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TÜRKÇE ÖZET 
 

 
 Bu tezde 19. yüzyıl şairlerinden Ferid İbrahim’in Divanı’nı çalıştık. Şair, kaynaklara 

göre 19. yüzyılın ilk yarısında yaşamış ve 1842 yılında ölmüştür. Çalışmamızda divanı 

okuyup metni oluşturduk ve kısa bir inceleme yaptık. 

  

Eldeki bilgilere göre, Ferid İbrahim Divanı’nın tek nüshası Yapı Kredi Sermet Çifter 

Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Bu nüsahadan hareketle hazırladığımız tez üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde şairin hayatı, edebî kişiliği, eserinin biçim ve içerik özellikleri 

ele alınmıştır. İkinci bölümde divanın elimizdeki nüsahası tanıtılmıştır. Ayrıca metni 

oluştururken dikkat edilen hususlar belirtilmiştir. Üçüncü bölümde ise divanın metni yer 

almaktadır. 

 

 Divanda toplam 127 şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerde Allah’a ve Hz.Muhammed’e 

duyulan sevgi, dinî öğütler, yaşanılan devirden şikayet, aşk ve güzellik konuları 

işlenmektedir. 

  

Eserde tarih şiirleri önemli yer tutmaktadır. II Mahmut ve devlet adamları ile ilgili tarihlerin 

yanında çeşme, cami, köşk, yapım tarihleri ve oldukça fazla sayıda doğum ve ölüm tarihleri 

bulunmaktadır. 

  

Şiirlerinin tamamına baktığımızda, şairin genel olarak ölçüyü ve kafiyeyi kullanmakta 

başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Şiirlerinde kulllandığı dil de çoğunlukla sade ve 

anlaşılırdır; şiirlerinde atasözü ve deyimlere de yer vermiştir. 

 

 Şair yazdıkları ile hem 19. yüzyılda Klâsik Türk Edebiyatının seçkin eserler vermeye 

devam ettiğini gösterir, hem de yazdıklarıyla 19. yüzyılın yaşantısına ışık tutar. 

 

 Metni oluştururken ilmî eserlerde kullanılmakta olan transkripsiyon sistemini 

uyguladık. 

  



ENGLİSH SUMMARY 
 
 

         In thesis, we have studied the poem book of Ferid İbrahim, the 19th century 

poet.According to the sources, the poet lived on the first half of 19th century and died on 1842. 

We have read his poem book, prepared a text and made a short study. 

         According to the information we have, the only sample of Ferid İbrahim’s poem book is 

located in Yapı Kredi Sermet Çifter Library. Our thesis, which is prepared by the source of 

that sample, is consist of three sections. On the first section, the life of the poet, literal 

personalitiy the style and structure dimensions of the book are studied. On the second section, 

the sample of the poem book we have is studied. Also the points we watched during the 

preparation of the text are mentioned. On the third section, the text of the original poem book 

is given. 

         There are 127 poems in total in the poem book. İn these poems the subjects and ideas of 

advices, the criticism of the era, love and beauty are emphaised. 

         History poems have an important place in this piece of art. Beside the dates about II. 

Mahmut and government officers, there are dates about the constructions of fountains, 

mosques and cottages and also lots of bitrh and death dates are present. 

         When we look at the poems in total, we can conclude that the poem is generally 

succesful in using the measure and rhyme. The language he uses in the poems is generally 

simple and understandable. He also gives to idioms and proverbs. 

         The poet shows and proves with his works that, the classical Turkish literature continues 

to give important products in 19th century. With his products he, illuminates and shows the 

life style of 19th century. 

         While we were building the text, we have applied the transcription system which is used 

in scholaryly works.    
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                                                                   ÖN SÖZ 

 
 

 

Klâsik Türk edebiyatı, Türk kültürünün ve dilinin İslâmî unsurlarla süslenip 

daha da güzelleşmesiyle oluşan  ve asırlarca büyük bir coğrafyanın ortak birikimini 

yansıtan bir edebiyattır. Her edebiyat, kendi devrinin zevklerini,sanat 

anlayışlarını,inaçlarını, kısaca hayatın izlerini geleceğe taşır.Klâsik Türk edebiyatı 

da,hayattan kopuk olduğu söylense de, toplum hayatını takip etmekte ve bizlere onun 

akislerini yansıtmaktadır. Bu edebiyat başlangıcından bu yana her sahada pek çok 

sanatkâr yetiştirmiştir. Bu sanatkârlar çeşitli konularda, manzum veya mensur binlerce 

eser vücuda getirmişlerdir. Klâsik Türk edebiyatı sahasında yetişen şairlerin eserleri 

kimi zaman mesnevî nazım şekliyle kaleme alınmış, hacimli veya hacimsiz müstakil 

eserler şeklinde tezahür etmekte, kimi zaman da değişik nazım şekilleriyle yazılmış 

şiirleri bir divan içinde bir araya toplanmıştır. Bazı şairlerin şiirleri ise çeşitli şiir 

mecmuaları veya diğer eserler içinde dağınık hâlde bulunmaktadır. 

Bu edebiyatın yetiştirdiği şairlerden birisi de Enderunlu Ferîd İbrahîm’dir. 

Enderunlu olması sebebiyle devrin yaşantısına ışık tutabilecek olması ve divanında yer 

alan tarihlerin oldukça yer tutuyor oluşu ve 19. yüzyılda edebiyatımızın gelişimini takip 

etmek amacıyla  bu şairin divanı üzerinde çalışmaya karar verdik. Eski Türk 

edebiyatının lâyıkıyla anlaşılıp anlatılabilmesi için bu tür eserlerin de gün yüzüne 

çıkarılması gerektiği kanaatindeyiz. 

Bugüne kadar bu saha ile ilgilenen ilim adamları ve araştırmacılar tarafından 

pek çok sanatkâr ve eseri hakkında, gerek metin tesisi, gerekse tetkik itibariyle çeşitli 

çalışmalar yapılıp edebiyat tarihimizdeki yerleri ve önemleri tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Ancak hayatı ve eserleri hakkında araştırma yapılması gereken daha pek 

çok sanatkar mevcuttur. Bunların eserlerinin de incelenip ilim âlemine kazandırılmaları 

gerekmektedir. 

Bazı şairlerin hayatları ve eserleri hakkında tezkirelerde ve diğer kaynaklarda 

yer yer uzun bilgiler verilirken bazı şairlerin hayatları ve eserleri hakkında çok sınırlı 

bilgiler bulunmaktadır. Enderunlu Ferîd İbrahîm  hakkında da yeterli bilgi mevcut  
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değildir. Hayatıyla ilgili daha çok işinden bahsedilmiş, şairliğine çok değinilmemiştir. 

Kaynaklarda da daha çok naat ve tarihlerinden örnekler tercih edilmiştir. 

Ferîd İbrahîm’in, mevcut bilgilerimize göre tek eseri olan divanının tek nüshası 

tespit edilebilmiştir. Bu nüshadan hareketle hazırladığımız bu tez üç ana bölümden 

oluşmaktadır. Birinci Bölümde Ferîd İbrahim’in hayatı, edebî şahsiyeti ve divanı 

hakkında bilgiler ortaya konmuştur. Ardında divanın kısa bir incelemesi yapılmış, 

şekil ve muhteva özellikleri ele alınmıştır. Bu incelemelerden sonra şairin Türk 

edebiyatındaki yeri ve önemi tespit edilerek hayatı, edebî şahsiyeti ve divanı ile ilgili 

bilgilerden çıkarılan neticeler Sonuç başlığı altında verilmiştir. 

İkinci Bölümde divanın elimizdeki tek nüshası tanıtılmıştır. Ardından metin 

hazırlanırken takip edilen yol ve uyulan hususlar belirtilmiştir. 

Üçüncü Bölümde divanın metni ortaya konmuştur. Metin ortaya konulurken, 

tam bir mürettep divan olmadığı için, klâsik divan tertibine uygun şekilde  kasideler, 

musammatlar ve gazeller olarak üç bölüm hâlinde düzenledik.  

Eserin transkripsiyonlu metni haricindeki imlâsında Türk Dil Kurumu’nun 2000 

yılında yayımladığı imlâ kılavuzuna uyulmuştur. Ancak inceleme kısmında verilen 

beyitlerde kelimenin bünyesinde bulunan uzun ünlüler ve özel isimlerdeki uzun ünlüler 

korunmuştur. 

Ferîd İbrahîm Divanı üzerinde çalışmaya başladığımız andan bugüne kadar 

çalışmamızda çeşitli sıkıntılarla karşılaştık. Tek nüsha olduğu için karşılaştırma 

imkanımız olmadı. Karşılaştığım bütün güçlüklerde yardımını esirgemeyen, desteği ve 

hayata olumlu bakışıyla bana güç veren danışman hocam Dr. Üzeyir ASLAN’a 

teşekkürü borç bilirim. 

 Çalışmamızda, doğruya en yakın metni elde etmeye gayret ettik.Tezimizi her ne 

kadar gayret ve samimiyetle ortaya koymaya çalışsak da hata ve eksiklerimizin olacağı 

muhakkaktır. Sürenin sınırlı olması, tezimizin istediğimiz olgunluğa ulaşmasına engel 

olmuştur. Bu yüzden hata ve eksiklerimizin mazur görülmesini dileriz.Bunların 

düzeltilmesi,doğruları görmemize yardımcı olacak ve gelecek çalışmalarımız için 

yardımcı olacaktır. 

                                                                                                     Ferda ÇOBANOĞLU 

                                                                                                                İstanbul  2006 
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 KISALTMALAR 

 
m.        :miladi 
h.         : hicri 
bl. : bölümü 
bs. : baskı 
c. : cilt 
DİA : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
G. : gazel 
Hz. : hazret(i) 
hzl. : hazırlayan(lar) 
MEB : Milli Eğitim Bakanlığı 
Ktp. : kütüphanesi 
K. : kaside 
mad. : maddesi 
nr. : numara 
öl. : ölümü 
s. : sayfa 
Yay. : yayınları 
M. : musammat 
vd.       : ve diğerleri 
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                                      1.BÖLÜM 
                             
 
                     FERİD  İBRAHİM’İN HAYATI VE EDEBÎ KİŞİLİĞİ 
 
         Hayatı: 
 

         Kaynaklarda doğduğu yer ve tarihle ilgili herhangi bir bilgiye rastlayamadığımız 

şairin 19.yüzyılın ilk yarısında İstanbul’da yaşamış son dönem Osmanlı şairlerinden 

olduğu bilinmektedir.Kaynaklar, Divan-ı Hümayun hocalarından İsmail Efendi’nin 

oğlu olduğunu belirtmektedir.Kaynaklarda Üsküdar Yeni Cami Mütevellisi ve Surre 

Emini Ferid İbrahim Bey olarak adı geçen şairin h. 1258 / m. 1842 tarihinde Surre-i 

Hümayun Emaneti hizmetiyle güney Hicaz’a gönderildiğini ve Şam’a vardığında orada 

vefat ettiğini de kaynaklardan öğreniyoruz.1 

        Hayatı ve ailesiyle ilgili bazı bilgileri de şiirlerinden yararlanarak tespit etmeye 

çalıştık.Bir tarih beytinde kayınvalidesi Fatma Hanım’ın ölümüne tarih 

düşürmektedir.(h. 1227 / m. 1812 )Bir mersiyesinde yine aynı tarihte kardeşi Arif Bey’in 

yedi yaşında iken vefat ettiğini yazmaktadır.Bir başka mersiyesinde ise kardeşi 

Ahmet’in ölümü üzerine tarih düşürür(h.1228 / m.1813) ve babasını teselli edip sağlığı 

için dua eder.Bir milad manzumesinde h. 1228 / m. 1813 yılında yılbaşının ikinci salı 

gecesi saat yedide kızı Fatımatü’z-Zehra’nın doğduğunu haber verir.Başka bir 

manzumede de h. 1231 / m. 1816  tarihinde Hadice Hüsna adlı kızının doğduğunu haber 

vermektedir. 

         Ferid İbrahim Divanı’nda, Mahmut Han adının otuzdan fazla kullanılışı,ayrıca 

onun mahlası olan Adlî’nin de şiirlerde sıkça kullanılması,şairimizin 2.Mahmut 

devrinde yaşadığını ve onun desteğini gördüğünü doğrulamaktadır.  Onun saltanatı 

zamanında kendisine tevliyet ihsanında bulunulmuştur. Padişaha duyduğu minneti pek 

çok şiirinde dile getirmektedir. 

         Enderunlu  Mehmed Akif Mir’â’â’â’ât-ı Şi‘‘‘‘r adlı tezkiresinde 24 Enderunlu şairden 

bahsederken Hazine-i Hümayun’dan Ferid İbrahim’den de söz etmektedir. 2 

                                                 
1 Davud Fatin Efendi, Tezkire-i Hatimetü’l- Eş’ar, İstanbul 1271/1870, 329-330.s. 
   Kamusu’l-Alâm, Şemsettin Sami, Ankara 1323/1904, 5.c., 3405.s. 
   Ata Tarihi, Tayyarzade Ataullah Ahmet Ata Bey, İstanbul 1293/1876, 5.c.,321-326.s. 
2 Mir’at-ı Şi’r, Enderunlu Mehmed Akif, 1211/1796, s.30a  ve 30b. 
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         Edebî Kişiliği: 

         Kaynaklarda Ferîd İbrahîm’in şairliğiyle ilgili yeterli bilgi 

bulunmamaktadır.Şiirlerinden örnekler verilirken de genellikle naatlarından ve 

tarihlerinden örneklerin seçildiğini görüyoruz. 

         Klâsik Türk Edebiyatı anlayışına uygun olarak şiirlerinde din ve tasavvufa yer 

vermiştir.Divan-ı Hümayun hocalarından birinin oğlu olduğunu ve Enderun’da 

yetiştiğini düşünürsek şiir,din ve tasavvuf konularında iyi bir eğitim aldığını düşünmek 

yanlış olmayacaktır.Şiirlerinde sure isimlerine,âyetlere,hadîslerden alıntılara yer 

vermesi de bunu göstermektedir.Bu tür şiirlerinde çoğunlukla dünya hayatının 

geçiçiliği,insanların doğru yoldan sapması,devrindeki ahlâk anlayışından 

şikayet,Hz.Muhammed(sav) sevgisi ve Allah(cc)sevgisi işlenmektedir.  

  

        Beni yoldan çıķķķķarup nefsimiñ ālı evvel 

        Bíííí-hüde eylemişim ‘aşķķķķ ile ķķķķāli evvel  

        Göñül olmuşsa da Mecnūn  miśśśśāli evvel  

        Bilmedim beźźźźm-i muģģģģabbetdeki ģģģģāli evvel  

        İdeli cāy-ı süveydā-yı derūnum o períííí 

        ŹŹŹŹāt-ı vaģģģģdet ne imiş noķšķšķšķšadan aldım ĥĥĥĥaberi(M.4/2) 

 

         Peygamberimize yazdığı bir naatında devrinde ümmetin halinden duyduğu 

üzüntüyü dile getirir ve küçüğün büyüğe saygısı kalmadığını anlatır: 

 

         Ki sensin cān-ı ‘ālem ‘ālemin cānı saña ‘āşıķķķķ 

        ‘Aceb bu ümmetiñ ģģģģāli ne ģģģģālet yā Resūlellah(G.39/4) 

 

         Kibāra yoķķķķ sıġarıñ ģģģģürmeti ĥĥĥĥayli zamānlardır 

         Ķ         Ķ         Ķ         Ķanı emr-i ulū’l-emre itā‘at yā Resūlellah(G.39/5) 



 
 

 

VI 

          Devrin padişahı 2.Mahmut ve dönemin önemli şahsiyetlerini övgüler sunduğu 

bölümler de dikkat çekmektedir. Hazine-i Hümayun’da yetişen biri olarak Üsküdar 

Yeni Cami tevliyetiyle vazifelendirilmek onun için bir ihsandır.  

 

                                                                            ĢĢĢĢażżżżret-i Maģģģģmūd ĤĤĤĤān ‘adli şāhenşāh-ı dehr  

                   ŹŹŹŹātı ĥĥĥĥurşííííd-i sipihr-i feyżżżż-baĥĥĥĥşā-yı cihān(M.16/2) 

 

          Sen ol nām-āver-i Maģģģģmūd ĤĤĤĤān-ı ‘Adlíííísin şāhā  

          Sen olduñ cāmi‘‘‘‘ü’l-ĥĥĥĥayrāt ile şāyān-ı teşhííííre (M.20/11) 

 

         Sadrazam Ali Paşa’ya da  yanan Cihangir Camiini yeniden yaptırdığı için övgüler 

yağdırır ve bu mutlu hadise için tarih yazar: 

 

         Vezír ibni vezír ü Vezír ibni vezír ü Vezír ibni vezír ü Vezír ibni vezír ü ŝadrŝadrŝadrŝadr----ı a‘ı a‘ı a‘ı a‘žam kim ‘Alí Pžam kim ‘Alí Pžam kim ‘Alí Pžam kim ‘Alí Pāāāāşşşşāāāā    

         Vücūd         Vücūd         Vücūd         Vücūdı nı nı nı nādirü’lādirü’lādirü’lādirü’l----mevcūd bir aķrānmevcūd bir aķrānmevcūd bir aķrānmevcūd bir aķrānı yoı yoı yoı yoķ ģālā(M.23/1)ķ ģālā(M.23/1)ķ ģālā(M.23/1)ķ ģālā(M.23/1)    

    

         Feríd         Feríd         Feríd         Ferídā ā ā ā çıçıçıçıķdķdķdķdı bir tı bir tı bir tı bir tārārārārííííĥĥĥĥ----i ra‘nā i ra‘nā i ra‘nā i ra‘nā ĥĥĥĥāmeden yazdāmeden yazdāmeden yazdāmeden yazdım ım ım ım     

         Cihāng         Cihāng         Cihāng         Cihāngíre güíre güíre güíre güzel resm eyledi cāmi‘ ‘Alzel resm eyledi cāmi‘ ‘Alzel resm eyledi cāmi‘ ‘Alzel resm eyledi cāmi‘ ‘Alí Pí Pí Pí Pāāāāşşşşā (M.23/8)ā (M.23/8)ā (M.23/8)ā (M.23/8)    

 

         Şairin edeb         Şairin edeb         Şairin edeb         Şairin edebî kişiliğinde tarih yazmanın önemli bir yeri olduğuna inanıyorum.Ferîd 

İbrahîm devlet adamları dışında da çevresinde yaşanan birçok olay için tarih 

düşürmüştür.Bu yönüyle de devre ışık tuttuğunu söylemek yerinde olacaktır. 

         Bir tarih manzumesinde Sultan Mahmut’un veziri Osman Paşa’nın Arapgir’e cami 

yaptırmasına şöyle tarih düşürmektedir:       

                                

                                      Vezír  Vezír  Vezír  Vezír----i ekremi Sulšān Maģmūdi ekremi Sulšān Maģmūdi ekremi Sulšān Maģmūdi ekremi Sulšān Maģmūd----ı keremı keremı keremı kerem----kārkārkārkārıñ ıñ ıñ ıñ     

                                                Ki olmuş şöhreti ‘OśKi olmuş şöhreti ‘OśKi olmuş şöhreti ‘OśKi olmuş şöhreti ‘Ośmān Pāmān Pāmān Pāmān Pāşşşşāāāā----yı kemyı kemyı kemyı kemālālālāl----ārā(M.24/1)ārā(M.24/1)ārā(M.24/1)ārā(M.24/1)    



 
 

VIIVIIVIIVII    

         Feridā cevherin tār         Feridā cevherin tār         Feridā cevherin tār         Feridā cevherin tārííííĥĥĥĥ----i ihyā eyledi i ihyā eyledi i ihyā eyledi i ihyā eyledi ĥayrĥayrĥayrĥayrın ın ın ın     

         ‘Arapgíre idüp ‘Ośm         ‘Arapgíre idüp ‘Ośm         ‘Arapgíre idüp ‘Ośm         ‘Arapgíre idüp ‘Ośmān Pāān Pāān Pāān Pāşşşşā cāmi‘i inā cāmi‘i inā cāmi‘i inā cāmi‘i inşşşşā (M.24/6)ā (M.24/6)ā (M.24/6)ā (M.24/6)    

                                        

                                    Günümüzde onarımdan geçirilip varlığını sürdüren Üsküdar Çavuşdere’deki Ümmü Günümüzde onarımdan geçirilip varlığını sürdüren Üsküdar Çavuşdere’deki Ümmü Günümüzde onarımdan geçirilip varlığını sürdüren Üsküdar Çavuşdere’deki Ümmü Günümüzde onarımdan geçirilip varlığını sürdüren Üsküdar Çavuşdere’deki Ümmü 

Gülsüm Hanım ÇeşGülsüm Hanım ÇeşGülsüm Hanım ÇeşGülsüm Hanım Çeşmesi’ne şöyle tarih düşürmektedir:mesi’ne şöyle tarih düşürmektedir:mesi’ne şöyle tarih düşürmektedir:mesi’ne şöyle tarih düşürmektedir:    

                                    Eśśśśer-i ĥĥĥĥayre Ferííííd oldı bu tārííííĥĥĥĥ-i tām  

         Çeşme yapdırdı eyü māder-i ĢĢĢĢilmíííí Pāşā (M.38/4) 

                        

 

                           FERÌD  İBRĀHÌM  EFENDİ  DÌVĀNI 

 

               1.                 1.                 1.                 1.  Divan’ın  ŞekDivan’ın  ŞekDivan’ın  ŞekDivan’ın  Şekil  Özellikleri  :il  Özellikleri  :il  Özellikleri  :il  Özellikleri  :    

 

                                                        1 . 1. Tertip  Şekli 1 . 1. Tertip  Şekli 1 . 1. Tertip  Şekli 1 . 1. Tertip  Şekli     

  

              Klâsik edebiyatımızda bir divan oluşturulurken  genellikle  şiirler   Klâsik edebiyatımızda bir divan oluşturulurken  genellikle  şiirler   Klâsik edebiyatımızda bir divan oluşturulurken  genellikle  şiirler   Klâsik edebiyatımızda bir divan oluşturulurken  genellikle  şiirler belirli  bir düzen  belirli  bir düzen  belirli  bir düzen  belirli  bir düzen  

içinde  sıralanır.  Bu  düzene  göre  bir  divanda sırasıyla şu bölümler  bulunur : 1.kasideler,içinde  sıralanır.  Bu  düzene  göre  bir  divanda sırasıyla şu bölümler  bulunur : 1.kasideler,içinde  sıralanır.  Bu  düzene  göre  bir  divanda sırasıyla şu bölümler  bulunur : 1.kasideler,içinde  sıralanır.  Bu  düzene  göre  bir  divanda sırasıyla şu bölümler  bulunur : 1.kasideler,    

2.2.2.2.terci’terci’terci’terci’----bend, terkibbend, terkibbend, terkibbend, terkib----bend , bend , bend , bend , 3.küçük mesneviler, 4.tarih manzumeleri, 5. musammatlar, 3.küçük mesneviler, 4.tarih manzumeleri, 5. musammatlar, 3.küçük mesneviler, 4.tarih manzumeleri, 5. musammatlar, 3.küçük mesneviler, 4.tarih manzumeleri, 5. musammatlar, 

6.şarkılar, 7.gazeller, 8.mukattaat (rubaî, kıt’a, nazım, dü6.şarkılar, 7.gazeller, 8.mukattaat (rubaî, kıt’a, nazım, dü6.şarkılar, 7.gazeller, 8.mukattaat (rubaî, kıt’a, nazım, dü6.şarkılar, 7.gazeller, 8.mukattaat (rubaî, kıt’a, nazım, dü----beyt, tuyuğ ), 9.müfredât. Bu şekilde beyt, tuyuğ ), 9.müfredât. Bu şekilde beyt, tuyuğ ), 9.müfredât. Bu şekilde beyt, tuyuğ ), 9.müfredât. Bu şekilde 

düzenlenen  divanlara  “mürettep”,  bu  düzene dikkat edilmeden oluştudüzenlenen  divanlara  “mürettep”,  bu  düzene dikkat edilmeden oluştudüzenlenen  divanlara  “mürettep”,  bu  düzene dikkat edilmeden oluştudüzenlenen  divanlara  “mürettep”,  bu  düzene dikkat edilmeden oluşturulanlara  ise  “gayrrulanlara  ise  “gayrrulanlara  ise  “gayrrulanlara  ise  “gayr----ı ı ı ı 

mürettep”  divan adı  verilir. mürettep”  divan adı  verilir. mürettep”  divan adı  verilir. mürettep”  divan adı  verilir.     

              

 



 
 

VIIIVIIIVIIIVIII    

                                     Ferîd İbrâh Ferîd İbrâh Ferîd İbrâh Ferîd İbrâhîm Efendi Divanı, elimizdeki nüshaya bakıldığında klasik edebiyatımızdaki m Efendi Divanı, elimizdeki nüshaya bakıldığında klasik edebiyatımızdaki m Efendi Divanı, elimizdeki nüshaya bakıldığında klasik edebiyatımızdaki m Efendi Divanı, elimizdeki nüshaya bakıldığında klasik edebiyatımızdaki 

anlayışa  göre “gayranlayışa  göre “gayranlayışa  göre “gayranlayışa  göre “gayr----ı mürettep” bir  divandır. Kütüphanedeki  kayda  göre dı mürettep” bir  divandır. Kütüphanedeki  kayda  göre dı mürettep” bir  divandır. Kütüphanedeki  kayda  göre dı mürettep” bir  divandır. Kütüphanedeki  kayda  göre divanın, şivanın, şivanın, şivanın, şairin  airin  airin  airin  

kendi  hattıyla  yazıldığını  dikkate  alırsak  bunun  aksikendi  hattıyla  yazıldığını  dikkate  alırsak  bunun  aksikendi  hattıyla  yazıldığını  dikkate  alırsak  bunun  aksikendi  hattıyla  yazıldığını  dikkate  alırsak  bunun  aksinin ortaya çıkması  danin ortaya çıkması  danin ortaya çıkması  danin ortaya çıkması  da  söz  konusu    söz  konusu    söz  konusu    söz  konusu      

olamayacaktır. Divanın  başında müseddesler  ve  muhammesler  yer almış ardından tarihler, olamayacaktır. Divanın  başında müseddesler  ve  muhammesler  yer almış ardından tarihler, olamayacaktır. Divanın  başında müseddesler  ve  muhammesler  yer almış ardından tarihler, olamayacaktır. Divanın  başında müseddesler  ve  muhammesler  yer almış ardından tarihler, 

gazeller yazılmış  ve en sonunda iki  kasideyle divan tamamlagazeller yazılmış  ve en sonunda iki  kasideyle divan tamamlagazeller yazılmış  ve en sonunda iki  kasideyle divan tamamlagazeller yazılmış  ve en sonunda iki  kasideyle divan tamamlanmıştır.  nmıştır.  nmıştır.  nmıştır.      

                    

              1 . 2. Nazım  Şekilleri              1 . 2. Nazım  Şekilleri              1 . 2. Nazım  Şekilleri              1 . 2. Nazım  Şekilleri                                 

 

              Ferîd İbrâhFerîd İbrâhFerîd İbrâhFerîd İbrâhîm,  divanında  klâsik  Türk şiiri nazım  şekillerinden kaside,  müsemmenm,  divanında  klâsik  Türk şiiri nazım  şekillerinden kaside,  müsemmenm,  divanında  klâsik  Türk şiiri nazım  şekillerinden kaside,  müsemmenm,  divanında  klâsik  Türk şiiri nazım  şekillerinden kaside,  müsemmen,  ,  ,  ,  

müseddes,  muhammes, tahmis ve müseddes,  muhammes, tahmis ve müseddes,  muhammes, tahmis ve müseddes,  muhammes, tahmis ve gazeli kullanmıştır. gazeli kullanmıştır. gazeli kullanmıştır. gazeli kullanmıştır.     

              Kasideler : Divan’da, ese              Kasideler : Divan’da, ese              Kasideler : Divan’da, ese              Kasideler : Divan’da, eserin  sonunda  yer  alan  2 kaside  vardır.Beyit  sayıları 1. rin  sonunda  yer  alan  2 kaside  vardır.Beyit  sayıları 1. rin  sonunda  yer  alan  2 kaside  vardır.Beyit  sayıları 1. rin  sonunda  yer  alan  2 kaside  vardır.Beyit  sayıları 1. 

kasidede 65 beyit,  2. kasidedekasidede 65 beyit,  2. kasidedekasidede 65 beyit,  2. kasidedekasidede 65 beyit,  2. kasidede  44 beyittir.Her  iki  kaside  44 beyittir.Her  iki  kaside  44 beyittir.Her  iki  kaside  44 beyittir.Her  iki  kaside de Sultan  Mahmud’a   de Sultan  Mahmud’a   de Sultan  Mahmud’a   de Sultan  Mahmud’a  övgü  övgü  övgü  övgü  

amacıyla yazılmış birer methiye özelliği taşımaktadır.amacıyla yazılmış birer methiye özelliği taşımaktadır.amacıyla yazılmış birer methiye özelliği taşımaktadır.amacıyla yazılmış birer methiye özelliği taşımaktadır.    

              Müsemmen : 10 bentten  oluşan  Müsemm              Müsemmen : 10 bentten  oluşan  Müsemm              Müsemmen : 10 bentten  oluşan  Müsemm              Müsemmen : 10 bentten  oluşan  Müsemmenenenen----i Mütekerrir , Hz. Muhammed  için  i Mütekerrir , Hz. Muhammed  için  i Mütekerrir , Hz. Muhammed  için  i Mütekerrir , Hz. Muhammed  için  

yazılmış bir  naattır.Şairin peygamber sevgisini samimiyetle  dile  getiren bir  naat örneğidir.yazılmış bir  naattır.Şairin peygamber sevgisini samimiyetle  dile  getiren bir  naat örneğidir.yazılmış bir  naattır.Şairin peygamber sevgisini samimiyetle  dile  getiren bir  naat örneğidir.yazılmış bir  naattır.Şairin peygamber sevgisini samimiyetle  dile  getiren bir  naat örneğidir.    

              Müseddes : Divan’da  8  tane  Müseddes              Müseddes : Divan’da  8  tane  Müseddes              Müseddes : Divan’da  8  tane  Müseddes              Müseddes : Divan’da  8  tane  Müseddes----i  Mütekerrir  yer  almaktadır.i  Mütekerrir  yer  almaktadır.i  Mütekerrir  yer  almaktadır.i  Mütekerrir  yer  almaktadır.    

              Muhammes :Divan’da  bi              Muhammes :Divan’da  bi              Muhammes :Divan’da  bi              Muhammes :Divan’da  biri  5 bent, diğeri  9 bent,  öteki 10  bent  olan  3  muhammes ri  5 bent, diğeri  9 bent,  öteki 10  bent  olan  3  muhammes ri  5 bent, diğeri  9 bent,  öteki 10  bent  olan  3  muhammes ri  5 bent, diğeri  9 bent,  öteki 10  bent  olan  3  muhammes 

bulunmaktadır. Bunlarda da Allah  aşkı ve tevekkül  vurgulanmaktadır. bulunmaktadır. Bunlarda da Allah  aşkı ve tevekkül  vurgulanmaktadır. bulunmaktadır. Bunlarda da Allah  aşkı ve tevekkül  vurgulanmaktadır. bulunmaktadır. Bunlarda da Allah  aşkı ve tevekkül  vurgulanmaktadır.     

              Tahmis: Divan’da  3  tane  tahmis vardır.Birincisi Fuzuli’nin  gazelini tahmis, ikincisi               Tahmis: Divan’da  3  tane  tahmis vardır.Birincisi Fuzuli’nin  gazelini tahmis, ikincisi               Tahmis: Divan’da  3  tane  tahmis vardır.Birincisi Fuzuli’nin  gazelini tahmis, ikincisi               Tahmis: Divan’da  3  tane  tahmis vardır.Birincisi Fuzuli’nin  gazelini tahmis, ikincisi 

Sâmi  Efendi’nin gaSâmi  Efendi’nin gaSâmi  Efendi’nin gaSâmi  Efendi’nin gazelini tahmis,  üçüncüsü  dezelini tahmis,  üçüncüsü  dezelini tahmis,  üçüncüsü  dezelini tahmis,  üçüncüsü  de Nef’î’nin bir  gazelini tahmist Nef’î’nin bir  gazelini tahmist Nef’î’nin bir  gazelini tahmist Nef’î’nin bir  gazelini tahmistir. ir. ir. ir.     

                                      Gazeller : Divanımızda  58      Gazeller : Divanımızda  58      Gazeller : Divanımızda  58      Gazeller : Divanımızda  58 gazel  vardır. Bunların içinde 1 tane Gazel gazel  vardır. Bunların içinde 1 tane Gazel gazel  vardır. Bunların içinde 1 tane Gazel gazel  vardır. Bunların içinde 1 tane Gazel----i  Münacaat, 5 i  Münacaat, 5 i  Münacaat, 5 i  Münacaat, 5 

tane Na‘tane Na‘tane Na‘tane Na‘tttt----ı  Şı  Şı  Şı  Şerif, 1 tane de Gazelerif, 1 tane de Gazelerif, 1 tane de Gazelerif, 1 tane de Gazel----i Müstezāi Müstezāi Müstezāi Müstezādddd        yer almaktadır.yer almaktadır.yer almaktadır.yer almaktadır.    

    

    



 
 

IXIXIXIX    

                                    1 . 3. Vezin 1 . 3. Vezin 1 . 3. Vezin 1 . 3. Vezin                  

  

              Klââââsik  şiirimizde aruz  vezni ahengi sağlayan en  önemli  unsurlardan biri 

olmuştur. Şairler de şiirlerinde  bütün aruz  kalıplarını kullanmaya  gayret  ederek 

sanat güçlerini  ispat  

etmeye çalışmışlardır. Ferîd İbrâhím, Ferîd İbrâhím, Ferîd İbrâhím, Ferîd İbrâhím, divanındaki şiirlerin çoğunu Bahrdivanındaki şiirlerin çoğunu Bahrdivanındaki şiirlerin çoğunu Bahrdivanındaki şiirlerin çoğunu Bahr----i Remel ve Bahri Remel ve Bahri Remel ve Bahri Remel ve Bahr----i i i i 

Hezec kalıplarını kullanarak yazmıştır.Hezec kalıplarını kullanarak yazmıştır.Hezec kalıplarını kullanarak yazmıştır.Hezec kalıplarını kullanarak yazmıştır.    

                                                        Remel bahrinde  toplam 71Remel bahrinde  toplam 71Remel bahrinde  toplam 71Remel bahrinde  toplam 71 şiir yazmıştır. Remel bahrinin en çok  kullandığı kalıbı “ şiir yazmıştır. Remel bahrinin en çok  kullandığı kalıbı “ şiir yazmıştır. Remel bahrinin en çok  kullandığı kalıbı “ şiir yazmıştır. Remel bahrinin en çok  kullandığı kalıbı “Fe 

‘i lā tün  / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün” kalıbıdır ve bu  kalıpla 44 şiir yazmıştır. 

Remel  bahrinde  ikinci tercihi  “  Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün”  

kalıbıdır.Bu  kalıpla ise 27  şiir  yazmıştır. 

              Ferîd İbrâhFerîd İbrâhFerîd İbrâhFerîd İbrâhîîîîm, ikinci  olarak “hezec” bahrini  tercih etmiştir. Bu m, ikinci  olarak “hezec” bahrini  tercih etmiştir. Bu m, ikinci  olarak “hezec” bahrini  tercih etmiştir. Bu m, ikinci  olarak “hezec” bahrini  tercih etmiştir. Bu  bahrin 4 kalıbıyla  bahrin 4 kalıbıyla  bahrin 4 kalıbıyla  bahrin 4 kalıbıyla 

şiirler yazmıştır.şiirler yazmıştır.şiirler yazmıştır.şiirler yazmıştır.Bu  bahirde  en  çok  “ Bu  bahirde  en  çok  “ Bu  bahirde  en  çok  “ Bu  bahirde  en  çok  “ Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün  

”              

kalıbını kullanarak 30 şiir  yazmıştır.Bunun  dışında hezec bahriyle 8 şiir daha olmak 

üzere bu bahri toplam 38 defa kullanmıştır.  

              Şairimiz bunların dışında Bahr-i Recez’le 4 şiir, Bahr-i Hafîîîîf’le 2şiir, Bahr-i                      

Münserih  Münserih  Münserih  Münserih   ile  1 şiir , Bahr ile  1 şiir , Bahr ile  1 şiir , Bahr ile  1 şiir , Bahr----i  Mütekârib’le 1 şiir,  Bahri  Mütekârib’le 1 şiir,  Bahri  Mütekârib’le 1 şiir,  Bahri  Mütekârib’le 1 şiir,  Bahr----i Müctes’le  3 şiir, Bahri Müctes’le  3 şiir, Bahri Müctes’le  3 şiir, Bahri Müctes’le  3 şiir, Bahr----i Muzari’  ile 6  i Muzari’  ile 6  i Muzari’  ile 6  i Muzari’  ile 6  

şiir  ve  Bahrşiir  ve  Bahrşiir  ve  Bahrşiir  ve  Bahr----i  Seri‘ ii  Seri‘ ii  Seri‘ ii  Seri‘ ile 1 şiir  yazmıştır.le 1 şiir  yazmıştır.le 1 şiir  yazmıştır.le 1 şiir  yazmıştır.    

                                                        Ferîd İbrâhîm,  farklı  kalıpları Ferîd İbrâhîm,  farklı  kalıpları Ferîd İbrâhîm,  farklı  kalıpları Ferîd İbrâhîm,  farklı  kalıpları kullanmasına  rağmen  aruz vezninin kullanımında kullanmasına  rağmen  aruz vezninin kullanımında kullanmasına  rağmen  aruz vezninin kullanımında kullanmasına  rağmen  aruz vezninin kullanımında 

kusur  sayılabilecek  uygulamalar  da  yapmıştır.kusur  sayılabilecek  uygulamalar  da  yapmıştır.kusur  sayılabilecek  uygulamalar  da  yapmıştır.kusur  sayılabilecek  uygulamalar  da  yapmıştır.    

                                                            Şairimiz “ayn” ile başlayan bir  kelime  ile ulama yapıyor.Bu vezin  kulŞairimiz “ayn” ile başlayan bir  kelime  ile ulama yapıyor.Bu vezin  kulŞairimiz “ayn” ile başlayan bir  kelime  ile ulama yapıyor.Bu vezin  kulŞairimiz “ayn” ile başlayan bir  kelime  ile ulama yapıyor.Bu vezin  kullanımı  lanımı  lanımı  lanımı  

açısından  bir  kusuaçısından  bir  kusuaçısından  bir  kusuaçısından  bir  kusurdurrdurrdurrdur....    

                                                    Pertev-i çeşm-i dilim ‘aşķķķķ oldu āāāāh(M.3/4)               

               

             

 



 
 

X 

              Yine  aynı  şiirin  içinde aynı  kusura  bir  örnek  daha  buluyoruz. 

              

              ĤĤĤĤān-ķķķķah-ı ġamda dil āzād-veş(M.3/11) 

              Bir  sonraki  MüseddesMüseddesMüseddesMüseddes----i  Mütekerrir ‘de  de aynı  hatayı  tekrar  eder. i  Mütekerrir ‘de  de aynı  hatayı  tekrar  eder. i  Mütekerrir ‘de  de aynı  hatayı  tekrar  eder. i  Mütekerrir ‘de  de aynı  hatayı  tekrar  eder.  

              Göñül olmuşsa da Mecnūn  miśśśśāli evvel (M.4/2) 

 

              Şairimiz içinde uzun ünlü bulunan ve “n” ile biten heceleri genellikle  bir buçuk 

hece sayıyor.  

                Muvaffaķķķķ eyleye her ān źźźźātıñ hüsn-i tedbííííre (M.20/17) 

                                                     ( Cihangir Camii Tarihi Manzumesi) 

 

         Bu türdeki kusurlara ve Türkçe sözcüklere epeyce yer vermesine rağmen şairin 

yine de vezin kullanımında başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 

 

 

              1 . 4.  Kafiye  ve  Redif: 

 

         Şiirde ahengi güçlendiren,şairin ilhamına yön veren ve şiirin hafızada kolayca yer 

etmesini sağlayan en önemli unsurlardan biri kafiye ve rediftir.Şairimizin de şiirlerinde 

redif ve kafiyeye önem verdiğini görüyoruz.Ferîd İbrahîm,şiirlerinde çoğunlukla tam ve 

zengin kafiyenin ardından rediflere yer vermiştir.Aşağıdaki mısralar bu hususu 

örneklendirmektedir. 

 

         Tehíííí destān-ı bāzār-ı ġamız irādımız yoķķķķdur  

         Nuķķķķūd-ı eşkden ġayrı naŝíŝíŝíŝíb ü zādımız yoķķķķdur  

         Tecellíííí āşināyız āĥĥĥĥara isnādımız yoķķķķdur  

         Felekden iştikā-yı ĥĥĥĥāššššır-ı nā-şādımız yoķķķķdur 

         Göñüldendir şikāyet kíííímseden feryādımız yoķķķķdur (M.14/1) 

 



 
 

XI 

         Yine mir’at-ı dil-i şevķķķķıma ŝŝŝŝafvet geldi  

         Š         Š         Š         Šūšíšíšíší-i ššššab‘‘‘‘----ı süı süı süı süĥanĥanĥanĥan----pervere nevbet geldi(M.60/1)pervere nevbet geldi(M.60/1)pervere nevbet geldi(M.60/1)pervere nevbet geldi(M.60/1)    

    

                                    Şairimiz yukarıdaki mısralarında da görüldüğü gibi genellikle rediflerin Türkçe ek ve Şairimiz yukarıdaki mısralarında da görüldüğü gibi genellikle rediflerin Türkçe ek ve Şairimiz yukarıdaki mısralarında da görüldüğü gibi genellikle rediflerin Türkçe ek ve Şairimiz yukarıdaki mısralarında da görüldüğü gibi genellikle rediflerin Türkçe ek ve 

sözcüklerden oluşmasına dikkat etmiştir.Sözcüksözcüklerden oluşmasına dikkat etmiştir.Sözcüksözcüklerden oluşmasına dikkat etmiştir.Sözcüksözcüklerden oluşmasına dikkat etmiştir.Sözcüklerle oluşanlar yanında eklerle oluşan rediflere lerle oluşanlar yanında eklerle oluşan rediflere lerle oluşanlar yanında eklerle oluşan rediflere lerle oluşanlar yanında eklerle oluşan rediflere 

de yer verilmiştir.Divanındaki gazellerden seçilen aşağıdaki beyitler bunu örneklendirmektedir.de yer verilmiştir.Divanındaki gazellerden seçilen aşağıdaki beyitler bunu örneklendirmektedir.de yer verilmiştir.Divanındaki gazellerden seçilen aşağıdaki beyitler bunu örneklendirmektedir.de yer verilmiştir.Divanındaki gazellerden seçilen aşağıdaki beyitler bunu örneklendirmektedir.    

    

                                    O  meh-rū ebr-i zülfüñden ruĥĥĥĥuñ kíííím āşikār eyler  

         Kemend-i ‘aşķķķķına dūçār edip mihri şikār eyler (G.16/1) 

 

         Ġam yeme dūzaĥĥĥĥ-ı ġamdan seni ġılmān beğenir  

         Cennet-i rūyuñu seyr eylese Rıēēēēvān beğenir(G.17/1) 

       

         Belāāāā----yı derdyı derdyı derdyı derd----i ‘aşi ‘aşi ‘aşi ‘aşķ ü hicriķ ü hicriķ ü hicriķ ü hicriñ ey mehñ ey mehñ ey mehñ ey meh----rū rū rū rū çekenden çekenden çekenden çekenden ŝorŝorŝorŝor    

         O kāfir          O kāfir          O kāfir          O kāfir ġamzeġamzeġamzeġamze----i i i i ġam mġam mġam mġam mācerāyācerāyācerāyācerāyı gel de benden ı gel de benden ı gel de benden ı gel de benden ŝor(G.22ŝor(G.22ŝor(G.22ŝor(G.22/1)/1)/1)/1)                                                                                                                                                                                                            

    

         O           O           O           O  ĥĥĥĥūnūnūnūní göz ucuyla í göz ucuyla í göz ucuyla í göz ucuyla ‘āşıķķķķa baķķķķmış baķķķķışmışdır    

         Meger bezm-i raķķķķííííbe uġramış çaķķķķmış çaķķķķışmışdır(G.8/1) 

 

         Āh-ı dili hem-sūz edeyim meş‘alelerle 

         Yetişir oyalandıķķķķ bu ķķķķadar meşġalelerle (G.48/1) 

         

 

          Şair, bazı şiirlerinde Arapça ve Farsça sözcükleri de redif olarak kullanmıştır.Bazı 

şiirlerinde ise Türkçe.Arapça ve Farsça sözcük ve ekleri birlikte redif ve kafiyenin 

içinde kullanmaktadır.Bu şiirlerin rediflerinin birden çok sözcükten oluştuğunu 

görmekteyiz. Aşağıdaki beyitler bu durumu örneklendirmektedir. 



 
 

 

              

XII 

 

         Oldu göñlümce felek ruĥŝĥŝĥŝĥŝat-nümā-yı ‘adl ü dād  

         Sūy-ı ümmííííde vezān olsun hevā-yı ‘adl ü dād (M.63/1 

  

 

         Dü-çeşmiñ şeb-çerāġ-ı bezm-i vuŝŝŝŝlat yā Resūlellah 

         Gelür verd-i ruĥĥĥĥuñdan būy-ı vaģģģģdet yā Resūlellah(G.38/1)    

    

                                    ĢĢĢĢażżżżret-i Maģģģģmūd-ı ‘Adlí ‘Adlí ‘Adlí ‘Adlí ĤĤĤĤān sultānān sultānān sultānān sultān----ı cihı cihı cihı cihānānānān    

         Sāye         Sāye         Sāye         Sāye----i źāti źāti źāti źātıyla ‘ıyla ‘ıyla ‘ıyla ‘ālem berālem berālem berālem ber----murādmurādmurādmurād----ı rı rı rı rūzgār(M.55/1)ūzgār(M.55/1)ūzgār(M.55/1)ūzgār(M.55/1)    

    

         Sāyebān         Sāyebān         Sāyebān         Sāyebān----ı sı sı sı sāyesi farķāyesi farķāyesi farķāyesi farķ----ı cihı cihı cihı cihāāāān şemsiyyesin şemsiyyesin şemsiyyesin şemsiyyesi    

         ‘Ömrin efzūn ide Ģaķ bā         ‘Ömrin efzūn ide Ģaķ bā         ‘Ömrin efzūn ide Ģaķ bā         ‘Ömrin efzūn ide Ģaķ bā----imtidādimtidādimtidādimtidād----ı rı rı rı rūzgār(M.55/2)ūzgār(M.55/2)ūzgār(M.55/2)ūzgār(M.55/2)    

 

 

         Göñlüm ey mihr ü ġamıñla āh vāh eyler gezer  

         ‘Azm-i díííídārıñla etrāfa nigāh eyler gezer (G.13/1 

 

                     

         Rıżżżżā-cūyum umūrum saña tevfíżíżíżíż eyledim yā Rab  

         Yeñi bir ‘arżżżż-ı ģģģģāl-i köhne tebyíżíżíżíż eyledim yā rab 

         Ki cürmüm ģģģģadden efzūn oldı taķķķķríżíżíżíż eyledim yā Rab 

         ĤĤĤĤulāŝŝŝŝa her ne emr itdüñse ta‘‘‘‘ríżíżíżíż eyledim yā Rab  

         Aman ey luššššfı çoķķķķ perverdigārım iş saña ķķķķaldı (M.13/6) 

 



 
 

XIII 

          Sevdiğim şūĥĥĥĥ-ı cihān olsun derim meşreb bu yā 

         Āfet-i devr-i zamān olsun derim meşreb bu yā(G.4/1) 

 

                              

         Ey dil hevā-yı yār ne sende ne bende var 

         Evvelki āh ü zār ne sende ne bende var(G.19/1) 

 

 

               2. Dil  Ve Üslûûûûp  Özellikleri 

 

 

              2. 1. Dil  Özellikleri : 

 

         Ferîd İbrahîm,Klâsik Türk Edebiyatının son dönem şairlerinden biri olarak 

genelde anlaşılır bir dil kullanmaktadır.Şairin dili çok ağır olmamakla beraber,Arapça 

ve Farsça sıkça sözcüklerin kullanıldığı bölümler biraz daha zor anlaşılmaktadır.Bu 

türdeki anlatımla daha çok kasideler ve musammatlar bölümünde karşılaşmaktayız. 

 

                 

         Tācdār-ı rub‘-ı meskūn şehr-i yār-ı kāmkār  

         Pādişāh-ı kār-fermā-yı kerāmet rāyegān (M.16/1) 

 

 

         ĢĢĢĢażżżżret-i Maģģģģmūd ĤĤĤĤān ‘adli şāhenşāh-ı dehr  

         ŹŹŹŹātı ĥĥĥĥurşííííd-i sipihr-i feyżżżż-baĥĥĥĥşā-yı cihān(M.16/2) 

 

 

         Olalı sašvetOlalı sašvetOlalı sašvetOlalı sašvet----nişínnişínnişínnişín----i tai tai tai taĥtĥtĥtĥt----ı ‘ı ‘ı ‘ı ‘ālālālālíííí----babababaĥt sen ĥt sen ĥt sen ĥt sen     

         Ez         Ez         Ez         Ez----diyārdiyārdiyārdiyār----ārāārāārāārā----yı yı yı yı źātźātźātźātıñdır vedıñdır vedıñdır vedıñdır vedādādādād----ı rı rı rı rūzgār (M.55ūzgār (M.55ūzgār (M.55ūzgār (M.55/7)/7)/7)/7)    

 

 



 
 

XIV 

          Bunların dışındaki şiirlerde şairimizin oldukça anlaşılır bir dil 

kullandığını,konuşma diline yakın ve anlaşılır bir dil tercih ettiğini söylememiz yerinde 

olacaktır. 

         

          Bu ĥĥĥĥāk-i Sāķķķķız erenler maģģģģalli ĥĥĥĥoş yerdir 

         Biri derūn ü biri ššššaşrasın görür gözler(M.17/3) 

             

         Ey efendim pederim çekme elem oġluñ içün  

         Dilerim nííííce zemān sen ķķķķalasın saġ ü esen (M:36/3) 

 

            

         Neden eglendi o gül-rū ne idi bitmez işi 

         Beni bekletme ne olsun bugün aĥĥĥĥşāma ķķķķadar(G.9/2) 

 

                          

         Yeter luššššf eyle isrāf itme lāzım olur bir gün 

         Ferííííde ĥĥĥĥās ise ancaķķķķ bu nāz ü serzenişcikler (G.15/5) 

 

           

         Baķķķķmadan geçti benim yüzüme āh iki gözüm 

         Nííííce ķķķķan aġġġġlamasın derd ile iki gözüm(G.31/1) 

 

                    2. 2. Üslûp  Özellikleri:ûp  Özellikleri:ûp  Özellikleri:ûp  Özellikleri:    

                                    FerFerFerFerîd İbrahd İbrahd İbrahd İbrahîm’in din ve tasavvufla ilgili olan şiirlerinde,övgü amaçlı şiirlerinde biraz daha m’in din ve tasavvufla ilgili olan şiirlerinde,övgü amaçlı şiirlerinde biraz daha m’in din ve tasavvufla ilgili olan şiirlerinde,övgü amaçlı şiirlerinde biraz daha m’in din ve tasavvufla ilgili olan şiirlerinde,övgü amaçlı şiirlerinde biraz daha 

anlaşılması güç bir üslup kullanılırken divanın geri kalan kısmınanlaşılması güç bir üslup kullanılırken divanın geri kalan kısmınanlaşılması güç bir üslup kullanılırken divanın geri kalan kısmınanlaşılması güç bir üslup kullanılırken divanın geri kalan kısmında ise sade,anlaşılır ve da ise sade,anlaşılır ve da ise sade,anlaşılır ve da ise sade,anlaşılır ve 

konuşma diline yakın bir üslup kullanılmaktadır.Deyimler ve atasözleri de şiirkonuşma diline yakın bir üslup kullanılmaktadır.Deyimler ve atasözleri de şiirkonuşma diline yakın bir üslup kullanılmaktadır.Deyimler ve atasözleri de şiirkonuşma diline yakın bir üslup kullanılmaktadır.Deyimler ve atasözleri de şiirlerini anlaşılır ve lerini anlaşılır ve lerini anlaşılır ve lerini anlaşılır ve 

akıcı hale getirmiştir.akıcı hale getirmiştir.akıcı hale getirmiştir.akıcı hale getirmiştir.    



 
 

XVXVXVXV    

                                        Diñle taķķķķríííír edeyim ben daĥĥĥĥi küstāāāāĥĥĥĥlıġġġġım 

          Ķ          Ķ          Ķ          Ķulaķķķķ asmazsa da kimse bu ķķķķadar eş‘āra(K.2/18) 

         

          Bir kere sürçen atıñ başını kesmezler imiş 

          Aman ey kān-ı kerem merģģģģamet it bir pāre(K.2/32) 

 

         Kuş südüyle perveriş         Kuş südüyle perveriş         Kuş südüyle perveriş         Kuş südüyle perveriş----yāb ola cismyāb ola cismyāb ola cismyāb ola cism----i nāzikii nāzikii nāzikii nāziki    

                                    ŜŜŜŜāye āye āye āye ŝalsun üstüne dŝalsun üstüne dŝalsun üstüne dŝalsun üstüne dā’im ķanādā’im ķanādā’im ķanādā’im ķanād----ı rı rı rı rūzgār (M.55/16)ūzgār (M.55/16)ūzgār (M.55/16)ūzgār (M.55/16)    

    

                                        Bir ķBir ķBir ķBir ķılı ılı ılı ılı ķķķķırırırırķķķķ yara icrā yara icrā yara icrā yara icrā----yı yı yı yı ģaķģaķģaķģaķííííķatde budurķatde budurķatde budurķatde budur    

         Ş         Ş         Ş         Şāha āha āha āha şşşşāyan sülūk öyle šarafiyyet geldi (M.60/19)āyan sülūk öyle šarafiyyet geldi (M.60/19)āyan sülūk öyle šarafiyyet geldi (M.60/19)āyan sülūk öyle šarafiyyet geldi (M.60/19)    

 

                                    YedYedYedYed----i himmetle Cedíde Boi himmetle Cedíde Boi himmetle Cedíde Boi himmetle Cedíde Boġazġazġazġazın aldı ele ın aldı ele ın aldı ele ın aldı ele     

                                    ŜŜŜŜııııķ boķ boķ boķ boġaz itdigi dem ‘aġaz itdigi dem ‘aġaz itdigi dem ‘aġaz itdigi dem ‘aķķķķlına lına lına lına ĥĥĥĥıffet geldi ıffet geldi ıffet geldi ıffet geldi (M.60/46)(M.60/46)(M.60/46)(M.60/46)    

    

         Cānıma āteş bıraķķķķtıñ kendimi bilmem hele  

         Dil midir āyā ciger-gāhım mıdır ģģģģālā yanar(G.18/4        

 

              3. Muhteva  Özellikleri: 

 

         Elbette Klâsik Türk Şiirini besleyen kaynaklardan birisi İslâm dinidir.Müslüman 

toplumların yaşantıları,kültürleri,inançları ve gelenekleri bu edebiyatı derinden etkilemiştir.  

 Ferîd İbrahîm de bu edebiyatın bir temsilcisi olarak elbette Allâh(cc)sevgisi,Peygamber 

sevgisi konularını işlemiş, sûre isimlerini şiirlerinde kullanmıştır.Fakat bunun bir geleneği 

devam ettirmekten başka bir anlamı yok gibi gözükmektedir.Kendisi de dünya işleriyle 

uğraşırken  ahireti unuttuğunu dile getiriyor. 

 

            



 
 

          

XVIXVIXVIXVI    

                                    ĤĤĤĤāb-ı rāģģģģat mı gelir dííííde-i ĥĥĥĥūn-ālūda 

         Dest-i fikrimde girííííbān-ı dilim fersūde 

         İrtiķķķķābāt-ı ma’asííííden olup āsūde 

         Olmadım ķķķķayd ‘ubūdiyyet ile ma’būda 

         Yine müncer ola ģģģģālim bu televvünde benim 

         Dil peşíííímān gene tövbeye varmaz dehenim(M.2/2) 

 

         Beni yoldan çıķķķķarup nefsimiñ ālı evvel 

         Bíííí-hüde eylemişim ‘aşķķķķ ile ķķķķāli evvel  

         Göñül olmuşsa da Mecnūn  miśśśśāli evvel  

         Bilmedim beźźźźm-i muģģģģabbetdeki ģģģģāli evvel  

         İdeli cāy-ı süveydā-yı derūnum o períííí 

         ŹŹŹŹāt-ı vaģģģģdet ne imiş noķšķšķšķšadan aldım ĥĥĥĥaberi(M.4/2) 

 

         Heb hevā-yı ārzū-yı māsivā beyhūdedir  

         Bu riyā-yı zāhid-i ŝŝŝŝūret-nümā beyhūdedir  

         Devlet-i ŝŝŝŝadr-ı cihāna ilticā beyhūdedir  

         Māl ü evlād ü ‘ıyāle i‘tinā beyhūdedir  

         Heb umūrum ĢĢĢĢaķķķķķķķķa tefvííííz eyledim şimden-gerü(M.15/3) 

 

         Şairin en önemli yönlerinden biri devrinde olanlarla ilgili yazdığı tarih 

manzumeleridir.Özellikle 2.Mahmut ve onun devlet adamlarının yaptıklarına tarih 

düşürür ve onlardan ihsanda bulunmalarını bekler.Tarihleri arasında cami yapım veya 

onarım tarihleri,doğum ve ölüm tarihleri epeyce yer tutar.Tarihlerinden döneminde 

yangınların pek çok binayı tahrip ettiğini,1810’lu yıllarda İstanbul’da veba 

hastalığından çok kişinin vefat ettiğini öğreniyoruz.Aşağıdaki beyitler bunlara örnektir.  



 
 

       

XVII 

          Çuķķķķurcum‘‘‘‘adan itmek-ile žžžžuhūr āteş-i iģģģģrāķķķķ  

         Yaķķķķup eššššrāfı sūzān eyleyüp geldi Cihāngííííre (M:20/13) 

 

 

         Feríd         Feríd         Feríd         Feríd----i bendei bendei bendei bende----i dergeh düşürdi böyle bir ti dergeh düşürdi böyle bir ti dergeh düşürdi böyle bir ti dergeh düşürdi böyle bir tārārārārííííĥĥĥĥ    

         Bu vālā cāmi‘i Maģmūd          Bu vālā cāmi‘i Maģmūd          Bu vālā cāmi‘i Maģmūd          Bu vālā cāmi‘i Maģmūd ĤĤĤĤān yapdān yapdān yapdān yapdı Cihı Cihı Cihı Cihāngāngāngāngíre(M:20/27)íre(M:20/27)íre(M:20/27)íre(M:20/27)    

    

         Min         Min         Min         Min----Nebî sırrı Nebî sırrı Nebî sırrı Nebî sırrı žuhūr idüp bu taržuhūr idüp bu taržuhūr idüp bu taržuhūr idüp bu tarííííĥe Ferídĥe Ferídĥe Ferídĥe Feríd    

         Mescid         Mescid         Mescid         Mescid----i Dāvūd Pāi Dāvūd Pāi Dāvūd Pāi Dāvūd Pāşşşşā ā ā ā buldı termím ile zíb (M.21/6)buldı termím ile zíb (M.21/6)buldı termím ile zíb (M.21/6)buldı termím ile zíb (M.21/6)    

     

         Za         Za         Za         Zaĥmĥmĥmĥm----ı šı šı šı šā‘ūnā‘ūnā‘ūnā‘ūn----ı vebı vebı vebı vebādan ‘āķādan ‘āķādan ‘āķādan ‘āķıbet ıbet ıbet ıbet     

         Emr         Emr         Emr         Emr----i Ģaķķa eyledi tesli Ģaķķa eyledi tesli Ģaķķa eyledi tesli Ģaķķa eyledi teslímímímím----i cān(M:29/2)i cān(M:29/2)i cān(M:29/2)i cān(M:29/2) 

 

         Za         Za         Za         Zaĥmĥmĥmĥm----ı šı šı šı šā‘ūn ile met‘ūne olup āā‘ūn ile met‘ūne olup āā‘ūn ile met‘ūne olup āā‘ūn ile met‘ūne olup āĥĥĥĥırırırır----ı kı kı kı kār ār ār ār     

         Eyledi cisr         Eyledi cisr         Eyledi cisr         Eyledi cisr----i fenādan rehi fenādan rehi fenādan rehi fenādan reh----i ‘uķbāya güźer (M.31/3)i ‘uķbāya güźer (M.31/3)i ‘uķbāya güźer (M.31/3)i ‘uķbāya güźer (M.31/3)    

                                

         He         He         He         Hemān ‘mān ‘mān ‘mān ‘ídídídíd----i fıšrıñ ikinci güni i fıšrıñ ikinci güni i fıšrıñ ikinci güni i fıšrıñ ikinci güni     

         Vebādan gö         Vebādan gö         Vebādan gö         Vebādan göçüp ‘adni çüp ‘adni çüp ‘adni çüp ‘adni ķķķķıldı penıldı penıldı penıldı penāh(M.32/2)āh(M.32/2)āh(M.32/2)āh(M.32/2)    

    

         Vebā ser-pençesine olmayup tāb-āver ol nāzik ten 

         Girüp laģģģģd-i zemííííne çeşm-i ‘ālem eşk-rííííz oldı(M.34/3) 

         

 

          Ferid İbrahim Divanı’nda Allah, Rab, Hz.Muhammed, Mahmut Han, Hz.Osman, 

Aristo, Felatun, Hz.Yakup, Serberber Ali Ağa, Fuzuli, Hz.Süleyman, Vidin Valisi Derviş 

Mustafa Paşa, Sadrazam Ali Paşa, Sultan Mahmut’un veziri Osman Paşa,     ĤĤĤĤātem-i  
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ŠŠŠŠāyy, Hızır, İlyas, Hüsrev, Cem,Yezid, Hz.Hamza, Leyla ile Mecnun, Mani, Behzad, 

Esrar,Vasıf Bey, Sami Efendi, Bilal-i Habeşi gibi özel isimler yer almaktadır. Divandaki 

tarihlerde bunların dışında  pek çok kişinin daha adı geçmektedir. 

         Divanda yer alan Sakız, Medine, Mekke, Üsküdar, Çamlıca, Cihangir, 

Çukurcuma, Vidin,  Arapgir, İstanbul, Cedide Boğazı, Yesrib, Batha, Kahire, Taybe, 

Bolu ve Edirne ise coğrafî unsurlardır.                   

         Ferîd İbrahîm divanında birer gazellerine tahmis yazdığı Fuzûlîîîî,Nef‘î ve Sami ‘î ve Sami ‘î ve Sami ‘î ve Sami 

Efendi’nin adlarıEfendi’nin adlarıEfendi’nin adlarıEfendi’nin adlarına şair olarak yer vermektedir.na şair olarak yer vermektedir.na şair olarak yer vermektedir.na şair olarak yer vermektedir.    

         Şairimiz en çok tanınan Enderunlu şair olan Vasıf’ın da adını divanında zikreder. İki şair          Şairimiz en çok tanınan Enderunlu şair olan Vasıf’ın da adını divanında zikreder. İki şair          Şairimiz en çok tanınan Enderunlu şair olan Vasıf’ın da adını divanında zikreder. İki şair          Şairimiz en çok tanınan Enderunlu şair olan Vasıf’ın da adını divanında zikreder. İki şair 

de Sultan 2.Mahmut’tan sevgi ve övgüyle bahsetmektedir. de Sultan 2.Mahmut’tan sevgi ve övgüyle bahsetmektedir. de Sultan 2.Mahmut’tan sevgi ve övgüyle bahsetmektedir. de Sultan 2.Mahmut’tan sevgi ve övgüyle bahsetmektedir. Annesinin Çamlıca’da 2. Mahmut Annesinin Çamlıca’da 2. Mahmut Annesinin Çamlıca’da 2. Mahmut Annesinin Çamlıca’da 2. Mahmut 

için yaptırtığı köşk için, cirit oyuniçin yaptırtığı köşk için, cirit oyuniçin yaptırtığı köşk için, cirit oyuniçin yaptırtığı köşk için, cirit oyunları için yazılan şiirler ve şehzadelerin doğumu için yazılan ları için yazılan şiirler ve şehzadelerin doğumu için yazılan ları için yazılan şiirler ve şehzadelerin doğumu için yazılan ları için yazılan şiirler ve şehzadelerin doğumu için yazılan 

şiirler iki şairin divanında da yer almaktadır. şiirler iki şairin divanında da yer almaktadır. şiirler iki şairin divanında da yer almaktadır. şiirler iki şairin divanında da yer almaktadır.      

         Şairimiz münacat, naaaaat dışındaki gazellerinde aşkı, sevgilinin güzelliğini ve 

vefasızlığını,  aşkın çilesini,bezmde yaşananları dile getirir. 

                 

 

         Sāķķķķi yā bezm-i ŝŝŝŝafādan ayağıñ dūr etme  

                                    ŜŜŜŜun bize başın için bir iki sahbā-yı feraģ(G.7/3)ģ(G.7/3)ģ(G.7/3)ģ(G.7/3)    

    

         O           O           O           O  ĥĥĥĥūnūnūnūní göz ucuyla í göz ucuyla í göz ucuyla í göz ucuyla ‘āşıķķķķa baķķķķmış baķķķķışmışdır 

         Meger bezm-i raķķķķííííbe uġramış çaķķķķmış çaķķķķışmışdır(G.8/1) 

            

         Gerçi geçmiş güzelim vaķķķķt-i civānı ammā 

         Kim görürse seni bu ģģģģüsn ile elān beğenir (G.17/3) 
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         Bugün neylersen eyle bul tārííííķķķķin da‘vete yārı  

         İdüp tertííííb bezm-i ülfeti aĥĥĥĥşāma ŝŝŝŝūret ver (G.21/4) 

 

          N’ola mātem-şi‘ār olsam başımda ķķķķara sevdā var  

         Baña díííívānelik şöhret virir bir addır sensiz(G.25/3) 

       

         Çoķķķķ zamāndır ararım göñlümü bilmem n’ittim  

         Beni aldatma güzel başıñ içün sende ise(G.47/2) 

 

            

         Bir söyünmez āteşe düşdi dil-i rüsvā yanar  

         Görse ģģģģüsnün āh idüp Mecnūn değil Leylā yanar(G.18/1) 

 

 

              Sonuç: 

 

 

         Ferîîîîd İbrahîm,19.yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir şairdir.îm,19.yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir şairdir.îm,19.yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir şairdir.îm,19.yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir şairdir.    Kaynaklarda hayatı ve Kaynaklarda hayatı ve Kaynaklarda hayatı ve Kaynaklarda hayatı ve 

eserleriyle ilgili çok faeserleriyle ilgili çok faeserleriyle ilgili çok faeserleriyle ilgili çok fazla bilgi yoktur.zla bilgi yoktur.zla bilgi yoktur.zla bilgi yoktur.    Şiirlerinden kaynaklarŞiirlerinden kaynaklarŞiirlerinden kaynaklarŞiirlerinden kaynaklarda verilen örnekler daha çok naada verilen örnekler daha çok naada verilen örnekler daha çok naada verilen örnekler daha çok naat t t t 

ve tarihlerinden seçilmiştir.ve tarihlerinden seçilmiştir.ve tarihlerinden seçilmiştir.ve tarihlerinden seçilmiştir.    

         Ferîd İbrahîm’in ölüm tarihi, kaynaklara göre 1842 yılıdır.         Ferîd İbrahîm’in ölüm tarihi, kaynaklara göre 1842 yılıdır.         Ferîd İbrahîm’in ölüm tarihi, kaynaklara göre 1842 yılıdır.         Ferîd İbrahîm’in ölüm tarihi, kaynaklara göre 1842 yılıdır.    Kaynaklar,Surre Emini Kaynaklar,Surre Emini Kaynaklar,Surre Emini Kaynaklar,Surre Emini 

vazifesiyle Hicaz’a gönderildiği 1842 yılında Şam’a vardığındvazifesiyle Hicaz’a gönderildiği 1842 yılında Şam’a vardığındvazifesiyle Hicaz’a gönderildiği 1842 yılında Şam’a vardığındvazifesiyle Hicaz’a gönderildiği 1842 yılında Şam’a vardığında orada vefat ettğini a orada vefat ettğini a orada vefat ettğini a orada vefat ettğini 

belirtmektedir.belirtmektedir.belirtmektedir.belirtmektedir.    

         Şair,         Şair,         Şair,         Şair, divanında kaside, divanında kaside, divanında kaside, divanında kaside,    müsemmen,müsemmen,müsemmen,müsemmen,    müseddes,müseddes,müseddes,müseddes,    muhammes,muhammes,muhammes,muhammes,    tahmis ve gazel nazım tahmis ve gazel nazım tahmis ve gazel nazım tahmis ve gazel nazım 

biçimlerini kullanmıştır.biçimlerini kullanmıştır.biçimlerini kullanmıştır.biçimlerini kullanmıştır.    Divanda toplam 127 şiir yer almaktadır.Divanda toplam 127 şiir yer almaktadır.Divanda toplam 127 şiir yer almaktadır.Divanda toplam 127 şiir yer almaktadır.    

         Ferîd          Ferîd          Ferîd          Ferîd İbrahîm Dîvânı, klâsik divaİbrahîm Dîvânı, klâsik divaİbrahîm Dîvânı, klâsik divaİbrahîm Dîvânı, klâsik divan tertibine uyn tertibine uyn tertibine uyn tertibine uyululululmamamamadan oludan oludan oludan oluşturulmuş gayrşturulmuş gayrşturulmuş gayrşturulmuş gayr----i mürettepi mürettepi mürettepi mürettep bir  bir  bir  bir 

divandır.divandır.divandır.divandır.    



 
 

       

XXXXXXXX    

                                      Şiirlerinin tamamı dikkate alındığında genel olarak vezni ve kafiyeyi kullanışının başarılı   Şiirlerinin tamamı dikkate alındığında genel olarak vezni ve kafiyeyi kullanışının başarılı   Şiirlerinin tamamı dikkate alındığında genel olarak vezni ve kafiyeyi kullanışının başarılı   Şiirlerinin tamamı dikkate alındığında genel olarak vezni ve kafiyeyi kullanışının başarılı 

olduğu söylenebilir.olduğu söylenebilir.olduğu söylenebilir.olduğu söylenebilir. 

         Divanın muhtevasına baktığımızda,münacat ve na‘t‘t‘t‘tların dışında devrin ahlak 

anlayışından şikayet,dünya alakalarından kopamama gibi dinîîîî ve ahlââââkîîîî konular 

işlenmiştir. 

           Divanda tarihler önemli yer tutmaktadır. Tarihlerde çeşme, cami, kasr yapım ve 

tamir taihleri yanında oldukça fazla sayıda mersiye ve milad tarihi de bulunmaktadır. 

         Şairin kullandığı dili incelediğimizde ,dinle ilgili şiirlerde biraz daha fazla Arapça 

ve Farsça sözcüğe yer verildiğini, bunun dışındakilerde ise sade ve akıcı bir dil 

kullandığını söylemek yerinde olacaktır. Hatta atasözü ve deyimlere de sıkça yer 

verilmiştir. 

         Divanda münacat ve naatlar dışında medhiyeler de yer almaktadır.Şiirlerinde 

2.Mahmut’u, sadrazamını, vezirlerini, devrin diğer önemli şahsiyetlerini övmektedir. 

Çoğunlukla minnettarlığını dile getirip onlardan ihsanda bulunmalarını bekler.   

         Gazel biçimindeki şiirlerinde de Allah(cc)sevgisi ve Peygamber sevgisi dışında aşk 

konusunu işlemiştir. 

         Eserin tamamına baktığımızda,vezni kullanmada ve kafiyelerde 

gördüğümüz.küçük kusurlar haricinde şairin başarılı olduğunu söyleyebiliriz. 
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2.BÖLÜM 

 

    METİN TESPİTİYLE  İLGİLİ  HUSUSLAR VE DİVAN NÜSHASININ TANITIMI 

 

 

              a. Metnin  Kurulmasında  Takip  Edilen  Metodlar: 

 

         Elimizdeki yazma metin tek nüshadır. Gayr-i mürettep bir divan olduğu için biz 

metni klasik divan tertip tarzına göre düzenledik. Divanı kasideler, musammatlar ve 

gazeller olarak üç bölüm halinde tertip ettik. Gazelleri de kendi içinde Arap abecesine 

göre sıraladık.  

 

A. Türkçe bazı ekler ve kelimelerin imlâsı: 

 

         Ferîd ibrahîm Divanı 19. yüzyılda kaleme alınmış bir eserdir.Eserdeki sözcük ve 

eklerin yazımında bir 19.yüzyıl metni olduğu için mümkün olduğu kadarıyla günümüze 

yakın biçimleri kullanmayı tercih ettik. 

İsim Çekim Ekleri: 

a.  Akkuzatif (yükleme) hâli: İsmi cümlenin nesnesi hâline getiren ve yükleme 

fonksiyonu taşıyan bu ek, düzlük-yuvarlaklık uyumuna göre ve sessiz harfle biten 

kelimelere sadece –ı, -i; sesli harfle bitenlere ise –yı, -yi getirilmek suretiyle 

yazılmıştır.Beni (K. 2/409), ālāyişi (M. 7/4), Ristoyu Ristoyu Ristoyu Ristoyu    (M.(M.(M.(M.    54/15),54/15),54/15),54/15), āyííííneyi (G. 17/2). 

 

b.  Lokatif (bulunma) ve ablatif (uzaklaşma) ekleri: Bu eklerin imlâsında sadece 

d’li şekilleri ile karşılaşıldığı için –da, -de, -dan, -den şeklinde okunmuştur. Nažžžžardan 

(K. 2/41), vaģģģģdetden (M. 13/4), müddetden (M.16/7), leššššāfetde (M. 17/2), ‘āşıķķķķda (G. 

27/6). 
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c.  Genitif ekleri: Bu ek, ünlü uyumuna uyularak düz veya yuvarlak vokalle  –uñ, 

-üñ, -nuñ, -nüñ ,ıññññ,iññññ,nıññññ,niññññ şeklinde yazılmıştır. ‘Ömrüñ (M. 6/2), ‘adliñdir (M. 16/22),    

ģģģģaķķķķķķķķ-ı devletiñde (M. 17/24), sıġarıñ (G. 39/5). 

 

ç.  İyelik ekleri: Bu ekleri de günümüz imlasına uyarak yerine göre düz veya 

yuvarlak okuduk.2.Tekil kişi ekinde –ññññ kullanılmıştır. Gözüme(G.9/6) ,cismim(G.10/3), 

díííídārıñ(G.13/1), ķ ķ ķ ķatresi(G.14/2), pervānesi(G.18/5), şekvemiz(G.36/1). şekvemiz(G.36/1). şekvemiz(G.36/1). şekvemiz(G.36/1). 

 

d.  Soru eki: Bu ekin vokali yazmada daima –ı, -i şeklinde düz-dar olarak 

yazılmıştır. Biz  de metni oluşturuken aynı şekilde okuduk. Etmiş mi (K. 1/39), çerāġıñ 

mı (K. 2/42), eyleye mi (M. 2/3), olur mı (M. 10/7), Dil midir āyā ciger-gāhım mıdır (G. 

18/4) 

 

 

          f.  Bildirme eki: Bildirme ekinin daima yumuşak ünsüzle ve ünlü uyumuna uyarak 

yazdık. Yoķķķķdur (K. 2/35),ĥĥĥĥayāliñdir (M. 5/4),başıdır (M. 17/6), elmāsdır  (M. 63/21). 

 

 

Yapım ekleri: 

 
Metinde geçen yapım eklerinin yardımcı vokalleri düzlük-yuvarlaklık uyumuna göre 

yazıldı. Şaşırup (K. /25),öldürdüm (M. 4/5), yaķķķķışmışdır (G.8/4). 

 

 

Fiil zaman ekleri 

 

         a.  Geniş zaman: Geniş zaman eki olan –r’nin almış olduğu yardımcı vokal, dar 

olarak ır, -ir ,-ur,-ür ve düz-geniş olarak –ar,-er şeklinde yazılmıştır. Olur (M. 19/11), 

güler geçer  (G. 7/1), eyler gezer  (G. 13/1), begenir  (G. 17/1). 
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             b.  Geçmiş zaman: Geçmiş zamanın rivayeti ünlü uyumuna uygun olarak –mış,-

miş,-muş,-müş şeklinde okunmuştur. Görm Görm Görm Görmüş (M. 55/3), üş (M. 55/3), üş (M. 55/3), üş (M. 55/3), olmuş (M. 61/12), geçmiş (G. 

17/3). 

 
         Partisip Ekleri:-dık, -dik, -duk, -dük ekinin her şekli kullanılmıştır. Gördügi (G. 

7/1), yetmedik (G. 18/3), çekdigim (G. 33/3), yandıyandıyandıyandıķda (M. 22/4).ķda (M. 22/4).ķda (M. 22/4).ķda (M. 22/4). 

 

Gerindium Ekleri: Bu ek –up, üp yuvarlak vokalli ve p’li yazılmıştır. Çeküp (M.  Çeküp (M.  Çeküp (M.  Çeküp (M. 

31/4), 31/4), 31/4), 31/4), olmayup (M. 34/3), kesilüp (M. 54/26), škesilüp (M. 54/26), škesilüp (M. 54/26), škesilüp (M. 54/26), šutuşup (G. 23/2). 

         Emir ekleri hep yuvarlak vokalle –sun,-sün şeklinde yazılmıştır. ĶĶĶĶursun (G. 23/4), 

gelsün (G. 39/11), itmesün mi (M. 8/4), aġlasun (M. 13/1) bulmasun (M: 18/28). 

 
Kelimeler: 
 

Nüshadaki imlâlarına sadık kalarak dönem özelliğini aksettiren bazı kelimeler 

aşağıda örnekleri verildiği şekilde yazılmıştır: 

         İçin: içün (M. 38/2), vermek: virdi (M. 45/2) , yel: yil (G. 39/8), beri: berü (G. 54/2), 

geri: girüye (M. 20/14), demek: disem (M. 51/4), yer: yirde (M. 52/24), gece: gice (G. 

53/7), etmek: itdim (K. 1/9), ermek: irdi (M. 9/5).  

Kelimeler okunurken ğ’li biçimler tercih edilmeyerek g ve ġ sesleri kullanġ sesleri kullanġ sesleri kullanġ sesleri kullanılmıştır. ılmıştır. ılmıştır. ılmıştır. 

Degil (M. 5/4), Degil (M. 5/4), Degil (M. 5/4), Degil (M. 5/4),  yoġ (M. 11/4), bildigim (M. 16/12), felegiñ (G. 5/2). 

 
Arapça ve Farsça bazı terkip, ek ve kelimelerin imlâsı 
 

a.  Arapça terkipler şu şekilde yazılmıştır:Mine’l-‘aşķķķķi (M. 3/1), şeyĥĥĥĥü’l-ĢĢĢĢarem 

(M. 16/16), imāmü’l-müslimíííín (M. 19/10), müşārun bi’l-benān (M. 62/3). 

 

b.  Farsça isim ve hâl köküyle yapılan birleşik kelimeler tireli yazılmıştır. Suĥĥĥĥan-

dān (K. 1/6), ser-nigūn (M. 7/5), nā-çār (M. 8/4), çāre –sāzımsın (M. 13/8). 
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Eklerin imlâsı 
 
Aynı iki kelimenin arasına bir edat getirildiğinde tire ile ayrılmıştır. Nev-be-nev 

(M. 18/20),  ser-te-ser (M. 52/1). 

 
Kelimelerin imlâsı 
 

         a.  Arapça ve Farsça kelimeler orijinal okunuşları ile yazılmıştır. ‘Arżżżż-ģģģģāl (K. 

2/24),serĥĥĥĥoşuyum(M.1/7),ve’l-ģģģģāŝŝŝŝıl(M.4/6),fa’ide(M.6/4). 

 

         b.  Hakk, zann, hatt gibi sonu ikiz konsonant ile biten kelimelerin sonundaki bu 

harfler, beyit içerisinde vezne göre çift veya tek yazılmıştır.  Ģaķķa (M. 60/13), Ģaķdan Ģaķķa (M. 60/13), Ģaķdan Ģaķķa (M. 60/13), Ģaķdan Ģaķķa (M. 60/13), Ģaķdan 

(M. 60/14)(M. 60/14)(M. 60/14)(M. 60/14), , , , ĥaššĥaššĥaššĥaššıñ (G. 46/4),  ıñ (G. 46/4),  ıñ (G. 46/4),  ıñ (G. 46/4),  ĥaš (G. 46/4).ĥaš (G. 46/4).ĥaš (G. 46/4).ĥaš (G. 46/4).    

 
 
B.  Teknik Özellikler 
 

         1. Elimizde tek nüsha bulunduğu için metni oluştururken karşılaştırma imkânımız 

olmadı. Divanı klâsik divan tertip tarzına göre kasîdeler,musammatlar ve gazeller 

olmak üzere üç bölüm hâlinde düzenledik. Gazelleri de Arap abecesine göre sıraladık.  

         2. Her manzumenin divan içindeki yeri bölüme göre numara sırası ile verilerek 

belirtilmiş ve sıra numarasının hemen altına da vezni yazılmıştır. 

         3. Her manzumenin yazmadaki yeri sıra numarasının üstündeki dipnot 

numarasıyla dipnotta belirtilmiştir.       

         4. Metinde az da olsa karşılaşılan vezin bozuklukları, anlam da dikkate alınarak 

giderilmeye çalışılmıştır. Bu hususta eklenen ses, hece ve kelimeler köşeli parantez [    ] 

içinde, metinden çıkarılan ses, hece ve kelimeler ise dipnotta gösterilmiştir. 

5. Metnin kuruluşunda basımı yapılan ilmî eserlerde kullanılmakta olan 

transkripsiyon sistemi uygulanmıştır. 
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a. Nüsha  Tavsifi  

 

              Divan, Yapı  Kredi  Sermet  Çifter  Kütüphanesi   “yazma  eserler”  bölümünde         

“ Yazma  580  ” olarak kayıtlıdır. Tasnif no “ T 811 ” ,   demirbaş no “15832 ” dir.  

           Müellifi  Ferîd  İbrahîm olarak  kaydedilmiştir. Dili  Türkçe  olan  divanın cildi  

yoktur. Ebru  kağıt  kapak  kullanılmıştır. Toplam  46  varaktır. 242 хххх 182 (226х130 )  х130 )  х130 )  х130 )  

mm ebadındadır.mm ebadındadır.mm ebadındadır.mm ebadındadır.    Aharlı kağıt üzerine  yazıAharlı kağıt üzerine  yazıAharlı kağıt üzerine  yazıAharlı kağıt üzerine  yazılmıştır.lmıştır.lmıştır.lmıştır.    Muhtelif  olarak 3  veya  4  sütun halinde, 22 Muhtelif  olarak 3  veya  4  sütun halinde, 22 Muhtelif  olarak 3  veya  4  sütun halinde, 22 Muhtelif  olarak 3  veya  4  sütun halinde, 22 

ve 25  arası satırla tve 25  arası satırla tve 25  arası satırla tve 25  arası satırla tālik  hatla  yazālik  hatla  yazālik  hatla  yazālik  hatla  yazılmıştır.ılmıştır.ılmıştır.ılmıştır.    

    

               Başı               Başı               Başı               Başı:   :   :   :   Āh kim āteş-i ‘iŝŝŝŝyāna düşürdüm bedenim                                 

                          Çāk çāk itsem olur derdiñ ile píííírehenim 

 

                         Sonu: ĤĤĤĤān-ı Maģģģģmūd ile mesrūr-ı fu’āāāād eyleye ĢĢĢĢaķķķķ 

                          Nā’il-i yümn-i rıżżżżā-yı şehe olup hemvāre  

  

 

              Kütüphanedeki  kayda ve eserin kapağındaki ifadeye göre; divan, şairin kendi 

hattıyla yazılmıştır. İkinci  varak, 3a  boş;  18 ve 19. varaklar  boş; 21a nın yarısı  boş;  

25b boş;  26-29.  varaklar  boş; 30a  boş; 31b’de  sadece  bir  sütun  yazılmıştır.Gerisi  

32.varaktan son varağa kadar boş  bırakılmıştır.Divanda toplam 127 manzume yer 

almaktadır.         

 

 

 

 
Çevriyazı İşaretleri 

    
    A, a, E, eA, a, E, eA, a, E, eA, a, E, e    ا
    B, bB, bB, bB, b    ب
    P, pP, pP, pP, p    پ



 
 

    T, tT, tT, tT, t    ت
    Ś, śŚ, śŚ, śŚ, ś    ث
    C, cC, cC, cC, c    ج
    Ç, çÇ, çÇ, çÇ, ç    چ
    Ģ, ģĢ, ģĢ, ģĢ, ģ    ح
    Ĥ, ĥĤ, ĥĤ, ĥĤ, ĥ    خ
    D, dD, dD, dD, d    د
    Ź, źŹ, źŹ, źŹ, ź    ذ
    R, rR, rR, rR, r    ر
    Z, zZ, zZ, zZ, z    ز
    J, jJ, jJ, jJ, j    ژ
    S, sS, sS, sS, s    س
    Ş, şŞ, şŞ, şŞ, ş    ش
    Ŝ, ŝŜ, ŝŜ, ŝŜ, ŝ    ص
    Ż, ż, Ē, ēŻ, ż, Ē, ēŻ, ż, Ē, ēŻ, ż, Ē, ē    ض
    Š, šŠ, šŠ, šŠ, š    ط
    Ž, žŽ, žŽ, žŽ, ž    ظ
 ¤¤¤¤    ع
    Ġ, ġĠ, ġĠ, ġĠ, ġ    غ
    F, fF, fF, fF, f    ف
    Ķ, ķĶ, ķĶ, ķĶ, ķ    ق
    K, k, ñK, k, ñK, k, ñK, k, ñ    ك
    L, lL, lL, lL, l    ل
    M, mM, mM, mM, m    م
    N, nN, nN, nN, n    ن
    V, vV, vV, vV, v    و
    H, h, a, eH, h, a, eH, h, a, eH, h, a, e    ە
~    Ì, í, Y, yÌ, í, Y, yÌ, í, Y, yÌ, í, Y, y    
    ’’’’    ء
�    Ā, āĀ, āĀ, āĀ, ā    
    Ū, ūŪ, ūŪ, ūŪ, ū    او
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                                     KAŜŜŜŜÌÌÌÌDELER 

 

1.1 
    
    

ĶĶĶĶaŝíŝíŝíŝíde Berāy-ı Āmeden-i İģģģģsān-ı Hümāyūn Be-Cezííííre-i Sāķķķķız 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün                                                                              

                              .  .   -   -       .   .   -   -        .  .   -   -        .  .   -     
1       1       1       1       ŠŠŠŠab‘a bir keyf-i ŝŝŝŝafā-āver-i devrān geldi 

Şevķķķķ-i nāmıyla ģģģģaríííím-i dile mihmān geldi 
 

2       Ġam ġubārın ģģģģarem-i sííííneden iĥĥĥĥrāc itdim 
Nūş-ı ŝŝŝŝahbā-yı ŝŝŝŝafā eyleyecek an geldi 

 
3       Reh-i ģģģģayretde telāş üzre gezerken nice dem  

O sebeple baña bir ģģģģāl-i perííííşān geldi 
 

4       Öyle bir ģģģģāl-i perííííşān ki anı taķķķķrííííre  
Kilk-i dest-i emelim çāk-i girííííbān geldi 
 

5       Nāgehān kūşe-i endííííşede gūş-ı cāna  
Semt-i dilden bu ĥĥĥĥiššššāb öyle nümāyān geldi  
 

6       Ne bu efkār ile endííííşe-i devr ardurañ 
Ele al levģģģģ ü ķķķķalem resm-i suĥĥĥĥan-dān geldi 
 

7       Būs-gāh-ı dehen-i ehl-i niyāz u āmāl 
ĤĤĤĤāk-i pāy-i şeref-efzā-yı cihān-bān geldi  
 

8       Nice biñ gürsinegāāāān-ı emel olmuş dil-síííír 
ĢĢĢĢālin ‘arżżżż eyle ki şimdi dem-i çespân geldi 
 

9       ‘Arżżżż-ı ģģģģāl itdim o şevķķķķiyle ģģģģużżżżūr-ı şāha  
Nažžžžar-ı merģģģģamet u şefķķķķate şāyān geldi 
 

                  10     Ben de bildim ki felek vefķķķķ-ı murād üzre düşer  
Dil-i pes-mānde-i ‘usr-āvere yüsrān geldi  
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11     Verdim esb-i dil-i çālāke hemān bir dizgin  

Didim ‘arżżżż-ı hünere ruĥŝĥŝĥŝĥŝat u meydān geldi 
 

12     Ele aldım o zamān ĥĥĥĥāme-i midģģģģat-ĥĥĥĥˇ̌̌̌ānı  
Vaŝŝŝŝfı ol şāh-ı cihānıñ dile şāyān geldi 
 

13     Öyle bir şeh ki felek-i süfre-i ĥĥĥĥˇ̌̌̌ān-ı luššššfı  
Mihr ü meh aña bir altūn nemek-dān geldi 
 

14     Baģģģģr-ı elššššāf u himem menba‘-ı iģģģģsān u kerem  
ĤĤĤĤān-ı Maģģģģmūd-ı şiyem dehre o sulššššān geldi  
 

15     Zííííver-i taĥĥĥĥt-ı kerem ĥĥĥĥādim-i iķķķķlíííím-i ĢĢĢĢarem 
ŜŜŜŜāģģģģib-i seyf ü ķķķķalem şānına ‘ünvān geldi  
 

16     Nāmıdır sikke-zen-i ĥĥĥĥātem-i engüşt-i seĥĥĥĥā 
ŹŹŹŹātı vefķķķķ-ı selefe mühr-i Süleymān geldi 
 

                                                                        17     17     17     17     ĶĶĶĶadri ser-levģģģģa-i merġūbe-i ŝŝŝŝadr-ı şevket 
Şānı hem-maššššla‘-ı manžžžžūme-i ĥĥĥĥāāāāķķķķāāāān geldi 
 

18     Baĥĥĥĥşiş-i feyżżżż-i ĤĤĤĤudādadır isti‘dādı 
Fikri gencíííínesi reşk-āver-i pííííşān geldi 
 

19     Olsa zānū-zede-i ders-i ĥĥĥĥayāli Risto 
Hemçü cüz-ĥĥĥĥˇ̌̌̌ān-ı elif ššššıfl-ı debistân geldi 
 

20     Nola olursa Felāššššūn-ı sebķķķķ-āmūzı 
Râyı revnaķķķķ-dih-i bāzār-ı müdíííírān geldi 
 

21     Ser-be-zânû-yı ģģģģicāb olsa sezā şeyĥĥĥĥ u dede 
ĶĶĶĶalemi şííííve-fezā-yı ĥĥĥĥašššš-ı ‘Ośśśśmān geldi 
 

22     Olamaz ķķķķıšššš‘ada ya‘‘‘‘ķķķķūūūūt hele hem-sengi ..... 
Her gören kilk-i güher-ríííízini ģģģģayrān geldi 
 

23     Nedir ol ĥĥĥĥašššš-ı belāġat-ı nemešššš şāhāna 
Şöhreti velvele-ārā-yı debíííírān geldi 
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24     24     24     24     ĤĤĤĤˇ̌̌̌āce-i meşķķķķ-ı cihān şānına dense şāyān 

Dāver-i kişver-i şān ĥĥĥĥusrev-i devrān geldi  
 

25     Dil-i derrāki o rütbe hüner-ārā o şehiñ 
                Dinse şāyāndır eslāfına rücģģģģān geldi  

 
26     Nice sencííííde eder çeşm-i terāzū-yı ĥĥĥĥayāl 

Kef-i iģģģģsānı yem-i cūduna míííízān geldi  
 

27     Didi el arkası yerde bütün erbāb-ı ĥĥĥĥıred 
Böyle bir kān-ı me‘ārif şeh-i devrān geldi 
 

28     Gelmedi ne ŝŝŝŝadef [ü ne]  o dür-i dāne gibi  
Nice rūşen güher-i vaŝŝŝŝŝŝŝŝāf-ı żżżżamíííírān geldi 
 

29     Vaŝŝŝŝf-ı şānında süĥĥĥĥan-gūyi-i māşā’’’’a’’’’llāh  
Zííííver-i elsine-i nādire-sencān geldi 
 

30     Öyle şāyeste-i zííííbāyiş-i āġūş-ı kerem  
Nesl-i ‘Ośśśśmāniye bir şāh-ı felek-şān geldi 
 

31     Nice vaŝŝŝŝf eylemeyim ol şeh-i ‘ālíííí-cāhı  
Kííííse-i faĥĥĥĥrımı leb-rííííz eder iģģģģsān geldi 
 

32     32     32     32     ĤĤĤĤıyre-i díííídemi āb-rííííz edip rūşen-ter 
Çeşm-i cāna bu kerem ķķķķuģģģģl-ı safāyān geldi 
 

33     İşte bâ-emr-i hümāyūnger-i müstaķķķķardan 
ĢĢĢĢālime raģģģģm edip elššššāf-ı firāvān geldi 
 

34     Kíííímyā-yı keremiñ eyledi altūn işimi  
Mevsim-i ‘ííííde yaķķķķíííín naķķķķd-i hünerān geldi 
 

35     Her gecem ķķķķadr ü günüm ‘ííííde mübeddel oldı 
Nažžžžar-ı luššššfuñ ile śśśśervet ü sāmān geldi 
 

36     Saķķķķıza düşdi o dem velvele-i iģģģģsānıñ 
Ed‘iye-ĥĥĥĥˇ̌̌̌ānıñ olup píííír ü civānān geldi 
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37     Nigeh-i merģģģģametiñ verdi ģģģģayāt-ı tāze  

Çehre-i zerd-i ġam-āverdemize ķķķķan geldi  
 

38     İki bííííçāre ķķķķuluñ eyledi iģģģģyā luššššfuñ 
               Çeşm-i Ya‘ķķķķūp-güşā müjde-i Ken‘ān geldi 

 
39     Bir şeh itmiş mi bu iģģģģsānı ‘aceb bir ķķķķulına  

Çoķķķķ düşündüm bilemem ĥĥĥĥāššššıra nisyān geldi  
 

40     İşte tārííííĥĥĥĥ-i selef işte esānííííd-i ĥĥĥĥalef 
Bir bilir var mı nice def‘a nüvíííísāāāān geldi 
 

41     Ey şehen-şāh-ı bülend aĥĥĥĥter-i evc-i şevket 
Āsmān-ı dergehine bir zede-dāmān geldi 
 

42     Dergehiñ melce’-i erbāb-ı niyāz ü ģģģģācāt 
Nažžžžar-ı ma‘deletiñ dehre nigeh-bān geldi 
 

43     43     43     43     ĤĤĤĤayr-ĥĥĥĥˇ̌̌̌āhān-ı deriñdir ķķķķuranāāāā bendeleriñ 
Cümlesi ĥĥĥĥıdmetine cān siperān geldi 
 

44     Hele şevketli mehābetli veliyyü’n-ni‘ām 
Bendegān içre ķķķķuluñ fā’iķā’iķā’iķā’iķ----iiii aķķķķrān geldi 
 

45     Bendeyim ben daĥĥĥĥi faĥĥĥĥr eyler isem çoķķķķ mı baña  
Beynü’l-aķķķķrān nigeh-i luššššfuñ ile şān geldi 
 

46     Nice mümkin ideyim ģģģģaķķķķķķķķ-ı edā-yı şükrüñ 
         ‘Aczim ey şāh-ı kerem-pííííşe nümāyān geldi 
 
47     ‘Afv ķķķķıl pādşehim şevķķķķ-i ģģģģużżżżūrunla yine  
         Kilk-i i‘cāz-ı hüner-pervere cevlān geldi  
 
48     48     48     48     ĤĤĤĤāk-i pāyıñdan ider kilk-i niyāz istimdād 
         Naķķķķd-i genc-i suĥĥĥĥanıñ pāyına ríííízān geldi 
 
49     İde hem-sâz-ı hevā pey-revi dem-sāz-ı ŝŝŝŝafā 
         Dil-i ĥĥĥĥˇ̌̌̌ānende-edā naġme-serāyān geldi 
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50     Gece rü’yādadır āġūşın iderdim ĥĥĥĥulyā  
       Gördim ol māh-veşi bezme ġazel-ĥĥĥĥˇ̌̌̌ān geldi  
 
51     51     51     51     ŜŜŜŜarılar giymiş amān bir meh-i tābān geldi 
         ŜŜŜŜaģģģģn-ı síííínemde ĥĥĥĥayāli o bütüñ yan geldi 
 
52     Dil-i pervāne-i tāb-āvere sūziş bıraķķķķup 
         Níííím-şeb gördüm o meh elde şem‘dān geldi 
 
53     Çekip āġūş-ı ŝŝŝŝafāya o ŝŝŝŝaçı Leylāyı  
         Dil-i Mecnūn-reviş-i silsile cünbān geldi 
 
54     ‘Aşķķķķı göñlümde ķķķķarār eyleyeli o şuĥĥĥĥuñ 
           Pertev-i dāġ-ı dilim şem‘-i şebistān geldi  
 
55     Beni talšíšíšíšíf idüp itdi aġyār-ı fedā  
         ‘Ömri var olsun o meh-rū baña pinhān geldi 
 
56     Biliriz menķķķķıbe-i derd-i dil ü yārı Ferííííd  
         Sür yüzüññññ ĥĥĥĥāk-i du‘āya söze pāyān geldi 
 
57     Dāāāāverāāāā dāāāād-verāāāā bende-nevāāāāzāāāā şāāāāhāāāā 
         Dest-i luššššf-ı keremiñ reşk-i keríííímān geldi 
 
58     Hele ģģģģaddim degil Allāh bilir evŝŝŝŝāfıñ 
 Şānına ism ü ‘alem sāye-i Yezdān geldi 
 
59     Şā‘irān suĥĥĥĥan ara[r] bulamaz ģģģģaķķķķķķķķ-ı edā 
    ŜŜŜŜanma vaŝŝŝŝfıñ şehā ķķķķābil-i imkān geldi 
 
60     Bende şā‘irlige yoķķķķ gerçi liyāķķķķat ammā 
 Dehen-i ĥĥĥĥˇ̌̌̌āhişime bu suĥĥĥĥan āsān geldi 
 
61     Nice şeh-zāde ile ĢĢĢĢaķķķķ seni mesrūr etsin 
 Bu du‘ā cümleden evvel dile ol an geldi  
 
62     İntiķķķķām almaġ-içün düşmen-i bed-ĥĥĥĥˇ̌̌̌āhıñdan  
 Āsmāndan daĥĥĥĥi imdāda sürūūūūşān geldi 
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63     Ola şāyān-ı icābet umarım luššššfuñdan  
 Dest-i dil ĥĥĥĥalķķķķa-zen-i dergeh-i Sübģģģģān geldi 
 
64     O şehiñ ‘ömri uzun şevķķķķı füzūn ĥĥĥĥaŝŝŝŝmı zebūn  
         Ola yā Rab bu du‘ā derd-i dil ü cān geldi  
 
65     Öyle ümmííííd iderim sāye-i ‘adliñde dinir  
 Müjde ŝŝŝŝad müjde ki ıššššlāķķķķına fermān geldi 

 
2.2.2.2.2    

                                                                                ĶĶĶĶaŝíŝíŝíŝíde Der-Sitāyiş-i Ser-berber-i ĢĢĢĢażżżżret-i Şehriyāríííí 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                     .   .   -   -       .   .   -   -        .   .   -   -      .   .   - 
 

1      Nažžžžar-ı çeşm-i felek degdi dil-i ġam-ĥĥĥĥˇ̌̌̌āra 

 Bilemem neyledim ol çarĥĥĥĥ-i deníííí-eššššvāra  
 
2       Bir zamān eyledi pāmāl cefā vü cevri  
 Kimse derd-i dilime eyleyemezdi çāre  
 

3      Zevraķķķķ-ı nefy ile girdāba ŝŝŝŝalıp âĥĥĥĥır-ı kār 

 Başladım ģģģģayret ile orsa poca reftāra 
 

4      Ol ķķķķadar yāreledi tíííír-i ġamı síííínemi kiiiim 
         Çekdigim yāreden Allāh bilir hemvāre  
 

5      Ben yanıp yaķķķķılıp aģģģģvālimi endííííşe idüp  

 Tesliyet-sāz olamazdım dil-i miģģģģnet-kāra  
 
6       Bu keş-â-keşde iken ehl-i mürüvvet bir zāt 

 Ki odur mažžžžhar umūrunda müdām aĥĥĥĥyāre 

 
7       Ya‘ni ser-berber-i ĥĥĥĥāāāāķķķķāāāān-ı cihān Maģģģģmūd ĤĤĤĤān  
 ‘Ali Aġa-yı kerem-ššššab‘ u ‘ināyet-kāra 
 
8       Olıcaķķķķ rehber-i tevfíííík ile ilhām-ı ĤĤĤĤudā 
 Beni taĥĥĥĥlííííŝŝŝŝ idüp ıššššlāķķķķıma buldı çāre 
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9       Geldim İstanbula bir hafta mürūrunda hemān 
 Eyledi māāāāhííííye ta‘yíííín bu miĥĥĥĥnet-kāra 
 
10     Bir iki māh geçüp tevliyet iģģģģsān itdi 
 Ol şeh-i kişver-i şān eyledi ģģģģaķķķķķķķķā çāre 
 
11     Bende-i ĥĥĥĥāŝŝŝŝ----ıııı çerāġ-ı şeh-i devrān oldum 
 Baña farżżżż        oldı du‘ā ģģģģaŝŝŝŝrı dem-i esģģģģāre 
 
12    Öyle bir şeh ki nažížížížírin bulamam dünyāda  
 Gelmemiş miśśśśli daĥĥĥĥi ĥĥĥĥāššššıra-i efkāra 
 
13     Bende-i cümle kerem-dîde vü nādíííídelerin 
 Luššššf u iģģģģsān u mürüvvetle eder nežžžžžžžžāre  
 
14     Sāyebān-ı nažžžžar-ı raģģģģm-ı hümāyūnuñda  
 Emn ü āsāyiş ile geldi feraģģģģ aķšķšķšķšāra  
 
15     Sebep oldı bu ‘ināyāt kerem-i āyāta  
    ĢĢĢĢaķķķķ mu‘íííín ola dü-‘ālemde o ĥĥĥĥayr-āśśśśāra 
  
16     Nedimā böyle gerek ķķķķurb-ı şehe şāyeste  
 Sāye-i şehde muvaffaķķķķ olasın her kāra 
 
17     Bu ‘ināyāta sebep sensin efendim ancaķķķķ  
 İnfi‘āl eyleme sen ‘abd-ı ĥĥĥĥaššššā eššššvāra  
 
18     Diñle taķķķķríííír edeyim ben daĥĥĥĥi küstāāāāĥĥĥĥlıġġġġım 
    ĶĶĶĶulaķķķķ asmazsa da kimse bu ķķķķadar eş‘āra 
 

                  19     Pāy-ı rencííííde geliş ġġġġûş-ı ĥĥĥĥırāşım olıcaķķķķ 
 Serden aķķķķlım gideyazdı felek-i devvāra 
 
20     Bíííí-vefālıķķķķla müsemmā idüp itme rüsvā  
 Bir zemíííín bulamadım neyleyim istifsāra 
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21     Míííír ‘İzzet gibi bir vāsıšššša-i ĥĥĥĥar-menişiñ 
 Uġġġġrı āāāādem dimesi3 yaķķķķdı beni bu nāra 
 
22     Sebeb-i ‘illet-i te’ĥíĥíĥíĥír olup bir ġġġġammâz 
 Dem-i taķķķķdíííím-i mürūr eyledi istiĥĥĥĥżżżżāra 
 
23     Lebk-i díííídem ki du‘āsında fütūūūūrum yoķķķķdur 
 Cür’et it ‘arżżżż-ı ‘ubūdiyyetimi ižžžžhāra 
 
24     24     24     24     ĤĤĤĤāk-i pāy-ı şeref-efzāsına yüzler sürerim 
 ‘Arżżżż-ģģģģāl-i lāzimeden gerçi o himmet-kāra 
 
25     Sebeb-i bezm-i veliyyü’n-ni‘amííííden şaşırup 
 Bulmamış bir diyecek şerm idüp ol bíííímāra 
 
26     ‘Afv ķķķķıl her ne ķķķķadar cürm ü ķķķķuŝŝŝŝūūūūr itdim ise  
 Eyleme tā şeb-i hicrānım gibi rūzum ķķķķara 
 
27     27     27     27     ŜŜŜŜafģģģģa-i defter-i çākerde muķķķķayyed eyle 
 İnfi‘āl itme iñen ‘abd-ı ŝŝŝŝad-iftiķāķāķāķāra 
 
28     Yine mesrūrum idersen de baña luššššf-ı ‘itāāāāb 
 Mažžžžhar-ı luššššf-ı nažžžžar nāāāā’il olur āzāra 
 
29     Sen ēēēēururken kime ben eyleyim ‘arżżżż-ı ģģģģācāt 
 Sensin ancaķķķķ sebep iģģģģyā-yı vücūd-ı zāra  
 
30     Bir acır mı bulunur baña efendim gibi āh 
 Bende-i ĥĥĥĥāŝŝŝŝ-ı deriñ kime varıp yalvara 
 
31     Bendedir cümle ĥĥĥĥaššššā sende ‘aššššā saçılsun 
 Cürmüm ‘afv eyle baġışla bu ķķķķabāģģģģat-kāra 
 
32     Bir kere sürçen atıñ başını kesmezler imiş 
 Aman ey kān-ı kerem merģģģģamet it bir pāre 
 
33     Ne važížížížífem dime luššššf eyle mürüvvet eyle 
 Gel midir ššššāķķķķat ‘imāretde giden es‘āāāāra 

                                                 
3 Demesi: demesine Y 
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34     Ramażāżāżāżān geldi tehíííí ķķķķaldı ‘imāret bilemem 
 Ne cevāb eyleyeyim nişleyeyim aş-ĥĥĥĥvāāāāra 
 
35     Cihet-i aķķķķçada yoķķķķdur ģģģģaremeyne diyecek 
         Nideyim virmedi ŝŝŝŝarrāf bu ay bir pāre 
 
36     36     36     36     ĢĢĢĢaremeyn eyledi a‘tā-yı ģģģģavāle gerçi 
         Kāġıd-ı ķķķķurŝŝŝŝ gibi ķķķķoķķķķlamalı hemvāre 
 
37     37     37     37     ĶĶĶĶısmet olursa olur bir senesi bāāāā-defter 
 Bu yigirmi yedi maģģģģsūb ola ģģģģaķķķķ nā-çāre 
 
38     Dört sene böylece maššššlūb-ı tedāāāāĥĥĥĥulde ķķķķalup 
 Bu güźźźźeşteye yetişmez ŝŝŝŝanurım nāāāān-pāāāāre 
 
39     Meded Allāh için ol şāh-ı cihān için 
 Ġayrı nāāāān-pāāāāre ile derdime eyle çāre 
  
40     İttigiñ gibi beni evvel emirde iģģģģyā 
 Yine ol çāre re’sim gezmeye kiiiim āvāre 
 
41     Şem‘-i enžžžžārınıñ iģģģģyāsı çerāġ-ı ĥĥĥĥāŝŝŝŝım 
 Atma fānūs-ı nažžžžardan anı rūzgāra 
 
42     Bir śśśśenā-kār-ı ķķķķadíííímiñdir efendim bu Ferííííd 
 Hem çerāġıñ mı degil var mı muģģģģāl inkāra  
 
43     43     43     43     ĤĤĤĤıżżżżr-ı tevfííííķķķķ ola dā’im her umūrunda refííííķķķķ 
 Mažžžžhar ol elsine-i nāsda ĥĥĥĥayr-eźźźźkāra 
 
44     44     44     44     ĤĤĤĤān-ı Maģģģģmūd ile mesrūr-ı fu’āāāād eyleye ĢĢĢĢaķķķķ 
 Nā’il-i yümn-i rıżżżżā-yı şehe olup hemvāre  
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MUSAMMATLAR 
 

14 
Na‘t-ı Nebíííí Müśśśśemmen-i mütekerrir 

Müs tef ‘i lün / müs tef ‘i lün / müs tef ‘i lün / müs tef ‘i lün 
                       -    -     .    -       -    -    .    -         -    -    .    -         -     -    .   - 

 

1       Seyl-i şirişk ü ĥĥĥĥūnla aġlar gözüm tā subģģģģ-dem 
 Mecnūn gibi düşsem nola ŝŝŝŝaģģģģrā-yı ‘aşķķķķa dem-be-dem 
 Seng-i nedāmet yaġsa da gelmez ser-i pūr-şūra ġam 
 Ben ‘aşķķķķa virdim göñlümi esrār-ı yāre maģģģģremim  
 Meş‘al-firūz-ı ģģģģayretim maģģģģmil-süvār-ı ‘aşķķķķım āh 

Server beyābān-ı ġamım díííívāne kār-ı ‘aşķķķķım āh 
Gerdūn-ı ġamda rūz u şeb encüm-şümār-ı aşķķķķım āh  
Feryād u zār itsem nola mecbūr-ı yār-ı ‘aşķķķķım āh  

 
 
2       Ey çeşm-i girye kār-ı derd olduñ yine bir baģģģģr-ı ģģģģūn  

Sen derd-i ‘aşķķķķ-ı yār ile ġāyet zebūn olduñ zebūn 
Gūş eyledim āh eylediñ ‘aks itdi ŝŝŝŝaģģģģrā-yı cünūn 
Bu deşt-i ģģģģayretde göñül bulmaz mı āyā reh-nümūn 
Meş‘al-firūz-ı ģģģģayretim maģģģģmil-süvār-ı ‘aşķķķķım āh 
Server beyābān-ı ġamım díííívāne kār-ı ‘aşķķķķım āh 
Gerdūn-ı ġamda rūz u şeb encüm-şümār-ı aşķķķķım āh  
Feryād u zār itsem nola mecbūr-ı yār-ı ‘aşķķķķım āh  

 
 
3       Bir ‘aşķķķķa oldum mübtelā ‘āşıķķķķ urdı yāra ‘aşķķķķ  

Menzil-res-i vuŝŝŝŝlat olur bir gün dil-i nā-çāra ‘aşk 
Yād eyleyüp āh eyledim yandı odumda nāra ‘aşķķķķ 
Maģģģģrem olursa bezmine olsun ŝŝŝŝabā reftāre ‘aşķķķķ 
Meş‘al-firūz-ı ģģģģayretim maģģģģmil-süvār-ı ‘aşķķķķım āh 
Server beyābān-ı ġamım díííívāne kār-ı ‘aşķķķķım āh 
Gerdūn-ı ġamda rūz u şeb encüm-şümār-ı aşķķķķım āh  
Feryād u zār itsem nola mecbūr-ı yār-ı ‘aşķķķķım āh  

 
 

 

                                                 
4 M1: 20a Y 
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4       Dönmem bu rāh-ı ‘aşķķķķdan yansam da nāra ‘āşıķķķķım  
Pervāne-i şem‘-i ruĥĥĥĥum bezm-i nigāra āşıķķķķım 
ĤĤĤĤāşāk-i sūz-ı māsivā díííídār-ı yāre āşıķķķķım 
Nefs-i digerden sālimim bir gül-‘iźźźźāra āşıķķķķım 
Meş‘al-firūz-ı ģģģģayretim maģģģģmil-süvār-ı ‘aşķķķķım āh 
Server beyābān-ı ġamım díííívāne kār-ı ‘aşķķķķım āh 
Gerdūn-ı ġamda rūz u şeb encüm-şümār-ı aşķķķķım āh  
Feryād u zār itsem nola mecbūr-ı yār-ı ‘aşķķķķım āh  

 
 
5       Men bendeyim bir şāha kim dü ‘ālemiñ şāhen-şehi  

Gerd-i vücūdum eylerim ālūde-i ĥĥĥĥāk-i rehi  
Būy-ı muģģģģabbet almışım mestim gerekmez āgehi  
ĢĢĢĢāl-i dil-i nāçārımı var eyle ‘arżżżż-ı dergehi 
Meş‘al-firūz-ı ģģģģayretim maģģģģmil-süvār-ı ‘aşķķķķım āh 
Server beyābān-ı ġamım díííívāne kār-ı ‘aşķķķķım āh 
Gerdūn-ı ġamda rūz u şeb encüm-şümār-ı aşķķķķım āh  
Feryād u zār itsem nola mecbūr-ı yār-ı ‘aşķķķķım āh  

 
 
6       Verd-i ruĥĥĥĥ-ı peyġamberi ser-mest-i ‘aşķķķķ eyler beni  

İtdi vücūdum āteş-i aşķķķķıyla ĥĥĥĥākister beni  
Çerĥĥĥĥa tefevvuķķķķ itdirüp bālā-nişíííín eyler beni  
İden ģģģģumār-ı cürmdür dūçār-ı derd-i ser beni  
Meş‘al-firūz-ı ģģģģayretim maģģģģmil-süvār-ı ‘aşķķķķım āh 
Server beyābān-ı ġamım díííívāne kār-ı ‘aşķķķķım āh 
Gerdūn-ı ġamda rūz u şeb encüm-şümār-ı aşķķķķım āh  
Feryād u zār itsem nola mecbūr-ı yār-ı ‘aşķķķķım āh  

 
 
7       Bir cām ŝŝŝŝun ģģģģayrānıñım ey sāķķķķíííí-i bezm-i elest 

Hüşyār-ı feyżżżż-i ‘aşķķķķ olup gitsin ĥĥĥĥumār-ı ģģģģāl-i mest 
Bezm-i belā serĥĥĥĥoşuyum peymāne-i peymān be-dest 
Gerd-i vücūdum maģģģģv ķķķķıl āyíííínem oldı jeng-best 
Meş‘al-firūz-ı ģģģģayretim maģģģģmil-süvār-ı ‘aşķķķķım āh 
Server beyābān-ı ġamım díííívāne kār-ı ‘aşķķķķım āh 
Gerdūn-ı ġamda rūz u şeb encüm-şümār-ı aşķķķķım āh  
Feryād u zār itsem nola mecbūr-ı yār-ı ‘aşķķķķım āh  
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8       8       8       8       ĶĶĶĶabr-i şeríííífiñ zā’iri olur şefā‘atle bekām 

Men ĥĥĥĥāk-rāh-ı ‘aşķķķķıñım ey dost eyle şād-kām 
‘Uryān-ı rāh-ı ģģģģayretim vaŝŝŝŝlıñ yolunda ŝŝŝŝubh u şām 
Olsun sezā-yı dergehiñ her dem ŝŝŝŝalāh u ŝŝŝŝad selām 
Meş‘al-firūz-ı ģģģģayretim maģģģģmil-süvār-ı ‘aşķķķķım āh 
Server beyābān-ı ġamım díííívāne kār-ı ‘aşķķķķım āh 
Gerdūn-ı ġamda rūz u şeb encüm-şümār-ı aşķķķķım āh   
Feryād u zār itsem nola mecbūr-ı yār-ı ‘aşķķķķım āh  

 
 
 
9       Kesmem ümíííídim yek-nefes çün dest-i der-dāmāndır 

Bíííí-hūde gūy isem yine kārıñ seniñ iģģģģsāndır 
Bu rūz-ı restāĥíĥíĥíĥízde yardımcım ol sulššššāndır 
Ta‘dād-ı gird-i dehr-veş ‘arżżżż-ı ŝŝŝŝalāt ez-cāndır 
Meş‘al-firūz-ı ģģģģayretim maģģģģmil-süvār-ı ‘aşķķķķım āh 
Server beyābān-ı ġamım díííívāne kār-ı ‘aşķķķķım āh 
Gerdūn-ı ġamda rūz u şeb encüm-şümār-ı aşķķķķım āh  
Feryād u zār itsem nola mecbūr-ı yār-ı ‘aşķķķķım āh  

 
 
 
10     Göñlüm şefā‘at-ĥĥĥĥˇ̌̌̌ahdır luššššf eyle ķķķķılma nā-ümííííd 

İĥĥĥĥlāŝŝŝŝ u ‘aşķķķķ u derd-ile dā’im niyāz eyler Ferííííd 
Maģģģģrūm-ı díííídār eyleme nāçārım ol rūz u vacííííd 
ĢĢĢĢāl-i tebeh-kār-ı dile yāríííí ķķķķıl ey yār-ı Mecííííd  
Meş‘al-firūz-ı ģģģģayretim maģģģģmil-süvār-ı ‘aşķķķķım āh 
Server beyābān-ı ġamım díííívāne kār-ı ‘aşķķķķım āh 
Gerdūn-ı ġamda rūz u şeb encüm-şümār-ı aşķķķķım āh  
Feryād u zār itsem nola mecbūr-ı yār-ı ‘aşķķķķım āh  
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22225555    
Müsedddes-i mütekerrir 

                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                     .   .   -    -       .   .   -    -     .   .   -    -      .   .    - 

 

1       Āh kim āteş-i ‘iŝŝŝŝyāna düşürdüm bedenim 
         Çāk çāk itsem olur derdiñ ile píííírehenim 
         Mümkin olsa çekerim kendi elimle resenim 
         Rūz u şeb bezm-i nedāmetde bu oldı suĥĥĥĥanım 
         Yine müncer ola ģģģģālim bu televvünde benim 
         Dil peşíííímān gene tövbeye varmaz dehenim 
 
    
2   2   2   2                   ĤĤĤĤāb-ı rāģģģģat mı gelir dííííde-i ĥĥĥĥūn-ālūda 
         Dest-i fikrimde girííííbān-ı dilim fersūde 
         İrtiķķķķābāt-ı ma’āāāāsííííden olup āsūde 
         Olmadım ķķķķayd-ı ‘ubūdiyyet ile ma’būda 
         Yine müncer ola ģģģģālim bu televvünde benim 
         Dil peşíííímān gene tövbeye varmaz dehenim 
 
 
3       Derde dermān bulamam luššššf-ı ĤĤĤĤudādan ġayrı 
         Çāre yoķķķķ gerçi ķķķķażżżżāyāya rıżżżżādan ġayrı 
         Beni pāk eyleye mi baģģģģr-ı ‘aššššādan ġayrı  
         Çeşm-i terde göremem eşk-i ĥĥĥĥaššššādan ġayrı 
         Yine müncer ola ģģģģālim bu televvünde benim  
         Dil peşíííímān gene tövbeye varmaz dehenim 
 
 
4       Var śśśśebāt-ı ķķķķademe gerçi Feríííídiñ ‘azmi 
         Olmasa nefsi bed-i ‘uķķķķde –küşā-yı cezmi 
         Rūz u şeb ēēēēurmaz ider ŝŝŝŝaģģģģn-ı göñülde rezmi 
         Āh u zārıyla bulur her gice zíííínet bezmi 
         Yine müncer ola ģģģģālim bu televvünde benim  
         Dil peşíííímān gene tövbeye varmaz dehenim 
 

 
 

                                                 
5  M 2 :  1 b   Başlık  : Müseddes  Y 
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36 
Müseddes-i Mütekerrir 

Müf te ‘i lün / müf te ‘i lün / fā ‘i lün 
                                          -    .    .    -       -     .    .    -       -  .   – 

 
1         ‘Ālem-i ‘aşķķķķıñ ne dükenmez rehi  
            Sālikiniñ ĢĢĢĢaķķķķ ola ķķķķuvvet-dihi  
            Lāġar ider esb-i dil-i ferbihi 
            Kesdi tüvānım gör o māh-ı mehi  
            Āh mine’l-‘aşķķķķi vü ģģģģālātihíííí 
           Aģģģģraķķķķa ķķķķalbíííí bi ģarārātihģarārātihģarārātihģarārātihíííí 7 
 
2       Āh-ı derūn ‘aşķķķķıla oldu çerāġ 
         Açdı cigergāhıma bir tāze dāġ 
         Síííínede yoķķķķ merhem-i terk ü ferāġ  
         Men yanaram ‘aşķķķķdan olmam ırāġ  
         Āh mine’l-‘aşķķķķi vü ģģģģālātihíííí 
         Aģģģģraķķķķa ķķķķalbíííí  bi ģarārāģarārāģarārāģarārātihítihítihítihí                                                                                          
 
 3      Murġ-ı dili dāne-i dām-ı ģģģģayāl 
         Eyledi pā-beste-i ķķķķayd-ı muģģģģāl 
         Dildeki endííííşe-i fikr-i viŝŝŝŝāl 
         Olmada efzāyiş-i derd ü melāl 
         Āh mine’l-‘aşķķķķi vü ģģģģālātihíííí 
         Aģģģģraķķķķa ķķķķalbíííí bi ģarārātihģarārātihģarārātihģarārātihíííí 
 
4       Pertev-i çeşm-i dilim ‘aşķķķķ oldu āh 
         ĢĢĢĢall idici müşkilim ‘aşķķķķ oldu āh 
         Bāri-i pā-der-gilim ‘aşķķķķ oldu āh 
         Mā-ģģģģaŝŝŝŝalım ‘aşķķķķ oldu āh 
         Āh mine’l-‘aşķķķķi vü ģģģģālātihíííí 
         Aģģģģraķķķķa ķķķķalbíííí bi ģarārātihģarārātihģarārātihģarārātihíííí 
 

                                                 
6  M3 :  3

b Başlık  :  Müseddes  Y 
7 Anlamı  :  “Ah aşktan, aşkın hâllerinden; gönlümü hararetleriyle yaktı yandırdı.” Muhsin 
Kalkışım, Şeyh Gâlip Dîvânı,  1. terci-i bend, Ankara 1994, 165. s. 
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5       ‘Aşķķķķ gehíííí ‘āāāāşıķķķķı sultān ider 
         Gāh olur ĥĥĥĥāk ile yek-sān ider  
         Kūşe-i ġamda gehi mihmān ider  
         Gāh olur derdime dermān ider  
         Āh mine’l-‘aşķķķķi vü ģģģģālātihíííí 
         Aģģģģraķķķķa ķķķķalbíííí bi ģarārātihģarārātihģarārātihģarārātihíííí 
 
 
6       Şíííír-i ner-i mííííşe-i dil ‘aşķķķķdır 
         Merdüm-i ġam-pííííşe-i dil ‘aşķķķķdır  
         Merhem-i pür-rííííşe-i dil ‘aşķķķķdır  
         Bāiśśśś-i endííííşe-i dil ‘aşķķķķdır 
         Āh mine’l-‘aşķķķķi vü ģģģģālātihíííí 
         Aģģģģraķķķķa ķķķķalbíííí bi ģarārātihģarārātihģarārātihģarārātihíííí 
 
 
7       Síííínededir yāre-i ser-pençesi  
         Nāĥĥĥĥun-ı ‘aşkıñ budur ehvencesi 
         Zaĥĥĥĥma nemek-pāş imiş eglencesi  
         Bükdi miyānım bu ġam işkencesi  
         Āh mine’l-‘aşķķķķi vü ģģģģālātihíííí 
         Aģģģģraķķķķa ķķķķalbíííí bi ģarārātihģarārātihģarārātihģarārātihíííí 
 
 
8       Eşk-i taģģģģassürle gözüm hemçü nehr 
         Cām ŝŝŝŝunar dehr ise memlū-yı zehr  
         Atdı zelííííliñ žžžžulümāt içre dehr 
         Bir gün olur luššššfa mübeddel bu kaģģģģr  
         Āh mine’l-‘aşķķķķi vü ģģģģālātihíííí 
         Aģģģģraķķķķa ķķķķalbíííí bi ģarārātihģarārātihģarārātihģarārātihíííí 
 
 
9       Oldı dil āvāre-i ŝŝŝŝaģģģģrā-yı ‘aşķķķķ  
         Şānıma dinse nola rüsvā-yı ‘aşķķķķ  
         Var ser-i şūríííídede ġavġā-yı ‘aşķķķķ 
         Silsile-bend eyledi sevdā-yı ‘aşķķķķ 
         Āh mine’l-‘aşķķķķi vü ģģģģālātihíííí 
         Aģģģģraķķķķa ķķķķalbíííí bi ģarārātihģarārātihģarārātihģarārātihíííí 
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10     ‘Aşķķķķ ider iģģģģyā-yı dil ü cān ‘aşķķķķ  
         ‘Aşķķķķ ider ümmíííídimi iģģģģsān ‘aşķķķķ  
         ‘Aşķķķķ ider  ‘ālemlere sulššššān ‘aşķķķķ  
         ‘Aşķķķķ ider imdād-ı firāvān ‘aşķķķķ  
         Āh mine’l-‘aşķķķķi vü ģģģģālātihíííí 
         Aģģģģraķķķķa ķķķķalbíííí bi ģarārātihģarārātihģarārātihģarārātihíííí 
 
11     Vird-i zebān eyledim evrādveş 
         ĤĤĤĤānķķķķah-ı ġamda dil āzādveş  
         Kūh-ı elemde yine Ferhādveş  
         Oldı göñül tííííşesi fūlādveş 
         Āh mine’l-‘aşķķķķi vü ģģģģālātihíííí 
         Aģģģģraķķķķa ķķķķalbíííí bi ģarārātihģarārātihģarārātihģarārātihíííí 
 
12     ‘Aşķķķķıla endííííşe-i bíííím ü ümííííd  
         Gitdi derūnumdan olup nā-bedííííd  
         Sūziş-i āh-ı dilim oldı bedííííd  
         Men yanaram āteş-i ‘aşķķķķa Ferííííd  
         Āh mine’l-‘aşķķķķi vü ģģģģālātihíííí 
         Aģģģģraķķķķa ķķķķalbíííí bi ģarārātihģarārātihģarārātihģarārātihíííí 
 

 
48 

Müsedddes-i mütekerrir 
Fe ‘ i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 

                                   .   .    -   -      .   .   -   -      .    .   -    -      .    .   - 
 
1       Bir ķķķķula ģģģģażżżżret-i ĢĢĢĢaķķķķķķķķıñ ola feyżżżż-i nažžžžarı  
         Kişver-i ‘aşķķķķa ider cān u göñülden seferi 
         Āhdan ġayrı nolur zād-ı reh-i mā-hazarı  
         Ben bu yolda hele terk eylemişim cān ü seri 
         İdeli cāy-ı süveydā-yı derūnum o períííí 
         ŹŹŹŹāt-ı vaģģģģdet ne imiş noķšķšķšķšadan aldım ĥĥĥĥaberi 
 

                                                 
8 M 4 :  3

b  Başlık : Velehü.  Y 
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2       Beni yoldan çıķķķķarup nefsimiñ ālı evvel 
         Bíííí-hüde eylemişim ‘aşķķķķ ile ķķķķāli evvel  
         Göñül olmuşsa da Mecnūn  miśśśśāli evvel  
         Bilmedim beźźźźm-i muģģģģabbetdeki ģģģģāli evvel  
         İdeli cāy-ı süveydā-yı derūnum o períííí 
         ŹŹŹŹāt-ı vaģģģģdet ne imiş noķšķšķšķšadan aldım ĥĥĥĥaberi 
 

 
3       Şimdi eššššrāfımı sevdā-yı muģģģģabbet ŝŝŝŝardı  
         ŜŜŜŜarŝŝŝŝar-ı āh ise iķķķķlíííím-i dili ŝŝŝŝarŝŝŝŝardı 
         Yār derdiyle göñül yire özün çarpardı  
         Gördüm ol dem ki cigergāhımı bārım yardı  
         İdeli cāy-ı süveydā-yı derūnum o períííí 
         ŹŹŹŹāt-ı vaģģģģdet ne imiş noķšķšķšķšadan aldım ĥĥĥĥaberi 
 
 
4       Şāh-ı ‘aşķķķķıñ ayaġı ššššopraġına yüz sürdüm  
         Mā-sivāyı ‘adem-ābāda göñülden sürdüm  
         ĤĤĤĤˇ̌̌̌āb-ı ġafletden uyandım gözüm açdım gördüm  
         Nefsi meydān-ı siyāsetde hemān öldürdüm  
         İdeli cāy-ı süveydā-yı derūnum o períííí 
         ŹŹŹŹāt-ı vaģģģģdet ne imiş noķšķšķšķšadan aldım ĥĥĥĥaberi 
 
 
5       Meş’al-i meclis-i vaģģģģdetden alup dil pertev  
         Cām-ı kandííííl-i dile virdi o meh şu’le-i nev  
         Oldum ol beźźźźm-i safā-güstere ben de pey-rev  
         Gelmedi ‘aynıma hiç terk-i cihān dāne-i cev  
         İdeli cāy-ı süveydā-yı derūnum o períííí 
         ŹŹŹŹāt-ı vaģģģģdet ne imiş noķšķšķšķšadan aldım ĥĥĥĥaberi 
 
 
6       Men ‘aref sırrı-imiş ‘āşıķķķķa evvel menzil  
         Bilegör nefsini kim olmayasın pā-der-gil 
         Başdan ayāġa göz ol yoĥĥĥĥsa ‘amā pek müşkil  
         Gözün aç birliği bul iki gözüm ve’l-ģģģģāŝŝŝŝıl 
         İdeli cāy-ı süveydā-yı derūnum o períííí 
         ŹŹŹŹāt-ı vaģģģģdet ne imiş noķšķšķšķšadan aldım ĥĥĥĥaberi 
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7       ‘Arz-ı díííídār idüp ol rūy-ı dıraĥĥĥĥşān şimdi  
         Oldı āyííííne-i ķķķķalbimde numāyān şimdi 
         Oldı envār ile dil ‘ālemi tābān şimdi  
         Gitdi 9 žžžžulmet eśśśśeri var nice seyrān şimdi 
         İdeli cāy-ı süveydā-yı derūnum o períííí 
         ŹŹŹŹāt-ı vaģģģģdet ne imiş noķšķšķšķšadan aldım ĥĥĥĥaberi 
 
 
8       Cāy-ı bíííí-minnet imiş kūşe-i ġurbet bildim  
         Bādi-i vuŝŝŝŝlat imiş ģģģģāŝŝŝŝılı firķķķķat bildim  
         Künc-i vaģģģģdetse Ferííííd cānına minnet bildim  
         Ne imiş dest-i temennādaki źźźźillet bildim 
         İdeli cāy-ı süveydā-yı derūnum o períííí 
         ŹŹŹŹāt-ı vaģģģģdet ne imiş noķšķšķšķšadan aldım ĥĥĥĥaberi 
 

510 

Müseddes-i Mütekerrir  
Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / Me fā ‘íííí lün 

 .   -   -   -        .     -   -   -      .    -    -   -      .    -    -    -    
 

1       Siyāset-gāh-ı ‘adliñde ger āzād it gerek salb it  
         Sivādan göñlümi ķķķķurtar gözüm aç nāžžžžır-ı ķķķķalb it  
         Bu ĥĥĥĥırmengāh-ı ‘aşķķķķıñ mūrıyım ġam çekmede alb it 
         Vir iģģģģsānını şeb-tā-seģģģģer bekler zebūn-ı kelb it  
         Beni derdiñle ser-gerdān idüp göñlüm ġamın selb it  
         ĶĶĶĶapıñdan ġayre muģģģģtāc itme yā Rab ‘aşķķķķına celb it  
 
 
 
2       Ne yüzle varayım yā Rab nihāyetsiz günāhım çoķķķķ  
         İdersin mücrime iģģģģsān efendim pādşāhım çoķķķķ 
         Viŝŝŝŝāliñ iştiyāķķķķıyla göñülde āh u vāhım çoķķķķ 
         Bu ģģģģāletle reh-i ġurbetde ķķķķaldım bíííím-i rāhım çoķķķķ 
         Beni derdiñle ser-gerdān idüp göñlüm ġamın selb it  
         ĶĶĶĶapıñdan ġayre muģģģģtāc itme yā Rab ‘aşķķķķına celb it  
 

                                                 
9 Gitdi  :  +díííídār  Yār  Yār  Yār  Y 
10 M5: 4
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3       Dem-i iķķķķbāl u idbārıñ müsāvíííídir derūnumda  
         Zevāli birbirin ta‘‘‘‘kííííb ider dā’’’’im ‘uyūnumda 
         Baña dünyāyı virseñ istemem şimdi cünūnumda  
         Rıżżżżādır maššššlabım yā Rab dil-i sevdā-fuzūnumda 
         Beni derdiñle ser-gerdān idüp göñlüm ġamın selb it  
         ĶĶĶĶapıñdan ġayre muģģģģtāc itme yā Rab ‘aşķķķķına celb it  
 
 
4       Feríííídiñ maššššlabı dünyā vü ‘uķķķķbāda viŝŝŝŝāliñdir 
         Ġarażżżż bu cennet ü dūzaĥĥĥĥ degil ancaķķķķ cemāliñdir 
         Tenūr-ı ġamda büryān eyleyen göñlüm ĥĥĥĥayāliñdir 
         Göñül derdiyle bu beyti ki dā’’’’im ģģģģasb-i ģģģģāliññññdir 
         Beni derdiñle ser-gerdān idüp göñlüm ġamın selb it  
         ĶĶĶĶapıñdan ġayre muģģģģtāc itme yā Rab ‘aşķķķķına celb it  
 
 

611 
Müseddes-i Mütekerrir 

Fe ‘ i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
 .    .   -    -      .   .   -   -       .    .   -   -      .   .   - 
 
1       Bir ķķķķula ššššutsa ‘ināyet yüzi nā-geh çehre 
         Bulur ol tāze ģģģģayāt itse temāyül zehre 
         Şöyle böyle dimege kimsede yoķķķķdur zehre 
         Nažžžžar it bāb-ı tevekkülde derā-yı ķķķķahra 
         Her kim eylerse taģģģģammül ŝŝŝŝademāt-ı dehre 
         Bulur elbetde umūrunda ĤĤĤĤudādan behre 
 
 
2       Kim ki naķķķķdííííne-i ‘ömrüñ bu yola ŝŝŝŝārifdir  
         Leźźźźźźźźet-i mííííve-i sāmāna o dil vāķķķķıfdır 
         ŜŜŜŜabr ber-naĥĥĥĥl berūmend-i dil-i ‘ārifdir 
         Çāşníííí-senc olanıñ ššššavrı anı vāŝŝŝŝıfdır 
         Her kim eylerse taģģģģammül ŝŝŝŝademāt-ı dehre 
         Bulur elbetde umūrunda ĤĤĤĤudā’dan behre 
 

                                                 
11  M6 :  4 b  Başlık : Müseddes  Y 
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3       Ne ķķķķadar dehrde çekdinse göñül cevr ü miģģģģen 
         Olma şekvā ile bir ferde dehen-bāz-ı suĥĥĥĥan 
         Kiiiimseye bulma ķķķķaaaabāģģģģat ola kārıñ aģģģģsen 
         Sen hemān sa‘‘‘‘y idegör ŝŝŝŝabrı bıraķķķķma elden 
         Her kim eylerse taģģģģammül ŝŝŝŝademāt-ı dehre 
         Bulur elbetde umūrunda ĤĤĤĤudā’dan behre 
 
 
4       Derde ŝŝŝŝabr itmeyeniñ olsa da seksan yaşı 
         Gözi ŝŝŝŝızlar ķķķķurıca fa’ide virmez yaşı 
         ŜŜŜŜabr u sāmānı ideñ kendine ġam yoldaşı 
         Gūş-bend eyle göñül işte bu sözden nāşíííí 
         Her kim eylerse taģģģģammül ŝŝŝŝademāt-ı dehre 
         Bulur elbetde umūrunda ĤĤĤĤudā’dan behre 
 
    
5   5   5   5                   ‘‘‘‘Uķķķķde-i müşkili ģģģģall itdi Ferííííd-i bíííí-kes 
         Gitdi āyííííne-i dilden silinüp gerd-i heves 
         Kíííímseye bāķķķķíííí degil dār-ı fenā Allah bes 
         Dün gice bezmde gördüm didi bir ehl-i nefes 
         Her kim eylerse taģģģģammül ŝŝŝŝademāt-ı dehre 
         Bulur elbetde umūrunda ĤĤĤĤudā’dan behre 
 

 
712 

Müseddes-i Mütekerrir  
Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 

  -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
 

1       Ey reh-i ümmmíííídimi sedd eyleyen vird-i emek 
         Ey helākim ķķķķaŝŝŝŝdına tííííġ-ı dirííííġıñ ēēēēurma çek 
         Ey göñül dönmem sözümden ķķķķalsa ‘ömrüm çāryek 
         Ey belā el virmiş iken fırśśśśatı fevt itme tek 
         Ey murādım ‘aksine devr eyleyen çarĥĥĥĥ-ı felek 
         Şimdi göñlüm nā-murād olmaķķķķ diler nitsek gerek 
 
 
 

                                                 
12  M 7 : 4
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2       Ben nola devlet-sarāy-ı dehrden āzād isem 
         Ser-fürū itmem sipihre şöyle ġam-mu‘‘‘‘tād isem 
         Eylemem ta‘‘‘‘míííírim endííííşe-ĥĥĥĥarāb-ābād isem 
        Göñlüm ol rütbe yıķķķķılmış ġam degil nā-şād isem 
         Ey murādım ‘aksine devr eyleyen çarĥĥĥĥ-ı felek 
         Şimdi göñlüm nā-murād olmaķķķķ diler nitsek gerek 
 
3       Ey nigāh-ı ģģģģasret açılmaz gül-i ruy-ı murād 
         Ey sirişk aķķķķsun gözünden bíííí-hüde cūy-ı murād 
         Ey meşām-ı cān degil źźźźevķķķķıñ seniñ būy-ı murād 
         Ey murād-ı dil gelir mi ĥĥĥĥāššššıra sūy-ı murād 
         Ey murādım ‘aksine devr eyleyen çarĥĥĥĥ-ı felek 
         Şimdi göñlüm nā-murād olmaķķķķ diler nitsek gerek 
 
4       4       4       4       ŹŹŹŹevķķķķ-ı gülzār-ı cihān ġayrı muģģģģāl oldı baña 
         Devlet-i yek-rūze-i dünyā ĥĥĥĥayāl oldı baña 
         Nā-murādíííí kām itdin miśśśśāl oldı baña 
         İstemez ālāyişi göñlüm ne ģģģģāl oldı baña 
         Ey murādım ‘aksine devr eyleyen çarĥĥĥĥ-ı felek 
         Şimdi göñlüm nā-murād olmaķķķķ diler nitsek gerek 
 
5       5       5       5       ŠŠŠŠāli’im yāver degil ĥĥĥĥātır perííííşān ġam derūn  
         Baĥĥĥĥt ser-mest-i elem cām-ı ümíííídim ser-nigūn 
         Sūd-ı sevdādan geçüp ķķķķalmış dil āteş- nümūn  
         Vażżżż‘‘‘‘-ı nā-ber-cāy-ı çarĥĥĥĥ-ı dūndan oldum zebūn 
         Ey murādım ‘aksine devr eyleyen çarĥĥĥĥ-ı felek 
         Şimdi göñlüm nā-murād olmaķķķķ diler nitsek gerek 
 
6       Almadım devrān devrān olalı göñlümce kām 
         Añladım eššššvārını itmem saña ‘arz-ı merām  
         Bíííí-vefāsın ey vefā düşmen eger olanda rām 
         Mā-ģģģģaŝŝŝŝal budur Feríííídiñ ģģģģasb-i ģģģģāli ŝŝŝŝubģģģģ u şām  
         Ey murādım ‘aksine devr eyleyen çarĥĥĥĥ-ı felek 
         Şimdi göñlüm nā-murād olmaķķķķ diler nitsek gerek 
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813 
Müseddes-i Mütekerrir  

Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
-   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 

 
1       Oldı çeşm-i ģģģģasretim ‘aynıyla bir ırmāġ-ı ĥĥĥĥūn  
         Olmasun mı dil ‘aceb tenhā-rev-i dest-i cünūn  
         Āh yandırdı beni bu āteş-i dāġ-ı derūn  
         Şöyle mest-i ģģģģayretim destimde cām-ı ser-nigūn 
         Yār bíííí-pervā felek bíííí-raģģģģm ü devrān bíííí-sükūn  
         Derd çoķķķķ dermān yoķķķķ düşmen ķķķķavíííí ššššāli‘ ‘ ‘ ‘  zebūn14  
 
 
2       Sünbül-i āhım olaldan zííííver-i bezm-i felek  
         Şu’le-zār-ı ģģģģasret itmekdir beni ‘azm-i felek  
         Gün yüzi göstermemekdir bildigim cezm-i felek  
         Yaķķķķdı yandırdı beni bu āteş-i rezm-i felek  
         Yār bíííí-pervā felek bíííí-raģģģģm ü devrān bíííí-sükūn  
         Derd çoķķķķ dermān yoķķķķ düşmen ķķķķavíííí ššššāli‘ ‘ ‘ ‘   zebūn  
 
 
3       Pertev-i dāġ-ı derūnum virdi zííííbāyiş baña  
         ŠŠŠŠurfa mecnūnum ne renk eyler bu ālāyiş baña  
         Gerdiş-i eyyāmdan olmazsa āsāyiş baña  
         ‘Aşķķķķıla āvāreyim göñlümdür ārāyiş baña  
         Yār bíííí-pervā felek bíííí-raģģģģm ü devrān bíííí-sükūn  
         Derd çoķķķķ dermān yoķķķķ düşmen ķķķķavíííí ššššāli‘‘‘‘  zebūn  
 
 
4       Āh ü feryād itmesün mi bülbül-i nā-çār-ı derd  
         ĤĤĤĤandeler itdükce rūy-ı ġonca-i gülzār-ı derd  
         Zaĥĥĥĥmdār-ı pāy-ı ümmííííd itdi źźźźeeeevķķķķ-i ĥĥĥĥār-ı derd  
         ĢĢĢĢalli müşkil derd imiş bilmezdim evvel esrār-ı derd  
         Yār bíííí-pervā felek bíííí-raģģģģm ü devrān bíííí-sükūn  
         Derd çoķķķķ dermān yoķķķķ düşmen ķķķķavíííí ššššāli‘‘‘‘  zebūn  
 

                                                 
13 M 8 : 5 a  Başlık : Müseddes  Y 
14  Kenan Akyüz vd., Fuzūlūlūlūlí  Díví  Díví  Díví  Dívānānānānıııı, G. 232/1, Ankara 1990, 239.s., G. 232/1, Ankara 1990, 239.s., G. 232/1, Ankara 1990, 239.s., G. 232/1, Ankara 1990, 239.s. 
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5       Şu’le-i āhım virir bezm-i cünūna pertevi  
         Dest-i ġamda sííííne sūz-ı ‘aşķķķķıñ olmaz hem- revi  
         İmtiģģģģān-ı ‘aşķķķķ içün açdım dile dāġ-ı nevi  
         ‘Āşıķķķķım dönmem sözümden olsa da düşmen ķķķķavíííí 
         Yār bíííí-pervā felek bíííí-raģģģģm ü devrān bíííí-sükūn  
         Derd çoķķķķ dermān yoķķķķ düşmen ķķķķavíííí ššššāli‘‘‘‘  zebūn  
 
6       Baĥĥĥĥt-ı nā-hemvārdan feryād ü zār itsem nola  
         ĤĤĤĤār-ile dil dāmenin pür-rííííşe-dār itsem nola  
         Derd-i pinhānım felekden āşkār itsem nola   
         Āh-ı dil-sūzumla çarĥĥĥĥı pür-şerār itsem nola  
         Yār bíííí-pervā felek bíííí-raģģģģm ü devrān bíííí-sükūn  
         Derd çoķķķķ dermān yoķķķķ düşmen ķķķķavíííí ššššāli‘ ‘ ‘ ‘  zebūn  
 
7       Yār-ı bíííí-pervādan imdād istemez pervāne dil 
         İştikā-yı ššššāli‘‘‘‘ ü çarĥĥĥĥ [-ı felek] yārāna dil  
         İtmez ižžžžhār-ı sükūnet düşmen-i devrāna dil  
         Çāre ne gelmez Feríííídā derdden dermāna dil  
         Yār bíííí-pervā felek bíííí-raģģģģm ü devrān bíííí-sükūn  
         Derd çoķķķķ dermān yoķķķķ düşmen ķķķķavíííí ššššāli‘‘‘‘  zebūn 
                                                                     915 

Müseddes-i mütekerrir 
Fe ‘ i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 

 .   .    -   -       .   .   -   -       .   .   -    -      .   .   - 
1 Bilmem āteş mi yanar síííínede bu sūz neden 
         ŜŜŜŜardı bir āteşe göñlüm gibi iķķķķlíííími beden  
         Ser-i şūríííídede var derd-ile biñ dürlü miģģģģen 
         ĢĢĢĢālimi kimlere taķķķķríííír ideyim dirken ben  
         Düşdi dāmān-ı dile pür-şerer-i sūz-efgen  
         ‘Aşķķķķ āhengeri zencíííír-i cünūn işlerken  
 
2 ŜŜŜŜayķķķķal-i āh cilā virdi dil āyíííínesine  
         Virdi bir başķķķķa ŝŝŝŝafā bezm-i ġam āyíííínesine  
         Geldi ŝŝŝŝafvet o ķķķķadar tābiş ile síííínesine  
         Dil ššššutuşmuşdı yanarken hele sííííne sííííne 
         Düşdi dāmān-ı dile pür-şerer-i sūz-efgen  
         ‘Aşķķķķ āhengeri zencíííír-i cünūn işlerken 
 

                                                 
15  M 9 : 5

b  Başlık  : Müseddes Y 



 

 

25 

3 ‘Arżżżż-ı ģģģģācet nola bu sāġar-ı dehriñ meyine  
         Neşve-i yek-dem içün düşme ĥĥĥĥumārıñ peyine  
         Cemm-i ššššanbūr-ı dil uyunca nevā-yı neyine  
         ĤĤĤĤāne-i sííííneme ol māh bu şeb geldi yine  
         Düşdi dāmān-ı dile pür-şerer-i sūz-efgen  
         ‘Aşķķķķ āhengeri zencíííír-i cünūn işlerken 
 
4 Nola ‘aşķķķķınla göñül olsa ġamıñla pey-rev  
         Meş‘al-i āh virir semt-i cünūna pertev  
         ĶĶĶĶays-ı ŝŝŝŝaģģģģrā-rev-i hicrāna ne lāzım reh-rev  
         ŜŜŜŜaģģģģn-ı síííínemde yanarken daĥĥĥĥiiii bu āteş-i nev  
         Düşdi dāmān-ı dile pür-şerer-i sūz-efgen  
         ‘Aşķķķķ āhengeri zencíííír-i cünūn işlerken 
 
5 Olma beyhūde rev-i deşt-i temennā-yı źźźźevāt  
         Meslek-i derde sülūk eyle budur rāh-ı necāt  
         Göñlüm isterdi ola vāŝŝŝŝıl-ı ser-bezm-i śśśśebāt  
         Māye-i ‘aşķķķķ-ıla irdi dile bir tāze ģģģģayāt  
         Düşdi dāmān-ı dile pür-şerer-i sūz-efgen  
         ‘Aşķķķķ āhengeri zencíííír-i cünūn işlerken 
 
6 ‘Aşķķķķdır māye-i ümmííííd-i dil-i zār-ı Ferííííd  
         Zíííír-i pāy[ı] ne dem itmez umarım rūz u ‘ííííd 
         Bāde-gūy ise de göñlüm yine olmam nevmííííd  
         ĢĢĢĢażżżżret-i ‘aşķķķķdan oldı baña imdād-ı bedííííd  
         Düşdi dāmān-ı dile pür-şerer-i sūz-efgen  
         ‘Aşķķķķ āhengeri zencíííír-i cünūn işlerken 

1016 
[Taĥĥĥĥmíííís-i li-ġazel-i Fuzūlî] 

Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                    -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Alma āhım sííííne-i āteş-niśśśśārımdan ŝŝŝŝaķķķķın  
         Delme baġrım sūz-ı āh-ı pür- şirārımdan ŝŝŝŝaķķķķın  
         ĶĶĶĶırma göñlüm seng-i ta’n-ı reh-güźźźźārımdan ŝŝŝŝaķķķķın  
         Yaķķķķma cānım nāle-i bíííí-iĥĥĥĥtiyārumdan ŝŝŝŝaķķķķın 
         Dökme ķķķķanum āb-ı çeşm-i eşk-bārumdan ŝŝŝŝaķķķķın17 
 

                                                 
16  M 10 : 4

a   Başlık :  Taĥmís  Yĥmís  Yĥmís  Yĥmís  Y 
17  Fuzūlūlūlūlí  Díví  Díví  Díví  Dívānānānānı, G. 223 . ı, G. 223 . ı, G. 223 . ı, G. 223 .  
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2 Ey göñül āb-ı ģģģģayāt-efzāyı ķķķķoymam çāhıma  
         Nūr-ı ‘aşķķķķım neylesün tāríííík-i žžžžulmet rāhıma  
         Teşneyim olmaz tebeh āb-ı viŝŝŝŝāl-i māhıma  
         Su virür her ŝŝŝŝubģģģģ-dem gözyaşı tííííġ-ı āhuma  
         Çok beni incitme tííííġ-ı ābdārumdan ŝŝŝŝaķķķķın 
 
 
3 Dest-i tevbííííh-i ġamıñla başa urma ey göñül 
         Nā-tüvān-ı bār-ı ‘aşķķķķım sen de yorma ey göñül 
         Ben giriftār-ı belā-yı derdi ŝŝŝŝorma ey göñül 
         Cevr odı yaķķķķdı beni yanumda ššššurma ey göñül 
         Bir ššššutuşmuş āteşüm ķķķķurb-ı civārumdan ŝŝŝŝaķķķķın  
 
 
4 Mülk-i ‘aşķķķķ-ı yārda cümle fedādır mā-melek 
         ŠŠŠŠutdı eşkiñ seyl-i ššššūfānı ‘aceb nitsek gerek  
         Her ne varısa elinde ēēēēurma iĥĥĥĥrāc eyle tek  
         Ten evinden raĥĥĥĥtını cehd eyle ey cān ššššaşra çek  
         Āfet-i seyl- i sirişk-i bíííí-ķķķķarārumdan ŝŝŝŝaķķķķın 
 
 
5 Var mı bir müşkil-küşā kim ‘uķķķķde-i derdim çöze  
         Sırr-i pinhān-ı derūnum çıķķķķmadan bāríííí yüze 
         ‘Āşıķķķķ-ı bíííí-hūde – güftārım ķķķķulaķķķķ ššššut bu söze 
         Gerçi bir ĥĥĥĥāk-i rehim kimse beni almaz göze  
         Çoķķķķ ģģģģaķķķķāretle nažžžžar ķķķķılma ġubārumdan ŝŝŝŝaķķķķın  
 
 
6 Māye-i ‘aŝŝŝŝlım benim āġışte-i ĥĥĥĥūn-ı elem  
         Bir ķķķķızıl ķķķķana boyanmış ‘āşıķķķķ-ı díííívāneyem  
         Gelmedik yoķķķķ başıma aģģģģvāl-i ‘ālemden bu dem  
         Şāh-ı mülk-i mihnetüm ĥĥĥĥayl ü sipāhum derd ü ġam  
         ĤĤĤĤayl-i bíííí- hadd ü sipāh-ı bíííí-şümārumdan ŝŝŝŝaķķķķın  
 
 
7 Mübtelā-yı ser-belā-yı ‘aşķķķķ-ı yārim zār zār  
         Dil-ĥĥĥĥarāb-ı dehr olursam da olur mı terk-i yār  
         Sevdim ol āfet-nigāhı ey Ferííííd-i bíííí-ķķķķarār  
         Ey Fużżżżūlíííí ķķķķanġı maģģģģbūbı severseñ raģģģģmı var  
         ĶĶĶĶıl ģģģģaźźźźer ancaķķķķ benüm bíííí-raģģģģm yārumdan ŝŝŝŝaķķķķı 
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                                                         1118 
Tahmíííís-i li-ġazel-i merģģģģūm Sāmíííí Efendi 

Mef ‘ū lü / fā ‘i lā tü / me fā ‘íííí lü / fā ‘i lün 
                         -   -   .     -   .   -   .      .    -   -   .     -   .    - 
 

1 Söz mi ġamıñla aġzıma olsa suĥĥĥĥan diken  
         Oldı gözümde her müjem ey síííím-ten diken  
         Rāģģģģat virir mi cismde görsen biten diken  
         Sensiz olur nigāhıma seyr-i çemen diken  
         Belki meşām-ı cānıma būy-ı semen diken  
 
2                             ŜŜŜŜabrım yanup felekde gezer dūd-ı āh u zār 
         Göñlüm içinde yandı taģģģģammül ne çāre var  
         Müşkil imiş ĥĥĥĥulāŝŝŝŝa belā-yı firāķķķķ-ı yār  
         Tebrííííd itdi benden o gül-rūyı rūzigār  
         Her mūyum oldı serdíííí-i ġamla diken diken 
 
3        Seyr eyle gel o māh-ı ruĥĥĥĥuñ hüsn ü ānını 
         ‘Āciz ĥĥĥĥayāl-i resmde mūy-ı miyānını  
         İncitmesün dir ise o şííííríííín zebānını  
         Müjgānı sūzen ide meger rişte cānını  
         Ol cism-i nāzenííííne göre píííírehen diken 
 
4        Gördüm ‘iźźźźār-ı ālını zíííír-i niķķķķābdan 
         Hiç farķķķķı yoġ idi ruĥĥĥĥunuñ māhtābdan 
         Āzāde ol ki ġayrı göñül inķķķķılābdan 
         ĤĤĤĤašššš  geldi rūy-ı yāra gül-i āfitābdan 
         Gösterdi bāġbān-ı eźźźźel nūrdan diken 
 
5 Āġūş-ı cāna gelse der-āġuşdan ķķķķaçar 
         Baķķķķmaz niyāz-ı ‘āşıka gör sen o şííííve-ger 
         Yalñız Ferííííd üzülmez imiş añladım meger 
         Sāmíííí-i zāra būse-i la’liñ dirííííġ ider 
         Bilmem o gül-‘iźźźźāra olur mı dehen diken 
 
 
 
 

                                                 
18  M 11  :  4

b   Y 
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1219 
Tahmíííís-i [li-ġazel-i Nef’í]í]í]í] 

Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                                  -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Şu’le-i ķķķķandííííl-i bezm-i iftirāķķķķíííídir göñül  
         Ser-girān-ı meclis-i ġamdır merāķķķķíííídir göñül  
         Bāde-i bíííí-reng-i cām-ı ittifāķķķķíííídir göñül  
         Hem ķķķķadeģģģģ hem bāde hem bir şūĥĥĥĥ sāķķķķíííídir göñül  
         Ehl-i ‘aşķķķķıñ ģģģģāŝŝŝŝılı ŝŝŝŝāģģģģib-meźźźźāķķķķıdır göñül 20 
 
 
2 İntižžžžārıñla revā mı eşk-i çeşmim ĥĥĥĥūn ola  
         Aġlar iñler çeşm ü dil ēēēēurmaz baķķķķar ŝŝŝŝaġ u ŝŝŝŝola  
         ‘Āşıķķķķ ārām eylemez varıñ virir hep bu yola  
         Bir nefes díííídār içün biñ cān fedā ķķķķılsa n’ola  
         Nííííce demlerdir esíííír-i iştiyāķķķķíííídır göñül  
 
 
3 ĶĶĶĶavs-i ġamdan olmadıķķķķça ser-zeniş-ĥĥĥĥˇ̌̌̌ār-ı çile 
         Vāŝŝŝŝıl-ı ser-menzil olmaz kiiiimse esrār-ı dile  
         Didi ŝŝŝŝordum ģģģģāl-i dilden baģśģśģśģś-ile bir ‘āķķķķıla 
         ŹŹŹŹerredir ammā ki tāb-ı āfitāb-ı ‘aşķķķķıla  
         Rūzgārıñ şemse-i ššššāķķķķ-ı revāķķķķıdır göñül  
 
 
4 Ferş-i rāh itdim ġubār-ı cismi ‘aşķķķķa muttaŝŝŝŝıl 
         Yār içün yanmazsın ey reh-güźźźźārımdan çekil  
         Māye-i ‘ömrüm ģģģģayātım ise de lāzım degil  
         Dildedir mihriñ ķķķķo ĥĥĥĥāk olsun yolunda cān ü dil  
         Ben ölürsem ‘ālem-i ma’nāda bākíííídir göñül  
 
 
  5     Al ele cām-ı niyāzı ayaġı merdāne baŝŝŝŝ 
         F’’’’enzül-i ‘aşķķķķ ol da cām-ı şevķķķķini tā ‘arşa aŝŝŝŝ  
         Nūş-ı ŝŝŝŝaģģģģbādan Ferííííd-i bíííí-nevā olmaz ĥĥĥĥalāŝŝŝŝ 
         İtse Nef ’íííí nola ger göñlüyle dā’’’’im bezm-i ĥĥĥĥāŝŝŝŝ 
         Hem ķķķķadeģģģģ hem bāde bir şūĥĥĥĥ sāķķķķíííídir göñül  

                                                 
19 M12: 5

a Y 
20 Nef‘‘‘‘î Dîvânı, 74.G. 
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1321 
Muĥĥĥĥammes 

Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / Me fā ‘íííí lün 
                     . _   _   _        .   _   _   _       .  _   _   _       .    _   _   _ 
 

1        Gözüm ķķķķan aġlasun endííííşeden göñlüm ne dem aldı 
         Sirişkim ‘ayn-ı ššššūfān-ĥíĥíĥíĥíz olup baģģģģr-ı ġama ēēēēaldı 
         Ser-i şūrííííde Mecnūnveş özin ŝŝŝŝaģģģģrālara ŝŝŝŝaldı 
         Bu ģģģģāl-i ye’s-ile cām-ı ümíííídin ššššaşlara çaldı 
         Aman ey luššššfı çoķķķķ perverdgārım iş saña ķķķķaldı 
 
 
2        Kim itdi göñlümi bíííídādíííí-i nüh günbed-i gerdūn  
         Nihāndır ĥĥĥĥātem-i dil çarĥĥĥĥ elinden ģģģģayretim efzūn  
         Benim bu müşkilim ģģģģall eyle yā Rab baġrım oldı ĥĥĥĥūn  
         Gümānım sañadır senden kerem ey Hażżżżret-i Bíííí- çūn  
         Aman ey luššššfı çoķķķķ perverdigārım iş saña ķķķķaldı 
 
 
3        Aķķķķar cūy-ı sirişkim ‘ayn-ı dilden āb-ı nehrāsā  
         Zülāl-i āb-ı iķķķķbāl oldı çeşmānımda zehrāsā  
         Meģģģģekk-i ‘ibret olmaz ehl-i ‘irfāna bu dehrāsā  
         Cemāl-i luššššfuna āyííííne-dār mı rūy-ı ķķķķahrāsā  
         Aman ey luššššfı çoķķķķ perverdgārım iş saña ķķķķaldı 
 
 
4        Şerār-efşān-ı āh-ı ģģģģasret itme bezm-i ģģģģayretde  
         Dili şem‘‘‘‘-i ümíííídimveş fürūzān eyle ššššā‘‘‘‘atde 
         Reh-i nefsimden i‘‘‘‘rāżżżż itdirüp göñlüm itā‘‘‘‘atde  
         Ayırma şāh-rāh-ı bezm-i vaģģģģdetden bu keśśśśretde  
         Aman ey luššššfı çoķķķķ perverdgārım iş saña ķķķķaldı  
 
 
5        Göñül endííííşe-i cürm-ile dūçār-ı nedāmetdir  
         Düşüp ŝŝŝŝaģģģģrālara güm-kerde-rāh-ı deşt-i ģģģģayretdir 
         Olursa rehber-i luššššf  u ‘‘‘‘ināyet ‘‘‘‘ayn-ı devletdir 
         Ümíííídim kesmem elbet rehberim feyżżżż-i hidāyetdir 
         Aman ey luššššfı çoķķķķ perverdgārım iş saña ķķķķaldı 

                                                 
21 M13: 5

bY 
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6  Rıżżżżā-cūyum umūrum saña tevfíżíżíżíż eyledim yā Rab  
Yeñi bir ‘arżżżż-ı ģģģģāl-i köhne tebyíżíżíżíż eyledim yā Rab 
Ki cürmüm ģģģģadden efzūn oldı taķķķķríżíżíżíż eyledim yā Rab 
ĤĤĤĤulāŝŝŝŝāāāā her ne emr itdüñse ta‘‘‘‘ríżíżíżíż eyledim yā Rab  
Aman ey luššššfı çoķķķķ perverdgārım iş saña ķķķķaldı  

 
 
7        Bu ģģģģāl-i ye‘‘‘‘s-ile ĥĥĥĥūn-rííííz-i riķķķķķķķķat olduġum besdir 
         Kebābāsā şerer-ĥíĥíĥíĥíz-i melāmet olduġum besdir  
         Mey-i eşkimle mest-i bezm-i ģģģģayret olduġum besdir  
         Peşíííímān-ĥĥĥĥurde-i künc-i nedāmet olduġum besdir  
         Aman ey luššššfı çoķķķķ perverdgārım iş saña ķķķķaldı 
 
 
8        Milād ü melce’im dest-gíííírim bende-nevāzımsın  
         Siyeh-rū mücrim isem de ķķķķabūl-gāh-ı niyāzımsın  
         Benim aġzííííde-pāy-ı çāh-ı ‘iŝŝŝŝyān çāre –sāzımsın  
         Sañadır i‘‘‘‘timād ümmííííd-gāh ü iģģģģtirāzımsın  
         Aman ey luššššfı çoķķķķ perverdgārım iş saña ķķķķaldı 
 
 
9                             ĤĤĤĤaššššādır kārım ammā sen ‘aššššā eyle ĤĤĤĤudāvendā 
         Ki rāh-ı bendegííííde olmadım bir laģžģžģžģža pā-ber-cā  
         Egerçi bende yoķķķķdur istiķķķķāmetden nişān ammā  
         Sañadır rabšššš-ı ķķķķalbim cürm idersem de Feríííídāsā  
         Aman ey luššššfı çoķķķķ perverdgārım iş saña ķķķķaldı 
 

1422 
Muĥĥĥĥammes  

Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
             .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
1 Tehíííí destān-ı bāzār-ı ġamız íííírādımız yoķķķķdur  
         Nuķķķķūd-ı eşkden ġayrı naŝíŝíŝíŝíb ü zādımız yoķķķķdur  
         Tecellíííí āşnāyız āĥĥĥĥara isnādımız yoķķķķdur  
         Felekden iştikā-yı ĥĥĥĥāššššır-ı nā-şādımız yoķķķķdur 
         Göñüldendir şikāyet kiiiimseden feryādımız yoķķķķdur 23 

                                                 
22 M14: 6

aY 
23 Mertol Tulum, M.Ali Tanyeri, Nev‘‘‘‘î Dîvân, İstanbul 1977, G. 126/1, 305.s. 
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2 Degildir çeşmimiz maġrūr-ı çāh-ı ‘alem-i iķķķķbāl  
         Cihānıñ var u yoġına olur mı göñlümüz meyyāl  
         O mūruz ĥĥĥĥırmen-i endííííşemizde olmuşuz pā-māl  
         Kef-i dest-i Süleymān taĥĥĥĥt-gāh olsa degil āmāl  
         Göñüldendir şikāyet kiiiimseden feryādımız yoķķķķdur  
 
 
3 Esíííír-i dest-i dil bir mübtelā-yı cāndan ‘āciz  
         Giriftār-ı ġam u derd olmuşuz dermāndan ‘āciz 
         Ne rütbe olmasam da ‘aşķķķķ-ıla cānāndan ‘āciz 
         Dil-i pür- ıżšżšżšżšırāb-ı derd olur her yāndan ‘āciz  
         Göñüldendir şikāyet kiiiimseden feryādımız yoķķķķdur 
 
 
4 Gelir mi gerdiş-i devrāndan ššššab‘a girān āyā  
         Görünce devrin eflāk-i melā’ik nā-be-cā ber-cā  
         Biz ol ālūde-i çirk-āb-ı cürmüz dehrde ammā  
         Rıżżżżā-dād-ı ķķķķażżżżā-yı ser-nüviştiz itmeyüz şekvā  
         Göñüldendir şikāyet kiiiimseden feryādımız yoķķķķdur  
 
 
5 Feríííídā rind-i ‘aşķķķķ-ı lā’’’’ubālíííí meşreb-i dehrim 
         ŠŠŠŠalebdir perde-i maššššlūba ben bíííí-maššššleb-i dehrim  
         Feżżżżā-yı ġamda bir eşbeh-süvār-ı eşheb-i dehrim  
         Reh-i ģģģģayretde ķķķķalmış ‘āāāāşıķķķķ-ı bíííí-kevkeb-i dehrim  
         Göñüldendir şikāyet kiiiimseden feryādımız yoķķķķdur  
 

1524 
Muĥĥĥĥammes 

Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                   -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   -   
1 Dergeh-i míííír ü vezíííír ü şāhı itdim cüst ü cū 
         Āh kim isrāf idüp beyhūde dökdüm āb-rū 
         Ben bu dersi fehm ü iźźźź‘ān itdigim günden berü  
         ĶĶĶĶalmadı göñlümde evvelki hevā vü ārzū  
         Hep umūrum ĢĢĢĢaķķķķķķķķa tefvííííz eyledim şimden-girü  
 

                                                 
24 M15: 6
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2 Būy-ı terk-i mā-sivā geldi dil-i cāsūsdan  
         Fāriġ oldum ‘arżżżż-ı ĥĥĥĥāhişlerle dāmen-būsdan 
         Bend-i zindān idi ķķķķurtuldı göñül maģģģģbūsdan  
         Dil ümííííd eyler mi aġyār-ı cihān-me’nūsdan  
         Hep umūrum ĢĢĢĢaķķķķķķķķa tefvííííz eyledim şimden-girü  
 
 
3 Hep hevā-yı ārzū-yı mā-sivā beyhūdedir  
         Bu riyā-yı zāhid-i ŝŝŝŝūret-nümā beyhūdedir  
         Devlet-i ŝŝŝŝadr-ı cihāna ilticā beyhūdedir  
         Māl ü evlād u ‘ıyāle i‘tinā beyhūdedir  
         Hep umūrum ĢĢĢĢaķķķķķķķķa tefvííííz eyledim şimden-girü  
 
 
4 Māni‘ ü mu‘tíííí ebed ancaķķķķ ĤĤĤĤudā-yı bíííí-zevāl  
         Kimseden bir kimseye yoķķķķdur ziyāna ihtimāl  
         ĢĢĢĢaķķķķdadır mülk-i tasarruf ey dil-i şūrííííde-ģģģģāl  
         Ser-be-zānū-yı edeb lāzım bu dersi benden al  
         Hep umūrum ĢĢĢĢaķķķķķķķķa tefvííííz eyledim şimden-girü  
 
 
5 Eylemiş ef‘āl-i Mevlā şííííve-ārā-yı žžžžuhūr 
         Ān-ı vāģģģģidde hemān ŝŝŝŝūret-nümā-yı bíííí-ķķķķuŝŝŝŝūr 
         Emr-i üktübde ķķķķalem olmuş raķķķķam-rííííz-i suššššūr 
         ĤĤĤĤayr ü şer ‘ilm-i ezelden levģģģģa itmişdir ŝŝŝŝudūr  
         Hep umūrum ĢĢĢĢaķķķķķķķķa tefvííííz eyledim şimden-girü  
 
 
6 ĶĶĶĶudret-i Mevlā nümāyān źźźźerre-perrān olsa da  
         Peşşe mevķķķķūf-ı irāde bāl-i cünbān olsa da  
         İdemez icrā-yı fi‘liñ dehre sulššššān olsa da  
         ĶĶĶĶābil-i mümkin degil memnū‘-ı imkān olsa da 
         Hep umūrum ĢĢĢĢaķķķķķķķķa tefvííííz eyledim şimden-girü  
 
 
7 ‘Ālem-i bíííí-ķķķķaydda şāh u vezíííír olmaz imiş  
         Şāh-ı rūģģģģa taĥĥĥĥt-ı dil gibi seríííír olmaz imiş  
         ĢĢĢĢaşr-ı ‘uķķķķbāda ber-ā-ber şāh u míííír olmaz imiş  
         ‘Ārif-i bi’llāh olan nefse esíííír olmaz imiş  
         Hep umūrum ĢĢĢĢaķķķķķķķķa tefvííííz eyledim şimden-girü  
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8 Ol baķķķķā bi’llāh bezminde ššššaleb-kār-ı Samed  
         Al metā‘-ı cānı bāb-ı ‘aşķķķķa var gözle raŝŝŝŝad  
         Rāyic-i vaķķķķte metā‘ın uydurur her bir aģģģģad  
         Sevķķķķ-ı bāzār-ı fenāda böyledir dād ü sited  
         Hep umūrum ĢĢĢĢaķķķķķķķķa tefvííííz eyledim şimden-girü  
 
 
9 Nūş idenler cām-ı bezm-i vaģģģģdeti serĥĥĥĥoşdur 
         Āşnā-yı sırr-ı źźźźāt u nefs olan medhūşdur 
         Kūş-ı ‘irfāna bu sırr-ı men‘aref mengūşdur  
         Māverā-yı ‘aķķķķlı idrāk itmeyen bíííí-hūşdur 
         Hep umūrum ĢĢĢĢaķķķķķķķķa tefvííííz eyledim şimden-girü  
 
 
10 Bāb-ı bāb-ı Allāhdır ister iseñ derde ‘ilāc  
         Kendine muģģģģtāc ‘ālem źźźźātıdır bíííí-iģģģģtiyāc 
         Serde dürr-i sırr-ı emr-i festeķķķķımdır25 zííííb-i tāc  
         Sen de rāh-ı istiķķķķāmetde Feríííídā gözüñ aç 
         Hep umūrum ĢĢĢĢaķķķķķķķķa tefvííííz eyledim şimden-girü  
 
 
 
 
                                                            1626 

Tārííííĥĥĥĥ-i Fetģģģģ-i Medííííne  
Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 

                   -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Tācdār-ı rub‘-ı meskūn şehr-i yār-ı kāmkār  
          Pādşāh-ı kār-fermā-yı kerāmet rāyegān  
 
2 ĢĢĢĢażżżżret-i Maģģģģmūd ĤĤĤĤān ‘Adlíííí şāhen-şāh-ı dehr  
         ŹŹŹŹātı ĥĥĥĥurşííííd-i sipihr-i feyżżżż-baĥĥĥĥşā-yı cihān 
 
3 ŜŜŜŜāģģģģib-i níííírū-yı ehlu’’’’llāh şāh-ı ģģģģaķķķķ – ššššaleb 
         Oldı icrā-yı şeríííí‘atle müşārün bi’l-benān  
 

                                                 
25 Bu ibare Kur’ân-ı Kerîm’de Hûd Sûresi’nin 112.âyetinde şöyle geçmektedir: “O hâlde seninle 
beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”      
26 M16: 6
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4 Emr ü fermānı ģģģģuŝŝŝŝūle gelmemek mümkin degil  
         ĢĢĢĢaķķķķ mu‘íííín ü nāŝŝŝŝır-ı muššššlaķķķķdır el-ģģģģaķķķķ her zamān 
 
5 ĤĤĤĤayra sā‘íííí olduġ-içün niyyet ü a‘mālde  
         Yāver-i tevfííííķķķķ olur elbet umūrunda ‘ıyān 
 
6 İşte ez-cümle Medííííne fetģģģģine himmet idüp  
         Aldı dest-i ĤĤĤĤāricííííden ol şeh-i kişver sitān 
 
7 Rāh-ı ģģģģac mesdūd iken bir ĥĥĥĥayli müddetden berü 
         Eyledi Mevlā muvaffaķķķķ şāh-ı devrānı hemān 
 
8 Eyleyüp kim min- fi’e  esrār-ı naŝŝŝŝŝŝŝŝıñ āşkār  
         Ġālib-i cünd-i firāvān oldı ol şāh-ı cihān  
 
9 Yoġ-imiş şāhān-ı eslāfa meger ģģģģažžžžžžžž-ı naŝíŝíŝíŝíb 
         Bundan a‘lā ĥĥĥĥıēēēēmet-i peyġamber olmaz bíííí-gümān  
 
10 Şād olup ervāģģģģ-ı cümle enbiyā vü evliyā  
         Āferíííín-ĥĥĥĥˇ̌̌̌an śśśśenāsı oldı ĥĥĥĥayl-i ķķķķudsiyān  
    
11111111 Pādşāh-ı baģģģģr ü ber ‘alem-penāh-ı pür-hüner 
         Oldı dil-ĥĥĥĥˇah üzre her bir bendegānˇah üzre her bir bendegānˇah üzre her bir bendegānˇah üzre her bir bendegānı kı kı kı kāmrān āmrān āmrān āmrān     
    
12121212 Žāhir ü bāšŽāhir ü bāšŽāhir ü bāšŽāhir ü bāšında şehdir bildigim Allında şehdir bildigim Allında şehdir bildigim Allında şehdir bildigim Allāh ‘alāh ‘alāh ‘alāh ‘alím ím ím ím     
                                    Herkesin ģālince ‘adli nHerkesin ģālince ‘adli nHerkesin ģālince ‘adli nHerkesin ģālince ‘adli ník ü bedde tev’emík ü bedde tev’emík ü bedde tev’emík ü bedde tev’emān ān ān ān     
    
13131313 Ķalbine inšāķĶalbine inšāķĶalbine inšāķĶalbine inšāķ----ı ı ı ı ĢaķdĢaķdĢaķdĢaķdır eyleyen cilveır eyleyen cilveır eyleyen cilveır eyleyen cilve----nümā nümā nümā nümā     
                                    ElElElEl----MülūkMülūkMülūkMülūk----i mülhemūn āyi mülhemūn āyi mülhemūn āyi mülhemūn āyínesinden müstebínesinden müstebínesinden müstebínesinden müstebān ān ān ān     
    
14141414 ĤĤĤĤırırırırķaķaķaķa----pūpūpūpūşşşşānānānān----ı kerı kerı kerı kerāmet cümlesi olsun mezāmet cümlesi olsun mezāmet cümlesi olsun mezāmet cümlesi olsun mezíd íd íd íd     
                                    Gelsün istimdādGelsün istimdādGelsün istimdādGelsün istimdād----ı feyı feyı feyı feyż ise eger ķaż ise eger ķaż ise eger ķaż ise eger ķaŝdŝdŝdŝdı hemı hemı hemı hemān ān ān ān     
    
15151515 Eyleyem bir nebźe eşEyleyem bir nebźe eşEyleyem bir nebźe eşEyleyem bir nebźe eş‘ār ār ār ār ––––ı kerı kerı kerı kerāmātāmātāmātāmāt----ı şehíı şehíı şehíı şehí    
                                    Gör ne şehdir ķķķķadriñ ile ķķķķıymetin bil her zamān    
 
16161616 ĶĶĶĶıldı ižžžžhār-ı kerāmet üç gün evvel eyleyüp  
         ĶĶĶĶāsım Aġayı hemān şeyĥĥĥĥü’l-ĢĢĢĢarem bā-nām ü şān    
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17171717 ‘ÌÌÌÌd-ı ķķķķurbānıñ ikinci günü geldi müjdesi 
         Müjdegāna virsün Allāh ol şehe şeh-zādegān     
 
18181818 Bu beşāret bu kerāmet çoķķķķ degildir bildigim  
         Şerģģģģ u taķķķķríííír idemez biñde birin kilk-i beyān     
 
19 Devlet-i eyyām-ı ‘adlinde feraģģģģnāk ide ĢĢĢĢaķķķķ 
         Sūr-ı nev fetģģģģ-i memālikle bilā-reyb ü gümān  
 
20 Böyle āġāz eylemezdim vaŝŝŝŝfına ammā çe-sūd 
         Tevliyet endííííşesi efkārıma virdi ziyān  
 
21 İlticāgāh u penāhım ĥĥĥĥākiyā-yı dergehiñ  
         Her ne iģģģģsān gördüm ise sende gördüm bíííí-gümān  
 
22 Bir du‘ācı bende-i dergāh-ı ‘adliñdir seniñ 
         Ġayrı bir nān-pāre iģģģģsānıñla olsun ĥĥĥĥˇacegān 
   
23 Ey Ferííííd el aç du‘ā-yı dergehe taššššvííííli ķķķķo 
         Añlaşıldı maķķķķŝŝŝŝadıñ eyler çerāġ u şādmān 
 
24 Eylesün Mevlā vücūdın her ĥĥĥĥaššššālardan emíííín  
         Tíííír-i ķķķķahr-ı şāha olsun sííííne-i a‘dā nişān 
 
25 Gel zemíííín-būs-ı server ol da oķķķķu tārííííĥĥĥĥ-i tām  
         Cünd-i Vehhābíííí ķķķķaçırdı Taybeden Maģģģģmūd ĤĤĤĤān 
 
                                       h. 1223  /m.1808                          
 
                                                             1727 

Tārííííĥĥĥĥ-i Berāy-ı Tecdííííd-i Tekye-i ĢĢĢĢıżżżżır Dede Der-Sāķķķķız 
Me fā ‘íííí lün / fe ‘i lā tün / me fā ‘íííí lün / fe ‘i lün 

                          .   _   .    _       .  .   _   _       .   _    .   _       .  .   _ 
 

1 Mesííííre- gāh-ı ŝŝŝŝafādır cezííííre-i Sākız 
         Hevāsı mu‘tedil eššššrāfı pek güşāyişdir 
 

                                                 
27 M17: 6
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2222 Kemāl-i ģģģģüsn ü leššššāfetde yoķķķķ mı rüchānı  
         Diyār-ı āĥĥĥĥara nisbetle cennete beñzer     
    
3333 Bu ĥĥĥĥāk-i Sāķķķķız erenler maģģģģalli ĥĥĥĥoş yirdir 
         Biri derūn u biri ššššaşrasın görür gözler     
 
4444 Derūn-ı ķķķķal‘ada İlyās Efendi merķķķķadidir 
         Ki ķķķķurb-ı tekyede medfūn o źźźźāt-ı ‘āli-güher     
 
5555 Onun da var nice āśśśśār-ı ġaybıñ esrārı  
         Baŝíŝíŝíŝíret ehline pinhān olur mı sırr-ı nažžžžar     
 
6 Velíííí ĢĢĢĢıżżżżır Baba sulššššānlarıñ açıķķķķ başıdır 
         Bu yüzden eyledi bu cāyı maķķķķber-i enver  
 
7777 İki boġazı gözetmek içün leb-i deryā  
         Anunçün oldı o ‘ālíííí maķķķķāma ĥĥĥĥoşca maķķķķarr    
 
8888 Gel isti‘ānet-i ehl-i ķķķķubūr lāzımdır  
         Bunu ģģģģadíśíśíśíś-i şeríííífinde didi ĥĥĥĥayr-ı beşer    
 
9 ĤĤĤĤulūŝŝŝŝ-ı ŝŝŝŝıdķķķķ-ı derūn ile ģģģģācetiñ iste  
         İden bu dergehe rū-māl öyle boş mı gider 
 
10 Murād ‘arżżżż ideniñ ģģģģācetin görür elbet  
         ĤĤĤĤulāŝŝŝŝāāāā böyle civān-merd-i ehl-i dil ne gezer 
 
11111111 Ziyārete bu ķķķķadar ššššālib-i híííímem gelmiş  
         Hemān ģģģģuŝŝŝŝūl-i murādıñ niyāz itmişler     
 
12121212 Muvaffaķķķķ olmamış iģģģģyāsına anıñ kíííímse  
         Bu bārı kíííímseye yükletmemiş o źźźźāt meger     
 
13 Ki ketĥĥĥĥüdā-yı riķķķķāb-ı şehen-şeh-i ‘ālem 
         Bu cāyı eyledi taššššhíííír ü pāk ü vażżżż‘-ı eśśśśer  
 
14141414 Muģģģģabbet ehl-i derūn Musššššafā Efendi kim  
         Müdām-ı fikri anuñ olmadır rıżżżżā mažžžžhar     
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15 Haķķķķííííķķķķat ehl-i mürüvvet ma‘ādin-i himmet  
         Serííííre-dān-ı muģģģģabbet şi‘ār-ı peyġamber  
 
16 Müşār-ı ŝŝŝŝadr-ı nişíííínān-ı meclis-i ‘irfān  
         ĤĤĤĤulūŝŝŝŝ-ı dāire-i rif‘atin viķķķķāye ider 
 
17 Degil mi ĥĥĥĥıdmet-i vālā bu ĥĥĥĥıdmet inŝŝŝŝāf it  
         Felekde cümle melekler bu cāya cebhe sürer  
 
18 İdüp ģģģģavāle Sinimmār-ı himmete yapdı  
         ĤĤĤĤulūŝŝŝŝ ü şevķķķķ-ile dergā[h]-ı zikr [ü] pek ‘anber 
 
19 Ne tekye tekye-i cennet-nişān-ı devrāndır 
         Maģģģģall-i taŝŝŝŝfiye-i ķķķķalb-i ādem oldı bu yir 
 
20202020 Miśśśśāl-i taĥĥĥĥte-i rub‘ oldı resm-i vālāsı  
         Ki irtifā‘-ı muģģģģabbet alır bu yirde nažžžžar     
 
21212121 Şu‘ā-ı riştesi ķķķķandíííílidir aña şāķķķķūl  
         Ki āftāb-ı murād ol yere ššššulū‘ eyler     
 
22222222 Bu tekye resmi ne ĥĥĥĥoş düşdi muķķķķteżżżżā-yı maģģģģal 
         Dinilse vefķķķķ-i müśśśśelleśśśś bu cāy-ı kuššššba deger     
 
23232323 Alır derūnunı elbetde ehl-i tevģģģģíííídiñ 
         Olursa böylece olsun cihānda ĥĥĥĥayr-ı eśśśśer     
 
24242424 Ne kiiiim du‘ā olunur ģģģģaķķķķķķķķ-ı devletiñde anıñ 
         ĤĤĤĤudā ķķķķıla hedef-i isticābete zííííver     
 
25252525 O dem muģģģģaŝŝŝŝŝŝŝŝıl-ı Sāķķķķız Hüseyn Kāmil Aġā 
         Didi fitííííl-i derūnum ššššutuşdı yandı ciger     
 
26262626 Bu tekye şevķķķķına aŝŝŝŝdı o merd-i ššššālib-i ĥĥĥĥayr  
         Sirāc-ı himmeti yansın bu yirde tā-be-seģģģģer    
 
27272727 ĤĤĤĤudā ‘aššššā ide dil-ĥĥĥĥˇahların be-vefk-ı ümííííd 
         Bu vech-ile nííííce ĥĥĥĥayrāta olalar maŝŝŝŝdar    
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28282828 Ferííííd olursa da tārííííĥĥĥĥ----iiii ecr-i [miśśśśl-i] ‘ažížížížím 
         Bu resme bíííí-nuķķķķašššš oldı dü mıŝŝŝŝra‘-ı dííííger    
 
29292929 Sirācın aŝŝŝŝ da bulursun dü rehde ecr-i ‘ažížížížím 
         Ki ššššarģģģģ-ı tekye-i ĢĢĢĢıżżżżr oldı böyle ra‘nāter     
 
                             h. 1224 / m.1809. 
 
 
 
 
                                                                    1828 

Tārííííĥĥĥĥ Berāy-ı ĶĶĶĶaŝŝŝŝr-ı Server-ābād-ı Hazííííne-dār 
Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / Me fā ‘íííí lün 

             .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 
1 Cenāb-ı ģģģģażżżżret-i Maģģģģmūd-ı ‘Adlíííí ĤĤĤĤān-ı devrān kim  
         Dili sır āşnā-yı mehbišššš-i ilhām-ı Rabbāníííí 
 
2 ĤĤĤĤudāvend-i ma‘ārif-pííííşe ĥĥĥĥayr-endííííşe-i ‘ālem 
         Her emr-i müşkilinde reh-nümā tevfííííķķķķ-i Sübģģģģāníííí  
 
3 Şeh-i mesned-nişíííín-i taĥĥĥĥt-ı mevrūśśśś-ı velāyetdir  
         Kerāmet ķķķķāmet-i ‘irfānınıñ boyunca ĥĥĥĥaftānı  
 
4 Vücūdı rūģģģģ-ı ‘ālemdir ŝŝŝŝafāsı emr-i elzemdir 
         Mübārek ķķķķalbi mülhemdir kerāmet üzre fermānı  
 
5 Hezārān dil-ĥĥĥĥarābı eyledi ma‘mūr luššššfıyla 
         O mi‘mār-ı kerāmet-kār ü şāh-ı ma‘delet-kānı  
 
6 Feraģģģģ-cā bir maģģģģall-i bünyād idi ĥĥĥĥāššššır-güźźźźār-ı şeh 
         K’anıñ resmi ola ģģģģayret-fezā-yı ššššab‘-ı insāníííí  
 
7 Temāşā-gāh-ı fikriñde iderken cüst-ü-cū nāgeh 
         Nigāh-ı i‘tibārı intiĥĥĥĥāb itdi bu víííírānı  
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8 ĶĶĶĶoyup bu ķķķķālıb-ı nev-resme bö[yle] ķķķķaŝŝŝŝr-ı ra‘nāyı  
         Ki naķķķķş-ı ber-ĥĥĥĥayālíííídir hemān reşk-āver-i Māníííí 
 
9 Bu resmi görmemiş Bihzād rü‘yāsında dünyāda  
         Eger görse iderdi ber-dehān engüşt-i ĥĥĥĥayrāníííí 
 
10 ‘Acebdir itmemişler böyle bir cāy-ı feraģģģģ-baĥĥĥĥşı 
         Selāšíšíšíšín-i selef şāyān-ı çeşm-i i‘‘‘‘tibārānı   
 
11 O ressām-ı ĥĥĥĥayāliñ añlaşılmaz źźźźihn-i derrāki 
         ŠŠŠŠabí‘í‘í‘í‘atde hünerde vardır eslāfına rüchānı  
 
12 Bu cāy-ı şeh-pesend oldı maģģģģall-i mažžžžhar-ı iģģģģyā 
         Hemān bünyādına olunca cāríííí emr ü fermānı  
 
13 O dem vaż‘ż‘ż‘ż‘-ı esāsa dest-i tevfííííķķķķ eyleyüp himmet 
         Sinimmār-ı ĥĥĥĥulūŝŝŝŝ-ile dikildi çār erkānı  
 
14 Letāfet bir ššššarafdan eyledi terfí‘í‘í‘í‘-i díííívārıñ  
         İdüp āġaşte āb ü ĥĥĥĥākin ‘‘‘‘izzet ššššutdı meydānı  
 
15 Döşendi taģģģģte-i mefrūş-ı díííívān-ĥĥĥĥānesin rif ‘‘‘‘at  
         Hemān-dem būye-i iķķķķbāli virdi dürlü elvānı  
 
16 İģģģģāšššša eylemiş ‘avn-ı ĤĤĤĤudā kim cümle eššššrāfıñ  
         O cāy-ı sūr-baĥĥĥĥşın saķķķķfı olsun ģģģģıfžžžž-ı Rabbāníííí 
 
17 Nuķķķķūşuñ ķķķķıl ķķķķalemle çekdi naķķķķķķķķāş-ı meserret kim  
         ŜŜŜŜafā revzen-küşā-yı sūy-ı şevkiñ oldı bu yanı 
 
18 Bu ķķķķaŝŝŝŝr-ı zííííver-efzā vü leššššāfet –perveriñ olsun  
         Müdāmā pāsbān-ı şevket-i iclāl-i derbānı  
 
19 Terennüm-sāz-ı şevķķķķ olmaz mı ādem bunda inŝŝŝŝāf it  
         Nesíííím-i rūģģģģ-baĥĥĥĥş-ı zevķķķķdir naġme-serāyānı  
 
20 Sürūr-ı nev-be-nevle şāh-ı ‘ālem eylesün ārām  
        O ķķķķaŝŝŝŝr-ı bíííí-ķķķķuŝŝŝŝūruñ sāye-baĥĥĥĥşı luššššf-ı Yezdāníííí  
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21 Küşād-ı síííínesin ŝŝŝŝanma tehíííídir ol feraģģģģ-cāyıñ  
         ĶĶĶĶudūm-ı şāha açmaķķķķ muntažžžžırdır dííííde-i cānı  
 
 
22 Gülistān-ı nažžžžarda bir nažížížížíriñ görmemiş kimse  
         Baķķķķılsa budur açmış bāġ-ı dehriñ verd-i ĥĥĥĥandānı 
 
 
23 ŜŜŜŜuyun buldurdı bu bāġ-ı kühen Çamlıca ŝŝŝŝuyunda  
         Bu āb u tāb-ile gerdūna hem-ser olmadır şānı  
 
 
24 Hevāsı dil-küşā her sūya nāžžžžir ķķķķaŝŝŝŝr-ı ra‘‘‘‘nādır  
         ‘‘‘‘Adíííím olmuşlar evreng-i Hümāyūn –fāl-ı devrānı  
 
 
25 Bu ķķķķaŝŝŝŝr-ı bíííí-behādır āb-ı rūy-ı Üsküdār ancaķķķķ  
         Bu yüzden eylesün kesb-i şerāfet cümle sükkānı  
 
 
26 Tüfeng-endāza meyl itdikçe ol şeh zíííír ü bālādan  
         Nişāngāh-ı tüfenge beyżżżża olsun çeşm-i ‘udvānı  
 
 
27 ĒĒĒĒoķķķķunsun dāne-i sürb-i tüfengi dest-i şāhííííden  
         Sebū-yı ķķķķalb-i düşmen bula ēēēēarb-ile perííííşāníííí 
 
 
28 Vücūdı ķķķķaŝŝŝŝrına yol bulmasun dünyāda bād-ı ġam  
         ŜŜŜŜafā-yı ĥĥĥĥāššššır olsun bādíííí-i āsāyiş-i ānı 
 
 
29 Cihān ēēēēurduķķķķça ēēēēursun taģģģģt-ı ‘ālíííí-cennet-i şāhííííde  
         Ki her rūz ola eyyāmı meserret-sāz-ı ekvānı  
 
 
30303030 Feríííídā gördügümde söyledim bu mıŝŝŝŝra‘‘‘‘-ı tārííííĥĥĥĥ 
         Ne a‘lā ķa‘lā ķa‘lā ķa‘lā ķaŝrŝrŝrŝr----ı vı vı vı vālā bu sürūrālā bu sürūrālā bu sürūrālā bu sürūr----ābādābādābādābād----ı sulšı sulšı sulšı sulšānānānāníííí    
    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1227122712271227 / m. 1 / m. 1 / m. 1 / m. 1818181812222....    
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                                                            1919191929292929    

TārTārTārTārííííĥĥĥĥ Berāy Berāy Berāy Berāy----ı Cı Cı Cı Cāmi‘ Derāmi‘ Derāmi‘ Derāmi‘ Der----VidínVidínVidínVidín    
Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / Me fā ‘íííí lün 

              .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 
 

1 Vidíííín vālíííísi Dervííííş Muŝšŝšŝšŝšafā Pāşā-yı ĥĥĥĥayr-endííííş  
         Rıżżżżā-cūy-ı ĤĤĤĤudā vü rāh-ı ĢĢĢĢaķķķķķķķķıñ ššššālibi ģģģģaķķķķķķķķā  
 
2 Vidíííín varoşunuñ maĥĥĥĥzenlerinden ibtidā āteş  
                                    ŽŽŽŽuhūr idüp dekākíííín ü maĥĥĥĥāzíííín oldı nā-peydā  
 
3 ĤĤĤĤulāŝŝŝŝāāāā cāmi‘‘‘‘-i Yalı daĥĥĥĥiiii ihrāķķķķ olup āĥĥĥĥır  
         Bir eksik olduġıçün ma‘‘‘‘bed-i ümmet o bíííí-hemtā  
 
4 Hemān-dem atyeb-i mālından ifrāz eyleyüp ancaķķķķ  
         Esāsın vaż‘ż‘ż‘ż‘ idüp yapdı binā-yı cāmi‘‘‘‘-i ra‘‘‘‘nā  
 
5 Minārında mü’ezzin eyledikçe da‘‘‘‘vet-i ümmet 
         Her adımda olunsun defter-i āmāline imlā  
 
6 Fürūzān eyledikçe ķķķķayyim-i cāmi‘‘‘‘-i ķķķķanādíííílin  
         Ola rāy-ı münííííriñ rūşenā-baĥĥĥĥş-ı dil-i dünyā  
 
7 Yöneldikçe hemān miģģģģrāb-ı ķķķķalbiñ beyt-i maķķķķŝŝŝŝūda 
                                    ĢĢĢĢuŝŝŝŝūluyla umūrunda muvaffaķķķķ eylesün Mevlā  
 
8 Edā-yı pençgāne eyledikçe müslimíííín anda  
         Ola a‘‘‘‘dāsına ġālib bi-ģģģģaķķķķķķķķ-ı sūre-i ŠŠŠŠāhā  
 
9 ĢĢĢĢadíśíśíśíś-i min-Nebíííí sırrına mažžžžhar oldı bíííí-şübhe 
                                    ĤĤĤĤudā maķķķķbūl-ı dergāh eyleyüp ecrin ide i‘š‘š‘š‘šā 
 
10 Olasın ģģģģüsn-i enžžžžār-ı imāmü’l-müslimíííín ile  
         Müşārün bi’l-benān aķķķķrānıñ içre şöyle bíííí-pervā  
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11 ĤĤĤĤudā ‘ömr-i füzūn ile ma‘‘‘‘mūr eylesün źźźźātıñ  
         Rıżżżżā-yı ĢĢĢĢaķķķķķķķķı taģģģģŝíŝíŝíŝíl eylemek böyle olur zíííírā  
 
12 Bunuñ gibi niiiice ĥĥĥĥayrāta tevfííííķķķķ eylesün Allāāāāh 
         Eliñle cennet-i a‘‘‘‘lāda yapdın kendine me’vā 
 
                             h. 1228 / m.1813 
 
   

                                                               2030 
Tārííííĥĥĥĥ Berāy-ı Cāmi‘‘‘‘-i Cihāngíííír 

Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / Me fā ‘íííí lün 
              .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 

                  1       Zihíííí Sulššššān Maģģģģmūd-ı ‘adālet-perveriñ nāmın  
         Debíííír-i çarĥĥĥĥ-ı dūn bu resme āġāz itdi taģģģģrííííre  
 
2 Rıżżżżā-cū vü ebü’l-ĥĥĥĥayr ü cihān-ābād ü nuŝŝŝŝret-şān 
         O yine eylemiş źźźźātında rabšššš-ı ķķķķalb taķķķķdííííre  
 
3 Şebān-rūz eyleyen sensin ‘ibādu’l’l’l’llāh ģģģģaķķķķķķķķında  
         Gice tā ŝŝŝŝubģģģģ terk-i ĥĥĥĥab u rāģģģģat kār-ı ta‘‘‘‘sííííre  
 
4 ĤĤĤĤudā tevfííííkın iģģģģsān eyleyüp her bir umūrunda  
         Muvaffaķķķķ olasın her kār-ı ‘asríííí semt-i teysííííre  
 
5 Selāšíšíšíšín-i selefden miśśśślin íííícād itmemiş Allāāāāh  
                                    ĤĤĤĤulāŝŝŝŝāāāā hííííç degilsin ķķķķābil-i taŝŝŝŝvíííír-i tanzííííre  
  
6 Ola zih-gíííír-i engüştüñ var ise kec-nažžžžar bíííí-göz  
         Nişāndır sííííne-i a‘‘‘‘dā kemānından çıķķķķan tííííre  
 
7 Ne mümkin pençe-i şāhíííín nigāh-ı díííídeden teb‘í‘í‘í‘íd  
         Olur teslíííím elbetde uzatsañ dest naĥĥĥĥcííííre  
 
8 Meger zānū-zed-i ‘‘‘‘afvıñ ola bir düşmeniñ yoĥĥĥĥsa  
         Ne ķķķķābil tííííġ-ı ĥĥĥĥūn-rííííziñden itmek çāre te‘‘‘‘ĥíĥíĥíĥíre  
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9 Gezerken ŝŝŝŝayd-gāh-ı pür-ģģģģabelde düşmen-i rūbāh  
         Giriftār olmaķķķķ elbet muģģģģtemeldir pençe-i şííííre  
 
10 ĤĤĤĤudā ancaķķķķ saña maĥŝĥŝĥŝĥŝūŝŝŝŝ kılmışdır bu iģģģģsānı  
         Bu ‘unvān ile žžžžıllu’llah şānı geldi tevķķķķííííre  
 
11 Sen ol nām-āver-i Maģģģģmūd ĤĤĤĤān-ı ‘Adlíííísin şāhā  
         Sen olduñ cāmi‘‘‘‘u’l-ĥĥĥĥayrāt ile şāyān-ı teşhííííre  
 
12 Kitāb-ı midģģģģatinde şā‘‘‘‘irānıñ ‘aczdir ģģģģāli 
         Sebeb dííííbāce-i vaŝŝŝŝfa ne ise başla taķķķķrííííre  
 
13 Çuķķķķurcum‘‘‘‘adan itmek-ile žžžžuhūr āteş-i iģģģģrāķķķķ  
         Yaķķķķup eššššrāfı sūzān eyleyüp geldi Cihāngííííre  
 
14 Yaķķķķup anı da ‘avdet eyleyüp tekrār girüye  
                                    ĤĤĤĤulāŝŝŝŝā yirmi bir sā‘‘‘‘at uzadı girdi her yiiiire 
 
15 ĤĤĤĤarāb-ābād gördükde o cāy-ı ma‘‘‘‘bed-i pāki  
         O mi‘‘‘‘mār-ı cihānıñ ķķķķalbi itdi meyl ta‘‘‘‘mííííre  
 
16 ĶĶĶĶulı ŝŝŝŝadr-ı girān-ķķķķadrı ‘Alíííí Pāşāya emr idüp  
         Bu resme başlanıldı vaŝŝŝŝfı ŝŝŝŝıġmaz kilk-i ta‘‘‘‘bííííre 
 
17 İmāmü’l-müslimíííín ol ķķķķıble-i erbāb-ı ģģģģācātıñ  
         Muvaffaķķķķ eyleye her ān źźźźātıñ hüsn-i tedbííííre  
 
18 Cevāmi‘‘‘‘de cemā‘‘‘‘at ola çün emíííín-i gūyāníííí  
         Ser-i a‘dās‘dās‘dās‘dāsı olsun her nefesde šu‘me şemşíre ı olsun her nefesde šu‘me şemşíre ı olsun her nefesde šu‘me şemşíre ı olsun her nefesde šu‘me şemşíre     
    
19191919 Mü’eźźinler eźāMü’eźźinler eźāMü’eźźinler eźāMü’eźźinler eźānnnna eyledikçe irtifa eyledikçe irtifa eyledikçe irtifa eyledikçe irtifā‘ā‘ā‘ā‘----ı yed ı yed ı yed ı yed     
                                    MinārMinārMinārMinār----ı şevketin şöhret viı şevketin şöhret viı şevketin şöhret viı şevketin şöhret vire iķlre iķlre iķlre iķlímímímím----i Keşmíre i Keşmíre i Keşmíre i Keşmíre     
    
20202020 Mu‘arreMu‘arreMu‘arreMu‘arreffff----ĥĥĥĥˇanˇanˇanˇan----ı iı iı iı iķbāliķbāliķbāliķbāliñ edñ edñ edñ edāāāā----yı na‘tiñ iyı na‘tiñ iyı na‘tiñ iyı na‘tiñ itdikçe tdikçe tdikçe tdikçe     
                                    Muķārin ola dilMuķārin ola dilMuķārin ola dilMuķārin ola dil----ĥĥĥĥˇahˇahˇahˇahıñ icıñ icıñ icıñ icābeābeābeābetttt----gāhgāhgāhgāh----ı te’ı te’ı te’ı te’śíreśíreśíreśíre    
    
21212121 Mübeşşer eylesün AllMübeşşer eylesün AllMübeşşer eylesün AllMübeşşer eylesün Allāh źātāh źātāh źātāh źātıñ fetıñ fetıñ fetıñ fetģ ü nuģ ü nuģ ü nuģ ü nuŝretle ŝretle ŝretle ŝretle     
                                    Ki sensin sa‘y iKi sensin sa‘y iKi sensin sa‘y iKi sensin sa‘y iden bu sā‘idden bu sā‘idden bu sā‘idden bu sā‘id----i iķdāmi iķdāmi iķdāmi iķdām----ı teşmíre ı teşmíre ı teşmíre ı teşmíre     
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22222222 Ķabūl olĶabūl olĶabūl olĶabūl olmaz du‘āsmaz du‘āsmaz du‘āsmaz du‘āsı her kím iı her kím iı her kím iı her kím itmezse du‘ātmezse du‘ātmezse du‘ātmezse du‘ā----yı yı yı yı ĥayr ĥayr ĥayr ĥayr     
                                    Du‘āsDu‘āsDu‘āsDu‘āsı farı farı farı farżżżż----ı ‘ayn oldı ezel bernı ‘ayn oldı ezel bernı ‘ayn oldı ezel bernı ‘ayn oldı ezel bernā ile pā ile pā ile pā ile píre íre íre íre     
    
23232323 SelātSelātSelātSelātíniñ ile şehzíniñ ile şehzíniñ ile şehzíniñ ile şehzādegānādegānādegānādegānıñ šıñ šıñ šıñ šūlūlūlūl----ı ‘ömriyleı ‘ömriyleı ‘ömriyleı ‘ömriyle    
                                    Ola ģOla ģOla ģOla ģıfıfıfıfžžžž----ı ilı ilı ilı ilāhāhāhāhíde maíde maíde maíde maŝŝŝŝūn ezūn ezūn ezūn ez----dídedídedídedíde----i i i i ĥayra ĥayra ĥayra ĥayra     
    
24242424 Sözümde vāķSözümde vāķSözümde vāķSözümde vāķı‘ olduysa ı‘ olduysa ı‘ olduysa ı‘ olduysa ĥašĥašĥašĥašā vü sehv ‘afv eyle ā vü sehv ‘afv eyle ā vü sehv ‘afv eyle ā vü sehv ‘afv eyle     
                                    Meśeldir kim ‘itāb olmaz ‘öźürMeśeldir kim ‘itāb olmaz ‘öźürMeśeldir kim ‘itāb olmaz ‘öźürMeśeldir kim ‘itāb olmaz ‘öźür----cūyācūyācūyācūyā----yı tayı tayı tayı taķķķķŝíreŝíreŝíreŝíre    
    
25252525 Sözin šatlı yerinde Sözin šatlı yerinde Sözin šatlı yerinde Sözin šatlı yerinde ķaš‘ iķaš‘ iķaš‘ iķaš‘ idermiş çünki medddermiş çünki medddermiş çünki medddermiş çünki meddāģānāģānāģānāģān    
                                    Yeter Yeter Yeter Yeter ĥatm eyĥatm eyĥatm eyĥatm eyle sen de meclise ble sen de meclise ble sen de meclise ble sen de meclise belki kesel vielki kesel vielki kesel vielki kesel vire re re re     
    
26262626 Olasın maOlasın maOlasın maOlasın maģfilģfilģfilģfil----i ‘ālemde šūli ‘ālemde šūli ‘ālemde šūli ‘ālemde šūl----i ‘ömr ile dāi ‘ömr ile dāi ‘ömr ile dāi ‘ömr ile dā’’’’im im im im     
                                    Bulalar düşmenBulalar düşmenBulalar düşmenBulalar düşmenānānānānıñ maıñ maıñ maıñ mažhariyyet ķahr ü tedmžhariyyet ķahr ü tedmžhariyyet ķahr ü tedmžhariyyet ķahr ü tedmíre íre íre íre     
    
27  27  27  27                  FerídFerídFerídFeríd----i bendei bendei bendei bende----i dergeh düşürdi böyle bir ti dergeh düşürdi böyle bir ti dergeh düşürdi böyle bir ti dergeh düşürdi böyle bir tārārārārííííĥĥĥĥ    
                                        Bu vālā cāmi‘i Maģmūd Bu vālā cāmi‘i Maģmūd Bu vālā cāmi‘i Maģmūd Bu vālā cāmi‘i Maģmūd ĤĤĤĤān yapdān yapdān yapdān yapdı Cihı Cihı Cihı Cihāngāngāngāngíre íre íre íre     
    
                                                                                                           h. 1239 / m.1824   h. 1239 / m.1824   h. 1239 / m.1824   h. 1239 / m.1824    
    
  
                                                                                                                                                                                                                                                            2121212131313131    

TārTārTārTārííííĥĥĥĥ Berāy Berāy Berāy Berāy----ı Ta‘mírı Ta‘mírı Ta‘mírı Ta‘mír----i Cāmi‘i Cāmi‘i Cāmi‘i Cāmi‘----i Dāvūd Pāi Dāvūd Pāi Dāvūd Pāi Dāvūd Pāşşşşā Derā Derā Derā Der----ÜsküdārÜsküdārÜsküdārÜsküdār    
Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 

                            -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1    Vāķķķķıf-ı śśśśāníííí ĢĢĢĢüseyn Aġa o sāhib-tevliyet 
            Eyledi bu cāmi‘‘‘‘i iģģģģyā be-ġāyet dil-firííííb  
 
2222   Vaż‘ż‘ż‘ż‘----ı bünyı bünyı bünyı bünyānānānān----ı nevínden eylemek i‘mı nevínden eylemek i‘mı nevínden eylemek i‘mı nevínden eylemek i‘mār olur ār olur ār olur ār olur     
                                            Cāmi‘ ü Cāmi‘ ü Cāmi‘ ü Cāmi‘ ü ĥayrĥayrĥayrĥayrātātātāt----ı sı sı sı sā’irden ziyāde hem muā’irden ziyāde hem muā’irden ziyāde hem muā’irden ziyāde hem muŝíbŝíbŝíbŝíb    
    
3333             Bir Bir Bir Bir ĥarĥarĥarĥarābābābāb----ābābābābādādādādı ı ı ı ābād eylemekdir ma‘rifet ābād eylemekdir ma‘rifet ābād eylemekdir ma‘rifet ābād eylemekdir ma‘rifet     
                                                ĤĤĤĤālisü‘nālisü‘nālisü‘nālisü‘n----niyyāt iminiyyāt iminiyyāt iminiyyāt imiş bula bu ecriñden naş bula bu ecriñden naş bula bu ecriñden naş bula bu ecriñden naŝíbŝíbŝíbŝíb    
    
4444             DefterDefterDefterDefter----i a‘māline yazi a‘māline yazi a‘māline yazi a‘māline yazılsun ecri her vaılsun ecri her vaılsun ecri her vaılsun ecri her vaķit ķit ķit ķit     
                                                ĤutbeĤutbeĤutbeĤutbe----ĥĥĥĥˇan olduķca minberde imāmān ü ˇan olduķca minberde imāmān ü ˇan olduķca minberde imāmān ü ˇan olduķca minberde imāmān ü ĥašíb ĥašíb ĥašíb ĥašíb     
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5555    Ģaķ mu‘ammer eyleyüp olmaz mĢaķ mu‘ammer eyleyüp olmaz mĢaķ mu‘ammer eyleyüp olmaz mĢaķ mu‘ammer eyleyüp olmaz mı her işde mu‘ín ı her işde mu‘ín ı her işde mu‘ín ı her işde mu‘ín     
                                                BöylBöylBöylBöyle bir ecre bir ecre bir ecre bir ecr----i cüziyle mažhar ol merdi cüziyle mažhar ol merdi cüziyle mažhar ol merdi cüziyle mažhar ol merd----i edíb i edíb i edíb i edíb     
    
6666             MinMinMinMin----NebíNebíNebíNebí sırrı  sırrı  sırrı  sırrı žuhūr idüp bu taržuhūr idüp bu taržuhūr idüp bu taržuhūr idüp bu tarííííĥe Ferídĥe Ferídĥe Ferídĥe Feríd    
                                                MescidMescidMescidMescid----i Dāvūd Pāi Dāvūd Pāi Dāvūd Pāi Dāvūd Pāşşşşā buldā buldā buldā buldı termím ile zíb ı termím ile zíb ı termím ile zíb ı termím ile zíb     
    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1233123312331233 / / / /    m.1818m.1818m.1818m.1818    
    
    
    
    
                                                                                                                                                                                                                                                                    2222222232323232    

TārTārTārTārííííĥĥĥĥ----i Diger Cihāngi Diger Cihāngi Diger Cihāngi Diger Cihāngírírírír    
Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 

             .    -   -   -       .   -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 

                  1        Cenāb-ı ĤĤĤĤān-ı Maģģģģmūd-ı felek-rif‘at melek‘at melek‘at melek‘at melek----síret síret síret síret     
                                        ĤiŝĤiŝĤiŝĤiŝālālālāl----i mekremeti mekremeti mekremeti mekremet----āsāli eyler ‘ālemi ābād āsāli eyler ‘ālemi ābād āsāli eyler ‘ālemi ābād āsāli eyler ‘ālemi ābād     
    
2222                            ĤulĤulĤulĤulūūūūŝŝŝŝ----ı ı ı ı ķalbķalbķalbķalb----i bendi bendi bendi bend----i kemendi kemendi kemendi kemend----i Ģaķķa bai Ģaķķa bai Ģaķķa bai Ģaķķa baġlanmġlanmġlanmġlanmış ış ış ış     
                                    Olurlar Olurlar Olurlar Olurlar ĥĥĥĥāriķu’lāriķu’lāriķu’lāriķu’l----‘‘‘‘ādātādātādātādāt----ı rı rı rı rāyāyāyāyından cihından cihından cihından cihān irān irān irān irşşşşād ād ād ād     
    
3       3       3       3       UmūrUmūrUmūrUmūr----ı ‘ı ‘ı ‘ı ‘ālemiālemiālemiālemiñ ñ ñ ñ ĥayrĥayrĥayrĥayrında fikrında fikrında fikrında fikr----i i i i ŝŝŝŝā’ibi dāā’ibi dāā’ibi dāā’ibi dā’’’’im im im im     
                                    Ki olmuş cKi olmuş cKi olmuş cKi olmuş cāmi ‘ü’lāmi ‘ü’lāmi ‘ü’lāmi ‘ü’l----ĥayrĥayrĥayrĥayrāt iāt iāt iāt ile şöhretle şöhretle şöhretle şöhret----dihdihdihdih----i cidādi cidādi cidādi cidād    
    
4       4       4       4       CiCiCiCihangir Cāmi‘i yandhangir Cāmi‘i yandhangir Cāmi‘i yandhangir Cāmi‘i yandııııķda inķda inķda inķda inşşşşāsāsāsāsın iın iın iın idüp fermān düp fermān düp fermān düp fermān     
                                    ‘Alí P‘Alí P‘Alí P‘Alí Pāāāāşşşşā ķulā ķulā ķulā ķulı oldı zemínı oldı zemínı oldı zemínı oldı zemín----būsbūsbūsbūsı ile münı ile münı ile münı ile münķād ķād ķād ķād     
    
5       5       5       5       ŞerefŞerefŞerefŞeref----babababaĥĥĥĥşşşşāāāā----yı nyı nyı nyı nūr iūr iūr iūr itdiñ bu ctdiñ bu ctdiñ bu ctdiñ bu cāmi‘le Cihangāmi‘le Cihangāmi‘le Cihangāmi‘le Cihangíri íri íri íri     
                                    SezādSezādSezādSezādır iftiır iftiır iftiır iftiĥĥĥĥār iār iār iār itse anı bünytse anı bünytse anı bünytse anı bünyād iden üstād ād iden üstād ād iden üstād ād iden üstād     
    
6       6       6       6       Hele im‘āHele im‘āHele im‘āHele im‘ān ile seyr it mu‘allā šarģ ü ra‘nāsn ile seyr it mu‘allā šarģ ü ra‘nāsn ile seyr it mu‘allā šarģ ü ra‘nāsn ile seyr it mu‘allā šarģ ü ra‘nāsın ın ın ın     
                                    Göreydi resmGöreydi resmGöreydi resmGöreydi resm----i zíbi zíbi zíbi zíbāsāsāsāsın şaşardı Mın şaşardı Mın şaşardı Mın şaşardı Mānānānāní vü Bihzí vü Bihzí vü Bihzí vü Bihzād ād ād ād     
    
7       7       7       7       Bu Bu Bu Bu cāmi‘de edācāmi‘de edācāmi‘de edācāmi‘de edā----yı pençyı pençyı pençyı penç----gāne ümmet igāne ümmet igāne ümmet igāne ümmet itdikçe tdikçe tdikçe tdikçe     
                                    Umūrunda ola rūģUmūrunda ola rūģUmūrunda ola rūģUmūrunda ola rūģ----ı Muı Muı Muı Muģammedģammedģammedģammedden saña imdden saña imdden saña imdden saña imdād ād ād ād     
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8       FerídFerídFerídFerídā geldi bir mā geldi bir mā geldi bir mā geldi bir mııııŝra‘ŝra‘ŝra‘ŝra‘----ı tı tı tı tārārārārííííĥ eyledim taĥ eyledim taĥ eyledim taĥ eyledim taķdķdķdķdím ím ím ím     
                                    Cihāngir Cāmi‘in Sulšān Maģmūd iCihāngir Cāmi‘in Sulšān Maģmūd iCihāngir Cāmi‘in Sulšān Maģmūd iCihāngir Cāmi‘in Sulšān Maģmūd itdi hem bünyād tdi hem bünyād tdi hem bünyād tdi hem bünyād     
    
                             h. 1239 / m. 1824                             h. 1239 / m. 1824                             h. 1239 / m. 1824                             h. 1239 / m. 1824    
    

2323232333333333    
TārTārTārTārííííĥĥĥĥ----i Digeri Digeri Digeri Diger    

Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / Me fā ‘íííí lün 
              .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 
1111 Vezír ibni vezVezír ibni vezVezír ibni vezVezír ibni vezír ü ír ü ír ü ír ü ŝadrŝadrŝadrŝadr----ı a‘ı a‘ı a‘ı a‘žam kim ‘Alí Pžam kim ‘Alí Pžam kim ‘Alí Pžam kim ‘Alí Pāāāāşşşşāāāā    
                                    VücūdVücūdVücūdVücūdı nı nı nı nādiādiādiādirü’lrü’lrü’lrü’l----mevcūd bir aķrānmevcūd bir aķrānmevcūd bir aķrānmevcūd bir aķrānı yoı yoı yoı yoķ ģālāķ ģālāķ ģālāķ ģālā    
    
2222 ZamānZamānZamānZamānından muından muından muından muķaddemce ķaddemce ķaddemce ķaddemce ÇuÇuÇuÇuķurcum‘adan iķurcum‘adan iķurcum‘adan iķurcum‘adan itmişditmişditmişditmişdi    
                                    ŽuhūrŽuhūrŽuhūrŽuhūr----ı ı ı ı āteāteāteāteşşşş----i sūzān Cihāngi sūzān Cihāngi sūzān Cihāngi sūzān Cihāngír cír cír cír cāmi‘in ifnā āmi‘in ifnā āmi‘in ifnā āmi‘in ifnā     
    
3333 Beş on gün geçmeden inşBeş on gün geçmeden inşBeş on gün geçmeden inşBeş on gün geçmeden inşāsāsāsāsına fermına fermına fermına fermānānānānı ı ı ı sebķ itdi sebķ itdi sebķ itdi sebķ itdi     
                                    ŜadŜadŜadŜadāret āret āret āret ĥil‘atiyle ĥil‘atiyle ĥil‘atiyle ĥil‘atiyle źātźātźātźātı oldukda kemı oldukda kemı oldukda kemı oldukda kemālālālāl----ārā ārā ārā ārā     
    
4444 ĤulĤulĤulĤulūūūūŝŝŝŝı sı sı sı sā‘i bi’lā‘i bi’lā‘i bi’lā‘i bi’l----ĥayr olduĥayr olduĥayr olduĥayr olduġġġġıçün dıçün dıçün dıçün dāāāā’’’’imü’limü’limü’limü’l----evķātevķātevķātevķāt    
                                    Muvaffaķ oldMuvaffaķ oldMuvaffaķ oldMuvaffaķ oldı yapdı secdeı yapdı secdeı yapdı secdeı yapdı secde----gāhgāhgāhgāh----ı ümmeti ı ümmeti ı ümmeti ı ümmeti ģaķķāģaķķāģaķķāģaķķā    
    
5555 Mu‘āvin himmetMu‘āvin himmetMu‘āvin himmetMu‘āvin himmet----i merdān ola dā’im umūrunda i merdān ola dā’im umūrunda i merdān ola dā’im umūrunda i merdān ola dā’im umūrunda     
                                    Bu himmet eyledi Sulšān Süleymān rūģuBu himmet eyledi Sulšān Süleymān rūģuBu himmet eyledi Sulšān Süleymān rūģuBu himmet eyledi Sulšān Süleymān rūģunı inı inı inı iģyāģyāģyāģyā    
    
6666 ‘İn‘İn‘İn‘İnāyāt āyāt āyāt āyāt ––––ı ı ı ı ĥafĥafĥafĥafāyāāyāāyāāyā----yı yı yı yı ĤudĤudĤudĤudāya źātāya źātāya źātāya źātıdır nıdır nıdır nıdır nā’ilā’ilā’ilā’il    
                                    Bunuñ gibi nice Bunuñ gibi nice Bunuñ gibi nice Bunuñ gibi nice ĥayrĥayrĥayrĥayrāta tevfāta tevfāta tevfāta tevfííííķ eylesün Mevlā ķ eylesün Mevlā ķ eylesün Mevlā ķ eylesün Mevlā     
    
7777 Budur ancaķ du‘āBudur ancaķ du‘āBudur ancaķ du‘āBudur ancaķ du‘ā----yı yı yı yı ĥayrĥayrĥayrĥayrım ol ım ol ım ol ım ol ŝadrŝadrŝadrŝadr----ı girı girı girı girānānānān----ķadri ķadri ķadri ķadri     
                                    Müdāmā mesnedinde šūlMüdāmā mesnedinde šūlMüdāmā mesnedinde šūlMüdāmā mesnedinde šūl----ı müddet iı müddet iı müddet iı müddet ide Ģaķķ ibķā de Ģaķķ ibķā de Ģaķķ ibķā de Ģaķķ ibķā     
    
8888 FerídFerídFerídFerídā ā ā ā çıçıçıçıķdķdķdķdı bir tı bir tı bir tı bir tārārārārííííĥĥĥĥ----i ra‘nā i ra‘nā i ra‘nā i ra‘nā ĥĥĥĥāmeden yazdāmeden yazdāmeden yazdāmeden yazdım ım ım ım     
                                    CihāngCihāngCihāngCihāngíre güzel resm eyledi círe güzel resm eyledi círe güzel resm eyledi círe güzel resm eyledi cāmi‘ ‘Alāmi‘ ‘Alāmi‘ ‘Alāmi‘ ‘Alí Pí Pí Pí Pāāāāşşşşā ā ā ā     
    
                             h. 1239 / m. 1824                             h. 1239 / m. 1824                             h. 1239 / m. 1824                             h. 1239 / m. 1824    
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2424242434343434    
TārTārTārTārííííĥĥĥĥ    

Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / Me fā ‘íííí lün 
              .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 
1111 VezírVezírVezírVezír----i ekremi Sulšān Maģmūdi ekremi Sulšān Maģmūdi ekremi Sulšān Maģmūdi ekremi Sulšān Maģmūd----ı keremı keremı keremı kerem----kārkārkārkārıñ ıñ ıñ ıñ     
                                    Ki olmuş şKi olmuş şKi olmuş şKi olmuş şöhreti ‘Ośmān Pāöhreti ‘Ośmān Pāöhreti ‘Ośmān Pāöhreti ‘Ośmān Pāşşşşāāāā----yı kemyı kemyı kemyı kemālālālāl----ārāārāārāārā    
    
2222 MüşMüşMüşMüşārün bi’lārün bi’lārün bi’lārün bi’l----benān olmubenān olmubenān olmubenān olmuşdı şdı şdı şdı mābeyni’rmābeyni’rmābeyni’rmābeyni’r----ricāl ol źāt ricāl ol źāt ricāl ol źāt ricāl ol źāt     
                                    ĤudĤudĤudĤudā kā kā kā kıldı o deıldı o deıldı o deıldı o dem hemm hemm hemm hem----rütbetrütbetrütbetrütbet----i nüh günbedi nüh günbedi nüh günbedi nüh günbed----i i i i ĥaĥaĥaĥaēēēērārārārā    
    
3333 Vezāretle beVezāretle beVezāretle beVezāretle be----kām olmazdan evvel fikām olmazdan evvel fikām olmazdan evvel fikām olmazdan evvel fikr idermiş ol kr idermiş ol kr idermiş ol kr idermiş ol     
                                    RıRıRıRıżāżāżāżā----yı yı yı yı ĢaķķĢaķķĢaķķĢaķķı taı taı taı taģsģsģsģsíl itmege bir íl itmege bir íl itmege bir íl itmege bir ĥayrĥayrĥayrĥayr----ı müsteı müsteı müsteı müsteśnāśnāśnāśnā    
    
4444 Bu yüzden Ģaķ muvaffaķ eyleyüp yapdBu yüzden Ģaķ muvaffaķ eyleyüp yapdBu yüzden Ģaķ muvaffaķ eyleyüp yapdBu yüzden Ģaķ muvaffaķ eyleyüp yapdı ‘Arapgíre ı ‘Arapgíre ı ‘Arapgíre ı ‘Arapgíre     
                                    Zihí bu cZihí bu cZihí bu cZihí bu cāmi‘üāmi‘üāmi‘üāmi‘ü’’’’nnnn----nūrnūrnūrnūrıııı    ĤudĤudĤudĤudā ecrin ide a‘šāā ecrin ide a‘šāā ecrin ide a‘šāā ecrin ide a‘šā    
    
5555 DerūnDerūnDerūnDerūn----ı cı cı cı cāmi‘in pürāmi‘in pürāmi‘in pürāmi‘in pür----nūr ķnūr ķnūr ķnūr ķıldııldııldııldıķķķķça ça ça ça ķanādķanādķanādķanādíli íli íli íli     
                                    Münevver eylesün ķalbin cenābMünevver eylesün ķalbin cenābMünevver eylesün ķalbin cenābMünevver eylesün ķalbin cenāb----ıııı ģażret ģażret ģażret ģażret----i Mevlāi Mevlāi Mevlāi Mevlā    
        
6666 Feridā cevherin tārFeridā cevherin tārFeridā cevherin tārFeridā cevherin tārííííĥĥĥĥ----i ihyā eyledi i ihyā eyledi i ihyā eyledi i ihyā eyledi ĥayrĥayrĥayrĥayrın ın ın ın     
                                    ‘Arapgíre idüp ‘Ośm‘Arapgíre idüp ‘Ośm‘Arapgíre idüp ‘Ośm‘Arapgíre idüp ‘Ośmān Pāān Pāān Pāān Pāşşşşā cāmi‘i inā cāmi‘i inā cāmi‘i inā cāmi‘i inşşşşā ā ā ā     
    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1239123912391239 / m. 1824 / m. 1824 / m. 1824 / m. 1824    
    

2525252535353535    
TārTārTārTārííííĥĥĥĥ----i Míli Míli Míli Mílādādādād    

Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                   -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   -   
1       Cānım Aga-zāde Míííír Aģģģģmed kim ol ehl-i hüner  
         Sāģģģģib-i ‘irfān u‘irfān u‘irfān u‘irfān u ģirfet mālik ģirfet mālik ģirfet mālik ģirfet mālik----i i i i ĥulĥulĥulĥulķķķķ----ı ı ı ı ģamģamģamģamíd íd íd íd     
    
2222 ŜulbŜulbŜulbŜulb----i pākinden ‘ināyet eyleyüp Mevlā ai pākinden ‘ināyet eyleyüp Mevlā ai pākinden ‘ināyet eyleyüp Mevlā ai pākinden ‘ināyet eyleyüp Mevlā aña ña ña ña     
                                    Mašla‘Mašla‘Mašla‘Mašla‘----ı burcı burcı burcı burc----ı şerefden šalı şerefden šalı şerefden šalı şerefden šalli‘ oldı bir velídli‘ oldı bir velídli‘ oldı bir velídli‘ oldı bir velíd    
    
3333 MāhMāhMāhMāh----ı Şevvı Şevvı Şevvı Şevvālālālāl----i şerífiñ oldı dördüncü güni i şerífiñ oldı dördüncü güni i şerífiñ oldı dördüncü güni i şerífiñ oldı dördüncü güni     
                                    Maķdemiyle buldMaķdemiyle buldMaķdemiyle buldMaķdemiyle buldı ‘izzet ol hilı ‘izzet ol hilı ‘izzet ol hilı ‘izzet ol hilālālālāl----i nevi nevi nevi nev----resídresídresídresíd    

                                                 
34 M24: 8
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4444 Göstere Ģaķ vālideynine nGöstere Ģaķ vālideynine nGöstere Ģaķ vālideynine nGöstere Ģaķ vālideynine níce mürvetlerin íce mürvetlerin íce mürvetlerin íce mürvetlerin     
                                    ŠūlŠūlŠūlŠūl----ı ‘ömrüyle ma‘mı ‘ömrüyle ma‘mı ‘ömrüyle ma‘mı ‘ömrüyle ma‘mūr eylesün Rabbūr eylesün Rabbūr eylesün Rabbūr eylesün Rabb----i mecíd i mecíd i mecíd i mecíd     
    
5555 Tām tārTām tārTām tārTām tārííííĥiñ Ferídĥiñ Ferídĥiñ Ferídĥiñ Ferídā gūā gūā gūā gūş idince söyledim ş idince söyledim ş idince söyledim ş idince söyledim     
                                    ZíbZíbZíbZíb----i mehdi mehdi mehdi mehd----i dehre olsun Mír İbri dehre olsun Mír İbri dehre olsun Mír İbri dehre olsun Mír İbrāhāhāhāhím Feríd ím Feríd ím Feríd ím Feríd     
    
                             h.                             h.                             h.                             h. 1238 1238 1238 1238 / m. 1823 / m. 1823 / m. 1823 / m. 1823    
    
                                                                                                            2626262636363636    
                                                                                                            TārTārTārTārííííĥĥĥĥ----i Merśiyei Merśiyei Merśiyei Merśiye    
                  Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün  
                     -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1111 Şöhreti ŠŠŠŠayfūr Pāşā-zāde ya‘ni Mír ‘Alí‘ni Mír ‘Alí‘ni Mír ‘Alí‘ni Mír ‘Alí    
                                    Üç yaşında oÜç yaşında oÜç yaşında oÜç yaşında oġlunuñ cġlunuñ cġlunuñ cġlunuñ cāyāyāyāy----ı firı firı firı firārārārārıdır oıdır oıdır oıdır oķķķķıııı    
    
2222                 Bu maģalli eyledikBu maģalli eyledikBu maģalli eyledikBu maģalli eyledikçe cçe cçe cçe cāyāyāyāyıña bıña bıña bıña bāķāķāķāķílere ílere ílere ílere     
                                    ‘Ömr‘Ömr‘Ömr‘Ömr----i a‘šāi a‘šāi a‘šāi a‘šā----yı yı yı yı ĤudĤudĤudĤudāāāā----yı Kirdgyı Kirdgyı Kirdgyı Kirdgārārārārıdırıdırıdırıdır oķ oķ oķ oķı ı ı ı     
    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1237 1237 1237 1237 / m. 1822/ m. 1822/ m. 1822/ m. 1822    
    
                                                                                                                                    
    
                                                                                                                                    2727272737373737    
                                                                                                                        MersiyeMersiyeMersiyeMersiye    
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün  
                      -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Āh ey pííííre-zen-i ferttttūtttt-ı gerdūn-ı fenā 
         Dest-i fikrinden seniñ ‘āķ‘āķ‘āķ‘āķıl olan olmaz emín ıl olan olmaz emín ıl olan olmaz emín ıl olan olmaz emín     
    
2222 Vāh kim Dizdār AVāh kim Dizdār AVāh kim Dizdār AVāh kim Dizdār Aġġġġānānānānıñ duıñ duıñ duıñ duĥterin hem zevcesin ĥterin hem zevcesin ĥterin hem zevcesin ĥterin hem zevcesin     
                                    TerkTerkTerkTerk----i dünyā itdirüp ģasretde ķoi dünyā itdirüp ģasretde ķoi dünyā itdirüp ģasretde ķoi dünyā itdirüp ģasretde ķoydun māderin ydun māderin ydun māderin ydun māderin     
    
3333 ĠurreĠurreĠurreĠurre----i māhi māhi māhi māh----ı Rebí‘ulı Rebí‘ulı Rebí‘ulı Rebí‘ul----āāāāĥĥĥĥıraıraıraıra merhūn imi merhūn imi merhūn imi merhūn imiş ş ş ş     
                                    Eyledin mi ‘āķEyledin mi ‘āķEyledin mi ‘āķEyledin mi ‘āķıbet medfıbet medfıbet medfıbet medfūneūneūneūne----i zíri zíri zíri zír----i zemín i zemín i zemín i zemín     
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4444                                ÇıÇıÇıÇıķdķdķdķdı kilkimden bu mıı kilkimden bu mıı kilkimden bu mıı kilkimden bu mıŝrŝrŝrŝrā‘ā‘ā‘ā‘----yıla tyıla tyıla tyıla tārārārārííííĥi Feríd ĥi Feríd ĥi Feríd ĥi Feríd     
                                    ‘Ādile ‘Ādile ‘Ādile ‘Ādile ĤĤĤĤānānānānım ım ım ım ŝafŝafŝafŝafāāāā----yābyābyābyāb----ı cinı cinı cinı cinān ola hemān ola hemān ola hemān ola hemín ín ín ín     
    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1235123512351235 / m.  / m.  / m.  / m. 1820182018201820    
    
                                                                                                                                                    
    
                                                                                                                                            2828282838383838    
                                                                                                                                    MersiyeMersiyeMersiyeMersiye    
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün  
                      -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Kāmilíííí-zāde Meģģģģemmed Şākir Efendiniñ āh  
         Necl-i pāki göçdi ģģģģūr-ı ‘aynı terfí‘aynı terfí‘aynı terfí‘aynı terfíķ eyleye ķ eyleye ķ eyleye ķ eyleye     
    
2222 EmrEmrEmrEmr----i Haķda i Haķda i Haķda i Haķda çün tamçün tamçün tamçün tamām va‘deniām va‘deniām va‘deniām va‘deniñ yoñ yoñ yoñ yoķ ķ ķ ķ ççççāresi āresi āresi āresi     
                                    Kím dirKím dirKím dirKím dir----idi vālideyniidi vālideyniidi vālideyniidi vālideyniñ böyle tañ böyle tañ böyle tañ böyle tażyíżyíżyíżyíķ eyleye ķ eyleye ķ eyleye ķ eyleye     
    
3333 RūzRūzRūzRūz----ı maı maı maı maģģģģşerde şefí‘şerde şefí‘şerde şefí‘şerde şefí‘----i vālidei vālidei vālidei vālideyn olsun o cānyn olsun o cānyn olsun o cānyn olsun o cān    
                                    Bu kelāmBu kelāmBu kelāmBu kelāmı haı haı haı hażretżretżretżret----i Allāi Allāi Allāi Allāh tah tah tah taŝdíŝdíŝdíŝdíķ eyleye ķ eyleye ķ eyleye ķ eyleye     
    
4444 Didi tārDidi tārDidi tārDidi tārííííĥin Ferídĥin Ferídĥin Ferídĥin Ferídā merķadinde Münkerin ā merķadinde Münkerin ā merķadinde Münkerin ā merķadinde Münkerin     
                                    Yirini seyyid MeģeYirini seyyid MeģeYirini seyyid MeģeYirini seyyid Meģemmed ‘adnmmed ‘adnmmed ‘adnmmed ‘adn----i tevfíi tevfíi tevfíi tevfíķ eyleye ķ eyleye ķ eyleye ķ eyleye     
    
                             h.                             h.                             h.                             h. 1234 1234 1234 1234 / m. 1819 / m. 1819 / m. 1819 / m. 1819    
    
                                                                                                 29 29 29 2939393939    
                                                                                        MersiyeMersiyeMersiyeMersiye    
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün  
                     -   .   -   -       -   .   -    -     -   .    - 
 
1111 Tābi‘Tābi‘Tābi‘Tābi‘----i sulšān ‘Ali Ai sulšān ‘Ali Ai sulšān ‘Ali Ai sulšān ‘Ali Aġġġġānānānānıñ ıñ ıñ ıñ āh āh āh āh     
                                    Seyyid Aģmed nām oSeyyid Aģmed nām oSeyyid Aģmed nām oSeyyid Aģmed nām oġlġlġlġlı nı nı nı nāgehān āgehān āgehān āgehān     
    
2222 ZaZaZaZaĥmĥmĥmĥm----ı šı šı šı šā‘ūnā‘ūnā‘ūnā‘ūn----ı vebı vebı vebı vebādan ‘āķādan ‘āķādan ‘āķādan ‘āķıbet ıbet ıbet ıbet     
                                    EmrEmrEmrEmr----i Ģaķķa eyledi tesli Ģaķķa eyledi tesli Ģaķķa eyledi tesli Ģaķķa eyledi teslímímímím----i cāni cāni cāni cān    
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3333 ‘Ālem‘Ālem‘Ālem‘Ālem----i fāni fāni fāni fāníden itdi irtiíden itdi irtiíden itdi irtiíden itdi irtiģālģālģālģāl    
                                    ĶaldĶaldĶaldĶaldı nı nı nı nārārārār----ı ı ı ı ģasreti dilde nihānģasreti dilde nihānģasreti dilde nihānģasreti dilde nihān    
    
4444 Māder ü eb geldi tārMāder ü eb geldi tārMāder ü eb geldi tārMāder ü eb geldi tārííííĥin didi ĥin didi ĥin didi ĥin didi     
                                    ĶabrĶabrĶabrĶabr----i Seyyid Aģmedi Seyyid Aģmedi Seyyid Aģmedi Seyyid Aģmed----i Rüstem cināni Rüstem cināni Rüstem cināni Rüstem cinān    
    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1234 1234 1234 1234 / m. 1819/ m. 1819/ m. 1819/ m. 1819    
    
                                                                                                                                            3030303040404040    
                                                                                        TārTārTārTārííííĥĥĥĥ----i Sengi Sengi Sengi Seng----i Cirídi Cirídi Cirídi Ciríd    
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün  
                     .  .   _   _       .   .   _    _    .    .   _   _     .  .   _     
 
1111 ĢaĢaĢaĢasan Āsan Āsan Āsan Āġġġġāāāā----yı yı yı yı ģazģazģazģazííííne o levendāne edāne o levendāne edāne o levendāne edāne o levendāne edā    
                                    Süzülüp atdı cirídin okıSüzülüp atdı cirídin okıSüzülüp atdı cirídin okıSüzülüp atdı cirídin okı rām ārāy rām ārāy rām ārāy rām ārāyı ı ı ı     
    
2222 PādPādPādPādşeh gördi hużşeh gördi hużşeh gördi hużşeh gördi hużūrunda didi šaūrunda didi šaūrunda didi šaūrunda didi šaş diksün ş diksün ş diksün ş diksün     
                                    Nām ü Nām ü Nām ü Nām ü şşşşān aldān aldān aldān aldı bu emr ile ı bu emr ile ı bu emr ile ı bu emr ile Ģasan ĀĢasan ĀĢasan ĀĢasan Āġġġġāyāyāyāyı ı ı ı     
    
3333 Bir nişBir nişBir nişBir nişān ola cirān ola cirān ola cirān ola ciríd menziline bu tíd menziline bu tíd menziline bu tíd menziline bu tārārārārííííĥ ĥ ĥ ĥ     
                                    Šaş diküñ bozdı beş on kez Šaş diküñ bozdı beş on kez Šaş diküñ bozdı beş on kez Šaş diküñ bozdı beş on kez ĢĢĢĢüseyin Pāüseyin Pāüseyin Pāüseyin Pāşşşşāyāyāyāyı ı ı ı     
    
                                                                                                                    h.h.h.h. 1232 1232 1232 1232 / m. 1817 / m. 1817 / m. 1817 / m. 1817    
    
    
    
    
                                                                                                                            3131313141414141    
                                                                                                                Mersiye Mersiye Mersiye Mersiye     
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün  
                     .   .   _   _      .   .   _   _     .    .  _   _      .   .   _  
 

1111 Mesned-ārā-yı rikāb-dārı idi sābıķķķķda  
         Ya‘ni kim Ş‘ni kim Ş‘ni kim Ş‘ni kim Şākir Efendi o maākir Efendi o maākir Efendi o maākir Efendi o ma‘ārif‘ārif‘ārif‘ārif----perver perver perver perver     
    
2222 ŹātŹātŹātŹāt----ı vı vı vı vālāsālāsālāsālāsına bu mülkına bu mülkına bu mülkına bu mülk----i yemín ci yemín ci yemín ci yemín cāriyesi āriyesi āriyesi āriyesi     
                                        FerşFerşFerşFerş----i ii ii ii iĥĥĥĥlāslāslāslāsına olmına olmına olmına olmuşdıuşdıuşdıuşdı dem dem dem dem----āāāā----dem hemdem hemdem hemdem hem----ser ser ser ser     
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3    3    3    3    ZaZaZaZaĥmĥmĥmĥm----ı šı šı šı šā‘ūn ile mašā‘ūn ile mašā‘ūn ile mašā‘ūn ile maš‘ūne olup ā‘ūne olup ā‘ūne olup ā‘ūne olup āĥĥĥĥırırırır----ı kı kı kı kār ār ār ār     
                        Eyledi cisrEyledi cisrEyledi cisrEyledi cisr----i feni feni feni fenādan rehādan rehādan rehādan reh----i ‘uķbāya güźer i ‘uķbāya güźer i ‘uķbāya güźer i ‘uķbāya güźer     
    
4    4    4    4    Yazdı tYazdı tYazdı tYazdı tārārārārííííĥini bir ĥini bir ĥini bir ĥini bir āh āh āh āh çeküpçeküpçeküpçeküp kilk kilk kilk kilk----i Feríd i Feríd i Feríd i Feríd     
                        ZíverZíverZíverZíver----i güli güli güli gül----bünbünbünbün----i ‘adn ola müdāmā güli ‘adn ola müdāmā güli ‘adn ola müdāmā güli ‘adn ola müdāmā gül----terterterter    
    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1228122812281228 / m. 1813 / m. 1813 / m. 1813 / m. 1813    
    
                                                                                                                        3232323242424242    
                                                                                                        MersiyeMersiyeMersiyeMersiye    
                                                                            Fe ‘ū lün / fe ‘ū lün / fe ‘ū lün / fe ‘ūlFe ‘ū lün / fe ‘ū lün / fe ‘ū lün / fe ‘ūlFe ‘ū lün / fe ‘ū lün / fe ‘ū lün / fe ‘ūlFe ‘ū lün / fe ‘ū lün / fe ‘ū lün / fe ‘ūl    
                                                                                        ....     _ _ _ _         _ _ _ _                         . . . .         _ _ _ _         _  _  _  _             ....         _ _ _ _         _ _ _ _                         . . . .     _  _  _  _     
    
1111 ‘Aceb Şey‘Aceb Şey‘Aceb Şey‘Aceb Şeyĥ ĥ ĥ ĥ Şükri MeŞükri MeŞükri MeŞükri Meģeģeģeģemmed ķmmed ķmmed ķmmed ķızı ızı ızı ızı     
                                    Fenādan elin Fenādan elin Fenādan elin Fenādan elin çekdi nçekdi nçekdi nçekdi nāāāā----gāh āh gāh āh gāh āh gāh āh     
    
2222 Hemān ‘Hemān ‘Hemān ‘Hemān ‘ídídídíd----i fıšrıñ ikinci güni i fıšrıñ ikinci güni i fıšrıñ ikinci güni i fıšrıñ ikinci güni     
                                    Vebādan göVebādan göVebādan göVebādan göçüp ‘adni çüp ‘adni çüp ‘adni çüp ‘adni ķķķķıldııldııldııldı penāh penāh penāh penāh    
    
3333 Didim bir sene sonra tārDidim bir sene sonra tārDidim bir sene sonra tārDidim bir sene sonra tārííííĥini ĥini ĥini ĥini     
                                    Cinān ‘ĀyiCinān ‘ĀyiCinān ‘ĀyiCinān ‘Āyişe şe şe şe ĤĤĤĤānānānānıma cıma cıma cıma cāyāyāyāy----gāhgāhgāhgāh    
    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1227122712271227 / m.1812 / m.1812 / m.1812 / m.1812    
    
    
                                                                                                                33  33  33  33  43434343    
                                                                                                    MersiyeMersiyeMersiyeMersiye    
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün  
                   -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Vālide sulššššān-ı ‘Atííííķķķķiñ tekyesi şeyĥĥĥĥi be-nām 
         Duĥĥĥĥteri Şükri Meģģģģemmed eyledi terk-i cihān  
 
2 ‘ÌÌÌÌd-i fıššššrın on beşinci gün vebādan ‘āķķķķıbet  
         Genç yaşında şerbet-i merge hemān açdı dehān  
 
 

                                                 
42 M32: 9

a Y 
43 M33: 9

a Y 



 

 

52 

3 Gūş idince söyledim tārííííĥĥĥĥ-i fevtin acıyup 
         Fāššššıma ĤĤĤĤānım cinānı eylesün cāy ü mekān  
 
                             h. 1228 / m. 1813 
 
                               3444 
                           Mersiye 
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / Me fā ‘íííí lün 
                     .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 
1 O  şeyĥĥĥĥ-i ĥĥĥĥānķķķķāh-ı Vālide Sulššššān-ı díííírííííniñ 
         Meģģģģemmed Şükri nāmın oġlı dünyā[d]an gürííííz oldı 
 
2 Yigirmi ikisi olduķķķķda ‘ííííd-i fıššššrınıñ āĥĥĥĥır 
                                    ĢĢĢĢayāt u merg meydānı miyānında sitííííz oldı  
 
3 Vebā ser-pençesine olmayup tāb-āver ol nāzük ten 
         Girüp laģģģģd-i zemííííne çeşm-i ‘ālem eşk-rííííz oldı 
 
4 Ferííííd iźźźź‘ān idince bíííí-vefā oldıġını dehriñ 
         Meģģģģemmed mülk-i mıŝŝŝŝr-ı cennete bākíííí ‘azííííz oldı  
 
                             h. 1228 / m. 1813 
 
 
 
                             3545 
                          Mersiye  
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                      .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 
1 Seferli aġalarından cesūr [u] merd-i meydāníííí 
         Cihānı terk idüp gitdi yiri kaŝŝŝŝr-ı cinān olsun  
 
2 Ġulāmān-ı ķķķķapūdān-ı ĢĢĢĢüseyn Pāşādan idi ol 
         Ecel peykiyle sūy-ı cennete ššššoġrı revān olsun  
 

                                                 
44 M34: 9

b Y 
45 M35: 9

b  Y 
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3 İrişdi zaĥĥĥĥm-ı ššššā‘ūn urmadı merhem ššššabííííb-i cān  
         Bu ‘illetle cemāl-i ĢĢĢĢaķķķķķķķķı cūyā vü devān olsun  
 
4 Bu mıŝŝŝŝra‘la behiştíííí oldıġıñ bildim Ferííííd āĥĥĥĥır  
                                    ĢĢĢĢüsāmeddííííne yā Rab cennetü’l-me’vā mekān olsun  
 
                             h. 1228 / m. 1813 
 
                          3646 
                                                                                            Mersiye Mersiye Mersiye Mersiye     
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün  
                     .   .    -   -       .   .   -   -       .   .   -    -      .   .   - 
 
 

1 Şííííve-i bezm-i ķķķķader eyledi hükmin icrā 
                                    ĒĒĒĒoymadan gençligime çekdim elim dünyādan  
 
2 Çün ri‘āyetde ģģģģuķķķķūķķķķ-ı ebedine müşkil  
                                    ŜŜŜŜad-şükür vażżżż‘-ı ķķķķalem olmadı ‘isyānımdan  
 
3 Ey efendim pederim çekme elem oġluñ içün  
         Dilerim nííííce zamān sen ķķķķalasın saġ u esen  
 
4 Pederim yaķķķķma derūnuñ keder itme aŝŝŝŝlā 
         Oldı cennāt-ı na‘íííím Aģģģģmede ra‘nā mesken  
 
                             h. 1228 / m. 1813 
 
 
 
                              3747 
                          Mersiye 
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün  
                   -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Şöhreti Tırnakcı-zāde hem silaģģģģşör şehiiii 
         Ya‘‘‘‘ni İbrāhíííím Beg kim eyledi terk-i cihān  
 

                                                 
46 M36: 9

a Y 
47 M37: 9

a Y 
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2 Pençe-i şíííír-i ecel işkencesiyle ‘āķķķķıbet  
                                    ĶĶĶĶıldı teslíííím-i emānet ol civān-ı nā-tüvān  
 
 
3 Eylesün āsānter rūz-ı ģģģģesābın ol Keríííím 
         Seyyi’ātin ‘afv ü maģģģģv idüp ķķķķıla cennet-mekān  
 
 
4 Yaz bu tārííííĥĥĥĥi Ferííííd Allāh raģģģģmet eylesün 
         Míííír İbrāhíííímiñ ola merķķķķadi dār-ı cinān 
 
                             h. 1233 / m. 1818 
 
                           3848 
                                                                                                    Mersiye Mersiye Mersiye Mersiye     
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                      .   .    -   -       .   .   -   -       .   .   -    -      .   .   - 
 
 
1 Ümmü Gülśśśśüm ĤĤĤĤānım ya‘ni o ‘iŝŝŝŝmet-māye  
         ‘Ālemin ĥĥĥĥayyiresi maššššlebi taģģģģŝíŝíŝíŝíl-i rıżżżżā  
 
 
2 ĶĶĶĶıldı Çāāāāvūūūūş deresinde yeñi bir çeşme binā 
         Cümle leb-teşneleri eylemek içün irvā 
 
 
3 O rıżżżżā-cūyı añup ĥĥĥĥayr ile ehl-i dünyā 
         Eylesün ĢĢĢĢaķķķķ da anuñ ecrine Kevśśśśer a‘ššššā 
 
 
4 Eśśśśer-i ĥĥĥĥayra Ferííííd oldı bu tārííííĥĥĥĥ-i tām  
         Çeşme yapdırdı eyü māder-i ĢĢĢĢilmíííí Pāşā  
 
                             h. 1233 / m. 1818 
 
 
                          

                                                 
48 M38: 9

b Y 
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                           3949 
                         Tārííííĥĥĥĥ  
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün  
                     .   .    -   -       .   .   -   -       .   .   -    -      .   .   - 
 
 
1 Geldi bir ģģģģāl-i ‘aceb fevtin işitdikde Ferííííd  
         Uçdı rūģģģģ-ı Muŝšŝšŝšŝšafā Beg ķķķķondı ‘Adne ķķķķuş gibi 
 
                             h. 1227 / m. 1812 
 

                          4050 
                        Diger 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün  
                    .   .   _   _       .   .   _  _      .   .   _  
 
1 Yazdı tārííííĥíĥíĥíĥíni dāmādı Ferííííd  
         Fāššššıma ĤĤĤĤānıma firdevs ola cā 
 
                             h. 1227 / m. 1812     
 
 

                          4151 
                        Diger 
 
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                     .    -   -   -        .    -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 
      1    Feríííídā yaz bu tārííííĥĥĥĥ-i tamāmıñ ‘arżżżż-ı tebrííííke  
            Ebū nān-pāre alup liģģģģye irsāl eyledi esrār  
 
                             h. 1227 / m. 1812 
 
                         

 

 

 

                                                 
49 M39: 9

b Y 
50 M40: 9

b Y 
51 M41: 9

b Y 
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4252 
Mersiye 

                    Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün  
                     .   .    -   -       .   .   -   -       .   .   -    -      .   .   - 
 

1 Dāverim seyyidim ol míííír-i Meģģģģemmed cānım  
         Ya‘ni kibr-i emelim rūh-ı revān ‘Ārif Beg  
 
2 Yigirmi altıncı gününde Ramażżżżān ayınıñ  
         Yedi yaşında iken göçdi o cān ‘Ārif Beg  
 
3 Āh idüp didi ķķķķarındaşı Ferííííd tārííííhiñ  
         Olsun ‘uķķķķbāda şefíííí-i ebevān ‘Ārif Beg  
 
                             h. 1227 / m. 1812 

4353 
Míííílād 

Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
           .   .    -   -       .   .   -   -       .   .   -    -      .   .   - 
 
 
1 Vāye-i feyżżżż-i ĤĤĤĤudā-perver açup aġūşın 
         İtdi bir dürr-i girān-māye ‘aššššā Rabb-ı ķķķķadíííír 
 
2 İdicek bend-i ķķķķımāt-ı şer[er]-efzā-yı cihān  
         Peder ü māderi bu şevķķķķ ile oldı tebşíííír  
 
3 ‘Ömriñ efzūn idüp vālidegānıñ mesrūr 
         ‘Ālem-i ŝŝŝŝıģģģģģģģģat u ‘iffetle ola şöhret-gíííír  
 

4454 
Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 

                          .  .   _   _        .   .   _   _      .   .   _   _    .    .   _ 
 

1    Rūz-ı míííílād idi Zi’l-ķķķķa‘desiniñ on sekizi  
                                    ĤĤĤĤāme-i şevķķķķ-ı Ferííííd eyledi żżżżabšššš ü taģģģģríííír  
 

                                                 
52 M42: 9

b Y 
53 M43: 9

b Y 
54 M44: 10a Y 
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2    Yazdı tebríííík-i ķķķķudūmına mücevher tārííííĥĥĥĥ 
         Ümmetu’’’’llāh içe ‘iŝŝŝŝmet memesinden hem şíííír 
 
                             h. 1223 / m. 1808 

 
4555 

Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
             .   .  _   _       .   .   _   _    .   .   _   _      .   .    _ 
 
1 Dizdar Aġā-yı Saķķķķız merd-íííí nežžžžāfet-píííírā 
         Ya‘ni hem-nām-ı Peyāmber o şeh-i iffet-mesned  
 
2 Baģģģģr-ı ŝŝŝŝulbünden idüp bir gevher a‘ššššā el-ģģģģaķķķķ  
         Virdi źźźźātına şeref hażżżżret-i Bíííí-çūn u ŜŜŜŜamed  
 
3 Yirmi dört Salı ki Zi’l-hiccesi on ikinci  
         Gicesi geldi vücūda o civān-ı erşed  
 
4 Zííííb-i āġūş-ı ŝŝŝŝafā-yı peder ü māderidir  
         Baŝŝŝŝdı devrāna ayaķķķķ şevķķķķ-ile Rāmiz Aģģģģmed 
 
                             h. 1224 / m. 1809 
       
                                                       

46  56 
Mílād 

                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                             .   .   _   _      .  .  _   _        .  .   _   _      .   .   _ 
 

1 Dizdar Āġā-yı Saķķķķız ya‘ni Meģģģģemmed ŠŠŠŠāhir 
         Kim siyādetle şeref-dāde-i şān u şöhret  
 
2 Nesli pākinden idüp ĢĢĢĢaķķķķ aña a‘tā-yı veled  
         Peder ü māderine geldi meserret ķķķķat ķķķķat 
 
3 Yirmi altısına Zi‘l-ka‘deniñ ikinci gice  
         Oldı ol ššššıfl-ı civān bend-i ķķķķımāt-ı fıššššrat 

                                                 
55 M45: 10a Y 
56 M46: 10a Y 
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4 Zííííb-i gehvāre-i dehr oldıġını gūş itdim  
         Zāde-i ššššab‘-ı Ferííííd eyledi ģģģģaķķķķķķķķā himmet 
 
5 Çıkdı aķšķšķšķšāb-ı cihār itmege tebşíííír-i ķķķķudūm  
         Geldi dünyāya dem-i ŝŝŝŝubģģģģ Süleymān Neş’et 
 
                             h. 1226 / m. 1811 
 
 

4757 
Tārííííĥĥĥĥ Berāy-ı Milād-ı Meģģģģemmed Mušíšíšíší‘ Beg Efendi 

Müf te i lün / fā ‘i lün / müf te i lün / fā i lün 
                            _   .    .   _       _   .  _       _    .    .    _     _  .  _ 
 
1       Oldı bu tārííííĥĥĥĥe ad cevher-i tāc-ı murād 
         Baĥĥĥĥşiş-i Rabb-ı cevād Míííír Meģģģģemmed Mušíšíšíší‘  
 
                             h. 1227 / m. 1812 
 

 

4858 
Míííílād 

Mef ū lü / me fā ‘íííí lün / mef ū lü / Me fā ‘íííí lün 
                          _   _   .      .   _   _   _       _   _   .      .  _  _   _ 

 
1 ‘Ömrine vire vüs‘at ‘ismetle bula şöhret 
         Bir duĥĥĥĥter-i meh-ššššal‘at virdi ķķķķulına mevlā 
 
2 Yıl başınıñ ikinci ŝŝŝŝalı gicesi el-ģģģģaķķķķ 
         Sā‘at yedide geldi dünyāya o meh-síííímā  
 
3 ĶĶĶĶız babası mažžžžhardır merzūķķķķ olur ežžžžherdir  
         Bu nušķšķšķšķ-ı peyāmberdir bíííí-şübhe ider aġnā  
 
4 Babası Ferííííde ĢĢĢĢaķķķķ baġışlasın ol muššššlak  
         Geldi dile bu elyaķķķķ tārííííĥĥĥĥ-i tamām iģģģģŝŝŝŝā 

                                                 
57 M47: 10a Y 
58 M48: 10a Y 
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5 Fikr eyler iken ēēēēoġdı bu mısra‘-ı berceste 
         Nev-tali‘a-i ekvāndır Fāššššımatü’z-Zehrā 
 
                             h. 1228 / m. 1813 
 

4959 
Tārííííĥĥĥĥ Berāy-ı ĶĶĶĶaŝŝŝŝr-ı Çelebi Pāşā Der- Sāķķķķız 
Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 

                           .   .    _    _    .    .   _   _     .   .   _   _    .   .   _ 
 
1 Aldı endāze-i şevķķķķiñ ele dest-i şādíííí 
         Nāgeh ma‘mūr ide luššššfı bu ĥĥĥĥarāb –ābādı  
 
2 Olıcak bezm-i muķķķķadderde irāde cāríííí  
         Kim vücūda gelir ol olsa da ģģģģārik ‘āde 
 
3 Bende-i ĥĥĥĥāŝŝŝŝını Mevlā idicek ĥĥĥĥayre ķķķķaríííín  
         Aña āsān-ter ider ebniye-i Şeddādı  
 
4 İşte ez-cümle kerem-kār-ı ‘adem ālā ķķķķurān 
         Ber ü zíííír şeh-i zíííí-şān ki yoķķķķ efrādı  
 
5 ĢĢĢĢāmili mihr ü livā ya‘ni ki serdār-ı veġā  
         Çelebi Muŝšŝšŝšŝšafa Pāşā-yı kerem-mu‘tādı 
 
6 Eyledi vażżżż‘-ı eśśśśer baġçe-i Sāķķķķızda  
         Himmet-i devletiniñ oldı yeniiii íííícādı 
 
7 Her ššššarafdan nigeh-endāz temāşāya sezā  
         Yapdı ģģģģavżżżż içre zihíííí ķķķķaŝŝŝŝr-ı behişt-ābādı  
 
8 Gice mehtābda gümüş servi nažížížížírin seyr it  
         Koydı bir ķķķķāāāālıb-ı nev-resme bu çār evtādı  
 
9 Çeker āġūşına iķķķķbāl ile her nežžžžžžžžārı  
                                    ĶĶĶĶaŝŝŝŝr u mehtābiyedir şimdi göñül ŝŝŝŝayyādı 
 

                                                 
59 M49: 10a Y 



 

 

60 

5060 
Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 

                           .   .   _   _        .   .   _  _       .   .  _   _     .   .   _ 
 

1 Evc-i tevfííííķķķķe ķķķķanad açdı miśśśśāl-i ‘Anķķķķā  
         Gūş idenler sözümi itmesün istib‘ādı 
 
2 ŠŠŠŠab‘-ı mi‘mārına ressām-ı ezel baĥĥĥĥşííííşidir 
                                    ĢĢĢĢayrete ķķķķorsa nola Māníííí ile Bihzādı  
 
3 Havżżżżıñ eššššrāfına baķķķķ başķķķķa leššššāfet bulmuş 
         Serv-i bāġ-ı İremiñ revnāķķķķıdır şimşādı  
 
4 Daverā dādverā Āsaf-ı rūşen-güherā 
         Vaŝŝŝŝf-ı źźźźātında sezā lafžžžž-ı cihān-ābādı 
 
5 ĤĤĤĤār-ı ġamdan ola āsūde vücūduñ ki budur  
                                    ŜŜŜŜaģģģģn-ı endííííşede ezhār-ı diliñ evrādı  
 
6 Der-i devletde seniñ gibi ‘aceb kim görmüş  
         İtmesün mi saña yā hażżżżret-i ĢĢĢĢaķķķķ imdādı 
 
7 Telĥĥĥĥ-kām idi cihān ĥĥĥĥayli zamān olmuş-idi 
         Vire dehr aġzına dest-i keremiñ nev-dādı  
 
8 Miģģģģek-i díííídeye almaz zer ü síííími nažžžžarıñ  
                                    ŹŹŹŹāt-ı vālāna sıġar dār-ı kerem isnādı 
 
9 ‘Ālem āsūde bahār-ı keremiñ taĥĥĥĥtında  
         Şunda bir bülbül-i nālende ider feryādı  
 
10 Bulamaz kiiiimse söz ‘irfānına şu bu diyecek  
         Āferíííínííííşde ĤĤĤĤudā-dādadır isti ‘dādı 
 
11 Hele bíííí-hūde gibidir ķķķķuluñ ‘indimde daĥĥĥĥiiii 
                                    ĤĤĤĤātem-i ŠŠŠŠāyye göre ššššab‘-ı seĥĥĥĥā íííírādı 
 
 

                                                 
60 M50: 10b Y 
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12 Bezm-i ššššab‘ında bulur cümle umūr ārāyiş 
         Sensin ehl-i hüner ü ma‘rifetiñ isnādı  
 
13 Pençe-tāb-āver olur rumģģģģına düşmen āyā  
                                    ĒĒĒĒarb-ı destiñle geçer tā ciger-i fūlādı  
 
14 Teng idersin ser-i küffāra veġā meydānıñ  
         Nola tā evcden inse saña ġāāāāzíííí adı  
 
15 Görse meydān-ı şecā‘atde bahādır kefini  
         Virdi el arkası yirde o cihān ekrādı  
 
16 Nice dil-beste-i emr olmaya dil-ĥĥĥĥāh ile ĥĥĥĥalķķķķ  
         Meslek-i Mustafavíííí üzre idersin dādı  
 
17 Ġaybdan mülhem olup ĢĢĢĢıżżżżr refííííķķķķıñ olsun  
         İde tevfííííķķķķa muķķķķārin seni Rabb-i hünādíííí 
 
18 Gerd-i endííííşe-i ġamdan ide Allāāāāh maŝŝŝŝūn 
                                    ĤĤĤĤayr ile herkesiñ ol zííííver-i bezm-i yādı 
 
19 Nííííce ĥĥĥĥayrāta muvaffaķķķķ ola źźźźātın dā’’’’im  
         Budur ancaķķķķ ki reh-i ģģģģażżżżret-i ĢĢĢĢaķķķķķķķķıñ zādı 
 
20 Virmiş ol mertebe ĥĥĥĥāŝŝŝŝıyyet te’śśśśíííír-i ĤĤĤĤudā 
         Rū-be-rāh-ı ‘adem eyler nažžžžarı bíííí-dādı  
 
21 ĶĶĶĶavl-i tanbullaanbullaanbullaanbulla idüp saĥĥĥĥtttt-mizāc-ı dehri 
         Yek-nefes mūm gibi nerm-i suĥĥĥĥan-ı münķķķķādı 
 
22 Dāniş ü ‘aķķķķl ü ferāsetde o rütbe yektā 
                                    ŹŹŹŹātını görse Felāššššūn ider istimdādı 
 
23 Gülşen-i ma‘delet-ārā-yı cihān zííííveri kíííím  
         Ser-firāz u vüzerā āl-i resūl evlādı  
 
24 Ola tā mesned-i vālā-yı vezāretde muķķķķíííím  
         Sū-i ķķķķaŝŝŝŝdı gibi bulsun dilerim ģģģģussādı 
 
 



 

 

62 

25 ĤĤĤĤayra sā‘íííí olıcaķķķķ źźźźāt-ı keríííímü’ş-şānı 
                                    ĤĤĤĤayr ile yāda sebep olmaya mı ecdādı 
 
26 İstemez kiiiimseniñ āzārını raģģģģm-ı nažžžžarı  
         Dā’’’’ima kemlige eylikdir anıñ mu‘tādı  
 
27 Bendegānı daĥĥĥĥi ser-tā-be-ķķķķadem emrííííne rām  
         Cümlesi şöyle rıżżżżā-cūy-ı dil-i naķķķķķķķķādı 
 
28 Dergehinde nola faĥĥĥĥr eyler isem bende gibi  
         Bendeyim ben de ķķķķabūl eyleyemem āzādı 
 
29 Āh devletlü şecā‘atlü vezíííír-i ekrem  
         Bulamam şānına şāyeste suĥĥĥĥan íííírādı  
 
30 Seni ben böyle mi vaŝŝŝŝf eyler idim neyleyim āh 
         Virmese ššššab‘a girānı bu dil-i nā-şādı 
 
31 Yeter ıššššnāb yeter ĥĥĥĥayr du‘ādır maķķķķŝŝŝŝūd 
         Aššššvel-i ‘ömr-ile itsün saña ĢĢĢĢaķķķķ imdādı 
 
32  Yek-nažžžžarda didi tārííííĥĥĥĥe sezā bende Ferííííd  
                                    ŠŠŠŠarģģģģ mehtābiye-i ķķķķaŝŝŝŝr-ı neviñ bünyādı  
 
                             h. 1225 / m. 1810 
 

 
5161 

Tārííííĥĥĥĥ Berāy-ı Sāl 
Müs tef ‘i lün müs tef ‘i lün müs tef ‘i lün müs tef ‘i lün 

                   _     _   .   _      _   _   .   _       _     _   .    _     _   _    .   _ 
 
1 Ey şehr-i yār-ı pür-kerem ve‘y dāver-i ‘ālíííí-neseb 
         Ey şāh-ı Maģģģģmūdu’ş-şiyem fermān-beriñdir dehr heb 
 
2 Sensin o Maģģģģmūdu’l-liķķķķā şíííír-i ner-i deşt-i veġā  
         Dārāāāā kapuññññda bir gedā der-bān-ı dergāhıñ edeb 
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3 ĤĤĤĤātem nedir yād ideyim źźźźātıñla ta‘dād ideyim  
         Bu vaŝŝŝŝfa mu‘tād ideyim źźźźātın o rütbe müntaĥĥĥĥab 
 
4 Dehriñ ma‘ārif kānısın pür-sāģģģģib-i ‘irfānısın  
         Her ne disem şāyānısın vaŝŝŝŝfıññññda ĥĥĥĥāmem beste-leb  
 
5 Ey şehr-i yār-ı kāmkār v‘ey tācdār-ı baĥĥĥĥtiyār  
         Her dem olup tevfííííķķķķ-i yār devriñ ola sūr u ššššarab  
 
6 Südde ķķķķaríííín olsun cüdā yol bulmasın dergāha tā 
         Derd-i dilimdir bu du‘ā ey şāh-ı ‘ālem rūz u şeb  
 
7 Ber-vech-i dil-ĥĥĥĥˇ̌̌̌ah-ı şehíííí olsun nedíííím-i dergehi  
         İlyās u ĢĢĢĢıżżżżr-ı hem-rehi def ‘-i ġama olsun sebep  
 
8 Yā Rab be-ģģģģaķķķķķķķķ-ı Musššššafāāāā imdād-ı ķķķķutb-ı evliyā 
         Şāh-ı cihāna vir ŝŝŝŝafā her rūz olsun pür ššššarab  
 
9 Gül-ġonca-i ümmííííd-i şāh bulsun küşāyiş ķķķķıl nigāh 
         Yā Rab bu redd-i subģģģģ-gāh hííííç görmesin bār-ı ta‘ab 
 
10  İtdikçe sālin ĢĢĢĢaķķķķ cedííííd itsün günin ‘ííííd üzre ‘ííííd 
         ‘Ömr-i hümāyunuñ mezííííd olsun budur ĢĢĢĢaķķķķdan ššššaleb 
 
11     Sözün Feríííída incü ise ššššab‘ın daĥĥĥĥi ĥĥĥĥoş-gū ise  
         Şöhret-dih-i her şi‘r62 ise iššššnābdır terk-i edeb  
 
12    Çıķķķķsa ĥĥĥĥavās-ı ĥĥĥĥamse her tārííííĥĥĥĥini ta‘dāda ger  
         Bu sāl dehri şād ider sulššššān Maģģģģmūdu’’’’n-neseb 
 
                             h. 1224 / m. 1809 

5263 
Tārííííĥĥĥĥ 

Müs tef ‘i lün müs tef ‘i lün müs tef ‘i lün müs tef ‘i lün                             
                    _    _  .   _     _     _    .    _      _     _  .    _      _   _   .   _ 
1 Şād olsun ‘ālem ser-te-ser bulsun cihān şevķķķķ-i cedííííd  
         Neşr-i meta‘-ı sūr ider şimdi bahār-ı rū-sepííííd  
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2 Hengām-ı ííííd-i sūrdur eyyām-ı def‘-i şūrdur  
         Rūy-ı ŝŝŝŝafā manžžžžūrdur āyííííne-i dilden bedííííd 
 
3 Bu sūr-ı nevrūz eyledi dünyāyı fíííírūz eyledi 
         Dehri dil efrūz eyledi gösterdi yüz surĥĥĥĥ u sefííííd  
 
4 Devrān devrān olalı hííííç görmemişdir evvelíííí 
         Şāh-ı velíííí ibn-i velíííí nesl-āver-i ‘Abdul-ģģģģamííííd  
 
5 Bu devr-i ĤĤĤĤān Maģģģģmūddur sūr-āver-i mes‘ūddur 
         Bu mevlid-i pür-sūrdur devrāna teşríííífi sa‘ííííd  
 
6 Olsun ĤĤĤĤudāya ŝŝŝŝad hezār şükr ü śśśśenā-yı bíííí-şümār 
         Virdi yine bir gül-‘iźźźźār şāhen-şehe Rabb-i mecííííd  
 
7 Faŝŝŝŝl-ı bahārāsā bu şeb itdi mu‘aššššššššar dehri hep  
         Bu sūr u şādííííye sebep míííílād-ı necl-i dil reşííííd  
 
8 Gülzār-ı ŝŝŝŝulbünden şehiñ pür-zííííver itdi dergehiñ  
         Reşk-āver-i mihr ü mehiñ ol āfitāb-ı nev-reşííííd 
 
9 Ammā ne mihr-i şu‘ledir dünyāya virdi zííííb ü fer  
         Gerdūna eyler cilveler her bir nigāhı dil-ĥĥĥĥarííííd  
 
10 Nasrun mine’llāhsrun mine’llāhsrun mine’llāhsrun mine’llāh 64āyeti itmiş küşāde rāyeti  
         Pííííşāníííí-iiii pür-nuŝŝŝŝreti māha virir reşk-i medííííd 
 
11 Māh-ı rebíííí‘iñ evveli onuncu gicesi belíííí 
         Necli şehinşāh-ı velíííí ēēēēoġdı bu sulššššān Bāyezííííd 
 
12 Bulsun ŝŝŝŝafā mehd-i şeref reşk-i selāšíšíšíšín-i selef 
         Mesrūr şimdi her ššššaraf tā öyle kiiiim ġam nā-bedííííd  
 
13 Oldı şükür ģģģģāŝŝŝŝıl emel ķķķķahr olsun a‘dāsı maģģģģal  
                                    ĢĢĢĢaķķķķ virdi iki bíííí-bedel necl-i şeref-baĥĥĥĥş u sa‘ííííd 
 

                                                 
64“Nasrun mine’’’’llāāāāh” Kur’ā’ā’ā’ān’da Saaaaff Sūūūūresinin 13.āyetinde geāyetinde geāyetinde geāyetinde geçmektedir. çmektedir. çmektedir. çmektedir. Āyetin anlamĀyetin anlamĀyetin anlamĀyetin anlamı ı ı ı 

şöyledir:“Seveceğiniz başka bir şey daha var:Allah’tan yardım ve yakın bir fetih.Müminleri müjdele.”şöyledir:“Seveceğiniz başka bir şey daha var:Allah’tan yardım ve yakın bir fetih.Müminleri müjdele.”şöyledir:“Seveceğiniz başka bir şey daha var:Allah’tan yardım ve yakın bir fetih.Müminleri müjdele.”şöyledir:“Seveceğiniz başka bir şey daha var:Allah’tan yardım ve yakın bir fetih.Müminleri müjdele.” 
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14 Olsun iki şehzādesi ardınca zííííver-dādesi  
                                    ĶĶĶĶuluñ gibi āzādesi olsun hezārān nā-ümííííd 
 
15 İtdi ķķķķuluñ Sulššššān Murād teşríííífi ile ber-murād 
         İkisiniñ ‘ömri ziyād olsun budur ĢĢĢĢaķķķķdan ümííííd 
 
16 Olduķķķķça şehr-āyíííínler bulsun belā-bíííí-díííínler  
         Çeşm-i ‘adāvet-bíííínler gün görmesin her bir ‘anííííd 
 
17 Böyle şeh-i sāģģģģib-ķķķķırān dünyāya gelmez her zamān  
                                    ĤĤĤĤusmāna teng olur hemān bindikçe meydān-ı cirííííd  
 
18 Meydān-ı rezme çıķķķķsa ger eyler ‘adūsı cān żżżżarar 
         Bed-ĥĥĥĥˇ̌̌̌āhı eylerse diger gerdānını cāy-ı ģģģģadííííd  
 
19 Yekke-süvār-ı dehrdir düşmen şikār-ı dehrdir 
         Ol şehr-i yār-ı dehrdir fenn u ma‘ārifde vaģģģģííííd 
 
20 Baķķķķ şííííve-i ĥĥĥĥašššššššš-ı şehe şeyhi getürdi deh dihe  
         Dest-i şehe dil-āgehe virsün metānet ĢĢĢĢaķķķķ mezííííd  
 
21 Musta‘sıma ta‘líííím-i ĥĥĥĥašššššššš itmekde ĥĥĥĥāmeñ bir nemašššš 
         Yākūšššša bu şöhret ġalašššš ger olsaydı ĥĥĥĥašššššššš-ı resííííd 
 
22 ŹŹŹŹāt-ı hümāyūnuñ gibi var mı ma‘ārif ššššālibi  
                                    ŞŞŞŞād eylediñ her cānı ey pādşāh-ı Cem[şííííd]-i ‘abííííd 
 
23 Sāyende oldum ben çerāġ ber-vech-i kām ü ĥĥĥĥoş dimāġ  
         Olsun nigāh-ı bed ıraġ budur du‘ā-yı ĥĥĥĥayr-dííííd  
 
24 Münķķķķād-ı emriñdir felek ģģģģayrān-ı re’yiñdir melek 
         Yirde beşer ŝŝŝŝuda semek fermānına olmuş merííííd 
 
25 Tārííííĥĥĥĥin ‘arżżżż eyle şehe el aç du‘ā-yı dergehe  
         Şāyeste olsun pehpehe ‘ıtnābdan el çek Ferííííd  
 
26 Yā Rab o şāh-ı kāmkār olsun ‘adūsundan diśśśśār  
         Olsun eli yevmü’l-ķķķķarār taģģģģtında bir ‘ömr-i mezííííd  
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27 Şehzādegānıyla o şāh olsun mu‘ammer yā ilāh  
         Ol dāver-i ‘ālem-penāh maģģģģfūžžžžuñ olsun yā mu‘ííííd 
 
28 Bildim ķķķķudūmı meymenet gelsün cihāna emniyet  
         Nev-zeyn-i mehd-i salššššanat Şehzāde Sulššššān Bāyezííííd  
 
                             h. 1227 / m. 1812 
 
                                              5365 
                                       Tārííííĥĥĥĥ-i Míííílād 
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                      -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Āftāb-ı ŝŝŝŝubģģģģ kāmım ēēēēoġdı ber-vefk-i ümííííd  
         Gerdiş-ārā-yı merām olmaķķķķdadır çarĥĥĥĥ-ı ‘anííííd 
 
2 Şāhid-i baĥĥĥĥtım zihíííí ‘arżżżż-ı cemāl idüp bu şeb 
         Bāb-ı bezm-i ģģģģasreti fetģģģģ eyleyüp aŝŝŝŝdı kilííííd  
 
3 Mübtelā-yı nāz u istiġnā idi bir ĥĥĥĥayli dem 
         Şimdi gördüm başlamış meyl-i niyāza ol ‘anííííd 
 
4 Ben ser-āġāz-ı niyāz itdükçe ol dem-sāz-ı nāz 
         Ney gibi baġrım delüp dil-ĥĥĥĥūn idüp eylerdi ‘ííííd  
 
5 Dil kebāb-ı āteş-i ģģģģasret olup giryān u zār  
         Bāde-i eşkim baña eylerdi imdād-ı medííííd  
 
6 Āb-rūy-ı iltifāta teşne-leb pūyān idim 
         Bu ģģģģarāretle ciger-gāhım yanardı pek şedííííd 
 
7 Maģģģģrem-i bezm-i ‘itāb olmaķķķķdı minnet cānıma  
         Neyleyim olmazdı göñlüm bir su‘āle çāre-dííííd  
 
8 Bu telāş-ı āh u endííííşeyle düşdüm ģģģģayrete  
         Ol hümā pervāzı gördüm bezm-i ĥĥĥĥulyādan ba‘ííííd 
 
9 Şöyle fehm itdim görünce ĥĥĥĥande-rūy-ı iltifāt 
         Gülbin-i gülzār-ı raġbet açdı verd-i nā-şinííííd 
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10 Bu temāyülden saded gūy-ı su’āl olduķķķķda ben  
         Sāmi‘a-píííírā-yı hūşum olmamışdı bu nevííííd  
 
11 ‘Arżżżż-ı díííídār eyleyüp ŝŝŝŝad nāz ile döndi didi  
                                    ŠŠŠŠāli‘iñ yāver müsā‘id kevkebiñ baĥĥĥĥtıñ sa‘ííííd  
 
12 Ey esíííír-i firķķķķatim rencííííde –ĥĥĥĥāššššır olma kim  
         Nā’il-i bezm-i ŝŝŝŝafādır ‘āşıķķķķ-ı miģģģģnet-keşííííd 
 
13 Eylerim ta‘míííír-i vaŝŝŝŝlımla seni şimden girü  
         Dil-ĥĥĥĥarāb-ı firķķķķat itmem eyledim ‘ahd-ı ekííííd 
 
14 Didim Allāāāāh ‘aşķķķķına aŝŝŝŝlı nedir noldı sebep 
         Didi ‘ālem sūr-ı míííílād-ı şehile ķķķķıldı ‘ííííd 
 
15 Der-‘aķķķķab kilk-i ĥĥĥĥulūŝŝŝŝ-ārāyı aldım destime  
         Midģģģģat-i şāhen-şehi oldı dile sedd-i sedííííd 
 
16 Maķķķķdem-i sūrı vucūd-ı kevni iģģģģyā eyledi  
                                    ĤĤĤĤāššššır-ı ‘ālem ser-ā-pā ģģģģurrem ü rāģģģģat resííííd 
 
17 Bā‘iśśśś-i āsāyiş-i ‘ālem vücūdı şāhdır 
         Hep umūr-ı ‘adl ü dāda eyler iķķķķdām-ı mezííííd  
 
18 ĢĢĢĢaķķķķķķķķa rabšššš-ı ķķķķalb ü tevfíżíżíżíż-i umūr itmiş o şeh  
         ‘Aks ider āyííííne-i ilhāmına rūy-ı ümííííd  
 
19 Dest-i ‘adliyle bulup manžžžžūme-i devlet nižžžžām 
         Himmeti şíííírāze-i mecmūūūū‘a-i gūne şerííííd 
 
20 Böyle taģģģģríííír eylemiş kilk-i ķķķķader-pííííşānına  
         Şāh-ı rezm-azmā vü mansūru’l-livā 66saššššvet-müfííííd  
 
21 Olmayup tāb-āver-i yek-ģģģģamle-i seyf-i şehíííí  
         Gitdi fi‘n-nāri cehennem ĤĤĤĤāricíííí ibn-i Yezííííd 
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22 Miśśśśli manžžžžūr-ı cihān āyíííínesi olmuş degil 
         Dāniş ü ‘ilm ü hüner fenn-i kitābetde vaģģģģííííd 
 
23 ĢĢĢĢāl-i bāššššın žžžžāhir-i aģģģģvālden ŝŝŝŝūret-nümā 
                                    ŹŹŹŹātına mevrūśśśśdur gerçi bu aĥĥĥĥlāķķķķ-ı ģģģģamííííd  
 
24 Tíííír-i tedbííííri isābet-kerde-i taķķķķdíííírdir 
         Bu cihetle eylemez Allāāāāh źźźźātıñ nā-ümííííd 
 
25 Sāye-i nūr-ı ĤĤĤĤudā sermāye-i rūz-ı ŝŝŝŝafā 
         Cevher-i ‘ālem-behā zííííbāyiş-i farķķķķ-ı ümííííd  
 
26 Nev-fidān-ı gülsitān-ı ma‘delet-‘unvān-ı şāh 
                                    ŜŜŜŜulb-ı ĤĤĤĤān Maģģģģmūd-ı ‘Adlííííden žžžžuhūr itdi velííííd 
 
27 Sū-be-sū ezhār-ı sūr-ı dehr açıldı her ššššaraf 
         Nev-şükūfe zār-ı şevķķķķ oldı cihān-ı ġam çeşííííd 
 
28 Oldı iķķķķlíííím-i ‘ademde ism-i ġam bíííí-nām u şān  
         Sūr-ber-sūr-ı ĢĢĢĢicāz oldı velādetden bedííííd 
 
29 Oldı bu nev maššššla‘-ı berceste çün ĥĥĥĥāššššır-nişíííín  
                                    ĤĤĤĤāme-i siģģģģr-āferíííínim tā olunca ĥĥĥĥūn-çekííííd  
 
30 Şükr gördük nev-hilāl-i ġurre-i māhı bedííííd  
         Mihr-i ‘ālem-tāba ģģģģayretle virir reşk-i medííííd 
 
31 Vaye-i ģģģģıfžžžž-ı ĤĤĤĤudā ayırmasun āġūşdan  
                                    ŚíŚíŚíŚír-Bostān-ı ģģģģayāt-efzādan olsun müstefííííd 
 
32 Zííííb-i mehd-i salššššanat olduķķķķça cism-i nāzüki 
         Fış fış u alķķķķışları gerd-i beyān itsün mezííííd 
 
33 Beş yaşında elf ü bādan bed’-i hˇ̌̌̌āce itmegi 
         Rabb-i yessirden müyesser eylesün Rabb-i Mecííííd  
 
34 Ebced ü ‘Amme Tebarek ĶĶĶĶad semíííí‘ ve’źźźź-ŹŹŹŹāriyāt 
         Eylesün eczā-yı cümle muŝĥŝĥŝĥŝĥafı ĥĥĥĥatme resííííd  
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35 Zííííver-i bezm-i du‘ā ķķķķılsun yed-i şāhānesin  
                                    ŜŜŜŜad-hezārān mürvetiyle eylesün ĢĢĢĢaķķķķ kām-dííííd  
 
36 Üç sene soñra daĥĥĥĥiiii olsun donanmā-yı ĥĥĥĥıtān  
         Birbiri ardınca envā‘-ı meserrāt-ı cedííííd 
 
37 Her namāz-ı Cum’a ālā-yı selāmlıķķķķ zííííveri  
         Eylesün şehzādesin ol şāh-ı İskender ‘abííííd 
 
38 ĤĤĤĤašššš ber-āverde olup ruĥĥĥĥsāre-i mehtābide 
         Rū-nümā-yı vechi olsun vaķķķķt-ile nūr-ı sefííííd 
 
39 Şāh-ı devrān būye-i ŝŝŝŝıģģģģģģģģatle virsün revnaķķķķı 
         Lihye-i nūr-ı siyeh-ttttābın görünce rū-sepííííd 
 
40 Müstefíżíżíżíż-i nūr-ı mihr olduķķķķça māh-ı şeb firūz 
         Şāh ü şehzāde ola ‘ömr-i ššššabíííí‘ííííye resííííd 
 
41 ŠŠŠŠūl-i ‘ömr ü ‘āfiyetle zííííver-i taĥĥĥĥt ol müdām 
         Devletinde rūz u şeb budur śśśśenāyā-yı Ferííííd 
 
42 Farżżżż-ı ‘ayn-ı vakt u ānımdır du‘ā-yı devletiñ  
         Sāye-i luššššfuñda bulmuşdur vücūdum perverííííd  
 
43 Her nefes yād itmesem nām-ı hümāyūnun göñül 
         Mālik-i mülk-i vücūd olmaz ger zamānında şííííd 
 
44 Maķķķķŝŝŝŝadım ‘arżżżż-ı ĥĥĥĥulūŝŝŝŝ-ı bendegíííídir yoĥĥĥĥsa kim  
         Şi‘re elzem oldu şi‘r-i muĥĥĥĥtaŝŝŝŝar ma‘nā müfííííd  
 
45 Gūş-dārānā girān-ı ‘ārıżżżż olur elbette 
         Bir suĥĥĥĥan keśśśśret bulunca olsa da beytü’l-ķķķķaŝíŝíŝíŝíd 
 
46 ‘Arżżżż-ı tārííííĥĥĥĥ-i nevin míííílād ile ĥĥĥĥatm-i kelām  
         Eyleyüp yüz sür zemíííín-i ilticāya bíííí-‘adííííd 
 
47 Eyledim bu resme tārííííĥĥĥĥ-i tamām aģģģģŝŝŝŝāb-ile  
                                    ŜŜŜŜulb-ı ĤĤĤĤān Maģģģģmūddan geldi civān ‘Abdu’’’’l-ģģģģamííííd 
 
                             h. 1228 / m. 1813 
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5467 
Tārííííĥĥĥĥ-i Míííílād 

Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                          .   .   _     _      .    .   _   _    .   .    _   _     .   .   _ 
 
1 Bir şehiñ midģģģģatini göñlüm ider vird-i zebān  
         Öyle bir şeh ki cihān bende-i emr ü fermān 
 
2 Öyle bir şeh ki degil ķķķķābil-i tavŝíŝíŝíŝíf ancaķķķķ  
                                    ŹŹŹŹāt-ı vālā-yı hümāyūnı zihíííí reşk-i şehān 
 
3 Öyle bir şeh ki ķķķķalem zííííb-i yed-i ‘irfānı  
         Levģģģģ-i endííííşesi ģģģģayret-dih-i kitāb-ı cihān 
 
4 Öyle bir şeh ki ĥĥĥĥaššššıñ eylemiş ehl-i inşā  
         Nigeh-i diķķķķķķķķat-ile nüsĥĥĥĥa-i pííííş-i iz‘ān  
 
5 Öyle bir şeh ki odur ŝŝŝŝāģģģģib-i ĥĥĥĥašššš u aķķķķlām  
         Dest-i idrākine vā-beste ĥĥĥĥuššššūšššš-ı ezmān  
 
6 Öyle bir şeh ki on iki ķķķķalemiñ mālikidir 
         Cümle erbāb-ı nüvíííísān ider istiģģģģsān 
 
7 Öyle bir şeh ki kemāl-āver-i her fenn ü müşār 
         Olsa engüşt-dehen beste sezā ĥĥĥĥaššāšāššāšāššāšāššāšān  
 
8 Öyle bir şeh ki degil yalıñız üstād-ı ķķķķalem  
                                    ŜŜŜŜūver-i her hüner āyíííínesine cilve resān 
 
9 Öyle bir şeh ki yenābíííí‘-i ģģģģikem güftārı  
         Menba‘-ı ‘ilm ü ma‘ārif hüner-ārā-yı cihān  
 
10 Öyle bir şeh ki ele alsa sinān-ı rezmi  
         Evvel-i ģģģģamlede zaĥĥĥĥm-āver-i çeşm-i ‘udvān  
 
11 Öyle bir şeh ki ide meyl-i tüfeng-endāza  
                                    ĒĒĒĒarb ider beyżżżża-i murġı biñ adım yirde hemān  
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12 Öyle bir şeh ki ider ‘avn-ı ĤĤĤĤudā ile şikest 
         Mā-verā-yı cebel-i ĶĶĶĶāfda olsaydı nişān  
 
13 Öyle bir şeh ki temāyül ide ššššab‘-ı pāki  
         Fen-i düşvārda olsa olur elbet āsān 
 
14 Öyle bir şeh ki bahādır rev-i pehnā-yı ĥĥĥĥıred 
         Vādi-i dāniş ü rāyıñda taĥĥĥĥdíííímü’l-aķķķķrān 
 
15 Öyle bir şeh ki tedābíííír-i umūr itdikçe 
                                    ‘Aķl‘Aķl‘Aķl‘Aķlı Ristoyu ider ı Ristoyu ider ı Ristoyu ider ı Ristoyu ider źātźātźātźātını görse ını görse ını görse ını görse ģayrānģayrānģayrānģayrān    
    
16161616 Öyle bir şeh ki dilÖyle bir şeh ki dilÖyle bir şeh ki dilÖyle bir şeh ki dil----i i i i ŝŝŝŝāfāfāfāfı miı miı miı miśālśālśālśāl----i mir‘āti mir‘āti mir‘āti mir‘āt    
                                    ĢālĢālĢālĢāl----i ‘ālem ne ise eyler ai ‘ālem ne ise eyler ai ‘ālem ne ise eyler ai ‘ālem ne ise eyler aña ‘aks nihña ‘aks nihña ‘aks nihña ‘aks nihān ān ān ān     
    
17171717 ÖylÖylÖylÖyle bir şeh ki ider mürşide bir şeh ki ider mürşide bir şeh ki ider mürşide bir şeh ki ider mürşid----i rüşdi tenhi rüşdi tenhi rüşdi tenhi rüşdi tenhāāāā    
                                    TerbiyetTerbiyetTerbiyetTerbiyet----kerdekerdekerdekerde----i irşi irşi irşi irşād cihānād cihānād cihānād cihānı elı elı elı el----ānānānān    
    
18181818 Öyle bir şeh ki odur Öyle bir şeh ki odur Öyle bir şeh ki odur Öyle bir şeh ki odur ĥĥĥĥādimādimādimādim----i rāhi rāhi rāhi rāh----ı ı ı ı ģaremeynģaremeynģaremeynģaremeyn    
                                    Aldı bu Aldı bu Aldı bu Aldı bu ĥĥĥĥıdmetıdmetıdmetıdmet----i ravżayla dai ravżayla dai ravżayla dai ravżayla daĥiĥiĥiĥi şöhret ü ş şöhret ü ş şöhret ü ş şöhret ü şān ān ān ān     
    
19191919 Öyle bir şeh ki revÖyle bir şeh ki revÖyle bir şeh ki revÖyle bir şeh ki revādādādādır ır ır ır aña naña naña naña nāmāmāmām----ı ı ı ı ġġġġāzāzāzāzíííí    
                                    ĤutbeĤutbeĤutbeĤutbe----i şevketin itsün i şevketin itsün i şevketin itsün i şevketin itsün ĥuĥuĥuĥušašašašabā zbā zbā zbā zíbíbíbíb----i dehāni dehāni dehāni dehān    
    
20202020 Öyle bir şeh ki Öyle bir şeh ki Öyle bir şeh ki Öyle bir şeh ki ķalem ‘ācizķalem ‘ācizķalem ‘ācizķalem ‘āciz----i evi evi evi evŝŝŝŝāfāfāfāfıdırıdırıdırıdır    
                                    Lāl olur nušķa liyāķat bulamaz vaLāl olur nušķa liyāķat bulamaz vaLāl olur nušķa liyāķat bulamaz vaLāl olur nušķa liyāķat bulamaz vaŝŝŝŝŝŝŝŝāfān āfān āfān āfān     
    
21212121 Öyle bir şeh ki saña nÖyle bir şeh ki saña nÖyle bir şeh ki saña nÖyle bir şeh ki saña nāmāmāmām----ı ı ı ı hümāyūnunhümāyūnunhümāyūnunhümāyūnunıııı yād  yād  yād  yād     
                                    İdeyim añla ne şehdir o şehİdeyim añla ne şehdir o şehİdeyim añla ne şehdir o şehİdeyim añla ne şehdir o şeh----i kişveri kişveri kişveri kişver----i şi şi şi şānānānān    
    
22222222 YaYaYaYa‘ni ‘ni ‘ni ‘ni ġġġġāzāzāzāzíííí----yi cihān ģażretyi cihān ģażretyi cihān ģażretyi cihān ģażret----i Si Si Si Sulšān Maģmūd ulšān Maģmūd ulšān Maģmūd ulšān Maģmūd     
                                    ŹātŹātŹātŹātı şı şı şı şāyestedir eylerse de kesbāyestedir eylerse de kesbāyestedir eylerse de kesbāyestedir eylerse de kesb----i rücģāni rücģāni rücģāni rücģān    
    
23232323 NāmNāmNāmNām----ı ı ı ı ġġġġāzāzāzāzí o şehiñ í o şehiñ í o şehiñ í o şehiñ ķāmetiniķāmetiniķāmetiniķāmetiniñ ñ ñ ñ ģil‘atidirģil‘atidirģil‘atidirģil‘atidir    
                                    Böyle Böyle Böyle Böyle kesbkesbkesbkesb----i şeref itmiş mi ‘aceb pi şeref itmiş mi ‘aceb pi şeref itmiş mi ‘aceb pi şeref itmiş mi ‘aceb pādādādādşehşehşehşehānānānān    
    
24242424 Rütbe iģrāzRütbe iģrāzRütbe iģrāzRütbe iģrāz----ı şehíden nedir a‘lı şehíden nedir a‘lı şehíden nedir a‘lı şehíden nedir a‘lā rütbe ā rütbe ā rütbe ā rütbe     
                                    RütbeRütbeRütbeRütbe----i ‘āli ‘āli ‘āli ‘ālíyedir íyedir íyedir íyedir ġġġġāzāzāzāzíííí oķ oķ oķ oķutmak şutmak şutmak şutmak şāhānāhānāhānāhān    
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25252525 Bu Bu Bu Bu ġazġazġazġazā sā’ire nisbetle müraccaģdā sā’ire nisbetle müraccaģdā sā’ire nisbetle müraccaģdā sā’ire nisbetle müraccaģdır kim ır kim ır kim ır kim     
                                    Eyledi rūģEyledi rūģEyledi rūģEyledi rūģ----ı Nebí ı Nebí ı Nebí ı Nebí ĥĥĥĥıdmetin ol şıdmetin ol şıdmetin ol şıdmetin ol şāhāhāhāh----ı cihı cihı cihı cihānānānān    
    
26262626 ĶalmadĶalmadĶalmadĶalmadı ‘ırı ‘ırı ‘ırı ‘ırķķķķ----ı fevı fevı fevı fevāric kesilüp tāric kesilüp tāric kesilüp tāric kesilüp tííííġiyle ġiyle ġiyle ġiyle     
                                    GittGittGittGitti mülki mülki mülki mülk----i ‘ademe cündi ‘ademe cündi ‘ademe cündi ‘ademe cünd----i şeym ü i şeym ü i şeym ü i şeym ü ĥuĥuĥuĥusrānsrānsrānsrān    
    
27272727 Eyleyüp pāk ü temiz öyle mübārek rāhEyleyüp pāk ü temiz öyle mübārek rāhEyleyüp pāk ü temiz öyle mübārek rāhEyleyüp pāk ü temiz öyle mübārek rāhı ı ı ı     
                                    Oldı yeOldı yeOldı yeOldı yekkkk----sālde emniyyetsālde emniyyetsālde emniyyetsālde emniyyet----i hüccāc ‘i hüccāc ‘i hüccāc ‘i hüccāc ‘ııııyānyānyānyān    
    
28282828 Ŝurre iĥrŜurre iĥrŜurre iĥrŜurre iĥrācācācācına iına iına iına iķdām idüp ol ķdām idüp ol ķdām idüp ol ķdām idüp ol şşşşāhāhāhāh----ı niyı niyı niyı niyām ām ām ām     
                                    Oldı mesrOldı mesrOldı mesrOldı mesrūr iūr iūr iūr işidüp hep fuşidüp hep fuşidüp hep fuşidüp hep fuķķķķarāarāarāarā----yı ‘uryyı ‘uryyı ‘uryyı ‘uryānānānān    
    
29292929 Yūsuf Āgāh ķulYūsuf Āgāh ķulYūsuf Āgāh ķulYūsuf Āgāh ķulı olmadan aña nı olmadan aña nı olmadan aña nı olmadan aña nāgehāgehāgehāgeh    
                                    BābBābBābBāb----ı ‘ı ‘ı ‘ı ‘ālālālālíye varup íye varup íye varup íye varup ŝurreye giydi ĥaftŝurreye giydi ĥaftŝurreye giydi ĥaftŝurreye giydi ĥaftānānānān    
    
30303030 ŜŜŜŜurre iurre iurre iurre iĥrĥrĥrĥrācācācācı müretteb idiı müretteb idiı müretteb idiı müretteb idi rūz rūz rūz rūz----ı bı bı bı bāzārāzārāzārāzār    
                                    O gice ķO gice ķO gice ķO gice ķıldı ‘ašıldı ‘ašıldı ‘ašıldı ‘ašā ā ā ā şşşşāha āha āha āha ĤuĤuĤuĤudādādādā----yı Mennyı Mennyı Mennyı Mennānānānān    
    
31313131 GülbünGülbünGülbünGülbün----i i i i ŝulbŝulbŝulbŝulb----ı şehíden açılup bir gülı şehíden açılup bir gülı şehíden açılup bir gülı şehíden açılup bir gül----i nev i nev i nev i nev     
                                    OldıOldıOldıOldı zíb zíb zíb zíbāyiāyiāyiāyişşşş----i gülzāri gülzāri gülzāri gülzār----ı dilı dilı dilı dil----i ‘ālemiyāni ‘ālemiyāni ‘ālemiyāni ‘ālemiyān    
    
32323232 MāyeMāyeMāyeMāye----i emni emni emni emn----i cihān sāyei cihān sāyei cihān sāyei cihān sāye----i ‘adli i ‘adli i ‘adli i ‘adli ĥĥĥĥānānānānıııı    
                                    PāPāPāPā----nihād oldnihād oldnihād oldnihād oldıııı    ŝafŝafŝafŝafā mehdine bir naā mehdine bir naā mehdine bir naā mehdine bir naĥlĥlĥlĥl----i civāni civāni civāni civān    
    
33333333 Ne civān cānNe civān cānNe civān cānNe civān cān----ı peder zíverı peder zíverı peder zíverı peder zíver----i ri ri ri rūģūģūģūģ----ı mı mı mı māder āder āder āder     
         Oldı         Oldı         Oldı         Oldı dünyā o ķadar  dünyā o ķadar  dünyā o ķadar  dünyā o ķadar ĥurreĥurreĥurreĥurrem [ü] şm [ü] şm [ü] şm [ü] şād uād uād uād u    ĥandĥandĥandĥandānānānān    
    
34343434 Bundan a‘lā bilemem sūrBundan a‘lā bilemem sūrBundan a‘lā bilemem sūrBundan a‘lā bilemem sūr----ı cihı cihı cihı cihānānānān----ārāyārāyārāyārāyı ı ı ı     
                                    Ki budur māyeKi budur māyeKi budur māyeKi budur māye----i sermāyei sermāyei sermāyei sermāye----i çari çari çari çarĥĥĥĥ----ı gerdı gerdı gerdı gerdānānānān    
    
35353535 Ben de bu şevBen de bu şevBen de bu şevBen de bu şevķķķķ----ile šıflile šıflile šıflile šıfl----ı dili egı dili egı dili egı dili eglendirerek lendirerek lendirerek lendirerek     
                                    ŞevŞevŞevŞevķķķķ----i dil nai dil nai dil nai dil naġmesine eyledim ġmesine eyledim ġmesine eyledim ġmesine eyledim āāāāġġġġāze hemān āze hemān āze hemān āze hemān     
    
36363636 GeldiGeldiGeldiGeldi bir güfte bir güfte bir güfte bir güfte----i taķsi taķsi taķsi taķsímímímím----iiii    ŝafŝafŝafŝafā ā ā ā ĥĥĥĥāšāšāšāšırımaırımaırımaırıma    
                                    BezmBezmBezmBezm----i şi şi şi şāhāhāhāhíde sezíde sezíde sezíde sezā olsam eger besteā olsam eger besteā olsam eger besteā olsam eger beste----ĥĥĥĥˇanˇanˇanˇan    
    
37373737 SūziSūziSūziSūzişşşş----i ‘aşi ‘aşi ‘aşi ‘aşķķķķına šına šına šına šāķat getirirāķat getirirāķat getirirāķat getirir mi insān  mi insān  mi insān  mi insān     
                                    Pençe büryPençe büryPençe büryPençe büryāna ruāna ruāna ruāna ruĥĥĥĥ----ı şem‘ine pervı şem‘ine pervı şem‘ine pervı şem‘ine pervāneāneāneāne----i cāni cāni cāni cān    
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38383838 RevRevRevReviiiişşşş----i nāzi nāzi nāzi nāz----ile aldı yeñi başdan ‘aile aldı yeñi başdan ‘aile aldı yeñi başdan ‘aile aldı yeñi başdan ‘aķlķlķlķlım ım ım ım     
                                    DDDDüşüp ardı üşüp ardı üşüp ardı üşüp ardı ŝŝŝŝıra murıra murıra murıra murġġġġ----ı dilı dilı dilı dilim oldıim oldıim oldıim oldı perrān perrān perrān perrān    
    
39393939 SūziSūziSūziSūzişşşş----i göñlümii göñlümii göñlümii göñlümi ben yāre nihān söyler iken  ben yāre nihān söyler iken  ben yāre nihān söyler iken  ben yāre nihān söyler iken     
                                    YaķdYaķdYaķdYaķdı ı ı ı āteāteāteāteşlere ‘anber gibi cşlere ‘anber gibi cşlere ‘anber gibi cşlere ‘anber gibi cānānānānım cım cım cım cānānānānānānānān    
    
40404040 Göz göre Göz göre Göz göre Göz göre naķdnaķdnaķdnaķd----i sirişkim yoluna i sirişkim yoluna i sirişkim yoluna i sirişkim yoluna ĥarc itdiĥarc itdiĥarc itdiĥarc itdim m m m     
                                    Dökdi beyhūde göziDökdi beyhūde göziDökdi beyhūde göziDökdi beyhūde gözi yaşını çeşm yaşını çeşm yaşını çeşm yaşını çeşm----i giryān i giryān i giryān i giryān     
    
41414141 Söz uzar ķSöz uzar ķSöz uzar ķSöz uzar ķııııŝŝaŝŝaŝŝaŝŝa----i cānān nihāyet bulmazi cānān nihāyet bulmazi cānān nihāyet bulmazi cānān nihāyet bulmaz    
                                    GūGūGūGūşdşdşdşdāāāārāna girān ‘ārrāna girān ‘ārrāna girān ‘ārrāna girān ‘ārııııż olur bíż olur bíż olur bíż olur bí----pāyānpāyānpāyānpāyān    
    
42424242 Başla ed‘iyyeBaşla ed‘iyyeBaşla ed‘iyyeBaşla ed‘iyye----i i i i ĥayriyyeĥayriyyeĥayriyyeĥayriyye----i şi şi şi şāhāhāhāh----ı dehre ı dehre ı dehre ı dehre     
                                    Ki FerídKi FerídKi FerídKi Ferídā ā ā ā ġazel encġazel encġazel encġazel encāmāmāmāmı du‘ı du‘ı du‘ı du‘ā oldā oldā oldā oldı ‘ıı ‘ıı ‘ıı ‘ıyānyānyānyān    
    
43434343 Ola ol şOla ol şOla ol şOla ol şāhāhāhāh----ı cihı cihı cihı cihān müddetān müddetān müddetān müddet----i ‘ömri ‘ömri ‘ömri ‘ömr----i dünyāi dünyāi dünyāi dünyā    
                                    AšvelAšvelAšvelAšvel----i ‘ömri ‘ömri ‘ömri ‘ömr----ile zíbile zíbile zíbile zíb----āverāverāverāver----i tai tai tai taĥtĥtĥtĥt----ı ‘Oı ‘Oı ‘Oı ‘Ośmān śmān śmān śmān     
    
44444444 Bu iki Bu iki Bu iki Bu iki ġoncaġoncaġoncaġonca----i nühi nühi nühi nüh----şüküfteşüküfteşüküfteşüküfte----i bāi bāi bāi bāġġġġ----ı şevketı şevketı şevketı şevket        
                                    ĤĤĤĤārārārār----ı ı ı ı ġamdan ola maġamdan ola maġamdan ola maġamdan ola maģfūžģfūžģfūžģfūž----ıııı cenāb cenāb cenāb cenāb----ı Sübı Sübı Sübı Sübģānģānģānģān    
    
45454545 ĶĶĶĶıla şehzıla şehzıla şehzıla şehzādelerin zādelerin zādelerin zādelerin zíveríveríveríver----i bezmi bezmi bezmi bezm----i dünyāi dünyāi dünyāi dünyā    
                                    MehdMehdMehdMehd----i i i i ŝŝŝŝııııģģatde ģģatde ģģatde ģģatde ŝafŝafŝafŝafāāāā----yāb olalar rūz uyāb olalar rūz uyāb olalar rūz uyāb olalar rūz u şeb şeb şeb şebānānānān    
    
46464646 ĤĤĤĤākākākāk----i dergāhi dergāhi dergāhi dergāhına yüzler sürüp eyle taına yüzler sürüp eyle taına yüzler sürüp eyle taına yüzler sürüp eyle taķdķdķdķdímímímím    
                                    Ola şOla şOla şOla şāyesteāyesteāyesteāyeste----i manžūri manžūri manžūri manžūr----ı şehı şehı şehı şeh----i ‘ālemiyān i ‘ālemiyān i ‘ālemiyān i ‘ālemiyān     
    
47474747 Geldi bu mıGeldi bu mıGeldi bu mıGeldi bu mıŝra‘ŝra‘ŝra‘ŝra‘----ı tı tı tı tārārārārííííĥĥĥĥ----i tamāmi tamāmi tamāmi tamām----ı mílı mílı mílı mílādādādād    
                                    BādiBādiBādiBādi----i sūr demi sūr demi sūr demi sūr dem----i mevlidi mevlidi mevlidi mevlid----i Si Si Si Sulšān ‘Ośmānulšān ‘Ośmānulšān ‘Ośmānulšān ‘Ośmān    
    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1228 1228 1228 1228 / m. 1813/ m. 1813/ m. 1813/ m. 1813    
    
                                                                                                                                                                                        5555555568686868    
                                                                                                                                                            TārTārTārTārííííĥĥĥĥ----i Míli Míli Míli Mílādādādād    
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                     -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   -   
1111 ĢĢĢĢażżżżret-i Maģģģģmūd-ı ‘Adlí ‘Adlí ‘Adlí ‘Adlí ĤĤĤĤān sultānān sultānān sultānān sultān----ı cihı cihı cihı cihānānānān    
                                    SāyeSāyeSāyeSāye----i źāti źāti źāti źātıyla ‘ıyla ‘ıyla ‘ıyla ‘ālem berālem berālem berālem ber----murādmurādmurādmurād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
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2222 SāyebānSāyebānSāyebānSāyebān----ı sı sı sı sāyesi farķāyesi farķāyesi farķāyesi farķ----ı cihı cihı cihı cihān ān ān ān şşşşemsiyyesiemsiyyesiemsiyyesiemsiyyesi    
                                    ‘Ömrin efzūn ide Ģaķ bā‘Ömrin efzūn ide Ģaķ bā‘Ömrin efzūn ide Ģaķ bā‘Ömrin efzūn ide Ģaķ bā----imtidādimtidādimtidādimtidād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
3333 Sen giSen giSen giSen gibi bir şbi bir şbi bir şbi bir şāhāhāhāh----ı ‘ı ‘ı ‘ı ‘ālālālālíííí----cāhcāhcāhcāhı görmüş miı görmüş miı görmüş miı görmüş mi cihān cihān cihān cihān    
                                        ŹātŹātŹātŹātına olmuş anıñçün istinına olmuş anıñçün istinına olmuş anıñçün istinına olmuş anıñçün istinādādādād----ı rı rı rı rūzgār ūzgār ūzgār ūzgār     
    
4444 PādPādPādPādşehler pşehler pşehler pşehler pādādādādşşşşāhāhāhāhısıısıısıısın sezādn sezādn sezādn sezādır salšanat ır salšanat ır salšanat ır salšanat     
                                    Var bu ķavlimde benimle ittihādVar bu ķavlimde benimle ittihādVar bu ķavlimde benimle ittihādVar bu ķavlimde benimle ittihād----ı rı rı rı rūzgār ūzgār ūzgār ūzgār     
    
5555 MāyeMāyeMāyeMāye----i źāi źāi źāi źātıñ yedtıñ yedtıñ yedtıñ yed----i ‘irfānla āi ‘irfānla āi ‘irfānla āi ‘irfānla āġiġiġiġiştedirştedirştedirştedir    
                                    Sensin ey şeh Sensin ey şeh Sensin ey şeh Sensin ey şeh ŝŝŝŝāāāāģibģibģibģib----i eşded şidi eşded şidi eşded şidi eşded şidādādādād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
6666 Görse ‘arżGörse ‘arżGörse ‘arżGörse ‘arż----ı bendegí eylerler idi şübhesiz ı bendegí eylerler idi şübhesiz ı bendegí eylerler idi şübhesiz ı bendegí eylerler idi şübhesiz     
                                    ĤĤĤĤākākākāk----i pāye i pāye i pāye i pāye ĤĤĤĤusrev ü Cem Key Kubādusrev ü Cem Key Kubādusrev ü Cem Key Kubādusrev ü Cem Key Kubād----ı rı rı rı rūzgār ūzgār ūzgār ūzgār     
    
7777 Olalı sašvetOlalı sašvetOlalı sašvetOlalı sašvet----nişínnişínnişínnişín----i tai tai tai taĥtĥtĥtĥt----ı ‘ı ‘ı ‘ı ‘ālālālālíííí----babababaĥt sen ĥt sen ĥt sen ĥt sen     
                                    EzEzEzEzdiyāddiyāddiyāddiyād----ārāārāārāārā----yı yı yı yı źātźātźātźātıñdır ıñdır ıñdır ıñdır vedādvedādvedādvedād----ı rı rı rı rūzgār ūzgār ūzgār ūzgār     
    
8888 FenFenFenFennnnn----i ģarb ü rumģ ü ti ģarb ü rumģ ü ti ģarb ü rumģ ü ti ģarb ü rumģ ü tííííġ uġ uġ uġ u    ĥĥĥĥāme her bir ma‘rifetāme her bir ma‘rifetāme her bir ma‘rifetāme her bir ma‘rifet    
                                    ŹātŹātŹātŹātınaınaınaına feyż feyż feyż feyż----i i i i ĤudĤudĤudĤudā dā dā dā dāāāād d d d i‘ti‘ti‘ti‘timādimādimādimād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
9999 Ŝan‘atŜan‘atŜan‘atŜan‘at----ı remyde taı remyde taı remyde taı remyde taģģģģŝíl idüp icrŝíl idüp icrŝíl idüp icrŝíl idüp icrāāāā----yı yı yı yı sünensünensünensünen    
                                    EzEzEzEz----diyārdiyārdiyārdiyār----ārāārāārāārā----yı yı yı yı źātźātźātźātıñdır vedıñdır vedıñdır vedıñdır vedādādādād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
10101010 Fevt olsun pādFevt olsun pādFevt olsun pādFevt olsun pādşşşşāhāhāhāhım şevım şevım şevım şevķķķķ----i tíri tíri tíri tír----endāzlendāzlendāzlendāzlııııķķķķ    
                                    ŜastŜastŜastŜast----ı bı bı bı bāzūāzūāzūāzū----yı hünerle vir küşyı hünerle vir küşyı hünerle vir küşyı hünerle vir küşādādādād----ı rı rı rı rūzgār ūzgār ūzgār ūzgār     
    
11111111 BezmBezmBezmBezm----i ‘ālem tāzelendi ümmi ‘ālem tāzelendi ümmi ‘ālem tāzelendi ümmi ‘ālem tāzelendi ümm----iiii dünyā  dünyā  dünyā  dünyā şşşşādādādād----kāmkāmkāmkām    
                                    ĢāĢāĢāĢāŝŝŝŝıl olmaıl olmaıl olmaıl olmaķda du‘āķda du‘āķda du‘āķda du‘ā----yı her muryı her muryı her muryı her murādādādād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
12121212 ĠoncaĠoncaĠoncaĠonca----i gülzāri gülzāri gülzāri gülzār----ı nesliñ gülşenı nesliñ gülşenı nesliñ gülşenı nesliñ gülşen----i devrāndai devrāndai devrāndai devrānda    
                                    Açılup Açılup Açılup Açılup ĥandĥandĥandĥandān ola birāz diyārān ola birāz diyārān ola birāz diyārān ola birāz diyār----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
13131313 Ģamdu li’llāh oldĢamdu li’llāh oldĢamdu li’llāh oldĢamdu li’llāh oldı ı ı ı  bir şe bir şe bir şe bir şehzādehzādehzādehzāde----i lušfi lušfi lušfi lušf----ı ı ı ı ĤudĤudĤudĤudāāāā    
                                    MaķdemMaķdemMaķdemMaķdem----i teşrífi tenşíši teşrífi tenşíši teşrífi tenşíši teşrífi tenşíš----i fu’ādi fu’ādi fu’ādi fu’ād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
14141414 İki yüz otuz iki Zi’lİki yüz otuz iki Zi’lİki yüz otuz iki Zi’lİki yüz otuz iki Zi’l----hiccesi yirmi beşi hiccesi yirmi beşi hiccesi yirmi beşi hiccesi yirmi beşi     
                                    Yümn ile old[ı] şerefYümn ile old[ı] şerefYümn ile old[ı] şerefYümn ile old[ı] şeref----babababaĥĥĥĥşşşş----ı bilı bilı bilı bilādādādād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    



 

 

75 

15151515 VāyeVāyeVāyeVāye----i ģi ģi ģi ģıfıfıfıfžžžž----ı ilı ilı ilı ilāhāhāhāhí zíbí zíbí zíbí zíb----i āi āi āi āġġġġūūūūş eyleyüpş eyleyüpş eyleyüpş eyleyüp    
                                    ÇeşmÇeşmÇeşmÇeşm----i bedden saķlasun lālā nijādi bedden saķlasun lālā nijādi bedden saķlasun lālā nijādi bedden saķlasun lālā nijād----ı rı rı rı rūzgāūzgāūzgāūzgār r r r     
    
16161616 ĶĶĶĶuş südüuş südüuş südüuş südüyle perverişyle perverişyle perverişyle perveriş----yāb ola cismyāb ola cismyāb ola cismyāb ola cism----i nāzüi nāzüi nāzüi nāzükikikiki    
                                    ŜŜŜŜāye āye āye āye ŝalsun üstüne dŝalsun üstüne dŝalsun üstüne dŝalsun üstüne dā’im ķanādā’im ķanādā’im ķanādā’im ķanād----ı rı rı rı rūzgār ūzgār ūzgār ūzgār     
    
17171717 ZíbZíbZíbZíb----i mehdi mehdi mehdi mehd----i nāz iken bostān i nāz iken bostān i nāz iken bostān i nāz iken bostān ŝulansun aġzŝulansun aġzŝulansun aġzŝulansun aġzınaınaınaına    
                                    VāyeVāyeVāyeVāye----i püri püri püri pür----māyemāyemāyemāye----i feyżi feyżi feyżi feyż----i i‘tibādi i‘tibādi i‘tibādi i‘tibād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
18181818 Eylesün ‘AbdülģamEylesün ‘AbdülģamEylesün ‘AbdülģamEylesün ‘Abdülģamíd ile Süleymíd ile Süleymíd ile Süleymíd ile Süleymānānānānımıza ımıza ımıza ımıza     
                                    İzdiyİzdiyİzdiyİzdiyādādādād----ı ‘ömı ‘ömı ‘ömı ‘ömr ile erşedr ile erşedr ile erşedr ile erşed----nihādnihādnihādnihād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
19191919 ŞŞŞŞā‘ir āā‘ir āā‘ir āā‘ir āġġġġāz itse de biāz itse de biāz itse de biāz itse de biñde birin itmez edñde birin itmez edñde birin itmez edñde birin itmez edāāāā    
                                    ĶābilĶābilĶābilĶābil----i ta‘dād olur mi ta‘dād olur mi ta‘dād olur mi ta‘dād olur mı híç remı híç remı híç remı híç remādādādād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
20202020 Ola[lar] žOla[lar] žOla[lar] žOla[lar] žıllıllıllıll----ı ı ı ı žalílžalílžalílžalíl----i şevketin mai şevketin mai şevketin mai şevketin maģmģmģmģmíleriíleriíleriíleri    
                                    MažharMažharMažharMažhar----ı manı manı manı manžūržūržūržūr----ı raı raı raı raģmģmģmģmıñdır ‘ibıñdır ‘ibıñdır ‘ibıñdır ‘ibādādādād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
21212121 Her umūrunda muvaffaķ eylesün Rabbü‘lHer umūrunda muvaffaķ eylesün Rabbü‘lHer umūrunda muvaffaķ eylesün Rabbü‘lHer umūrunda muvaffaķ eylesün Rabbü‘l----eeeenāmnāmnāmnām    
                                    FarżadFarżadFarżadFarżadır böyle du‘ır böyle du‘ır böyle du‘ır böyle du‘āāāā----yı bíyı bíyı bíyı bí----‘adād‘adād‘adād‘adād----ı rı rı rı rūzgār ūzgār ūzgār ūzgār     
    
22222222 Olasın ‘ömrOlasın ‘ömrOlasın ‘ömrOlasın ‘ömr----i füzūn ile bei füzūn ile bei füzūn ile bei füzūn ile be----kām ü kāmkām ü kāmkām ü kāmkām ü kām----rānrānrānrān    
                                    Dünyeler ēDünyeler ēDünyeler ēDünyeler ēurduķurduķurduķurduķça tça tça tça tāāāā    yevmü‘tyevmü‘tyevmü‘tyevmü‘t----tenādtenādtenādtenād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
23232323 ĤĤĤĤāme eāme eāme eāme eşcşcşcşcār uār uār uār u zemín k zemín k zemín k zemín kāāāāġġġġıd yedıd yedıd yedıd yed----i ‘ālem ile i ‘ālem ile i ‘ālem ile i ‘ālem ile     
                                    Eylesem evEylesem evEylesem evEylesem evŝŝŝŝāfāfāfāfını yetmez midını yetmez midını yetmez midını yetmez midādādādād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
24242424 Bulamaz Bulamaz Bulamaz Bulamaz írírírírādādādād----ıııı va va va vaŝfŝfŝfŝfıñda maıñda maıñda maıñda maŝŝŝŝārif eyleye ārif eyleye ārif eyleye ārif eyleye     
                                    YoYoYoYoĥsa ĥsa ĥsa ĥsa ģisset eylemez ģisset eylemez ģisset eylemez ģisset eylemez şşşşā‘ir nijādā‘ir nijādā‘ir nijādā‘ir nijād----ı rı rı rı rūzgār ūzgār ūzgār ūzgār     
    
25252525 SerSerSerSer----bebebebe----ceybceybceybceyb----i fikr ile cūyān olup eyler iken i fikr ile cūyān olup eyler iken i fikr ile cūyān olup eyler iken i fikr ile cūyān olup eyler iken     
                                    ‘Abd‘Abd‘Abd‘Abd----ı dergı dergı dergı dergāhāhāhāhıñ Ferídiñ iftiıñ Ferídiñ iftiıñ Ferídiñ iftiıñ Ferídiñ iftiķādķādķādķād----ı rı rı rı rūzgārūzgārūzgārūzgār    
    
26262626 ĤĤĤĤāšāšāšāšıra geldi o dem tıra geldi o dem tıra geldi o dem tıra geldi o dem tārārārārííííĥĥĥĥ----i tāmi tāmi tāmi tām----ı mevlidi ı mevlidi ı mevlidi ı mevlidi     
                                    Neş’eNeş’eNeş’eNeş’etttt----i Sulšān Süleymān nāmi Sulšān Süleymān nāmi Sulšān Süleymān nāmi Sulšān Süleymān nām----ı dı dı dı dādādādād----ı rı rı rı rūzgār ūzgār ūzgār ūzgār     
    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1232 1232 1232 1232 / m. 1818/ m. 1818/ m. 1818/ m. 1818    
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5656565669696969    
Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / Me fā ‘íííí lün 

              .    -    -    -       .    -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
      
1    1    1    1    FerídFerídFerídFerídā ēā ēā ēā ēooooġdġdġdġdı birden göı birden göı birden göı birden göñlüme tñlüme tñlüme tñlüme tārārārārííííĥĥĥĥ----i míli míli míli mílādādādādıııı    
                        SipihrSipihrSipihrSipihr----i devletiñ Si devletiñ Si devletiñ Si devletiñ Sulšān Süleymān oldulšān Süleymān oldulšān Süleymān oldulšān Süleymān oldı nev mı nev mı nev mı nev māhāhāhāhıııı    
    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1232123212321232 / m. 1818 / m. 1818 / m. 1818 / m. 1818    
    

5757575770707070    
TārTārTārTārííííĥĥĥĥ----i Míli Míli Míli Mílādādādād    

Müs tef ‘i lün / müs tef ‘i lün / müs tef ‘i lün / müs tef ‘i lün 
                _   _   .   _          _    _    .   _        _   _    .   _        _    _   .   _  
 
1111 İrdi sürİrdi sürİrdi sürİrdi sürūrūrūrūr----ı nı nı nı nāgehān oldāgehān oldāgehān oldāgehān oldı zihí hengı zihí hengı zihí hengı zihí hengāmāmāmām----ı sı sı sı sūrūrūrūr    
                                    ĶĶĶĶıldı cihıldı cihıldı cihıldı cihānānānānı şı şı şı şādmān berādmān berādmān berādmān ber----vefķvefķvefķvefķ----i dili dili dili dil----ĥĥĥĥˇāhˇāhˇāhˇāh----ı sürı sürı sürı sürūrūrūrūr    
    
2222 BezmBezmBezmBezm----i neşi neşi neşi neşāšāšāšāš----efzāefzāefzāefzā----yı dil şevyı dil şevyı dil şevyı dil şevķ cihānķ cihānķ cihānķ cihān----ārāārāārāārā----yı dilyı dilyı dilyı dil    
                                    ĒĒĒĒoldı feraoldı feraoldı feraoldı feraģ mģ mģ mģ mínínínínārārārār----ı dil ol rütbe ‘ı dil ol rütbe ‘ı dil ol rütbe ‘ı dil ol rütbe ‘ālem pür ģuālem pür ģuālem pür ģuālem pür ģubūrbūrbūrbūr    
    
3333 ĤumĤumĤumĤum----hānehānehānehāne----i dilden o dem nūi dilden o dem nūi dilden o dem nūi dilden o dem nūş eyledim bir cş eyledim bir cş eyledim bir cş eyledim bir cām hem ām hem ām hem ām hem     
                                    Ammā ne cāmAmmā ne cāmAmmā ne cāmAmmā ne cām----ı pürı pürı pürı pür    himem eyler derūnhimem eyler derūnhimem eyler derūnhimem eyler derūnıııı    ġarġarġarġarķķķķ----ı nı nı nı nūrūrūrūr    
    
4444 Ol nOl nOl nOl nūr kūr kūr kūr kím Maím Maím Maím Maģmūd ģmūd ģmūd ģmūd ĤĤĤĤān źātān źātān źātān źāt----ı hümı hümı hümı hümāyūnāyūnāyūnāyūnıııı hemān hemān hemān hemān    
                                    MaģbūbMaģbūbMaģbūbMaģbūb----ı ı ı ı ķalbü’lķalbü’lķalbü’lķalbü’l----ins ü cān sermāyeins ü cān sermāyeins ü cān sermāyeins ü cān sermāye----i bezmi bezmi bezmi bezm----i dühūr i dühūr i dühūr i dühūr     
    
5555 Ya‘ni o nūrYa‘ni o nūrYa‘ni o nūrYa‘ni o nūr----ı feyı feyı feyı feyżżżż----i Ģaķ i Ģaķ i Ģaķ i Ģaķ ŝulbŝulbŝulbŝulb----ı şehíden ı şehíden ı şehíden ı şehíden oldı şaoldı şaoldı şaoldı şaķķķķķķķķ    
                                    ĢĢĢĢıfıfıfıfž eylesün Rab milleti çeşmž eylesün Rab milleti çeşmž eylesün Rab milleti çeşmž eylesün Rab milleti çeşm----i ģasūdān ola kör i ģasūdān ola kör i ģasūdān ola kör i ģasūdān ola kör     
    
6666 Ol mašla‘Ol mašla‘Ol mašla‘Ol mašla‘----ıııı nūr nūr nūr nūr----ı ı ı ı ĤuĤuĤuĤudā dünyāydā dünyāydā dünyāydā dünyāyı ı ı ı ķķķķıldı pür ıldı pür ıldı pür ıldı pür żiyāżiyāżiyāżiyā    
                                    Teşrífine dídeTeşrífine dídeTeşrífine dídeTeşrífine díde----küşküşküşküşā olmuā olmuā olmuā olmuşdı ‘şdı ‘şdı ‘şdı ‘ālemālemālemālem----i bíi bíi bíi bí----ģużūrģużūrģużūrģużūr    
    
7777 Ģamd olsun ol AllāhĢamd olsun ol AllāhĢamd olsun ol AllāhĢamd olsun ol Allāhıma bir dıma bir dıma bir dıma bir dāāāāĥĥĥĥi virdi şi virdi şi virdi şi virdi şāhāhāhāhıma ıma ıma ıma     
                                    ŞehzŞehzŞehzŞehzādeādeādeāde----i nevi nevi nevi nev----māhmāhmāhmāhıma şıma şıma şıma şāyān diseāyān diseāyān diseāyān disem āyātm āyātm āyātm āyāt----ı nı nı nı nūrūrūrūr    
    
8888 Yā Rab beYā Rab beYā Rab beYā Rab be----ģaķķģaķķģaķķģaķķ----ı nı nı nı nūrūrūrūr----ı pı pı pı pāk olsun ‘adūsāk olsun ‘adūsāk olsun ‘adūsāk olsun ‘adūsıııı ç ç ç çāk āk āk āk ççççāk āk āk āk     
                                    NeclNeclNeclNecl----i necíli feyżi necíli feyżi necíli feyżi necíli feyż----nāk itdināk itdināk itdināk itdikçe kçe kçe kçe ŝulbüñden ŝulbüñden ŝulbüñden ŝulbüñden žuhūržuhūržuhūržuhūr    

                                                 
69 M56: 13b Y 
70 M57: 13b Y 
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9999 Ģaķdan o Ģaķdan o Ģaķdan o Ģaķdan o şşşşāhāhāhāh----ı pürı pürı pürı pür----himem her bir ķula maģżhimem her bir ķula maģżhimem her bir ķula maģżhimem her bir ķula maģż----ı kerem ı kerem ı kerem ı kerem     
                                    Hep sāyesinde muHep sāyesinde muHep sāyesinde muHep sāyesinde muġtenim bġtenim bġtenim bġtenim bār uār uār uār u gedā  gedā  gedā  gedā vüvüvüvü bí bí bí bí----şu‘şu‘şu‘şu‘ūrūrūrūr    
    
10101010 Kimdir du‘ā itmez aKimdir du‘ā itmez aKimdir du‘ā itmez aKimdir du‘ā itmez aña kña kña kña kāfir āfir āfir āfir meger bímeger bímeger bímeger bí----dín ola dín ola dín ola dín ola     
                                    Mü’min muvaģģid dāimā herMü’min muvaģģid dāimā herMü’min muvaģģid dāimā herMü’min muvaģģid dāimā her ān u ān u ān u ān u dem itmez ķu dem itmez ķu dem itmez ķu dem itmez ķuŝŝŝŝūr ūr ūr ūr     
    
11111111 Yā Rab o Yā Rab o Yā Rab o Yā Rab o şşşşāhāhāhāh----ı pürı pürı pürı pür----‘ašā ķ‘ašā ķ‘ašā ķ‘ašā ķılsun serírinde ılsun serírinde ılsun serírinde ılsun serírinde ŝafŝafŝafŝafāāāā    
                                    TevfíTevfíTevfíTevfíķa mažhar olana ķķa mažhar olana ķķa mažhar olana ķķa mažhar olana ķıldııldııldııldıķķķķça tedbírça tedbírça tedbírça tedbír----i umūri umūri umūri umūr    
    
12121212 Vasfıñda ol şVasfıñda ol şVasfıñda ol şVasfıñda ol şāhāhāhāh----ı güzín şı güzín şı güzín şı güzín şā‘irleri eyler ģazā‘irleri eyler ģazā‘irleri eyler ģazā‘irleri eyler ģazín ín ín ín     
                                    Her bir sözi dürr [ü] siHer bir sözi dürr [ü] siHer bir sözi dürr [ü] siHer bir sözi dürr [ü] simín olsa yine eyler mín olsa yine eyler mín olsa yine eyler mín olsa yine eyler ķuķuķuķuŝŝŝŝūrūrūrūr    
    
13131313 ĢaķkĢaķkĢaķkĢaķk----ı edı edı edı edāāāā----yı myı myı myı midģatin itdiidģatin itdiidģatin itdiidģatin itdikçe kçe kçe kçe ĥĥĥĥāme riķķatināme riķķatināme riķķatināme riķķatin    
                                    Ŝarf itse vŜarf itse vŜarf itse vŜarf itse vārid himmetin elbetde ‘acz eyler žuhūrārid himmetin elbetde ‘acz eyler žuhūrārid himmetin elbetde ‘acz eyler žuhūrārid himmetin elbetde ‘acz eyler žuhūr    
    
14141414 Ancaķ du‘āAncaķ du‘āAncaķ du‘āAncaķ du‘ā----yı pír yyı pír yyı pír yyı pír yā maā maā maā maĥŝĥŝĥŝĥŝūūūūŝŝŝŝ----ıııı bendeñdir şeh bendeñdir şeh bendeñdir şeh bendeñdir şehā ā ā ā     
                                    Tā kim nefes āTā kim nefes āTā kim nefes āTā kim nefes āĥĥĥĥırırırır ola ķābil degil itmek ķu ola ķābil degil itmek ķu ola ķābil degil itmek ķu ola ķābil degil itmek ķuŝŝŝŝūr ūr ūr ūr     
    
15151515 Virsün Virsün Virsün Virsün ĤudĤudĤudĤudā ‘ömrā ‘ömrā ‘ömrā ‘ömr----i ‘ii ‘ii ‘ii ‘iyed ķyed ķyed ķyed ķılsun ılsun ılsun ılsun ŝafŝafŝafŝafānānānānı lı lı lı lāāāā----yu‘addyu‘addyu‘addyu‘add    
                                    CündCündCündCünd----i i i i melā’ik bmelā’ik bmelā’ik bmelā’ik bíííí----‘adūd imdād ide nezd‘adūd imdād ide nezd‘adūd imdād ide nezd‘adūd imdād ide nezdík uík uík uík u dūr  dūr  dūr  dūr     
    
16161616 Her bir nefes aldıHer bir nefes aldıHer bir nefes aldıHer bir nefes aldıķķķķça sen bezmça sen bezmça sen bezmça sen bezm----i vücūdui vücūdui vücūdui vücūduñ ola şen ñ ola şen ñ ola şen ñ ola şen     
                                    ‘Ālemde ol ‘Ālemde ol ‘Ālemde ol ‘Ālemde ol ŝŝŝŝāāāāġ u esen ġam görme tġ u esen ġam görme tġ u esen ġam görme tġ u esen ġam görme tā meddüā meddüā meddüā meddü’l’l’l’l----duhūr duhūr duhūr duhūr     
    
17171717 ŞŞŞŞāhāhāhāhım ile şehzım ile şehzım ile şehzım ile şehzādeler dünyāya virsün zādeler dünyāya virsün zādeler dünyāya virsün zādeler dünyāya virsün zíb ü fer íb ü fer íb ü fer íb ü fer     
                                    OlsuOlsuOlsuOlsun cihāna sern cihāna sern cihāna sern cihāna ser----tetetete----ser feyżser feyżser feyżser feyż----i i i i ĤudĤudĤudĤudāāāādan neşrdan neşrdan neşrdan neşr----i nūri nūri nūri nūr    
    
18181818 TaTaTaTaŝdí‘ŝdí‘ŝdí‘ŝdí‘----i ser itdüñ medíd desti ser itdüñ medíd desti ser itdüñ medíd desti ser itdüñ medíd dest----i du‘āyi du‘āyi du‘āyi du‘āyı aç Ferídı aç Ferídı aç Ferídı aç Feríd    
                                    ĶĶĶĶılsın ılsın ılsın ılsın ĤuĤuĤuĤudā ‘ömrin mezdā ‘ömrin mezdā ‘ömrin mezdā ‘ömrin mezíd endíd endíd endíd endūh ü ūh ü ūh ü ūh ü ġamdan ola dġamdan ola dġamdan ola dġamdan ola dūrūrūrūr    
    
19191919 TārTārTārTārííííĥim oldĥim oldĥim oldĥim oldı hepı hepı hepı hep du‘ā ammā du‘ā i du‘ā ammā du‘ā i du‘ā ammā du‘ā i du‘ā ammā du‘ā içre śençre śençre śençre śenā ā ā ā     
                                    DāDāDāDā’’’’im du‘ā lāzim du‘ā lāzim du‘ā lāzim du‘ā lāzım aña şevım aña şevım aña şevım aña şevķķķķ----ile ‘ālem ide sūr ile ‘ālem ide sūr ile ‘ālem ide sūr ile ‘ālem ide sūr     
    
20202020 TebşíTebşíTebşíTebşírrrr----i tāri tāri tāri tārííííĥ eyledik bir bir cihĥ eyledik bir bir cihĥ eyledik bir bir cihĥ eyledik bir bir cihāna söyledik āna söyledik āna söyledik āna söyledik     
                                    ŞehzŞehzŞehzŞehzāde Sulšān Aģmedāde Sulšān Aģmedāde Sulšān Aģmedāde Sulšān Aģmediñ oldı iñ oldı iñ oldı iñ oldı ķudūmķudūmķudūmķudūmı dehre sı dehre sı dehre sı dehre sūr ūr ūr ūr     
    
                             h. 1234 / m. 1819                             h. 1234 / m. 1819                             h. 1234 / m. 1819                             h. 1234 / m. 1819    
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5858585871717171    
TārTārTārTārííííĥĥĥĥ----i Míli Míli Míli Mílādādādād    

Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                          .   .   _   _       .    .  _  _      .   .   _  _       .   .   _ 
    
1111 ŞŞŞŞāhāhāhāh----ı iı iı iı iķlķlķlķlímímímím----i cihān māliki cihān māliki cihān māliki cihān mālik----i mülki mülki mülki mülk----i ‘irfāni ‘irfāni ‘irfāni ‘irfān    
                                    ĤĤĤĤānānānān----ı ı ı ı MaģmūdMaģmūdMaģmūdMaģmūd----ı zamı zamı zamı zamān sāyeān sāyeān sāyeān sāye----i Mevlāi Mevlāi Mevlāi Mevlā----yı ayı ayı ayı aģad ģad ģad ģad     
    
2222 ŹātŹātŹātŹātını ını ını ını ģażretģażretģażretģażret----i Ģaķ ‘āleme ķi Ģaķ ‘āleme ķi Ģaķ ‘āleme ķi Ģaķ ‘āleme ķılmış me’vılmış me’vılmış me’vılmış me’vāāāā    
                                    Níce bíNíce bíNíce bíNíce bí----vāyelerin pāyesin eyler ezyedvāyelerin pāyesin eyler ezyedvāyelerin pāyesin eyler ezyedvāyelerin pāyesin eyler ezyed    
    
3333 İşte ezİşte ezİşte ezİşte ez----cümle bcümle bcümle bcümle beeeenim gibi bir ední nim gibi bir ední nim gibi bir ední nim gibi bir ední ķulunķulunķulunķulunıııı        
                                    İ‘tibİ‘tibİ‘tibİ‘tibārārārār----ı nigehi eyledi iı nigehi eyledi iı nigehi eyledi iı nigehi eyledi iģyāģyāģyāģyā----yı meded yı meded yı meded yı meded     
    
4444 ĤĤĤĤˇacegān zümresine emr idüp ibtidā elˇacegān zümresine emr idüp ibtidā elˇacegān zümresine emr idüp ibtidā elˇacegān zümresine emr idüp ibtidā el----ģaķģaķģaķģaķ    
                                    PāyePāyePāyePāye----dārdārdārdāríííí----i süvāri süvāri süvāri süvārıyla nıyla nıyla nıyla nola olsam şed ola olsam şed ola olsam şed ola olsam şed     
    
5555 ĤorasĤorasĤorasĤorasānānānāníyi íyi íyi íyi ģużūrunda reģużūrunda reģużūrunda reģużūrunda re’’’’ísü’lísü’lísü’lísü’l----küttābküttābküttābküttāb    
                                    FarķFarķFarķFarķ----ı nı nı nı nāāāā----çízde ilçízde ilçízde ilçízde ilķā ile oldum sermed ķā ile oldum sermed ķā ile oldum sermed ķā ile oldum sermed     
    
6666 Ĥil‘Ĥil‘Ĥil‘Ĥil‘atatatat----i fāi fāi fāi fāĥire giydirdi ĥire giydirdi ĥire giydirdi ĥire giydirdi ģużūrunda o dem ģużūrunda o dem ģużūrunda o dem ģużūrunda o dem     
                                    ŜadrŜadrŜadrŜadr----ı ‘ı ‘ı ‘ı ‘ālālālālí didi olduñ hele ehlí didi olduñ hele ehlí didi olduñ hele ehlí didi olduñ hele ehl----i mesned i mesned i mesned i mesned     
    
7777 Bu ‘ināyetle ķuluBu ‘ināyetle ķuluBu ‘ināyetle ķuluBu ‘ināyetle ķuluñ hemserñ hemserñ hemserñ hemser----i gerdūn oldum i gerdūn oldum i gerdūn oldum i gerdūn oldum     
                                    Nola faNola faNola faNola faĥr eyler isem elde ruĥr eyler isem elde ruĥr eyler isem elde ruĥr eyler isem elde ru’ūs old’ūs old’ūs old’ūs oldı sened ı sened ı sened ı sened     
    
8888 ĶuluĶuluĶuluĶuluñ endíşeñ endíşeñ endíşeñ endíşe----i icrāi icrāi icrāi icrā----yı teşekkürde iken yı teşekkürde iken yı teşekkürde iken yı teşekkürde iken     
                                    Atılan topAtılan topAtılan topAtılan top----ı vilı vilı vilı vilādet ādet ādet ādet didi bir ehldidi bir ehldidi bir ehldidi bir ehl----i i i i ĥĥĥĥıredıredıredıred    
    
9999 Aldım ol dem elime Aldım ol dem elime Aldım ol dem elime Aldım ol dem elime ĥĥĥĥāmeāmeāmeāme----i midģati midģati midģati midģat----ĥĥĥĥˇanˇanˇanˇanıııı    
                                    Başladım eylemege cümleBaşladım eylemege cümleBaşladım eylemege cümleBaşladım eylemege cümle----i tāri tāri tāri tārííííĥi ‘adad ĥi ‘adad ĥi ‘adad ĥi ‘adad     
    
10101010 PürPürPürPür----šanín itdi hele mevlidi gšanín itdi hele mevlidi gšanín itdi hele mevlidi gšanín itdi hele mevlidi gūūūūşşşş----ı dehriı dehriı dehriı dehri    
                                        İki ‘İki ‘İki ‘İki ‘ālem yeālem yeālem yeālem yeñiden buldı ñiden buldı ñiden buldı ñiden buldı ģayātģayātģayātģayāt----ı sermedı sermedı sermedı sermed    
    
11111111 MüjdeMüjdeMüjdeMüjde----i nui nui nui nuŝrete dŝrete dŝrete dŝrete dāl oldāl oldāl oldāl oldı anıñ mílı anıñ mílı anıñ mílı anıñ mílādādādādıııı    
                                    NāmNāmNāmNām----ı sı sı sı sāmāmāmāmísi sezísi sezísi sezísi sezā olmaā olmaā olmaā olmaġa hemġa hemġa hemġa hem----nāmnāmnāmnām----ı ced ı ced ı ced ı ced     
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12121212 Sezā FerSezā FerSezā FerSezā Feríd bu tíd bu tíd bu tíd bu tārārārārííííĥĥĥĥ----i mevlidi olsa i mevlidi olsa i mevlidi olsa i mevlidi olsa     
                                    Cihāna geldi Cihāna geldi Cihāna geldi Cihāna geldi Ĥadícem bir ismi de Ĥadícem bir ismi de Ĥadícem bir ismi de Ĥadícem bir ismi de ĢüsnāĢüsnāĢüsnāĢüsnā    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1231123112311231 / m. 1816 / m. 1816 / m. 1816 / m. 1816        
        
                                                                                                                                                                                                                                                    5959595972727272    

Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                           .   .   _   _     .   .   _   _       .  .   _    _      .   .   _ 
1111 Dilerim silsileDilerim silsileDilerim silsileDilerim silsile----i źāti źāti źāti źāt----ı hümı hümı hümı hümāyūnuāyūnuāyūnuāyūnuñ ide ñ ide ñ ide ñ ide     
                                    GerdenGerdenGerdenGerden----i ‘āleme zinci ‘āleme zinci ‘āleme zinci ‘āleme zincírírírír----i zeri zeri zeri zer----āsā mümted āsā mümted āsā mümted āsā mümted     
    
2222 KāfirKāfirKāfirKāfir----i ni‘met olur saña du‘i ni‘met olur saña du‘i ni‘met olur saña du‘i ni‘met olur saña du‘ā eylemeyen ā eylemeyen ā eylemeyen ā eylemeyen     
                                    İ‘tiİ‘tiİ‘tiİ‘tiķādķādķādķādımda hele ölme gibidir mürted ımda hele ölme gibidir mürted ımda hele ölme gibidir mürted ımda hele ölme gibidir mürted     
    
3333 Beni sen vāBeni sen vāBeni sen vāBeni sen vāŝŝŝŝılılılıl----ı serı serı serı ser----menzilmenzilmenzilmenzil----i āmāl itdii āmāl itdii āmāl itdii āmāl itdiñ ñ ñ ñ     
                                    Seni dilSeni dilSeni dilSeni dil----ĥĥĥĥˇahˇahˇahˇahına nına nına nına nā’il ide Mevlāā’il ide Mevlāā’il ide Mevlāā’il ide Mevlā----yı yı yı yı ŝamed ŝamed ŝamed ŝamed     
    
4444 Ķalbin āyĶalbin āyĶalbin āyĶalbin āyínesine her ne ki ‘aks eyler ise ínesine her ne ki ‘aks eyler ise ínesine her ne ki ‘aks eyler ise ínesine her ne ki ‘aks eyler ise     
                                    HepHepHepHep vücūda gelüp Allah vire ‘ömr vücūda gelüp Allah vire ‘ömr vücūda gelüp Allah vire ‘ömr vücūda gelüp Allah vire ‘ömr----i iyedi iyedi iyedi iyed    
    
5555 Soķmaya źerre kadar gSoķmaya źerre kadar gSoķmaya źerre kadar gSoķmaya źerre kadar göñlüniöñlüniöñlüniöñlüni iģdāś iģdāś iģdāś iģdāś----ı ı ı ı ġumġumġumġumūmūmūmūm    
                                    Źevķ ü Źevķ ü Źevķ ü Źevķ ü şevşevşevşevķķķķıñ idemez dıñ idemez dıñ idemez dıñ idemez dād seniād seniād seniād seniñ Rabbñ Rabbñ Rabbñ Rabb----i aģadi aģadi aģadi aģad    
    
6666 ĶuluĶuluĶuluĶuluñ ñ ñ ñ āzād ķabūl eylemez öyle ķul kimāzād ķabūl eylemez öyle ķul kimāzād ķabūl eylemez öyle ķul kimāzād ķabūl eylemez öyle ķul kim    
                                    ‘Afv ķ‘Afv ķ‘Afv ķ‘Afv ķıl eyler isem bilmeyerek kıl eyler isem bilmeyerek kıl eyler isem bilmeyerek kıl eyler isem bilmeyerek kārārārār----ı bed ı bed ı bed ı bed     
    
7777 KiKiKiKimseye ģālim ifāde idemem sulšānmseye ģālim ifāde idemem sulšānmseye ģālim ifāde idemem sulšānmseye ģālim ifāde idemem sulšānımımımım    
                                    NažarNažarNažarNažar----ı merı merı merı merģametiģametiģametiģametiñden ñden ñden ñden ķulunķulunķulunķulunı eyleme reddı eyleme reddı eyleme reddı eyleme redd    
    
8888 DilerDilerDilerDilerim nezdim nezdim nezdim nezd----i hui hui hui humāyūnumāyūnumāyūnumāyūnuñ olup merñ olup merñ olup merñ olup merġġġġūbūbūbūbıııı    
                                    ĀferĀferĀferĀferín nušín nušín nušín nušķķķķıııına şna şna şna şāyeste olaydāyeste olaydāyeste olaydāyeste olaydım şım şım şım şāyedāyedāyedāyed    
    
9999 Geldi bir mıGeldi bir mıGeldi bir mıGeldi bir mıŝra‘ŝra‘ŝra‘ŝra‘----ı pı pı pı pākākākākízeízeízeíze----i tāri tāri tāri tārííííĥ Feríd ĥ Feríd ĥ Feríd ĥ Feríd     
                                    ĤĤĤĤāme yazāme yazāme yazāme yazınca ınca ınca ınca ķabūl eyledi šab‘ķabūl eyledi šab‘ķabūl eyledi šab‘ķabūl eyledi šab‘----ı erşed ı erşed ı erşed ı erşed     
    
10101010 SeSeSeSerrrr----i a‘dāsi a‘dāsi a‘dāsi a‘dāsı ı ı ı ķķķķılıçdan geçer inılıçdan geçer inılıçdan geçer inılıçdan geçer in----şşşşā’aā’aā’aā’a’’’’llahllahllahllah    
                                    NuNuNuNuŝrete ola sebeb maŝrete ola sebeb maŝrete ola sebeb maŝrete ola sebeb maķdemķdemķdemķdem----i sulšān Ai sulšān Ai sulšān Ai sulšān Aģmedģmedģmedģmed    
    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1237123712371237 / m. 1822 / m. 1822 / m. 1822 / m. 1822    
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6060606073737373    

TārTārTārTārííííĥĥĥĥ Berāy Berāy Berāy Berāy----ı Miftı Miftı Miftı Miftāģāģāģāģ----ı Medíneı Medíneı Medíneı Medíne    
Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 

                           .  .   _   _       .   .   _   _      .  .   _   _       .  .  _ 
 
1 Yine mir’āāāāt-ı dil-i şevķķķķıma ŝŝŝŝafvet geldi  
                                    ŠŠŠŠūšíšíšíší-i ššššab‘‘‘‘----ı suı suı suı suĥanĥanĥanĥan----pervere nevbet geldipervere nevbet geldipervere nevbet geldipervere nevbet geldi    
    
2222 Yine bir başYine bir başYine bir başYine bir başķa feraģ baķa feraģ baķa feraģ baķa feraģ başşşşķa ķa ķa ķa ŝafŝafŝafŝafā var elā var elā var elā var el----ģaķģaķģaķģaķ    
                                    ÇehreÇehreÇehreÇehre----i ‘āleme zi ‘āleme zi ‘āleme zi ‘āleme zírírírírā ki beā ki beā ki beā ki beşşşşāāāāşet geldi şet geldi şet geldi şet geldi     
    
3333 Esdi bir bādEsdi bir bādEsdi bir bādEsdi bir bād----ı tesellíı tesellíı tesellíı tesellí----i nesími nesími nesími nesím----i Bāri Bāri Bāri Bāríííí    
                                    Tā dimāTā dimāTā dimāTā dimāġġġġ----ı dilı dilı dilı dil----i i i i ġamġamġamġam----dídeye nükhet geldidídeye nükhet geldidídeye nükhet geldidídeye nükhet geldi    
    
4444 ÖylÖylÖylÖyle bir nükhete bir nükhete bir nükhete bir nükhet----i šāķati šāķati šāķati šāķat----şikşikşikşikenenenen----i āhū kii āhū kii āhū kii āhū kimmmm    
                                    BezmBezmBezmBezm----i ünsi ünsi ünsi üns----i ģaremi ģaremi ģaremi ģarem----i vui vui vui vuŝlata zínet geldi ŝlata zínet geldi ŝlata zínet geldi ŝlata zínet geldi     
    
5555 Öyle bir zínetÖyle bir zínetÖyle bir zínetÖyle bir zínet----i seri seri seri ser----meclismeclismeclismeclis----i i i i ķķķķābe ķavseynābe ķavseynābe ķavseynābe ķavseyn74747474    
                                    ‘Arş ü kürsí aña na‘leyn‘Arş ü kürsí aña na‘leyn‘Arş ü kürsí aña na‘leyn‘Arş ü kürsí aña na‘leyn----i ferāi ferāi ferāi ferāġat geldi ġat geldi ġat geldi ġat geldi     
    
6666 ÖyÖyÖyÖyle bir fārile bir fārile bir fārile bir fāriġġġġ----i na‘leyni na‘leyni na‘leyni na‘leyn----i cihān ui cihān ui cihān ui cihān u ‘uķbā ‘uķbā ‘uķbā ‘uķbā    
                                    ZíverZíverZíverZíver----i  i  i  i  sümme denāsümme denāsümme denāsümme denā    75757575 mažhar mažhar mažhar mažhar----ı rü’yet geldi ı rü’yet geldi ı rü’yet geldi ı rü’yet geldi     
    
7777 Öyle bir mažharÖyle bir mažharÖyle bir mažharÖyle bir mažhar----ı rü’yet ki melı rü’yet ki melı rü’yet ki melı rü’yet ki melā‘ik ģayrānā‘ik ģayrānā‘ik ģayrānā‘ik ģayrān    
                                        LLLLíííí---- ma’a’llāh serā ma’a’llāh serā ma’a’llāh serā ma’a’llāh serā----perdeperdeperdeperde----i vaģdet geldii vaģdet geldii vaģdet geldii vaģdet geldi    
    
8888 Öyle bir perdeÖyle bir perdeÖyle bir perdeÖyle bir perde----i vaģdet ki bilāi vaģdet ki bilāi vaģdet ki bilāi vaģdet ki bilā----keyf ü kem keyf ü kem keyf ü kem keyf ü kem     
                                    ÇeşmÇeşmÇeşmÇeşm----i i i i māmāmāmā----zāzāzāzāġġġġınaınaınaına    76767676nūrnūrnūrnūr----ı aı aı aı aģadiyyet geldiģadiyyet geldiģadiyyet geldiģadiyyet geldi    
    
9999 Öyle nūrÖyle nūrÖyle nūrÖyle nūr----ı aı aı aı aģadiyyet ki idüp müstaģadiyyet ki idüp müstaģadiyyet ki idüp müstaģadiyyet ki idüp müstaġraġraġraġraķ ķ ķ ķ     
                                    ‘Arż‘Arż‘Arż‘Arż----ı dídı dídı dídı dídārārārāríííí içün mašlab içün mašlab içün mašlab içün mašlab----ı ı ı ı ģażret geldiģażret geldiģażret geldiģażret geldi    
    
    

                                                 
73 M60: 14a Y 
74 “ķābe ķavseyn” ifadesi Kur’ānķābe ķavseyn” ifadesi Kur’ānķābe ķavseyn” ifadesi Kur’ānķābe ķavseyn” ifadesi Kur’ān----ı Kerím’de 53. sı Kerím’de 53. sı Kerím’de 53. sı Kerím’de 53. sūre olan Necm Sūresinin 9. āyetinde geūre olan Necm Sūresinin 9. āyetinde geūre olan Necm Sūresinin 9. āyetinde geūre olan Necm Sūresinin 9. āyetinde geçmektedir.çmektedir.çmektedir.çmektedir.Āyetin Āyetin Āyetin Āyetin 

anlamı şöyledir:O kadar ki(birleştirilmiş) iki yay aranlamı şöyledir:O kadar ki(birleştirilmiş) iki yay aranlamı şöyledir:O kadar ki(birleştirilmiş) iki yay aranlamı şöyledir:O kadar ki(birleştirilmiş) iki yay arası kadar,hatta daha da yakın oldu.ası kadar,hatta daha da yakın oldu.ası kadar,hatta daha da yakın oldu.ası kadar,hatta daha da yakın oldu. 
75 “sümme dena” yine Necm Sūūūūresinin 8.āāāāyetinde şöyle yer almaktadır.“Sonra (Muhammed’e) 
yaklaştı,derken daha da yaklaştı.” 
76 “Māāāā-zāāāāġ” Necm Sġ” Necm Sġ” Necm Sġ” Necm Sūresinin 17.āyetinde ūresinin 17.āyetinde ūresinin 17.āyetinde ūresinin 17.āyetinde şöyle yer almaktadır.“Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı.”şöyle yer almaktadır.“Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı.”şöyle yer almaktadır.“Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı.”şöyle yer almaktadır.“Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı.” 
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10101010 Öyle [bir] mašlabÖyle [bir] mašlabÖyle [bir] mašlabÖyle [bir] mašlab----ı a‘lı a‘lı a‘lı a‘lāāāā----yı mayı mayı mayı maķāmķāmķāmķām----ı vuı vuı vuı vuŝlat ŝlat ŝlat ŝlat     
                                    Ki vücudı sebebKi vücudı sebebKi vücudı sebebKi vücudı sebeb----i ‘ālemi ‘ālemi ‘ālemi ‘ālem----i i i i ĥilĥilĥilĥilķat geldi ķat geldi ķat geldi ķat geldi     
    
11111111 Ya‘ni sulšānYa‘ni sulšānYa‘ni sulšānYa‘ni sulšān----ı rüsı rüsı rüsı rüsül rehberül rehberül rehberül rehber----i nezdíki nezdíki nezdíki nezdík----i sebeli sebeli sebeli sebel    
                                    ZíverZíverZíverZíver----i bezmi bezmi bezmi bezm----i göñül ni göñül ni göñül ni göñül nūrūrūrūr----ı hidı hidı hidı hidāyet geldiāyet geldiāyet geldiāyet geldi    
    
12121212 PertevPertevPertevPertev----i nūri nūri nūri nūr----ı Muı Muı Muı Muģammed virüp āfāķa żiyā ģammed virüp āfāķa żiyā ģammed virüp āfāķa żiyā ģammed virüp āfāķa żiyā     
                                    FelekFelekFelekFelek----i ‘āleme ol mihri ‘āleme ol mihri ‘āleme ol mihri ‘āleme ol mihr----i ģaķi ģaķi ģaķi ģaķííííķat geldiķat geldiķat geldiķat geldi    
    
13131313 NūrNūrNūrNūr----ı teşrífi ı teşrífi ı teşrífi ı teşrífi ŝalup pertevini ekvŝalup pertevini ekvŝalup pertevini ekvŝalup pertevini ekvāna āna āna āna     
                                    ŽulmŽulmŽulmŽulm----i küfri giderüp Ģaķķa išā‘at geldii küfri giderüp Ģaķķa išā‘at geldii küfri giderüp Ģaķķa išā‘at geldii küfri giderüp Ģaķķa išā‘at geldi    
    
14141414 EmrEmrEmrEmr----i perhāi perhāi perhāi perhāşde bşde bşde bşde bāāāā----vāsvāsvāsvāsıšaıšaıšaıša----i firķati firķati firķati firķatıııı    
                                    BārgāhBārgāhBārgāhBārgāh----ı ı ı ı ģaremģaremģaremģarem----i Ģaķdan icāzet geldii Ģaķdan icāzet geldii Ģaķdan icāzet geldii Ģaķdan icāzet geldi    
    
15151515 EhlEhlEhlEhl----i İsli İsli İsli İslāmaāmaāmaāma gelüp ‘izzet gelüp ‘izzet gelüp ‘izzet gelüp ‘izzet----i istími istími istími istímānānānānıııı    
                                    RezmRezmRezmRezm----i küffār iderek ümmete keśret geldii küffār iderek ümmete keśret geldii küffār iderek ümmete keśret geldii küffār iderek ümmete keśret geldi    
    
16161616 Ümmete lāzÜmmete lāzÜmmete lāzÜmmete lāzım olan dergehine ım olan dergehine ım olan dergehine ım olan dergehine ĥĥĥĥıdmetdirıdmetdirıdmetdirıdmetdir    
                                    ‘Abd‘Abd‘Abd‘Abd----ı ı ı ı ĥĥĥĥāāāāŝŝŝŝānānānānına bu elzemına bu elzemına bu elzemına bu elzem----i zimmet geldi i zimmet geldi i zimmet geldi i zimmet geldi     
    
17171717 İntisİntisİntisİntisābābābāb----ı derı derı derı der----i vālāi vālāi vālāi vālā----yı nayı nayı nayı naŝíbŝíbŝíbŝíb----ārāsārāsārāsārāsıııı    
                                    MavMavMavMavŝŝŝŝılılılıl----i rütbei rütbei rütbei rütbe----i dergāhi dergāhi dergāhi dergāh----ı kerı kerı kerı kerāmet geldiāmet geldiāmet geldiāmet geldi    
    
18181818 PādPādPādPādşşşşāāāāhāhāhāhāna da ıšlna da ıšlna da ıšlna da ıšlāķāķāķāķ----ı ‘adı ‘adı ‘adı ‘adālet ālet ālet ālet müşkilmüşkilmüşkilmüşkil        
                                    Gerçi hepGerçi hepGerçi hepGerçi hep sā‘ sā‘ sā‘ sā‘íííí----i icrāi icrāi icrāi icrā----yı şer‘iyyet geldiyı şer‘iyyet geldiyı şer‘iyyet geldiyı şer‘iyyet geldi    
    
19191919 Bir kılı kırk yara icrBir kılı kırk yara icrBir kılı kırk yara icrBir kılı kırk yara icrāāāā----yı yı yı yı ģaķģaķģaķģaķííííķatde budurķatde budurķatde budurķatde budur    
                                    ŞŞŞŞāha āha āha āha şşşşāyan sülūk öyle šarafiyyet geldi āyan sülūk öyle šarafiyyet geldi āyan sülūk öyle šarafiyyet geldi āyan sülūk öyle šarafiyyet geldi     
    
20202020 Ki ola her bir umūrKi ola her bir umūrKi ola her bir umūrKi ola her bir umūrıııında muvaffaķ znda muvaffaķ znda muvaffaķ znda muvaffaķ zírírírírā ā ā ā     
                                    ĶĶĶĶııııŝŝaŝŝaŝŝaŝŝa----i Şi Şi Şi Şāhāhāhāh----ı ‘Ömer mı ‘Ömer mı ‘Ömer mı ‘Ömer mūcibūcibūcibūcib----i dehşi dehşi dehşi dehşet geldiet geldiet geldiet geldi    
    
21212121 Diķķat oldur ki tecessüs ide her bir kārDiķķat oldur ki tecessüs ide her bir kārDiķķat oldur ki tecessüs ide her bir kārDiķķat oldur ki tecessüs ide her bir kārı ı ı ı     
                                    Müslim ü kāfir eger cümle vedMüslim ü kāfir eger cümle vedMüslim ü kāfir eger cümle vedMüslim ü kāfir eger cümle vedí‘at geldií‘at geldií‘at geldií‘at geldi    
    
22222222 ŞübhesizŞübhesizŞübhesizŞübhesiz böyle gerek ise de ģamdu’ böyle gerek ise de ģamdu’ böyle gerek ise de ģamdu’ böyle gerek ise de ģamdu’lililili’llā’llā’llā’llāhhhh    
                                    Öyle bir şÖyle bir şÖyle bir şÖyle bir şāhāhāhāh----ı ı ı ı ĥulĥulĥulĥulūūūūŝŝŝŝ----āvere nevbet geldiāvere nevbet geldiāvere nevbet geldiāvere nevbet geldi    
    
    



 

 

82 

23232323 Şükr ü Şükr ü Şükr ü Şükr ü ģamd olsun ilāhģamd olsun ilāhģamd olsun ilāhģamd olsun ilāhí saña yüz biñ kerreí saña yüz biñ kerreí saña yüz biñ kerreí saña yüz biñ kerre    
                                    Ģaķ Ģaķ Ģaķ Ģaķ şüküşüküşüküşüküririririnde hezār ‘acz ile zillet geldi nde hezār ‘acz ile zillet geldi nde hezār ‘acz ile zillet geldi nde hezār ‘acz ile zillet geldi     
    
24242424 Bize irsāl idüp ol Bize irsāl idüp ol Bize irsāl idüp ol Bize irsāl idüp ol şşşşāhāhāhāh----ı kerı kerı kerı kerāmet cāhāmet cāhāmet cāhāmet cāhıııı    
                                    Lušf uLušf uLušf uLušf u iģsān iģsān iģsān iģsān----ı ı ı ı ĤudĤudĤudĤudā maģżā maģżā maģżā maģż----ı ‘inı ‘inı ‘inı ‘ināyet geldi āyet geldi āyet geldi āyet geldi     
    
25252525 ŹātŹātŹātŹāt----ı hemnı hemnı hemnı hemnāmāmāmām----ı resı resı resı resūl a‘kalūl a‘kalūl a‘kalūl a‘kal----ı aı aı aı aŝŝŝŝģābģābģābģāb----ı ‘uı ‘uı ‘uı ‘uķūlķūlķūlķūl    
                                    ĤĤĤĤānānānān----ı Maı Maı Maı Maģmūdģmūdģmūdģmūd----ı fuı fuı fuı fuģūl a‘lemģūl a‘lemģūl a‘lemģūl a‘lem----i devlet geldi i devlet geldi i devlet geldi i devlet geldi     
    
26262626 MažharMažharMažharMažhar----ı nı nı nı nūrūrūrūr----ı Mecíd aı Mecíd aı Mecíd aı Mecíd ažheržheržheržher----i ai ai ai aĥlĥlĥlĥlāķāķāķāķ----ı ı ı ı ĢamĢamĢamĢamídídídíd    
                                    VāriśVāriśVāriśVāriś----i sırri sırri sırri sırr----ı vaı vaı vaı vaģģģģíd ekmelíd ekmelíd ekmelíd ekmel----i síret geldi i síret geldi i síret geldi i síret geldi     
    
27272727 ŞŞŞŞāhāhāhāh----ı yektı yektı yektı yektāāāā----yı fünyı fünyı fünyı fünūn reūn reūn reūn reşkşkşkşk----i dili dili dili dil----i Eflāšūn i Eflāšūn i Eflāšūn i Eflāšūn     
                                    RehberRehberRehberRehber----i rāsti rāsti rāsti rāst----nümūn ehlnümūn ehlnümūn ehlnümūn ehl----i vilādet geldi i vilādet geldi i vilādet geldi i vilādet geldi     
    
28282828 O şehiñ O şehiñ O şehiñ O şehiñ ķandķandķandķand----i niyyāti niyyāti niyyāti niyyāt----ı suı suı suı suĥan lušfundanĥan lušfundanĥan lušfundanĥan lušfundan    
                                    ‘Adl ü dād‘Adl ü dād‘Adl ü dād‘Adl ü dādıyla femıyla femıyla femıyla fem----i ‘āleme leźźet geldi i ‘āleme leźźet geldi i ‘āleme leźźet geldi i ‘āleme leźźet geldi     
    
29292929 ĤaššĤaššĤaššĤašš----ı píı píı píı píşşşşāniāniāniāni----i ‘adlíi ‘adlíi ‘adlíi ‘adlí----i hümāyūnui hümāyūnui hümāyūnui hümāyūnuñdanñdanñdanñdan    
                                    Oķur erbābOķur erbābOķur erbābOķur erbāb----ı baı baı baı baŝíret ne ‘alŝíret ne ‘alŝíret ne ‘alŝíret ne ‘alāmet geldi āmet geldi āmet geldi āmet geldi     
    
30303030 EhlEhlEhlEhl----i dil olmasa olmazdı bu i dil olmasa olmazdı bu i dil olmasa olmazdı bu i dil olmasa olmazdı bu ĥĥĥĥıdmet ıdmet ıdmet ıdmet ķķķķısmet ısmet ısmet ısmet     
                                    Ģaķķ ‘adl üzre taĢaķķ ‘adl üzre taĢaķķ ‘adl üzre taĢaķķ ‘adl üzre tamām eyledi mām eyledi mām eyledi mām eyledi ĥĥĥĥıdmet geldiıdmet geldiıdmet geldiıdmet geldi    
    
31313131 Öyle bir Öyle bir Öyle bir Öyle bir ĥĥĥĥıdmetıdmetıdmetıdmet----i a‘lāi a‘lāi a‘lāi a‘lā----yı rıyı rıyı rıyı rıżāżāżāżā----yı yı yı yı ĢażretĢażretĢażretĢażret    
                                    Rāy u tedbRāy u tedbRāy u tedbRāy u tedbírírírír----i umūri umūri umūri umūrıııında inda inda inda iŝŝŝŝābet geldābet geldābet geldābet geldiiii    
    
32323232 ĤĤĤĤāric ezāric ezāric ezāric ez----aķl ü nihān rāy u verāaķl ü nihān rāy u verāaķl ü nihān rāy u verāaķl ü nihān rāy u verā----yı dyı dyı dyı dāniāniāniānişşşş    
                                    Hem kimes engüştHem kimes engüştHem kimes engüştHem kimes engüşt----dehendehendehendehen----vārvārvārvārí ‘usret geldi í ‘usret geldi í ‘usret geldi í ‘usret geldi     
    
33333333 Diñle taDiñle taDiñle taDiñle taķrķrķrķrír ideyim ír ideyim ír ideyim ír ideyim ĥĥĥĥıdmetıdmetıdmetıdmet----i maķbūli maķbūli maķbūli maķbūl----iiii şehí  şehí  şehí  şehí     
                                    Miśli mesbūķ degil dehre bu ģālet geldiMiśli mesbūķ degil dehre bu ģālet geldiMiśli mesbūķ degil dehre bu ģālet geldiMiśli mesbūķ degil dehre bu ģālet geldi    
    
34343434 ĤĤĤĤāricāricāricāricí kí kí kí kāfiri mel‘ūn Yezāfiri mel‘ūn Yezāfiri mel‘ūn Yezāfiri mel‘ūn Yezídídídíd----i devrān i devrān i devrān i devrān     
                                    ‘Azm idüp Yeśrib ü B‘Azm idüp Yeśrib ü B‘Azm idüp Yeśrib ü B‘Azm idüp Yeśrib ü Bašģāašģāašģāašģāya o nekbet geldi ya o nekbet geldi ya o nekbet geldi ya o nekbet geldi     
    
35353535 İtdi rİtdi rİtdi rİtdi rāhāhāhāh----ı ı ı ı ĢĢĢĢaremeyni nice bülbül mesdūdaremeyni nice bülbül mesdūdaremeyni nice bülbül mesdūdaremeyni nice bülbül mesdūd    
                                    İhtimİhtimİhtimİhtimām eyledi žann itdi metānet geldiām eyledi žann itdi metānet geldiām eyledi žann itdi metānet geldiām eyledi žann itdi metānet geldi    
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36363636 TürbeTürbeTürbeTürbe----i i i i Ĥamza níce emĤamza níce emĤamza níce emĤamza níce emākin yākin yākin yākin yııııķdķdķdķdı ı ı ı     
                                    Vaż‘Vaż‘Vaż‘Vaż‘----ı ilı ilı ilı ilģād ile envā‘ģād ile envā‘ģād ile envā‘ģād ile envā‘----ı felı felı felı felāket geldi āket geldi āket geldi āket geldi     
    
37373737 O ķadar eyledi tażyO ķadar eyledi tażyO ķadar eyledi tażyO ķadar eyledi tażyííííķ o ķ o ķ o ķ o ĥĥĥĥāric āric āric āric ---- meźheb meźheb meźheb meźheb    
                                    ŠayyibeŠayyibeŠayyibeŠayyibe----dārdārdārdār----ı Nı Nı Nı Nebí ehline ebí ehline ebí ehline ebí ehline ģayret geldi ģayret geldi ģayret geldi ģayret geldi     
    
38383838 ŞíveŞíveŞíveŞíve----i bezmi bezmi bezmi bezm----i ķaderi ķaderi ķaderi ķader----pervere var mı diyecek pervere var mı diyecek pervere var mı diyecek pervere var mı diyecek     
                                    Bu vuķū‘atBu vuķū‘atBu vuķū‘atBu vuķū‘at----ı verı verı verı verā perdeā perdeā perdeā perde----i ģikmet geldi i ģikmet geldi i ģikmet geldi i ģikmet geldi     
    
39393939 İmtiİmtiİmtiİmtiģānģānģānģān----ı ümeme bir mihekı ümeme bir mihekı ümeme bir mihekı ümeme bir mihek----i tecrübedir i tecrübedir i tecrübedir i tecrübedir     
                                    O sebebden bu žuhūrātO sebebden bu žuhūrātO sebebden bu žuhūrātO sebebden bu žuhūrāt----ı meşiyyet geldiı meşiyyet geldiı meşiyyet geldiı meşiyyet geldi    
    
40404040 Herkesin çıHerkesin çıHerkesin çıHerkesin çıķdķdķdķdı ‘ıı ‘ıı ‘ıı ‘ıyāryāryāryār----ı zehebı zehebı zehebı zeheb----i ii ii ii iĥlĥlĥlĥlāāāāŝŝŝŝıııı    
                                    Ki zerKi zerKi zerKi zer----i i i i ĥĥĥĥāāāāŝŝŝŝ----ı şehı şehı şehı şeh----i ‘adliye ķi ‘adliye ķi ‘adliye ķi ‘adliye ķıymet geldi ıymet geldi ıymet geldi ıymet geldi     
    
41414141 Olmadı kiOlmadı kiOlmadı kiOlmadı kimse mühimmse mühimmse mühimmse mühim----sāz bir iki üsāz bir iki üsāz bir iki üsāz bir iki üç yıl ç yıl ç yıl ç yıl     
                                    O mehābetlü O mehābetlü O mehābetlü O mehābetlü şehşehşehşeh----i tai tai tai taĥtĥtĥtĥt----ı ı ı ı ĥilĥilĥilĥilāfet geldiāfet geldiāfet geldiāfet geldi    
    
42424242 TaTaTaTaĥtĥtĥtĥt----ı ‘Oı ‘Oı ‘Oı ‘Ośmānśmānśmānśmāníye iíye iíye iíye iģdās idicek evvel kār ģdās idicek evvel kār ģdās idicek evvel kār ģdās idicek evvel kār     
                                    ‘An‘An‘An‘An----    ŝamím eyledi taĥlíŝini niyyet geldiŝamím eyledi taĥlíŝini niyyet geldiŝamím eyledi taĥlíŝini niyyet geldiŝamím eyledi taĥlíŝini niyyet geldi    
    
43434343 ĶalbĶalbĶalbĶalb----i ilhāmi ilhāmi ilhāmi ilhām----pezír yine oluppezír yine oluppezír yine oluppezír yine olup bu mülhem bu mülhem bu mülhem bu mülhem    
                                    ‘Ali Pā‘Ali Pā‘Ali Pā‘Ali Pāşşşşāāāāya bu ya bu ya bu ya bu ĥĥĥĥıdmetde ıdmetde ıdmetde ıdmetde ŝadŝadŝadŝadāķat geldiāķat geldiāķat geldiāķat geldi    
    
44444444 EmEmEmEmr ü fermān idüp ol demde Mr ü fermān idüp ol demde Mr ü fermān idüp ol demde Mr ü fermān idüp ol demde Mııııŝŝŝŝırırırır vā vā vā vā----beste beste beste beste     
                                    Bir hücūm eyledi kim herkese ģayret geldi Bir hücūm eyledi kim herkese ģayret geldi Bir hücūm eyledi kim herkese ģayret geldi Bir hücūm eyledi kim herkese ģayret geldi     
    
45454545 Eyleyüp bir senede ‘askeri irsāl hemānEyleyüp bir senede ‘askeri irsāl hemānEyleyüp bir senede ‘askeri irsāl hemānEyleyüp bir senede ‘askeri irsāl hemān    
                                    Aldı YAldı YAldı YAldı Yenbu ‘ı varup leşkerenbu ‘ı varup leşkerenbu ‘ı varup leşkerenbu ‘ı varup leşker----i ‘izzet geldii ‘izzet geldii ‘izzet geldii ‘izzet geldi    
    
46464646 YedYedYedYed----i himmi himmi himmi himmetle Cedíde Boetle Cedíde Boetle Cedíde Boetle Cedíde Boġazġazġazġazın aldı ele ın aldı ele ın aldı ele ın aldı ele     
                                    ŜŜŜŜııııķ boķ boķ boķ boġaz itdigi dem ‘aġaz itdigi dem ‘aġaz itdigi dem ‘aġaz itdigi dem ‘aķķķķlına lına lına lına ĥĥĥĥıffet geldi ıffet geldi ıffet geldi ıffet geldi     
    
47474747 TaybeTaybeTaybeTaybeye kaçdı taye kaçdı taye kaçdı taye kaçdı taģaģaģaģaŝŝun iderim zu‘muyla ŝŝun iderim zu‘muyla ŝŝun iderim zu‘muyla ŝŝun iderim zu‘muyla     
                                    CündCündCündCünd----i İsli İsli İsli İslāmdan ol mertebe āmdan ol mertebe āmdan ol mertebe āmdan ol mertebe ĥaĥaĥaĥaşyet geldişyet geldişyet geldişyet geldi    
    
48484848 Aradı kAradı kAradı kAradı kūyūyūyūy----ı ‘adem cı ‘adem cı ‘adem cı ‘adem cānibini tā o kadarānibini tā o kadarānibini tā o kadarānibini tā o kadar    
                                    ĶuvvetĶuvvetĶuvvetĶuvvet----i ķi ķi ķi ķāhireāhireāhireāhire----i şi şi şi şāh ile dehāh ile dehāh ile dehāh ile dehşet gelşet gelşet gelşet geldi di di di     
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49494949 SeyfSeyfSeyfSeyf----i çi çi çi çārūbārūbārūbārūb----ıııı şehí sildi süpürdi o yeri  şehí sildi süpürdi o yeri  şehí sildi süpürdi o yeri  şehí sildi süpürdi o yeri     
                                    ĀbĀbĀbĀb----ı tíı tíı tíı tíġġġġ----ı yedı yedı yedı yed----i şevketle šari şevketle šari şevketle šari şevketle šarāvet geldiāvet geldiāvet geldiāvet geldi    
    
50505050 Eyledi rāhEyledi rāhEyledi rāhEyledi rāh----ı mı mı mı mürūrürūrürūrürūr----ı ı ı ı ĢĢĢĢaremeyni tašhíraremeyni tašhíraremeyni tašhíraremeyni tašhír    
                                    Şimdi hengŞimdi hengŞimdi hengŞimdi hengāmāmāmām----ı šavı šavı šavı šavāfāfāfāf----ı rehı rehı rehı reh----i ģasret geldii ģasret geldii ģasret geldii ģasret geldi    
    
51515151 Serine mSerine mSerine mSerine mesken ü cāyesken ü cāyesken ü cāyesken ü cāyın yıkar inın yıkar inın yıkar inın yıkar in----şşşşā’a’llāhā’a’llāhā’a’llāhā’a’llāh        
                                    ŠarafŠarafŠarafŠaraf----ı ı ı ı Ģaķdan o Ģaķdan o Ģaķdan o Ģaķdan o şşşşāhenāhenāhenāhen----şehe kuvvet geldi şehe kuvvet geldi şehe kuvvet geldi şehe kuvvet geldi     
    
52525252 PírPírPírPír----ıııı yāver ne kadar va yāver ne kadar va yāver ne kadar va yāver ne kadar vaŝfŝfŝfŝfına ına ına ına āāāāġġġġāz itsem āz itsem āz itsem āz itsem     
                                    Gerçi kim biñde birin anca hikGerçi kim biñde birin anca hikGerçi kim biñde birin anca hikGerçi kim biñde birin anca hikāyet geldiāyet geldiāyet geldiāyet geldi    
    
53535353 Žāhir ey Žāhir ey Žāhir ey Žāhir ey şşşşāhāhāhāh----ı keremı keremı keremı kerem----píşepíşepíşepíşe----i i i i ĥayrĥayrĥayrĥayr----endíşe endíşe endíşe endíşe     
                                    Ma‘nā irMa‘nā irMa‘nā irMa‘nā irşşşşādādādādına ilhına ilhına ilhına ilhām uām uām uām u iş iş iş işāret geldi āret geldi āret geldi āret geldi     
    
54545454 MāMāMāMā----ģaģaģaģaŝal rŝal rŝal rŝal rūģūģūģūģ----ı resı resı resı resūl eyledi imdād ūl eyledi imdād ūl eyledi imdād ūl eyledi imdād şehe şehe şehe şehe     
                                    MMMMüjdeüjdeüjdeüjde----i sūr ile i sūr ile i sūr ile i sūr ile neccāneccāneccāneccābbbb----ı ı ı ı beşbeşbeşbeşāret geldiāret geldiāret geldiāret geldi    
    
55555555 YoYoYoYoĥsa düĥsa düĥsa düĥsa düşvşvşvşvār idi bu maār idi bu maār idi bu maār idi bu maŝlaŝlaŝlaŝlaģatģatģatģatın iın iın iın itmāmtmāmtmāmtmāmı ı ı ı     
                                    ‘Azm‘Azm‘Azm‘Azm----ı rezm eyledigi aña sühı rezm eyledigi aña sühı rezm eyledigi aña sühı rezm eyledigi aña sühūlet geldiūlet geldiūlet geldiūlet geldi    
    
56565656 Sāyesinde ideriz nSāyesinde ideriz nSāyesinde ideriz nSāyesinde ideriz níce fütíce fütíce fütíce fütūģāt ile sūr ūģāt ile sūr ūģāt ile sūr ūģāt ile sūr     
                                    SerSerSerSer----tetetete----ser nāser nāser nāser nāŝiyeŝiyeŝiyeŝiye----i ģāline nui ģāline nui ģāline nui ģāline nuŝret geldi ŝret geldi ŝret geldi ŝret geldi     
    
57575757 Ne kerāmet ne ‘ināyet ne sa‘ādet Ne kerāmet ne ‘ināyet ne sa‘ādet Ne kerāmet ne ‘ināyet ne sa‘ādet Ne kerāmet ne ‘ināyet ne sa‘ādet şşşşāhā āhā āhā āhā     
                                    SikkeSikkeSikkeSikke----i ‘adline nevi ‘adline nevi ‘adline nevi ‘adline nev----nāmnāmnāmnām----ı recı recı recı recāģat geldi āģat geldi āģat geldi āģat geldi     
    
58585858 ĶĶĶĶıııılıcıñ itmegidir lıcıñ itmegidir lıcıñ itmegidir lıcıñ itmegidir ģādimģādimģādimģādim----i lafži lafži lafži lafž----ı ı ı ı ĢĢĢĢaremeynaremeynaremeynaremeyn    
                                    ZíbZíbZíbZíb----i seri seri seri ser----süfresüfresüfresüfre----i ‘unvān bu ni‘met geldii ‘unvān bu ni‘met geldii ‘unvān bu ni‘met geldii ‘unvān bu ni‘met geldi    
    
59595959 Bir Bir Bir Bir ġazġazġazġazādādādādır bu ır bu ır bu ır bu ġazġazġazġazā kim ķā kim ķā kim ķā kim ķılıç asdıñ ‘arşa ılıç asdıñ ‘arşa ılıç asdıñ ‘arşa ılıç asdıñ ‘arşa     
                                    Bāreke’llāhBāreke’llāhBāreke’llāhBāreke’llāh ser ü ş ser ü ş ser ü ş ser ü şānānānān----ı kitı kitı kitı kitābet geldiābet geldiābet geldiābet geldi    
    
60606060 Ol ķadar eylediOl ķadar eylediOl ķadar eylediOl ķadar eylediñ ešrñ ešrñ ešrñ ešrāāāāffff----ı cihı cihı cihı cihānānānānı mesrı mesrı mesrı mesrūrūrūrūr    
                                    ZírZírZírZír----i sāyei sāyei sāyei sāyeñde bütün ‘ñde bütün ‘ñde bütün ‘ñde bütün ‘āleme rāģat geldi āleme rāģat geldi āleme rāģat geldi āleme rāģat geldi     
    
61616161 Ŝanki dünyŜanki dünyŜanki dünyŜanki dünyā benim oldā benim oldā benim oldā benim oldı o ı o ı o ı o ķadar ķadar ķadar ķadar şşşşād oldum ād oldum ād oldum ād oldum     
                                    MidģatMidģatMidģatMidģat----i źāti źāti źāti źāt----ı hümı hümı hümı hümāyūnuna miknet geldiāyūnuna miknet geldiāyūnuna miknet geldiāyūnuna miknet geldi    
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62626262 NühNühNühNüh----ķķķķıbıbıbıbābābābāb----ı felek ‘ı felek ‘ı felek ‘ı felek ‘ālemi bir cüz gibi ālemi bir cüz gibi ālemi bir cüz gibi ālemi bir cüz gibi     
                                    Göñlümüñ gGöñlümüñ gGöñlümüñ gGöñlümüñ gūūūūşesine sokmaşesine sokmaşesine sokmaşesine sokmaġa vüs‘at geldi ġa vüs‘at geldi ġa vüs‘at geldi ġa vüs‘at geldi     
    
63636363 ĠurreĠurreĠurreĠurre----iiii lušfuñ olup i lušfuñ olup i lušfuñ olup i lušfuñ olup iźnźnźnźn----i hümāyūnui hümāyūnui hümāyūnui hümāyūnuñlañlañlañla    
                                    Na‘tNa‘tNa‘tNa‘t----i pāki pāki pāki pāk----i şehi şehi şehi şeh----i kevneyne cesāret geldii kevneyne cesāret geldii kevneyne cesāret geldii kevneyne cesāret geldi    
    
64646464 İştiyİştiyİştiyİştiyāķāķāķāķ----ı ı ı ı ģaremģaremģaremģarem----i ravżai ravżai ravżai ravża----i sūri sūri sūri sūr----āver ile āver ile āver ile āver ile     
                                    ĤĤĤĤātātātātıra bu suıra bu suıra bu suıra bu suĥanĥanĥanĥan----ı pı pı pı pākākākāk----i risālet geldii risālet geldii risālet geldii risālet geldi    
    
65656565 O ģabO ģabO ģabO ģabíbíbíbíb----i medení şi medení şi medení şi medení şāhedāhedāhedāhed----i ‘izzet geldii ‘izzet geldii ‘izzet geldii ‘izzet geldi    
                                    ĶaddĶaddĶaddĶadd----i ‘irfāni ‘irfāni ‘irfāni ‘irfānına ına ına ına levlāk levlāk levlāk levlāk ile ģil‘at gelile ģil‘at gelile ģil‘at gelile ģil‘at geldidididi    
    
66666666 Oķunup Oķunup Oķunup Oķunup ĥušbeĥušbeĥušbeĥušbe----i şi şi şi şānānānānıñda vemıñda vemıñda vemıñda vemā erselnākā erselnākā erselnākā erselnāk    
                                    Gelmedi ‘āleme illā ki o raģmet geldiGelmedi ‘āleme illā ki o raģmet geldiGelmedi ‘āleme illā ki o raģmet geldiGelmedi ‘āleme illā ki o raģmet geldi    
    
67676767 İdicek ‘arİdicek ‘arİdicek ‘arİdicek ‘arżżżż----ı cemı cemı cemı cemāl olmadāl olmadāl olmadāl olmadı meh tı meh tı meh tı meh tābābābāb----āver āver āver āver     
                                    MažharMažharMažharMažhar----ı şaı şaı şaı şaķ serķ serķ serķ ser----i engüşti engüşti engüşti engüşt----i şehi şehi şehi şehādet geldiādet geldiādet geldiādet geldi    
    
68686868 MāhiMāhiMāhiMāhi----i küfr ü ēi küfr ü ēi küfr ü ēi küfr ü ēalālet olup ol alālet olup ol alālet olup ol alālet olup ol şşşşāhāhāhāh----ı rüsülı rüsülı rüsülı rüsül    
                                    RūRūRūRūşenşenşenşenā baā baā baā baĥĥĥĥşşşş----ı şebı şebı şebı şeb----i tāri tāri tāri tār----ı cehı cehı cehı cehālet geldi ālet geldi ālet geldi ālet geldi     
    
69696969 Ey resūlūEy resūlūEy resūlūEy resūlū’ś’ś’ś’ś----śśśśaķalaķalaķalaķaleyn ümmeteyn ümmeteyn ümmeteyn ümmet----i i i i ĥĥĥĥāāāāŝŝŝŝıñ ‘Adlíıñ ‘Adlíıñ ‘Adlíıñ ‘Adlí    
                                    ĤĤĤĤānānānān----ı Maı Maı Maı Maģmūd’a demģmūd’a demģmūd’a demģmūd’a dem----i lušf ui lušf ui lušf ui lušf u i‘ānet geldi  i‘ānet geldi  i‘ānet geldi  i‘ānet geldi     
    
70707070 Eyle her kārEyle her kārEyle her kārEyle her kārını teshíl düını teshíl düını teshíl düını teshíl dü----‘ālemde an‘ālemde an‘ālemde an‘ālemde anıñ ıñ ıñ ıñ     
                                    İlticİlticİlticİlticā kerdesine vaķtā kerdesine vaķtā kerdesine vaķtā kerdesine vaķt----i mürüvvet geldii mürüvvet geldii mürüvvet geldii mürüvvet geldi    
    
71717171 ‘Ālem āsūde‘Ālem āsūde‘Ālem āsūde‘Ālem āsūde----i hengāmei hengāmei hengāmei hengāme----i ‘adlii ‘adlii ‘adlii ‘adli olsun olsun olsun olsun    
                                    İİİİrte ol şrte ol şrte ol şrte ol şāāāāhhhh----ı cihı cihı cihı cihān senden emānet geldi ān senden emānet geldi ān senden emānet geldi ān senden emānet geldi     
    
72727272 Cümle dilCümle dilCümle dilCümle dil----ĥĥĥĥˇāhˇāhˇāhˇāh----ı şehenı şehenı şehenı şehen----şşşşāha mu‘āha mu‘āha mu‘āha mu‘ín ol her dem ín ol her dem ín ol her dem ín ol her dem     
                                    NehcNehcNehcNehc----i şer‘ üzre zihí mecri şer‘ üzre zihí mecri şer‘ üzre zihí mecri şer‘ üzre zihí mecrāāāā----yı sünnet geldi yı sünnet geldi yı sünnet geldi yı sünnet geldi     
    
73737373 Baķma noķBaķma noķBaķma noķBaķma noķŝŝŝŝānānānān----ı Feríde meded ey kı Feríde meded ey kı Feríde meded ey kı Feríde meded ey kānānānān----ı kerem ı kerem ı kerem ı kerem     
                                    Diyesin Diyesin Diyesin Diyesin ĥaĥaĥaĥaşrde şşrde şşrde şşrde şāyānāyānāyānāyān----ı şefı şefı şefı şefā‘at geldi ā‘at geldi ā‘at geldi ā‘at geldi     
    
74747474 Umarız kesmeyiz ümídimizi MevlUmarız kesmeyiz ümídimizi MevlUmarız kesmeyiz ümídimizi MevlUmarız kesmeyiz ümídimizi Mevlāāāādan dan dan dan     
                                    ÜmmetÜmmetÜmmetÜmmet----i Aģmedi Aģmedi Aģmedi Aģmede çün va‘dee çün va‘dee çün va‘dee çün va‘de----i cennet geldi i cennet geldi i cennet geldi i cennet geldi     
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75757575 Aç elin dergehAç elin dergehAç elin dergehAç elin dergeh----i hācāt u niyāzi hācāt u niyāzi hācāt u niyāzi hācāt u niyāz----ı ı ı ı Ģaķķa Ģaķķa Ģaķķa Ģaķķa     
                                    BezmBezmBezmBezm----i āmi āmi āmi āmíne ser ü şíne ser ü şíne ser ü şíne ser ü şānānānān----ı icı icı icı icābet geldi ābet geldi ābet geldi ābet geldi     
    
76767676 Ķande ‘azm itse olur yāverĶande ‘azm itse olur yāverĶande ‘azm itse olur yāverĶande ‘azm itse olur yāver----i tevfíi tevfíi tevfíi tevfíķķķķ----i refíi refíi refíi refíķ ķ ķ ķ     
                                    Žāhir ü bāšŽāhir ü bāšŽāhir ü bāšŽāhir ü bāšınınının----ı şeh muı şeh muı şeh muı şeh muķbilķbilķbilķbil----i ümmet geldii ümmet geldii ümmet geldii ümmet geldi    
    
77777777 TírTírTírTír----i da‘vāti da‘vāti da‘vāti da‘vātımımımım ola hep ola hep ola hep ola hep hedef hedef hedef hedef----ārāārāārāārā----yı yı yı yı ķabūlķabūlķabūlķabūl    
                                    DídeDídeDídeDíde----i cān ui cān ui cān ui cān u dile şev dile şev dile şev dile şevķķķķ----ile riķķat geldi ile riķķat geldi ile riķķat geldi ile riķķat geldi     
    
78787878 Müjdeciler koşuşup diye efendim müjde Müjdeciler koşuşup diye efendim müjde Müjdeciler koşuşup diye efendim müjde Müjdeciler koşuşup diye efendim müjde     
                                    Şimdi şehzŞimdi şehzŞimdi şehzŞimdi şehzādeādeādeāde----i gehvārei gehvārei gehvārei gehvāre----i şevket geldii şevket geldii şevket geldii şevket geldi    
    
79797979 Virir Allāh seniVirir Allāh seniVirir Allāh seniVirir Allāh seniñ cümle murñ cümle murñ cümle murñ cümle murādādādādıñ elbet ıñ elbet ıñ elbet ıñ elbet     
                                    Böyle bir sūr seniBöyle bir sūr seniBöyle bir sūr seniBöyle bir sūr seniñ destine hüccet geldi ñ destine hüccet geldi ñ destine hüccet geldi ñ destine hüccet geldi     
    
80808080 Źevķ ü Źevķ ü Źevķ ü Źevķ ü şevşevşevşevķķķķın ide günden güne Allın ide günden güne Allın ide günden güne Allın ide günden güne Allāāāāh efzūn h efzūn h efzūn h efzūn     
                                    Gelmesün ģāšGelmesün ģāšGelmesün ģāšGelmesün ģāšırına lafırına lafırına lafırına lafžažažaža----i śi śi śi śııııķlet geldiķlet geldiķlet geldiķlet geldi    
    
81818181 Böyle nevBöyle nevBöyle nevBöyle nev----sūrsūrsūrsūr----ı hümı hümı hümı hümāyūnunu gūāyūnunu gūāyūnunu gūāyūnunu gūş itdikçe ş itdikçe ş itdikçe ş itdikçe     
                                    ‘Arż‘Arż‘Arż‘Arż----ı tı tı tı tārārārārííííĥ benim cĥ benim cĥ benim cĥ benim cānānānānıma minnet geldi ıma minnet geldi ıma minnet geldi ıma minnet geldi     
    
82828282 Eyle bu beyt ile Eyle bu beyt ile Eyle bu beyt ile Eyle bu beyt ile tebrítebrítebrítebríkkkk medeng medeng medeng medeng----iiii sūr sūr sūr sūrıııı    
                                    ŞŞŞŞā‘irāna bu da bir ‘arżā‘irāna bu da bir ‘arżā‘irāna bu da bir ‘arżā‘irāna bu da bir ‘arż----ıııı        riķriķriķriķıyyet ıyyet ıyyet ıyyet geldigeldigeldigeldi    
    
83838383 Šaybeden ‘adli ile ķŠaybeden ‘adli ile ķŠaybeden ‘adli ile ķŠaybeden ‘adli ile ķıldı himem ıldı himem ıldı himem ıldı himem ĤĤĤĤān Maģmūdān Maģmūdān Maģmūdān Maģmūd    
                                    PākPākPākPāk----i ālāyi ālāyi ālāyi ālāyııııla miftāģla miftāģla miftāģla miftāģ----ı sa‘ı sa‘ı sa‘ı sa‘ādet geldi ādet geldi ādet geldi ādet geldi     
    
                             h.                              h.                              h.                              h. 1228 1228 1228 1228 / m. 1813/ m. 1813/ m. 1813/ m. 1813    
    

    
    

6161616177777777    
TārTārTārTārííííĥĥĥĥ----i Mekkei Mekkei Mekkei Mekke    

Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
               .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 
1 ŜŜŜŜafā-yı ššššab‘ım artdı ģģģģall idince bu mu‘ammāyı  
         Sezādır ķķķķuş südüyle beslesem kilk-i şeker-ĥĥĥĥāyı 
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2 Zihíííí destān-serā-yı nerm-i sūra eyleyüp āġāz  
         Dil-i müsveddeden tebyííííżżżża çekdi basdı imżżżżāyı  
 
3 Seríííí‘ā ĥĥĥĥāk-pūs-ı sūr-ı şāha ‘azm idüp ol dem 
         Zemíííín-i midģģģģate rūy-ı ĥĥĥĥulūŝŝŝŝ eyler cebíííín-sāyı 
 
4 Hemān-dem ‘arżżżż-ı ģģģģāl-i şevķķķķ-i sūrum eyledim taķķķķdíííím  
         Oķķķķutdum nām-ı sūriyye ķķķķaŝíŝíŝíŝídemde müsemmāyı  
 
5 Biçüp ģģģģayyāšššš-ı gerdūn nev-ķķķķumāş-ı sūrdan ģģģģil‘at 
         Boyunca giydi ālem şimdi eśśśśvāb-ı muššššallāyı  
 
6 Cihān bāġ-ı İremden fark olunmaz revnāķķķķ-ārāda  
         Açıldı nūr [u] nūr-ı sūr ššššutdı rūy-ı ġabrāyı 
 
7 Feraģģģģ nevām ŝŝŝŝafā hem-dem ‘adem-ābāda gitdi ġam 
         Dem-i nūr u źźźźü-ĥĥĥĥurrem dem unutduķķķķ ġayrı ĥĥĥĥulyāyı  
 
8 Beher-sū sūr ü şādíííí her ššššaraf ma‘mūr ü ābādíííí  
         ‘Aceb kim gördi böyle bu cihān-ı cennet-āsāyı  
 
9 Zamān-ı şādi-i devrān evān-ı cünbüş-i ekvān 
         Dem-i ferĥĥĥĥunde ezmān-ı feraģģģģ-baĥĥĥĥş-ı süveydāyı 
 
10 Ne sūr-ı ‘ālem-ārādır ne şevķķķķ-i zíííír ü bālādır  
                                    ĤĤĤĤulūŝŝŝŝ-ı şāh-ı vālādır ŝŝŝŝafā-baĥĥĥĥşā-yı dünyāyíííí  
 
11 Ser-ā-ser gülbün-i şevķķķķ açdı ezhār-ı meserret-bū 
         Yetiştik biz de ķķķķıldıķķķķ sāye-i şehde temāşāyı 
 
12 Cihāna feyżżżż----i i i i [cūcūcūcūdiylediylediylediyle] vucūdı sāyebān olmuş 
                                    ĶĶĶĶabūl eyle ilāhíííí bu du‘ā-yı píííír ü bernāyı  
 
13 Ne sāye māye-i feyżżżż-i ‘aššššā-yı źźźźāt-ı aķķķķdesdir  
                                    ĤĤĤĤudā iģģģģsān ider elbet nevíííín sūr-ı ‘aššššāyāyı 
 
14 Esās-ı sūrı ķķķķaŝŝŝŝdıñ benden istifsār ise ey dil  
         Saña tefhííííme lafžžžža başlayım gūş eyle ma‘nāyı 
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15 Bu sūr u şādi-i ferĥĥĥĥunde eyyāma sebeb ancak  
         Vücūdı nādirü’l-mevcūd şāh-ı ‘adl-ārāyíííí  
 
16 Suĥĥĥĥan-perver keremver pādşāh-ı ‘adl-i dād-āver 
                                    ĤĤĤĤidíííív-i ma‘delet-güster ġıríííív-efzā-yı ġavġāyíííí  
 
17 Bahādır şāh-ı meydān-ı veġāāāā dest-efken-i a‘dā 
         Cesūr-ı rūz-ı heycā şehsüvār-ı mülk-i ra‘nāyíííí 
 
                                                6278 
                                       Tārííííĥĥĥĥ-i Medííííne 
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                     -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Tācdār-ı rub‘-i meskūn şehriyār-ı kāmkār 
         Pādşāh-ı kār-fermā-yı kerāmet rāygān 
 
2 ĢĢĢĢażżżżret-i Maģģģģmūd-ı ‘Adlíííí ĤĤĤĤān şāhen-şāh-ı dehr 
                                    ŹŹŹŹātı ĥĥĥĥūrşííííd-i sipihr-i feyżżżż-baĥĥĥĥşā-yı cihān 
 
3 ŜŜŜŜāhib-i níííírūūūū-yı ehlu’llâh u şāh-ı ģģģģaķķķķ ššššaleb 
         Oldı icrā-yı şehííííķķķķıyla müşārun bi’l-benān 
 
4 Emr ü fermānı ģģģģuŝŝŝŝūle gelmemek mümkin degil  
                                    ĢĢĢĢaķķķķ mu‘íííín ü nāŝŝŝŝır-ı muššššlaķķķķdır el-ģģģģaķķķķ her zamān 
 
5 ĤĤĤĤayra sā‘íííí oldıġıçün niyyet ü a‘mālde  
         Yāver-i tevfííííķķķķ olur elbet umūrunda ‘ıyān  
 
6 İşte ez-cümle Medííííne aĥĥĥĥźźźźine himmet idüp  
         Aldı dest-i ĤĤĤĤāricííííden ol şeh-i kişversitān 
 
7 Rāh-ı ģģģģac mesdūd iken bir ģģģģayli müddetden berü  
         Eyledi Mevlā muvaffaķķķķ şāh-ı devrānı hemān 
 
8 Eyleyüp kim men-fi’e esrār-ı naŝŝŝŝŝŝŝŝıñ āşkār 
         Ġālib-i cünd-i firāvān oldı ol şāh-ı cihān 
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9 Yoġġġġ imiş şāhān-ı eslāfa meger ģģģģažžžžžžžž-ı naŝíŝíŝíŝíb 
         Bundan a‘lā ĥĥĥĥıdmet-i peyġamber olmaz bíííí-gümān  
 
10 Şād olup ervāģģģģ-ı cümle enbiyā vü evliyā  
         İźźźźn-i ĥĥĥĥvāāāān-ı śśśśenāsı oldı cümle ķķķķudsiyān  
 
11 ĶĶĶĶulına inššššāķķķķ-ı ĢĢĢĢakdır eyleyen cilve-nümā 
         El-Mülūk ü mülhemūn āyíííínesinden rāygān  
 
12 ŽŽŽŽāhir ü bāššššında şehdir bildigim ol pādşāh 
         Herkesiñ ģģģģālince ‘adli níííík ü bedde tev-emān 
 
13 Pādşāh-ı baģģģģr ü ber ‘ālem-penāh-ı pür hüner 
         Oldı dil-ĥĥĥĥˇ̌̌̌āh üzre her bir bendegān-ı kāmrān  
 
14 ĤĤĤĤırķķķķa-pūşān-ı kerāmet cümlesi olsun mürííííd  
         Gelsün istimdād-ı feyżżżż ise eger ķķķķaŝŝŝŝdı hemān  
 
15 Eyleyim bir nebźźźźe iş‘ār-ı kerāmet-i şehi 
         Gör ne şehdir ķķķķadrin añla ķķķķıymetin bil her zamān 
 
16 ĶĶĶĶıldı ižžžžhār-ı [kerāāāāmet] üç gün evvel eyleyüp 
                                    ĶĶĶĶāsım Aġayı hemān şeyhü’l-ĢĢĢĢarem bā-nām ü şān 
 
17 ÌÌÌÌd-i ķķķķurbānıñ ikinci güni geldi müjdesi  
         Müjdegāna virsün Allāāāāh ol şehe şehzādegān 
 
 
                                       6379 
 

                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                     .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 
  1     Vücūdı menba‘-ı ‘ayn-ı kerem genc-i himem źźźźātı 
         Seĥĥĥĥāsı çekdi pehlū-yı ģģģģicāba dest-i deryāyı  
 
 2      Keremde ššššayy-ı ššššumār-ı suĥĥĥĥan itdirdi eslāfa  
         Unutdum ķķķķıŝŝŝŝŝŝŝŝa-i şöhret-şi‘ār –ı ĢĢĢĢātem-i ŠŠŠŠāyı 
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  3     ĤĤĤĤašššš-ı kilk-i belāġat virdi ģģģģayret ehl-i aķķķķlāma  
         Şaşırdı şa‘ir eş‘ārı bıraķķķķdı kātib inşāyı  
 
   4    Dil-i āyííííne-i ŝŝŝŝafvet-nümāsı manžžžžar-ı Mevlā  
         Bu yüzden her ne ‘aks eyler ise ilhām olur rāyı  
 
   5    Eger görseydi ššššab‘-ı tābñākin çeşm-i İskender  
                                    ĢĢĢĢacāletle şikest eylerdi mir‘āt-ı mücellāyı 
 
6 O rütbe añlamış nabżżżż-ı cihānı dest-i ‘adliyle 
         Ki bir ferd eylemez ‘arżżżż devā-cūy-ı eššššibbāyı  
 
7 Zer-i ĥĥĥĥāliŝŝŝŝ ‘ıyār eyler vücūdın ĥĥĥĥıdmet-i şehde  
         O neyler mažžžžhar-ı enžžžžārı neyler źźźźāt-ı kimyāyı  
 
8 ĤĤĤĤudā ĥĥĥĥāŝŝŝŝıyyet-i te’śíśíśíśír virmiş ol şehe çok mı  
         Cevāhir – senc iderse yek-nažžžžarda seng-i ĥĥĥĥārāyı  
 
9 ĤĤĤĤuŝŝŝŝūŝŝŝŝ-ı pür-ĥĥĥĥulūŝŝŝŝ-ı ķķķķalb-i maĥŝĥŝĥŝĥŝūŝŝŝŝ-ı ĤĤĤĤudā sende 
         Lisān ebkem olur endííííşe vālih fikr sevdāyíííí  
 
10 Ne şeh kim şehr-i yār-ı mülket-i ‘irfān u dānişdir 
         Mü‘eyyed oldıġında şübhe itmem şāh-ı vālāyı  
 
11 Bu ĥĥĥĥıdmet başka ĥĥĥĥıdmetdir yed-i ‘adlííííde hüccetdir 
         Bu te’yííííde velādetdir ki gördük fetģģģģ-i ‘užžžžmāyı 
 
12 Cenāb-ı ĤĤĤĤān-ı Maģģģģmūd dinse nām-āver-i ‘Adlíííí 
         Sezādır ķķķķabżżżża-i tesĥíĥíĥíĥíre alsa ümm-i dünyāyı  
 
13 Alup ümmü’l-ķķķķurāyı cünd-i mel‘ūn-ı ĥĥĥĥavāceden  
         Süyūf-ı ceyş-i nuŝŝŝŝretle kesildi ‘ırķķķķınıñ pāyı  
 
14 ‘‘‘‘Acem seyf-i Selíííímíííí vü Murādííííden iderse ĥĥĥĥavf 
         Yidi şemşíííír-i Maģģģģmūdı ĤĤĤĤavāric gördi da‘vāyı 
 
15 Taģģģģakküm eylemem burhān-ı ‘adlim eylerim ižžžžhār 
                                    ĶĶĶĶoluñ der-dest-i iśśśśbāt eyledim dāmān-ı fetvāyı  
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16 ĢĢĢĢużżżżūr-ı fā-izü’n-nūrında kiźźźźbim varsa icrā it  
                                    ĢĢĢĢikem-i naŝŝŝŝb ile ‘adlin eyle ģģģģükm-i şer‘-i ġarrāyı 
 
17 Biri miftāāāāģģģģ-ı Mekke biri şehzāde žžžžuhūrıdır 
         İki şāhidle iśśśśbāt eylemek lāzımsa da‘vāyı 
 
18 Selefde āl-i ‘Abbāsiyyede ‘aynı žžžžuhūr itdi  
                                    ĶĶĶĶarāmišššš eyledi Musta‘ŝŝŝŝım ile ĥĥĥĥayli rüsvāyı  
 
19 Yedi yıl sedd ü bend oldı ššššarííííķķķķ-i ģģģģacc-ı Beytu’’’’llāāāāh 
         Velíííí encāmda ŝŝŝŝulģģģģ ü ŝŝŝŝalāāāāģģģģa buldılar cāyı  
 
20 Seniñ vābeste-i şemşíííír-i ‘adliñdir ķķķķader ģģģģükmi  
                                    ĶĶĶĶılıçla żżżżabšššš u rabšššš itdiñ bütün eššššrāf u enhāyı 
 
21 Saña maĥŝĥŝĥŝĥŝūŝŝŝŝ sell-i seyf-i nuŝŝŝŝret ‘avn-ı ĢĢĢĢaķķķķķķķķ ile  
         Çeker ĥĥĥĥāmem süššššūr-ı ģģģģüccet-i ķķķķašššš‘ííííde imlāyı  
 
22 Bu sözde irtikāb-ı keźźźźb idinmem ēēēēoġrudan ēēēēoġru  
         Ġazā-yı ekber itdiñ ‘arşa aŝŝŝŝdıñ tííííġ-ı ĥĥĥĥūn-āāāāyı 
 
23 Yazılmış rāyet-i iķķķķbāline hep āyet-i nuŝŝŝŝret 
         Yed-i tevfííííķķķķ neşr eyler açup menşūr-ı ššššuġrāyı  
 
24 Ki istiĥĥĥĥrāc ider cifr-i ‘alííííden şeyĥĥĥĥ-i ekberde  
         Bu resme eylemiş żżżżabšššš-ı resā’il bu veŝŝŝŝāyāyı 
 
25 ĶĶĶĶudūmı bā‘iśśśś-i fetģģģģ-i ķķķķılā‘-ı naŝŝŝŝr-ı Sübhāníííí 
         Vücūdı pāsbān-ı milket-i semt-i berārāyı 
 
26 Nevāzişyāb-ı dest-i ‘adli eyler nííííce mümkindir  
         Revā-sāz ola renc-i ĥĥĥĥāššššır-ı ferd-i re‘āyāyı  
 
27 Vü Maģģģģmūd aĥĥĥĥraca sašššš‘ah cülūsuñ tām tārííííĥĥĥĥi  
                                    ĤĤĤĤudā bā-naŝŝŝŝŝŝŝŝ-ı ĶĶĶĶur’ān eylemişdir saña íííímāyı 
 
28 Ah-ı şemşíííír-i ‘adliñde kimiñ var cānı tevķķķķíííífe 
         Miśśśśāl-i dāne-çíííín-i erzen eyler cism-i a‘dāyı 
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29 Emíííín ü sālim olsun ĥĥĥĥavf-ı düşmenden murād üzre 
         Taģģģģaŝŝŝŝŝŝŝŝun eyleyen ģģģģıŝŝŝŝn-ı ģģģģaŝíŝíŝíŝín-i ‘adl-ārāyı  
 
30 ŽŽŽŽuhūr-ı maķķķķdemiñ žžžžāhirde manŝŝŝŝūru’l-livā gördüm 
         Muvaffaķķķķsın ‘inān-ı himmete itdükçe irĥĥĥĥāyı 
 
31 Ne çāre eylesiñ ‘aššššf-ı licām iķķķķdām u ġayretle  
         Semend-i himmetiñ çeken geçer ŝŝŝŝaģģģģrā-yı pehnāyı   
 
32 Bu nev[bet] sürse bālā-yı hümāyūnuñ mübārek bād  
         Zihíííí a‘ššššā-yı Bāríííí rū-nümā-yı feyżżżż-i Mevlāyíííí 
 
33 Gelüp evvel medeng-i Taybe soñra Mekke miftāģģģģı  
         O gün şehzāde míííílādıyla gördük bu donanmāyı  
 
34 Muķķķķābil ĥĥĥĥıdmet-i Mevlāya müzd-i şāh-ı şehzāde  
         Sezādır sííííne-i şāhāneye ŝŝŝŝarsun hedāyāyı  
 
35 ĶĶĶĶudūm-ı meymenet melzūm şehzāde bi-ģģģģamdi’’’’llah 
         Nüvííííd-i Mekke aĥĥĥĥşāmı feraģģģģnāk itdi dünyāyı  
 
36 Felekde hep melekler cüst-cū eylerdi teşríííífiñ  
         Müyesser oldı gördük sen şehíííí arayı arayı  
 
37 Şeh ü şehzāde taĥĥĥĥt ü mehd-i şevketde ola dā’im 
         Bu yüzden ĥĥĥĥˇ̌̌̌ace-i feyżżżżim ider tefhíííím ma‘nāyı  
 
38 Seniñ tenşíšíšíšíš-i ššššab‘-ı şevketin-çün āzāde-i ššššab‘ım 
         Zemíííín-i dilde pūyān eyledi kilk-i dil-ārāyı  
 
39 Nihān ser-kūşe-i ĥĥĥĥāššššırda buldum bir ġazel tāze  
         Ki her bir mısra‘-ı ber-ceste gūyā nükte-píííírāyíííí  
 
40 Bu bezm-i sūrdur sāķķķķíííí getir cām-ı muŝŝŝŝaffāyı  
                                    ĤĤĤĤumār – ālūde-i efkārdan dūr itme ŝŝŝŝahbāyı  
 
41 ‘Azííííz-i Mıŝŝŝŝr ider zindān-bend ictināb olmaķķķķ  
         Bıraķķķķmaz dāmen-i Yūsuf tehíííí dest-i Züleyĥĥĥĥāyı 
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42 Nişān-ı nāveki síííínem görünce ol kemān- ebrū 
         Çeker dest-i nigāhı ġamze tííííriñ almaġa pāyı  
 
43 ĢĢĢĢaźźźźer kıl ey nigāh-ı ġurre-i ġamz ü nifāķķķķ ammā 
         Delerdir şaŝŝŝŝt-ı evvel tíííír-i āhım çarĥĥĥĥ-ı míííínāyı 
 
44 Yeter bu celle bend-i ĥĥĥĥānķķķķāh-ı ‘aşķķķķ bíííí-pervā 
         Değiştiñ geçtiñ eššššvār-ı viŝŝŝŝāle nūr-ı esmāyı  
 
45454545 Feríííídā bezm-i şāhííííde ġazel-ĥĥĥĥ˘̆̆̆āāāānıyla aldın nām nām nām nām    
                                    SezādSezādSezādSezādır necmır necmır necmır necm----i sai sai sai sa‘d-ı ššššāli‘iñ geçse śśśśüreyyāyı  
 
46 ĤĤĤĤulūŝŝŝŝ-ı ķķķķalb ile da‘vet-i ĥĥĥĥayrāt-ı şehen-şāhı 
         Zebān u dest-i ‘aczim ‘arżżżż ider dergāha iĥĥĥĥfāyı 
 
47 Ola maķķķķbūl dergāh-ı icābetgāh-ı Sübģģģģāníííí 
         Devām-ı devlet-i źźźźātına çekdim devr-i a‘lāyı 
 
48 Seniñ iģģģģyā-yı lutfuñdur vücud-ı ‘abd-ı memlūkuñ 
         Nice mümkin ferāmuş eylemek da‘vet-i vālāyı  
 
49 Kemer-beste ķķķķul olmaķķķķ dergehiñde iftiĥĥĥĥārımdır 
         Eşigin taşına almam muraŝŝŝŝŝŝŝŝa‘ tāc-ı Dārāyı  
 
50 Be-her an ü daķķķķííííķķķķa olamam ta‘cíííízden ĥĥĥĥālíííí 
         Ki evlād ü ‘ıyālimle seģģģģer dergāh-ı Mevlāyı  
 
51 ŜŜŜŜafā-senc ola her eyyām-ı ‘adl ü her dem ü leylíííí 
         Her an ü sā‘at ü her bir daķķķķííííķķķķa hefte vü ayı  
 
52 Bunuñ emśśśśāli sūr-ı nev-be-nevle eylesün Allāāāāh  
         Gelir gülzār-ı şevket ġoncasıyla revnaķķķķ-efzāyı 
 
53 Hemííííşe ‘ömrüni efzūn u ĥĥĥĥasmıñ ser-nigūn itsün  
         Çalınsun mevlid-i şehzādelerle ššššabl ü ŝŝŝŝurnāyíííí  
 
54 Yüzüñ sür āstān-ı sidre şān-ı şāh-ı devrāna  
         Hemān zííííb-i ser-i ādāb ķķķķıl dest-i temennāyı  
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55 Tamām iģģģģŝŝŝŝā-yı feth-i beyt-i miftāāāāģģģģ-ı ŝŝŝŝafā-āver 
         İki mıŝŝŝŝra‘-ı tārííííĥĥĥĥ oldı bir beyt-i dil-ārāyíííí 
 
56 Bu nev miftāģģģģ-ı Mekke geldi bāb-ı devlete müjde 
                                    ĤĤĤĤavāricden çeküp ŜŜŜŜulššššān Maģģģģmūd aldı Baššššhāyı 
 
                             h. 1228 / m. 1813 
 
                                                 6480 
                                       Tārííííh-i ŠŠŠŠopķķķķapu 
                    Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                       -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Oldı göñlümce felek ruĥŝĥŝĥŝĥŝat-nümā-yı ‘adl ü dād  
         Sūy-ı ümmííííde vezān olsun hevā-yı ‘adl ü dād  
 
2 ‘Āzim-i semt-i ŝŝŝŝafā olsaķķķķ nola şimden-girü 
         Hem mübeşşir hem peyām-āver ŝŝŝŝabā-yı ‘adl ü dād  
 
3 Rūz-ı hengām-ı meserret vaķķķķt-i eyyām-ı sürūr  
         Himmet-efzā-yı ŝŝŝŝafādır evliyā-yı ‘adl ü dād  
 
4 Çār-ŝŝŝŝūy-ı ma‘deletde böyledir dād u sited  
         Cümle iĥĥĥĥlāŝŝŝŝ üzredir k’ālāālāālāālā śśśśerāāāā-yı ‘adl ü dād  
 
5 Eyler irvāāāā-yı ‘aššššā teşne-lebān ‘ālemi 
         Reşha-rííííz-i eb-i şefķķķķatdir ana-yı ‘adl ü dād  
 
6 Verziş-i bisyāāāārdan her bir kesān-ı ‘ādile 
                                    ŹŹŹŹuĥĥĥĥr-ı rustāāāāĥíĥíĥíĥíz-i demdir müjdehāāāā-yı ‘adl ü dād 
 
7 Sāl-i heftā vü ‘ibādetden füzūn yek-sā‘ati 
         Menzil-i ķķķķurbe resāndır intihā-yı ‘adl ü dād  
 
8 ĢĢĢĢaķķķķ ‘aššššā vü ‘afv-ile me’cūr ider bíííí-reyb ü şek  
         Cidd ü sa‘yinde žžžžuhūr itse ĥĥĥĥaššššā-yı ‘adl ü dād 
 
9 Mūy-mū itdim tefaģģģģģģģģuŝŝŝŝ zíííírden bālāya dek  
         Bulmadım remz āşnā-yı mācera-yı ‘adl ü dād  
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10 Evc-i istiġnāda pervāz eyler olmazmış meger  
         Pā-nihād-ı her ser-i şāhān-ı hümā-yı ‘adl ü dād 
 
11 Her şehiñ zííííb-āver-i farķķķķ-ı hümāyūnı degil  
         Tāāāāc ü ser gūş-ı sa‘ādet intimā-yı ‘adl ü dād 
 
12 İnnemel-a‘māl(ü) bi’n-niyyātdır ēēēēoġrusı söz  
         Bu sebebden eylemiş Mevlā sezā-yı ‘adl ü dād 
 
13 Her müsemmānıñ semādan eyler esmāsı nüzūl  
         Nām-ı ‘Adlíííí cānib-i ĢĢĢĢaķķķķdan revā-yı ‘adl ü dād 
 
14 Ebr-i ġamdan pertev-i źźźźātıyla buldı şübhesiz  
         Şems-i iķķķķbāl-i hümāyūn incilā-yı ‘adl ü dād 
 
15 Eyledi ‘arżżżż-ı cemāliyle cihānı rūşenā 
         Āftāb-ı ‘ālem –ārā-yı semā-yı ‘adl ü dād  
 
16 ĢĢĢĢażżżżret-i Maģģģģmūd-ı ‘Adlíííí ĤĤĤĤān-ı şāh-ı dehr kim  
         Rūz-ı meydān-ı veġā ŝŝŝŝāģģģģib-livā-yı ‘adl ü dād 
 
17 Zííííver-i bezm-i süveydā-yı derūn-ı şāhdır  
         Āferíííínişden beri ģģģģubb ü velā-yı ‘adl ü dād 
 
18 Māye-i źźźźātı olup āġaşte āb-ı ‘adl-ile 
         Anıñçün eyler ibķķķķā-yı vefā-yı ‘adl ü dād 
 
19 Fetģģģģ-i bāb-ı ššššılsım-ı devlet vücūdı bildigim 
         Himmeti miftāģģģģ-ı genc-i kíííímyā-yı ‘adl ü dād 
 
20 Farķķķķ-ı gerdūnuñ nigāhı sāyebān-ı rāģģģģatı 
         Sāye-i źźźźātındır āsāyiş-fezā-yı ‘adl ü dād 
 
21 ŹŹŹŹātı faŝŝŝŝŝŝŝŝ-ı devlete bir miśśśśli yoķķķķ elmāsdır  
         Tāc-ı dehre cevher-i ‘ālem bahā-yı ‘adl ü dād  
 
22 Zihn-i naķķķķķķķķād ü cihān senci revādır olsa ger  
         Reşk-i eslāf-ı şehān u ezkiyā-yı ‘adl ü dād 
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23 ŜŜŜŜāl-i fermāyiş miśśśśāl-i gerdūn-ı ‘unvānıdır  
         Ol şehiñ dūş-ı şevketinde ridā-yı ‘adl ü dād 
 
24 Eyler engüştiyle íííímā-yı ššššarííííķķķķ-i rāstı  
         Pāy-ı ‘adliiii sālik-i rāh-ı hüdā-yı ‘adl ü dād 
 
25 Var mı dil-síííír olmadıķķķķ bu süfre-i iķķķķbālde 
                                    ĶĶĶĶıldı mebžžžžūl-ı kerem ni‘met-serā-yı ‘adl ü dād 
 
26 ĶĶĶĶalmadı dünyāda rüşvet-ĥĥĥĥˇ̌̌̌ar devr-i devleti  
         Ulu engüşt-i nedem-zed imtilā-yı ‘adl ü dād 
 
27 ĢĢĢĢażżżżm-ı devletdir kibār-ı dehre perhííííz-i nevíííín 
         Sālim emrāz olur germ iştihā-yı ‘adl ü dād 
 
28 ĤĤĤĤiŝŝŝŝŝŝŝŝe-yāb-ı dem-rek feyżżżż-i vücūduñ eylesün 
                                    ŜŜŜŜaĥĥĥĥn-ı ĥĥĥĥˇ̌̌̌an-ı āfiyetden her ġıdā-yı ‘adl ü dād 
 
29 ĀĀĀĀstāāāān-ı luššššfına rū-māl olan mesrūr olur 
         Dergehidir kām-baĥĥĥĥşā-yı ŝŝŝŝafā-yı ‘adl ü dād  
 
30 Görse bir nabżżżż-ı dil-i āzürde aģģģģvāli o dem  
         Dest-i luššššfı eyler a‘ššššā-yı revā-yı ‘adl ü dād  
 
31 Olmadıķķķķ var mı bir āsūde-nişíííín-i sāyesi 
         Zííííb-i gūş-ı dehr olaldan bu ŝŝŝŝadā-yı ‘adl ü dād  
 
32 Var ise dildārdan ššššab‘-ı dil-i āşüftedir  
         Ta-be-rūz-ı vā-pesíííín bulmaz rehā-yı ‘adl ü dād 
 
33 Pāy-ı ‘aķķķķlı olsa da zencíííír-bend-i zülf-i yār 
         Anı da uŝŝŝŝlandırır dāāāārü’’’’ş-şifā-yı ‘adl ü dād  
 
34 Mažžžžhar-ı yek-nažžžžara elššššāf-ı şāhāneñ olan  
         ‘Āleme sulššššān olur olsa gedā-yı ‘adl ü dād  
 
35 ‘Arżżżż-ı ģģģģāl-i ‘arżżżż-gāh-ı şefķķķķatiñ eyler cihān 
         İtdigiñ günden berü sen ibtidā-yı ‘adl ü dād 
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36 Kimseniñ ĥĥĥĥāššššır-şikest-i žžžžulmini görmez revā  
         Eyler ahfāķķķķ şeríííí‘at ez-berā-yı ‘adl ü dād  
 
37 Çār-yār-ı Aģģģģmed-i Mürsel Ebū    Bekr ü ‘Ömer 
         Hem de ‘Ośśśśmān u ‘Alííííyyü’’’’l-Murteżżżżā-yı ‘adl ü dād 
 
38 Her neye ķķķķalb-i hümāyūnuñ temāyül itse  
         Olalar imdād ile nuŝŝŝŝret-i nāy-ı ‘adl ü dād 
 
39 Eyledikçe ŝŝŝŝaģģģģn-ı rezm-i düşmene naŝŝŝŝb-ı ‘alem 
         Ola manŝŝŝŝūru’l-livā ber-muķķķķteżżżżā-yı ‘adl ü dād  
 
40 Zaĥĥĥĥm-nāk-ı ĥĥĥĥışt-ı ĥĥĥĥışmı düşmen-i bed-ģģģģāh olup  
         Tííííġ-ı ‘adli eylesün rū-der-ķķķķıfā-yı ‘adl ü dād 
 
41 Cāy-ı bāzíííí-i semend-i mıŝŝŝŝríííí-i iķķķķbālidir 
         Ol şeh-i eşbeh-süvārıñ bu ķķķķazā-yı ‘adl ü dād  
 
42 ĢĢĢĢamle-i evvel tüfeng-i diķķķķķķķķati eyler şikest  
         Beyżżżża-i murg-ı şehe ķķķķonsa verāāāā-yı ‘adl ü dād 
 
43 Ma‘na virmek ĤĤĤĤātem-i Tāyy eylesün ĥĥĥĥatm-ı kelām 
         ‘Ayn-ı źźźźātından ‘ibāretdir seĥĥĥĥāāāā-yı ‘adl ü dād 
 
44 ‘İlm ü fażżżżl ü ma‘rifet ez-cānib-i ĢĢĢĢaķķķķ mevhibe  
         Bāreke’’’’llāāāāh ey şeh-i remz-āşnā-yı ‘adl ü dād  
 
45 Fetģģģģ-i bāb-ı ķķķķal‘a-i ümmííííd idüp yā Rabbenā 
         Eyle ol şāhı žžžžafer-yāb-ı veġā-yı ‘adl ü dād  
 
46 ŜŜŜŜafģģģģa-i gerdūna niyyet itmiş debíííír-i çarĥĥĥĥ-ı dūn 
         Nüktedān-ı her ķķķķalem ceng-azmā-yı ‘adl ü dād 
 
47 Eyleyüp ta‘míííír-i mi‘mār-ı nigāh-ı  re’feti 
         Buldı istiģģģģkām esāsından binā-yı ‘adl ü dād  
 
48 ĶĶĶĶıldı ez-cümle bu cāy-ı bíííí-bahā vü dil-küşā 
         Bādi-i sūr u feraģģģģ sāģģģģil-serāy-ı ‘adl ü dād  
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49 Olmamış eslāfınıñ ĥĥĥĥāššššır-güźźźźār-ı raġbeti 
         Böyle a‘lā mevķķķķı‘ şāyeste-i cāy-ı ‘adl ü dād  
 
50 Dest-i tevfííííķķķķ eyleyüp vaz‘-ı esās-ı şöhretiñ  
         İşte oldı aģģģģsen-i ŝŝŝŝūret-nümā-yı ‘adl ü dād  
 
51 Çār erkānını mi‘mār-ı ĥĥĥĥulūŝŝŝŝ idüp binā  
         Oldı dehre her sütūn ‘ālem-nümā-yı ‘adl ü dād  
 
52 ŠŠŠŠarf-ı díííívārın idüp terfíííí‘ ‘avn-ı Kirdgār  
         Bu cihetle ĥĥĥĥāk-i der ‘izzet-fezā-yı ‘adl ü dād  
 
53 Biçdi rif‘at taģģģģte-i bālā-yı díííívān-ĥĥĥĥānesin 
         Çaķķķķdı mismārın Sinimmār-ı ŝŝŝŝafā-yı ‘adl ü dād  
 
54 Saķķķķfı savn-ı ebr-i zíííí-naķķķķķķķķāşı ģģģģıfžžžž-ı Aģģģģmedíííí 
         Boyası emn ü emān ġam-zidā-yı ‘adl ü dād 
 
55 Naķķķķş-ı elvān sütūģģģģı ģģģģayret-efzā-yı ĥĥĥĥayāl  
         Māníííí vü Behzād olur engüşt-nümā-yı ‘adl ü dād 
 
56 Sūy-ı tevfííííķķķķ yine açmış revzen iķķķķbālini  
         Semt-i ŝŝŝŝıģģģģģģģģatden vezān olsun hevā-yı ‘adl ü dād  
 
57 ĤíĤíĤíĤíre-çeşm eyler şu‘ā-ı nažžžžrası evvel nažžžžar  
         Gūyiyā mir’āt-ı İskender-nümā-yı ‘adl ü dād  
 
58 Gören evreng-i míííínārıñı şaşdı ķķķķaldı hep  
         Öyle zííííbā resm-i ra‘nā bíííí-behā-yı ‘adl ü dād  
 
59 ŠŠŠŠarģģģģı peyġāāāām-ı meserret resmi ebnā-yı sürūr 
         Şevķķķķ-i dest-efşān olup eyler nidā-yı ‘adl ü dād  
 
60 Dest-i ressām-ı ĥĥĥĥayāl-i ĥĥĥĥāššššır oldı ra‘şe-dār  
         Görmedim böyle nümāyişli sarāy-ı ‘adl ü dād 
 
61 Resm-i mefrūşāt-ı ‘ayn-ı resmidir ebniyeniñ 
         Varsa dünyāda budur cennet-senā-yı ‘adl ü dād  
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62 Şöhret-i źźźźātına [ġālib] źźźźātı ġālib şöhrete  
                                    ŠŠŠŠarģģģģı vālā resmi ra‘nā dil-küşā-yı ‘adl ü dād  
 
63 Ser-nihād-ı nāz-ı bālíííín-i feraģģģģ olduķķķķça sen  
         Mirvaģģģģa cünbān ola bād-ı ŝŝŝŝabā-yı ‘adl ü dād  
 
64 Sííííne-çāk-ı tab‘-ı erbāb-ı ma‘ārifdir işiñ 
         Eyler irfān ile źźźźātıñ i‘tinā-yı ‘adl ü dād  
 
65 Bundan a‘lā mevķķķķi‘-i ebniye olmaz dünyāda 
         Pādşāh-ı ārāmgāhı nev-binā-yı ‘adl ü dād 
 
66 Nāle-i dil-sūz-ile rāmişgān şiddetim olur  
         Bezm-i şāhííííde yine naġme-serā-yı ‘adl ü dād  
 
67 Heyhey-i āgāze-i nefsim midģģģģat gösterüp  
                                    ĶĶĶĶıldı fasl-ı seyr-i āāāāheng-i nevā-yı ‘adl ü dād 
 
68 Bir ġazel buldum sezā-yı beste zincíííír-i şevķķķķ  
         Pey-rev-i dem-sāz güftem oldı nāy-ı ‘adl ü dād  
 
69 Aldı göñlüm dilberi şííííríííín-edā-yı ‘adl ü dād  
         Oldı dil şeydā miśśśśāl-i dil-rübā-yı ‘adl ü dād 
 
70 Ser-beyābān-ı fütūr olmuşdı göñlüm nāgehān 
         Eyledi āvāre yār mübtelā-yı ‘adl ü dād  
 
71 Ben Vefā semtinde cūyān iken ol zíííírek-nihād 
                                    ĢĢĢĢālime raģģģģm itmeyüp eyler cefā-yı ‘adl ü dād 
 
72 Nā-be-cā evżżżżā‘ ile āzürde-ĥĥĥĥāššššır eyleme  
         Cevr-i bíííí-pāyāna yoķķķķdur hiç rıżżżżā-yı ‘adl ü dād  
 
73 ŜŜŜŜanma ey meh-rū Ferííííd-i bíííí-kesiñ yoķķķķ kimsesi 
         Eylerim şāh-ı cihāna iştikā-yı ‘adl ü dād 
 
74 Öyle şeh kim ĥĥĥĥāriķķķķu’l-‘ādātı meşhūr-ı cihān 
         Sū-be-sū buldı cezāsın eşkiyā-yı ‘adl ü dād 
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75 Zííííver-i ser-ŝŝŝŝaff-ı vaŝŝŝŝfıdır imāmü’l-müslimíííín 
         Cāmi‘-i mecmū‘-ı fenn ü muķķķķtedā-yı ‘adl ü dād 
 
76 ŜŜŜŜavt-ı a‘lā ĥĥĥĥˇ̌̌̌ān-ı dehr olsun ĥĥĥĥāššššib-i minberiñ 
                                    ĤĤĤĤutbe-i nām-ı şeríííífiñ reh-küşā-yı ‘adl ü dād  
 
77 ŠŠŠŠavrıñ íííímā-yı ššššarííííķķķķ-i rāstı eyler seniñ 
                                    ŹŹŹŹātına dinse sezādır reh-nümā-yı ‘adl ü dād 
 
78 Resm-i emn ü istirāģģģģatle ššššarāvet-baĥĥĥĥş olup  
         Bir bir itmişdir cihānı naķķķķş-ı pāy-ı ‘adl ü dād  
 
79 Mihr-i díííídārı ššššulū‘ itdikçe subģģģģ-ı devlete  
         Dehre nūr-ı źźźźātı virsün rūşenā-yı ‘adl ü dād 
 
80 İsterem ‘ömr-i füzūn ile cihān-ābād idüp 
         Dünyeler ēēēēurduķķķķça ēēēēursun pādşā-yı ‘adl ü dād  
 
81 Penç-gāhıñ ķķķķıldı ŝŝŝŝarf-ı ĥĥĥĥayr-ı da‘vāt-ı şehi  
         Her dil-i kūşe-nişíííín-i inzivā-yı ‘adl ü dād 
 
82 Hep edā eyler lisān-ı ģģģģālden mūy-beden  
         Dergeh-i ķķķķurba du‘ā-yı píííír pā-yı ‘adl ü dād  
 
83 ĶĶĶĶāmet-i bālā-yı şāĥĥĥĥ-ı naĥĥĥĥl-i cūd ü himmetiñ  
         Eyle yā Rab sidre zííííb-i müntehā-yı ‘adl ü dād 
 
84 ŹŹŹŹātı zííííb-ārā-yı taĥĥĥĥt-ı şevket olduķķķķça müdām 
         Olmasun ol şāh-ı díííín ĥĥĥĥatve-cüdā-yı ‘adl ü dād 
 
85 Çalınup ššššabl-ı beşāret sūr-ı míííílādıñ ile  
         Eylesün i‘lān-ı şevket sūrnā-yı ‘adl ü dād  
 
86 Eylerim tebrííííķķķķ teşrííííf-i ķķķķudūm-ı menziliñ 
                                    ŹŹŹŹevķķķķ ü şādıyla o tavrıyla ŝŝŝŝafā-yı ‘adl ü dād 
 
87 Çünki resm ü ‘ādet-i díííírííííne-i devlet olan  
         Yapsa bir cāy-ı feraģģģģda şeh binā-yı ‘adl ü dād 
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88 ĤĤĤĤāk-i pāya her ķķķķuluñ ihdā iderler tuģģģģfesin 
         Her biri ģģģģālince ferş-i zer-i ššššılā-yı ‘adl ü dād 
 
89 Nola taķķķķdíííím eylesem ben de ķķķķasíííídem levģģģģasın 
         Ola nev-āvííííze-i díííívār-ı cāy-ı ‘adl ü dād  
 
90 Buldum mısra‘ında tāriĥĥĥĥ-i nāmın arayup  
         Bende-i ģģģģāŝŝŝŝıñ Ferííííd-i bíííí-nevā-yı ‘adl ü dād 
 
91 ĶĶĶĶıldı ĤĤĤĤan Maģģģģmūd-ı ‘Adlíííí ŠŠŠŠopķķķķapuyu ššššoptan  
         Mevķķķķi‘-i bālāsı ra‘nā-ber serāy-ı ‘adl ü dād 
 
                             h. 1233 / m. 1818 
 

6581 
Seyyid Ahmed Pāşā Sakal Tarihi 

Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
              .    -   -   -       .    -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 
1    Feríííídā yaz bu tārííííĥĥĥĥ-i tamāmı ‘arżżżż-ı tebrííííke 
      Ebūūūū nān-pāre alup baĥĥĥĥye irsāl eyledi esrār 
 
                             h. 1227 / m. 1812 
                                                                    6682 

Tārííííĥĥĥĥ-i Bāzārbaşı Aģģģģmed Efendi 
Mef ‘ûlü / mefâ ‘i lün / fe ‘ûlün 

                                     _   _   .       .   _   .    _      .  _   _ 
 

1     Aģģģģmed be-huzūr-ı Cem ‘āmed 
 
                             h. 1227 / m. 1812 
 

 
 

 

 

 

                                                 
81 M65: 17b Y 
82 M66: 17b Y 
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6783 
Tārííííĥĥĥĥ 

Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                           .   .   _   _       .   .   _   _     .    .   _    _   .   .   _ 

 

1       Geldi bir ģģģģāl-i ‘aceb fevtin işitdikde Ferííííd  
         Uçdı rūģģģģ-ı Muŝšŝšŝšŝšafā Beg ķķķķondı ‘adne ķķķķuş gibi 
 
                             h. 1227 / m. 1812 
 

 

 

                                                 
83 M67: 17b Y 
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ĠĠĠĠAZELLER 
 

184 
Na‘t-ı Şerííííf 

Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fa‘ lün 
                           .   .   _   _       .  .    _   _    .   .  _   _       _   _ 
 
1 Ey şeh-i ŝŝŝŝadr-nişíííín-i ģģģģarem-i ev    ednā 
         Vey kemer-beste-i şemşíííír-i risālet-píííírā 
 
2 Sensin ol şāhid-i zííííb-āver-i bezm-i levlāk 
                                    ŹŹŹŹātıñ olmuş seniñ āyííííne-i źźźźāt-ı Mevlā 
 
3 Ser-firāz olmadadır dāmenine dest-resān 
         Pāy-ı laġzííííde-i hicrānım elim ššššut şāhā 
 
4 ‘Ālemeyne sebeb-i raģģģģmet içündür źźźźātıñ  
         Mücrimān ümeme sensin efendim me’vā 
 
5        Vaķķķķt-i maģģģģşerde Feríííídi eli bögründe ķķķķoma 
         Eyle menzil-res-i ümmííííd o bíííí-çāre bíííí-tā 
 
                                             285 
                                       Na‘t-ı Diger 
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                    -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Zííííb-i taģģģģt-ı líííí-ma‘a’’’’llāāāāh oldı zāt-ı Muŝšŝšŝšŝšafā  
         Mažžžžhar-ı źźźźāt u ŝŝŝŝıfāāāāt oldı ŝŝŝŝıfāāāāt-ı Muŝšŝšŝšŝšafā  
 
2 Meclis-i şāāāāha hüviyyet virdi źźźźātına şeref  
         Feyżżżż----iiii ĢĢĢĢaķķķķdandır žžžžuhūr-ı vāridāt-ı Muŝšŝšŝšŝšafā 
 
3 Ol şeh-i refref-süvār-ı ķāķāķāķābe ķķķķavseyniñ hemān 
         Oldı şehper-i melā’ik ŝŝŝŝāfināt-ı Muŝšŝšŝšŝšafā 
 
4 ĢĢĢĢayret-efzā-yı ‘uķķķķūl-i evvelíííín ü āĥĥĥĥıríííín 
                                    ŽŽŽŽāhir ü bāššššın ru-zāt u nükāt-ı Muŝšŝšŝšŝšafā 

                                                 
84 G1: 20b Y 
85 G2: 21a Y 
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5 Hevl-i maģģģģşerden emííííndir dehr ü fevz ü felāģģģģ 
         Olagör sen sālik-i rāh-ı necāt-ı Muŝšŝšŝšŝšafā 
 
6 Cevher-i iķķķķrār-ı dildir zííííb-i ser-tācım Ferííííd 
         Nā’il-i ġufrān olur cümle ‘uŝŝŝŝāt-ı Muŝšŝšŝšŝšafā 
    

333386868686    
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                    .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 

1 O  şūĥĥĥĥuñ bezm-i ĥĥĥĥāŝŝŝŝı vaŝŝŝŝlıdır gerçi behiştāsā 
         Nigeh mābeyne hā’ildir raķķķķííííb-i bed-siriştāsā  
 
2 Ne ġam var cāmi‘-i ‘aşķķķķa duĥĥĥĥūl elbet muķķķķarrerdir 
         Eger naķķķķş-ı sevādın olmasa göñlüm küniştāsā 
 
3 Tefekkür-sāz-ı derd-i yār olup ġayrı ferāmuş it 
         Ki oldur mavŝŝŝŝıl ey dil derd-i ‘aşķķķķ-ı ser-nüviştāsā  
 
4 Cemāl-i dilde níkííkííkííkí bir niķķķķāb-ı ģģģģüsn-i zííííbādır 
         Nažžžžar bed-kāra itmez kiiiimse ģģģģāŝŝŝŝıl rūy-ı ziştāsā 
 
5 Olursın toĥĥĥĥm-ı níííík-efşān u bed cümle müsāvíííídir 
         Biçersin neyse maģģģģŝŝŝŝūlin cihāndır çünki güştāsā 
 
6 O  mihr ü ser-beyābān eyleyüp gözden bıraķķķķdı āh 
         Çıķķķķardı dest-i ülfetden Ferííííd-i zārı ĥĥĥĥıştāsā 
 
                                                                                                    444487878787    
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                    -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Sevdiğim şūĥĥĥĥ-ı cihān olsun derim meşreb bu yā 
         Āfet-i devr-i zamān olsun derim meşreb bu yā 
 
2 Zííííb-i dūş-ı nāz edip síííímíííín serv settāāāārını 
         Seyr idenler kehkeşān olsun derim meşreb bu yā 

                                                 
86 G3: 23b Y 
87 G4: 24b Y 
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3 Bir elinde sāġar u bir elde bāde yār mest 
         Bezm-i meyde yān beyān olsun derim meşreb bu yā  
 
4 Tííííz-meşrebdir göñül ol rütbe işrāb eylese  
         Va‘de-i vaŝŝŝŝlı hemān olsun derim meşreb bu yā 
 
5 Mübtelā-yı derdidir göñlüm Ferííííd ol mehveşiñ 
         Derd-i pinhānım ‘ıyān olsun derim meşreb bu yā 
 

555588888888    
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün 
                    .   .   _   _      .   .   _   _       .   .  _   _     .  .  _  _ 
 
1 Bir ķķķķulum kííííse tehíííí şöyle ki dünyāāāāsı źźźźükūret 
         Hele dünyā öte ēēēēursun daĥĥĥĥiiii ‘uķķķķbāsı źźźźükūret 
 
2 Felegiñ kíííísesine cemre mi düşdi bilemem  
         Peşime düşdi beni eyledi sevdāsı źźźźükūret 
 
3 Kime ģģģģālim yanayım kiiiimse baķķķķup raģģģģm itmez 
         Anladıġın gerek a‘lāsı gerek ednāsı źźźźükūret 
 
4 Bende-i şííííftesin ķķķķanġġġġı güzel sevmez imiş  
         Meger ‘ālemde ola ‘āşıķķķķ-ı şeydāsı źźźźükūret 
 
5 Bu zükūretlik yaķķķķañı boşlayamaz ġayrı Ferííííd 
         Sevmedigi felegiñ rütbe-i a‘lāsı zükūret 
 
  

                                                         689 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                    .   .   _   _       .   .   _   _     .   .    _   _     .  .   _ 
 
1 Eylese ‘arżżżż-ı cemāl ol ruĥĥĥĥ-ı zííííbā-yı feraģģģģ 
         Olur ol demde göñül hem-reh-i şeydā-yı feraģģģģ 
 

                                                 
88 G5: 22a Y 
89 G6: 24b Y 
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2 Zülf-i şeb-gíííír ĥĥĥĥayāl eyler iken baĥĥĥĥt-ı siyāh 
         Eyledi ‘aķķķķl-ı perííííşānımı yaġmā-yı feraģģģģ  
 
3 Sāķķķķi yā bezm-i ŝŝŝŝafādan ayağıñ dūr etme  
                                    ŜŜŜŜun bize başın için bir iki sahbā-yı feraģģģģ 
 
4 Gören ol ķķķķaşı hilāli meh-i nev-rūze gibi 
         Eyler íííímā ki budur şāhid-i ra‘nā-yı feraģģģģ 
 
5 Sūz-ı dilden yine bir şu‘le-i cān-sūz erişip 
                                    ĤĤĤĤāne-i ķķķķalbi yaķķķķıp eyledi ifnā-yı feraģģģģ 
 
6 Emr-i tanžížížížírde ĢĢĢĢikmet Begefendiye Ferííííd 
         İmtiśśśśāl etmek-için eyledi imlā-yı feraģģģģ  
 

790 
                    Mef ‘ū lü / fā ‘i lā tü / me fā ‘íííí lü / fā ‘i lün 
                      _   _   .        _  .   _  .      .  _  _  .        _  .  _ 
 
1 Mābeynimizde yār ile her şeb neler geçer  
         Tā ŝŝŝŝubģģģģ olunca gördügi yerden güler geçer  
 
2 ‘Arżżżż-ı vefā ider baña görsen o bíííí-vefā  
         Urmam yüzüne etdigini kūşeler geçer  
 
3 ĶĶĶĶavs-i ķķķķażżżżā mı ey ķķķķaşı yā ebrūvānıñ āh 
         Tíííír-i müjeñ derūnumı ēēēēurmaz deler geçer  
 
4 İtdim su’āl dün geceki meclis-i meyi  
         Aġyāra būse- dādeligiñ yār bir geçer 
 
5 Bulmaz mısın Ferííííde ‘aceb itdigin gibi 
                                    ĶĶĶĶalmaz begim göñülde bu āteş söner geçer 
 
  

 

 

 

                                                 
90 G7: 22a Y 
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                                                           891 
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                       .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 
1 O  O  O  O  ĥĥĥĥūnūnūnūní göz ucuyla í göz ucuyla í göz ucuyla í göz ucuyla ‘āşıķķķķa baķķķķmış baķķķķışmışdır 
         Meger bezm-i raķķķķííííbe uġramış çaķķķķmış çaķķķķışmışdır 
 
2 O  bālā serv-i ķķķķāmet eyleyince cünbüş-i reftār  
         Hemān ardınca göñlüm ŝŝŝŝu gibi aķķķķmış aķķķķışmışdır 
 
3 O  ser-bāz-ı nigāhım ķķķķaŝŝŝŝd-ı ĥĥĥĥūn ider yine žžžžannım  
         Kemer-bend-i miyāna ĥĥĥĥançerin ššššakmış ššššaķķķķışmışdır 
 
4 Benim ser-ŝŝŝŝafģģģģa-i síííínemde mihr-i imtiģģģģānım var 
         Nihān dāġ-ı ġamıñ yār-ı ezel yaķķķķmış yaķķķķışmışdır 
 
5 Bulunca nev-zemíííín pāy-ı ķķķķalem baŝŝŝŝmış ‘aŝŝŝŝāsıyla  
         Feríííídi bezm-i fikrinde biraz ķķķķaķķķķmış ķķķķaķķķķışmışdır 
 

992 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                     .  .   _   _      .   .   _   _       .  .  _   _       .  .  _ 
 
1 Yatmadı yatdı o meh bezmde ibrāma ķķķķadar 
         Derledim tāāāā düşürünce ššššama ‘-ı ĥĥĥĥāme ķķķķadar 
 
2 Neden eglendi o gül-rū ne idi bitmez işi 
         Beni bekletme ne olsun bugün aĥĥĥĥşāma ķķķķadar 
 
3 Eyledim būse niyāz olmadı ibrām itdim 
         Va‘desin atdı o bayrām ki o bayrāma ķķķķadar  
 
4 Ne ararsın göñül ol bād-ı sabā-yı seģģģģeri  
         Nāme-i ģģģģālini taķķķķríííír idemez ĥĥĥĥāme ķķķķadar  
 
5 Murġ-ı per-beste iken zülfüne göñlüm yārıñ  
         Dāne-i ģģģģííííle döküp yemledi tāāāā dāma ķķķķadar 

                                                 
91 G8: 21b Y 
92 G9: 23a Y 
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6 Gözüme uyĥĥĥĥu ĥĥĥĥarām oldı bugünlerde Ferííííd 
         Yār incitdi beni cūşiş-i sevdāāāāma ķķķķadar  

1093 
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                      -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Şeb-çerāġ-ı dāġ-ı göñlüm ŝŝŝŝanma şem‘-i mürdedir 
         Bezm-i ‘aşķķķķ iģģģģyāsı olmuş bir dil-i pejmürdedir 
 
2 Nāle-i dilden nevā-sāz-ı viŝŝŝŝāl olsam nola  
         Ġonca-i gülzār-ı ĥĥĥĥāššššır ĥĥĥĥārdan āzürdedir  
 
3 Gelse de dārū-res-i derdim ser-i bālíííínime 
                                    ĶĶĶĶābil-i merhem degil cismim özine girdedir 
 
4 Germ ü nerm-i iltifāt-ı yāra aldanmaz mizāc  
         Serd ü berd-i ġamdan āĥĥĥĥır cān u dil efsürdedir 
 
5 Derd-i cānāna taģģģģammül başķķķķa ‘ālemdir Ferííííd  
         Bezm-i ‘aşķķķķa cān viren cānān alır berĥĥĥĥordedir 
 

1194 
                   Mef ‘ū lü / fā ‘i lā tü / me fā ‘íííí lü / fā ‘i lün 
                     _   _   .        _  .  _  .      .  _  _  .        _ . _ 
 
1 Zaĥĥĥĥm-ı derūn acırsa da dildārı acıdır 
         Mābeynimizde yār ile bir eski acıdır 
 
2 Naķķķķd-i sirişkin itmededir ĥĥĥĥarc-ı rāh-ı ‘aşķķķķ 
         Dil iştirā-yı kāle-i ģģģģüsne nemācıdır 
 
3 Oldum esíííír-i ķķķķabżżżżası şūĥĥĥĥ-ı kemān-keşiñ 
         Meydān-ı tíííír-i ‘aşķķķķda göñlüm hevācıdır 
 
4 Bilmem miyānede sebebiñ hííííç bürūdetiñ 
         Āmā raķķķķííííb fitnelik itmek mizācıdır 
 

                                                 
93 G10: 23a Y 
94 G11: 24b Y 
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5 Aġyār fitne-cūluk iderse ne ġam göñül 
         Ben bildigim ĥĥĥĥulūŝŝŝŝ-ı muģģģģabbet ‘ilācıdır 
 
6 ĤĤĤĤāššššır-şikest-i seng-i ‘adū olmamaķķķķ muģģģģāl 
                                    ĶĶĶĶalb-i ģģģģazíííín-i ‘āşıķķķķ-ı zārıñ zücācıdır  
 
7 Ey tünd-ĥĥĥĥū barışma mısın tāāāā-be-key ‘inād 
         Çeşm-i ümííííd bir nigehiñçün ricācıdır 
 
8 Şu cenāāāāb-ı vāŝŝŝŝıfa pey-revlik itse de  
         Dā’im Ferííííd bezm-i suĥĥĥĥanda śśśśenācıdır 
 

1295 
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                      -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Merd-i ‘aşķķķķıñ ĥĥĥĥūn u eşk-i díííídesi cūşişlidir 
         Ehl-i derdiñ ŝŝŝŝoģģģģbeti göñül gibi sūzişlidir  
 
2 ŠŠŠŠab‘-ı māder-zād-ı isti‘dādım eyler kesb-i ģģģģāl 
         Gö[r] dükān-ı mekteb-i feyżżżż-i ĤĤĤĤudā gūşişlidir 
 
3 Bildiğim bezm-i muģģģģabbet eylemez şirket ķķķķabūl 
         Ülfet-i dildār ile aġyār āmizişlidir 
 
4 Níííík ü bed emr-i ĤĤĤĤudādandır žžžžuhūrı bíííí-gümān 
                                    ĤĤĤĤayr olur encām-ı kārı her bir iş mūhişlidir 
 
5 Varsıdır ıŝŝŝŝlāģģģģ źźźźāt’ul-bíííín ider āyā Ferííííd 
         Dil [e]şk-i ģģģģasret-i dildār ile şūrişlidir 
 

 
1396 

                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                      -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1      Göñlüm ey meh-rū ġamıñla āh vāh eyler gezer  
       ‘Azm-i díííídārıñla etrāfa nigāh eyler gezer  
 

                                                 
95 G12: 22a Y 
96 G13: 23a Y 
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2 Sííííne-i sūzān -ile gel dííííde-i giryānı gör  
         Birbirini eşk ü āteş rū-be-rāh eyler gezer 
 
3 Seyli ĥĥĥĥˇ̌̌̌vāvāvāvār-ı mevce-i girdāb-ı ġam ser-sāmidir 
         Böyle bir baģģģģr-ı emelde dil şināh eyler gezer 
 
4 Baķķķķ taģģģģammül itmeden pür-şerģģģģa pāy-ı ıżšżšżšżšırāb 
         Cism-i gird-ālūdı göñlüm ĥĥĥĥāk-i rāh eyler gezer  
 
5 İtmeyince derdiniñ dermānına dārū ššššabííííb 
         Neylesün nitsün dil-i nāçār āh eyler gezer  
 
6 Dest-māl-i luššššf ile silmez Feríííídā bir nefes  
         Jeng-i ġamla yāāāār mir’āāāātım siyāāāāh eyler gezer 
 
                         
                                                    1497 
                   Fā ‘i l                   Fā ‘i l                   Fā ‘i l                   Fā ‘i lâ tün / fâ tün / fâ tün / fâ tün / fā ‘i lā ‘i lā ‘i lā ‘i lâ tün / fâ tün / fâ tün / fâ tün / fā ‘i lā ‘i lā ‘i lā ‘i lâ tün / fâ tün / fâ tün / fâ tün / fāāāā ‘i lün ‘i lün ‘i lün ‘i lün                                                                                                                                                                                                                                                
                    -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 KārKārKārKār----ı ı ı ı ‘ālem bā‘iśśśś-i taĥĥĥĥdííííş-i kām-ı dehr olur 
                                    ŜŜŜŜūriş-i aģģģģvāli gūş itdikçe ādem ķķķķahr olur 
 
2 Neş’e-baĥĥĥĥş-ı bāde-i cām-ı ģģģģayāt olsa cihān 
         Merd-i dūr- endííííşe her bir ķķķķatresi bir zehr olur  
 
3 Āb u tāb-ı bezm-i ümmííííde ššššarāvet virse de 
         Āsyābāsā döner eşk-i dü-çeşmim nehr olur  
 
4 Ādem ister cevrine itsün taĥĥĥĥammül yoĥĥĥĥsa kiiiim  
         ‘Ālem-i eyyām-ı hicriñ sā‘ati bir şehr olur 
 
5 Var ise uķķķķde ŝŝŝŝalāģģģģiyyet Ferííííd olsun vekííííl 
         Nev-arūs-ı dehre beş beytim mü’’’’eccel mihr olur 
 

  

 

 

 

                                                 
97 G14: 21b Y 
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                                                     1598 
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                      .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 
1 Giriftār-ı belā-yı ‘aşķķķķı nolsun sevmişcikler 
         ‘Aceb aġyār-ı ‘ayyārı nedendir bu sevişcikler 
 
2 Fedākārı boyunca bir biçilmiş nev ķķķķabādır hem 
         Hezārān āşnālıķķķķla muģģģģabbet-perverişcikler 
 
3 Ne rütbe rū-nümā-yı ĥĥĥĥande-sāzı eylesin ižžžžhār 
         Çeker zülf-i sipeh-dār-ı ruĥĥĥĥuñ bezme kirişcikler 
 
4 Nihān sırr-ı süveydā-yı derūn itsem de ‘aşķķķķıñ āh  
         Yedimde beyżżżża-i Mūsādır eyler gösterişcikler 
 
5 Yeter luššššf eyle isrāf itme lāzım olur bir gün 
         Ferííííde ĥĥĥĥās ise ancaķķķķ bu nāz u serzenişcikler  
 

1699 
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                       .  _   _   _       .   _   _   _       .   _   _   _      .  _   _   _  
 

1 O  meh-rū ebr-i zülfüñden ruĥĥĥĥuñ kiiiim āşkār eyler  
         Kemend-i ‘aşķķķķına dūçār idüp mihri şikār eyler  
 
2 Ne rütbe ĥĥĥĥˇ̌̌̌āhiş-i vaŝŝŝŝlıñ göñülde cāy-gíííír ise  
         Firāķķķķıñ ibtidā endííííş-nāk-i pííííş-kār eyler  
 
3 Sevād-ı zülf-i şeb-gíííírinden efzūn ķķķķaradır necm 
         Anıñçün tíííír-i ġam zaĥĥĥĥm-ı derūna nííííş-kār eyler 
 
4 Ne dem zānū zü-ülfet olur[i]sem ol perííííveşle 
         Şerār-ı āh-ı dil sāāāāmāāāān-sūūūūz-ı ‘ayş-kār eyler  
 
5 Feríííídā bādi-i tārāc ŝŝŝŝabr u rāģģģģatım bildim 
         O meh-rū ebr-i zülfüñden ruĥĥĥĥuñ kiiiim āşkār eyler 

                                                 
98 G15: 21b Y 
99 G16: 22a Y 
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17100 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün  
                     .  .   _   _      .     .   _   _     .   .  _  _       .   .   _ 
 

1 Ġam yime dūzaĥĥĥĥ-ı ġamdan seni ġılmān begenir  
         Cennet-i rūyuñı seyr eylese Rıēēēēvān begenir 
 
2 Ele āyííííneyi al ģģģģüsnine baķķķķ kendini gör  
         Nāz u ššššavr u revííííşiñ her gören insān begenir  
 
3 Gerçi geçmiş güzelim vaķķķķt-i civānı ammā 
         Kim görürse seni bu ģģģģüsn ile el-ān begenir  
 
4 Söz mi var ģģģģüsn-i ĤĤĤĤudā-dāāāādına mā-şā’a’llah 
         O şeker-ĥĥĥĥand-ı lebiñ ššššūšššši-i devrān begenir  
 
5 ĒĒĒĒoyamaz cennet-i ruĥĥĥĥsārına ādem yoĥĥĥĥsa  
         Leźźźźźźźźet-i ni‘met-i ģģģģüsnüñ períííí-rūyān begenir  
 
6 İdemez kimseler inkār Feríííídā yārı 
         Yansa ateşlere de ‘āşıķķķķ-ı sūzān begenir 
 

18101 
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün 
                       -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1 Bir söyünmez āteşe düşdi dil-i rüsvā yanar  
         Görse ģģģģüsnin āh idüp Mecnūn degil Leylā yanar  
 
2 Eylemiş zülf-i siyeh-tārıñ dili zincíííír-bend  
         Çekdigim derd ü firāķķķķ u ģģģģasrete esmā yanar  
 
3 Yetmedik bir ün mi var serde ġamından āh āh 
         Dil yanar cānım yanar başımda bir sahrā yanar 
 
4 Cānıma āteş bıraķķķķtıñ kendimi bilmem hele  
         Dil midir āyā cigergāhım mıdır ģģģģālā yanar 

                                                 
100 G17: 22a Y 
101 G18: 23a Y 
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5 Şem‘-i bezm-i ģģģģasretiñ pervānesi olmuş Ferííííd 
         Nāle-i dil-sūz-ı ‘aşķķķķ-ile o bíííí-pervā yanar  
 

19102 
                   Mef ‘ū lü / fā ‘i lā tü / me fā ‘íííí lü / fā ‘i lün 
                     _    _   .      _   .   _  .     .   _    _   .     _  .  _ 
 

1 Ey dil hevā-yı yār ne sende ne bende var 
         Evvelki āh u zār ne sende ne bende var 
 
2 Bād-ı muĥĥĥĥāāāālif esdi sere ‘aşķķķķ-ı yārdan  
         Bāzū-yı rūzgār ne sende ne bende var 
 
3 Yoķķķķ dest-i ķķķķudret eyleyeyim pençe-gíííír-i ‘aşķķķķ 
         Bāzū-yı rūzgār ne sende ne bende var 
 
4 Nāĥĥĥĥın güźźźźār-ı şíííír-i emeldir ķķķķażżżżā-yı ‘aşķķķķ 
         Dāmān-ı rííííşe-dār ne sende ne bende var  
 
5 Şem‘-i cemāle yanmaga pervānesin göñül 
         Ol āteşiñ ġaddār ne sende ne bende var  
 
6 Merkez-nişíííín-i dā’ire-i ‘aşķķķķ iken ‘aceb 
         Pergārveş ķķķķarār ne sende ne bende var 
 
7 ‘Āşıķķķķ gözünden eyler imiş eşk ü ĥĥĥĥūn niśśśśār 
         Ol çeşm-i eşk-bār ne sende ne bende var 
 
8 Ey dil belā-yı ‘aşķķķķla ger mübtelā iseñ 
         Ol āh-ı pür-şerār ne sende ne bende var  
 
9 Oldum Ferííííd ‘ālem-i ģģģģayret-mekíííín-i ‘aşķķķķ 
         Teslíííím ü iĥĥĥĥtiyār ne sende ne bende var  
 
 

  

 

                                                 
102 G19: 24b Y 
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                                             20103 
                   Me fā ‘i lün / fe ‘i lā tün / me fā ‘i lün / fe ‘i lün 
                    .   _    .   _       .   .   _   _        .   _   .   _      .   .   _  
 

 

1111 Nigāāāāh-ı naĥĥĥĥvet ü nāzāzāzāzıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi var    

                                    O çeşmO çeşmO çeşmO çeşm----i fitnei fitnei fitnei fitne----nevāznevāznevāznevāzıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi var    

    

2222 MeMeMeMetā‘tā‘tā‘tā‘----ı ı ı ı ŝabrŝabrŝabrŝabrımı yagımı yagımı yagımı yagmaya virdi ātemaya virdi ātemaya virdi ātemaya virdi āteşşşş----i ‘aşi ‘aşi ‘aşi ‘aşķķķķ    

                              Göñülde s  Göñülde s  Göñülde s  Göñülde sūz ü güdāzūz ü güdāzūz ü güdāzūz ü güdāzıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi var    

    

3333 Saña Saña Saña Saña ģesāb ideyim bir bir eģesāb ideyim bir bir eģesāb ideyim bir bir eģesāb ideyim bir bir eşkşkşkşk----i çeşmi çeşmi çeşmi çeşm----i dilii dilii dilii dili    

                                    YekūnYekūnYekūnYekūn----ı cümle niyı cümle niyı cümle niyı cümle niyāzāzāzāzıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi var    

    

4444 Müfíd olur mıMüfíd olur mıMüfíd olur mıMüfíd olur mı żarardan da  żarardan da  żarardan da  żarardan da ġayrġayrġayrġayrı fı fı fı fā’ide  ā’ide  ā’ide  ā’ide  ŝorŝorŝorŝor    

                                    Ķanā‘at ehline Ķanā‘at ehline Ķanā‘at ehline Ķanā‘at ehline azıñ bilinmedik nesi varazıñ bilinmedik nesi varazıñ bilinmedik nesi varazıñ bilinmedik nesi var 
                   
 

5555 Göññññülde zülfi hevāāāāsın bilen bilir yoĥsaĥsaĥsaĥsa    

                                    O şO şO şO şūūūūĥĥĥĥ----ı şa‘bezeı şa‘bezeı şa‘bezeı şa‘beze----bāzbāzbāzbāzıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi var    

    

6666 O  O  O  O  ġoncaġoncaġoncaġonca----i šalebim fāi šalebim fāi šalebim fāi šalebim fāş iderse esrş iderse esrş iderse esrş iderse esrārārārārımımımım    

                                    BaķBaķBaķBaķılsa dildeki rılsa dildeki rılsa dildeki rılsa dildeki rāzāzāzāzıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi varıñ bilinmedik nesi var    

    

7777 HevāHevāHevāHevā----yı ‘aşyı ‘aşyı ‘aşyı ‘aşķla āvāregķla āvāregķla āvāregķla āvāregí Feríd í Feríd í Feríd í Feríd yeteryeteryeteryeter    
                                    TelāTelāTelāTelāşşşş----ı fikr ü rı fikr ü rı fikr ü rı fikr ü rāzāzāzāzıñıñıñıñ    bilinmedik nesi varbilinmedik nesi varbilinmedik nesi varbilinmedik nesi var 
 
 

21104 
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                     .    -   -   -      .     -    -   -      .     -    -   -      .    -    -   - 
 
1 Derūn-ı māha baķķķķ da ‘ibret al aģģģģkāma ŝŝŝŝūret ver 
         Eger eylerse ‘aks āyííííne-i ifhāma ŝŝŝŝūret ver 
 

                                                 
103 G20: 22b Y 
104 G21: 24a Y 
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2 Nigeh tāb-āver-i seyr-i şu‘ā-ı āftāb olmaz 
         Derūnın eyle ‘aks-āver dil-i nā-kāma ŝŝŝŝūret ver  
 
3 Nedir bu ģģģģüsn ü ān u ŝŝŝŝaffet-i ruĥĥĥĥsār ey meh-rū 
         Düşüp āyííííne-i ‘ālem-nümā-yı cāma ŝŝŝŝūret ver  
 
4 Bugün neylerseñ eyle bul tārííííķķķķin da‘vete yārı  
         İdüp tertííííb bezm-i ülfeti aĥĥĥĥşāma ŝŝŝŝūret ver  
 
5 ĤĤĤĤayāl-bāzíííí-i bezm-i fikretiñ olduñsa üstādı 
                                    ĤĤĤĤayāl-i vaŝŝŝŝl-ı yārı bir de ibrâm105 [ile] ŝŝŝŝūret ver  
 
6 Degildir ol períííí-rū ķķķķābil-i taŝŝŝŝvíííír-i Behzādíííí 
         O bir mevhūm-ı resm-i Rūmdur ey ĥĥĥĥāme sūret ver  
 
7 Çerāġ-ı bā-berāt-ı şāh-ı ‘aşķķķķ olduñ mübārek bāāāād 
         Bilinsin mihr-i dāġ-ı dil Ferííííd aķķķķlāma sūret ver  

 
22106 

                   Me fā ‘                   Me fā ‘                   Me fā ‘                   Me fā ‘í lün  /   Me fí lün  /   Me fí lün  /   Me fí lün  /   Me fā ‘ā ‘ā ‘ā ‘í lün /Me fí lün /Me fí lün /Me fí lün /Me fā ‘ā ‘ā ‘ā ‘í í í í lün/  Me fā ‘lün/  Me fā ‘lün/  Me fā ‘lün/  Me fā ‘í lün í lün í lün í lün  
                     .    -   -   -          .    -   -  -      .   -   -    -       .    -    -   - 

1111 Belāāāā----yı derdyı derdyı derdyı derd----i ‘aşi ‘aşi ‘aşi ‘aşķ ü hicriķ ü hicriķ ü hicriķ ü hicriñ ey mehñ ey mehñ ey mehñ ey meh----rū rū rū rū çekenden çekenden çekenden çekenden ŝorŝorŝorŝor    

                                 A A A A107107107107 kāfir  kāfir  kāfir  kāfir ġamzeġamzeġamzeġamze----i i i i ġam mġam mġam mġam mācerāyācerāyācerāyācerāyı gel de benden ı gel de benden ı gel de benden ı gel de benden ŝorŝorŝorŝor    

    

2222 Baña derdiñle Baña derdiñle Baña derdiñle Baña derdiñle ĥĥĥĥāristānāristānāristānāristān----ı ı ı ı ġamdġamdġamdġamdır pisterır pisterır pisterır pister----i rāģati rāģati rāģati rāģat    

                                    ÜmídÜmídÜmídÜmíd----i vui vui vui vuŝlatŝlatŝlatŝlatıñla meclisıñla meclisıñla meclisıñla meclis----i źi źi źi źevķķķķuññññ sürundan ŝŝŝŝor 
 

3 Beni tebrííííde senden çiġġġġnemiş aġġġġyāāāār bir saķķķķız 

         Bu terk-i ŝŝŝŝıdķķķķ ü kiźźźźbin bilmem ammā ā ā ā çiçiçiçiġneyenden ŝorġneyenden ŝorġneyenden ŝorġneyenden ŝor 
 

4 Dilersen bilmegi remz-āāāāşināāāā-yı sırr-ı la‘‘‘‘lin kim 

         Bilinmez ģģģģalli müşkil nüktedir ehl-i suĥĥĥĥandan ŝŝŝŝor 
 

5555 Fidāāāān-ı ķķķķaddiñ eşkñ eşkñ eşkñ eşk----i çeşmi çeşmi çeşmi çeşm----i dil perverdesi olmuşi dil perverdesi olmuşi dil perverdesi olmuşi dil perverdesi olmuş    

                                    Neler çekmiş olunca böyle bNeler çekmiş olunca böyle bNeler çekmiş olunca böyle bNeler çekmiş olunca böyle bālāālāālāālā----ter dikenden ter dikenden ter dikenden ter dikenden ŝorŝorŝorŝor    

                                                 
105 İbrâm: ibrâma Y 
106 G22: 22b Y 
107 Yazmada:o 
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6666 Göñül ey Göñül ey Göñül ey Göñül ey ġoncaġoncaġoncaġonca----i bāi bāi bāi bāġġġġ----ı edeb ı edeb ı edeb ı edeb āzürde āzürde āzürde āzürde ĥĥĥĥārārārārıñdırıñdırıñdırıñdır    

                                    Gelüp gülzārGelüp gülzārGelüp gülzārGelüp gülzār----ı  ‘aşı  ‘aşı  ‘aşı  ‘aşķķķķıñda ne ıñda ne ıñda ne ıñda ne ķan aķan aķan aķan aġlar dikenden ŝorġlar dikenden ŝorġlar dikenden ŝorġlar dikenden ŝor    

    

    

7777 FeríFeríFeríFerídiñ bir beldiñ bir beldiñ bir beldiñ bir belāāāā----keş ‘keş ‘keş ‘keş ‘āāāāşışışışıķķķķ----ı ı ı ı ġamġamġamġam----ĥĥĥĥˇārdˇārdˇārdˇārdır cır cır cır cānāānāānāānā    

                                    İnanmazsan var işte İnanmazsan var işte İnanmazsan var işte İnanmazsan var işte ģālini bir bir bilenden ģālini bir bir bilenden ģālini bir bir bilenden ģālini bir bir bilenden ŝorŝorŝorŝor 
 
 
                                                                                                                                                   

23108 
                   Mef ‘ū lü / fā ‘i lā tü / me fā ‘íííí lü / fā ‘i lün 
                      _   _   .        _  . _   .       .  _  _  .        _ . _ 
 
 
1 ŜŜŜŜayd itdi göñlümi bir çeşm-i şāh-bāz109 
         Bíííí-meyl-i āb u dāne gezerken o ģģģģííííle-bāz 
 
 
2 ‘Aşķķķķıñ fitíííílesi ššššutuşup yandı şem‘-i dil  
         Yaġġġġım eritdi dün gece sūz u güdāz-ı nāz 
 
 
3 Zincíííír-bend-i zülf-i girih-gííííriñ olalı  
         Serbāz-ı deşt-i ‘aşķķķķıñım ey şūĥĥĥĥ-ı bíííí-niyāz 
 
 
4 Bāzū-yı ‘aşķķķķ yāver olursa küşādıma 
                                    ĶĶĶĶursun kemān-ı āhenin ol çarĥĥĥĥ-ı kííííne-sāz 
 
 
5 Tíííír-i merāmı menzil-i maššššleb-resííííd ider 
         Olursa ger hevā-yı ķķķķaderden naŝíŝíŝíŝíb-sāz 
 
 
6 Dā’im Ferííííd maššššlebiñ Allāhdan dile  
         Maģģģģrūm-ı dergeh-i ĢĢĢĢaķķķķ olur mı iden niyāz 

                                                 
108 G23: 24b Y 
109 Mısrada hece eksik. 
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24110 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün 
                      .   .   _   _      .   .   _   _       .   .   _   _     .  .   _   _ 
 
1 Çeşm-i ĥĥĥĥūn-āb ile mānende-i Ceyĥĥĥĥūūūūn o biziz 
         Síííínesi āteş-i dildār ile ķķķķānūn o biziz 
 
2 Eylemiş yārdan aġyār temennā-yı viŝŝŝŝāl 
         Virse cānān eger vaķķķķtine merhūūūūn o biziz 
 
3 Tíííír-i ġamla dili zaĥĥĥĥm-āver idüp ol ķķķķaşı yā 
         Seyli ĥĥĥĥˇ̌̌̌ār-ı sitem-i çille-i gerdūn o biziz  
 
4 Öyle terkííííb-i cünūn eylediñ eczāmızı kiiiim  
         Meclis-i yārda hem-keyfííííye111 ma‘cūn o biziz 
 
5 Öyle ifnāya virüp cismimiz itdiñ nā-būd 
         Gūyiyā şi‘r lisānındaki mażżżżmūn o biziz  
 
6 ŠŠŠŠālib-i nüsĥĥĥĥa-i ‘aşķķķķıñ ne ķķķķadar var ise de 
         Bezm-i isnādda taģģģģŝíŝíŝíŝíl ile me’źźźźūn o biziz  
 
7 Yār pā-bende-i besmele-i112 ‘aşk itdi Ferííííd 
         Cānı bir demde fedā itmege memnūn o biziz 
 

25113 
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                     .  _   _   _        .  _   _   _       . _  _  _            .  _  _  _ 

 
1 Dil-i mecrūģģģģumı görsen ģģģģayāt isnāddır sensiz 
         Ki zíííírā mübtelā-yı derd-i bíííí-ta‘dāddır sensiz  
 
2 Degil mümkin taģģģģammül ŝŝŝŝabr u sāmān yandı zārımdan  
         Göñül kim seyli ĥĥĥĥvāāāār-ı  mevc-i ġam mu‘tāddır sensiz 
 

                                                 
110 G24: 24a Y 
111 Hem-keyfiye: hem-keyfîyet Y 
112 Besmele-i: besmeleñe Y 
113 G25: 23a Y 



 

 

118 

3 Nola mātem-şi‘ār olsam başımda ķķķķara sevdā var  
         Baña díííívānelik şöhret virir bir addır sensiz 
 
4 Cigergāhımda tíííír-i ġam oñulmaz şürfedir síííínem 
         Gözümde her müjem bir ĥĥĥĥançer-i fūlāddır sensiz 
 
5 Eger yād eylesem bir laĥĥĥĥžžžža źźźźevķķķķ-i vuŝŝŝŝlatın cānā  
         Derūna der-‘aķķķķab fikr-i ġamıñ hem-rāddır sensiz 
 
6 Gözüm ırmaġ u āhımdır külüng ü bisterim[dir] ‘aşķķķķ 
         Hevāya tííííşesin atmış göñül Ferhāddır sensiz 
 
7 Yapılmaz dest-i himmetle degildir ķķķķābil-i ta‘míííír 
         Yıķķķķılmış ĥĥĥĥānedir dil ĥĥĥĥāššššırım berbāddır sensiz 
 
8 ŜŜŜŜafā-yı ĥĥĥĥˇ̌̌̌āb u rāģģģģat merdüm-i çeşmiyle düşmendir  
         Ferííííd-i zārıñ ey mihr ü dili nāşāddır sensiz  
 

26114 
Ġazel-i Münācāt 

                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                     .   _   _   _        .  _  _  _          .   _   _  _        . _   _   _  
  
1 Sivādan pāk ķķķķalb ol kiiiim budur ma‘mūr olmaķķķķlıķķķķ 
         Cihāndan dest-şūy olmaķķķķdır ancaķķķķ dūr olmaķķķķlıķķķķ 
 
2 Cihāna pādşāh olmaķķķķdan a‘lā münzevíííí olmaķķķķ  
         ‘Alāyıķķķķtan beríííí olmaķķķķ imiş mestūr olmaķķķķlıķķķķ 
 
3 Müşāru’n-bi’l-benān olmaķķķķ olur āfet-ķķķķaríííín ey dil  
         Kim aķķķķrānıñ miyānında nola meşhūr olmaķķķķlıķķķķ 
 
4 Şütūm-ı dehr-i dūna arķķķķa ššššut dönme taģģģģammülden 
         Dilersen bārgāh-ı ĢĢĢĢaķķķķda sen maķķķķdūr olmaķķķķlıķķķķ 
 
5 ‘Abā-yı nev-ķķķķabā-yı faĥĥĥĥr-ı faķķķķrı zííííb-i dūş eyle  
                                    ŜŜŜŜoyuñ ģģģģubb-ı sivādan ister iseñ nūr olmaķķķķlıķķķķ 
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6 Cihād-ı ekber-i nefs it ‘ālem-efrāz-ı tevģģģģííííd ol 
         Budur sırr-ı ene’l-ĢĢĢĢaķķķķ bezmine Manŝŝŝŝūr olmaķķķķlıķķķķ 
 
7 Feríííídā derd ü fikr-i āşnā-yı źźźźāt olur Allāh 
         O derde mažžžžhariyetle olur mefķķķķūr olmaķķķķlıķķķķ 
 
 

27115 
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                      .  _   _    _      . _    _    _         .  _   _   _       .  _   _    _  
    

1 ĤĤĤĤarāb-ābād göñlüm istemez ma‘mūr olmaķķķķlıķķķķ 
         Sirişt-i māye-i źźźźātımı āyā ĥĥĥĥūr olmaķķķķlıķķķķ 
 
 
2 ‘Aceb kim ššššāli‘-i aġyārdan yāĥĥĥĥūd ezelden mi  
         Yolunda cān viren ‘āşıķķķķların mehcūr olmaķķķķlıķķķķ  
 
 
3 Peşíííímān-ĥĥĥĥūrde-i āyííííne-i inŝŝŝŝāf olursın sen  
         Neden bu hüsnü ān źźźźātın[daki] maġrūr olmaķķķķlıķķķķ  
 
 
4 Kimi gördüñ neşāšššš-ı bezm-i źźźźevķķķķi bíííí-ĥĥĥĥumār olmaz  
         Yeter bu devr-i ke’s-i dehrden pür-sūr olmaķķķķlıķķķķ 
 
 
5 ĒĒĒĒayansın seng-i ta‘n-endāz-ı aġyāra ne müşkildir 
                                    ĶĶĶĶabūl-ārā-yı yāri terk idüp menfūr olmaķķķķlıķķķķ 
 
 
6 Ser-i ‘āşıķķķķda püsküllü belādır ser-belā-yı ‘aşķķķķ 
         Velííííkin baş belāsı yārdan maķķķķhūr olmaķķķķlıķķķķ 
 
 
7 Feríííídā bend-i zülf-i yār olaldan pāy-der-zincíííír 
         Dil-i díííívāneye şöhret virir memkūr olmaķķķķlıķķķķ  
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28116 

                                                                                Fe ‘i lā tün /Fe ‘i lā tün /Fe ‘i lā tün /Fe ‘i lā tün /   fe ‘‘‘‘i lāāāā tün /fe ‘‘‘‘i lāāāā tün /fe ‘i lün‘i lün‘i lün‘i lün 
                       .   .   -   -        .  .    -   -     .   .   -   -     .   .    - 
 

1 O  bütüññññ la‘‘‘‘line nispet olalı gül-femlik 

         Göññññlümüññññ  bülbülüne geldi ‘‘‘‘aceb sersemlik 
 

2222 Bezm-i  dildāāāārda bíííígāneye yol vermezlerāneye yol vermezlerāneye yol vermezlerāneye yol vermezler    

                                 Ā Ā Ā Āşinşinşinşinā ol ki göā ol ki göā ol ki göā ol ki göñüller eylesñüller eylesñüller eylesñüller eylesin maģremlikin maģremlikin maģremlikin maģremlik    

    

3333 Kötülük eyleyene eyle taģammül ki göKötülük eyleyene eyle taģammül ki göKötülük eyleyene eyle taģammül ki göKötülük eyleyene eyle taģammül ki göñülñülñülñül    

                                    Eylik eyler er ola kimseyeEylik eyler er ola kimseyeEylik eyler er ola kimseyeEylik eyler er ola kimseye i i i itmez kemliktmez kemliktmez kemliktmez kemlik    

    

4444 MaMaMaMaẅlabẅlabẅlabẅlabıñ ıñ ıñ ıñ Ģaķ ise her ān behiĢaķ ise her ān behiĢaķ ise her ān behiĢaķ ise her ān behişti aramaşti aramaşti aramaşti arama    

                                    DūzaDūzaDūzaDūzaĥa ĥa ĥa ĥa ķorsa rķorsa rķorsa rķorsa rııııżā viżā viżā viżā virmelidir ādemlikrmelidir ādemlikrmelidir ādemlikrmelidir ādemlik    

    

5555 DevletDevletDevletDevlet----i dehri Feríd itdi dehri Feríd itdi dehri Feríd itdi dehri Feríd itdi ferāmūi ferāmūi ferāmūi ferāmūş ü fedş ü fedş ü fedş ü fedāāāā    

                                    Ne ‘aceb devlet iNe ‘aceb devlet iNe ‘aceb devlet iNe ‘aceb devlet imiş mertebemiş mertebemiş mertebemiş mertebe----i edhemliki edhemliki edhemliki edhemlik    

    
29117 

                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün  
                     -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
 

1 Berķķķķ-sūz-ı āh u nālemdir nevā-yı perçemiñ 
         Şu‘le-efrūz-ı dilimdir sūz-nā-yı perçemiñ 
 
2 Şu‘le-tāb-ı tār-ı zülfüñdür şu‘ā-ı bāŝŝŝŝıram 
         Nūr-ı díííídem cān ü baş olsun fedā-yı perçemiñ 
 
3 Zülf-i pííííç-ā-pííííçiniñ göñlüm olaldan şānesi 
         ‘Aķķķķlımı ŝŝŝŝalķķķķım ŝŝŝŝaçaķķķķ itdi hevā-yı perçemiñ 
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4 ‘Aşķķķķ püsküllü belā-yı ‘āşıķķķķāāāān oldıysa da  
         ‘Āşıķķķķa bend-i belādır ser-belā-yı perçemiñ 
 
5 Şííííşe-i endííííşem açdı sünbül-i gíííísūlarıñ 
         Bāġ-ı síííínemde iderken āzmā-yı perçemiñ 
 
6        Bezm-i efkār-ı diliñ zíííínet-fezāsı ššššurredir  
          ‘Āşıķķķķa ššššūl-ı emeldir mācerā-yı perçemiñ  
 
7       Dāniş-i ‘irfān-reviş tanžížížížírine ššššab‘-ı Ferííííd 
         Meyl idince eyledi ifşā śśśśenā-yı perçemiñ 
 
     
 
 
 

30118 
                   Mef ‘ū lü / me fā ‘íííí lü / me fā ‘íííí lü / fe ‘ū lün 
                      _   _    .       .   _   _  .     .   _   _   .     .   _  _ 
  
1 Murġ-ı dil-i şikeste-perim yāre uçurdum 
         Aġyārdan evvelce varaķķķķ-pāāāāre uçurdum 
 
2 İmsāk-i viŝŝŝŝāl itdim oruç bozmadım ammā 
                                    ĶĶĶĶandííííl-i hevāyı bu şeb iftāra uçurdum 
 
3 Ben taĥĥĥĥt-ı dili ķķķķıŝŝŝŝŝŝŝŝa-i Belķķķķíííísa mu‘ādil 
         Bir demde bu āh ile dildāra uçurdum 
 
4 Mihr-i ruĥĥĥĥ-ı tāb-efkeni bulunca zevālin 
         Mūr-ı ĥĥĥĥašššš----ıııı bāāāāl-āāāāveri ruĥĥĥĥsāra uçurdum 
 
5 Perverde-i āġūş iken ol murġ-ı ĥĥĥĥayāl āh 
         Dilden ķķķķaçırup çeşm-i hevā-dāra uçurdum 
 
6 Endííííşe-i yek-dāne-i ĥĥĥĥāl-i siyehiñle  
         Murġāāāān-ı belāyı ser-i efkāra uçurdum 
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122 

7 Aķķķķl-ı dile eglence hevāsında Feríííídā 
         Bād-ı ġama bir kāġıd-ı āvāre uçurdum 
 

31119 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                      .  .   _   _     .   .   _   _       .   .   _    _    .   .   _ 
 

1 Baķķķķmadan geçdi benim yüzime āh iki gözüm 
         Nííííce ķķķķan aġġġġlamasın derd ile iki gözüm 
 
2 Sözümi dinlemeyüp bezmde taģķģķģķģķíííír itdi 
         Nuŝŝŝŝģģģģ u pend eyledigimden mi aġġġġır geldi sözüm 
 
3 O  tecāhül revişim añlamadı aģģģģvālim 
         Arżżżżuģģģģāl eylemege var mı benim yāre yüzüm 
 
4 Bāġda dün gece aġyār ile hem-maģģģģbes iken 
         ‘Āşıķķķķımdır dimeyip virmedi bir śśśśalķķķķım üzüm 
 
5 Pençe tāb-āver olur sūz-ı nigāh-ı yāre 
         Cān ü dil aldı Feríííídā fitili yandı özüm 
 
  
 
 

32120 
                   Fe ‘i lā tün / me fā ‘i lün / fe ‘i lün 
                     .   .   _   _        .   _   .   _      .   .   _  
 
1 Şeb-i hicrāna aydır göñlüm  
         Bezmde ġam-zidāydır göñlüm  
 
2 Felek-i dilde āftāb olmuş  
         Dehre pertev-nümāydır göñlüm  
 
3 Meyl iderse şehen-şeh–i ‘aşķķķķa 
         Bir münevver sarāydır göñlüm 
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4 Leşker-i ‘aşķķķķ ĥĥĥĥaymesin ķķķķursun  
         Bíííí-nihāyet ķķķķażżżżāydır göñlüm 
 
5 Eylemez şāha ser-fürū gāhíííí 
         Öyle devlet-girāāāāydır göñlüm  
 
6 Hiç gedā çeşmi eylemez ižžžžhār  
         Genc-i ġaybıyla pāydır göñlüm 
 
7 Zííííver-i bezm-i ehl-i ‘aşķķķķ olmuş  
         Cām-ı ‘işret-fezāydır göñlüm 
 
8 ‘‘‘‘Uķķķķde-i zülfüñ añlamış yārıñ  
                                    ĤĤĤĤayli müşkil-küşāydır göñlüm 
 
9 Mest olur diñleyen bu nāleleriñ 
                                    ĤĤĤĤˇ̌̌̌āb-ı naġme-serāydır göñlüm 
 
10 Gör Feríííídā miśśśśāl-i mıķķķķnaššššıs  
         Yārdan ġam-rübāydır göñlüm 
 

33121 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                    .   .   _   _      .   .   _    _     .   .    _   _     .  .  _ 
 
1 Evce serkeşlik iderse nola dūd-ı siyehim  
         Dest-resdir felek-i çāruma künc-i külehim 
 
2 Gözüme tāāāār-ı nigeh ‘ayn-ı dikendir sensiz 
         Pister-i ĥĥĥĥˇ̌̌̌ār u elem oldı benim ĥĥĥĥˇ̌̌̌ābgehim  
 
3 Dil dehen-bestedir aģģģģvāl-i siyeh-rūzííííden 
         Çekdigim her ne belā ise de kendi günehim 
 
4 Pençe-i nāzını rūpūşa sebep noldur ‘aceb  
         Yoĥĥĥĥsa küstāĥĥĥĥ nigāhım mı ŝŝŝŝuçum pādşehim 
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5 ‘Aķķķķl ü sāmān ne ‘ālemde Feríííídā bilemem 
         Silsile-bend-i cünūn eyleyeliden o mehim  
 

34122 
Ġazel-i Müstezād 

                   Mef ‘ū lü / me fā ‘íííí lü / me fā ‘íííí lü / fe ‘ū lün 
                      _   _   .      .   _   _   .     .   _   _  .      .   _  _ 
 

1 ĶĶĶĶandiiiilli kilíííísāda ararken o büti ben  
                                    ĶĶĶĶaķķķķtı beni birden 
         Bir meş‘ale-i āh ššššutuşdı bedenimden 
         Āteş gibidir ten 
 
 
2 Şeyššššānlıķķķķ idüp meclise gel masĥĥĥĥaralık yap 
         Hep muntažžžžır aģģģģbāb 
         ‘Āşıķķķķların al göñlüni Allāhı seversen  
         Şāyed gider elden  
 
 
3 Aldat o períííí-peykeri bir tāze çocuķķķķla 
         Var soñra da ķķķķoķķķķla  
         Rām itmege yoķķķķ bundan iyi ŝŝŝŝūret-i aģģģģsen 
                                    ŹŹŹŹevķķķķıñ çıķķķķar eglen 
 
 
4 ŠŠŠŠınġırdama muššššrib gidelim biz daĥĥĥĥi ammā 
         Bel ķķķķırma ŝŝŝŝaķķķķın hā 
         Belki çıķķķķarız yāre uŝŝŝŝūl ile bu yüzden 
         Aġyār uyurken 
 
 
5 Hem-cāy-ı Ferííííd ol meded ey mūy-miyān gel 
         Yat sííííneme yan gel 
         Baķķķķ var mı sarāy-ı dil-i ‘āşıķķķķ gibi mesken 
         Bir kere düşünseñ 
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125 

 

35123 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün  
                     .   .   _    _      .  .   _   _      .   .   _   _      .  .  _ 
 

1 ŜŜŜŜaldım ol kebg-i ĥĥĥĥırāma dil-i şahbāzı ben  
         Bu hevesle eylerim evcde de pervāzı ben  
 
2 Gör ne ķķķķanlar yuššššuyor ‘āşıķķķķ-ı ĥĥĥĥūn-āşāmıñ  
         Saña tefhíííím ideyim eyleyim āāāāġġġġāāāāzı ben  
 
3 Vaķķķķt olu[r] ‘āşıķķķķa bir bār-ı girāndır ššššavrıñ 
         Bíííí-niyāzım o ķķķķadar pek çekemem nāzı ben  
 
4 Bende meydān güzelim menzil-i cān-bāzííííde  
         Resen-i ģģģģííííleden atdım çoķķķķ oyun-bāzı ben  
 
5 Fitne-i çeşmine bel baġlayanıñ vay başına 
         Diñlemem eyledigiñ mekr-i füsūn-sāzı ben  
 
6 Bezme da‘vetle Feríííídi yine mi aldadasın  
         Bildim ögretme baña dííííde-i ġammāzı ben  
 

 
36124 

                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                     .  _  _   _          .  _  _   _        .  _   _   _        .   _   _   _  
        
1111 Biz ol mestān nigāhBiz ol mestān nigāhBiz ol mestān nigāhBiz ol mestān nigāh----ı bezmı bezmı bezmı bezm----i i i i ‘‘‘‘aşaşaşaşķķķķız ız ız ız āferāferāferāferínişdenínişdenínişdenínişden    
                                    ĠĠĠĠıdıdıdıdāmāmāmāmız ız ız ız ĥĥĥĥūnūnūnūn----ı dildir şekvemiz yoı dildir şekvemiz yoı dildir şekvemiz yoı dildir şekvemiz yoķ derd ü nāliķ derd ü nāliķ derd ü nāliķ derd ü nālişden şden şden şden     
    
2222 GedāGedāGedāGedā----yı yı yı yı kūykūykūykūy----ı dil deryı dil deryı dil deryı dil deryūzeūzeūzeūze----kārkārkārkār----ı dergehı dergehı dergehı dergeh----i yāri yāri yāri yārızızızız    
                                    SerSerSerSer----i dild[e] külāhi dild[e] külāhi dild[e] külāhi dild[e] külāh----ı terkı terkı terkı terk----i i i i ‘ālemdār-ı nümāyişden 
 
3 ŜŜŜŜabāģģģģ-ı ĥĥĥĥaşre dek ĥĥĥĥˇ̌̌̌ābíííídedir žžžžannım civān-ı dil 
         Göz açmaz ĥĥĥĥˇ̌̌̌āb-ı naĥĥĥĥvetden baş almaz nāz-ı bālişden 
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4 Göñül mecnūn-ı bíííí-pervādır almaz tesliyet sofíííí 
         Dem urmaz mübtelā-yı ‘aşķķķķ ‘aķķķķl ü ŝŝŝŝabr u dānişden  
 
5 Feríííídā çeşm-bāz-ı nev-ššššulū‘-ı mihr-i maķķķķŝŝŝŝūdum 
         Hevā-yı ‘aşķķķķ-ı pür ġamda iz yoķķķķ mı küşāyişden 
 

37125 
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                     .  _   _   _       .   _   _    _         .   _   _   _      .   _   _   _  
  
1 Göñül gülzār-ı ‘aşķķķķıñ tāze açmış bir gülisin sen  
         Hevā-yı derd-i yārıñ mübtelā bir bülbülisin sen  
 
2 Göñül var āferíííínişden beriiii sende perííííşānlıķķķķ  
         Serimde şāne-i ġamla ššššaranmış kākülisin sen  
 
3 Nedendir ģāģāģāģālet-i bezm-i suĥĥĥĥan-gūūūūyíííídeki neş’e 
         Dil-i ser-mest-i yāāāāriñ neş’e-baĥĥĥĥş eyler mülisin sen 
 
4 Sirişk-i dííííde-i šūšūšūšūfāāāān itse göñlüm ĥĥĥĥavf idüp dönmem 
         Geçegāāāāh-ı bam-ı ‘aşkıñ ķķķķurulmış bir pülisin sen 
 
5 Ferííííd-i zāāāārı ey esb-i dil itdiñ vāāāāŝŝŝŝıl-ı cānāānāānāānān 
         ‘Aceb çāāāābük-res-i ser-menzil eyler dilberisin sen 
 

 
38126 

Na‘t-ı Diger 
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                    . _   _   _          .   _   _    _        .  _   _    _    .  _   _   _ 
  
1 Dü-çeşmiñ şeb-çerāġ-ı bezm-i vuŝŝŝŝlat yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
         Gelir verd-i ruĥĥĥĥuñdan būy-ı vaģģģģdet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
2 İki ruĥĥĥĥsārıñ üzre gíííísūvānıñ deste sünbüldür 
         Dimāg-ı cāndan gitmez o nükhet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 

                                                 
125 G37: 22b Y 
126 G38: 20b Y 
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3 ‘Urūcuñ gūş-ı ‘ÌÌÌÌsā’ya irince āsmān içre  
         Cemāliñ şevķķķķ ile buldı rāģģģģat yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
4 Per-i Cibrííííli sūzişten viķķķķāye eyleyüp źźźźātıñ  
         O dem bulduñ reh-i ķķķķurba delālet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh    
 
5 Bir āh-ı ‘āşıķķķķān-ı luẅẅẅẅf ile díííídār gel e mesrūr it  
         Saña Mevlā müyesser ķķķķıldı rü’yet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
6 Cihānıñ devleti yoķķķķ āh ‘ayn-ı i‘tibārımda 
         Viŝŝŝŝāliñdir iki ‘ālemde devlet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
7 ĶĶĶĶapıñda bende-i deryūze-gār-ı vuŝŝŝŝlatıñ göñlüm 
         Nolur bir pāre vir díííídāra ruĥŝĥŝĥŝĥŝat yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
8 Feríííídiñ rāh-ı ‘aşķķķķıñda ššššutuşmuş nāle-kārıñdır 
         Çeker derdiñle her sū āh-ı firķķķķat yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
                            
 
 

39127 
Na‘t-ı Diger 

                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                    .  _  _   _          .   _   _   _         .   _   _   _     .   _    _   _ 
  

1 ŽŽŽŽuhūruñ maššššlab-ı a‘lā-yı ģģģģażżżżret yā   
         Vücūduñ revnaķķķķ-ı ŝŝŝŝadr-ı risālet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
2 Dü-‘ālem vāye-dār-ı feyżżżż-i luššššfuñdur ģģģģaķķķķííííķķķķatde  
         Ki źźźźātıñ bā‘iśśśś-i iģģģģyā-yı ümmet yā Resūla’llūla’llūla’llūla’llāhāhāhāh 
 
3 ĢĢĢĢabííííb-i ĢĢĢĢaķķķķ Muģģģģammedsin şefā‘at kānı Aģģģģmedsin 
         Saña maĥŝĥŝĥŝĥŝūŝŝŝŝ ancaķķķķ bu sa‘ādet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
4 Ki sensin cān-ı ‘ālem ‘ālemin cānı saña ‘āşıķķķķ 
         ‘Aceb bu ümmetiñ ģģģģāli ne ģģģģālet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 

                                                 
127 G39: 20b Y 
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5 Kibāra yoķķķķ sıġarıñ ģģģģürmeti ĥĥĥĥayli zamānlardır 
                                    ĶĶĶĶanı emr-i ulū’l-emre itā‘at yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
6 Egerçi zimmet-i her ümmete lāzım ‘ubūdiyyet 
         Velíííí birbirin eylerler meźźźźemmet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
7 ŜŜŜŜalāģģģģa meyl ü raġbet yoķķķķ naŝíŝíŝíŝíģģģģat eylemez te’síííír 
         Ne ģģģģāletdir fesād u fısķķķķa raġbet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
8 Cihān birbirine girmiş ēēēēalālet rāhına irmiş  
         ‘Aceb sevdāya yiiiil virmiş hidāyet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
9 Evāmirden iderler ictināb ammā nevāhííííden 
         Birin terk itmeziz bu ne esāret yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
10 ŠŠŠŠarííííķķķķ-i müstaķķķķíííímiñ rehberidir tā-ezel źźźźātıñ  
         ‘İnāyet ķķķķıl seniñdir bu şeríííí‘at yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
11 Derūn-ı nāsı taģģģģvííííl eyle ef ‘āl-i ķķķķabāyiģģģģden  
         Ki gelsün leşker-i İslāma ġayret yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
12 ‘Adūdan intiķķķķām alsun žžžžafer şemşíííírini ŝŝŝŝalsun  
         Virüp Sulššššān Maģģģģmūda ‘adālet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
13 Muší‘ší‘ší‘ší‘----i emri ķi emri ķi emri ķi emri ķıl şıl şıl şıl şāhāhāhāhıñ vekíıñ vekíıñ vekíıñ vekílilililiñ    ‘abd-ı dergāhıñ 
         Bu demler eyle dil-ĥĥĥĥāhıñ ‘ināyet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
14 Şeríííí‘at meslekinden ĥĥĥĥatve ruĥŝĥŝĥŝĥŝat virme ayırma  
         Reh-i emriñdedir cāy-ı selāmet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
15 Menāhíííí ictinābından o emr-i intisābıñdan 
         Naŝŝŝŝííííb eyle cenābıñdan viķķķķāyet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
16 Ferííííd-i mücrimiñ ģģģģāli yamandır çeşmi giryāndır 
         Sañadır rabšššš-ı ķķķķalbi rūz-ı dehşet yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
 
17  Niyāz-ı ümmet-i ‘āŝíŝíŝíŝíye raģģģģm it şāha nuŝŝŝŝret vir 
         Tamām tārííííĥĥĥĥ-i hicretdir şefā‘at yā Resūla’llāhūla’llāhūla’llāhūla’llāh 
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40128 

                                                                                Mef ‘ū lü /me fā ‘Mef ‘ū lü /me fā ‘Mef ‘ū lü /me fā ‘Mef ‘ū lü /me fā ‘í lü /me fí lü /me fí lü /me fí lü /me fā ‘ā ‘ā ‘ā ‘í lü /fe í lü /fe í lü /fe í lü /fe ū lünū lünū lünū lün    

                                                                                                ----                ----   .     .       .     .       .     .       .     .    ----            ----   .     .       .     .       .     .       .     .    ----        ----   .    .     .    .     .    .     .    .  ----            ----    

1111 İtsin diİtsin diİtsin diİtsin dir iseñ devletr iseñ devletr iseñ devletr iseñ devlet----i nāgāh teveccühi nāgāh teveccühi nāgāh teveccühi nāgāh teveccüh    

                                    Sen eyle saña eylesüSen eyle saña eylesüSen eyle saña eylesüSen eyle saña eylesün Allāh teveccühn Allāh teveccühn Allāh teveccühn Allāh teveccüh    

    

2222 İİİİtse ‘acabā ktse ‘acabā ktse ‘acabā ktse ‘acabā kārger olmaz mārger olmaz mārger olmaz mārger olmaz mı ı ı ı ŝanŝanŝanŝanırsınırsınırsınırsın    

                                    Yirden gögYirden gögYirden gögYirden göge deke deke deke dek129129129129 āh āh āh āh----ı seı seı seı seģerģerģerģer----gāh teveccühgāh teveccühgāh teveccühgāh teveccüh    

    

3333 Bir dergBir dergBir dergBir dergehi bend eylese teslím olagör kiehi bend eylese teslím olagör kiehi bend eylese teslím olagör kiehi bend eylese teslím olagör kimmmm    

                                    İİİİtmez mi hezārān der ü dergah teveccühtmez mi hezārān der ü dergah teveccühtmez mi hezārān der ü dergah teveccühtmez mi hezārān der ü dergah teveccüh    

    

4444 Ģaķdan nažarĢaķdan nažarĢaķdan nažarĢaķdan nažarın devr iın devr iın devr iın devr idüdüdüdüp olma dilp olma dilp olma dilp olma dil----i gümi gümi gümi güm----rāhrāhrāhrāh    

                                    Aldanma iAldanma iAldanma iAldanma iderse saña biñ cderse saña biñ cderse saña biñ cderse saña biñ cāh teveccühāh teveccühāh teveccühāh teveccüh    

    

5555 MaķMaķMaķMaķŝŝŝŝūdun ara gir yola Allāh iūdun ara gir yola Allāh iūdun ara gir yola Allāh iūdun ara gir yola Allāh içüçüçüçün olsunn olsunn olsunn olsun    

         Bí         Bí         Bí         Bí----rehberrehberrehberrehber i i i ider āder āder āder āşışışışıķa her gāh teveccühķa her gāh teveccühķa her gāh teveccühķa her gāh teveccüh    

    

6666 Yanup yakılup iste Feríd  ‘aşYanup yakılup iste Feríd  ‘aşYanup yakılup iste Feríd  ‘aşYanup yakılup iste Feríd  ‘aşķķķķ----ı  ı  ı  ı  ĤüdĤüdĤüdĤüdāyāyāyāyıııı    
                                    İİİİģsān ider itse dil āgāh teveccühģsān ider itse dil āgāh teveccühģsān ider itse dil āgāh teveccühģsān ider itse dil āgāh teveccüh 
 
 

 
41130 

                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                     .  .  _   _        .  .   _   _       .  .  _  _        .   .   _ 
 

1 Göñül ol ģģģģükm-i ĤĤĤĤudā emrine gerden-beste  
                                    ĶĶĶĶayd-ı ālām-ı dehirden olasın vāreste 
 
2 Yāre-i ġurbet-i firķķķķat ne kadar müşkil ise  
         Dārūārūārūārū-yı ŝŝŝŝabr ile tíííímār bulur dil-ĥĥĥĥaste 
 

                                                 
128 G40: 22b Y 
129 Yazmada:den 
130 G41: 23b Y 
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3 Bezm-i endííííşeni pür-zííííb-i belā eyler ise 
         Şííííşe-i síííínede ‘āşıķķķķ ġamıdır gül-deste 
 
4 ĢĢĢĢarf-gíííírān-ı zamān ššššutsa pes-i dāmānıñ 
         Gösterir kendini elbet suĥĥĥĥan-ı berceste  
 
5 Kiiiimse tāb-āver-i dest-i ķķķķader olmuş mı Ferííííd  
         Nefes-i ‘ömrin alır sāģģģģibi ceste ceste 
 

42131 
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                     .  _  _   _       .  _   _   _           .  _   _   _      .    _    _   _  
 

1 Göñül Allāhdan iste ne istersen göñül iste  
         Dirííííġ itmez ‘aššššāsın her şeb ü rūz aġla gül iste 
 
2 Küşād eyler hezārın bir ķķķķapuyı bend iderse ger  
         Yüzüñ ššššut dergeh-i iģģģģsāna ēēēēurma dilde dil iste  
 
3 ‘Aššššāsı baģģģģrine yoķķķķdur nihāyet ey dil-i ġavvāŝŝŝŝ  
         Var ol deryāya ēēēēal bul gevherin kānın boġul iste  
 
4 İdüp zincíííír-i ‘aşk-ı gerdeninde sübģģģģa-i fūlād 
         Sirişk-i çeşm-i giryānı rehinde saç dökül iste  
 
5 Ferííííd-i bíííí-nevāsın efķķķķar-ı ‘abd-ı ĤĤĤĤudāsın sen  
         Dirííííġ itmez ‘aššššāsın her şeb ü rūz aġla gül iste 
 

43132 
                   Fe ‘i lā tün / me fā ‘i lün / fe ‘i lün 
                   .  .   _   _         .    _    .   _     .   .   _  
 

1 Dil-i ‘āşıķķķķ miśśśśāldir ġonca  
         Pek bir ince ĥĥĥĥayāldir ġonca  
 
2 Gerçi ģģģģāżżżżır-cevābdır göñlüm  
         Hele müşkil su‘āldir ġonca 
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3 Yine te’líííífi var hezār varaķķķķ 
         Açılır ĥĥĥĥoşça fāldır ġonca  
 
4 Bülbül-i zārını ĥĥĥĥamūş eyler  
                                    ŜŜŜŜāģģģģib-i gūşmāldir ġonca 
 
5 ŜŜŜŜaķķķķlar esrārı dilde fāş itmez 
         Öyle bir ehl-i ģģģģāldir ġonca 
 
6 Hííííç ferāmūş olur mı ĥĥĥĥāššššırdan 
         Bā’iśśśś-i ķķķķííííl ü ķķķķāldir ġonca 
 
7 Degil āgāāāāh kiiiimse ģģģģālinden 
         Bir dehen-beste lāldir ġonca 
 
8 Yāra gönderdim añlasın ģģģģālim  
         ‘Arżżżż-ı ģģģģālim me’āldir ġonca 
 
9 ŜŜŜŜararır dilde hemçü vaķķķķt-i ĥĥĥĥazān 
         Baña yek ģģģģasb-i ģģģģāldir ġonca  
 
10 ĢĢĢĢüsni gülzārı solmasın dā’im 
         Şermden āl āldır ġonca 
 
11 Bezme geldikçe yār elinde Ferííííd 
         Pembe bir dest-māldir ġonca  
 

44133 
                   Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün 
                   .   _   _   _       .    _   _   _        .   _   _   _      .   _   _   _  
 
1 Göñül mānend-i bülbül nāle-kār olmaķķķķda gitdikçe  
         Gülistān-ı ümíííídim şūre-zār olmaķķķķda gitdikçe 
 
2 Hevā-yı vaŝŝŝŝl-ı dilber şimdi serden sííííneden geçdi 
         O demler hep hebā-yı rūzgār olmaķķķķda gitdikçe 
 

                                                 
133 G44: 24a Y 
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3 ĤĤĤĤayāl u  ĥĥĥĥˇ̌̌̌āb olup dilden silindi ol ĥĥĥĥašššš-ı ta‘lííííķķķķ  
         Göñül nefret-nümā-yı kūy-ı yār olmaķķķķda gitdikçe 
 
4 Göñülde inceden ince neden ižžžžhār-ı nālişler 
         Dehān-ı āh-ı ģģģģasret pür şerār olmaķķķķda gitdikçe 
 
5 Dü-çeşm-i eşk-bārım eylemez teskíííín-i sūziş āh 
         Sirişkim āteş-i ‘aşķķķķa medār olmaķķķķda gitdikçe 
 
6 Maģģģģallinden çıķķķķardım ķķķķayd-ı vaŝŝŝŝlıñ arżżżżuģģģģāl ettim 
         Raķķķķííííb ol şāh-ı ģģģģüsne der-kenār olmaķķķķda gitdikçe 
 
7 Ser-i endííííşe-i şi‘r-i şu‘ūr u ŝŝŝŝabr u sāmānı 
         Perííííşān-ģģģģāl çün zülf-i nigār olmaķķķķda gitdikçe 
 
8 Feríííídā dilde zaĥĥĥĥm [u] síííínede dāġ-ı ġam-ı dildār 
         Söyünmez ĥĥĥĥaşre dek dil dāġdār olmaķķķķda gitdikçe 
 
  
 
                                                  45134 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                     .   .   _   _      .   .   _   _     .  .   _   _        .  .   _ 
 
1 Dilde yoķķķķ ġayra nažžžžar ģģģģūri vü ġılmān ise de  
         Cennet-i rūyın arar ‘aşk-ile gūyān ise de  
 
2 Çāre yoķķķķ yārdan aġyārı ayırmaķķķķda göñül 
         Sabr ider dil ne ķķķķadar çāk-i girííííbān ise de  
 
3 Dāmen-i yārı fedā itmem elimden vā‘ižžžž 
         Sözünüñ her birisi birdir ġaltān ise de  
 
4 La‘line her kim iderse nažžžžar aġġġġzı ŝŝŝŝulanır 
         Göz görür bezmde elbet çekinir cān ise de  
 
5 ‘Aşķķķķ-ı yār ise de benim cānıma minnet gelsin 
         Çekerim bār-ı ġamıñ sāl hezārān ise de  
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6 Tāze-dih ān gerek diñlemez ehl-i diķķķķķķķķat  
         Şöhret-i şāyi‘ası āfet-i devrān ise de  
 
7 Sade levģģģģ-i dile naķķķķş oldı cemāl-i dildār 
         Ġayrı ŝŝŝŝabr eyle Fer[ííííd] evveli āsān ise de  
 
 
                         46135 
                   Fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lā tün / fā ‘i lün  
                   -   .   -   -      -   .   -    -      -   .   -   -       -   .   - 
1       CāmCāmCāmCāmı gördüm laı gördüm laı gördüm laı gördüm la‘l-i nāb-ı yār geldi ĥĥĥĥāššššıra 
                                    ĢĢĢĢāl-i mest-i dííííde-i dildār geldi ĥĥĥĥāššššıra  
 
2       Şííííşe-i endííííşede bu ķķķķış ĥĥĥĥayāl itdim ruĥĥĥĥuñ 
         Nev-bahār-ı ‘ālem-i gülzār geldi ĥĥĥĥāššššıra  
 
3        Dil tefe’’’’ül-cūy-ı evrāķķķķ-ı kitāb-ı derd iken  
                                        ĤĤĤĤˇārˇārˇārˇār----ı ı ı ı ĥĥĥĥˇārˇārˇārˇār----ı derd ü ı derd ü ı derd ü ı derd ü ġam tekrġam tekrġam tekrġam tekrār geldi ār geldi ār geldi ār geldi ĥĥĥĥāšāšāšāšıraıraıraıra    
    
4        4        4        4        Ben telāBen telāBen telāBen telāşşşş----ı ı ı ı ġamzeñ eylerken ġamzeñ eylerken ġamzeñ eylerken ġamzeñ eylerken žuhūr itdi žuhūr itdi žuhūr itdi žuhūr itdi ĥaššĥaššĥaššĥaššıñ ıñ ıñ ıñ     
                                        ĢüsnĢüsnĢüsnĢüsn----i i i i ĥaš nevĥaš nevĥaš nevĥaš nev----mumumumuŝŝŝŝģafģafģafģaf----ı ruı ruı ruı ruĥsĥsĥsĥsār geldi ār geldi ār geldi ār geldi ĥĥĥĥāāāāšırašırašırašıra    
    
    5      5      5      5          İtmege tanzírİtmege tanzírİtmege tanzírİtmege tanzír----i Ģāmidle Rei Ģāmidle Rei Ģāmidle Rei Ģāmidle Reşşşşād pürād pürād pürād pür----neşneşneşneşātātātāt    
                                        BeytBeytBeytBeyt----i maķšai maķšai maķšai maķša‘da Ferííííd Esrār geldi ĥĥĥĥāššššıra  
 

 
47136 

                   Fe ‘i lāāāā tün / fe ‘i lāāāā tün / fe ‘i lāāāā tün / fe ‘i lün 
                     .  .  _  _        .  .   _   _       .  .   _  _       .  .  _ 
 

1 Cān virir ‘āşıķķķķ olan sevdigim efkende ise  
         Mā-melek çeşmine ĥĥĥĥardal gibidir bende ise  
 
2 Çoķķķķ zamāndır ararım göñlümi bilmem nitdim  
         Beni aldatma güzel başıñ içün sende ise 
 

                                                 
135 G46: 21b Y 
136 G47: 22a Y 
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3 Gülmedim istedigim gibi gelelden dehre 
         Giryemi görse benim suĥĥĥĥre ider ĥĥĥĥande ise 
 
4 Dil-i meyyāliñ olur başına ‘ālem zindān  
         Sensiz ārām idemez rūģģģģ-ı revān tende ise  
 
5 Künc-i firķķķķatde bıraķķķķmaz beni ġam saġ olsun  
                                    ĤĤĤĤāššššır-ı zāra tesellííííler ider ķķķķande ise  
 
6 Rūĥĥĥĥ-ı şeftāliñi ŝŝŝŝaķķķķla meze-i bezm-i meye  
                                    ŜŜŜŜun giras-ı leb-i la‘liñ hele turfende ise  
  
7 Kimi ta‘cííííz ider iñlerse de bíííí-çāre Ferííííd 
         Kendi derdiyle yanar aġlar o nālende ise  

 

 

 

                                            48137 
                    Mef ‘ū lü / me fā ‘íííí lü / me fā ‘íííí lü / fe ‘ū lün 
                      _   _   .       .   _   _   .      .   _   _    .     .   _   _ 
 
1 Āh-ı dili hem-sūz ideyim meş‘alelerle 
         Yetişir oyalandıķķķķ bu ķķķķadar meşġalelerle  
 
2 Esb-i dile el arķķķķası yirde dedi herkes 
         Meydāna çıķķķķınca ŝŝŝŝalınup hervelelerle 
 
3 ĢĢĢĢüsnüñ göreni görmeyeni eylediñ ey büt  
         Şūrííííde-i zülf-i siyehiñ velvelelerle 
 
4 Yār ile nihān ŝŝŝŝoģģģģbet iderken gelip aġyār  
         Def‘ eyledim ammā nice biñ besmelelerle  
 
5 Etrāk ne bilsin naġam-ı Kürd ü ‘Irāķāķāķāķı 
         Mümkin mi ŝŝŝŝafā-yāb ola neyyir yelelerle 
 
6 Vāŝŝŝŝıf Begi tanžížížížíre Ferííííd olsa da pey-rev 
         Hem-ra‘şedir ol kilk-i edeb zelzelelerle  

                                                 
137 G48: 24a Y 
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49138 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                     .  .   _    _      .   .   _    _    .   .    _   _       .   .   _ 
 
1 Dil-i pervāne ider cānı fedā-yı şu‘le 
         Vuŝŝŝŝlat-ı yār nola olsa verā-yı şu‘le  
 
2 Cānı virmezseñ ele dāmen-i cānān geçmez 
         Āteş-i ‘aşķķķķta ķķķķıl cānı fenā-yı şu‘le  
 
3 Nār-ı ‘aşķķķķ-ile yanar mum gibi her ‘āşıķķķķ 
         Eksik olmaz ser-i ‘āşıķķķķta hevā-yı şu‘le 
 
4 Yan yaķķķķıl ššššālib-i ‘aşķķķķ iseñ eger ey ‘āşıķķķķ 
         Ola ķķķķandííííl-i diliñ nūr-nümā-yı şu‘le  
 
5 Feyżżżż-i ‘aşķķķķıyla Ferííííd ‘āleme ŝŝŝŝalsun pertev 
                                    ĤĤĤĤas u ĥĥĥĥāşāk-i vücūd ola hebā-yı şu‘le  
 
 

50139 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                    .   .  _   _        .   .   _   _     .   .  _    _        .   .  _ 
 

1 Göñli ayrılmaz o mehden gözin ayırsa bile  
         Yārdan dūr olamaz kendüyi şaşırsa bile  
 
2 Dil nemek-pāş-ı lebiñ baķķķķmaz acı ššššatlısına 
         Zaĥĥĥĥm-ı síííínem ne ķķķķadar yanmadan acırsa bile 
 
3 Da‘vet-i bezm-i raķķķķííííbe uyup itme raġbet  
         Dām-ı tezvííííre çeker ülfete şāššššırsa bile  
 
4 Eyledim fennini taģģģģŝíŝíŝíŝíl kitāb-ı çeşmiñ 
         Ġamze kār eyleyemez üstime sāģģģģirse bile 
 
 

                                                 
138 G49: 24a Y 
139 G50: 23a Y 
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5 Suĥĥĥĥan erbābı Ferííííd öyle dehen-bāz olmaz 
         Söylemez rāz-ı diliñ kiiiimseye şā‘irse bile  
 
 
 

51140 

                   Fe ‘i lā tün   /  Fe ‘i lā tün   /  Fe ‘i lā tün /fe ‘i lün                   Fe ‘i lā tün   /  Fe ‘i lā tün   /  Fe ‘i lā tün /fe ‘i lün                   Fe ‘i lā tün   /  Fe ‘i lā tün   /  Fe ‘i lā tün /fe ‘i lün                   Fe ‘i lā tün   /  Fe ‘i lā tün   /  Fe ‘i lā tün /fe ‘i lün 
                     .   .   -   -         .   .   -    -        .    .   -   -     .   .    – 
 

1 Fāāāāş-ı rāāāāz itdi göññññül düşdi dehenden dehene 

         Dāāāāmen-i  sırr-ı dilim ŝŝŝŝardı dikenden dikene 
                  

2 Sebz-ĥĥĥĥašššš ü mül-i la‘‘‘‘l āāāāb-ı leb-i yāāāār ile dil 

         Çār keyf üstüne azm itdi ār keyf üstüne azm itdi ār keyf üstüne azm itdi ār keyf üstüne azm itdi çemçemçemçemeeeenden çemenenden çemenenden çemenenden çemene    

    

3333 Yegdir Allāh Yegdir Allāh Yegdir Allāh Yegdir Allāh çaçaçaçaġġġġırupırupırupırup burc burc burc burc----ı firı firı firı firāķāķāķāķ----ı ı ı ı ġamdaġamdaġamdaġamda    

                                    DilDilDilDil----i ātei ātei ātei āteşşşş----zede cān atdzede cān atdzede cān atdzede cān atdı bedenden bedeneı bedenden bedeneı bedenden bedeneı bedenden bedene    

        

4444 Her gelen maķHer gelen maķHer gelen maķHer gelen maķŝada vŝada vŝada vŝada vāāāāŝŝŝŝıl mı olur bíıl mı olur bíıl mı olur bíıl mı olur bí----hūdehūdehūdehūde    

                                    FarķFarķFarķFarķ----ı zı zı zı zāviyeāviyeāviyeāviye----i ‘aşi ‘aşi ‘aşi ‘aşķa gelenden geleneķa gelenden geleneķa gelenden geleneķa gelenden gelene    

    

5555 EhlEhlEhlEhl----i  ‘aşi  ‘aşi  ‘aşi  ‘aşķķķķıñ söziıñ söziıñ söziıñ sözi sūzi sūzi sūzi sūzişli gerek yoşli gerek yoşli gerek yoşli gerek yoĥsa Ferídĥsa Ferídĥsa Ferídĥsa Feríd    

                                    AAAAŝmaz erbŝmaz erbŝmaz erbŝmaz erbābābābāb----ı hüner gı hüner gı hüner gı hüner gūūūūşşşş----ı suı suı suı suĥandan suĥandan suĥandan suĥandan suĥanĥanĥanĥanaaaa    
 
 

52141 
                   Me fā ‘i lün / fe ‘i lā tün / me fā ‘i lün / fe ‘i lün 
                     .      _   .   _      .   .   _   _      .    _  .    _     .    .   _  
  
1 Devām-ı ülfet o mehveşle müşkil oldı gibi  
         Hevā-yı ‘arżżżż-ı muģģģģabbetde zā’il oldı gibi  
 
2 Daķķķķííííka eglenemezdi dü-dííííde-i ģģģģasret 
         Nigāha geldi kesel perde hā’il oldı gibi  
 

                                                 
140 G51: 22b Y 
141 G52: 23b Y 
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3 ĒĒĒĒurup oššššurmada var dilde telāş bugün 
         Yine bir āfet-i cān-sūza mā’il oldı gibi 
 
4 Bu pendi zííííver-i gūş-ı ķķķķabūl iderse o yār  
         Murādım añlaşılır ġayrı ģģģģāŝŝŝŝıl oldı gibi  
 
5 Ferííííd bezmde tenhāca yārı ŝŝŝŝarmış-idim 
         Niyāz-ı būse-i bayrāma ķķķķā’il oldı gibi  
 
 

53142 
Na‘t-ı Diger 

                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                    .  .   _    _      .   .   _   _      .    .  _   _      .   .  _ 

 

1 Maģģģģrem-i rāz-ı ĤĤĤĤudā şāhid-i bezm-i ĶĶĶĶureşíííí 
                                    ŠŠŠŠutdı iķķķķlíííím-i dili pertev-i ģģģģüsni güneşi  
 
2 Şem‘-i ruĥĥĥĥsārına pervāne-i cān cān virir  
                                    ŠŠŠŠolanır rūz u şeb eššššrāfını gitmez ‘aššššaşı  
 
3 Giceler virdiñ ile ŝŝŝŝubģģģģ ruĥĥĥĥun görmek içün  
         Seģģģģer i‘lān ider eššššrāfa Bilāl-i ĢĢĢĢabeşíííí 
 
4 Mescid-i dilde gözi uyĥĥĥĥuya varmaz hergiz 
         Bir gören bir daĥĥĥĥi görmek diler ol māhveşi 
 
5 Bende-i pür-güneh isem de efendim ‘afv it 
         Aķķķķıdır ‘aşķķķķıñ ile iki gözüm ķķķķanlı yaşı  
 
6 Devlet-i leźźźźźźźźet-i vaŝŝŝŝlıñ nice mümkin unuda baĥĥĥĥşı  
         Bezm-i ģģģģüsnüñde olan ‘aşķķķķıñ olur derd-baĥĥĥĥşı 
 
7 Çekemem destimi dāmān-ı ‘ināyātıñdan 
         Bülbülāsā gice gündüz iderem nāle-keşíííí 
 
8 Baķķķķma noķķķķŝŝŝŝānına luššššf eyle Ferííííd-i zārıñ 
         Āh-ı ģģģģasretle gözi ķķķķan aķķķķıdır ŝŝŝŝubģģģģ u ‘aşy 

                                                 
142 G53: 20b Y 
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54143 
                   Mef ‘ū lü / fā ‘i lā tü / me fā ‘íííí lü / fā ‘i lün 
                     _   _   .        _   .  _  .      .   _   _   .     _  .  _ 
 
1 Zülf-i siyāh ‘ārıżżżżıñ oldı ayaķķķķ baġı 
                                    ĶĶĶĶanlı ŝŝŝŝuya boyandı iki çeşminiñ aġı 
 
2 Ferhād-ı ‘aşķķķķıñ olduğu demden berü göñül  
         Kūh-ı ġamıñda tííííşe ile deldi her daġı 
 
3 Kūyuñda āh u nāle iderken dil-i nizār 
                                    ĤĤĤĤūn-āb-ı eşk çağlayup aķķķķıtdı ırmaġı 
 
4 Sarsam olurdı mūy-miyānın beli diyüp  
         Bend-i miyān ġayret ideydim ķķķķoçuşmaġı 
 
5 Söndürmez eşk-i āteş-i ‘aşķķķķıñ şerāresin  
                                    ĢĢĢĢalvet-serā-yı ķķķķalbe bıraķķķķdı o ķķķķundaġı 
 
6 ŠŠŠŠıfl-ı ümííííd mehd-i emelde uyur Ferííííd  
         Çözmezse intibāh elinden baġır daġı 
 

55144 
İlahíİlahíİlahíİlahí----i Seheriyyei Seheriyyei Seheriyyei Seheriyye    

                  Me fā ‘íííí lün / me fā ‘íííí lün / fe ‘ū lün 
                   .   _   _    _        .   _   _  _       .   _   _ 
 
1 Seģģģģerdir āşıķķķķanıñ cilvegāhı 
         Seģģģģerdir rāh-ı derdiñ bārgāhı 
 
2 Açar vaķķķķt-i seģģģģerde gülşen-i dil  
         Bulur cān bülbüli maķķķķŝŝŝŝūda rāhı 
 
3 Şarāb-ı cām-ı ser-şār-ı seģģģģerden 
         Yanar her şeb fitííííl-i şem‘-i āhı 
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4 Seģģģģer vaķķķķti Ferííííd aç çeşm-i cānıñ 
         Cemāl-i yāre mu‘tād it nigāhı 
 

56145 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                     .  .   _  _        .   .  _  _        .  .   _   _      .  .   _ 
 
1 ŠŠŠŠutuşup gerçi yanar āhım ile síííínem evi  
         Bir ššššarafdan yapılır günde hezārān ġam evi 
 
2 Merdüm-i díííídeleri mest ü nigeh serĥĥĥĥoş iken  
         Yār bezminde bu göñlüm gibi var mı dem evi 
 
3 Sevķķķķ-i ģģģģayretde didi ĥĥĥĥāne-i yārı ŝŝŝŝordum  
                                    ĤĤĤĤayli demdir ararım ķķķķanġı ķķķķapu bilemem evi 
 
4 ĤĤĤĤāne-i dil boşalup çıķķķķdı göñülden ġam-ı yār 
         Neme lāzım yine dellāāāāl eline virsem evi 
 
5 Öyle bir cünbüşe dāāāā’ir bir işi var mı Ferííííd 
         O gül-endām açar görse beni her dem evi 
 

57146 
                   Fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lā tün / fe ‘i lün 
                     .   .   _   _       .   .   _   _      .  .   _   _    .   .   _ 
 
1 Açdı bir yāre yine sííííneme şūĥĥĥĥ-ı mürevíííí 
         Tā ciger-gāhıma geçdi müje-i pííííş-revi 
 
2 ĢĢĢĢalvetíííí şūĥĥĥĥı hevāsıyla çıķķķķar aġzımdan 
         Dūd-ı āh öyle ki çün ĥĥĥĥalķķķķa-i top-ı bedevíííí 
 
3 ĤĤĤĤārĥĥĥĥār-ı ġam olursam da cefāsın çekerim 
         Kíííím fedā eyler ‘aceb öyle gül-i nāz-revi 
 
4 Var ise boynına olsun günehi dildārıñ 
         Virdi sāde yüzine baķķķķmaġa fetvā Boluvíííí 

                                                 
145 G56: 23b Y 
146 G57: 23b Y 



 

 

140 

 

5 Māl ü íííírāda ġurūr eyleme dünyāda Ferííííd 
         Seni bu ģģģģāle ķķķķodı görme misin Edrinevíííí    
    
 

58147 
                   Mef ‘ū lü / me fā ‘íííí lü / me fā ‘íííí lü / fe ‘ū lün 
                     _   _    .       .    _    _  .    .   _  _   .      .  _  _ 
 
1 Esbāb-ı tevekkülde olur ģģģģāl-i rıżżżżāyíííí 
                                    ĶĶĶĶıl ķķķķadd-i ĥĥĥĥulūŝŝŝŝa kemer aģģģģvāl-i rıżżżżāyı 
 
2 Kālā-yı hüner ķķķķāmet-i ‘irfāna ķķķķabādır 
         Kíííím sāye-figendir sere iķķķķbāl-i rıżżżżāyı 
 
3 Bíííí-denkdir ol rütbe degil ķķķķābil-i idrāk 
         Zer-beft ķķķķumāş-ı dil-i meyyāl-i rıżżżżāyı 
 
4 Āyííííne-i devrān-nümā-yı şeref itdi  
         Bíííí-mükhüle çeşm-i dili keĥĥĥĥĥĥĥĥāl-i rıżżżżāyı 
 
5 Mārpííííçe dönerse nola ģģģģussād-ı ciger-sūz 
         Degdikçe kulaġına irsāl-i rıżżżżāyíííí 
 
6 Biz dā’ire-i ‘arżżżż-ı muhabbette olalım 
         Dildār ile fermāyiş-i āmāl-i rıżżżżāyíííí 
 
7 Tāc-ı serim eflāke sezā irse Feríííídā 
         Geldi belíííí bir nādire nev-şāāāāl-i rıżżżżāyíííí 
 

 

 

                                                 
147 G58: 24a Y 
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