve nesihi temaşşuk ve Hocazade Seyyid Ahmed Efendi’den talîm ile nâil-i izn olmuş-

tu.”  Müstakim-zâde, age., s. 299-300.

11 Mehmed Süreyyâ, age., s. 499.
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metinde Daru’s-saâde yazıcısı olmuştur.12
1 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî’de 

Osmân’ın 1168’de (1755) bu görevinden azledildiğini belirtmektedir.13
2 Bu 

görevinden alındıktan sonra şair Hâcegân sınıfına dâhil olmuş ve burada bir 

memuriyet almıştır.14 Murâdî de onun Beşir Ağa’nın katlinden ve maiyetin-

de hizmet edenlerin dağıtılmasından sonra, Hâcegân olarak bilinen divân-ı 

sultânînin yazıcılarından olduğunu yazmaktadır.15 Esad Mehmed Efendi’nin, 

Bâğçe-i Safâ-Endûz’da verdiği bilgiye göre şairin buradaki hizmeti dört yıl sür-

müştür.16 Şairin 1180 yılında vefat ettiği dikkate alınırsa bu bilgiye göre şair 

Hâcegân’a 1176 yılında (1762) dâhil olmuş olmalıdır.

Tüm kaynaklar şairin 1180 tarihinde (1766) vefât ettiğini kaydetmektedir. 

Bazı kaynaklar şairin sadece vefat ettiği seneyi belirtmekle yetinirken Murâdî, 

Şefkat-i Bağdâdî, Müstakim-zâde ve Silahdarzâde saferü’l-hayr ayında veya sa-

ferü’l-hayr ayının ilk günlerinde vefât ettiğini kaydeder.17 Şairin nerede vefât 

ettiğine dair iki farklı kayıt bulunmaktadır. Şair, Mehmed Süreyyâ’ya göre Ru-

ha’da18; Fatîn, Müstakimzâde, Şemseddîn Sâmî ve Mehmet Nâil Tuman’a göre 

ise Maraş’da vefât etmiştir.19

Mahlası20

Osmân bin Sâlih, şiirlerinde ilk önce “Hanîf” mahlasını kullanarak bir dîvân 

tertip ettikten sonra  “Servet” mahlasını kullanmış ve bu mahlasla da bir dîvânçe 

tertip etmiştir. Kaynaklar şairin daha önce kullanmış olduğu “Hanîf” mahlasın-

dan niçin vazgeçtiği ile ilgili bilgi vermemektedir. Orhan Kurtoğlu da mahlas 

değiştiren şairlerle ilgili makalesinde, onu sebep belirtmeden mahlas değiştiren 

şairler arasında zikretmektedir.21 Bununla birlikte şairin yaşadığı asırda “Hanîf” 

12 “Tarîki üzre Daru’s-saâde ağası mezkûr Beşir Ağa’ya yazıcılık hidmetiyle şeref-yâb ve ağa-yı mezbûr tu	me-i 

şimşîr-i kahr-ı kahramânî oldukda câ-nişîni olan Beşir Ağa’ya dahi hidmet etmişdi.” Müstakim-zâde, age., s. 
300; ayrıca bkz. Râmiz, age., s. 57; Esad Mehmed Efendi, age., vr. 20b.

13 Mehmed Süreyyâ, age., s. 499.

14 “Hidmet-i mezbûreden tarîk-i hâcegâna sülûk ile atf-ı inân-ı vusûl ve bir mansıb ile çerâğ-ı merâmı ziyâ-

dâr-ı husûl olup…” Müstakim-zâde, age., s. 300.

15 Murâdî, age., s.150.

16 Esad Mehmed Efendi, age., vr. 20b.

17 Murâdî age., s.150; Şefkat-i Bağdâdî, age., vr. 19a; Müstakim-zâde, age., s. 300; Silahdarzâde, age., vr. 16a.

18 “180 evâilinde (m.1766) Ruha’da vefât eyledi.” Mehmed Süreyyâ, age., s. 499.

19 “…muahharan sınıf-ı Hâcegâna dâhil olarak nâil-i merâm olduktan sonra bin yüz seksen tarihinde Medine-i 

Maraş’da dest-keş-i âlem-i pür-guş olmuştur.” Orhan Sarıkaya, age., s. 117; ayrıca bkz. Müstakim-zâde, age., 
s. 300; Şemseddin Sami, age., s. 1740; Mehmet Nâil Tuman, age., s. 140.

20 Bu kısım yazılırken Cemal Aksu danışmanlığında Fatih Mehmet Özdemir tarafından 2015 yılında hazırla-

nan Servet Dîvânı (İnceleme - Metin) başlıklı yüksek lisans tezinden istifade edilmiştir.

21 Dr. Orhan Kurtoğlu, Divan Şiirinde Mahlas Değiştiren ve Birden Fazla Mahlas Kullanan Şairler, Bilig, sa-

yı:38 (Yaz/2006), s. 75.
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olarak bilinen birden fazla kişinin bulunması nedeniyle bu mahlastan ferâgat 

ederek kendisine “Servet” mahlasını seçtiği düşünülebilir.  Gerçekten de şairin 

yaşadığı dönemde yaşamış ve eser vermiş olan birden fazla “Hanîf” bulunmakta-

dır. Bu isimler gerek aynı dönemde yaşamaları, gerek benzer konularda eser ver-

miş olmaları, gerekse de hayat çizgilerinin birbirlerine yakın olmaları nedeniyle 

zaman zaman bazı kaynaklar tarafından birbirleriyle karıştırılmıştır.22

Bilindiği kadarıyla 18. yüzyılda “Hanîf” mahlasını kullanan üç kişi bu-

lunmaktadır. Bu kişiler; 1189/1755’te vefât eden, Süleymaniye Medresesi’nde 

müderrislik ve Bursa’da kadılık görevleri yapmış olan ve “şârih-i Şifâ” olarak 

tanınan, Bağdat Defterdârı Üskübî Mustafa Efendi’nin oğlu, âlim Hanîf İbra-

him Efendi ile Menâzilü’l-Haremeyn ve manzum bir Siyer-i Nebî gibi eserleri 

bulunan, Baltacı zümresinden olup Darüssaade yazıcılığı ve Dîvân-ı Hümâyûn 

hâcegânlığı yaptıktan ve bilinmeyen bir nedenle görevinden azledildikten son-

ra bir tür cezbeye tutulan, 1217/1802-03 yılında vefat eden Seyyid İbrahim 

Hanîf Efendi ve Hanîf mahlasıyla tertip ettiği dîvânını neşrettiğimiz Enderun-

lu Pazarbaşızâde Osman bin Sâlih’tir.23

Şairin daha önce kullandığı “Hanîf” mahlasıyla bir dîvân tertip edip et-

mediği veya tertip ettiyse bu dîvânın hangisi olduğu konusunda farklı görüş-

ler bulunmaktadır. Nitekim Cemil Akpınar, Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde 

yazdığı Hanîf İbrahim Efendi maddesinde bu konuyu aydınlatmıştır.24 Cemil 

Akpınar söz konusu maddede kısaca Hanîf İbrahim Efendi’nin “Hanîf” mah-

lasıyla bir dîvân tertip etmediğini,  Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Ha-

midiye 1091/2 ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine bölümü 973 

numaralarda kayıtlı bulunan Dîvân-ı Hanîf’in, Hanîf İbrahim Efendi’ye değil 

Osmân b. Sâlih’e ait olduğunu, bazı müelliflerin yanlışlıkla bu dîvânı Hanîf 

İbrahim Efendi’ye nispet ettiklerini, oysa Dîvân’ın Osmân b. Sâlih’e ait oldu-

ğunun özellikle Murâdî tarafından doğrulandığını ifade etmektedir. Gerçekten 

de Murâdî, Silkü’d-Dürer adlı eserinde Osmân b. Sâlih hakkında bilgi verirken, 

onun önce Hanîf mahlasıyla bir dîvân tertip ettiğini ve hatta kendisinin bu 

dîvânı zamanın sultanı Sultan Abdülhamîd bin Ahmed Han’ın topladığı ve 

22 Cemal Aksu, İbrahim Hanif Divanı, İstanbul Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstan-

bul, 1996, s. VII.,

23 Birbiriyle karıştırılan söz konusu şairler hakkında geniş bilgi için aşağıdaki kaynaklara bakılabilir: Cemal 

Aksu, age., s. VII-XIX; Cemil Akpınar, “Hanîf İbrahim Efendi”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 16, s. 39-

42.; Nurgül Özcan, “Seyyid İbrahim Hanîf ’in Siyer-i Nebî’si”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, sayı: 23, Mayıs 2011, s. 172-174.

24 Cemil Akpınar, agm., s. 40.
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vakfettiği Darü’l-kütüb’de bizzat gördüğünü ve mütalaa ettiğini kaydetmek-

tedir.25 Yine Murâdî’ye göre Osmân b. Sâlih,  Hanîf mahlasından vazgeçerek 

Servet mahlasını alınca yeni şiirlerinden Servet mahlasıyla başka bir dîvânçe 

tertip etmiştir ve bu dîvânçeyi 1177 tarihinde tamamlamıştır. Ayrıca Murâ-

dî, bu dîvânçenin (Dîvânçe-i Servet) şahsî kütüphanesinde bulunduğunu da 

belirtmektedir.26 Murâdî dışında Hediyyetü’l-Ârifîn adlı eserde de Servet’ten 

“Hanîfü’r-Rûmî” olarak bahsedilmekte ve Dîvân-ı Hanîf adlı Türkçe bir dîvânı 

olduğu bilgisi verilmektedir.27

Cemil Akpınar’ın da belirttiği gibi daha önce yazılmış hemen bütün kay-

naklarda Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Hamidiye 1091 ve Topkapı 

Sarayı Müzesi Kütüphanesi, Hazine 973 numarada kayıtlı bulunan Dîvân-ı 
Hanîf’in, Şifâ şârihi Hanîf İbrâhîm Efendi’ye ait olduğu belirtilmektedir. Bu 

kaynaklara istinaden İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, TY 632 

numarada kayıtlı nüshayı da ilave ederek 1996 yılında bir yüksek lisans tezi ha-

zırlamıştık.28 Fakat daha sonra yapılan ilmî araştırmalar sonucunda yukarıda 

numaraları verilen Hanîf Dîvânı’nın İbrahim Hanîf Efendi’ye değil, Osmân 

b. Sâlih’e ait olduğu ortaya çıkmıştır. Nitekim Hikmet İlmî Araştırmalar Der-
gisi’ndeki makalemizde düşüncelerimizi “1996 yılında İbrahim Hanif Divanı 

ismiyle Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığımız dîvânın, yeni araştırmalar ne-

ticesinde Osmân b. Sâlih isimli bir şaire ait olduğu ortaya çıkmıştır. Divanın 

sahibi Osman b. Salih, önceleri Hanif mahlasıyla şiir yazmış ve bir dîvân tertib 

etmiş, daha sonra mahlasını Servet olarak değiştirmiştir, Servet mahlasıyla da 

bir dîvânçe tertib etmiştir.” şeklinde dile getirerek konuyla ilgili son görüşleri-

mizi ortaya koymuştuk.

Zaten Osmân b. Sâlih, Hanîf mahlasıyla tertib ettiği Dîvân’ında bazı şiir-

lerde asıl adı olan Osmân’ı açıkça zikretmektedir. Özellikle Dîvân’ın Münâ-

cât ve Na	tlar bölümünde yer alan 19 numaralı “Na	t-ı Seyyid-i Kâ�ināt 

	Aleyhi Efḍalü’ṣ-Ṣalavāt” başlıklı şiirde şair, mahlasını Osmân Hanîf olarak 

vermektedir:

25 Murâdî, age., s. 150. Kastedilen bu nüsha tenkitli metinde esas aldığımız Hamidiye 1091’de kayıtlı nüshadır.

26 Murâdî, age., s. 150.

27 Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l-Ârifîn, Esma’ü’l-Müellifîn ve Âsâru’l-Musannifîn, C. 2, Maarif Basımevi, 

İstanbul 1955, s. 659.

28 Cemal Aksu, İbrahim Hanif Divanı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek 

Lisans Tezi, İstanbul, 1996.  
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 Eyle luṭfuñdan eyā şāh-ı serīr-i kevneyn

 Bende-i dergehiñ 	Oẟmān-ı Ḥanīfā-yı bekām

  (Münācāt ve Na	tlar, 19/34)

Yine aynı bölümde yer alan 10 numaralı “Na	t-ı Şerīf-i Ṣadaḳāt-Redīf ” 

başlıklı şiir ile 12 numaralı “Na	t-ı Senedü’l-Aṣfiyā 	Aleyhi’s-Selām fī Külli

Ṣubḥ u Mesā” başlıklı şiirde şairin mahlası bu kez “Dervīş 	Oẟmān” olarak 

geçmektedir:

  Faḳīriñ Dervīş 	Oẟmān ḫāk-i pāya 	arż-ı ḥāl eyler

  Seniñdir luṭf u iḥsān emr u fermān yā Resūlallāh

  (Münācāt ve Na	tlar, 10/8)

 Şefā	at ḳıl ġarībiñ Derviş 	Oẟmān-ı günehkāra

 Ne şübhe ḳābilü’t-tevb ü recāsın yā Resūlallāh  

  (Münācāt ve Na	tlar, 12/9)

Yukarıdaki örnekler dışında Medhiyyeler bölümünde yer alan ve Sultan 

I. Mahmud’a yazılan 12 numaralı kasîdenin mahlas beyti olan 17. beyitte ve 

Ebyât bölümünde yer alan 20 numaralı beyitte de “Dervīş 	Oẟmān” ismi kul-

lanılmıştır. Ayrıca şair, Gazeller bölümünde yer alan 324 no’lu gazelde de asıl 

isminin Osmân olduğunu ima etmektedir:

 Kilkiñ Ḥanīf esās demi �ābitānedir

 	Oẟmān Dede ṣanır işidenler ẟarīresin

  (G. 324/5)

Şairin Hanîf mahlasını kullandıktan sonra bu mahlas yerine Servet mahla-

sını kullandığı ve bu mahlasla bir dîvân tertip ettiği bilindiğine göre büyük ih-

timalle şair, özellikle az şiir yazılan harflerle gazel yazmaya çalıştığında sıkıntıya 

düşmüş, belki de kendisini bu sıkıntıdan kurtarmak amacıyla daha önce Hanîf 

mahlasıyla yazmış olduğu şiirleri üzerinde küçük değişiklikler yaptıktan, hatta 

bazı şiirlerde sadece mahlası değiştirdikten sonra bu şiirleri Servet mahlasıyla 

oluşturduğu Dîvân’çesine de almıştır.

Hanîf ve Servet mahlaslarıyla tertip edilen dîvânlarda  yer alan gazeller bu 

şekildedir: 
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Yukarıda örnek olarak aldığımız bu gazelde görüldüğü gibi iki şiir arasında ne-

redeyse hiçbir fark bulunmamaktadır. Her iki dîvânda da bu şekilde birebir aynı 

olan birkaç gazel daha vardır. Bütünüyle aynı olan bu gazeller dışında bazı gazel-

lerde ise gazelin içinde bir veya birkaç beyit arasında ufak değişikliklerle birlikte 

ortaklıklar söz konusudur. Söz gelimi, Hanîf Dîvânı’ndaki 50 numarada bulunan 

gazelin ikinci, üçüncü ve dördüncü beyitleri şu şekildedir:

Bu beyitler Servet ve Hanîf Dîvânı’nda aşağıdaki şekildedir:

Gezerdi elden ele sūḳ-gāh-ı ḥayretde Gezerdi elden ele sūḳ-gāh-ı ḥayretde

Metā	-ı kāle-i ḥüsnüñ şu deñlü buldu revāc Metā	-ı kāle-i ḥüsnüñ o rütbe buldu revāc

Seni raḳīb ile hem-püster olduġun göreli Seniñ raḳīb ile hem-pister olduġun göreli

Efendi üstüne ṣaġlıḳ dil oldu ḫasta mizāc Ṭabībim üstüne ṣaġlıḳ dil oldu ḫasta-mizāc

Zamān-ı pādişeh-i gül de pek temāşādır Zamān-ı pādişeh-i gül de pek temāşādır

Çemende bülbül olur naḳd-i şebneme muḥtāc30  Çemende bülbül ola füls-i aḥmere muḥtāc

 Hanîf, G. 50/2-4 Servet, G. 20/2-4

Görüldüğü gibi beyitler arasında birkaç kelime ve terkip farkı bulunmakta-

dır. Hatta nüsha farkları da dikkate alındığında bu farkların daha da aza indiği 

görülecektir.

Servet ve Hanîf dîvânları arasında gazeller dışında özellikle rubā	îler ve 

müfredler arasında ciddi oranda benzerlik ve ortaklık bulunmaktadır. Hat-

ta rubā	îler bölümünde görülen müşterek şiirler gazellerden sayı bakımından 

oldukça fazladır. Örneğin Hanîf Dîvânı, Rubā	îler bölümünde bulunan 71 

numaralı şiir aşağıdaki şekildedir:

29 Cemal Aksu, agt.,  s. 131.

30 Cemal Aksu, agt., s. 128.

Almış efendi dā�ireye bir civānı şeyḫ

Etmiş esīr o kāfire biñ müslümānı şeyḫ

Bir āfetiñ ki raḳṣı olunsa müẕākere

Görmem ġarīb o dem ki deperse ṭavānı şeyḫ

Meydān-ı 	aşḳın olmuş çālāk-i cünbüşü

Almış koluna vāy o şeh-i dil-sitānı şeyḫ

Etmiş velāyet ü şerefinden anı ḫabīr

Açmış o şūḫa 	uḳde-i rāz-ı nihānı şeyḫ

Eyler Ḥanīf o ṭavr ile tesḫīr 	ālemī

Olmuş hemīşe girye-zen-i şādmāni şeyḫ29

 Hanîf, G. 56

Almış efendi dā�ireye bir civānı şeyḫ

Etmiş esīr o kāfire biñ müslümānı şeyḫ

Bir āfetiñ ki raḳṣı olunsa müẕākere

Görmem ġarīb o demde deperse ṭavānı şeyḫ

Meydān-ı 	aşḳın olmuş o çālāk-i cünbüşü

Almış koluna vāy o şeh-i dil-sitānı şeyḫ

Etmiş velāyeti şerefinden anı ḫabīr

Açmış o şūḫa 	uḳde-i rāz-ı nihānı şeyḫ

Ṣervet eder o ṭavr ile tesḫīr 	ālemi

Olmuş hemīşe girye-zen-i şādumānı şeyḫ

 Servet, G. 25
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 	Aşḳ öyle mi 	uşşāḳı ḥamūl eylemeye

 Erbābını fermānına ḳul eylemeye

 Eşkimle eder yāre-i sīnem ülfet

 Gökden ne iner ki yer ḳabūl eylemeye31

Bu şiir Servet Dîvânı’nda aynı şekliyle  69 numarada bulunmaktadır.

Bu konuda yukarıda verdiğimiz örneklerin yeterli olduğunu ve konu hak-

kında bir fikir verdiğini düşünüyoruz. Bu örneklerle beraber her iki dîvânda 

tespit ettiğimiz müşterek şiirler aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Hanîf Dîvânı Servet Dîvânı

GAZELLER GAZELLER

G. 32/ 1-4 G. 9/ 4-7

G. 44/ 1-4 G. 19/ 1-4

G. 50/ 2-4 G. 20/ 2-4

G. 56/ 1-5 G. 25/ 1-5

G. 64/ 3-4 G. 27/ 3-4

G. 66/ 1-5 G. 28/ 1-5

G. 203/ 1, 2, 4 G. 68/ 1, 2, 3

G. 216/ 1-3, 5 G. 71/ 1-3, 5

G. 222/ 2, 4 G. 73/ 2, 4

G. 287/ 1-5 G. 94/ 1-5

RUBÂ�ÎLER MUḲAṬṬA�ÂT

R. 4 R. 4

R. 9 R. 7

R. 17 R. 14

R. 19 R. 25

R. 23 R. 19

R. 25 R. 28

R. 26 R. 31

R. 27 R. 32

R. 28 R. 33

R. 31 R. 37

R. 32 R. 38

R. 33 R. 39

R. 36 R. 40

R. 37 R. 41

31 Cemal Aksu, agt.,  s. 317.
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R. 39 R. 46

R. 40 R. 47

R. 41 R. 50

R. 45 R. 54

R. 46 R. 55

R. 58 R. 58

R. 60 R. 59

R. 62 R. 61

R. 63 R. 62

R. 64 R. 63

R. 65 R. 64

R. 69 R. 67

R. 71 R. 69

R. 74 R. 70

EBYÂT EBYÂT

B. 3 B. 2

B. 13 B. 53

Hanîf ve Şiiri

Şair vücut bakımından zayıf bir bünyeye sahip olduğunu,

 Yine ġam lerzesi aldı bu ża‘īf endāmım

 Ġālibā ḥāṭır-ı dildāra ḥuṭūr eylemişiz 

  G. 164/4

ve

 Bir ḳuşça cānımız için olmuş Ḥanīf ezel

 Ger dāne-çīn-i ḫırmen-i deşt-i naṣīb isek

  G. 244/5

beyitlerinde olduğu gibi birkaç yerde söyler. Fakat bu gibi ifadeler ne dereceye 

kadar hakikati yansıtır; bu konuda da fazla bir bilgi vermeye kaynaklarımız 

kifayet etmiyor. Hanîf ’in diğer bir şahsî hususiyeti de -şiirlerinden anladığımız 

kadarıyla- nüktedanlığıdır. Birçok manzumesinde söz oyunlarına, renkli kafi-

yelere yer vermiştir. Mesela bir deyimle beraber söylediği;
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 Olduysa beste kākülüne şeyḫ dilberin 

 Çeksin cezāsı lāyıḳını kendi kendiniñ

  G.258/4

beytinde şeyhin halini bir nükte atmosferi içinde verir. Yahut mensup olduğu 

edebiyatın ölçülerini kimi zaman eleştirir:

 Temāşā eyleyip 	ar	ar demiş ki ḳāmet-i yāra

 Ḳıyāmetler ḳopar teşrīf ederse ṣaḥn-ı gülzāra

  Müfred/15

Kendi aşkını anlatırken ızdırabının sebebini bir göz oyunu ile sevgilide de-

ğil kendisinde bulur:

 Ṣanma o ḳaşı yādan ola zaḫm-ı dil bize

 Hep tīr-i fitne oldu Ḥanīfā neẓāremiz

  G. 175/5

Zaten Hanîf, şiirin nükte ile süsleneceğini bir beytinde açıkça söyler:

 Şāhid-i naẓm olamaz 	işve-nümā ma	nāsız

 Nükteler şi	r-i teriñ cāme-i zībālarıdır

  G. 141/3

Şairin söz oyunlarına fazlaca düşkün olduğunu gösteren bir diğer örnek de 

153 ve 162 numaralı gazellerinin rediflerinde karşımıza çıkıyor. Hanîf bu ga-

zellerinde “siz” kelimesini/ekini hem zamir olarak, hem de menfiyet eki olarak 

kullanmıştır. Aslında bu tarz şiir yazan ilk şair yine 18. yy.da yaşamış olan Şâkir 

isimli bir zattır.32 Zaten Hanîf de 153. gazelin mahlas beytinde Şâkir’e nazire 

yazdığını söyler:

 Ḥanīfā Şākir-āsā naẓm edip bu penç ebyātı

 Değildir şā	irāne iddi	ā ḳılsak sebebsiz biz

  G. 153/5

Hanîf, 162. gazelin matla	 beytinin birinci mısraında “siz” kelimesini zamir 

olarak kullanırken ikinci mısraında hem zamir hem ek olarak alır: 

32 Şâkir’in mürettep bir dîvânı Süleymaniye Ktp.’de Hamidiye 1096 numarada kayıtlıdır. Yukarıda bahsettiği-

miz gazeli şöyle başlar:

 Ne koz kırdık geçip Fındıklı’ya ol beste-lebsiz biz

 Nice râm eyleriz ol çeşm-i bad-ı ‘ümm-i 	acebsiz biz
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 Olup peyveste ey dil kākül-i müşkīne hep siz biz

 Ne ṣalındıḳ Beşikṭāş’a o ṭıfl-ı ġonca-leb/siz biz

  G. 162/1

Buna göre ilk anlamı: “Ey gönül, o misk kokulu kaküle uyarak siz, biz ve 

gonca dudaklıya Beşiktaş’a nasıl gitmiştik?” şeklinde nesre çevirirken, “siz”i 

menfiyet eki olarak alırsak beyit şu manaya bürünür: “Ey gönül, o misk kokulu 

kaküle kapılıp da Beşiktaş’a o gonca dudaklı olmadan nasıl gittik?”

Bu kısımda son olarak zikredeceğimiz mısralar onun (hazırlanan) dîvânda-

ki 61. rubâ	îden alınmıştır. Şair bu rubâ	îsinde gemicilikle ilgili terimleri küçük 

bir şiire sığdırıvermenin neş�esini duyar:

 Çekderi boyalı balıḳ etli o ḳalyon ḳıçlı

 O ḳapudan güzeli oldu dile mevc-efgen

 Ger necāt ister iseñ lücce-i ġamdan ey dil

 Gel onuñ ardına düş yoḥsa ki ḥāżır ḳorṣan

  Rubâ	î/61

Şiir Görüşü

Şiirlerinde zaman zaman mütevazi bir ses duyulan33 Hanîf, Dîvân şiirinin 

geleneğine uyarak özellikle gazellerinin mahlas beyitlerinde kendini övmekten 

de geri durmaz. Hatta bazen kendi şiirini insanlara can veren Mesîh’e benzetir:

 N’ola aġyār Ḥanīf ’iñ ġazelin gūş etse

 Etdi küffār Mesīḥ-i deme 	arż-ı iḫlāṣ

  G. 204/5

 Etsin ifāde yāra de āġyar-ı dūna da

 Kilk-i Ḥanīf kimseden 	irfān esirgemez

  G. 158/6

beytinde şiirlerinin irfan kaynağı olduğunu söyleyen Hanîf ’in aşağıdaki gazeli 

de fahriye üslubundadır:

 Dil ü cānım benim iksīr-i ġam eczālarıdır

 Belki gencīne-i 	aşkıñ dür-i yektālarıdır

 ...

33 Her nev-zemīne sürme Ḥanīf esb-i tab	ı kim

 Biz gerçi şā	iriz veli üstād olmadıḳ  

  G. 4/5
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 Tār-ı mısṭarda kalem-gīr-i nuḳūş-ı şi	rim

 Çārsū-yı hüneriñ kāle-i zībālarıdır

 Bu girān-māye-i eş	ār Ḥanīfā bī-şek

 Rişte-i naẓm-ı teriñ lü�lü�-i lālālarıdır

  G. 1/1, 4, 5

Hanîf ’in Şiirinde Ses ve Musiki 

Hanîf ’in bizzat musikiyle ilgilendiği hakkında kaynaklarda bir bilgi mevcut 

değildir. Fakat Hanîf pek sık olarak musiki terimlerini şiirlerinde kullanmakta-

dır. Mesela kendi şiirini anlatırken:

 Muḫayyerdir niyāzım naġmesi şehnāz-ı meh her dem

 Ḥanīfā doġrusu biz rāst makāmında ne 	uşşāḳız

  G. 174/5

beytinde olduğu gibi makamlar arasında kendine göre bir ses/duygu ilişkisi 

kurmaktadır. Aşağıdaki beyitlerde de “şehnaz” ve “mahur” makamlarına yer 

verir ve bunu insan hayatına uygular:

 Ḫāmem naġamāt eylesin eş	āra Ḥanīfā

 Bülbül çemen-i feyżde ḫāmūş gerekmez

  G. 167/5

 Herkesiñ ‘izzeti nisbetle olur ḫaṣletine

 Perdesin bulmayıcak naġme-i māhūr olmaz

  G. 150/6

Hanîf ’in şiirlerindeki asıl mühim hususiyet ise şiirlerin bir musiki ahen-

giyle söylenmiş olmasıdır. Birçok gazelinde sesle anlaşan söz adeta raks eder, 

renkli ve değişik kafiyeler şiire kıvrak bir ifade verir.

 Leṭāfeti ḫaṭ-ı rūyuñ berīdelendirmiş

 Miẟāl-i sünbül-i ḫoş-bū demīdelendirmiş

  G. 193/1

matla	ıyla başlayan 193. gazelin 3. beyti aynı ahengi devam ettirir:

 Anıñ ki vaṣfı aġız misk-veş muṣaffādır

 Şekerci ṭıfl-ı lebiñ kim 	aḳīdelendirmiş

  G. 193/3
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Şairin aşağıya aldığımız gazelini de klasik kafiye anlayışının dışında söyle-

diğini görmekteyiz. Bu şiirde renk ve ses uçuşur; altın sarısı ile kan kırmızısı 

aynı şiirde yer bulur:

 Ser-levḥa-i cemāliñe altun ḥallidir

 Buyrulmaġa sezā görülürse maḥallidir

 Ḳān etmedir murādı o ḫun-ḫvāreniñ yine

 Vaż	ından ol miyāna ki ālāḳı bellidir

 Āhenk olur ḫayālim odur bezm-i 	işrete

 Ol sāz-kāreniñ ḳabaġı iki tellidir

  G. 74/1-3

Şairin;

 Ṣanmañ nevā-yı bülbülü beyhūde yolludur

 Fenn-i uṣūl-i āhı aṣıllı uṣullüdür

   G. 107/1

matla	lı 107. gazeli de “l” ve “r” sesleriyle süslemiştir:

 Yoḳ ḫayrı līk şerre gelince derūnu pür

 Ol ṭaşra yādigārı güzel Ḫayrabolludur

  G.107/3

Dîvân şiirinin büyük şairlerinden Bâkî, şiirde iç ahengden ziyade dış ahen-

ge ehemmiyet vermiştir. Şiirlerinde birtakım ses oyunlarına başvuran Bâkî’nin 

bazı harfleri sık sık kullanması dikkat çeker. Bu harflerin başında “ra” harfi 

gelmektedir.34 Bâkî  Dîvânındaki 548 gazelin 144 tanesi de “ra” kafiyesiyle 

söylenmiştir. (%26)35 Bâkî’den sonra bu harfle en fazla şiir yazan şair belki de 

Hanîf ’dir. Hanîf ’in dîvânında ise “ra” harfiyle söylenmiş 81 gazel mevcuttur. 

(Toplam gazel sayısı 383, bunun yüzdesi ise %21’dir.)

Şiirlerinin bir musiki ahengiyle söylendiğini zaten kendisi de itiraf eder:

 Ḫāmem naġamāt eylesin eş	āra Ḥanīfā

 Bülbül çemen-i feyżde ḫāmūş gerekmez

   G. 167/5

34 Banarlı, Nihat Sami, Resimli Türk Edebiyatı, c. 1, s. 586.

35 Bâkî, Dîvân, haz. Sabahattin Küçük, Ankara, 1994.
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Hanîf ’e Tesir Eden Şairler

Hanîf ’in şiirlerinde dikkat çeken bir başka husus da dîvân şiirinin kelime, 

mazmun ve kaidelerine hâkim oluşudur. Şiirlerinde görülen bu hususiyeti sa-

dece onun şairlik istidadına bağlamak yeterli olmaz. Dîvânından anladığımız 

kadarıyla Hanîf kendinden evvel eser veren şairlerin eserlerini çokça okumuş-

tur. Şairin okuduğu ve takdir ettiği şairler de sadece dîvân şiirinin büyük üstat-

ları değildir. Hanîf, bugün ikinci, üçüncü sınıf şair diye tasnif edebileceğimiz 

şairleri de incelemiş hatta onların gazellerine tahmis ve nazire yazmıştır. Mesela 

bu şairlerden birisi Kelîm Efendi’dir. Dîvânındaki 143. gazelin mahlas beytin-

de şair, Kelîm Efendi’nin şiirini medheder:

 Kelīm Efendi’ye kimdir naẓīreler yapacaḳ

 Yaparsa kilk-i Ḥanīfā da ‘ācizāne yapar

  G. 143/5

Hanîf bir gazelinde de Fehîm’in tarzında şiir yazmakla övünür.

 N’ola ṭutdumsa Fehīmā’yı suḥan ṭavrında

 O ki dīvāne-i 	aşḳ olmaya ma	ẓūr olmaz

  G. 150/13

Şairin hem tahmis hem de nazire yazdığı şair ise Tâlib’dir Kaleminin Tâlib’e 

peyrevlik ettiğini; 

 Şi	ār-ı Tālib’e peyrevlik ile ey ḫāme

 Ṣufūf-ı mısṭarı ṣaff-ı belāġat eyleyelim

  G. 297/5

beytinde açıkça söylemektedir. 170. gazelinde de bu sefer Vehbî’nin şiiri için 

aynı ifedeye rastlıyoruz: 

 Ḥanīfā peyrev-i Vehbī olaldan naġme-i ḫāmem

 Leṭāfet gülşeninde 	andelīb-i zārı söyletmez

  G.170/5

Hanîf Dîvân edebiyatının üstat şairlerinin isimlerini zikretmeden de onla-

rın şiirlerine nazireler yazmıştır. Bir misal olarak Nâbî’nin çok meşhur olmuş, 
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 Bağ-ı dehrin hem hazânın hem baharın görmüşüz

 Biz neşâtın da gamın da rüzgârın görmüşüz36

matla	lı gazeline yazdığı nazireyi verebiliriz: 

 Gülşen-i ḥüsnüñ nice verd-i 	iẓārın görmüşüz

 Biz bu bāġ-ı 	ālemiñ faṣl-ı bahārın görmüşüz

   G. 163/1 

Kuvvetli bir ihtimalle Hanîf ’in:

 Geh dem-i laḥt-ı ciger geh āb gelsin çeşmine

 Vāḳı	ā 	ālem ḫayāl ü ḫvāb gelsin çeşmine

  G. 356/1

beytiyle başlayan gazeli de -her ne kadar şiir görüşü ve üslubu uyuşmasa da- 

Nef	î’nin aşağıya matlaı	nı aldığımız gazeline naziredir:

 Bir dolu nûş et şarab-ı nab gelsün çeşmine

 Mest olursan nâza başla hvāb gelsün çeşmine37

Hanîf ’in şiirinde asıl tesiri olan şair ise 18. yüzyılın yenilikçi ve büyük şairi 

Nedîm’dir. Hanîf ’in birçok şiiri Nedîmâne eda ile söylenmiştir. Dîvânındaki 

sadelik, İstanbul Türkçesinin incelikleri, zaman zaman şuh ifadeler Nedîm’in 

Hanîf üzerindeki tesirleridir. Bâkî de Hanîf ’i etkilemiş şairler arasında yer alır. 

Mesela Hanîf, Bâkî’nin kullandığı bir hüsn-i ta	lîli çok sevmiş olacak ki onu 

bir gazeline almıştır. Bâkî:

 Şöyle olmış câm-ı 	aşk-ı yârdan mest ü ḫarâb 

 Kendüsin dîvârdan dîvâra urmış âfitâb38

beytinde, güneşin sevgilinin aşkıyla sarhoş olduğunu söylerken, Hanîf güneşin 

harab halinin sebebini sevgilinin yüzünü görme isteğinde bulur:  

 Kendüyi dīvārdan dīvāra urmuş 	āḳıbet

 Hep yüzüñ görmek içindir pīç-ü-tāb-ı āfitāb

  G. 28/4

36 Nâbî, Dîvân, G. 319/1, Haz. Ali Fuat Bilkan, MEB Yayınları, İstanbul 1997.

37 Nef'î, Dîvân, G. 128/1, Haz. Metin Akkuş, Akçağ Yayınları, Ankara 1993. 

38 Bâkî, Dîvân, G. 20/1, Haz. Sabahattin Küçük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1994.
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Hazırladığımız dîvânda en fazla dikkat çeken şiirlerden biri de Hanîf ’in 

tekke neşesi içinde söylediği, kökleri Yunus’a kadar uzanan sade ve samimi bir 

gazeldir:

 	Āşıḳ olup ol güle çaġırırım dōst dōst

 Peyrev olup bülbüle çaġırırım dōst dōst 

  G.34/1

Şair gazelin son beytinde Niyâzî-i Mısrî’yi örnek aldığını söyler:

 Dilde Ḥanīfā melāl etdi beni bī-mecāl 

 Olup Niyāzī-ḫıṣāl çaġırırım dōst dōst

  G. 34/5

Dîvândaki Deyimler ve Atasözleri

18.yy. Dîvân şiirinin en mühim özelliği daha evvel söylenenleri tekrarlamak 

istemeyişi ve bu doğrultuda birtakım yenilik arayışına girmesidir. Bu cihetiyle 

dîvân şiirine yön veren iki şair olmuştur. Bunlardan biri sade ve şuh şiirleriyle 

Nedîm, diğeri ise halkın kullandığı atasözlerini ve deyimleri şiirlerine sokan 

Sâbit’tir.39 Hanîf de şiirlerinde sık sık bu iki şairin yolunu tutmuştur. Özellikle 

atasözü ve deyim kullanmakta bir hayli ileri gitmiştir. Dîvânında mevcut olan 

atasözü ve deyimlerin birkaçı şunlardır:

 Teraḥḥum et baña yoḫsa helāk eder ġayret

 	İnāyet eyle amān ḳıyma baña sulṭānım 

  G. 282/3

 Biz ḳan ü cāna mı ṣuṣadık sāḳiyā meger

 Yāriñ ki cām-ı la	line biz dil-firīb isek

  G. 243/3

 Yüzü ḳoyun gözüne çöp düşer amān diyerek

 Miẟāl-i sāye Ḥanīfā uzatmasaḳ mı gerek

  G. 251/5

 Yüzüñe deme gibi olmasın kec vaż‘ıla ḥālā

 Göñül ḫāṭır nedir ey şūḫ bilmez tīġ-i zerkārıñ

  G. 236/4

39 Sâbit’in yaptğı yenilik için bkz. Bosnalı Alâaddîn Sâbit Divanı, Haz. Turgut Karacan, Cumhuriyet Üni. 

Yayınları, Sivas. 1991.
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 Ḫam olmuş naḳş-ı ṭāḳ-ı meskenet şol rütbe ey sāḳī

 O mest-i sāġar-ı ṣaḥbā-yı 	aşḳı ṣanki ḳan ṭutmuş

  G. 199/4

 Hep ḫaṭve ḫaṭve gitdi bu ārām-ı meskenet

 Ṣabrım dükendi ḳalmadı el-ān nefes nefes

  G. 187/4

 Çıḳsa revāḳ-ı çarḫa vāveyla-ı fiġānım

 Ḳoymaz ḳulaġa aṣlā o mihri amānım

  G. 285/1

 Mevlāsını hemīşe ser-efrāz edip begim

 Toz ḳonmasın o dāmeniñe ḥār görmesin 

  G. 307/3

 Böyle bī-ḥāṣıl Ḥanīfā ḫaṭṭı gelsin mi anıñ

 Ol yükün ṭutmuş güzelden aḥẕ-ı bāc etmez misi

  G. 316/5

 Hemān bildirme ḥāliñ yoḫsa dilber bildigiñ işler

 Dilersen cevrine rāżī ol istersen peşīmān ol

  G. 261/2

 Ne gecem gece efendi ne günüm gün bilemem

 Göreli zülf ü ruḫuñ sözde budur ḥayrānım

  G. 273/4

 Kendi düşen denir bu meẟel aġlamaz Ḥanīf

 Oldum fütāde ḥayf o şeh-i mehveşe dirīġ

  G. 223/5

 Külāhıñı çıḳarıp gir efendi tevḥīde

 Bize ḳalırsa saña çoḳ külāh geydiririz

  G. 182/4

 Geceler ḥayret-i zülfüñ çıḳarır ṣubḥa beni

 Añmam ol ḫaṭṭ-ı ruḥuñ kim ḳara sevdā getirir

  G. 147/3
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Eserleri

Dîvân-ı Hanîf

Hanîf Dîvânı’nın İstanbul kütüphanelerinde üç nüshasını tespit edebil-

dik:

Süleymaniye Yazma Eser Ktp., Hamidiye 1091

Bu dîvânlardan en hacimlisi Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde Ha-

midiye 1091 numarada kayıtlı olan nüshadır. Çalışmamıza esas aldığımız bu 

nüshada Sultan I. Mahmud namına 2 dibace, 1 münacat,  terkib-i bend, biri 

müseddes, biri tahmis 19 na	at, kendi nefsine yazdığı 2 hitabe, çoğu Sultan I. 

Mahmud adına 14 kaside, 2 müseddes, 4 tahmîs, 2 medhiye, 17 tarih, dördü 

müstezâd 383 gazel 78 rubâî, 20 müfred, Teşviknâme unvanlı muhtelif mev-

zularda 11 manzume mevcuttur.

Nüsha; 133 yk., 28.3 x 13.3 ebadında ta	lîk yazıyla, normal bir sayfadaki 

satır sayısı 19. 8,18, 37 ve 47. varak başlıkları aynı motiflerle nakışlı ve tezhip-

li, cildi açık kahve rengi meşin, yaldız şemseli, yaldız zencireklidir. Başta Sultan 

I. Abdülhamid’in tuğralı vakıf mührüyle Ali Behcet Efendi’nin mührü vardır. 

Dîvân mecmuanın 8. yaprağından başlamaktadır. (Çalışmamızda bu nüshayı 

H harfiyle verdik.) Nüshada yer yer boş varaklar bulunmaktadır.

İÜ Nadir Eserler Ktp., TY 632 

2 münacat, 12 na	t, 3 kaside, 1 tarih, 131 gazel, 1 kıta, 5 beyiti muhtevi 

diğer nüsha ise İÜ Ktp. TY 632 numarada kayıtlıdır. Bu mecmua 44 yapraktır 

ve yine ta	lik hattıyla yazılmıştır. Nüsha 209x127 ölçülerindedir ve normal bir 

sayfada 15 satır mevcuttur. 1, 9 ve 17. yaprak başlıkları nakışlı ve tezhibli, cildi 

vişneçürüğü rengindedir. İçinde bir kaç beyit dışında Hamidiye nüshasından 

farklı bir şiir bulunmamaktadır.

Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Hazine 973

Sadece bir kasidesi Hamidiye nüshasından farklı olan Topkapı Sarayı Mü-

zesi Kütüphanesi Hazine 973 numarada kayıtlı olan mecmua ise 40 yaprak-

lıdır. 201x130, ebadındaki nüshanın her sayfasında 19 satır bulunmakta, ser-

levhalar müzehhep, ta	lîk, cetveller yaldızlı, açık kahverengi deri zencirekli cilt. 

(Çalışmamızda bu nüshayı S harfiyle gösterdik.) 
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Ankara Milli Kütüphanede Hanîf ’in 2 dîvân nüshası kayıtlı olarak görünse 

de bunlar H ve Ü nüshalarının mikrofilmleridir.

Üniversite ve S nüshalarında bulunmayan birçok şiir sadece Hamidiye nüs-

hasında mevcuttur. Üçü de mürettep olan dîvânın mühim bir özelliği de şairin 

her harfle az veya çok gazel yazmasıdır.

Dîvân-ı Servet40

Şair, bilinmeyen bir sebeple Hanîf mahlasından ferâgat ederek Servet mah-

lasını almış ve bu mahlasla da bir dîvân tertip etmiştir. Şair, Dîvânın muhtelif 

nüshalarında farklılıklar olmakla birlikte mesnevî, kıt’a, muhammes, gazel, ru-

bâî ve müfred nazım şekillerini kullanmıştır ve dîvânda her harften şiir yazma 

geleneğine uyarak her harften en az bir gazel kaleme almıştır. Gazeller genel-

likle beş beyitten müteşekkildir. Bununla birlikte dîvânda az da olsa altı, yedi, 

sekiz, dokuz, on, on iki,  on üç beyit sayısına sahip gazellere de rastlanmakta-

dır. Gazellerin ikisi gazel-i müzeyyel, bir gazel ise Şemsî isimli bir şaire nazire 

olarak kaleme alınmıştır.

Dîvânın tespit edilebildiği kadarıyla yurt içinde sekiz, yurt dışında ise biri 

İngiltere Milli Kütüphanesi’nde, diğeri ise Medine-i Münevvere’de Arif Hik-

met Efendi Kütüphanesi’nde olmak üzere toplam on nüshası bulunmaktadır.

Bu dîvânlardan en hacimlisi Çorum Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi 

19 Hk 2139/2 numarada kayıtlı olan nüshadır. Servet b. Sâlih İslâmbolu adına 

kayıtlı olan bu nüsha, ikisi hariç, diğer yedi nüshada bulunmayan tarihleri, 

rubâîleri ve müfredleri içermektedir. Ta‘lîk hatla yazılmış olan eser 44 yapraktır 

ve dîvân yazmanın 35b-78a yaprakları arasındadır. Dîvânda 1’i Farsça olmak 

üzere 18 tarih, 152 gazel, 71 rubâî ve 71 müfred bulunmaktadır. Yazmanın 

sonunda istinsah tarihi 1197 (1782) olarak verilmektedir ki bu tarih, şairin 

vefatından on yedi yıl sonrasına tekabül etmektedir.

Süleymaniye Kütüphanesi, Tercüman bölümü 13 numarada kayıtlı olan 

nüsha 34 yapraktır ve Servet Osmân Hanîf adına kayıtlıdır. Yazmanın sonun-

da bizzat müstensih tarafından verilen bilgiye göre müstensihi Reisü’l-küttâb-ı 

esbâk olarak tanınan Muhammed Ârif isimli bir zattır. Eser 1239 (1823) yılın-

da istinsah edilmiştir. Rik‘a hattıyla yazılan nüshada başta mesnevi nazım şek-

liyle yazılmış, tevhid türünde 32 beyitlik bir şiir bulunmakta, bu manzumenin 

ardından 151 gazel gelmektedir. Dîvânda ayrıca sonradan derkenara eklenen, 

40 Fatih Mehmet Özdemir, agt., s. 10-15.
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Hekimoğlu Ali Paşa’nın yaptırdığı camiye düşülen 4 beyitlik bir tarih kıtası 

bulunmaktadır.

İngiltere Milli Kütüphanesi Or. 6890 numarada kayıtlı bulunan ve rik‘a 

hattıyla yazılmış olan nüsha 34 yapraktır. Üzerinde istinsah tarihi bulunmayan 

nüsha Servet Hanîf adına kayıtlıdır. Bu nüsha, Süleymaniye Kütüphanesi Ter-

cüman bölümü numara 13’te bulunan nüshayla birebir aynıdır. Bu nüshada 

da 32 beyitlik bir mesnevinin ardından 151 gazele yer verilmiştir. Aralarındaki 

tek fark Tercüman nüshasında derkenarda bulunan Hekimoğlu Ali Paşa’nın 

yaptırdığı camiye düşülen 4 beyitlik tarih kıtasının bu nüshada “Tārīḫ-i Cā-

mi	-i Ḥekīmoġlu 	Alī Paşa” adıyla metnin içine, gazellerden hemen önce dahil 

edilmiş olmasıdır.

İzmir Milli Kütüphanesi 1555 numarada kayıtlı bulunan nüsha da Ter-

cüman ve İngiltere nüshalarıyla aynı özellikleri göstermektedir. 32 yapraktan 

oluşan ve ta‘lîk hatla yazılmış olan eserde istinsah kaydı bulunmamaktadır. 

Bu nüshada Tercüman ve İngiltere nüshalarında bulunan 32 beyitlik mesnevî 

derkenara yazılmıştır. Eserde 151 gazel yer almaktadır. Ayrıca bu nüshada He-

kimoğlu Ali Paşa’nın yaptırdığı camiye düşülen 4 beyitlik tarih kıtası da bu-

lunmamaktadır.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 394/2 numarada kayıtlı olan nüsha 

Servet Hanîf adına kayıtlıdır. Yazmanın 64b-92a yaprakları arasında yer alan 

dîvân, 29 yapraktan ibarettir. Ta‘lîk hatla yazılmış olan nüshanın başında bu-

lunan bir kayıtta Abdülkerim Tahir b. Ömer isimli bir zat tarafından yazılıp 

ciltlendiği, eserin bu zata ait olduğu  belirtilmekte ve 1218 (1802) tarihi veril-

mektedir. Bu nüshada da 151 gazel bulunmaktadır.

Süleymaniye Kütüphanesi, Tırnovalı koleksiyonu 1475 numarada kayıtlı 

bulunan, 28 yapraktan oluşan ve rik‘a hattıyla yazılmış olan nüsha, Dîvân-ı 

Hasan Servetî başlığıyla İzmirli Hasan Servet adına kayıtlıdır; ancak yazmada 

yer alan şiirler söz konusu İzmirli Hasan Servet’e değil, dîvanını incelediğimiz 

Servet Osmân’a aittir. İstinsah kaydı bulunmayan nüshada sadece gazellere yer 

verilmiştir. Bu nüshada diğer nüshalarda bulunanlardan bir gazel eksikle 150 

gazel bulunmaktadır.
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Süleymaniye Kütüphanesi, Atıf Efendi koleksiyonu 2058 numarada kayıtlı 

nüsha her ne kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazmaları (www.yaz-

malar.gov.tr) kayıtlarında doğru olarak Servet Hanîf ’e ait olarak belirtilmişse 

de kütüphane kayıtlarında sehven Servet Hasan Efendi adına kaydedilmiştir. 

Ancak bu dîvân da tıpkı Tırnovalı nüshasında olduğu gibi Servet Hanîf ’e ait-

tir. 26 yapraktan müteşekkil olan dîvân ta‘lîk hatla yazılmıştır. Eserin sonun-

da bulunan istinsah kaydında 1233 (1818) yılında istinsah edildiği kayıtlıdır. 

Bu nüsha da sadece gazellerden ibarettir ve Tırnovalı nüshasında eksik olan 

gazelin aynısı bu nüshada da eksiktir. Bu haliyle nüshada toplam 150 gazel 

bulunmaktadır. 

Medine-i Münevvere’de Arif Hikmet Efendi Kütüphanesi’nde 811.128 nu-

marada kayıtlı bulunan nüshanın üzerinde Arif Hikmet Bey’in vakıf mührü 

bulunmaktadır. Rik‘a hattıyla yazılan ve 35 yapraktan oluşan dîvân birkaç yer 

dışında nüsha farkları, imlâ tercihleri ve hataları, unutulan veya eksik bırakılan 

kelimeler gibi noktalarda Atıf Efendi nüshasıyla birebir aynıdır. İstinsah kaydı 

bulunmayan dîvânda 150 gazele yer verilmiştir.

Süleymaniye Kütüphanesi Lala İsmail koleksiyonu 431/3 numarada kayıtlı 

bulunan nüsha Servet Hanîf adına kayıtlıdır. Dîvân yazmanın 111b-137a yap-

rakları arasındadır. 27 yapraktan oluşan ve ta‘lîk hatla yazılmış olan nüshada 

istinsah tarihi bulunmamaktadır. Eserin başında devrin sadrazamı Râgıp Pa-

şa’ya yazılmış 21 bentlik bir muhammes bulunmaktadır. Bu şiirden sonra 75 

gazel, 13 rubai ve 35 müfred gelmektedir.  

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi 3772 numarada kayıtlı 

bir nüsha ise 20 yapraktır ve rik	a hattıyla yazılmıştır. 



KAYNAKÇA

Akpınar, Cemil, “Hanif İbrahim Efendi”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 

16, s. 39-42, İstanbul 1997.

Aksu, Cemal, İbrahim Hanîf Divanı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1996.

Bağdatlı İsmail Paşa, Hediyyetü’l- Ârifîn, Esma’ü’l- Müellifîn ve Âsâru’l- Mu-
sannifîn, c. 2, Maarif Basımevi, İstanbul 1955.

Bağdatlı İsmail Paşa, Keşf el-Zünûn Zeyli, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 

1947.

Bâkî, Dîvân, Haz. Sabahattin Küçük,  Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 

1994.

Banarlı, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, Milli Eğitim Basımevi, 

İstanbul, 1987.

Bilkan, Ali Fuat, Nâbî Dîvânı,  MEB Yayınları, İstanbul 1997.

Bosnalı Alaaddin Sâbit, Dîvân, Haz. Turgut Karacan, Cumhuriyet Üniver-

sitesi Yayınları, Sivas 1991.

Bursalı Mehmed Tahir, Osmânlı Müellifleri, İstanbul, 1333.

Dilçin, Cem, Türk Şiir Bilgisi, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1983.

Dîvân Edebiyatı İsimler Sözlüğü, (Haz: Komisyon), Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı, Ankara, 1988.

Doğan, Muhammed Nur, İshak Efendi ve Dîvânından Seçmeler, Kültür Ba-

kanlığı, Ankara, 1990.

Esad Mehmed Efendi, Bâğçe-i Safâ-Endûz, Süleymaniye Ktp., Yazma Ba-

ğışlar, nr. 185.

Fatin Davud, Hâtimetü’l-Eş�âr, İstanbul, 1271.

Gürol, Ayşe, Vak�anüvis Pertev Efendi ve Dîvânı, (Basılmamış Yüksek Lisans 

Tezi), İstanbul, 1994.

Levend, Agâh Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 

Ankara, 1998.

Mazıoğlu, Hasibe, Nedim’in Dîvân Şiirine Getirdiği Yenilik, Akçağ Yayınla-

rı, Ankara, 1992.



KAYNAKÇA38

Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, (Haz. Prof. Dr. Ali Aktan vd.) c. 3, Sebil 

Yayınevi, İstanbul 1996.   

Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî, (Haz. Cemal Kurnaz, Mustafa Tatçı) c. 

I. Bizim Büro Yayınları, Ankara 2001.

Murâdî, Silkü’d-Dürer, c. 3, Beyrut 1988.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin Efendi, Tuhfe-i Hattâtîn, Türk Tarih 

Encümeni Külliyatı, İstanbul 1928.

Nâbî, Dîvân, Haz. Ali Fuat Bilkan, MEB Yayınları, Ankara 1997.

Nef ’î, Dîvân,  Haz. Metin Akkuş, Akçağ Yayınları, Ankara, 1993. 

Özcan, Nurgül, “Seyyid İbrahim Hanîf ’in Siyer-i Nebî’si”, SDÜ Fen Edebi-
yat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 23, Mayıs 2011, s. 172-174.

Özdemir, Fatih Mehmet, Servet Dîvânı (İnceleme - Metin),  Yayımlanma-

mış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstan-

bul 2015.

Râmiz, Âdâb-ı Zurafâ, (Haz. Dr. Sadık Erdem), Atatürk Kültür Merkezi 

Yayınları, Ankara 1994. 

Sarıkaya, Orhan,  Tezkirecilik Geleneği İçinde Fatin Tezkiresi, Yayımlanma-

mış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstan-

bul, 2007.

Silahdârzâde Mehmed Emin, Tezkire-i Şuarâ, Millet Ktp. Ali Emiri Tarih, 

nr. 795.

Şefkat-i Bağdâdî, Tezkiretü’ş-Şuarâ, Millet Yazma Eser Ktp., Ali Emiri Ta-

rih, nr. 770.

Şemseddin Sami, Kâmûsu’l-A’lâm, c. 3, Maarif Nezareti, İstanbul 1308.

Şeyhü’l-islâm Arif Hikmet, Arif Hikmet Tezkiresi, Millet Ktp., Trh. No 788.

Tayyar-zâde Atâ, Osmânlı Saray Tarihi, (Haz. Mehmet Arslan) c .4, Kita-

bevi, İstanbul 2010.

Topkapı Sarayı Yazmalar Kataloğu, İstanbul, 1961.

Türkçe Yazma Dîvânlar Kataloğu, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1965.



TENKİTLİ METİN 

HANÎF DÎVÂNI 

OSMÂN BİN SÂLİH





  Dībāce-i Şerḥ-i Ḥadīs-i Erba�īn

  Fe	ilātün Fe	ilātün Fe	ilün

 1 Ey cenāb-ı kerem issi Mevlā

  Beẕl-i cūd u keremiñ lā-yuḥṣā

 2 Cümleyi luṭfuña ḳıldıñ maẓhar

  Mā şekernāk dedi Peyġamber    

 3 Ṭīnden Ādem’i ḳıldıñ peydā

  Hem buyurduñ ve leḳad kerremnā   

 4 Ya	nī ol sīreti taḳdīr etdiñ

  Ḫāki luṭfuñ ile iksīr etdiñ

 5 Şān-ı vālāsına ḳıldıñ ta‘ẓīm

  Ḳadr-ı a‘lāsına etdiñ tekrīm

 6 Geldi nesliyle niçe pāk-nijād

  Etdi ma	mūre-i kevni ābād

 7 Ḥikmetiñ baḥri ḳatı vāsi	dir

  Anda ifhām ü ḫıred ẓāyi	dir

 8 Eylediñ Ḥazret-i Mūsā’yı kelīm

  Ṭūr-ı Sīnā’da edip anı nedīm

 9 Eylediñ bunca na	īmi ī‘tā 

  Oldu destinde 	aṣā ejderhā

 10 Cümleye bāb-ı na	īmiñ meftūḥ

  Dem-i 	Īsā’yı eden sensin rūḥ

 11 Ẕāt-ı İbrāhīm’e ey Rabb-i Raḥīm

  Eylediñ āteş-i Nemrūd’u na	īm

 12 	Aşḳ-ı pākiñ ile ey Rabb-i Celīl

  Cān verdi yoluña İsma	īl

 13 Cümleye beẕl-i iḥsān etdiñ

  Nūḥ’u āzāde-i Ṭūfān etdiñ

 14 Eylediñ dehre Süleymān’ı emīr

  	Ālemi ẕātına ḳıldıñ tesḫīr
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 15 Hikmetiñ beste eder efvāhı

  Yūnus’u etdi ġıdā-yı māhī

 16 Kimine 	aşḳ u ḥarāret verdiñ

  Ẕāt-ı Loḳmān’a ḥaẕāḳat verdiñ

 17 	Aşḳ-ı pākiñ ile ey Rabb-i Vedūd

  Etdi Circīs Nebī terk-i vücūd

 18 Kimini hecr ile Ya	ḳūb etdiñ

  Kimini derd ile Eyyūb etdiñ

 19 Bā-ḫuṣūṣ ol güher-i vālā-şān

  Mūcib-i ḫulḳ-ı serāy-ı imkān

 20 Olmadıñ mürtesim-i naḳş-ı ṣıfāt

  Ẕātıña eylediñ anı mir�āt

 21 Eylediñ secde-geh-i ehl-i niyāz

  Enbiyā ḫayline ḳıldıñ mümtāz

 22 Ẕātını lāyıḳ-ı Mi	rāc etdiñ

  	Ālemi kendüye muḥtāc etdiñ

 23 Böyle bedr oldu cihāna ol mah

  Nūr-ı ruḫsāresi min nūrillāh

 24 Şān-ı vālāsına dendi Levlāk
  Aña buyruldu ve mā erselnāk

 25 Ola Mevlā’dan aña bunca ṣalāt

  Tā dem-i meşġale-sāz-ı 	Araṣāt

 26 Muḫtelif gerdiş edince dolāb

  Dil-i dānāya düşer istiġrāb

 27 Lāyıḥ-ı levḥ-i derūn olsa maḥall

  Remz-i lā yüs�elü �ammā yef�al  

 28 Kimini gül gibi ḫandān etdiñ

  Kimini bülbül-i nālān etdiñ

 29 Kimini māl ile ḳıldıñ Ḳārūn

  Kiminin yaşını etdiñ Ceyḫūn
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 30 Kimi üftāde-i ḫāk-i ġabrā

  Kimi dildāde-i semt-i aḫzā

 31 Kiminiñ düşmez elinden tesbīḥ

  Ẕikr ü fikri kiminiñ fi‘l-i ḳabīḥ

 32 Kiminiñ olmada a	māli ḳabūl

  Kiminiñ mezra	ası bī-maḥṣūl

 33 Kimine etmiş eẟer bād-ı ṣabā

  Kiminiñ gülşeni bī-neşv ü nemā

 34 Kimi seccāde-nişīn-i 	uzlet

  Kimisi pā-der-i rāh-ı ġayret

 35 Kimisi ḥalḳa-be-gūş-ı eşrār

  Kimi bīmār u kimisi bīdār

 36 Kimisi ḫırḳaya çekmiş başın

  Kimi ṭurmaz aḳıdır gözyaşın

 37 Kimi Leylī vü kimisi Mecnūn

  Kimi memnūn u kimisi maḥzūn

 38 	Aşḳ-ı pākiñ ile ey Rabb-i Ġafūr

  Oldu ber-dār cenāb-ı Manṣūr

 39 Ḳalmadı levḥ-i dilinde sāmān

  Oldu 	aşḳıñla Nesīmī 	uryān

 40 Verdi leẕẕet aña renc-i müdġam

  Terk-i tāc etdi cenāb-ı Edhem

 41 Bülbülü gör niye efġān eyler

  Gül nedir kim anı nālān eyler

 42 Ẓāhir ü bāṭına sensin ẓāhir

  Ḥikmetiñ kendüye oldu sātir 

 43 Līk lāzım k�ola çeşm-i bīnā

  Tā tecessüm ede her bir eşyā

 44 Ey kerem-kār-ı Ḫudāvend-i aḥad

  Etme bu sırra Ḥanīf ’i eb	ad

 45 Nuṭḳunuñ ey şeh-i vālā-dergāh

  Başladım şerḥine ben bismillāh
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1

م אل  ا
1« ُ َ  َ ْ َ َذ  ْ َ ِ َכ ْ َ ا ِ  ُ ِ א «ا

  Seniñ ey ṭūṭī-i remz-i esrār

  Ẕikr-i her bārıñ ola istiġfār

  Der ḥadīẟinde o faḫr-ı 	ālem

  Tā�ibi maġfiret eyler Ġaffār

2

אم אل  ا
2« ٍ ٍ أَْو ِذ ِ ٍ أَْو  ِ  ْ ِ  ُ ْ َ  َ  ُ ِ ْ ُ ْ «اَ

  Mü�min-i ḫāṣ olan olmaz ḫālī

  	İllet ü ḳıllet ile ẕilletden

  Oldu merdān-ı Ḫudā’ya bu kerem

  Bir hedāyā ḳıbel-i 	izzetden

3

م אل ا  ا
3« َ َ ْ َכ َ َ  

ِ ِ ْأ َ ِ آَن  ْ ُ ْ َ ا َ  ْ َ »

  Eyleyen re�yī kelāmı tefsīr

  Erişir küfre ne	ūẕu billāh

  Nem-i feyżiyle bulan neşv ü nemā

  Oldu her sırr-ı süḫan dan āgāh

1 “Günahına tevbe eden onu işlememiş gibi olur.” İbn Mâce, “Zühd”, 30; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, X, 
259.

2 “Mümin olan dünyada hastalıktan, fakirlikten ve zavallılıktan kurtulmaz.” Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-Mefâtîh 
Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, V, 266.

3 “Kim Kur�ân-ı Kerim’i kafasına göre tefsir ederse küfre girer.”Hadis, benzer ibarelerle birlikte آن ْ ــ ُ ْ ــ ا ــ   
ــאر  ــ ا ه  ــ َ ْ َ أ  ــ َ َ َ َ  

ِ ــ ْأ َ ِ  şeklinde yer almaktadır. Bk. Irâkî, Tahrîcu Ehâdîsi’l-İhyâ, I, 101. 
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4

ل ا  و אل ر
1« ْ ُ ْ

ِ  َ ُ َ ٍم  ْ َ ِ  َ َ َ  ْ َ »

  Olagör merd-i Ḥaḳ’a hem-zānū

  Seni anlarla şümār eyleye Ḥaḳ

  Aḫẕ eder çünki muḳārin ḥüḳmün

  Kendiñi iylere eyle mülḥaḳ  

5

אء אل  ا
2« ِ َ א َ َ  ُ َ  ْ َ َ ي َو ِ ْ َ ْ َزاَر  َ »

  Zā�ir-i merḳad olan merdāna

  Olmaz elṭāf-ı Ḫudā bīgāne

  Etdi tebşīr-i şefā	at Aḥmed

  Tā muṭahhar gele ol dīvāna

6

آن א ا אل 
آِن»3 ْ ُ ْ ُ ا َ َ َ  ِ اُف أُ َ ْ «أَ

  Ümemiñ eşrefidir ol insān

  K’ola eẕkār-ı lisānı Kur�ān

  Bu ḥadiẟ içre edip isti	lām

  Böyle buyurdu Ḥabīb-i Raḥmān

1 “Bir kavme benzeyen tıpkı onlar gibi olur.” Ebû Dâvud, “Libâs”, 4. 

2 “Kabrimi ziyaret edene şefaatim vacip olur.” Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân, VI, 51. 

3 “Ümmetimin en şereflisi Kur�an’ı ezberleyendir.” Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh, 

IV, 355. 
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7

אن אل  ا
אِن»1 َ ِ ْ َ ا ِ אُء  َ َ ْ «ا

  Ola pīşeñ heme 	ār u ġayret

  Münḥarif olma reh-i 	irfāndan

  Olma bī-	ār ṣaḳın kim zīrā

  Oldu 	ālemde ḥayā īmāndan

8

אل  ا
2« ِ ِ  ُ ْ َ ْ אِء ا َ ُ ا َ ْ ُ، َوأَ َ ِإ ا َ َ ِإ  : ِ ْכ ِّ ُ ا َ ْ «أَ

  Oldu eẕkārıñ efḍali ḥaḳḳā

  Maṭla‘-ı lā ilāhe illallāh

  Hem du	ānıñ da eşrefidir bu

  Kim ola ez-derūn ḥamd-i İlāh

9

اج אج وا א ا אل 
3« ِ ُش ا ْ َ  ِ

ِ ْ ُ ْ ُ ا ْ َ »

  Dest-i luṭfuñla edegör ta	mīr

  Dil-i mü�min ki beyt-i Mevlā’dır 

  Ṣaḳın olma hemīşe seng-endāz

  Ḳalb-i mü�min ki ‘arş-ı a‘lādır

1 “Hayā imandandır.” Buhârî, “Îmân”, 14. 

2 “Zikrin en faziletlisi Lāilāhe illallah ve duānın en faziletlisi ise Elhamdu lillah’dır.” Tirmizî, “Da‘avât”, 9. 

3 “Müminin kalbi Allah’ın yanındadır.” Sagânî, el-Mevzû‘ât, I, 50; Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-Mefâtîh Şerhu Miş-
kâti’l-Mesâbîh, I, 147.
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10

م אل  ا
ُب»1   ُ ُ ْ ُت ا ُ َ َم  ْ َ  ُ ُ ْ َ  ْ ُ َ  ْ َ  ِ ْ َ

ِ ْ ِ ا ْ َ َ ْ َ َא  ْ ْ أَ َ »

  Şeb-i 	ıydini edeniñ iḥyā

  Ḳalbi olmaz şümürde mevtā

  Bu peyām-ı ṣaḥīḥ içinde meger

  Böyle buyurdu maḥrem-i Mevlā

11

رى אل  ا
אَس»2 ُ ا َ ْ َ  ْ َ אِس  ُ ا ْ َ »

  Nās içinde şu kişi ehvendir

  Nāsa enfa	 ola her aḥvāli

  Eyleye ḫalḳa medār-ı himmet

  Ola iḫvānına sa	yı ‘ālī

12

ل ا אل ر
3« َ ْ ُ ْ ُ ا ِ َ َء َو َ َ ْ د ا ُ َ  ُ َ َ «ا

  Olmaya cāy-ı ġarābet gerçi

  Ṣadaḳa 	ömre olursa bereke

  Hem belāyı da ref	 etse gerek

  Gūş-ı cān ur bu meserret ḫabere

1 “İki bayram gecesini ihya edenin kalbi, kalblerin öldügü günde ölmez.” Hadis olarak geçmemektedir.

2 “İnsanların en hayırlısı insanlara hayırlı olandır.” Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 393. 

3 “Sadaka belayı önledigi gibi ömrü de artırır.” Hadis kitaplarında bu ibarelerle yer almamaktadır. Benzer 

ibarelerle כ א ــ אرכــ و ــ أ ــאدة  ــ ز اض و ــ اض وا ــ ــ ا ــ  ــ  ن ا ــ  ، ــ א אכــ  ا وداووا  ــ  
şeklinde yer almaktadır. Bk. Ali el-Müttakî, Kenzü’l-‘Ûmmâl, VI, 371. 
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13

אر אل أ ا
אُر»1 َ ْ ِ ْ ِ ْ ِب ا ُ ِ َداٍء َدَواٌء َوَدَواُء ا ّ ُِכ »

  Ḥażret-i Ḥaḳ kemāl-i luṭfundan

  Etdi her derde bir devā iẓhār

  Derd-i 	iṣyāna da bu kāfīdir

  Merhem-i çāre-sāz-ı istiġfār

14

אم אل  ا
2« ِ ِ َכא ْ ُ ا َ ِ َو ِ ْ ُ ْ ُ ا ْ ِ َא  ْ «ا

  İftiḫār eyle kudūr-ı dehre

  Öyle buyurdu Ḥabīb-i Mevlā

  Bedel-i cennet olup küffāra

  Mü�mine dār-ı miḥendir dünyā

15

و אل  ا
ِة»3 َ

ِ ْ ُ ا َ َر ْ َ َא  ْ «ا

  Ne ise dünyede dest-āverdiñ

  Odur ‘uḳbāda olan çehre-nümā

  Ḫaber-i pāk-ı Ḥabīb-i Ḥaḳ’da

  Mezra	-ı āḫiret oldu dünyā

1 “Her derdin bir devası vardır, günahın devası da istigfardır.” Deylemî, el-Firdevs, III, 336; Ali el-Müttakî, 

Kenzü’l-‘Ûmmâl, I, 479. 

2 “Dünya müminin cehennemi, kâfirin de cennetidir.” Müslim, “Zühd”. 

3 “Dünya ahiretin tarlasıdır.” Ali el-Kârî, el-Esrâru’l-Merfû‘a, I, 199. 
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16

ا אل  أر ا
1« ِ ْ أُ ِ  ِ ِ א َ َכ ْ ِ ا ْ َ ِ  ِ َ א َ َ »

  Beẕl edip müẕnibe cūd-ı luṭfun

  Öyle bir va	d-i şefā	at ḳıldı

  Eylemez ümmetini ol maḥrūm

  İki āfāka da raḥmet geldi

17

א א אء  ا א ا אل 
2« ُ َف َر َ َ  ْ َ َ  ُ َ ْ َ َف  َ َ  ْ َ »

  Merdüm-i ehl-i baṣīret her dem

  Hep tecessümde görür eşyāyı

  Kendinin n’olduġunu fehm etse

  Ol kişi bilmiş olur Mevlā’yı

18

א אل  ا
 3« ِ ِ א َ ِ ِه َو ِ َ  ْ ِ َن  ُ ِ ْ ُ ْ َ ا

ِ َ  ْ َ  ُ
ِ ْ ُ ْ «ا

  Mü�min oldur ki ricālullāhıñ

  Birisin eylemeye dil-āzār

  Ger lisānından eger destinden

  Etmeye kimseyi āzürde-i ḫār

1 “Şefaatim ümmetimin büyük günah işleyenlerinedir.” Ebû Dâvud, “Sünnet”, 23.

2 “Nefsini bilen Rabbini bilir.” Ebû Nu‘aym, Hilyetü’l-Evliyâ, XIII, 208.

3 “Müslüman elinden ve dilinden başka müslümanın zarar görmedigi kimsedir.” Buhârî, “Îmân”, 3. 
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19

אل  ا  ا
1« ٌ َ اِء َرا َ َ ُ ْ ُت ا ْ َ »

  Faḳr bir pīrehen-i āteşdir

  Edemez kimse anıñla ülfet

  Fuḳarā rāḥata ermez tā kim

  Ḥaḳ ile etmeyicek ḳurbiyyet

20

ل رب  אل ر
ي»2 ِ ْ َ  ُ ْ َ ْ «ا

  Faḳr ile faḫr ederdi 	ālemde

  O şeh-i tāc-dār-ı mā-evḥā
  Merd iseñ ḳılma 	āleme raġbet

  Öyle ḳāf-ı ġınāda ol 	anḳā

21

אس ام ا אل כ
3« ِ َ َ ْ أَْכ َ َ א  ً

ِ א َ َم  َ ْ أَْכ َ »

  Edegör ehl-i 	ulūma raġbet

  Merd iseñ eyle maḳāmın ber-ter

  	Ālime olsa ger 	izz ü ikrām

  Bañadır dedi hemān Peyġamber

1 “Fakirin vefatı rahatlıktır.” Hadis kitaplarında bu ibarelerle yer almamaktadır. Benzer ibarelerle ،ٌ ــ َ ِ َ ُت  ْ ــ َ ْ  ا
 ،ٌ ــ َ ُ َرا ــ ْ َ ْ ٌ، َوا ــ َ

ِ ُ  ُ ــ َ
ِ ْ َ ْ  .şeklinde yer almaktadır. Bk. Beyhakî, Şu‘abü’l-İmân, IX, 266 َوا

2 “Fakirlik övüncümdür.” Ali el-Kârî, el-Esrâru’l-Merfû‘a, I, 255.

3 “Ālime kim ikram ederse bana ikram etmiş olur.” Hadis kitaplarında bu ibarelerle yer almamaktadır. Benzer 

ibarelerle ــא ِ َ  َ ِ
ْ ــ َ َم  َ ْ أَْכــ ــ َ َ ــא  ً

ِ א َ َم  َ ْ أَْכــ ــ َ  şeklinde yer almaktadır. Bk. Deylemî, el-Firdevs, III, 576.  
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22

ق ا אل أ
אِء»1 َ َ ْ َ َداِر ا َאِء ِإ َ ْ ْ َداِر ا ِ َن  ُ ُ ْ َ  ْ َ َن  ُ ُ َ  َ  ُ ِ ْ ُ ْ «ا

  Mü�miniñ dilleri olmaz mürde

  Etse de farż edelim terk-i cihān

  Ḳalb eder dār-ı fenāyı ḫulde

  Eylese terk-i serāy-ı imkān

23

ل ا  ا  و אل ر
2« ٌ ْ ُ َد ْ َ ْ «ا

  Va	d olan birisine nesne hemān

  Boynuña bār olur seniñ bī-çūn

  Çünkü va	d eylediñ vefā eyle

  Olma beyhūde göz göre medyūn

24

א א אء  أ ا אل  ا
3« ٌ َ ْ َ ُم  َ «ا

  Etdigiñ cürme nādim ol zīrā

  Ki nedāmet 	ilāc-ı şāfīdir

  Maḥv-ı 	iṣyāna ez-zebān-ı derūn

  Tövbe etmek ana mükāfīdir

1 “Müminler ölmezler, bilakis fena mülkünden bekā mülküne nakledilirler.” Hadis kitaplarında kaynağı bu-

lunamamıştır. 

2 “Söz vermek borçtur.” Hadis kitaplarında kaynağı bulunamamıştır.

3 “Pişmanlık tövbedir.” İbn Mâce, “Zühd”, 30. 
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25

م ة وا אل  ا
ْزَق»1 ِّ ُ ا َ ْ َ  ُ َ ْ «ا

  Yatma vaḳt-i seḥerde āgāh ol

  Bulma gel nevm-i ṣubḥla keslān

  Üstüne etmeye ṭulū	 güneş

  Ermeye tā ki rızḳıña noḳṣān

26

م אل  ا
אِء»2 َ ِ ا  ْ َ  ْ ُכ ْ َ ْ َ َْرِض  ْ ِ ا  ْ َ ا  ُ َ «ِإْر

  Merḥamet ḳıl maḥall-i merḥamete

  Saña da raḥm ide Ḫudā-yı kerīm

  Baṣma pā-māl-i ḫāk-ı ẕillete kim

  Saña ehl-i semā da ola raḥīm

27

م אل  ا
3« َ َ ْ َ ا َ ُ َد َ ِإ ا َ َ ِإ  ِ ِ َ ُ َכ

ِ ْ َכאَن آ َ »

  Dem-i āḫirde olsa ger ādem

  Nāṭıḳ-ı lā ilāhe illallāh

  O şeref-mendi yevm-i maḥşerde

  Dāḫil-i ṣaḥn-ı cennet ede İlāh

1 “Sabah uykusu rızka manidir.” Ahmed b. Hanbel, I, 73. 

2 “Dünyadakilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.” Tirmizî, “Birr”, 16. 

3 “Son nefesinde Lāilahe illallah diyen cennete girer.” Ebû Dâvud, “Cenâiz”, 20. 
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28

ة وا אل ا  ا
1« ً َ َא א  َ ْ َ ْ א َ  ٌ َ א َ َא  ْ «ا

  Merd iseñ ṣafḥa-gāh-ı 	ālemde

  Ede 	ömrüñ güẕār ṭā	atle

  Çünkü dünyā zamān-ı sā	atdir

  Anı da żāyi	 etme ġafletle

29

אل  ا
2«ُ ُ ا َ َ َ َو ََכ  ْ َ ُ َو َ َ ا َر  ْ َ »

  Ede ehl-i tevāżu	un Mevlā

  Ḳadrini öyle fāyiḳu’l-eşbāh

  Ol ki ālāyişe tekebbür ede

  Anı eyler vażī	 Rabb-i İlāh

30

م אر  ا אل  ا
3« ُ ْ ُ ْ  ا

ِ َ ْ ِ ا ْ َ أَ َ « ِإن أَْכ

  Etme ef	ālde ṣaḳın ḥīle

  Ḥażret-i Ḥaḳ 	alīmdir esrāra

  Ekẟerī ehl-i cennet ebleh olur

  Ṣadıḳ ol sen de merd iseñ kāra

1 “Dünya hayatı kısadır, onu da ibadetle geçir.” Ali el-Kârî, el-Esrâru’l-Merfû‘a, I, 199.

2 “Kim mütevazi olursa Allah onu yükseltir, kim de kibirlenirse Allah onu alçaltır.” Suyûtî, el-Leâlî’l-Mesnû‘a, 

II, 201. 

3 “Cennet ehlinin çoğu saf kimselerdendir.” Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân, II, 497.
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31

א ل رب ا אل ر
1« َ ْ َ  َ  ُ ْ ُ َכ َ َא َ ْ «ا

  Eylemez ādemi ġanī emvāl

  Ki ġınā behre-i ḳanā	atdir

  Ṭārik-i ḥırṣ olan faḳīr ise de

  Yine gencūr-ı genc-i devletdir

32

م אل ا   ا
2« ٍّ َ  ُ َ ِ ِ َכ َ َ ُ ا َ ْ «أَ

  Oldu 	ālemde efḍalü’ṣ-ṣadaḳa

  Ḥaḳ sözü ṭoġru eylemek inhā

  Merd iseñ Ḥaḳ kelāmı ketm etme

  Ḥasene nā�ili ḳılar Mevlā

33

ات ا כ   ا ا אل 
3« ٌ َ َ َ  ُ َ ِّ ُ ا َ ِ َכ ْ «ا

  Ehl-i ḥācāta ide ḫande lebiñ

  Bula tesliyyet-i derūnu hemān

  Eyü söz defter-i 	amelde meger

  Ṣadaḳayla olur hemān yeksān

  Oldu bu gevher-i vālā-manẓar

  Ṭarz-ı āḫer vādī-i diger

1 “Kanâat tükenmez bir hazinedir.” Zehebî, Mîzânü’l-İ‘tidâl, I, 656. 

2 “Sadakanın en güzeli doğru sözdür.” Hadis kitaplarında bu ibarelerle yer almamaktadır. Benzer ibarele أ 
ــ א אن  ــ ــ  ــ  ــ  ــאد כ  .şeklinde yer almaktadır. Bk. Beyhakî, Şu‘abü’l-Îmân, X, 67 ا

3 “Güzel söz sadakadır.” Buhârî, “Edeb”, 33.  
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34

م אل  ا
1« َ ْ َ ْ ُ ا ِ ُ ِכ  ِ ُة ا َ ْ « َכ

  Merd iseñ levḥ-i derūn-ı dilden

  Çalış efkār-ı sivāyı selbe

  Olma ṭıflān gibi ḫande-künān

  Keẟretü’ḍ-ḍıḥki tümītü’l-ḳalbe

35

א א אء  أ ا אل  ا
2« ِ ُ ا ِ َ  ُ ِ َכא ْ «ا

  Kesb-i māl-ı ḥelāle ḳıl dikkat

  Eyle destin ḥarāmdan kūtāh

  Ḥaẓret-i pādişāh-ı her dü-serā

  Dedi el-kāsibü ḥabībullāh

36

م אل ا  ا
3« ِ ْ َ ا ِ ِإ ْ َ ْ َ ا ِ  ُ ْ

ِ ْ ا ا ُ ُ ْ «أُ
  Ṣarf-ı naḳdīne-i 	ömr eyle kemāl ü 	ilme

  Kār-ı merdān-ı Ḫudā tā ezelī böyle idi

  Nuṣḥ edip ümmetine böyle o faḫr-i 	ālem

  Uṭlubü’l-�ilme mine’l-mehd ile’l-laḥd dedi

37

ل ا  ا  و אل ر
4« ِ ُ ا ِ َ  ُ

ِ א َ ْ «ا
  Eyle taḥṣīl-i 	ilm ü fenne heves

  Bu süḫandan netice ol āgāh

  Ya	nī ol pādişāh-ı yevm-i ḥaşr

  Dedi el-�ālimü ḥabībullah

1 “Çok gülmek kalbi öldürür.” Tirmizî, “Zühd”, 2. 

2 “Helal mal kazananı Allah sever.” Hadis kitaplarında yer almamaktadır. 

3 “Beşikten mezara kadar ilim ögreniniz.” Hadis kitaplarında yer almamaktadır.

4 “Allah’ın sevgilisidir.” Hadis kitaplarında yer almamaktadır.
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38

ة ش ا  أכ ا ر  אل 
1« ُ َ َ آَن َو ْ ُ َ ا َ َ  ْ َ  ْ ُכ ُ ْ َ »

  Merd iseñ sen de dehr-i fānīde

  Ḳalbiñi eyle menba	-ı 	irfān

  Dedi zīrā o mefḫar-ı 	ālem

  Ḫayrukum men te�alleme’l-Ḳur�ān

39

אت אل  ا  أ ا
אِت»2 ِّ א ِ אُل  َ ْ َ ْ א ا َ « ِإ

  Her 	amelde terk-i iḫlāṣ eylemek

  	Ārife bir ḫaylī taḳṣīrātdır

  Bir ḫaberde nuṭḳ-ı pāk-ı Muṣṭafā

  İnneme’l a�mālü bin-niyyātdır

40

אء  ا  و א ا אل 
ِق»3  ْ ِّ ِ ا אُة  َ «ا

  Mürtekib-i kiẕb olan kendüyi bednām eder

  Eyle edā ṭoġrusun her ne ise ḫayr u şer

  Ol bu güher-pāreniñ vāḳıf-ı sırrı yine

  En-necātü fi’ṣ-ṣıdḳ dedi o ḫayrü’l-beşer

א  א و و ا  
ا ا כ א כ א و   و آ وأ

1 “Sizin en hayırlınız Kur�an’ı ögrenen ve ögretendir.” Buhârî, “Fedâilü’l-Kur�ân”, 21.  

2 “Ameller niyetlere göredir.” Buhârî, “Bedü’l-Vahy”, 1.

3 “Kurtuluş dogruluktadır.” Hadis kitaplarında bu ibarelerle yer almamaktadır. Benzer ibarelerle

אة ن  ا כ  ق وإن رأ أن  ا وا ا  şeklinde yer almaktadır. Bk. Suyûtî, el-Câmiü’s-Sagîr, I, 615.



DĪVĀN

Bilmem ne vech-ile dehen-güşā-yı ḥamd ü ẟenā oldum ki henüz sāḥa-i 

ma	ārifde bī-vücūd iken ḫurşīd-i sipihr-i ma	delet āfitāb-ı āsmān-ı salṭanat 

ḳuṭb-ı gerdūn-ı 	ināyet merkez-i dā�ire-i kerāmet Cemşīd-ġulām felek-iḥtişām 

Dārā-çāker İskender-eẟer şevketlü kerāmetlü mehābetlü ḳudretlü pādişāh-ı 

zamān şehinşāh-ı devrān ḫākān-ı kāmkār-ı sultān-ı kürsī-medār es-sulṭān 

ibnu’s-sulṭān es-sulṭānu’l-ġazī Maḥmūd Ḫān ebbedallāhu te	ālā ḫilāfetehu ilā 

nihāyeti’d-devrān efendimiz ḥażretleriniñ lem	a-i mihr-i 	ināyetleri ki mānend-i 

āyīne kesb-i tābiş ve taḥṣīl-i efzāyiş edip ḳalem-i şikeste-raḳam lāl ü ebkem iken 

ṭūṭī-i şāḫ-sār-ı belāġat ve bebġāy-ı gülşen-i feṣāḥat olup müterennim-i sitāyiş-i 

pādişāhī ve naġme-rīz-i evṣāf-ı ẓıllıllāhī olmaġla iskāt-ı gürūh-ı ehl-i süḫan  

ve maḥv-ı āẟār-ı şu	arā-yı nev ü kühen eylediginde şāyibe-i işkāl ma	dūmdur. 

Reşaḥāt-ı zülāl-ı 	aṭūfet-i cihāndārī ile yerā	a-i berā	a-nüvīsim iktisāb-ı ruṭūbet 

etmekle heniyyât girifte-i fevvāre-i ḥiyāż-ı ma	ārif olup berceste-i hevā-yı 

ẓuhūr olan güftār-ı āb-dārī āb-ı nāb-ı salsāle ıtāle-i zebān-ı ta	rīz eyledikden 

ṣoñra du	ā-yı beḳā-yı devlet-i sulṭānī içün bir lisān-ı merṭūb-ı ṣadāḳat-merbūṭ 

olduġu cenāb-ı Ḫudā-yı Bī-çūna ma	lūmdur. 

Mıṣra�: Fe-ḥamden ẟümme ḥamden ẟümme ḥamden  

Maṭla�:  Dīvān-ı endām-ı neḥāfet-niẓām 

ki dü-leb du	ā-gūy-ı dergāh-ı felek-iştibāh salṭanatlarından kināyedir. Henüz 

ma	nā-i enfās-ı iḫlās-ı istīnās ile rābıṭa-gīr iken maṣdar-ı sitāyiş-i pādişāh-ı 

a	ẓam ve vaḳf-ı du	ā-yı imtidād-eyyām-ı şāhenşāh-ı mufaḫḫam olup hem-vāre 

pertev- gītī-fürūz-ı 	ināyetlerinden iḳtibās-ı şa	şa	a-i in	ām eyledikçe

Mıṣra�: Kerem gördükçe sulṭānım gedālardan recā artar1

i	tiẕārın nigāşte-i ṣafḥa-i 	ubūdiyyet eylemek żımnında müddet-i ḳalīlede bu 

mücellideniñ ḥāvī olduġu eş	ar-ı rekāket-medārı ve güftār-ı 	ubūdiyyet-āẟārı 

vesīle-i nīl-i elṭāf-ı mülūkāneleri ve vāsıṭa-i taḥṣīl-i füyūżāt-ı pādişāhāneleri 

etmekle bu teraḳḳī-ḫvāhların mānend-i şebnem ḳarīn-i ḫurşīd-i 	ināyet buyurup 

sāyebān-ı 	arş-nişān-ı ḥıfẓ u emānları hemīşe ẓıll-efgen-i mefāriḳ-i 	ibādullāh 

olmakdan bir an ḫālī olmayıp āvān-ı 	adālet-iḳtirānlarında cümle-i enām şād-

kām ve ẕāt-ı melekiyyü’ṣ-ṣıfatları erīke-i salṭanatlarında müstedām oldukça 

ḫāme-i belāġat-	ummāna 	abd-i direm-ḫarīdeleri nice nice bu dīvān-ı raḳiyyet-

1 Bâkî Dîvân, G. 64/7.



TENKİTLİ METİN 58

nişān gibi āẟār-ı 	ubūdiyyet-niẟār ile āsitān-ı felek-	unvānlarından sitāyiş-ḫvān 

olmaḳdan ma	zūl olmaya. Amīn, bi-cāh-ı Muḥammedi’n-nebiyyü’l-emīn 

	aleyhi’ṣ-ṣalātu fi külli vaḳtin ve ḥīn.   

  RUBĀ�Ī

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

  Yā Rab ḳıyām-ı pertev-i dīn-i ḳavīm içün

  Dāl-i rukū‘ ḳāmet-i nā-müstaḳīm içün

  Feyẓ-i taḥiyyat 	aşḳına yā Rab yā Selām

  Eyle 	atā-yı ecr bu sehv-i saḳīm içün
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 1  

  Münācāt be-Dergāh-ı Ḳāḍıyü’l-Ḥācāt 

  Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Rabbenā yā muḥavvile’l-aḥvāl

  Eyle tevfīḳ-i aḥsenü’l-a	māl

 2 Veffaḳallāhu ḳaṣdenā bi’l-ḫayr

  Yesserallāhu fevḳa’l-isti	cāl

 3 İntiẓāra düşürme merḥamet et

  A	ṭinā rabbe sırrı mā fi’l-bāl

 4 Eyle her dü serāda luṭfuñ ile

  Faḫrü’l-eşbāh u mefḫarü’l-emẟāl

 5 Rabbenā ente lā şerīke lehu 

  Ḫālıḳ-i küll ü Rāzıḳ-ı lā-zāl

 6 Meded eyle Ḥanīf-i ġam-ḫvāra

  Tu ki dānā ey Ḫudā heme ḥāl

 2  

  Na�t-ı Şerīf  

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

 1 Yā Rasūlallāh irḥam ḥālenā

  Yā Nebiyyallāh işfaḳ ḳālenā

 2 Yā Muḥammed ente faḫrü’l-mürselīn

  Yā emīne’l-vaḥy yā nūre’l-verā

 3 Yā enīse’l-ḳalb yā Maḥbūb-ı Ḥaḳ

  Yā kerīme’l-ḫulḳ yā kāne’s-seḫā

1-H 8b, Ü 1b, S 2b

Başlık: Münācāt be-Dergāh-ı Refi	-i Ḳāḍıyü’l-Ḥācāt, S

2-H 8b, Ü 1b, S 2b 

Başlık: Münācāt be-Ḥażret-i Seyyid-i Kā�ināt Ü, S
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 4 Sensin ol şāh-ı risālet kim seniñ

  Oldu meddāḥıñ Cenāb-ı Kibriyā

 5 Yüz sürenler dergeh-i iclāliñe

  Buldular ġam-gīn ḳalbin pür-ṣafā

 6 Oldu bāb-ı re�fetiñ yā nūr-ı Rab

  Enbiyā vü evliyāya mültecā

 7 Eṣ-ṣalāt ey maḥrem-i esrār-ı Ḥaḳ

  Es-selām ey vāṣıl-ı ḳurb-ı Ḫudā

 8 Şerm-ile yazdım saña bir 	arż-ı ḥāl

  Ḳıl ḳabūl eyle beni maḳṣad-revā

 9 Dest-gīr ol baña ey maṭlūb-ı cān

  Çāresiz bir derde oldum mübtelā

 10 Eyle ma	füvv etdigim 	iṣyānı hep

  Şefḳatiñ ḳıl baña dārū-yı şifā

 11 Ḥaḳḳa lāyıḳ bir 	amelde yoḳ elim

  Geçdi ġafletle heme ṣubḥ u mesā

 12   Ḫvāb-ı ġafletden beni bīdār ḳıl

  Her ḫaṭāda eyle maḳrūn-ı 	aṭā 

 13 Vāh ben 	abd-i me	āṣī-pīşeniñ

  Oldu her kārım heme cürm ü ḫaṭā

 14 İki 	ālemde beni mesrūr ḳıl

  Eyleme şermende-i rūz-ı cezā

 15 Vaḳf-ı istiġfār ḳıl inṭāḳımı

  Eyleme luṭf eyle maġlūb-i hevā

 16 Her ni	amdan baña ver ẕevḳ ü sürūr

  Ḳoyma ḳalbimde velī ḥubb-ı sivā

 17 Şefḳatiñle behre-yāb et bendeñi

  Ḳıl merāmım maḳṣadım üzre revā

1 ĥašāda: ĥašāmı Ü, S
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 18 Etme dünyāda vü 	uḳbāda ḫacīl

  Eyleme hem mūnis-i āh ü fezā

 19 Deşt-i miḥnetde ḳoma zār u ḥazīn

  Eyle ben gümrāha luṭfuñ reh-nümā

 20 Bendegānıñdan şümār et bendeñi

  Āsitānıñdan amān etme cüdā

 21 Düşmeyem iki cihān ḫüsrānına

  Ey veliyyü’n-ni	met-i her dü serā 

 22   Her ne rütbe var ise cürmüm benim

  Bir teveccühle murādım ḳıl 	aṭā 

 23 İntiẓār ettirme her maṭlūbuma

  Ḫvāhişim olsun ḥuṣūle pīş-vā

 24 Senden artuḳ kimseye dil olmasın

  Leb-güşā be-her temennā vü recā

 25 	İzzet-ı dāreyne maẓhar ḳıl beni

  Her işimde ḳıl rıżā-cūy-ı Ḫudā

 26 Ṣāf edip ḳalb-i Ḥanīfā bendeñi

  Ḥāl-i āgāhīden eyle āşinā

 27 Merḥamet ḳıl bende-i nāçīziñe

  Ḳıl şefā‘at yā Muḥammed Muṣṭafā

 3  

  Terkīb-i Bend-i Buleġā-pesend 

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 I

 1 Ey şu günlerde ki lā-yenfa�u mālün ve benūn
  N’ola in	ām-ı 	aṭāyāñ-ile olsam memnūn

1 murādım: merāmım S
3-H 9b, Ü 2b, S 3b

Terkīb-bend-i Laṭīf der-Ta	rīf-i Ḥāl-i Ḥanīf S; Der Aḥvāl-i Ḫod Ü
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 2 Etdim ümmīd-i kerem bendeñi me�yūs etme

  Ẕāt-ı a	lāñ-içün ey Ḳādir-i Ferd ü Bī-çūn

 3 Ne ḳadar müẕnib isem şāhid-i ferdiyyetiñim

  Ey olan vāḳıf-ı esrār-ı żamīr ü bīrūn 

 4 Rabbenā Allāhu Eḥad ente ilāhun vāḥid

  Böyle taḥḳīḳ ederim leyse bi-şekkün ve ẓünūn

 5 Ben de bir kāse-tehī müflis-i naḳd-i 	amelim

  Etdim ancaḳ kerem ü raḥmetine rabṭ-ı derūn

 6 Hükm-i serv-i heves-i nefsime teb‘aiyyet ile

  Etdigim cürm ü ḫaṭā ḥadd u ḥaṣrdan efzūn

 7 Ey kerem kānı benim ḥālimi eyle ıṣlāḥ

  Ola ḥakkımda 	aṭā mevhibe-i feyz ü felāḥ

 II

 1 Gerçi ben mürtekib-i cümle-i 	isyān oldum

  Gördügüm her büt-i meh-ṭal	ata ḥayrān oldum1  

 2 Kendi efkār-ı ḫayālātım ile bir demde

  Gāh bir bende gehī 	āleme sulṭān oldum

 3 Etdigim sūdu tecāvüz eder oldu ḫüsrān

  Bir iki gün bu köhen-ḫānede mihmān oldum

 4 Līk her eyledigim cürme olup müstaġfir

  Etdigim kār-ı bed-encāma peşīmān oldum

 5 Cümle esbāb-ı mecāzīden edip ḳaṭ	-ı ümīd

  Çehre-fersā-yı der-i Ḥażret-i Raḥmān oldum

 6 Kāse-i ḫvāhişi biñ cān ile deryūze ḳılıp

  Dest ber-dāşte-i dergeh-i Sübḥān oldum

 7 Beni yā Rabbi esīr-i ġam-ı hicrān etme

  Cürmüm 	afv eyle yerim dūzaḫ-ı nīrān etme

1 cümle-i: cürm-ile Ü
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 III

 1 Etdi efsūs beni eyledigim cürm-i 	aẓīm

  Şerm-sār-ı naẓar-ı Ḥaẓret-i Mevlā-yı Kerīm

 2 Yādıma ḫaṭṭ-ı ruḫ-ı yār gelirdi her dem

  Ne zaman rāyiḥa-pīrā-yı dimāġ olsa nesīm

 3 Kimi şāyeste-i cennet kimi dūzaḫ-mesned

  Kimi şāyān-ı na	īm ü kimi erzān-ı caḥīm

 4 Maġfiret olduġuña var mı eliñde senediñ

  Niye bu ġaflet ü germiyyetiñ ey nefs-i le�īm

 5 	Afv-ı ġufrānı añıp ḫāṭıra hīç gelmez mi

  Ġaẓab-ı ḳahr-ı Ḫudā’dan eẟer-i ḫaşyet ü bīm

 6 Āḫir olduḳda o gün kendüye levm etmeyesin

  İ	tibār-ı şeref-i mevhibe-i ḳalb-i selīm1

 7 Dü serāda meded ey Rabb-i Raḥīm ü Raḥmān

  Şerm-sār eyleme ben müẕnibi beyne’l-aḳrān

 IV

 1 Nedir ey cān-ı ġam-ālūde nedir bu ġaflet

  Daḫi gelmez mi saña fikr-i ferāġ-ı keẟret

 2 	Ömr-i nāzıñ güẕerān etmededir ey ġāfil

  Böyle bir kār-gehe bir daḫi olmaz ruḫṣat

 3 	Aḳlını başına cem	 eyle perīşān göñlüm

  Bu mudur söyle sezā-vārī-i insāniyyet

 4 Lu	b u lehv-ile yazıḳ 	ömr-i 	azīz etdi güẕer

  Ḥaẓret-i Ḥaḳḳa yarar eylemediñ bir ḥareket

 5 Bunca demler ki geçip ġaflet ile eyyāmıñ

  Olmadıñ gitdi rıżā-cūy-ı Cenāb-ı 	izzet

 6 Yeter uyduñ yetişir nefs ü hevā vü hevese

  	Āḳıl eyler mi 	adū ḥīlesine emniyyet

1 Āĥir: K’āĥir S
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 7 El-amān ey kerem issi Eḥad ü Ferd ü Ṣamed

  Etme ben pür-günehi bāb-ı 	ināyetden red

 V

 1 Yā ilāhī şeref-i merdüm-i nālende içün

  Ṭıfl-ı kūdek-dem içün eyledigi ḫande içün

 2 Sākin-i dergeh-i teslīm ü rıżā ḥürmetine

  Cān ü dilden saña fermān-ber olan bende içün

 3 Dürr-i deryā-yı 	iyān mihr-i sipihr-i 	irfān

  Zīb-i bāġ-ı dü cihān ol gül-i zībende içün

 4 Āh-ı cān-sūzı içün 	āşıḳ-ı ṣādıḳlarınıñ

  Şeref-i ḳaṭre-i her dīde-i giryende içün

 5 Kerem et mevhibe-i fażl-ı Ḫudā-dād’ıñdan

  Bir tesellī dile ben bende-i şermende içün

 6 Rütbe-i 	āliye-i fażl ü 	aṭā-yı dü cihān

  Ola maḳdūr benim gibi her efgende içün

 7 İki 	ālemde be-kām ola Ḥanīf-i nā-kām

  Demi tevḥīd-i şerīfiñle ede ḫatm-ı kelām 

 4

  Na�t-ı Ḫvāce-i Kā�ināt �Aleyhi Efḍalü’ṣ-Ṣalavāt 

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Mıṣr-ı dilde māh-ı Ken	ānım Muḥammed Muṣṭafā

  Nūr-ı maḥẓ-ı çeşm-i ‘irfānım Muḥammed Muṣṭafā1

 2 Sen dururken ben kimiñ iḥsānın ümmīd eyleyem

  Ey benim sulṭān-ı ẕī-şānım Muḥammed Muṣṭafā

4-H 10b, S 5a

Başlık: Na	t-ı Seyyidü’l-Verā Cenāb-ı Muḥammed Muṣṭafā 	Aleyhi Ezke’t-Teḥāyā S

1 çeşm-i: cism-i S
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 3 Derd-i hecriñ oldu hem-ḳadr-i devā-yı vuṣlatıñ

  Şimdi derdiñ oldu dermānım Muḥammed Muṣṭafā

 4 Sensin ol maḥbūb-i Ḥaḳ Maṭlūb-i muṭlaḳ kim seniñ

  Yoluña olsun fedā cānım Muḥammed Muṣṭafā

 5 Ben Ḥanīf āvāreñim senden varınca maḥşere

  Kesmezem ümmīd-i iḥsānım Muḥammed Muṣṭafā

 5  

  Na�t-ı Seyyid-i �Ālem Sallallāhü �Aleyhi ve Sellem 

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Düçār olsam da sen Faḫr-ı cihāna yā Rasūlallāh

  Desem sūz-ı derūnum yana yana yā Rasūlallāh  

 2 Olur bir āh ile ma	lūmuñ ey şeh 	uḳde-i kāmım

  Ne ḥācet mū-be-mū şerḥ ü beyāna yā Rasūlallāh

 3 Olursa ġam degildir tīr-i nālem çarḫa vābeste

  Uruldum ya	nī sen ḳaşı kemāna yā Rasūlallāh

 4 Ben etdim tevbe olsun n’eyledimse kendüme yoḫsa

  ‘Abesdir nefs ü şeyṭāna bahāne yā Rasūlallāh

 5 Kerem ḳıl dāne-çīn-i ḫān-ı elṭāfā-ı cemīl eyle

  Şu gün kim münḳaṭı	dır āb ü dāne yā Rasūlallāh

 6 Ser-i kūyuñdaki ḫārāyı vermem verd-i gülzāra

  Degişmem ravżañı bāġ-ı cināna yā Rasūlallāh

 7 Meded ḳıl dest-gīr ol merḥamet eyle 	ināyet ḳıl

  Ġarībiñdir Ḥanīf atma yabana yā Rasūlallāh 

5-H 10b, Ü 4a, S 4b

Başlık: Na	t-ı Seyyid-i Kā�ināt 	Aleyhi Efḍalü’t-Taḥiyyāt S 

1 “Düçār olsam da: Liḳā bulsam da” Ü
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 6

  Na�t-ı Ekmelü’l-Mevcūdāt Aleyhi Etemmü’t-Tahiyyāt 

   Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Ġamıñla ḳalmadı ṣabra mecālim yā Rasūlallāh

  Ki senden ġayrı bilmez kimse ḥālim yā Rasūlallāh1  

 2 Saña āhü’l-emāndan ġayrı yoḳdur kār-zārım hīç 

  Fiġāndır hep mezāyā-yı me�ālim yā Rasūlallāh

 3 Ṭulū	 etmezse ḫurşīd-i merāmım rūz-i fürḳatde

  Ṭutar ẕeyl-i sipihri ḫūn-i ālim yā Rasūlallāh

 4 	İnāyet ḳıl dil-i maḥzūnuma bir tesliyet-baḫş ol

  Füzūn olmaḳdadır ḫūn-i melālim yā Rasūlallāh2

 5 Ben ancaḳ ḫvāhişim ḥaṣr eyledim elṭāfıña zīrā

  Çü ẕerre emre yoḳdur imtiẟālim yā Rasūlallāh

 6 Derūnum nīze-i luṭfuñla tebşīr eyle luṭf eyle

  Kesilsin rişte-i her ḳīl ü ḳālim yā Rasūlallāh

 7 Ḥanīf etmez deriñden ġayra 	arż-ḥāl-i mā-fi’l-bāl

  Benim sensin veliyy-i ḫoş-ḫıṣālim yā Rasūlallāh

 7  

  Na�t-ı Ḫātemü’l-Enbiyā �Aleyhi Ekmelü’t-Tehāyā 

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Ḥarīm-i ḳurb-ı Ḥaḳdır cilvegāhıñ yā Rasūlallāh

  Cināna ġıbṭa verdi bārgāhıñ yā Rasūlallāh

 2 Çerāġ-ı rūşenā-yı mihr ü māhı eylediñ tenvīr

  Ne şübhe tūtiyādır ḫāk-i rāhıñ yā Rasūlallāh

6-H 11a, Ü 4b, s 5a

Başlık: Na‘t-ı Ĥvāce-i ‘Ālem Ŝallallāhu ‘Aleyhi Vesellem /  S / Ü nüshasında bütün “Yā Rasūlallah” redifli na‘tlar 

“Velehu” başlığıyla verilmiş.

1 ŝabra: ŝabr u Ü

2 ĥūn-ı: ĥüzn-i Ü

7-H 11a, Ü 4b, S 5b

Başlık: Na‘t-ı Ḥabīb-i Vedūd ‘Aleyhi Selāmullah-ı Durūd S
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 3 Ḳapıñdır secdegāhım dergehiñ cāy-i güvāhımdır

  Melāẕımdır der-i devlet-penāhıñ yā Rasūlallāh

 4 Baña her dü serāda ey nigeh-sāz-ı heme maḫlūḳ

  Yeter sermāye bir kemter nigāhıñ yā Rasūlallāh

 5 Ḥanīfā’ya meger elṭāf ü iḥsānıñ ola yoḫsa

  Perīşāndır benim ḥāl-i tebāhım yā Rasūlallāh

 8  

  Na�t-ı Efḫalü’l-Verā’ �Aleyhi Ecmelü’ẟ-ẟenāyā 

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Ġamıñla āşinā-yı fürḳat oldum yā Rasūlallāh

  Esīr-i derd-i hecr ü miḥnet oldum yā Rasūlallāh1  

 2 Ḥarīm-i gülsitān-ı bārgāhuñdan cüdā düşdüm

  Çü bülbül naġme-senc-i ḥurḳat oldum yā Rasūlallāh

 3 Amān sāḥil-nişīn-i sāḥa-i emn ü emān eyle

  Ġarīk-i lücce-i ma	ṣiyyet oldum yā Rasūlallāh

 4 Kemāl-i şefḳatiñle dest-gīr ol merḥamet eyle

  Fütāde ser-be-ḫāk-i ẕillet oldum yā Rasūlallāh

 5 Ḳoma ḥayretde luṭf et vāṣıl-ı ser-menzil-i ḳāmet

  Ġarīb-i kūçegāh-ı ġurbet oldum yā Rasūlallāh

 6 N’ola bülbül gibi hecriñle feryād eylesem her dem

  Cüdā-yı gülşen-i ünsiyyet oldum yā Rasūlallāh2

 7 Ḥanīfim ben de ol 	abd-i ẓa	īfim kim ḫacāletle

  Deriñden behre-çīn-i ḥācet oldum yā Rasūlallāh 

8-H 11b, Ü 5a, S 5b

Başlık: Na‘t-ı Zübde-i Mevcūdāt ‘Aleyhi Ekmelü’ṣ-Ṣalavāt S

1 ģurķat: fürķat Ü, S
2 H, S’de yok.
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 9   

  Na�t-ı Şerīf Ṣadāḳat-i Redīf 

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Olan bülbül gibi kūyuñda nālān yā Rasūlallāh

  Olur elbette gül mānendi ḫandān yā Rasūlallah

 2 Kitāb-ı ẕevḳ ü şevḳe bed� olundu Rabb-i Yessirden

  Meded her müşkilātım eyle āsān yā Rasūlallāh

 3 Düşerse perteviñ ey baḥr-i himmet çoḳ degil el-ḥaḳ

  Olur her ẕerre raḫşān ḳaṭre 	ummān yā Rasūlallāh

 4 Olur ṭarḥ-ı derūn-ı dāġ-dārım feyż-i luṭfuñla

  Naẓargāh-ı me�āle sünbülistān yā Rasūlallāh

 5 Olurdu düzaḫa sermāye-baḫş-ı iştihā el-ḥaḳ

  Ḳalırsa bu şerārım dilde pinhān yā Rasūlallāh

 6 Niẓām-ı ḥāl-i dest-i luṭfuña muḥtācdır yoḫsa

  Perīşāndır benim ḥālim perīşān yā Rasūlallāh

 7 Güm oldu irtibāṭım dilde ġayra ḫāṣ-ı luṭfuñdur

  Seniñ derd-i firāḳıñ baña dermān yā Rasūlallāh

 8 Faḳīriñ Dervīş Oẟmān ḫāk-i pāya ‘arż-ḥāl eyler

  Seniñdir luṭf u iḥsān emr ü fermān yā Rasūlallāh

 10  

  Na�t-ı Ḫayrü’l-Evvelīn �Aleyhi’ṣ-Ṣalāt Fī Külli Ḥīn 

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün  

 1 Düşelden fürḳatiñle intiẓāra yā Rasūlallāh

  Göñülde çāre yoḳ ṣabr u ḳarāra yā Rasūlallāh

 2 Cüdāyım gülsitān-ı ḥaẓretiñden 	andelīb-āsā

  N’ola mecbūr isem de āh ü zāra yā Rasūlallāh

9-H 11b, S 5b

Başlık: Na‘t-ı Maḥbūb-ı Ḫudā ‘Aleyhi Efḍalü’t-Teḥāyā S

10-H 12a, Ü 5a, S 6a

Başlık: Na‘t-ı Ḥażret-i Rasūlullāh ‘Aleyhi Ṣalavātullāh S
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 3 Meded eyle meded pāmāl-i hicrān eyleme luṭf et

  Teraḥḥum ḳıl amān ben ḫāk-sāra yā Rasūlallāh

 4 Reh-i 	aşḳıñdadır çünkim ṭarīḳi Ka	be-i vaṣlıñ

  Yolunda kim baḳar nāmūs u ‘āra yā Rasūlallāh

 5 Be-her mūy-i tenim eyler yine luṭfuñdan istimdād

  Vücūdum olsa farżā pāre pāre yā Rasūlallāh

 6 Meded-kārī-i cūd u luṭfuñ olmazsa baña hem-reh

  Yüzüm yoḳdur vücūd-i i‘tiẕāra yā Rasūlallāh1

 7 Dil-i 	āşıḳ gibi sūzān eder ḳurṣ-ı meh ü mihri

  Firāḳıñ āteşinden bir şerāre yā Rasūlallāh

 8 Vücūdu ehl-i 	aşḳın olsalar bīmār-ı hicrānıñ

  Yine dāġ-ı ġamıñdır aña çāre yā Rasūlallāh

 9 Ġarībiñ derdmendiñ bī-kes-i muḥtāc-ı elṭāfıñ

  Teraḥḥum ḳıl Ḥanīfā dil-figāra yā Rasūlallāh

 11  

  Na�t-ı Senedü’l-Aṣfiyā �Aleyhi’s-Selām Fī Külli Ṣubḥ u Mesā 

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün  

 1 Enīs-i bezm-i ḫāṣ-ı kibriyāsın yā Rasūlallāh

  Riyāż-ı ḳurba nūr-ı müncelāsın yā Rasūlallāh

 2 Cenābıñdır sebeb īcādī-i dünyā vü ‘uḳbāya

  Velīyy-i ni‘met-i her dü serāsın yā Rasūlallāh

 3 Seniñ muḥtāc-ı luṭfuñ evvelīn ü āḫirīn elbet

  Kerem-sāz-ı meżā vü mā-meżāsın yā Rasūlallāh

 4 Eder ins ü melek dāmān-ı elṭāfıñdan istimdād

  Heme maḫlūḳa sen ni	me’l-	aṭāsın yā Rasūlallāh

1 vücūd-ı: vücūh-i Ü, S
11-H 12a, Ü 5b, S 6a 

Başlık: Na‘t-ı Ģażret-i Ĥvāce-i ‘Ālemiyān ‘Aleyhi’ŝ-Ŝalāt Fī Küllī Ḥīn ve n S
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 5 Ḳadem baṣdıñ mu	allā irtifā	-ı Ḳābe ḳavseyn’e
  Fezā-yı tābiş arẓ u semāsın yā Rasūlallāh

 6 Seniñ nūruñla faḫr eylerdi Ādem tā dem-i aḳdem

  Mu�aḫḫarsın muḳaddem mübtedāsın yā Rasūlallāh

 7 Amān bir merhem ur derd-i dil-i bīmārıña luṭf et

  Ki rencūr-ı ġama berrü’ş-şifāsın yā Rasūlallāh

 8 Olursun 	arṣagāh-ı ḥaşrda cūyende-i ümmet

  Sen öyle dāver-i kān-ı vefāsın yā Rasūlallāh1

 9 Şefā	at ḳıl ġarībiñ Derviş Oẟmān-ı günehkāra

  Ne şübhe ḳābilü’t-tevb ü recāsın yā Rasūlallāh2

 12  

  Na�t-ı Şerīf-i Muḥammedī �Aleyhi Ta�zīmü’s-Sermedī

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün  

 1 Ḫalāṣ et dāmenim dest-i 	adūdan yā Rasūlallāh

  Beni ḳurtar bu hevl-i ġuṣṣa-cūdān yā Rasūlallāh

 2 Ḳapuñda zār zār ma	ẕeretden ġayrı nem vardır 

  Maṣūn et ġayra beẕl-i āb-ı rūdan yā Rasūlallāh

 3 Sirişkim ḳaṭre ḳaṭre cūy peydā etdi mā-hāẕā

  Eẟer yoḳ gülşenimde reng ü būdan yā Rasūlallāh

 4 Murādım ḫiẕmet-i dergāh-ı luṭfuñdur ṣadāḳatle

  Yine sensin ġaraż bu ārzūdan yā Rasūlallāh

 5 Ḥanīf efkendeñi pāmāl-i aġyāra rıżā verme

  Sikender-ġayreti ḳoġma ḳapında yā Resūlallāh

1 H, S’de yok.
2 Şefā‘at ķıl Ģanīfā bende-i zār u günehkāra Ü
9-H 12b
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 13  

  Na�t-ı Şefī�u’l-Enām �Aleyhi’ṣ-Ṣalāti ve’s-Selām 

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün  

 1 N’ola şerm ile düşsem ıżṭırāba yā Rasūlallāh

  Ser-i mū gitmedim semt-i ṣavāba yā Rasūlallāh

 2 Edip ḳaṭ	-i 	alāyıḳ cümle esbāb-ı mecāzīdan

  Der-i vālāña geldim intisāba yā Rasūlallāh 

 3 Şeb-i ġafletde ḳoyma bendeñi luṭf eyle īḳāẓ et

  Meded çeşm-i baṣīret vardı ḫvāba yā Rasūlallāh

 4 Kerem ḳıl etdigim 	isyānı ġufrān eyle kim zīrā

  Yüzüm yoḳdur ḥuẓūruñda cevāba yā Rasūlallāh

 5 Beni maḥzūn-ḫāṭır eyleme geldim ḫacāletle

  Cenābıñ gibi bir ‘ālī-cenāba yā Rasūlallāh

 6 Yaḳıp baġrın gözünden ḫūn etmekdir revān ḳaṣdı

  Naẓar ne cām-ı bezme ne kitāba yā Rasūlallāh1

 7 Meded kārī-i cūd u fażl u luṭfuñ dest-gīr olsa

  Yüzüm sürsem der-i devlet-me�āba yā Rasūlallāh2

 8 Düşürme keşmekeşle intiẓāra merḥamet eyle

  Ḥanīfā munṭaẓırdır fetḥ-i bāba yā Rasūlallāh 

 14  

  Na�t-ı Maḥbūb Ḫudā �Aleyhi’ṣ-Ṣalāt ve İnnemāhā 

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Edenler bārgāhında tekāpū yā Rasūlallāh

  Eder cāmın mey-i luṭfuñla memlū yā Rasūlallāh 

13-H 12b, Ü 6a, S 6b

Başlık: Na‘t-ı Ḥażret-i Server-i Kā�ināt ‘Aleyhi Selāmullāhi ve Selāmü’l-Mevcūdāt S

1 Ü’de yok.
2 H, S’de yok.
14-H 12b, Ü 6a, S 6b

Başlık: Na‘t-ı Ḥażret-i Sulṭānü’l-Enbiyā ‘Aleyhi’t-Teḥāyā ve İnnemāhā, S
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 2 Ṣafāda gülsitān-ı ḫulde ġālibdir der-i luṭfuñ

  Gül-i ravżañla olmaz müşk hem-bū yā Rasūlallāh

 3 Gidip sāyeñ meger maḥşerde ḫalḳa sāyebān oldu

  Saña maḫṣūṣdur ol ṭavr-ı dil-cū yā Rasūlallāh 

 4 Yine īfā-yı Ḥaḳḳ-ı i	tiẕār-ı cürme ḳāṣırdır

  Zebān-ı ḳālim olsa her ser-i mū yā Rasūlallāh

 5 Kerem eyle Ḥanīf ’iñ derdine dermān et elṭāfıñ

  O zāra eyle iḥsānıñla dārū yā Rasūlallāh 

 15  

  Müseddes Der-Na�t-ı Şerīf

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Sensin ol pertev-i envār-ı fürūzende-i rāz

  Bülbül-āsā eden aḥkāme-i şer	a āġāz

  Maḥrem-i ṣoḥbet-i ḫāṣ kerem-i nāz ü niyāz

  Ey olan evc-i sa	ādetde hümā-yı pervāz

  Ravża-i pākiñe her dem ola tā-yevm-i ḳıyām

  Ey şefī	ü’l-	araṣāt elf ṣalāt elf selām

 2 Sensin ol pādişeh-i ẕī-kerem-i vālā-şān

  Geldiñ āḫirde velī evvele olduñ 	unvān

  Maḳdemiñ oldu seniñ bā	iẟ-i īcād-ı cihān

  Ey olan mecd-i güher-pāre-i kān-ı ‘irfān

  Ravża-i pākiñe her dem ola tā-yevm-i ḳıyām

  Ey şefī	ü’l-	araṣāt elf ṣalāt elf selām 

 3 Sensin ol meh ki ne dem gün gibi olduñ ẓāhir

  Eylediñ tābiş-i in	āmı cihāna bāhir

  Zemzem-i luṭfuñ edip çirk-ı żalāli ṭāhir

  Ey olan cevher-i elṭāf-ı Ḫudā’ya nāẓır

  Ravża-i pākiñe her dem ola tā-yevm-i ḳıyām

  Ey şefī	ü’l-	araṣāt elf ṣalāt elf selām

15-H 13a
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 4 Sensin ol maẓhar-ı elṭāf-ı ve mā erselnāk
  Seniñ ey faḫr-ı rüsül şānıña dendi Levlāk
  Baṣdıġın-çün şeref-i 	āliye buldu eflāk

  Ey eden maḳdemi erbāb-ı żalāli ġamnāk

  Ravża-i pākiñe her dem ola tā-yevm-i ḳıyām

  Ey şefī	ü’l-	araṣāt elf ṣalāt elf selām

 5 Sensin ol ḥāzıḳ-ı derd-i dili her bīmārıñ

  Dest-gīr-i himem-ārāsı ḳamu nāçārıñ

  Ola vāreste-i ekdār-ı Ḥanīfā-zārıñ

  Ey olan mūcib-i āsāyişi her āẟārıñ

  Ravẓa-i pākiñe her dem ola tā-yevm-i ḳıyām

  Ey şefī	ü’l-	araṣāt elf ṣalāt elf selām

 16  

  Na�t-ı Şefi�u’l-Ümme �Aleyhi Etemmü’t-Taḥiyye

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Eyā Resūl-i kerem-güster es-selāmu 	aleyk

  Emān-ı maṣṭaba-i maḥşer es-selāmu 	aleyk

 2 Cihāna gelmedi ẕāt-ı sa	ādetiñ gibi hīç

  Bir öyle ġonca-i vālā-ter es-selāmu 	aleyk

 3 Bitirmedi k’ola bāġ-ı risālet içre Ḫudā

  O servlerde saña hem-ser es-selāmu 	aleyk

 4 İfāde eylemeyen fażl-ı ẕāt-ı ekmelini

  Olur bu cehl gibi pister es-selāmu 	aleyk

 5 Nedir o ḳadr-i sa	ādet nedir o feyż-i şeref

  Eyā ḫulāṣa-i peyġamber es-selāmu 	aleyk

 6 Nedir sa	ādet ile ol dü şaḳḳ-ı māh-ı münīr

  Miẟāl-i raḫne-keş-i ḫançer es-selāmu 	aleyk

 7 Nedir sa	ādet ile ol su	ūd-i heft serā

  Daḫi durur dökülen cevher es-selāmu 	aleyk

16-H 13b
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 8 Baḳ ıẓṭırābına bendeñ Ḥanīf-i bīmārıñ

  Ümīd-i luṭf u kerem eyler es-selāmu 	aleyk

 9 Cüdā-yı bārgeh-i devlet etme nāçārı

  Eyā mu	īn-i me�āsī-ger es-selāmu 	aleyk

 10 Melāmet eylemediñ 	arṣagāh-ı maḥşerde

  Faḳīriñe yetiş ey dāver es-selāmu 	aleyk

 11 Yapışmasın ḫuṣemā desti tā ki dāmenime

  Eyā Nebiyy-i kerem-perver es-selāmu 	aleyk

 12 	İnāyet eyle baña 	ālemiñ ser-efrāzı

  Ki olmaya baña dūzaḫ yer es-selāmu 	aleyk

 13 Baña bu vird-i zebān ola tā ki devr eyler

  Bu ḳubbe içre meh-i enver es-selāmu 	aleyk

 17

  Muṣammat-ı �Arż-ı Ḥāl-Üslūb be-Dergāh-ı Maḥbūb-ı 

  Ḫudā-yı �Ālimü’l-Ġuyūb

  Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 El açıp bārgāhıña geldim

  Baña raḥm eyle yā Rasūlallāh

  Luṭf u iḥsānıñı ümīd etdim

  Baña raḥm eyle yā Rasūlallāh

 2 Derd-i 	aşḳıñla bī-nevāyım ben

  Mūnis-i nāle vü fezāyım ben

  Merḥamet olmaġa sezāyım ben

  Baña raḥm eyle yā Rasūlallah

 3 Dem-be-dem artdı āh ü efġānım

  Gül gibi pārelendi dāmānım

  Geldim 	acz-ile saña sulṭānım

  Baña raḥm eyle yā Rasūlallāh

17-H 14a
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 4 Ben Ḥanīf-i gedā-yı devletiñim

  Mübtelā-yı belā-yı fürḳatiñim

  Derdmendim maḥall-i şefḳatiñim

  Baña raḥm eyle yā Rasūlallāh

 18  

  Na�t-ı Ḫvāce-i Kāināt-ı Şeyḫ Himmet-zāde Taḫmīs-i 

  Dā�ī-i Dil-dāde

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Burc-i luṭfa mihr-i raḫşānım Muḥammed Muṣṭafā

  Merḥamet bābında ẕī-şānım Muḥammed Muṣṭafā

  Taḫtgāh-ı sīnede cānım Muḥammed Muṣṭafā

  Tende cānım cāna cānānım Muḥammed Muṣṭafā

  Mülk-i dil taḫtında sulṭānım Muḥammed Muṣṭafā

 2 	Āciz oldu mu	ciz-i vaṣfıñda hep fāsıḳlarıñ

  Sīne pür-dāġ oldu kilk-i şerm ile nāmıḳlarıñ

  Teşne-dildir cūduña bu cigeri yanıḳlarıñ

  Muntaẓırdır meh cemāliñ görmege 	āşıḳlarıñ

  Gel ṭulū	 et māh-ı tābānım Muḥammed Muṣṭafā

 3 Ḳayd-ı 	aşḳıñla cihāndan ye�s-ile āzādeyim

  Şem	-i 	aşḳa yanmaġa her ṣubḥ u şām āmādeyim

  Yā Rasūlallah saña biñ cān ile dil-dādeyim

  Derdmendim 	āşıḳ-ı bī-çāreyim üftādeyim

  El-amān ey derde dermānım Muḥammed Muṣṭafā

 4 Sebz ü terdir dā�imā naḳş-ı nihāliñ dīdede

  Mürtesimdir ṣūret-i 	aşḳ-ı viṣāliñ dīdede

  Mündericdir peyker-i ruḫsār-ı āliñ dīdede

  Cilvegerdir dā�imā naḳş-ı ḫayāliñ dīdede

  Ḫāne-i ḳalbimde mihmānım Muḥammed Muṣṭafā

18-H 14a



TENKİTLİ METİN 76

 5 Maḳdem-i pākiyle farḳ oldu Ḥanīfā nīk [ü] bed

  Buldu teşrīfi ile iki cihān feyż-i ebed

  Yoḳdur elṭāf-ı kerīmü’ş-şānına ḥadd ü 	aded

  Yā Rasūlallah ġarībiñdir seniñ 	Abdü’ṣ-ṣamed

  Ḳıl şefā	at ey kerem-kānım Muḥammed Muṣṭafā

 19  

  Na�t-ı Seyyid-i Kā�ināt �Aleyhi Efḍalü’s-Ṣalavāt

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Ruḫ-ı ḫurşīdi olup perde-şikāfende-i şām

  Çāk çāk etdi girībānı şeb-i tār-ı ẓalām

 2 Sensin ol mihr-i kerem burc-ı sa	ādet ki seniñ

  Almış Ülker gibi eṭrāfıñı aṣḥāb-ı kirām

 3 Göricek ṭal	atıñı ey meh-i burc-ı raḥmet

  Ḳalmadı ẕerre ḳadar mihr-i felekde ārām

 4 Ṣavt-ı levlāk 	ulüvv-i şeref-i ẕātıñdır

  Seni medḥ eyledi biẕẕāt cenāb-ı 	allām

 5 	İlm [ü] fażlıñ yine maḫṣūṣ-ı cenāb-ı 	izzet

  Nice ḳadriñ ede bu nev	-i beşer istifhām

 6 Sensin 	ālemde emīn-i güher-i vaḥyullāh

  Cebra�īl olsa n’ola vāṣıṭa-i nüzl-i kelām

 7 Bu ḳadar zīneti çarh-i felek-i mīnānın

  Bu 	uluvv-i nesebiñ etmededir hep i	lām

 8 Ḳademiñ baṣmasa ger levḥ-i vücūd üzre seniñ

  Ḳanda olur idi bu 	ālem-i mevcūd be-nām

 9 Dü serānını bu ḳadar bulması ārāstelik

  Şerefiñ 	āleme bildirmek içündür encām

19-H 14b
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 10 Ḫalḳa bildirmek içün şānını Ḫallāḳ-ı ezel

  Verdi bu kevn ü mekān ṭarḥına bu rütbe niẓām

 11 Ḳonmasa noḳṭa-i resm-i ḳademiñ gerdūna

  Ṣafḥa-i 	āleme ḳonmaz idi mevcūd ile nām

 12 Nūr-ı vechiñle aġardı yüzü şems ü ḳameriñ

  Hecriniñ hecri ile giydi siyeh cāmeyi şām

 13 Ey ḳadi serv-i ḫırāmān-ı gülistān-ı merām

  V’ey ruḫu berg-i gül ü yāsemen-i sidre-maḳām

 14 Sensin ol ḥāẕıḳ-ı dil-ḫaste-i ümmet keremiñ

  Göricek ḥāl-i dil-i zārı eder istifhām

 15 	İllet-i mücrime dīnār-ı nigāhıñ  besdir

  Ey ṭabīb-i ezel-i çāre-res-i derd-i enām

 16 Ger cenābıñdan eger olmaz ise luṭf u kerem

  Yine müncer olacaḳ ḥāl-i dil-i pür-ālām

 17 Yoḳ benimçün ezelī dā�ire-i 	ālemde

  Ne 	ibādet ne ḳırā�at ne ḳıyām ü ne ṣıyām

 18 Muḳteżā-yı heves-i nefsime bir çāpük-dest

  Gelicek ṭā	ata dil olmadadır süst-endām

 19 Mümkin olmazsa ḫayālin getirir ḫāṭıra dil

  Çār-sū-yı hevese eylemeden istiḫdām

 20 Seyyi�em defteri leb-rīz desem cā�izdir

  Kār ü kesb etmededir nefs ṣabāḥ u aḫşam

 21 Bu ḳadar nükte-i emvāte-i 	ālem var iken

  Bu hevā-dār göñül olmadı gitdi ilzām

 22 Beni pūşīde eder ḫırḳa-i a	mālim yoḳ

  Ṣarf-ı beyhūde iken bunca nuḳūd-ı eyyām

 23 Elde naḳd-ı 	amelim yoḳ alayım dünyāda

  Günehim setr edecek rūz-ı cezā bir iḥrām
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 24 Yeñemez ṣabr hevā vü hevesi āḫir-i kār

  Eşheb-i nefse ne rütbe eder isem iḳdām

 25 Şahbāz-ı dilimi gülşen-i 	ālemde benim

  Çeşm-i ṣayyādı hevā vü hevesin eyledi rām

 26 Heves-i nefsine geldikde olur dūr-a-dūr

  Süst olur ṭıfl-ı göñül gelse eger vaḳt-i ḳıyām

 27 Ṣuver-i naḳş-ı günāhım 	adede müstaġnī

  Ḥaddi yoḳ ẕerresini resm ede kilk-i ressām

 28 Çoḳ degil etdigim 	iṣyāna göre sulṭānım

  Resm-i cürmümde benim dehri dutarsa erḳām

 29 Böyle bir rütbe hevā-dār-ı hevā-yı hevesim

  Murġ-ı dil bulmada şehbāz gibi istiḥkām

 30 Beni ser-şāre-i ye�s etdi ḫumār-ı günehim

  Aġlamaġla n’ola bu dīdeler olsa iki cām

 31 Nice varsın dehenim tevbe vü istiġfāra

  Dili vābeste ederken yine efsūn-ı ḥarām

 32 Dām-ı zülfiyle şikār eyledi murġ-ı dilimi

  Etmede şāhid-i nefs-i hevesim 	işve-ḫırām

 33 Bu çemenzārda gül-çīn-i merām olmadıḳ āh

  Gülşen-i 	ömrümüze geldi ḫazān ü encām

 34 Eyle luṭfuñdan eyā şāh-ı serīr-i kevneyn

  Bende-i dergehiñ 	Oẟmān-ı Hanīfā-yı bekām

 35 Āl ü aṣḥāb ile evlādıña benden olsun

  Rūz u şeb ṣubḥ u mesā ṭuḥfe-i ikrām selām
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 20  

  Der-gūşmāl-i Nefs-i Ma�ṣiyyet-Heves

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün  

 1 Yeter uyduñ hevā-yı nefse ey cān ü dil-i gümrāh

  	Aceb hīç yoḳ mu sende ḫavf-ı Ḥaḳ şerm-i Rasūlullāh

 2 Yatarsın sen daḫi ġafletde ey ġāfil ṣabāḥ oldu

  Gözüñ aç yoḫsa hīç sūd eylemez maḥşerdeki eyvāh

 3 Bedel bir ḥufre-i pür-hevl olur gül-pister-i ḫvāba

  Ne bir yār-ı muvāfıḳ var ne ḫod bir kendüye hem-rāh

 4 Saña yoḳ berzaḫından ġayrı sūdu cem	-i emvāliñ

  Müsāvīdir ḥużūr-ı Ḥaḳ’da ger dervīş eger kim şāh

 5 Ġurūr-ı cehle çarḫa boy çeker herkes göñül ammā

  Ki fikr etmez zemīne naḳş olur bir gün ḳad-ı kūtāh

 21   

  Der-gūşmāl-i Nefs-i Ma�ṣiyyet-Heves

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün  

 1 Tā-be-key ey nefs-i bed-fercām bilmem ġafletiñ

  Yoḳ Ḥabībullāh’dan şermiñ Ḫudā’dan ḫaşyetiñ

 2 Cevher-i mir�āt-ı iḳbāliñ olur bir gün siyāh

  Bulsa ferr ü tāb-ı İskender ḳadar germiyyetiñ

 3 Aldanıp ālāyişe boy çekme çün serv-i sehī

  Sāye-veş bir gün düşer ḫāke nihāl-i kāmetiñ

 4 Ṣarf-ı maḳdūr etmediñ bir dem rıżā dergāhına

  Ey teġāfül yoḳ mu bilmem mūr-āsā ġayretiñ

 5 Farḳı yoḳ ḥayvāndan eṭvār-ı nā-hemvārınıñ

  Yoḫsa şarṭı böyle mi cārīdir insāniyyetiñ

20-H 15b

21-H 16a
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 6 Yoḳ taḥammül sende tāb-ı şu	le-i cevvāleye

  Sūz-i nīrāna ḥamūl olsun mu tāb-ı ṭāḳatiñ 

 7 	Āḳibet ey cān-ı ḫvāb-ālūde-i ġaflet olur

  Ḥufra-i ḫāke mübeddel pister-i emniyyetiñ

 8 Ey Ḥanīf iḫṭār edip 	iṣyānını ḳıl i	tiẕār

  Tā ola maḳrūn-ı ġufrān-ı Ḫudā ma	ṣiyyetiñ
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MEDHİYYELER

 1  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

 1 Yā Rab şeref-i feyż-i liḳā ḥürmetine 

  Ẕevḳ-i ṭarab-i ḳurb-i ṣafā ḥürmetine

 2 Yā Rab bu şeb-i bü’l-	acebiñ ḥaḳḳı içün

  Ya	nī o meh-i evc-i 	aṭā ḥürmetine

 3 Taḥtında muḳīm eyle şeh-i devrānı

  Sulṭān-ı serīr-i ıṣṭıfā ḥürmetine

 4 Ẕātı ḳıla āfāḳı hemīşe tenvīr

  Ḫurşīd-i cemāl-i Muṣṭafā ḥürmetine

 5 Da	vātım ‘urūc ede semā-i eẟere

  Mi	rāc-ı Rasūl-i kibriyā ḥürmetine

 2  

 Mevlūdiyye 

  Ḥażret-i Risālet-penāh �Aleyhi’s-Selām 

  ve Sitāyiş-i Pādişāh-ı �Ālem

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Bu meclis reşk-sāz-ı maḥfel-i ḳuddūsiyān oldu

  Meger bendān-ı ṣaḥn-ı ḫiẕmeti rūḥāniyān oldu

 2 Bu meclis feyż-i vaṣf-ı mevlid-i şāh-ı dü 	ālemle

  Ḥayāt-efzā-yı efrād-ı gürūh-ı ins ü cān oldu

 3 Bu meclis ṭabla-i bī-ḥadd-i ḫal-kārī-i sükkerle 

  Naẓīr-i encümengāh-ı nücūm-ı āsumān oldu

 4 Bu meclis dūd-ı pīç-ā-pīç-i būy-ı 	ud u 	anberden

  Miẟāl-i sünbülistān-ı behişt-i cāvidān oldu

1-H 16b, M 3a

2-H 16b
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 5 Bu meclis devresi billūr kūze intiẓāmıyla

  Eger olsa ta	ammuḳ ḥavż-ı kevẟerden nişān oldu

 6 Bu meclis içre yer yer micmer-i sīm-i zer-endūde

  Şerār-ı āteş-i ġayretle dāġ-ı aḫterān oldu

 7 Bu meclis ḥālet-i būy-i gülāb-ı 	ıṭr-fersādan

  Ṣafā-baḫş-ı dimāġ-ı zümre-i Kerrūbiyān oldu

 8 Bu meclis ṣavt-ı pāk-i menḳabet-ḫānān-ı mevlidle

  Nevā-gīrā-yı bülbül bir ḥarīm-i gülsitān oldu

 9 Bu meclis feyż-i teşrīf-i hümāyūn-ı kerem-verden

  Şerefler kesb edip maḥsūd-ı gülzār-ı cinān oldu

 10 O şāh-ı tācdār-ı zīb-i evreng-i ḫilāfet kim

  Vücūd-ı cūd-baḫşı māye-i emn ü emān oldu

 11 Cenāb-ı ḥażret-i Sulṭān Maḥmūd-ı felek-mesned

  Zemīn-i āsitānı ḳıble-i ehl-i zamān oldu

 12 Kerāmetdir ki tedbīrindeki ḫāṣiyyet-i te�ẟīr

  Nuḳūd-ı ḥükm-i taḳdīr ile bī-şek tev�emān oldu

 13 O ḫāḳān-ı 	adālet-pīşe şāh-ı şefḳat-endīşe

  Hemīşe iẟr-i peyġamberde sā	ī-i ḥisān oldu

 14 Rıżā-cūy-ı cenāb-ı ḥażret-i Ḥaḳ’dır ki teşrīfi

  Bugün bu meclis-i mevlūda bir ḥālet-resān oldu

 15 Cihānı eyledi ma	mūre evḳāf-ı hümāyūnu

  Cihāt-ı sitteye in	ām-ı pāki bī-gerān oldu

 16 Kemīne baḫşişi envā	-ı in	āmātı cāmi	dir

  Anıñ-çün vaḳf-ı da	vātı cemī	-i merdümān oldu

 17 Żarūret-bīn olan ehl-i veẓāyif 	ahd-i 	adliñde

  Refāh-ı ḥāl-ile 	ayş ü ṣafāda kāmrān oldu

 18 Edip rūḥ-ı Rasūlullāh’a ta	ẓīmāt-ı şāyeste

  Mücedded nice Mevlūd-i şerīfe ḥükm-rān oldu

 19 Ne mümkindir Ḥanīfā bendesi vaṣf eylemek ẕātın

  Süḫanda rütbe-i vālāsı farżā kim 	ayān oldu
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 20 Ne ḳābildir bilinmek ḳadr-i iḥsānı o şāhın kim

  İki dest-i şerīfi māye-baḫş-ı baḥr ü kān oldu

 21 Du	ā-yı devletin taḥrīre me�ẕūn olduġum gördü

  Bi-ḥamdillāh ṣafāsından icābet şādmān oldu

 22 Dedim ṣıḥḥat ile yā Rab erişsin nice mevlūde

  O dem ḥüsn-i ḳabūlü müjde-baḫş-ı sem	-i cān oldu

 23 Cihān ṭurduḳça ṭursun ḳaṣr-ı 	ömrü üstüvār olsun

  Bu ed	iyye baña her rūz u şeb vird-i zebān oldu 

 3  

  Ḳaṣīde-i Der-Sitāyiş-i Pādişāh-ı Felek-dergāh Ebu’l-Fetḥ 

  ve’l-Meġāzī Sulṭān Maḥmūd Ḫān-ı Ġāzī lā-Zālet Şumūsu

  �Adāletühü ilā Āḫiri’z-Zamān 

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ey pādişāh-ı ma	delet-ārā-yı salṭanat

  V’ey şehriyār-ı salṭanat-efzā-yı salṭanat

 2 Olsa per-i hümā n’ola çārūb-ı dergehiñ

  Bālā-nişīn-i şevket-i 	anḳā-yı salṭanat

 3 Oldu kef-i 	adālet ü dest-i 	ināyetiñ

  Şirāze-bend-i cümle-i eczā-yı salṭanat

 4 Mihr-i sipihr-i ma	delet ü māh-ı evc-i 	adl

  Pertev-nümā-yı ṣadr-ı mu	allā-yı salṭanat

 5 Zīnet-medār-ı cebhe-i ḫurşīd-i tāc ü taḫt

  Zīver-dih-i cebīn-i dil-ārā-yı salṭanat

 6 Ey şol vücūd-ı cūd-i mekārim-nümūd ile

  Revnaḳ-nümā-yı mesned-i vālā-yı salṭanat

 7 Bu taḫt ü baḫt-ı salṭanata etdi maḳdemiñ

  Bir ḳat daḫi ser-ā-ser-i ihdā-yı salṭanat

3-H 17b, S 10b

Başlık: “Ḳaṣīde Der-Sitāyiş-i Pādişāh-ı Felek-dergāh ve Ḫāḳān-ı Sikender-şān Sulṭān-ı Cem-nişān es-Sulṭān

ibnü’s- Sulṭān es-Sulṭān el-Ġāzī Maḥmūd Ĥān lā-Zālet Şumūs-ı Re�fetehu ilā Āĥiri’d-Deverān” S
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 8 Sulṭān-ı mülk-i 	ālem ü ḫāḳān-ı muḥterem

  Dādār-ı dehr ü dāver-i Dārā-yı salṭanat

 9 Şāh-ı şecī	-ṣavlet ü memdūḥ-menḳabet

  Kām-ı cihān ü maḳṣad-ı aḳṣā-yı salṭanat

 10 Basṭ-i zemīn-i bārgehi pertev-i kerem

  Ferş-i ḥarīm-i dergehi kālā-yı salṭanat

 11 Bedr-i münīr-i şevket ü nūr-efgen-i felek

  Ḫurşīd-i 	adl ü ġurre-i ġarrā-yı salṭanat

 12 Şevketlü pādişāh-ı felek-destgāh kim

  Tābiş-fezā-yı 	arṣa-i pehnā-yı salṭanat

 13 Sulṭān-ı ma	delet-ger-i Maḥmūd Ḫān odur

  Ḫāḳān-ı ḳudret-āver-i bālā-yı salṭanat

 14 Yek-mıṣra	-ı güzīde-i dīvān-ı ma	delet

  Şeh-beyt-i remz-i ṣūret ü ma	nā-yı salṭanat

 15 Revnāḳ-fürūz-ı şa	şa	a-i āftābdır

  Mānend-i āftāb-ı mezāyā-yı salṭanat

 16 Bir tāze ṭarḥ-ı vādiye düşdü yerā	amız

  Ey şehsüvār-ı sāḥa-i yektā-yı salṭanat

 17 Ṣalsa maḥaldir üstüme ey şāh-ı kāmkār

  Sāye müẓille-i felek-āsā-yı salṭanat

 18 Gül-ġonca-i ümīdime elbet verir küşād

  Bir gün nesīm-i 	āṭıfet-ārā-yı salṭanat

 19 Feyż-āşinā-yı ravża-i iḳbāl olur göñül

  Bir reşḥa verse ebr-i güher-zā-yı salṭanat

 20 Yek naẓra-i 	ināyete muḥtāc olduġum

  Taṣdīḳ eder ḫulāṣa-i ma	nā-yı salṭanat

 21 Oldu melāẕ ü melce�-i ḳalbim Ḫudā bilir

  Zīr-i cenāḥ-ı murġ-ı felek-cāy-ı salṭanat

 22 Kemter nigāh-ı luṭfuñu iksīr bilmişim

  Ey lem	a-gir āyet-i kübrā-yı salṭanat
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 23 Ẕātıñ muḥīṭ-i şevket ü şān olduġun eder

  İẟbāt-ı müdde	ā dür-i yektā-yı salṭanat

 24 Ḥaḳḳā ḫavāṣ-ı ẕāt-ı hümāyūnuñ eyledi

  İkmāl-i ābyārī-i eşyā-yı salṭanat

 25 Ḥükm-i kerāmet-āveriñ ey 	adl ü dād ile

  Şāhān-ı dehre etmede īmā-yı salṭanat

 26 Rūyuñla verdi çehre-i ḫurşīde nūr u fer

  Bī-şekk ü şübhe kāle-i kemḫā-yı salṭanat

 27 Ṣayḳal-peẕīr-i re�y-i münīriñ olup verir

  Yüz ṣūret-i ṣafā bu mezāyā-yı salṭanat

 28 Mümkin midir kemā hüve tavṣīf ẕātıñı

  Ey gevher-i yegāne-i deryā-yı salṭanat

 29 Teng olmasaydı ḳāfiye bu ḫāṭırım gibi

  Teşrīḥ olurdu metn-i dil-ārā-yı salṭanat

 30 	Afv et Ḥanīf-i bende-i dergāh-ı cūduñu

  Ey maẓhar-ı füyūż 	aṭāyā-yı salṭanat

 31 Söz yoḳ ẟenā-yı devletiñe hīç du	ā ḳadar

  Ey beyt-i kām ü Ka	be-i 	ulyā-yı salṭanat

 32 Etdim küşāde destimi ben de ṣafā ile

  Ey ḳıble-i merām-ı ḫabāyā-yı salṭanat 

 33 Tā sākinān-ı 	ālem-i imkānı ser-te-ser

  Tenvīr ede bu mihr-i mücellā-yı salṭanat1

 34 Ol pādişāh-ı 	āleme Mevlā verip devām

  Etsin cihāna ḥaşre dek icrā-yı salṭanat

 35 Tā 	arṣagāh-ı 	izz ü şecā	at muḳīm ola

  Olsun hemīşe şāh-ı tüvānā-yı salṭanat 

1 ser-te-ser: ser-be-ser S
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 4  

 Ramażāniyye 

  Der-Sitāyiş-i Hażret-i Şehinşāh-ı �Ālem Edāmallāhu 

  Ẓılle �Adāletihi �Alā Mefāriḳi’l-Ümem

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Çarḫ ṭutdu Ramażāniyye elinde bir cām

  Şöyle berrāḳ o kim sīm ḳadeḥden daḫi ḫām

 2 Öyle bir ḳaşı kemān māhı edince peydā

  Pīr-i çarḫın n’ola ger olsa ḳad ü ḳāmeti lām

 3 Öyle bir meh bu ki Şa	bānını eyler ta	ḳīb

  Rūze-dārān-ı ġama etdirir elbet bayrām

 4 Oldu meftūnu dil ol şūḫ-ı hilāl-ebrūnun

  N’ola beklerse yolun sāye-ṣıfāt her aḫşam

 5 Meger ol cāmī-i icrā-yı rıżā-yı Bārī

  Semt-i iḫlāṣa eder ḫāṣ ile 	āmā ibrām

 6 N’ola ol mihr-i cihān-tāb-ı celīlü’l-ḳadriñ

  Pertevi verse esās-ı felege istiḥkām

 7 Yāḫud ol nūr-dih-i pençe-i ġarrā ki eder

  Luṭf-ı Mevlā-yı 	uṣāt-ı ümeme isti	lām

 8 Māh şeklinde meger bezmgeh-i ḫvāce-i çarḫ

  Gösterir 	āleme bir sāġar-ı sīmin-endām

 9 Ki be-taḫṣīṣ bu āsūde zamān-ı sā	di

  Etdi bir ḳat daḫi tenvīr 	alā vefḳ-ı merām

 10 Şeh-i devrān-ı felek-mertebe Sulṭān Maḥmūd

  Sāye-i 	ātıfeti mādde-i şevḳ u ġarām

 11 Pādişāh-ı kerem-ālūd ü meh-i maşrıḳ-ı cūd

  Şeh-i ḫurşīd-ḥaşem dāver-i encüm-ḫuddām

 12 İşte naḳl-i ḳudemā işte tevārīḫ-i kühen

  Gelmedi 	āleme bir böyle şeh-i 	ālī-maḳām

4-H 18b



Hanîf Dîvânı 87

 13 Ḳalb-i ṣāfını edip mehbiṭ-i nūr-ı ilhām

  	Āleme maḥż-ı kerem ḳıldı vücūdun 	Allām

 14 Dād-fermā-yı heme milket-i kevn ü imkān

  Tā-be-maḥşer vere Mevlā-yı kerīm aña devām

 15 Ẕāt-ı şāhānesi Allāh’a emānet olsun

  Ola mevcūd-ı mürebbī-i felek emrine rām

 16 Ḫusrev-i nev	-i melā�ik-siyer envār-ı beşer

  Ya	nī ol nūr-ver-i merdümek-i ḫāṣ ü 	avām

 17 Öyle bir pādişeh-i ma	delet-ārādır o kim

  Ḥarekāt-ı felege daḫi verir re�yi niẓām

 18 Kāse deryūze ḳılıp dest-i temennā-yı Ḥanīf

  Da	vet-i ḫayr-ı şehinşāh ile ḳıl ḫatm-i kelām

 19 	Ālemi ḥükm-i hümāyūnu edip āsūde

  Dergehiñde ede pīr-i felegi istiḫdām 

 5  

 Bahāriyye 

  Der-Sitāyiş-i Ḥażret-i Pādişāh-ı Zamān Dāmet Devletuhu İlā 

  İnḳırāzi’d-Deverān

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün  

 1 Geldi leṭāfet-i çemen ebr-i bahār ile

  Döndü cināna bāġ eẟer-i rūzgār-ile

 2 Ver 	arżuḥāl-i sīne-i pür-dāġ-ı ḥasretiñ

  	Arżet maḥallidir o şehe der-kenār ile

 3 Geldi zamānı seyr-i ḥiṣārın amān amān

  Bir tāze şūḫ-ı 	işveger ü şīvekār ile

 4 Bezm-i çemende gör neye dönmüş hezār-ı zār

  Vaḳt-i ḳudūm-i şāh gele intiẓār ile

5-H 19b
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 5 Yāriñ ḫadeng-i nāzı maḥabbet nişānıdır

  Ancaḳ çekilmeyen çile-i ebruvānıdır

 II

 6 Zār etdi şevḳ-i ṣaḥn-ı çemen bī-nevāları

  Güm-geşte-i ḳarār edip āşināları

 7 Şevḳ-i bahār tāzeledi derd-i köhnemiz

  Deryā-dil iken etdi füzūn mācerāları

 8 Raḳḳāṣ-veş o dā�ire-i vaṣla uġramaz

  Pek bī-vefādır 	ahdimiziñ dil-rübāları

 9 Sevdāsı serde āh o hümā-yı melāḥatiñ

  Tā-ber ḳarār etdi dil-i bī-nevāları

 10 Şīrīn sözlüdür o güzel ṭatlı dillidür

  	Uşşāḳı deşt-i miḥnete ṣalsa maḥallidir

 III

 11 Geldi bahār mevsimidir etse şehriyār

  Sāḥil-serāy-ı devlete iḳbāl ile güẕār

 12 Ol dāver-i ġazā-eẟeriñ bunca ḳaṣr-ı pāk

  Çekdi ḳudūm-i ḥażretine vāfir intiẓār

 13 Mümkin degildi ṭāḳat-ı hicrānına velī

  Naḳş-ı ḳudūmuñ etmemiş olsaydı yādigār

 14 Aḳmışdı göñlü ṣu gibi vaṣl-ı kudūmüne

  Aġlar çemende ḫayli zamān oldu cūybār

 15 Fermān-revāy ü pāk-ḥaseb şāh-ı ẕī-neseb

  Maḥmūd Ḫān-ı 	adl ü himem-dād-ı şarḳ [u] ġarb

 IV

 16 Bir pādişehdir ol ki eder reşḥ-i himmeti

  Sīrāb-ı teşne küşte-i derd ü felāketi

 17 Verdi bahār-veş çemen-i 	āleme şeref

  Memdūd-ı luṭfu feyż-i seḥāb-ı 	adāleti
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 18 Yoḳdur zülāl-i maḳṣad-ı devrinde teşne-dil

  Cārī cihāna āb-ı ḥayāt-ı ḥimāyeti

 19 Ābād ḳıldı 	ālemi mi	mār-ı himmeti

  Āfāḳa maḥż-ı luṭf-ı mürüvvetdir 	ādeti 

 20 Ẓıll-ı ẓalīl-i luṭf-ı Ḥaḳ-ı Müste	āndır

  Hem pādişāh hem daḫi ḳuṭb-i zamāndır

 V

 21 Bir pādişeh ki 	āleme luṭfu ziyād ola

  Bir pādişeh ki kārı hemān 	adl ü dād ola

 2 Bir pādişeh ki tābiş-i mihr-i 	ināyeti

  Bezm-i ṣafā-yı 	āleme şem	-i murād ola

 3 Olmaz mı istidāmına ez-cān u dil du	ā

  Yā Rab hemīşe devlet-i 	ömrü ziyād ola

 4 Yā Rab o zīb-i ṭarḥ-ı gülistān-ı şevketiñ

  Güller gibice ġonca-i ṭab	ı küşād ola

 5 Eski du	ācı köhne ẟenā-ver Ḥanīf-i zār

  Olsun du	ā-yı ẕāt-ı 	alāsıyla dem-güẕār

 6  

 Çerāġāniyye 

  Der-Sitāyiş-i Ḥażret-i Pādişāh-ı �Ālem Edāmallahu Ẓılle 

  �Adāletihi �Alā Mefāriḳi’l-Ümem

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Ḫudāvend-i muẓaffer Ḫān Maḥmūd-ı ṣafā-güster

  Sirāc-ı gülşen-i iclāl [ü] sulṭān-ı cihān-ārā

 2 Olur evrāḳ-ı metn-i nuṣrete bu sun	 ser-levḥa

  Vecīhü’d-dehr-i 	ālī-ḳadr sulṭān-ı kerem-pīrā

 3 Cihāna tāb-efgen pençe-i ḫurşīd-i iḥsānı

  Pesendīde şeh-i ṣāḥib-ḳırān-ı mekremet-peymā

6-H 20a
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 4 Olur tāze bahāra feyż-i şevḳ-engīz-i germiyyet

  O zīnet-baḫş-ı tarḥ-ı lālezār-ı 	ālemiñ ḥaḳḳā

 5 Cihāna tābiş-i mihr-i münīri pertev-efgendir

  Anıñ kim feyż-i ṣubḥ-ı luṭfudur necm-i seḥer gūyā

 6 Ferāḥ-engīz-i 	ālem 	işve-bāz-ı şāhid-i luṭfu

  Yedinde rişte-i zerr-i ḥükūmet şāh-ı dehr-ārā

 7 Elinde cām-ı ṣahbā gibi her dem ḫançer-i ālī

  Olur hem-vāre gülşen sūz-i ṭarḥ-ı kişver-i a	dā

 8 O şehdir evc-i 	izz ü nuṣretiñ mihr-i dıraḫşānı

  Kim oldu neyyir-i gülşen-serāy-ı 	ālem-i dünyā

 9 Olur āvīze-i ṭāḳ-ı felek dūd-ı dil-i düşmen

  Olunca nīze-i la	līn-i sertīz ile ḫūn-efşā

 10 Sürūr-ı dil desem şāyestedir kim bu çerāġānın  

  O şāhenşāh olup 	izzet ile tertībe-i fermā

 11 Ola hem-vāre feyż-i cūdu āfāḳa neşāṭ-āver

  Anıñ ḫurşīd-i 	ālem-tāb-ı tīġi meh gibi ber-cā

 12 Olup ṣadr-ı nişīn-i cāygāh-ı şevket ü nuṣret

  Ola dürr-i 	Aden-veş zīver-i tāc-ı çemen-ārā

 13 Anıñ 	ālem-bahā-yı nīze-i yāḳūt-i iclāli

  Olursa vechi vardır ḥayret-efzā-yı dil-i a	dā

 14 Olaldan teşne-baḫş āfāḳa hemçün sāġar-ı gülşen

  Cihāna nūr-baḫş-ı nuṣret oldu ol kerem-peymā

 15 O şehnāz-ı maḳām-ı perde-i iḳbāliñ etmiş Ḥaḳ

  Ṣarīr-i ḫāme-i müşgīn-i nāzın bülbül-i gūyā

 16 O ḫāḳān-ı mekārim-ver o sulṭān-ı cihān-perver

  Olup dürdāne-i yem-pāre-i baḥr-i meserret-zā

 17 Derinde ola bu ḫurşīd-i zer-pūş-i felek ḫādim

  Ede Mevlā hemīşe şehlevend-i 	arṣa-i dünyā

 18 Ede dest-i şerīfinde ilāhī tīġ-i zer-peyker

  Çü naḫl-i ergavān a	dā-yı ḫūn-i eşk ile ifnā
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 19 Ḥanīf aç lāle-āsā vaḳtidir dest-i temennāyı

  Ḳabūle aḳreb etsin nāvek-i gülşen gibi Mevlā

 20 Bu tertībiñ feraḫ-āver olup emr-i ṣafā-baḫşı

  Ola mesrūr-ı mā-fi’l-bāl ḳaṣdıyla bütün dünyā

 21 Bu sāl içre cenāb-ı Kibriyā’dan mültemesdir kim

  Yanıḳdır tāze naḫl-i re�y-i bed-cūyān ser-tā-pā

 22 Olup şemşīr-i 	adli gülşen-efrūz ol şehinşāhıñ

  Bu tertīb-i çerāġānı ḳıla peyk-i ṣafā Mevlā 

 7  

 Ḳaṣīde 

  Der-Nuzūl-i Sefīne-i Kūh-Sekīne der-Żımn-ı Sitāyiş-i Pādişāh-ı 

  Deryā-nevāl Ebu’l-Fetḥ ve’l-Meġāzī Hażret-i Sulṭān Maḥmūd 

  Ḫān-ı Ġāzī Dāmet Devletuhu ilā Āḫiri’z-Zamān

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Cenāb-ı Ḥażret-i Sulṭān-ı baḥr u ber ki maẓhardır

  Hemīşe ḳavl [ü] fi	li pertev-i feyż-i Ḫudā-dāda 

 2 Medār-ı ḳuṭb-i 	ālem baḥr-i mevvāc-ı mekārimdir

  Vücūd-ı cūd-baḫşı mā-ḥaṣal ṣūretde ma	nāda

 3 Şehinşāh-ı cihān Sulṭān Maḥmūd-ı ġazā-pīşe

  Olup ẕāt-ı şerīfi nuṣret-i fetḥiyle mu	tāde

 4 Ne ḳuvvetdir bu kim emr-i ḳażā-te�ẟīri ol şāhıñ

  Yürütdü berde fülkü kūh-ı Ḳāfı rūy-ı deryāda

 5 Sevāḥil cānibiñ ḳaṣd-ı hümāyūnu taḥaffuẓdur 

  Kerāmetle yapıp ḥıṣn-ı revānı baḥr-i ḥażrāda

 6 Bu keştī zīver-i baḥr-i ẓaferdir eyle yā Rabbi

  Hemīşe lenger-endāz-ı selāmet ṭarf-ı mersāda

 7 Uçar ḳuş derdim ammā bādbānı bir ḥicāb oldu

  Baña kim vüs‘ati yoḳdur baḳılsa bāl-i 	anḳāda

7-H 20b
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 8 Dil-i düşmen yıḳıldı ḍarbe-i ṭop-ı ta	arrużdan

  Yapıldıḳça bu keştī bu maḥall-i dehşet-ārāda

 9 Bu ḳalyonun nüzūlün ḳıldı īmā ol şeh-i 	ālem

  Müsellem etmede berde baḥrda ḥükmün icrāda

 10 Degil baḥr üzre keştī şāhid-i fetḥ [ü] ẓaferdir kim

  Bu ṣūretle göründü vech-i mir�āt-ı muṣaffāda

 11 Bu keştī ravżagāh-ı fetḥ ü nuṣret-resm-i dilkeşdir

  Küşād olduḳça reng-ā-reng sancaḳ zīr ü bālāda

 12 Bu fülk-i kūh-hey�et böyledir taḥḳīḳ ammā kim

  Biraz da başlayam vaṣf-ı şeh-i devrānı ta	dāda

 13 Yanında ṣandal olmaz gelse bu fülk-i felek-peyker

  Kenār-ı keştī-i temkīn-i sulṭān-ı melek-zāda

 14 Dümen yekke-süvār-ı ḥükm-i sulṭāna işāretdir

  Yaḫud te�ẟīr-i żabṭa pençe-i fermān ṭuġrāda

 15 Cihānı sintine baş eyler ẓılāl-ı çetr-i iḥsānı

  Ḳurulduḳça ṭınāb-ı zerle her cāy-ı mu	allāda

 16 Bıraḳsa lenger-i temkīni baḥre mevcesi ol dem

  Çemen emvācına olur mümāẟil kūh-i ṣaḥrāda

 17 Felek keştīsi re�yi dümen-i ṣuyundan ayrılmaz

  Selāmet-yāb-ı sāḥildir anıñ-çün her temennāda

 18 	Amūd-ı ṣubḥ-ı ṣādıḳdır sütūn-ı fülk-i tedbīri

  Şafaḳdır bādbānı sāde-ṣūret āl-i kemḫāda

 19 Yetişmez ḥabl-i nuṭḳuñ zevraḳ evṣāfını rabṭa

  Re�īs olsak Ḥanīfā ger muḥīṭ-i şi	r ü inşāda

 20 Elin aç yelken-āsā tā ki eyyāmıñ bulup ersin

  Du	ā keştīsi līmān-ı ḳabūle semt-i a	lāda

 21 Ola vābeste-i ḥablü’l-metīn-i 	urve-i vüẟḳā

  O şāhıñ zevraḳ-ı baḫtı kenār-ı ḥıfẓ-ı Mevlāda



Hanîf Dîvânı 93

 8

  Ḳaṣīde 

  Der-Vaṣf-ı Sulṭān-ı �İnāyet-�unvān Pādişāh-ı Ḫāḳān-nişān 

  Edāmallāhu Mülkehu

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Kerīme mā-melekiñ 	arż eden ziyān etmez

  Hevāsı ol çemeniñ mevsim-i ḫazān etmez

 2 Basīṭ-i bezm-i �üreyyāda gülşen āmāde

  Felekse herkesi ol bezme şāyegān etmez

 3 Eder ta	aşşuḳ eden her nihāl-i gülzāra

  	Alāḳa-i dili pā-bend-i ḥüsn ü ān etmez

 4 Be-cümle ḥarf-i neşāṭ eylemez hīç āmīzeş

  Piyāleyi o kim ārāyiş-i dehān etmez

 5 Belā-yı 	aşḳını īrād eder o tāze güzel

  Bu nuṣḥu 	āşıḳa bir pīr-i nā-tüvān etmez

 6 O bī-vefā güzelin tīr-i çeşm-i mestiyle

  Hemīşe etdigini şūḫ-i mihribān etmez

 7 Eder piyāle-i 	ārı miẟāl-i cām-ı şikest

  Dil ehli ol leb-i la	liñ içün mi ḳan etmez

 8 Cihānda her gül-i sīm 	użvu ḫvāce-i gerdūn

  Miẟāl-i bend-i ḥamā�il o ḥırz-ı cān etmez

 9 N’ola ederse terennüm uṣūl ile bülbül

  Nice o vaṣf-ı ruḫuñ zīver-i lisān etmez

 10 Eder maḥalline ṣarf ol nüḳūd-ı mümtāzı

  Metā	-ı vuṣlatı ol ḫvāce rāyegān etmez

 11 Açıl miẟāl-i gül ey ġonca gülşen içre meded

  Bezimde cām-ı lebiñ ḥalḳa dāstān etmez

8-H 21b
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 12 Gelirse meclise üftādegān taḥassürle

  O medd-i silsile-i āhını revān etmez

 13 Çıḳarsa ol gül-i ra	nā bezimde meydāna

  Ṣabā güẕār-ı ḥarīm-i çemen-sitān etmez

 14 Gezān-ı dil yine çīn-i cebīnidir yoḫsa

  Ḫadengi nāzı dil-i 	āşıḳa nişān etmez

 15 Gelirse bād ile ḫāk-i rehiñ dil-i 	āşıḳ

  Ḫayāli rehrev-i şehrāh-ı İṣfahān etmez

 16 Belī te�ennüsü var līk eder 	adūyu zebūn

  Felek ki luṭfunu ehl-i dile nihān etmez

 17 Şerāfeti bilinir mi ġarīb 	uşşāḳın

  O meh raḳīb ile mādām imtiḥān etmez

 18 Nice bu 	ahd-i şerīfiñ felek ki imżāsın 

  Cerīde-i selefe eymen-i zamān etmez 

 19 Nice felek bu şeh-i tāc-dārıñ 	ālemde

  Yem-i 	aṭāsını istāyiş-i cihān etmez

 20 Nice o pençe-i ḫurşīd-i 	ālem-efrūzuñ

  Fürūġ-ı ṭāli	ini mihr-i āsumān etmez

 21 O şeh ki ḫaṣmını tārāc ol ki etmeyicek 

  Bu seyf-ı ḳāṭı	ı beyhūde dermiyān etmez

 22 Edip zemīni hemān müstefīd-i şebnem-i luṭf

  Seḥerde bülbül eder ġayrısı fiġān etmez

 23 Cihānı feyż-i yem-i 	adli şöyle etdi kim

  Hevā-yı dil heves-i ṣaḥn-ı gül-sitān etmez

 24 Cenāb-ı Ḥażret-i Maḥmūd Ḫān-ı dād-āyīn

  Du	āsını kim anıñ zīver-i zebān etmez

 25 O pādişāh-ı gazā-pīşe nuṣret-efzā kim

  Anıñ cihādını 	ālemde Ḳahramān etmez

 26 Kef-i muẓafferine edemez 	adū ṭāḳāt

  Anıñ kim eyledigi kārı Pehlivān etmez
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 27 Eder cihānı 	aṭāsıyla çarḫa müstaġnī

  Anıñ mürüvvetini Ḥātem-i cihān etmez

 28 Ne gūne düşmen olur kim ḫıdīv-i devrānıñ

  Derinde velvele-i āh-ı el-amān etmez

 29 Ḥanīf-i bende-i dīrīne-i du	ā-perdāz

  Nice sitāyiş-i cūduñla beẕl-i cān etmez

 30 Kim oldu 	āṭıfet-i Ḫusrevāneye şāmil

  Nice o medḥini vābeste-i zebān etmez

 31 Niżām-ı 	ālem olan ẕātı ber-ḳārār olsun

  Felekde kimse anıñ luṭfuna gümān etmez

 32 Ḫudā cenābını āsāyiş-i serīr etsin

  Nigāhını Ḥaḳ anıñ devr-i bendegān etmez

 9

  Der-sitāyiş-i Pādişāh-ı A�ẓam ve Şehin-şāh-ı Mufaḫḫam

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Ḥāmi-i şer	-i Nebī Ḥażret-i Sulṭān Maḥmūd

  Kim odur sāye-i luṭf u kerem Rabb-i Vedūd

 2 Eyleyip şer	-i ḳavīme heme taṭbīḳ-i 	amel

  Etdi aḥkāmı zihī rūḥ-i Rasūlü ḫoşnūd

 3 O şeh-i muḥteremiñ ya	nī be-cāh-ı Ka	be

  Der-i luṭfun ede Ḥaḳ 	āleme cāy-ı mevcūd 

 4 Bāb-ı cūdundan ıraġ etmesin Allāh bizi

  Bende olmaḳdır aña cümleye ḫayrü’l-maḳṣūd

 5 Bu du	ādır heme evrād-ı zebān-ı 	ālem

  Sāye-i luṭfunu memdūd ede Rabb-i ma	būd

 6 Cāndır cismine eyyāmıñ anıñ fermānı

  Rūḥ-ı 	ālemdir o sulṭān-ı mekārim-ālūd

9-H 22b, Ü 9b
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 7 Pāy-ı taḫtında olur mihr ü mehe feyż-āver

  Ferş-i dergāhı ḳumāş-ı felek-i zer-endūd1

 8 Sāyebān-ı keremi etdi cihānı maḥmī

  Mustaẓill-i himemi olmadadır her mevcūd

 9 Māye-i faḫr u mübāhāt-ı dü 	ālemdir bu

  Sa	y-i taḥṣīl-i rıżāsı yetişir 	āleme sūd

 10 Görmedi dīde-i eflāk naẓīrin o şehiñ

  Ṣalalı dehre nigāh-ı naẓar-ı çeşm-i şühūd2

 11 Ḫavf-ı şemşīr-i ṣalābet-ver-i dārāsını gör

  Dād-ḫvāhān olaraḳ gelmede a	dā-yı 	anūd

 12 Bendegāna degil āfāḳa bütün olmadı hīç

  Ḥaḳ bu kim bāb-ı kerīmü’l-keremi ḫod mesdūd

 13 Şimdi hep ẕevḳ [u] ṣafādır felegin eṭvārı

  	Ahd-i cūd u kereminde elem oldu nā-būd3  

 14 ‘Āmdır āleme luṭf u kerem ü iḥsānı

  Ḫāṣdır ṭab	-ı hümāyūnuna her re�fet ü cūd

 15 Heme dünyāya olup feyż-i 	aṭāsı şāmil

  Kerem ü luṭfu cihāna o şehiñ nā-ma	dūd

 16 Pertev-i bārgeh-i şevket ü iclālinden

  Hem zemīn eyledi hem etdi zamān kesb-i su	ūd

 17 Şīve-i mekremeti ḫalḳı ḳodu ḥayretde

  Cilve-i ma	deleti 	āleme oldu meşhūd4

 18 Bende-i dergehi ya	nī bu Ḥanīfā ḳulunuñ

  Da	vet-i ḫayrı eder ṭab	ına her demde vürūd5

 19 	Ālemi eyleye tenvīr ḳudūmü tā kim

  Göstere ḳurṣ-ı mihr ü felek ṭurfa nümūd6

1 ķumāş-ı felek-i: olur aṭlas-ı çarĥ Ü
2 dīde-i: merdüm-i Ü
3 Şimdi: Heme Ü
4 halķı ķodu ģayretde: cümleye ģaķķa ma‘lūm Ü
5 dergehi ya‘nī bu: dergeh-i iclāl Ü
6 mihr ü: mehi bu Ü
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 20 Bāġ-ı gerdūn bula feyżiyle ṭarāvet her dem

  Ḥāl-i 	ālem ola luṭfuyle o şāhuñ āsūd

 21 Bula tanẓīm umūr-ı felek aḥkāmından

  Ola tenvīr fürūġu ile bu ṭāḳ-ı kebūd

 22 Ola menşūr-ı cihān emr-i hümāyūnu anıñ

  Nite pā-bend-i revābıṭ ola bu köhne ḳuyūd

 23 Ḥaḳ bu kim feyż-i demi nuṭḳ-ı Mesīḥā-mānend

  Nice pejmürde-dilān-ı felege verdi vücūd

 24 Ḳurṣ-ı mihr ü meh ola ya	nī çerāġ-ı ḫāṣı

  Ola bī-behre amān merdümek-i çeşm-i ḥasūd1

 25 Feyż-i luṭf u keremi her ṭarafı ede müdām

  Rāyic-i bāġçe-i ḫuld-i berīne maḥsūd2  

 10

  Çerāġāniyye 

  Der-Sitāyiş-i Ḥażret-i Pādişāh-ı Encüm-sipāh ve Şehin-şāh-ı 

  Felek-Dergāh Edāmallahü Te�ālā ve Ebkāhu

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Şehinşāh-ı muẓaffer şehriyār-ı 	adl-i dād-āver

  Ḫidīv-i bende-perver pādişāh-ı ma	delet-güster

  Cenāb-ı Ḥażret-i Sulṭān-ı Maḥmūd-ı mekārim-ver

  Kerem-pīrā himem-peymā 	adālet-kār [ü] Dārā-fer

  Müzeyyen ḳıldı āfāḳı füyūż-ı cūd u iḥsānı

  Ser-ā-pā 	ālem-i dünyāyı el-ḥāḳ etdi nūrānī

1 Ü

2 her ṭarafı ede: eyleye her sūyu Ü

10-H 23a
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 2 Ezelden tā müsellemdir ṣafā ol şāh-ı devrāna

  Verilmişdir füyūż-ı Ḥaḳ o ẕāt-ı şevket-	unvāna

  Neler gösterdi pīr-i çarḫ-ı kec-sāza mülūkāne

  Çerāġ etdi sipihri eyleyip fermān Çerāġān’a

  Olup şādāb-ı cūy-i şefḳati ma	mūri-i dünyā

  Cihān gülzārını sebz ü ter etdi luṭf ile ḥaḳḳā

 3 Ne gūne līk tertīb etdi gör kim bu Çerāġān’ı

  Ne görmüş ne işitmiş miẟlini hīç ādem oġlanı

  Ḳonar mı şimdi inṣāf eylesek ḥayretde insānı

  Meger gördükde yād etmez mi Ādem bāġ-ı Rıḍvānı

  Felek ḥayretde dil fikretde āyā vaḳt-i Ādem’den

  Ḫayāl olmaz bu tertībe gelince mā-teḳaddümden

 4 Elimde kilk-i 	āciz şāriḥ-i metn-i beyān olsa

  Bu tertībiñ ser-ā-pā sebz-i mümtāzı zebān olsa

  Bu ma	nāda ḥaḳīḳat āşikār olsa 	ayān olsa

  Egerçi rūzgār-ı çarḫ-ı kec-revde lisān olsa

  Baña bülbül gibi olmaz mı ede hem-zebān āyā

  Ederdi cān u dilden vaṣf-ı pākiñ ḥaḳḳını icrā

 5 O şāh-ı ẕī-cevādıñ oldu çünkim himmeti cārī

  Ederse vechi vardır reşk-i cennet ṣaḥn-ı gülzārı

  Buña çünki mürebbī oldu nuṭḳ-ı feyż-i āẟārı

  N’ola maḥbūba döndürse çemende nev	-i ezhārı

  Bu tertīb ancaḳ āẟār-ı meserretden 	alāmetdir

  Sülūk erbābını irşāda hem-ḳadr-ı kifāyetdir

 6 Ḫudā feyż ü cūdun dehre yār etsin o sulṭānıñ

  Gül-i ṣad-bergidir gülşen-serāy-ı şevket ü şānıñ

  Cihāna luṭfunu dā�im ede ol şāh-ı devrānıñ 

  Ṣafāya vaḳf edip evḳātını ol ma	delet-kānıñ

  Serīrinde İlāhī dā�im et ol şāh-ı Vālāyı

  Devām-ı devletinde beẕl et inṭāḳ-ı Ḥanīfā’yı
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 11

  Bahāriyye 

  Der-Sitāyiş-i Ḫidīv-i Kerem-güster ve Şehin-şāh-ı Süleymān-fer

  Ce�alallāhu Şemşīre İkbālihi Ṭāli�atün min Meşriḳı’l-Envār

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 I

 1 Verip cihāna şeref mevsim-i hevā-yı bahār

  Ki naḫl-i sūrlara beñzedi hemān eşcār

 2 Açıldı ḫvāb-ı girān-ı 	ademde olmuş idi

  Nigāh-ı dīde-i nergis benim gibi bīmār

 3 Edip nesīm-i ṣabā gülsitān-ı gerdūnu

  Riyāż-ı ḫuldde reşk-āver-i kirār u mirār 

 4 Çemende 	örf-i iżāfet ṭaḳındı ġonca-i gül

  Kitābdan eder oldu mebāḥiẟiñ her bār

 5 Şeh-i bahārıñ olup münfehim müsā	adesi

  Hemīşe boy çekip serkeş oldu serv [ü] çenār

 6 Olup bu vechile pīr-i cihāna ḫayr-ı ḫalef

  Miẟāl-i şūḫ-ı ḫaṭ-āverde buldu bāġ şeref

 II

 1 Edip fütādeyi teşvīḳ bu leṭāfetler

  Bu şīveler bu edālar bu ḳadd ü ḳāmetler

 2 Eder hezār mezāyā-yı sergüzeşti naḳil

  Ḳopardı fitne-i ḥüsnüñ nice ḳıyāmetler1 

 3 Niçin raḳīb ile hem-bezm-i 	ayş olursun sen

  Nic’oldu 	āşıḳınıñ etdigi ṣıyānetler2

 4 Bu tövbeyi edeyim cām-ı mey saña ḳurbān

  Ḳalırsa yanıña bu etdigin feżāḥatler

11-H 23b, Ü 10b

1 nice: begim Ü
2 sen: a şūĥ Ü
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 5 Bizimle seyr-i Ḥiṣār eylesin bu mevsimde

  Eden hücūm-ı ġam-ı yārdan şikāyetler

 6 Leṭāfetiñ edip īmā meger o ġonca-dehen

  Bu ṭavr-ile ṣuyunu buldu cūybār-ı çemen

 III

 1 Bahār kim şerefi naḳd-i rūzgār iledir

  Ṣafā-yı bāġ keẕālik o şīvekār iledir

 2 Çemende şöhret-i gül bülbül-i fütāde ise

  O şehsüvār-ı ḥüsün daḫi ben ġubār iledir

 3 Mütāba	at beli aḥkām-ı yāra müşkildir

  Velī şeref daḫi 	uşşāḳa derd-i yār iledir

 4 Ḫaṭıñ şeref-ver-i ümmīd-vāri-i dil ise 

  Efendi şöhret-i ṣaḥn-ı çemen bahār iledir

 5 Hemīşe peyrev olup vaṣf-ı la	l-ı tābında

  Ki ṣanma ülfetimiz yaluñız hezār iledir

 6 Çemende mūnisidir belki her giyāhımızıñ

  Du	ā-yı devleti şevketlü pādişāhımızıñ

 IV

 1 Ḫidīv-i 	ahd-i melek-ḫū şeh-i firişte-şiyem 

  Melāẕ-ı ümmet ü millet penāh-ı ḫayl-i ümem

 2 Dilīr-i ṭanṭana-baḫş-ı surādıḳ-ı gerdūn

  Yegāne pādişeh-i muḥterem şeh-i ekrem

 3 Ẓalīl-i ẓıll-i Ḫudā mültecā-yı bay ü gedā

  Edā-yı ḥükmü daḫi çarḫa emr-i müstelzem

 4 Felek ḥabāb-ı şehinşāh-ı 	ālem-i imkān

  Sipihr mesned ü encüm ḫadem sitāre ḥaşem

 5 Cihān nüvāz ü heme çāre-sāz-ı ehl-i niyāz

  Hemīşe ṭab	-ı hümāyūnuna kerem mülhem

 6 Cenāb-ı Ḥażret-i Maḥmūd Ḫān-ı 	adl-āyīn

  Sezādır aṭlas-ı çarḫ olsa aña ferş-i mekīn
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 V

 1 Göreydi ya	nī Sikender zülāl-i iḥsānıñ

  Olur mu teşne bir içim ṣuyuna devrānıñ

 2 Netīce ḥaḳ bu ki luṭfuyladır o pādişehiñ

  Bu āb ü tābı çemenzār-ı kevn ü mekānıñ

 3 Ne gelmiş 	āleme bir böyle şāh-ı maḳṣad-rū

  Baḳılsın işte tevārīḫi Āl-i 	Oẟmān’ıñ

 4 Hemān ola o nesaḳ-sāz-ı nüsḫa-i 	āmil

  Rehīn-i maḥfaẓa-i kibriyāsı Mevlā’nıñ

 5 Cenāb-ı Ḥażret-i Ḥaḳ dā�im etsin 	ālemde

  Füyūż-ı mekrümetiñ ol kerīm Sulṭānıñ

 6 Olup hemīşe şeref-baḫş-ı baḫt-ı şevket ü şān

  Fürūġ-ı ma	deletiyle ola çerāġ cihān

 VI

 1 Heme ṣıġār ü kibār ü heme ġanī vü gedā

  Du	ā-yı devletine oldu cümle naġme-serā

 2 Cenāb-ı Ḥaḳ ede feyż-i 	ināyetiñ müzdād

  Bula bu bāġ-ı cihān şefḳatiyle neşv ü nemā

 3 Cihāna rūḥdur aḥkām-ı 	adl ü dādı anıñ

  Hemīşe ḥaḳ bu ki muḥtāc-ı luṭfudur dünyā

 4 Ale’d-devām ola hem-vāre luṭf u iḥsānı

  Cünūd-ı güm-şüdegān-ı cihāna rāh-nümā

 5 Hezār luṭfuna pīr-i felek olup nā�il

  Hemīşe luṭfu ola 	āleme fürūġ-efzā1  

 6 Ḥanīf 	abd-i ża	īfi kemīne ġam-ḫvārı

  Du	ā-yı devleti baḫtından etdi tekrārı

1 Hemīşe emri ola nāžım-ı cihān-ārā Ü
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 12 

  Mevlūdiyye-i Ḥażret-i Faḫr-i �Ālem Ṣallallāhu �Aleyhi ve Sellem 

  ve Sitāyiş-i Pādişāh-ı Ekrem Ẓıllullāhi fi’l-�Ālem  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Zamān-ı maġfiret 	unvān-ı mevlūd-i sa	ādetdir

  Dem-i teşrīf-i sulṭān-ı serīr-ārā-yı 	izzetdir

 2 Cenāb-ı Aḥmed-i Muḫtār-ı ṣāhib-tāc-ı levlākiñ

  Şeref-baḫş-ı vücūd olduḳları āvān-ı devletdir

 3 O ẕāt-ı muḥterem ṣadr-ı bülend-i lī-ma�allah’ a

  Ḫudā’nıñ da	vetiyle mihmān-ı 	izz-i vuṣlatdır

 4 O maḥbūb-ı Ḫudā’nıñ rūḥuna ta	ẓīm içün muṭlaḳ

  Bu meclis menḳabet-pīrā-yı mevlūd-i şerāfetdir

 5 Bu cem	iyyet ki 	uẓmāya veren zīb-i tanẓīmi

  Cenāb-ı Ḥażret-i şāh-ı cihān ṣāhib-velāyetdir

 6 O sulṭān ibn-i sulṭān ibn-i sulṭān şāh ced-ber-ced

  Velī ibn-i velīdir ḳuṭb-i gerdūn-ı kerāmetdir

 7 Şehinşāh-ı cihān Sulṭān Maḥmūd-ı muẓaffer kim

  Vücūdu 	āleme sermāye-baḫş-ı istirāḥatdir

 8 O gündür kim bugün emr-i hümāyūn-ı şeref-baḫşı

  Müretteb-sāz-ı cem	-i mevlid-i şāh-ı risāletdir

 9 Mu	anber şerbet-i sükkerle memlū kūze-i ṣāfı

  Cihāna kendüsin ṭatlı ṣatar ise iṣābetdir

 10 Degildir ṭabla-i ḥal-kārī-i sükker bu meclisde

  Ḳırān-ı sa	d-ı ḫurşīd eylemiş necm-i ṣabāḥatdir

 11 Baḳılsa micmer-i sīmīn u dūd-i 	anber-ālūdu

  Olup kuḥlü’l-cevāhirle mükaḥḥal 	ayn-ı 	ibretdir

 12 Küşāde pençe-i da	vāt ḫūn-ı eşk-i riḳḳatle

  Açılmış lāle-i gül-reng feyż-i bāġ-ı cennetdir

12-H 25a
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 13 Eliñ aç gül gibi sen de Ḥanīfā ḳıl du	ā zīrā

  Bu meclis ravẓagāh-ı ḳuds ile hem-ḳadr-i şirketdir

 14 Müşerref ḳılsın emẟāli ile Ḥaḳ şāh-ı devrānı

  Ḳabūl oldu bu da	vātım benim vaḳt-i icābetdir

 15 Nice mevlūd-i mes	ūda erişsin ẕāt-ı Maḥmūd’u

  Vücūd-ı cūdu her mevcūda iksīr-i 	ināyetdir

 13

 Ḳaṣīde 

Der-Medḥ-i Ḫāḳān-ı Sipihr Cenāb-ı Pādişāh-ı Bülend-elkāb 

Ẓıllu Ẓilāl-ı Raḥmānī Māye-i Emn ü Emān-ı Cihānī es-Sulṭān 

ibn Sulṭān es-Sulṭānü’l-Ġāzī Maḥmūd Ḫān Edāmallāhu Te�ālā 

Ḫilāfetehu ilā-Nihāyeti’z-Zamān  

  Müstef�ilün Fe�ūlün Müstef�ilün Fe�ūlün 

  Mef�ūlü Fā�ilātün Mef�ūlü Fā�ilātün

 1 Ey ẓıll-ı Kird-gārī vey reşk-i tāc-dārī

  Emriñ cihāna cārī fermān efendimiñdir

 2 Ey pādişāh-ı 	ālem vey tācdār-ı ekrem

  	Ālem saña müsellem devrān efendimiñdir

 3 Ey dāver-i melek-ḫū muḥtācıñız Arisṭo

  Dil-ḫastegāna her sū dermān efendimiñdir

 4 Dādār-ı mülk ü millet eşheb-süvār-ı şevket

  Şāh-ı şecī	-i ṣavlet meydān efendimiñdir

 5 Gülzār-ı salṭanatda bostān-ı merḥametde

  Meydān-ı ma	deletde çevgān efendimiñdir

 6 Sulṭān ibn-i sulṭān Maḥmūd Ḫān-ı zī-şān

  Dersem nizām-ı ekvān çespān efendimiñdir

 7 İkbāl-i tāc-dārī  iclāl-i baḫtiyārī

  İkmāl-i kāmkārī  şāyān efendimiñdir

13-S 11b
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 8 Ḫurşīde tāb-ı şöhret verdi rikāb-ı şevket

  Bī-iştibāh u minnet 	unvān efendimiñdir

 9 Etsin ḳalem ziyāde taḥmīdini ifāde

  Bil ki per-i hümāda cevlān efendimiñdir

 10 Peygamberiñ vekīli Ma	dūmdur ‘adīli

  Güm-geşteler delīli Burhān efendimiñdir

 11 Her mihr-i 	ālem-ārā rūşen çerāġıdır tā

  Her bir ṭalebde zīrā iḥsān efendimiñdir

 12 Āẟāra raġbet etmek neşr-i 	adālet etmek

  Eslāfı sebḳat etmek her ān efendimiñdir

 13 Ta	bīr-i bī-miẟāle pīrāye-i kemāle

  Neşr-i heme me�āle 	irfān efendimiñdir

 14 Her cevher-i senīme eşbāhı da 	adīme

  Her bir dürr-i yetīme 	ummān efendimiñdir

 15 Yoḳ ḳāfiyemde vüs	at bāzū-yı dilde ḳuvvet

  Ancaḳ nigāh-ı şefḳat erzān efendimiñdir

 16 Kūyuñda pādişāhım cān u dil ü nigāhım

  Şimdi odur güvāhım mihmān efendimiñdir

 17 Derviş-i bī-nevādır dilrīş-i cān-fezādır

  Sen şāha bir gedādır ‘Oẟmān efendimiñdir

 14

  Bahāriyye 

  Der-Tavṣīf-i Ḥażret-i Sulṭān-ı İskender-�unvān Edāmallāhu 

  Ẓılāle İrşādihi �Alā Mefāriḳı Ehli’z-Zamān

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün  

 1 Enfās-ı ṣabā gülşene naḳş-ı dil ü cāndır

  Emvāt-ı arāżīne demi rūḥ-ı revāndır

14-H 25b, Ü 12a
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 2 Biñ nāz ederek maḳdemi ol şāh-ı bahārın

  Ṭarḥ-ı gül-i gülẓāra 	aceb feyż-resāndır

 3 Beyhūde degil etse de şāyeste-i zīnet

  Gülzār ki ḥayret-zede-i ceyş-i ḫazāndır

 4 Etmiş idi hecriñle ṣafāya göñül imsāḳ

  Gūyā ki teselsülde hilāl-i Ramażāndır

 5 Gel bād-ı seḥer gülşene ver 	ayn-ı leṭāfet

  Nergisler esīr-i elem-i ḫvāb-ı girāndır

 6 Bulsun ḳademiñle yine tesliyyet-i ḫāṭır

  Hicrān ile ḥāl-i dil-i dīvāne yamandır

 7 Gel bāġa ki ey müjde-i teşrīf ġubārıñ

  Kim sürme-i çeşm-i dil-i her müntaẓırāndır

 8 Gel eyle kerem gülşene ey nükhet-i vuṣlat

  	Arż-ı ḳademiñ kim şeref-i muḥteremāndır

 9 Hicrānını dil eyleyemez şöylece taḳrīr

  Ben her ne dedimse saña vāḳī	i beyāndır

 10 Hecriyle nesīmiñ ne elem çekdi bu gülşen

  Teşrīf-i şeref-sāzına vāfir nigerāndır

 11 Ḳıl bezme ḳadem-rence ki gülşende ġamıñla

  Peymānelerin baġrı leb-ā-leb ṭolu ḳandır1  

 12 Bezm-i çemeniñ ya	nī müretteb bu niẓāmı

  Sermāye-i cem	iyyet-i erbāb-ı dilāndır

 13 Eṭvār-ı şitānıñ nice demdir ki çemende

  Āzürdesi her merdüm-i yaḫşi vü yamandır

 14 Hep sāye-i naḫl-i çemeniñ oldu esīri

  Kim her birisi ya	nī filān ibn filāndır

 15 Yüz vech ile derlerse sezādır yine yārān

  Gülzārıña ki ārāste-i tāze fidāndır

1 Her bezm-i ŝafā bezm-i çemende elemiñle  Ü
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 16 Şimden girü her servi ki devr-i şeh-i gülde

  Āzāde-ser-i ġā�ile-i fikr ü gümāndır

 17 Ṣaḥn-ı çemeniñ feyż-i dem-i ṣubḥ ile gūyā

  Her bir varaḳı ma	rifet-i Ḥaḳḳı beyāndır

 18 Bülbül ki edip bāġda biñ derd ile efġān

  Gör menḳabe-gūyende-i her ġonca-dehāndır

 19 Gül-gonca-i gülşen yine oldu şeref-ārā

  İncāz-ı va	d bülbüle bilmem ne zamāndır

 20 Ger eylese de ahdine ıṣrāra teyaḳḳun

  Vallāhi yalandır sözi billāhi yalandır

 21 Eş	ārın 	aceb feyż-i bahārıñ eẟeriyle

  Her cünbüşü sermāye-i tefrīḥ-i cihāndır

 22 Germiyyetini buldu zihī sūḳ-ı emelde

  Yer yer çemeniñ sāyesi mevḳūf-i bütāndır

 23 Her serv-i ḳadiñ pāyına düş sāye miẟāli

  Şimden gerü ḫūnābe-i eşkim seyelāndır

 24 Sevdā-yı dile geşt ü güẕār olmadı çāre

  Bir āteşe beñzer o ki sīnemde nihāndır

 25 Feyż-āver olursa n’ola ger gülşene ḫāmem

  Kim vāṣıf-ı midḥat-eẟer-i şāh-ı cihāndır

 26 Nuṭḳum n’ola bülbüllere olsa sebaḳ-āmūz

  Vaṣf-āverī-i gül-ġonca-i gülzār-ı cināndır

 27 Ol dād-veri eyledi ḫāmem yine ta	rīf

  Kim zīb-ver-i bāġçe-i şevket ü şāndır

 28 Ol feyż-i şeref-sāz-ı gül-i gülşen-i dehriñ

  Bülbüllere evṣāfı daḫi vird-i zebāndır1  

 29 Eflāk-ı ḥaşem pādişeh-i kān-ı kerem kim

  Sükkān-ı semā medḥine merbūṭ-ı lisāndır

1 Kim bülbüle de vaŝfı meger  Ü
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 30 Dārā-yı cihān pādişeh-i ma	delet-āyīn

  Ed	iyyesine ins ü melek naġme-künāndır

 31 Ol maḳsem-i erzāḳ-ı ināmıñ ki hemīşe

  Aḥkām-ı şerīfi ṣu gibi dehre revāndır

 32 Ol pādişeh-i ma	delet-ārā-yı zamānıñ

  Devriñde elem ḥaḳ bu ki bī-nām ü nişāndır

 33 	Ahd-i kereminde o şeh-i nādire-dānıñ

  Hem-vāre ṣafā sīret-i maḫlūḳ-i cihāndır

 34 Her emr-i şerīfi o şeh-i nükte-şināsıñ

  Hem rūḥ-i cihān hem şeref-i kevn ü mekāndır

 35 Şemşīr-i ṣalābet-veri şol mertebe ser-tīz

  Kim ya	nī 	adūnuñ işi īfā-yı emāndır

 36 Eyler keremi ādemi aṣvāba delālet

  Ḫıżr-ı himemi rāhber-i güm-şüdegāndır

 37 Ḥaḳḳā o şeh-i dād-ger-i ma	delet-āyīn 

  Hem 	abd-i kemīn-perver ü hem nādiredāndır

 38 Yüz sürmede ancaḳ der-i elṭāfına devlet

  Kim bārgehi secdegeh-i cümle şehāndır

 39 İṭnāb-ı süḫan etme du	ā eyle Ḥanīfā

  Tā ins ü melek na	ra-i āmīn-zenāndır

 40 Şāyeste ola vaṣfına yoḳ bende o güftār

  Maḳṣūd hemān ḳulluġumu şerḫ ü beyāndır

 41 Ḫaḳān-ı felek-mertebe kim ṣıdḳ ile ḥālā

  Ed	iyyesi evrād-ı dil-i pīr ü civāndır

 42 Ṭursun o şeref-sāz-ı gül-i gülşen-i şevket

  Mādām ki pīr-i felegin ḳaddi kemāndır1

 43 Ya	nī ki vücūdu o şehiñ 	āleme cāndır

  Dā	ī-i der-i āṭıfeti cümle kesāndır

1 Ṭursun: Olsun Ü
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 15

  Der-Tavṣīf-i Ṣurḥ-i Mu�allā-ṭarḥ-ı Şāh-ı Felek-cāh Pādişāh-ı 

  �Adālet-penāh Edāmet Salṭanatuhu İlā Āḫiri’z-Zamān1 

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün   

 1 Bu zībā mevżi	-ı zībendeniñ şevketlü ḫünkārım

  Sezādır ġıbṭa-senci ṣaḥn-ı gülzār-ı cinān olsa

 2 Miẟāliñ mihr-i 	ālem-tāb taṣvīr etmeden 	āciz

  Felekde aḫẕ-i resmin etmege āyīne-dān olsa

 3 Bunuñ bir naḳşınıñ bir bergine mānend olur ṣanma

  Ne deñlü dilber-i gül-çehrede isterse ān olsa

 4 Bunuñ bir naḳşınıñ olmaz naẓīri pīş-i naẓrımda

  Bu gülşende hezārān gül-	iẕār-ı dil-sitān olsa

 5 Müsellem ṭāḳ-ı pāki ḳavs-ı çarḫa eyler istiġnā

  Olursa bāri dilber böyle bir ḳaşı kemān olsa

 6 Ḫam-ı gīsū-ṣıfat medḥinde pīç-ā-pīç ederdim ger

  Edā-yı vaṣfına vādī-i ḫāmem şāyegān olsa

 7 Ne ma	nālar vereydi şāh-beyt-i ṭāḳına el-ḥaḳ

  Egerçi kilk-i ter mā-fi’ż-żamīre tercemān olsa

 8 Ferāmūş ettirirdi ġoncayı ne-şküfte bir bālī

  Çemende bülbülāna midḥati vird-i zebān olsa

 9 Şeker çignetmeyi ta‘līm ederdim ḥaḳḳ-ı vaṣfında 

  Benimle ṭūṭī-i ḫoş-lehce bir kez imtiḥān olsa

 10 Olurlar vaṣfınıñ biñ naḳd-i nuṭḳuyla ḫarīdārı

  Egerçi ḥaḳḳ-ı vaṣfı ḫalḳ-ı dehre rāygān olsa

 11 Ṭoḳuzda bir kitāb-ı vaṣfını icmāl eder ṣanma

  Varaḳ-ḫānı varaḳ-ḫānānı daḫi āsumān olsa

 12 Naẓīr olmaz felekde bezm-i vālāsı �üreyyā’ya

  Bu ḳaṣrıñ cālisi ol pādişāh-ı Cem-nişān olsa2 

15-H 26b, S 12b 

1 Ķaṣīde Der-sitāyiş-i Ŝurģ-i Mu‘allā-Ṭarģ-ı Şāh-ı Felek-cāh ve Pādişāh-ı ‘Adālet-Dest-gāh Edāmallāhu Te‘ālā 
Binā-yı İķbālihi Yevmi’l-İntibāh S

2 vālāsı Süreyyā’ya: vālā-yı Süreyyā’ya S
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 13 Degil ṣaḥn-ı cināna belki ferş-i 	arşa nāz eyler

  Şu dem kim ya	nī ṣadr-ārāsı sultān-ı cihān olsa

 14 Kemāl-i vaṣfı gūş-i çarḫa zīnet-baḫş olur ol dem

  Derūnunda ṣadef-mānend ol dürr-i girān olsa

 15 Açardı 	āleme güller gibi i	lān ederdi hep

  Derūn-i ġoncada ger böyle bir sırr-ı nihān olsa

 16 Cenāb-ı Ḥażret-i Sulṭān Maḥmūd-i felek-mesned

  Revā dergāhınıñ ḫuddāmı ḫayl-i ḳudsiyān olsa

 17 Melek-ḫū ol şeh-i 	ālī-tebāra taḫtgehdir bu

  Revā çārūb-dār-ı bābı cünd-i āsumān olsa

 18 Olur dāmen-keşīde bāġ-ı dehriñ derd-i nāzından

  Maḳām-ı ḫiẕmetinde serv-i dāmen dermiyān olsa

 19 O şāhıñ ya	nī teşrīf-i hümāyūnuyla el-ḥāṣıl

  Mübāhātiñde lāyıḳdır müşārün-bi’l-benān olsa

 20 Ẓılāl-ı feyż-i ẓıllullāh ile revnaḳ-pezīr oldu

  Hümā-yı şevkete ḥaḳḳā sezādır āşiyān olsa

 21 Ġubārın müşk-ter eylerse ta	rīfin ḫaṭā eyler

  Egerçi ḳāṣıd-ı endīşede tāb ü tüvān olsa

 22 Ede Ḥaḳ sāye-i luṭfun o şāhıñ 	āleme memdūd

  Olursa vaḳt-i eymen böyle bir vaḳt-i emān olsa

 23 Ṣafāsın Ḥaḳ füzūn eyyām-ı 	ömrün eylesin efzūn

  Du	āsı şāyegāndır böyle vird-i ins ü cān olsa

 16 

  Ḳaṣīde

  Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün  

 1 Ḫaddiñ gül-i bāġ-ı āl-i devlet

  Ḳaddiñ şeref-i nihāl-i devlet

16-H 27b
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 2 Çün Ka	be eyā vāḥid-i devrān

  Kūyuñ şeref-i ricāl-i devlet

 3 Vechiñ eẟer-i kitāb-ı iḳbāl

  Ebrūların oldu dāl-i devlet

 4 Āyāt-ı taḥiyyetinden etsin

  Ḫvāhişger-i nīk fāl-i devlet

 5 Ey Dāver-i bī-miẟāl-i 	ālem

  Ey Āṣaf-ı Cem-ḫiṣāl-i devlet

 6 Hep ḫān-ı 	ināyetiñde buldum

  Buldumsa eger nevāl-i devlet

 7 ‘Aks etse olur naẓīr-i ẕātıñ

  Āyīnelere cemāl-i devlet

 8 Oldum ne ḳadar ḥarīṣ-i rü�yet

  Buldum o ḳadar cidāl-i devlet

 9 Faṣlı bir alay ẟümū‘-ı naḫsıñ

  Taḳviyyet-i perr ü bāl-i devlet

 10 Hecriñle dil-i heves-şi‘ārım

  Pes-mānde-i viṣāl-i devlet

 11 Ey cūy-i kerem ḥarīmiñ oldu

  Ser-çeşme-i pür-zülāl-i devlet

 12 Dervīşligi bıraḳma elden

  Bul devlet ile mecāl-i devlet

 13 Dünyāda vü āḫiretde Mevlā

  Versin saña bī-melāl-i devlet

 14 Bir ṣūretiñ olma dil-firībi

  Ey vāḳıf-ı ḥāl ü ḳāl-i devlet

 15 Küstāḫlıġım kerem ḳıl ‘afv et

  Ey mā-ṣadaḳ-ı ḫayāl-i devlet

 16 Ḥaḳ saña vere iki cihānda

  İḳbāl-i ḳavī kemāl-i devlet
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 17 Ḥaḳḳımda olan du	ālarımda

  Me�mūldür ittiṣāl-i devlet

 18 Serşārluġıñ maḥalli yoḳdur

  Maṭlūbdur i‘tidāl-i devlet

 19 Çift olmaz ise bizimle vuṣlat

  Tek olmasun infiṣāl-i devlet

 17

  Müseddes  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Naḳş-ı ṣuveri terk edip āyīne-i dilden

  Bir feyż-ile oldum yine reşk-āver-i gülşen

  Bu ni‘met-i ‘uẓmāya ki şāyeste degilken

  Minnet Ḥaḳ’a sermāye-i devlet bilerek ben

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim 

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim1  

 2 Dil-bende olup bir şeh-i memdūḥ-ṣıfāta

  Taḳdīr ise teklīf mi var ġayrı necāta

  Bu yoḳluḳ ile ḳandı göñül āb-ı ḥayāta

  Bu beyt ile 	unvān verile levḥ-i berāta

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim2  

 3 Biñ cān ile fersūde ḳılıp dest-i recāyı

  Buldum şeb-i ẓulmetde seḥer-gāh-ı ṣafāyı

  Gör ḥaḳḳıma taḳdīr olan elṭāf-ı Ḫudā’yı

  Ben bende-i nāçīzine ḳıldı bu 	aṭāyı

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim

 4 Bir vech ile buldu çemenim reng-i ṭarāvet

  Yoḳ ravża-i cennetde daḫi andaki ḥālet

17-H 28a, Ü 6b, S 7a

Der-Aḥvāl-i Ĥod Ü: Müseddes Berāy-ı Teşekkür-i Me’mūriyyet S 

1 ‘uzmāya: vālāya Ü, S

2 āb-ı ḥayāta: ḳandı necāta Ü  /  kandı ḥayāta S
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  Bu ni‘met-i vālāya edip feyż-i 	ināyet

  Çoḳ şükr ola Ḥaḳḳa yoġ iken bende liyāḳat

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim1 

 5 Ṣad şükr ola kim ‘āṭıfet-i luṭf-ı Ḫudā’dan

  Bu serzede-i şefḳat ü in	ām-ı ‘alādan

  Ma	dūm idi iḳdār bu ben 	abd-i ḫaṭādan

  Memlū ise ḳalbim n’ola envā	-ı ṣafādan

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim

 6 Ben 	abd-i ḫaṭā-pīşe ki maġlūb-i hevāyım

  Bu ṭavr ile bu devlete ḥāşā ki sezāyım

  Ben cān ile cūyende-i elṭāf-ı 	aṭāyım 

  Kim ḫādim-i ḫüddāmī-i maḥbūb-i Ḫudā’yım

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim

 7 Olduḳça bu bāb-ı kereme cān ile çāker

  Sernāme-i a	māl bula zīnet ü zīver

  Elbet bu gedāluḳ beni de kāmver eyler

  ‘Acz etmededir şükre zebān-ı ḳalem-i ter

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim

 8 Çārūb olursa n’ola bu dergehe müjgān

  Kim bārgeh-i luṭf u 	aṭādır aña 	unvān

  Oldum kerem ü fażl-ı Ḫudā’dan buña şāyān

  Her mūy-ı tenim olsa n’ola şükr ile gūyān

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim

 9 Elṭāf-ı Ḫudā müntesibidir o gedāyān

  Kim bende-i nāçīzī-i peyġamber-i zī-şān

  Bu yolda fiġāndır sebeb-i māye-i şādān

  Bu ‘ıyde n’ola etsem eger cānımı ḳurbān

1 reng-i: būy-ı  Ü, S
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   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim

 10 Etdim reh-i ġamda telef-i māye-i ḳudret

  Etmese n’ola Ka	be-i maḳṣūda ‘azīmet

  Dāmānımı ḫūn eyleyerek girye-i ḥasret

  Sermāye-i devlet yetişir baña bu ḫiẕmet

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim

 11 Oldumsa eger ben daḫi bir bende-i ġamgīn

  Ser-melce-i dünyādır o bāb-ı kerem-āyīn

  Manẓūmemi teẕhīb-i şeref eyledi tezyīn

  Faḫr eylese maḥşerde n’ola dīde-i ḫūnīn

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim

 12 Minnet Ḥaḳ’a ṭıfl-ı dil olup bir şehe bende

  Kim pādişahān olmuş aña 	abd-i fikende

  Ma	dūm ise ey dīde liyāḳat yine sende

  Yoḳ buḫl eẟeri luṭf-i Ḫudā-yı zū-minende

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim

 13 Bir ḳāfile kim reh-rev olur semt-i Ḥicāz’a

  Kim ya	nī küşāyiş veririm ‘ıḳd-ı niyāza

  Ruḫṣat düşüp oldum da dil-i menḳabe-sāza

  İẟbāt-ı vücūd etdi düşüp sūz u güdāza

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim

 14 Her ḳāfile kim ‘āzimidir Ka	be-i kāmıñ

  Maḥmūl-i recāsı bu dil-i nā-be-sezāmıñ

  Pāmāli ise dil eger ol cünd-i kirāmıñ

  Ser-maṭla‘ıdır beyt-i dilārā-yı merāmıñ

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim
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 15 Bī-ḥadd ẟenā luṭf-i Ḥaḳ’a minnet-i efzūn

  Maḥzūn iken ekdār ile oldum yine memnūn

  Ol leylī-i ḥüsne dil-i şeydā ola mecnūn

  Reşk etse n’ola aña hezār ‘aḳl-ı Felāṭūn

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim

 16 Minnet Ḥaḳ’a kim oldu Ḥanīfā dil-i ġamnāk

  Bir ḫādim-i ḫüddām-ı şeh-i kişver-i levlāk
  Ḫākiyyetime reşk eder olsa n’ola eflāk

  Bu yolda edersem n’ola bu sīnemi der-ḫāk

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim

 17 Ben gerçi bu eṭvār ile bir 	abd-i saḳīmim

  Līkin naẓar-endāz-ı füyūżāt-ı ‘amīmim

  Cūyende-i elṭāf-ı Ḫudāvend-i kerīmim

  Bu beyti nüvisende-i elvāḥ-ı nesīmim

   Mensūb-ı gedāyān-ı Rasūl-i ẟaḳaleynim

   Ḫiẕmetver-i sükkān-ı Ḥarīm-i Ḥaremeynim

 18

  Ḳaṣīde

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Bir meh-i 	ālemiñ iḳbāli olup bedr-i tamām

  Evvelinde Ramażān ayınıñ etdiñ bayrām

 2 Bir vücūd-i kerem-ālūdu Ḫudā etdi bu dem

  Revnāḳ-ı ṣadr-ı himem zīb-ver-i gūşe-i kām

 3 Oldu ‘ıyd üstüne ‘ıyd ol meh-i nev kim el-ḥaḳ

  Olıcaḳ devlet ü iḳbāl ile ẕātı be-merām

 4 Ya	nī Ẕü’l-ḳadr-i celī menḳabe-baḫş Abdullāh

  Şeref-i cümle selef nādire-dān ü fehhām

18-H 30a
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 5 Nükte-pīrāy-ı 	aṭā ḳadr-şinās-ı büleġā

  Nāẓım-ı naẓm-ı niẓām-āver-i genc-i in	ām

 6 Görse terkīb-i rubā‘ī gibi çār ebrūsın

  İ‘tirāf eyler idi cürmüne kilk-i Ḫayyām

 7 Ḳul eder kendisine ādemi ḥüsn-i ḫulḳı

  Nigehi etmede vaḥşetdeki āhūları rām

 8 Ne ḳadar eyleseler ‘arż-ı beyān-ı vāḳi‘

  Ehl-i dil olmadadır farṭ-ı süḫan da ithām

 9 Līk vallāhi degil öyle ki etsin ṭab	ım

  Baña taḳrīb-i meṣāliḥ ile sevḳ-i ibrām

 10 Ben anıñ bende-i dīrīne-i efgendesiyem

  Dergehi ḫiẕmetidir baña şeref-baḫş-ı tamām

 11 Āṣafā dād-ı kerem-güster-i Dārā-ḳadrā

  Maṭla‘-ı ṣubḥ-i celī mā-şeref-i maḳṭa‘-ı şām

 12 Da	vet-i ḫayrına maṣrūfdur ey Ḫusrev-i ‘aḳd

  Naḳd-i nuṭḳum ne ḳadar bulsa revāc-ı eyyām

 13 Dil seniñ kendü ḳuluñ bende-i fermānıñdır

  Ṭavrı da Ḥaḳḳ-ı ‘ubūdiyyetiñ eyler īhām

 14 İḫtiṣār et süḫan i başla du	āya şimdi

  Etme taṣdi‘ o kerem-perveri zīrā encām

 15 Yine sen Ḥaḳḳ-ı ẟenāsında edersiñ taḳṣīr 

  Ne ḳadar eyleseñ ey ḫāme-i ter diḳḳat-i tām

 16 Ḥaḳ füzūn eyleyip iḳbālini ol dādgeriñ

  Eyleye dā�im ü ẟābit anı Rabb-i ‘allām

 17 Beni luṭf eyle ḳıyās eyleme sā�irlere kim

  Verdim ed‘iyyeñe ben mā-ḥaṣal-i 	ömri tamām
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 19

  Müseddes

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün  

 1 Ḫūn etmeyem dimāġ-ı dili hecr-i cām içün

  Āh etmeyem felekde o kendi ṣafām içün

  Rāh-ı ṣafāya baḳmam ümīd-i peyām içün

  Düşdüm bu fikre ben daḫi 	ālemde nām içün

  Çünkim ḳażā cefā eder 	uşşāḳa kām içün

  Ben de murādım istemeyem intiḳām içün

 2 Ey cān ü dil bu vādī-i serdīde yād ediñ

  Nā-kāmlıḳ ṣafāsını dilde ziyād ediñ

  Her dem ḫilāf-ı ‘aṭf-ı dil-i nā-murād ediñ

  Ḥaḳḳımda siz bu beytim ile iştihād ediñ

  Çünkim ḳażā cefā eder 	uşşāḳa kām içün

  Ben de murādım istemeyem intiḳām içün

 3 Bir kām içün nedir felege bunca ser-fürū

  Gel nev-‘arūs maṭlabına olma dil-rübū

  Oldu şikest meclis-i ‘ayşımdaki sebū

  Dāl-i sa	ādetiñ midir ey çeşm ü dil ne bu

  Çünkim ḳażā cefā eder 	uşşāḳa kām içün

  Ben de murādım istemeyem intiḳām içün

 4 Geçdim o ẕikr-i fāsid ile kāmdan daḫi

  Çekdim elim ümīdver-i ḫāmdan daḫi

  Siz de ḫabīr oluñ ki bu ibhāmdan daḫi

  Geçdim o maḳṣad-ı dil-i bī-nāmdan daḫi

  Çünkim ḳażā cefā eder 	uşşāḳa kām içün

  Ben de murādım istemeyem intiḳām içün

 5 Vābeste-i tevekkül edip pençe-i dili

  Bu sāzkār-ı çarḫ ile ḳırduḳ yine teli

  Söylet Ḥanīf o nālekeş-i ṭab	-ı bülbüli

  Yılda aña da çoḳ görür oldu birer güli

  Çünkim ḳażā cefā eder 	uşşāḳa kām içün

  Ben de murādım istemeyem intiḳām içün

19-H 30b
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 20

  Taḫmīs 

  Mefā�ilün Mefā�īlün Fe�ūlün 

 1 Görünmez dīdeden ẓālim nihānsın

  Perī-peykersin āşūb-ı cihānsın

  Benim tā meşrebimce nev-civānsın

   A kāfir n’eyleyem pek bī-amānsın

   Hemān ġamzeñ gibi nā-mihribānsın

 2 Olursuñ āşinā her bed nihāda

  Cefāñ 	uşşāḳıña olur ziyāde

  Naẓīriñ gerçi yoḳ ḥüsn ü bahāda

   A kāfir n’eyleyem pek bī-amānsın

   Hemān ġamzeñ gibi nā-mihribānsın 

 3 Unutduñ mı Ḥanīfā derd-mendiñ 

  Ḳuluñ ḳurbānıñ 	abd-i müstemendiñ

  Seniñ bu ḥüsn ile yoḳdur menendiñ

   A kāfir n’eyleyem pek bī-amānsın

   Hemān ġamzeñ gibi nā-mihribānsın

 21

  Terkīb-bend-i Buleġā-pesend  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 I

 1 Ġam-ı ḫaṭṭıñla esīr-i şeb-i tār oldum ben

  Evvel āyīne iken şimdi ġubār oldum ben

 2 Meh gibi münḫasif-i fürḳat-ı yār oldum ben

  Yine āşüfte-i hicrān-ı nigār oldum ben

 3 Mūnis-i bezm-i ġam-ābād-ı figār oldum ben

  Bu köhen ḫānede serşār-ı ḫumār oldum ben

 4 Āteşimden felege şu	le-niẟār oldum ben

  Meh-i rūze gibi hecriñle nizār oldum ben

20-H 31a

21-H 31b
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 5 Ey ṭabīb-i dil ü cān sen beni bīmār etdiñ

  N’eyledim ben saña kim her demimi zār etdiñ

 II

 1 Fen-i hicrāna ne tīz oldu o şīrīn üstād

  Eyleyip bendesini deşt-i belāda Ferhād

 2 Hedef-i cānım olup tīr-i cefāña ābād

  ‘Āḳıbet oldu göñül hecriñ ile ġam-mu‘tād

 3 Etdi ḳaṣr-ı dilimi bād-ı miḥenle berbād

  Ben kime eyleyeyim çarḫ-ı felekden feryād

 4 Ey ṭabīb-i dil ü cān sen beni bīmār etdiñ

  N’eyledim ben saña kim her demimi zār etdiñ

 III

 1 Ḳodu ẓulmetde dil-i zārı o mihr-i raḫşān

  Eyleyip fürḳat ile dāġ-ı derūnum sūzān

 2 İntiẓārıyla ṣabā-veş n’ola olsam pūyān

  Beni āzürde-i ḫār eyledi ol ġonca-dehān

 3 Çekmeġe bār-ı ġamıñ ḳalmadı bende dermān

  Yoḳ mı bu sūziş-i hicrāna 	aceb ki pāyān

 4 Ben idem nāle vü efġān olasın sen ḫandān

  Bire ẓālim bu mıdır lāyıḳ-ı şarṭ-ı īmān

 5 Ey ṭābīb-i dil ü cān sen beni bīmār etdiñ

  N’eyledim ben saña kim her demimi zār etdiñ

 IV

 1 Şem‘a-i meclis edip bir gececük efġānım

  Bāri görsün nīcedir bir kere sūz-ı cānım

 2 Yine bu derd ü ġām ile o gül-i ḫandānım

  Yetişir ḫār eline verdi benim dāmānım

 3 Olmadan çarḫa resā āh-ı dil-i nālānım

  Saña tevfīḳ-i Ḥaḳ inṣāf ola sulṭānım

 4 Söyleyem bāri yine rāz-ı dil-i pinhānım

  Āteşimden bilinir ḳalb-i sitem-sūzānım
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 5 Ey ṭābīb-i dil ü cān sen beni bīmār etdiñ

  N’eyledim ben saña kim her demimi zār etdiñ

 V

 1 Ezelī eyleyip ey ḥāṣıl-ı 	ömrüm ülfet

  Verecekken giderek ülfetine germiyyet

 2 Nedir āyā ġarażıñ etmeden āḫir ‘uzlet

  Hīç umulmaz idi senden bu edā-yı vaḥşet

 3 Ṣanma beyhūde ola sende bu vaḥşī sīret

  Yoḫsa āzürde misiñ bencileyin ey āfet

 4 Ḳomadı derd ü ġamıñ sīnede tāb ü ṭāḳat

  Öldürür ġayrı Ḥanīfā’yı bu derd ü ġayret

 5 Ey ṭābīb-i dil ü cān sen beni bīmār etdiñ

  N’eyledim ben saña kim her demimi zār etdiñ

 22

  Taḫmīs

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Ḫayāl-i ḫaṭṭı ṭururken bahārı n’eyleyeyim

  Güẕār-ı ḳāfile-i müşk-bārı n’eyleyeyim

  Müsā‘id olmayıcaḳ rūzgārı n’eyleyeyim

   Ḫayāl-i la	li yeter ḫaṭṭ-ı yārı n’eyleyeyim

   Gözümde neş�e-i ṣahbā ġubārı n’eyleyeyim

 2 Hevā-yı la	l ile ol ġonca-i fem aldı beni

  Ki 	aşḳı aldı anıñ göñlümü hem aldı beni

  Bu seyl-i şebnem-i eşkim ile nem aldı beni

   Gerekse gülşen imiş meskenim ġam aldı beni

   Şarābsız ḳadeḥ-i zer-nigārı n’eyleyeyim

 3 Göñül firāḳıñ ile nāleler çeker sūzān

  Dil-i füsürdemi eylerdi her seḥer sūzān

  Bu günü etmese bir demde ol eger sūzān

22-H 32a
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   Cihānı etmez ise bir nefesde ger sūzān

   Ben öyle āh-ı dil-i pür-şerārı n’eyleyeyim

 4 Elinde sāġarını sāḳī āfitāb etsin

  Sipihr-i bezmi ḳudūmuyla lem	a-tāb etsin

  Bu bezm-i meyde ne var ref‘-i ictināb etsin

   Gerek ḫumār beni sāḳiyā ḫarāb etsin

   Sen olmayınca mey-i ḫoş-güvārı n’eyleyeyim

 5 Dil-i şikesti ol āhūya vermem ey Ṭālib

  Ḥanīf-i zār gibi nāle çekmem ey Ṭālib

  Bu dām-ı fikreti beyhūde ḳurmam ey Ṭālib

   Viṣāle beyhūde ḥasret-keş olma ey Ṭālib

   Ümīd dāmına düşmez şikārı n’eyleyeyim

 23

  Taḫmīs 

  Mef�ālü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ey ṭıfl-ı nev-resīde vü ḳad dilsitāncıġım

  Vey bī-vefā ṭabī‘atım ey bī-emāncıġım

  Ḳıldıñ ḫamīde o kadd-i kemāncıġım

   Cānım efendim āfet-i devr-i zamāncıġım

   	Ömrüm Ḥabībim ey meh-i nā-mihribāncıġım

 2 Tefhīm olundu remz-i me�ālim yegān yegān

  Gitdükçe oldu 	aşḳ ile ḥālim yaman yaman

  Cevr etmeden kimesneye ẓālim cihān cihān

   	aşḳıñla bende kendi mecālim amān amān

   Kesildi ẕerre ḳalmadı tāb u tüvāncıġım

 3 Ey tāze naḫl-i ṭarḥ-ı dil efrūz-ı gülsitān

  Sensin sürūr-i sīne-i maḥzūn-i 	āşıḳān

  Ey māye-i fiġān-ı dil-i zār-ı bülbülān

   Ey şehlevendim ey gül-i gülzār-ı ḥüsn ü ān

   Ey bī-naẓīr dilber-i ġonca-dehāncıġım

23-H 32b
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 4 	Aşḳıñla sīnemi siper-i ḫançer eyledim

  Naḳş-ı ḫadengi zīver-i bāl ü per eyledim

  Dībāce-i cefāñı bütün ezber eyledim 

   Ġam nüsḫasını yazmaġa bir mısṭar eyledim

   Hep ṣayılır tenimde olan üstüḫāncıġım

 5 Oldu Ḥanīf māni‘-i vaṣlı ḥicāb anıñ

  Bir derde uġradır serini ictināb anıñ

  Oldu ġamıñla şöyle demi iżṭırāb anıñ

   	Aşḳıñla oldu ḥāli ḫarāb ü yebāb anıñ

   Raḥm et Şerīfi bendeñe şāh-ı cihāncıġım

 24

  Esbiyye Der-Vaṣf-ı Şehinşāh-ı Devrān  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 ‘Anḳā-süvār-ı ḳāf-ı 	adālet ki himmeti

  Temkīn-baḫş-ı küngüre-i āsmān olur

 2 Ẓıll-ı Ḫudā ki sāye-i luṭf u 	ināyeti

  Pīrāye-i cebīn-i zemīn ü zamān olur

 3 Mevlā o şāha bir kerem etmiş ki bāġınıñ

  Her bergi şekl-i lālede ṣāḥib-ḳırān olur

 4 Bir raḫşa kim süvār ola biñ iltifāt-ile

  Ol raḫş taḫt-ı baḫt-ı Süleymān-‘inān olur

 5 Bir esb-i ḫoş-edāya ki olsa o şeh süvār

  Gūyā hümā-yı salṭanata āşiyān olur

 6 Ma‘ẕūrdur ḫulūṣa edince muḳārenet

  Az sözde çoḳ leṭāfet-i ma	nā beyān olur

 7 Ḥaḳ dā�im etsin 	āleme feyż-i ḥimāyetiñ

  Kevn ü mekāna ‘āṭıfeti sāyebān olur

 8 Ed‘iyyesi be-şām ü seḥergāh ol şehiñ

  Her şeyḫ ü şāba 	āleme vird-i zebān olur

24-H 33a
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 25

  Esbiyye Der-Vaṣf-ı Şehinşāh-ı A�ẓam  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Sulṭān-ı melek-ḫaslet ü ferḫunde-ṭabī‘at

  Ḫāḳān-ı felek-pāye ḫudāvend-i yegāne

 2 Dā�im vere Ḥaḳ eşheb-i iclāline cevlān

  Ẕātında müsellem ola eṭvār-ı şahāne

 3 Bir esb-i ṣabā-sīrete biñ 	izz ü şerefle

  Bindükçe netīce o Süleymān-ı zamāne

 4 Gūyā ki eder taḫt-ı mu	allāsını terfi‘

  Baḳ mertebe-i ḳudret-i Ḫallāḳ-ı cihāna

 5 Sen esb-i ṣafādır mı ṣanursın naẓarımda

  Bir murġ-ı hümādır o ki çıḳmış cevelāna

 6 Gūş eyleyicek vaṣfını billāhi uruldum

  Nām aldı verip ḥüsn-i dilārāsı nişāna

 7 Meydānda atıp ṭutmaġa yoḳdur aña ẟānī

  Ol ḳaşı kemān dikdi nişān Tozḳoparan’a 

25-H 33a



TARİHLER

Zülāl-i ḥayāt-iştimāl-i maḳāl ki lūle-i zebān-ı nātıḳa-	unvāndan zemzeme-

ārā-yı tekrīm ve demdeme-pīrā-yı tefḫīm ola, evvelā ism-i hidāyet-resm-i 

Ḥażret-i Vācibü’l-vücūd ve nām-ı 	ināyet-irtisām-ı cenāb-ı ẕāt-ı Vedūd ile 

cereyān-engīz-i riyāż-ı beyāż olmaya ol güftār-ı müşevveş-mażmūn mānend-i 

‘uḳde-i ma	dūmü’l-ḥall gūşe-i ihmālde merhūn olacaġı bedīhiyü’l-müfāddır. 

Ve cümle-i umūr-ı ḫayr-me�ẟūr ki bi-ḥasebi’l-büṭūn ve’ẓ-ẓuhūr mertebe-i 

ḳuvvetden derece-i fi‘le bürūz u me�mūr ola. Manṭūḳ-ı taḥmīd-i Yezdānī ve 

feḥvā-yı temcīd-i Ḫālık-i zemīn ü āsumānī ile ārāyiş-peẕīr-i dībāce-i şürū’ 
olmaya, ol ḥareket-i bī-bereket eczā-yı bī-rābıṭa-i evżā‘-ı medhūşān gibi şīrāze-

gīr-i rişte-i i‘tibār olmayacaġı bī-irtiyābdır. Ṣalāt-ı nāmiye-i necāt-me�āl ve 

selām-ı zākiye-i kerāmet-iştimāl sebeb-i āferīniş-i 	ālem, bā	iẟ-i şerāfet-i ādem, 

rābıṭa-bend-i eczā-yı kāināt, żābıṭa-fermā-yı kāffe-i mevcūdāt, senedü’l-aṣfiyā 

ḫātemü’l-enbiyā a‘nī bihi Ḥażret-i Muḥammedü’l-Muṣṭafā ‘aleyhi efḍalü’ṣ-

ṣalavāt ve ekmelü’t-taḥiyyāt fi külli ḥīnin ve evḳāt cenābına çesbān ü şāyāndır 

ki mecmū‘a-i ẕāt-ı ḳudsī-ṣıfatı müstecmi‘-i ḳaṣāyid-i mekārim-i aḫlāḳ ve 

müstevdi‘-i manẓūme-i ahāli-i āfāḳdır ve ḫulāṣa-i ma	nā-yı ẓuhūrı mażmūn-ı 

rubāī‘-i çār-erkān olup manṭūḳ-ı elfāẓ-ı beşerīsi feḥvā-yı muḫammes-i şurūṭ-ı 

İslām ile tev�emāndır. Bu tevḳīre tevābiḥ-i aṣḥāb u āl-i hidāyet-me�āl-i müstezād-ı 

	ināyet-müfād olduḳları mevzūn-ṭab	ān-ı ehl-i īmāna bī-gümāndır. Mertebe-i 

ẟāliṣede ‘āmme-i mü�minīn ve kāffe-i muvaḥḥidīn me�mūr-ı iṭā	at-fermān-ı 

celīlü’ş-şānī ve mecbūr-ı aḥkām-ı şevket-nişānī oldukları selāṭīn-i 	adālet-

güzin ve ḫavākīn-ı ḥimāyet-ḳarīn ḥażretleriniñ beḳā-yı 	ömr ü şevketleri ve 

ṣafā-yı vaḳt-i salṭanatları ed‘iyyesiyle seccāde-nişīn-i iḫlāṣ ve dest-güşā-yı ṣıdḳ-ı 

iḫtiṣāṣ olmaḳ vācibe-i ẕimmet-i 	ālemiyān ve lāzime-i ‘uhde-i ādemiyān olduġu 

vāreste-i ḳayd-ı burhāndır. Pes ezīn evrāḳ-ı dü reng-i leyl ü nehār ile tertīb-

yāfte-i dest-i irādet ve dü vājde-i ḳıṭ‘a-i şuhūr ile peẕīrefte-i ḳayd-ı iḫtitām 

olduḳca tebrīk-i ḳudūm-i sene-i cedīde żımnında teḳāżā-yı ṭab	-ı selīm ile 

gürūh-ı suḫendānıñ āzmāyiş-i tevārīḫ-i naẓm ü neẟr eyledikleri ehālī-i mülk-i 

me‘ānīniñ de�b-i edeb-girdārlarından olmaġla bu ḳalīlü’l-biżā‘a ‘adīmü’l-istiṭā‘a 

da daḫi ol ḳā‘ide-i mer�iyyeyi eşedd-i i‘tibār ile ‘uhde-i iltizāmımda umūr-ı 

vācibetü’l-edādan ‘add edip taṭbīḳ-ı ḳānūn-ı şā	irī ederek çendīn eş	ār-ı ābdār 

ile ol manẓūme-i ġarrāyı tezyīl ve tertīb ve tanẓīmini bir ṣūret-i muḥsineye 

taḥvīl edip taḳrīr-iḫlās-ı ‘ubūdiyyetim ve taḫrīr-ı ṣıdḳ-ı ruḳiyyetim içün 

ḥālā ḫāk-i dergāh-ı felek-penāhları nuḳūş-ı ḫuṭūṭ-ı cebāh ile hey�et-nümā-yı 
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dīvān-ı şevket olan Sulṭān-ı evreng-zīb-i şecā‘at, ḫāḳān-ı erīke-ārā-yı mehābet, 

şāh-ı encüm-sipāh-ı İskender-der Pādişāh-ı bülend-aḫter-i Efrīdūn-fer medār-ı 

dā�ire-i emn ü emān, iftiḫār-ı sülāle-i Āl-i ‘Oẟmān, Ebu’l-fetḥ ve’l-megāzī 

şevketlü mehābetlü kerāmetlü 	adāletlü Sulṭān Maḥmūd Ḫān-ı Ġāzī ebḳallāhu 

te‘ālā ẓātehu ‘alā erīketi’l-iclāl ve eyyede cünūdehu bi-elviyyeti’n-naṣr ve’l-iḳbāl 

efendimiz ḥaẓretleriniñ ḥuẓūr-ı hümāyūn-ı meymenet-maḳrūnlarına envā	-ı 

şerm ü ḥayā ve evẕā‘-ı ādāb-ı ḫaclet-intimā ile 	arżu inhā olundu. Cenāb-ı 

Ḥażret-i Ḥaḳ ve Feyyāż-ı muṭlaḳ ẕāt-ı melekiyyü’ṣ-ṣıfatların nice nice böyle 

sāl-ı ferrūḥ-fāle īṣāl ile ahālī-i memāliklerin müstaġraḳ-ı deryā-yı ikrām ve 

zīr-destān-ı eḳalīm iṭā	atlerin şerefgīr-i envā	-ı iḥtirām eyleye. Āmīn be-cāh-ı 

Muḥammedün ṣadıḳü’l-va	di’l-emīn. 
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 1

  Tārīḫ-i Nev Sāl-i Meymenet-iştimāl Der-Sitāyiş-i 

  Ḥażret-i Şehriyār-ı �Adālet-āẟār  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Nigāh-efgen olunca künbed-i gerdūn-i gerdāna

  	Aceb bir ḥālet oldu mün‘akis bu çeşm-i im‘āna

 2 Görüp pertev-nümā mihr-i münīri eyledim teşbīh

  Şu‘ā‘-i ṭōp [u] tūġ-ı pür-fürūġ-ı şāh-ı zī-şāna 

 3 N’ola saḳf-ı sipihr-i lāciverdi eylesem temẟīl

  Ḳıbāb-ı ḫayme-i jengār-ı ḫāḳān-ı cihān-bāna

 4 Baḳılsa perde-i gül-reng-i vālā-yı şafaḳ beñzer

  Ḳızıl aṭlas ile olmuş müretteb çetr-i sulṭāna

 5 ‘Amūd-ı ṣubḥ-ı ṣādıḳ her seḥer ‘arż-ı sütūn eyler

  Ḳıyām-ı bārgāh-ı şevket-ārāya mülūkāne

 6 Degül ḫaṭṭ-ı şihāb ıṭnāb eyler ḥabl-i zergārıñ

  Ola tā ki tınāb ol sāye-bān-ı çarḫ-	unvāna

 7 Meh-i nev eylemiş taḳlīd ile ḳadiñ ḫam-ender-ḫam

  Olunca mehçe-i ẓılla cenāb-ı şāh-ı devrāna

 8 O şāh-ı ma	delet-perver ki feyż-i şebnem-i cūdı

  Ṭarāvet-baḫş-ı emn ü rāḥat oldu bāġ-ı imkāna

 9 Miẟāl-i serv-i ser-keş ḳalmadı 	ālemde bir kimse

  Bütün baş eġdiler emr-i muṭā‘-ı ḥükm-i Ḫāḳān’a

 10 Nihād-ı nūr-ı zādı mevrid-i ilhām-ı Ḥaḳ’dır kim

  Olur re�y-i münīri şu	le-baḫşa mihr-i raḫşāna

 11 Cenāb-ı Ḥażret-i Sulṭān Maḥmūd-ı kerem-ver kim

  Medār-ı mā-bihi’l-faḫr oldu ẕātı Āl-i ‘Oẟmān’a

 12 Şehinşāh-ı mu‘aẓẓam pādişāh-ı cümle-	ālemdir

  Eder bir bendesin şāh istese iḳlīm-i Īrān’a
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 13 O ‘ālī mertebet kim pertev-i iḳbāl-i derbānı

  Olur ġayret-fezā mevc-i şuā‘-i necm-i Keyvān’a

 14 Ṣadā-yı kūs-i dehşet-ḫīza iclāli o sulṭānıñ

  Eder īrāẟ-ı vaḥşet sākin-i mülk-i Ḫorāsān’a

 15 	Aceb mi pādişāh-ı Hind ‘arż-ı bendeñi etse

  Müsāvīdir bilir nezdīk u dūr ol şāh-ı şāhāna

 16 Ne mümkin ser-be-ser ta	dād-ı evṣāf-ı hümāyūnu

  Ġarāż iḫlāṣ-ile ‘arż-ı du	ādır bāb-ı iḥsāna

 17 Efendim abşār-ı feyż-i cūy-i luṭfuñ etmişdir

  Riyāż-ı ḳalbi reşk-āver ḥıyāż-ı bāġ-ı Rıḍvān’a

 18 Bi-ḥamdillāh ki her nev sāl her bir rūz u her sā‘at

  Şeref-baḫş olmada ẕāt-ı şerīfiñ nev	-i insāna

 19 Der-i şevket-penāhıñ bendesi 	abd-i ẟenākārıñ

  Ḥanīfā şerm ile peyrev olup de�b-i süḫan dāna

 20 Ḥużūra niyyet-i tebrīk edip iḳbāl-i nev sāli

  Eder eş	ār ile iş	ār-ı ḳulluḳ müstemendāne

 21 Gelip gitdükçe sāl-i nev vücūd-i cūd-i baḫşıñdan

  Teceddüd eylesün nūr-ı ta‘ayyün çeşm-i a‘yāna

 22 Metīn olsun binā-yı salṭanat mi	mār-ı 	adliñle

  Erişsin nev-be-nev ḳuvvet esās-ı çār erkāna

 23 Tezāyüd eyledükçe sāl-ı ferruḫ-fāliñ a	dādı

  Ziyād olsun ‘ināyātıñ gürūh-ı ehl-i ‘irfāna

 24 Felek ṭurduḳça ṭursun bārgāh-ı 	izz ü iclāliñ

  Erişsin mehce-i ṭarf-ı sütūnu māh-ı tābāna

 25 Du	ā birle zebān-ı ḫāme tārīḫiñ beyān eyler

  Bu nev sāli mübārek eyleye Ḥaḳ Şāh-ı Devrān’a

 Sene 1165
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 2

  Tārīḫ-i Ḳaṣr-ı Hümāyūn-ı Meymenet-meşḥūn 

  Der-Bāġçe-i Āġā-yı Dārü’s-Saādeti’ş-Şerīfe

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Ḫāḳān-ı Ferīdūn-fer ü Cemşīd-ḫaşem kim

  Ḥayret-fiken-i dergehidir 	ālem-i bālā

 2 Sulṭān-ı velī-meşreb ü Maḥmūd-şiyem kim

  Efzāyiş-i bāġ-ı kerem ārāyiş-i dünyā

 3 Ol pādişeh-i Cem-himemiñ feyż-i nigāhı

  Etdi bu maḥalle daḫi aḥkāmını icrā

 4 Yek naẓra-i luṭfuyla yapıldı bu mevāżi‘

  Mānend-i derūn-ı dil-i her ‘ārif ü dānā

 5 Ne ḳaṣr eder īmā şeref-i ‘Adn’e ḳusūrun

  Yüz vech ile ṭarḥ-ı ḫoş u nev resm ile farżā

 6 Tāvān-ı zer-endūde-i eyvān-ı bülendi

  Reşk-āver-i ṭāḳ-ı felek kevkebe-pīrā

 7 Ḳumrī-i leb-i bām-ı mu	allāsı mı yoḫsa

  Murġ-ı naẓar-ı ehl-i baṣīret midir āyā

 8 Gül-mīḫ-i cilā-vāreleri mıṣra‘-ı bābıñ

  Beytü’ş-şeref-i mihre olur şa‘şa‘a-efzā

 9 Mīnā-yı billūrunu ḳudūm-i şeh-i dehre

  Her şām ü seḥer dīde-küşā olmada gūyā

 10 Her ḥalḳa-i zībendesi bu ḳaṣr-ı refī‘iñ

  Mevc-i nigeh-i dīde-i ḫūbān-ı dilārā

 11 Bir rütbede ol kāḫ-ı felek-pāye güzel kim

  Şāyeste-i āvīzesidir ‘ıḳd-i ẟüreyyā

 12 Teşrīfe sezādır hele şevketlü efendim

  Ḳıl maḳdem-i şevḳiñ ile bu mevḳi‘i iḥyā
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 13 Ḫāḳ-ı ḳademiñ kuḫl-i cevāhirden aġırdır

  Çekmem hele ben minnetini sürmeniñ aṣlā

 14 Maḳbūl-ı hümāyūn-ı dil-i enveriñ olsun

  Ancaḳ budur ümmīd ayā salṭanat-ārā

 15 Eyvān-ı felek-şān-ı kerem mesnediñ olsun

  Hem küngüre-i ṭāḳçe-i beyt-i mu	allā

 16 Devletle şecā‘atle mehābetle ṣafā sür

  Pāyende ede ẕevḳini Allāhu te‘ālā

 17 Tā ḥaşre degin ḳaṣr-ı 	adāletde mekīn ol 

  A	dālarınıñ 	ömrünü ḳaṣr eyleye Mevlā

 18 Biñ ‘acz ü ḳuṣūruyla Ḥanīfā ḳuluñ eyler

  Tārīḫ-i sezāvārını bu beyt ile imlā

 19 Olsun bu maḥal şāh-ı cihān-bāna müheyyā

  El-�abdu ve mā yemlikuhu kāne li-Mevlā

 Sene 1164

 3 

  Tārīḫ-i Ta�mīr-şoden-i Cāmi�-i Merḥūme ve Maġfūrün-lehā

  �Atīḳ Vālide Sulṭān der-Üsküdār  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Cenāb-ı Hażret-i Maḥmūd Hān-ı 	adl-āyīn

  Felek-şükūh melek-ḫūy ma	delet-	unvān

 2 Vücūdu cāmi‘-i cūd-ı 	aṭā-yı luṭf u kerem

  Ṣıfātı mecma‘-ı ḫulḳ-i meḥāsin ü iḥsān

 3 Zamān-ı devlet-i feyż-iḳtirān-ı in	āmı

  Medār-ı naẓm-ı umūr-ı cemī	-i ehl-i cihān

 4 ‘Ale’l-ḫuṣūṣ ki ḫayrāta vaḳf edip himemi

  Ḳalem-revindeki evḳāfı ḳıldı ābādān 
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 5 Ne feyżdir bu ki tecdīd edip eẟerlerini

  Cemī	 rūḥ-ı selāṭīni kıldılar şādān

 6 Ne luṭfdur bu ki şimdi ‘atīḳa olmuş iken

  Ḳıbāb-ı cāmi‘-i merḥūme Vālide Sulṭān

 7 Aġā-yı dār-ı sa	ādet-medār-ı sulṭānī

  Enīs-i maḥrem-i bezm-i şehinşeh-i devrān

 8 Beşīr Aġa o ḫayır-ḫvāh-ı salṭanat etmiş

  Cenāb-ı şāh-ı cihāna bu ma‘bedi i‘lān

 9 Yapıldı 	ahd-i şerīfinde buldu encāmı

  Miẟāl-i ḳalb-i velī bu maḳām-ı ‘ālī-şān 

 10 Açıldı ġonca idi gülsitān-ı ṭā	atde

  Nesīm-i ‘āṭıfet-i pādişāh olunca vezān

 11 Ḳıbābı ṣanki ḥabāb-ı biḥār-ı raḥmetdir

  Mināreler iki şem‘-i kebīr-i nūr-efşān

 12 Felekde beñzedi el-ān Beyt-i Ma	mūr’a

  Şebīhi beyt-i ‘Atīḳ olmış idi yerde hemān

 13 Bunuñ gibi nice āẟāra eylesün maẓhar

  Ḫidīv-i dehri Cenāb-ı Ḫudā-yı kevn ü mekān

 14 Bu ḫayr-ı pāki ‘ubūdiyyete vesīle edip

  Bir iki beyt ile ḳıldım ḥużūra ḥāli beyān

 15 Ḥanīf ḥarf-i mücevherle geldi bir tārīḫ

  Cedīd ḳıldı ‘Atīḳ’i 	ināyet-i sulṭān

 Sene 1164

 4

  Tārīḫ-i Ḳaṣr-ı Dilārā Der-Beşikṭāş

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Esās-ı ḳaṣr-ı mecd ü şān ü şevket melce�-i ümmet

  Ḫudāvend-i semāḥāt-pīşe Dārā-yı kerem-güster
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 2 Müzeyyen-sāz u zīnet-dāde-i evreng-i ‘Oẟmānī

  Hümāyūn-menḳabet Sulṭān Maḥmūd-ı cihān-perver

 3 ‘İmār-ı himmet-i vālāsıdır maḳṣūre-i dünyā

  Eñ ednā bir ḥabāb-ı mevc-i luṭfu çarḫ ile hemser

 4 O ‘ummān-ı kerāmet yapdı bu ḳaṣrı leb-i baḥra

  Kenāra atdı ṣankim lücce-i emvāc bir gevher 

 5 Leb-i deryāya vāṣıl yapdı bir kāşāne ve’l-ḥāṣıl

  Esāsından nişāne sedd-i vālā ṭāḳ-ı İskender

 6 Beşikṭāş’ın yine her bir ruḫām-ı ṣāf-endāmı

  O şāhıñ himmetiyle oldu reşk-i lūle-i ḫoşter

 7 Vücūdu ber-ḳarār olsun cihān ṭurdukça var olsun

  Hemīşe tāc ü taḫt-ı Āl-i ‘Oẟmān’a olup zīver

 8 Yazarlarsa leb-i kilk-i ter-i yāḳūt ile şāyān

  Ḥanīfā şöyle kim tārīḫine reşk eylesün cevher

 9 Dem-i tekmīline bir mıṣra‘-ı ġarrā-yı siḥr-engīz

  Mu	allā-cā-yı şevket-zā-yı Dārā-yı 	adālet-ver

 Sene 1161

 5

  Tārīḫ-i Binā-yı Orṭa Cāmi�i

  Der-Sitāyiş-i Pādişāh-ı �ālem-penāh Ḫalledallahü Te�ālā  

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Pādişāh-ı 	adl-güster şāh-ı İskender-ẓafer

  Ḫān Maḥmūdü’l-eẟer Sulṭān-ı Manṣūru’l-Livā

 2 Mālik-i mülk-i ‘Arab ṣāḥib-ḳırān-ı şarḳ u ġarb

  Vaż‘-ı ḳānūn-ı edeb 	ahdinde oldu rū-nümā

 3 Cāmi‘-i ‘ilm ü ‘amel şevket-fezā-yı ma	delet

  Ḳāmi‘-i ẓulm ü bida‘ leşker-keş-i rūz-ı veġa
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 4 Ol şehinşāh-ı hümāyūn-taḫt [u] Dārā-salṭanat

  Ṣūret-i ma	nāda ḳıldı himmetin vaḳf-ı 	aṭā

 5 Ḳalb-i ehl-i dil gibi mi	mār-ı cūd u re�feti

  Olmadıḳ ma	mūre cāmi‘ ḳoymadı ser-tā-be-pā

 6 Orṭa Cāmi‘ muḥteriḳ olmuşdu bu iḥrāḳda

  Vaż‘-ı pīşīninden aḥsen ḳıldılar şimdi binā

 7 Dā‘iyān-ı devletin ḳıldı cemā‘atin keẟīr

  Leşker-i dergāhına etdi bölük bölük seḫā

 8 Cünd-i nefsiyle cedel-kārān olup ṣaf ṣaf bedīd

  Ḳuvvet-i ḳalbiyle ḥıṣna eylediler intimā

 9 Taḫt-ı baḫtında mediyyü’d-dehr ola āsūde-ḥāl

  Düşmenin taḥte’ẟ-ẟerāya eylesiñ īvā Ḫudā   

 10 Ol Ḫudāvend-i bülend-iḳbāl ü sermed-devletiñ

  Ḥaşre dek mir�āt-ı ḫayr u cūdu bulsun incilā

 11 Pertev-i ḫurşīd-i 	adli gün-be-gün efzūn olup

  Gūşe-gīrān-ı ẓalāma eylesiñ neşr-i żiyā

 12 Böyle biñde bir düşer tārīḫ-i cevherdir Ḥanīf

  Nükte-i lā ḫayr illā fi’l-vasaṭ oldu becā

 Sene 1164

 6

  Tārīḫ-i Ẓafer-eẟer Berāy-ı İnhizām-yāften-i Īrāniyān  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Ṣaf-keş-i ḫayl-i ümem Ḥażret-i Sulṭān Maḥmūd

  Olmış i‘ṭā yed-i Manṣūr’una tīġ-i Rüstem

 2 Ḳahramān-pāye-i meydān-ı şecā‘at k’oldu

  Kef-i tesḫīrine ḥaḳḳā ki musaḫḫar ālem

 3 Bende-i mümteẟil-i emr-i Hümāyūn oldu

  O şeh-i 	āleme yek-naẓrada nev	-i ādem
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 4 Cümleye ġālib olur ḥāṣılı meydān içre

  Ceyş-i tedbīri ile şimdi o şāh-ı efḫam

 5 İşte ez-cümle şeh-i memleket-i Īrān’ıñ

  Etdi ser-‘asker ile tācını tārāc ol dem

 6 Yed-i naṣrıyla olup ‘uḳde-güşā-yı nuṣret

  Mülk-i Īrān’ı daḫi mülküne ḳıldı munżam

 7 Daḫi taṭvīl-i süḫan  lāzım idi ammā kim

  Oldu endīşe-i yek dem bu güher-pāre-i yem

 8 Çıḳdı bir nāṭıḳa-pīrā-yı Ḥanīf ol demde

  Dedi tārīḫini ḥaḳḳā ki cihād-ı a‘ẓām

   Sene 1157

 7

  Tārīḫ-i Binā-yı Mevlevīḫāne   

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün  

 1 Şeh-i devrān cenāb-ı Ḫān Maḥmūd-ı cihān-bānıñ

  Na‘īm-i luṭf u iḥsānı ki beẕl-i ḫāṣ ü ‘ām oldu

 2 Cihān-ı köhne saḳf-ı āsumānı şarḳdan ġarba

  Anıñ ser-rişte-i aḥkāmına hep cümle rām oldu

 3 O sulṭān-ı mübeşşer şāh-ı şāhān-ı müdebber kim

  Cihāna re�y-i pāki pāye-baḫş-ı intiẓām oldu

 4 Şu rütbe buldu revnaḳ sāyesiyle ḥücre-i gerdūn

  Felekde tā-be-maḥşer etdügi āẟārı tām oldu

 5 Cihānıñ ḥamd u şükrin devrine ḥaṣr etdügin Mevlā

  Daḫi evvelden ism-i pāki tebşīr-i peyām oldu

 6 Bu vālā ḫānḳāhıñ böyle termīminden 	ālemde

  Ne diller beytine bünyād olup tevḳīr-i tām oldu
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 7 Dil-i virāne-veş efgende ṭarḥ olmış-iken şimdi

  Bu nev-ta‘mīr-ile mānende-i Dārü’s-Selām oldu

 8 Ola icrā-yı āyīni Celāleddīn-i Rūmī’niñ

  Ki zīrā tekyegāhı hem yapıldı hem tamām oldu

 9 Esās-ı 	izzi olsun pāyidār ol şāh-ı devrānıñ

  Ki 	ahd-i devleti hep nāsa vaḳf-ı dād-kām oldu

 10 Ḥanīf elṭāf-ı feyż-i Ḥażret-i pīr-i keremverle

  Bu mıṣra‘ lāyiḥ-i levḥ-i dil-i işkeste-cām oldu

 11 Leb-i hātifden aldım ben daḫi tārīḫ-i tekmīlin

  Yapıldı tekyegāh-ı evliyā dil-keş maḳām oldu

   Sene 1158

 8

  Tārīḫ Berāy-ı Mekteb-i Ḥażret-i Baş Ḳadın  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Revnaḳ-ı taḫt-ı şeref Haẓret-i Sulṭān Maḥmūd

  Ẕāt-ı vālāsıdır ārāyiş-i dünyāya sebeb

 2 Ḥaḳ bu kim 	ahd-i şerīfinde be-fażl-ı Mevlā

  Sū-be-sū etdi müzeyyen ḥasenāt 	ālemi heb

 3 O şehiñ maḥrem-i ser-menzil-i ḫāṣü’l-ḫāṣı

  Baş Ḳadın ya	nī kim ol ẕāt-ı kerīme-meşreb

 4 Etdi ḫayrāt-ile bu mevḳi‘-i pākı ābād

  Eyleyip ṣıdḳ ile taḥṣīl-i rıżā-yı maṭlab

 5 İşte ez-cümle bu zībende mu‘allim-ḫāne

  Oldu eṭfāle zihī māye-ver-i ‘ilm ü edeb

 6 Ola hemvāre şerefbaḫş-ı serīr-i şevket

  Ḫüsrev-i pāk-ḥaseb Dāver-i memdūḥ-neseb

 7 Ede tevfīḳ nice ḫayr-ı cihān-ārāya

  Sāye-i salṭanatında o şehiñ Ḥażret-i Rab
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 8 Düşdi bir mıṣra‘-ı rengīn aña tārīḫ-i be-nām

  Baş Ḳadın eyledi bünyād müzeyyen mekteb

   Sene 1158

  9

  Tārīḫ-i Sebīl-i Ḥażret-i Baş Ḳadın Der-Ḳurb-ı Cāmi�-i Şerīf-i 

  Ebu’l-Fetḥ Sulṭān Maḥmūd Ḫān  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Maḳsem-i ‘ayn-ı himem Ḥażret-i Sulṭān Maḥmūd

  Maḥż-ı luṭf u kerem-i Ḥażret-i Rabbü’l-erbāb

 2 	ahd-i sa	dında o sulṭān-ı mekārim-kārıñ

  Feyż-i cūduyla heme teşneler oldu sīrāb

 3 Bi’ṭ-ṭabi‘ oldu çün ol Ḫusrev-i ‘ālī-manẓar

  Ya	nī cūyende-i taḥṣīl-i rıżā-yı Vehhāb

 4 Etdi her bendesine ḫulḳ-i kerīmi te�ẟīr

  Oldu Ḥaḳḳā nice ḫayrāt ile dünyā şādāb

 5 Maḥrem-i muḥterem-i perde-i rāz u ‘iṣmet

  Zīver-i zīb-ver-i ḥacle-i ṭarḥ-ı ādāb

 6 Baş Ḳadın ya	nī ki ol bāniyetü’l-ḫayr-ı cemīl

  Ḥaḳ budur ismi müsemmāsı gibi ‘ālī-cenāb

 7 Oldu bir ḫayra muvaffaḳ ki be-tevfīḳ-i Ḫudā

  Bu leṭāfetle anıñ oldu naẓīri nā-yāb

 8 Etdi 	ālemde bu zībende sebīl-i zībā

  Āb-ı ḥayvān ile mābeyn-i 	iṭāşı şeker-āb

 9 Eyleye vāhibü’l-āmāl Ḫudāvend-i ġayūr

  Saḳy olunduḳça bu ḫayrından anıñ şeyḫ ile şāb

 10 Ola hem-vāre meh-i evc-i sipihr-i şevket

  Ḫusrev-i nūr-ı ‘alem Dāver-i ḫurşīd-rikāb

 11 Dü serāda daḫi bu ṣāḥibetü’l-ḫayrātı

  Ede Mevlā ḥasenātı ile me�cūr u müẟāb
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 12 Dem-i tekmīliniñ ‘ayniyle bu zībā mıṣrā‘

  Ṣorana ṣu gibi tārīḫini eyler işrāb

 13 Her gelen teşnelere etmede īmā-yı merām

  Baş Ḳadın nūr-ı sebīlinden içiñ mā-i gül-āb

   Sene 1158

 10

  Tārīḫ-i Berāy-ı Çeşme-i Baş Ḳadın  

  Müstef�ilün Müstef�ilün Müstef�ilün Müstef�ilün

 1 Dārā-yı İskender-ḥaşem şāhenşeh-i kān-ı kerem

  Sulṭān-ı Maḥmūdü’ş-şiyem ẓıll-ı cenāb-ı Kibriyā

 2 Ol Ḫusrev-i ‘ālī-naẓar verdi cihāna zīb ü fer

  Etmekde her şām ü seḥer dergāhına çarḫ ilticā

 3 Ārāyiş-i dīhīm-i şān cūdu mürebbī-i zemān

  	ahd-i şerīfinde cihān olmaḳda sīrāb-ı 	aṭā

 4 Ol pādişāh-ı ma	delet zīb-i serīr-i salṭanat

  Āfāḳa verdi ḳat-be-ḳat ḫayrāt-ıla neşv ü nemā

 5 Dil-teşneyi sīrāb eder 	ālemleri şādāb eder

  Evṣāfını işrāb eder işte bu ābār-ı ‘alā

 6 Ez-cümle işbu çeşme-sār oldu ne ḫayr-ı ābdār 

  Baş Ḳadın etdi bī-şümār āfāḳa ḫayr-ı bī-riyā

 7 	ālemde bu ḫayr-ı cemīl etdükçe irvā-yı ‘alīl

  Etsin Ḫudāvend-i celīl ecr-i cezīlin rū-nümā

 8 Ol Dāver-i düşmen-tebāh ol Ḫüsrev-i 	ālem-penāh

  Mānend-i ḳurṣ-ı mihr ü māh āfāḳı etsin rūşenā

 9 Çıḳdı Ḥanīf ādāb-ile tārīḫ-i itmāmı anıñ

  Bünyād ḳıldı Baş Ḳadın nev-çeşme-i zībā binā 

  Sene 1158

10-H 40a



TENKİTLİ METİN 136

 11

  Tārīḫ-i Binā-yı Çeşme-i Laṭīf-i Ḥażret-i Āġā-yı Dārü’s-sa�āde  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Yem-i mevvāc-ı şefḳat Ḥażret-i Sulṭān Maḥmūd’uñ

  Cihān şādāb-ı ‘ayn-ı luṭfu oldu mā-teḳaddemden

 2 Edip seylāb-ı 	adli ḫānedān-ı 	ālemi taṭhīr

  Zamānında eẟer yoḳdur netīce mihnet ü ġamdan

 3 O sulṭān-ı cihānıñ eyleyip te�ẟīr aḫlāḳı

  Bu ḫayrāt oldu cārī Ḥażret-i Āġā-yı ekremden

 4 Cenāb-ı Ḥāfıẓ-ı Dārü’s-sa‘āde menba‘-ı himmet

  Ki 	ālem oldu sīrāb-ı ḥayāt ol ẕāt-ı efḫamdan

 5 Nice ḫayrāta tevfīḳ eyleyip Ḥaḳ ẕāt-ı vālāsın

  Ziyād etsin Ḫudā āẟār-ı cūdun feyż-i şebnemden

 6 Ḥanīf ‘atşānı teşvīḳ eyleyip der böyle tārīḫin

  Al iç mā āb-ı ṣāfī çeşme-sār-ı ‘ayn-ı Zemzem’den 

   Sene 1157

 12 

  Tārīḫ-i Kütübḫāne-i Münīf-i Ḥażret-i Āġā-yı 

  Dārü’s-Sa�ādeti’ş-Şerīfe  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Cenāb-ı zī-ma‘ārif Ḥāfıẓ-ı Dārü’s-sa	ādet kim

  Müretteb nüsḫadır ẕāt-ı şerīfi ‘ilm [ü] ‘irfāna

 2 Kef-i vālāsıdır şīrāze-i mecmū‘a-i re�fet

  Derūnu maḥfaẓa şeklinde evrāḳ-ı perīşāna

 3 Süḫan da etdirirdi ser-fürū hem-‘aṣr olaydı ger

  Reşīd ü ‘Örfī vü Cāmī vü Ḫāḳānī u Selmān’a

11-H 40a

12-H 40b
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 4 O ṣāḥib-ḫayrıñ āẟār-ı kefiyle işbu mevḳi‘de

  Mu‘ayyen iktisāb olsun diyü erbāb-ı ṭab	āna

 5 Yapıp bir mekteb-i zībā ile bu mevżi‘-i pāki

  Felāṭūn-ı ḥaḳīḳat ḳıldı bu ṭavr-ı ḥakīmāne

 6 Ki ṭıflānıñ olunca ḳābiliyyet ṭab	ına lāyiḥ

  Bu maḥmil māye-i kesb olsun ‘ilm-i 	izzet-	unvāna

 7 Derūnunda bu kenziñ lafẓ yoḳ nāyābdır zīrā

  Ki şāmildir esās-ı muḥkemi Āġā-yı ẕīşāna

 8 Cihān olsun hemīşe müstefīd-i metn-i elṭāfı

  Ḫudā her ḥālde tevfīḳ ede ol mekremet-kāna

 9 Ḥanīf efkendesi der ġayrı menḳūṭıyla tārīḫi

  Düşürdi bu güzīde beyt-i vālā-yı ẓarīfāne

 10 Yine erbāb-ı isti‘dād istimdād-ı zād etsin

  Beşīr Aġā medār-ı ‘ilme yapdı nev kütübḫāne

   Sene 1157

 13 

  Tārīḫ Berāy-ı Çeşme-i Laṭīf-i 

  Ḥażret-i Āġā-yı Dārü’s-Sa�āde  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Sāye-i Rabb-ı Vedūd Ḥaẓret-i Sulṭān Maḥmūd

  Cūy-ı elṭāf ile her teşneyi ḳıldı irvā

 2 Eyledi 	ālemi sīrāb-ı ḥayāt-ı sermed

  Oldu şādāb-ı yem-i cūdu ser-ā-pā dünyā

 3 Luṭf-ı Ḥaḳḳ ol şeh-i Dānā-yı 	adālet-ḫūya

  Böyle bir ẕāt-ı kerem-perveri ḳıldı i‘ṭā

 4 Ya	nī Āġā-yı kerem-ḫilḳat Ḫātem-ḫaṣlet

  Ḥāfıẓ-ı Dār-ı Sa‘āde o mekārim-fermā

13-H 41a
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 5 Cūybār-ı himemi eyledi dehre seyelān

  Nā�il-i ecr-i ‘aẓīm ede Cenāb-ı Mevlā

 6 Ḥaṣr edip ‘ayn-ı Zülāl-i keremin ‘aṭşāna

  Etdi zemzem gibi bu āb-ı ṣafāyı icrā

 7 Lūle-i kilk-i dile oldu Ḥanīfā cārī

  Bī-nuḳaṭ müş‘ir-i tārīḫi bu beyt-i ġarrā

 8 Gel bu vālā eẟer-i Ḥācı Beşir Āġā’dan

  Mā-i Kevẟer ise ey teşne murādıñ iç mā

   Sene 1157

 14 

  Tārīḫ-i Çeşme-i Laṭīf-i Ḥażret-i 

  Āġā-yı Dārü’s-Sa�āde  

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Ol Aġā-yı ekrem-i Dārü’s-sa‘āde şöyle kim

  Ḫayr-ı pākı oldu müstaġnī anıñ ta	dāddan

 2 Meyl eder ṭab	-ı laṭīf-i sū-yı ḫayra cūy-veş

  Böyle buldurdu ṣuyun tā feyż-i māder-zāddan

 3 Bu maḥal çün oldu şāyeste kemāl-i luṭfuna

  Gör ne revnaḳ buldu işbu tarḥ-ı nev-īcāddan

 4 Çıḳdı tārīḫi Ḥanīfā bu dü şaḳḳ-ı kilk ile

  Mā-i pāk iç gel bu bālā-ḫayr-ı nev bünyāddan

   Sene 1156

14-H 41a
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 15

  Sūr-ı Ḫıtān  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Ḥakīm-i ehl-i ‘illet nūr-ı maḥż-ı dīde-i şefḳat

  Şifā-yı ṣadr-ı devlet ma	delet-kār-ı ‘Alī Pāşā 

 2 Denirse mā-ṣadaḳ oldu bu cāy-ı ma	delet-revnāḳ

  Cihāna etdi el-ḥaḳ ḥükm-i nām-ı pākini icrā

 3 Olaldan cilveger mir�at-ı ṣadra cebhe-i 	adli

  Ġam u hemmiñ felekde ismi vardır cismi nā-peydā

 4 Zamāne muġtenemdir ḫvān-ı elṭāf-ı ‘amīminden

  Yem-āsā yoḳdur āẟār-ı kef-i iḥsānına aḥṣā

 5 Ḫıtān-ı mīr-i ḫoş-nāmın sa	ādetkār-ı encāmın

  Mürüvvet ḳaṣd edip ol Āṣaf-ı ẕīşān-ı dehr-ārā

 6 Edip emr-i ḫıtān āfāḳı etdi luṭfuna şāyān

  Cihāna beẕl-i iḥsān eylemeḳdir maḳṣadı maḥżā

 7 Delīl-i beẕl-i cūd eyyāma gün göstermedir maḳṣūd

  Keremle etdi ālūd 	ālemi ol ẕāt-ı bī-hemtā

 8 Maḥall-i bī-bedel emr-i ḫıtāna sāḥa-i ekmel

  Sezādır bunda icrā olsa emr-i Āṣaf-ı dānā

 9 Ne Sa	dābād-ı nev-bünyād u dilşād-ı feraḥ-mu‘tād

  Be-her sū resm-i dilcū ṭarḥ-ı nīgū ẕevḳ [u] şevḳ-efzā

 10 Makām-ı ṣadr-ı zīşānī mekān-ı ṣihr-i sulṭānī

  Çerāġ-ı ḫāṣ-ı İbrāhīm Pāşā-yı kerem-fermā

 11 Ezelden ṭarḥ-ı dil-efzāsı vaḳf-ı ḫāne-i ‘işret

  Neşāṭa mübtenī olmış o cāyıñ ṭılsımı gūyā

 12 O kim minvāl-i meşrūḥ olmaġa raġbet ile memdūḥ

  Taḥayyür-pīşedir el-yevm o cāy-ı dilkeş-i zībā

15-H 41b
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 13 Kim oldu emr ü fermānı ola efzūn 	unvānı

  Velī ni‘met me�ānī-i medār-ı şöhret-i vālā

 14 Gelip cūşa yem-i iḳbāl her bir selsebīlinden

  Ṣuyun buldu henüz ol mevḳi‘-i pāk-i müferriḥzā

 15 Eyā ẕāt-ı kerem-kārā mekārim-sāz-ı bī-hemtā

  Meh-i burc-ı 	aṭā ey ‘āli-miḳdār-ı kerem-pīrā

 16 Ḥanīf 	abd-i ẓa‘īfiñ bende-i emr-i münīfiñdir

  Dirīġ etme nigāh-ı luṭfuñ ey ẕāt-ı himem-peymā

 17 Ḫudā iḳbāl ile eyyāmını nevrūz u ‘ıyd etsin 

  Leyālin Ḥaḳ şeb-i ḳadr-i sürūra eyleye hemtā

 18 Dü-şaḳḳ-ı ḫāmeden cārī olup tavṣīf-i ġarrāsı

  Mübārek eyleye iḳbāl ile cem	iyyetin Mevlā

 16 

  Tārīḫ-i Mühr-i Şerīf Berāy-ı Hekīmbaşı-zāde �Alī Pāşā  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Penāh-ı dīn ü devlet Haẓret-i Sulṭān Maḥmūd’uñ

  Vezīr-i lā-naẓīri ya	nī ol ẕāt-ı hümā-sāye

 2 ‘Alī Pāşā-yı hem-ḳadr-ı felek-dergāh-ı ‘ālī-cāh

  Müsellemdir hemīşe neşr-i 	adl ü dādı dünyāya

 3 Naẓīri yoḳdur el-ḥaḳ dehr içinde ol kerem-kārıñ

  Meger ‘aks eyleye dīdārı mir�āt-ı mücelleyā

 4 Olup tekrār ṣadr-ı a‘zām ol ẕāt-ı kerem-perver

  Şeref verdi vücūd-ı kām-yābı ṣadr-ı vālāya

 5 Olunca dehre 	adl-endāẕ-ı himmet maḳdem-i pākī

  Ki oldu māye-i şevḳ-i cedīd ednā vü a‘lāya

 6 Ṣadef-veş eyledi lebrīz nīsān-ı 	aṭāyādan

  Kef-i ḫvāhişger-i iḥsānıñ ol ẕāt-ı girān-māye

16-H 42a
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 7 Ḥanīfā bir gerek 	arż etmege böyle güzel tārīḫ

  Ḳudūmün zīver-efzāy oldu cāy-ı ma	delet-zāyā

   Sene 1155

 17

  Tārīḫ-i Īfā-yı Liḥye-i Şerīf  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Ḫaṭ degildir ki gelen ṣafḥa-i vech-i ḥüsne

  Bil ki ġammāz-ı felek başladı keşf-i rāza

 2 Yüze çıḳdı bütün esrār-ı dil-i pinhānım

  Başladı murġ-ı sükūn-ı dil-i ġam pervāza

 3 O ḥasen-ism [ü] perī-sīret ü ḥūrī-ḫaṣlet

  Ḳoydu kālāsını ṣanduḳça-i açmāza

 4 Ṣaḳınıp rūyunu āh-ı şerer-i 	āşıḳdan

  Ṭutdu gūyā ruḫ-ı zībāsına bir yelpāze 

 5 	Āşıḳa bedr-i münīr-i ruḫunu ketm etdi

  Ḳıldı āġāz o naġam-sāz yine şehnāze

 6 Pertev-i mihr meger ẕerreden olmaz muḫtel

  Şeb-i tār etmez eẟer tāb-ı meh-i mümtāza

 7 Bir şeker çignedi tārīḫi içün hātif-i ġayb

  Ṭūṭī-i tab‘-ı Ḥanīfā-yı suḫān-pervāza

 8 Fāl edip ḥarf-i mücevherle dedi tārīḫin

  Muṣḥaf-ı ḥüsnüne oldu ḫaṭ-ı nev şīrāze

   Sene 1157

17-H 42a
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 GAZELLER

 1

  Müstef�ilün Müstef�ilün 

  Kārım benim cürm ü ḫaṭā 

  Yā Rabbenā fāġfir lenā

  Yā Rabbi aṣliḥ ḥālenā

  Senden olur luṭf u 	aṭā

  Yā Rabbenā fāġfir lenā

  Yā Rabbi aṣliḥ ḥālenā

  ‘İṣyānıma yoḳ ḥadd ü ‘ad

  Raḥmet ḳapusın ḳılma bend 

  Ey vāḥid ü ferd ü aḥad

  Yā Rabbenā fāġfir lenā

  Yā Rabbi aṣliḥ ḥālenā

  ‘İṣyānıma ḳılma naẓar

  ‘Adni baña eyle maḳarr

  Zikrim budur şām ü seḥer

  Yā Rabbenā fāġfirlenā

  Yā Rabbi aṣliḥ ḥālenā

  Oldu Ḥanīf ’iñ ḥāli zār

  Maḥşerde ḳılma şerm-sār

  Ey Ḫālıḳ-ı leyl ü nehār

  Yā Rabbenā fāġfirlenā

  Yā Rabbi aṣliḥ ḥālenā

1-H 43b
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 2

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ey pādişāh-ı her dü serā hep fedā saña

  Cān ü dil-i fütāde şehā hep fedā saña

 2 Naḳş-ı sipihr ü zīver ü elvān-ı rūy-ı ḫāk1 

  Genc-i fenā vü kenz-i beḳā hep fedā saña2

 3 Rāh-ı maḥabbetiñde dil ü cān degil faḳaṭ3 

  Ḥikmet-fezā-yı arż ü semā hep fedā saña

 4 Ṣabr ü şekīb ü cevher-i ārām ü meskenet

  Būm u ġurāb ü bāl-i hümā hep fedā saña

 5 Ḳalmış Ḥanīf ḥayret ile künc-i 	aşḳda

  Tesbīḥ-i zühd ü naḳd-i riyā hep fedā saña

 3

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Rūḥ-i muḳaddesān ki ḳurbān olur saña4 

  Şehler hemīşe bende-i fermān olur saña

 2 Ser-çeşme-i ḥayāta erer Ḥıżr feyż alur

  Kim ẓulmet-i elemde şitābān olur saña

 3 Zīb-i külāh-ı devlet eder berg-i gülleri

  Bir murġ-ı dil ki bülbül-i nālān olur saña

 4 Aḥḳām-ı ġālib-i keder etmez anı be-ḫaḳ

  Her kim süvār-ı dāmen-i meydān olur saña

 5 Olmaz Ḥanīf-i ḫasta-dil-āsā esīr-i ḫvāb

  Şol bendeler ki ḳulluġa şāyān olur saña

2-H 44a, Ü 18b, S 14b

1 Sipihr: felek Ü
2 “Genc-i fenā: mülk-i cihān” Ü, “fenā: cihān S
3 “Rāh-ı ġamıñda cān u dil nātuvān degil” Ü, S
3-H 44a, Ü 18b, S 14b

4 “Şunlar ki naķd-i ĥūn-ı dil-efşān olur saña” Ü
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 4

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Ey bir nefesde 	ālemi var eyleyen Ḫudā

  Āfāḳı ṣun‘-ı ḥikmete dar eyleyen Ḫudā

 2 Tezyīn-i zeyn-i ḥikmet edip nev-‘arūs-veş

  Eflākı zīr-i maḳdem-i yār eyleyen Ḫudā

 3 Ver ġonca-i murādımı bāġ-ı keremden āh

  Ben bī-nevāyı bülbül-i zār eyleyen Ḫudā

 4 Bir gün şinān-ı luṭf ile verir cilāsını

  Āyīne-i derūnu ġubār eyleyen Ḫudā

 5 Meş‘al-resā-yı 	aşḳıñ ile eyle pür-fürūġ

  Göñlüm sarāyını şeb-i tār eyleyen Ḫudā

 6 Luṭfuñla eyle 	aşḳına dem-beste göñlümü

  	Ālemde bend-i zülf-i nigār eyleyen Ḫudā

 7 Etmiş Ḥanīf bendeñi bir ‘andelīb-i zār

  Sen ġonca şūḫı bir gül-	iẕār eyleyen Ḫudā

 5

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 N’ola bālā-ser-i 	āşıḳda olsa āşiyān peydā

  O leylī-ḥüsn eder 	uşşāḳa biñ dāġ-ı nihān peydā

 2 Ne rütbe baḥr-i ġam pür-şūr olursa 	āşıḳa yegdir

  Olur mı yemde mevc olmaḳsızın dürr-i girān peydā

 3 Eder ol şivekār-ı 	ālemiñ eṭvār-ı mümtāzı

  Derūn-i sīne-i 	āşıḳda āh-ı el-amān peydā

 4 Ḫadeng-i nāzınıñ āẟārı ol ḫūn-ḫvārenin şimdi

  N’ola baġrımda ḳılsa tāze ṭarḥ-ı gülsitān peydā

 5 Ḥanīf ümmīd-i pā-būsuyla ol serv-i ḫırāmānıñ

  Olur seylāb-ı çeşm-i terle baḥr-i bī-kerān peydā

4-H 44a 

5-H 44b
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 6

  Mefā�īlün Fe�ilātün Mefā�īlün Fe�ilün 

 1 Açıldı şimdi o ġonca-dehān-ı istiġnā

  Nedir o şūḫ-ile bu rāygān-ı istiġnā

 2 Zülāl-i luṭfuñu beẕl et bu sīne-i sūzāna

  Dil oldu hecriñ ile teşne-cān-ı istiġnā

 3 Bu vaḳt-i merḥamet ü mevsim-i teraḥḥumdur

  Be-cāy olur güzelim bu zamān-ı istiġnā

 4 Çıḳarma levḥ-i göñülden Ḥanīf-i bīmārıñ

  O bī-nevāya sen eyle hemān istiġnā

 7

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Bāġ sensiz sevdigim deşt-i felāketdir baña1  

  Mevc-i mey gerdiş-i girdāb-ı miḥnetdir baña2  

 2 Eylemek āmīzeş-i derd ü ġamıñla ṣubḥ u şām

  Nūş-i zehrāb-ı maḥabbet eski 	ādetdir baña3  

 3 Ḳays-veş murġ-ı maḥabbet eylese başımda cāy

  Gūyiyā ẓıll-ı hümā-yı 	izz ü devletdir baña4  

 4 Fürḳati tercīḥ-i vaṣl-ı yār edelden vāḳı‘ā

  Belki güm-nām-ı ġam olmaḳ şān ü şöhretdir baña

 5 Böyle şīrīn-kār eden kilk-i Ḥanīfā bendeñi5  

  Ḥüsn-i ẓann-ı zümre-i erbāb-ı himmetdir baña

6-H 44b

7-H 44b, Ü 19a, S 15a

1 “deşt-i felāketdir: hāmūn-ı fürķatdir” Ü, S
2 Neş’e-i mey mevce-i girdāb-ı miģnetdir baña” Ü, S
3 “eski ādetdir: ẕevķ-i 	işretdir” Ü, S
4 “žıll-ı: tıfl-ı” Ü
5 “Māye-i şevķ-ı cedīd olan Ģanīfā her zamān” Ü, S
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 8

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Açmış ġam-ı ṭabīb ile biñ yara mübtelā 

  N’itsün ya n’işlesün āh o bīçāre mübtelā

 2 Luṭf-i cevāb ‘ayn-ı ṣavāb eyle sevdigim

  	Arż-ı niyāz eder saña hem-vāre mübtelā

 3 Sevmiş kimi o şūḫı kimi bendesin anıñ

  Olmuş kimi güle kimisi ḫāra mübtelā

 4 Añlardı ḥāl-i 	āşıḳ-ı şūrīde-dilleri

  Bir bī-vefāya olsa o mehpāre mübtelā

 5 Bildirmeseydi belki cefā etmeyeydi yār2

1 2

  Olmış Ḥanīf ḥālini eş	āra mübtelā

 9

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Ġam-ı ḫaṭuñla fünūñ-i cünūn olur peydā3 

  Sevād-ı Şām’a daḫi reh-nümūn olur peydā

 2 Ġubār-ı hatt-ı 	iẕār-ı feraḥ-niẟārıñdan4 

  Sevād-ı sürme-i nūr-i ‘uyūn olur peydā5 

 3 Ḫayāl-i ḳadd-i bütānıñda başḳa ḥālet var6 

  Gözümde eşk-i ġam-ı la	l-gūn olur peydā

 4 Gelirse yāda seniñle olan ṣafālar eger7

  Firāḳ-ı la	liñ ile dilde ḫūn olur peydā

8-H 44b, Ü 18b, S 15b

1 “belki: ‘aşķı” Ü, S
2 “etmeyeydi: eylemezdi” Ü, S
9-H 45a, Ü 18b, S 15b 

3 “ĥātınla fünūn-ı : ĥatıñ ile ceyş-i S 
4 “ederse cilveye himmet o şehsüvār-ı ģüsn” Ü, S
5 “Hezār sürme-i cān u ‘uyūn olur peydā” Ü, S
6 Ü ve S nüshalarında buradaki 3. ve 4. beyitlerin mısraları çaprazlama olarak yer değiştirmiş.
7 Ü ve S nüshalarında buradaki 3. ve 4. beyitlerin mısraları çaprazlama olarak yer değiştirmiş.
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 5 Alursa destine ger ḫāme-i benānı Ḥanīf1  

  Tamām edā-yı şikāl-i füsūn olur peydā2  

 10

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Bī-ḳarārım ḳayd-ı fikr-i intiẓār olmaz baña

  Cevher-i 	aşḳım ki īrāẟ-ı ġubār olmaz baña3

 2 Ṣalmışam fülk-i dili girdāb-ı baḥr-i miḥnete4  

  Nīk ü bed temyīz-i vaż‘-ı rūzgār olmaz baña5  

 3 ‘İzzeti terk eyleyelden ‘uzlet etdim iḫtiyār6  

  Āşinā-yı derd-i 	aşḳam kimse yār olmaz baña

 4 Ben melāmet-kerde-i rüsvā-yı serşār-ı ġamem

  Ġayret-i güm-geşte-i nāmūs u ‘ār olmaz baña

 5 Sırra gencūrem velī ẓāhirde bir pervāneyem7  

  Peyk-i mülhem gibi hīç ḳuṭb-i medār olmaz baña

 6 Mest olursam bezm-i miḥnetde Ḥanīfā n’ola ben

  Rūz-i ferdā ḫaşyet-i renc-i ḫumār olmaz baña

 11

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Gāh olur kim 	āşıḳıñ ibrām-ı tām eyler saña

  Etmege ıżrār kesb-i iġtinām eyler saña

 2 Varma bezm-i dīgere ey māh-rū aḫşāmdan8  

  Ḥalḳa-i meclisde hey āmāde-dām eyler saña9  

1 “benān: beyānı” Ü, S
2 “şikāl-i: kemāl-i” S
10-H 45a, Ü 18a, S 15a

3 “aşķım ki īrāś-ı: ‘aşķım teģāşi-i” S
4 “baģr-i miģnete: derd ü miģnete” Ü, S
5 “vaż‘-ı: farķ-ı” Ü, S
6 ‘İzzeti: Keśreti” Ü, S
7 “pervāneyim: vīrāneyim” Ü, S
11-H 45a, Ü 18a, S 15a

8 “dīgere: illere” Ü, S
9 “hey āmāde-dām: fikr-i ĥaṭla dām” S



TENKİTLİ METİN 148

 3 Sen ṣafālan sāġarı ben ḫūn-i dil nūş eylerem

  	Āşıḳān tenhāda cām içmek harām eyler sana1 

 4 Bezme almaḳdır murādı yoḫsa aġyār [u] ‘adū

  Sen ṣanursın kesb-i taḥsīl-i merām eyler saña

 5 Bilmediñ mi böyle ġaddār olduġun yāriñ Ḥanīf

  Kim dedi maḳṣūduñu hep iltizām eyler saña

 12

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 O serv-i nāza maḥabbet ḫatā imiş ḥayfā

  Göñül yazıḳ o perī bī-vefā imiş ḥayfā

 2 Nişān-ı tīr-i niyāz-ı raḳīb olur vaṣlı

  Gönül hemān siper-i iftirā imiş ḥayfā

 3 Esīr olunca ḫam-ı zülfüne göñül bildim

  Bu bend-i 	aşḳ u maḥabbet belā imiş ḥayfā

 4 Bu rūzgārda ol bī-mürüvvetiñ ey dil

  Murādı 	āşıḳa maḥżā cefā imiş ḥayfā

 5 Ḥanīf-i zārına bīgānedir hemān o perī

  Yazıḳ ki ġayra hezār-āşinā imiş ḥayfā

 13

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Cām-ı mey vāsıṭa-i terk-i ḥicāb oldu baña

  Nigeh-endāz-ı vefā cām-ı şarāb oldu baña

 2 O gül-i gülşen-i ḥüsnüñ ġam-ı hicrānı ile

  Şebnem-i eşk-i terim reşk-i gülāb oldu baña

 3 Bezm-i hecriñde seniñ ey gül-i bāġ-ı 	işve

  İki çeşmim iki şīşe mey ü āb oldu baña

1 “içmek: içsen” Ü, S
12-H 45b

13-H 45b
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 4 Fürḳati meygedeniñ şöyle derūn-ı dilde

  Gūşe-i ḳaṣr-ı cihān cāy-ı ḫarāb oldu baña

 5 Gūş eden ḥayret ile mest-i müdām oldu Ḥanīf

  Şi‘riniñ nüsḫası efsūn-ı kitāb oldu baña

 14

  Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Ḫaṭ-ı rūyuñ bahārdır gūyā

  Cünbişiñ cūybārdır gūyā

 2 Zaḫm-ı tīr-i nigāh-ı mestiñ ile

  Sīnemiz lāle-zārdır gūyā

 3 Dilde mihr-i ruḫuñ fürūġundan

  Şāmımız da nehārdır gūyā

 4 Hecr ile ey ṭabīb-i 	işve vü nāz

  Dilimiz zār-ü-zārdır gūyā

 5 	Ālemi mest-i şīve etdi Ḥanīf

  Ḳalemim bir nigārdır gūyā

 15

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Sevdā-yı zülfüñ āh-ı hezār etdirir baña

  Ḫavfım odur ki terk-i diyār etdirir baña

 2 Ḳalsun mı ḥasret ey ḳad-i mevzūn ḳıyāmete

  	Aşḳıñ fedā-yı 	ālem-i dār etdirir baña

 3 Seng-i cefā vü dest-i teġāfül yeter yeter

  Bir gün şikest-i şīşe-i ‘ār etdirir baña

 4 Şīrīn la	liniñ ġamı Ferhād-veş meger

  Hāmūn-ı 	aşḳı geşt ü güẕār etdirir baña

14-H 45b

15-H 46a
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 5 Böyle ḳalursa dilde Ḥanīf 	aşḳı ol mehiñ

  Āḫir fedā-yı cism-i nizār etdirir baña

 16

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Bilmem ey şāh-ı ḥüsün-pīşe- cefā n’oldu saña

  Yoġ-idi sende ezel böyle edā n’oldu saña

 2 Sen beni gerçi ki ẓulmetde ḳoduñ hecriñ ile

  Ey meh-i kevkebe-i mihr ü vefā n’oldu saña

 3 Bezm-i aġyāra açılmazdıñ ezelden şāhım

  Şimdi ey ġonca-i gülzār-ı ḥayā n’oldu saña

 4 Geh ġam-endūh u gehī raḥm-ı nigāh eyler idiñ

  Bendeñe etmez idiñ böyle edā n’oldu saña

 5 Cām-ı naẓmıñ yine mest etdi Ḥanīf āfāḳı

  Meded ey sāḳī-i ṣahbā-yı ṣafā n’oldu saña

 17

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Nedir ey şūḫ 	aceb sende bu nāşāde edā

  Nedir ol ġamzeleriñ [ettügi ol tāze] edā

 2 Seyl-i eşkim n’ola ruḫ-sūde-i dāmānı ise

  	āşıḳa girye gerek dilber-i ṭennāza edā

 3 Bāġ-ı hecriñde seniñ ey gül-i gülzār-ı ḥüsün

  Yine mi muṭrib-i dil eyledi şehnāze edā

 4 Seni bīmār eder elbette ḫumār-ı ḫaṭṭıñ

  Ḳalmaz ey şūḫ-i cihān sende bu nā-sāze edā

 5 Feyż-i kilkiñle seniñ cām-ı mey-āsā şimdi

  Etdi lebrīz Ḥanīfā’yı bu nev-tāze edā

16-H 46a

17-H 46a
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 18

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Olduḳça sīne zaḫm-ı cefā-güster āşinā

  Dāġım olur sirişk ile sebz ü ter āşinā

 2 Īmā edip daḳīḳasını ḫaṭṭ-ı nev bize

  Çıḳduḳ cemāli nüsḫasına ezber āşinā

 3 El eyledikçe ḥüsni ümīd-i viṣālden

  Ceyḫūna döndi eşk-i ter-i cevher āşinā

 4 Cānān vaṣlıñ isteyen etsin vedā‘-ı cān

  Pervāne-i ġam olmadı bāl ü per āşinā

 5 Olduḳ yeter ḫumār ile fersūde ey Ḥanīf

  Şimdi gerekdir olsa dile sāgar āşinā

 19

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ben naḳl-i bezm-i ‘ayşı nihān söylerem saña

  Ey dīde mācerāyı revān söylerem saña

 2 Tā vaṣla ermeyince o sırr olmaz āşikār

  Ger söylesem de tā o zamān söylerem saña

 3 Baḳ pīç ü tāb-ı silsile-i zülf-i dilbere

  Āşūb-sāz-ı devr-i zamān söylerem saña

 4 Olmaz dirīġ-i ġamze nihān-ı derūnumuz

  Dil her ne gūş ederse hemān söylerem saña

 5 Etdiñ Ḥanīf şirket-i feyż-i Nedīm ile

  Ḥaḳḳā naẓīr-i siḥr ü beyān söylerem saña

18-H 46b

19-H 46b
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 20

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Seyr et o la	l-i tengi dehen söylerem saña

  Baḳ gerden-i beyāża semen söylerem saña

 2 Gördüm bürehne cismini ammā ki ey göñül

  Mānend-i sīm pāk-beden söylerem saña

 3 Zülfüyle ḫaṭ-ı püşt-i lebi imtizāc edip

  Āb ü hevāsı ḫoşça çemen söylerem saña

 4 Varsa ḫaṭası tövbe eyā şūḫ-i pür-fiten

  Gīsūlarıñı müşk-i Ḫoten söylerem saña

 5 Ṣorsañ lebiyle dişleriniñ vaṣfın ey Ḥanīf

  Dürc-i la	lde dürr-i ‘Aden söylerem saña

 21

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ḫāk-ı ḥarīm-i yār olalı tūtiyā baña

  Olmaz neẓāre-bend-i taḥammül semā baña

 2 İrḫā edip ‘inānımı şimdi benām-ı pīr

  Bir başḳa tāziyānedir “illā se‘ā” baña

 3 Def‘-i ḳażā içün o mehiñ tīr-i ḳahrına

  Teslīm olmadır aña ḥüsn-i rıżā baña

 4 Ben küşte-i tevātür-i zaḫm-ı helākinem

  Naḳd-i dü kevn olsa da merhem bahā baña

 5 Zīb-i ser itse n’ola Ḥanīf iftiḫār içün

  Şol berg-i sebzi kim vere bād-ı ṣabā baña

20-H 46b, M 4b

21-H 47a
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 22

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Gelmez nesīm ḫāk-i reh-i yārdan baña

  Vermez peyām ol büt-i mekkārdan baña

 2 Ḫaṭ geldi şimdi mürtesem etdi 	iẕārıñı

  Gelmez viṣāli resmi daḫi yārdan baña

 3 Pā-būs-ı yāra eyler idim ben ḳanā‘at āh

  Növbet degeydi bir kere aġyārdan baña

 4 ‘Afv eyle sāḳī meygedeye varmadıġımı

  Taḫlīṣ-i dāmen oldu mı ḫumārdan baña

 5 Āẟār-ı ṣıdḳ-ı maḥż-ı suḫān oldu ey Ḥanīf

  Himmet-nümā-yı yār-ı vefādārdan baña

 23

  Mef�ūlü Mefā�īlün Mef�ūlü Mefā�īlün 

 1 Ey Ḫıżr-ı meded-fermā yā Ḥażret-i Mevlānā

  Yā ẕāt-ı kerem-peymā yā Ḥażret-i Mevlānā

 2 Maḥbūb-i dil ü cānsın maṭlūb-ı ṣafāgānsın

  	Uşşāḳa dil-ārāsın yā Ḥażret-i Mevlānā  

 3 Sen olduñ eyā āgāh ser-çeşme-i ehlullāh

  Efġāndır işim her gāh yā Ḥażret-i Mevlānā

 4 Sen pīr-i ṭarīḳatsin bir menba‘-ı ḥikmetsin

  Ser-tāc-ı velāyetsin yā Ḥażret-i Mevlānā

 5 Luṭf u ni‘amıñ çoḳdur feyż-i keremiñ çoḳdur

  Cūd u himemiñ çoḳdur yā Ḥażret-i Mevlānā

 6 İḥsānıña ġāyet yoḳ elṭāfına minnet yoḳ

  Feyżiñe nihāyet yoḳ yā Ḥażret-i Mevlānā

22-H 47a

23-H 47a
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 7 Nuṭḳ-ı şeref-āẟārıñ yārı dil-i ġam-ḫvārıñ

  Baḳ ḥāline ben zārıñ yā Ḥażret-i Mevlānā

 8 Ben bende-i sulṭānem dilbeste-i iḥsānem

  Hem mūnis-i efġānem yā Ḥażret-i Mevlānā

 9 Yoḳ bende o isti‘dād luṭfuñ idem istimdād

  Ḳıl feyżiñ ile imdād yā Ḥażret-i Mevlānā

 10 Aġlatma Ḥanīfānı ol teşne-i iḥsānı

  Ey ẕātı kerem kānı yā Ḥażret-i Mevlānā

  Ḥarfü’l-Bā

 24

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Yazmış dü ebruvān ile naḳḳāş-ı bu’l-‘aceb

  Ser-nāme-i cemāline bir beyt-i münteḫab

 2 Feryād-ı ‘andelīb iledir revnaḳ-ı çemen

  Sāz u terānedir şeref-i meclis-i ṭarab

 3 Ey sāḳī-i bezim görüp oldu o la	lini1 

  Lebrīz-i ḫūn-ı reşk-i ḥased cām-ı leb-be-leb2 

 4 Ey nāle kūy-ı dilbere var iḥtirām ile

  Şāyeste-i ḥużūr olamaz tārik-i edeb3 

 5 Taḳdīrdir ki serzeniş-i merd olan Ḥanīf 4 

  Yoḫsa umūr-ı 	āleme sūd eylemez ṭaleb

 25 

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Demem ki cām-ı zer-i pür-şarāb ver yā Rab

  Baña vesīle-i terk-i ḥicāb ver yā Rab

24-H 48b, Ü 19a, S 15b

1 “O la	lini: ‘iẕārını” Ü, S

2 “Ĥūnbāri-i ģased ile bu cām leb-be-leb” Ü, S
3 “tāriķ-i edeb: tāriku’l-edeb” Ü, S
4 “Taķdīrde serzeniş olan heme Ģanīf ” Ü, S
25-H 48b, S 16a
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 2 Nesīm-i ‘āṭıfet ü cūduña teraḳḳübi var 

  Bu gül-riyāż-ı dile āb ü tāb ver yā Rab

 3 Yeter niḳāb-ı cebīn-i merāma luṭf eyle

  Ḳavī müdāfa‘a-i ictināb ver yā Rab

 4 Ola be-dūş-ı icābet hemīşe naḫl-i niyāz

  Bu müste‘ār ḥayāta ẟebāt ver yā Rab

 5 Ḥanīf ’i kām-zen-i menzil-i murād etsin

  Semend-i baḫtına luṭf et şitāb ver yā Rab

 26

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 İntiẓār-ı maḳdemiyle ḫayliden çekdim ta‘eb

  Serkeş olmaḳ ol sehī ḳadde nedendir bī-sebeb

  Olmaġa hem-kāse-i bezm-i ẟüreyyā leb-be-leb

  Bizde ol meh bir gece aḫşama ḳalmaz mı 	aceb

 2 Ger görürse mest-i sāġar dīde-i mestānesin

  Sāz-ı nālem basṭ ederdi kārınıñ ṣoñ ḫānesin

  Ḳılmaġa tenvīr o mihr-i ‘āṭıfet dil ḫānesin

  Bizde ol meh bir gece aḫşama ḳalmaz mı ‘aceb

 3 ‘Ayşa bundan ġayrı bir dem var mı ey vālā-cenāb

  Bā-ḫuṣūṣ ol çeşm-i maḫmūruñ ola mest-i ḫarāb

  Hem ayıñ ondördüdür geldi zamān-ı māhtāb

  Bizde ol meh bir gece aḫşama ḳalmaz mı ‘aceb

 4 Nāle de ḳılsa Ḥanīfā ol perī sāmi‘ degil

  Hem-rikābında refīḳi olsa da māni‘ degil

  Baḳmadan dil ‘ārıż-ı cānāneye ḳāni‘ degil

  Bizde ol meh bir gece aḫşāma ḳalmaz mı ‘aceb

26-H 48b
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 27

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Nūş-ı cān olduġu-çün bir iki peymāne bu şeb

  Gül gibi açdı ġamın ol gül-i ḫandān bu şeb

 2 İctināb eyledi dāmānını çāk-ender-çāk

  Gösterip dāġ-ı dil-i zārımı cānāna bu şeb

 3 Oldu ḫākister-i ġam gördü bu sūz-ı ḥālim

  Şem‘-i meclisde olan ḥāṣılı pervāne bu şeb

 4 Sāġar-ı fürḳatı serşāre-i ye�s etmiş iken

  Hele maḫmūrunu seyr eyledi mestāne bu şeb

 5 Āşinālıḳ ezelīdir o perī-peyker ile

  N’ola çıḳmazsa Ḥanīfā bize bīgāne bu şeb 

 28

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Olmasa ḥüsnüñden ey meh-rū ḥicāb-ı āfitāb

  Perde-i şeb böyle olmazdı niḳāb-ı āfitāb

 2 Dāmen-i eflākı etdi ġarḳ-ı ḫūnāb-ı elem

  Var kemāl-i ḥasretinden ıżṭırāb-ı āfitāb

 3 Mest-i feyż-i lem	a-i ruḫsār-ı āliñdir meger

  Pertev-i ḥüsnüñledir bu āb ü tāb-ı āfitāb

 4 Kendüyi dīvārdan dīvāra urmış ‘āḳıbet

  Hep yüzüñ görmek içündir pīç-ü-tāb-ı āfitāb

 5 Vechi var dersem Ḥanīfā rūy-i yārı añdırır

  Nāmına meskūkdur bu zer-i nāb-ı āfitāb1 

27-H 49a

28-H 49a, Ü 19a, S 16a

1 Bu beyit S nüshasında şu şekildedir:

Na‘ldır āteş olup fikr-i ruĥ-ı dildār ile
Rūz u şeb oldur Ģanīfā bu şitāb-ı āfitāb
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 29

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilātün 

 1 Hep ‘uḳde-i dili eyler derūnuna maṣḥūb

  Yazarsa yāra göñül kilk-i ġamla bir mektūb

 2 Murād hāle ise sā‘idiñ o meh-rūya

  Felekde terk-i ṭalebdir şevāhid-i maṭlūb

 3 Hezār-ı zār yeñi başdan eylesün efġān

  Güẕeştesin gül ederse ḥesābına maḥsūb

 4 Görünce cām-ı ṣafā-güster-i leb-i yārı

  Ḳızardı farṭ-ı edebden ṣürāḫī-i maḥcūb1  

 5 Ne rütbe olsa sezādır sitāyiş-i taḥsīn

  Ḥanīf yārıñ 	aceb vaṣfı da olur maḥbūb

 30

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Sözüm ki na‘t-ı Ḥabīb-i Ḫalīl’iñ et yā Rab

  Sezā-yı vaṣf-ı şerīf-i cemīliñ et yā Rab

 2 Ayırma cādde-i şer‘den kerem eyle

  Hidāyetiñ baña aḳvā delīliñ et yā Rab

 3 Bu ḫāme-i teri feyż-āşinā-yı iḥsān ḳıl

  Ḳınāb-ı āb-ı ḥayāt-ı sebīliñ et yā Rab

 4 Der-i murādımı eyle küşāde hem-vāre

  Dil-i şikestemin ecr-i cezīliñ et yā Rab 

 5 Ḥuṣūl-ı kāmı ile bu Ḥanīf-i teşne-dili

  Sezā-yı sāġar-ı feyż-i cemīliñ et yā Rab

29-H 49a, Ü 19b, S 16a

1 “Billūr cāma ķoyup sāķiyā getir bezme” Ü, S
30-H 49b



TENKİTLİ METİN 158

 31

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ḫaṭṭ-ı 	iẕārı ‘ārıżına zīnet oldu hep

  Dil-ḫastegāna çāre-res-i ṣıḥḥat oldu hep

 2 Baḳmaġla kuḥl-i ḫāk-i reh-i yāra dīdemiz

  Lebrīz-i ḫūn-ı eşk-i ter-i fürḳat oldu hep

 3 Ḥadden geçürdi şimdi o meh vaż‘-ı luṭfunu

  Naḳd-ı cefāsı 	āşıḳadır ẕimmet oldu hep

 4 Dil-teşnegāna sāġar-ı cām-ı lebiñ verip

  Sāḳī-i bezme dād u sited himmet oldu hep

 5 Ol şūḫ unutdu ḫaylī zamāndır Ḥanīfini

  Sīnemde dāġı çeşm-i ter-i riḳḳat oldu hep

 32

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Teşnesi 	āşıḳadır ancaḳ anıñ görme 	aceb

  Sāḳiyā lebleriñe beñzemese mā-i ‘ineb

 2 Bāġ-ı 	ālemde bulunmaz hele şeftālūsı

  Ḳızıl elmada daḫi bitmez o sīb-i ġabġab

 3 	Āşıḳ-ı mürde-dilin cānı mı var vermemege

  Naḳd-ı 	ömrün eger ol rūḥ-ı revān etse ṭaleb

 4 Aġız etme baña ey ġonca-dehānım gördüm

  Seniñ aġyār ile söyleşdügini leb-ber-leb

 5 Olalı mest-i mey-i şerm Ḥanīfā bendeñ

  Saña aḥvālini 	arż eyleyemez eyler edeb

31-H 49b

32-H 49b, M 4b
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  Ḥarfü’t-Tā

 33

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Yā Rab bu yolda sen beni sevḳ-i selāmet et

  Reh-bīnimi fürūġ-ı cemāl-i hidāyet et

 2 Her nuṭḳ-ı 	ācizānemi tevfīḳ edip benim

  Vaṣf-ı cenāb-ı Ḥażret-i Şāh-ı risālet et

 3 Bir naḳş-ı feyż-ḫāme-i cevdet-me�āl ile

  Mecmū‘a-i derūnumu zeyn-i feṣāḥat et

 4 Kehfü’l-emān-ı maḥfaẓa-i şefḳatiñde sen 

  Yā Rab me�āl-i ḫāmemi ḥıfẓ u ḥimāyet et

 5 ‘Ayn-ı 	ināyetiñle Ḫudāyā kerem ḳılıp

  Ẕellim benim mübeddel-i 	izz ü sa	ādet et 

 6 Yā Rab kemāl-i luṭfuña ḳaldı meded seniñ

  Luṭf et Ḥanīf-i ḫasta-derūna 	ināyet et

 34

  Müfte�ilün Fā�ilün Müfte�ilün Fā�ilün 

 1 	Āşıḳ olup ol güle çaġırıram dōst dōst

  Peyrev olup bülbüle çaġırırım dōst dōst

 2 Dāġ-ıla gülzār-ı ten verdi ṣafā-yı çemen

  Tā ki açıḳdır dehen çaġırırım dōst dōst

 3 Fürḳat ile zār olup hecr ile bīzār olup

  Ṭūṭī-i güftār olup çaġırırım dōst dōst

 4 Ṣanma göñül giderek ede bu āyini terk

  	Ahdim odur ḥaşre dek çaġırırım dōst dōst

 5 Dilde Ḥanīfā melāl etdi beni bī-mecāl

  Olup Niyāzī-ḫıṣāl çaġırırım dōst dōst

33-H 50b

34-H 51a
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 35

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Ārāstedir ehl-i dile gülşen-i ‘uzlet

  Āmādedir 	uşşāḳa bu ‘işret-zen-i ‘uzlet

 2 Dil hecri ile bādeye gerd olsa ne rütbe

  Şahbāz gibi girmez ele dāmen-i ‘uzlet

 3 Seyr etmededir her ṣuver-ı çarḫı ser-ā-ser

  Āyīne-nümā olsa n’ola revzen-i ‘uzlet

 4 Bülbül gibi olmaḳdan ise hār-be-dāmen

  Ehl-i dile gülşen gibidir külḫan-ı ‘uzlet

 5 Berg-i gül-i terden de Ḥanīfā bile terdir

  Bir köhne ‘abā ise de pīrāhen-i ‘uzlet

 36

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Olsun ḳo göñül tīriñe āmāc-ı maḥabbet

  Bir kerre dil-i zārıma baksun tek ol āfet

 2 Ceẕb eyledi hep dā�ireye ehl-i hevāyı

  Nāyın neresindendir 	aceb böyle ḥalāvet

 3 	Aşḳıñ dili şebḫūn edeli ṭavḳ-ı rūyum oldu

  Ḫayl-i ġama bu ḫūn-ı ciger etdi kifāyet

 4 Aldanma çiçekdir ṣaḳın ey şūḫ benefşe

  Eylerse de ḫaṭṭıñ görüp iẓhār-ı ḫacālet

 5 Zülfünde hümā-ile göñül sāye-nişīn ol

  Bulmaḳsa Ḥanīfā gibi maḳṣūd sa	ādet

35-H 51a

36-H 51a, M 4b
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 37

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Şuḫūṣ-ı hejde-hezārāna mültecādır baḫt

  Ma‘ārif üstüne taḳdīme de sezādır baḫt

 2 Fürūġ-ı kevkebi ġālib olanla hemdemdir

  Sitāresi kem olan şaḫṣa bī-vefādır baḫt

 3 Edā-yı cünbiş ü dilber gibi cihānı ḳırar

  Vaḳār-ı kerr ü ferre ṣāḥib-ibtilādır baḫt  

 4 Kimi sitāyiş ederse kimi eder düşnām

  Meḥekk-i luṭf u ṣavāb u ġam-ı ḫaṭādır baḫt1  

 5 Ne vaṣlı kām-ver eyler ne hecri zār u zebūn

  Ḳuluñ Ḥanīf ile bir başḳaca edādır baḫt

 38

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Yārıñ ‘aḳreb gibi hey dāmeniñ aldı sā‘at

  Ḳırdı zencīrini başdan yine çaldı sā‘at

 2 Ne ḳadar mesnedi bālāda ise sulṭānım

  Resen-i sa‘yini gör tā yere ṣaldı sā‘at

 3 Yürümez eşheb-i baḫtım gibi bilmem bu nedir

  Gündüz işlerdi meger kim gece ḳaldı sā‘at

 4 Gözedirmiş raṣadı vaḳtini biñ kūşiş ile  

  Kim o sā‘at göreniñ ḳoynuna ṭaldı sā‘at2  

 5 Fehm-i ḳadri o daḳāyıḳ-veriñ oldu ma	dūm

  Şeref ü sa	d-ı Ḥanīfā’da azaldı sā‘at

37-H 51b, Ü 19b, S 16b

1 ġam ĥaṭādır: ġam u ĥatādır S; ġam u cefādır Ü

38-H 51b, Ü 19b, S 16a

2 göreniñ: güzeliñ Ü, mehīñ S
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 39

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Manẓar eser-i feyże gülistān-ı maḥabbet

  Āzādedir ol serv-i ḫırāmān-ı maḥabbet1 

 2 Olsaḳ ne 	aceb feyż-i gül-i ḥüsnüne ġarrā

  Etdik heves-i şemme-i ‘irfān-ı maḥabbet

 3 Bāzār-ı Ḥaleb’de ise ger endāze-i idrāk

  Kim bundadır ol vüs‘at-i meydān-ı maḥabbet

 4 Bāzūsuna hizber ü peleng eyledi himmet

  Şīrāna bedel pençe-i merdān-ı maḥabbet

 5 Bir kām-ı dil etdi himemi muntaẓam oldu

  Āẟār-ı Ḥanīfā‘yı ne dīvān-ı maḥabbet2 

 40

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Mükāfāta dil-i ḫaclet-ḳarīniñ evvel iḥżār et

  Var andan soñra ey zāhid dil-i rindāna āzār et

 2 Ṣabā açdı çemende ġoncayı mestūr iken şimdi

  Saña ey bülbül-i şūrīde kim der keşf-i esrār et

 3 O şūḫuñ cennet-i vechinde öp la	l-i güher-bārın

  Dil-i leb-teşneyi sīrāb-sāz-ı çār-enhār et

 4 Sipihr-i ṭāli	iñ tennūra bend-i devlet isterseñ

  Dü çeşmin ḳurṣ-ı mihr ü meh gibi hem-vāre bīdār et

 5 Ẓuhūr etdi Ḥanīfā nevbahār-ı feyż-i Settārī

  Gül-i maḳṣūduñu zīnet-fezā-yı ṭarf-ı destār et

39-H 51b, Ü 20a, S 16b

1 “Āzādedir ol: Āzāde-ser ol” Ü, “Āzāde heme” S
2 Ü ve S nüshalarında bu beyit aşağıdaki gibidir:

Bir kām-ı dil oldu himemi şimdi Ģanīfā
Eş‘ārım olursa n’ola dīvān-ı muģabbet

40-H 51b
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 41  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Olur ser-geşte zülf-āsā ḫaṭ-ı 	anber-feşān elbet

  Çıḳar bir gün beyāża dildeki rāz-ı nihān elbet

 2 Benim de 	ahdim olsun ḳanını içmek ṣürāḥīniñ

  Yine bezme gelir ol sāḳī-i nā-mihribān elbet

 3 Bilinir ol nihāl-i nāzım ile baş ḳoyan kimdir

  Gülistān seyrine ‘azm eyler ol serv-i revān elbet

 4 O demde fehm edersin dūş olup bir derde sulṭānım

  Bulunur saña da bir dil-rübā-yı bī-amān elbet

 5 Ḥanīfā maḳṣadıñ kām almaḳ ise vaṣl-ı dilberden

  Olur bir gün olur kālā-yı vuṣlat rāyegān elbet

 42

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Ḳalmadı hecriñ ile dilde efendim ṭāḳat

  Var mı 	uşşāḳ-ı dil-i zārıña sensiz rāḥat

 2 Nūş eder miydi bu çarḫ-ı felegiñ zehr-ābın

  Sāġar-ı 	aşḳıñ ile bulmasa 	āşıḳ ḥālet

 3 N’ola hep kūçe-i kūyuñda olursa mevcūd

  Eyledi leşker-i ġamzeñ dil ü cānı ġāret

 4 Verdi ḳassām-ı ezel 	āşıḳa ġam cür‘asını

  Yoḳdur ey sāḳī bize cām-ı neşāṭa ḥācet

 5 Evvel ayrılmaz idi mihr ü vefā resminden

  Şimdi bīgānedir 	uşşāḳa Ḥanīf ol āfet

41-H 52a

42-H 52a
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 43

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Bir dil ki seniñ hecriñ ile zār degildir

   Hīç görmeye ṣıḥḥat

 2 Kim ölmege yolunda ṭaleb-kār degildir

   Şemşīre ne ḥācet

 3 Çoḳ müşterī encüm gibi kālā-yı viṣāle

   Biñ cān ile ammā

 4 Ben gibi aña kimse ḫarīdār degildir

   Ey mihr-i melāḥat

 5 Ülfet yine mi münḳalib-i fürḳatiñ oldu

   Zīrā ki felekde

 6 Bir dem mi olur ki ġamı derkār degildir

   Bilmem bu ne ḥikmet

 7 Cāmın lebini şöyle bir em kim ḳan oṭursun

   Ey ḫātır-ı pür-ġam

 8 Vuṣlat ki cefā gibi vefādār degildir

   Tā geçmeye furṣat

 9 Bu yolda meger ivmek ile menzīl alınmaz

   Meşhūr meẟeldir

 10 Ol nükte nihān-ı dil-i nāçār degildir

   Ey peyk-i meserret

 11 Maḳṣūdu Ḥanīf ’iñ yine āh eylediginden

   Kūyunda o şūḫuñ

 12 	Āşıḳlıġın iḳrārdır inkār degildir

   Gel eyleme vaḥşet

43-H 52a
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  Ḥarfü’ẟ- !ā

 44  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Ṣafā-yı gülşene bād-ı bahārdır bā	iẟ

  Ki kesb-i ma	rifete i‘tibārdır bā	iẟ

 2 Ba‘īd görme bu pīrāne ṭavrı 	uşşāḳa

  Bu cünbişe eẟer-i rūzgārdır bā	iẟ

 3 Ġarīb ise bu geliş gülşene 	aceb görme1 

  Şitāba renciş-i derd-i ḫumārdır bā	iẟ

 4 O çāre-sāzī-i bīmār-ı 	aşḳı taṣdi‘a

  Hevā-yı ḥükm-i dil-i zār-zārdır bā	iẟ

 5 Mecāl kilk-i Ḥanīfā’da yoḳ hemīşe meger

  Bu feyże himmet-i ḳuṭb-ı medārdır bā	iẟ

 45

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Nevā-yı meclise sāḳī-i gül-	iẕārdır bā	iẟ

  Bu şūr-ı bezme ṣadā-yı hezārdır bā	iẟ

 2 Ḥarīm-i meygedeye varmaduġımı ‘afv et

  Hemān tekāsülüme hep ḫumārdır bā	iẟ

 3 Dil-i şikestemi ġarḳ-ı yem-i ġam eylemege

  Bu nā-müsā‘id olan rūzgārdır bā	iẟ

 4 Ḫaṭ-ı siyehden anıñ ḥüsnüne ḫalel gelmez

  Ṣafā-yı gülşene hep lālezārdır bā	iẟ

 5 Ḥanīf-i zārını pāmāl-i miḥnet eylemege

  Cihānda ey göñül ol şehsüvārdır bā	iẟ

44-H 53a, Ü 20a, S 17a

1 “Ġarīb ise bu gülşen pīç ü tāb ile bıraķ” Ü / gülşene ‘aceb görme: pīç ü tāb ile bezme S
45-H 53b
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 46

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Bülbül ki verip naḫl-i çemenzāra ḥavādiẟ

  Bir dāġ-ı dil etdi güli hem-vāre ḥavādiẟ1 

 2 Ser-cümle mezāyāyı yine eyledi i‘lān2 

  Ser-rişte verip bāġda eşrāra ḥavādiẟ

 3 Dilber ki hemān ceẕbe-i naḳdīneye ṭālib

  N’itsün o sitem-pīşe o bed-kāra ḥavādiẟ

 4 Ber-ḳā‘ide ecsām-ı ḫayālāta müşābih

  Ṭutmış çemeniñ ṣaḥnını yek-pāre ḥavādiẟ3 

 5 Sen etmediñ ey bülbül-i şūrīde de ifşā

  Kim verdi Ḥanīfā-yı dil-efkāra ḥavādiẟ

 47

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Diñle hezār-ı zārı ki hep tāzedir ḥadīẟ

  Hep nāḳil-i menāḳıbe taptāzedir ḥadīẟ 

 2 Peyk-i nesīm-i ṣubḥ ki geldi bu gülşene

  Ser-tā-be-pāy leb-be-leb tāzedir ḥadīẟ 

 3 Yazdı bahār bir senelik sergüzeştini

  Lebrīz-i ṭarf-ı dāmen ü ceyb tāzedir ḥadīẟ

 4 Her ne rivāyet eyleye bülbül ki diñlenir 

  Pā-der-kemīn ya ḫāric-edeb tāzedir ḥadīẟ

 5 Bülbül nevāyı etse Ḥanīfā n’ola dırāz

  Hep sergüzeşt-i Rūm u ‘Arab tāzedir ḥadīẟ

46-H 53b, Ü 20b, S 17a

1 Bir: Pür Ü, S
2 Ser-cümle: Hep cümle Ü, S
3 Tutmuş çemeniñ ŝaģnını: Ṭolmuş çemeniñ safģası Ü, S
47-H 53b, Ü 20b, S 17a
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  Ḥarfü’l-Cīm

 48

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ṣaf ḳurdu ceyş-i ḫaṭṭ-ı ruḫ-ı yār fevc fevc

  Oldu ġurāba me�men o gülzār fevc fevc 

 2 Şāh-ı bahāra ‘arż-ı ‘ubūdiyyet eyleyip

  Çoḳ ḫayme ḳurdu gülşene eşcār fevc fevc

 3 Zülf-i siyeh kemendini pür-pīç-ü tāb edip1  

  Yaġmaya çıḳdı leşker-i Tātār fevc fevc

 4 Bir ġoncaya hezārı düşer ḳısmet eyleseñ

  Fetḥ etdi gülsitānı meded ḫār fevc fevc

 5 Gūyā Ḥanīf olur kerem-i yāra muntaẓır

  Dīvān-ı dilde saṭr-ı her āẟār fevc fevc

 49

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Yārsız gerçi bize ṣabr u ḳarār etmek de güç

  Nā-sezālarla hemīşe seyr-i yār etmek de güç2  

 2 Gerçi kim ‘ayn-ı ḫaṭādır fikr-i fāsiddir begim

  Hecr-i zülfüñ güc velī terk-i diyār etmek de güç

 3 Fürḳat-ı la	liñle cām içmek gerek ammā baña

  Ya	nī nehy-i münkere mey ictisār etmek de güç

 4 Peyk-i bāda eylesem taḳrīr o şūḫa söylese3  

  Līk her eşḫāṣa da taḥmīl-i bār etmek de güç

 5 N’işlesün dilber Ḥanīfā ḥaḳ bu kim her 	āşıḳa

  İltizām-ı yülzem-i encām-ı kār etmek de güç   

48-H 54a, Ü 21a, S 17b

1 Zülf-i siyeh ki tīġ çekip geldi rūyuña Ü, S
49-H 54b, Ü 21a, S 17b

2 hemīşe: velīkin Ü, S
3 eylesem taķrīr: söylesem ģālim Ü, S
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 50

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Ederse neş�e n’ola dildeki ġamı iḫrāc 

  Hemīşe pīr-i muġān ḳullanırdı isdidrāc

 2 Gezerdi elden ele sūḳ-gāh-ı ḥayretde

  Metā‘-ı kāle-i ḥüsnüñ şu deñlü buldu revāc

 3 Seni rāḳīb ile hem-püster olduġun göreli1 

  Efendi üstüne saġlıḳ dil oldu ḫasta-mizāc

 4 Zemān-ı pādişeh-i gül de pek temāşādır

  Çemende bülbül olur naḳd-i şebneme muḥtāc2 

 5 Ḥanīf ’den yine birḳaç ġazel muṭālebe ḳıl

  Metā‘-ı feyżine gelmiş bu çār-sūde revāc3 

 51

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Dilden olur mı dūr ḫayāl-i nigār hīç

  Var mı dil-i belā-keşe onsuz ḳarār hīç

 2 Dāġ-ı siyāhı sīnede hep tāzelenmede

  Ḥācet degil cihāna felek nev-bahār hīç

 3 Sīnem küşāde hemçü hedefdir velī çi sūd

  Baḳmaz nigāh-ı raḥm-ıla ol şehsüvār hīç

 4 Ol ser-firāz-ı naḫvetiñ olmaz naẓargehi

  Beyhūde cūşiş eylemesün eşk-bār hīç

 5 Bu bezmgāhda dil-i zārıñ nedīmidir

  Olmaz Ḥanīf piyāle ḳadar ġam-küsār hīç

50-H 54b, Ü 21a, S 17a

1 Seni raķīb ile ser-bezm-i ‘ayşda göreli Ü
2 naķd-i şebneme : naķd-i aģmere Ü, S
3 Metā‘-ı feyżini bulduñ n’ola alınsa da bāc Ü, S
51-H 54b



Hanîf Dîvânı 169

 52

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Ḫāṭır-ı vīrānım ol büt etmedi ābād hīç

  Hey ne ẓālimdir eder mi Ka	beyi bünyād hīç

 2 Eyledim gerçi temennā vaṣl-ı yāri n’eyleyem

  Uymadı sāz-ı ḳabūle naġme-i feryād hīç

 3 	Āşıḳa raḥm etdügin aġyāra işrāb eylemez

  Āşikāre gösterir mi san‘atıñ üstād hīç

 4 Ḳal‘a-i sīnem ḫarāb eyler nigāhıñ  yaluñız

  Ġamzeden ḥācet degildir isteme imdād hīç

 5 N’ola taḥsīn etseler şi‘r-i Ḥanīf ’e muttaṣıl

  Ḳābil-i inkār olur mı ṣūret-i Bihzād hīç

  Ḥarfü’l-Ḥā

 53

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Sen iç efendi bāde-i gülgūn ḳadeḥ ḳadeḥ

  Nūş etsin 	āşıḳıñ da seniñ ḫūn ḳadeḥ kadeḥ

 2 Gitdiyse sāġar-ı heves elden ne ġam göñül

  Zehr-i hezār vermede gerdūn ḳadeḥ kadeḥ

 3 Rıṭl-ı girān-ı meclis-i derd ü ġamı hezār 

  Dökdi derūna 	āşıḳ-ı maḥzūn ḳadeḥ kadeḥ

 4 Çekmiş ġamıñla bezm-i cihānıñ ne cür‘asın

  Ṣorsun fütādegāna dün ü gün ḳadeḥ kadeḥ

 5 Ḫūn-ı ġam etse baġrını māni‘ degil Ḥanīf

  Sen iç efendi bāde-i gülgūn ḳadeḥ kadeḥ

52-H 55a, M 5a

53-H 55b, Ü 21b, S 18a
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 54

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Dil-i hezārı eder nükhet-i ṣabā tefrīḥ

  Her ān ġoncadan eylerse bir yeşil tesbīḥ 

 2 Olur merāma muṭābıḳ bu ṣūret-i āḫir1 

  Ederse ḫāme-i tevḳī‘i-i felek tasḥīḥ

 3 Żamīr-i ġoncanıñ āḫir açıldı cüzdānı 

  Şeh-i bahār beyāż üzre eylemiş taṣrīḥ

 4 Baṣınca cünd-i şitā şehr-bend-i imkānı

  Derūn-ı bülbüle gelmiş hezār fikr-i ḳabīḥ 

2  

 5 Eger ki çāresi olmazsa düşdügi derdiñ

  Ḥanīf-i ḫasta-dile bādi-i peyām-ı ṣaḥīḥ3 

 55

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Züvvār-ı bezm-i vuṣlat iken sāḳiyā ḳadeḥ

  Olmaz bizimle aṣlı nedir āşinā ḳadeḥ

 2 Sergeşte gitdi ṣoñra tehī geldi meclise

  Maḫmūr-ı cām-ı la	liñ olur ġālibā ḳadeḥ

 3 	Uşşāḳa ṣoñra olmaz idi renciş-i ḫumār

  Reng-i ruḫuñla yek-dil olaydı şehā ḳadeḥ

 4 Bildim ḳızardı seyr edip ol la	l-i nābını

  Ṣorduḳda söylemezdi efendi baña ḳadeḥ

 5 Olmaz bu bezmgehde meded hem-dem-i Ḥanīf

  Olmış o cām-ı la	li gibi bī-vefā ḳadeḥ

54-H 55b, Ü 21b, S 18a

1 āĥir: defter Ü, S
2 “Viŝāli olmadı maķdūr ġoncayı göricek” Ü, S
3 bādi-i: bāri ver Ü, S
55-H 55b
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  Ḥarfü’l-Ḫā

 56

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Almış efendi dā�ireye bir civānı şeyḫ

  Etmiş esīr o kāfire biñ müslümānı şeyḫ

 2 Bir āfetiñ ki raḳṣı olunsa müẕākere

  Görmem ġarīb o dem ki deperse ṭavānı şeyḫ 

 3 Meydān-ı 	aşḳın olmış o çālāk cünbişi

  Almış ḳoluna vāy o şeh-i dilsitānı şeyḫ

 4 Etmiş velāyet ü şerefinden anı ḫabīr

  Açmış o şūḫa ‘uḳde-i rāz-ı nihānı şeyḫ

 5 Eyler Ḥanīf o ṭavr ile tesḫīr 	ālemi

  Olmış hemīşe girye-zen-i şādmānī şeyḫ1  

 57

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Çeşm-i teriniñ ġamkeş-i hicrānıyım ey şūḫ

  Gīsūlarınıñ ben de perīşānıyım ey şūḫ

 2 Ārām-ı diliñ sūziş-i hecr-i deheniñle

  Āteş-fiken-i ḫırmen-i sāmānıyım ey şūḫ

 3 Gülçīn-i viṣāliñ hevesiyle gece gündüz

  Ḫvār-ı ġamıñ āzürde-i dāmānıyım ey şūḫ

 4 Āfāḳı pür-āvāze ederse n’ola āhım

  Gülzār-ı ġamıñ bülbül-i nālānıyım ey şūḫ

 5 Hecriyle Ḥanīfā gibi ol Leylī-i ḥüsnüñ

  Hāmūn-ı melāmet-zede pūyānıyım ey şūḫ

56-H 56a, Ü 22a, S 18a

1 Eyler: Etmiş Ü, S
57-H 56a
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 58

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Olmaz ‘itāb-ı nāzik ile hem-zebān çarḫ

  Dem-beste ḳaldı ṭavrına bu ġam-keşān-ı çarḫ

 2 Ol nā-küşāda ġoncalıḳ etse 	aceb midir

  Şebnem gül üstüne olalı dīdebān-ı çarḫ

 3 Olmaz nühüfte zār-ı dil-i ġam-keşānımız

  Yāriñ olaydı sīnesi āyīnedān-ı çarḫ

 4 Kullāb-ı ebruvānı çekilsün mi ol bütüñ

  Gūyā küşādedir aña nisbet kemān-ı çarḫ

 5 Bir çeşme-sār-ı feyż-i belāġatdir ey Ḥanīf

  Kilkim olunca lūle-i āb-ı revān-ı çarḫ

  Ḥarfü’d-Dāl

 59

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Teşbīh-i ḳadiñ olmaġ-ıla ḳāmet-i şimşād

  Boy çekdi olup miḥnet-i eyyāmdan āzād

 2 Göñlünde yer etmekdi murād ol şeh-i ḥüsnüñ

  Beyhūde mi ṭaşlar keser ol tīşe-i Ferhād

 3 Ey bülbül-i ḫoş-lehce bahār oldu hemīşe

  Ol ġonca-femiñ eyle yine vaṣfını evrād

 4 Ol serv-i revāna var imiş nisbetiñ āḫir

  Olsun demiñ ey dīde-i ḫūn menḳabe müzdād

 5 Haḳḳā ki budur ṭavr-ı müsellemde Ḥanīfā

  Bu ḥüsn-i ḳabāyı veremez degme bir üstād

58-H 56b

59-H 56b, Ü 22a, S 18b
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 60

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Çoḳ demdir oldu fikret-i zülfüñle kayd-bend1 

  Belki süvār-ı eşheb-i eyyāma da kemend

 2 Bir ben miyim hemān o ṭabībiñ şikestesi

  Ṭutdu cihānı ḳāfile-sālār-ı derd-mend

 3 Sūz-ı firāḳ-ı ‘ārıż-ı mehtābla müdām

  Pīrāne ṭavr-ıla yanar ammā yanar sipend

 4 Etmez ‘adūya mekremet īfā-yı meskenet

  Düşse muḥīṭ-i dehre ḥalāvet verir mi ḳand

 5 Ḥālin murādı üzre saña etmedi beyān

  Mektūm ḳaldı sırr-ı Ḥanīfā-yı müstemend2 

 61

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Bu rūzgār edeli elde ṣūretin tecdīd

  Açıldı ġonca-i ṣadberg-i gülsitān-ı ümīd

 2 O māh-rūyuñ 	aceb naḳşı dīdeden çıḳmaz

  Ne ġam bu ḥükm-i sitāre ederse de teb‘īd

 3 Bize o şūḫ aġız etdi ki la	liñ öpdürecek

  	Aceb ne ḳālıba ḳor gelse vaḳt-i ‘ıyd-i sa‘īd

 4 Raḳīb eşkini dildāra ger ederse raḳam

  Çi bād vaż‘ ederim ben de aña bir teşdīd

 5 Firāḳı ḫasta-dil etdi Ḥanīf-i bīmārı

  Seniñle eyleyelim ol ṭabībe bir tehdīd

60-H 57a, Ü 22b, S 18b

1 demdir: diller Ü, S
2 müstemend: derdmend Ü, S
61-H 57a, Ü 22b, S 18b
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 62

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Çekildi perde-i şām-ı siyeh-niḳāb-ı ümīd

  Yine zevāle erişdi bu āfitāb-ı ümīd

 2 Bu bezmgāha tehī gelme ey sebū-yı ḫayāl

  Ḫumār keşmekeşinden var ıżṭırāb-ı ümīd

 3 Eser-nümūd-ı fiġān-ı şeb-i siyāhım olup

  Pür-oldu ḫaṭṭ-ı 	iẕārıyla bu kitāb-ı ümīd

 4 Bu bezm-i ġamda bize gel meded-res ol sāḳī

  Dil-i şikesteme döndi hemān ḥabāb-ı ümīd

 5 Unutma bülbül-i zārıñ Ḥanīf-i ġam-ḫvārı

  Şarāb-ı la	liñ ile eyle neş�e-yāb-ı ümīd

 63

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Edersem vech-i vardır ol cefā mu‘tāddan feryād

  Baña etdirdi āzār-ı ġamı feryāddan feryād

 2 Yine girdāba ṣaldı şimdicek zevrāḳçe-i feryād

  Kime ḳılsam efendi muḳteżā-yı bāddan feryād

 3 N’ola hāmūn-i ġam feryād ederse ḍarb-ı āhımdan

  Ederdi kūh-i miḥnet tīşe-i Ferhāddan feryād

 4 Ney-āsā varduġı meclisde ḥālinden eder efġān

  N’ola eyler isem ben de dil-i nāşāddan feryād

 5 Edince gūş-ı cān reşkinden eş	ār-ı Ḥanīfā’yı

  Gelir nevḥa ṣarīr-i ḫāme-i Bihzād’den feryād

62-H 57a

63-H 57b
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 64

  Mefā�ilün Fā�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Göründü çarḫ-ı secencil-nümāda ġurre-i ‘ıyd

  Bisāṭ-ı bezmini rind eyledi o dem temhīd

 2 Ne ġurre vaḳt-i heremdir diyü edip īmā

  Sepīde ḥācibini gösterir sipihr-i ‘anīd

 3 Ḳudūm-i yārı tefekkürle ser-fürū olaraḳ

  Ten-i naḥīfime taḳlīb olundu ṣūret-i bīd

 4 Külāh-ı kūşeñi ref‘ eyle kākülüñ görelim

  Nedir bu deñlü o miskīne böyle ḥabs-i medīd

 5 Miẟāl-i şi‘r-i Ḥanīfā cenāb-ı Ḥażret-i Ḥaḳ

  Vefā-yı yār-ı mürüvvet-şi‘ārı ede mezīd

  Ḥarfü’ẕ-Ẕāl

 65

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 La	linden o şūḫuñ n’ola olsam müteleẕẕiẕ

  Ma‘cūn-ı cevāhir ile 	ālem müteleẕẕiẕ

 2 Ḫāliñ görüben olsa saña dil n’ola bende

  Olmaz mı hīç ol dāneden ādem müteleẕẕiẕ

 3 Ben pençe-i ḥasretle edem kāviş-i sīne

  Zülfüñle ola şāne-i perçem müteleẕẕiẕ

 4 Her şeb bu ḳadar üstüne düşmezdi çemende

  Güllerden eger olmasa şebnem müteleẕẕiẕ

 5 Ḫaṭṭıñ n’ola eylerse Ḥanīfā’yı küşāde

  Sünbülden olur ḫātır-ı pür-ġam müteleẕẕiẕ

64-H 57b, M 5a

65-H 58a, M 5b 
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 66

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Olursa manẓar-ı her ehl-i himmet cebhe-i kāġıẕ

  Anıñ-çün buldu böyle zīb ü zīnet cebhe-i kāġıẕ

 2 O māhıñ ṭopṭolı cüzdān-ı ruḫsārında reng-ā-reng

  Eder ḫurşīde baḫş-ı tāb-ı şöhret cebhe-i kāġıẕ

 3 N’ola ger olsa ḫaṭ ser-ṣafha-i ruḫsārına 	āşıḳ

  Sezāvār-ı bihīn-i naḳş-ı 	izzet cebhe-i kāġıẕ

 4 O rengīn çehre almış destine bir deste sürḫ-ābād

  Eder mi nāz ile hīç germ-i ülfet cebhe-i kāġıẕ

 5 Semend-i ṭab	ım olmazdı Ḥanīfā böyle tīz-āver

  Eger göstermese meydān-ı vüs‘at cebhe-i kāġıẕ

 67

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Verir merāmına aḥkām ile zamān nüfūẕ1 

  Ki çekmiş aña ḳadar mihr-veş nişān nüfūẕ2 

 2 Çemende bülbül eder gül varaḳların deste

  Olursa eldeki fermānı şāyegān nüfūẕ

 3 Bulur mı ben daḫi bilmem bu ṭurfa bellerde

  Evāmir-i dil-i 	uşşāḳ-ı nā-tüvān nüfūẕ

 4 O şāhıñ eyledügi nükte vü mezāyāya3 

  Eder fütādeye īmā dü ebruvān nüfūẕ

 5 Belī berāt ile olmuş müsellem aña Ḥanīf

  Anıñ-çün etmede ḥüsn ü ānıñ beyān nüfūẕ4 

66-H 58a

67-H 58a, Ü 22b, S 19a

1 aģkām ile tamam: aģkāmi-i zamān Ü, S
2 Ki çekmiş aña ķadar: Ki pençe çekmiş aña Ü, S
3 nükte vü: Nükte-i Ü, S

4 Beyāż üzre çekilmiş o ģüsn ü ān nüfūẕ Ü, S
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  Ḥarfü’r-Rā

 68

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Rıf‘at-medār-ı ‘arş-ı mu	allā Medīne’dir

  Tābiş-fezā-yı ḳurṣ-ı mücellā Medīne’dir

 2 Rūşen-çerāġı şām u seḥer mihr ü māh anıñ

  Ḫalvet-serāy-ı ḫāṣ-ı dilārā Medīne’dir

 3 Taḳrīrdir me�ālini manṭūḳdan su�āl

  Erbāb-ı 	aşḳa maḳṣad-ı aḳṣā Medīne’dir

 4 Mest eyler ‘aḳlı neşve-i şevḳ-i Muḥammedī

  Peymāne-i leb-ā-leb-i ṣaḥbā Medīne’dir

 5 Ārām-gāh-ı leşker-i kerrūbiyāndır

  Sulṭān-ı dīne melce� ü me�vā Medīne’dir

 6 Andan eser cihāna nesīm-i füyūż-ı Ḥaḳ

  Cūşiş-ver-i biḥār-ı 	aṭāyā Medīne’dir

 7 Sükkānı verd-i ter gibi nāzikdir ey Ḥanīf

  Revnaḳ-fezā-yı bāġ-ı muṭarrā Medīne’dir

 69

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Gencīne-i 	aṭā-yı ilāhī Medīne’dir

  Kenz-i künūz-ı nā-mütenāhī Medīne’dir

 2 Dāġ ursun āfitāba felekde şu kimse kim

  Mālişgeh-i cebīn-i siyāhī Medīne’dir

 3 Elbet eder be-hem ṭalebiyle viṣālini

  Bir maḳṣadıñ ki cāy-ı güvāhı Medīne’dir

 4 Seng-i cefā-yı dest-i sitemden emīn olur

  	Aşḳ ehliniñ ki püşt ü penāhı Medīne’dir

68-H 58b, S 22a

69-H 59a, S 22a
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 5 Olsa Ḥanīf 	aceb mi şefā‘atle behre-ver

  Ṣıdḳ u ṣafā-yı ḳalbi kemāhı Medīne’dir1 

 70

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 İlāhī gülbün-i vicdānıma tāb-ı ṭarāvet ver2 

  Bu bāġıñ bī-nevādır bülbüli şevḳ-i şeṭāret ver

 2 Bir ehl-i himmetiñ ḥablü’l-metīn dāmeniñ ṭutdur

  Baña esrār-ı ẕātıñ fehmini ḳādir liyāḳat ver3 

 3 Semend-i reh-neverd-i ḫvāhişimsin ḳoyma süst-endām

  Bu yolda vāṣıl-ı her menzil-i kām et selāmet ver4 

 4 Rıżāñ emniyyesiyle tekyesinde İbn-i Neccār’ıñ

  Binā-yı 	aşḳ u şevḳe dest-i luṭfuñla metānet ver

 5 Ayırma ṭurrasından dil-rübānın şāne-i fikrim

  Beni ġufrāna sevḳ eyler günāha sen cesāret ver

 6 Edip zünnār-ı efkār-ı sevāddan ya	nī āzāde

  Dil-i gümkerdeme luṭf eyle tevfīḳ et hidāyet ver5 

 7 Ḳoma bī-rehber-i feyż eşbeh-i efkār ü eẕkārım

  Sülūkümde baña bir mürşid-i sāḥib-kerāmet ver6  

 8 Dil-i meyyāli sevḳ-i bāb-ı teslīm-i rıża eyle

  Benim ḥālimden ol bī-ḥāle de yā Rab ḥālet ver7 

 9 Hedef ḳılsın icābet menzilin hergiz Ḫudāvendā8 

  Ḥanīfā’nıñ sihām-ı āhına sevḳ-i iṣābet ver

1 Son iki beyit S nüshasında yoktur. Onun yerine aşağıdaki beyit mevcuttur:

 Küḥl oldu ḫāki dīde-i dünyāya ey Ḥanīf

 Cümle bilādıñ eşref-i şāhı Medīne’dir

70-H 59a, S 21b

2 İlāhī: Ĥudāya S
3 fehmini: fehmine S
4 Her: ser S
5 menzilin: mevķi‘in S
6 -H 
7 -H 
8 -H
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 71

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

 1 Gör dāġımı bī-merhem olan böyle olur

  Üftāde-i ḫāk-i ġam olan böyle olur

 2 Ol naḫle resā olmadı bāzū-yı emel1 

  Hep ḳāmet-i sa‘yi ḫam olan böyle olur

 3 Hecrinde biz ol dürr-i girān-ḳadriñ 	aceb 

  Sermāye-i baḫtı kem olan böyle olur

 4 Meclisde ḳadeḥ baġrını ḫūn eylese lāyıḳ2 

  Esrār-ı dile maḥrem olan böyle olur

 5 Hecriyle nizār oldu Ḥanīfā-yı ża‘īf

  Her dilber ile hemdem olan böyle olur

 72

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

 1 Bayrāmda yārıñ öp elin söz de budur

  İḳrārına baṣ ol güzelin söz de budur

 2 Ṭursun ḳo girih-beste yine zülf-i siyeh

  Üftādelerin ḳırma telin söz de budur3 

 3 Sürme ḳosañ şīşe ile la	l-i güher

  Ṭutmazdı yerin cām-ı mülün söz de budur4 

 4 Ben ṭab	ım ile böylesine müttefiḳ oldum

  Aḳrānı yoḳ ol bī-bedeliñ söz de budur5 

 5 Gel eyle tevekkül kerem et çekme emek

  Yoḳ sūdu bu ṭūl-i emelin söz de budur

71-H 59b, Ü 23a, S 19a

1 resā: resīd Ü, S
2 ĥūn eylese lāyıķ: ĥūn etse n’ola Ü, S
72-H 59b, Ü 23a, S 19a

3 Üftādelerin: Dīvānelerin Ü, S
4 - Ü, S
5 - H, Ü
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 6 Bir tāze-zemīn oldu ḫoş-āyende Ḥanīf

  Ez-cümle bu ra	nāġazelin söz de budur

 73

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

 1 Ey şūḫ-ı cefā mihr ü vefā böyle m’olur

  Ben öldüm amān derde devā böyle m’olur

 2 Kim eylemedi bir kerre tevcīh-i nigeh

  Her ḥüsn-i naẓar söyle şehā böyle m’olur

 3 Ey pīr-i muġān eyle biraz sen de fikir

  Luṭf eyle ki ṭavr-ı ‘uḳalā böyle m’olur

 4 Sen cān ü dili eylemediñ yāra fedā

  Ey vāy ki teslīm-i rıżā böyle m’olur

 5 Ḳaddin göreli sāye-ṣıfāt düşdi yere

  Bī-çāre Ḥanīfā’ya edā böyle m’olur

 74

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ser-levḥa-i cemāliñe altun ḥallidir

  Buyrulmaġa sezā görülürse maḥallidir

 2 Ḳān etmedir murādı o ḫūn-ḫvāreniñ yine

  Vaż‘ından ol miyāna ki ālāḳı bellidir

 3 Āhenk olur ḫayālim odur bezm-i ‘işrete

  Ol sāz-kārenin ḳabaġı iki tellidir

 4 Kimdir harāmī ġamzeleriyle eden baḥẟ

  Ol ḳahramān-ı ḫufte ki vāfirce ellidir

 5 Ṣanman zemīn-i tāzeye beyhūde vāżı‘ız

  Endīşemiz bināsı Ḥanīfā temellidir

73-H 59b, Ü 24a

74-H 60a
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 75

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl

 1 Ser-zübde-i ḫūbān dilā böyle m’olur 

  Āhūlara reftār u edā böyle m’olur

 2 Geh şöyle vü geh böyledir aḥvāl-i cihān

  Aḥkāmī-i gerdūn şehā böyle m’olur

 3 Āzāde olup eyle rehā ḳayd-ı ġamı

  Dil-beste-rev-i her dü serā böyle m’olur

 4 Hicrāna bedel vaṣlı o bī-merḥametiñ

  Encām-ı mücāzāt-ı ḳażā böyle m’olur

 5 Ḥaḳḳā ki Ḥanīf eyledi iẟbāt-ı hüner

  Ṭavrında müsellem şu‘arā böyle m’olur

 76 

  Mef�ūlü Fā�ilātün Mef�ūlü Fā�ilātün 

 1 Giryende çeşm-i ḥasret ḥāl-i beyānımızdır1 

  Her maṭla‘-ı melāmet şerḥ-i lisānımızdır

 2 Etmekde sūz-ı nālem bī-reng-i nev	-i kālem

  Aḥvāl-i çarḫ-ı 	ālem ḫātır-nişānımızdır

 3 Tīr-i belā-yı fürḳat cümle berāy-ı ġayret

  Pā-ber-hevā-yı sür‘at menzil-resānımızdır

 4 Remz-i lisān-ı ḥālim fehm eylemez o ẓālim

  Hep bā	iẟ-i melālim ol dilsitānımızdır

 5 Ḥāl-i Ḥanīf-i zāre raḥm etmedi ne çāre

  Düşnāmi-i sitāre vird-i zebānımızdır

75-H 60a, Ü 24b, S 20a 

76-H 60a, Ü 23b, S 19b

1 ģāl-i beyānımızdır: hep ģāl ü şānımızdır Ü, S
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 77

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Reşk-i ruḫuñla berg-i semen dāġ dāġ olur1 

  Anber-şemīmine yā Ḫoten dāġ dāġ olur 

 2 Ref‘-i niḳāb eder ise biñ nāz ile o şeh

  Ḳurṣ-ı münīr-i nūr-fiken dāġ dāġ olur

 3 Rūyuñda ger o ḫāl-i feraḥ-fāli görseler2 

  Mülk-i Ḥabeş diyār-ı Yemen dāġ dāġ olur3 

 4 Āẟār-ı būseden ruḫunuñ görse rengini

  Her dāġ-ı berg-i ṣaḥn-ı çemen dāġ dāġ olur

 5 Āẟār-ı feyż-i kilk-i Ḥanīfā ġarībiñi

  Ger bülbül olsa ya	nī gören dāġ dāġ olur

 78

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Şerār-ı dil ile berg ü nevā yanar ṭuṭuşur

  Bu sūzişimle binā-yı riyā yanar ṭuṭuşur

 2 Bu tāb-ı germ-i hevā-yı teġāfülünden anıñ

  Metā‘-ı ḫırmen-i mihr ü vefā yanar ṭuṭuşur

 3 Ümīd-i vuṣlatınıñ sūziş-i firāḳıyla

  Ḥuṣūl-i mezra‘a-i iddi‘ā yanar ṭuṭuşur

 4 Eger ḥużūruna sūz-ı derūn 	arż olsa

  Tegāfülünden o şem‘-i cefā yanar ṭuṭuşur

 5 Ḥanīf tābişi-i tal‘atıyla tā-be-seḥer

  Ḥużūr-ı yārda şem‘-i recā yanar ṭuṭuşur 

77-H 60a, Ü 23b, S 19b

1 ruģuñla: ĥaṭıñla Ü, S
2 Rūyuñda: Ģüsnüñde Ü, S
3 diyār-ı Yemen: ü naķd-i Yemen Ü, S
78-H 60b



Hanîf Dîvânı 183

 79

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Rūz-i ferdāda ki envār-ı yaḳīn isterler

  Ki esās-ı dili merbūṭ u metīn isterler

 2 Olma münkir ḫaṭ-ı ruḫsārına ey zülf ṣaḳın1 

  Elini muṣḥafa ḳorlar da yemīn isterler

 3 Ṭaleb-i naḳd-i ḫulūṣ olsa gerekdir yoḫsa

  Ne müṣāḥib ü ne ḫod sū-i ḳarīn isterler

 4 Pek açıḳdan meteris etmez o şehbāz-ı şikār2 

  Ḫvāstgārānı belī zīr-i kemīn isterler3 

 5 Ṣaḳla ṣandūḳa-i sīneñde Ḥanīfā derdiñ4

  Bir gün ecr eylemege merd-i ḥazīn isterler5 

 80

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Ḥayretle gören ḫandemi şādān ṣanırlar6 

  Giryānıñ olaldan beni ḫandān ṣanırlar

 2 Āhım işidip baña meded eyle ki zirā7 

  Bilmezlik ile 	aşḳa peşīmān ṣanırlar

 3 Bel baġlar anıñ va	d-i viṣāliñ işidenler

  Ol şūḥ-ı perī-peykeri insān ṣanırlar

 4 Ben ḥayret-i ḫaṭṭıñla perīşān iken āḫir

  Ḳaṣdım heves-i seyr-i gülistān ṣanırlar

 5 Pek de ġalaṭ etmezdi Ḥanīfā n’ola dersem

  Şunlar ki bizi mu‘cize-gūyān ṣanırlar

79-H 60b, Ü 24a, S 20a

1 ĥat-ı: ġam-ı Ü

2 şehbāz-ı: vaḥşī-i S

3 Ĥvāhkārı belī der-rükn-i kemīn isterler Ü, S 

4 derdiñ: zīrā Ü, S

5 merd-i: tab‘-ı S

80-H 60b, Ü 24b, S 20a

6 gören: görüp S

7 āhım: na‘ram Ü, S
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 81

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Baḳmaz feleġiñ naḳşına ḫoş-manẓar olanlar

  Hīç bīve-zen-i dehre baḳar mı er olanlar1 

 2 Emvāc-ı muḥīṭ-i ġama ġavvāṣ olur elbet

  Hem-vāre ṭalebkār-ı dür-i cevher olanlar 

 3 Ḳadd-i hevesin eylemesin ḫam da yā n’itsin

  Dil-dāde-i her-ḳāmet-i bālā-ter olanlar

 4 Beyhūde degil tāli‘ine eylese düşnām

  Āzürde-i cevr-i güzel-i esmer olanlar

 5 Şāh-ı ḥarem-i ma‘na Ḥanīfā gibi cümle

  Ol şāha heme bende-i fermān-ber olanlar

 82

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Bahār geldi begim ṭarf-ı gülsitāna buyur

  Ḳuruldu ḫayme-i eşcār dāverāna buyur

 2 ‘Arūs-ı kām-ı dil-i 	āşıḳa ne sulṭānım

  Be-muḳteżā-yı ḳavānīn-i ḫusrevāne buyur2 

 3 Viṣāle ḫaṭṭıñı eyler fütāde istidlāl3 

  Cenābıñı görelim aña da bahāne buyur4 

 4 Me�āl-i sırr-ı varaḳ pāre-i derūn-ı dili5  

  Hemīşe besmele-gūyān buyur şahāne buyur

 5 Niyāz-ı ruḫṣat eder hecr-i ḫāk-i pāyıñla

  Merām bende Ḥanīfā’yı Āṣafāne buyur

81-H 61a, Ü 22b, S 19b

1 Hīç bīve-zen-i dehre: Hīç bīve-i dünyāya Ü, S
82-H 61a, Ü 24b, S 20b

2 Be-muķteżā-yı revāyic-ver-i zamāna buyur Ü, S
3 Viŝāle ĥaṭṭıñı: Viŝāline ĥaṭıñ Ü, S

4 görelim: göreyim Ü, S
5 Meāl-i sırr-ı varaķ-pāre-i derūn-ı dili Ü
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 83

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Hecr-i zülfüñle bize kūçe-i ġurbet görünür

  Ġālibā şāh-reh-i 	aşḳa 	azīmet görünür

 2 Şekli çıḳmaz eger işkeste ise cevher-i dil

  Baḳsa her pāre-i sīnemde o ṣūret görünür

 3 Ne ḳadar diḳḳat ederlerse me�āl-i ḫaṭına

  	Āşıḳ-ı ḫasta-dile ṣoḥbete ruḫṣat görünür1 

 4 Ne ḳadar muntaẓır-ı maḳdem-i dildār olsam

  Baña her bir naẓarım rişte-i himmet görünür

 5 Ḳalem alsa eline bende Ḥanīfā zārıñ

  Ṣafḥa-i mihr-i felek sāḥa-i vüs	at görünür

 84

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Baḳ rūy-ı dil-rübāya ḥaṭ-ı müşk-bārı gör

  Gülzāra gel leṭāfet-i faṣl-ı bahārı gör

 2 Dā�im çemende ḫār ile eyler mülā	abe

  Ey 	andelīb-i ġamzede ol gül-	iẕārı gör

 3 	Āşıḳlarına raġmen eder ülfeti müdām

  Aġyār-ı bed-nihād ile ol yādigārı gör

 4 Bīgānelerle etme sükūnet demem velī

  Lāyıḳ budur ki gāh dil-i bī-ḳarārı gör

 5 Ey nūr-ı dīde şi	r-i Ḥanīfā’ya ḳıl naẓar

  Elfāẓ-ı pāk-ma‘nī-i nükte-güẕārı gör

83-H 61a, Ü 25b, S 20a

1 ŝoģbete: mebģaś-i S
84-H 61b, M 5b
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 85

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Göñül iḳbāl-i vaż	-ı rūzgārı bī-ḥesāb ister

  Sehī-ḳad bir süḫan -ver dilber-i ‘ālī-cenāb ister

 2 Esīri olduġum şāh-ı cihānı ben daḫi bildim

  Der-i devletde her gün bendegānın kām-yāb ister

 3 Gözüm gerdişler etdi aġladı ḫaṭṭıñ ṣafā buldu

  Leṭāfet sebze-zārı böyle bir dōlāb-ı āb ister

 4 Leb-i meygūnunuñ mestānesidir ṣanma sulṭānım

  Göñül elde ḳadeḥ zānūda mīnā-yı şarāb ister

 5 Ḥanīfā ehl-i dil sāḳī-i bezm-i 	işret-ābādı

  Söz añlar pāk-dāmen neşve-ālūd-ı ḥicāb ister

 86

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Şemşīr-i ḫūn-girifte ki yārıñ belindedir

  Ceyb-i ḥayāt 	āşıḳ-ı nā-kām elindedir

 2 Taḳrīr-i derd-i sīneye şerḥim zebān olur

  Bir nüsḫadır ki nükteleri cedvelindedir

 3 Aṣmazsa n’ola ḳıṣṣa-i Manṣūr’a gūşunu

  Ol ṭurralar ki düzd-i fiten çengelindedir

 4 Ḫoşdur egerçi kāse-i ṭanbūrı muṭribiñ

  Lāḳin baḳılsa yine temāşā telindedir

 5 Mümkin midir ki dil ola āsūde ey Ḥanīf

  Şemşīr-i ḫūn-girifte ki yārıñ belindedir

85-H 61b, M 5b

86-H 61b, M 6b
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 87

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Ḫaṭṭ-ı rūyı ḥālet-i ẕevḳ-i bahārı añdırır

  Seyr-i gülgeşt-i çemende ḫaṭṭ-ı yārı añdırır

 2 Dīde-i pür-nemde 	aks-i ḳaddiñ ey gül-pīrehen

  Ṭoġrusı gülşende serv-i cūybārı añdırır

 3 Resm-i bāġ-ı kūy-ı yārı görmediñse ey göñül

  Ol maḥalli azacıḳ Gökṣu Ḥiṣārı añdırır

 4 Sīnede şol yaralar kim ḫançeriñ açdı seniñ

  Dāġ-dārān-ı hevāya lālezārı añdırır

 5 Pençeleşti rūzgār ile göñül bir rütbe kim

  Aña ḍarb-ı ḳuvvet-i dest-i çenārı añdırır

 6 Ḫaṭṭ-ı nev-ḫīzi o şūḫun ḥaḳ budur saña Ḥanīf

  Çoḳ zamān geçmez o zülf-i müşk-bārı añdırır

 88

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Ser-ḥaṭṭ-ı ruḫsārıña ḫilḳat de demiş var

   Ḫaṣlet de demiş var

 2 Sermāye-i efkārıma ḥayret de demiş var

   Ḥasret de demiş var

 3 Bilmem ki ne gūne eẟer oldu bu felekde

   Ol sīm bilekde

 4 Teşhīr-i ser-i kūyuña 	izzet de demiş var

   Rif‘at de demiş var

 5 Ger münderic etse n’ola kūyunda cihānı 

   Ol kān-ı me‘ānī

87-H 62a, M 6b

88-H 62a
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 6 Efsūn-ı nigāhine bir ālet de demiş var

   Ḥālet de demiş var

 7 Bir laḥża ḳarār eylemez 	ālemde bu cānım

   Ey mihr-i cihānım

 8 Hecriñ ile cān ü dile şirket de demiş var

   Ülfet de demiş var

 9 Sensiz o elem-pīşe baḳar mı bu cihāna

   Yoḳ ġayrı bahāne

 10 Aḥvāl-i Ḥanīfā’ya ġarābet de demiş var

   Ḥikmet de demiş var

 89

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Füsūn u fitne mesḥūr-i nigāh-ı ḫūn-feşānıñdır

  Ġazālān-ı ḥarem ṣayd-ı ḫadeng-i cān-sitānıñdır

 2 Sen ol sulṭān-ı mülk-i 	işvesiñ ki āsitānıñda

  Ṣafā bir sā�il-i keçkūl-dār-ı ḥüsn ü ānıñdır 

 3 Kesilmezse n’ola ḳaṭ	ā yanıñdan dil telāş etme

  Seniñ ey āftābım sāye-i serv-i revānıñdır 

 4 Ḫadeng-i ġamzeñe urḳunluġum meydān-ı 	aşḳ içre

  Ezelden ey kemān-ebrū seniñ ḫāṭır-nişānıñdır

 5 Ḥanīfā eyleyen cānāneyi dil-beste-i ṭab	ıñ

  Seniñ şi‘r-i dürer-bārıñdaki ḥüsn-i beyānıñdır

 90

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Güzelde cünbüş-i müjgān ü ḳaş lāzımdır

  Fütādeler daḫi pür-irti	āş lāzımdır

89-H 62b, M 6b

90-H 62b, M 7a
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 2 Ḳarīn iken saña aġyār-ı bü’l-heves güzelim

  Dil-i belā-keşe elbet telāş lāzımdır

 3 O ṭıfl-ı mektebe versem 	aceb mi ḫāṭırımı

  Refāḳat etmege bir ḫvāce-dāş lāzımdır

 4 Nigehle 	āşıḳ-ı mahcūbu müttehem etmez

  Bilir ki ādeme lā-büdd m	āş lāzımdır

 5 Ḥanīf āh ü figān etmesin güzel ammā

  Kenār-ı dīdede bir ḳaṭre yaş lāzımdır

 91

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Beyāż-ı ṣafḥa-i sīneñ ṣafāya nāz eyler

  Edā-yı tīġ-i nigāhıñ ḳażāya nāz eyler

 2 Vücūd-ı ney gibi pür-dāġ iken tenim dilber

  Uṣūl ile yine ben bī-nevāya nāz eyler

 3 Perīde reng ile īmā eder ṣadāḳatini

  Niyāz-ı ehl-i maḥabbet ṣadāya nāz eyler

 4 	Aceb mi olmasa merhem-peẕīr-i dest-i ṭabīb

  Tenimde zaḫm-ı ḫadengiñ şifāya nāz eyler

 5 Ḥanīf-i kilk-i süḫan -ver miẟāl-i bülbül-i dil

  Dehen-güşā olamaz her edāya nāz eyler

 92

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Şikenç-ı ṭurralar ki 	ārıż-ı dildāra düşmüşdür

  Anıñla ḫāṭır-ı üftādemiz āvāre düşmüşdür

 2 N’ola bülbül uçursa ḳuş diliyle medḥ edip 	aşḳın

  Çemende gül gibi bir nāz-perver yāra düşmüşdür

91-H 62b, M 7a

92-H 62b, M 6a
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 3 Gözüñ ḫūn-ı dil-i 	uşşāḳ-ı zāra teşne olmışdır

  O mestiñ 	aynıdır kim kūçe-i ḫammāra düşmüşdür

 4 Göñül fikr-i ruḫuñla vechi vardır pīç ü tāb etse

  Ḥaḳīḳatda o bir mūdur miyān-ı nāra düşmüşdür

 5 Atılmış oḳ gibi biñ kez yabana ḳavṣ-ı naḫvetle

  Ḥanīfā göñlümüz bir ġamzesi Tātāra düşmüşdür

 93

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Cebhe mi yoḫsa meh-i enver midir bilmem nedir

  Şu	le mi ruḫsāre-i dilber midir bilmem nedir

 2 Ḥalḳa ḥalḳa dāġlarla sīne-i ḥasret-keşem

  Dest-i cevriñden seniñ maḥżar mıdır bilmem nedir

 3 Nevk-i müjgānıñ ḫayāl etsem gözüm pür-ḫūn olur

  Ey ṭabīb-i cān u dil neşter midir bilmem nedir

 4 Gūş edince naġme-i āhım o şūḫ-ı kīne-cū

  Bezme geldi genc-i bād-āver midir bilmem nedir

 5 Şi‘r-i dil-sūzum o gül-ruḫsāra etmişdir eẟer

  Perr-i bülbül ṣafḥama mısṭar mıdır bilmem nedir 

 6 Reşḥa-i kilk-i Ḥanīf ’e āb-ı hayvān reşk eder

  Naẓm-ı mu‘ciz-gūnesi Kevẟer midir bilmem nedir

 7 Ḥāṣılı āfāḳı şīrīn-kām eder her naġmesi

  Farḳ olunmaz ḫāme ney-şekker midir bilmem nedir1

 8 Midḥat-i sulṭān-ı 	ālemle terennüm-rīz iken

  Bülbül-i gülzār ile hem-ser midir bilmem nedir

93-H 63a, M 6a

1 -M
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 94

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Feryād ederse bülbül-i gūyā yolundadır

  Güller de şimdi dilber-i ra	nā yolundadır

 2 Ferş-i ḳumāş-ı ḫūn-i sirişk etmede gözüm

  Teşrīfiñ olsa ḫāneme cānā yolundadır1

 3 Verdim göñül o ḳāmet-i nāzik-ḫırāmına

  Mānend-i sāye olsa da hem-pā yolundadır

 4 Dāmen-keşīde 	arż-ı ḳıyām etse de saña

  Rāh-ı çemende serv-i dilārā yolundadır

 5 Genc-i viṣāle elbet erer bir ṭarīk ile

  Zīrā efendi 	āşıḳ-ı şeydā yolundadır

 6 Dil kūy-i yāra gitse de giryān olur yine

  Saḳḳā gibi ki Ka	be-i ‘ulyā yolundadır2

 7 Ṣorsun devā-yı dīde-i bīmār-ı dilberi

  Āhım çıḳarsa çarḫa Mesīḥā yolundadır

 8 Naẓm-ı selīs ü şi	r-i teriñ gördü ey Ḥanīf

  Reşk-āver olsa cūy-ı muṣaffā yolundadır

 95

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Dūd-ı āhım eẟer-i āteş-i pinhānımdır

  Her nigāhım ḫaber-i rāz-ı dil-i cānımdır

 2 Gerçi ḫūnābemi gözden çıkarıp etdim dūr

  Fāş eden āh beni dīde-i giryānımdır

 3 Yāra da açmaz idim ḥāl-i dil-i mecrūḥu

  Gösteren zaḫmımı hep çāk-ı girībānımdır

94-H 63a, M 6a

1 -M
2 -M
95-H 63b, M 7a



TENKİTLİ METİN 192

 4 Beni efgende eden sāye gibi gülşende

  Kendi perverdem olan serv-i ḫırāmānımdır

 5 Yoḳ Ḥanīf anda tekellüf ederek ḳayd-ı niẓām

  Bu ġazel mā-ṣadaḳ-ı ḥāl-i perīşānımdır

 96

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Ne isti‘dād-ı ẕātım var ne ḫod rüşd ü sedādım var

  Benim ancaḳ kerīm Allāh’a ḥüsn-i i‘tiḳādım var

 2 Temeyyüz nīk ü bed şāyān-ı ḥāl-i bī-iṭā	atdir

  Benim fermān-ı 	aşḳa cān u dilden inḳıyādım var

 3 ‘İnāyet Ḥaḳḳ’ıñ elḥaḳ bezle ālet olmadır ḳaṣdım

  Bu rütbe kām-cūy-ı maṭlab olmaḳdan murādım var

 4 Derūn-ı şehr-i dilde aḫẕ ü i‘ṭā mün‘adim oldu1

  Bu bāzār içre ey dil ne revāc ü ne kesādım var

 5 Ḥanīf etdim be-yümn-i pīr ‘azm-i vādi-i dīger 

  Bu yolda rehber-i sa‘yimle başḳa ittiḥādım var

 97

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Şekl-i bahār ḫāme-i ḫoş-sīretimdedir

  Naḳş-ı çemen ṣaḥīfe-i zī-vüs‘atimdedir

 2 Vuṣlat-peẕīr-i naḳd-i naẓarbāz-ı ḫvāhişem

  Kām-ı dü-kevn zīr-i ḳad-i himmetimdedir

 3 Ṭopraḳ çalar hemīşe ḫaṭ-ı ser-nüviştime

  Aḥkāmi-i felek daḫi hep ḫiẕmetimdedir

96-H 63b

1 oldu : şimdi M
97-H 63b, S 20b
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 4 İşkence etse de dili aġlatmaz ol perī1 

  Her ādemiyyet ol şeh-i meh-ṭal‘atımdadır

 5 Yoḳ ḫāme-i Ḥanīf-i gedāda bu āb u tāb

  Te�ẟīr-i feyż-i nuṭḳ velī-ni‘metimdedir

 98

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 La	liñ añılsa cām-ı ṣafā mevc mevc olur

  Dünyā vü belki mülk-i beḳā mevc mevc olur

 2 Olsa ḫayāl ya	nī o keştī-süvār-ı ḥüsn

  Zaḫḫār-ı baḥr-i cevr ü cefā mevc mevc olur

 3 Yārıñ ṣaḥīfe-i ruḫı oldukça rū-nümā

  Evrāḳ-ı bāġ-ı her dü serā mevc mevc olur

 4 Ḫaṭṭ-ı ruḫundan eylese baḥẟi fütādegān2 

  Cevher-keş-i süyūf-i ḳażā mevc mevc olur

 5 Etdikçe rūzgār-ı taḥayyür hezār ṭavr

  Manẓūme-i Ḥanīf-i gedā mevc mevc olur3 

 99

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Cem	iyyet-i dil zār ü perīşānlıġındır

  Ḥüznüm sebeb-i āfet-i devrānlıġındır

 2 	Uşşāḳ yine bir yere gelmiş elemiñle

  Ey reşk-i melek ḫaşyet-i sulṭānlıġındır4 

1 işkence etse de: Gerçi şikenç eder S
98-H 64a, Ü 25b, S 21a

2 baģśi: mebģaś S
3 Manžūme-i: Ĥūnābe-i Ü, S 
99-H 64a, Ü 25b, S 21a

4 ĥaşyet-i sulṭānlıġındır: hep yine şeytanlıġındır Ü, S
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 3 Vaṣlından ırāġ eyleyen ey dil seni şimdi

  Hecr ü eleme kendi perīşānlıġındır1 

 4 Hep ṭuydu nihān olmuş iken ḫurdeyi cānān

  Ey dīde-i ter mūcib-i ḫayrānlıġındır

 5 Üftāde olan dil ki Ḥanīfā olur ābād

  Ī‘māra sebeb ya	nī bu vīrānlıġındır

 100

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Bu ‘arż-ı sūz-ı derūnum hemān efendimedir

  Bu mātemimle bu āh u figān efendimedir2 

 2 Bu ża‘f-ıla ġarażı dām-ı zülfe düşmekdir

  Şikār-ı fāḫte-i nātüvān efendimedir

 3 Ne nāme kim yazarız şerḥ-i dāġ-i sīnemde 

  Benim o ruḫları gül nev-civān efendimedir

 4 Hemān ḫayāl-i dili saña ‘arża ḳılmaḳdır

  Bu tāze naẓm-ı gülistān-ı cān efendimedir

 5 Belī Ḥanīf gibi ḳayd-ı luṭfuña düşmiş3

  Teşebbüẟ-i heme ehl-i dilān efendimedir

 101

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Yāriñ bu āb u tāb ruḫ-ı kevkebindedir

  Vüs‘at dedikleri o şehiñ meşrebindedir

 2 Bu cām-ı ‘ayşı görmesün aḥkām-ı çarḫ-ı dūn

  Zīrā ki seng-i sīne-şikesti cebīndedir

1 kendi: ya‘nī Ü, S
100-H 64a, Ü 25b, S 21a

2 Bu yanmalar ya bu āh u figān efendimedir Ü, S
3 Belī: kimi Ü, S / luṭfuña: bendiñe Ü, S
101-H 64b, Ü 26a
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 3 Mecmū‘a-i ruḫuñda lebiñ feyż-baḫş olur1 

  Īmā-yı istifāde anıñ mıḳlebindedir

 4 Yoḳ sūdu kendiñ eyleyegör kesb-i i‘tibār

  Şol māye-i kemāl ki cedd ü ebindedir

 5 Teb‘īd olunmaz olsa da sa‘yı ziyādedir

  Her dü serā Ḥanīf ’iñ eger maṭlabındadır

 102

  Mefā�ilün Fe�ilātü Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Şarābıñ olsa ṣafāsı eger ḫumārı ḳadar

  Revā revāyicini bulsa iştihārı ḳadar

 2 Degil tevārüd-ı zaḫm-ı ‘adū mübādi-i ġam

  Müẟāb olur dil-i ḥayret-keş ıżṭırārı ḳadar

 3 Muḫālif olsa daḫi rūzgāra ol peyrev

  Miyān-ı baḥrda yoḳdur ḫaṭar kenārı ḳadar

 4 Felekde olmasa ma	dūm olurdu tesliyyet

  Dem-i ḫazānı bu bāġıñ eger bahārı ḳadar

 5 Olur bu mādde-i muḫtelif karīn-i ḥuṣūl

  Yazılsa emri mufaṣṣalca der-kenārı ḳadar

 6 Eder mi ḫvāce meger va	d-i mekremet-ferdā

  Mükedder olmasa ma	nāda iddiḫārı ḳadar

 7 Fevā�idāt-ı leyāli daḫi mübeyyendir

  Murād olunsa eger şemme-i nehārı ḳadar

 8 Ḥanīf tecrübeye muntaẓır olur mı diyü

  Ṣafā-yı vuṣlat-ı dildār intiẓārı ḳadar

1 Mecmū‘anıñ ne cānibine baķdıġıñ o şūĥ Ü
102-H 64b
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 103

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Ḳalmadı hecriñ ile tāb u tüvānım yetişir

  Fürḳatiñ ḳoymadı bir laḥẓa emānım yetişir

  Sende evvel yoġ idi böyle füsūn u nīreng

  Söyledirsin baña hep rāz u nihānım yetişir

 2 Zār olurken elem-i hecriñ ile her kārım

  Geldigiñ demde hemān gitmek olur efkārım

  Nice bir bendeñe bu cevr ü cefā ḫünkārım

  Yeter ey pīr olası tāze civānım yetişir

 3 A ḳuzum senden umulmazdı bu ṭavr-ı vaḥşet

  Eyleyip dāmenim āzürde-i ḫār-ı miḥnet

  Bir gün etdikleriñe nādim olursun elbet

  Etme ey ġonca-i gülzār-ı cinānım yetişir

 4 Sende biñ nāz ile cānā bu şitāb eṭvārı

  Etdi dil-ḫasta-i miḥnet bu Ḥanīfā-zārı

  Ġayrı hem-dem bizi maḥrūm-ı kerem her bārı

  Yeter etdiñ yeter ey serv-i revānım yetişir

 104

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Gel ey ṣabā güẕer-i nevbahārdan ne ḫaber

  Hezāra erdi mi ol gül-	iẕārdan ne ḫaber

 2 Ḫaṭ-ı siyāhı olur mı ḫalel-pezīr-i ḥüsn

  Revāc-ı kāle-i vaṣl-ı nigārdan ne ḫaber

 3 Daḫi müsā‘id olur ḥāli yoḳ mıdır āyā

  Sitem-keşān-ı siyeh-rūzgārdan ne ḫaber

 4 Ḫırām-ı kadd-i bülend-i nigārı gördüñ mü

  Bu pāymāle o şāh-süvārdan ne ḫaber

103-H 64b

104-H 65a
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 5 Vücūda gelmege āyā olur mı bir çāre

  Dil-i şikest-i Ḥanīfā-yı zārdan ne ḫaber

 105

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Zülf-i şeb-gūnu sezā-vāre degildir de nedir

  Dāmgāh-ı dil-i ṣad-pāre degildir de nedir

 2 O siyeh kākül-i müşkīne esīr olduġumuz

  Mūcib-i ṭāli	-i seyyāre degildir de nedir

 3 Baḳduġı nāvek-i hicrān-ı siyeh müjgānıñ

  Dāġ-ı ṣaḥn-ı dil-i pür-yāre degildir de nedir

 4 Çeşm-i bülbülde görünmekden içün nāzende

  �evb-i gül ḳırmızı bir ḫāre degildir de nedir

 5 A göñül āh ile bildirmege ḥāl-i zārı

  Ġaraż ol şūḫ-ı sitemkāra degildir de nedir

 106

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Raḳīb meclise gelse o yār ḳarşu çıḳar

  Ne ṣayda olsa ḳudūmı şikār ḳarşu çıḳar

 2 O gül-	iẕārıñ ezelden derūn-ı gülşenine

  Ḫayāli gelmeden āh-ı hezār ḳarşu çıḳar

 3 Tefekkür-i nigeh-i pür-ḫumārı gelse dile

  Amān amān diyü ṣabr ü ḳarār ḳarşu çıḳar

 4 Begim taṣavvur-ı tīr-i nigāhıñ  olduḳça

  Açıp derūnu dil-i zaḫm-dār ḳarşı çıḳar

 5 Ne dem naẓīre-i vālī ederse kilk-i Ḥanīf

  Bu feyż-ḫāme-i gevher-niẟār ḳarşu çıḳar

105-H 65a

106-H 65b
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 107

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ṣanmañ nevā-yı bülbüli beyhūde yolludur

  Fenn-i uṣūl-i āhı aṣıllı uṣulludur

 2 Hecriyle gör ki ġam-zedesin bī-ḳarār eder

  Rūy-ı nigār-ı maṭlab 	aceb telli pulludur

 3 Yoḳ ḫayrı līk şerre gelince derūnu pür

  Ol ṭaşra yādigārı güzel Ḫayrabolludur

 4 Bulsun diyü cevānib-i erba‘ keş-ā-keşi

  Dört ḳaşlı dilberiñ ḳadeḥi çār güllüdür

 5 İster naẓīre ehl-i süḫan dan Ḥanīf eger

  Ṣorsun bu nev-zemīnime ḫaylī göñüllüdür

 108

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Naḳş-ı dü-kevn berg-i gül-i aḥmerimdedir

  Şekl-i feraḥ nemīḳa-i kilk-i terimdedir

 2 Olmaz ‘adem fenā-yı vücūd ile bu şerār

  Sūzendelik ġubāri-i ḫākisterimdedir

 3 Beyhūdedir olursa devā-cūy-i ḫasta-dil

  Zirā ki dāġ-ı 	aşḳ benim her yerimdedir

 4 Bendeñ görüñ daḳāyıḳ-ı esrārı mū-be-mū

  Çarḫıñ netāyic-i ṣuveri defterimdedir

 5 Olmaz Ḥanīf bād-ı muḫālifle ber-ḳarār

  Cūş u sükūn lücce-i ter gevherimdedir

107-H 65b

108-H 65b
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 109

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Sen şekerler çigne istersen lebiñ emdirmege

  Būseden billāh geçmem şimdi ‘ıyd eyyāmıdır

  Çoḳ zamān ister begim bir daḫi bayram ermege

  Būseden billāh geçmem şimdi ‘ıyd eyyāmıdır

 2 Bu benim haḳḳ-ı ṣarīḥimdir efendim mā-ḥaṣal

  Yoḫsa yoḳ mu ‘ıyd erişdi būs-i dāmāna maḥal

  Ḥāṣılı bu ḫasta-dil aḫşama dek eyler cedel

  Būseden billāh geçmem şimdi ‘ıyd eyyāmıdır

 3 Çoḳ mu ‘ıydıyye tenimde dāġlar olsa bedīd

  Başḳa revnaḳ verdi sulṭānım saña ẟevb-i cedīd

  Vaż‘-ı dīgerle efendim eylemem tebrīk-i ‘ıyd

  Būseden billāh geçmem şimdi ‘ıyd eyyāmıdır

 4 Düşmesin ḳayd-ı ‘ināda beyhūde tab‘-ı laṭīf

  Kim ḳapılmaz ol aġızlarla Ḥanīfā-yı ża‘īf

  Bir de bāḳī ḳaldı sulṭānım geçen ‘ıyd-ı şerīf

  Būseden billāh geçmem şimdi ‘ıyd eyyāmıdır

 110

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Seniñ-çün ey perī āyīne-i 	ālem-nümā derler

  Ezelden pīşe-i vaḥşet hezārān āşinā derler

 2 Degil görmek o çāk-ı nāfeden ol cāẕib endāmıñ

  Nigāh-ı ṭal‘atı bir āfete maḥż-ı ḫatā derler

 3 Olanlar āşinā-yı derd-i hicrānıñ ezel şāhım

  Seni bir 	ālem-ārā pīşe-i cevr ü cefā derler

 4 Bilen dil-teşne-i cām-ı viṣāli olduġum yāriñ

  Ḥuṣūle iḥtimāli aḳreb olmaz müdde‘ā derler

109-H 66a

110-H 66a
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 5 Görenler baḳdıġım ol şūḫa fehm eyler nigāhımdan

  Urulmış nīze-i 	aşḳa Ḥanīfā mübtelā derler

 111 

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Oldu başıma ḳayd ġam-ı kākül-i dildār

  Olsun gözüñ aydın yine ey baḫt-ı siyeh-kār 

 2 Ṭaġlar delip eşk-i terimi eyledim ırmāġ

  Döndürdü beni kūhkene gerdiş-i devvār

 3 Hem yanmaġa hem hūn ile āmīzeşe her dem

  Yoḳdur cigerim gibi baña hemdem-i ġam-ḫvār

 4 Olsun o gül etdikçe meşām-ı dili ta‘ṭīr

  Ḫār-ülfet-i ġam merdümek-i dīde-i aġyār

 5 Mektūbunu dildāra uçurmaġa Ḥanīfā

  Murġān-ı hevādan meded ister dil-i nāçār

 112

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün  

 1 Görüp bir giryemi şimdi dü çeşm-i ḫūn-feşān aġlar

  Benim aḥvālime düşmenler aġlar dostān aġlar

 2 Gülenler ḥālimi fehm eylemez yoḫsa benim-çün hep

  Gül aġlar bülbül aġlar gülşen aġlar gülsitān aġlar

 3 Yine derd-i fiġānım 	āleme ser çekdirirsin sen

  Yüzüm gördükçe seyr et kim baña küllāb-dān aġlar 

 4 Döker fevvāre eşkin yaġdırır hep ebr gözyaşın

  Benim de derdime şimdi zemīn aġlar zamān aġlar

 5 O sünbül ṣaçınıñ hecriyle sāmān-ı miḥnetde

  Görüp derd-i figānım reşk ile ebr-i nisān aġlar

111-H 66a

112-H 66b
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 6 Aman ey bī-vefā bilmem ne ḥikmetdir firāḳıñla

  Ki sensiz çeşm-i hūn-rīzim hemān aġlar hemān aġlar

 7 Seniñ ey çeşm-i ḫūnī vaṣf-ı bādāmıñla her demde

  Döker eşkiñ dem-ā-dem ḫāme-i mu‘ciz-beyān aġlar

 8 Yine sen ‘işretiñde ṣoḥbetinde hīç ki bilmezsiñ

  Ḥanīfā vādi-i miḥnetde sensiz bil ki ḳan aġlar

 113

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Niyāz-ı nāme-i 	uşşāḳ-ı zārı kim diñler

  Fiġān-ı güm-şüde-i ıżṭırārı kim diñler

 2 Kibāra pīr-i muġān oldu mūriẟ-i irşād

  Ma‘āni-i ġazel-i āb-dārı kim diñler

 3 Ṣafā-yı meyle ṣadā-yı ney etdi āmīzeş

  Peyām-ı vā‘iẓ-i ḥikmet-şi‘ārı kim diñler

 4 Kelām-ı vuṣlat-ı dildār-ı cān-fezā var iken

  Me�āl-i ḳavl-i ‘adū nā-bekārı kim diñler

 5 ‘İnān-güsiste-i şehrāh-ı ḥayretim şimdi 

  Bu yolda ḥükm-i dil-i iḫtiyārı kim diñler

 114

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 İlāhī cevherim hem-vāre bī-reng-i keder göster

  Amān şeb-i zinde-dār-ı ḥayretim nūr-ı seḥer göster

 2 Ḳoma murġ-ı dili bī-ṭavḳ ol serdāt ḫayālinle

  Miyān-ı ġayrete bend olmaġa lāyıḳ kemer göster

 3 Ayırma cevher-i naẓramdan ol ṭūṭī-i ḫoş-gūyı

  Mü�eẟẟir ḥükmün istidlāli nāṭıḳ bir eẟer göster

113-H 66b

114-H 66b
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 4 Derūn-ı ḫuşk-sāza behre-i nīsān-ı feyżiñ ver

  Ṣadef-mānend āġūş-ı ḫayālimde güher göster

 5 Ṭarāvet-baḫş olup bāġ-ı Ḥanīfā’ya füyūżātıñ

  Nihāl-i ḫvāhişimde meyve-i maḳṣūdu ter göster

 115

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Sirişkim düşse ṭarf-ı dāmen-i eflāki ḫūn eyler

  Dil-i sevdā-zedem sulṭānıma ‘arż-ı fünūn eyler

 2 Eder 	uşşāḳını sīrāb-ı feyż-i kāse-i ‘işret

  O sāḳī zāhid-i ḫuşka hemān va	d-i kümūn eyler

 3 Ṣabā gül-berg-i dāmānından eyler çarḫa vāreste

  Felekler ḫāk-i rāh-ı nāzını kuhlü’l-	uyūn eyler

 4 Yeter vaṣf-ı ḫaṭıñ yād eylemem zencīr-i gīsūñu

  Dil-i nā-ber-ḳarār-ı 	aşḳa īrāẟ-ı cünūn eyler

 5 ‘İlācın gör Ḥanīfā derd-mendiñ ey ṭabībim gel

  Ġam-ı hicrānıñ ol bīçāreyi zār ü zebūn eyler

 116 

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Bu vaż-ı yār 	aceb farṭ-ı nāzdan mı gelir

  Yāḫūd pey-ā-pey-i ‘arż-ı niyāzdan mı gelir

 2 Siyāh zülfi ḳadar būs-i yāra yoḳ ruḫṣat

  Bu rütbe muḥtemelāt iḥtirāzdan mı gelir

 3 	İẕār-ı ālini almış o ḫāl-i Hindūlar

  Meger bu ḳāfile semt-i Ḥicāz’dan mı gelir

 4 Ṣafā-yı neş�e-i dīdārıñ atdı ḫāke beni

  Fikende meygededen mi namāzdan mı gelir

115-H 67a

116-H 67a, S 22b
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 5 Ḥarāret-i dili efzūn eder sirişk-i Ḥanīf

  	Aceb  bu ḥāleti sūz u güdāzdan mı gelir

 117

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Bu berg-i sebz 	aceb  ol şāḫsārdan mı gelir

  Bu nefḥa-i feraḥ ol gül-	iẕārdan mı gelir

 2 Ṣafā-yı vaḳt-i telāfī ḥazīn-i hicrāna

  Viṣālden mi gelir intiẓārdan mı gelir

 3 Bize ġubār-ı rehiñ eyledi 	aṭā bilmem

  Biraz müsā	ade-i rūzgārdan mı gelir

 4 Ṣıġār-ı ye�se fütūr iltimās-ı maṭlabdan

  	Aceb  teġayyür-i vaż	-ı kibārdan mı gelir

 5 Başımda fikr-i diger çeşm-i terde eşk-i firāḳ

  Bu cūybār da ol kūhsārdan mı gelir

 6 Münāsebet ile cūşān derūna çāki-i ġam

  O zülf-i ḫam-be-ḫam-ı tārumārdan mı gelir

 7 Ḫaṭ-ı 	iẕārı bizi başḳa ḳayda uġratdı

  Ḥanīf o ḳāfile āḫir diyārdan mı gelir

 118

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ṣanmañ şitāb ḫiẕmet-i pīr-i muġānedir

  Meyḫāneye çeken bizi hep āb u dānedir

 2 Ḥaḳḳā zebān-ı yār lisān-ı ‘aṣır heme

  Ber-muḳteżā-yı rāyiç-i devr-i zamānedir

 3 Yoḳdur necāt ümīdi bu zevraḳçe-i dile

  Bir parça istinādımız ol bād-bānadır

117-H 67a, S 22b

118-H 67b, Ü 26a, S 21b
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 4 Eṭvār-ı yāra beñzemez ol cünbiş-i felek

  Yektā-süvār-ı ḥüsn-i leṭāfet yegānedir

 5 Ancaḳ ifāde eylemedir ḥasb-i ḥālini

  Ṣanma me�āl-i fikr-i Ḥanīfā fesānedir

 119

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Şular ki kendüyü Ḳays-ı zamāne bilmezler

  Tamām edā-yı dil-i 	āḳilāne bilmezler

 2 Kelām-ı beyhūde ṣanma maḳdemin sözün

  Ḍurūbdur heme naḳl-i terāne bilmezler

 3 Su�āl-i maḥşere ey dil ḥesāb ḥāżırla1 

  Ḳuṣūr diñlemez anlar bahāne bilmezler

 4 Dürūġa şimdi ḳarīb olmaz oldu meh-rūlar

  Zamāne tāzeleri hey dilā ne bilmezler

 5 Beyān-ı vāḳi‘ eder vaṣfını Ḥanīf-āsā

  Ḫilāf söylemez anlar fesāne bilmezler

 120

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 	Āşıḳ bu yolda ḫaylice gerçi emeklenir

  Ḥaḳḳā der-i 	ināyet-i meyḫāne beklenir

 2 Ṣırmayla farḳ olunmaz iken şūḫ-ı sīm-keş

  Ol çīn-i zülfi gāh olur kim ipeklenir

 3 Ḫaṭṭ-ı 	iẕārı etdügi cevriñ cezāsıdır

  Müsta‘mel olmayan şeker elbet böceklenir

 4 Gelmekde tāzeler bu temāşā-yı eşkime

  Seyr-i ḥiṣār-ı sīne 	aceb kim bebeklenir

119-H 67b, Ü 26b, S 21b

1 ģesāb: cevāb Ü, S
120-H 67b
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 5 Olmış Ḥanīf 	işve-i ḳaddiñ fütādesi

  Gerçi felek de bir telek ammā meleklenir 

 121

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 O kim felekde cihāna nigāh etmiş olur

  Ne şübhe cevher-i ḳalbi siyāh etmiş olur

 2 Seven ḫulūṣ ile bir dil-rübā-yı mümtāzı

  Felekde her nefesin vaḳf-ı āh etmiş olur

 3 O şūḫ-ı Mevlevī ey dil dönerse 	ahdinden

  Meh şu ḳadar ki bize bir külāh etmiş olur  

 4 Egerçi perçemini ṭaġıdırsa ḳarşımda

  Olunca ṣabr u ḳarārım tebāh etmiş olur

 5 Ta	alluḳuñ gözeden sū-be-sū fütāde Ḥanīf

  O şūḫuñ ardına bī-iştibāh etmiş olur

 122

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 	İnād-kār ile ceng ü cidāl müşkildir

  Söz añlamazlara ṣarf-ı me�āl müşkildir

 2 O şūḫun añla nigāhından etdügi vaż‘ı

  Kibār-ı dehre mükerrer su�āl müşkildir

 3 Ṣaḳın olmayasın ġadre āşinā zīrā

  Zamāne tāzesine 	arż-ı ḥāl müşkildir

 4 Belā-yı mübrem olur her mekārın ikẟārı

  Hele belā-yı mey-i cām-ı āl müşkildir

 5 Ḥuṣūlı ṣubḥa degin olmaḳ ister āzürde

  Ki nāz-pervere kesb-i kemāl müşkildir

121-H 68a

122-H 68a
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 6 Ḥuṣūṣ-ı mültemesiñ söz budur resā olmaz

  Ḥanīf o şūḫa recā-yı viṣāl müşkildir

 123

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Fiġān-ı lāleden hem-vāre bülbül dāġ-ber-dildir

  Anıñ-çün ḫār elinden ḫātır-ı gül dāġ-ber-dildir

 2 Hemīşe tār edip derdiñ siyeh dāġ urdu hicrānıñ

  Dil-i ṣad-pāremiz kim hemçü kākül dāġ-ber-dildir

 3 Ḳarīb-i rengin olmuş var ise ser-bezm-i hecriñde

  Ġam-ı la	l-i lebiñle sāġar-ı mül dāġ-ber-dildir

 4 Ḥanīfā peyrev-i ümmīd ile bir naẓm-ı süḫan -dāna

  Me�āl-i güft ü gūmuz hemçü sünbül dāġ-ber-dildir

 124

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Gözüm naḳd-i sirişki mācerā-yı yār içün ṣaḳlar

  Dür-i ḫūnābı bezl-i maḳdem-i dildār içün ṣaḳlar

 2 Eder ḳaddiñ çemende ser-fürūdan ġayrıya ol şūḫ

  Hemīşe tīr-i āzārıñ dil-i bīmār içün ṣaḳlar

 3 Eder mihr-i sükūtı bir dehān-ı āteşīn āḫir

  Fiġānı 	andelībān mevsim-i gülzār içün ṣaḳlar

 4 Ne etdi vaṣlına şāyān ne dilden oldu rū-gerdān

  	Aḳār-ı eşk-i çeşmim ġālibā īcār içün ṣaḳlar

 5 Ḥanīf efkār-ı zülfüñ dilbere pinhān etmeden ḳaṣdı

  O serv-i nāza bir vaḳti ile eş	ār içün ṣaḳlar

123-H 68a

124-H 68b
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 125

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Bu tarlıḳ dile zülf-i mu	anberiñdendir

  Bu dāġ-ı sīneler āẟār-ı ḫançeriñdendir

 2 Zaḫım-res olduġuna et taḥammül aġyārıñ

  Saña bu ḫār-ı elemler o gül-i teriñdendir

 3 Bu rütbe bādī-i ser-keşteñi saña ey dil

  O serv-i nāza niyāz-ı mükerreriñdendir

 4 Çemende bülbüli hāmūş-ı nāle eyledigim

  O zaḫm-ı ġamze-i tīr-i mücevheriñdendir

 5 Ḥanīf ehl-i kemāle hediyye-baḫş olmaḳ

  Seniñ bu ḫāme-i āẟār gevheriñdendir

 126

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Çeşm-i 	āşıḳ her naẓarda kendi dildārın arar

  	Andelīb-i zārı seyr et verd-i gülzārın arar

 2 Ṣanma manẓūr etdi raḥmından dil-i āvāreyi

  Dīde-i merdüm-keşi hecr ile bīmārın arar

 3 Çīn-i zülfüñ rūz u şeb yād etdigim ‘ayb eyleme

  	Āşıḳ-ı ḥasret-keş-i murġ-ı dil-i zārın arar

 4 Fehm edip emvācgāh-ı reşk-i deryā olduġuñ

  Dīdemiz ḫūnābe-i riḳḳatle āẟārın arar

 5 Pür-neşāṭ olsun diyü sāḳī bezimde ey Ḥanīf

  Şimdicek biñ cān-ile hep ḫāme-i eş	ārın arar

125-H 68b

126-H 68b
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 127

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Egerçi ḳadr-i viṣāli niẟār-ı cānlıḳdır

  Yine cihān revācında rāyganlıḳdır

 2 Eder niẟār-ı ḳadem eşk-i ter gibi ḫūnum

  O tīr-i ġamzeleriñ kārı hep ziyānlıḳdır

 3 O şūḫ-i dilber-i yektāyı rām edersen eger

  Göñül cihānda yine mā-ḥaṣal yegānlıḳdır

 4 Gel ey piyāle-keş ol pārsāy-ı kūy-ı firāġ

  Ḫumār-ı 	aşḳ-ı mecāzıñ ṣoñu girānlıḳdır

 5 Recā-peẕīr olur ol şūḫ ḥaṭṭı geldikte

  Bu bī-vefālıġı hep ḥükm-i nev-civānlıḳdır

 6 Ḥanīf edā-yı şi	ārı o Nābī merḥūmuñ

  Ne iḳtidāre-i bāzū ne nüktedānlıḳdır

 128

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ser-ṣafḥa-i cemāline zülfün niḳāb eder

  Ḫavfım budur ki 	ālemi bir gün ḫarāb eder

 2 Böyle ḳalursa derd-i ġamıñ ey ṭabīb-i cān

  Ḥāl-i derūn-ı ḫastamı pür-ıżṭırāb eder

 3 Bezm-i ġamında sāġar-ı la	liñ ṣafāsına

  Sāḳī elinde cām-ı zeri pür-miẕāb eder

 4 Ey çeşm-i ter bu dāmen-i eflāk-i 	ālemi

  Böyle giderse seyl-i sirişkim yebāb eder

 5 Ey serv-i nāz ḥaḳ bu ki kilk-i ter-i Ḥanīf

  Vaṣf-ı ḫaṭıñla nüsḫa-i şi	ri kitāb eder

127-H 69a

128-H 69a
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 129  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Sevdā-yı vaṣl-ı yār ḫaṭ-ı āverde başḳadır

  Tilmīz-i fenn başḳa ve perverde başḳadır

 2 Bu serv-i nāzıñ oldu göñül bend-i 	aşḳı kim

  Sevdāsı dilde başḳa vü hem serde başḳadır

 3 Var her güzelde şīve-i nā-sāze n’eyleyem

  Sāḳī-i şūḫ-i nāz-ı sitem-ger de başḳadır

 4 Bu bezm-i ‘aşkdır ko niyāzı o meh-veşe

  Ey dil recā-yı vaṣl olacaḳ yer de başḳadır

 5 Pür-neş�edir süḫān ḳadeḥiñ nūş eden Ḥanīf

  Feyż-i neşāṭ mücerred sāġarda başḳadır

 130 

  Fe�ilātūn Fe�ilātūn Fe�ilātūn Fe�ilūn

 1 Heves-i zülfünü pā-bende-i zencīr eyler

  Ḫalḳı efsūne-i ḥüsni ile tesḫīr eyler

 2 Görse āyīne eger velvele-i ruḫsārıñ

  Levḥ-ı manẓarda hemān ‘aksini taṣvīr eyler

 3 Geh yebāb etmede hecr-i deheniyle gāhī

  Bu ḫarābāt-ı dili luṭf ile ta‘mīr eyler

 4 Zaḫm açar ġamzeleri la	l-i lebi merhem olur

  Rūz u şeb böyle ḥekīm-ānece tedbīr eyler

 5 Cezbe-i ḥüsni Ḥanīfā o ṭabīb-i nāzıñ

  	Aşḳı ḫāṣiyyet-i ehl-i dile te�ẟir eyler

129-H 69a

130-H 69b
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 131  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Benim hāmūn-ı miḥnet ey göñül genc-i ḳadīmimdir

  Anıñ-çün ḫār elinden gülşenim nār-ı caḥīmimdir

 2 Viṣāliñ dūr edersin bāri hicrānıñ dirīġ etme

  Ezelden sāġar-ı hecr ü ġamıñ sāḳī nedīmimdir

 3 Leb-i nāzım açılmaz ḫvāb-ı istiġnādan ey sāḳī

  Benim erbāb-ı naẓm ü neẟre ḫāmem bir kelīmimdir

 4 Benim ġam-ḫvār-ı hecr ü fürḳati ol Leylī-ruḫsārıñ

  Beyābān-ı belā-nüzhette āgāh ḥarīmimdir

 5 Benim naẓm-ı selīsim ey Ḥanīf erbāb-ı eş	āra

  Hedāyā-yı güher miḳdāre-i ṭab	-ı selīmimdir

 132  

  Fe�ilātūn Fe�ilātūn Fe�ilātūn Fe�ilūn

 1 Şevḳ-i ḫaṭṭıñ ki çemen ṣaḥnını raġbetsiz eder

  Heves-i la	l-i lebiñ neş�eyi ḥāletsiz eder

 2 Gerçi mānendim olur giryede mevc-i deryā

  Līk her cūşişini eşk-i nedāmetsiz eder

 3 Murġ-ı kāmıñ daḫi fehm etse hevādārlıġıñ

  Felek-i dūna göñül kārını minnetsiz eder

 4 Yine bu mes�ele-i 	aşḳı buyurdu zāhid

  Nigehi muṣḥaf-ı ruḫsārıña diḳḳatsiz eder

 5 Yoḳ niyāz eylemege tāb-ı dilim şimdi Ḥanīf

  	Āşıḳ-ı zārına her cevrini şefḳatsiz eder

131-H 69b 

132-H 69b 
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 133  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefī�īlün

 1 Beni bīmār ḳıldı derd-i hicrānıñ be hey kāfir

  Amān vermez misiñ hīç yoḳ mı īmānıñ be hey kāfir

 2 Beni cevriñle zār etmek mi öldürmek midir ḳaṣdıñ

  Ne yüz dutsa kerem ḳıl söyle fermānıñ be hey kāfir

 3 Baña yoḳ tā ezel cevr ü cefādan ġayrı bir luṭfuñ

  Hemān aġyāra mı in	ām u iḥsānıñ be hey kāfir

 4 Baña yār olmadıñsa ġam degil bīgāneyem ammā

  Bütün āzürde senden kendi yārānıñ be hey kāfir

 5 Hemān bir ben miyim dilbeste-i zülf-i siyeh-kārıñ

  Seniñ dünyā ser-ā-pā mest ü ḥayrānıñ be hey kāfir

 6 Çekersin ḳorḳarım bir gün nedāmet ey cefā-perver

  Yeter aldıñ Ḥanīf ’iñ āh u efġānıñ be hey kāfir

 134  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Göñlüm esīr-i kākül-i dilber degil midir

  Der-bend-i ḳayd-ı zülf-i mu	anber degil midir

 2 Al her seḥerde 	āşıḳınıñ āh ü zārını

  Ḫançer miyān-ı nāzına zīver degil midir

 3 Emvāc-ı baḥra ġıbṭa ki olsa 	aceb midir

  Bu seyl-i eşk-i dīde-i pür ter degil midir

 4 Bī-raḥm tīr-i ġamzeñi dūr eyleme hemān

  Ṣaḥn-ı derūn-ı mevḳuf-ı ḫançer degil midir

 5 Luṭf et Ḥanīf-i zārıñı yād eyle raḥm ile

  Ey şūḫ saña 	āşıḳ-ı kemter degil midir

133-H 70a

134-H 70a
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 135  

  Mef�ūlü Fā�ilātū Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Bu bezm-gāh devr-i meşaḳḳat degil midir

  	Ālem ki mest-i sāġar-ı ḥayret degil midir

 2 Emvāc-ı baḥr-i eşkimiz artırdı mevcini

  Ey dīde şimdi mevsim-i riḳḳat degil midir

 3 Ḳoc başın içün 	āşıḳı öldürme gel kuzum

  Ḳurbānıñ olduġum saña zaḥmet degil midir

 4 Ey māh-tāb-ı ‘ıyd bu teşrīf-i maḳdemiñ

  	Uşşāḳ-ı zāra maḥż-ı 	ināyet degil midir

 5 Ol şūḫ tīr-i ġamze ile öldürürse de

  Şimdi Ḥanīf-i zāra mürüvvet degil midir

 136  

  Mefā�īlün Mefī�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Viṣālin ḳadrini bīmāre-i hicrān olandan ṣor

  Ġam-ı 	aşḳıñ ṣafāsın ey perī giryān olandan ṣor

 2 Dehānı sırrın ol şūḫ-ı gül-endāmıñ gel ey ġonca

  Gülistān-ı ġamında bülbül-i nālān olandan ṣor

 3 Devāsız olduġun bu derd-i 	aşḳ-ı miḥnetiñ zāhid

  Giriftār-ı belā-yı 	illet-i hicrān olandan ṣor

 4 Seniñ bu zülf-i şeb-gūnuñ hevāsın ey gül-i ra	nā

  Ṣabā-veş fürḳatiñle rūz u şeb pūyān olandan ṣor

 5 Ne cevr endīş-i bī-raḥm olduġun ol Leyli-i ḥüsnüñ

  Ḥanīfā vādi-i hecrinde bī-dermān olandan ṣor

135-H 70a

136-H 70b
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 137  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Rencūr-i 	aşḳa merhem-i vaṣlıñ devā mıdır

  Dil-ḫastegāna yoḫsa müdārā revā mıdır

 2 	Uşşāḳ-ı zārı hecriñ ile eylediñ helāk

  Şāhım fütādelik saña bilmem ḫaṭā mıdır

 3 Göñlüm esīr-i silsile-i çīn-i zülfüdür

  Bilmem o şūḫ-i nāz hezār āşinā mıdır

 4 Sāḳī o cām-ı la	l-i leb-i pür-fürūġ-ıla

  Tābiş-fezā-yı sāġar-ı 	işret-resā mıdır

 5 Ṣarf-ı nigāh-ı merḥamet etmez fütādeye

  Bilmem Ḥanīf yār 	aceb bī-vefā mıdır

 138  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Ṣad-pāre göñül zülfüñe dil-dādelik eyler

  Bī-çāre yine raġbet-i āzādelik eyler

 2 Ol ġonca-femiñ [ẕerre] vefāsından eẟer yok

  Beyhūde meşām-ı heves-āmādelik eyler

 3 Yār eyleme bu cām-ı meyi meclise sāḳī

  Bu dīde-i pür-ḫūn ḳadeḥ-i bādelik eyler

 4 Tek tīr-i ġamıñ ḳılma cüdā ṣafḥa-i dilden

  Vīrāne de olsa göñül ābādelik eyler

 5 	Ālem ġam-ı 	aşkıyla Ḥanīfā ne 	acebdir

  Bīmāre-i zaḫmı gibi nāşādelik eyler

137-H 70b

138-H 70b
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 139  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Ne kesb ü kār ne māl ü ne naḳd-i zer iledir

  Tefāḫüri bu kemāl ehliniñ hüner iledir

 2 Göñülde neşve gerek merd-i 	aşḳa ey sāḳī

  Ḫurūş u cūşişi deryālarıñ güher iledir

 3 Sipihr-i bezmi ruḫ-ı sāḳī lem	a-yāb eyler

  Fürūġ-ı tābı cihānın bile ḳamer iledir

 4 Nişān-ı kāma bu tīr-i fiġān ü nāleleriñ

  Eẟer nümūdesi hengāme-i seḥer iledir

 5 Ḥanīf ederse der-āġūşuna 	aceb görme

  Miyān-ı zīveri 	ālemde hep kemer iledir

 140  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātūn Fe�ilün

 1 Bāġ-ı hüsnüñ saña beñzer gül-i ra‘nāsı mı var

  Serv-i ḳaddiñ gibi bir şāḫ-ı dil-ārāsı mı var

 2 Dil-i nālānıma nisbet o gülüñ şevḳi ile

  Şimdi gülzār-ı ġamıñ bülbül-i şeydāsı mı var

 3 Men	 olunmuşdu ezel maḥkeme-i 	aşkıñda

  Tal	atıñla meh-i tābın yine da	vāsı mı var

 4 Nesine ġarralanır sāḳi-i bezm-i 	işret

  Yoḫsa naẓmı gibi cām-ı feraḥ-efzāsı mı var

 5 Ebruvān-ı siyeh-i yār mıdır yoḫsa Ḥanīf

  Ṣafḥa-i behcetiñ āyā iki ṭuġrāsı mı var

139-H 71a

140-H 71a
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 141  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātūn Fe�ilün

 1 Dil ü cānım benim iksīr-i ġam eczālarıdır

  Belki gencīne-i ‘aşkıñ dür-i yektālarıdır

 2 Sīneye eylemek āvīze-i tīr-i hicrān

  Felegin ehl-i dile eski hedāyālarıdır

 3 Şāhid-i naẓm olamaz 	işve-nümā ma	nāsız

  Nükteler şi‘r-i teriñ cāme-i zībālarıdır

 4 Tār-ı mısṭarda kalem-gīr-i nuḳūş-ı şi‘rim

  Çārsū-yı hüneriñ kāle-i zībālarıdır

 5 Bu girān-māye-i eş	ār Ḥanīfā bī-şek 

  Rişte-i naẓm-ı teriñ lü�lü�-i lālālarıdır

 142  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Bu ṭavr-ı çarḫa bizim i‘timādımız yoḳdur

  Cefā da eylese farżā ‘inādımız yoḳdur

 2 Ṣaçıldı toḫm-ı emel līk nā-becā düşdü

  Bu köhne mezra‘aya istinādımız yoḳdur

 3 Berāy-ı kām ise cevriñ çekilmez ey gerdūn

  Ki ber-murād-ı ġamız nā-murādımız yoḳdur

 4 Göñül yapılmaz o ḳayd-ı ġamı bıraḳ yoḫsa

  Bizim ḫarāba mübeddel bilādımız yoḳdur

 5 Felekde vāḳıf-ı ‘ayne’l-yakīnem ol sırra

  Cerīde-i keremiñ içre adımız yoḳdur

 6 Yeter ḫaṭıñ baña geçdim o fikr-i fāsidden

  Evāmir-i hevese inḳıyādımız yokdur

141-H 71a

142-H 71a



TENKİTLİ METİN 216

 7 Sipihri eylemeziz biz ḥevāle-i efġān

  Sitāremizle Ḥanīfā cihādımız yoḳdur

 143  

  Mefā�ilün Fe�ilātūn Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Bilir misiñ ṭoḳunup zülfüne ṣabā ne yapar

  Begim bu murġ-ı dil ü cāna āşinā ne yapar

 2 Yıḳıldı varmayalı ḫasta dil ki meygedeye

  Bizi yaparsa efendi o āsitāne yapar

 3 Ḳażā ki ālet-i derd ü ġam u elemler ile

  Hezār pāre velī zülf-i yāra şāne yapar

 4 Hümā-yı devlet olup murġ-ı dil o şehbāzıñ

  Cebīni üzre ḫam-ı perçeminde lāne yapar

 5 Kelīm Efendi’ye kimdir naẓīreler yapacaḳ

  Yaparsa kilk-i Ḥanīfā da 	ācizāne yapar

 6 Ġazel degildir o teşvīḳ içün edip manẓūm

  Semend-i ṭab	-ı süḫan dāna tāziyāne yapar

 144  

  Mefā�ilün Fe�ilātūn Mefā�ilün Fe�ilūn

 1 Bu ḥüsn ile saña kim ṣanma hem-‘inān bulunur

  Bulunsa şāz ḳabīlindedir yegān bulunur

 2 Saña bulundu ise bir fütāde-i şeydā

  Felekde baña da bir şūḫ-ı mihribān bulunur

 3 Ezā-yı ehl-i ṭabī‘at içün felekde müdām

  Beher maḥalde birer ṭıfl-ı bī-emān bulunur

 4 Çü murġ olma hevādār amān Ḥanīfā’dan

  Yanında bil ki onuñ nāvek-i fiġān bulunur

143-H 71b

144-H 71b
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 145  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilūn

 1 Nedir o la	l-i nemek-rīz-i şīre-i engūr

  Nedir o sīne-i billūr o gerden-i kāfūr

 2 Girişme-i nigehi fitne-sāz-ı ehl-i niyāz

  O mest-i nāza verilmiş o dīde-i maḫmūr

 3 Cihāna ḫaylice āfet-res-i ḳıyāmet olur

  O ṭavr-ı vādi’-i reftār o çeşm-i fitne-fücūr

 4 Şerāb-ı nazıñı işrāb içündür ey ḫūnī

  Piyāle-i gül-i faġfūr u kāse-i ṭanbūr

 5 O leẕẕet-i ġam-ı la	liñ ḫayāl ile dā	im

  Fiġān ü nāle çeker dil meẟābe-i zenbūr

 6 Sezādır olsa Ḥanīfā bu naẓm-ı nūr eseriñ

  Kenār-ı levḥa-i ḫurşīdiñ üstüne mesṭūr

 146  

  Fā�ilātün Fā�ilātun Fā�ilātün Fā�ilün

 1 La	liñ ümmīd eyleyen cām-ı muṣaffādan geçer

  Mest-i ṣahbā-yı viṣāliñ belki dünyādan geçer

 2 Ehl-i ḥācāt ecrin a‘yān-ı kibār-ı devletiñ

  Olmasa ḫüsrānı ümmīd-i 	aṭāyādan geçer

 3 İltimas-kār-ı duḫūl-ı menzil-i kūy-ı viṣāl

  ‘Āḳibet şeh-rāh-ı mersūm-i temennādan geçer

 4 Yoḳ mı ey dīvāne-dil Mecnūn ḳadar sende şu‘ūr

  Bir kişi Mevlā’ya vāṣıl olsa dünyādan geçer

 5 Geçmediñ semt-i Ḥanīf-āvāreden bir kerre sen

  Ol seniñ’çün sevdigim dünyā vü ‘uḳbādan geçer

145-H 72a

146-H 72a
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 147  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Ḫāk-i pāyiñ ki ne dem bād-ı sebük-pā getirir

  Ṣanki bir neş�e dile sāgar-ı ṣahbā getirir

 2 Dillenir belki leb-i la	li diyü endīşem

  Şāhid-i nāz-ı ḫayāliñ dile tenhā getirir

 3 Geceler ḥayret-i zülfüñ çıḳarır ṣubḥa beni

  Añmam ol ḫaṭṭ-ı ruḫuñ kim ḳara sevdā getirir

 4 Zīb ü fer olduġuna ḫaṭṭ-ı ruḫuñ seyri ile

  Ṣanki da‘vāsına bir ṣūret-i ma	nā getirir

 5 Nedir ol mehde Ḥanīfā bu �acāyib sīret

  Pāyına naḳd-ı dili bay ü hem ednā getirir

 148  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Ġınā ki münfehim olsa eger fenāsı ḳadar

  Vaḳārı olmaz idi şāhınıñ gedāsı ḳadar

 2 Ḥuṣūle münḳalib olmaz zamānede da‘vī

  Eger verilmese ḥükkāma müdde	āsı ḳadar

 3 Anıñ ki cevrine kim ḥüzn ederdi 	ālemde

  Vefāsı olsa o hercāyiniñ cefāsı ḳadar

 4 Ḳalırdı hep dil-i āzādeler ṣafāsında

  Ger olsa minnet-i çarḫ-i felek 	aṭāsı ḳadar

 5 Olurdu ḥażret-i Edhem’le hem-	inān-ı şeref

  Ger olsa zühd-i mürāyī eger riyāsı ḳadar

 6 Mürūr-ı dehr ile dünyā gibi hebā olmaz

  Olur mı ḫil	at-i 	ucb ehl-i dil ‘abāsı ḳadar

 7 Ḥanīf cümle-i ehl-i hünerden ‘add olunur

  O kimseniñ k‘ola a	dāsı āşināsı ḳadar

147-H 72a

148-H 72b
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  Harfü’z-Zā

 149  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Göñülden ārzū-yı ḳayd-ı zülf-i 	anberin gitmez

  Meşāmımdan hevā-yı şemme-i müşk-i terin gitmez

 2 Giderse ‘aḳl ü fikrim ṣabr u ārāmım gider yoḫsa

  Ḫayālimden miyān-ı nāzı ḳaṭ‘ā dilberin gitmez

 3 Meger kim hem-‘inān sūzān ola ol şem‘-i ruḫsāra

  Gel ey pervāne sensiz mā-ḥaṣal bāl ü perin gitmez

 4 Giderse tāc-ı devletdir başından 	āşıḳ-ı zārıñ

  Elem çekme be hey dil eldeki cām-ı zerīn gitmez

 5 Ġamıñla deşt-i 	aşḳ u hecre Ḳays-āsā Ḥanīf-āsā

  O vādī-i elemdir ya	nī her ten-perverīn gitmez

 150  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Merd olan ḥükm-i zen-i dehr ile mecbūr olmaz

  Cevher-āsā sitem-i çerḫ ile meksūr olmaz

 2 Meclis-i ġamda şarāb eyledi tekmīl-i neşāṭ

  Beyhūde duḫter-i rez şīre-i engūr olmaz

 3 ‘Āḳılıñ pāy-ı hevā-yı dili leng olmayıcaḳ

  Bu serā-perdede hem-ḥaşmet-i Tīmūr olmaz

 4 Saña lāzım ki meger beste-i evḳāt olmaḳ

  Yoḫsa īḳāẓa seni vāsıṭa me�mūr olmaz

 5 Gün erer şāma daḫi kār erişir encāma

  Ḳanḳı gündür o ki vaḳf-ı şeb-i deycūr olmaz

 6 Herkesiñ 	izzeti nisbetle olur ḫaṣletine

  Perdesin bulmayıcak naġme-i māhūr olmaz

149-H 73b, Ü 26b, S 23a

150-H 73b
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 7 Bā	iẟ-i 	afvı olur her kişiniñ 	iṣyānı

  Şu ki 	ālemde günāh etmeye maġfūr olmaz

 8 Bezmgāh-ı ṭarab-ı 	āleme devr olmuş iken

  O riyā-pīşe ki ‘uḳbāda da me�cūr olmaz

 9 Kimseye bezm-i felek olmaya cāy-ı 	işret

  Var mı bir mest-i mey-i şīve ki maḫmūr olmaz

 10 Ne ḳadar serkeş iseñ sāye gibi başından

  Ser-nüvişt-i ezeliñ mā-ṣadaḳı dūr olmaz

 11 Ola gör sa	y ile hem-kāse-i bezm-i Dārā

  Her ḳadeḥ lāyıḳ-ser-i meclis-i faġfūr olmaz

 12 Ḥāl-i dil cümle eder kendisine 	arż-ı cemāl

  	Ārifiñ dīde-i bīnāsına mestūr-olmaz

 13 N’ola ṭutdumsa Fehīmā’yı süḫan  ṭavrında

  O ki dīvāne-i 	aşḳ olmaya ma	ẕūr olmaz

 14 Yeridir ḫırḳaya baş egse Ḥanīfā şimdi

  Genc-i ‘uzlet gibi bir külbe-i ma	mūr olmaz

 151  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Esīr-i bister-i hicrānını ol bī-vefā bilmez

  Ṭabībim derd-mendin ḫoş bilir ammā devā bilmez

 2 Cihānıñ māverāsın seyr eder mir�āt-ı zānūdan

  Ḥaḳīḳāt-bīn olan āyīne-i 	ālem-nümā bilmez

 3 Baḳılsa devr-i sāġar gerdiş-i gerdūn ile birdir

  O deñlü imtiyāzı var ki va	ż-ı nā-serā bilmez

 4 Nevā-pervāz-ı seyr-i āheng-i ḳānūn muhabbet

  Göñül bilmem nedendir āhdan ġayrı havā bilmez

 5 Ruḫ-ı cānāneye āyīne verdim ey Ḥanīf ammā

  Miẟāl-i ṣūret-i dīvār olan rūy-ı ṣafā bilmez

151-H 74a, M 7b
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 152  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Ḫaṭ geldi göñül seyr-i 	iẕār u dehen olmaz

  Taḥṣil-i ṣafā etmege ‘azm-i çemen olmaz

 2 Dil ẕevḳ eder endīşe-i ālām ü ṣafādan

  Dervīş ü ġanī olmasa kişver de şen olmaz

 3 Gūş eyleyemem eşkini vaṣf etme raḳībā

  Her seng-i müdevver bile dürr-i 	Aden olmaz

 4 Nā-puḫte degildir bilirim meyve-i vaṣlıñ

  Ammā bu hevā-dārıña bilmem neden olmaz

 5 Cāndır çekecek ḍarb-ı ġam-ı 	aşḳ-ı bütānı

  Erbāb-ı diliñ cengine burc u beden olmaz

 6 Ol muġ-beçeniñ la	lini seyr eyle Ḥanīfā

  Ẓann eyleme Rūm içre 	aḳīḳ-i Yemen olmaz

 153  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 N’ola kār etdirirsek āh u zāra nīm-şeb siz biz

  K’olur āmed-şüd-i ser-menzil-i maṭlab ta	ab siz biz

 2 Eger maḳṣūd kām almaḳ ise ol la	l-i dilberden

  Sebū-yı meclise olmaḳ gerekdir leb-be-leb siz biz

 3 Seniñ sübḥañ gibi tā der-kef etmekdir bize maṭlab

  A zāhid olmuyor hīç ḥāṣılı bintü’l-	inebsiz biz

 4 Meger tefrīḳ ederse ṣūret-i ẓāhir eder yoḫsa

  Müsāvāt üzre oldu fıṭrat-ı ma	nā-yı hep siz biz

 5 Ḥanīfā Şākir-āsā naẓm edip bu penç ebyātı

  Degildir şā‘irāne iddi‘ā ḳılsak sebebsiz biz

152-H 74a, M 7b

153-H 74a
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 154  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Belī bu lu	be-gehiñ rehrev-i irādesiyiz1 

  Ḳadem ḳadem giderek ferz olan piyādesiyiz 

 2 Fütāde ḫāk-i niyāzız miẟāl-i sāye velī2

  Bir öyle serv-i sehī ḳāmetiñ fütādesiyiz

 3 Ġam-ı lebiyle o sāḳīniñ olmuşuz sermest

  Ḳıyās eyleme bezmiñ esīr-i bādesiyiz

 4 N’ola esāmi-i 	uşşāḳa verse cā�ize yār

  Cerīde-i emeliñ biz fürū-nihādesiyiz

 5 N’ola Ḥanīf bulursaḳ viṣāl-i menzil-i kām

  Ṭarīḳ-i derd-i ġamıñ reh-revān-ı cāddesiyiz

 155  

  Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Biz nesīm-i bahāra muntaẓırız

  Ya	nī ẕevḳ-i hezāra muntaẓırız

 2 Olmuşuz fürḳatiyle muḫtel-i kām

  Nükhet-i rūzgāra muntaẓırız

 3 Geceler ṣubḥ olunca meclisde

  Saña ey māh-pāre muntaẓırız

 4 Ḳalmışız biz maḳām-ı ḥayretde

  Kerem-i Girdigāra muntaẓırız

 5 Yine biz ḫāme-i Ḥanīfā’dan

  Feyż-i naḳş ü nigāra muntaẓırız

154-H 74b, Ü 26b, S 22b

1 BelĪ: Eger, Ü, S /  Olan: Olur, Ü, S
2 Belī fikende-i ĥākız misāl-i sāye velî, Ü, S
155-H 74b, Ü 27a, S 23a
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 156  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Berg-i gül naḫl-i dilārāsına hic bār olmaz

  Ḥaḳ bu kim çekdigi sıḳlet anıñ inkār olmaz

 2 Ḫāne-i dil o şehiñ fikr ü ḫayāli yeridür  

  Her kişi dāḫil-i ser-meclis-i esrār olmaz1

 3 Ḥālet-i 	aşḳ içün ibrāmı bıraḳ 	uşşāḳa

  Saña ey vā‘iẓ-i ḫoş-ṣoḥbet o iẕhār olmaz

 4 O şehiñ bendesi aġyāra taḥammül eyler

  O gülüñ bülbülü hīç ḫāra dil-āzār olmaz

 5 Behre-i feyż-i Ḫudā ise Ḥanīfā ḳaṣdıñ  

  Cürmüne mu‘terif olmaḳ gibi bir kār olmaz2

 157  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Sevdāger-i her ṭurra-i 	anber şikeniz biz

  Dildāde-i her nükte-i ġonca-deheniz biz

 2 Pīrāye-ver-i sāḫte-i bezm-i merāmız

  Āmāde-meşām-ı heves-i yāsemeniz biz

 3 Ḫāk-i rehini eylemişiz sürme-i dīde3 

  Ḥayret-zede-i müşk-i diyār-ı Ḫoteniz biz

 4 Esrār-ı dili etmedeyiz 	āleme ifşā

  Bülbül gibi sermāye-i saḥn-ı çemeniz biz

 5 Aldattı o şūḫun bizi peymānı Ḥanīfā

  Üftāde-i sır va	de-i çāh-ı zeḳanız biz

156-H 74b, Ü 27a, S 23a

1 Her kişi vāŝıl-ı ser-ĥalķa-i esrār olmaz, Ü, S

2 Cürmüne mu‘teẕir olmaķ gibi hīç kār olmaz, Ü 
157-H 75a, Ü 27b, S 23b

3 sürme-i dīde: dīdeye sürme Ü, S / müşk-i diyār-ı: kāfile-sāy-ı Ü, S
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 158  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Müjgān-ı yāra mā�il olan ḳan esirgemez1 

  Üftādegān-ı ġamze saña cān esirgemez

 2 Vā‘iẓ sen eyle menḳabe-i dūzaḫ-ı caḥīm2 

  Bizden Ḫudā 	ināyet-i ġufrān esirgemez

 3 Her naḳd-ı kām-ı dil ki ḫayāliñden isteyem3 

  Āġyār men‘ ederse de cānān esirgemez

 4 Ḥaḳḳā budur ki şimdi o ḳurbānı olduġum

  Bir şāhdır gedāsına iḥsān esirgemez

 5 Hecr-i ġubār-ı ḫāk-ı rehiñle dü dīdeme4 

  Hīç rūzgār küḥl-i Ṣıfāhān esirgemez

 6 Etsin ifāde yāra de āġyar-ı dūne de5 

  Kilk-i Ḥanīf kimseden ‘irfān esirgemez

 159  

  Mefā�ilün Fe�ilātūn Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Ḥarīṣ kim edemez ḥikmet-i Ḥaḳḳı temyīz

  Eder hemīşe tehī ehl-i himmeti ta‘cīz 

 2 Seniñle söyleşilir mi yanında ḥāżır iken

  Zebān-ı ḫançer-i ḫūnḫvār [u] ġamze-i ser-tīz

 3 O saḫt-ı zūr-kemān-ı dü ebruvān ile āh

  Hezār ḳana girer hey o nāvek-i ḫūn-rīz

 4 Bilindi şöhret-i māhiyyeti yanıñda seniñ

  Hemīşe kim baḳar olsa metā‘a-i Tebrīz 

158-H 75a, Ü 27b, S 23b

1 ġamze sana: ġamzesine Ü, S 
2 Ĥudā: Kerīm Ü, S
3 ĥayāliñden: cenābıñdan Ü, S
4 -Ü, S
5 kimseden:  himmet-i Ü / şemme-i S
159-H 75a, Ü 28a, S 24a
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 5 Öñünde etmege ḫūn-ı ġamıyla āmīzeş 

  Ḥanīf olmada cūyende gör ne cān-ı ‘azīz

 160  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Sensiz cihānı gör dil-i nālānım istemez1 

  Cānım demege ġayrıya hīç cānım istemez

 2 Hep pīç ü tābıma sebeb ol rūzgārdır

  Yoḫsa benim o serv-i ḫırāmānım istemez

 3 Bu çār-bāġ-ı mülk-i ‘anāṣırda tā-be-key

  İ‘mār-ı ḳaydını dil-i vīrānım istemez2 

 4 Esrār-ı ḫaṭṭı hūşumu tārāc eder velī3 

  Ḥayranlıġım o āfet-i devrānım istemez

 5 Dilber demiş bezimden o āġyārı ṭarḥ edip

  Belki Ḥanīf-i zār ü perīşānım istemez4 

 161  

  Mefā�ilün Fe�ilātūn Mefā�ilün Fe�ilün

 1 O sīm zülfüne ḥālā dücāya muḥtācız

  Efendi bir şeb-i iḥyā du	āya muḥtācız

 2 Cihānda şimdi o Fir‘avni-i hevāmızla

  Miẟāl-i ḫāme-i Mūsā ‘aṣāya muḥtācız

 3 Faḳīr-ḫānede bir dem bi eyyi vechin kān
  Seniñle bir gece cānā ṣafāya muḥtācız

 4 Çün eyledi bizi sermest eylesin reftār

  Miẟāl-i şāhid-i ma	nā edāya muḥtācız

160-H 75b, Ü 27b, S 23b

1 ġayrıya hīç: ġayrısına Ü 
2 Mānend-i çār çöp olurdu varaķ-pezīr Ü
3 Ķoymaz ĥayāl-i ķāmeti hīç yaluñız beni Ü 
4 bezimden: bezimde S 
161-H 75b
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 5 Derūn-ı dilden o meh-peyker etmesin mehcūr

  Vefāda yoḳsa Ḥanīfā cefāya muḥtācız

 162  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Olup peyveste ey dil kākül-i müşkīne hep siz biz

  Ne ṣalındıḳ Beşikṭāş’a o ṭıfl-ı ġonca-lebsiz biz

 2 Ḫaṭ-āverde o dilber olduġu’çün şimdi ey sāḳī

  Bu ‘ayş ü ‘işrete dil vermeyiz hengām-ı şebsiz biz

 3 Göñül her bāġda bir serviñ olmuşdur hevādārı

  Ne mümkin olmak āẟār-ı ġumūm-i bu’l-‘acebsiz biz

 4 Seversiñ tāzeyi hem nūş edersin sāġar-ı bezmi

  Yine zu‘munca ey zāhid edebli siz edebsiz biz

 5 Bu gūne pāk-edā olduḳda gūş-āvize-i raġbet

  Ḥanīf olmaz mı hīç tanẓīr-i ṭarḥ-ı münteḫabsız biz

 163  

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

 1 Gülşen-i ḥüsnüñ nice verd-i 	iẕārın görmüşüz

  Biz bu bāġ-ı 	ālemiñ faṣl-ı bahārın görmüşüz

 2 Āḫir oldu pāymāl-i rāh-ı erbāb-ı niyāz

  Biz bu deşt-i naḫvetiñ çoḳ şeh-süvārın görmüşüz

 3 Bir ḫumār-ı ye�sile ser-şāre-i hicrān olur

  Biz bu bezm-i 	işveniñ çoḳ şīvekārın görmüşüz

 4 Ġam mıdır keyfiyyet-i 	aşḳıñla medhūş olsa dil

  Kim bu cām-ı vuṣlatıñ evvel ḫumārın görmüşüz

 5 Olmadı yek-lehce şi‘riñle Ḥanīf āġāzesi

  Bāġ-ı naẓmıñ ‘andelīb-i nāle-kārın görmüşüz

162-H 75b

163-H 76a
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 164  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Levḥ-i dilden güzelim selb-i sürūr eylemişiz

  Biz bu künc-i ġam u miḥnetde ḫużūr eylemişiz

 2 Bir tecellīsi ile ol ṣanem-i mehrūnuñ

  Dīdemiz Tūr gibi mehbiṭ-i nūr eylemişiz

 3 Ḫaṭ-ı ber-āverde likī vāsıṭa-i şefḳatdir

  Biz niyāz eylemede ḥayf ḳuṣūr eylemişiz

 4 Yine ġam lerzesi aldı bu ża‘īf endāmım

  Ġālibā ḫāṭır-ı dildāra ḫuṭūr eylemişiz

 5 Olalı ‘aynımıza ḫāk-i reh-i yārı Ḥanīf

  Dīdeden kuḥl-i cilā-perveri dūr eylemişiz

 165  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Seniñ şādān-ı 	ahd-i vuṣlatıñ nāşāddan ḳalmaz

  Esīr-i bend-i 	aşḳıñ Ḫusrev ü Ferhāddan ḳalmaz

 2 Hemīşe cāy-gīr-i fikriñ olmaḳ iḥtimāliyle

  Dil-i vīrāne bir kāşāne-i ābāddan ḳalmaz

 3 Ḫırāmān ol göñülde ḳalmasın hīç raġbet-i gülşen

  Seniñ bu cünbiş-i serv-i ḳadiñ şimşāddan ḳalmaz

 4 Sükūnet māni‘-i 	arż-ı merām-ı ḥāl ẓannetme

  Edā-yı ḫāmişi-i ḥüzn-i dil feryāddan ḳalmaz

 5 Ne dem taṣvīr-i ḫaṭṭ-ı rū-yı dildārı Ḥanīf etsem

  Ḳalem destimde cānā ḫāme-i Bihzāddan ḳalmaz

164-H 76a

165-H 76a
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 166  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 O māhıñ tābiş-i ḥüsn-i edāsı artar eksilmez

  Dil-i āvārenin āh u fezāsı artar eksilmez

 2 	Aceb mi bāġ-ı kūyuñda göñül zār olsa ey meh-rū

  Çemende bülbül-i zārın nevāsı artar eksilmez

 3 Bizār etdi cihānı nāleden şeb-tā-seher şimdi

  Dil-i murġ-ile pīrānın bükāsı artar eksilmez

 4 Ġubār-ı ta‘n-ı āġyār-ı bed-endīş ile 	ālemde

  Göñül āyīnesiniñ incilāsı artar eksilmez

 5 Ne rütbe ey Ḥanīf i‘cāze-i gevher-fürūş olsa

  Mesīḥ-i ḫāmenin mu‘ciz-nümāsı artar eksilmez

 167  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Dil cām-ı mey-i 	aşḳ ile medhūş gerekmez

  Zemzemlemeden ehl-i dile nūş gerekmez

 2 Çarḫıñ ġażab-ālūdeligin eyle taḥammül

  	Uşşāḳ ġam-ı hecr ile bī-hūş gerekmez

 3 Ṭıflıyyetiniñ ḳayd-ı hevāsı müteġālib

  Ol şūḫa nice çenber-i āġūş gerekmez

 4 Ārāyişi ḳo ḥüsnüne ey şūḫ-i ġam-engīz

  Āyīnelere ṣūret-i menḳūş gerekmez

 5 Ḫāmem naġamāt eylesin eş	āra Ḥanīfā

  Bülbül çemen-i feyżde ḫāmūş gerekmez

166-H 76b

167-H 76b
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 168  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Bezm-i ġamında ḫūn-ı cigerdir şarābımız

  Āheng-i nāy-ı nāle enīn-i rebābımız

 2 Şāyed olurdu merḥameti dilde iḥtimāl

  Ol bī-vefā bileydi bizim iżdırābımız

 3 Rāh-ı ġamında olmaz efendi ḫalel-pezīr

  Menzil-resā-yı maḳṣad olunca şitābımız

 4 ‘Uryān isek de setr ile me�mūr olmuşuz

  Kālā-yı reng-i şerm ü hayādır niḳābımız

 5 Bihzād-veş muṣavver-i kilk-i ter-i Ḥanīf

  Pür etdi vaṣf-ı ḫaṭṭ-ı ruḫuñla kitābımız

 169  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Bezm-i ġamında muṭrib olur āh u zārımız

  Her naġmesinde āh-ı cigerdir ḳarārımız

 2 Ḫūn etdi gitdi dāmen-i eflāki eşkimiz

  Hep nā-müsā‘id esmededir rūzgārımız

 3 Gülşen-serāy-ı kūyunu eyler iken güẕer

  Aḳdı o serv-i nāza dil-i cūy-bārımız

 4 Dermandegāna raḥm ederiz k’olmada müdām

  Sür‘at-nümā-yı pāy-ı piyāde süvārımız

 5 Āġūş-ı dāmıñ eyleme āmāde ey Ḥanīf

  Düşmez ümīd-i dāmene şimdi şikārımız

168-H 76b

169-H 77a
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 170  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Seniñ dem-beste la	liñ ġonca-i gülzārı söyletmez

  Nigāh-ı mest-i ḫūnuñ nergis-i bīmārı söyletmez

 2 Eder 	uşşāḳı medhūş ey perī keyfiyyet-i zaḫmı

  Seniñ hecr-i dehānıñ sāġar-ı rengārı söyletmez

 3 Eder ṣaḥn-ı dili ṣad-şerḥa-i derd ü ġamıñ her dem

  Hücūm-ı tīr-i gamzeñ bu dil-i ġam-ḫvārı söyletmez

 4 Seniñ bezm-i ġamıñda muṭrib-āsā göñlümüñ şāhım

  Uṣūl-i āh ü zārı şimdi mūsīḳārı söyletmez

 5 Ḥanīfā peyrev-i Vehbī olaldan naġme-i ḫāmem

  Leṭāfet gülşeninde ‘andelīb-i zārı söyletmez

 171  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Fe�ūlün

 1 Ḫayāliñ vaṣlı her dem pīrehensiz

  Ḳomaz bāzū-yı fikri encümensiz

 2 Baña hāmūn-ı ġamdır ṣaḥn-ı gülşen

  O serv-i nāzsız ol gül bedensiz

 3 İçerse cām-ı la	l-i yāri bir dem

  Ḥarām olsun göñül āġyāra bensiz

 4 Ṣaḳın ġam çekme ḫaṭṭ-ı müşk-bāre

  Revā mı ṣaḥn-ı gülşen yāsemensiz

 5 Ne siḥr etdiñ Ḥanīfā-zāra bilmem

  Ḳarārı ḳalmadı bir yerde sensiz

170-H 77a

171-H 77a
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 172  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 O meh ki ẓulmet-i ḥicrānımız bizim bilemez

  Ya böyle bādi-i efġānımız bizim bilemez

 2 Kemān-keş-i keffi tīr-i fürḳat urmaḳta

  Ne raḥm-ı sīne-i ‘uryānımız bizim bilemez

 3 ‘İlāc-ı vaṣla bedel ol ṭabīb yāra açar

  Netīce merhem-i dermānımız bizim bilemez

 4 Bilir hemīşe o sūzende olduġun ammā

  Neden yanar dil-i sūzānımız bizim bilemez

 5 Yine Ḥanīf eder ol perçemiñ perākende

  Nedir bu ḥāl-i perīşānımız bizim bilemez

 173  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Çarḫın heves-i rif‘ati bār olmaġa degmez

  Ārāste-i ṣadr-ı vaḳār olmaga degmez

 2 Cem neş�esi bu bezmgehiñ ādeme āḫir

  Ābisten-i serşār-ı ḫumār olmaġa degmez

 3 Vuṣlat-gede-i 	izzeti bu çarḫ-ı kemīnin

  Hicrānı ile zār-be-zār olmaġa degmez

 4 Pūşende-i semmūr ile pūşiş-i sincāb

  Ehl-i dil olan ādeme bār olmaġa degmez

 5 Bir devlet içün şimdi Ḥanīfā bu cihānda

  Būsende-i dāmān-ı hezār olmaġa degmez

172-H 77a

173-H 77b
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 174  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Göñül her ḫub-rū-yı serv-i bāġ-ı nāza müştāḳız

  Güzeller sevmede biz mā-ḥaṣal meşhūr-i āfāḳız

 2 Edip fersūde zāhid cām-ı raḫşānı ḫarābātın

  Ġubār-āsā şu‘ūra hem-çü bir mir�āt-ı berrāḳız

 3 Yine ol māh- rūyun ḳurṣ-ı zaḫmı sīneden çıḳmaz

  Sipihr-i cevr-i yāre var ise biz semt-i işrāḳız

 4 Ḳanā‘atla emīniz ḥırṣ u azık inḳılābından 

  Tesellī-yāb-ı elṭāf-ı Ḫudā memnūn-ı Rezzāḳız

 5 Muḫayyerdir niyāzım naġmesi şehnāz-ı meh her dem

  Ḥanīfā doġrusı biz rāst makāmında ne 	uşşāḳız

 175  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Gelse bu şebde meclise ol māh-pāremiz

  Ḫacletde ḳordu mihri fürūġ-ı sitāremiz

 2 Bir yara var mı urmaġa gel ey ṭabīb-i cān

  Olmaz devā-pezīr-i tesellī bu yāremiz

 3 Āyīnesinde görmez idi naḳş-ı ṣūretim

  Ol meh ḫayāli eylemeseydi işāremiz

 4 Sen sil hem eşk-i dīdeyi hem aġla derd ile

  Ey çeşm-i ter taḥammülüne ḳaldı çāremiz

 5 Ṣanma o ḳaşı yādan ola zaḫm-ı dil bize

  Hep tīr-i fitne oldu Ḥanīfā neẓāremiz

174-H 77b

175-H 77b
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 176  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Ġamıñla ẕevḳimizi ıżṭırāb ‘add ederiz

  Netīce 	ālemi sensiz ḫarāb ‘add ederiz

 2 Ḳocar mı ṭıfl-ı dil-i bī-ḳarār pīr olduḳ

  ‘İtāb-ı nāzıñı luṭf-ı ḫiṭāb ‘add ederiz

 3 Bize ferāġat-ı 	aşḳıñ ne muḥtemel zīrā

  Ḫaṭıñ da gelse bile āb u tāb ‘add ederiz

 4 Faḳīr odur çeke faḳr-ı belā-yı hicrānıñ

  Gedā-yı kūyuñu hep kām-yāb ‘add ederiz

 5 Cedel Ḥanīf ne lāzım ‘inād-kārāne

  Sükūtumuz aña zīrā cevāb ‘add ederiz

 177  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Yazıḳ kim ol perī-rū ādemiyyet n’olduġuñ bilmez

  Ezel vaḥşī edā ādemle ülfet n’olduguñ bilmez

 2 Eder taḳlīd-i ḫūnāb-ı sirişkim ḳatreler ammā

  Ġarābet bunda kim eşk-i nedāmet n’olduġuñ bilmez

 3 Mücāza pāk-dāmenlik demişdir zāhid-i ḫōd-rā

  ‘Ucūbet bunda kim resm-i ḥaḳīḳat n’olduġuñ bilmez

 4 Ṣanır ḥüsn-i naẓardır mübtelāya kec-nigāh etmek

  Baḳılsa gūyiyā āyīn-i vuṣlat n’olduġuñ bilmez

 5 Olaldan çīn-i zülfüñ ḳayd-ı sevdāsıyla sergerdān

  Daḫi cānā Ḥanīf ’iñ istirāḥat n’olduġuñ bilmez

176-H 78a

177-H 78a
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 178  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Ṣıḥḥatin ḳıymeti zār olmayıcaḳ añlanamaz

  ‘Āfiyet ḳadri nizār olmayıcaḳ añlanamaz

 2 Nüsḫa-i çarḫ-ı berīniñ ezelī her bābı

  Mūnis-i fikr-i mezār olmayıcaḳ añlanamaz

 3 Ḫāṣṣa-i la	l-i lebiñ gerden-i kāfūruñ ile

  Ḥāṣılı būs-i kenār olmayıcaḳ añlanamaz

 4 Farḳı ehl-i ġarażıñ dost-ı maḥabbet-kārıñ

  Kişi bir miḥnete yār olmayıcaḳ añlanamaz

 5 Sāz-kārı hüneriñ naġme-i maḥṣūlü Ḥanīf

  Bu maḳāmında ḳarār olmayıcak añlanamaz 

 179  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Dem olmaz kim gözüm bir ġonca-i nāza firīb olmaz

  Çemenzār-ı ġama feryād-ı sāz-ı ‘andelīb olmaz

 2 Bulur seyr etmegi bezm-i ġamında neyleyem ol şūḫ

  Devāsāz olmaġa bu cām-ı vaṣl ile ṭabīb olmaz

 3 O sīm-endām-ı dilber Ḥızr-ı cān-āsā dem olmaz kim

  Ḥamā�il-veş hemīşe zīb-i āġūş-ı raḳīb olmaz

 4 Olursa ictināb āşinālardan olur yoḫsa 

  Kişi terk-i diyār etmekle 	ālemde ġarīb olmaz

 5 Olanlar rūy-māl-i sūy-ı dergāh-ı tevekkül hīç

  Niṣāb-ı kāmi-yābīden Ḥanīfā bī-naṣīb olmaz

178-H 78a

179-H 78b
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 180  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Biz kim ṣafā-yı ṣafvet ile āba beñzeriz

  Dā�im fürūġ-ı 	aşḳ ile mehtāba beñzeriz

 2 Ḳaldıḳ dehān-ı hecr ü ġamında bu 	ālemiñ

  Gūyā ṣadefde bir dür-i nā-yāba beñzeriz

 3 Mihri göñülde tāzeleriñ tāzeler bizi

  Görmez misin ki pīr iken şāba beñzeriz

 4 Maḫmūr-ı ḥasret olmada mest-i telāḳımız

  Biz kim ṣafā-yı dille mey-i nāba beñzeriz

 5 Bī-iḫtiyār eyledik ‘uzlet Ḥanīf ile

  Kim māyedār-ı minnet-i āḥbāba beñzeriz

 181  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Şol kimseleriñ kim yaşı dāmānına düşmez

  Da‘vā-yı maḥabbet hīç anıñ şānına düşmez

 2 Fehm etmeyesin maḳṣadımı bunca zamāndır

  Ey şūḫ yazıḳ kim seniñ ‘irfānıña düşmez

 3 Mestūr gerek ġoncalarıñ sırr-ı dehānı

  Açılmaḳ anıñ çāk-ı girībānına düşmez

 4 Gülzārī-i meyḫāneye de gitse fütādeñ

  Ol serv-i sehī sāye-ṣıfat yanına düşmez

 5 Eş	ārını tanẓīr Ḥanīf ehl-i kemāliñ

  Tā böyle seniñ ḥāl-i süḫan dānıña düşmez

180-H 78b

181-H 78b
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 182   

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Ġam-ı ḫaṭıñla dile āh ü vāh giydiririz

  Ḳayd-ı ḫayāle ḳabā-yı siyāh giydiririz

 2 Bilir göñül daḫi sevdāyī-meşreb olduġunu

  Anıñ-çün aña ḥarīr-i nigāh giydiririz

 3 Taḳarrüb-i meh-i şevvāl eylesin diyerek

  Bu mihr-i ḫvāhişi kim meh-be-māh giydiririz

 4 Külāhıñı çıḳarıp gir efendi tevḥīde

  Bize ḳalırsa saña çoḳ külāh giydiririz

 5 Siyeh tomaġ ile ṭāvūs-veş ṣalındıḳça

  Yürekde cānına lāyıḳ ne āh giydiririz

 6 Ḥanīf ’iñ ol peri tā meşrebincedir ḥaḳḳā

  Aña libāçe-i ma	nā-yı iştibāh giydiririz

 183  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Leṭāfet meclisimden vāḳı‘ā mehcūr olur sensiz

  Peyām-ı sāġar-ı rıṭl-ı ṣafā meksūr olur sensiz

 2 Görünmez ‘aynıma çün ẕerre mihr ü māh-ı 	ālem-gīr

  Günüm şeb-perde-i fürḳat gecem deycūr olur sensiz

 3 Ṭurup gülġonca-veş rūyuñ baña çīn-i cebīn etme

  Fiġāna ‘andelīb-āsā göñül mecbūr olur sensiz

 4 Benim ġayrı bu künc-i ġamda ḳılma āhıma ta‘rīż

  Dil-i dīvāne çünkim ey perī ma‘ẕūr olur sensiz

 5 Nedīm-i kāse-līsem ḫār olursa raġbet etmez dil

  Ḥanīfā’nın ḳuzum ‘indinde 	ālem şūr olur sensiz

182-H 79a

183-H 79a
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 184  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Dil-i dānāda küdūrāt-ı ḳażā sır olmaz

  Olsa da farż edelim kendisi dilgīr olmaz

 2 O perī-ṭal‘atı gördüm bu gece rü�yāda

          Ẕevḳ-i vaṣlı hele bir vechile ta‘bīr olmaz

 3 Meger ol kilk-i ezelden cereyān etmiş ola

  Kişiniñ istedigi kendiye te�sīr olmaz

 4 Ne ise mā-ṣadaḳı elbet anıñ ẓāhirdir

  Ser-nüvişt-i ezelī şöyle ki taġyīr olmaz

 5 Beẕli-i sīm ü zeriñ cezbesi pek ġālibdir

  Yoḫsa nüsḫayla perī-rūları tesḫīr olmaz

 6 Yapılır ḥüsnüne baḳdıḳça daḫi dildārıñ

  Dil-i vīrāne Ḥanīfā yine ta‘mīr olmaz

  Ḥarfü’s-Sīn

 185  

  Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Şeyḫ efendi olursa himmet-res1 

  Ḫoş netīce bulur bu naḳş-ı heves

 2 Göreni ġarḳ-ı ḫūn-i āl eyler2 

  Elde pinyāl başında maġribī fes

 3 Hecr-i ruḫsārına taḥammül yoḳ

  Pīş-i seyl-ābede çü tūde-i ḫes3 

 4 Degil evżā‘ı görmek āġyārı

  Mübtelā-yı belā-yı 	aşḳına bes

184-H 79a

185-H 80a, Ü 28a, S 24a 

1 Ĥoş: Bir Ü, S 
2 başında: başda S
3 Seyle olmaz mu‘īn-i pençe-i ĥas Ü 
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 5 Düşme bismilgeh-i cefāya Ḥanīf

  Ki o vādīde çıḳmaz oldu ses1 

 186  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Ne rütbe sā‘id-i himmet olursa pür-te�sīs 

  Olur o şehper-i maḳṣad o deñlü aña celīs

 2 Raḳībdir ki gelen kūy-ı yārdan zīrā2 

  N’ola verirse keder istifādeye telbīs

 3 İnandırıp o der-i pāke etdi ḳurbiyyet3 

  Yine mi kā‘r-ı ḥiyel oldu me�men-i iblīs

 4 Derūna girse ḫayāliñ eder dili mecbūr4 

  Olur mı mebḥaẟ-i āteş-revān ile tecnīs

 5 Miẟāl-i ṭavr-ı Ḥanīfā bulunsa az bulunur 

  Tamām-ı ḥüsn-i niẓām ü ḳabā-yı ḫāṣ-ı selīs5

 187  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Geldikçe bād-ı ṣubh-ı gülistān nefes nefes

  Dil-ḫastegān-ı 	aşḳa gelir cān nefes nefes

 2 Luṭf eyle ey ṭabīb-i ḥaḳāyıḳ-şinās-ı nabż

  Ver laḥẓa laḥẓa derdime dermān nefes nefes

 3 Ben intiẓār-ı sāġar-ı la	liñ ederdim āh

  Çoḳ ḳan içirdi sāḳi-i devrān nefes nefes

 4 Hep ḫaṭve ḫaṭve gitdi bu ārām-ı meskenet

  Ṣabrım dükendi ḳalmadı el-ān nefes nefes

1 oldu: olmuş Ü, S 
186-H 80b, Ü 28b, S 24a

2 N’ola verirse şekil isti‘āẕeye iblīs Ü, S 

3 der-i pāke: şeh-i ģüsne S / iblīs: telbīs Ü, S
4 girse: gelse S 
5 Tamām-ı ģüsn-i ķabā bir edā-yı ĥāŝ-ı selīs Ü, S 
187-H 80b, Ü 28b, S 24b
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 5 Ṭurduḳça oldu ḥāl-i Ḥanīfā nizār u zār1 

  Baḳdıḳça oldu dil saña ḥayrān nefes nefes

 188  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 	Uşşāḳ-ı zār-ı miḥnet ü dildār bu’l-heves

  Üftāde mübtelā-yı elem yār bu’l-heves

 2 Āyīn-i çarḫ tā ezel 	ālemde böyledir

  Bülbül ṣadīḳ-i girye vü gülzār bu’l-heves

 3 	Uşşāḳa beẕl-i cān ne idi pāyına velī

  Ger olmasa o şāh-ı cefākār bu’l-heves

 4 Bil ḳadr-i nakd-i 	ömrünü ṣarf etme beyhūde

  	Ālemde çarḫ-ı dūn-i sitemkār bu’l-heves

 5 Etmem Ḥanīf çarḫdan ümmīd-i şādilıḳ

  Elde iken o sāġar-ı zengār bu’l-heves

  Ḥarfü’ş-Şīn

 189  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Küşād-ı mebḥaẟ-i mihr ü vefā ne müşkil imiş

  O şūḫa dā�ir-i vuṣlat recā ne müşkil imiş

 2 Devā-pezīr olamaz şerbet-i tesellīden

  Bu zaḫm-ı nāvek-i cevr ü cefā ne müşkil imiş

 3 O bī-mürüvvete olmaz göñül sezā-yı nigāh

  Ki yādlıḳ eyleye bir āşinā ne müşkil imiş

 4 Ḳalır ẓalām-ı firāḳıyla künc-i ġamda göñül

  Sitem-keşān ola bir mehliḳā ne müşkil imiş

1 Ṭurduķça ģāli zār olur oldu Ģanīfī’niñ  Ü, S 
188-H 80b

189-H 81a
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 5 Sebū-yı ḫāmeyi der-ḳabża ile şimdi Ḥanīf

  Meded ḫumāre-i cām-ı edā ne müşkil imiş

 190  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Devr-i ḥüsnüñde o şeh māye-i derd ü ġam imiş

  Bā	iẟ-i cūşiş-i girdāba çeşm-i nem imiş

 2 Zīver-i hāle-i āġūş olarak vuṣlatda

  Ḳanġı dil-ḫastasınıñ sīnesine merhem imiş

 3 Geh ġam-endūz ise gāhī nigeh-i raḥm eyler

  Bāri cevr eyler ise de o perī ādem imiş

 4 Fikr-i esrār-ı ḫaṭı ‘aḳlı perīşān eyler

  Ṣanma başdan çıḳaran 	āşıḳı ol perçem imiş

 5 Gülsitān-ı ḥarem-i ḫāṣ-ı melāḥatde Ḥanīf

  Bir zaman gözyaşı ol gül-bedene şebnem imiş

 191  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Dili ser-şāre-i ye�s etdi nāle-i ḫvāhiş

  Eyledi dāmeni ṣad-çāk cidāl-i ḫvāhiş

 2 Yine yoḳ behre dil-i sūziş-i hicrān-zedeye

  Meyve-dār olsa eger şāḫ-ı nihāl-i ḫvāhiş

 3 Eder üftādesini beste-i zencīr-i ḥüsün

  Hecrini çekmege degmez bu viṣāl-i ḫvāhiş

 4 Ḥüzn-i idbārı eder dāmeniñ āzürde hemān

  Etse bu bābda kim kesb-i kemāl-i ḫvāhiş

 5 Bu derūn-gence-i Ḳārūn’a seni beyhūde

  Etdi lebrīz Ḥanīfā yine māl-i ḫvāhiş

190-H 81b

191-H 81b
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 192  

  Mefā�ilün Fe�ilātūn Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Metā‘-ı devleti çarḫıñ nigāha degmez imiş

  O köhne aḳmişeye ṣarf-ı āha degmez imiş

 2 Yem-i kerem ezelī lücce-i tevekkülde

  Ne ẕerre ḳatre degil kār-ḫvāha degmez imiş

 3 Bu ġonca-i hevesi ṣahn-ı bāġ-ı maḳṣūduñ

  Felekde zīver-i ṭarf-ı külāha degmez imiş

 4 Yazıḳ bu gevher-i mebẕūl-i eşk-i hūnābım

  Ḥuṣūl-ı mezra‘a-i 	izz ü cāha degmez imiş

 5 Ḳusūrı zīr-i felekde bu meyle maḥbūbuñ

  Kişi nedāmet eder bir günāha degmez imiş

 6 Çemen gibi o gül-i ter gelir de seyrāna

  Bu dāġ-ı bāġ-ı dilim bir kiyāha degmez imiş

 7 Degil nisāb-ı fürūġu o mihr-i maḳṣūduñ

  Ḥanīf ẕerresi baḫt-ı siyāha degmez imiş

 193  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Leṭāfeti ḫaṭ-ı rūyuñ berīdelendirmiş

  Miẟāl-i sünbül-i ḫoş-bū demīdelendirmiş

 2 Müfāraḳat aramaz da a serv-i ḫoş-endām

  Ġubār-ı pāyıñı gör nūr-ı dīdelendirmiş

 3 Anıñ ki vaṣfı aġız misk-veş muṣaffādır

  Şekerci ṭıfl-ı lebiñ kim ‘aḳīdelendirmiş

 4 Göñül de çekmiş elin ol sebū-yı maṭlabdan

  Dü dest-i ḫvāhişin āḥer keşīdelendirmiş

192-H 81b

193-H 82a
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 5 Muḥāsebe günü geldi efendim ‘ıyd oldu

  Defātirini Ḥanīfā cerīdelendirmiş

 194  

  Mef�ūl Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Yārıñ nigehi mekrine dūş etmek içünmiş

  Soñra dili bī-fikret ü hūş etmek içünmiş

 2 Naḳd-i Yemen’i dīdelerim ḥıfẓı ezelden

  Ol muġ-beçeye soñra fürūş etmek içünmiş

 3 Bildim sebeb-i ḫilḳatini ṭıfl-ı dilin ben

  Çarḫıñ mey-i ekdārını nūş etmek içünmiş

 4 Dürdāne-i dendānıñ akıp girye-i çeşmim

  Deryā gibi bir cūş u ḫurūş etmek içünmiş

 5 Dil bülbülünüñ nālesi bildim ki Ḥanīfā

  Efġān-gede-i dehri ḫamūş etmek içünmiş

 195  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Yine o gül bize peykān-ı dīde göstermiş

  Rumūz ile dile zaḫm-ı ḫalīde göstermiş

 2 Gül-i merāmı olur zīb-i ṭarf-ı destārı

  O sā‘idiñ ki çemenden keşīde göstermiş

 3 O zūr-ı dest ile elleşmeden ḫayāl ile

  Kemānı gör ki o ḳaddiñ ḫamīde göstermiş

 4 Edip keşīde-ḳalem ebruvān-ı mümtāzı

  Bu remzile iki beytü’l-ḳaṣīde göstermiş

 5 Ḥesāb görmege beẕl etdigiñ taḥassürle

  Ḥanīf o ẓālime ḳayd-ı cerīde göstermiş

194-H 82a

195-H 82a
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 196  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Göñül ki zaḫmını tīr-i ḥabībe cebīne göstermiş 

  O ḫasta kendüyi gūyā ṭabībe göstermiş

 2 Edince ‘arż-ı ruḫ etmiş fütāde şeyḫi daḫi

  Oña da bir iki sırr-ı ġarībe göstermiş

 3 Terennümāt ederek geldi bāġa bād-ı ṣubḥ

  Bulup piyāde gülü ‘andelībe göstermiş

 4 ‘Azīmetin oḳuyup yāri ḳılmaya tesḫīr

  O şemleyi yine fenn-i ‘acībe göstermiş

 5 Bulup Ḥanīf ’i reh-i yārda yine muġber

  O nāḫun-ı ġamı ḥayfā raḳībe göstermiş

 197  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 O düzd-i ḫaṭṭ-ı nev gencīne-i ruḫsāra el ṣunmuş

  Vaḳitsiz bāġa gelmiş daḫme-i gülzāra el ṣunmuş

 2 Nedir āyā cezāsı ṣāḳī-i gül-çehreniñ şimdi

  Daḫi Cem gelmeden ol sāġar-ı zerkāra el ṣunmuş

 3 Ḥarāmī-i raḳīb olmuş der-i vaṣlıñ ḫarīdārı

  Muṭalsam-bend iken ol ‘uḳde-i şalvāra el ṣunmuş

 4 Ḫaber vermiş ki yoḳdur çāresi bu ḫasta-i 	aşḳın

  O Lokmān-ı Ḥekim nabż-ı dil-i bīmāra el ṣunmuş

 5 Daḫi ṣad-pāre likden şāne-veş ḳurtulmadı gitdi

  Yañılmış bu dil-i ġam-pāre zülf-i yāra el ṣunmuş

196-H 82b

197-H 82b
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 198  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Göñül kim mest-i cām-ı gerdiş-i devrān olup ḳalmış

  Taḥayyür-kerde-i evżā‘i-i dūnān olup ḳalmış

 2 Miṣāl-i berg-i ḫırmen bāda vermiş kendisin sāġar

  Görüp reng-i ruḫuñ reşkiyle baġrı ḳan olup ḳalmış

 3 Benim gibi hezārān ḳālıb-ı fersūde var şimdi1 

  Büt-i ḫoş-sīretin seyr eyleyip ḥayrān olup ḳalmış

 4 Bulaldan sāġar-ı la	liñle neş�e ḳurs-ı mihr-āsā

  Bezimde cām-ı rengīn mest ü sergerdān olup ḳalmış

 5 Ḥanīfā’nıñ sezādır olsa şi‘ri mūriẟ-i taḥsīn2 

  Semend-i tab‘-ı nāzı merdüm-i meydān olup ḳalmış

 199  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 O murġān-ı maḥabbet kim ser-i Ḳays’ı mekān ṭutmuş

  Semender miydi bilmem āteş içre āşiyān ṭutmuş

 2 Firāḳıñ eylemiş şol rütbe 	āciz kāfir āġyārı

  Hemīşe gerdeninde rişte-i āhü’l-emān ṭutmuş

 3 Ḳızarmış zīr-i ṣayyād-ı ser-i zülfünde ruḫsārı

  Benim gibi meger bir şā‘ir-i āteş-zebān ṭutmuş

 4 Ḫam olmuş naḳş-ı ṭāḳ-ı meskenet şol rütbe ey sāḳī

  O mest-i sāġar-ı ṣahbā-yı 	aşḳı ṣanḳi ḳan ṭutmuş

 5 Yine kilk-i Ḥanīfā-bendeñ almış ṣaḥn-ı meydānı

  Semend-i ṭab	ını çoḳ kerre dehre hem-‘inān ṭutmuş3 

198-H 82b, Ü 29a, S 24b

1 fersūde-vāri: fersūde kim Ü, S 

2 şi‘ri: seyri Ü, S / mūriś-i: mūcib-i Ü, S / merdüm-i: fāris-i Ü, S
199-H 83a, Ü, 29a, S 24b

3 ŝaģn-ı: ya‘nī Ü, S
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 200  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Ḫaṭṭ-ı ruḫun 	iẕārını der-çenber eylemiş

  Atmış oḳun kemānını ḫākister eylemiş

 2 Baḳmaz cihāna belki riyāż-ı cenānede

  Naḳl-i meye şu kim nigehiñ manẓar eylemiş

 3 Ta‘rīż ederdi müşk saña şimdi rūzigār 

  Hem yanmaġa yaḳılmaġa hem-	anber eylemiş

 4 Almış ele sebū-yı meyi vā‘iz-i cihān

  Tesbīḥi ferş-i meygedeye zīver eylemiş

 5 İtlāf edip vücūdu Hanīfā gibi o şem‘1 

  Nūr-ı fürūġ-ı 	aşḳını tāc-ı ser eylemiş

 201  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Murġ-ı çemen ki derd ile efġāna başlamış

  Īmā-yı ḥāl-i ṭıfl gülistāna başlamış

 2 Ẓāhir raḳīb ile bu gidiş bezm-i ‘ayşadır2 

  İçmezdi evvel ol gözü mestāne başlamış

 3 Bir ḳayda daḫi düşse gerek bād-ı ṣubḥı gör

  Ta‘rīż-i bend-i zülf-i perīşāne başlamış

 4 Kadeḥ-i şarāba tövbe edip vā‘iz-i şehir3 

  Ta‘n-ı ḳadeḥ-keşān ü süḫan dāna başlamış

 5 Sen ber-taraf ḳıl eyle hemān ẕevḳ-i gülşeni

  Dārā gibi menāḳıb-ı devrāna başlamış4 

200-H 83a, Ü 29a, S 25a

1 edip: eder Ü, S 
201-H 83a, Ü 29b, S 25a

2 ‘aşķadır: ‘ayşadır Ü, S 
3 - Ü, S 
4 - H 
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 6 Olmuş Ḥanīf ’iñ ettigi zaḥmet bütün hebā

  Şimdi edā-yı ḫiẕmet-i şāyāna başlamış1 

 202  

          Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Ayāġın öpmege cānāneden çün ruḫṣat el vermiş

  Sen inṣāf eyle ey ḫātır kime bu devlet el vermiş

 2 Aṣılmış zülf-i dildāra kemāl-i ḥırṣ ile 	āşıḳ

  Zihī ferḫunde-ṭāli	 kim bu deñlü rif‘at el vermiş

 3 Ṣaf-ı ceyş-i nigāhı rūy-gerdān etmege ṭuydum

  Sipāh-ı ġamze imdād istemiş ol āfet ol vermiş

 4 Çıḳardı Bījen-āsā çāh-ı ġamdan ḳalb-i nā-şādı

  Kemend-i Rüstem-i vuṣlatla yāre şefḳat el vermiş

 5 Ḥanīfā ġālibā dildār ile hem dest-i ülfetdir

  O pāmāl-i ġama şimdi işitdim furṣat el vermiş

  Ḥarfü’ṣ-Ṣād

 203  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Naẓarla eyleyip aḥkāmi-i ezel teşḫīṣ

  Ṣafāsı ġoncaya ekdārı bülbüle taḥsīṣ

 2 Bulur netāyic-i ḫiffet sükūn ile hicrān

  Murād rāhat ise ger viṣāle olma ḥarīṣ

 3 Meşām-ı ḥaṣret-i Ya‘ḳūb’a pek dilārādır2 

  Egerçi būy-ı semenden o Yūsuf itse ḳamīṣ

 4 Füsürdegān-ı çemen ṣaḥnını hemīşe nesīm

  Şeh-i bahāra eder berg-i sebz ile telḫīṣ 

1 ĥiẕmet-i şāyāna: ĥiẕmetine şāna Ü, S 

202-H 83b, M 8a

203-H 84a, Ü 30a, S 25b 

2 ḥasret-i: ĥāṭır-ı S / pek: hey S
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 5 Firāḳına düşeli ey şeh-i melek-sīret1 

  Ḥanīf ḳaldı baḳılsa olunmadan teşḫīṣ

 204  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Eder 	uşşāḳ o şeh-i 	āleme ‘arż-ı iḫlāṣ2 

  Kār eder mi ya şuḫūṣ-ı keme ‘arż-ı iḫlāṣ

 2 Çāre yoḳ senden 	aceb derdine tā etse n’ola

  Yāre-i sīne 	aceb merheme ‘arż-ı iḫlāṣ

 3 Murġ-ı cām etmededir cām-ı Cem’e ‘arż-ı ḫulūṣ

  Zühd eder fāḫte-i Edhem’e ‘arż-ı iḫlāṣ3 

 4 Ḥāl bu kim şīrleri beste-i fitrāk eyler

  Sed olur ġavṭa-i ser dime ‘arż-ı iḫlāṣ

 5 N’ola aġyār Ḥanīf ’iñ ġazelin gūş etse

  Etdi küffār Mesīḥ-i deme ‘arż-ı iḫlāṣ

 205  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Dil eylemek āzürde o şūḫ-ı tere maḫṣūṣ

  Kim ṣanma bu maḥżūnluḳ 	āşıḳlara maḫṣūṣ

 2 Olmaz eẟer-i bāde-i 	uşşāḳa muḳābil4 

  Şol neş�e ki feyż-i feraḥ u sāġara maḫṣūṣ

 3 Olmaz ne feraḥla vü ne ġamla yine sāḳī5 

  Keyfiyyet-i huşyār mey-i aḥmere maḫṣūṣ

1 “Ģanīf ķalmış efendi olunmadan teşĥīŝ” Ü, S 
204-H 84b, Ü 29b, S 25a

2 şeh-i: meh-i S 
3 cām-ı: dām-ı Ü, S 
205-H 84b, Ü 30a, S 25b

4 feraģ: ķadeģ  Ü, S 
5 yine: bize S 
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 4 Pervāneyi de yaḳdı teb-i āteş-i 	aşḳa

  Şol sūziş ezelden ola bāl ü pere maḫṣūṣ

 5 Eṭvār-ı ḫoş-āyende Ḥanīfā güzel olmuş

  Ḥaḳḳā bu edā kilk-i ṣafā-pervere maḫṣūṣ

  Ḥarfü’ż-Żād

 206  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Yā Rab netīce eyle 	aṭā bir şerār-ı feyż

  Sebz ü ter eylesin beni her dem bahār-ı feyż

 2 Dā�im kemāl-i ‘āṭıfet ü şefḳatiñle kim

  Etsin hemīşe naḫl-i dil iẓhār-ı bār-ı feyż

 3 Bī-behre etmesin dil-i miḥnet-keşim müdām

  Olsun bu ben ġarībiñe hemvāre yār feyż

 4 Bulsun tamām-ı ziynet ile kerr ü ferrini1 

  Ursun ṣaḥīfe-i dile naḳş-ı hezār feyż

 5 Olsun Ḥanīf ehl-i dile benden armaġān

  Olsun ṣaḥāyife eẟer-i yādigār-ı feyż2 

 207  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Ḫaṭṭ-ı ruḫuñdan oldu gül-i nāb müstefīż3 

  Nūruñla her dem olmada mehtāb müstefīż

 2 Oldu fütāde eyleyeli saña iḳtidā

  Şem‘iñ ile bu gūşe-i miḥrāb müstefīż

206-H 85a, Ü 30b, S 26a

1 heżār: nigār Ü, S 

2 olsun ŝaģāyife: ķalsın ŝaģāyif-i S 
207-H 85a, Ü 30b, S 26a

3 Nūruñla: Vechiñle Ü
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 3 Ṭavr-ı dü-ebruvān ile raḳḳāṣ-ı muġtenem

  Feyż-ı lebiñle cām-ı mey-i nāb müstefīż

 4 Etmez naṣīḥat ol güzeliñ ḳalbine eẟer

  Olmaz güherle saṭvet-i girdāb müstefīż

 5 Olmaḳda feyż-i kilk-i Hanīfā ile müdām

  Pīrāne vaż‘-ı şūḫla her bāb müstefīż1 

 208  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Sırrım küşāde eylemedir hep saña ġaraż

  Taḥrīk-i zülf-i yārdan ancaḳ ṣabā ġaraż

 2 Tesḫīrdir murād o perī-rūyu meclise

  Gelmez fütādegān saña vā‘iẓ bilā-ġaraż

 3 Yād eylemezdim ey gül-i gülzār ḥüsnüñü2 

  Teẕkīr-i ḫaṭṭıñ olmasa her dem baña ġaraż

 4 Pūyān olup gider ġam-ı zülfüyle bād-ı ṣubḥ

  Bir şūr-ı 	ālem eylemedir ẓāhirā ġaraż

 5 Ḥāliñ ifādedir bu Ḥanīfā kemīneye3 

  İfşāya bu fesāneden ey pādişā ġaraż

 209  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Her ṣaḥn-ı çemen olmasa ger ḫāra müfevveż

  Olmaz elem-i bülbül-i gülzāra müfevveż4 

 2 Feyż-i eẟer-i ṣubḥ ile olmuşdur ezelde5 

  O cāme-i her ḳāmet-i eşcāra müfevveż

1 her bāb: nev şāb S 
208-H 85a, Ü 30b, S 25b

2 hüsnünü: cenneti Ü, S 
3 kemīneye: kemīneniñ Ü, S / İfşāya bu fesāneden: Efsāne-i fesāneden S
209-H 85b, Ü 31a, S 26a

4 Her: Bu Ü, S 
5 Olmaz elem-i: Olmazdı elem Ü, S / O cāme-i: Ol ĥāme ki Ü, S
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 3 Raḥm eyle bu ben ḫastaya ey ḥāzin-i 	ālem

  Olmuş kerem ü şefḳatine çāre müfevveż1 

 4 Hep girye-i 	uşşāḳ-ı teselsülde velākin

  Takdīm-i icābet dem-i esḥāra müfevveż

 5 Nādān olana yāddır ol feyż-i Ḫudāvend

  Kim kilk-i Ḥanīfā-yı dil-efgāra müfevveż

  Ḥarfü’ṭ-Ṭā

 210  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Berg-i semen gibi donatıp rūy-ı yārı ḫaṭ

  Verdi ṣafā-yı 	ālem-i köhne-bahārı ḫaṭ

 2 Ḫaṭṭ geldi gitmedi dahi yārin leṭāfeti

  Ḫaṭṭ ile verdi dilbere bu iştihārı ḫaṭ

 3 Verdi o şāha ḥaḳ bu ki ol baḫt-ı yāveri

  Temlīk-i ḥüsn ü ānına bir ḫaṭṭ-ı yārı ḫaṭ

 4 Rīş-i sefīd-i ‘āşık-ı zārı edip şümār

  Maḳṣūdu üzre eyledi aḥkāmı cāri ḫaṭ

 5 Şimdi ṣaḳal başı ṭaġıdır seyr et 	āşıḳā

  Bābā-yı 	ālem etdi Ḥanīf ol nigārı ḫaṭ2 

 211  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Seyr-i çemende serv-i ḳadiñ görmedir faḳaṭ

  Ben doġrı doġrı söylerim etmem şehā ġalaṭ3 

1 ḥāzin-i: ḥāẕıḳ-ı S

210-H 86a, Ü 31a, S 26b

2 seyr et: oldu
211-H 86a, Ü 31b, S 26b

3 Seyr-i çemende: Ķaṣd-ı çemen Ü
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 2 Pāmāl eder fütāde-dilān ġamıñ seniñ

  Geldi zamān-ı cünbiş-i yektā-süvār-ı ḫaṭ

 3 Bir görmege me�āli ba‘īd etdi ebruvān1 

  Çıḳmaz nigāh-ı sāde ile ẟebt-i bī-nuḳaṭ

 4 Hicrān-ı hāl-i dāne-i ḫāṭır-şikār ile2 

  Seylim Ḥicāz’a aḳdı benim hem-çü nehr-i Şaṭ

 5 Ṭursa zebān-ı kilk-i Ḥanīfā ne luṭfu var

  Ḥālin ifādedir belī murġ-ı hezāra şarṭ3 

 212  

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

 1 Seyl-i ḫūnāb eylemekdir çeşm-i ḫūn-efşāna şarṭ

  Girye-gerlikdir hemīşe 	āşıḳ-ı nālāna şarṭ

 2 Neşvesin ben bilmedim vaṣlıñ ḫumār-ı hecr ile

  Sāḳiyā mest eylemişken sāġar-ı rahşāna şarṭ

 3 Nāz-ı hecriñle ciger-sūz olmadır ey şem‘-i nāz

  Yanmadan yaḳılmadan pervāne-i sūzāna şarṭ

 4 Gül gül olsun ruḫlarıñ sāḳī furūġ-ı neş�eden

  Pertev-endāz-ı ḥicāb olmaġladır peymāna şarṭ

 5 Ben Ḥanīfā varmasam meyḫāneye bir dem n’ola

  	Āşıḳı mest etmedir fikr-i leb-i cānāna şarṭ

 213  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Geldi hevā-yı nāleden āhir bahār-ı ḫaṭ

  Āzürde ḳıldı bāġ-ı ruḫuñ lālezār-ı ḫaṭ

1 śebt-i: beyt-i Ü, S
2 Hecr-i dü çeşm ü fürķat-ı ĥāl-i lebiñle āh Ü / aķdı benim: oldu revān Ü
3 luṭfı var: münfehem Ü 

212-H 86a

213-H 86b
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 2 Ey serv-i nāz verdi bu bāġ-ı cihānda

  Gülşen-sarāy-ı ḥüsnüñe revnaḳ hezār ḫaṭ

 3 Şimdi tırāşa cān atar oldu o şūḫ-ı nāz

  La	li muḳaddem olmuş iken ḫvastegār-ı ḫaṭ

 4 Ser-ṣafḥa-i cemāle yazıp nūr āyetin

  Tefsīre düşmüş ānı şikeste-kenār-ı ḫaṭ

 5 	Ālemde şimdi baḫt-ı siyāhımdan ey Ḥanīf

  Etdi eẟer nümūdeligiñ āşikār ḫaṭ

 214  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Yine mest etdi dili neş�e-i hicrān-ı neşāṭ

  Biri yād eylemez ol sāgar-ı raḫşān-ı neşāṭ

 2 Āteş-i fürḳata yandı yine pervāne-i dil

  Nār-ı hecriyle bizi eyledi sūzān-ı neşāṭ

 3 Gülşen-i ḫāṭıra geldikde olur ġam pāmāl

  Hār-āzürde olur gonca-i ḫandān-ı neşāṭ

 4 Kūçe-i ġamda göñül ẓulmet-i hicrān iledir

  Bī-fürūġ oldu yine şem‘a-i sūzān-ı neşāṭ

 5 Def‘-i ġam etmedi bir kerre Ḥanīfā seyr et

  Ne mürüvvetsiz olur 	āşıḳa cānān-ı neşāṭ

 

214-H 86a
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  Ḥarfü’ẓ-Ẓā

 215  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Bī-behre eder ehl-i dili mebḥat-i vā‘iẓ

  Miḥnet-keşene dūzaḫ eder himmet-i vā‘iẓ

 2 Nevbet degirir miydi fenā ehline bir dem

  El verse hevā vü hevese ḳudret-i vā‘iẓ

 3 Te�ẟīri niçin kendüye olmaz mütesāri

  Benden daḫi müzdāda gelir ‘illet-i vā‘iẓ

 4 Her şaḫṣıñ alır dest-i vücūdundan ‘ayārın

  Sāġar gibi mest etdi beni ḥikmet-i vā‘iẓ

 5 Mādām ola terkībi riyā-gūne Ḥanīfā

  Olmaz müte�eẟẟir dile ḫāṣiyyet-i vā‘iẓ

 216  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Sübḥasın eyledi bir dām-ı felāket vā‘iẓ1 

  Ḥalḳasın etmiş iken kufl-i iṣābet vā‘iẓ

 2 O şeh-i ḥüsni ṣafālandırıp oldu memnūn

  Güft ü gūya ne 	aceb verdi ṭarāvet vā‘iẓ

 3 Baḥẟi Kevẟerden eder miydi meger her meclis

  Bulmasa hecr-i lebiñ birle ḥarāret vā‘iẓ

 4 Manẓar-ı dīde-i erbāb-ı kerem olsa diyü

  Kendüye verdi 	aceb başḳa ḳıyāfet vā‘iẓ

 5 Bir göreydi ne şekil sāġara olmuş sermest

  Belki bulmazdı Ḥanīfā’ya ḳabāḥat vā‘iẓ

215-H 87a

1 Sübģasın: Sübģa-veş S/  iŝābet: icābet S
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  Ḥarfü’l-�Ayn

 217  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Ġıbṭa-i şu	le-i vechiñle fürūzāndır şem‘

  Āteş-i reşk-i cemāliñ ile sūzāndır şem‘

 2 Pertev-i meh gibi gel bezme eyā nūr-ı cemāl

  Sūznāk-ı elem-i sūziş-i hicrāndır şem‘

 3 Hecr-i ruḫsār-ı ḫaṭ-āverde-i gül-rīziñ ile1 

  Gāh sūzān gehi giryān gehi nālāndır şem‘

 4 Ey fürūġ-āver-i ẓulmet-gede-i dil sensiz

  Āteş-endāz-ı dil-i ḫırmen-i sāmāndır şem‘

 5 İstiḳāmetde Ḥanīfā gibidir sulṭānım

  Haḳ bu kim ‘aşkıñ ile yanmaġa şāyāndır şem‘

 218  

  Mefā�ilün Fe�ilātün MeFā�ilūn Fe�ilün

 1 Ederse ẕākir-i ḫoş ṣavt-ı vā‘iẓi tavsī‘

  Bulur edā-yı merāma maḥall-i vüs‘ u vasī‘

 2 Şuḫūṣ-ı cümle edāsında hep müsellemdir

  Ne muḥtemel ola mānend-i naḳş aṣla ferī‘

 3 Cenāb-ı devlete maḫṣūṣdur begim ḥaḳḳā

  Bu ṭavr-ı menḳabet-ārā vü ṭarz-ı vaż‘-ı bedī‘

 4 Bahār eyleyeli bāġa ḥüsn-i vüs‘at-i tām2 

  Olundu dest-i dil-i ehl-i midḥatiñ tavsī‘

 5 Bu naẓm-ı feyż-eẟer-i ma	rifet ki ḫāmemdir

  Devāṭ-ı feyż-i Ḥanīfā-yı zāra oldu vedī‘3 

217-H 87a, Ü 31b, S 26b

1 Sensiz ey feyż-i ḥüsün ĥāli yamandır şem	iñ Ü

218-H 87b, Ü 32a, S 27a

2 ḥüsn-i: baĥş  Ü 

3 Bu naẓm-ı feyż-eser-i: Bu nāḳış-ı eser-i Ü
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 219  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Dil-nerm olur evżā‘-ı cefā-yı mütevāżı‘

  Ger etse dili şerḥa ezā-yı mütevāżı‘

 2 Āfāḳa ederse n’ola ser-maṭla‘-ı iḳbāl

  Hep dāir-i ḥikmetdir edā-yı mütevāżı‘

 3 Pāmāl-i cefā olsa daḫi levḥ-i naẓarda

  Ayaḳda kalır ṣanma gedā-yı mütevāżı‘

 4 Bir berg-i gül-i yāsemen-i bāġ-ı İremdir

  Bu ḫırḳa-i peşmīn-i ḳabā-yı mütevāżı‘

 5 Bī-ḥad ise de ṣūret-i ẓāhirde Ḥanīfā

  Cānā çekilir vaż‘-ı belā-yı mütevāżı‘

 220  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Bir meş‘al-i feyż 	āleme mehtāb-ı tevāżu‘

  Ḳalmaz ẓulem-i ġamda hīç erbāb-ı tevāżu‘

 2 Serşāre-i ye�s olmaz anıñ ṣāḥibi aṣla

  Dergāh-ı tevekküldür ezel bāb-ı tevāżu‘

 3 Ḫurşīd gibi berter eder ẕerre-i ḳadriñ

  Pāmāl ise de ādemiñ īcāb-ı tevāżu‘

 4 Bīdāre-i leccāce olur ġālib-i muṭlaḳ

  Baḥẟ etse fażīletde eger ḫvāb-ı tevāżu‘

 5 Bir şu	lekeş-i feyż-i Ḫudādır ki Ḥanīfā

  Bī-şem‘ n’ola ḳalmasa miḥrāb-ı tevāżu‘

219-H 88a

220-H 88a
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 221  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Şu	le-i mihr-i ruḫ-i yāre çü pervāne şem‘

  	Aşḳ ile yanmaġa geldi yine meydāne şem‘

 2 Almasa mihr ü maḥabbetle içerden fitili

  Yaḳılır mıydı varıp meclis-i yārāne şem‘1

 3 Ceyş-i pervāne ile taḫtgeh-i bezme gelip

  Tāc-ı āteşle ḳu‘ūd etdi emīrāne şem‘

 4 Leẕẕet-i ṣoḥbet-i aḥbāba fedā-yı ser edip

  Şevḳle geldi yine meclis-i cānāne şem‘

 5 Baḳ sefer-der-vatan etmek nicedir sende Ḥanīf

  Keşf-i esrār-ı fenā eyledi merdāne şem‘

  Ḥarfü’l-Ġayn

 222  

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

 1 Sūz-ı ‘aşḳıyla o tāze sā‘idinde açdı dāġ

  Eyledi gūyā ki kendin şem‘ini neyle çerāġ

 2 Na‘l-i cism üzre cānā bī-muḥābā şerha çek

  Yoḳ tekellüf ḫāṭır-ı nāşādıma dāġ üstü bāġ

 3 Eyledi ḳoç başına ḳuzum yemīn dedi raḳīb

  Saġ sözümdür bu seni ben koymazam 	ālemde saġ

 4 Zā�il olmaz kūy-i yāra ḫvāhiş-i ‘azmim benim

  Ḫāṭıra yer gelmesin ol yerden etmem ben ferāġ

 5 Herkese bir dürlü ṣūret gösterir mir�āt-veş

  Ey Ḥanīf etmez vefāya dil-rubā aṣlā dimāġ

221-H 88a, M 8a

1 yārāna : rindāna M
222-H 88b, M 8a
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 223  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Oldum fütāde ḥayf o şeh-i meh-veşe dirīġ

  Urdum derūn-ı cān ü dili ‘āteşe diriġ

 2 Oldum zemīn-i hecre çü sāye-figende ḥayf

  Uydum hevā ile o sehī serkeşe dirīġ1 

 3 Ben Ḳays’a daḫl ederdim eyā cān ü dil meger

  Her ne dedimse geldi efendi başa dirīġ

 4 Baş ḳoydum ol şehiñ yine sevdā-yı 	aşḳına

  Yoḳ çāre ḥükm-i ġālib-i serzenişe dirīġ2 

 5 Kendi düşen denir bu meẟel aġlamaz Ḥanīf

  Oldum fütāde ḥayf o şeh-i mehveşe dirīġ

 224  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Olmaz esīr-i hüzn ü keder āşinā-yı bāġ

  Eksik degil terennüm-i faṣl-ı nevā-yı bāġ

 2 Naḫl-i ümīd-i bülbül olup sāye-dār-ı feyż

  Beytü’l-‘arūsa döndü yine her feżā-yı bāġ3 

 3 Yārāna muntaẓır var ise ḫāhişi eger

  Āmādedir ṣürāḫi-i ‘işret-feżā-yı bāġ

 4 	Āşıḳ başında ṣaḳlar anı eylemez telef

  Bir berg-i sebz olursa da el-ḥaḳḳ 	aṭā-yı bāġ

 5 Dāġ-ı derūna başla Ḥanīf etmege ẟenā

  Oldu netīce baḫş-ı menāḳıb ṣadā-yı bāġ

223-H 89a, Ü 32a, S 27a

1 sāye-figende: sāye-fütāde Ü, S 
2 yine: reh-i Ü, S 
224-H 89a, Ü 32b, S 27b

3 sāye-dār-ı feyż: ser-keşīde ķad Ü, S 
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  Ḥarfü’l-Fā

 225  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Verdi bahār bezme ṭarāvet ṭaraf ṭaraf

  Ḳurdu çemende meclis-i ‘işret ṭaraf ṭaraf

 2 Çengāl-i zülf-i 	anberin etmekde cüst-cū

  Feyż-i nesīm eyledi sür‘at ṭaraf ṭaraf

 3 Şeyḫiñ hemīşe kendisi rāvī olup meger

  Āfāḳı ṭutdu naḳl-i kerāmet ṭaraf ṭaraf

 4 Ḳurbānıñ olduġuma saña cāndan yazıḳ

  Geldi teveccüh etdi nedāmet ṭaraf ṭaraf

 5 Meddāḥ-ı kilk-i pāk Ḥanīfā yeter aña

  Besdir hemān o āfete şöhret ṭaraf ṭaraf

 226  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Geçdi ṣafā-yı mevsim-i vaḳt-i bahār ḥayf

  Āzürde etdi dāmen-i gülzārı ḫār ḥayf

 2 Gelmez kenār-ı raḥma o keştī-süvār-ı nāz

  Hep nā-müsā‘id esmededir rūzgār ḥayf

225-H 89b, Ü 33a, S 27b

Bu şiirin ilk mısraı hariç diğer mısraları Ü ve S nüshalarında tamamen farklıdır. Bu nüshalardaki şekli aşağıda 
verilmiştir. 

1 Verdi bahār bezme ṭarāvet ṭaraf ṭaraf
 Dünyāya etdi feyżi sirāyet ṭaraf ṭaraf

2 Pey-der-pey oldu nükheti bāġın bahār ile
 Geldi yetişdi naĥl-i leṭāfet ṭaraf ṭaraf

3 Evrāķ-ı berg-i sebz ile dārā-yı gülşeniñ
 Aģkāmı gitdi geldi sā‘at ṭaraf ṭaraf

4 Žāhir budur ki fitne-i āĥir zamānsıñ
 Ķaddiñ kopardı şūr-ı ķıyāmet ṭaraf ṭaraf

5 Elvāģ-ı rūzgāra yazıp ĥāme-i Ģanīf
 Āfāķa etdi neşr-i feŝāģat ṭaraf ṭaraf
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 3 Ol ser-firāz-ı naḫvet-i nāz eylemez nigeh

  Beyhūde yere olmada dil ḫāk-sār ḥayf

 4 Āzād-ı bend-i zülf-i ser-i müşk-bār iken

  Bir bī-vefāya düşdü dil-i nālekār ḥayf

 5 Gülşende ḫār-ı hecr ü ġama oldu pāymāl

  Bülbül Ḥanīf ’e olmuş iken ġam-güsār ḥayf

 226 

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün1

 1 Bīgānelerle eyledi ülfet nigār ḥayf

  Bülbül miẟāli etsem 	aceb mi hezār ḥayf

 2 Ruḫsār-ı yārıñ aldı bütün āb u tābını

  Çıḳdı bu rütbe yüz ḫaṭ-ı müşk-bār ḥayf

 3 Ḳaldıḳ efendi düşde daḫi görmeden seni

  Baḫtım netīce ẓulmün eder āşikār ḥayf

 4 Terk etdi geşt-i ṣaḥn-ı çemenzārı dil-rübā

  Geçdi ṣafā-yı gülşen-i ẕevk-i kenār ḥayf

 5 Ḳaldıḳ şikeste fülk ile deryā-yı ġamda biz

  Ġayrıyı ṣaġ esen götürür rūzgār ḥayf

 6 Ġāret-ger oldu ġamze-i Ṭātār’ı ey Ḥanīf

  Dil ḫānesinde ḳalmadı naḳd-i karār ḥayf

  227  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Yazıḳ ki pā-zede-i ḫaṭ olup o ḥüsn-i laṭīf

  Tecāvüz etdi Süleymān’a ṣanki mūr-i ża‘īf

226/2-M 8b

227-H 89b, Ü 32b, S 27b
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 2 Efendi burda daḫi ḥaşra mı olur va	diñ1 

  Zamān-ı ḫaṭṭına dek vaṣlıñ eylediñ tevḳīf

 3 Hemān ḥükm-i revān baḫt-ı ġālibiñdir hep

  Ma‘ārif ehli eder bīhude cidāl-i saḫīf2 

 4 Raḳīb aṣılacaḳ kāfire nedir bu heves3 

  Ki nāmı olmada ma‘kūs resm ile ta	rīf

 5 Bu rütbe cevre degildir amān amān ḥāmil

  Derūn-i ḥavṣala-i tengi-i Hanīf naḫīf

 228  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Verdikçe ṭumṭuraḳ dil-i efġān serde ḥayf  

  Oldu remīde ḫāṭır-ı yārān-ı ehl-i keyf

 2 Pīrān-ı himmetiyle ki teşmīr-sāḳ edip4 

  Olduḳ tırāş-ı ḫaṭṭına ey şūḫ sell-i seyf

 3 Minnet Ḫudā’ya bülbülüñ olmaz du	āsı red

  Gitdi şitā vü geldi yetişdi zamān-ı ṣayf

 4 Bir başḳa fenn-i neşve-eẟerdir rumūz-ı 	aşḳ

  K’irer mezād-ı derse ḥāṣılı ma	nā-yı kemm ü keyf5

 5 Müşkil Ḥanīf o şāha zihī eylemek şitāb6 

  Cūyendegān vuṣlatına ṣad füsūs u ḥayf

1 olur: ķalır Ü, S
2 ehli eder: etmededir Ü 
3 aŝılacak: ķaŝılacak Ü 
228-H 90a, Ü 3a, S 28a

4 tırāş-ı: ķırān-ı Ü, S 
5 Bu beytin yerine Ü’de aşağıdaki beyit var: 

Oldu derūn-ı dil nigehiñle şikest amān
Sāġar ķırıldı ey gözü mestāne gitdi keyf

6 zihī eylemek şitāb: ‘aceb etmek intisāb Ü, S 
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 229  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Şitāb-ı cünbiş-i bād-ı ṣabā ṭaraf-be-ṭaraf

  Şemīm-i zülfüñ eder āşinā ṭaraf-be-ṭaraf

 2 Netīce bulmaġa düzd-i ḫırāmī-i gamzeñ

  Revān medd-i figān-fezā ṭaraf-be-ṭaraf

 3 Erişdi müşk-i Ḫoten gibi nāmı her sūya

  Çekildi rişte-i zülf-i dütā ṭaraf-be-ṭaraf

 4 Nesīm-i hecr-i ruḫuñla gezer keşān-be-keşān

  Seniñ içün tolaşır mübtelā ṭaraf-be-ṭaraf

 5 Sezā degil mi Ḥanīfā surūr-i meclis ola

  Zebān-ı kilk ile bu ḫoş-edā ṭaraf-be-ṭaraf

  Ḥarfü’l-Ḳāf

 230  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 O dem ki nāle-i derd-i firāḳ eder 	uşşāḳ

  Tamām naḳş-ı revāḳ-ı niṭāḳ eder 	uşşāḳ

 2 Añılsa nükhet-i 	anber-şemīm-i cām-ı lebiñ

  Nevā-yı naġme-i faṣl-ı ‘ırāḳ eder 	uşşāḳ

 3 Ṣabā ṣorarsa ger ol şāh-ı ḥüsne sen diyesin

  Ḥużūra ‘arż-ı hezār-ı iştiyāḳ eder 	uşşāḳ1 

 4 Ḳırān-ı ḫaṭṭa belī cümle sell-i seyf oluruz

  Netīce böylece hep ittifāḳ eder 	uşşāḳ

 5 Ne vaż‘-ı yāra ne aġyāra iġbirār Ḥanīf

  Amān-ı derd ü ġam ü iftirāḳ eder 	uşşāḳ

229-H 90a

230-H 90b, Ü 33b, S 28a

1 sen diyesin: söyleyesin Ü 
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 231  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Hem-dem ü maḥrem-i her merdüm-i dānādır 	aşḳ

  Mürde-tab‘āna zihī nuṭḳ-i Mesīḥā’dır 	aşḳ

 2 Herkesiñ ḳadrine nisbetle olur çehre-nümā

  Naẓar-ı Ḳays-ı felāket-keşe Leylā’dır 	aşḳ

 3 Nergise tāc-ı şeref dürr-i yetīmāna ṣadef

  Rūḥ-i ecsām-ı varaḳ-pāre-i eşyādır 	aşḳ

 4 Ne ser-efrāzı eder çāh-ı ġama efġende

  Nice biñ Yūsuf-i mehrūya Züleyḫā’dır 	aşḳ

 5 Düşürür derd-i hevāya bu Ḥanīf-i zārı1 

  Ṣafḥa-i sīnede bir noḳta-i bī-cādır 	aşḳ

 232  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Degil şebāb-ı heves vaṣl-ı yārdan ḳaldıḳ

  Bu gülşen içre dil-i dāġ-dārdan ḳaldıḳ

 2 ‘Alīl-i hecri olaldan kāle-i ḥüsnüñ

  Bu sūy-ı sūk-ı mahabbetde kārdan ḳaldıḳ

 3 Netīce muntaẓır-ı maḳdem-i merām olalı

  Tamām-ı būy-i gül intiẓārdan ḳaldıḳ

 4 Olup o ġonca-femiñ reng-i la	line meftūn

  Merām-ı fikret-i fikr-i hezārdan ḳaldıḳ2 

 5 O cünbişü o edāyı görüp amān diyerek

  Ḥanīf mā-ḫaṣal-ı iḫtiyārdan ḳaldıḳ

231-H 90b, Ü, S 28a. 

1 derd-i dürlü Ü, S 
232-H 91a- Ü 33b, S 28b

2 olup: olur Ü, S  / fikr-i: naĥl-i Ü, S
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 233  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Bir dem kemāl-i luṭfuna şāyān olmadıḳ

  Yanında ol perīveşiñ insān olmadıḳ1 

 2 Çekdikçe bār-ı miḥnet-i eyyāmı ġam degil

  Minnet Ḫudā’ya bende-i dü nān olmadıḳ

 3 Çözme nesīm ile meded ol bend-i zülfünü

  Dil var mıdır yolunda şitābān olmadıḳ

 4 Aḥvālimiz ifādedir ol bī-vefāya hep

  Yārāna yoḫsa menḳabe-gūyān olmadıḳ

 5 Biz kāni‘iz letāfet-i kilk-i Ḥanīf ile2 

  Ḥayret-güzīn-i çeşme-i ḥayvān olmadıḳ

 234  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Vīrāne geldik 	āleme ābād olmadıḳ

  Maḥzūn tāli‘iz daḫi dilşād olmadıḳ

 2 Beyhūdedir mecāz ile her müdde‘ā-yı dil

  Fermān-ı 	aşḳa cān ile münḳād olmadıḳ

 3 Geh dām-ı ḫaṭṭı gāh ser-i zülf-i pür-ḫamı

  Biz ḳayd-ı bend-i 	aşḳdan āzād olmadıḳ

 4 Meh-rūlarıñ cefāsını ḫaddince çekdik āh

  Biz gerçi sālikiz daḫi irşād olmadıḳ

 5 Her nev-zemīne sürme Ḥanīf esb-i tab‘ı kim

  Biz gerçi şā‘iriz veli üstād olmadıḳ

233-H 91a, Ü 34a, S 28b

1 Bir: Her Ü, S 
2 güzin-i: güşā-yı Ü 
234-H 91a
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 235  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Kim olsa sāde-naẓar ol perīye ger 	āşıḳ

  O māh-pāre hemān der ṣafā-naẓar 	āşıḳ

 2 Ṣafā-yı dāġ-ı firāḳıñ ki eylemez tefhīm

  ‘İlāc-ı yāra mıdır zaḫm-ı dil midir 	āşıḳ

 3 Ne var tekellüme tāḳat ne ḫvāhiş-i şefḳat

  Dese o muġ-beçe 	uşşāḳına nedir 	āşıḳ

 4 Ṭarīḳ-i fikr ile maḥbūba yol bulur farżā

  Ziḥām-ı cevr ile bulmazsa reh-güẕer 	āşıḳ

 5 Ser-i belā-zedesin āşiyān-ı būm itse

  Ḥanīf çoḳ mudur 	ālemde ser-be-ser 	āşıḳ

  Ḥarfü’l-Kāf

 236  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Çemende serve vermişdir temāyül ḥüsn-i eṭvārıñ

  Aḳan ṣularda yoḳdur cünbiş-i evżā‘-ı reftārıñ

 2 Gedāyān-ı hevāya vaḳf olan kūy-i dilārāsı

  Vefā meydānına nāẓırdır ol şūḫ-ı cefākārıñ

 3 Uṣūlüyle o zülfe beste ol dīvānelik etme

  Muḥālifdir dem-ā-dem kārı zīrā çarḫ-ı ġaddārıñ

 4 Yüzüñe deme gibi olmasın kec vaż‘ıla ḫālā

  Göñül ḫāṭır nedir ey şūḫ bilmez tīġ-i zerkārıñ

 5 Ḥanīfā dīde-i yārı gören ‘ayn-ı ḥaḳīḳatle

  Ne gūne olduġun aḥvālini añlar dil-i zārıñ

235-H 91b

236-H 92a, M 8b
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 237  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Ceyş-i ḫaṭṭ-ı ruḫuñ elbette şitāb etse gerek

  Ya	nī ma	mūre-i ruḫsārı ḫarāb etse gerek

 2 Felegiñ beyhude ẓannetme bu ṭavr-ı cevriñ

  Bir gün üftādeyi me�cūr u meẟāb etse gerek1 

 3 Ḳalmasın ḫār u ḫas-ı ġam ki göñülden sākī

  Ġarḳa-i seyl-i revān-ı mey-i nāb etse gerek

 4 Nigehinden dil-i zār oldu o şāhıñ lerzān2 

  Ġālibā nāz ile tevcīh-i ḫiṭāb etse gerek

 5 Böyle reftārı Ḥanīf ol şeh-i serv-i ḳaddiñ3 

  Sāye-veş bendesini naḳş-ı bir āb etse gerek 

 238  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Fe�ūlün

 1 Amān ḳanı ḳurur bezm-i şarābıñ

  Biraz terk et efendin ictinābıñ

 2 Ḳızarmış la	l-i nāb-ı cām bezmi

  O çeşmiñ ḳana döndürmüş ḥabābın

 3 Verir Cem teşnesin āzār-ı gamzeñ

  Aġız miski midir sükker ‘itābıñ

 4 Kimiñ ġam-ḫānesin tenvīre ḳaṣdıñ

  Nedir aḫşāma ḳarşı bu şitābıñ

 5 A kāfir sen de inṣāf eyle inṣāf

  Yeter çekdi Ḥanīfā ıżṭırābıñ

237-H 92a, Ü 34a, S 28b

1 Bir gün üftādeyi : ŝoñra ehl-i dili Ü, S  
2 şāhuñ: şūĥuñ Ü, S 
3 ber-āb: türāb
238-H 92a
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 239  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl

 1 Ḫaḳḳā ki ḫulūṣ üzre devām öyle gerek

  Te�sīs-i dile rabṭ-ı niẓām öyle gerek1 

 2 Aldım ben o şahbāzı kef-i himmetime

  Şemşīri-i bāzū-yi merām öyle gerek

 3 Remz-i ser-i gīsūñu göñül ḳıldan alır

  Īfā-yı mezāyā-yı peyām öyle gerek

 4 Hemvāre ṭurur sīret-i ḥāliyle beniñ

  Mülk-i Ḥabeşe şāh-ı benām öyle gerek

 5 Cān verdi Ḥanīfā ḳuluna nuṭḳ-i dehānı

  Ve’l-ḥāṣılı i‘cāz-ı kelām öyle gerek2 

 240  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Cemāl-i yār ḫaṭ-ı müşkbār olur giderek

  Gider zemān-ı şitā nev-bahār olur giderek

 2 Ḳalırsa cevher-i göñlüm ḳo tozda ṭopraḳda

  O zeyl-i dāmene lāyıḳ ġubār olur giderek

 3 Dil-āverāne edā Ḥaḳ bu kim o ṭıfla zihī

  Medār-ı mā-ḥaṣal-i iştihār olur giderek

 4 Edāsı böyle ḳalırsa o cevher-i ḥüsnüñ

  Bu etdigim da‘vāt inkisār olur giderek

 5 Semend-i sa‘yı Ḥanīfiñ bu tīz-revliġ ile

  Sezā-yı ‘āṭıfet-i i‘tibār olur giderek

239-H 92b, Ü 34b, S 29a

1 devām: kıyām Ü
2 nuṭḳ-ı dehānı: mınṭıḳası Ü, S 

240-H 92b, Ü 24b, S 29a
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 241  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 N’ola bahāra ederse ḳudūmünü tebrīk1 

  Bisāṭ-ı bāġda her ‘ar‘ar-ı ḥüceste ḥarīk

 2 Ṣafā-yı bāde ederseñ çemende sulṭānım2 

  Saña efendi şifālar ‘adūya semm-i helīk

 3 Miẟāli sāġar-ı billūr u seng-i saḫtīdir

  Maḥabbet eylemez āmīzeş-i ḳabūl-i şerīk

 4 Meger ki ḳaṣdı cihānı füsūngeh etmekdir

  Ederse bād-ı seḫer bend-i zülfüñü taḥrīk3 

 5 Ḥanīf ’iñ etdigi āẟāra cümle ḫvāce-i çarḫ

  Ġubār-ı rīze-i elmāsı eyledi belī rīk

 242  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Merāmım eyledim īmā begim amān diyerek

  Ġamıñla öldü dil-i zār nātüvān diyerek

 2 O şāha ḫayli ẟenā eyledim bahāne ile

  Saña uruldu amān ey ḳaşı kemān diyerek

 3 O miḥriñ eyledi dil perteviñ zihī eş	ār

  Ne ān-ı ḥüsnüne māh ola hem-‘inān diyerek

 4 O servi meclise aldım hezār ṣoḥbet ile

  Seniñle gel edelim seyr-i gülsitān diyerek

 5 Viṣāle ḫvāhişi etdim derūn-i dilde nihān

  Ḥanīf ’e bir gün olur el verir zamān diyerek

241-H 92b, Ü 34b, S 29a

1 bahāra: bahār Ü, S 
2 ‘adūya: raķībe Ü, S 
3 Meger ki ‘ālemi pür-şūrdur murād velī Ü / seĥer: ŝabā Ü, S
242-H 93a, Ü 35a, S 29b
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 243  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Vardır terāne-i dilimiz ‘andelīb isek

  Minnet Ḥaḳ’a o şāha gedāyız garīb isek

 2 Teb‘īd olunmaz ol meh-i ḥüsnüñ çerāġıyuz

  Āteş-niẟār-ı dāmen-i ṣabr u şekīb isek1 

 3 Biz ḳan ü cāna mı ṣuṣadık sāḳiyā meger

  Yāriñ ki cām-ı lā‘line biz dil-firīb isek

 4 Ya	nī ne ġam cirāḥe-i yāriñ zebūnuyuz

  Biz zīr-ı bār-ı minnet-i ḳayd-ı ṭabīb isek

 5 Bir ḳuşça cānımız içün olmuş Ḥanīf ezel

  Ger dāne-çīn-i ḫırmen-i deşt-i naṣīb isek

 244  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Ḫaṭ-ı ruḫuñla göñül pür-ġubār olur giderek

  Bu rūzigārda mevsim bahār olur giderek

 2 Gelir mi sāḥil-i raḥma o şehsüvār-ı ḥüsn

  Sirişk-i dīde-i ter cūy-bār olur giderek

 3 Ḳalırsa hecriñ ile böyle ḫayli şūm reviş

  Felekde baḫt-ı siyeh nām-dār olur giderek

 4 Henūz tāze-residir bu bāġ-ı ma	rifetiñ

  Nihāl-i ḫāme daḫi meyve-dār olur giderek

 5 Zaḫm-ı nümāyi-i ser-tīġ-i ḫaṭṭıla ol şūḫ

  Ḥanīf ḫastası veş nāle-kār olur giderek

243-H 93a, Ü 35a, S 29b

1 meh-i: şeh-i S / dāmen-i: ĥırmen-i  Ü, S
244-H 93a
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 245  

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

 1 Ḳālıb-ı fersūdeyem ‘afv et ‘adū-yı cān iseñ

  Ben kül oldum el-amān sen āteş-i sūzān iseñ

 2 Mülk-i ṣabr u ḫıṭṭa-i ārāmım oldu tār-u-mār

  Ḳalmadı ma	mūre bu yerde Hülāgū Ḫān iseñ

 3 Sen içersiñ bādeyi ben ḫalḳa oldum dāstān

  Ben ḫarābım sen ki mest-i sāġar-ı şādān iseñ

 4 Yāri añdım fikret-i māfi�ż-żamīrim yād edip

  İsti‘āz etdim be hey kāfir eger şeyṭān iseñ

 5 Bir ṭabīb-i çāre-sāza ilticā eyle Ḥanīf

  Ṭālib-i vārestegī-i ẟıḳlet-i hicrān iseñ

 

 246  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Ey berg-i semen gülşen-i cennetde mi bitdiñ

  Bāġ-ı ḥarem-i dāmen-i ḥikmetde mi bitdiñ

 2 Yoḳ la	liñe söz ‘ārıżıña būy muḳābil

  Ey ġonca-dehen gülbün-i vaḥdetde mi bitdiñ

 3 Ey serv-i revān ḥaḳ bu ki ṭavrıñ ne müsellem

  Yā sāḥa-i perverde-i ḳudretde mi bitdiñ

 4 Şāhāne ḳad ü ḳāmetiñ āh ince miyānıñ

  Sen bāġçe-i atyeb-i ḫilḳatde mi bitdiñ

 5 Ey feyż-eẟer-i kilk-i Ḥanīfā-yı gedā kim1 

  Ṭarḥ-ı çemen-i ḥüsn-i leṭāfetde mi bitdiñ

245-H 93a

246-H 93b, Ü 30a, S 33b

1 Ṭarģ-ı: Çarĥ-ı S 
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 247  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Gözümden ṣaḳınırken ḫāk-rāhın gerd-i cevlānıñ

  Amān kim ḫār ḫār-ı kec nigāhān aldı dāmānıñ

 2 Döner zīrā esās-ı i‘tibārın muḥkem etmekden

  Bilen ma	dūm-ı istiḳrārını elbette devrānıñ

 3 Zemīne ḥāṣılı berg-i ḫazān-āsā düşürmekdir

  Nihālān-ı ġurūr-ı 	izz ü cāha ḳurı 	unvānıñ

 4 Ḫayāl-i ‘ārıżıñla ḫāne-i dil reşk-i gülşendir

  Olur beytü’l-ḫazān pertev-fürūzu māh-ı Ken	ān’ıñ

 5 N’ola çıkmazsa fikrinden Ḥanīfā şem‘-i ruḫsārı

  Fürūzāndır çerāġı rūz u şeb ṣaḥn-ı gülistānıñ

 248  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Geldi nesīm-i ‘āṭıfetiñ gūş-ı cāna dek

  Kār etdi tīr-i derd ü ġamıñ üstüḫvāna dek

 2 Deşt-i ġamıñda kim yolumuz var bizim şehā

  Sevdā-yı ḫāk-i rāh ile İṣfahān’a dek

 3 Ṣapṣarı etdi ḳāmet-i zerrīni nev-bahār

  Meydān verildi ḥükm-i ḳażādan ḫazāna dek

 4 Yelken ḳapatdı fülk-i dile ṣarṣar-ı ḳażā

  Yamyaş kesildi zevraḳ-ı dil bādbāna dek

 5 Ḫaṭ gelse imtinān edemez böyle 	āşıḳa

  Ṣabr et visāl-i yāra Ḥanīf ol zamāne dek

247-H 93b

248-H 93b
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 249  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Fettān-ı ġamzeñi bu dil-i bī-nevāya çek

  Bīgānegāna çek daḫi gel āşināya çek

 2 Ol pādişehle ṣoḥbet ederseñ eger göñül

  Silk-i kelāmı ḳıṣṣa-i şāh ü gedāya çek

 3 Ḳaṣdıñ ḥuṣūl-i maṭlab ise fī-zamānına

  Hep san	at-ı umūrunu gel irtişāya çek

 4 Rāḥat dilerseñ ey göñül 	ālemde dem-be-dem

  Pāy-i hevāyı gūşe-i ẕeyl-i ġınāya çek

 5 Bī-mihr olursa baḳma Ḥanīfā cefāsına

  Ol bī-vefāyı rıfḳ-ıla semt-i vefāya çek

 250  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Felek revā mı bizi böyle pāymāl etmek

  Keş-ā-keş-i ġam u derdiñle bī-mecāl etmek

 2 Cihānda 	āşıḳa yoḳ iktisāb-ı naḳd-i merām

  Ne muḳteżā dili serşāre-i me�āl etmek

 3 Ḫaṭā imiş ser-i zülf-i siyāhıñı ey şūḫ

  O mūmyānına nisbet ile ḫayāl etmek

 4 	Aceb maḥalli denir mi ḥużūr-ı dilberde

  Netīce maḳṣadım ol şāha ‘arż-ı ḥāl etmek

 5 Revā mıdır ede āġyāra cām-ı la	lini mebẕūl

  Ḥanīf ’i teşne-leb-i sāġar-ı viṣāl etmek

249-H 94a

240-H 94a
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 251  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 O la	l-i nābı görüp dil uzatmasaḳ mı gerek

  Kenār-ı ḥüsnüne bir ḥaşye ḳatmasaḳ mı gerek

 2 Ne vaḥşetiñ a perī-rū bizimle tā bu ḳadar

  Bir iki gün seni yoḫsa ḳapatmasaḳ mı gerek

 3 Çekip firāḳ-ı lebiñ tā bu vaḳte dek sāḳī

  Emip dudaġını şimdi ḳanatmasaḳ mı gerek

 4 Nedir bahāneleriñ ṣubḥ erişdi sulṭānım

  Seniñle yoḫsa bu şeb böyle yatmasaḳ mı gerek

 5 Yüzü ḳoyun gözüne çöp düşer amān diyerek

  Miẟāl-i sāye Ḥanīfā uzatmasaḳ mı gerek

 252  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Bahāra lāle-veş 	ömrüm açılmasaḳ mı gerek

  Miẟāl-i berg-i ḫazān biz yayılmasaḳ mı gerek

 2 Zamāne faḳri daḫi hep ẓarāfet ‘ad olunur

  Libās-ı zen gibi aṣlā ḳaṣılmasaḳ mı gerek

 3 Ḫarāba yüz çevirip dil bu bī-sütūn içre

  Binā-yı köhnece saḳfız yapılmasaḳ mı gerek 

 4 O māh-ı dāl-i ‘araḳiyye girince tevḥīde

  Bir anda hū diyü yā hū bayılmasaḳ mı gerek

 5 Viṣāle 	ahdi beni bī-ḳarār eder her dem

  O şūḫuñ aġzına ey dil ḳapılmasaḳ mı gerek

 6 Ḫazāna ermişe döndük o serv-i 	işve içün

  Yolunda hem dökülüp hem ṣaçılmasaḳ mı gerek

 7 Bu ālet-i meyi sāḳī biraz nihān etsin

  Ḫumāra yoḫsa Ḥanīfā baṣılmasaḳ mı gerek

251-H 94a

252-H 94b
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 253  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Göñlüm esīr-i zülfüñ olaldan şehā seniñ

  Der-kār-ı vaż‘ın oldu bu cevr ü cefā seniñ

 2 İnṣāf olunsa ey gül-i ra	nārevā mıdır

  Ser-bezm-i ‘ayş ü ‘işretine nāsezā seniñ

 3 Gün görmedik olaldan esīr-i ḫaṭ-ı ruḫuñ

  Ermez mi ṣubḥa fürḳatiñ ey mehliḳā seniñ

 4 Olmaz sütūde bād-ı sitemsāz-ı ta‘n ile

  Efgende-ḥāl-i perçemiñ olmaḳ belā seniñ

 5 Bend olmasın mı kākülünüñ çīnine Ḥanīf

  Dil-ḫūn- girifteñ oldu çü müşk-i Ḫıṭā seniñ

 254  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Yazıḳ ey naḫl-i nevres tā ezelden bī-vefā kopduñ

  Amān ey ġonca-i maḳṣūd ḥayfā nā-be-cā kopduñ

 2 Cüdā düştüñ efendim dāyeden ḥīn-i ṣabāvetde

  Nihālinden yine ey meyve-i dil bī-behā kopduñ

 3 Nigāhımdan esirgerken varıp dāmāne yüz sürdüñ

  A ḫūnāb-ı sirişkim sende yaklaş mācerā kopduñ

 4 Firāḳ-ı derd-i 	aşḳın bende bildim dilde ol ṭıfluñ

  Derūnumdan o dem ey nāle-i ḫāṭır kezā ḳopduñ

 5 Görüp pīçīde-i bād-ı teġāfül ḫam-be-ḫam zülfüñ

  Ḥanīf āġāze-i taḳsīmini āḫir ṣabā kopduñ

253-H 94b

254-H 94b
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 255  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Telḫ eder soñra dimāġı o şeker ḫandeleriñ

  Kār-ı çeşmān-ı dili girye eder ḫandeleriñ

 2 Nice mażmūnuña rām olmaz iken sencileyin

  Etdirir ḫāṭıra vā-beste meger ḫandeleriñ

 3 Dest-māliñ gider ey ḫande-künān destiñden

  Bizi aġlatmaġa vā-beste meger hāndeleriñ

 4 O şeb-i vaṣlı ki mevḳūf-ı mülāḳāt etdiñ

  Bize añdırdı yine çīn-i seḥer ḫandeleriñ

 5 Leb-i ümmīdi olur muydu 	aceb āsūde

  Böyle yüz verse Ḥanīfā’ya eger ḫandeleriñ

 256  

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

 1 Oldum āzürde o ṭavr-ı nā-pesendiñden seniñ

  Ḥāṣılı incindim āzār-ı kemendiñden seniñ

 2 Perçemiñ bendiñ çözüp ḫūn eylemişdiñ baġrımı

  Tā o demdir olmadım āzāde ḳaydıñdan seniñ

 3 	Āşıḳa cāy-ı ‘abeẟ olmaz ne şeydālıḳ ise

  İsterim teşrīfini bir şeb efendiñden seniñ

 4 Būse yoḳdur ‘ıyd erişdi būy-ı vuṣlat yoḳ bahār

  Çehre-i nāzük-teriñden berg-i verdiñden seniñ

 5 Yoḳ ümīd-i merhemi yāḫūd tesellī-i viṣāl

  Çāresiz var mı Ḥanīfā derdmendiñden seniñ

255-H 95a

256-H 95a
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 257  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Olur ḳarīn-i icābet fiġānı maġmūmuñ

  Ṣaḳın ki yerde ḳalır ṣanma āhı maẓlūmuñ

 2 Baḳar mı beyt-i dü ebrū-yı nāzına felegiñ

  Bilen bu nüsḫa-i dehriñ ḫülāṣa mefhūmuñ

 3 Muḳīm-i ḫāne-i vīrāne-i derūnumdur

  Çemende bülbüle vermem ṣadāsını būmuñ

 4 Meger fetīle-i 	aşḳıñ yer etdi göñlünde

  Yanar mı bīhude başında āteşi mūmuñ4 

 5 Bu rütbe şirket-i feyż eylemez Ḥanīf ol kim

  Süd oġlu olsa da Nābī Efendi merhūmuñ

 258  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Gör ḥālini o bende-i ser-derdmendiniñ

  Var ḥücre-i sa	ādetine şeyḫ efendiniñ

 2 Āsūde-i cihān ise ger maḳṣad 	āleme 

  İncitmesin ṣabā girihiñ zülfü bendiniñ

 3 Bel bekler oldu ḫançer ü şemşīri tā-be-key

  Bir başḳadır edāsı o semtin levendiniñ1 

 4 Olduysa beste kākülüne şeyḫ dilberin 

  Çeksin cezāsı lāyıḳını kendi kendiniñ

 5 Aḥvāliñ etmedin daḫi şāyān nevāzişe

  Eyvāh Ḥanīfā ḳulunuñ müstemendiniñ

257-H 95a, Ü 38a, S 32a

1 fetīle-i: ki ķıble-i S  
258-H 95b, Ü 39b, S 33a

2 ĥançer ü şemşīri tā-be-key: ĥançer-i nāz-perveri Ü, S 
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 259  

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

 1 ‘Aḳl alır başdan seniñ sergeşte-tār-ı perçemiñ

  Ḳıl gibi cān ü dili çekmek mi kār-ı perçemiñ

 2 Hep ṭutam ṭutam bölük bölük döküldü kūyuña

  Bende-i efgende-i her dil-fikār-ı perçemiñ

 3 Rişte-i kat‘ī olursa çoḳ degil iḳbāline

  Rūzgāra bergüẕār-ı yādigār-ı perçemiñ

 4 Meclise verdi iki telli ṣafāsın ser-be-ser

  Rūzgār esdikçe ẕevḳ-i bī-şümār-ı perçemiñ

  Ḥarfü’l-Lām

 260  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Hecr-i ruḫuñla ṭa‘na-şikendir benimle dil

  Gūyā ‘adū-yı ‘arbede-zendir benimle dil1 

 2 Ben vaṣf-ı ḫāl ü ḫāṣiyet-i ḫaṭṭ eder iken2 

  Ġavġā-keş-i meḥāsin-i tendir benimle dil

 3 Gāhī ben eylerim aña tebşīr-i tesliyet

  Gūyā çerāġ-ı bezm-i çemendir benimle dil

 4 Olsaḳ naẓīre-gū ne 	aceb bülbülān gibi3 

  Vaṣṣāf-ı reng-i gonca-dehendir benimle dil

 5 Etmem Ḥanīf bād ile meclisde iḫtilāf4

  Me�nūs-ı ‘ayş u nūş-i süḫan dır benimle dil

259-H 95b

260-H 96a, Ü 35b, S 30a

1 ķandır: zendir Ü 
2 Ben vaż‘ını o ĥāŝiyetiñ naķl eder iken Ü 
3 Peyrev olunca birbirimizle hemān müdām Ü 
4 iĥtilāf: iĥtilāṭ Ü, S / ‘ayş u nūş-ı süĥandır: ‘ayş-ı bezm-ı çemendir Ü, S
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 261  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Fiġān-ı nīm-şebden bāri ẓālim çīde-dāmān ol

  Yeter cevr eylediñ inṣāfa gel kāfir müselmān ol

 2 Hemān bildirme ḥāliñ yoḫsa dilber bildigiñ işler

  Dilersen cevrine rāżı ol istersen peşīmān ol

 3 ‘İtab olsun hele şāyān-ı tevcīh-i ḫiṭāb olduñ

  Gel ey dil vaż‘-ı luṭf-ı yāra küfrān olma şükrān ol

 4 ‘Alīliñ derd-mendiñ bī-kesiñdir göñlümüz ḥālā1 

  Ṭabībim çāresin ḳıl şerbet-i la	liñle dermān ol

 5 Rıża ver bāri vaż‘-ı nā-pesend-i yāre kim zīrā2 

  Saña kim der Ḥanīf ol bī-vefāya var da ḥayrān ol

 262  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Derūna Ka	be’de urmuş hezār naḳş-ı şikāl

  O ḥācılar gibi etme hevā-yı kesb-i vebāl

 2 Ḳuyūd-ı dehre verelden rehā dil-i 	āşıḳ 

  O rütbe oldu mübeyyin göñül bend-i kemāl3

 3 Firāḳı bā	iẟ-i ceng ü cidāl ise her çend4 

  Viṣāl-i yār daḫi imtinā‘-ı emr-i muḥāl

 4 Veẓāyifin olur elbet ‘asākir-i gülşen

  Egerçi olmuş ise derc-i defter-i icmāl

 5 Ḥanīf fürḳat-i dildāra ṣābır ol zīrā 

  Olur mübeddel aña şübhesiz zamān-ı viṣāl5

261-H 96a, Ü 35b, S 30a

1 - Ü, S
2 - H 
262-H 96a, Ü 35b, S 30a

3 O: Bu Ü, S / göñül : tenūre Ü, S
4 ceng ü cidāl: ĥavf u recā Ü 
5 Eger me�āl-i mezāyāñ ise bu ẕevķ-i visāl Ü, S 
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 263  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Etdi hezār şīve ile ‘andelībe gül1 

  Bezm-i ġamından ‘aṭf-ı mezāyā-yı cām-ı mül

 2 Alsın hemīşe ister ise şimdi rūzgār 

  Ġam-pāre-i sipend göñül yandı oldu kül

 3 Gümgeştegān-ı hecre olur ey meh-i ḥasen

  Nūr-ı fürūġ-ı şem‘-i ruḫuñ hādi-i sübül

 4 Aç reşk-i ḳurṣ-ı 	ālem olan ṭarf-ı rūyuñu2 

  Görsün metā‘ı ḳāfile-sālār-ı şehr-i ẕül 

 5 Çöp ḳır şemīm-i zülfüne yāriñ netīcesi 

  Olmazsa vaṣlı bāri Ḥanīfā gel üzül

 264  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Nigehiñle ḳuluñu mültefit et

  Gel ey āşūb-i dil ü cānım gel

  Hecrile ḥālime baḳ merḥamet et

  Gel ey āşūb-i dil ü cānım gel

 2 Kimleriñ bezmine ṣaldıñ sāye

  Beni hecriñ düşürür ṣaḥrāya

  Kim baḳar sensiz 	aceb dünyāya

  Gel ey āşūb-i dil ü cānım gel

 3 Ne bu vaḥşīligiñ ey meh-pāre

  Yanıma gelme misiñ bir pāre

  Ḳıyma luṭf eyle amān ben zāre

  Gel ey āşūb-i dil ü cānım gel

263-H 96a, Ü 36a, S 30a

1 mezāyā-yı: la‘l-fām-ı Ü 
2 ṭarf-ı rūyuñu: bend-i sīneñi Ü 
264-H 96b
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 265  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Görür müyüm diye ḫāliñ ‘uṭārid etmede fāl

  Miẟāl-i pençe-i ḫūrşīd taḫta-i remmāl1 

 2 Yetirdi fikr-i ruḫı ḳayd-ı ḫaṭṭı neyler idim2 

  Beni kemende düşürdü hevā-yı ẕevḳ-i viṣāl

 3 Raḳībi eylese merkeb-süvār-ı hezl ü nifāḳ

  Gören ṣanır eẟer-i şekl-i nikbet-i deccāl3 

 4 O māh-rūy mudur söyle ḳaṣd-ı tesḫīriñ

  Ġarīb şeyḫ efendi şecā‘at-i eşkāl

 5 Gedā Ḥanīf ’ini gel şöyle kām-yāb eyle

  Efendi va	d-i viṣāl etdiñ eyleme ihmāl

 266  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Olur ḥadīḳa-i 	ālemde ber-kemāl göñül 

4  

  Ṭolarsa meyve-i vuṣlatla dest-māl göñül

 2 Beni o kāfir-i ḥüsne sen eylediñ meftūn

  Hemīşe boynuña olsun seniñ vebāl göñül

 3 Belī felekde hümādan daḫi füzūn-terdir

  Ḥimāye-i himem-i zīr-i şāh-bāl göñül

 4 Ḳırardı bendini dīvānegān-ı künc-i cünūn

  O mūmiyānı ederse eger ḫayāl göñül5 

 5 Ḥanīf-i zār daḫi bilmez ‘aşk-ı dilber ile6 

  Netīcede yine müncerr olur bu ḥāl göñül

265-H 96b, Ü 36a, S 30a

1 ĥāliñ: ģüsnüñ Ü, S  
2 kemende: bu dāma Ü, S /  Ẕevķ-i: şevķ-i S 
3 -ı hezl ü nifāķ: etdigi kār Ü, S  
266-H 97a, Ü 36b, S 30b

4 vuŝlatla: vaŝlıyla Ü, S 
5 künc-i: derd-i Ü, S 
6 daĥi: bile Ü, S 
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 267  

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

 1 Zīb-i āġūş etmege bir kec külāh ister göñül

  Naḳd-i maġşūş-ı kudūrātı tebāh ister göñül

 2 Ḫülyāda būse-i la	li muḥāl olmuş iken

  Vaṣlını ṭurmaz o şūḫuñ yine āh ister göñül

 3 Sīne-i dilber gibi ṣafvet-peẕīr-i ṣıdḳ olup

  Ey şeh-i mülk-i kerem senden nigāh ister göñül

 4 Da‘vi-i Mecnūn edersiñ hażret-i müftī-i 	aşḳ

  Āhuvān-ı çeşm-i dilberden güvāh ister göñül

 5 Dāmen-i şevḳi ḫulāṣā çāre-dest-i ġuṣṣadan

  Dergeh-i vālā-yı dilber-veş penāh ister göñül

 6 Ey ṣabā ser-menzil-i yāra düşerse ger yoluñ

  Çün Ḥanīfā tūtiyā-yı ḫāk-i rāh ister göñül

 268  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Aldı dimāġ-ı bülbülü būyunda nāz-ı gül

  Medhūş ḳıldı neş�e-i cām-ı niyāz-ı gül

 2 Bād-ı bahār eyledi rencūr-ı sūz-ı hecr

  Yaḳdı firāḳa bülbülü sūzu güdāz-ı gül

 3 Bülbül esīr-i ḫār olur tā ḫazāna dek

  Ger nīm naẓra eyler ise dil-nüvāz-ı gül

 4 Sıyt-ı nevāsı dehri ḫamūş etse çoḳ degil

  Bülbül çemende olmadadır nāle-sāz-ı gül

 5 Bī-hūde ṣanma bülbülüñ efġānın ey Ḥanīf

  Oldu esīr-i dām-ı ġam-ı şāhbāz-ı gül

267-H 97a, M. 9a

268-H 97a
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 269  

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Çeşm-i terini cām-ı şarāb eyledi bülbül

  Murġ-ı dilini sūz-ı kebāb eyledi bülbül

 2 Gül ġoncalarıñ hecri ile nālelerinden

  Bezm-i ġama āheng-i rebāb eyledi bülbül

 3 Giryeyle fiġānından o gül-ġonca-i bāġıñ

  Ḫūnābesini reşk-i miẕāb eyledi bülbül

 4 Ruḫsārıñ ‘araḳ-rīz edip naḳd-i sirişki

  Faṣl-ı güle dek şöyle şitāb eyledi bülbül

 5 Şebnem gibi bu ṣafḥa-i gülşende Ḥanīfā

  Eşk-i terini naḳd-i gülāb eyledi bülbül

 270  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Miẟāl-i ġonca o la	l-i lebiñ güşūde degil

  Dimāġ-ı nefḥa-i vaṣlıñla bu rübūde degil

 2 Olurdu şāyed o şūḫuñ nigāh-ı merḥameti

  Recā-keş-i dil-i hüşyāremiz sütūde degil

 3 Ġaraż bu bāġ-ı ḫayālimden ey gül-i ra‘nā

  Dehān-ı ġoncasınıñ vaṣfıdır bünūde degil

 4 Kim ola dāmen-i dildār-ı cüstücūyunda

  Miẟāl-i seyl-i sirişkim hevā-yı cūda degil

 5 Hemān Ḥanīf mi dillerde söylenen şāhım

  Ne mübtelālarıñ ey şūḫ güftügūda degil

269-H 97b

270-H 97b



TENKİTLİ METİN 282

 271  

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Fütāde 	āşıḳa bār etmenin zamānı degil

  Dil-i nizārımı zār etmenin zamānı degil

 2 Bu sūz-ı 	aşḳı ile ey göñül o meh-rūnuñ

  Cihānı girye-şerār etmenin zamānı degil

 3 Zamān-ı raġbeti gitdi bu kāle-i hüneriñ

  Dür-i kelāmı niẟār etmenin zamānı degil

 4 Sirişk-i çeşmile kūy-ı nigārı baḥr etdim

  Göñül o semte güẕār etmenin zamānı degil

 5 Ṭabībim eyle devā şerbet-i viṣāliñ ile

  Ḥanīf-i ḫastañı zār etmenin zamānı degil

 272  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Ġamdır bu vā‘iẓ encümen-i pür-ṣafā degil

  Eṭvārımız seniñ gibi hey hūy uhā degil1 

 2 Sen çāresāz-ı derd-i cihānsıñ ṭabībim āh

  Kim var ki derd ü miḥnetine mübtelā degil

 3 Ümmīdi-i necāt yoḳ etdik yine fiġān

  Na‘ram ezān-ı ġarḳa-i ġamdır ṣalā degil

 4 Bir būsesine ver o şehiñ cānıñı dilā

  Bāzār-ı vaṣlı kim dedi senden yaña degil

 5 Ancaḳ revābıṭ-ı süḫan  esrār-ı ḫaṭṭıdır

  Bīgāne-i ġamıñla Ḥanīf āşinā degil

277-H 97b

272-H 98a, Ü 36b, S 30b 

1 encümen-i pür-ŝafā: encümenān-ı ŝafā Ü, S 
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  Ḥarfü’l-Mīm

 273  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 İşte sīnem benim işte dil-i ḫūn-efşānım

  Bir ḳaşıḳ ḳānına girme ḳadeḥin sulṭānım

 2 Rif‘at-i dehre sebebdir eger üftāde ise

  Yapılır bir gün olur beyt-i dil-i vīrānım

 3 Mūmdur kendisi pervāne-i 	aşḳ olmuş iken

  Yanmaġa āteş-i 	aşḳıñla dil-i sūzānım

 4 Ne gecem gece efendi ne günüm gün bilemem

  Göreli zülf ü ruḫuñ sözde budur ḥayrānım1 

 5 Kāmyāb olsa n’ola ya	nī Ḥanīfā-yı gedā2 

  Naẓar-ı merḥamet eylerse şeh-i devrānım 

 274  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Bulaldan feyż-i teslīm ü rıżāyı naḳş-bend oldum

  Giderdim sīneden naḳş-ı sivāyı naḳş-bend oldum

 2 Nuḳūş-ı ġayrı bozdum cevher-i mir�āt-ı ḥayretden

  Hebā etdim heme çūn u çıerāyı naḳş-bend oldum

 3 Cenāb-ı ḫvācegānıñ reh-nümūn ḳıldım füyūżātıñ

  Be-yümn-i pīr terk etdim hevā-yı nakş-bend oldum

 4 Uyandırdım erenler ocaġın pertev-fürūz oldum

  Edip sūzende şem‘-i ilticāyı naḳş-bend oldum

 5 Riyā vü zühdü ḳıldım zīb naḫl-i ḳāmet-i nisyāna

  Kesip zünnār ile bend-i ridāyı naḳş-bend oldum

 6 Bulup göñlümde fikr-i yārı verdim varımı cümle

  Ḥanīfā bir bilip aḫẕ ü 	aṭāyı naḳş-bend oldum

273-H 99a, Ü 37a, S 31a

1 zülf ü: ben de Ü, S 
2 Kāmyāb-Be-merām Ü / ya‘nī: şimdi Ü
274-H 99a
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 275

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Gülerse rūyuma bir def‘a verd-i ḫandānım

  Verir cihāna feraḥ zevḳ-i ḥāl-i vicdānım

 2 Dil-i raḳībi alırsıñ edersin ikrāmı

  Bizim de ḫāṭırımız yoḫsa yoḳ mı sulṭānım

 3 Ḳaşıña beñzediginden kemānımı çekemem

  Keş-ā-keş etmege yoḳdur egerçi dermānım

 4 Miyān ü ḫāliñ içündür bu girye besbelli

  Benim-çün aġlayamaz böyle çeşm-i giryānım

 5 Ederdi ḫāne-i tārīk dīdemi rūşen

  Bu günlücek bize gelseydi mihr-i raḫşānım

 6 Ḳudūmüñ etdi Ḥanīfā’ya va	d n’eyleyeyüm

  Nihāyetinde dönek çaldı şūḫ-ı devrānım

 276  

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Göñül verdim ġam-ı gīysū-yı yārı müştehār aldım

  Yine bālā-ser-i sevdāya fikr-i bī-şümār aldım

 2 Bulup aḳlām-ı çār-ebrū-yı yārıñ ber maḥallinde

  Yine ḳānūna dāyir bir mufaṣṣal der-kenār aldım

 3 Olur elbette muġber nāleden āyīne ruḫsārıñ

  Deme ey cevher-i dil ṣoñra ḥayfā inkisār aldım

 4 Dükenmez mācerādır ḫūn-ı dil 	aşḳıñ ile gūyā

  Zamān-ı devlet-i ḥüsnüñde sulṭānım ‘aḳar aldım

 5 Ḥanīfā vaṣl-ı yāra bu meẟeldir söylenir dilde

  Eger çıḳmazsa hicrānı ‘acāyibden şikār aldım

276-H 99b, Ü 37a, S 30b
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 277  

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Şol rütbe bī-vefālıġıñ eyvāh bilmedim

  Sevdim tecāhülāne seni āh bilmedim

 2 Etdim fiġān meygede de ḫāric az edeb

  Etdim ḳuṣūr bir ulu dergāh bilmedim

 3 Oldum reh-i ġamıñda Cem’iñ ben de kem reviş

  Semt-i sedādı kendime şehrāh bilmedim

 4 Ol şem‘in etmiş 	aşḳı beni sūznāk-ı ġam

  Almış beni fetīlesi nāgāh bilmedim

 5 Meclisde tā seḥer saña baḳdıḳ Ḥanīf ile1 

  Āġyāra gitdigiñ bu şeb ey māh bilmedim

 278  

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Ḳanġı maḥzūnuñu ḫandān edeceksiñ bilemem

  Ḳanġı ma	mūreyi vīrān edeceksiñ bilemem

 2 Saḳlayıp hoḳḳa-i la	liñde nice ḫāṣiyyet

  Kimlerin derdine dermān edeceksiñ bilemem

 3 Nedir ol gamze-i sertīz-i dil-i 	āşıḳ-ı ḫvār2 

  Bire kāfir yine mi ḳan edeceksiñ bilemem

 4 Nereye ‘azmiñ a meh böyle yaḳın aḫşama

  Kimi ol devlete şāyān edeceksiñ bilemem

 5 Böyle fürḳatda Ḥanīfā’yı ḳoyup dūr olasın3 

  Yine mi bendeñi giryān edeceksin bilemem

277-H 99b, Ü 37a, S 31a

1 tā seģer saña: tā-be-ŝubģ ki Ü, S  
278-H 99b, Ü 37b, S 31a

2 ‘āşıķ-ı ĥvār: ĥūn-āşām Ü 
3 Böyle fürķatla koyup ya‘nī Ģanīfā kulunu Ü, S 
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 279

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Hecriñle beni zār ü ḫazīn etme efendim

  Göster yüzüñü çīn-i cebīn etme efendim

 2 Ver būy-i ser-i zülfüñ ile nükhet-i vuṣlat

  Giryende bizi ‘āzim-i çīn etme efendim

 3 Ḳaldır ḫam-ı gīsūñu bize ‘arż-ı cemāl et

  Beyhūde yere böyle yemīn etme efendim1 

 4 Aġyāra uyup eyleme kendiñ siper-i āh

  Ḥaḳ söyleyen ādemlere kīn etme efendim2 

 5 ‘Ayş eyler iseñ bāri Ḥanīfā ile eyle

  Āġyārı meded bezme ḳarīn etme efendim

 280

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Hemīşe bende-i zārıñ unutma sulṭānım

  Bu yollar üzre ġubārıñ unutma sulṭānım

 2 Geçer netīce zamānı ḫayāl-i la	liñle

  Bu naġme-senc-i hezārıñ unutma sulṭānım

 3 Çü sāye pāyını öpdür eyā sehī-ḳāmet

  Bu çeşm-i cūy-i niẟārıñ unutma sulṭānım3 

 4 Ġamıñla yāralar açmış derūn-ı sīnesine

  Ġarīb-i 	abd-i fikārıñ unutma sulṭānım

 5 Olur ẟenā-yı leb ü la	l-i nābıña meddāḥ

  Ḥanīf-i ġamşüde-kārıñ unutma sulṭānım

279-H 100a, Ü 37b, S 31b

1 Ķaldır ser-i zülfüñ kerem et rūyuñu göster Ü, S
2 ādemlere ‘āşıķlara Ü, S
280-H 100a, Ü 38a, S 31b 

3 çeşm-i cūy-ı: ĥūn-ı dīde Ü
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 281

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Bulunmaz bir naẓīri geşt edersin rub‘-ı meskūnu

  Perī-rū bir melek-ḫū çār ebrūya düçār oldum

  Zamān bilmez amān vermez nigāh-ı çeşm-i pür-ḫūnu

  Perī-rū bir melek-ḫū çār ebrūya düçār oldum

 2 O servi boylu serkeş dilberiñ oldum hevādārı

  Vefāsı yoḳ cefāsı çoḳ teġāfül her zamān kārı

  Ne Eflāṭūnları Mecnūn eder evzā‘-ı reftārı

  Perī-rū bir melek-ḫū çār ebrūya düçār oldum

 3 O ḫūnī-kāfiriñ eṭvārına ḥayrān olur insān

  Ne var hicrānına ṭāḳat ġaraẓ-ı ḥācete imkān

  Ḥanīf ’i tā bu rütbe zār ü giryān etmege şāyān

  Perī-rū bir melek-ḫū çār ebrūya düçār oldum

 282

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Ne dem gelirse murādım lisāna sulṭānım

  Felek bu baḫtımı eyler bahāne sulṭānım

 2 Daḫi nedāmet ile ḥayf ile peşīmānım

  Cihānda geldigime ben cihāna sulṭānım

 3 Teraḥḥum et baña yoḫsa helāk eder ġayret

  ‘İnāyet eyle amān ḳıyma baña sulṭānım

 4 ‘Azīz başıñ içün ṣavma minnetim başdan

  Ki çarḫ ḫūnum içer ḳana ḳana sulṭānım

 5 Mürüvvet eyle seniñ 	abd-i müstemendiñdir

  Ḥanīf-i zārıñı atma yabāna sulṭānım

281-H 100a

282-H 100b
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 283

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Hevā-yı zülfile āḫir diyāra dek varalım

  Çü bād sāḥa-i gülzār-ı yāra dek varalım

 2 Ne ṣūret 	arż eder āyā bu cevher-i gerdūn

  Bu rūzgār ile seyr-i kenāra dek varalım

 3 Raḳīb-i kāfiri ġarḳ etmege yem-i eşke

  Be-niyyeti-i ġazā Üsküdār’a dek varalım

 4 Tecāvüz eyledi ārāma ġāret-i sevdā

  Bu derd-i ser ile seyr-i ḥiṣāra dek varalım

 5 Bu şi‘ri zīver-i destār-ı raġbet eylemege

  Seniñle şimdi Ḥanīfā-yı zāra dek varalım

 284

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Göñül bir dilber-i ra‘nāya düşdü n’eylesem bilmem

  O bir cevher idi deryāya düşdü n’eylesem bilmem

 2 Dolaşmaḳ ister ol gīsū-yı yāra sāye-veş şimdi

  Dil-i ṣad-pāre ol sevdāya düşdü n’eylesem bilmem

 3 Rehā-yāb olmadan dil bir perīniñ keyf-i 	aşḳından

  Yine bir mest-i istiġnāya düşdü n’eylesem bilmem

 4 Göñül her ḥāl olur āzāde bend-i ġayrıdan şimdi

  Amān ol şūḫ-ı dehr-ārāya düşdü n’eylesem bilmem

 5 O māhın bezm-i ḫāṣü’l-ḫāṣ-ı vaṣlından yazıḳlar kim

  Ḥanīfā vādi-i ferdāya düşdü n’eylesem bilmem

283-H 100b  

284-H 100b
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 285

  Mef�ūlü Fā�ilātün Mef�ūlü Fā�ilātün 

 1 Çıḳsa revāḳ-ı çarḫa vāveyla-ı fiġānım

  Ḳoymaz ḳulaġa aṣlā o mihri amānım

 2 Kār etmege nişān-ı maḳṣūda tīr-i āhım

  Ḫemyāze şeklin aldı şimdi ḳad-i kemānım

 3 Bād-ı sitemle düştük bir ṭurfa kūhsāra

  Yoḳ añlayan lisānım yoḳ fehm eder zebānım

 4  Hep derd-i iştiyāḳıñdır uġradan bu derde

  Kim dām-ı ṣaydıñ oldu yekpāre üstüḫvānım

 5 Ders-i felāket etdi bu derd-i ıżṭırābıñ

  Raḥm et Ḥanīf-i zāra ey dāver-i cihānım 

 286

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Cem neş�esi olmazdı mey-i aḥmer olaydım

  Mevc urmaz idi baḥr-i ṣafā gevher olaydım

 2 Ketm eyler idi luṭfu gibi ḫvāce-i gerdūn

  Vermezdi eger cevrini ḫvāhiş-ger olaydım

 3 Mest olmaz idi neş�e-i Cem’le daḫi ol şūḫ

  Bu giryem ile bezm-i meye sāġer olaydım

 4 Vuṣlatla ‘ayār etmek içün bir kere şāhım

  Ṣarrāf-ı felek ḳāle urardı zer olaydım

 5 Eylerdi meẕelletde Ḥanīfā yine pāmāl

  İḳbāl ile ḫurşīd gibi berter olaydım

285-H 100b

286-H 101a
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 287

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Kemān-ı saḫt-ı zūr-a-zūr-ı hecri bī-siper çekdim

  Amān ben ol ḳaşı yāyıñ firākıyla neler çekdim

 2 Tuyunca ḫayrı vardır gelse ḫaṭṭ-ı ḥüsn-i yār ey dil

  Görüp böyle zebānım öyle ẓannetme żarār çekdim

 2 Ġam-ı ebrūlarıñ terk eyleyip ümmīd-i vaṣl etdim

  Bıraḳdım çille-i endīşemi ammā keder çekdim

 4 Ġam-ı zülfüyle yād etdim 	iẕārıñ eyleyip bir āh

  Şeb-i tārīkde sulṭānıma gūyā fener çekdim

 5 Ḥasūda ḫāme-i eş	ārım 	arż etdim Ḥanīf ammā

  ‘Adū-yı kīne-cūya sanki peykān-ı ẓafer çekdim

 288

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Baḳıp mir�āt-ı ḥüsn-i yārı bī-reng-i keder gördüm

  Nigāh etdim miyān-ı mūy-ı yāriñ ḳıl ḳadar gördüm

 2 Ḫaṭ-āverde görüp ruḫsār-ı tāb-ālūde-i nāzıñ

  Şeb-i tārīk-i ġamda gūyiyā feyż-i seher gördüm

 3 N’idem ef‘āl-i yāre eyledimse ṣarf-ı neẓẓāre

  Mü‘eẟẟir ḥükmün istidlāle bir ġarrā eẟer gördüm

 4 Tırāş olduḳda la	liñ ḫaṭṭıñ eyler der-kemīn elbet

  Zevāle muntaẓırken mūrda ben bāl ü per gördüm

 5 Be-ḥaḳ-ı rūḥ-ı ‘Īsā görmedim kāfir saña beñzer

  Egerçi ma‘bed-i endīşede vāfir ṣuver gördüm

 6 Bugün dārü’ş-şifā-yı kūy-ı yāra çāre-cūy oldum

  Esīr-i derd-i serd-i 	aşḳ u şevḳi muḥtażar gördüm

 7 Ḥanīf ilhāma vādī-i tecellī farż edip şuḳḳam 

  Kelīm-i ḫāmemi ārāyiş-i ṭūr-ı ẓafer gördüm

287-H 101a

288-H 101a
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 289

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Ne terk-i sūz-i ciger ne Cem-i şarāb edelim

  Bu bezm-i hecre müheyyā biraz kebāb edelim

 2 Binā-yı dil gibi bu cūşiş-i sirişkim ile

  Göñül seniñle riyā ḳaṣrını ḫarāb edelim

 3 Tehī midir felegiñ luṭfu ey dil 	uşşāḳa

  Bu aldıġı güher-i eşkimiz ḥesāb edelim

 4 Yeter dili mey-i ser-şāre etdiñ ey sāḳī

  Biraz da cām-ı viṣāliñle teşne-yāb edelim

 5 Ḥanīf duḫter-i rez gelmez ictinābından

  Ṣürāḥi-i meyi bī-perde-i ḥicāb edelim

 290

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Seni ben mā-teḳaddem bir vefā-perver ḳıyās etdim

  Cefā eylerse gāhī geh de raḥm eyler ḳıyās etdim

 2 O çeşm-i meste verdim bezmimiz olduḳda āmāde

  Bulamadan dil-i ḫūnbārımı sāġar ḳıyās etdim

 3 İnandım vā‘diñe zār oldum āḫir intiẓārıñla

  Seni bir 	ahd ü peymāne durur dilber ḳıyās etdim

 4 Çekīde ḳatre-i ḫūn-i tebessümdür dü şaḳḳ olmuş

  Dehān-ı la	l-i yāri buzlu bir cevher ḳıyās etdim

 5 Ḫaṭā etdim Ḥanīf ol mihr-i nā-mihre ḳapılmaḳdan

  Belā-yı 	aşḳı göñlüm imtizāc eyler ḳıyās etdim

289-H 101b

290-H 101b
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 291

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Fütāde 	āşıḳa ḳaṣdıñ cefā imiş ṭutalım

  Bu yāra-dārına maḥż-ı devā imiş ṭutalım

 2 Göñülde ḳalmadı ümniyye-i viṣāl-i nigār

  Ġaraż bu cevr ü cefādan vefā imiş ṭutalım

 3 Ne fāide o perī-rū bizimle yār olmaz

  Göñül ki 	aşḳı ile āşinā imiş ṭutalım

 4 Çemende meyve-i vaṣlı dirīġ olunca çe sūd

  O naḫl-i nāza göñül mübtelā imiş ṭutalım

 5 Ḥanīf-i 	āşıḳı eyler helāk n’eyleyeyim

  Nigāh-ı dīde-i dilber ḳażā imiş ṭutalım

 292

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 O şūḫ nāzı ḳadar mihribān imiş ṭutalım

  Devā-resān-ı dil-i ḫastegān imiş ṭutalım

 2 Liyāḳat olmayıcaḳ ḥalde tāb-ı naẓrasına

  Göñülde mihr-i ruḫı her zamān imiş ṭutalım

 3 Nihāl-i ‘ayşa verir devr-i sāḳī neşv ü nemā

  Bu rūzigārda vaḳt-i ḫazān imiş ṭutalım

 4 Metā‘-ı ma	rifetiñ ḳalmadı ḫarīdārı

  Bu kāle-i hüneriñ rāygān imiş ṭutalım

 5 Ḥanīf eder mi eẟer küştegān-ı derd ü ġama

  Ṣarīr-i kilk Mesīḥ-i revān imiş ṭutalım

291-H 101b

292-H 102a
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 293

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Tā-be-key taḳbīl içündür ḫāk- dāmān olduġum

  Hep ġam-ı hecriñledir yollarda pūyān olduġum

 2 Tā-be-key dembeste-i la	liñ açılmaz nāzdan

  Bīhude ẓann eyleme çāk-ı girībān olduġum

 3 Ḳabża-i ḫançerde olmazdı pey-ā-pey dīdesi

  Öldügüm bilse benim yolunda ḳurbān olduġum

 4 Bir çerāġ etdim ṣanır dāġ-ı ġamıyla dīdesin

  Bilmez ol şem‘-i melāḥat böyle sūzān olduġum

 5 Etdi hicrāna Ḥanīfā çarḫ-ı keç-rev münḳalib

  Ārzūmend-i viṣāl-i luṭf u iḥsān olduġum

 294

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Bendeñ ki az beyhude da‘vā işitmedim

  Hīç ben seniñ gibi gül-i ra‘na işitmedim

 2 Mümkin mi emrini işidip ṭā	at etmemek

  Ḳıl i‘timād bendeñe ḥālā işitmedim

 3 Şīrīn la	liñe ederim böylece ḳasem

  Ben bir kelām-ı telḫiñi ḳaṭ‘ā işitmedim

 4 Zāhid kitābda yeri yoḳ der mecāz içün

  Terkīb-i 	aşḳa böyle de ma	nā işitmedim

 5 Kimdir Ḥanīf yāriñ ede fetḥ ‘uḳdesin

  	Ömrümde ben de böyle mu‘ammā işitmedim

293-H 102a

294-H 102a
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 295

  Müstef�ilün Müstef�ilün Müstef�ilün Müstef�ilün 

 1 Derd ü ġam-ı cānān ile āh etmeyem yā neyleyem

  Her ṣubḥ ü şām efġān ile āh etmeyem yā neyleyem

 2 Bir dil ki hayrānıñ ola hicrān ile kārı n’ola

  ‘Üryān olup girdim yola āh etmeyem yā neyleyem

 3 Hecriñle bīmār eylediñ āḫir dilim zār eylediñ

  Dört yanım aġyār eylediñ āh etmeyem yā neyleyem

 4 Bīgāneye ḳıldıñ vefā 	uşşāḳa cevr etdiñ şehā

  Vaṣlıñ dirīġ etdiñ baña āh etmeyem yā neyleyem

 5 Oldum Ḥanīfā mübtelā bülbül gibi gülden cüdā

  Feryād ile ṣubḥ u mesā āh etmeyem yā neyleyem

 296

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Ol tābiş-i mehpāre-i ḥüsne baḳabilsem

  Bir dem ḥarem-i kūyuna yārıñ aḳabilsem

 2 Rehberlik eder idi baña kūyi-i yāra 

  Şol şem‘ayı kim āteş-i dilden yaḳabilsem

 3 Ortalmış iner süllem-i ikbāli n’olaydı

  Bir kerre göñül ḳaṣr-ı viṣāle çıḳabilsem

 4 Māhī gece[de] sayd olunurdu leb-i cūda

  Çengālimi dāmānına yāriñ ṭaḳabilsem

 5 Bā-himmet-i mürşīd budur ibrām-ı Ḥanīfā

  Ol sāliki bir kez Bedevīye ṣoḳabilsem

295-H 102b

296-H 102b
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  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Ḫaṭ-ı 	iẕārını kim biñ vuṣlat eyleyelim

  Biraz nesīm ile bāġa refāḳat eyleyelim

 2 Mülāyemet görünür ḥarf-i ḫaṭṭ-ı ruḫsārı

  O şūḫa şimdi göñül ‘arż-ı ḥācet eyleyelim

 3 Ḳanı o tābiş-i ḥüsn-i cihān belā diyerek

  Bu sergüẕeştimiz aña ḥikāyet eyleyelim

 4 Ne mübtelāsı var egler dilin ḫayāli ile

  Cemāli naẓrasına biz ḳanā‘at eyleyelim

 5 Şi‘ār-ı Tālib’e peyrevlik ile ey ḫāme

  Ṣufūf-ı mısṭarı ṣaff-ı belāġat eyleyelim

 6 Yeter Ḥanīf hevādāri-i ḫam-ı kākül

  Biraz teşebbüẟ-i ẕeyl-i nedāmet eyleyelim

 298

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Dāmenim pür-ḫūn bilmem ben esīr-i mül müyüm

  Pek perīşānım 	aceb dilbeste-i kākül müyüm

 2 Bir gülüñ sevdāsı atdı ḫār-zār-ı fürḳata

  Nāle hīç düşmez dilimden bilmezem bülbül müyüm

 3 Dāġdār etdi beni ser-tā-be-pā tīr-i ġamıñ

  Ḫār ile āzürdeyim bilmem nihāl-i gül müyüm

 4 Ḳaldım ancaḳ devr-i dilden bir kebūdī cāmeye

  Ben de bilmem kim bu bāġ-ı 	āleme sünbül müyüm

 5 Ḥaşre dek gelmez mi hīç āzād-ı ḳaydı ḫāṭıra

  Ben Ḥanīf āyā ki ser-ceyş-i belāya ḳul muyum

297-H 102b

298-H 103a
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  Ḥarfü’n-Nūn

 299

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün  

 1 Ay edip ẓāhir fürūġ-ı cebheñi eflākden

  Āsmānıñ ḳadrini terfī‘ ḳıldıñ ḫākden

 2 İrtibāṭ-ı rişte-i feyżiñ olur ārām eger

  Yoḫsa yoḳdur ḥāṣıl ü taḥsīl her ḫāşākden

 3 Yā Rasūlallāh nevāl-i luṭfuñu mebẕūl ḳıl

  Şol zamān kim behre yoḳ sermāye-i fitrākden 

 4 Yā Ḥabīballāh olursam münkesir āyīne-veş

  Çıḳmasın naḳş-i ḫayāliñ dīde-i ġam-nākden

 5 Gel amān ver yā Rasūlallāh Ḥanīf-āvāreye

  Sūzişi oldu nümāyān sīne-i ṣad-çākden

 300

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün  

 1 Terk-i cān eyler viṣāl-i bezm-i cānān isteyen

  Bülbül-āsā zār olur bir verd-i ḫandān isteyen

 2 Bir gülüñ biñ ḫārı bir yāriñ nice aġyārı var

  	Ālem-i lāhūta baḳsın özge seyrān isteyen

 3 	Aşḳ içün ṣāf eyle gel ṣūfī derūn-ı ḳalbi kim

  Zeyn eder kāşānesin elbette mihmān isteyen

 4 Sū-i ḥāl-i zārıñı ketm eyleme mürşidlere

  Ṣaḳlamaz derd-i derūnuñ tā ki dermān isteyen

 5 Rehber et ser-menzil-i 	aşḳa çerāġ-ı āhıñı

  Ey Ḥanīf-āsā viṣāl-i kūy-i 	irfān isteyen

299-H 103b, Ü 6b

300-H 103b
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  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Bu nāliş reşk-sāz-ı perde-i Manṣūr olur bir gün

  Dil-i ḥüzn-āşinā-yı bī-nevā mesrūr olur bir gün1 

 2 Olur elbette yāver böyle ḳalmaz mūcib-i ṭāli	

  Göñül hep çekdigi ekdārdan me�mūr olur bir gün

 3 Hemān aḥkām-ı çarḫın etdigidir fikr olur yoḫsa

  Bizim de bezmimiz ġayret-ver-i faġfūr olur bir gün

 4 Ne ġam hecr-i ḫam-ı zülfüyle dil ḳaldıysa ẓulmetde

  Seniñ kālā-yı hüsnüñ gün gibi meşhūr olur bir gün 

 5 Ḥanīf eyler kemāl-i luṭf-ı Ḥaḳdan kesbi istiḥkām

  Dil-i vīrāne-i üftādegān ma	mūr olur bir gün

 302 

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Gör gāyetin netīce dil-āzār olanların

  Ya ṭa	ne-dār-ı hālet-i serşār olanların

 2 Ḳalmaz yabanda rehberidir Hıżr-ı feyż-i Ḥaḳ

  Maḥkūmi-i mütāba	at-i yār olanların

 3 Ḳaṣdı o nev ḥaṭṭa yine olmaḳ gibi düçār

  Ḫvāhiş-nümā-yı seyr-i çemenzār olanların2 

 4 Hīç var mıdır kim etmeye ḥükm-i felek müẟāb

  Cevr ü sitemle zār ü bīzār olanların

 5 Cānā biri de bende Ḥanīfā kemīnedir

  Dāġ-ı ġamıñla ya	nī dil-efgār olanların3 

301-H 103b, Ü 38a, S 32a 

1 perde-i: naġme-i Ü
302-H 104a, Ü 38b, S 32a 

2 Bir nev ĥaṭa düçārdır elbette ŝorŝalar Ü, S 
3 Cānā: Hālā S
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 303

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Sebz ü ter olup ṣaḥn-ı çemen reşk-i tenimden

  Kim lāle be-dāġ olmadadır encümenimden1 

 2 Ger düşsem eger ḫār-be-ḫār-ı ġam-ı 	aşḳa

  Geçmem o sehī-ḳāmetim ol gül-bedenimden2 

 3 Esrār-ı dil-i zārı ‘ayān etmededir hep

  Şol nāṭıḳa kim ṣādır olursa dehenimden3 

 4 Ger etse şikence 	āşıḳın aġlatmaz efendi

  Billāh geçilmez o şeh-i şūḫ u şenimden

 5 Bāḳī gibi her mu‘cize-gūyuñ ki Ḥanīfā

  Raḳs-āver olur rūḥu füyūż-i süḫanimden4 

 304

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fāilün 

 1 Pek ḥācetiñ mi 	āşıḳıñ āh etsin etmesin

  Āyīne-i derūnu siyāh etsin etmesin

 2 	Uşşāḳıñ ey iki gözüm ‘aynında seniñ

  Ṣabr u şekīb cümle tebāh etsin etmesin

 3 Taḳdīrdir olan eger isterse ḫasta-dil

  Ḳaṭ‘-ı ġam-ı mesāfe-i rāh etsin etmesin

 4 Düşdüm reh-i firāḳına ol serv-i naḫvetiñ

  Oldum fütāde ḥüsn-i nigāh etsin etmesin5 

 5 Yoḳ bākiñ ey nihāl-i leṭāfet Ḥanīf eger

  Aḥvālini ḥavāle-i vāh etsin etmesin

303-H 104a, Ü 38b, S 32b

1 Kim: Gör Ü, Her S
2 Serkeşlik edip ĥār-be ĥār-ı ġama ŝalsa S
3 Esrār-ı dil-i zārı: Rāzı heme esrārı S; Şol: Bir S
4 Bāķī: Nābī Ü, S
304-H 104a, Ü 39a, S 32b

5 ģüsn-i: kendi S
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 305

  Mef“ūlü Fā�ilātü Mefā�lü Fā�ilün 

 1 Pejmürdesin be-cām-ı mül efsürde-ser misin

  Yoḫsa çerāġ-ı baḫtı söyünmüş fener misin

 2 Geldi yetişdi naḫl-ı dilārā-yı bāġ u rāġ1

  Ey murġ-ı cān ü dil daḫi sen bī-ḫaber misin 

 3 Seyl-i revān dīde ki ḫūnbār olmada

  Derd-i derūn sen de 	aceb besbeter misin

 4 Bend etdi ḳayd-ı zülfüne dildār ‘āḳıbet

  Ey bād-ı ṣubḥ bī-hude ġayrı gezer misin2 

 5 Yazsa Ḥanīf bir ġazel-i ābdār eger

  Ey çarḫ rīk-i rīze-i elmās eker misin

 306

  Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün

 1 Bu cevri ki her zamān edersin

  Kār-ı dil mi fiġān edersin

 2 Bu ḥüsnüñ eger ḳalırsa böyle

  Yaḫşıları da yamān edersin

 3 İ	cāz-ı leṭāfetiñle āḫir

  Çoḳ kāfiri müselmān edersin

 4 Kim böyle eger ḳalırsa ṭavrıñ

  	Uşşāḳıñı kāmrān edersin3 

 5 Ver mā-melekiñ Ḥanīf yāre

  Ne fā�ide ne ziyān edersin

305-H 104b, Ü 39a, S 33a

1 bāġ u rāġ: bāġ-ı ģüsn Ü, S
2 ġayrı: böyle   Ü, S
306-H 104b, Ü 39b, S 93a

3 Kim: Ĥod Ü, S 
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 307

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Dāmānıñ öpdügüm meded aġyār görmesin

  Allāh saḳlasın o fenā-kār görmesin1 

 2 Cānā yoluñda cān ile ḳurbānıñ olduġum

  Luṭf et amān ġamze-i ḫūn-ḫvār görmesin2 

 3 Mevlāsını hemīşe ser-efrāz edip begim

  Toz ḳonmasın o dāmeniñe ḫār görmesin 

 4 Ey serv-i nāz sāyeñ öpermiş ayaġını

  Seyl-i revān-ı dīde-i ḫūn-bār görmesin

 5 Lerzān olur ġamıyla Ḥanīfā gibi o dem

  Ceyş-i ḫazānı ṣafḥa-i gülzār görmesin3 

 308

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

 1 Neş�e-dār olduḳça devr-i cām-ı memlūlarla sen

  Dehre ṣaldıñ fitneler bu çeşm-i āhūlarla sen

 2 Sāye-veş düşdüñ zemīn-i ẟükkere bir sāgar ile

  Serv-i nāzım ṣayd olunmazken bu dārūlarla sen

 3 Mā-ḥaṣal sen ḳulzüm-i 	ismetde mānend-i ṣadef

  Ḥoḳḳa-i la	liñdeki şehvār incülerle sen

 4 Çoḳ göñül murġun enīs etdiñ esīr etdiñ meded

  Dāne dāne gerdeniñde ḥāl-i ḥindūlarla sen

 5 Bu levendāne edā bir fitne taḥrīk etmesin

  Şāhbāzım gitme seyr-i bāġa bed-ḫūlarla sen

307-H 104b, Ü 40a, S 33b

1 fenākār: siyehkār Ü 
2 Cānā: Dostum Ü, S; amān: amān o S 
3 ŝafģa-i gülzār: ‘asker-i eşcār 
308-H 105a
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 6 Kimden istimdād luṭf etsin Ḥanīfā çākeriñ

  Bī-bedelsin sevdigim bu ṭavr-ı nīgūlarla sen

 309

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Sen haṭṭa bir 	ālem der idiñ şimdi ne dersin

  Esrārıma maḥrem der idiñ şimdi ne dersin

 2 Āġyār ile buldum seni ser bezm-i ṣafāda

  Meyḫāneye gitmem der idiñ şimdi ne dersin

 3 Ḫaṭ geldigi dem gitdi leṭāfet ay efendim

  Āyīnede görsem der idiñ şimdi ne dersin

 4 Teşrīfiñ içün ṣarf edene naḳd-i revānın

  Ben ṭaşrada ḳalmam der idiñ şimdi ne dersin

 5 Bir zenge daḫi la	lini dūş eyledi şimdi

  Sen sāġara hem-dem der idiñ şimdi ne dersin

 6 Kim ṣarsa lebiñ ḥālini mehpāreliginde

  Hey ḳānını içsem der idiñ şimdi ne dersin

 7 Ḫaṭ gelse de cem	iyyetin etmez o perīşān

  Üftādeye hep kem der idiñ şimdi ne dersin

 8 Meclisde işitdiñ mi leb-i la	liñi diller 

  Āġyārıñı mükrim der idiñ şimdi ne dersin

 9 Çıḳdı yüze hep rāz-ı nihānım gibi āḫir

  Ser ḫaṭṭına perçem der idiñ şimdi ne dersin

 10 Farḳ etmez idi ḥażret-i Sāmī de Ḥanīfā

  Görseydi naẓīrem der idiñ şimdi ne dersin

309-H 105a
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 310

  Mef�ūlü Fā�ilātün Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Emr-i ḫaṭ-ı ‘iẕārıñı münḳād olur gören

  Gīsū-yı tār u mārıñı berbād olur gören

 2 Elbet düşer ġamıñla beyābān-ı fürḳata

  Şīrīn la	l-i nābıñı Ferhād olur gören

 3 Ḥayrān olur o ġonca-i esrārı seyr eden

  İ‘cāz-ı ḥüsn-i ẕātıñı irşād olur gören

 4 Āmāde-dām-ı kākül-i müşkīn niẟārıñı

  Cānā ḳuyūd-ı ġayrıdan āzād olur gören

 5 Şimdi Ḥanīf o şūḫ-i perī-ṭal‘ati yine

  Maḥzūn iken firāḳ ile dilşād olur gören

 311

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Göründü ṣanma mihr-efrūz kim çarḫıñ ṭıbāḳından

  Felek oldu şerāre-sūz nālem iḥtirāḳından

 2 Keş-ā-keşle bu ceyb-i tevbe ṣad-çāk-ı ḫumār oldu

  Bu mest-ālūde-i sevdā-yı ġam geçmez mezāḳından

 3 Füsūn-i ġamzeden tīr-i müjen peyk-i derūnumdur

  Degildir şimdi ḫālī ey kemān-ebrū nifāḳından

 4 Dil-i nālān-şüde mest-i elem’ken olmuyor fāriġ

  Ġamıñ rüsvālıġından bezm-i hicrānın ‘ırāḳından

 5 Bu ṭavrı himmetiyle bir hüner-pīrāye-i ‘aṣrıñ

  Ḥanīfā zīver etdim ḳurṣ-ı mihr-i çarḫa fāḳından

310-H 105a

311- H 105b 
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 312

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Ne ‘ibret-dādeyiz çarḫıñ bu reng-i lāciverdinden

  Ne meşmūm-ı dimāġız bāġ-ı dehriñ berg-i derdinden

 2 Olaldan bir ṭabīb-i 	işvenin dil-ḫastası göñlüm

  Uṣandırdı dil-i bīmār-ı 	aşḳı eski derdinden

 3 Ḫayāli mūmiyānı indirir mi bīm-i müjgānı

  Efendi ḳorḳulur ol belleriñ tīġ-i levendinden

 4 Ederse fehm o sālik şūḫı bu devr-i sürāḫīde

  Rehā mümkin midir şeyḫin yine bend-i kemendinden

 5 Ḥanīfā i‘tidāl-i meskenet mümkin mi 	uşşāḳa

  Felek dedükleri nāmerdiñ elbet germ ü serdinden

 313

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Demem ḥükm-i cezāsın āh-ı ṣubḥ-gāhdan bulsun

  Yine dīvāne dil söz diñlemez Allāhdan bulsun

 2 Bulan ser-menzil-i dilde o māhın kūçe-i 	aşḳın

  Hemān ser-rişte-i rāz-ı dil-i āgāhdan bulsun

 3 O dil āyīnesi dildāra ġayrı inkisār etmem

  Baña etdüklerin hep kendüye eşbāhdan bulsun

 4 Tevekkül-kār olan elbet bulur şehrāh-ı maṭlūbu

  Bulanlar şāhid-i maḳṣūduñ ol dergāhdan bulsun

 5 Ḥanīf isterse bulmaḳ semt-i reftār-ı Münīfā’yı

  Hemān endīşe-i kilk-i ter-i kūtāhdan bulsun

312-H 105b 

313-H 105b 



TENKİTLİ METİN 304

 314

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ey ḫūn-dil bu bezmime hem-dem misin nesin

  Ülfet-i seng-ile maḥż-ı belā ġam mısın nesin

 2 İnsān olan görünce seni çarpılır meded

  Ey fitne-cū perī misin ādem misin nesin

 3 Bildir kemāl-i zātını besdir fāżīletiñ

  Sāḳī bu rütbe-i cūd ile Ḥātem misin nesin

 4 Atdı o ḳaşı yāsını āḫir perendeden

  Ey tīr sen de zaḫmıma maḥrem misin nesin

 5 Açdıñ dil-i Ḥanīf ’i eyā şi‘r-i nev-edā

  Bezm-i ṭarabda sāġar-ı ḫurrem misin nesin

 315

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Sen tā-be-maḥşer 	āşıḳa āh etdirir misin

  Āyīne-i derūnu siyāh etdirir misin

 2 Güller gibi raḳībe açıp bend-i perçemiñ

  Ben bī-nevāya ṣaydı tebāh etdirir misin

 3 Ḳaṣdıñ efendi bendeñe mi yoḫsa muttaṣıl

  Her mübtelāya nāle vü vāh etdirir misin

 4 Mir�āt-ı ruḫ ki tāb-ı nefesden de nem ḳapar

  Her nā-sezāya ṣarf-ı nigāh etdirir misin

 5 Hicrānıñ ile şimdi Ḥanīfā’ya sevdigim

  Ṣabr u sükūnu cümle tebāh etdirir misin

314-H 106a 

315-H 106a 
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 316

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Derd-mend-i 	aşḳa tedbīr-i ‘ilāc etmez misin

  Ey perī ādemle yoḫsa imtizāc etmez misin

 2 Naḳd-i cān ber-kef olur mı bundan özge bir raṣad

  Vaṣlıñı mevkūf-i hengām-ı revāc etmez misin

 3 Dāġını sensin uran eñ soñra ḳayd-ı merhemin

  Derdmendiñ ġayrıya hīç ihtiyāc etmez misin

 4 Elde cām-ı mül perīşān kākül-i mestāneli

  Zāhidā gördükde farżā terk-i tāc etmez misin

 5 Böyle bī-ḥāṣıl Ḥanīfā ḫaṭṭı gelsin mi anıñ

  Ol yükün ṭutmuş güzelden aḫẕ-ı bāc etmez misin

 317

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Tā olmayınca himmeti imdād-reslerin

  Bulmaz netīce kār-ı dili bu’l-heveslerin

 2 Bir murġ içün ya çekdigi ḥadden geçer meger

  Her üstüḫvānı tel tel olunca ḳafeslerin

 3 Her nākisāna ādem iseñ etme ilticā

  Bir nev	i var ki lāşeye ḳonmaz mekeslerin

 4 Olsan derūn-ı dilde raḳam senc-i imtiḥān

  Birdir ḥesāb ṣarfı saḫī vü nekeslerin

 5 Ol bezme ‘azm ederse Ḥanīfā bu ḳāfile

  Eyler ḫaber ṣadāsı muḳaddem cereslerin

316-H 106a  

317-H 106b 
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 318

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Cām-ı la	liñdir belī üftādeñi medhūş eden

  Söyle lākin ey perī kimdir seni bīhūş eden

 2 Ben ḫumār-ı fürḳat u hicrān ile ser-şār iken

  Kimdir āyā sāġar-ı bezm-i viṣāliñ nūş eden

 3 Ey dehānı ġonca-i bāġ-ı melāḥat gel açıl

  Bülbül-āsā şimdicek kimdir seni ḫāmūş eden

 4 Geh hevā-yı zülf-ile geh ārzū-yı ḫaṭṭıla

  Ḥāṣılı sensin beni dām-ı belāya dūş eden

 5 Zār iken her dem Ḥanīfā kimdir ol meh-ṭal‘atıñ

  Ṣafḥa-i cismini būs-i şevḳ ile menḳūş eden

 319

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 1 Āzürde-dilem ḫvāhiş-i kām eyledigimden

  Īmā-yı mezāyā-yı merām eyledigimden

 2 Fikr-i ġam-ı zülfüñ ṣanemā etdi perīşān

  Te�sīsimi merbūṭ-i niẓām eyledigimden1 

 3 Derdim ḳatı çoḳdur benim ey çāre-ver-i dil

  ‘Acz eyleme taṭvīl-i kelām eyledigimden

 4 Şevḳiñle seniñ ẕevḳimiz olmaḳda füzūn-ter

  Ma‘ṭūf heme ‘işret-i cām eyledigimden2 

 5 Faḫr eylese dilber n’ola vaṣfıyla Ḥanīfā

  Kesb-i şeref-i şöhreti nām eyledigimden3 

318-H 106b

319-H 106b, Ü 39a, S 32b 

1 Te�sīs-i dile rabṭ-ı nižām eyledigimden Ü 
2 füzūnter: der-efzūn Ü, S; Ma‘tūf heme: Ekdārını hep Ü 
3 Faĥr etse n’ola yāriñe vaŝfıyla Ģanīfā Ü, S
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 320

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Naẓar ḳıl dīde-i dildāre zīr-i ṭarf-ı kākülden

  Ḫoten āhūların seyr eyle ey dil bāġ-ı sünbülden

 2 Civān-ı şehri hep gözden geçirdi nīm sā‘atde

  Anıñ-çün ḫavf eder çeşm-i yakīnim dīde-i pülden

 3 Reg-i berg-i semenden aġ iken her tār-ı destārı

  Ḳabādır cāme-dūz olsam o şūḫa çeşm-i bülbülden

 4 Oḳur ezhāra bülbül ḳuş diliyle Manṭıḳu’ṭ-Ṭayrı

  O da vā‘iz gibi bilmem ne buldu bu teselsülden

 5 Ḥanīfā ġamze-i Tātār’ı ġāret eylemiş cümle

  Derūn-ı dilde nesne ḳalmamış ṣabr u taḥammülden1

 321

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Görmez refāh-ı ḥāl-i fiten iḫtiyār olan

  ‘Aks almaz āh-veş heme nā-ber-ḳarār olan

 2 Hemçün çenār-ı sūz-i dile yoḳ müdāfa‘a

  Tāb-āver-i müṣādeme-i rūzgār olan

 3 Etsin fürūġ cebhe-i ‘öẕrü be-ḫāk-i ẕül

  ‘İzzetde hemçü mihr-i felek-iştihār olan

 4 Seyr eyle cevher olsa girer çoḳ ḳıyāfete  

  Ḥalḳa vesīle-i sitem ü inkisār olan

 5 Elbet ‘inānı tā-be-yed-i iḫtiyār eder

  Serkeşte-i ma‘āreke-i iżṭırār olan

 6 Bir reng içün eder be-hevā būy-i rāḥatıñ

  Bāġ-ı hevesde lāle-ṣıfāt dāġdār olan

320-H 107a, M 9a

1 nesne : bir şey M.   
321-H 107a, Ü, S 33b
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 7 Mevkūf-i çend-i rūz eder iḳbālini Ḥanīf  

  Muḥtāc-ı āzmāyiş-i bād-ı bahār olan1 

 322

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Peymāne benim ġonca-i ḫandān seniñ olsun

  Meyḫāne benim ravża-i rıḍvān seniñ olsun

 2 Tertībi muḥāldir edyān-ı ‘aḳla bu revişde

  Dīvāne benim şöhret-i dīvān seniñ olsun

 3 Ben āh edeyim sen edegör ‘işreti her gāh

  Āġāze benim meclis-i ‘irfān seniñ olsun

 4 Aḥkāmına münkād heme mülk-i dil ü cān

  Tenfīẕ benim ḥāṣılı fermān seniñ olsun

 5 Vaṣf-ı ḫaṭ-ı rūyuñdaki tafṣīlimi ‘afv et

  Noḳṣān benim elṭāf-ı firāvān seniñ olsun

 6 Ol şūḫ-i gülendāmı Ḥanīfā’ya bıraḳ da

  Ey fāḫite var serv-i ḫırāmān seniñ olsun

 323

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ol āfet-i perī-veşi ādem ṣanır gören

  Ḥüsnüñ me�āl-i nūr-i mücessem ṣanır gören

 2 Bir zaḫma ṣad hezār nemek-pāş olur o şūḫ

  Bend-i şikāf-ı yāremi merhem ṣanır gören

 3 Esrār-ı ḫaṭla şuḳḳa-i levḥ-i cemālini

  Bir nüsḫa-i şerīf mütercim ṣanır gören

1 iķbālini Ģanīf: iķbāl-i tāmını S 
322-H 107a

323-H 107b 
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 4 Lābüd telāş-ı ḫāhiş olur ḥāmil-i şu‘ūr

  Ġafletle ḫaṭṭ-ı rūyunu perçem ṣanır gören

 5 Ol ġonca-fem cihāna dehān açdırır mı āh

  Ḥayrāni-i zebānımı ebkem ṣanır gören

 6 Ş’ol rütbede dirīġ eder 	uşşāḳa luṭfunu

  Ol genc-i şāyegānı muṭalsam ṣanır gören

 7 Feyz-āşinā-yı cünbiş-i tab‘-ı Ḥanīf iken

  Ṭavrında kilk-i zārı müsellem ṣanır gören

 324

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ḫaṭṭıñ getirdi yāda benefşe ḫamīresin

  Ot yoldurur görürse mu‘īn-i keẟīresin

 2 Ḳanlı bıçaḳlı eyledi ḫançerle la	lini

  Bintü’l-‘ineb ki añma cihānıñ şerīresin

 3 Biz muġbeçeyle duḫt-i rezi birden isteriz

  Farḳ etmeyiz kebīresi ile ṣaġīresin

 4 Ḫumḫāneniñ piyāle-i ṣahbāsı var iken

  Dil ḳahveḫāneniñ çekebilsin mi şırasın

 5 Kilkiñ Ḥanīf esās demi ẟābitānedir

  ‘Oẟmān Dede ṣanır işidenler ṣarīresin

 325

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 ‘Azm-i bāġ eyle ki ey ġonca-i ṭarh-ı behcet

  Reng-i la	liñ ile güller daḫi ḫandān olsun

  Seyr edip ṭal‘atını bülbül-i vaḥşī-sīret

  Şevḳ-i la	liñ aña da mūcib-i efġān olsun

324-H 107b

325-H 107b 
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 2 Ben saña bende-i fermān iken 	ömrüm vārı

  Bana şāyeste mi tercīḥ edesin aġyārı

  Eyledim saña fedā cān ü dil-i ġam-ḫvārı

  Kuzumuñ cümlesi koç başına ḳurbān olsun

 3 Demidir aġlayaraḳ dīde-i ḫūn-efşānım

  Ḳalsa yollarda ümīdiñle leb-i ḫandānım

  Seyr-i bāġ eyle amān mevsimidir sulṭānım

  Ḥüsnüne cümle Ḥanīfā gibi ḥayrān olsun

  Ḥarfü’l-Vāv

 326

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Yā terk-i ser et yā heves-i vuṣlatı boş ḳo

  Ey şeyḫ-i cihān olmayıcaḳ himmeti boş ḳo

 2 Ol kūya teb-i mihr iledir ‘azmimiz ey ġam

  Çün sāye benimle bilece şirketi boş ḳo1 

 3 Yā rişte-i iḳbāli bıraḳ yā ġam-ı ḫaṭṭı

  Kim bitmeyecek ġāile-i keẟreti boş ḳo

 4 Ey vā‘iẓ elinde ne bu tesbīḥ ü ne şuġluñ

  Gelmez o perī  ederye da	veti boş ḳo2 

 5 Ol şūḫı eger ṣayd ise aḳṣā-yı merāmıñ

  Bu sīreti terk eyle vü bu ṣūreti boş ḳo3 

 6 Maḳṣūduñ ise 	ālem-i 	ālemde Ḥanīfā

  Yā yāri ḳo yā şekve-i her miḥneti boş ḳo

326-H 109a, Ü 40a, S 34a 

1 ġam: dil Ü, S  
2 dā�ireye: dā�ireñe Ü, S 
3 -S
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 327

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Teb-i sevdā denilir başḳa ḥarāretdir bu

  Beni teskīn edemez sihr ne ḥāletdir bu1 

 2 Dem-i cān-baḫşı n’ola 	āşıḳı iḥyā etse

  Ṭūṭi-i mu‘cize-gūyān-ı belāġatdır bu2 

 3 Seni āġyārdan ‘uşşaḳıñ ederse memnū‘

  Degil ifhām-ı ḥased belki ṣiyānetdir bu

 4 N’ola 	uşşāḳıñ eger olsa efendi ḥayrān

  Ġavṭa-ḫvār-ı yem-i bī-ḥadd-i nedāmetdir bu

 5 Ṭavrına kilk-i Ḥanīfā’nın olunmaz diḳḳat

  Dāver-i dād-ver-i mülk-i fesāḥatdir bu3

 328

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 N’ola īmā-yı merām etmese māl-i ebrū

  Beyt-i vāḥidle çıḳar remz-i muḥāl-i ebrū

 2 O meh evc-i melāḥatde mükemmeldir hep

  Böyle i	cāz-ı ḥüsün böyle kemāl-i ebrū

 3 Birbiriyle n’ola ger baş başa vermişse eger

  Ġayrıya muḥtemel olmaz bu viṣāl-i ebrū

 4 Ḥüsnünü zīr-i ṣıyānetde edip perverde

  Şöyle bālā-rev-i 	ālīdir o bāl-i ebrū4 

 5 Ḫaṭṭ-ı ruḫsārı ġam-ı la	l-i nebātı ṭursun

  Yetişir şimdi Ḥanīfā’ya melāl-i ebrū5 

327-H 109a, Ü 40b, S 34a

1 siḥr: baḥr Ü, S  
2 O mey-i leẕẕet-i güftārı eder mest o şehiñ Ü

3 fesāģatdir: belāġatdır S 
328-H 109a, Ü 40b, S 34a 

4 Şöyle: Böyle S; ‘ālīdir: ‘ālemdir Ü, S

5 nebātı: bütānı Ü, S
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 329

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Dil verip biz ol ġazāl-i nāza ādemdir diyü

  Pārelendi sīnemiz vuṣlatda merhemdir diyü

 2 Rūzgār-ı ṭa	n ile zülf-i siyehgīriñ ṣıfat

  Tārumār oldu göñül berdār-ı perçemdir diyü

 3 Çoḳ ḫumār-ı hecrini çekdiḳ viṣāl-i bezminiñ

  Sāġar-ı la	l-i lebiyle ṣāḳī-i Cem’dir diyü

 4 Ḫasta-i hicrānıyız biz ol ṭabīb-i 	işveniñ

  Nefḫa-baḫş-ı kākülü i	cāz-ı Meryem’dir diyü

 5 Dāne-i eşkiñ Ḥanīfā gevherin beẕl eyledik

  Ol şehi biz nāil-i dīnār u dirhemdir diyü

  Ḥarfü’l-Hā

 330

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Çeşm-i siyehiñ aldı beni bir nigehinde

   Ey gözler-i āhū

 2 Pābesteyim ol kākül-i 	anber-girihinde

   Çün ġonca-i ḫoş-bū

 3 Billāhi çekilmez çiledir ḳavs-ı ġamıñla

   Ey ḳaşı kemānım

 4 Meydān-ı ġam u miḥnetiñ ırma nigehinde

   Ḫamyāze-i ebrū

 5 Mecnūnuna dīvānelik olmaḳda muḳarrer

   Ey Leyle-i ruḫsār

329-H 109b

330-H 110a 
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 6 Perçem görünürse yine zīr-i külehinde

   Yāḫud ser-i gīsū

 7 	Arż eyler idi maḳdemiñe ayda bir olsun

   Elbet saña nisbet

 8 Çarḫıñ kerem olsaydı eger mihr ü mehinde

   Ey ḳāmet-i dil-cū

 9 Dāmānıña yüz sürmege biñ cān-ile şimdi

   Āmāde Ḥanīfā

 10 Göz nūru döker şevkiñ ile ḫāk-i rehinde

   Çün sāġar-ı memlū

 331

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Nūr-ı dīdem kerem et ṣalma beni ṣahrāya

  Ben seniñle baḳarım iki gözüm dünyāya
1
 

 2 Cūy olursa ġam-ı bādāmın-ıla eşk-i teri

  Degil ‘āḳıl seni Mecnūn veremez Leylāya
2
 

 3 Ne figār-ı elemiñ ḫod ne cefā-yı āġyār

  Beni fikr-i ḫam-ı zülfüñ düşürür sevdāya
3
 

 4 Neş�e-mend-i naẓar-ı cām-ı nigāhıñdır hep

  Mest-i 	aşḳıñ n’ola müstaġnī ise ṣahbāya 

 5 Çāre-cūy olmuş-iken etdi nigāhı tefhīm

  Saña ḥāl-i dil-i meyyāli Ḥanīf inhāya

331-H 110a, Ü 41a, S 34b

1 ŝahrāya: ferdāya S 
2 teri: çeşm Ü 
3 figār-ı:ġamūm-ı Ü; Beni sevdā-yı dü çeşmiñ düşürür ŝaģrāya Ü, S 
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 332

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 	Aceb o rūy-i semen-sā kitāb ḳavlince

  Tamām-ı ḥüsn-i dilārā kitāb ḳavlince

 2 Dehāna söz mü ṣıġar ṭoz ḳonar mı gerdenine

  Zihī tenāsüb-i a	żā kitāb ḳavlince1 

 3 Ġarīb-i metn-i dilārā-yı ebruvān-ı nigār

  	Aceb o nüsḫa-i zībā kitāb ḳavlince

 4 Derūn-i sīnede kim dāġ dāġ verd-i ḫaṭıñ

  Ne şerḥ-i zīb-i mezāyā kitāb ḳavlince2 

 5 O ḫvāce-i felegi etdi ṭıfl-ı ebced-ḫān

  Nükāt-ı feyż-i Ḥanīfā kitāb ḳavlince

 333

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Olmaz küşāde sāġara dil hemdem olmasa

  Göñlüm açılmaz ol gül-i ḫoş-maḳdem olmasa

 2 Belki murāda 	āşıḳ-ı şeydā erer idi

  İbrāmının netīcesi saz a	lem olmasa3 

 3 Üftādegān-ı 	ālem-i bālāya zāhidā

  Sevdā olursa olsa da derd ü ġam olmasa4 

 4 Etmez idi derūnunu lebrīz-i ḫūn-i āl

  Sāġarla derd zār-ı dile maḥrem olmasa5 

 5 Belki Ḥanīf eder idi īfā-yı ḳaṣd-ı dil

  Ol şūḫ ile mu	āmelede ādem olmasa

332-H 110b, Ü 41b, S 34b

1 gerdenine: pāyıña ĥod Ü 
2 verd-i: derd-i Ü, S; şerģ-i zīb-i: ẕeyl-i şerģ-i Ü, S
333-H 110b, Ü 41b, S 35a 

3 erer idi: ererdi ger Ü, S  
4 Sevdā: Her ne S  
5 Sāġarla: Sāġar ki Ü, S
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 334

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Neşāṭ-endūz olur dil 	ārıż-ı cānāna baḳdıḳça

  Müsellemdir ṣafā kesb olduġu gülzāra baḳdıḳça

 2 Ḫayāl-i la	l-i gül-reng-i dilārā naḳş olur dilde

  Çemenzār-ı emelde dāne-i gül-nāra baḳdıḳça

 3 Nükāt-ı ḳıṣṣa-i Ferhād ü Şīrīn’i tırāş eyler

  Naẓar-bāzān-ı 	ālem dāmen-i kūhsāra baḳdıḳça

 4 Ṭabībim şerbet-i la	l-i lebin işrāb eder ṭurmaz

  Benān-ı pāk ile nabż-ı dil-i bīmāra baḳdıḳça

 5 Nigāh-ı şefḳatiñ derd-i Ḥanīfa’yı eder zā�il

  Bulur günden güne elbetde ḫiffet yāra baḳdıḳça

 335

  Mefā�īlün Mefā�īlün Fe�ūlün 

 1 Lebiñden reng alır ruḫsār-ı bāde

  Güneşden lāle-veş ber-vech-i 	āde

 2 Ḫayālim gibi dil āmed-şüd eyler

  Ser-i kūyuna dildārıñ vefāda

 3 Gider ferzāneler naṭ	-ı hünerden

  O şāha geh süvār [u] geh piyāde

 4 Naẓīr-i zülf ü ḫāli yoḳ demişler

  O şūḫun Türk ü Tacīk ü Ḫıṭā’da

 5 Bi-hamdillah Ḥanīfā feyż-i Ḥaḳla

  Göñül ġamdan berī ẕevḳ u ṣafāda

334-H 110b, M. 9b

335-H 110b, M. 9b
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 336

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Tebessüm-rīz olup āġyārı cānā ẕevḳ-yāb etme

  Zemīn-i şūreyi beyhūdedir sīrāb-ı āb etme

 2 Lebiñ bir la	l-i şekker-bār iken vaḳt-i tekellümde

  Beni ta	cīz içün memzūc-i zehrāb-ı 	itāb etme

 3 Derūnuñ ma	rifetden pāk iken bīrūnuñu zāhid

  Libāsıyla yazıḳ mānendi-i cild-i kitāb etme

 4 Beni tekdīr içün güftāra ruḫṣat verme a	dāya

  Maḥabbet şem	ini püf-kerde-i bād-ı 	aẕāb etme

 5 Ḥanīfā ḥayretinden mest olur görse mey-i la	liñ

  Nigāha ḳudreti ḳalmaz 	abeẟdir ictināb etme

 337

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Naḳīża geldi ṣanır bilmeyen tevekkülüme

  Bu bār geldi girān kāmet-i taḥammülüme

 2 Ḫaṭ ü cebīni olur baḥẟ ṣubḥ u şām o gülüñ

  Müşāreketde bahār ü ḫazān bülbülüme

 3 Bu neş�e fehm olunur bezm-i meyde ṣāḳīden

  Mesīḥler müteḥayyir ṣadā-yı ġulġulüme

 4 Be-ḥaḳḳ-ı Şīr-i Ḫudā sā‘idī 	ale’t-taḥḳīḳ

  Miẟāl-i Ḥaydarī bir raḫt olurdu Düldül’üme

 5 Viṣāle ḫvāhişimi cāmeḫvāb-ı 	avḳ etdi

  Hezār tevbe mezāyā-yı her te�emmülüme

 6 Ḥulūl-i 	ıyde ḳomuşdum netīce būs-i lebiñ

  İnanmadı dil-i şeydā daḫi tekeffülüme

336-H 111a, M 10a

337-H 111a, M 9b
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 7 Ümīd-i būse-i dāmānıñ ile pāmālim

  Bu fiḳr ile hele baḳ ġāyet-i tevessülüme

 8 Ḥanīf reşk eder āb-ı ḥayāt o serv-i ḳadin

  Edā-yı cünbiş-i zülfüñdeki teselsülüme

 338

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Benimle ol büt-i mehlehce hem bezm-i şarāb olsa

  Sürülse cāmlar hem ruḫṣat-ı ḥüsn-i cevāb olsa
1
 

 2 Ḳayırmazdım o serviñ sāye-veş öpeydi dāmānıñ

  Dilerse varsa ṣoñra ḫasta dil naḳş-ı türāb olsa

 3 Düşüp dām-ı ḫayāl-i zülfüne işkencede ḳalmış

  Bu ḳayd-ı bend-i ġamdan murġ-ı dil bir rāh-yāb olsa2 

 4 Baña biñ böyle hercāyī güzelden yegdi 	ālemde

  Mezāyā-yı merāmım fehm eder ‘ālī-cenāb olsa

 5 Ḥanīfā çarḫa etmez ser-fürū ger ol şeh-i ḥüsnüñ

  Gedā-yı kūyu olsa dehre göñlüm kāmyāb olsa

 339

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefāīlü Fā�ilün 

 1 	Uşşāḳ muntaẓırken efendi ḫaberlere

  Ol mūmiyānım etmiş ‘azīmet kemerlere

 2 Baḳmaz hemīşe şiddet-i girdāb-ı miḥnete

  Ġavvāṣ kim rebūde-dil olmuş güherlere3 

 3 Şol sīne kim maḥabbet-i Ḥaḳ’dan tehī ola

  Beñzer çerāġ-ı nūrı söyünmüş fenerlere

338-H 111b, Ü 41b, S 35a

1 ģüsn-i : redd-i Ü, S
2 Ġam-ı zülfü giderse rehgüzerdir manžar-ı dīdem Ü  
339-H 111b, Ü 42a, S 35a

3 Şol kim rebūde-dildir o dürr-i güherlere Ü
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 4 Her bende-i gedāya n’olur eylese nigāh

  Gelmez ḫalel vaḳār-ı şeh-i kerr ü ferlere

 5 Var mı leṭāfet-i şeref-i ḫāme-i Ḥanīf

  Baḳ cümle şi‘r-i şā‘ir-i mu‘ciz-eẟerlere

 340

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Şütūm-i çarḫa rū-gerdānlıḳdan iḥtirāz eyle

  Murādıñ kāmyab olmaḳsa nāz etme niyāz eyle
1 

 2 Hemān āzāde bāl-i ḫātır olma ey göñül bārī

  Nigāhıñ  pençegīr-i ülfet et bir şāhbāz eyle
2 

 3 Çemende bād-ı ṣubḥ oldu kilk-i esrārına vāḳıf

  Saña ey bülbül-i şūrīde kim der keşf-i rāz eyle

 4 Açılmaz işte çeşmiñ neş�e-i nāz ü teġāfülden

  Edersen bir ṣafā-yı bezm-i ‘işret bāri az eyle3 

 5 Ġubār-ı pāyı geldi dīde-i fikr-i Ḥanīfā’ya

  Be muṭrib naġmeñi yā İṣfahan et yā Ḥicāz eyle

 341

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Ḳan döker cām daḫi olsa ne rütbe tenbīh

  Denilirse ne 	aceb el-veledü sırru ebīh4 

 2 O zavallı gibi yoḳ ġaym-ı ṣeḥāb-ı zülfüñ

  Seni ḫurşīd-i cihān-bāna kim eyler teşbīh5 

340-H 111b, Ü 42a, S 35b 

1 kāmyāb: behreyāb Ü
2 ülfet: miģnet Ü
3 işte: ise S
341-H 112a, Ü 42b, S 35b

4 daĥi: yine Ü, S
5 cihān-bāna:cihān-tāba Ü, S
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 3 O şehiñ bende-i fermānı olur ser-cümle

  Kime kim eylese in	ām-ı nigāhıñ  tevcīh

 4 Naġme-i bülbülü gūş eyle añılmaz aġyār

  Varmasın bezm-i şehinşāh-ı güle būy-i kerīh

 5 Lehce-i behce-i eş	ār-ı Ḥanīf ’i seyret

  Odur el-ḥaḳ ki bu ṣūretde güzel vech-i vecīh1 

 342

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Reşk-āver oldu reng-i ruḫuñ gülsitāna da

  Rıḍvāna belki sāḥa-i bāġ-ı Cināna da

 2 Luṭf eyle geldi ḫaṭ kerem et va	di yoḫsa kim

  Yoḳdur naẓīriñ ey şeh-i yektā bahānede

 3 Ḥaḳḳā budur ki şimdi o sertīz-i ġamzeler

  Kār etdi laḫt-ı cāna ve hem üstüḫvāna da

 4 Dervāze-i merāmı gedāya edip küşād

  Sen eyle iḥtişām o ḳaṣr-ı şahānede

 5 Pīr oldu ḳadd-i ṭūl-i emel vākı‘ā Ḥanīf

  Dil daḫi ẕevḳ-i vuṣlat-ı ceng ü cefāya da2 

 343

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Rūzgār-ıla bulup başḳa ṭarāvet lāle

  Dāġ-ber-dilse n’ola çekdi felāket lāle

 2 Seni ben dāġ-ı dil-i zārıma teşbīh etdim

  Ṣoñra bulma baña da ya	nī ḳabāḥat lāle

1 seyr et: görseñ Ü, S; elģaķ: ancaķ Ü, S; Lehce-i behce-i: Behce-i lehce-i S 
342-H 112a, Ü 32b, S 35b 

2 kadd-i: şaĥŝ-ı Ü, S 
343-H 112a, Ü 34a, S 36a
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 3 Dāye-i feyż-i nesīm etmiş 	aceb perverde

  Giymiş ol ḳāmetine cāme-i āfet lāle1 

 4 Rūḥ bulmuş yeñiden olmuş iken pejmürde

  Ne pek açmış seni bu āb ü leṭāfet lāle

 5 Ḳoḳanıñ burnı düşer hey ne çiçekdir o Ḥanīf

  Kim uzaḳdan baḳılır saña iṣābet lāle2 

 344

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Gören engüştünü yārin o la	l-i pür-nükāt içre

  Ṣanır şol riştedir kim vaż‘ olur ḳand-i nebāt içre

 2 Nişāndır ḥükm-i tenfīẕ-i ḫaṭ-ı dildāra baḳ gūyā

  O keç vādī ki resmi mu‘teber saṭr-ı berāt içre

 3 Müselsel mevc-i zülfüñ inḳılāb-ı bād ile şekli

  Baḳılsa münfehimdir lücce-i āb-ı hayāt içre

 4 Erer her ġonca-fem bād-ı ḫazāna berk-i ḫandān-veş

  Ne var ẟābit-ḳadem gülzār-ı dehr-i bī-ẟebāt içre

 5 Ḳalem fehm olmasın destinde gūyā ki Ḥanīfā’nın

  O bir ālāt-ı ‘ibretdir ki ḥıfẓ eyler devāt içre

 345

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Saña reşk ile açdı yaḳasın gül-berg tenlikde

  Aġız açmaz seninle ġoncalar ḥoḳḳā-dehenlikde

 2 Benim pür rūz-ı dest-i miḥneti bir la	l-i Şīrīn’iñ

  Benimle başa çıḳmaz tīşe-kārān kūh-kenlikde

1 Dāye-i: Dāne-i S
2 Kim: Gör Ü, S 
344-H 112a 

345-H 112b
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 3 Belī ḫançer de cām-ı iḫtiyārı kesr eder ammā

  Dil-i sengīn-i yāra beñzemez ḫāṭır-şikenlikde

 4 Ḫaṭıñ geldikde ḫacletden ṭarāvet buldu ruḫsārıñ

  Olur ẕevḳ-i gül elbet ṭarf-ı ṭarḥa-ı yāsemenlikde

 5 Saña ancaḳ kemāl-i feyż-i vicdānıñdır 	ālemde

  Ḥanīf aḥbāba taḥsīn etdiren gūy-ı süḫanlıkda

 346

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Terk edip dā‘iyeyi çūn-u-çırā niyyetine

  Dem-i āhı çekeriz bād-ı hevā niyyetine

 2 Diñleme yoḫsa ya ol vāḳıf-ı sırr-ı kelimāt

  Büleġā-yı süfehā zühdü riyā niyyetine

 3 Rāhber ü ḥarem-i kām-ı cidāl-i baḫta

  Çıḳsın ālāt-ı ḫulūṣ ile ġazā niyyetine

 4 Yek-be-yek me’men-i ġamdır ki ġarīm-i ġamdan

  Ḫaṭve-cünbān olan insāna rehā niyyetine

 5 Secde-i şükre varıp gūşe-i ebrūsunu gör

  O büt-i nāza baḳ işrāḳ ü ḍuḥā niyyetine

 6 Buldular ney-şekeriñ ḫāṣṣa-i maḫṣūṣun

  İçeñ iḫlāṣ-ıla zehr-ābı şifā niyyetine

 7 Ṣanma beyhūde tefāṣīl-i mezāyā eyler

  Na‘ra-i ḫāmemi gūş eyle ṣalā niyyetine

 8 Germi-i ülfeti jāleyle eder mihr-i Ḥanīf

  Aḫẕıñ eyler kerem issiler 	aṭā niyyetine

346-H 112b
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 347

  Mefā�īlün Mefā�īlün Fe�ūlün 

 1 Beni ṣaldı o āfet intiẓāra

  Olur mı ī liyāḳat intiẓāra

 2 Çeker her cevriñi 	āşıḳ velīkin

  Yetişmez tāb ü ṭāḳat intiẓāra

 3 Ümīd-i maḳdem-i nāzıñla şimdi

  Yine düşdüm bu sā‘at intiẓāra

 4 Müsāvīdir ṣafā-yı vuṣlatıñla

  Ümīdiñ verdi ḥālet intiẓāra

 5 Pür-āşūb etdiginden 	āşıḳānı

  Ḥanīf etdi ‘adāvet intiẓāra

 348

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Bu şūr-ı derd-i dili naḳl ederse ḫāmesine

  Göñül ne naḳş uracaḳdır derūn-i nāmesine

 2 Edip muṭābıḳ a zāhid o żıdd-ı ḥāl ile

  Daḫi żamīme gerek sübḥānın imāmesine

 3 Ḳalır mı cünbişi seyreyle ṭavr-ı ‘ar‘ardan

  Bu naḫl-i dil-keşimiñ baḳ şu sebz-i cāmesine

 4 O māh-pāre içün eyler āhıma ta‘rīż

  Başıyla oynadı baḳ vā‘iẓin ‘imāmesine

 5 Ḥanīf uçurdu yine kūy-i yāra murġ-ı dilin

  Edip emānet-i nāme per-i ḥamāmesine

347-H 113a 

348-H 113a
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 349

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Ṭoḳundu bād o zülfe ṣabā bahānesine

  Ulaşmasaydı bu lāygeh bu cān lānesine

 2 Nedir muḳāta‘a-i dilde etdigi ġāret

  Neden tecāvüz eder kendi mālikānesine

 3 Lebiñ ki cām-ıla hem-ṣafvet olmaz ‘ad etdim

  Seniñle baḥẟ edelim böylece şahānesine

 4 Hemān ifāde-i zaḫm-ı hadeng-i nāzük eder

  Usūl ile hele baḳ muṭribiñ terānesine

 5 Seniñ içün aña tīġ-i niyāzı çekmez dil

  N’ola geçerse fütādeñ raḳībiñ ānesine

 6 Bir āh-ı nīm-şeb eyler eẟer o seng-dile

  Yazıḳ ki ḳalbiñ o da‘vī-i 	āşıḳānesine

 7 Ḥanīf-i tāze-zebānıñ ki ṣad hezār aḥsent

  Bu bī-bedel eẟer-i tab‘-ı şā‘irānesine

 350

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Bilmem güẕer ki tīr-i cefānıñ murādı ne

  Dilde hemīşe dāġ-ı ezānıñ murādı ne

 2 Yoḳ iḥtimāl-i çāre dil-i ḫasta-ḥālime

  Āyā göñülde ḳayd-ı devānıñ murādı ne

 3 Hercāyilik mi yoḫsa ferāmūşluk mudur

  Taḳvīm-i yāra 	ahd-i vefānıñ murādı ne

 4 Çün zülf-i yāra bende degildir ṭoḳunmadan

  Her çīn seḥerde bād-ı ṣabānıñ murādı ne

 5 Vermekdi maḳṣadım bu nev-āyīn-i şi‘rimi

  Ol meh dese Ḥanīf-i gedānıñ murādı ne

349-H 113a

350-H 113b
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 351

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

  Mef�ūlü Fe�ūlün

 1 Yoḳ ülfetiñ ey meh niçin üftādeleriñle

     Şimdi bu arada

  Gülzāre ṣalınmaz mısıñ āzādeleriñle

     Kim böyle havāda

 2 Olmazsa teraḥḥum bize çīn etme cebīniñ

     Bāri gel efendim   

  Öldürdüñ a ẓālim bizi bu ‘ādeleriñle 

     Olma bu edāda

 3 Ġayrılar ile germi-i ülfet eder olduñ

     Cānā bize raġma

  Vaḥşet nice bir ḥāṣılı dildādeleriñle

     Müşkil bu ziyāde

 4 Biñ nāle-i āh ile Ḥanīfā deheniñden

     Bu şarḳı oḳunsun

  Sūz-i dil-i üftāde-i nāşādeleriñle

     Bezm-i ẓürefāda

 352

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Bezimde cām-ı mey-i ḫoş-güvārı seyr eyle

  Fürūġ-ı meyle ruḫ-ı tāb-dārı seyr eyle

 2 Bu ṭarḥ-ı sīnede gör tāze dāġ-ı hicrānıñ

  Hevā-yı 	aşḳıñ ile nev-bahārı seyr eyle

351-H 113b

352-H 113b
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 3 O şūḫ ḫalḳa-i ẕikre girerse ey ṣūfī

  Fiġān-ı na‘ra-i serd-i hezārı seyr eyle

 4 Firāḳ-ı mūy-i miyānı ile o gül-rūyun

  Ne ḥāle girdi bu cism-i nizārı seyr eyle

 5 Ḥanīf eẟerdedir elbetde tab‘ı dildāra

  Bu dil-güşā ġazel-i ābdārı seyr eyle

 353

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Pā-būsuna edip yine himmet vücūh ile

  Etdiñ fütādegāna mürüvvet vücūh ile

 2 Yüz buldu gördü ḥüsn-i nigāh-ı ḥimāyetiñ

  El verdi ‘āşikāna da devlet vücūh ile

 3 Biñ rūy-i dille düşmene yüz verdi vāḳı‘ā

  Aḥbāba geldi şimdi küdūret vücūh ile1 

 4 Āyīne-i dilindedir ol sāf sīretiñ

  Ṣūret-ver-i cevāhir-i fıṭrat vücūh ile

 5 Yārāna keyf verdi döküp āb-ı rūylār

  Şermende oldu sāġar-ı ‘işret vücūh ile2 

 6 Vech-i cemīl-ı ṭavr-ı Ḥanīfā’yı gördü de

  Yüz ṭutdu levḥ-i şuḳḳada vüs‘at vücūh ile

 354 

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Dil oldu küşte-i nāzıñ amān ey bī-amān söyle

  ‘İnāyet ḳıl efendim her ne söylerseñ hemān söyle

353-H 114a, Ü 42b, S 36a

1 - S, Ü
2 - H, Ü
354-H 114a, Ü 41a, S 34b



TENKİTLİ METİN 326

 2 Ḫitāb-ı luṭfuñ olmazsa ‘itāb olsun be hey ẓālim

  Şekerler çine ya	nī söyle ey ṭūṭī-zebān söyle

 3 Olunmaz gūş-ı hūşa bīhude ḫāmem gelir cūşa

  Diler bu vaż‘-ı ḫāṣ-ı ḥüsn-i ma	nāyı yegān söyle

 4 Uruldum tīr-i ḳahr-ı çār-ebrū-yı dilārāña

  Bu zaḫmıñ çāresin baña gel ey ḳaşı kemān söyle

 5 Kim alır kim ṣatar bu şūregāh-ı sūḳ-ı 	ālemde

  Ḥanīfā ger dilersen naḳd-i şi‘riñ rāygān söyle

 355

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Bıraḳmam ḳayd-ı zülfüñ lāyıḳ-ı zencīr olursam da

  Yine geçmem begim ol ġamzeden dilgīr olursam da

 2 Saña hercāyi derler bendeñe bir 	āşıḳ-ı ṣādıḳ

  Medār-ı iftiḫārımdır eger teşhīr olursam da

 3 Giyāh-ı ḳabrim etsin şerḥ tā-maḥşer ġam-ı zülfüñ

  Bu sevdādan mürūr-i dehr ile taġyīr olursam da

 4 Yine ẓālim seniñle yād eder ta‘n eyleyenler hep

  Baña 	izzet gelir kūyuñda ger taḥḳīr olursam da

 5 Ḥanīfā cān ile taḳdīredir rabṭ-ı derūn-i dil

  Egerçi ẓāhirā dil-beste-i tedbīr olursam da

 356

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

 1 Geh dem-i laḫt-ı ciger geh āb gelsin çeşmine

  Vāḳı‘ā 	ālem ḫayāl ü ḫvāb gelsin çeşmine

 2 Şöyle me�lūf ol gubār-ı dergehiyle dem-be-dem

  Her naẓarda sürmeler bī-tāb gelsin çeşmine

355-H 114a

356-H 114b
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 3 Giryelerde ḫvābda bīdārlıḳda ḳıl ḫayāl

  Her zamān ol gevher-i nā-yāb gelsin çeşmine

 4 Ey dil-i deryā dil añdıkça o ḳanlı gözlerin

  Zār zār ol ol dür-i sīrāb gelsin çeşmine

 5 Dūr-bīn-i şevḳ ile olmazsa ger rü�yet Ḥanīf

  Dem-be-dem ḫāk-i reh-i aḥbāb gelsin çeşmine

 357

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Bildirme sırrı tā seni bīzār ederse de

  	Arż etme zaḫm-ı sīneñi bīmār ederse de

 2 Ben cān-be-leb ki ḫastasıyım ol ṭabībimiñ

  Kesmem ümīd vuṣlatını zār ederse de

 3 Gelmez o ġonca seyr-i temāşāsın etmege

  Dāġ-ı firāḳı sīnemi gülzār ederse de

 4 Tek ol ġazāl-i vaḥşet-edā olmasın da kim

  Biz rāżıyız cefāsını her bār ederse de

 5 	Arż et bu ḥasbıḥāli Ḥanīf ol perī-veşe

  Luṭf-ı tesellī bil saña āzār ederse de

 358

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün  

 1 Dil ḫvāhkār olmaz idi ī viṣāline

  Bir āşinālıḳ etmese evvel cemāline

 2 Zinhār ta‘n-ı ḥāsid ile ey göñül seniñ

  Gelmez ġubār-ı āyine rūy-i kemāline

 3 Eyler miyān-ı rāzıñı aġyār der-kenār

  Kimse baḳar mı 	āşıḳınıñ ‘arż-ı ḥāline

357-H 114b

358-H 114b
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 4 Vermez cihāna şimdi o da meyve-i viṣāl

  Dil baḳdıġı’çün 	ālem-i kadd-i nihāline

 5 Eyler Ḥanīf-veş seni pā-māl derd ü ġam

  Aldanma ey gönül felegiñ i‘tidāline

 359

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Bu ḳaṣr-ı dil gibi ma	mūre-i ḳalbim yebāb etme

  Yeñi başdan dil-i vīrānemi kāfir ḫarāb etme

 2 Efendim baġrımı kes ḳanım iç māni‘ degil ammā

  Ḥelāl etmem ṣaḳın aġyār ile nūş-i şarāb etme

 3 Ya benden kıl ferāġat eyle yāḫūd naẓra-i şefḳat

  Amān ser-rişte-i efkārı bend-i inḳılāb etme

 4 Vefā etmez iseñ bārī cefā da eyleme luṭf et

  Dem-i üftādeñi mevḳūf-i āh-ı iżtırāb etme

 5 Teraḥḥum et a ẓālim baḳ da aḥvāl-i Ḥanīfā’ya

  Beni öldür de ḳurbān olduġum böyle ‘itāb etme

 360

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 1 Ruhuñ ‘aks eylemişdir var ise mihr-i ṭırāz üzre

  Anıñ-çün ẕerreler pūyān-ı ġam-sūz u güdāz üzre

 2 Taṣavvur ḫurdesin dilden ġubār-āsā eder ifnā

  Ne toz ḳondurmaz oldu ol perī kālā-yı nāz üzre

 3 Bulurdum der-kenārı ḳaydın āġūş eyleyenlerde

  Denilse ber-maḥalli mā-ḥaṣal ‘arż-ı niyāz üzre

 4 Eder şemşīr-i cevri dilde āzār-ı derūn ammā

  Tesellī-gūne tercīḥ eyledim ifşā-yı rāz üzre

359-H 115a

360-H 115a
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 5 Olunca zāhidā ser-menzil-i taḥḳīḳ 	ālemde

  Kim olmaz sālik-i şehrāh-ı ġam resm-i mecāz üzre

 6 Ḥanīfā böyle ben ḫamyāze-rīz-i miḥnet olmazdım

  Olaydı bir nigāh-ı nāzı yāriñ dil-nüvāz üzre

 361

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Şu	le-i baḫtım olur rāh-ber inşā-allah

  Ederiz semt-i murāda güẕer inşā-allah

 2 Ne ḳadar keşt-i süvār-ı yem-i hicrān ise dil

  Rūzgār ile kenāra erer inşā-allah

 3 Germ ise tāb-ı firāḳıyla şükūf-i maḳṣad

  Şebnem-i feyż-i Ḫudā tāzeler inşā-allah

 4 Bu kemān-ı seḥeriñ nāvek-i āh ü zārı

  Hedef-i kāmıma eyler eẟer inşā-allah

 5 Ey göñül ġam yeme pā-māl-i cefā olduñ ise

  Seni vīrān eden ābād eder inşā-allah

 6 Elbet ey dil o şeh-i ḳadd-i bülend-i kāma

  Kef-i kūtāh-ı ümīdim erer inşā-allah

 7 Bu bezimgehde Ḥanīfā dil-i me�yūs-ı ḫumār

  Cām-ı ṣahbā-yı neşāṭı çeker inşā-allah

  Ḥarfü’l-Yā

 362

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Hecriñle sūz-i cānıma yanmaz mısın daḫi

  Cismim ḫayāle döndü inanmaz mısın daḫi

 2 Şeb-tā-seḥer enīs-i ġamım ‘andelīb-veş

  Sen ey gül-i muṣavver uyanmaz mısın daḫi

361-H 115a

362-H 116a
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 3 Ḫūn-i ciger piyāle gibi geldi çeşmime

  Sen ḳana ḳana ḳanıma ḳanmaz mısın daḫi

 4 Yoḳ ṭarḥ-ı dilde dāġ uracak bir tehī maḥal

  Ey tīr ġam-güẕerden uṣanmaz mısın daḫi

 5 Tanẓīri-i Nedīm kemāliñ bulur Ḥanīf

  Kilk-i güher-niẟāra ṭayanmaz mısın daḫi

 363

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Bu kārdan saña bīm-i ziyān gelmedi mi

  Daḫi o rıṭl-ı mükellef girān gelmedi mi

 2 Nice çemende olur lāle böyle şevḳ-engīz

  Bu bāġa yoḫsa o ṣāhib-kırān gelmedi mi

 3 Zamānı var diyeli çoḳ zamāndır sāḳī

  Amān amān daḫi ol bī-amān gelmedi mi

 4 Neden urulmadı tīr-i nigāh-ı yāra hedef

  Meger ki dāḫı o ḳāşı kemān gelmedi mi

 5 Cefā-yı hār ile ol ġonca nigehiñde Ḥanīf

  Dimāġa rāyiḥa-i imtiḥān gelmedi mi

 364

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

 1 Cūşān göricek cūy gibi eşk-i le�āli

  Yıḳandı hemān dīdeden ol demde ḫayāli

 2 Bār-āver olur ḫuşk iken endāmı serāpā

  Ta‘līm edeli kilk-i süḫān siḥr-i ḥelāli

 3 Setr etmededir gerdeniñi perde-i kākül

  Ref‘ et anı gel boynuña alma bu vebāli

363-H 116a

364-H 116a., M. 10a
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 4 Zenbūr o yana dönse n’ola ḳalbi ḥarīṣiñ

  Dād aldı o ḫāṭır ki bilir fāriġ-i bāli

 5 Eş	ār-ı Ḥanīfā’ya naẓar eyle efendim

  İḫlāṣını 	arż etmededir cümle me�āli

 365

  Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Hecr-i rūyuñla dil nizār oldu

  Başıma çarḫ kīne-dār oldu

 2 O sehī-ḳāmetiñ firākıyla

  Eşk-ı ḫūn-bār cūy-bār oldu

 3 Daḫi nūş etmediñ mey-i vaṣlıñ

  Dil ki renciş-keş-i ḫumār oldu1 

 4 O hezār āşināya yār oldu

  Ġam-ı āġyār baña yār oldu

 5 Cümle dāġ-ı dil-i Ḥanīfā gör

  Luṭfuña çeşm-i intiẓār oldu2 

 366

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 1 Evrāḳla ṭolup yine bāġın cerīdesi

  Oldu ziyāde nergisiñ envār-ı dīdesi

 2 Āmādedir çemende teşrīf-i bād-ı ṣubḥ

  Şāh-ı bahāra gūşe-i ṣadrıñ güzīdesi

 3 Eşcār-ı gülşeniñ yine gün ṭoġdu başına

  Gitdi ‘adem diyārına berfiñ keşīdesi

 4 Buldu ẟevāb muż‘af-ı ecr-i hezār bār

  Kim mevsim-i ḫazānıñ olan dil-remīdesi3 

365-H 116b, Ü 43a, S 36a

1 Daĥi mest etmeden mey-i vuŝlat Ü
2 gör: kim Ü, S  
366-H 116b, Ü 43b, S 36b

3 muż‘af-ı: eż‘af-ı S
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 5 Āşüfte olmasın mı Ḥanīfā kemīnesi

  Bāġa gelince serv-i ḳad-i nev-resīdesi 

 367

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Ġurāb bülbül-i şīrīn-edā yerin ṭutdu

  Raḳībler be-meded mübtelā yerin ṭutdu

 2 Ẓuhūr-ı ḫaṭṭa baḳarmış ṭarāvet-i ruḫsār

  Bu şöhret evvel-i mā-iḫtifā yerin ṭutdu

 3 Ḥarīm-i meygede-i derd ü 	aşḳ-ı dilberde

  Ṣadā-yı na‘ra füṣūl-i nevā yerin ṭutdu

 4 Bezimde eyledi āġyār-ı dūn ṣadra ṣudūr

  Ki yād-ı derd u ġamıñ āşinā yerin ṭutdu

 5 Ḥanīf-i nādire-gūnun bu şi‘r-i ḫoş-tavrı

  Ḥaḳīḳati bu ki mu‘ciz-edā yerin ṭutdu

 368

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 �ebū-yı işret edelden o şūḫ maḥremini

  Firāḳ-ı ġamla dil ü dīde artırır demini

 2 Netīce beyt-i mülemmā‘-nişīn-i ebrūnuñ

  Ḫaṭıñla ḥal eder olduḳ maḥall-i mübhemini

 3 Mesīh-i bād-ı bahār-ı çemen ki gülzārıñ

  Seḥāb-ı feyż-i girān-māye etdi şebnemini

 4 Ṭabīb-i 	ālem-i dil-ḫastegānsıñ luṭf et

  Hücūm-i nīze-i ḳahrıñ efendi merhemini1 

 5 N’ola be-dāġ-ı dil olsa kemāl-i reşkiñden

  Sürūr ile görüp a	dā Ḥanīf-i mükremini 

367-H 116b, Ü 43b, S 36b

368-H 117a, Ü 43b, S 36b

1 Hücūm-i nīze-i: Hamūm-ı bende-i S
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 369

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Gitdi şitā bu şiddet-i fürḳat dükenmedi

  Geldi bahār gör ki bürūdet dükenmedi
1
 

 2 Her çend eyledimse de bīhūde ben telef

  Dilden nükūd-i ḫāhiş-i vuṣlat dükenmedi

 3 Aṣlā netāyic-i eẟeri yoḳ meger velī

  Naḳdīne-i sürādıḳ-ı himmet dükenmedi2 

 4 Geldiyse ḫaṭṭ ḳılıçlar ile söyleşe meġer

  Ma	dūm ise liyāḳat ü ḳudret dükenmedi

 5 Söz ḳalmadı o dilbere ki söyleye Ḥanīf

  Ṣabrım dükendi āh bu ḥasret dükenmedi3 

 370

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 Ṣıġındı dil saña her ān ilāhī yā Rabbi

  Kim etme miḥnete pūyān ilāhī yā Rabbi

 2 Hücūm-nīze-i ḳahrı bu çarḫ-ı ġaddārıñ

  Derūna olmada mihmān ilāhī yā Rabbi

 3 Hemīşe tāzelenir dilde dāġ-ı devrānıñ

  Bu derde yoḳ mı ya dermān ilāhī yā Rabbi

 4 Yine olursa kemāl-i 	ināyetiñden olur

  Göñül merāmına şāyān ilāhī yā Rabbi

 5 Ümīd-i ġonca-i luṭf-i 	ināyetiñle seniñ

  Dil oldu bülbül-i nālān ilāhī yā Rabbi

 6 Ḥanīfi bir gül içün bāġ-ı çarḫ-ı gerdūnda

  Gel etme hār-be-dāmān ilāhī yā Rabbi

369-H 117a, Ü 44a, S 36b

1 bürūdet: bu miģnet Ü, S  
2 Aŝlā: Yoĥsa Ü, S
3 ki söyleye: söylenmeye Ü, S; ģasret: ģayret Ü, S
370-H 117a
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 371

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Pençe-i ḫurşīd olur gīsū-yı yāriñ şānesi

  Pertev-i ḥüsn ol mehiñ şerkeşte bir dīvānesi

 2 Ḳatre ḳatre ḳulzüm-i hecriñde sīnem çākdır

  Ey ṣadef-mānendi āġūş-i diliñ dürdānesi

 3 Rūze-dārı ‘ıyd eder görse hilāl-ebrūların

  Ol perī-zādı beşer toġursa keşke ānesi

 4 Cām-ı la	liñ seyredip ben nice medhūş olmıyam

  Dīde-i maḫmūrunuñ sāġar daḫi mestānesi

 5 İbn-i Neccārıñ olaldan dil Ḥanīf üftādesi

  Eylemez fikr-i ‘imāret göñlümüñ vīrānesi

 372

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Dest-i ṭabīb-i çarḫda merhem görülmedi

  Naḳş-ı ṣuverde bir dil-i bī-ġam görülmedi

 2 Döndü mezāri‘-i kühene gülşen-i ümīd

  Bāġ-ı emelde neşve-i şebnem görülmedi

 3 Bāṭında öyle kim ola ṭāhir mu‘ādili

  	Ālem içünde böyle bir ādem görülmedi

 4 Baḳdıḳça ḥavż-ı eşkime fevvāre-i derd ü çeşm

  Seyr et ḳażāyı dīde-i bī-nem görülmedi

 5 Ḳaydı Ḥanīf o māh-ı nev 	işveniñ yazıḳ

  Aḫşama ḳalmadı ve muḳaddem görülmedi

371-H 117b
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 373

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 İşim yoḳ künc-i ġamda nāle-i cān-gāhdan ġayrı

  Ġamıñla kimse bilmez ḥālimi Allāhdan ġayrı

 2 Gedāya fil-meẟel devlet olur mı ẕıll-ı kūyuñ-veş

  Şuḫūṣ-ı ehl ü ferre ni‘met olmaz cāhdan ġayrı

 3 Hemān ser-bezm-i kāma ṭoġru yol semt-i tevekküldür

  Aña yoḳdur ṭarīḳ-i aḥsen ol şehrāhdan ġayrı

 4 Olur elbetde beste nīk ü bed ümmīdine herkes

  Medār-ı żabṭ-ı 	ālem var mıdır dil-ḫvāhdan ġayrı

 5 Ḫudāyā kāse-i deryūze ḳıl dest-i temennāyı

  Ḥanīfā yoḳ medār-ı re�fet ol dergāhdan ġayrı

 374

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 	Aceb o dilber-i yektā gelir mi gelmez mi

  Ḫayāli gibice tenhā gelir mi gelmez mi

 2 Gidelden ol der-i dildāra ḳaldı ḥayret-ile

  Ki bir daḫi dil-i rüsvā gelir mi gelmez mi

 3 Görende ḥasret-ile tūtiyā o ḫāk-i rehiñ

  Bu bāġa bād-ı sebük-pā gelir mi gelmez mi

 4 Ederdi serviyi gülşende şerm-sār yine

  	Aceb o ḳāmet-i bālā gelir mi gelmez mi

 5 Derūna emniye-i vuṣlatı Ḥanīf o mehiñ

  Miẟāl-i şāhid-i ma	nā gelir mi gelmez mi

373-H 117b

374-H 117b
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 375

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Perteviñ etdi çü maḥv-ı ẓulm Bū Lehebi

  N’ola hecriñde siyāh etse eger ẟevb-i şebi

 2 Şānıña dense sezādır seniñ ey maḥrem-i Ḥaḳ

  El bathīyyu medenīyyuna Kureyşiyyun Arabī

 3 Ḫasta-i 	aşḳıña peyveste ṣafā-yı sıḥḥat

  Cān bulur derd ü firāḳıñla çekenler ta	bı

 4 	Iyd u nevrūzuñ aġarta yüzüñ ey mihr-i kerem

  Maḳdemiñ etdi çü tenvīr o şeb-i münteḫabı

 5 Luṭf edip yaḳma Ḥanīfā’yı teb-i hicrāna

  Eyle sīr-āb-ı ḥayāt-ı ebed ol teşne-lebi

 376

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün

 1 ‘Ayn-ı ṣūr-i ma‘nevī ṣūretde nāy-ı Mevlevī

  Oldu ervāḥa ġıdā nāy-ı nevāy-ı Mevlevī

 2 Maḥmil-i rūşenleri mānende-i ḫuld-i berīn

  Ġıbṭa-fermā-yı cihān olmaḳda cāy-ı Mevlevī

 3 Olmaz iṭlāf etseler farżā yine ṣarf-ı nefes

  Bī-tekellüfdür dem-i 	ālem-fezā-yı Mevlevī

 4 Cān bulur her nefḫasından küşte-i derd-i firāḳ

  Bir ḥayāt-ı cāvidānīdir ṣafā-yı Mevlevī

 5 Ḫusrev-i mesned-nişīn-i kişver-i devrāndır

  Şāh-ı dārā-ferdir eñ ednā gedā-yı Mevlevī

 6 Eylemiş tenvīr ezelden feyż-i Mevlā dilleriñ

  Mihre dāġ urdu derūn-i rūşenāy-ı Mevlevī

375-H 118a

376-H 118a 
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 7 Menzil-i taḥḳīḳe vāṣıl ‘add olur sālikleri

  Feyż-i Mevlānā olunca pīşvā-yı Mevlevī

 8 İḫtilāṭ-ı ġayrıya etmem Ḥanīfā i‘tibār

  Cümleye bīgānedir hep āşinā-yı Mevlevī

 377

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

 1 Ol nev-demīdeden ne zamān dolsa gūş-i ney

  Eyler hezār naġme-şināsı ḫamūş-ı ney

 2 Ney ġayrı zīb ü zīver-i endāmı n’eylesin

  Engüşt-i nāzıdır o perīniñ nuḳūş-i ney

 3 Dil seyl-i Nīl-i eşke döner būriyā gibi

  Ol şūḫ Mevlevī’ye verince ḫurūş-ı ney

 4 Öyle maḳām olur mı dil-i naġme-sencime

  Ger meclisimde olsa o sālik be-pūş-ı ney

 5 Dem çekmede o dil-keş ile istifādeye

  Etdi dil-i Ḥanīf ’i 	aceb mekre-dūş-ı ney

 378

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Dil-i dīvāneden ümīd-i vaṣl-ı dil-rübā gitdi

  Ġarīb etdi beni ġurbetde ḳoydu āşinā gitdi

 2 Ben etmezdim dil-i ṣad-çāki bend ile perçemiñden dūr

  Elimden n’eyleyem ol rişte-i zülf-i dü-tā gitdi

 3 Bulurken perveriş bunca zamāndır feyż-i eşkimle

  Ḥarīm-i gülşen-i maḳsūddan neşv ü nemā gitdi

 4 Elimle beslemişken gülşenimde lāle ruḫsārıñ

  Çevirdiñ gül gözüñ ey ġonca-fem eski hevā gitdi

377-H 118b  

378-H 118b
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 5 Yazıḳ ol bī-vefā ṣarf-ı nigāh-ı i	tibār etmez

  Metā	-ı nev-nesīc-i iştiyāḳım bī-bahā gitdi

 6 Nedendir vaḥşetiñ ey bülbül-i gūyā Ḥanīfā’ya

  Ġam-ı hecriñle ol şeydādaki berk-i nevā gitdi

 379

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

 1 Bir perī-rū Mevlevī eṭvārı ġāyet cezbeli

  Mor nīm-tenli yeşil tennūreli aḳ cübbeli

  Arḳasında üstüvāli ḥırḳa mercān ḥabbeli

  Mor nīm-tenli yeşil tennūreli aḳ cübbeli

 2 Sīm-mıḳleb bir perī olmuşdu evvel çehre-sā

  Buña cevher ‘add ederlerse eger ḥaḳḳā sezā

  Söyleyem endāmını gördüñ mü mānendiñ şehā

  Mor nīm-tenli yeşil tennūreli aḳ cübbeli

 3 Nāle vü efġānımı gūş etmege ol gül-beden

  ‘Andelīb-āsā dil-i nālānım etdi nāyzen

  Eyleyem vaṣfıñ saña diñle dilā açmazdan

  Mor nīm-tenli yeşil tennūreli aḳ cübbeli

 4 Sikke-pūş ol Mevlevī’yi der göreñ ehl-i niyāz

  Yandı fānūs-ı ḥüsün içre yine bir şem‘-i nāz

  Ḥüsnüne elvānı vermişdir Ḥanīfā imtiyāz

  Mor nīm-tenli yeşil tennūreli aḳ cübbeli

 380

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

 1 Ne ḳadar ḫāk-i rehi oldum ise mūr gibi

  Āteş oldu o ḳadar şem‘a-i kāfūr gibi

 2 Maḥrem-i bezmine dermiş beni gördükçe o şūḫ

  Bu sicill-i kütüb-i 	aşḳıma mesṭūr gibi

379-H 118b

380-H 119a
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 3 Ebruvānıñla seniñ ey gül-i bāġ-ı 	işve

  Çeşm-i şūḫuñ görünür pūşiş-i semmūr gibi

 4 Hecr-i zülf-i siyehiñle seniñ ey Leylī-i nāz

  Günümüz geçmededir hep şeb-i deycūr gibi

 5 Ḫīrelendi gözümüz tāb-ı 	iẕārıyla Ḥanīf

  Var ise ḫāk-i rehi ‘aynımıza dūr gibi 

 381

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

 1 Ḫun-āşām-ı derūn ol ġamze-i mey-ḫvārı besbelli

  Göz açmaz 	işvesinden nergīs-i bīmārı besbelli

 2 Eder murġ-ı dile āmāde ḳayd-ı dām-ı hicrānı

  Ḫam etmekden ġaraż gīsū-yı müşk-i yārı besbelli

 3 Göñülde iġbirār-i fürḳatim ḥiss eyleyip benden

  Çevürdi ol perī āyīne-i ruḫsārı besbelli

 4 Yine bu dīde-i ḫūn giryemi seyl eylemiş gör kim

  Teġāfül-gūne yārıñ cünbiş-i reftārı besbelli

 5 Ḥanīfā rūy-i dil göstermez oldu biñde bir kerre

  Mükedder ḳıldı nālem ḫāṭır-ı dildārı besbelli

 382

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

 1 Seniñle ey perī 	ālemde ülfet olmaz mı

  Dil-i belā-keşe yoḫsa mürüvvet olmaz mı

 2 Ḫaṭıñla bile gelir saña ye�s-i vaż‘-ı sitem

  Verā-yı cevr ü cefā cümle ḫaclet olmaz mı

 3 Göñül viṣāli 	aceb ol ġazāl-i vaḥşīniñ

  Nişān-ı nāvek-i āh-ı nedāmet olmaz mı

381-H 119a

382-H 119a
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 4 Ḳalır mı böyle göñül yoḫsa künc-i fürḳatda

  	Aceb verāsı bu derdiñ meserret olmaz mı

 5 Ne ḥāle girdi amān fürḳatiñle sulṭānım

  Ḥanīf-i ḫasta-dile daḫi şefkat olmaz mı  

 383

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

 1 ‘Avārıżātı ḫatıñ eyledi ḫacīl gibi

  Keser nevāzili ma‘cūn-‘ıṭr-ı fīl gibi

 2 O şem‘-ṭal‘at añıldıḳça yandı yaḳıldı

  Murādı şem‘a-i bezmiñ bize fetīl gibi

 3 Cevāz-ı ruḫsat-ı ḫaṭ nüsḫa-i tefekkürde

  Ża‘īfedir hele ol mū-miyāne ḳıl gibi

 4 Ṭutup ‘adū ṭarafıñ etdi 	āşıḳı ḥayrān

  Mu‘ārıż olmada çarḫ-i denī vekīl gibi

 5 Ḥanīf ḥaḳḳ-ı mażāmīn-i tāzeyi bildim

  Miẟāli beslemedir rūz-merre fīl gibi

383-H 119b
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 RUBĀ�İYYĀT

 1

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

  Ne luṭf-i ḫāṣdır kim ya	nī bi’ẕẕāt Aḥmed-i Muḫtār

  Ede 	izz-i āşiyān-ı ḫālidi teşrīf ile iḥyā

  Teşeffü‘le o vaḳt-i ḥurremiñ ḥāl-i feraḥ-baḫşın

  Bu dergehde ḳabūlü mültezemdir cümle istid‘ā

 2

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

  Ḫıdīv-i nīk-ḫaṣlet pādişāh-ı ma	delet-mu‘tād

  Cenāb-ı ḥażret-i sulṭān Maḥmūd-ı kerem-pīrā

  Serīr-i salṭanatda dā�im olsun ẕāt-ı vālāsı

  Ede her ḥālde nev feyżini rehber aña Mevlā

 3

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün

  Şeh müsā‘ade ruḫṣat verip niyāza bu şeb

  Denildi ḥāl-i dilim hep o dil-nüvāza bu şeb

  Olup bezimde ḫırāmān geldi reftāra bu şeb

  Çü sāye düşdü dil ol serv-i ser-firāza bu şeb

 4

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl

  Yā Rab dil-i bī-behreme sen merḥamet et

  Cürm ü günehim vāṣıta-i maġfiret et

  Ṭopraḳ başıma olmaz ise ihsānıñ

  Ḫākiyyetim iksīr ile hem-ḫāṣiyyet et

1-H 121a

2-H 121a

3-H 121a

4-H 121a, S 37b
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 5

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

  Yā Rab be-ḥaḳ-ı mu‘cize-i faḫr-i kā�ināt

  Ṣıddīḳ gibi ver baña ṣıdḳımda ṣebāt

  Evsāfıñı teẕkīr ede tā-be-ḥaşr

  Ḳabrimde ẓuhūr eyleyecek tāze nebāt

 6 

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

  Keştī-i kāma yā Rab 	aṭā-yı selāmet et

  Ḳandīlimi münevver-i nūr-i hidāyet et

  Eyyām olursa sāḥil-i maṭlab yaḳındır

  Bir rūzgār-ı tāze müsā‘id 	ināyet et

 7

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Yā Rab yed-i luṭfuñda heme fetḥ-i fütūḥ

  Ebvāb-ı murādātımı ḳıl sen meftūḥ

  Ver maṭlabımı k’olmaya vābeste aña

  Ṣabr-ı dil-i Eyyūb yāḫud müddet-i Nūḥ

 8

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

  Ṭūfāndan oldu keremiñ çāre-res-i Nūḥ

  Emvāta da sensin eden ‘Īsī-nefes-i rūḥ

  Ser-menzil-i in	āmıña sed olmadı 	isyān

  Her yüz sürene bārgehiñ olmada meftūḥ

5-H 121a 

6-H 121a 

7-H 121b, S 37a

8-H 121b
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 9

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Ey zübdesidir luṭfunuñ enfās-ı Mesīḥ

  Tā evc-i semā 	ālemi ḳıldıñ taṣḥīḥ

  Esmā-i şerīfiñ añılıp ḥasret ile

  Pür-‘uḳde-i dildir girihinde tesbīḥ

 10

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

  Ey māh gibi eyleyen eflāke ṣu‘ūd

  Ẕāt-ı keremiñ 	āleme bādī-i vücūd

  Bī-sāyelikle serv-i ḳadiñ āfāḳa

  Bildirmedir yegāneligiñ maḳṣūd

 11

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

  Mecbūr-i 	aşḳı olduġumu her gören bilir

  Bilmez o şūḫı bilmeyen ancaḳ bilen bilir

  İdmān-ı 	aşḳı gör ki Ḥanīfā ne çilledir

  Ḫamyāzesin o ḳaşı kemānıñ çeken bilir

 12

  Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

  Görüñüz ḳubbe-i kebūd içre

  Mihr ü meh kim cihānı devr eyler

  Ol iki meş‘al-i hidāyetdir

  Gösterir rāh-ı Ḥaḳḳı şām ü seḥer

9-H 121b, S 38a

10-H 121b

11-H 121b

12-H 121b
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 13

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

  Zeyn eyleyen evrāḳımı bād-ı keremiñdir

  Rūḥ-i çemenim ‘āṭıfet-i mültezemiñdir

  Sen merdümek-i dīdemi pā-māle şitāb et

  Bu rūy-i niyāzım hele vaḳf-ı ḳademiñdir

 14

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlün Fa� 

  Çeşmim naẓarıñ fikri ile pür-nemdir

  Ben ḳan dökerim aña o dem bu demdir

  Cām içsem eger ḫūn-i ciger olmada āh

  Beñzer ki derūnumda ḫulūṣum kemdir1 

 15

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl

  Ey luṭf u kerem issi Ġanī vü Settār

  Cürmüm ḳadar etme beni maḥrūḳa-i nār

  Ḥālim ki ḳılıp aḫsen-i ḥāle tebdīl

  Varlıḳ eẟeri yoḳluġa dāl olsa ne var

 16

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  A	dā elemi baġrımı ḫūn etmededir

  Yār ise dem-i ‘ayşını dūn etmededir

  Me�ẕūn-i cefādır ḫaṭ ile ol meh-i nev

  Dil ṭıflı daḫi meşḳ-i cünūn etmededir2 

13-H 122a 

14-H 122a, S 38a

1 aña: tā ki S / Beñzer: Kemdir S
15-H 122a, S 37b

16-H 122a, S 39a

2 ‘ayşını dūn: ‘ayşı füzūn S
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 17

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Yā Rab ne ḳadar etdim ise zenb ü ḳuṣūr

  Ṣūretde vü sīretde edip terk-i ḥużūr

  Luṭfuñ ile amān eyleme maġlūb-i ‘adū

  Ey Ġāfir ü Tevvāb u Ḫudāvend-i Ġayūr

 18

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

  Kendiniñ öz bendesiyim ol şeh-i Dārā-deriñ

  Gerçi çoḳ aḳvā delīl ile daḫi defterdedir

  İbtidā-yı ruḫṣatım būs-i rikāb-ı cūdına

  Kendiniñ iḥyā-yı luṭfu cāmi‘-i enverdedir

 19

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

  Şikence ḫvār-ı firāḳa ḥamūldür derler

  Sükūtı naṭıḳ-ı ḥüsn-i ḳabūldür derler

  Ġarībdir felegiñ sāz-kār-ı dā�iresi

  Maḳāmına göre ḍarbe uṣūldür derler1 

 20

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

  Rüşdüñ ey meh-rū 	aceb aḥvālime maḥrem midir

  Zārıma efġānıma sulṭānımız a‘lem midir

  Cān verir la	l-i lebiñ dil-mürdegān-ı fürḳate

  Bilmem ey ‘Īsī-nefes nuṭḳuñ Mesīḥā-dem midir

17-H 122a

18-H 122a, M 10b

19-H 122a, S 39b, M 10b

1 nātıķ-ı: meş‘ar-ı S; sāzkār-ı: naġmesāz-ı S
20-H 122a
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  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

  Reng-i sitemi ol ki ne dem pīrehen eyler

  Dārü’ş-şeref-i 	āşıḳı beytü’l-ḥazen eyler

  Ṣanma dil-i pür-tāba verir leẕẕet-i ṣoḥbet

  Ṭūṭī-veşim āyīnede meşḳ-i süḫan  eyler

 22

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün 

  Ey dürr-i girān-māye-i ḳadr-i yem-i dād

  Taḳdīr-i Ḫudā hem-reh-i tedbīr-i tü bād

  Bī-behre-i feyż eylemediñ bir ferdi

  Kim dergehiñe dense revā bāb-ı murād

 23

  Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

  Ey ki luṭfuñ medār-ı re�fetdir

  Cilve-gāhım maḳām-ı ḥayretdir

  Ekmeden biçmeden bu mezra‘ada

  Ḥāṣılım ḥāṣılı nedāmetdir

 24

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

  Evvel ister fikret-i dil ṣoñradan sūd eylemez

  ‘Āḳılıñ endīşesi bir kārı bih-būd eylemez

  Sen kemān-veş etmediñ taḳdīre ḳaddin ser-fürū

  Tīr-i dil-ḫvāhıñ anıñ-çün meyl-i maḳṣūd eylemez

21-H 122a

22-H 122a * 

23-H 122b, S 38b  

24-H 122b
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  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Her bir nefesiñ bā	iẟ-i iḥyā biliriz

  Biz kim sizi hem-nuṭḳ-i Mesīḥā biliriz

  Biz her ne ḳadar ḳālib-i fersūde isek

  Kūyuñ ṣanema Ka	be-i ‘ulyā biliriz

 26

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

  Bāġ-ı ḫayālime güẕer etsin nesīm-i feyż

  Dest-i kemālime eẟer etsin nesīm-i feyż

  Yā Rab 	ināyet eyle bahār-ı hidāyetiñ

  Ṣaḥn-ı derūnu sebz ü ter etsin nesīm-i feyż

 27

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Naḳdīne-i evḳātım olup cümle telef

  Oldu güherim mā-sebaḳ-i seng ü ḥaẕef

  Dūşumda ola luṭfuñ ile yā Rabbi

  �evb-i ẕülülüm ḫil‘at-i i‘zāz ü şeref

 28

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fa� 

  Taḳlīdim edip ya	nī ḳarīn-i taḥkīḳ

  Da‘vātımı ḳıl semt-i ḳabūle tesvīḳ

  Geldim ḳapuña şimdi be-feyż-i küremā

  Efkār-ı dil Allāhu veliyyü’t-tevfīḳ

25-H 122b

26-H 123a

27-H 123a, S 38b

28-H 123a, S 37b
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  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Dāġım benim āzürdesidir merheminiñ

  Bilmezsen eger ḥālini ben müdġamınıñ

  Ḥumretle görelden dil o hūn-rīz gözüñ

  Ḥaḳ birine biñ verdi anıñda deminiñ
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  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Ey ẕerre degil kevkebe-i mihr-i felek

  Pervānesidir perteviniñ ins ü melek

  Çift eylemedi Rabb-i aḥad ḳudret ile

  Bir sāye daḫi aña naẓīr olmaya tek

 31

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fā� 

  Seylābını tā key mey-i āl eylersiñ

  Ol serv-i ḳad-i naḫvete dāl eylersiñ

  Yoḳ ḳayd-ı tesellīsi ġam-ı perçeminiñ

  Ey dil daḫi ümmīd-i viṣāl eylersiñ

 32

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlün Fā� 

  Āmāl seniñ münḥaṣır fermānıñ

  Ey ẕī’l-kerem iḥsān seniñ iḥsānıñ

  Luṭf u kerem et ḳaṣd-ı derūnum maḥżā

  Ṭūl-i emele vaḳti mi var dünyānıñ

29-H 123a, S 38a

30-H 123a, S 38a 

31-H 123a, S 39a

32-H 123b, S 38b
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  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ūl 

  Ey ḫaṭ-ı nev ne mübārek ḳademiñ var seniñ

  	Āşıḳ-ı zāre vücūh-i keremiñ var seniñ

  Ruḫṣat-ı nāleñe ey ney ḥadd olmaz mı meger

  Ḥālet-i 	aşḳ ile bir başḳa demiñ var seniñ

 34

  Mef�ūlü Fā�ilātün Mefā�īlü Fā�ilün 

  Ḫoy-gerde-i leṭāfet iken sīm gerdeniñ

  Kimdir bu āb ü tāb ile gülçīn-i gülşeniñ

  Etme Ḥanīf-i zāra ḫayālini gel dirīġ

  Ḫursendim ‘aks-i ḥüsnüñe āyīne-veş seniñ

 35

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

  Ḫalāṣına diliñ idbār-ı ye�s-i miḥnetden

  Faḳīre merḥamet ü luṭfunu keẟīr etdiñ

  Mu‘ammer eyleye Ḥaḳ ṣadr-ı devletiñde seni

  ‘İnāyetiñle Ḥanīf ’i şeref-peẕīr etdiñ

 36

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

  Ḥaḳḳımda ey ‘atāsı çoḳ Allāhu zü’l-celāl

  Etdirme ben fütādeyi a	dāya pāymāl

  Dünyā vü āḫiretde 	aṭā ḳıl 	ināyet et

  İn‘ām-ı bī-zevāl ile iḳbāl-i ber-kemāl

33-H 123b

34-H 123b

35-H 123b
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  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlün 

  Yā Rab baña luṭf eyle 	ināyet ḳıl

  Reh-bīnimizi nūr-i hidāyet ḳıl

  Yā Rab baña peymāne-i şevkiñ ver

  Keyfiyyet-i 	aşḳıñ ile pür-ḥālet ḳıl

 38

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Allāh ḳoma böyle beni pür-ḥüẕn-i melāl

  Luṭf eyle cemāliñ be-ḥaḳḳ-ı ism-i Celāl

  Sen ṭur baḳalım ġayret-i Mevlā ne yapar

  Ben Ḥaḳ diyem a	dā diye yā māl ü menāl

 39

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlün Fā� 

  Fetḥ olmayıcaḳ uḳde-i rāz-ı mektūm

  Ḥāl-i dil-i āşüftem olur mı ma‘lūm

  Īmānım anıñ üstünedir vallāhi

  Allāh diyen bir nefes olmaz maḥrūm

 40

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Yāriñ ḫaber-i sıḥḥatini söyleyene

  Cān nāmına bir müjde-i şāyān veririm

  Bīmārıyam ol rūḥ-i revān ṣāġ olsun

  Ol ḫasta olursa vāy ki ben cān veririm

37-H 123b 

38-H 123b 

39-H 124a, H 38a 

40-H 124a
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  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Ey bārgehi maḳsem-i erzāḳ-ı enām

  Luṭf u keremiñ münḥaṣır-ı ḫās u ‘avām

  Mevlāya teveccüh ṣaḳın olmaz żāyi‘

  Allah diyen elbetde olur nā�il-i kām

 42

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Kilk-i terimi vaż‘ına terġīb edeyim

  Evrāḳımı medḥiñ ile teẕhīb edeyim

  Şi‘r olmuş idi ḥayli zamāndır metrūk

  Maṭlūb ise bir başḳaca tertīb edeyim

 43

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

  Bakıp bu zāde-i ṭab	-ı Ḥanīfā-yı du	ā-gūya

  Eger şāyān-ı ‘ayn-ı i‘tibār olmuşsa sulṭānım

  ‘İnāyet ḳıl mükāfāt ile ḫandān eyle ben zārı

  Getirdim ḫāk-i pāy-i devlete tertīb-i dīvānım

 44

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

  Göñül āyīnesini 	aşḳ-ile menḳūş edelim

  Dil-i āzādeyi bir ḳayda daḫi dūş edelim

  Bıraġıp meygedeye ḫırḳa ile destārı

  Dil-i miḥnet-zedeyi biz de ‘abā-pūş edelim

41-H 124a, S 38b 

42-H 124a, M 2b

43-H 124a

44-H 124a 
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  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlün Fā� 

  Sevdim seni biñ cān-ile ey cānānım

  ‘Afv eyle ḫulūṣ ise eger 	isyānım

  Degdi seriñ āsmāna serkeşlikden

  Yerden göge dek baña yazıḳ sulṭānım

 46

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

  Olmaz idim ġubār-ı rehiñ lāyıḳ olmasam

  Böyle figān eder mi idim 	āşıḳ olmasam

  Kiẕbim ‘ayān olurdu Ḥanīfā ‘ale’s-seḥer

  Mihr-i ḫulūṣa ṣubḥ gibi ṣādıḳ olmasam

 47

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

  Şimdi teklīfi Ḥanīfā ḳulunuñ sulṭānım

  Bilirim ḥażretiñe sıḳlet-i mālā-yülzem

  Līk devletlüde ḫāṭır göñül olmaz derler

  Bunu fikr eyleyerek geldim eyā kān-ı kerem

 48

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

  Benim sensin medār-ı şöhretim sermāye-i faḫrım

  Ḫudā eksüklügüñ göstermesin hemvāre sulṭānım

  Ḥanīfā’ya felek çoḳ gördü bildim himmetiñ āḫir

  Muḳadder bu imiş bunda benim yoḳ cürm ü 	iṣyānım

45-H 124b

46-H 124b

47-H 124b

48-H 124b
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  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

  Hemīşe ġonca-i kām-ı diliñ küşād olsun

  Hezār-ı bülbül aña ḫāliṣü’l-fu�ād olsun

  Murādı üzre Ḥanīfā’yı ber-murād etsin

  ‘İnāyetiñ keremiñ devletiñ ziyād olsun

 50

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

  Olunan sa‘y rıżāullāha

  Cümle şāyān-ter-i ecr olsun

  Her günüñ ‘ıyd ile hem-reng olup

  Her geceñ ḳadr ile hem-ḳadr olsun

 51

  Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

  Māye-i iftiḫārımız sensin

  Bā	iẟ-i iştihārımız sensin

  Ḥaḳ Te	ālā ṣafāñı dā�im ede

  Bādi-i i‘tibārımız sensin

 52

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

  Etdim ferāġ baḫt ile ceng ü cidālden

  Geldi fütūr-i beyhūde ṣarf-ı ḫayālden

  Yoḳ ḳayd-ı vaṣlı var ġam-ı hecriyle ẕevḳimiz

  Ser-rişte-i ümīdi kesip iḥtimālden

49-H 124b

50-H 124b 

51-H 125a

52-H 125a



TENKİTLİ METİN 354

 53

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

  Ümmet-i mücrimiñ ümmīd [ü] penāhı sensin

  Eyleyen muġtenem-i luṭf-i İlāhī sensin

  N’ola her bed güheri şefḳatiñ altun etse

  Eyleyen mūriẟ-i iksīr giyāhı sensin

 54

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

  Hemīşe cūd-i vücūd-i kerīmiñ 	ālemde

  Sipihr-i 	izzet ü iḳbāle āftāb olsun

  Ḥanīf-i zārıñı gözden düşürme sulṭānım

  Saña kul olmaġ-ıla dehre kām-yāb olsun

 55

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün 

  Açıldıḳça der-i vālāsı bu nev ḳaṣr-ı zerkārıñ

  Ḳudūm-i ḥażret-i sulṭāna çeşm-i intiẓār olsun

  Ne dem tenvīr ederse maḳdemi şevketlü ḫünkārıñ

  Fürūġ-ı kevkebi mihr ü mehe pertev-niẟār olsun

 56

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

  Cihāna ḫāk-i rehiñ kühl-i İṣfaḥān olsun

  Du	ā-yı devletiñ eẕkār-ı ins ü cān olsun

  Yeñi çerāġını eski serāda eskitme

  Efendim olduġuñuz bāri rāygān olsun

53-H 125a

54-H 125a

55-H 125a, Ü 14a

56-H 125a
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  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

  Zaḫm-ı ġamzeñdir bu ṣaḥn-ı sīnemi gülzār eden

  Hecr-i çeşm-i nergisiñdir ḫāṭırım bīmār eden

  Hep fiġān-ı nālemiñ dūd-i siyāhıdır benim

  Gülşen-i derd ü ġam ü hicrānı sünbül-zār eden

 58

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Bir lāle-ruḫuñ derdi edip baġrımı ḫūn

  Bir demde baña urmada biñ dāġ-ı derūn

  Luṭf eyle ḳarīben ṭalebim eyle 	aṭā

  Yā Rabbi bilirsin edemem ṣabr u sükūn

 59

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Ey mā-ḥaṣal-i 	ömrüm olan āh ü fiġān

  Yoḳ sīnede te�ẟīre meger tāb u tüvān

  Tīrim olaraḳ baḥr-i serāba mā�il

  Ḳaldı ten ü zārımda hemen ḳuru nişān1 

 60

  Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

  Ey ki Vehhāb-ı ẕ’ül-	aṭāsın sen

  ‘Alimü’s-sırri ve’l-ḫafāsın sen

  Ḳaldı derd-i derūn şefḳatine

  Ḫāliḳu’d-dā�i ve’d-devāsın sen

57-H 125a

58-H 125b, S 39a 

59-H 125b, S 37b

1 nişān: lisān S
60-H 125b, S 38b
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  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

  Çekdiri boylı balıḳ etli o ḳalyon kıçlı

  O ḳapūdān güzeli oldu dile mevc-efgen

  Ger necāt ister iseñ lücce-i ġamdan ey dil

  Gel onuñ ardına düş yoḫsa ki ḥāżır ḳorṣan
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  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlün Fā� 

  Yā Rab nem-i luṭfuñla dü-	ālem memlū

  Āb-ı ruḫumu eyleme rīzān her sū

  Leb-teşne ḳoma sen bu dil-i sūzānım

  Sīrāb iken elṭāf-ı cemīliñle ḳamu1
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  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlün Fā�

  Yā Rab dil-i nā-kāmımı bā-kām eyle

  Düşmen ḥased etdikçe sen ikrām eyle

  Fetḥ eyle murādım ki verip anlara kesr

  A	dāmı İlāhī benim i‘dām eyle2 

 64

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl

  Yā Rab baḳılırsa eger 	iṣyānımıza

  Yoḳ ḳatre tesellī dil-i sūzānımıza

  Ve’l-ḥāṣılı bād-ı keremiñ esmez ise

  Āteş dökülür ḫırmen-i sāmānımıza

61-H 125b

62-H 125b, S 37a

63-H 125b, S 37b 

2 bā-kām: ber-kām S *
64-H 126a, S 37a
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  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

  Yā Rabb feyż-i vaḳt-i seḥergāh ḥaḳḳına

  Çün māh-ı dīde-i dil-i āgāh ḥaḳḳına

  Ḳıl āşinā-yı saḳf-ı icābet niyāzımı

  Her bir şerār-ı nāle-i cāngāh ḥaḳḳına

 66

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilātü 

  Yā Rabbi medd-i āh-ı sehergāh 	aşḳına

  Serkeş civān-ı vüs‘at-i kūtāh 	aşḳına

  Efgende-	abd-i dergehinim ser-firāz ḳıl

  Ta‘n-ı meẕemmet-āver-i eşbāh 	aşḳına

 67

  Mefā�ilün Fe�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

  Bilir murādımı dilber lisāna gelmese de

  Nigāhım etmede īmā zebāna gelmese de

  Göñül ḫayāl-i hevā-yı viṣāli ṣayd eder

  O şāhbāz-ı ḥüsn āşiyāna gelmese de

 68

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün 

  Seyr edip ‘aks-i ruḫuñ cām-ı ṣafā-memlūda

  Ẕevḳ-i mehtāb edelim biz de kenār-ı cūda

  Ey dil-efrūz-i nihāl-i çemen-i fikr-i Ḥanīf

  Olalım biz daḫi sāyeñde seniñ āsūde

65-H 126a

66-H 126a 

67-H 126a

68-H 126a
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 69

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlün Fā� 

  Bir çāresizim feyżiñi iḥsān eyle

  Derd-i dilime luṭf ile dermān eyle

  Yā Rab ne yaman ḫār ile bīzār oldum

  Luṭf et gül-i maḳṣūdumu ḫandān eyle

 70

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlün Fā� 

  Bir 	ahdi yalan kāfir-i bed-peymānın

  Oldu dil-i dīvāne esīri eyvāh

  Ṣan perde olur aña ḫusūf-i baḫtım

  Tā ṣubḥa degin bekleseler ṭoġmaz o māh

 71

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  	Aşḳ öyle mi 	uşşāḳı ḥamūl eylemeye

  Erbābını fermānına ḳul eylemeye

  Eşkimle eder yāre-i sīnem ülfet

  Gökden ne iner ki yer ḳabūl eylemeye

 72

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün 

  Luṭf eyle baḳ niyāz-ı dil-i müstemendime

  Olsun fedā yolunda bu cānım efendime

  Kurbānı olmaġa can atarsam Ḥanīf eger

  Kim ġam çekerdi kendi yapışsa kemendime

69-H 126a

70-H 126b

71-H 126b, M 10b

72-H 126b
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  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

  Dürr-i yektā gibi şimdi ḫāme-i āteş-zebān

  Buldu bir mażmun-i vālā sāḥil-i ta‘bīrde

  Feyż-i nuṭḳ-i pādişāh-ı 	ālemi eyle ḳıyās

  Żıdd iken āteşle ābı cem‘ eder te�ẟīrde

 74

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Ben gül demege ḳorḳaram ol gül-bedene

  Bülbül düşürür belki dehenden dehene

  Ṣadberg gibi pārelenir ceyb-i ḳarār

  Gelsin hele ol ḳāmet-i zībā çemene

 75

  Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilātün Fā�ilün 

  Hażret-i Sulṭān Maḥmūd-i mu	allā-salṭanat

  Emr edip ḳandīliniñ iḥyā içün taḥvīlini

  Cāmi‘-i luṭfundan etdi şöyle pertev iḳtibās

  Yaḳdı şem‘-i cevdeti ḫayr ü eẟer ḳandīlini

 76

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl 

  Bīgāne ṣafāyım ġamına yār olalı

  Gün görmedim ol māha giriftār olalı

  Manṣūr-i ẓafer-yāb-ı sipāhī-i ġamım

  Gīsūlarınıñ dārına berdār olalı

73-H 126b

74-H 126b

75-H 126b, M 10b  

76-H 126b, S 39a
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 77

  Fā�ilātün Mefā�ilün Fe�ilün 

  Fürḳatiñle göñül nizār oldu

  Başıma çarḫ kīne-dār oldu

  Cümle dāġ-ı dil-i Ḥanīfā kim

  Luṭfuna çeşm-i intiẓār oldu

77-H 127a
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 EBYĀT1

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 1 Ey eden ḫāk-i Ḥarīm-i Haremeyn’i tevḳīr

  Ola luṭfuñla mübeşşir iki 	ālemde beşīr

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 2 Aldı elimden āh o civān iḫtiyārımı

  Bī-māye ḳoydu mā-ḥasal-i intiẓārımı

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 3 Būse-i ‘Īsī-i la	liñ beni etdi iḥyā

  Zādehullāhu Te‘ālā ve teḳaddes ebedā

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 4 Nigāh-ı iltifātıñ 	āşıḳ-ı miskīne iḥsāndır

  O iḥsāna baḳılsa ben ḳuluñ ġāyetle şāyāndır

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlün Fā�

 5 Bir kez ḳadem-i pākini taḳbīl etsem

  Aḥvāl-i be-sāmānımı tafṣīl etsem

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 6 Ḳaçan ki āb ü tāb-ı rūy-i dilber artar eksilmez

  O demlerdir ki eşk-i çeşm-i terler artar eksilmez

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 7 Ḫaṭ bozdu bāġ-ı ḥüsnünü bir aya ḳalmadı

  Ol meh-veşimde nāz edecek māye ḳalmadı

  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 8 Seyr etdi dāġ-ı sīne-i ḥasret-nişānımı

  Gördü sipend-i āteş-i dūd-ı nihānımı

1 EBYÂT Bölümü: H nüshasında 128a/b’de  20. beyit hariç bütün beyitler mevcut; Ü nüshasında 44a/b’de  9, 
10, 11, 12 ve 13. beyitler kayıtlı; S nüshasında 40a’da  2, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 ve 20. beyitler mevcut; 
M nüshasında 10b/11a’da  6, 15,16,17,18,19. beyitler kayıtlıdır.



TENKİTLİ METİN 362

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 9 Āzāde iken ġā�ile-i fikr-i rehādan

  Çoḳ dāma düşürdü ḫaṭuñ 	uşşāḳı cefādan

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl

 10 Ol şūḫ-ı ḫaṭ-āverde olup tāze tırāş

  Aldı yine 	āşıḳlarını ḳayd-ı telāş

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 11 Al cāme geyip ḳaṣd ile ol ġamze-i ḫūnī

  Öldürse gerek gördügü 	uşşāḳ-ı zebūnu

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 12 Şevvāle meh-i rūze olup ya	nī ḳafādār

  Ḫuddāma boġaz ṭoḳluġunu eylemez iẓhār

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 13 Naṣıl ādem diyeyim āh o perī-peykere ben

  Çarpılır cünbiş-i eṭvārını bir kerre gören

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūl

 14 Yā Rab be-āyāt-ı Rasūlü’ẟ-ẟaḳaleyn

  Ḳıl sa‘yümi bādī-i ṣafā-yı Ḥaremeyn

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 15 Temāşā eyleyip ‘ar‘ar demiş ki ḳāmet-i yāra

  Ḳıyāmetler ḳopar teşrīf ederse ṣaḥn-ı gülzāra

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 16 Miyān-ı yāri ḳoçdum leblerinden būse-çīn oldum

  Bi-ḥamdillah ki şimdi derd ü miḥnetden emīn oldum

  Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün Mefā�īlün

 17 Şu‘ā-i meh o şūḫa eylesin bir pīrehen ilbās

  Vücūd-i nāzüki tek olmasın āzürde-i kirbās
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  Mef�ūlü Fā�ilātü Mefā�īlü Fā�ilün

 18 Āyā ḫarīm-i kūyuna yāriñ girer miyiz

  Bilmem bu devlete ‘acabā biz erer miyiz

  Mef�ūlü Mefā�īlü Mefā�īlü Fe�ūlün

 19 Ey ṭurra sen ol şūḫa ḳafādār olamazsın

  Zülfü gibi bir yār-ı hevādār olamazsın

  Fe�ilātün Fe�ilātün Fe�ilün

 20 Ne ḳadar ẕātı degilse şāyān

  Maẓhar-ı luṭf ola Dervīş ‘Oẟmān



TENKİTLİ METİN 364

 1

  Teşvīk-nāme 

  Der-Sitāyiş-i Ḥażret-i Pādişāh-ı �ālem-penāh Ebbedullahu ve 

  Ebḳāhu

  Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün1 

 1 Ey ḥikmeti çoḳ Ḫudā-yı ḳādir

  Her levḥada ḳudretiñ meẓāhir

 2 Bād-ı seḥere edip 	ināyet

  Etdiñ anı mūriẟ-i leṭāfet

 3 ‘Īsā gibi cān verip cihāna

  Çün Ḥıżr erişdi küştegāna

 4 Verdi çemene ḥayāt-ı cāvīd

  Gülzārı düzüp çü bezm-i Cemşīd

 5 Maṣnū‘un olup cihāna meşhūd

  Bir bergde biñ ṣunū‘ mevcūd

 6 Murġān bulup dem-i ‘icāzet

  Tesbīḥe eder hemān sür‘at

 7 Elṭāfıñ edip senin Ḫudāyā

  Mefrūş-i cihāna sebz-i kemḫā

 8 Her naḫl ki çeşmegāha döndü

  Nāmerd-i ġamıñ ocaġı söndü

 9 Sīrāb edip cihānı şebnem

  Gūyā dem-i ‘ıyde erdi 	ālem

 10 Eṭfāl gibi açıldı lāle

  Ḫum ḫasta yatar döner piyāle

 11 Bir nüsḫa olup çemende her berg

  Levn-i keremiñle oldu hem-reng

 12 Sensin eden ‘andelībi nālān

  Verd-i çemeni hemīşe ḫandān

1 H 129b
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 2

  Der Na�t-ı Şerīf-i Ḫvāce-i Kā�ināt �Aleyhi Efḍalü’t-Taḥiyyāt

  Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün1

 1 Ey maḥrem-i Ḥaḳ olan cenābı

  Sensin dü cihānıñ āb u tābı

 2 Buldu ḳademiñle ey müşeffa‘

  Bāġ-ı dü-cihān füyūż-i enfa‘

 3 Teşrīfiñ olup hemīşe maḳsūd

  Ḫalḳ eylemeden cihānı ma‘būd

 4 Destinde ‘aṣā olup hüveydā

  Bekler ḳapuñu cenāb-ı Mūsā

 5 Elṭāfıñ olup cihāna şāmil

  Ḫūrşīd yanar deriñde ḳandīl

 6 Ger olmasa ḫiẕmetiñde dā�im

  Mihr olmaz idi felekde ḳā�im

 7 Sen muḥterem olduġun zamānda

  Yoġ idi vücūd meger cihānda

 8 Olmuşdu saña dü bāb meftūḥ

  Ma	dūm iken peyām-ı zī-rūḥ

 9 Ey dergehi melce-i melā�ik

  Aḥkāmına dü cihān sālik

 10 Maḫlūḳa olup ṣalātıñ evrād

  Fermānıña ins ü cān münḳād

 11 Ey ṣā‘id-i taḫtgāh-ı Mi‘rāc

  Elṭāfıña 	ālem oldu muḥtāc

 12 Ḥaḳdan ola saña yā Muḥammed

  Tā vaḳt-i seḥer ṣalāt-ı bī-ḥad

2 H 129b
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 3

  Der Medḥ-i Ḥażret-i Pādişāh-ı �Ālem-penāh Ebbedehullāhu

  Te�ālā ve Ebḳāhu

  Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün1

 1 Ey pādişeh-i serīr-i şevket

  Ey dāver-i meşra‘-ı kerāmet

 2 Hem şāh u hem velīsin el-ḥaḳ

  Verdi keremiñ cihāna revnaḳ

 3 Devriñde olup cihān eymen

  Her gūşe olup miẟāl-i gülşen

 4 Allāh ede sürūruñ efzūn

  Evḳātıñ ola ṣafāya maḳrūn

 5 Feyżiñle gelip dem-i meserret

  Hengām-ı ṣafā zamān-ı ‘işret

 6 Gülzāra ṣalın miẟāl-i ‘ar‘ar

  Bekler o güzergehiñ ṣanavber

 7 Ey bā	iẟ-i āb u tāb-ı devrān

  Teşrīfiñe muntaẓır nihālān

 8 Ey şāh-ı cihān-ı ma	delet-gīr

  Ey naẓrası kīmyā-yı iksīr

 9 Her vaḳti bahār eder nigāhıñ 

  Her murġı hezār eder nigāhıñ 

 10 Ey maṭla‘ı ‘ayş ü ẕevḳe māye

  Gülzāra ṣalıp çü serv sāye

 11 Nāz-ile çemenistāna ‘azm et

  ‘Anḳā-yı feraḥ-şikārı cezm et

 12 Maḳdūmuñ olup rehīn-i ‘işret

  Aḫlāḳıñ ola hemān meserret

3 H 130a
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 4

  Der-Ḫıtāb-ı Hevā-yı Bahār-ı Ḫuceste-āẟār 

  Ber-Ṭarīḳ-i İ�tibār

  Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün1 

 1 Ey maḳdemi inşirāḥa bā	iẟ

  Verdiñ feleġe hezār ḥavādiẟ

 2 Ey maḥż-ı 	ināyet-i Ḫudāvend

  Muṭriblere çaldıran nihāvend

 3 Sensin el-ān iḫtiyārı cebrī

  Güm-geşte eden ḳarār ü ṣabrı

 4 Sen dilleri bī-ḳarār edersin

  Āşüfteleri bîzār edersin

 5 Pür-zīb kılıp felek cihānı

  ‘İşret demidir feraḥ zamānı

 6 Zār eyleyip ‘andelīb-i zārı

  Āşüftelere ḳomaz ḳarārı

 7 Meclis düzülüp kemāle erdi

  Sāḳī ayaġıñ feraḥ getirdi

 8 Hecr-ile demim fiġān olupdur

  Sensiz işimiz yaman olupdur

 9 	Ālem ki ṣafā ile boyandı

  Nergis gözünü açıp uyandı

 10 Sāḳī bize dil-rübālıḳ eyle

  Vaḥşet yeter āşinālıḳ eyle

 11 Hep bāda verip ġam ü firāḳı

  İcrā edelim hemān mezākı

 12 Ben söyleyeyim hemīşe ḥālim

  Sen diñle birer birer be ẓālim

4 H 130b
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 5

  Ġazel-i Bī-bedel 

  Der-Ḫitāb-kerden-i Sāḳī-i Meserret-telāḳī

  Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün1 

 1 Bu cevri ki her zamān edersin

  Kār-ı dilimi fiġān edersin

 2 Bu ḥüsnüñ eger ḳalırsa böyle

  Yaḫşıları da yaman edersin

 3 İ‘cāz-ı leṭāfetiñle āḫir

  Çoḳ kāfiri müslümān edersin

 4 	Ālemde bu āteşīn leb-ile

  Bir demde hezār ḳan edersin

 5 Kendi başınıñ selāmetiyçün

  Sen bizi daḫi kemān edersin

 6 Ḫavfım ki budur ḫaṭ-ı ruḫuñla

  Esrārımı hep ‘ayān edersin

 7 Sen kim bu gidişle ey perī-ruḫ

  Her bendeñi kāmrān edersin

 8 Hicrānıñ ile amān sāḳī

  Bu dīdemi ḫūn-feşān edersin

 9 Sāḳī bu leṭāfet-i ruḫuñla

  Sen meclisi gülsitān edersin

 10 Sen kim nigeh-i dü çeşm-i mestiñ

  Fermānına tercümān edersin

 11 Gel mā-melekiñ ṣafāya beẕl et

  Ne fā�ide ne ziyān edersin

5 H 131a
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 6

  Teşvīḳ-i Teşrīf-i Şerīf be-Sāḥil-ḫāne-i Ṭopḳapısı

  Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün1

 1 Ey dergehi mültecā-yı 	ālem

  Ey ḫāk-i rehi sevād-ı a‘ẓam

 2 Feyż-i himemiñ edip sirāyet

  Açıldı hevā bulup leṭāfet

 3 Çāk eyledi nāfesin çemende

  Hicrānıñ ile ṭufeyl-i ġonca

 4 Ey pādişeh-i melāẕ-ı ümmet

  Ḳıl seyr-i çemenistāna raġbet

 5 Sensin bu gün 	āleme Süleymān

  Fermānber olursa n’ola murġān

 6 Eylerse n’ola seḥerde feryād

  Murġān eder du	āñı evrād

 7 Ey yek naẓarı cihāna raḥmet

  Feyżiñ verir 	āleme ṭarāvet

 8 Sen bir şeh-i ma	delet-züdāsın

  Kim maḥż-ı 	ināyet-i Ḫudāsıñ

 9 Eşcār dönüp o naḫl-i sūra

  Dīvān ṭurur meger ḥużūra

 10 Gel Topkapısındaki ḳuṣūrā

  Ver zīnet o me�men-i sürūra

 11 Mesbūḳ degil naẓīri ḥaḳḳā

  Āyīnede de degil hüveydā

 12 Ey ‘āṭıfet-i Ḫudā-yı Bī-çūn

  Evḳātıñ ola ṣafāya maḳrūn

6 H 131b
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 7

  Teşvīḳ-i Teşrīf-i Şerīf be-Sāḥilḫāne-i Beşikṭaş

  Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün1 

 1 Ey āb-ı ruḫ-ı şehān-ı devrān

  Ey mā-ḥaṣal-ı zamān-ı devrān

 2 Eyyām-ı bahār ‘aḳıllar aldı

  Geşt-i çemeniñ zamānı geldi

 3 Hengām-ı şitā zamānı geçdi

  Germī-i hevā göñüller açdı

 4 Feyż-i keremiñ yine saçıldı

  Nevrūz erişip bahār açıldı

 5 Ey maṭla‘-ı neyyir-i 	adālet

  Eyle çemeni miẟāl-i cennet

 6 ‘Arż-ı ḳadem et çemensitāna

  Reşk ede İrem o gülsitāna

 7 Ey bārgehi cihāna me�men

  Demdir ṣalınıp et ‘azm-i gülşen

 8 Hecriñle ḳuṣūrī-i Beşikṭāş

  Fevvāre-i dīdeden döker yaş

 9 Hicrānıñ ile niçe zamāndır

  Ol ḥub-zedeniñ işi yamāndır

 10 Teşrīfiñe intiẓārı vardır 

  Bu kārda ıżṭırārı vardır 

 11 Rūyuna gülāb-ı ter ṣaçılsın

  Dervāze-i ṭāli	i açılsın

 12 Ey pādişeh-i ḫuceste-ḫaṣlet

  Evḳātıñ ola dem-i meserret

7 H 132a
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 8

  Teşvīḳ-i Teşrīf-i Şerīf be-Sāḥil-ḫāne-i Ḳaraaġaç

  Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün1 
 1 Ey pādişeh-i ḫuceste-ḫaṣlet

  Ẓıll-i kerem-i Ḫudā-yı 	izzet

 2 Feyżiñle erer cihāna nevrūz

  Vaṣfıñdır olan ṣadā-yı dil-sūz

 3 ‘Avn-i Ḥaḳ ola nigāhbānıñ

  Āsāyişisin bütün cihānıñ

 4 Sen melce-i cümle-i cihānıñ

  Kim āb-ı ruḫ-ı ḫalīfe gānıñ

 5 Ey pādişeh-i cihān-ārā

  Etseñ n’ola gülşeni temāşā

 6 Bāġ-ı ṭaraba verip leṭāfet

  Eyle çemeni miẟāl-i cennet

 7 Teşrīfiñ içün çeker firāḳı

  Āyā ne zamān olur mülāḳī

 8 Demdir Ḳaraaġaç olursa me�men

  Hünkārım edip çerāġ-ı rūşen

 9 Ey şāh-ı şehān-ı mülk-i dünyā

  Ol maṭla‘ı ḳıl revān-efzā

 10 Teşrīfiñ umar ‘aşiyy-i ebkār

  Ol ni‘mete ḳıl anı sezā-vār 

 11 Sen ġonca-i gülşen-i İremsin

  Bir pādişeh-i cihān-keremsin

 12 Ey 	ālemiñ āb ü tāb-ı baḫşı

  Aḥkāmıñ eder yamanı yaḫşı

 

8 H 132b
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 9

  Teşvīḳ-i Teşrīf-i Şerīf be-Sāḥil-ḫāne-i Beglerbegi

  Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün1 

 1 Ey pādişeh-i 	adālet-āyīn

  Etdiñ bu çemensitānı tezyīn

 2 Bāġ-ı ṭaraba feraḥ-fezā ol

  Āyīne gibi ṣafā-nümā ol

 3 Ey dāver-i mültecā-yı devrān

  Teşrīfiñe muntaẓır gülistān

 4 Gel eyle çemensitāna teşrīf

  Eyle ḳademiñle anı talṭīf

 5 Feyż-i keremiñ bahāra beñzer

  Her murġ-ı deriñ hezāra beñzer

 6 Sensin olan āb u tāb-ı dünyā

  Gel eyle çemensitānı iḥyā

 7 Ey dürr-i girān-bahā-yı 	ālem

  Olsun ḳademiñle bāġ ḥurrem

 8 ‘Arż-ı ḳadem et çemensitāna

  Bulsun şerefe cihān bahāne

 9 Ey şevketi 	āleme nümāniş

  Verdiñ bu çemensitāna tābiş

 10 Beglerbegi ḳaṣr-ı cān-fezāsı

  Hicrānınıñ oldu mübtelāsı

 11 Güm-geşte edelden iḫtiyārı

  Her şām ü seḥer fiġān kārı

 12 Hengām-ı demiñ olup ziyāde

  Dā�im ol 	ināyet-i Ḫudā’da

9 H 132b
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 10

  Du�ā-yı Devām-ı Devlet-i Ḥażret-i Pādişāh-ı �Ālem-penāh

  Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün1 

 1 Yā 	ālim-i sırr ve’l-ḫafiyyāt

  Yā vāḥid-i ḳāżi-i mürādāt

 2 Yā mālik-i mülk-i lā-yezālī

  Şāyān-ı ḫıṭāb-ı zü’l-celālī

 3 Ḳıl pādişeh-i cihānı yā Rab

  Güller gibice küşāde-meşreb

 4 Ḳıl luṭfuñu kā�ināta dā�im

  Ḥükmünde ola cihān kā�im

 5 Fermānı olup cihāna cārī

  	Ālemleriñ ola şehriyārı

 6 A	dāsını ḳıl hemīşe maḳhūr

  Ḳıl seyfini ber-cihān manṣūr

 7 Tā neşv ü nemā bula bu gülşen

  Fermānı ede cihānı eymen

 8 Yā Rab ḳıl anı hemīşe mesrūr

  Emrine ola cihān mecbūr

 9 Yā Rab be-ḥaḳ-ı Rasūl-i muḫtār

  Yā Rab be-ḥaḳ-ı ṣafā-yı ebrār

 10 Yā Rab be-ḥaḳḳ-ı cenāb-ı Aḥmed

  Ol dāver-i dīni ḳıl mü�eyyed

 11 Ver devlet ile aña devāmı

  Emriyle bula cihān niẓāmı

 12 Aḥkāmına beste ḳıl sürūru

  Devrinde ede cihān ḥużūru

10 H 133a
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 11

  Ḫātime-i Teşvīḳ-nāme-i Meymenet �Āllāme

  Mef�ūlü Mefā�ilün Fe�ūlün1 

 1 Ey maḳdem-i bā	iẟ-i emānī

  Āsūde eden bütün cihānı

 2 Geldi süḫanım netīce buldu

  Kim şerm ile çeşm-i cān ṭoldu

 3 	Arż etdim anı velī ḥużūra

  Tā ḳılmayasın nażar ḳuṣūra

 4 Tā vaḳt-i ḥaşir Cenāb-ı Bārī

  Medḥinde ede Ḥanīf-i zārı

 5 Ey ḥażret-i pādişāh-ı manṣūr

  Ḳıl çeşm-i 	ināyetiñle manẓūr

 6 Ey pādişeh-i mekārim-ālūd

  Ed‘iyyen olup cihāna mevrūd

 7 Ḳıl zeyl-i 	ināyetiñle mestūr

  Kim eyle ḳuṣurı ile maġ	ẕūr

 8 Ey dāver-i āsmān-mesned

  Ḳıl luṭfuñ ile anı müşeyyed

 9 Kim baḳma ḳuṣūruna Ḫıdīvā

  Ḳıl naẓra-i luṭfuñ ile iḥyā

 10 	Arż etdim anı rikāba ammā

  Sen naẓra-i ‘afvıñı ḳıl i‘ṭā

 11 Ey pādişeh-i cihān-ı himmet

  Ey maṭla‘-ı neyyir-i 	adālet

 12 Sensin şerefi çemen-sitānıñ

  Tezyīni olan heme cihānıñ

11 H 133b
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