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ÖNSÖZ

Za’fî-i Gülşenî, Ali Emîrî’nin verdiği yanlış bir bilgi sonucu, uzunca bir süre 
İbrahim Gülşenî’nin oğlu ve Diyarbakırlı olarak tanıtılan mutasavvıf bir divan 
şairidir. Ancak Za’fî-i Gülşenî Hayatı, Eserleri, Edebî Şahsiyeti ve Dîvânının 
İncelenmesi (AÜSBE doktora tezi, Ankara 2006) başlıklı tezimiz ile bu bilginin 
yanlış olduğu; onun İbrahîm Gülşenî’nin oğlu değil, halifesi olduğu ve bu yüz-
den de “Gülşenî” nisbesini kullandığı ortaya konmuştur.

Za’fî-i Gülşenî, Gelibolulu bir Rumeli şâiri olup, içinden çıktığı bölgenin 
bütün özelliklerini üzerinde taşımaktadır. XVI. yüzyılın Rumeli’si önemli dîvân 
şâirlerini çıkartmış olmasının yanı sıra, Gülşenîlik, Melamîlik, Kalenderîlik, 
Hurûfîlik gibi önemli akımların da merkezi haline gelmiştir. Böyle bir ortamda 
yetişen Za’fî, Rumelili şâirlerin şiir tarzını benimseyen ve İbrâhîm Gülşenî’ye 
intisâb eden mutasavvıf bir dîvân şâiri olmasının yanında, Hurûfîlik ve vahdet-i 
vücûda dair eserler veren bir münevver olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Za’fî-i Gülşenî, dönemindeki Çağatayca şiir yazma rüzgarına kapılan, yep-
yeni bir şiir akımı olarak ortaya çıkan denizci terimleri ile şiir yazma geleneğine 
uyan, “şehrengîz şâiri” vasfını hakkedecek derecede beş tane şehrengîz kaleme 
alan; Arapça, Farsça ve Türkçe’nin iki lehçesi (Anadolu ve Çağatay) ile mü-
lemma yazabilen kudretli bir şâir olmasının yanı sıra, Rumeli, Ege, İstanbul ve 
Mısır gibi farklı coğrafyalar arasında mekik dokuyan bir seyyah olarak da dik-
kat çekmektedir. O, bu sonuncu özelliğinin bir gereği olarak özellikle Mevlevî-
lerle ciddî ilişkiler kurmuş ve neticede Esrâr Dede tarafından yazılan Tezkire-i 
Şu’arâ-i Mevleviyye’de Mevlevî olarak gösterilmiştir.

Bu çalışma XVI. yüzyılda tasavvuf ve divan edebiyatının önemli bir tem-
silcisi olan Za’fî-i Gülşenî hakkında yapmış olduğumuz doktora çalışmamızın 
devamı ve tamamlayıcısı hükmündedir. Şimdi şairin Türkçe dîvânını yayımla-
yarak Za’fî-i Gülşenî külliyatının oluşturulmasında önemli bir adım attığımıza 
inanıyoruz.

Hiç şüphesiz Za’fî dîvânı yaklaşık 3400 beyitten müteşekkil olan önemli bir 
dîvândır. Za’fî, sûfî bir dîvân şâiri olarak mürettep bir dîvânda olması gereken 
bütün nazım şekillerini başarı ile kullanmış, Gülşeniyye tarîkatının bir şeyhi 
olarak şeyhi İbrahim-i Gülşenî’yi medih ve tarîkatını irşâd için güzel şiirler 
yazmış, aynı zamanda dönemindeki tasavvufi ve edebi akımları başarı ile temsil 
etmiş bir şahsiyettir. Za’fi dîvanı, doktora çalışmamızda tesbit ettiğimiz üzere, 
XVI. yüzyıl Osmanlısı’ndaki temel tasavvufi ve edebi akımların temel hususi-
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yetlerini temsil eden bir divandır ve bu açıdan divan metninin yayımlanması 
önem arzetmektedir.

İki bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde Za’fî-i Gülşenî dîvânı 
için giriş mahiyetinde bilgiler verilmiştir. Dört kısım halinde ele alınan bu bö-
lümün birinci kısmında kısaca Za’fî-i Gülşenî’nin hayatı ve eserleri üzerinde 
durulmuş, ikinci kısımında Dîvân’ın kendisine sunulduğu kişi hakkında bilgi 
verilmiş, üçüncü kısmında Dîvân’ın yazma nüshası tanıtılmış, dördüncü kıs-
mında da metin teşkilinde takip edilen metot üzerinde durulmuştur. Za’fî-i 
Gülşenî Divânı’nın diğer inceleme alanları Za’fî-i Gülşenî XVI. Yüzyıl Osman-
lı Tasavvuf ve Edebiyat Akımlarının Hülasası başlıklı çalışmamızda yer aldığı 
için burada divan metni için temel olarak gördüğümüz bu hususları vermekle 
yetiniyoruz. Diğer inceleme alanları için adı geçen çalışmamıza başvurulması 
gerekmektedir.

Çalışmanın ikinci bölümü Za’fî-i Gülşenî Dîvânı’nın metin neşrinden oluş-
maktadır. Dîvan’da yer alan şiirler dîvanın orijinal nüshasında yer aldığı şekliyle 
kasideler, tercî’-bendler, terkîb-bendler, murabba’lar, tahmîsler, tesdîs, muham-
mesler, şehrengîzler, gazeliyât, ebyât ve târihler başlıkları altında verilmiştir. 
Tabiatıyla bu bölüm çalışmanın esas ve en geniş bölümünü oluşturmaktadır.

Çalışmada son olarak şairin dîvânında yer almayan ve farklı şiir mecmuala-
rında yer alan bazı şiirlerine “Dîvan’da Yer Almayan Muhtelif Şiirleri” başlığı 
altında yer verilmiştir.

Çalışmamız boyunca dîvân metninin okunmasında desteklerini gördüğüm 
hocalarım Prof. Dr. Ali Yılmaz ve Prof. Dr. Mehmet Akkuş’a, dîvân metninde 
geçen Çağatayca beyitleri çözen Prof. Dr. Kemal Eraslan’a ve divanın basımını 
üstlenen Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı’na teşekkür etmeyi bir vazife olarak 
addediyorum.

Abdurrahman Adak

Mardin 2022
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I.  
GİRİŞ



A. ZA’FÎ-İ GÜLŞENÎ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

XVI. yüzyılın mutasavvıf dîvân şairlerinden olan Za’fî-i Gülşenî’nin asıl adı 
Ali’dir. Bu Müstakîmzâde Süleyman Sa’deddîn (ö. 1202/1788)’in, şairimizden 
“Gülşenî-i Mısrî halîfelerinden Şeyh Ali Za’fî”1 şeklinde söz etmesinden anla-
şılmaktadır. Ayrıca Za’fî Dîvânı’nda yer alan “(Ey Za’fî!) O eşsiz kişi (Hz. Ali) 
senin adını kendi adı ile bir kıldı.” anlamına gelen Nâmuñı ol bî-naẓîr nâmı ile 
ḳıldı bir”2 ifadesi de şairin adının Ali olduğunu göstermektedir.

Şairimizin mahlası olan Za’fî (ضعفى), Arapça’da kuvvetsizlik anlamındaki 
Za’f (ضعف) masdarına3 nisbet edilerek türetilen bir kelime olup, kuvvetsizliğe 
mensup, kuvvetsizlikle ilgili anlamını ifâde etmektedir4. Şairimiz, Dîvân’ında 
yer alan bir gazel dışında5, Dîvânçe’si de dahil olmak üzere bütün şiirlerinde bu 
mahlası kullanmıştır.

Tezkirelerde şair hakkında yer alan bilgiler, onun Kânûnî’nin ilk dönemle-
rinde bilinen bir şâir olması ve İbrâhîm-i Gülşenî’nin (ö. 940/1533-1534) son 
dönemlerine yetişmiş olmasından öteye geçmemektedir.6 Şairin, bir kasidesinde 
Yavuz Sultan Selim için “merkez-i kutb-ı hilâfet” ve “vâris-i irs-i hilâfet”7 tabir-
lerini kullanmış olması, onun en erken Yavuz Sultan Selim’in 923/1517’de Mı-
sır’ı ilhâkı üzerine bu kasideyi yazdığı ve mantıkî bir çıkarsama ile doğumunun 
1500’lü yıllara kadar (II. Bayezid dönemi:1481-1512) geriye götürülebileceği 
sonucunu ortaya koymaktadır.

Za’fî-i Gülşenî Gelibolu’dandır. Bunu Ahdî’in, XVI. yüzyılda yaşayan Ge-
libolulu, İbrâhîm-i Gülşenî mensubu ve başında bulunduğu Gülşeniyye tekkesi 
Arabzâde tarafından yıkılan bir Za’îfî’den söz etmesinden8 anlıyoruz. Kana-
atimize göre bu Za’îfî, Za’fî-i Gülşenî’den başkası olmayıp, burada bir imla 

1 -  Müstakîmzâde Süleymân Sa’deddîn, Risâle-i Tâciyye, Mil. Yz. A, no. 3913, vr. 17b.
2 -  Za’fî-i Gülşenî, Dîvân, Millet Ktp. Manzûm 254, vr. 4b.
3 -  Mustafa b. Şemseddîn, Ahterî-i Kebîr, İst. 1302, s. 606.
4 -  Şemseddîn Sâmî, Kâmûs-ı Türkî, İst. 1317, (Tıpkıbasım), Çağrı Yay. İst. 2001, s. 853.
5 -  Bu hususta geniş bilgi için bkz. Abdurrahman Adak, “Za’fî-i Gülşenî Hayatı, Eserleri, Edebî 
Şahsiyeti ve Dîvânının İncelenmesi”, AÜSBE doktora tezi, Ankara 2006, s. 20-21.
6 -  Rıdvan Canım, Latîfî Tezkiretü’ş-Şu’arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ (İnceleme-Metin), AKM 
Yay., Ankara 2000, s. 365; Kınalızâde Hasan Çelebî, Tezkire-i Şu’arâ, (Haz. İbrahim Kutluk), 
TTK, Ankara 1989, C. II, s. 577; Mustafa b. Cârullâh Beyânî, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, (Haz. İbrahim 
Kutluk), TTK, Ankara 1997, s. 154; Müstakîmzâde Süleymân Sa’deddîn, Mecelletü’n-Nisâb, 
Kültür Bak. Yay., (Tıpkıbasım), Ankara 2000, s. 298;. Esrar Dede, Tezkire-i Şu‘arâ-yı Mevleviyye 
(Haz. İlhan Genç), AKM Yay., Ankara 2000, s. 314.
7 -  Za’fî-i Gülşenî, a.g.e., vr. 5b.
8 -  Süleyman Solmaz, Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı, AKM Yay., Ankara 2005, s. 298.
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hatası olarak Za’fî, Za’îfî’ye dönüşmüştür.9 Zira bu özellikleri bir arada taşıyan 
Za’îfî mahlaslı bir şair bilinmemektedir. II. Murad’ın gazalarını nazmeden Ge-
libolulu Za’îfî, daha önce yaşadığı; Karatovalı Za’îfî (ö. 960/1552), İbrâhîm-i 
Gülşenî’nin müntesibi olmadığı ve Kastamonulu Za’îfî de Gelibolulu olmadığı10 
için Ahdî’nin sözünü ettiği evsâfa uymamaktadırlar. Pek çok karîneden11 dolayı 
Gelibolu’nun da içinde bulunduğu Rumeli bölgesinde yaşadığı zaten açık olan 
Za’fî-i Gülşenî ise bu evsafa uyan tek şairdir. Ayrıca bu dönemde Za’fî-i Gül-
şenî’nin, denizcilik terimleri ile ilgili olan kasidesine tahmis yazdığı Âgehî ile 
bu kasîdeye başka bir tahmis yazan ve yukarıda adı geçen Arabzâde’nin Gelibo-
lu’da yaşadıklarını göz önüne aldığımızda, Za’fî-i Gülşenî’nin Gelibolu ile olan 
ilgisi açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır.

Za’fî’nin hayâtında en önemli dönüm noktası, Kahire’de bulunan Gülşeniy-
ye Tarikatı’nın kurucusu olan İbrâhîm-i Gülşenî’ye intisâb etmesidir. Şairimiz 
İbrâhîm-i Gülşenî’den hilâfet aldığı12 gibi, Gelibolu’da adına nisbet edilen bir 
Gülşenî Tekke’sinin de başında yer almıştır.13 Dîvân’ında geçen “Şeyh Ahme-
dün kemteriyüz”14 şeklindeki ifadesinden ve kendisini “çâker-i İbn-i Gülşenî”15 
olarak nitelendirmesinden Za’fî’nin, İbrâhîm-i Gülşenî’nin ölümünden son-
ra yerine geçen oğlu Ahmed-i Hayâlî döneminde de Kahire’deki Gülşeniyye 
Âsitânesi’ne olan bağlılığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Şairimizin bilinen bir 
mutasavvıf olmasına binaendir ki, tarîkat giyim ve kuşam tarihinde özel bir yeri 
olan Za’fiyye Tâcı, ona nisbet edilerek bu adı almıştır.16

Za’fî-i Gülşenî, Kahire’deki Gülşeniyye Âsitânesi’nde ölmüş ve oraya def-
nedilmiştir. Bunu Muhyî-i Gülşenî (ö. 1014/1605-1606)’nin, Pîr Baba Hasan’ın 
defnedildiği yer olarak söylediği Gülşenî hânkâhındaki “Molla Za’fî Fıskiye-

9 -  Nitekim başka kaynaklarda da şairimizden Za’îfî olarak söz edilmiştir. Geniş bilgi için bkz. 
Adak, a.g.t., s. 24-33.
10 -  Bunlar hakkında bkz. Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Bi-
yografileri, (Haz. Cemal Kurnaz, Mustafa Tatçı), Bizim Büro Yay., Ankara 2001, C. II, s. 570.
11 -  Za’fî’nin, Rumeli’deki beş şehir hakkında birer şehrengîz yazmış olması; Rumeli söyle-
yiş tarzına sahip olması, döneminde Rumeli’de yayılma alanı bulan Melâmetîlik, Kalenderîlik, 
Hurûfîlik ve Alevîlik-Bektâşîlik gibi akım ve düşüncelerin etkisinde kalması; Gülşeniyye tarîka-
tının o dönemde Rumeli’de yaygın bir tarîkat olması, etkilerinde kaldığı ya da bir şekilde irtibat 
halinde olduğu Hayretî, Usûlî, Günâhî Agehî, Hafız-ı Sirozî gibi şairlerin Rumelili olmaları gibi. 
Geniş bilgi için bkz. Adak, a.g.t., ilgili yerler.
12 -  Müstakîmzâde, Mecelletü’n-Nisâb, s. 298; Müstakîmzâde, Risâle-i Tâciyye, Mil. Yz. A., no. 
3913; Esrar Dede, a.g.e., s. LI, 314.
13 -  Solmaz, a.g.e., s. 298.
14 -  Za’fî-i Gülşenî, Dîvân, vr. 57a.
15 -  Za’fî-i Gülşenî, Hurûfîlik Risâlesi, Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi, no.3088/2, vr.19a.
16 -  Esrar Dede, a.g.e., s. LI.; Müstakîmzâde Süleymân Sa’deddîn, Risâle-i Tâciyye, Mil. Yz. A, 
no. 3913, vr. 17b-18a.

|11|



si” tabirinden çıkartıyoruz.17 Zira Gülşeniyye Âsitânesi’nin avlusunun dört bir 
yanında bulunan hücrelerin altında toprak kazılarak hane şeklinde oluşturulan 
dehlîze fıskiyye dendiği18 ve hücre sahibinin öldüğü vakit buraya defnedildiği19 
kaynaklarda geçmektedir. Dolayısıyla Za’fî-i Gülşenî’nin, Gülşeniyye tarîkatı-
nın ilk ve merkez âsitânesinde kendisine mahsûs bir hücrede yaşamını geçirdi-
ği, öldüğünde bu hücrenin altındaki fıskiyyeye defnedildiği, ölümünden sonra 
da bu fıskiyyenin “Molla Za’fî Fıskıyyesi” olarak yad edildiği anlaşılmaktadır.

Za’fî’nin ölüm tarihi her ne kadar kaydedilmemişse de, Muhyî, içinde 
Molla Za’fî Fıskiyyesi’nden söz ettiği eserini, 977/1570’te yazmış olduğuna 
göre20, Za’fî’nin bu tarihten önce; yine Za’fî’nin II. Selîm’in tahta geçtiği yıl 
(974/1566) hayâtta olduğunu bildiğimiz için21 de, bu tarihten sonra ölmüş ol-
ması gerektiği otaya çıkar. Şu halde Za’fî’nin ölümü, 974-978/1566-1570 yılları 
arasına tekabül etmiş olmaktadır.

Za’fî-i Gülşenî’nin eserlerini kendisine aidiyyeti kesin olanlar ile olmayanlar 
şeklinde ikiye ayırıyoruz. Kendisine aidiyyeti kesin olan eserler Türkçe Dîvân, 
Farsça Dîvânçe, Hurûfîlik Risâlesi ve Tâc Hakkında Risâle-i Mahsûsa isimli 
eserlerdir. Za’fî-i Gülşenî’ye aidiyyeti kesin olmayan eserler ise Mevlid, Hudâ 
Rabbim Manzûmesi, hicviyye tarzında yazılmış isimsiz bir manzûme ve 
Risâle-i Mecma’i’l-Mekâsıd adlı eserlerdir.22

B. DÎVÂN’IN KENDİSİNE SUNULDUĞU KİŞİ

Dîvân’da yer alan bir kasîdeden (vr. 9b-10a) şairin dîvânını Ferhâd Bey’e 
sunduğu anlaşılmaktadır. Kasîdede Ferhâd Bey’in isminin geçtiği beyit şudur:

Emîr Ḫüsrev-i mülk-i süḫan faṣîḥ u belîġ

Ki yaʿni ḥażret-i Ferhâd şâh-ı ẕü’l-iḳbâl (vr. 10a)

Şair bu kasîdenin sonlarında, daha önceden bir kîtaba başladığını, onu bitir-
mek için acele ettiğini, kitaba henüz isim vermediğini ve şâhdan yardım görürse 
kitabını bitirebileceğini ifâde etmiştir.
17 -  Mustafa Koç, “16. yy Osmanlı Coğrafyasında Karanlıkta Kalmış Nakşî-Ahrârî, Yesevî ve 
Kübrevî Şeyhleri”, Kutadgubilig, I/7, s. 238. 
18 -  Şemlelîzâde Ahmed Gülşenî, Şîve-i Tarîkat-ı Gülşeniyye, (Yay.Tahsin Yazıcı), TTKY Yay., 
Ankara 1982, s. 534., Mehmed Zıllioğlu Evliya Çelebî, Seyâhatnâme, Devlet Basımevi, İst. 1938, 
C. X, s. 244.
19 -  Evliya Çelebî, a.y.
20 -  Koç, a.g.m., s. 238. 
21 -  Zira şair, II. Selîm’e kasîde yazmıştır. Bkz. Za’fî-i Gülşenî, Dîvân, vr. 57b.
22 -  Eserler hakkında geniş bilgi için bkz. Adak, a.g.t., s. 96-111.
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Mısır’da hüküm süren Osmanlı valileri arasında Ferhâd Bey diye biri bulun-
mamaktadır23. Dolayısıyla Za’fî’nin, dîvânını Mısır’ın dışında kalan bir yerde 
takdîm ettiği anlaşılmaktadır. Za’fî ile aynı dönemde yaşayan ve Ferhâd Paşa 
ismini taşıyanlar ise tesbît edebildiğimiz kadarıyla üç kişidirler.

1. Kânûnî döneminde 928/1521 yılında Şam’da isyan çıkaran Canberd-i 
Gazâlî’yi öldürerek Şâm’ı yeniden fetheden ve 931/1524’te idam edilen Ferhâd 
Paşa24.

2. Kanûnî’nin vezirlerinden olup 982/1574’te vefat eden ve Ebu Eyyûb 
Ensârî civarında medfûn olan Ferhâd Paşa. Babası Macar mühtedîlerinden olan 
bu Ferhâd Paşa, Şehzâde Sultân Mehmed b. Süleymân’ın kerîmesi Hümây Sul-
tan ile evlenmiştir25.

3. Bunların dışında bir de Bosna beylerbeyliği yapan Ferhâd Paşa vardır. Bu 
kişi, 979/1571’den önce Bosna’da işbaşında bulunmuştur26. Bu kişi ile Başba-
kanlık Osmanlı Arşivi’ndeki 990/1582 senesini gösteren bir belgede27 İzvornik 
Sancağı Beyi olarak geçen Ferhâd’ın aynı kişiler olması muhtemeldir. Zira İz-
vornik Bosna vilâyetini oluşturan beş sancaktan biridir28.

Za’fî’nin dîvânını bunlardan hangisine sunduğu yönünde elimizde kesin bir 
kanıt yoktur. Ancak yukarıda adı geçen Ferhâd Paşalardan birincisi, Za’fî’den 
çok önce öldüğü için, Dîvân’ın kendisine sunulduğu Ferhâd Paşa’nın bu ol-
ması uzak bir ihtimâl olarak gözükmektedir. Şu halde geriye diğer iki seçenek 
kalmaktadır. Tabii olarak şairin Rumeli bölgesi ile var olan kuvvetli bağından 
dolayı, dîvânını Bosna Beylerbeyi olan Ferhâd Paşa’ya sunmuş olma ihtimali 
ağır basmaktadır.

C. DÎVÂN’IN YAZMA NÜSHASI

Za’fî Dîvânı’nın bulabildiğimiz tek nüshası, Millet Ktp., Ali Emîrî Manzûm 
Eserler 254’te yer almaktadır. Bu nüsha adi cilt içinde, 139 varak, 17 satır, 220×162 
ölçüsünde, yıldız filigranlı “eser-i cedîd” kağıdına rik’a hatla yazılmıştır.

23 -  Nâsır el-Ensârî, Hukkâmu Mısr Mine’l-Ferâine ile’l-Yevm, Dâru’ş-Şurûk, Kahire 1987, s. 
105-119. 
24 -  Sâmi, Kâmûsu’l-A’lâm, C. V, s. 3401.
25 -  Sâmi, a.y.
26 -  Nihad Sami Banarlı, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, (I-II), MEB Yay., İst. 2001. a.g.e., 
C. I, s. 611. 
27 -  47 numaralı mühimme defteri, 1185 (A. Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklıklar ve 
Mülhidler, TVYY, İstanbul 2003., s. 367’den naklen).
28 -  Sâmî, a.g.e., C. II, s. 853.
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Başı:

بسم الله الرّحمن الرّحيم

جامع أسرار كالم قديم29

Sonu:

اكتسابم نور احمد دندر اي ضعغي بنم

كم اودر چشم چراغ روشني و گلشني

Elimizde bu nüshanın XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başlarına ait bir 
nüsha olduğunu gösteren önemli iki karîne bulunmaktadır. Birincisi, nüshanın 
1924’te vefat eden Ali Emîrî tarafından, zann-ı gâliple istinsâh edilmiş olma-
sı30, ikincisi ve daha önemlisi de Osmanlı’nın son dönemlerinde basılan “eser-i 
cedîd” kağıdına31 yazılmış olmasıdır. Şu halde bu nüshanın Osmanlı’nın son 
dönemlerine ait bir nüsha olduğu kesin olarak ortaya çıkmaktadır.

Şüphesiz Za’fî Dîvânı’nın başka bir nüshasının bulunmamış olması, önemli 
bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Zira XVI. yüzyılın ikinci yarısının 
ortalarında ölen Za’fî’nin ölümünden XX. yüzyılın sonlarına gelinceye dek ge-
çen üç asırlık zaman zarfında, Dîvân’ın bir çok kez istinsâh edilmiş olması ve 
hiç olmazsa Ali Emîrî’nin mevcût nüshayı istinsâh ederken yararlandığı nüsha-
nın elde olması gerekirdi.

Ancak gerek Türkiye kütüphanelerinde yaptığımız araştırmalar, gerekse 
yurtdışında bulunan kütüphanelerin kataloglarından yaptığımız taramalar so-
nucunda mevcut nüsha dışında başka bir nüshadan söz edildiğine şahit olma-
dık. Ali Emîrî nüshasına kaynaklık teşkîl eden nüshanın, Emîrî’nin İşkodra’da 
görev yaptığı sırada bulduğu bir nüsha olması muhtemeldir. Her halükârda bu 
nüsha şimdilik kaydıyla elimizde değildir. Bu nüshanın, özel koleksiyonlarda 
bulunması da ihtimal dâhilindedir.

Şurası muhakkaktır ki, şayet Türkiye kütüphanelerinde Za’fî Dîvânı’nın bi-
rin üzerinde nüshaları olsaydı, böyle bir tabloyla karşılaşmamız mümkün olma-
yacaktı. Dolayısıyla buradan Za’fî Dîvânı’nın özellikle İstanbul’da istinsâhı az 
olan bir dîvân olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

29 -  Bismillâhirrahmânirrahîm sözü, kelâm-ı kadîmin sırlarının bütünüdür.
30 -  Bu bilgi, Ali Emîrî tarafından kurulmuş olan Millet Kütüphanesi’nin emekli müdürü M.Serhan 
Tayşi tarafından bizimle paylaşılmıştır. Tayşi, bu nüshadaki yazı ile Ali Emîrî tarafından istinsâh 
edilen diğer el yazma eserlerdeki yazı arasında var olan büyük benzerlikten hareketle bu kanaate 
varmıştır. Şüphesiz Ali Emîrî’nin yazı sitilini bilen Tayşi’nin bu kanaati bizim için önemlidir. Nüs-
hayı inceleyerek bu kanaatini bizimle paylaşan M.Serhan Tayşi’ye şükranlarımı sunuyorum.
31 -  Osman Ersoy, “Kâğıt”, TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kagit 
(18.05.2021).
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Za’fî Dîvânı’nın İstanbul’da çok yaygın olmaması ve çokça istinsâh edilme-
mesinin bir nedeni olarak, Za’fî’nin Rumelili ve özellikle Kâhire’de bulunmuş 
olması düşünülebilir. Dolayısıyla, Za’fî Dîvânı’nın gerek memleketi olan Ru-
meli’de, gerekse mensûbu bulunduğu ve içerisinde çokça vakit geçirdiği Gül-
şeniyye Âsitânesi’nin bulunduğu Kâhire’de, başka nüshalarının bulunması her 
zaman için ihtimâl dahilindedir. Ancak gerek Mısır’daki el yazma eserler ka-
talogunda, gerekse Bosna’daki Gazi Hüsrev Begova Kütüphanesi katalogunda 
herhangi bir nüshadan söz edilmemektedir.

Çeşitli nedenlerle İstanbul’da tanınmayan şairlerin kaleme aldıkları dîvânla-
rın da çok yaygın olmaması normal bir durumdur. Za’fî’nin de gerek Rumelili 
olması, gerek Kâhire’de bulunmuş olması, onun İstanbul’da çok tanınmamış 
olmasının bir nedeni olmalıdır. Nitekim Gibb, Za’fî’yi lirik şiirler yazan ikinci 
sınıf şairler arasında görerek, onun bu yönüne işaret etmiştir32. Aynı durumu, 
Za’fî ile çağdaş olan ve kendisi de Rumelili olan Behiştî’de de görüyoruz. Zira 
Behiştî dîvânının ancak iki nüshası tesbît edilerek33 edisyon kritiği yapılmıştır.

D. METİN TEŞKİLİNDE TAKİP EDİLEN YOL

1. Za’fî’nin şiirlerine ulaşabilmek amacıyla tarafımızdan bir çok şiir mec-
muası ve cönk taranmış ve böylece Za’fî’nin şiirlerinin bulunduğu mecmua ve 
cönklerin bir kısmına ulaşılmıştır. Çalışmalarımız sırasında içinde Za’fî’nin şi-
irlerine rastladığımız mecmua ve cönkler şunlardır.

İst.Büyükşehir Bel.Ktp.Osman Ergin Yaz., No. 947/2.
Mil. Yz. A. 2430.
Mil. Yz. A. 1641.
Mil. Yz. A. 1808.
Mil. Yz. A.3756.
Mil. Yz. A. 4050.
Mil. Yz. B. 193.
Mil. Yz. A. 3628
Mil. Yz. A.799/1.
Mil. Yz. A.2605.
Mil. Yz. A. 4213.

32 -  E. J. Wilkinson Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi (Ter.Ali Çavuşoğlu), Akçağ., Ankara 2003, C. II, 
s. 537.
33 -  Yaşar Aydemir, Behişti Dîvânı, MEB Yay., Ankara 2000, s. 74.
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Mil. Yz. A. 3479.
Mil. Yz. Cönk 18.
Mil. Yz. Cönk 51.
Mil. Yz. Cönk 74.
Mil. Yz. Cönk 137.
Sü. Tarlan 59.
Sü.Tarlan 67.
Sü.Aşir 458.

2. Çalışmamız sonucunda yurt içindeki kütüphanelerin yanı sıra, yurt dı-
şındaki bir çok kütüphanede de, Za’fî’nin şiirlerinin bulunduğu mecmuaların 
varlığı ortaya çıkmıştır. Bu sonuca yurt dışındaki el yazma eser kütüphanele-
rinin kataloglarının taranması sonucu ulaştığımız için, Za’fî’nin buralarda yer 
alan şiirlerini görme imkanına kavuşamadık. Aşağıda Za’fî’nin şiirlerini içeren 
mecmuaların bulunduğu yurt dışındaki el yazma eser kütüphanelerinin isimleri 
ve ilgili diğer bilgiler verilecektir.

a) British Museum’da Or.3291, vr.156 Burada 145a ile 205b varakları arasın-
daki bölümünde müseddesât, tahmîsât ve terkîb-i bendlerden oluşan, h. X. ve XI. 
yüzyılın ilk yarısında yaşayan şairlerin şiirlerinden seçmeler yer almaktadır34.

Add.11,525, vr. 40a Bu mecmuanın Gazeliyât başlığını taşıyan 1 ila 60 va-
rakları arasında Sultan I. Süleymân ve IV. Murat dönemleri arasında yaşayan 
şairlerden gazeller, tahmîsât ve müseddesler yer almaktadır35.

b) Türkische Handschriften, Hanna Sohrweide, Franz Steiner Verlag GM-
BH-Wiesbaden 1974. Mecmu’a-i Eş’âr, 266.

c) Viyana kraliyet kütüphanesi Arapça, Farsça ve Türkçe yazmalar bölü-
münde, 1993/11 nolu ve Vr.68-107 arasında “Şu’arâ-yı Sâlife Na’t-ı Şerîfleri ve 
Kasâid ve Ebyât-ı Latîfeleri” başlığı altında Za’fî’nin 85.varakta şiiri vardır36. 
1993/23. Risâletü Mecma’i’l-Mekâsıd, varak 183-18937.

d) Almanya Göte Küt. Şark Yazmaları bölümünde, Poesie 169, Za’fî Müsed-
des Vr.109b, Düvâzdeh Vr.59a.38.
34 -  Catalogue of The Turkish Manuscrıpts ın The British Museum, Charles Rıeu, Otto Zeller 
Verlag-Osnabrück 1978, s.186
35 -  a.y.s.210
36 -  Die Arabischen, Persischen und Türkischen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen Hof-
bibliothek zü Wien, Gustav Flügel, Wien, 1865, s.491.
37 -  a.g.e., s.495.
38 -  Die Orientalischen Handschriften Der Herzoglichen bibliothek Zu Gotha., Sr.Hoheit Des 
Herzogs Ernst II.Von S. Coburg-Gotha-Wilhelm Pertsch-Zwei Teile, Liechtenstein, ty., s.150.
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e) Universitats-und Landesbibliothek Bonn So 209’da Za’fî Gazel ve zwei 
kıt’a yer almaktadır39.

f) Berlin Kraliyet Ktp. Mecmua 333, vr. 108 Za’fî’nin bir tercî bendi40 Mec-
mua 334, 143b Za’fî Müseddes41 41/4’te 88a-91b arası Za’fî.’nin bir şiiri42.

g) Gürcistan Bilimler Akademisi El Yazmaları Enst. Türkçe Yazmalar kıs-
mında, Mecmua-i Arabî ve Fârisî ve Türkî (L 115)43

Mevlânâ Müzesi 4925/1 nolu mecmuada Za’fî’nin Mevlânâ, Şahidî, Kâsım-ı 
Enver, Ahmed ve Hafız ile birlikte şiiri var44.

3. Dîvânın çevrim yazısında Arap harfli eski alfabede bulunup da bugünkü 
alfabede bulunmayan işâretler için, tenkitli basımı yapılan ilmî eserlerde kulla-
nılagelen aşağıdaki transkripsiyon sistemi kullanılmıştır.

Ṭṭ :  ط  S̠s̠ :  ث  Ḍḍ :  ض ʾ : ء

ʿ : ع  Ḫḫ :  خ  Ẓẓ : ظ   Ḥḥ :  ح

Ḳḳ : ق  Ṣṣ :  ص  Ġġ : غ   Ẕẕ : ذ

Ññ : ك  Żż :  ض

4. Arapça ve Farsça kelimelerdeki med harfleri şöyle gösterilmiştir:

Â : ا, â;  و: Û,û;  ي: Î,î 

5. Metinde aslında uzun okunması gerekirken, vezin gereği kısa okunan 
Arapça ve Farsça aslî uzunluklar, vezne uygun şekilde okundu. Meselâ Za’fî 
kelimesinin uzun olan nispet “î”si, vezin gereği kısa okunması gerektiğinde 
“Za’fi” şeklinde kısa okunmuştur.

6. Her şiirin başına o şiirin aruz vezni konulmuştur. Aruzla yazılmayanlara 
ise konmamıştır.

7. Metinde geçen âyet, hadîs, ya da Arapça ve Farsça beyit ve ibâreler trans-
kribe edilip italik olarak verilmiştir. Ayrıca Arap harfli yazılışları ve Türkçe ter-
cümeleri de dipnotta verilmiştir.

8. İnceleme kısmında nazım şekilleri için şu kısaltmalar kullanılmıştır: Kasî-

39 -  İslâm ische Handschriften Teil 1 Nordrhein-Westfalen, Manfred Götz, Stuttgart 1999, s.353.
40 -  Verzeichniss Der Turkischen Handschriften Der Koniglichen bibliothek Berlin III/333.
41 -  a.g.e., III/337.
42 -  a.g.e., I/81.
43 -  Gürcistan Bilimler Akademisi El Yazmaları Enst. Türkçe Yazmalar Kataloğu, Ts.Abuladze, 
M.İluridze, Tbilisi 2004, s.128
44 -  Mevlana Müzesi, Yazmalar Kataloğu, , Haz.Abdülbaki Gölpınarlı, T.T.K., Ankara 1972, III, 257
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de: K., Terkîb-i bend: Terk., Tercî-i bend: Terc., Mesnevî: Mes., Murabba: Mr., 
Muhammes: Mh., Tahmîs: T., Gazel: G., Kıt’a: Kt., Nazm: N., Matla’: M., Müf-
red: Mü. ve Mısra’: Ms.

9. “Ki” ve “Ne” ile yapılan birleşmelerde düşen vokal, ilmî eserlerde kul-
lanılageldiği gibi, apostroflarla “k’ola, n’ola” şeklinde gösterilmiştir. Bunun 
yanında, “olal’dan” kelimesi ve benzer kelimelerdeki vokal düşmelerinde de, 
tutarlı olmak için, düşen vokalin yeri apostrofla gösterilmiştir. Bu kullanıma 
ilmî eserlerde pek rastlanmasa da, kimi araştırmacılar bu yöntemi benimsemiş-
lerdir45.

10. Tarihler, tarihin hesaplanabilmesi amacıyla, hem Latin harfleriyle hem 
de Arap harfleriyle gösterilmiştir.

11. Metindeki vezin ve anlam eksikliklerini tamamlamak üzere eklenilen 
hece ve kelimeler [] içerisine alınmıştır.

12. Tarafımızda okunamayan yerler …… işareti ile gösterilmiştir.

13. Farsça’daki vâv-ı ma’dûleler italik uzun a (â) harfiyle yazılmıştır: ḫâb, 
ḫâce, ḫân kelimelerinde olduğu gibi.

14. Metindeki Türkçe kelime ve eklerin okunuşunda Prof.Dr. Faruk Kadri 
Timurtaş’ın Türkiye Türkçesi’nin Ana Hatları adlı çalışmasına uyulmuştur.

15. Türkçe kelime ve ekler, Faruk Kadri Timurtaş’ın Türkiye Türkçesi’nin 
Ana Hatları adlı çalışmasındaki standartların dışında yazılmışsa, dîvândaki im-
lâya sâdık kalınmıştır. Örneğin “Kaddimi çeng ü yüzüm def beñzimi sâz ey-
ledüñ” (Mr.13/1) mısrasındaki “Kaddimi” kelimesi, “Kaddümi” şeklinde ya-
zılması gerektiği halde öyle yazılmamıştır. Yine “Cevriñi itdüñ ziyâde lutfuñı 
az eyledüñ” (Mr.13/2) mısrasında da “Cevrüñi” kelimesinde aynı durum söz 
konusudur. Yine “Âşıklarıñı hecr ile öldürme a Hüseyn” (274/2) mısrasında, 
“Âşıklarıñı” kelimesi “Âşıklaruñı” şeklinde yazılmıştır.

45 -  Aydemir, 168.
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II.  
ZA‘FÎ-İ GÜLŞENÎ DÎVÂNI  

(METİN)



DÎVÂN-I ZA’FÎ

 جامع أسرار كالم قديم46  بسم الله الرّحمن الرّحيم

 نقش نگارندهء دير سخن47  باعث فتح درعلم لدن 

 منتخب معنئ ديوان حق48 سرسخن دفترديوان حق 

 فارسى نثر: منت هزار بار خالق خطّهء عالم را كه نقوش رخسار أفالك را بخالهاى كواكب ساخته ومدحت بيشمار برآن

 رازق آدم كه وظيفهء زمرهء إنسان را بدست مواجب أنداخته وسپاس بيحد برآن مبدع قديم كه فّتاحان باب معانى از أخبار

 بدايع او خبر نگفتند. وإلتماس بي عّد از آن مقيم كه صّرافان در علم ربّانى آللئ صنايع اورا نسفتند وتحّيات بيگران همچون

 قطرات عّمان برآن سّيد ساالر كاّفهء امم كه بنداي إنّا أرسلناك منادى شده. وتسليمات عنبر افشان چون نكهت گل و ريحان

 أرباب همم كه تشريف لوالك لوالك مشرّف بوده. و درود بي غايه با أرواح آل وأتباع رسول أمين و أنساب و (aبرآن زبدهء(2
أشياع زبدهء عالمين أعنى چهار يار گزين كه چار ستون طاق شريعت وكوشه نشين رواق حقيقة گشته اند.49

Naẓm-ı Türkî

 Güzîn ü bihter-i ednâ vü aʿlâ Sipehsâlâr-ı râh-ı bâb-ı Mevlâ
 Bulara niçe teslîm ü taḥiyyât Bulardur raḥmet-i Ḥaḳ’dan ʿalâmât

Türkçe Nes̠ir

Ve baʿd, sebeb-i taḥrîr-i muḳaddimât-ı perîşân ve bâʿis̠-i tasṭîr-i kelimât-ı 
bî-gerân inşâʾ-ı güftâr-ı âvâregî ve imlâ-yı eşʿâr-ı bî-çâregî oldur ki, ol dem 
ki ol muṣavvir-i ṣuver-i eşbâḥ, nüfûs-ı nâṭiḳayı perde-i ġaybından nergis-zâr-ı 
şehâdete îṣâl itdükde, müfekkire-i hümâm adlu bir merd-i dânâya yâr idüp ser-
efrâz-ı meydân-ı mevcûdât ḳıldı ve ol münevvir-i kâr-ḫâne-i ervâḥ, ʿuḳûl-ı kâ-
mileyi ʿâlem-i lâhûtdan menzil-i nâsûta irsâl itdükde süḫan nâm bir ḫink50-i 
sebük-pâya süvâr olup ser-âmede-i ʿarṣa-i maḫlûḳât ḳıldı.

46 -  Bismillâhirrahmânirrahîm sözü, kelâm-ı kadîmin sırlarının bütünüdür.
47 -  O, ilm-i ledünün kapısının açılmasına sebeptir. O söz kilisesinin işlenmiş nakşıdır.
48 -  O, Hak dîvânı defterinin baş sözü ve o dîvândaki manaların seçkisidir.
49 -  FARSÇA NESİR: Feleklerin yanağının nakışlarını yıldız benleri ile oluşturan âlemin yaratıcı-
sına binlerce hamd olsun. İnsanoğlunun yemek öğünlerini zâhirî sebeplere bağlayan insanoğlunun 
râzıkı olan Allah’a sayısız övgüler olsun. Mânâ âleminin kapılarını açanların, harikulâde işlerinin 
sırlarına vakıf olamadıkları o kadîm mübdi’e/yaratıcıya sonsuz şükürler olsun. İlm-i Rabbânî ka-
pısında bulunan sarrâfların masnû’ât incilerini delemedikleri o mukîme sayısız iltimâslar olsun., إنّا 
 nidâsı ile kendisine hitâp edilen, bütün (Biz şüphesiz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik)أرسلناك 
ümmetlerin reislerinin efendisine okyanuslardaki damlalar kadar sonsuz tahiyyâtlar olsun. لوالك لوالك 

(Sen olmasaydın, sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım) teşrîfi ile müşerref olan, himmet erbâbının 
en seçkin kişisine gül ve reyhân kokusu gibi anber saçan selamlar olsun. rasûl-i emînin âl ve etbâ’ı-
nın; âlemlerin zübdesinin soyu ve arkadaşlarının, yani şerîat kubbesinin dört sütunu olan ve hakîkat 
revakının köşelerini tutan dört seçkin yârın ruhlarına sonsuz rahmetler olsun. 
50 -  Kırat
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Tâ ki bu kûh-sâr u vâdîde kiyâsetle seyerân idüp ve bu ṣaḥârâ ve bevâdîde 
feṣâḥatla cevelân gösterüp, ol ki mermûzât-ı ʿulûm-ı ilâhîdür vâḳıf ve şol nesne 
ki mektûbât-ı fünûn-ı nâ-mütenâhîdür (2b) ʿârif olup tekmîl-i bedâyiʿ ve taḥṣîl-i 
ṣanâyiʿ eyleye.

Beyit:

 Zihî ṣâniʿ ki ḫarc idüp ṣanâyiʿ
 Ẓuhûra geldi bu deñlü bedâyiʿ

Pes ber mûcib-i emr-i şâhî ve fermân-ı şehenşâhî, bu fenâ bâzârınuñ yetîmi 
ve belâ kâşânesinüñ muḳîmi âzürde-ḫâṭır ve pejmürde-ḥâl ve perîşân-raʾy [ü] 
münkesirü’l-bâl curʿa-keş-i mey -ḫâne-i nedâmet ve derd-âşâm-ı mey-gede-i 
melâmet,

Beyit:

 Ḫum-ḫâne-i vaḥdetde mey-i ʿaşḳ ile ḳanzil
 Ḫâk-i ḳadem-i pîr-i muġân Żaʿfî-i bî-dil

ol zamân ki maʿber-i raḥmden ṣafâ-i ḳalble gül-şen-i dehre ʿubûr ve gü-
listân-ı gerdûna mürûr idicek dîde-i nâ-bînâ bîdâr olup nuḳûş-ı rûzgâra naẓar ve 
bu noḳṭa-i çarḫa pergâr-vâr güẕer itdükde gördi ki bir feżâ-yı bî-gerân eṣnâf-ı 
evḍâʿ ve erkânla pîrâste. Pes lâ-cerem bu ṣabbâġ-ı ezelüñ renginde ve nuḳûş-ı 
bî-bedelüñ Ferḫâr-ı Erjenginde51 ḥayrân ḳalup ʿâlem-i ḥayretde baʿżı ḥâle mü-
teʿalliḳ kelimât-ı nâ-merbûṭ tekellüm eyledi. Öyle olsa enîs-i ḫalvet ve celîs-i 
selvet yârân-ı kühen ve ḫullân-ı sebük-süḫandan baʿżınuñ żamîr-i münîr-i 
Müşterî-tedbîrlerine şöylece lâyiḥ olmış ki, bu güftâr-ı perîşânı (3a) ʿalâ vec-
hi’t-tertîb taḥrîr ve eşʿâr-ı ʿâlem-ḥayrânı ber vefḳ-ı ḳâfiye tasṭîr olına. Bir dem 
ki külbe-i aḥzânum içre eẕkâr-ı viṣâl-ı dil-dâr ile pîçâpîç ve ḫâne-i vîrânumda 
efkâr-ı dehân-ı yâr ile hîç olmışdum, nâ-gâh iḫvân-ı meẕkûr ve ḫullân-ı mez-
bûr ber ṭarîḳ-ı tesellî ve inbisâṭ didiler ki ey gûşe-nişîn-i ḫâr-ı hicrân ve ʿuz-
let-güzîn-i dâr-ı nisyân niçeye dek fikr-i muḥâl ile pejmürde-ḥâl olasın. Bu ṭâḳ-ı 
bî-beḳâ nâ-pâyidârdur ve revâḳ-ı pür-fenâ bî-üstüvârdur. ʿAḳluñ başuña cemʿ 
idüp güftâr-ı nâ-merbûṭuñı rabṭ ve eşʿâr-ı nâ-mevzûnuñı rekâket ve ḫabṭdan 
ṣaḳlayup tertîb-i muḳaddimât ve temhîd-i kelimât ile żabṭ eyle. Pes ber vefḳ-ı 
mesʾûl ol ḥayret deryâsından ele getürdigüm leʾâlî ve mercân ve bî-hûşlıḳ 
ṣaḥrâsından cemʿ itdügüm benefşe ve reyḥânı rişte-i ḳâfiyeye naẓm idüp ṭarz-ı 
şiʿre ḳoydum. Lâkin ʿ ulemâ-yı ʿ âmilûndan ve büleġâ-yı zû-fünûndan mesʾûldur 
ki ḫabṭ u ḫalelin taṣḥîḥ idüp ḥüsn-i ḳabûl ile maḳbûl ḳılalar. 52العذر عند كرام الناس مقبول 

والله الهادي الى سبيل الرشاد

51 -  Mani’nin kitâbı
52 - İnsanların uluları nezdinde özür makbuldur. “Şüphesiz Allah doğru yola erdiricidir.”
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[KASÎDELER]



Münâcât
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1(3b) İlâhî dergehüñde bir gedâyum
 Nevâ-yı luṭfuñ umar bî nevâyum

2 Beni iltür hevâya nefs-i ẓâlim
 Perîşân zülf-i dil-ber gibi ḥâlüm

3 ʿAceb var mı ki bir ben deñlü mücrim
 Kemâl-i saʿy ile ʿisyâna mübrim

4 Gice gündüz işüm dâʾim meʿâṣî
 Olam mı bu ʿamelle Tañrı ḫâsı

5 Dil ü cândan idem ger ḫayra niyyet
 Aña mâniʿ olur bu nefs-i âfet

6 Bozar ol niyyet-i zühd ü ṣalâḥı
 Göñül bulmaz meẓâlimden felâḥı

7 Kaçan kim dergeh-i Ḥaḳḳ’a ṭuṭam yüz
 Olup kârum ʿibâdet gice gündüz

8 Hevâ yolında ṭurup nefs-i ʿâmmı
 Geçürmez53 ḥażreti ṭuṭar yaḳamı

9 Ne mümkin ẕikr-i Ḥaḳ ola maḳâlüm
 Viṣâl-ı meh-liḳâlardur ḫayâlüm

10 Meded bu gerdiş-i gerdûn elinden
 Fiġân bu nefs-i şûm u dûn elinden

11 Budur ḳorḳum ki ḥaşr oldukda insân
 Getürmeye günâhum keff-i mîzân

12 Ḫaṭâ didüm bu sözler gerçi ḥaḳdur
 Ki her bir degme54 harfi bir sebaḳdur
53 -  Affetmez
54 -  Gelişigüzel
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13(4a) Velî budur murâdum Rabb-i ʿizzet
 Ḳılup bu mücrim ü ʿâṣîye raḥmet

14 Süleymân-ı nebînüñ saṭvetine
 Rasûl-i Muṣṭafâ’nuñ ḥürmetine

15 Göñül gözinden açup ten ḥicâbın
 İrüre55 cân ḳulaġına ḫiṭâbın

16 Ümîdüm kesmezem oldumsa güm-râh
 Ki var lâ taḳneṭû min raḥmeti’llâh56

17 İlâhî Żaʿfi-i ġam-gîn ü maḥzûn
 Şikeste-ḫâṭır u maḥrûm-ı maġbûn

18 Ṭapuñdan ġayrı yoḳdurur penâhı
 İşigüñdür cihânda secde-gâhı

19 Anı maḥrûm gönderme ḳapuñdan
 Duʿâ ḳuldan icâbet ḥażretüñden

20 Virüp şöhret maḳâlâtını ânuñ
 İrüy gûşına erbâb-ı ṣafânuñ

21 Dimezüm maḥrem eyle her denîye
 Muṣâḥib eyle ṣâḥib Maʿnevî’ye

KASÎDE-1
Müfteʿilün fâʿilün müfteʿilün fâʿilün57

1 Ey şeh-i ʿâlem-penâh şâh selâmun ʿaleyk
 Ehl-i dile secde-gâh şâh selâmun ʿaleyk

2 Server-i ḫayl-i rusul hâdi-i aṣl-i sübül58

 Ḫâtime-i cüz’ ü kül şâh selâmun ʿaleyk

55 -  Ulaştırmak
Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin.” (Zümer/39-53)“ ال تقنطوا من رحمة الله  - 56
57 -  Mil.Yz.A.4050, vr.57a.
58 -  2 ḫayl: aṣl
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3 Aḥmed ü Maḥmûd nâm ṭâlib-i ḥaḳḳ-ı enâm
 Yaʿni rasûl-i tamâm şâh selâmun ʿaleyk

4 Leḥmuke leḥmî59 saña didi rasûl-i Ḫudâ
 Maẓhar-ı nûr-ı Hüdâ şâh selâmun ʿaleyk60

5 Şâh-ı vilâyet özüñ maḥż-ı kerâmet sözüñ
 ʿÂrife âyet yüzüñ şâh selâmun ʿaleyk

6(4b) Sana didi ol velî ente eḫî yâ ʿAlî61

 Ḥaḳ didi ḥaḳdur belî şâh selâmun ʿaleyk62

7 Kân-ı ḥayâsuñ bu gün noḳṭa-i bâsuñ bu gün
 Şîr-i Ḫudâ’suñ bu gün şâh selâmun ʿaleyk

8 Ey meh-i bedr-i tamâm âlüñe yüz biñ selâm
 Vird iderem ṣubḥ u şâm şâh selâmun ʿaleyk

9 ʿAşḳ-ı Ḥasan cân olup sînede îmân olup
 Yoluña ḳurbân olup şâh selâmun ʿaleyk

10 Şâh-ı şehîdân Ḥüseyn sevmesidür farż-ı ʿayn
 Ehl-i cinân içre zeyn şâh selâmun ʿaleyk

11 Ḥażret-i Zeynü’l-ʿibâd server-i ʿâlî-nijâd
 Bendesiyem bî ʿinâd şâh selâmun ʿaleyk

12 Bende-i Bâḳır benüm Faḳr ile fâḫir benüm
 Ẕikr ile ẕâkir benüm şâh selâmun ʿaleyk

13 Caʿfer-i Ṣâdıḳ ṣafî maḫzen-i genc-i ḫafî
 Mülk ü milel Âṣafı şâh selâmun ʿaleyk63

”.Vücudunun eti, vücudumun etidir“ لحمك لحمي  - 59
60 -  4 Hüdâ: Ḫudâ
”.Ey Ali! Sen kardeşimsin“ أنت أخي يا علي  - 61
62 -  6 velî: nebî// belî: sözi
63 -  13 Mülk: mâlik
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14 Şâh-ı Ḫorâsân ʿAlî Mûsa Rıżâ ol velî
 Cân ile didün belî şâh selâmun ʿaleyk

15 Şâh Muḥammed Taḳî oldur olan muttaḳî64

 Ṣaḥf-ı cemâlüñ ḥaḳı şâh selâmun ʿaleyk

16 Mûsa-i Kâẓım yaḳîn râh-ber-i ehl-i dîn
 Yaʿni imâm-ı güzîn şâh selâmun ʿaleyk

17 Oldı Naḳî reh-nümâ ehl-i dile pîşvâ65

 Kâşif-i ḳul innemâ66 şâh selâmun ʿaleyk

18 Şâh Ḥasan ʿAskerî pâyına ḳoduñ serî67

 Mülket-i dîn serverî şâh selâmun ʿaleyk

19 Mehdi-i ṣâḥib-ḳırân yaʿni imâm-ı zamân68

 Ḥażret-i şâh-ı cihân şâh selâmun ʿaleyk

20 Nâmuñı ol bî-naẓîr nâmı ile ḳıldı bir
 Żaʿfi’ye ol dest-gîr şâh selâmun ʿaleyk

KASÎDE -2
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1(5a) أي رهنماي راه هدا مظهر خدا

وأي پيشواي طالب حق مير مقتدا 69 

أنت الّذي تزيّن بالخلق والجمال 2

قد كنت داعيا لك بالّصدق والّصفا 70 

64 -  15 olan: ol şeh// Ṣaḥf-ı cemâlüñ: muṣhaf-ı ḥüsnüñ
65 -  17 Oldı Naḳî: ol naḳî-i 
De ki o ancak bir tek Allah’tır.” (En’âm/6-19)“ قل إنّما هو إله واحد  - 66
67 -  18 ḳoduñ: ḳoydum
68 -  19 ḳırân: zamân
69 -  Ey Allah yolunun rehberi, Allah’ın vahyine mazhar olan kişi! Ey Hak yolunu taleb edenlerin 
öncüsü, kendisine uyulan önder!
70 -  Ahlak ve güzellikle süslenen sensin. Doğru ve güzel bir şekilde senin için dua etmekteyim.
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آن دمكه ساخت خلقت تو قدرت أزل 3

كردا ست علم و حلم و حيا بر قدت قبا 71 

فّتاح باب رمز رموز سرادقات 4

كّشاف سّر سورهء والّنجم إذا هوا 72 

5 ʿUşşâḳ olursa ṭañ mı sözüñden nevâle-bend
 Sen pâdişâh-ı ʿâlem ü anlar ḳamu gedâ

6 Taḳlîd ẓulmetinde ḳalurlardı sâlikân
 Taḥḳîk şemʿi ile eger virmesen żiyâ

قد نار نور وجهك في ليلة الظّلم 7

كالبدر إذ تشارق من مطلع الّضيا 73 

هرگز نياورد بجهان مثل تو فلك 8

إي سر فراز عرصهء و وأي ذات ذوالعال 74 

9 ʿİlm-i ledünni oldı müsellem cenâbuña
 Ḫıżr olsa hem-zebânuña ʿÎsây-ı dem-revâ

يا ساقي المحّبة إسقي بلطفك 10
من شربت الّتي شربت منه األتقيا 75 

11 Sürdür ḳuṣûr-ı ʿacz ile yüzin eşigüñe
 İdüp ümîd-i şefḳatüñi Żaʿfi-i gedâ

يا منبع المكارم يا مجمع العطا 12
أكرم لضيف دارك قد جاء بالخطا 76 

13 Ḳaldırdum el duʿâya ṣafâ iʿtiḳâd ile
 Taṭvîl itmeyüp sözi ḫatm eyledüm şehâ

71 -  Ezelî kudret, yaratılışını gerçekleştirdiğinde, ilim, güzel huy ve haya abasını sana giydirdi.
72 -  Cehennem duvarlarının sır kapılarını açansın. “Parladığı zaman yıldıza and olsun” âyeti ile 
başlayan Necm suresinin sırlarının kaşifisin.
73 -  Aydınlık yerden doğan ay gibi, yüzün, gecenin karanlığında parlamaktadır.
74 -  Ey meydanda başı dik olan ve ey yüce şahsiyet! Felek, cihana senin gibi birini asla getir-
memiştir.
75 -  Ey muhabbet sakisi! Ne olursun, muttakilerin içtikleri şerbetten bize de içir.
76 -  Ey cömertliğin kaynağı ve ey bahşişleri kendinde toplayan! Hataları olsa da, evine gelen 
misafire ikramda bulun.
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يا رب بحّقّ نور رسول أمين تو 14
يا رب بحّق زبدهء أرواح أتقيا 77 

إجعل قصور جّنتك مسكنا له 15

أستر بعين لطفك في الحشر و الجز78 

KAṢÎDE-3
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1(5b) Oynadup destinde bir meşmûme-i ʿanber-şemîm
 Ḫoş-meşâm olmışdı gül-şende seḥer bâd-ı nesîm

كان وجه األرض من أصناف أزهار ربيع 2

مثل دار الخلد أفكار الوى فيها يهيم79 

3 Bâğ ara herkes ḳılup bir serv-ḳâmetni kenâr
 Sâye-veş üftâdalığ çağığa yetişdi ʿaẓîm80

كرده پر عنبر مشام جان بخور مريمى 4

ساغر زّرين گرفته نسترن بر ساق سيم 81 

5 Nükte-perdâz u belâġat kişverinüñ serveri
 Rast fehm ü münşi-i inşâ-i ḳavl-i müstaḳîm

ما طلع من مطلع اإلقبال نجم مثلكم 6
ٌ فيضه فيض عميم 82  ُ نوره نور مداًمُ

7 Mâder-i eyyâmdın küyer ẓuhûra ẕâtınuñ
 Âferîniş yanaġıġa zeyn birür şekl-i nesîm83

77 -  Ya rab! Güvenilir olan rasulünün nuru hakkı için ve etkiya ruhlarını özü hakkı için.
78 -  Cennetininköşklerini ona mesken kıl. Haşir ve ceza gününde onu koru.
79 -  Yeryüzü, üzerindeki ilkbaharın türlü türlü çiçeklerinden, Dâru’l-ḫuld gibi sonsuzluk fikirle-
rini çağrıştırıyordu. 
80 -  Bahçede herkes bir servi boylunun yanına gider. Gölge gibi aşırı düşkünlük çağına ulaşmıştı.
81 -  Tavşan kulağı çiçeği, ruhun koku duyusunu anber gibi olan güzel kokusu ile doldurmuştur. 
O ağustos gülü, baldırları üzerinde, altından bir şarap kadehi taşımaktadır.
82 -  Sizin gibi bir yıldız ikbal tarafından daha doğmamıştır. O yıldız ki, nuru devamlı bir nur, 
ışığı da herkesi kuşatan bir ışıktır.
83 -  Zatın günlerin anasından (zamandan) zuhura gelmeye çabalar. Yaradılış da senin yanağına 
nesîm şeklinde bir süs verir.
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إنتظام نظم أمروكده نظاميرا خجال 8

لؤلؤ الالي طبعش بهتر از دّرّ يتيم 84 

9 Dest-i cevr ile perîşân-ḥâl u zâr u pür-melâl
 Zülf-i dil-ber gibi olmışken dil ü cânum dü nîm

في زمان الّشكر عن كأس الهموم ليلة 10

جاء من طرف الهوى صوت إلى القلب الّسليم 85 

جم حشم جمشيد رفعت جامع جمع كالم 11

مالك ملك فصاحت ناظم نظم نظيم 

12 Şerḥ ider derdüñi bir bir kiç virür şerbet aña
 Şol Mesîḥâ kim demindin cân bulur ʿaẓm-ı ramîm86

گفت ما را رو بدرگاه سعادت دستگاه 13

عرضه ده حال خود اندر حضرت شاه كريم 87 

والئ واال همم موالي الطاف و شيم 41

حاكم حكم حكم محكوم احكام حكيم 

15 Merkez-i ḳuṭb-ı ḫilâfet taḫt-ı baḫt-ı salṭanaṭ
 Vâris̠-i irs̠-i ḫilâfet hażret-i Sulṭân Selîm

16(6a) ال يزال العمر ممدودا إلى ختم الزّمان
وقت يوم الحشر فى روضات جّنات الّنعيم 88 

17 Köp ḳılup güstaḫlıġ medḥinğa depretsen zebân
 Ḥaddim ermez gerçi vaṣf etmekġa ẕâtın Ḥaḳ ʿalîm89

18 El duʿâya ḳaldırup ḫatm itdüm âḫir ḳıṣṣayı
 Müstecâb eyle keremden anı yâ Rabb-ı Kerîm

84 -  Tabiatının parlayan incileri dürr-i yetimden daha güzeldir.
85 -  Bir gece gam veren şarap kadehi için şükr ederken, hava tarafından kalb-i selîme doğru bir ses geldi.
86 -  O Mesîh ki nefesinden çürümüş kemik can bulur, derdini bir bir şerh eder, fakat şerbet geç verir.
87 -  Bize dedi ki, saadet dergahına/makâmına git ve durumu cömert padişahın huzurunda arz et.
88 -  Haşir günü geldiği zaman, naim cennetinin bahçelerinde ömür sonsuza dek sürüp gider.
89 -  Allah bilir, zatını vasf etmek haddim olmadığı için, konuşsam medhin husûsunda dilim çok 
küstahlık eder.
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ضّعّف اإلنسان ضعفى كان من هذا حكم 19

أنظروا من عين لطف أنّه داع قديم 90 

20 Bolmadı ẓâhir ḳuyaş mis̠lin bu gerdûn üstide
 Ṭolġanur ṭolab bolmayup bir dem muḳîm

KASÎDE -4
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Ṣubḥ-dem gördüm kenâr-ı çarḫda bir zer ʿalem
 Eyledi eşʿâr-ı sûr-ı şehr-yâr-ı ẓu’l-kerem

جاء من طرف الهوى صوت ينادي بالّسرور 2

إبشرو يا أيّها األحباب قد زال الّندم 91 

3 Didüm âyâ bu ne şâdîdür nedür bâʿis̠ ʿaceb
 Yâ nedendür böyle rûşen oldı çarḫ-ı pür-ẓulem

تا بيابد از سر تشريف آن سور شريف 4
خواست از مشرق أمير خور شه گردون حشم 92 

آمد از هاتف بگوش هوش من آخر خطاب 5

گفت فردا ميشود سور أمير محترم 93 

زبدة المخلوق ليس مثله رجل أصيل 6

قدوة األركان موصوف بأنواع شيم94 

شرم دارد حاتم از بذل و سخا و جود او 7

كّفتين دستهايش كّفهء كان كرم 95 

90 -  Ey Za’fî! İnsan zayıf yaratılmıştır. Bunda hikmetler vardır. Merhamet gözü ile Za’fî’ye 
bakın. Zira o kadîm bi duacıdır.
91 -  Hava tarafından sevinçle şu şekilde nida eden bir ses geldi: Müjdeler olsun, ey dostlar! 
Pişmanlıklar ortadan kalktı.
92 -  Bu sûr-ı şerîfi teşrif etmesi için, o dünya padişahı, Horasan emirini davet etti. (??)
93 -  Sonunda gaybtan akıl kulağıma bir hitap geldi ve dedi ki yarın muhterem emîrin sûru olacaktır.
94 -  O yaratılmışların özüdür. Onun gibi asil bir kişi yoktur. O reislerin öncüsüdür. Güzel ahlakın 
her çeşidi ile vasıflanmıştır.
95 -  O, o kadar cömerttir ki Hatem bile, onun dağıtması ve cömertliğinden utanır. Avuçları cö-
mertlik hazinesinin avuçlarıdır.
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8 Nüh ṭabaḳdur çarḫ-ı mînâ sofra-i iḥsânına
 Kâselerdür mihr ü meh şerbetle gûyâ câm-ı Cem

مثل أنعام الجنان أصناف أنواع الطّعام 9

96 كان مبذوال بأكواب إلى كّل األمم 

10 Muṣtafâ nâm olsa lâyıḳ saña ey zeynü’l-ümem
(6b) Kim Rasûlüñ sünneti icrâsını gördüñ ehem

كنت محكوما ألحكام الحاكم بالخلوص 11

97 قد أهّمت دين يا خير األنام في الحكم 

آفرين بر طبع پاك و فهم إدراك تورا 12

98 تا نهادي بر طريق سّيد عالي قدم 

13 Ḫân-ı ḫalḳuñla cihân halḳın żiyâfet eyleyüb
 Oldılar bây u gedâ nân u niʿamdan muġtenem

ال يزال العمر ممدودا إلى وقت الّنثور 14
99 فارغا عن كّل غّم خاليا عن كّل هّم 

15 İḳtiṣâr-ı ḳıṣṣa bihter şud zi taṭvîl-i kelâm
 Z’ân sebeb dest-i duʿâ ber-dârem ey dâred himem

16 Nitekim ʿasker çeke Żaʿfî şeh-i ḫâver zemîn
 Nitekim ola kenârı çarḫda zerrîn ʿâlem

رايت فتحش گكشاده ميشود تا روز حشر 17

100 سور شادي ميكند در روضهء تاغ إرم 

96 -  Cennet nimetleri gibi olan her çeşit taam, küplerle bütün halklara dağıtılmaktadır.
97 -  Hükmedenin hükümlerine içten uymaktayım. Ey insanların en hayırlısı! Din, hükümlere 
önem vermiştir.
98 -  Temiz huyuna, anlayış ve idrakine aferin. Zira sen o yüce efendinin yoluna ayağını bastın.
99 -  Kıyamet gününe dek ömür bütün sıkıntı ve gamlardan uzak bir şekilde sürüp gitmektedir.
100 -  Onun fetih sancağı haşir gününe dek çekimiş kalacaktır. O, İrem bahçelerinde kutlamalar 
yapmaktadır.
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KASÎDE -5
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1 Evvel ol pâdişehe ʿarż idelüm ḥamd ü s̠enâ
 Âdem’i eyledi tekrîm deyüp kerramnâ 101

2 Ḥırz-i cân olsa n’ola nâmı anuñ dillerde
 ‘Âlemi levḥ-i ʿadem üzre ḳılupdur inşâ

3 Siyyemâ ḳıldı şehen-şâh-ı civân-baḥtı bu gün
 Merkez-i beẕl ü seḫâ ber ruḫ-ı iḥsân u ʿaṭâ

4 Oluban maẓhar-ı envâr-ı tecellî-i cemâl
 Virdi ḫûrşîd-ṣıfat ṭâḳ-ı muʿallâya żiyâ

5 Diş biler sîn-i saʿâdet ki öpe ayaġını
 ʿAyn-ı ʿizzetle olal’dan berü ol bî-hemtâ

6 Oluban kân-ı seḫâ keff-i dürer-bârı anuñ
 Cûş idüp baḥr-ı kerem oldı mis̠âl-i deryâ

7 Lâm-ı luṭfıyla cihân ḫalḳı bulup sîn-i sürûr
 Felek ü ʿunṣur ider luṭfına anuñ îmâ

8(7a) Ḫilḳat-ı şânı gibi ṭabʿı daḫı ḫûb u laṭîf
 Pâk-dil ṣâf-derûn maẓhar-ı envâr-ı Ḫudâ

9 Oluban raḫşa süvâr eylese rezm itmege ʿazm
 Resm-i Rüstem’dürür ol mîr-i cihân-dâr-ı velâ

10 Salṭanat taḫtına da şâh ola ol şâh-ı dilîr
 Göreyim ola Ḫudâyâ ẓaferüñ aña livâ

11 Gül-şen-i salṭanatuñ zeynidür ol ẕât-ı şerîf
 Bûy-ı luṭfından anuñ ḫoş-dem olur bâd-ı ṣabâ

12 Yeridür mevc ura deryâ-yı kerem âfâḳa
 Ki yem ol baḥra göre ḳaṭra-i şeb-nem gûyâ

Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık.”(İsra/17-70)“ ولقد كرّمنا بني آدم  - 101
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13 Bâd-ı luṭfıyla mürebbî oluban gül-şen-i cûd
 Ḥâkim olmışdurur ol baġa ʿaṭâ ile seḫâ

14 Ġarḳ ider âb-ı seḫâ birle cihânı luṭfı
 Beñzedürsem anı baḥra ʿaceb olmaz yârâ

15 Şeh-i deryâ-dili şerḥ ile dizüp gevher-i naẓm
 Gelmedi aña göre lüʾlü-i lâlâ aṣlâ

16 Nice şeh ḳulzum-ı iḥsânı eger mevc ursa
 Ḳaṭre-i nem ḳadar olmaya bu heftüm deryâ

17 Ol Nerîmân-şiyem İskender-afâḳ oluban
 Salṭanat kişverine ola müsellem Dârâ

18 Ṭoġalı necm-i saʿâdet gibi ol şems-i münîr
 Oldı ser-geşte felek gösterüp emrine rıżâ

19 Burc-ı ʿadlüñ güneşi necm-i hüdâ bedr-i tamâm
 Bende olmışdur aña şevḳ ile ḫûrşîd-i semâ

20 Ṣalsa ḫûrşîd ʿadâletle cihâna sâye
 Maḥv olup cevr ü cefâ ẓâhir ola mihr ü vefâ

21 Çehresinden ṭoḳınup şems-i cihâna pertev
 Neyyir-i aʿẓam olup eyledi eflâkda câ

22 ʿAdl ü dâd ile n’ola ʿâleme sulṭân olsa
 Salṭanat nıṣfıdurur çünki dilâ ʿadl ü seḫâ

23 Ḳılup inṣâfı ḳabâ ḳaddine ḫayyâṭ-ı ezel
 Oldı efser aña îmân u ṣalâḥ u taḳvâ

24(7b) Feyż u iḥsânı dis̠âr102 ile şiʿâr itse n’ola
 Didi cânum göricek luṭfın anuñ sellemnâ

25 Salṭanat mülkine sulṭân-ı sezâ-vâr oldur
 ʿAdl ü inṣâfa maḳar fażl u ʿaṭâya meʾvâ

102 -  Bolluk
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26 Ol şehen-şâh olalı mülk-i seḫâvetde emîr
 Devr-i Ḥâtem ṭay olup adı añılmaz aṣlâ

27 Olalı maḥkeme-i ṣıdḳda ol ḥâkim-i ʿadl
 Ḳavl-i Ḥaḳ aña rüsûm oldı zihî feyż-ı Ḫudâ

KASÎDE -6
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Ey menbaʿ-ı mürüvvet ü ve’y maʿden-i yaḳîn
 ʿAḳl-ı selîm ü merdüm-i dânâ vü pâk-dîn

2 Seccâde-i şerîʿata lâyıḳ u müsteḥaḳ
 ʿİlm ile muḳtedâ kerem ü fażl ile güzîn

3 Ḥikmetde söze gelse zebân-ı sebük-süḫan
 Cârî ṭabîʿatı nitekim çeşme-i maʿîn

4 Fikr eyler ise fikrine ḥayrân olur ʿuḳûl
 Baḥs̠ eyler ise Seyyid aña olmaya ḳarîn

5 Rûşen-żamîr ü râst-naẓar merd-i nîk râ
 Bâṭıl söze müzeyyif ü ḳavl-i Ḥaḳḳ’a muʿîn

6 Nâm oldı saña nâm-ı nebî çünki şübhesüz
 Hem merkez-i seḫâsun u hem maʿden-i yaḳîn

7 ʿAyn-ı ʿinâyet ile naẓar eyle ḥâlüme
 Geldüm cenâb-ı devletüñe iderek enîn

8 Ġâlib gelüp faḳîre felâket ʿasâkiri
 Oldı esîr-i faḳr u fenâ ʿömr-i nâzenîn

9 Bir yaña faḳr u bir yañadan ġayret-i ṭarîḳ
 Ḳaldum arada ʿâciz ü âvâre ben kemîn

10 Elden ayaġa düşmeden oldum felek-zede
 Ḳomaz suʾâle ġayret-i aḥvâl-ı evvelîn
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11(8a) Ġâyet fütâdeyüm elüm al dest-gîrüm ol
 Tâ dest-gîr ola saña sulṭân-ı murselîn

12 Ġayret beni helâk ider âḫir ʿinâyet it
 Ey şeh-süvâr-ı maʿreke-i ʿadl ü fażl u dîn

13 Ḳaldırdum el duʿâya sözi iḫtiṣâr idüb
 Pejmürde olmaya deyü tâ ʿaḳl-ı ḫurde-bîn

14 Devlet zevâle irmeye ʿömrüñ medîd ola
 Ḳuṭb-ı murâduñ üzre döne ʿömr-i nâzenîn

KASÎDE -7103

Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Ey ḫoş-nihâd u ʿilm ü kemâl ile nâm-dâr
 Erkân içinde fażl ile meşhûr-ı her diyâr

2 Şeyḫ-i zamân u müfti-i devrân ʿaḳl-ı kül
 ʿAyn-ı ʿuyûn u menbaʿ-ı elṭâf-ı bî-şümâr

3 Raʾy-i münîrüñe iremez ṭabʿ-ı ḫurde-dân
 Fehm eylemez rumûzıñı monlâ-yı rûzgâr

4 ʿAllâme-i zamân olursa eger kim ola ḫamûş
 Gûş eyledükde sözlerüñ ey dürr-i şâh-vâr

5 Meydân-ı fikret içre tozuña irişmeye
 Binse semend-i fikrete efkâr olup süvâr

6 Ḳudretle ḳâdirî vü ḳadîr-i cedîrsin
 Ḥikmetle ḥâkim-i ḥakem-i ḥükm-i kird-kâr

7 Şerʿî şiʿâr u şiʿr-i şuʿûr u şeʿâ’iri
 Ḳılduñ edâ kemâl ile ẕî ḥaşmet ü vaḳâr

8 ʿAzmün işitdi ḥacc etmegin der-miyân idüb
 Kaʿbe diler ki ḳarşu çıḳup ide iʿtiẕâr

103 -  Kasidenin içeriğinden hacca giden birisi için yazıldığı anlaşılmaktadır. 
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9 Ṣanma şafaḳ ufuḳda görinen ʿalâyimi
 Ḳurbânuñ oldı kebş-i felek belki âşikâr

10 Maʿṣûm-ı pâk olup bu gün ey pîr-i ehl-i ʿaşḳ
 Ümmü’l-Ḳurâ’ya devlet ile eyledüñ güẕâr

11(8b) Siz Kaʿbe ile Kaʿbe sizüñle bulup şeref
 Oldı ḳudûmuñuzla müşerref der ü diyâr

12 Ḥacc ekber oldı ḥaccuñ u saʿyuñ ḳabûl hem
 ʿİlm ü ʿamelle ẓâhir ü bâṭın bulup dis̠âr

13 Maḳṣûda irgürüp sizi Ḥaḳ ḳıldı ber-murâd
 Maḳṣûd-ı nâ-murâda oluñ siz de gûş-dâr

14 Ḳıldı beni piyâde felek dest-gîrüm ol
 Ḳoyup ayaḳda bâşuñ içün itme ḫâk-sâr

15 Esb-i murâda zîn-i ʿinâyet urup şehâ
 Ben pây-mâla eyle ʿaṭâ tâ olam süvâr

16 Bâr-ı ṭarîḳı çekmege istersem esteri
 ʿAyb olmasun ki üştür-i cismüm żaʿîf ü zâr

17 Żaʿfî uzatma söziñi ḫatm-i duʿâ idüb
 İḫlâṣ birle eyle s̠enâ dürlerin nis̠âr

18 Yâ rab be ḥaḳḳ-ı aʿẓam-ı esmâ-i câmiʿa
 Yâ rab be ḥaḳḳ-ı Aḥmed ü Maḥmûd u çâr yâr

19 Mâ dâm ki ʿazm-i Kaʿbe ḳıla ḥâciyân-ı Rûm
 Mâ dâm ki bula ḳıble bu şöhretle iştihâr

20 Meşhûr-ı şehr ü şöhre-i âfâḳ olup ṭapuñ
 Ol devlet ile taḫt-ı saʿâdetde üstüvâr104

104 -  Sağlam 

|36|



KASÎDE -8
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Rûy-ı şâdîden bi ḥamdillâh ki defʿ oldı niḳâb
 Geldi eyyâm-ı feraḥ cûş ile mânend-i ḥebâb

2 Gûşe-i çarḫa yazıldı câm şeklinde hilâl
 Aña remz eyler ki ʿayş eyyâmıdur nûş it şarâb

3 Mey şafaḳ sâġer hilâl ü nuḳlıdur anda nücûm
 ʿAyş ider sulṭân-ı ʿîd-i şehr-yâr-ı meh-rikâb

4 Ṭıfl-ı mâhuñ ṭoġduġında başına olmış nis̠âr
 Eşrefî-i sürḫdür ṣanmañ nücûm-ı bî-ḥisâb

5(9a) Çarḫa girmiş çarḫ mest olmış şarâb-ı şevḳden
 Naʿralar urur ṣanasın ḳahramân-ı pür-şitâb

6 Mâh-ı nevden olmasa başında çengâlı eger
 Pîl-i çarḫ eylerdi ʿâlem ḳalʿasın çoḳdan ḫarâb

7 Mevsim-i ʿayş u zamân-ı ʿîddür ʿâşıḳlara
 Hûş-yâr olmak degildür ʿaşḳ yolında ṣavâb

8 Gûşe-i mey-ḫânede âsûde-ḫâṭır nûş ḳıl
 Gelmesün gerdûn-ı dûn âlâyişinden ıżṭırâb

9 Şâhumuz zîrâ ẓarâfet maʿdeni kân-ı kerem
 Gevher-i nâ-süfte naẓmı sözleri dürr-i ḫoş-âb

10 Zübde-i erbâb-ı devlet kümmel-i aṣḥâb-ı dîn
 Ḳudve-i aʿyân-ı devlet dâver-i mâlik riḳâb

11 Ḥażret-i Ferhâd beg Ḫüsrev-ḥaşem şîrîn-kelâm
 Şâh-ı gerdûn iḳtidâr-ı server-i ʿizzet niṣâb

12 Gûş-ı ʿîde ṭaḳdı mengûş-ı hilâli pîr-i çarḫ
 Tâ ki ola bende-i şâh-ı cihân-ı kâm-yâb
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13 Şehr-yârâ bir kerem kânı seḫâ ʿummânısın
 Baḥr-ı luṭfuñ içre gûyâ mihr ü meh iki ḥebâb105

14 Ḫâk-i pâ-yı esb-i luṭfuñ olmaġa biñ cân ile
 Çaġrışurlar mihr ü meh yâ leytenî kuntu turâb106K.8

15 Bir dilîr-i şîr-saṭvet ḳahramân-ı dehrsin
 Ḍarb-ı gürzüñden107 zebûn olur nice Efrâsiyâb

16 Pây-bûsuñçün ṭolanur der-gehüñ her gün güneş
 Bir şehen-şâh-ı felek-rifʿatsın ey ʿâlî-cenâb

17 Müġtenemdür ḫân-ı luṭfuñdan bu gün bây-u gedâ
 Vird idinmişdür duʿâ-yı devletüñ her şeyḫ ü şâb

18 Devr-i ʿadlüñde kimesne olmadı rencîde-dil
 Reng-i luṭfıyla meger kim ʿâşıḳ-ı mest ü ḫarâb

19 Pâdişâhâ ben kimüm kim medḥüñe cürʾet idem
 Luṭf-ı ṭabʿuñ fikr idüp itdüm velâkin irtikâb

20 Żaʿfîyem gerçi olursa himmet-i şâh-ı kerîm
(9b) Sözlerüm rifʿat bulup ola ḫiṭâb-ı müsteṭâb

21 Ḫâkdan ḳaldur bu ben bî-çâreye ol dest-gîr
 Dest-gîrüñ ola Ḥaḳ şâhâ ilâ yevmi’l-ḥisâb108

22 İrmesün taṣdîʿ ṭabʿ-ı şâha ḫatm it ḳıṣṣayı
 El açup dergâha ey dil ḳıl duʿâ-yı müstecâb

23 Nice kim naḳş ola çarḫa câm şeklinde hilâl
 Nice kim refʿ ola rûy-ı ʿayş ü şâdîden niḳâb

24 Cemʿ olup yârân-ı hem-dem ʿayş idüp âsûde-dil
 Gelmeyüp gerdûn-ı dûn âlâyişinden ıżṭırâb

105 -  Fânûs
.O gün inkarcı kişi keşke toprak olsaydım diyecektir“ ويقول الكافريا ليتني كنت ترابا  - 106
107 -  Topuz, havan kolu
 ”.Hesap gününe kadar“ إلى يوم الحساب  - 108
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25 Devr ide maḳṣûduñ üzre nüh felek tâ ḥaşre dek
 Olasın taḫt-ı saʿâdette efendi kâm-yâb

KASÎDE - 9
Mefâʿilün feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1 Sipîde-dem ki şeh-i ḫâver itdi ʿarż-ı cemâl
 Bulup bu ṭâḳ-ı zeberced niṭâḳ-ı zîb ü kemâl

2 Müşerref oldı zamân u münevver oldı zemîn
 Nesîm-i şâdi göñülde ḳomadı gird-i melâl

3 Oturdı bezm-i felekde emîr-i ḳulle-i çarḫ
 Mey oldı aña şafaḳ sâġer-i zer oldı hilâl

4 Terâne başladı Zühre semâʿa girdi felek
 Ṣafâ vü ʿişret ile meclis oldı mâl-â-mâl

5 Görüp bu ʿayş u ṣafâyı bu geldi ḫâṭıruma
 Neyiki bâʿis̠-i şâdî ya niçün ola bu ḥâl

6 İrişdi gûşıma oldum nidâ-yı hâtif-i ġayb
 Didi ki ey ġam-ı dünyâ-yı dûn ile pâ-mâl

7 Açup göziñi uyar cânuñu bu ġafletden
 Ki ṭoġdı kevkeb-i ʿizz ü saʿâdet ü iḳbâl

8 Diyârı itdi müşerref emîr-i devlet ü dîn
 Felek-medâr u ʿUṭârid-vaḳâr u ferruḫ-fâl

9(10a) Emîr Ḫüsrev-i mülk-i süḫan faṣîḥ u belîġ
 Ki yaʿni ḥażret-i Ferhâd şâh-ı ẕü’l-iḳbâl

10 Dür-i yegânesi dürc109-i feṣâḥatüñ ṭabʿı
 Niẓâm-ı naẓm-ı belâġatla ṣanki ʿaḳd-ı leʾâl

11 Ḫidîv-i kişver-i ʿizz ü niṣâb-ı devlet ü dîn
 Dilîr-i maʿreke-gerdûn mis̠âl-i Rüstem ü Zâl

109 -  Cevher kutusu
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12 Çü nâm-ı kûh-ken oldı şehen-şâhuñ nâmı
 Mehâbetine degil lâzım âḫir istidlâl

13 Düşerdi âhu-yı Çîn’üñ göbegi ḫavfinden
 Eger ki mîşe-i gerdûnda itse ṣayd-ı ġazâl

14 Egerki ẕâtını vaṣf eylesem ben ol şâhuñ
 Şuhûr u sâʿat u eyyâm u hefte vü ṣad sâl

15 Medâyiḥine nihâyet bulınmaz ey Żaʿfî
 Eger ki ola zebân mûlarum faṣîḥ-maḳâl

16 Murâduñı di ki şâhuñ żamîr-i pâkında
 Degil ḫafî ki nedir şâʿirüñ sözinde meʾâl

17 Budur murâdum eyâ âf-tâb-ı ʿâlem-tâb
 Ki ide nûr-ı ʿinâyet ḥaḳîre ʿarż-ı cemâl

18 Ezelde itmiş idüm bir kitâba iḳdâmı
 Tamam idem deyü ġâyet iderdüm istiʿcâl

19 Ve lîk itmemiş idüm daḫı aña ʿünvân
 Ṭururdı şöylece mücmel bu ḳıṣṣa-i icmâl

20 Olursa şehden ʿinâyet tamâm idem anı
 Ki şâh ben ḳul içün ola şâhid-i aḥvâl

21 Uzatmayup sözi medḥüñde iḫtiṣâr itdüm
 İrişmesün deyü ṭabʿ-ı şerîfe kesr ü melâl

22 Niçe ki ʿarż-ı cemâl ide Ḫüsrev-i ḫâver
 Niçe ki ola felekde bu meclis ü iclâl

23 Ḳapuñda ola münevver cemâl-i meh-rûyân
(10b) Dem-â-dem ola ḳadeḥ destüñ üzre mâl-â-mâl
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KASÎDE - 10
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Bir ṣubḥ-dem ki Ḫüsrev-i ḫâver olup ʿayân
 Burc-ı felekde dikdi livâ-yı ẓafer-nişân

2 Zîn urdı esb-i çarḫa binüp kâr-zâr110 ile
 Tîr oldı aña şuʿle vü ḳavs-ı ḳuzeḥ kemân

3 Alup eline penze-i tîz-i ciger-şikâf
 Oldı miyân-ı ʿarṣa-i gerdûnda pehlevân

4 İtdi neberd111 cünd-i nücûm ile âf-tâb
 Ḳalʿ itdi şeb ʿasâkirini virmeyüp emân

5 Elden bıraḳdı tîġini Behrâm-ı dâd-gîr
 Fermân şâha ṭutdı boyun açmayup dehân

6 Kevkeb ʿasâkirine gelüp inhizâm-ı tâm
 İrdi ḫusûf mâh-ı şeb-ârâya bî-gümân

7 Żabṭ eyledi ḳilâʿ-ı sipihri emîr-i Ḫûr
 Oldı bu ḳulle-i feleke şâh-ı kâm-rân

8 Bu fetḥe ḳâdir olmaz idi mîr-i âf-tâb
 Ger olmasa penâh vezîr-i şeh-i cihân

9 Encüm ḥaşem felek medâr u şeh-i kâmilu’l-ʿayâr
 Âṣaf-ṣıfat müdebbir ü pâşâ-yı kâr-dân

10 İrmez semend-i fikrine hergiz kümeyt112-i ʿaḳl
 Meydân-ı fikret içre ser-efrâz-ı pehlevân

11 Raʾ-yi münîri fetḥ güni tîġ-i âb-dâr
 Rû-şen żamîri vaḳt-i ġazâ ḫançer-i berân

110 -  Savaş
111 -  Savaş 
112 -  At
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12 Bezme oṭursa ʿişret ü şâdî aña nedîm
 Rezme binerse furṣat u nuṣret aña ʿinân

13 Fetḥ itmez idi ḳalʿa-i ḫażmı zebûn idüb
 Furṣat elünde olmasa bir tîġ-i zer-feşân

14 Ẕî luṭf-ı bî-nihâye vü ẕî fażl-ı bî-ʿaded
 İtdi bu fetḥi saña müyesser şeh-i cihân

15(11a) Ey merciʿ ü maḥall-i saʿâdet maḳarr-ı fażl
 Ve’y âsitân-ı devleti me’vâ-yı bî-dilân

16 Gûş it sözimi luṭf ile ey maʿdelet-meʾâb
 Geldüm ṭapuña aġlayaraḳ iderek fiġân

17 Bu zehr-i ḳahr-ı dehr ile olup şikeste-ḥâl
 Cevr-i zamâne virmedi hergiz baña emân

18 İrgür şifâ-yı luṭfuñı bu ben ġarîbe kim
 Ḳaldum bilâd-ı ḥasret ile zâr u nâ-tüvân

19 Ża‘fî cenâb-ı devlete besdür bu mâcerâ
 Başla duʿâ-yı ḥaşmetine depredüp zebân

20 Her ṣubḥ-dem ki burc-ı felekde ola neberd
 Her dem ki ola Ḫüsrev-i ḫâver ẓafer-nişân

21 Olup livâ-yı rifʿatüñ efrâşte113 şehâ
 Gelsün ʿadüv ṭapuña emîrüm keşân keşân

KASÎDE - 11114

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Bir seḥer ki nev-ʿarûs-ı çarḫ idüp ʿarż-ı cemâl
 Ḥüsn ile ḫalḳ-ı cihânı eyledi âşüfte ḥâl

113 -  Yukarı kaldırılmış
114 -  Bu kasîde düğün kasîdesidir. 
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2 Mâh-ı nevden ṭaḳınup ḫalḫâl-ı zerrîn pâyına
 Sebʿa-i seyyâreden düzdi ruḫına dâne ḫâl

3 Âl-ı vâlâdan toḳatdur ṣanmañuz anı şafaḳ
 Encüm olmış aña bir bir zer-benek zer-bef115 mis̠âl

4 Her ṭaraf ṭolmış ṣafâ vü ẕevḳ ile gerdûnda
 Kevkeb olmış ehl-i meclis sâġer-i zerrîn-hilâl

5 Âf-tâbun kellesi kızmış meger kim var ise
 Germ olup geldi diline işbu şiʿr-i pür-ḫayâl

6 Ey güzellik âsmânı üzre şems-i bî-zevâl
 Mâh-tâbı ḥayret-i ebrûlaruñ ḳıldı hilâl

7(11b) Doġmadı sen kevkeb-i raḫşâna beñzer bir daḫı
 Mâder-i eyyâmdan ey mâh-rû-zîbâ ʿiyâl

8 Cümle ʿâlem şevḳ ile abdâluñ olmışdur senüñ
 Mâh-ı nevden ḥalḳası çarḫuñ oluptur aña dal

9 Egdi başın Sidre vü Ṭûbâ ayaġuñ öpmege
 Ḳâmet-i mevzûnuñı gördükde ey zîbâ-nihâl

10 Nice Ḫüsrevler belâ kûhında Ferhâd olalar
 Her ḳaçan kim başlasın güftâra ey şîrîn-meḳâl

11 Ḥayrete vardum görüp ol ẕevḳ u şevḳ u ḥâleti
 Âḫiri erbâb-ı meclisden dönüp ḳıldum suʾâl

12 Didüm ey aṣḥâb-ı şâdî bu ne ʿâlemdür ʿaceb
 Didiler ey mübtelâ-yı miḥnet ü âşüfte-ḥâl

13 Ġâfil olma aç gözüñ cemʿ olısardur bu gice
 Ol iki çeşm-i ḥarâmı oluban ʿaḳd-ı ḥelâl

14 Ḫüsrev ü Şîrîn’dür cemʿ ola gûyâ bir yere
 Ya Süleymân’dur ki Belḳîs ile bulurlar viṣâl

115 -  Altınla dokunmuş
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15 Yâ ḳırân itmiş ḥamel116 burcında saʿdeyn-i saʿîd
 Yâḫud eyler birbirine mihr ü meh ʿarż-ı cemâl

16 Yâḫu ṣaḥrâ seyrine çıḳmaġa bir şâh-ı dilîr
 Mâde-şîre raḫt urup binmiş zihî ṣâḥib-celâl

17 Şâh-bâzuñ üsküf117in alup şikâr içün yaḫûd
 Ṣaldı bir âhûya irmez aña [bir] peyk-i ḫayâl

18 Ol ḳadar ḥaẓẓ eyledi işbu ṣafâdan her gedâ
 Buldı her bir bî-nevâlar bezm-i şâdîden nevâl

19 Devr idel’den işbu ṭâḳ-ı nîl-gûn-ı nüh sipihr
 Görmedi kimse buña beñzer ṣafâ-yı bî-melâl

20 Her ḳıluñ bir dil olup şerḥ eyleseñ tâ ḥaşre dek
 Ḳâdir olmak vaṣfına anuñ kemâliyle muḥâl

21 İḫtiṣâr idüp sözi başla duʿâya Żaʿfîyâ
 Ola kim anı ḳabûl ide ḳadîm-i ẕü’l-celâl

22(12a) Nice kim yüz göstere eflâkda bânû-yı çarḫ
 Nice kim üftâdeler şevḳ ile ola pây-mâl

23 Devr idüp maḳṣûdı üzre nüh felek tâ ḥaşre dek
 Eksik olmaya yanından dil-ber-i zîbâ-cemâl

KASÎDE - 12
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Beşâret-bîn olup çeşm-i cihâna ṣubḥ-ı nûrânî
 İşâret itdi ḫalḳa rifʿat-ı şâh-ı süḫan-dânı

2 Livâ-yı nev diküp bârû118-yı çarḫa Ḫüsrev-i ḫâver
 İder ifşâsı tecdîd-i berât-ı şâh-ı merdânı

116 -  Kuzu burcu. (Birinci burç)
117 -  Serpuş
118 -  Kale duvarı, hisar.
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3 Felek ḳaṣṣâbı ḳurbân itdi s̠evri işbu şâdîde
 Ufuḳ üzre şafaḳ ṣanma görüp andan aḳan ḳanı

4 Ne ḫoş kişverdür ol kişver başında var imiş devlet
 Ki oldı aña vâlî şehr-yâr-ı luṭf-ı sübḥânî

5 Ne ġam yersin dilâ gerdûn-ı dûnuñ zehr-i ḳahrından
 İrişdün bir ulu dergâha bulduñ derde dermânı

6 İder ṭay defterini Ḥâtemüñ mülk-i seḫâvetde
 Ḳılur mülzem bu gün ḥikmetde baḥs̠ eylerse Loḳmân’ı

7 Erenlik ʿarṣasında kellesini ṭop ider ḫaṣmuñ
 Binüp raḫş119-ı murâda destine alursa çevgânı

8 Felek-ḳadr u melek-ṣadr u hümâyûn devlet ü iḳbâl
 Ḳamer-ṭalʿat Zuḥal-heybet dil-âver şîr-i yezdânî

9 Şeh-i leşker-keş ü aʿdâ-küş ü mîr-i Muḥammed nâm
 Cem ü İsfendiyâr anuñ yeridür olsa der-bânı

10 Sikender-ver ġażanfer-fer120 Ferîdûn-maʿdelet Cem-ḳadr
 Nerîmân heybet ü Dârâ ṣalâbet Rüstem-i s̠ânî

11 Eger ʿazm itse rezme ḳahramân ister emân andan
 Otursa bezme Keyḫüsrev olurdı sâġer oġlânı

12 Degil ḥaddüm egerçi dil uzatmaḳ midḥat-ı şâha
 Velî gûyâ olur görince bülbüller gülistânı

13(12b) Ṭapuñdan Żaʿfi-i bî-çâreyi dûr eyleme şâhum
 Ki olur gül-sitânuñ niçe biñ murġ-ı ḫoş elḥânı

14 Anuñ vîrâne göñlün ḫişt121-i iḥsânuñla maʿmûr it
 Eger yapmaḳ dilerseñ pâdişâhum ʿarş-ı Raḥmân’ı

119 -  Rüstem’in atı.
120 -  Aslan kuvvetli
121 -  Kerpiç
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15 Dir idi baña Rûm’uñ Hüsrev’isin işbu söz ile
 Göreydi Dehlevî’de sözlerüm Fârsî süḫan-dânı

16 Elüñ ḳaldır duʿâ-yı devlet-i şâha ḳo tafṣîli
 Ki taṣdîʿ olma[ya] ṭabʿ-ı şehen-şâha ṣaḳın anı

17 Nitekim bâru-yı çarḫa livâ-yı nev dike ḫâver
 Niçe kim eyleye rûşen cihânı şemʿ-i nûrânî

18 Olup tâbında ʿömrüñ kevkebi burc-ı saʿâdetde
 Cihân Ḫüsrevleri ṭapuñda şâhum ṭuta fermânı

KASÎDE - 13
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1 Cân gözin açup eyle bu ekvânı temâşâ
 Her ẕerrede ḫûrşîd-i cihân-tâb-ı hüveydâ122

2 Dîde ḳurutup irdüñ ise Ḥaḳḳ-ı yaḳîne
 Gör pertev-i ẕâtı nice ẓâhir nice iclâ

3 Her şey çaġırur vaḥdet-i ẕâtıyla ene’l-Ḥaḳ
 Öz kendü vücûdına ḳılup kendi temâşâ123

4 Mirʾât-ı mücellâdur anuñ ʿaynına insân
 Her dil ki Tecellâya irüp buldı tesellâ

5 Her berg-i çemen bir dil olup ʿârife söyler
 Gûş ol yüri ey dil k’olasın anı şinâvâ

6 Her ṣûret ile gösteren âyinedür anı
 Ṣûretde iki maʿnide bir ism ü müsemmâ

7 Geh kendüsi sulṭân cihân bendesi anuñ
 Geh müflis ü dîvâne vü sevdâ-zede şeydâ124

122 -  Aşikâr, aydınlık
123 -  Müstensih bu kelimeye düştüğü haşiyede Tecellâ kelimesini yazmıştır.
124 -  Müstensih bu kelimeye düştüğü haşiyede rüsvâ kelimesini yazmıştır.
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8 Hem nâẓır olup kendüye hem kendüsi manẓûr
 Geh Ḫüsrev ü Şîrîn ü gehî Vâmıḳ u ʿAzrâ

9(13a) Her kim ḳader-i Ḥaḳḳ’a muʿânidlik iderse
 Şimşîr-i ḳażâ aña emân virmeye ḳaṭʿâ

10 Ẕâtında ġanîdür özi yoḳ aña taʿayyün
 Bî-çûn u Ḫudâ-vend-i tebârek ve teʿâlâ125

11 Gel ʿâlem-i ʿaşḳa bulasın devlet ü ʿirfân
 ʿAḳlıyla ḳalan oldı denî olmadı dânâ

12 Gel maʿrifet-i nefse çalış nefsüñi ṭanı
 Çün sendedür ol istedügüñ ʿâlem-i kübrâ

13 Gel añla nedür mebdeʾ-i aṣluña naẓar ḳıl
 Ol dürr-i girân-mâye k’odur gevher-i yektâ

14 Ḥaḳ’dur görinen cümle merâyâda muʿayyen
 Ol pertevi lâkin göremez dîde-i aʿmâ

15 Çün baḥr-ı ezel bâd-ı maḥabbetden urup mevc
 Her mevcde yüz biñ ḳaṭarât eyledi peydâ

16 Nûr-ı ezelîdür ki aḥaddan olup Aḥmed
 Gösterdi ẓuhûrını olup mücmel-i esmâ

17 İcmâlini tafṣîle getürmek diledikde
 Bir şân ile bir özge tecelli ḳılup ifşâ

18 Ẓıll oldı vücûd-ı Ḥaḳ’a esmâ-i ilâhî
 Esmâ-i ilâhîye ẓilâl oldı bu eşyâ

19 Her ḳaṭresi baḥr oldı ḥaḳîḳatde naẓar ḳıl
 Ṣûretde egerçi ki taʿaddud idi ḥaḳḳâ

”.Allah yüceler yücesidir“ تبارك وتعالى  - 125
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20 Görmez misin aʿdâdı ḥaḳîḳatda eḥaddür
 ʿAdd eylesen ammâ ki olur lâ-yetenâhâ126

21 Yoḳlıḳ gerek irmek dilesen hesti-i ṣarfa
 Tecrîde iriş tâ olasın ferd-i hüveydâ

22 Senlik var iken sende daḫı ol olamaz sen
 Geç bu ikilikden oluban bî-ser ü bî pâ

23 Manṣûr ṣıfat söyle ene’l-Ḥaḳ127 ḫaberini
 Tâ ola resen128 gerdenüñe zülf-i semennâ

24 Dârâ-yı cihân oldı ser-i dâra çıḳanlar
 Ber-dâr olıgör dârına ʿaşḳuñ yüri yârâ

25 Ser vir reh-i ʿaşḳ içre vü fâş eyleme sırrı
(13b) Kitmân-ı meʿânî idegör Żaʿfî-i rüsvâ

KASÎDE - 14
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Ey taṣavvur eyleyen bu dehr-i fâniden beḳâ
 Lâ-beḳâdur ṣûret-i iḳbâl ʿaksinden beḳâ

2 Mihri yoḳdur kimseye itmez beḳâ dünyâ-yı dûn
 Şâh-ı ʿâlem de olursa çekdirür yüz biñ cefâ

3 Nûş u nîş devletinüñ âḫiri let129dür hemân
 Kâse-i pür-zehrdür ṣanma anı keʾs-i ṣafâ

4 Rüstem ü İsfendiyâr olsan bozar dârâtuñı130

 Behmen ü Dârâ iseñ de âḫiri eyler hebâ

5 Meʾḫaẕı anuñ denâʾetdür öziñi fehm idüb
 Başın egme ol denîye ṭut sözüm unutma hâ

”.Bitmez tükenmez şey“ ال يتناهى  - 126
”.Hak benim“ أنا الحّقّ  - 127
128 -  İp
129 -  Tokat
130 -  Debdebe
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6 İletüp ser-pençesini öldürür virmez emân
 Murġ-ı cânı kimsenüñ bulmadı çenginden rehâ

7 Merḥametsüz şefḳati yok bir denîdür bu cihân
 Görmedi bir kimse andan ẕerrece mihr ü vefâ

8 Uzatup dest-i ecel cebr ile alur cânını
 Her kimüñle ḳıldı ise bir beş on gün merḥabâ

9 Unudur her dem seni bir özge laʿbet-bâzdur
 Çâdır-ı nîli ḳurup üstâd-ı çarḫ-ı bî-vefâ

10 Ṭopṭoludur kâsesi zehr-i belâ dârû-yı merg
 İçmedi bir ḫaste destinden anuñ câm-ı şifâ

11 Merd olan itmez zen-i dünyâya hergiz iʿtibâr
 Var ise başuñda ʿaḳluñ sen de olma âşinâ

12 Câme-i fâḫir geyer ṣadr-ı ṣafâda her denî
 Merdüm-i kâmil olan faḳr u fenâya mübtelâ

13 Niçe bir Żaʿfî şikâyet dehr-i fâniden yüri
 Ehline ıṣmarlayup anı ṭalep eyle beḳâ

KASÎDE - 15
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1(14a) Her ḳaçan bezm-i maḥabbetden dem ursa nây-ı ʿaşḳ
 Ehl-i meclis mest olup ʿâlem ṭolar ġavġâ-yı ʿaşḳ

2 Bir hümâdur ʿaşḳ ṣâlmaz sâyesin her nâ-kese
 Degme131 bir serde ḳarâr itmez dilâ sevdâ-yı ʿaşḳ

3 ʿÂşıḳuñ evvel nişânı bî-nişân olmaḳdadur
 Neng ü nâmı ne’ylesün her kim ola rüsvâ-yı ʿaşḳ

4 Ehl-i ʿaşḳ olanda olmaz zerḳ u tezvîr ü riyâ
 Zâhid-i sâlûs olanlar itmesün daʿvâ-yı ʿaşḳ

131 -  Rastgele
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5 Ṭaşra eyler mâ-sivânuñ fikrini mânend-i ḫas
 Her ne dem kim cûş idüp mevvâc olur deryâ-yı ʿaşḳ

6 Gün bu gündür dem bu demdür ʿârif ol ʿâşıḳ ṣaḳın
 Bu günüñ yarına ḳoyup gözleme ferdâ-yı ʿaşḳ

7 Kaʿbe vü büt-ḫâne birdür ʿâşıḳ-ı ṣâdıḳlara
 Sen özüñ ṣâf eyle kim her gûşe oldı câ-yı ʿaşḳ

8 Ṣûret-i elfâẓ ile bilmek dilersen ʿaşḳı sen
 Ḳâl ile taʿbîr olınmaz zâhidâ maʿnâ-yı ʿaşḳ

9 Ṭoludur ʿaşḳ ile ʿâlem ʿâşıḳ olanlar görür
 Sen daḫı görmek dilersen olıgör bînâ-yı ʿaşḳ

10 Ḳalma bir menzilde saʿy it menzil-i maḳṣûda ir
 Bî-nihâyetdür irişmez ġâyete ṣaḥrâ-yı ʿaşḳ

11 Tâze cân bulmaḳ dilersen cân ḳulaġıyla işit
 Nefḫa-i rûḥu’l-ḳudüsdür zâhidâ mer nây-ı ʿaşḳ

12 Süfliye meyl itme ʿâşıḳ olmaḳ istersen ʿamû
 Ṣadr-ı ʿizzetdür bilürsen menzil-i aʿlâ-yı ʿaşḳ

13 Kendi miḳdârınca her-kes şerḥ-i ʿaşḳ eyler velî
 Kimseye rûşen görinmez şâhid-i zîbâ-yı ʿaşḳ

14 Ehl-i ʿaşḳa ḥâl olan ʿaḳl ehline olur muḥâl
 ʿAḳl ile yâr olamaz her kim ola şeydâ-yı ʿaşḳ

15 Hûş-yâr olmaḳ dilersen mest-i medhûş ola gör
 Ayıḳ-oyuḳdur berü gel nûş ḳıl ṣahbâ-yı ʿaşḳ

16 ʿÂşıḳ olmayınca kişi ṭanımaz nefsin tamâm
 Nefsüñi bilmek dilersen olıgör dânâ-yı ʿaşḳ

17(14b) ʿ Âşıḳ ol âzâd olayam dir isen ben bildigüm
 Ḥür olursın ger olursan bende-i mevlâ-yı ʿaşḳ

|50|



18 Pâdişâh-ı ʿâlemüm dirsem yaraşur ben gedâ
 Dergehinde bende ḳılmuşdur beni Dârâ-yı ʿaşḳ

19 ʿÂşıḳ ol tâ sırr-ı ʿaşḳa olasañ vâḳıf tamâm
 ʿAyn u şîn ü ḳâf ṣanma zâhidâ feḥvâ-yı ʿaşḳ

20 ʿÂşıḳuñ başına ey zâhid ḳıyâmetler ḳopar
 Her ḳaçan gelse ḳıyâma ḳâmet-i bâlâ-yı ʿaşḳ

21 Nefs-i Firʿavn ʿaskerin eyler ʿaṣâ birle helâk
 Gösterüp Mûsâ-ṣıfat ey dil yed-i beyżâ-yı ʿaşḳ

22 Her ki tevḥîde irüp ʿaşḳ ile bulmaz ittiḥâd
 Küfrine ḥükm eyler anuñ Żaʿfiyâ fetvâ-yı ʿaşḳ

23 Meskenüñ ḳâfı ḳanâʿat itmeyince müstaḥil
 Dâm-ı taḳlîd ile ṣayd olmaz dilâ ʿAnḳâ-yı ʿaşḳ

24 ʿAşḳ özi olmaḳ gereksin tâ bilesin ʿaşḳı sen
 Mes̠nevî’de ḫoş dimişdür bu sözi monlâ-yı ʿaşḳ
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[TERCÎ’- BENDLER]



 TERKÎBÂT Ü TERCÎÈÂT Ü TESDÎSÂT Ü TAḪMÎSÂT  
TERCÎ’- BEND  

1
Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

 I

1(15a) Eyledi çün tecelli nûr-ı eḥad
 Oldı mirʾât-ı peyker-i Aḥmed

2 Oldı ………132s̠übûta câmiʿ
 Didiler aña maẓhar-ı sermed

3 Mücmelen câmiʿ oldı eşyâyı
 Aña nisbet ezel oluptur ebed

4 Vâḥidiyyet maḳâmına irdi
 Didiler aña Âdem-i emced

5 Andan ol vâḥid-i kes̠îr-nümâ
 Ṣûret-i kes̠ret ile ṭutdı ʿaded

6 Sırr-ı esmâyı eyledi taʿlîm
 Tâ ezel ol muʿallim-i emced

7 Sen daḫı Âdem oġlısın yârâ
 Yoḳ mıdur yoḳsa sende ġayret-i ced

8 Gözüñ aç sendedür cihân cümle
 Sensin ol maẓhar-ı Ḫudâ-yı ṣamed

هو أنت وأنت هو فى العين 9

133 واحد ال تعّدد فى البين 

 II

1 Çünki bildüñ bu Âdem-i maʿnâ
 Oldı tafṣîl-i mücmel-i esmâ

132 -  Metinde boş bırakılmıştır.
133 -  Hakikatta o sendir, sen de osun. İkisi aralarında ayırım yapılamayan bir tektir.
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2 Cümle-i câmiʿ oldı esmâya
 Bulınur anda ṣûret-i eşyâ

3 Levḥ-i maḥfûẓ vech-i âdemdür
 Bil anı sen de ḳıble-i ʿulyâ

4 Ṣûret-i mümkinât-ı ʿâlem-i kevn
 Bulınur anda cümleten cemʿâ

5(15b) Elif Allâh dinildi yâ âdem
 Elife çün ḫalîfe oldı bâ

6 Ḳanda ḫâk ü bu mekramet ḳanda
 Luṭfıdur kendü ẕâtınuñ maḥżâ

7 Özüñi fikr idüp göre kimsin
 Sensin ol mâye-i peder yârâ

8 Sende var ise ẕerre deñlü şühûd
 ʿAyn-ı ʿibretle ola gör bînâ

هو أنت وأنت هو فى العين 9

134 واحد ال تعّدد فى البين 

 III

1 Vâris̠-i irs̠-i sırr-ı Âdem’sin
 ʿİlm ü fażl ile efżal ekramsin

2 Sende cemʿ oldı ʿâlem ü maʿlûm
 Bu cihetde melekden aʿlemsin

3 Ṣûretâ ger çi ʿabd olur ismüñ
 Lîk maʿnîde şâh-ı aʿẓamsın

4 Maẓhar-ı nûr-ı ẕâtdur ḳalbüñ
 Sırr-ı cânâne ile maḥremsin

134 -  Hakikatta o sendir, sen de osun. İkisi aralarında ayırım yapılamayan bir tektir.
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5 Nefḥa-i rûḥ-ı ḳudsdan dirilür
 Gâh nây olur gehî demsin

6 Ḳıldı teslîm ʿilmüñe çü sürûş
 Ṣaḥn-ı ʿirfânda müsellemsin

7 Vâḳıf- ı müşkilât-ı nüsḫa-i sır
 ʿÂrif-i mużmarât u mübhemsin

8 Ḳaṭresin gerçi ʿayn-ı deryâsın
 Gâh olur ḳaṭre vü gehî yemsin

هو أنت وأنت هو فى العين 9

135 واحد ال تعّدد فى البين 

 IV

1 Ḥayf ola kim senüñ gibi gevher
 Ola ḫâk içre şöyle zîr ü zeber

2(16a) Ḳalma ednâda ʿazm-i aʿlâ ḳıl
 Ḥarem-i bâġ-ı Ḳuds’e açup per

3 Żâyiʿ itme vücûd iksirin
 Sendeki ḳâbiliyyeti göster

4 Bu ikilikde eyleyüp birlik
 ʿâleme vaḥdet ile eyle naẓar

5 Mülk-i bâḳîye ʿazm idüp cândan
 Menzil-i fâniyi edinme maḳar

6 Her ki oldı ribâṭ-ı çarḫa ḳonuḳ
 Âḫiri çün bilürsin itdi sefer

7 Nefsüñi tanı ġâfil olma ṣaḳın
 Özüñi her ki bildi buldı ẓafer

135 -  Hakikatta o sendir, sen de osun. İkisi aralarında ayırım yapılamayan bir tektir.
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8 Sensin ol dürr-i baḥr-ı lâhûtî
 Ṣadef içinde dâne-i gevher

هو أنت وأنت هو فى العين 9

136 واحد ال تعّدد فى البين 

 V

1 Cümle bir noḳṭadur ẓuhûr u buṭûn
 Birdür aña göre birûn u kümûn

2 ʿAyn-i vâḥiddürür olan cârî
 Lâkin olur taʿaddüd ile ʿuyûn

3 Aṣlı bir demdürür ḥaḳîḳatde
 İki ḥarf oldı ger çi kâf ile nûn

4 Gözüñ aç gör ki ḫoş temâşâdur
 Ân-ı vâḥidde bu hezâr şüʾûn

5 ʿAḳlı ḥayrân ider dil-i bî-hûş
 Gösterür dürli naḳş-ı buḳâlemûn

6 Naḳş-ara yerde ġayriyyet
 Bir ḥaḳîḳatdurur birûn u derûn

7 Gûş-ı câna bu naẓmı mengûş it
 Kim bu sözlerdürür dür-i meknûn

8 Żaʿfiyâ güft ü gûya ġâyet yoḳ
 Niçe bir ḳîl ü ḳâl u çend ile çûn

9 (16b) هو أنت وأنت هو فى العين

137 واحد ال تعّدد فى البين 

136 -  Hakikatta o sendir, sen de osun. İkisi aralarında ayırım yapılamayan bir tektir.
137 -  Hakikatta o sendir, sen de osun. İkisi aralarında ayırım yapılamayan bir tektir.
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TERCÎ’- BEND  
2

Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün138

 I

1 Bir Tecellîdür evvel ü âḫir
 Gâh olur bâṭın u gehî ẓâhir

2 Cümle bir maʿnidür bu taṣvîrât
 Ṣûretâ gerçi görinür vâfir

3 Özgedür bu ki bir ḥaḳîḳat iken
 Kimi müʾmin olur kimi kâfir

4 Kimi şâh-ı cihân kimisi faḳîr139

 Kimi şâd olur u kimi acır

5 Ehl-i ʿirfân yanında bir görinür
 Şâl-ı iflâs u câme-i fâḫir140

6 Cümle bir baḥrdür Şaṭ u Ceyḥûn141

 Gerçi ẓâhirde farḳı var bâhir

7 Vaḥdet ü kes̠ret iʿtibârîdür
 ʿAyn-ı vâḥiddürür ki cârîdür

 II

1 Bir [muşaʿbiẕdürür]142 bu dehr-i denî
 Oynadur nice laʿbet ile seni

138 -  Tercîʿ2 Mil.Yz.A. 1641, vr. 63b-64a.
139 -  I/4 faḳîr: gedâ // Kimi şâd olur u kimi acır: Kimi şâdân olur kimi acır. Mil.Yz.A. 1641, vr. 63 b.
140 -  I/5 Şâl-ı iflâs: Şâl u iflâs vr. 63 b.
141 -  I/6 baḥrdür: baḥrdurur vr. 63 b.
142 -  Metinde muşaʿbiddürür şeklinde yazılmıştır.
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2 Gözüñ aç ġâfil olma eyle naẓar
 Nûr-ı Ḥaḳ rûşen itdi ayaḫını143 144

3 Ṣuya at küfrüñi müselmân ol
 ʿAşıḳuñ küfri oldı mâ u meni

4 Uyma şeyṭâna nefsüñi tanı
 Kendüñe maḥrem itme Ehrimen’i

5 Vaḥdet-i Ḥaḳḳ’a şâhid oldı ṣarîḥ
 Göre ʿibret göziyle her çemeni

6 Ḳalma kes̠rette vaḥdet ilini gör145

 Seni saña gerekse diñle beni

7(17a) Vaḥdet ü kes̠ret iʿtibârîdür
 ʿAyn-i vâḥiddürür ki cârîdür

 III
1 Naḳş-ı ʿâlem ḫayâl u ḫâb ancaḳ
 Dehr maʿmûresi ḫarâb ancaḳ

2 Varlıġuñ maḥv idüp fenâya irse146

 Sâlike benligi ḥicâb ancaḳ

3 Ṣûfi ile cidâl itme ṣaḳın
 Aḥmaḳa d147 ınmamaḳ cevâb ancaḳ

4 Ne’ylesün ḳîl ü ḳâlı ehl-i vuḳûf
 ʿÂrife her varaḳ kitâb ancaḳ

5 Kimine çarḫuñ işi mihr ü vefâ
 Kimine renc ile ʿitâb ancaḳ148

143 -  II/2 aç: ac// ayaḫını: encümeni vr. 63 b.
144 -  II/4 maḥrem:hemdem/ Ehrimen’i: Ehremen’i vr. 63 b.
145 -  II/6 ilini gör: eyleye gör// Seni saña: saña seni vr. 63 b.
146 -  III/2 irse: iriş vr. 63 b.
147 -  III/3 dınmamaḳ: ṭınmamaḳ vr. 63 b.
148 -  III/5 renc ile ʿitâb: renciş-i ʿitâb vr. 63 b.
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6 Câm-ı pür-bâde bir ḥaḳîḳat bir
 Görünen kes̠ret-i ḥabâb ancaḳ

7 Vaḥdet ü kes̠ret iʿtibârîdür
 ʿAyn-i vâḥiddürür ki cârîdür

 IV

1 Görinen ẓâhiren bu deñlü şüʾûn149

 Emr-i Ḥaḳ’dur dinildi kün fe-yekûn150

2 Ḫilḳat-ı mümkinâta oldı sebeb
 Çünki terkîbe geldi kâf ile nûn

3 İki farḳuñ rumûzını fehm it151

 Tâ saña keşf ola ẓuhûr u buṭûn (Terc.2/IV-3)

4 İki ḥarf oldı çün şehâdet ü ġayb152

 Kâf ġayb oldı şehâdet nûn

5 İki ḥarfuñ taṣarrufâtından153

 Ẓâhir oldı bu naḳş-ı gûn-â-gûn

6 İkidür ṣûretâ meʿânî bir154

 Nitekim noḳṭa oldı ehl…..155

7 Vaḥdet ü kes̠ret iʿtibârîdür
(17b) ʿAyn-i vâḥiddürür ki cârîdür

149 -  IV/1 deñlü: dürlü vr. 63 b.
 Bir şey yaratmak istediği zaman onun yaptığı ol demekten“ إنّما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون  - 150
ibarettir. Hemen oluverir.” (Yâsîn/36/82)
151 -  IV/3 farḳuñ:ḥarfuñ vr. 63 b.
152 -  IV/4 ḥarf: ḥurûf, şehâdet ü ġayb// şehâdet: ve şehâdet: şehâdet-i ġayb vr. 63 b.
153 -  IV/5 taṣarrufâtından: taṣarrufundan gör vr. 63 b.
154 -  IV/6 meʿânî: ve maʿnâ// ehl: aṣl-ı fünûn vr. 63 b.
155 -  Metinde boş bırakılmıştır. 
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 V

1 Żaʿfiyâ ḳo bu kes̠ret efkârın
 Gün bu gündür dime bu gün yarın

2 Kim ki bu gün ḳazanmamış bir gün156

 Ḳanda yarın göriser ol yarın

3 ʿAşḳ pâzârına gedâ olamaz157

 Çalmayan ṭaşa şîşe-i ʿârın

4 ʿAşıḳuñ ẓâhiren nişânı olur
 Sende var ise göster âs̠ârın

5 Ṣâf olmaḳ gerek ʿalâyıḳdan
 Her kim isterse dost dîdârın

6 Çünki naḳḳâşı birdür eşkâluñ
 Sen de bir ṣay nuḳûşın tekrârın

7  Vaḥdet ü kes̠ret iʿtibârîdür
 ʿAyn-i vâḥiddürür ki cârîdür

156 -  V/2 Kim ki bu gün ḳazanmamış bir gün: Her ki bu gün ki gün ḳazanmaz gün vr. 64 a.
157 -  V/3 pâzârına: bâzârına vr. 64 a.
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[TERKÎB-BENDLER]



TERKÎB-BEND  
1

Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

 I
1 Diñlen ey ʿâşıḳân-ı kûy-ı vefâ
 Diñlen ey ṭâlibân-ı ṣıdḳ u ṣafâ

2 Ḥasb u ḥâlüm size beyân ideyem
 Gûş-ı hûş ile eyleñüz iṣfâ

3 Sîne göynüklerini158 söyleyeyin
 Ola kim sizden ola aña şifâ

4 Beni cânumdan ayırup devrân
 Diñlemez âh u nâlemi aṣlâ

5 Gözümüñ yaşı seyl olup her sû
 Ġarḳa virdi vücûdum ol deryâ

6 Kime ḳan aġlayam bu ḥasretden
 Sen ʿinâyet yetişdür ey Mevlâ

7 Öldürür mi beni belâ-yı firâḳ
 Derdime irişür mi yoḳsa devâ

8(18a) Nice’düp yâ ilâhi ne’yleyeyin
 Luṭfuñ ile ḥimâyet eyle baña

9 Muṣṭafâ’dan beni ayırdı felek
 Ol hümâdan beni ayırdı felek

 II

1 Göñül âh u fiġâna başla yine
 Oḳı efsûn-fesâna başla yine

158 -  Acı
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2 Cûşa gelsün ḫurûş idüp ʿuşşâḳ
 Naġme-i ʿâşıḳâna başla yine

3 Söyle derd-i derûnuñ aḥvâlin
 Ḥasb-i ḥâlüñ beyâna başla yine

4 Peyk-i âh ile ṭurma gönderi gör
 ………ol civâna başla yine

5 Neden oldun muḳîm-i kûy-ı firâḳ
 Söyle bir bir ʿayâna başla yine

6 Zehr-i ḳahr u belâyı şerḥ eyle
 Yâd-ı şîrîn-zebâna başla yine

7 Ola kim merḥamet ide dil-ber
 Ey dil âh u fiġâna başla yine

8 Eksik itme fiġân u nâleleri
 Derdüm artır terâne başla yine

9 Ola kim âḫir ola rûz-ı firâḳ
 İre teskîne işbu sûz-ı firâḳ

 III

1 Gelüñ ey ehl-i dil duʿâ eyleñ
 Der-geh-i ḥażrete s̠enâ eyleñ

2 ʿArż-ı ḥâcât idüp cenâb-ı Ḥaḳ’a
 Aġlaşup iñleşüp nidâ eyleñ

3 Ben gedâ içün el açup yaʿnî
 Vuṣlat-ı dil-beri recâ eyleñ

4 Ben ġarîbüñ görüp belâlarını
 Şerbet-i vaṣl ile devâ eyleñ

5(18b) Bûy-ı vaṣluñ irişdirüp o gülüñ
 Cân dimâġını ḫoş-hevâ eyleñ
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6 Ġayb dâru’ş-şifâsıdur deheni
 Dil-i mecrûḥuma şifâ eyleñ

7 Ya beni irgürüñ o meh-rûya
 Yolına cânı ya fedâ eyleñ

8 Cânum isterse yolına ölsün
 Borcumuz virmede edâ eyleñ

9 Himmet eyleñ be-ḥaḳḳ-ı rûy-ı ḥabîb
 Beni böyle ḳomañ şikeste ġarîb

 IV

1 Ne ʿacep derd imiş belâ-yı firâḳ
 Olmasun kimse mübtelâ-yı firâḳ

2 Ger çi cevr ü cefâyı çoḳ çekdüm
 Şimdi bükdi belüm cefâ-yı firâḳ

3 Tende ḳuvvet ḳomadı dilde mecâl
 Âh kim saḫt imiş hevâ-yı firâḳ

4 Hem-demüm derd ü şerbetüm derddür
 Meskenüm olalı serây-ı firâḳ

5 Bezm-i ġamda lebi firâḳı eyle
 Söylenin şimdi mâcerâ-yı firâḳ

6 Belümi bâr-ı ġam du-tâ ḳıldı
 Pâydâr ola mı ʿaṣâ-yı firâḳ

7 İrişür mi nihâyete bu ṭarîḳ
 Dükenür mi ʿacep feẓâ-yı firâḳ

8 Kâse-i sır elümde der-be-derî
 Kûy-ı ġamda benüm gedâ-yı firâḳ

9 Hey esirgeñ meded dil-âzârum
 Âh u feryâd olmasun kârum
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 V

1 Żaʿfiyâ derde ülfet eyle müdâm
 Cem-i ʿaşḳ ol elüñde olsun câm

2(19a) Pîr-i ʿaşḳa özüñi teslîm it
 İster isen eger viṣâla devâm

3 Baġlama dil ṣaḳın bu dünyâya
 Zen-i çarḫuñ eline virme zimâm

4 Dehr-i dûnuñ beḳâsı yoḳdur bil
 Eylegil andan iḥtirâz-ı tamâm

5 Çünki ârâm-ı dilden ayrılduñ
 Derde yâr olup eyleme ârâm

6 Giç murâduñdan ey mürîd-i murâd
 Ḥâṣıl olsun dir isen aṣl-ı merâm

7 İşbu derde devâ ararsan eger
 Diñle sözüm ki odur aṣl-ı kelâm

8 Şeb-i firḳatde çekdigüñ derdi
 Yazuban eyle ol şehe iʿlâm

9 Belki ḥâlüñ bilüp vefâlar ide
 Cân u dil ẕevḳ ile ṣafâlar ide

TERKÎB-BEND  
2

Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

 I

1 Geliñüz ʿâşıḳ olup çâk-ı giribân olalum
 Nâm u nâmûsı ḳoyup bî-ser ü sâmân olalum

2 Cûş idüp ḳaṭre iken yaʿni ki ʿummân olalum
 Cehd idüp hem-nefes-i meclis-i rindân olalum
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3 Kesb-i ʿirfân idelüm kâmil-i insân olalum
 Âb u gil perdesi içre niçe mihmân olalum

4 Keşf-i esrâr idelüm ʿâleme destân olalum
 Merkez-i dâʾire-i gerdiş-i gerdân olalum Terk.2/I-4

5 Mihr ile mâh gibi ḫâk ile yek-sân olalum
 Şâh-ı ʿaşḳa ḳul olup ʿâleme sulṭân olalum

 II

1 Merd odur kim özini tanıya kesb ide fenâ
 Jeng-i ġam ḳomaya dilde oluban ehl-i ṣafâ

2(19b) Levḥ-i ḳalbi ola her laḥẓa anuñ ḳıble-nümâ
 Ḳanda baḳsa göre cân gözi ile nûr-ı Ḫudâ

3 İrişüp vaḥdete dilde ḳomaya naḳş-ı sivâ
 Ḳaplaya cân u göñül mülkini teslîm ü rıżâ

4 Lem ü lâdan geçüben diye hem-ân sellemnâ159

 Fâni-i ḥarf oluban bula fenâ içre fenâ

5 Çün fenâdur ġarażın evvel ü âḫirde dilâ
 Biz daḫı fâni olup ṭâlib-i ʿirfân olalum

 III

1 ʿAşıḳuñ ṣanma ṣaḳın ser-seri ġavġâsını
 Dime bî-sûd u zebân başdaġı sevdâsını

2 Göricek Vâmıḳ olan ʿârıż-ı ʿAẕrâ’sını
 Bulur ol şâhid-i maḳṣûd tecellâsını

3 Silüben ṣayḳal-ı ʿaşḳ ile göñül pasını
 Cân göziyle ider ol dost temâşâsını

”.Teslim olduk“ سلّمنا  - 159
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4 Ḳor mı Mecnûn olan ʿaşḳ ile Leylâ’sını
 Bulur ol vechde zîrâ ki tesellâsını

5 Nice terk eyleye pes ṣûret-i zîbâsını
 Ṭutalum biz daḫı ol ʿâşıḳ-ı giryân olalum

 IV

1 Geliñüz murġ-ı dili ḳayddan âzâd idelüm
 Dâmen-i ḫarmen-i lâhûtı aña zâd idelüm

2 Gül-şen-i ḳudsda evṭânumuzı yâd idelüm
 Dil-i vîrânemüzi ʿaşḳ ile âbâd idelüm

3 Ten ḥiṣârın yaḳuban ḫâkını ber-bâd idelüm
 ʿAşḳ meydânı içinde añ160 ile âd idelüm

4 Silelüm jeng-i ġamı ḫâṭırumuz şâd idelüm
 Mekteb-i ʿaşḳda dil ṭıflını üstâd idelüm

5 Mihr-i ḫûrşîde irüp cânı feraḥ-zâd idelüm
 Hem-dem ü hem-nefes-i meclis-i rindân olalum

 V

1(20a) Żaʿfiyâ niçe bu deñlü heves ü bunca hevâ
 Ya niçe bir olasın böyle hevâ ile hevâ

2 Ḥaḳ didi çünki kelâmında le-ḳad kerramnâ161

 Sendedür feyż-ı kerâmet özüñ añla yârâ

3 Uymaġıl dîve perî deyü ṣaḳın itme ḫaṭâ
 Görinür ger çi perî dîvdürür aṣlı ammâ

4 Ya niçün esfele mâʾilsin olurken aʿlâ
 Ḳalma esfelde ʿurûc eyle gel aṣluña dilâ

160 -  Beyin
Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık.”(İsra/17-70)“ ولقد كرّمنا بني آدم  - 161
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5 ʿİlmüñe cümle melâik didiler sellemnâ162

 Pes niçün böyle iken biz daḫı şeytân olalum

TERKÎB-BEND 
3

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

 I

1 ʿÂrif-i nefs ol dilâ bu cism içinde cânı gör
 Cân içinde cân olan sîneñdeki îmânı gör

2 Ḳaṭrede pinhân olan ol baḥr-ı bî-pâyânı gör
 Gel ne peydâdur cihân içinde ol pinhânı gör

3 Dîde-i ʿirfân ile andan ruḫ-ı cânânı gör
 Ḫidmete bel baġla yaʿnî ḥażret-i sulṭânı gör

4 Cümle erkânı müretteb bu ulu dîvânı gör
 Ḥâkim-i ḥükm-i ḥakemden emr olan fermânı gör

5 ʿÂlem-i tafṣîle gel bu ṣûret-i insânı gör
 Ânuñı żâyiʿ geçürme ân içinde ânı gör

 II

1 Ṭut ṭarîḳ-ı meskenet miskinlik eyle iḫtiyâr
 Rabbi eḥbibnî163 didi çünki rasûl-i kird-kâr

2 Sen daḫı faḫr eyle faḳr ile budur aṣl-ı vaḳâr
 Saña ḳalmaz bu cihân mülkin bilürsen pây-dâr

3 Ḳanı Nûşirvân u Cem yaḫud ḳanı İsfendiyâr
 Raḫt-ı baḫtın eyledi âḫir deminde târ-u-mâr

4 Pes bu dünyâ devleti bildüñ degildür ber ḳarâr
 Meskenüñ ya taḫt-ı şâhî oldı ṭut ya künc-i ġâr

”.Teslim olduk“ سلّمنا  - 162
.Rabbim, bana fakirliği sevdir.” Bak“ رّب أحببني  - 163
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5(20b) Her işüñ encâmına olur bilürsen iʿtibâr
 ʿÂrif ol her laḥẓada devr eyleyen devrânı gör

 III

1 Ṭâlib-i faḳr u fenâ olanda istiġnâ gerek
 Her ne deñlü bende ise başına Dârâ gerek

2 Geydügi şâl-ı fenâ sincâb u ya ḫârâ gerek
 Ḳalb-i ʿârif her naẓarda maẓhar-ı Mevlâ gerek

3 Yaʿni kim öz ʿâleminde ʿâlem-i kübrâ gerek
 Lâ-cerem her kişinüñ başında bir sevdâ gerek

4 ʿAşıḳa im-rûz ammâ zâhide ferdâ gerek
 Ḥâṣılı dervîş olanuñ himmeti aʿlâ gerek

5 Ṣûrete dil virme zîrâ ḥâṣılı raʿnâ gerek
 Defter-i dîvâna ṣıġmaz defter-i dîvânı gör

 IV

1 Çün teḳâżâ-yı ẓuhûr itdi ufuḳdan nûr-ı ẕât
 İḳtiżâ ḳıldı ki mirʾât ola vechine ṣıfât

2 Baġladı ṣûret ṭoḳuz âbâ ile dört ümmehât
 Pertev-i nûr-ı ilâhîden pür oldı şeş cihât

3 İsm-i Ḥay’dan Âdem ü Ḥavvâ çü buldılar ḥayât
 Oldı vaḥdet sipihrinde nücûm-ı s̠âbitât

4 Levḥe yazdı kâtib-i ḳudret ḳâlemle bir berât
 Ser-be-ser naḳş oldı anda mücmelât u muʿḍalât

5 Kim ki ol levḥi bulur lâ-bud olur ehl-i necât
 Sen daḫı bulmaḳ dilersen ḫilḳat-i insânı gör
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 V

1 Sana kim dir kim cihân âlâyişinden maġber ol
 Câmuñı ṣâf eyle sen de ʿâleme İskender ol

2 Sîne ṭablın çaluban ʿaşḳ ehli içre mihter ol
 Çek livâ-yı âhuñı mülk-i ṣafâya server ol

3 Pûte-i derd içre ḥâlüñ ḳâl idüp ṣâfî zer ol
 ʿAşḳ tennûrında yanup câ ḳılup ḫâkister ol

4(21a) Ḥalḳa-veş dut gûşuñı her laḥẓa ey dil ber-der ol
 Âsitân-ı Gülşenî’de ḫâkdan sen kemter ol

5 Żaʿfiyâ bu ḳuṭb-ı çarḫuñ gerdişine miḥver ol
 Her nice devrân iderse ʿârif ol seyrânı gör
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[MURABBA’LAR]



1
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Ey iren vaḥdet demine terk idüp mâ vü meni
 Faḫr idüp faḳr ile olan genc-i ʿaşḳuñ maḫzeni
 Ṭutmaḳ istersen ferâġat gül-şeninde meskeni
 Âsitân-ı ehl-i Ḥaḳ’dur ḫân-ḳâh-ı Gülşenî

2 Sırr-ı esmâdan ḫaber alduñsa ey ṭâlib eger
 İkilikde ḳalmayup birlikle ḳılduñsa naẓar
 Gel bu dergâhâ yüzüñ sür kim budur ṭoġrı ḫaber
 Âsitân-ı ehl-i Ḥaḳ’dur ḫân-ḳâh-ı Gülşenî

3 Her gice ẕikr ü semâʿ u ẕevḳ u şevḳ-ı ʿâşıḳân
 Zühreye dem-sâz olur çarḫa çıḳar âh u fiġân
 Dir bunı bâm-ı felekde çaġrışup Kerrûbiyân
 Âsitân-ı ehl-i Ḥaḳ’dur ḫân-ḳâh-ı Gülşenî

4 Neng ü nâm olmış ṭarîḳ-ı ʿaşḳ içinde ʿârı ḳo
 Müdbir isen muḳbil ol gel ḫidmet it idbârı ḳo
 Pîr-i ʿaşḳa baş egüp teslîm ol inkârı ḳo
 Âsitân-ı ehl-i Ḥaḳ’dur ḫân-ḳâh-ı Gülşenî

5 Ḥamdülillâh Żaʿfiyâ feyż irdi fażl-ı pîrden
 Kîmyâ bulup ferâġat eyledüm iksîrden
(21b) Başda ʿaḳluñ var ise fehm eyle bu taḳrîrden
 Âsitân-ı ehl-i Ḥaḳ’dur ḫân-ḳâh-ı Gülşenî
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2
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Ol velî kim ẕât-ı pâkı ekmel-i aḥrârdur
 Şerbet-i irşâdı tîmâr-ı dil-i bîmârdur
 Âsitânından ıraġ olmak ʿaẕâb-ı nârdur
 Kişi pîrinden cüdâ düşmek ne müşkil kârdur

2 Ḍarbet-i aʿdâ ṭoḳınur her ṭarafdan ṭâḳ ṭâḳ
 Ḳarañû olur gözine heft ṭâḳ u nüh revâḳ
 Tîredür ġâyet baña añuñ (añmak) meded rûz-ı firâḳ
 Kişi pîrinden cüdâ düşmek ne müşkil kârdur

3 Bir yañadan ḥasret-i aḥbâb-ı ḫâṭır nâ-murâd
 Bir yañadan firḳat-ı pîr-i emîr-i ḫoş-nihâd
 Bunca derd ü ġamda ṭâlib ola mı fikr ile şâd
 Kişi pîrinden cüdâ düşmek ne müşkil kârdur

4 Zaḥmet-i bâr-ı sefer nâr-ı cehennemden beter
 Ḫoş dimişdür server-i ʿâlem sefer ʿaynu’s-saḳar164

 Ḥaḳ budur kim eyledi endûh u ġam câna es̠er
 Kişi pîrinden cüdâ düşmek ne müşkil kârdur

5 Żaʿfiyâ bilmem neden düşdi baña bedrâylıḳ
 Terk idüp dergâh-ı pîri eyledüm hercâylıḳ
 Tevbe olsun itmeyem şimdengirü ḫodrâylıḳ
 Kişi pîrinden cüdâ düşmek ne müşkil kârdur

.Yolculuk sakarın ta kendisidir.” Bak“ سفر عين سقر  - 164
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3
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 (22a) Ey velâyet mülkine ḥükm eyleyen ḫânum meded
 Mürde cisme rûḥ olan ʿÎsâ-nefes cânum meded
 Berḳ urup nûr-ı cemâlüñ mâh-ı tâbânum meded
 Yandı ṭâlibler meded devletlü sulṭânum meded

2 Âteş-i ẕevḳ u semâʿ u şevḳ ile pür-nûr olup
 Lâ taʿayyün perdesinden nâẓır u manẓûr olup
 ʿAşḳ ile geh ẕâkir ü geh ẕikr ü geh meẕkûr olup
 Yandı ṭâlibler meded devletlü sulṭânum meded

3 Ṭolınurlar ceẕbe-i ẕikr ile her şeb ṣâf ṣâf
 Gûyiyâ Kerrûbiler’dür kim ḳılur ʿarşı ṭavâf
 Ṭoġrı sözdür pâdişâhum bunda yoḳ hergiz ḫilâf
 Yandı ṭâlibler meded devletlü sulṭânum meded

4 Ḫoş ḫurûş idüp derûn-ı ʿâşıḳ-ı üftâdeler
 Mest olup câm-ı tecellîden içildi bâdeler
 Ḳayd-ı ʿâlemden olup âzâde pâk ü sâdeler
 Yandı ṭâlibler meded devletlü sulṭânum meded

5 Âteş-i ʿaşḳ ile yanup yaḳılup sûzân olup
 Żaʿfi-i bî-çâre aġlarsa n’ola giryân olup
 ʿAşḳ tennûrında nâr-ı şevḳ ile büryân olup
 Yandı ṭâlibler meded devletlü sulṭânum meded
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4
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Ol velî kim merdlik meydânınuñ ser-bâzıdur
 Bu cihân serverlerinüñ cümleden mümtâzıdur
 Devleti sancaġınuñ naṣr-ı Ḫudâ perdâzıdur
 Pâdişâh-ı baḥr u ber Sulṭân Seyyid Ġâzi’dür

2(22b) Ḫâk-sâr itdi velâyet birle ḳaṣr-ı ḳayṣeri
 Fetḥ ḳıldı nîm câm ile hezârân leşkeri
 Maʿden-i ṣıdḳ u ṣafâ mülk-i şecâʿat serveri
 Pâdişâh-ı baḥr u ber Sulṭân Seyyid Ġâzi’dür

3 Bihterîn-i evliyâ vü muḳtedâ-yı aṣfiyâ
 Reh-nümâ-yı ṭâlibân ibn-i ʿAliyy-i Murteżâ
 Kevkeb-i necm-i hidâyet faḫr-ı âl-i Muṣṭafâ
 Pâdişâh-ı baḥr u ber Sulṭân Seyyid Ġâzi’dür

4 Niceler ʿaşḳı yolında şevḳ ile abdâl olur
 Niceler tîġ-i ʿitâbıyla perîşân-ḥâl olur
 Niceler ḫâk-i derinde yüz sürüp pâ-mâl olur
 Pâdişâh-ı baḥr u ber Sulṭân Seyyid Ġâzi’dür

5 Yüz sürüp bu âsitân-ı mülk-i ʿizzet şâhına
 Cân ile Żaʿfî kemîne çâker ol dergâhına
 Geç vücûduñdan eger varmaḳ dilersen râhına
 Pâdişâh-ı baḥr u ber Sulṭân Seyyid Ġâzi’dür
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5
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Nâr-ı ʿaşḳ ile ṭutuşsun dil ki nûr eyyâmıdur
 Çarḫa girsün mihr ü meh çünkim sürûr eyyâmıdur
 ʿAyş ü ʿişret vaḳtidür ẕevḳ u sürûr eyyâmıdur
 Himmet it devletlü sulṭânum ẓuhûr eyyâmıdur

2 Cemʿ olup pervâneler şemʿ-i cemâlüñ şevḳına
 Cân virür mestâneler bezm-i viṣâlüñ şevḳına
(23a) Cümle ʿâlem teşnedür câm-ı zülâlüñ şevḳına
 Himmet it devletlü sulṭânum ẓuhûr eyyâmıdur

3 Mâh-tâbum âf-tâbı ḳılma ebr içre nihân
 ʿAlleme’l-esmâ165 rumûzın keşf idüp göster [ʿiyân]
 Cân ile dilden mürîdüñdür bu gün ḫalḳ-ı cihân
 Himmet it devletlü sulṭânum ẓuhûr eyyâmıdur

4 Nice bir ġayb ʿâlemi birle olursın perde-pûş
 Çarḫ urup baḥr-ı saʿâdetden demidür inle cûş
 Bile vardı ṭâḳat u ṣabrum ṭaġıldı ʿaḳl u hûş
 Himmet it devletlü sulṭânum ẓuhûr eyyâmıdur

5 Çehresinden perdeyi refʿ eyleyüp yâruñ yüzi
 Nûr-ı rûyından ṣafâ buldı açıldı cân gözi
 Żaʿfi-i bî-çârenüñ şimdi hem-ân budur sözi
 Himmet it devletlü sulṭânum ẓuhûr eyyâmıdur

Allah Adem’e bütün isimleri öğretti.” (Bakar/2/31)“ و علّم آدم األسماء كلّها  - 165
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6
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Ol cenâb-ı maʿdelet-fermâya ʿizzet yaraşur
 Kâm-rân u kâm-yâb olup saʿâdet yaraşur
 Cânib-i dergâhdan aña ʿinâyet yaraşur
 Şân-ı pâk-i Ḥażret-i Paşa’ya ṣıḥḥat yaraşur

2 Bâd-ı serd irişmeyüp ol ḳâmet-i bâlâsına
 İrmesün gird-i melâmet ṭalʿat-ı vâlâsına
 ʿİzz ü iḳbâl ile irüp menzil-i aʿlâsına
 Şân-ı pâk-i Ḥażret-i Pâşâ’ya ṣıḥḥat yaraşur

3(23b) Mesned-i devletde ṭursun ʿizzet ü iḳbâl ile
 Baş ege aʿyân-ı rifʿat aña istiḳbâl ile
 Vird idüp dir cümle-i eşyâ zebân-ı ḥâl ile
 Şân-ı pâk-i Ḥażret-i Pâşâ’ya ṣıḥḥat yaraşur

4 Levḥ-i maḥfûẓ üzre olan Sûre-i Raḥmân ḥaḳı
 Muṣṭafa’ya Leyletü’l-İsrâ olan iḥsân ḥaḳı
 Ey Ḫudâyâ müʾminüñ ḳalbindeki îmân ḥaḳı
 Şân-ı pâk-i Ḥażret-i Pâşâ’ya ṣıḥḥat yaraşur

5 Yâ ilâhî ʿömrini aʿdâsınuñ idüp ḳaṣîr
 Ẕâtını dergâh-ı şâha bünyesin eyle vezîr
 Żaʿfi-i üftâde[ye] olmaġa ya Rab dest-gîr
 Şân-ı pâk-i Ḥażret-i Pâşâ’ya ṣıḥḥat yaraşur
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7
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Gâh ḥasret öldürür ben ḫasteyi gâh ayrılıḳ
 Müşkil olur virmesün kimseye Allâh ayrılıḳ
 Dergehüñden ben ḳuluñ ayırdı ey şâh ayrılık
 Cânuma kâr eyledi âh ayrılıḳ vâh ayrılık

2 Gözlerüm giryân u dil nâlân u sînem derd-nâk
 Ḫançer-i hicrân ile baġrum oluptur çâk çâk
 Dostân! Benden ḥayât ummañ ki ben oldum helâk
 Cânuma kâr eyledi âh ayrılıḳ vâh ayrılık

3 Âh kim cânân beni ḳıldı belâya mübtelâ
 Olmadı baḥr-ı firâḳ içre benümle âşinâ
 Olmışam müstaġraḳ-ı deryâ-yı firḳat pür-belâ
 Cânuma kâr eyledi âh ayrılıḳ vâh ayrılık
 
4(24a) Bulmadum hergiz belâ ṣaḥrâsına pâyân u ḥad
 Üstüme at ṣaldı geldi leşker-i ġam bî ʿaded
 Yâ ilâhî ne’yleyem olmaz ise senden meded
 Cânuma kâr eyledi âh ayrılıḳ vâh ayrılık

5 Cemʿ olup cânumda biñ derd ü belâ endûh u ġam
 Oldı artuḳ varduġınca dildeki derd ü elem
 Vây eger bu firḳat ile Żaʿfiyâ böyle ḳalam
 Cânuma kâr eyledi âh ayrılıḳ vâh ayrılık
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8
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Hey meded gitdükçe artdı derd ü firḳat zaḥmeti
 Câna geçdi rûz-ı hicrânuñ belâ vü şiddeti
 Dostlar kâfir müselmân görmesün bu ḥâleti
 Muṣṭafâ’dan ayrı düşdüm hey Muḥammed ümmeti

2 Bir semen-sîmâ ser-efrâz u sehî-ḳad yâr idi
 Zülfi sünbül çeşmi nergis ruḫları gül-zâr idi
 Sidre-ḳâmet râstî bir serv-i ḫoş-reftâr idi
 Muṣṭafâ’dan ayrı düşdüm ey Muḥammed ümmeti

3 Nîk-rûy u nîk-ḫûy u ṣâḥib-i ḥüsn ü cemâl
 Bu güzellik âsmânı üzre şems-i bî-zevâl
 Ruḫlarında ḫâlı ṣaḥn-ı Kaʿbe’de mis̠l-i Bilâl
 Muṣṭafâ’dan ayrı düşdüm ey Muḥammed ümmeti

4 Pertev-i nûr-ı ʿiẕârından münevverdür cihân
 Kevkeb-i burc-ı leṭâfet müşterî ṭâʿat civân
(24b) Dergehünde bendesidür boynı baġlu ins ü cân
 Muṣṭafâ’dan ayrı düşdüm ey Muḥammed ümmeti

5 Mıṣr-ı dilden gideli ol Yûsuf-ı gül-pîrehen
 Oldı Yaʿḳûb-ı dilüñ menzil-gehi beytü’l-ḥazen
 Yaluñuz ḳaldum meded Żaʿfî ġarîb illerde ben
 Muṣṭafâ’dan ayrı düşdüm ey Muḥammed ümmeti
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9
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Saġ esen ḳâl gitdüm ey yâr-ı cefâ-kâr el-vedâʿ
 Eyleyüp biñ nâle vü feryâd ile zâr el-vedâʿ
 Araya hicrân düşürdi çarḫ-ı ġaddâr el-vedâʿ
 El-vedâʿ ey ʿahdı yoḳ peymânı yoḳ yâr el-vedâʿ

2 Dimedüñ mi baña sen teslîmüñ oldım cân ile
 Ger çi kim yalan ṣıġar mı bir yere îmân ile
 Çünki sen îmânuñı gözetmedüñ eymân ile
 El-vedâʿ ey ʿahdı yoḳ peymânı yoḳ yâr el-vedâʿ

3 Ben seni yâr-ı vefâ-dâr ola ṣandum bilmedüm
 Ḫâṭır-ı ġam-gîne ġam-ḫâr ola ṣandum bilmedüm
 Ger çi sevdüm ben seni yâr ola ṣandum bilmedüm
 El-vedâʿ ey ʿahdı yoḳ peymânı yoḳ yâr el-vedâʿ

4 Ṣanma kim saña şikâyetdür ḥikâyetdür ġaraż
 Ehl-i ʿaşḳa ḥâletüm ancaḳ rivâyetdür ġaraż
 Ḥâlüme senden de bir ʿayn-ı ʿinâyetdür ġaraż
 El-vedâʿ ey ʿahdı yoḳ peymânı yoḳ yâr el-vedâʿ

5(25a) Żaʿfi-i üftâde düşdi baḥr-ı ʿaşḳa bî-mecâl
 Dil-rubâlıḳ itmedüñ Ḫıżr iken ey ferḫunde-fâl
 İşte biz gitdük efendî tek hemân sen ṣaġ ḳal
 El-vedâʿ ey ʿahdı yoḳ peymânı yoḳ yâr el-vedâʿ
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10
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1 Ḳıldı âşüfte vü âvâre beni zülf-i nigâr
 Nâle vü nâliş ü feryâd işüm leyl ü nehâr
 Nice’düp neyleyeyem çâre budur âḫir-i kâr
 Gideyem başum alup eyleyeyem terk-i diyâr

2 Olmaya nâr-ı ceḥîm âteş-i hicrândan öte
 Yaḳdı dil mülkini vü geçdi daḫı candan öte
 Aġlayup iñleyü derd ile Ḫorasân’dan öte
 Gideyem başum alup eyleyeyem terk-i diyâr

3 Ḳadrüm olmadı bir itce güzelüm yanuñda
 Ser-be-ser ḥarf-ı cefâ yazılı dîvânuñda
 Yoġ imiş mihr ü vefâ çünki senüñ şânuñda
 Gideyem başum alup eyleyeyem terk-i diyâr

4 Ey vefâsuz gül-i ḫûd-rû nice bir cevr ü cefâ
 Yâ nice bir çeke hecr ile göñül cevr ü cefâ
 Çünki şehrüñde baña pâdişehüm ḳalmadı câ
 Gideyem başum alup eyleyeyem terk-i diyâr

5 Elem ü miḥnet ile Żaʿfi olup şîfe ḥâl
 Ḫam olup ḳâmeti derdüñle şehâ oldı hilâl
 Ḳalmadı miḥnet ü ġam çekmek içün dilde mecâl
 Gideyem başum alup eyleyeyem terk-i diyâr

|81|



11
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1(25b) Nice bir râh-ı ʿaşḳuñda ḳoyam ortaya cân u ser
 Nice bir âyet-i vaṣluñ dilümde eyleyem ezber
 Nice bir ṭaʿn ide her yañadan ḥâlüm görüp iller
 Ferâġat eyledüm senden yüri hey bî-vefâ dil-ber

2 Egerçi taḫt-ı ḥüsn üzre emîr-i muḥterem sensin
 Saña dil virene başdan başa derd ü elem sensin
 Yalancı ʿahdine durmaz vefâsız bir ṣanem sensin
 Ferâġat eyledüm senden yüri hey bî-vefâ dil-ber

3 Gül-i ḫûd-rû gibi her ḫâra virdüñ dâmenüñ cânâ
 Güle baḳanları yüzüñe ṣanduñ ʿâşıḳ-ı şeydâ
 Çü ẓâhir oldı yoḳ sende ḥaḳîḳat ey gül-i zîbâ
 Ferâġat eyledüm senden yüri hey bî-vefâ dil-ber

4 Yanuñdan ḳomayup bir dem raḳîb-i kelb ü murdârı
 Bulup bir tâ[z]e166 ʿâşıḳ çünki sen terk itdüñ iḳrârı
 Efendüm ben de buldum ġam yime bir tâze dil-dârı
 Ferâġat eyledüm senden yüri hey bî-vefâ dil-ber

5 Ḳoyup nâmûs u ʿârı oluban ḫalḳ içre şer-mende
 Yanuñda giçmedi bir pula çünkim olduġum bende
 Budur sözüm muḥaṣṣal saña âḫir bilmiş ol sen de
 Ferâġat eyledüm senden yüri hey bî-vefâ dil-ber

166 -  Metinde târe şeklinde yazılmıştır. 
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Şol müferriḥ leb güzel kim ḫalḳ-ı ʿâlem cânıdur
 Maʿden-i mihr i vefâ ḥüsn ü melâḥat kânıdur
(26a) Ḫûblar ger çi çok ammâ cümlenüñ sulṭânıdur
 Şimdi dil bir tâze maʿcûncı güzel ḥayrânıdur

2 Bâġda her verd-i ter gül ruḫlarınuñ rengidür
 Cânumı yaġma iden ol çeşm-i şûḫ- u şengidür
 Tekye-i ʿaşḳında esrârıyla dil ḳan bengidür
 Şimdi dil bir tâze maʿcûncı güzel ḥayrânıdur

3 Ġamze-i mekkâr ile dil naḳdını âsân alur
 Görmedüm ol deñli dil-ber sîneden îmân alur
 ʿAşıḳa dil-ber lebi ṣatar bahâsun cân alur
 Şimdi dil bir tâze maʿcûncı güzel ḥayrânıdur
  
4 ʿAḳl u hûşum ṭaġıdup ṭarḥ itdi bâr-ı kârumı
 Cevre âġâz eyleyüp arturdı âh u zârumı
 Nice taḳrîr eyleyem keyfiyyet-i esrârumı
 Şimdi dil bir tâze maʿcûncı güzel ḥayrânıdur

5 Żaʿfiyâ ṣanma anı terkîb yâ eczâ ṣatar
 Açdı dükkân-ı melâḥat ḥüsn-i bî-hemtâ ṣatar
 Lebleri ḥayrân olan ʿâşıḳlara ḥelvâ ṣatar
 Şimdi dil bir tâze maʿcûncı güzel ḥayrânıdur
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Bezm-i ġamda nâlemi nây ile dem-sâz eyledüñ
 Ḳaddimi167çeng ü yüzüm def beñzimi sâz eyledüñ 
 Ben niyâz itdükçe saña nice biñ nâz eyledüñ
 Cevriñi itdüñ ziyâde luṭfuñı az eyledüñ

2(26b) ʿAşıḳ-ı zâr olduġum bildüñ cefâlar eyledüñ
 Odlara yaḳduñ beni ġayra vefâlar eyledüñ
 Eyledüñ dil mülkini yaġma belâlar eyledüñ
 Cevriñi168 itdüñ ziyâde luṭfuñı az eyledüñ

3 Bilmeyüp daʿvâ-yı ʿaşḳuñda begüm ṣâdıḳ beni
 Görmeyüp bezm-i viṣâluñ ḳurbına lâyıḳ beni
 Eyleyüp ḥüsn-i cihân-efrûzıña ʿâşıḳ beni
 Cevriñi itdüñ ziyâde luṭfuñı az eyledüñ

4 Dem-be-dem şâhum dil-i maḥzûnumı nâ-şâd idüb
 Virmedüñ ġamdan rehâ luṭf ile bir dem yâd idüb
 Dostum cevr ü cefânuñ resmini bünyâd idüb
 Cevriñi itdüñ ziyâde luṭfuñı az eyledüñ

5 Derd ü ġamla Żaʿfi-i miskîni bîzâr eyledüñ
 Gûşe-i miḥnetde kârın âhla zâr eyledüñ
 Bulmadı derdine çâre şöyle bîmâr eyledüñ
 Cevriñi itdüñ ziyâde luṭfuñı az eyledüñ

167 -  Kaddümi şeklinde yazılmamıştır.
168 -  Cevrüñi şeklinde yazılmamıştır.
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Pâdişâhum bendeñüm fermân senüñ
 Dil nedür yoluñda bâş u cân senüñ
 Ḫaste-i bî-çâreyem iḥsân senüñ
 Derd senüñ derdli senüñ dermân senüñ

2 Ey ṭabîbüm dîdesinden yañadur
 Luṭf it ünne169 ṭabîbüñ añadur
 Bana her ne ider isen sañadur
 Derd senüñ derdli senüñ dermân senüñ
 
3(27a) Ḳıldı kûyuñda dil-i âşüfte câ
 Derd-i hicrâna esîr ü mübtelâ 
 Şerbet-i luṭfuñla gel eyle şifâ
 Derd senüñ derdli senüñ dermân senüñ

4 Diñlemezsen ʿâşıḳuñ efġânını
 Âh-ı âteş-bâr ile nâlânını
 Derd virdüñ çünki vir dermânını
 Derd senüñ derdli senüñ dermân senüñ

5 Düşeli derdine sen meh-pârenüñ
 Añma ḥâlüñ Żaʿfi-i bî-çârenüñ
 Derdidür her demde ol âvârenüñ
 Derd senüñ derdli senüñ dermân senüñ

169 -  Ünnemek: Seslenmek.
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Gel ey ḥüsn âsmânında ser-âmed ruḫları mâhum
 Cemâlüñ ḳıblesi her laḥẓa olmışdur naẓar-gâhum
 Cefâ vü cevri artırma ziyâde olmasun âhum
 Efendüm pâdişâhum gözlerüm nûrı Memi Şâh’um

2 Livâ-yı âh çekdüm sîne ṭablıyla urup nevbet170

 Benümdür devletüñde şimdi beglik bulmışam şöhret
 Demidür şehr-yârum eyler isen bendeñe himmet
 Efendüm pâdişâhum gözlerüm nûrı Memi Şâh’um

3 Bu dünyâ-yı denîde dostum yâr-ı muvâfıḳ yoḳ
 Yoluñda ölmege miskîn-i maḫtdan özge çâre yoḳ
 Egerçi bulınur ʿâşıḳ cihânda lîk ṣâdıḳ yoḳ
 Efendüm pâdişâhum gözlerüm nûrı Memi Şâh’um

4(27b) Elif-ḳad serv-ḳâmetsin yerüñ var tende cân içre
 Naẓîrüñ gelmedi devr ideli kevn ü mekân içre
 Perî yüzlü melek-ṣûretlü ḥûrisin cihân içre
 Efendüm pâdişâhum gözlerüm nûrı Memi Şâh’um

5 Gözüñ bir ġamze ile nice ʿâşıḳlar helâk eyler
 Yanuñda tîġ-i ḫûn-rîzüñ kişiyi sîne-çâk eyler
 Anuñçün Żaʿfi-i bî-çâre âh-ı sûz-nâk eyler
 Efendüm pâdişâhum gözlerüm nûrı Memi Şâh’um

170 -  Bando, davul 
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Bir güzel begsüñ melâḥat taḫtına şâhum benüm
 Âsitânuñdur cihânda ʿâli dergâhum benüm
 Az idüp mihr ü vefâyı almaġıl âhum benüm
 Gözlerüm nûrı güneş yüzli Memi Şâh’um benüm

2 Bir ser-efrâz-ı semen-sîmâ sehî-ḳad ḫûbsın
 Ḫûblar çoḳ ger çi ammâ cümleden merġûbsın
 Bî-şebîh ü bî-naẓîr ü bî-bedel maḥbûbsın
 Gözlerüm nûrı güneş yüzli Memi Şâh’um benüm

3 Bir gül-i nev-restesin bâġ-ı leṭâfet içre sen
 Bülbül-i şûrîde güm ḳarşuñda ey nâzik-beden
 Virdüm olmışdur direm bu mıṣraʿı her demde ben
 Gözlerüm nûrı güneş yüzli Memi Şâh’um benüm

4 Saña beñzer görmedi seyr eyleyenler ʿâlemi
 Bilmezem ḥûrî misin yâḫud melek yâ âdemî
(28a) Ḫasteyem derdüñle luṭf eyle irişdür merhemi
 Gözlerüm nûrı güneş yüzli Memi Şâh’um benüm

5 Żaʿfi-i bî-dil seni gördükde oldı mübtelâ
 Terk idüp tâc u ḳabâ vü aṭlası geydi ʿabâ
 Raḥm idüp luṭf ile bir kez ḫâṭırın ṣorsan n’ola
 Gözlerüm nûrı güneş yüzli Memi Şâh’um benüm

|87|



17
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1 Ey gül-şen-i dil nârveni serv-i revânum
 Ḳurbân olayam tîriñe ebrû-yı kemânum
 Cân mülketine server ü sulṭân-ı cihânum
 İbrâhim efendüm yüzi gül ġonce-dehânum

2 Başum aluban gitdüm ʿadem mülkine şâhum
 Ne göstere bu yolda ʿaceb baña ilâhum
 Ṣanma ki ḳalur yerde benüm nâle vü âhum
 İbrâhim efendüm yüzi gül ġonce-dehânum
3 Bir sünbül-i ḫoş-bû gül-i nev-reste güzelsin
 Ser-defter-i ḫûbân diseler daḫı maḥalsin
 Ḥüsn ile şehâ Yûsuf-ı Mısrî’yi bulasın
 İbrâhim efendüm yüzi gül ġonce-dehânum
  
4  Ger çi ki melâḥatla ser-efrâz-ı cihâsın
 Bir tâze nihâl-ı gül-i gül-zâr-ı cinânsın
 Bir ʿahdı………… şefḳatı yoḳ ḳavl-i yalansın
 İbrâhim efendüm yüzi gül ġonce-dehânum

5(28b) Endûh-ı belâ ile dil-i Żaʿfi olup zâr
 Miḥnet ḳılıcı sînesini eyledi efkâr
 Bu mıṣraʿı dir vird idüben derd ile her bâr
 İbrâhim efendüm yüzi gül ġonce-dehânum
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Ey lebi Şîrîn belâ kûhında Ferhâd’uñ benüm
 Cevr ile vîrânuñum luṭf ile âbâduñ benüm
 Leyli-i zülfüñ ġamından derde muʿtâduñ benüm
 ʿAşıḳ-ı şûrîde güm Mecnûn-ı nâ-şâduñ benüm

2 Bir belâ-keş ʿâşıḳ-ı üftâde vü bî-çâreyem
 Ser-serî ṣaḥrâ-yı miḥnetde gezer âvâreyem
 Ey ṭabîbüm merhem eyle bir dili pür-yarayam
 ʿAşıḳ-ı şûrîde güm Mecnûn-ı nâ-şâduñ benüm

3 ʿAşḳ ṣaḥrâsında ser-gerdân u pûyânuñ olup
 Nâr-ı hecr ile belâ küncinde giryânuñ olup
 Ḫân-ḳâh-ı ġamda esrâruñla ḥayrânuñ olup
 ʿAşıḳ-ı şûrîde güm Mecnûn-ı nâ-şâduñ benüm

4 Ṭañ mıdur bezm-i ġamuñda ney gibi zâr eylesem
 Nây-ı nâlemle cihân ḫalḳını bî-zâr eylesem
 ʿAyb ḳılma sînemi tîġüñle efkâr eylesem
 ʿAşıḳ-ı şûrîde güm Mecnûn-ı nâ-şâduñ benüm

5 Reh-ber-i ʿaşḳı baña olup ḥabîbüñ reh-nümâ
 Başumı alup ʿadem mülkine gitdüm Żaʿfiyâ
 N’ola ṭutarsam beyâbân-ı melâmet içre câ
 ʿAşıḳ-ı şûrîde güm Mecnûn-ı nâ-şâduñ benüm
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

 
1(29a) Ey lebi şîrîn söze gelsen şeker güftârsın
 ʿAşıḳ’un göñlin uġurlar çapuk ʿayyârsın
 Bir gül-i tersin velâkin hem-nişîn-i ḫârsın
 Bir vefâsuz dil-rubâ bir dil-ber-i cevvârsın

2 Râm olup aġyâr ile seyrân idersin sû-be-sû
 Yoġimiş sende ḥaḳîḳat ẕerrece ey mâh-rû
 Ḳavl-i ḥaḳdur işbu söz dirsem ʿaceb mi rû-be-rû
 Bir vefâsuz dil-rubâ bir dil-ber-i cevvârsın

3 Unudup nân u nemek ḥaḳḳın arada dil-berâ
 Ḳıldıġuñ ḳavl u ḳarârı eyledüñ cümle hebâ
 Bî-vefâlıḳ cânuma geçdi saña dirsem n’ola
 Bir vefâsuz dil-rubâ bir dil-ber-i cevvârsın

4 Miḥnet ü derd ü ġamuñla oluban bed-nâm u ʿâm
 Her denî nâ-cinse itdüm nice dürlü iltiyâm171

 Dâd elüñden ey melek feryâd ey bedr-i tamâm
 Bir vefâsuz dil-rubâ bir dil-ber-i cevvârsın

5 Bal umarken laʿl-i nâbuñdan belâlar eyleyen
 Râm olup aġyâr-ı bed-ḫâha vefâlar eyleyen
 Żaʿfi-i bî-çâreye çoḳ çoḳ cefâlar eyleyen
 Bir vefâsuz dil-rubâ bir dil-ber-i cevvârsın

171 -  Yara kapanma
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Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Bu ḥüsn ile zamâneye hergiz gelür misin
 ʿÂlem içinde hîç naẓîruñ bulur mısıñ
(29b) Ḫûrşîd çehresin …..172felekde olur mısın
 Ne aṣl efendisin seni sen hîç bilür misin

2 Yaḳduñ ten-i nizârumı dâġ-ı cefâ ile
 Yâd itmedüñ şikesteñi bir gün devâ ile
 Bu serv-ḳâmet ile bu zülf-i du-tâ ile
 Ne aṣl efendisin seni sen hîç bilür misin

3 Bu ḥüsn-i pür-cemâl ile bu zülf-i mûyile
 Bu ṣûret-i cemîl ile bu nîk-ḫûyile
 Bu ḫâl u ḫaṭṭ u ʿârıż u bu reng ü rûyile
 Ne aṣl efendisin seni sen hîç bilür misin

4  Lâl oldı ʿârıżuñ göricek bülbül-i çemen
 Teslîm itdi ḥüsnüñe gül açmayup dehen
 Baş egse ṭañ mı ḳâmetüñe serv ü nârven
 Ne aṣl efendisin seni sen hîç bilür misin

5 Her kim ki gördi yüziñi ey pertev-i Ḫudâ
 Ârâmı gitdi oldı belâñ ile mübtelâ
 N’ola severse sen şehi Żaʿfî-i bî-nevâ
 Ne aṣl efendisin seni sen hîç bilür misin

172 -  Metinde boş bırakılmıştır.
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Bu gün bâġ-ı melâḥatde ser-âmed servinüñ dalı
 Gül-i şer-mende eyler reng ü bûda ruḫları alı
 Hezârân ʿâşıḳ üftâde der-i yolında pâ-mâlı
 Ḳurûn dil-berlerinüñ server-i ḫayli Ḥasan Bâlî
 
2(30a) Semen-sîmâ vü sîmîn-ten ruḫı gül-zâr-ı cennetdür
 Ṣalınsa ḳâmet-i bâlâsı Ṭûbâ’dan ʿalâmetdür
 Cemâl-i muṣḥafında ḫâli yer yer vaḳf-ı âyetdür
 Ḳurûn dil-berlerinüñ server-i ḫayli Ḥasan Bâlî

3 Bu ḥüsn ile anı Yûsuf görürse olup efkende
 Eşigin yaṣdanup ḫidmetde ṭura nitekim bende
 Eger ḳul olmaġa sulṭân istersen göñül sende
 Ḳurûn dil-berlerinüñ server-i ḫayli Ḥasan Bâlî

4 Baṣîret nûrı ile gördüñ ise ruḫları mâhın
 Ḳoma dâmânın elden gice gündüz bekle dergâhın
 Dilâ bilmek dilersen kişver-i ḥüsnüñ şehen-şâhın
 Ḳurûn dil-berlerinüñ server-i ḫayli Ḥasan Bâlî

5 Sur-ı ʿâlem oluptur cümle ḫalḳuñ tende cânı ol
 Ayaġına aḳıtmış ḥüsn ü ḫulḳ ile cihânı ol
 Ḳul olup sen de Żaʿfî mülk-i ʿaşḳuñ kâm-rânı ol
 Ḳurûn dil-berlerinüñ server-i ḫayli Ḥasan Bâlî
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Ey güzellik gül-şeninüñ tâze vü ter ġoncesi
 Ḫûblar çoḳdur velî olmaz cihânda sencesi
 İrişel’den cânuma şeh-bâzı ʿaşḳuñ sencesi
 Cânumuñ diñlencesi sen göñlümün eglencesi

2  Ehl-i diller meclisinde dostum merġûbsın
 Cân içinde …… yaʿnî elif-ḳad ḫûbsın
 Cümle ʿâlem cân virür sîmîn-beden maḥbûbsın
 Cânumuñ diñlencesi sen göñlümün eglencesi

3(30b) Göricek ḫûrşîdiñi niçün feraḥ-şâd olmayam
 Yâ leb-i şîrînüñ içün nice Ferhâd olmayam
 Bendeyem saña niçün ġamdan dil âzâd olmayam
 Cânumuñ diñlencesi sen göñlümün eglencesi

4 ʿAşıḳ-ı ṣâdıḳlaruz şâhum bizi ṣanma yalan
 Rûḥumuz daḥı dilersen yoluña ölsün hemân
 Dostam vallâhi billâhî vü tallâhi inan
 Cânumuñ diñlencesi sen göñlümün eglencesi
 
5 Ẕikr ü tesbîḥ ü namâzı Żaʿfi’nüñ her rûz u şeb
 Cân u dilden künc-i vaṣla irmege eyler ṭaleb
 Mâ-ḥaṣal budur sözüm saña benüm ey piste-leb
 Cânumuñ diñlencesi sen göñlümün eglencesi
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Hey meded ol bî-vefâ ẓulm-i ferâvân eyledi
 Cism-i gird-âlûdımı ḫâk ile yek-sân eyledi
 Ayaġ altında ḳoyup pâ-mâl-i devrân eyledi
 Her ne itdiyse baña ol şâh-ı ḫûbân eyledi

2 Ġayra dil virmek ikilikdür ben anı itmezem
 Boynı baġlu bendeyem başum keserse gitmezem
 Bir ḥikâyetdür ġaraż ḥâşâ şikâyet itmezem
 Her ne itdiyse baña ol şâh-ı ḫûbân eyledi

3 Dökse ḳanum ġamze-i ḫûn-rîz ile olsun ḥelâl
 Bu sözümden dönmezem iḫlâṣ ile fî külli ḥâl173

(31a) Saña ne zâhid yüri var kâruña itme suʾâl
 Her ne itdiyse baña ol şâh-ı ḫûbân eyledi

4 Bend-i zülf-i yârdan ḳâbil midür âzâd olam
 Mümkin olmaz kim felek âlâyişinden şâd olam
 Bulmadum bir dem ki anda ġuṣṣadan âzâd olam
 Her ne itdiyse baña ol şâh-ı ḫûbân eyledi

5  Şöhret-i âfâḳ olup düşsem eger dilden dile
 Żaʿfiyâ ben ṭâliʿümden itmezem hergiz gile
 Cevri güldür eyleyen baḫtı ne eyler bülbüle
 Her ne itdiyse baña ol şâh-ı ḫûbân eyledi

”.Her ne şekilde olursa olsun“ فى كّل حال  - 173
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24
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Göñlüm aldı âhı kim bir sidre-ḳad ṭûbâ-ḫırâm
 Gül-şen-i ḥüsnüñ tezrûyı ṭûṭi-i şîrîn-kelâm
 Ḳıble-i cândur cemâli secde-gâh-ı ḫâṣ u ʿâm
 Gözlerüm nûrı vü ʿömrüm ḥâṣılı İbn-i İmâm

2 Ger çi ol dil-ber semend-i pây içün serrâcdur
 Pâdişehdür ḫalḳ-ı ʿâlem ḥüsnine muḥtâcdur
 Ḫâk-i pâyı ehl-i ʿaşḳuñ başı üzre tâcdur
 Gözlerüm nûrı vü ʿömrüm ḥâṣılı İbn-i İmâm

3 Bir ser-âmed nev-civândur ḥüsn ile aḳrânı yoḳ
 Pür-cefâ ẓâlimdür ammâ cevrinüñ pâyânı yoḳ
 Hey ne kâfirdür ki hergiz dini yoḳ îmânı yoḳ
 Gözlerüm nûrı vü ʿömrüm ḥâṣılı İbn-i İmâm

4(31b) Serv ü ʿarʿar bendedür naḫl-ı revânına anuñ
 Her gören ḳurbân olur ḳanlı kemânına anuñ
 Ḳılca söz yoḳdur dehân ile miyânına anuñ
 Gözlerüm nûrı vü ʿömrüm ḥâṣılı İbn-i İmâm

5 Żaʿfiyâ şehr içre ol meh-rû müsellem şâhdur
 Ḫûblar encüm-ṣıfat ol ara yerde mâhdur
 Aña bu ḥüsn ile ʿâşıḳ olmayan güm-râhdur
 Gözlerüm nûrı vü ʿömrüm ḥâṣılı İbn-i İmâm
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[TAHMÎSLER]



TAḪMÎS-İ ĠAZEL-İ ẔÂTÎ174  
1

Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Ne dirlik baña ʿâlemde nigâr-ı ḫûb-ṣûretsüz
 Açılmaz bu ḳara baḫtum benüm ol mâh-sîretsüz
 Çekübdür râhı ʿaşḳında belâ dil ḥadd ü ġâyetsüz
 İlâhî n’ola ḥâlüm ol meh-i ḫûrşîd-i ṭalʿatsüz
 Muḳârin olmadı devlet sitârem bir saʿâdetsüz

2  Reh-i ʿaşḳa sülûk iden idinsün derd ü ġam zâdın
 Bu minnet-ḫânenüñ bir dem görüp aldanmasun şâdın
 Kelîm-i Ḥaḳ geçer zâhid velî fehm eylemez …..175

 Ezilmiş laʿlüne şekker didiler aġzınuñ dâdın
 ʿAceb bilsem niçün ḥaddini bilmez ol ḥalâvetsüz

3 Ġam-ı hecriyle bîmârum ṭabîbüm ḥâlümi ṣormaz
 Bu çeşmüm çeşme-sârından aḳar ḳan ile yaş durmaz
 Düşübdür fülk-i ten baḥr-ı ġama aġ u ḳara ṭurmaz
 Hidâyet necmi görinmez kenâr-ı vaṣla el irmez
 Ġamuñ deryâsına ḥad yoḳ belâ cevri nihâyetsüz

4 Göñül yâruñ bilüp necm-i saʿâdet çehre-i bedrin
 Görürken zülf-i şeb-renginde her şeb Leyle-i Ḳadr’in
 Nuḥâs-ı ḳalb-i mecrûḥa ururken cevher-i ṣadrin
 Didüm kim kîmyâ-yı vaṣla irdüm bilmedüm ḳadrin
(32a) Yüzine ḥaşm ile baḳdı vü itdi vây be devletsüz

5 Fenâdan el çek ey Żaʿfî beḳâya irmek isterseñ
 Ḳadeḥ ṭut Merve ḥaḳḳıçün Ṣafâ’ya irmek istersen
 Yüri taḥṣîl-i derd eyle devâya irmek istersen
 Cefâya ṣabr ḳıl ey dil vefâya irmek istersen
 İrişmez devlete Ẕâtî cihânda kimse miḥnetsüz

174 -  Zâtî’nin tahmîsi yapılan gazeli için bkz. Zâtî Dîvânı, (Haz. Ali Nihat Tarlan.), Edebiyat 
Fak. Basımevi, İst. 1970, II, 57, (G.553.)
175 -  Metinde eksik olarak yer almaktadır.
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TAḪMÎS-İ ĠAZEL-İ YEÑİCE VARDARLI ḪAYÂLÎ BEG176  
2

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 İdeli ḳaṣd-ı tecerrüd Ḥażret-i ʿÎsâ gibi
 Külbe-i aḥzânum oldı ṭârüm-i aʿlâ gibi
 Göz yumup naḳş-ı cihândan merdüm-i dânâ gibi
 İtmezem gül-zâr seyrin bülbül-i şeydâ gibi
 Meskenüm Ḳâf-ı ḳanâʿat olalı ʿanḳâ gibi

2  Görmek istersen kerâmet sâġer-i Cem’den bu gün
 Nûş idüp eyle teberrî miḥnet ü ġamdan bu gün
 Ögnüñe alup ḳabâyı şâl-ı mâtemden bu gün
 Kûh-veş çek dâmenüñ ṣaḥrâ-yı ʿâlemden bu gün
 İki yaḳa ıssı olmaḳ istesen deryâ gibi

3 Dostum yüz virme zülf-i kâfir-i mürteddüñe
 Dest-res bulmaya tâ kim ḳâmet-i mümteddüñe
 Aġladup ʿâşıḳlaruñ sünbül getürüp ḫaddüñe
 Bir içim ṣu minnetin çekdirme naḫl-i ḳaddüñe
 Tâ ki ḥüsnüñ mîvesi ʿizzet bula ḫurma gibi

4 Ṣanma dildür devlet-i dehre şehâ mâʾil olan
 Seyl-i eşkümdür dem-â-dem kûyuñe sâʾil olan
 Meyl ider mi mülk ü mâla merdüm-i kâmil olan
 Sûzen-i dil-dûz-ı ġamzeñdür baña ḥâʾil olan
 Yoḳsa eylerdüm tecerrüd ḳaṣdını ʿÎsâ gibi

5(32b) Żaʿfiyâ gördüñ binâ-yı ʿömrüñ olmaz üstüvâr
 Bir ribâṭ-ı köhnedür ʿâlem gelen ṭutmaz ḳarâr
 Eyleyüp künc-i fenâ vü faḳr u ẕillet iḫtiyâr
 Ẕerre deñlü ḳılmaduñ dehre Ḫayâlî iʿtibâr
 Ṭopuñ aġsun göklere mihr-i cihân-ârâ gibi

176 -  Hayâlî’nin tahmîs edilen bu gazeli için, bkz. Hayâlî Dîvânı, (Haz.Ali Nihat Tarlan), Akçağ 
Yay., Ankara 1992., s.299. (G. 605).
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[TESDÎS]



TESDÎS-İ MAṬLAʿ-I ḤÂFIZ SİROZÎ177

Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Âyîne-i cemâlüñ ile pür-ṣafâlaruz178

 Dîdâra mâʾilüz güzelüm bî-riyâlaruz
 İḳlîm-i ʿaşḳ içinde bu gün pâdişâlaruz
 Ser-pâ berehne kûy-ı belâda gedâlaruz
 ʿÂşıḳlaruz belâ-zedeler mübtelâlaruz
 ʿÂlemde bir maḥabbete ḳalmış gedâlaruz

2 Baş egmezüz zamâneye ser-dâr u serverüz179

 Meydân-ı ʿaşḳ içinde dilâ bir dilâverüz
 Meyl itmezüz ʿacûze-i dehre bu gün erüz
 Vird-i zebân idüp bu sözi dâʾimâ dirüz
 ʿÂşıḳlaruz belâ-zedeler mübtelâlaruz
 ʿÂlemde bir maḥabbete ḳalmış gedâlaruz

3 Ṣanma efendi sen bizi dünyâya mâʾilüz180

 Yâ bâġ-ı dehre yâ gül-i raʿnâya mâʾilüz
 Bir sidre boylu ḳâmet-i bâlâya mâʾilüz
 Bir gül yanaḳlu dil-ber-i zîbâya mâʾilüz
 ʿÂşıḳlaruz belâ-zedeler mübtelâlaruz
 ʿÂlemde bir maḥabbete ḳalmış gedâlaruz

4 Naḳş olalı göñülde cemâl-i nigârumuz
 Ḳalmadı gitdi ṣabrumuz u hem ḳarârumuz
(33a) Göge ṣavurdı bâd-ı fenâ hep ġubârumuz
 No’la çıḳarsa göklere feryâd u âhumuz
 ʿÂşıḳlaruz belâ-zedeler mübtelâlaruz
 ʿÂlemde bir maḥabbete ḳalmış gedâlaruz

177 -  Mecmua Milli Ktp 799/1 vr.36a/b, Mil.Yz.A.3628, vr.38b-39a. 
178 - 1 cemâlüñ ile: cemâlüñle/ kûy-ı belâda: gerçi baş açık 799/1.
179 -  2 ser-dâr u serverüz: ser-dâr-ı serverüz 799/1.
180 -  3 dehre yâ gül-i raʿnâya: dehrde bir gül-i raʿnâya// sidre: serv 799/1.
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5 Maḫmûr u mest ü mey-zede şûrîde sîne-çâk181

 Râh-ı maḥabbet içre olursaḳ ʿaceb mi ḫâk
 Żaʿfî dil oldı ḫançer-i cevriyle sîne-çâk
 Dirüz bu maṭlaʿı idüben âh-ı derd-nâk
 ʿÂşıḳlaruz belâ-zedeler mübtelâlaruz
 ʿÂlemde bir maḥabbete ḳalmış gedâlaruz

181 -  5 Maḫmûr u mest ü mey-zede şûrîde sîne-çâk: Maḫmûr u mest ü şûrîde sîne-çâk// cevriyle 
sîne-çâk: hicriyle çâk çâk 799/1.
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[MUHAMMESLER]



1
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 ʿİbret al ey dil bu dünyâ-yı denîden ḳıl ḫaẕer
 Düşmen-i cânuñdurur aldanma ṣaḳın sîm ü zer
 Rüstem ü Dârâ iseñ de âḫiri dâruñ bozar
 ʿÂḳıbet ṭuġrâ-yı mergi kâtib-i ḳudret yazar
 Riḥlet esbâbın müheyyâ ḳıl muḳarrardur sefer
  
2 Bâḳi ḳalmaz ʿâleme İsfendiyâr u ḳahramân
 Yâ Ferîdûn u Sikender yâ Cem ü Nûşirevân
 Bu ribâṭ-ı köhneden âḥir geçer çün kâr-bân
 Bir ḥarâb-âbâddur dünyâ degil câ-yı emân
 Kişi bu yolda sebük-bâr olmadur ancaḳ hüner

3 Firḳat-ı evlâd içün lâyıḳ degil dilden elem
 Perr ü bâl açdıysa bu ṭûṭî ḳafesden ḥükme ġam
 Eksik olmaz Gülşenî’den bülbül-i bâġ-ı irem
 Böyle ḳalmaz irişür luṭf-ı Ḫudâ-yı ẕü’l-kerem
 Bulınur elbette gül-zâr olıcaḳ murġ-ı seḥer

4(33b) Hîç var mı bir güher kim menzili ṭâş olmaya
 Ya ḳanı bir ehl-i dil ki gözleri yaş olmaya
 Bir yürek mi bulınur kim ṭop ṭolu yaş olmaya
 ʿÂrif oldur kim ʿarûs-ı dehre oynaş olmaya
 ʿÂḳıl olan şâhid-i pâzâra eyler mi naẓar

5 Dâʾimen budur duʿâsı Żaʿfi-i üftâdenüñ
 Ḥüsni gibi ʿömri efzûn ola maḫdûm-zâdenüñ
 Yâ ilâhî ṣaḳlagil ḳaddin o ser-âzâdenüñ
 Menzile irgür duʿâsı tîrini dil-dâdenüñ
 Külbe-i ʿömrine hergiz gelmesün bâd-ı żarar
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DER SİTÂYİŞ-İ MAḤBÛBÂN
2

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Evvelâ nâm-ı Muḥammed ṣâḥib-i ḥüsn ü cemâl
 Maḫlaṣın ḳılmış Hilâlî bir hilâl-ebrû nihâl
 Zehr-i ḳahrın çekmeden cism-i żaʿîfüm oldı fâl
 İrmese tiryâk-i vaṣlı dil ḳalur âşüfte-ḥâl
 Yâ ilâhî irgür andan ḫaste-i câna şifâ

2 Ḥüsn ile Muʿlî perî-peyker melek-manẓar güzel
 Çeşm ü ebrûsı ḥaḳîḳat bu ki ġâyet bî-bedel
 Âh kim meyl eyleyüp gözüm yaşına virmez el
 Bir perî sîretlü ʿayyâr-ı cihândur pür-ḥiyel
 Cân u dilden Ḥaḳ budur âşüfte-ḥâl oldum aña

3 Ḳadri dirler bir ṣaçı ḳadr u cemâlıdur berât
 Görmedi bir kimse anuñ gibi bir nâ-dîde ẕât
 Naṭʿ182-ı ḥüsnünde beni ferzânelikle183 itdi mât
 Ġadr ider ḳadrümce itmez ben gedâya iltifât
 Bu mes̠eldür ʿâr ider dervîş olandan pâdişâ

4 Biri Ṭâvus oġlı olmış ʿAbduraḥmân aña nâm
 Gül-şen-i ḥüsnüñ tez-rûyı yaʿnî kebk-i ḫoş-ḫırâm
(34a) Âferîn cevlânına üslûbına olsun selâm
 Dergehinde ḫâk-i pây olmaḳdur aḳṣâ-yı merâm
 Naḳş-ı ḥüsnine dil-i dîvâne oldı mübtelâ

182 -  Satranç tahtası
183 -  İlim irfan
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DER VAṢF-I MEḤÂBÎB-İ ÂBḲIR
3

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Söyle ey dil kim demidür olasañ şîrîn-maḳâl
 Ḫoş-ḫurûş eyyâmıdur depret diliñi olma lâl
 Rişte-i şiʿr ile naẓm it gevher-i ʿaḳd-i leʾâl
 Tâ ire ʿaşḳ ehline andan nice biñ vecd ü ḥâl
 Ḳâle gel şerḥ eyle ʿaşḳuñ ḥâletin fî külli ḥâl184

2 Gel temâşâ eyle sîmîn-ten semen-sîmâları
 Ḥûblıḳ baġında bitmiş lâle-i ḥamrâları
 Gül-şen-i ʿaşḳ içre olsa bülbül-i gûyâları
 Naẓm-ı rengîn ile vaṣf eyle gül-i raʿnâları
 Ḫurde-dânlar olalar gördükde anı güng ü lâl

3 Âbḳır dil-berlerin bir bir beyân it bî-ḫilâf
 Tâ bula andan ṣafâ ḫâṭır göñüller ola ṣâf
 Lâkin urma daʿva-yı ʿaşḳ eyleyüp biñ dürlü laf
 Râstlıḳ göster ṭarîḳ-ı ʿaşḳ çün olmaz güzâf185

 Ehl-i diller arasında olmasun dirsen suʾâl

4 Evvelâ şerḥ eyle Muʿlî ’nüñ ruḫ-ı zîbâsını
 Gül-şen-i ḥüsn içre bitmiş şol gül-i ḥamrâsını
 Secde-i şükrâne ḳıl görüp ḳaşı ṭuġrâsını
 Cân gözin açup temâşâ eyle gül-sîmâsını
 Kim ne yüzden gösterür her laḥẓada biñ biñ cemâl

5 ʿAşḳ ile ey dil Memi Şâh’uñ oḳı şerḥin tamâm
 Yâr-ı gendüm-gûn u şîrîn-leb cemâlı bedr-i tâm
 Cennet-i kûyı oluptur ʿâşıḳa Beytü’l-Ḥarâm
 Gelmedi gelmez anuñ mis̠li budur söz ve’s-selâm
(34b) Şâhid istersen kemân-ebrûlar olmış aña dâl

6 Gel Ḥasan Bâlî cemâli şerḥine eyle şurûʿ
 Aṣl u neslini beyân eyle bilinsün tâ furûʿ
 Ruḫları mâhı çü ḳıldı burc-ı ḥüsn içre ṭulûʿ

”.Her ne şekilde olursa olsun“ فى كّل حال  - 184
185 -  Saçmalama
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 Ḥayret alup ʿaḳlumı gitdüm yitirdüm ben ḫuşûʿ
 Vâlih ü şûrîdesi oldum anuñ âşüfte-ḥâl

7 ʿAbduraḥmân’uñ ḳulı olmaḳ saʿâdetdür baña
 Ġamzesi ḫaşm eylese ʿayn-ı ʿinâyetdür baña
 Ḳâmet-i bâlâsı her demde ḳıyâmetdür baña
 Cânumı yolında virmek özge ḥâletdür baña
 Umaram anı müyesser eyleye ol ẕü’l-celâl

8 Yolına ḳurbânlar olduġum Ḥüseyn-i nev-civân
 Gözlerümde nûrdur cismümde hem rûḥ-ı revân
 Kirpigi sehm-i saʿâdet ḳaşları müşkîn-kemân
 Olmış ol tîr ü kemân ile ser-âmed pehlevân
 Bâreke’llâh186 âferîn olsun zihî ṣâḥib-cemâl

9 Berber Aḥmed’dür biri bir ḫûb dil-ber nev-terâş
 Açdı dükkân-ı melâḥet baş çatup ol iki ḳaş
 Dil nedür ola fedâ yolında anuñ cân u baş
 Alsa mûsâ destine vaḳt-i terâş ola baġrı ṭâş
 Tîġ-i cevr ile dökerse ḳanumı olsun ḥelâl

10 Olalı berber ʿAlî ḥüsn ü cemâl ile ḥasen
 Her ne deñlü ser-keş ise baş eger anı gören
 Gören ol ḥüsn ü cemâlı cân u dille şevḳden
 Mihr ü mâh olmışdurur dükkân-ı ḥüsnünde legen
 Şânelerdür kirpigüm çeşmümdür âyine mis̠âl

11 Ḳorḳma ey dil Ḳorḳmaz’uñ vaṣf eyle ḫadd u ḫâlini
 Ḫûblıḳ baġında bitmiş serv ḳadd u dalını
(35a) Seyr iden dünyâyı hergiz görmedi ems̠âlini
 Ḥayrete vardı göñül görüp ruḫınuñ alını
 Ḫoş yaratmış ṣunʿ ile anı ḳadîm-i pür-kemâl

12 Gül-şen-i ḥüsn ü cemâlüñ tâze ter bitmiş güli
 Pîr olalı nev-civândur nâm ile Dervîş ʿAlî
 Gözleri mâ zâġ187 kuḥliyle çekilmiş sürmeli

”.Allah yücedir“ بارك الله  - 186
Gözü kaymadı ve sınır aşmadı.” (Necm/53/17)“ ما زاغ البصر وما طغى  - 187
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 Çekmege derd ü belâsını anuñ dîdüm belî
 Dönmezem hergiz sözümden Ḥaḳ budur bî-ḳîl ü ḳâl188

13 Bu ṭoḳuz encüm felekde sebʿa-i seyyâredür
 Her birinüñ şevḳına mihr-i felek âvâredür
 Ṣaçları sevdâsı ile baḫt-ı ʿâşıḳ ḳaradur
 Ġamzesinden her birinüñ Żaʿfi dil ṣad pâredür
 Yâ ilâhî eyle âḫir demde erzânî viṣâl

”Herhangi bir dedikoduya yer olmadan“ بي قيل و قال  - 188

|107|



[ŞEHRENGÎZLER]



ŞEHRENGÎZ-İ ŞEHR-İ YENİCE VARDÂR
1

Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün

1(36b) Meger bir gün ki bu zâl-ı zamâne
 Aġarmış pîr iken döndi civâne

2 Ḳabâ-yı sebz ile her şâḫ-ı gül-nâr
 Benek câmeyle ṣankim ḳadd-ı dildâr

3 Olup bülbül gülün rûyına ‘âşıḳ
 Ṣanasın ‘ârıż-ı ‘Azrâ’ya Vâmıḳ

4 Yine dîvân idüp nevrûz-ı şâhî
 Yaṣadı gül-şen içre bâr-gâhı

5 Olup fermân-ber emrine şükûfe
 Şitâ ḫûrşîdi irişdi ḫusûfe

6 Çeküp ḫaṭṭâṭ-ı ḳudret ḫâmesini
 Şitânüñ nesḫ ḳıldı nâmesini

7 İrişdi vaḳt-i gül hengâm-ı şâdî
 Bulup her beste-dil ġamdan güşâdı

8 Dolup sû’ ile ʿâşıḳ dimâġı
 Temâşâ itmek ister bâġ u râġı189

9 Çü gördüm gerdiş-i devr-i zamâne
 Bu ḥâl üzre degildür câvidâne

10 Murâd itdüm ki seyr idem cihânı
 Teni ḫâk itmeden devrân-ı fânî

11 Hevâ-yı ‘aşḳ olup bâşumda sevdâ
 Ṣabâ gibi yelerdüm bî-ser ü pâ

189 -  çayırlık dağ eteği
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12 Gezerken pâ-berehne ben fütâde
(37a) Yeñice nâm irişdüm bir sevâde

13 Ne şehr ol kim ṭolu erbâb-ı dâniş
 İderler ṣan‘at-ı şi‘r üzre kûşiş

14 Feṣâḥat ma‘deni kân-ı ẓarâfet
 Bedâyi‘ baḥri ‘ummân-ı belâġat

15 İçinde ehl-i naẓma hîç ḥad yoḳ
 Me‘ânî-pervere hergiz ‘aded yoḳ

16 Nicesi ‘âlem-i ervâḥa gitmiş
 Cenâb-ı Ḥaḳ ile birlige yetmiş

17 Ḫuṣûṣan Ḥayretî miskîn ü ‘âşıḳ
 Uṣûlî derd-mend ü yâr-ı ṣâdıḳ

18 Nezâket ‘arṣaṣınuñ pehlevânı
 Belâġat mülkinün ṣâḥib-ḳırânı

19 Maḳâm ide Ḫudâ anlara cennet
 Be-ḥaḳḳ-ı Muṣṭafâ sâlâr-ı ümmet

20 Yeni yetmişlerin ide güşûde
 Olalar her zamanda güft ü gûda

21 Ne ḫoş ol geh [ki] anuñ her kenârı
 Ṣanasın bâġ-ı cennet sebze-zârı

22 Ḫudâ virmiş ana bir özge yaylâḳ
 Semenler bî semen sümbüller aylaḳ

23 Ṣarılmış birbirine serv ü ‘ar‘ar
 Ḳıyâmet ḳad ṣanasın iki dil-ber

24 Ne yayla ol ki her âb-ı revânı
 Verir kevs̠er şarâbından nişânı

|110|



25 Temâşâ eylesün her serv-i ḳâmet
 Olur Ṭûbâ vü cennetden ‘alâmet

26 Ki her berg-i dıraḫtın sâyesini
 Ne mümkin vaṣf idem ben pâyesini

27 Nice yaylaḳ diyeyem ol maḳâma
 Hevâsı beñzemiş dâru’s-selâma

28(37b) İçinde ḥûrîler [ü] meh-liḳâlar
 Dil-i pejmürdeye virdi ṣafâlar

29 Pür olmış her ṭaraf dil-berler ile
 Semen-sîmâ vü sîmîn-berler ile

30 Velî bu cümleden a‘lâ vü bihter
 İşiginde cihân sulṭânı kemter

31 Doḳuz encüm ki her birisi ḫûrşîd
 Kimi Keyḫüsrev ü kimisi Cemşîd

32 Virüp revnaḳ bu ṭâḳ-ı bî sütûna
 Olurlar ḳudret-i Ḥaḳ’dan numûne

33 Ḫuṣûṣan kim Muḥammed nâm dil-dâr
 Naẓîr aña ne ḥûr u ne melek var

34 Cebîninde hüveydâ nûr-ı Aḥmed
 Melâmet kişveri içre ser âmed

35 Olup ser-geştesi bu çarḫ-ı devvâr
 Döner başında ‘aşḳından es̠er var

36 Maḥabbet itmesün mi ana ‘uşşâḳ
 Ki maḥbûbum dimişdir ana Ḫallâḳ

37 Güzeller ḫaylinüñ ser-ʿaskeridür
 Leṭâfet mülkinin ser-defteridür
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38 ʿAli Ḳoçı birisi ‘ilme ṭâlib
 Ẓarâfet cümlesinden ola ġâlib

39 İden ṣarf ‘aşḳına ‘ömrin kemâ hî190

 Bulur naḥven mine’l-‘ışḳi’l-ilâhî191

40 Kelâm-ı manṭıḳında noḳṭa-i fem
 İder ḥikmetde Eflâṭûnı mülzem

41 Bu ḥüsn ü ḫulḳa lâyıḳ kişi ya‘nî
 Bedî‘ ola beyân itmek me‘ânî

42 Muḥaṣṣal bu ki yâ Rab bî bedeldür
(38a) Muṣâḥib dil-ber ü ra‘nâ güzeldür

43 Birisi derzi dil-berdür Memi Şâh
 İder endâzesüz cevr ü cefâ âh

44 Alanlar vuṣla-i vaṣlını câna
 Olupdur dest-müzdi râygâna

45 Olup âvâresi derd ile pür-ġam
 Delerken ġamze-i dil-dûzı sînem

46 …………gidüp baña ḳapuyı
 Ne virdüñ dirgüre (diriltmek) ol tünd-ḫûyı

47 Belâ miḳrâżı ḳaṭʿ eylerse gerden
 Öñinde taḫta-i ednâ ola ten

48 Biri bir yâr-ı cân-baḫş adı ʿİsâ
 Lebi ẕikriyle cân bulur Mesîḥâ

49 Yolında öline cân virüp ol yâr
 Mesîḥâ muʿcizâtın eyler iẓhâr

”Olduğu gibi“ كما هي  - 190
”Bir miktar aşk-ı ilâhî“ نحوا من العشق اإلالهي  - 191
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50 Şu cân kim var anın bâşında devlet
 Olup cân u göñülden ana ümmet

51 Dirilür anuñ ile ṭaṭlu acı
 İdüp rûḥ u beden-veş imtizâcı

52 Beni ana ilâhî ümmet eyle
 Dem-i âḫirde ehl-i devlet eyle

53 Biri Ḳaṣṣâb-zâde adı Maḥmûd
 Oluptur ḳatl-i ʿuşşâḳ ana maḳṣûd

54 Ḳaçan tîz itse ḫançer yâr-ı ḳâtil
 Öñinde kebş-i dildür nîm-bismil

55 Görüp ʿuşşâḳı ol ḫûn-rîz-i dil-ber
 Pıçâġa yapışur Allâhu ekber

56 Olanlar müşterî ol mihrbâna
 Göñül kıymaḳ gerekdür naḳd-i câna

57(38b) Eger biñ daḫı olsa ‘âşıḳ-ı zâr
 Yeter biñine ol cellâd-ı ḫûn-ḫâr

58 Ḥüseyn adı biri bir yâr-ı nâzik
 Dil almaḳda iken çâlâk u çâpük

59 Şehid olsam n’ola yoluñda anuñ
 Budur maḳṣûdı erbâb-ı ṣafânuñ

60 Zülâl-ı laʿlinüñ dil teşnesidür
 Güzellik ʿaynınuñ ser-çeşmesidür

61 Bizimdür ger belâ-yı miḥnet ü ġam
 Olal’dan derd ü endûh ile hem-dem

62 Cemâlı nûr-ı ʿayn-ı ʿâşıḳândur
 Maḳâlı mürdeye rûḥ-ı revândur
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63 Birisi Muṣṭafâ’dur rûḥ-ı ʿuşşâḳ
 Cihân ḫalḳı yüzi nûrına müştâḳ

64 N’ola dirlerse aña rûḥ-ı s̠ânî
 Leb-i cân-baḫşı âb-ı zindegânî

65 Ṣaçı ve’l-leyli 192alnı ve’ḍ-ḍuḥâ193dur
 Cemâli pertev-i nûr-ı Ḫudâ’dur

66 Ruḫında ejder-i zülf-i perişân
 Ṭılısm-ı ḥüsnine olmış nigeh-bân

67 Dehânı noḳṭa-i mevhûma beñzer
 Miyânı mû-yı nâ-maʿlûma beñzer

68 Biri bezzâz-sitânda bir melek-rû
 Sefer Bâli ḳıyâmet-çeşm ü ebrû (Ş.1/68)

69 Oluptur müşterisi şehr ü pâzâr
 Olursam ben de ṭañ mıdur ḫarîdâr

70 Görüp pâzâr-ı ḥüsnini ziyâde
 Metâʿ-ı cânumı virdüm mezâda

71(39a) Ṣatıldı ḫâce-i hicrâna cânum
 Ne oldı bilmedüm ıṣṣum ziyânum

72 Çü gördüm sûḳ-ı ʿaşḳı pür-ḫaṭardur
 Didüm ha ʿâşıḳa evvel seferdür

73 Receb Bâli biri bir yâr-ı şâṭır
 Żarûrî meylider gördükçe ḫâṭır (Ş.1/73)

74 Melâḥat burcınun mihr-i münîri
 Leṭâfet taḫt-gâhının emîri

Karanlığı ile etrafı bürüyüp örttüğü zaman geceye yemin ederim.” (Leyl/92-1)“ والّيل إذا يغشى  - 192
حى   - 193 Kuşluk vaktine yemin ederim.” (Duhâ/93/1)“والّضّ
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75 Olal’dan ʿâşıḳ ol zîbâ cemâla
 Dönübdür ḳâmetüm ġamdan hilâla

76 Eger olmazsa ʿîd-i vaṣlı hem-dem
 Dutayam miḥnet ile ṣavm-ı Meryem

77 N’ola âḫirde añlasa o meh-rû
 Olur deryâların ḳaʿrında lüʾlû

78 Olursa cümleden ẓâhirde alçaḳ
 Velî maʿnen muḳaddemdür muḥaḳḳaḳ

79 İlâhî sen benüm ḳabż itme cânum
 Bulardan almadan ümîd-i cânum

80 Beni bu şehlere cân ile ḳul it
 Benüm bu ḥâcetüm yâ Rab ḳabûl it

81 Yetiş miḥnette ḳalsam zâr u mehcûr
 Nücûm-ı ruḫlarıyla eyle pür-nûr

82 Tamâm itdün çü medḥ-i dil-rubâyı
 Bu gün ḫatmeyle gel yap yap du‘âyı

83 Bu gün çün bulmadum bir yâr-ı ṣâdıḳ
 Yarın ġilmân u ḥûrı it muvâfıḳ

84 Çü bunda virmedün bir ruḫları gül
 Vir ânda bâri bir gîsû-yı sünbül

85(39b) İlâhî aʿẓam-ı esmâ ḥaḳıçün
 İlâhî Adem ü Havvâ ḥaḳıçün

86 Ṭarîḳ-ı müstaḳîme gösterüp râh
 Ẓalâm-ı şirk içinde itme güm-râh

87 Hidâyet merkebini reh-ber eyle
 Livâ-yı Muṣṭafâ’ya ʿasker eyle
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88 Şu dil kim olmak ister ḫâṣ-ı dergâh
 Gerekdür her sözinde ẕikr-i Allâh

89 Ne söz kim ola anda ẕikr-i Allâh
 Yaraşur yiri olsa ʿarş-ı Allâh

90 Her iş ki ola ẕikr-i Ḥaḳ ile râm
 Ebed ḳalmaya nâḳıṣ ol ola tâm

91 İlâhî bir ġarîb üftâdeyüm ben
 Nuḳûş-ı mâ-sivâdan sâdeyüm ben

92 Taḥayyür ʿâleminde mest ü sekrân
 Hevâ-yı serv-ḳadler birle pûyân

93 Dilümde dâʾimâ eẕkâr-ı dil-ber
 Elümde her zamân eşʿâr-ı dil-ber

94 Ṭoludur şûr u şerden cân dimâġı
 Ḳomam elden yere bir dem ayaġı

95 Mey ü maḥbûba dil ġâyetde ṭâlib
 Hevâ-yı nefs-i şûm derûna râġib

96 El açup her ḳaçan itsem duʿâyı
 Dilerem dil-ber ile merḥabâyı

97 Yönelsem cânib-i Ḥaḳḳ’a göñülden
 Teveccüh eyleyüp cân ile dilden

98 Gelüp iblîs-i nefsüm eyler iḍlâl
 Aña tâbiʿ olur bu ṭabʿ-i meyyâl

99 Ḳaçan kim pârsâlıḳ gelse yâde
 Hemân dem ḥâżır olur câm u bâde

100 N’ola ḥâlüm ilâhî bilmezem hîç
 Saña lâyıḳ ʿameller ḳılmazam hîç
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101(40a)Eger ki ḥasb u ḥâlüm ola mektûb
 ʿİnâyet baña senden ola meslûb

102 Ve-ger yarın ṣorılursa meʿâṣî
 Bulınmaz baña beñzer saña ʿâṣî

103 Olup şâhid bu ḥasb-ı ḥâle ḳâlüm
 Mükedder olıcaḳ ol demde ḥâlüm

104 Beni bu vech görüp ehl-i maḥşer
 Diye her yañadan Allâhu ekber

105 Müşeffiʿ olmasa yâ Rab rasûlüñ
 Ne olur ḥâli belli ben fużûluñ

106 İlâhî şemʿ-i şerʿüñ eyle hâdî
 İdüp cân murġına raḥmet ḳanadı

107 Şebinden gündüzini bihterîn it
 Maḳâmın pâye-i ʿarşa berîn it

108 Ṣalâḥ-ı ṭâʿatuñla eyle meʾnûs
 Ki ol sûʾ-i ʿamelden şöyle meʾyûs

109 Egerçi ʿâṣiyem mücrim günah-kâr
 Velâkin birligüñe itdüm iḳrâr

110 Ḳomayup dâmen-i luṭfuñı elden
 Yöneldüm âsitânuña göñülden

111 Ḳapuñdan kesmedüm hergiz recâyı
 Şefîʿ eyle ilâhî Muṣṭafâ’yı

112 Ḳuluñdur Żaʿfi-i bîçâre miskîn
 İdüp şerʿ-i şerîfüñ aña telḳîn

113 Dilini ṣaḳla hezl ile ḫalelden
 Müyesser it saña lâyıḳ ʿamelden

114 Yarın maḥşerde aġ idüp cemâlin
 Naṣîb eyle aña vuṣlat zülâlin
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ŞEHRENGÎZ-İ ŞEHR-İ İŞTİFE
2

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1(41b) Zihî dem kim civânlıḳ ʿâlemidür
 Civânlıḳ belki cânlıḳ ʿâlemidür

2 Civân iken olur ʿaşḳa kişi yâr
 Civân iken müyesserdür ḳamu kâr

3 Civân iken dıraḫt olur s̠emer-rîz
 Civân iken olur ʿâşıḳ seḥer-ḫîz

4 Civân olan olur elbette ʿâşıḳ
 Civân iken kişi ne itse lâyıḳ

5 Civânlıḳ ol zamân irdi kemâle
 Ki ʿâşıḳ ola bir zîbâ cemâle

6 Çeküp cânı ile yâruñ belâsın
 Ṣafâ vü ẕevḳ añlaya cefâsın

7 Zihî ʿâlem ki ʿaşḳ olup enîsüñ
 Belâ vü derd ü ġam ola celîsüñ

8 Müdebbir ṣubḥ-dem bu çarḫ-ı devvâr
 Olup ḳuṭb-ı murâdum üzre seyyâr

9 İrişmişdi şebâbuñ ʿunfuvânı
 Göñül bir bir ki ṣaymazdı cihânı

10 Bu dünyâ-yı denîyi itmeyüp ḳayd
 Gezerdi dehr içinde arayup ṣayd

11 Dilerdi ṣayd ide vaḥşî ġazâlı
 Gör âḫir n’oldı ol şûrîde ḥâli

12(42a) Gezerken mîşe-i gerdûn içinde
 Ṣan ol Mecnûn gibi hâmûn içinde
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13 İrişdüm bir diyâr-ı cân-fezâya
 Naʿîm-âsa maḳâm-ı dil-güşâya

14 Ḳonılmış İştife nâm ol diyâra
 Hevâsı beñzemiş dâru’l-ḳarâra

15 Ne şehr ol kim anuñ her bâġ u daġı
 Virür insâna cennetden ferâġı

17 Varup her gül-şene itsen nigâhı
 Görürsin ḥikmet-i ṣunʿ-ı ilâhî

18 Ṭolu ṣaḥrâsı nergisle şaḳâyıḳ
 Dir isem bâġ-ı firdevs aña lâyıḳ

19 Elinde lâlenüñ bir câm-ı gül-gûn
 Dilinde bülbülüñ eşʿârı mevzûn

20 Temâşâ iden ol şehrin bahârın
 Añar mı bâġ-ı cennet sebze-zârın

21 Ḳurup her bir dıraḫtı ……
 Bisâṭı olmış anuñ sebze-i ter

22 Benefş ile ḳaranfil lâle vü gül
 Fiġân eyler bulara ḳarşu bülbül

23 Olup şâh-ı şükûfe verd-i ḥamrâ
 İder ol gül-şen içre bezm-i raʿnâ

24 Muġannî bülbül ü sâḳîsi lâle
 Elinde pür ṭutar laʿlîn piyâle

25 Ayaġ üstine ḳalḳup serv ṣaf ṣaf
 Egerler başlarını çaluban kef

26 Ṣanasın her biri bir ḫûb-ı dil-ber
 İderler raḳṣ bezme virmege fer194

194 -  Parlaklık
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27 Aḳar her gûşesinde âb-ı ṣâfî
 Leb-i dil-ber gibi şâfî vü kâfî

28(42b) Mis̠âl-i ṭılsım-ı gencîne-i zer
 Ḳuşatmış anuñ eṭrâfını ejder

29 Hevâ germ olduġınca serd olur ṣu
 Ve ger serd olsa lâ-bud germ olur o

30 Egerçi her ṣuyuñ bir eşmesi195 var
 Velâkin bunlaruñ ser-çeşmesi var

31 Bıñar başı aña çün nâm olmış
 Ziyâret-gâh-ı ḫâṣ u ʿâm olmış

32 Bahâr eyyâmı olsa cümle ḫûbân
 İdüp gül-geşt-i ṣaḥrâ vü beyâbân

33 Olup her birisi çâk-ı girîbân
 Gelüp anda girerler ṣuya ey cân

34 Gören dir bunları ḥavż içre ʿuryân
 Gelüpdür burc-ı âba mâh-ı tâbân

35 Ṣu içre yâ güneşden sâye düşmiş
 Ya altun tâclar deryâya düşmiş

36 Ḳuşansa pute196yı her sîm-endâm
 Ṣanasın kim bir olur ṣubḥ ile şâm

37 N’ola aña girerse çeşm-i câdû
 Perîler pîridür dirler aḳar ṣu

38 Bularuñ her biri bir pâdişâdur
 Sipâh-ı ġamzeden leşker-keşâdur197

195 -  Su pınarı
196 -  Nişan tahtası
197 -  Asker komuta eden
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39 Egerçi ḫûblardur bî-nihâyet
 Dir isem cümlesin artar ḥikâyet

40 Velî bir ḳaç bularuñ nâm-dârın
 Serîr-i ḥüsn üzre kâm-kârın

41 Diyem bir bir elümden geldügümce
 Ḳılam vaṣfını ʿaḳlum irdügünce

42 Velî maʿẕûr ola bu ʿözr-i bende
 Ki ancaḳ bu idi maḳdûr-ı bende

43 Ḫuṣûṣan zümre-i ḫûbâna server
 Melâḥat kânı İbrâhîm-i sîm-ber
 
44(43a) Diler kim göstere muʿciz o dil-dâr
 İder nâr-ı ruḫın bir demde gül-zâr

45 Güneş-çehre ḳamer-ruḫ ġonce-lebdür
 Anuñçün meh-cebîn aña laḳabdur
 
46 Bunı bu ḥüsn ile göreydi Âzer
 Buña çoḳdan ḳul olurdı birâder

47 Dil-i mecrûḥı ol şûḫ-ı zamâne
 İder seng-i cefâ bile nişâne

48 Egerçi bî-bedeldür ḫûb-rûdur
 Velâkin pür-cefâdur tünd-ḫûdur

49 ʿAli Bâli biri bir ḫûb-reftâr
 Nigâr-ı serv-ḳadd u lâle-ruḫsâr (Ş.2/49)

50 Söze gelse deminden cân olur şâd
 Ḳıyâma gelse eyler servi âzâd

51 İgen fettân igen şûḫ-ı cihândur
 Velâkin süfle-perver bir civândur
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52 Ġubâr-ı ḫâk-i râhı olup âdem
 Aña cânlar virür olmaġa hem-dem

53 Elinden kevs̠eri yâ Rab naṣîb it
 Anı ʿuşşâḳ-ı bîmâra ṭabîb it

54 Yezîd olsun anı kim sevmez ise
 Ayaġı ḫâkına cân virmez ise

55 Birisi ʿilme ṭâlib nâmı İslâm
 Nigâr-ı lâle-ruḫ-sâr u gül-endâm

56 Ruḫıdur âyet-i nûr-ı ilâhî
 Anuñçün ḥâşiye zülf-i siyâhı

57 Taṣavvur eyleyen vaṣlını anuñ
 Bilür taṣdîḳını bâġ-ı cinânuñ
 
58 Egerçi nâm olmış aña İslâm
 İgen kâfirdür ammâ olsun iʿlâm

59(43b) Ḳatı şîrîndürür ol âfet-i cân
 Görürse aġzı ṣuyı aḳa Rıżvân

60 Ḫayâli mürde cisme cânum olsun
 Derûn-ı sînede îmânum olsun

61 Biri Muştı ʿAlî bir yâr-ı şen-gül
 Ruḫı güldür ṣanasın lebleri mül

62 Perî-rû vü melek-ḫû vü semen-bû
 Dehânı ḥoḳḳadur dendânı lüʾlû

63 İgen pür-şîvedür ol yârı şâṭır
 N’ola meyl eylese gördükçe ḫâṭır

64 Şarâb-ı nâz ile mest olmış ol cân
 Ṭuramaz ayaġı üstine bir ân
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65 Eger muştı olursa nâm-ı lâyıḳ
 Zebûn olur eli altunda ʿâşıḳ

66 Güzellik ʿarṣaṣında pehlevândur
 Ḳaşıyla kirpigi tîr ü keâmandur

67 Birisi nâm ile Sulṭân Maḥmûd
 İdinmiş ṭalʿatın ʿuşşâḳ maʿbûd

68 Ḳabûl olur diyen ḳuluñ niyâzı
 Olaydum ol şehüñ ben de Eyâz’ı

69 Bekâr-ı serv-ḳadd u mû-miyândur
 Dehânı ḥoḳḳa-i yâḳût-ı cândur

70 İdüp ʿuşşâḳ-ı ʿaşḳına naẓîre
 Ḳul olmış aña beñzer bir emîre

71 Ne beñzer aña ol ḫûrşîd-i ʿâlem
 Anuñ yanında ol kim ẕerreden kem

72 N’ola ẕikr eylesem âḫirde anı
 Olur deryâ dibinde dür mekânı

73 Muaḫḫar görinür ṣûretde ammâ
 Muḳaddemdür bulardan ol dil-ârâ

74(44a) Melekler vaṣfı yazıldı tamâmet
 Duʿâya idelüm şimdi iḳâmet

75 İlâhî her birisini güzîn it
 Olan ʿâşıḳlara yâr u ḳarîn it

76 Ḳaçan kim ide bunlar seyr-i gül-şen
 Olayam ḫâk-i râhı bunlaruñ ben

77 Ḫudâyâ faḫr-ı ʿâlem ḥürmetiçün
 Kerâmet ıssı Âdem ḥürmetiçün

78 Rasûlüñ Muṣṭafâ’ya ümmet eyle
 Daḫı âḫirde ehl-i devlet eyle
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GAZEL

79 Ḫudâ bu gülleri ḫandân itsün
 Güzellik taḫtına sulṭân itsün

80 Nebî dâru’ş-şifâsından bularuñ
 Dil-i bîmâriçün dermân itsün

81 Olup her biri ḥüsn ile ser-efrâz
 Semend-i nâz ile cevlân itsün

82 Dil-i ʿâşıḳ belâ ṣaḥrâsı içre
 Doḳunsun ṭaşlara efġân itsün

83 Bu deñlü itdi Żaʿfî medḥ-i ḫûbân
 Begenmezse eger yârân itsün

3
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1(45b) İlâhî pür-şikeste bî-ḳarârum
 Esîr ü mübtelâ-yı zülf-i yârum

2 Dilümde nâr-ı firḳat dîdede nem
 Hevâ-yı ʿaşḳ-ı dil-ber başda muḥkem

3 Seḥer tâ şeb dilümde fikr-i dil-dâr
 ʿAcep var mı ki ben deñlü günah-kâr

4 Binüp nefs atına olup şitâbân
 Refîk ü mûnisüm yanumda şeyṭân

5 Her âhû gözli ḫûbı itmeden ṣayd
 Seg-i nefsüm ebed olmadı bî-ḳayd

6 Ne mümkin ẕikr idem dilden Ḫudâ’yı
 Meger kim yâd idem ol bî-vefâyı

7 Başumda kisve vü eğnümde ḫırḳa
 Gözüm yaşı virür dünyâyı ġarḳa
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8 Velâkin fitne ile pür derûnum
 Müyesser olmadı hergiz sükûnum

9 Başumdan aşdı deryâ-yı günâhum
 Velî olmaz anuñçün bir gün âhum

10 Duʿâya her ḳaçan kim ḳaldıram el
 Dilüm söyler göñülde fikr-i mühmel
 
11(46a) Elimi baġlayup ṭursam namâza
 Gider ʿaḳlum hevâ-yı söz ü sâza

12 Ḫudâyâ ne’yleyem bî-çâre ḳaldum
 Hevâ-yı nefsile âvâre ḳaldum

13 Yazarlarsa melekler ḥasb-ı ḥâlüm
 Nedür maḥşer gününde bellü ḥâlüm

14 Eger tevfîḳuñ olmazsa refîḳum
 Selâmet mülküne çıḳmaz ṭarîḳum

15 Naẓar olursa itdigüm günâha
 Cehennemde atılam ḳaʿr-ı çâha

16 Velâkin raḥmetüñ deryâsı bî-ḥad
 Yapılmaz hergiz anuñ öñüne sed

17 N’ola ben ġarḳa-i cürm ü günâhı
 İderseñ yarın ol deryâda mâhî

18 Ümîdüm kesmezem luṭfuñdan ey Ḥaḳ
 N’ola oldumsa ʿâṣî saña muṭlaḳ

19 Nice tersâyiler cüzʾiyle ey şâh
 Olurlar defter içre ḫâṣ-ı dergâh
 
20 Umaram ben de luṭfuñdan Kerîmâ
 Yarın maḥşer gününde itme rüsvâ
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21 İlâhî ẕât-ı bî-çûnüñ ḥaḳıçün
 Ḫalîl’e virdigüñ ḫûnuñ ḥaḳıçün

22 Şu dem kim cemʿ ola ervâḥ-ı eşbâḥ
 Ufuḳdan berḳ ura miṣbâḥ-ı aṣbâḥ

23 Ṭapuñdan sürme Żaʿfî-i gedâyı
 Şefîʿi eyle anuñ Muṣṭafâ’yı

24 Dike her bir nebî anda livâyı
 Melekler ideler ṣaf ṣaf nidâyı

25 Livâ-yı Muṣṭafâ’ya idüp ʿasker
 Cemâlüñ yüzini ʿaynına göster

26(46b) Meger bir dem ki ʿâlem gül-şen idi
 Ḳılurdı nâle bülbül gül şen idi

27 Ḥamel burcına irişmişdi ḫûrşîd
 Ḳırân itmişdi Bercîs198 ile Nâhîd199

28 Ser-â-ser nev-bahâr olmışdı ʿâlem
 Ṭutardı câm-ı lâle nitekim Cem

29 Şükûfeyle pür olup dâġ u ṣaḥrâ
 Bu ḥâletden irüp ʿuşşâḳa sevdâ

30 Olup deryâ-yı Ḳulzum gibi çuşân
 Hevâ yolında ser-gerdân u pûyân

31 Çekerlerdi çemende câm-ı bâde
 Cihân âlâyişindan pâk u sâde

32 Bu ben bî-çâre vü üftâde miskîn
 Firâḳ-ı yâr ile maḥzûn u ġam-gîn

198 -  Müşteri yıldızı.
199 -  Zühre yıldızı.
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33 Oturup külbe-i aḥzânum içre
 Yanarken âteş-i sûzânum içre

34 Görüp bu ḥâlet-i bâġ u bahârı
 Başuma çıḳdı ol nâruñ buḫârı

35 Murâd itdüm idem seyr-i bevâdî
 Dil-i ġam-gîn ola kim bula şâdî

36 Seyâḥat ṣanʿatını pîşe ḳıldum
 Ser-â-ser gezmegi endîşe ḳıldum

37 Gezerken bî-ser ü pây fenâyı
 Görüp bir ḫoş maḳâm-ı dil-küşâyı

38 Görince ġam göñülden zâʾil oldı
 Dil-i dîvâne aña mâʾil oldı

39 Feraḥ bulur kişinüñ anda cânı
 Revâdur diseler firdevs-i s̠ânî

40 Metûn olmış anuñ dillerde nâmı
 Begendüm ġâyet ol zîbâ maḳâmı

41 Ne ḫoş şehr ol ki her câyı müzeyyen
 Benefşeyle gül ü nergisle sevsen

42 Ḥiṣâr itmiş iḥâṭa çevresini
 Ṣanasın hâle mâhuñ devresini
 
43(47a) Muḥîṭ olmış ḥiṣârı Baḥr-ı ʿUmmân
 Zihî ḳudret ki ḳılmış ṣunʿ-ı yezdân

44 Hevâ germ olsa ol sîmîn bedenler
 Semen-ten lâle-ḫad vechi ḥasenler

45 Ṣoyunup her biri ʿuryân olurlar
 Gören âşüfteler ḥayrân olurlar
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46 Düşüp deryâya her biri urur berḳ
 Gören bu ḥâli itmez ……….farḳ

47 Siyeh mebrez ḳuşanup her biri zû
 Bir olur gice gün aydın ḳarañû

48 Ṣu içre ditreşürler ṣanasın bîd
 Gören ṣanur ki düşmiş ṣuya ḫûrşîd

49 Çıḳar başdan şu kim anlara uya
 Bular şol mâla beñzer düşse ṣuya

50 Bularuñ her biri bir serv-i ḳâmet
 Ḳıyâma gelseler ḳopar ḳıyâmet

51 Egerçi bunlaruñ yoḳdur ḥisâbı
 Beyân olsa yazılmaz faṣl u bâbı

52 Velî bir ḳaç ser-âmed dil-rubâsın
 Güzellik burcı üzre meh-liḳâsın

53 Ḳılam resmiyle ismiyle beyânı
 Ḳıyâs olına bunlara ḳalanı

54 Velî noḳṣân olup maʿẕûr ola ʿayb
 Ġıyâbet noḳṭası idüp anı ġayb

55 Olan eksikligi tekmîl olına
 Ḫaṭâsı var ise tebdîl olına

56 Ḥuṣûṣan server-i serdâr-ı ḫûbân
 Memi Rûm oġlı mülk-i ḥüsne sulṭân

57 Nice ḳayṣerler anuñ bendesidür
 Melâḥat mülkine begler begidür

58 Yüzünde ḫâl200-ı Hindû-yı muʿanber
 ʿAcem içre Ḥabeş ṭıflına beñzer

200 -  Metinde ḥâl şeklinde yazılmıştır.
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59 Ṣadâ-yı ḥüsn-i irse n’ola Ḳâf’a
 Gözi âhû-yı Çîn’dür zülfi nâfe

60 Alursa ḫûblardan n’ola bâcı201

 Ṣaçınuñ her ḳılı Rûm’uñ ḫarâcı

61(47b) Biri Derbân-zâde Muṣṭafâ’dur
 Ne der-bân belki ol bir pâdişâdur

62 Yaşum saḳḳâ müjem cârûb olsun
 Cenâb-ı devletin silsün süpürsün

63 Yüzimi döndürem ḥâşa ṭapuñdan
 Peçâdan düşerem ḳavuş ḳıpırdan

64 Cemâlı nûrına cümle ḫalâyıḳ
 Oluban cân ile bî-çâre ʿâşıḳ

65 Ḳapusına sürüben cân ile yüz
 İşigin yaṣdanurlar gice gündüz

66 Birisi daḫı Düzdâroġlı Aḥmed
 Cemâl ü ḥüsn ile olmış müʾeyyed

67 Güneş-ṭalʿat melek-behcet ḳamer-ḫû
 Dehânı ḫoḳḳa vü dendânı lüʾlû

68 Egerçi ḥüsn ile olmış müsellem
 Velâkin Ehrimenler birle hem-dem

69 Olup her süfle nâ-dâna ḳarîn ol
 Melekdür dîve olmış hem-nişîn ol
 
70 Deyüp her bir sege yanında ulu
 İder seyr-i çemen ol çeşm-i âhû 

71 Biri daḫı Ḥaṣîrci-zâde Maḥmûd
 İdinsün dergehin ʿuşşâḳa maʿbûd

201 -  Metinde pâc şeklinde yazılmıştır.
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72 Şu kim ʿaşḳıyla ser-gerdân oldı
 Ḥaṣîra ṣarılup ʿuryân oldı

73 Olanlar cân ile anuñ esîri
 Döşenüp ṭopraġ örtünür ḥaṣîri

74 Libâs-ı zühd ü taḳvâdan ṣoyar ol
 Kişiyi ḳara çullara ḳoyar ol

75 Ne müşkil işdi aña ʿâşıḳ olmaḳ
 Bisâṭ-ı ḳurbetine lâyıḳ olmaḳ
 
76(48a) ʿ Ubeydullah biri bir ḳamer ruḫ
 Bulur yüzin görenler baḫt-ı ferruḫ

77 Gül-i nev-reste-i bâġ-ı leṭâfet
 Ruḫ-ı zîbâsı cennetden ʿalâmet

78 Olurdum muḳbil u maḳbûl-ı dergâh
 Ḳabûl itse beni ḳulluġa ol şâh

79 Ruḫı âyînesin ol nev-civânuñ
 Ḫudâ ṣaḳlaya girdinden cihânuñ

80 Zihî ṭâliʿ ki olup baḫt-ı yârı
 Kenâr ide o gül yüzlü nigârı

81 Birisi ʿilme ṭâlip nâmı Ṭurmış
 Cefâ vü nâz fennini bitürmiş

82 Ḳaçan kim iftitâḥ itse kelâma
 Revân irür kelâmından ʿiẓâma

83 Daḫı miṣbâḥ-ı dehri enver itmiş
 Kitâb-ı ʿizz ü nâzı ezber itmiş

84 Olup maḳṣûd-ı dil ol gül budâġı
 Merâm-ı cânum olmış vaṣl-ı bâġı
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85 Ḫudâ itsün anı ʿuşşâḳa hem-dem
 Budur telḫîṣ-i söz va’llâhu aʿlem202

86 Aġâ-zâde biri Maḥmûd Bâlî
 Ḥiṣâr-ı dilde ḥâkimdür ḫayâli

87 Bölük başı ṣaçı ḫâlı neferdür
 Ḥiṣâr-ı cân u dil aña maḳardur

88 Ḥiṣâr-ı cismüm olsa ger iki ḳat
 Yıḳar ṭop-ı cefâ ile ol âfet

89 Ne zîbâ pâdişehdür ol ḳamer-veş
 Ṭaḳınur ṣaġlı sollu tîr ü terkeş203

90 Urursa sîneme tîr-i saʿâdet
 Hezâr aḥsente204 bâzusına ḳuvvet

91(48b) Biri bir dil-rubâdur nâmı Dervîş
 Dil-i ʿuşşâḳa her demde urur rîş

92 Ṣaçı dervîşligine dâl olmış
 Niceler şevḳına abdâl olmış

93 Güneş yüzlü ışıḳdur ol ḳamer-veş
 Urur her dem dil-i ʿuşşâḳa âteş

94 Olup esrâr-ı ʿaşḳı ile ḥayrân
 Yatur dil ḫânḳâh-ı ġamda ʿuryân

95 Gözümden ḳanlu yaşlar idüp ırmaġ
 Yaḳayam nâr-ı ġamdan sîneme daġ

96 ʿAlî Bâlî biri bir ḫûb-çehre
 Yüzi nûrından alur mâh behre

97 Ser-âmed serveri dîvân-ı ḥüsnüñ
 Baş açıḳ yügrügi205 dîvân-ı ḥüsnüñ

 ’En iyi bilen Allah“ والله أعلم  - 202
203 -  Ok kılıfı
”.Güzel yaptın“ أحسنت  - 204
205 -  hızlı giden 
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98 Nice ḫûn-rîzdür gör ol nigârı
 Daḳınur ġamzelerden ẕü’l-fiḳârı

99 Ben anuñ dergehinde ḳanberîyem
 Kemîne kemterinüñ kemteriyem

100 Şu kim ḳurbân itmez cân u başı
 Yezîd olsun ebed merdûd u nâşı

101 N’ola âḫirde añlasa o dil-ber
 Yemek ṣoñundadur pâlûde-i ter

102 İlâhî her birisini be-nâm it
 Güzellik taḫtı üzre şâd-kâm it

103 Ḳamusın ber-murâd idüp müretteb
 Cihân âlâyişinden ṣaḳla yâ Rab

104 Olan ʿâşıḳlarına yâr eyle
 Buları ḥaşre deñlü var eyle

105 Göñül çün güft ü gûya yoḳ nihâyet
 Duʿâya başla ḫatm olsun ḥikâyet

106(49a)İlâhî bir żaʿîf ü bî-nevâyum
 Ṭapuñdan raḥmet umar bir gedâyum

107 Ṭutup dâmân-ı luṭfuñ pâdişâhum
 Ḳapuñdan dileyü geldüm günâhum

108 Beni maḥrûm itme yâ ilâhî
 Ki sensin cümlenüñ püşt ü penâhı

109 Gele şol dem ki ol rûz-i ḳıyâmet
 Günahlar ṣorılur bir bir tamâmet

110 Naẕar olına itdigüm günâha
 Olam lâyıḳ atalar ḳaʿr-ı çâha

111 Şefîʿ eyle rasûlüñ ben gedâya
 İrişdür ḳuluñı fevḳa’l-ʿulâya206

”Öteler ötesi, Allah’ın huzuru“ فوق العلى  - 206
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ḤARF-İ ELİF
1

Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1(49b) Nişânum bî-nişân idi [ki] olmazdan nişân peydâ
 Mekânum lâ-mekân idi degilken bu cihân peydâ

2 Nice Rüstemler olmışdur zebûnum ṣaḥn-ı maʿnâda
 Daḫı olmamış idi ṣûretâ tîr ü kemân peydâ

3 Benüm ol şâh-ı iḳlîm-i fenâ bu mülk-i fânîde
 Ne tîġ ü ne ʿâlem ẕâhir ne mâl ü ḫân-mân peydâ

4 Ben ıṭlâḳ ʿâleminde cennetu’llâh içre sâkindüm
 Degildi ʿâlem ü âdem daḫı bâġ-ı cinân peydâ

5 Kelâmu’llâh-ı nâṭıḳdur disem n’ola ben insâna
 K’anuñ nuṭḳında oldı cümle esrâr-ı nihân peydâ

6 Belâ bâzârı içre ḫâce-i derd olalı göñlüm
 Degişdi ʿaḳl ile ʿaşḳı ne sûd u ne ziyân peydâ

7 Tecellî eyledikçe Żaʿfiyâ ol nûr-ı yezdânî
 Olur bu mürde cismümde benüm bir tâze cân peydâ

2
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Ḳaçan peyveste ebrû olur ol ḳaşı kemân peydâ
 Yürekde ġamzesi zaḫminden olur hep nişân peydâ

2 Didiler geldi ḫaṭ ruḫsâr-ı dildâra didüm eyvâh
 Ecel irişdi oldı fitne-i âḫir zamân peydâ

3 Şu deñlü yandı cismüm âteş-i hecrüñ ile ey şemʿ
 Ten-i zârumdan aṣlâ ḳalmadı bir üstüḫân peydâ

4 Ṣaḳın zencîr-i zerrîn ile evren207 çekdiler ṣanma
 Benüm âhumdan oldı ejder-i âteş-feşân peydâ

5(50a) Cehennem kendü ḥâline ıṣınurdı muḳarrar bil
 Olaydı Żaʿfiyâ sînemdeki râz-ı nihân peydâ

207 -  Ejderhâ
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3
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Kimdür denilse kişver-i ḥüsn içre pâdişâ
 Ser-dâr u ser-firâz gözüm nûrı Muṣṭafâ

2 Ve’-ş-şems208 oḳur isem n’ola yüzüñe ey güneş
 Ve’l-leyli209 geldi zülfine alnuña ve’ḍ-ḍuḥâ210

3 Her mübtedi niçün ire dâmân-ı vaṣluña
 Ḳadd ile ḳâmet ile sen olduñ çü müntehâ

4 Rûz-ı ezelde çünki didüm ʿaşḳuña belâ211

 Gelsün ne deñlü olsa ġam u miḥnet ü belâ

5 Ṣorar isen teraḥḥüm idüp ḥâl-i Żaʿfi’yi
 Dîdâra ʿâşıḳ olıcı üftâdedür şehâ

4
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Ḥüsn ü leṭâfet ile melâḥatda müntehâ
 Cân-pâresi ki nâm ile Ṭâḳyeci Muṣṭafâ

2 Miḥnet ṭabancası yemeden ḳâlıp oldı dil
 Dükkân-ı ḥüsnin açalı ol yâr-ı bî-vefâ

3 Deldi dilimi âhla dil-dûz ġamzesi
 Bir kerre eylemez gözi ucıyla merḥabâ

4 Endâzeden ziyâde cefâyı idüp nigâr
 Miḳrâż-ı ġamla ṭoġradı baġrum yazıḳ baña

5 Ṭarz-ı ġazelde ḥâlümi taḥrîr ideyin
 Żaʿfî ola ki merḥamet ide baḳup aña

Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına yemin ederim” (Şems/91-1)“ والّشمس و ضحهى  - 208
Karanlığı ile etrafı bürüyüp örttüğü zaman geceye yemin ederim. (Leyl/92/1)“ والّيل إذا يغشى  - 209
Kuşluk vaktine yemin ederim” (Duhâ/93/1)“ والّضحى  - 210
 وإذ أخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذّريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنّا كّنا عن هذا  - 211

 ,Kıyamet gününde biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından“ غافلين
onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rab-
biniz değil miyim? Onlar da evet buna şahit olduk dediler. (A’raf/7-172)
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5
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Gel gel ey Mecnûn belâ râhında yoldaş ol baña
 Kâr-ı ʿaşḳı başa iltelüm ayaḳdaş ol baña

2 Yuyalum212 nâm ile şânından cihânuñ destimüz
 Gûşe-i mey-ḫânede bir yâr-ı ……….ol baña

3 Ḳalma cehl içre yüri üstâd-ı ʿaşḳa baş egüp
 Derd dersin oḳıyalum gel sebaḳdâş ol baña

4(50b) İdeyüm zerrîn ṭabaḳdan dür şâha nis̠âr
 Luṭf it ey çeşm-i cihân-bînüm güher-paş ol baña

5 Żaʿfiyem ḳaldum firâḳ-ı yâr ile oldum żaʿîf
 Ey gözüm yaşı şarâb u ey belâ aş ol baña

6
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Merve ḥaḳḳı ʿâşıḳa ḳıblem budur ʿayn-ı ṣafâ
 Kaʿbe-i kûyuñda saʿy idüp ḳıla cânın fedâ

2 Ġarḳa virüp gözlerüm yaşı vücûdum zevraḳın
 Dostlar gir-dâba düşdüm hey meded bir âşinâ

3 Sâye-i zülfüñde ḫoş geçmekdür aḳṣâ-yı murâd
 Vâr ümîdüm ola bu devlet başumda ey hümâ

4 Ṣanma müjgânum kenâr-ı dîdede bir bir ṭuran
 Kâkülünden mûylar kapdı bu çeşm-i kehribâ

5 Cevr ile sürme ḳapuñdan Żaʿfi-i bî-çâreyi
 Bir gedâdur ḳo cenâb-ı devlete itsün duʿâ

212 -  Yumak: Yıkamak
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7
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Teferrüc ḳılmaġa gül-zâra gâsüñ213 ey gül-i raʿnâ
 Ayaġuñ tozını sürme idine nergis-i şehlâ

2 Ḳılup pervâze kes̠ret gül-şeninden bülbül-i ṭabʿum
 İdindi menzilin ḳâf-ı ḳanâʿat nitekim ʿanḳâ

3 Dil-i mecnûna tîmar it lebüñ dâru’ş-şifâsından
 Ṭabîbüm dâne-i ḫâlüñ oluptur ḥabbetü’s-sevdâ214

4 Yüri ey sâde-dil bu naḳş-ı ʿâlemden ferâġat ḳıl
 Dilerseñ ola deyr-i ḳalbüñ içre ṣûret-i eşyâ

5 Gelürse ḫâṭıra aḥvâl-ı Żaʿfî ey ṣaçı Leylî
 Beyâbân-ı belâ-yı geşt idem Mecnûn-veş tenhâ

8
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Ol dil-rubâ ki ruḫları ve’ş-şemsi215 ve’ḍ-ḍuḥâ216

 Muştı ʿAlî’dür aña laḳap nâmı Muṣṭafâ

2 Pür-şîve pür-leṭâfet ü pür-tâze pür-uṣûl
 ʿAşıḳ kişi vü tîġ kişi vü yâr-ı pür-cefâ
 
3(51a) N’ola varursa kûyına dil-ḫasteler anuñ
 Bîmâr-ı ʿaşḳa lebleridür şerbet-i şifâ

4 Ḫulḳ-ı nesîmi ḫâṭır-ı pejmürdeye şifâ
 Râh-ı ġubârı dîde-i ʿuşşâḳa tûtiyâ

5 Olsam ḳabûl-ı ḥażreti ol şehr-yârımuñ
 Başum irürdi göge saʿâdetle Żaʿfiyâ

213 -  Taht
”.Siyah dane“ حّبة الّسودى  - 214
Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına yemin ederim” (Şems/91-1)“ والّشمس و ضحهى  - 215
Kuşluk vaktine yemin ederim” (Duhâ/93/1)“ والّضحى  - 216
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9
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1 Ey mâh-ruḫ u ḥûr-liḳâ dil-ber-i ġarrâ
 Şevḳuñla oluptur dil ü cân vâlih ü şeydâ

2 Sen ger çi perî-rûlar arasında meleksin
 Bî-diller arasında benüm bî-ser ü bî-pâ

3 Nuṭḳuñ işidelden dil ü cân buldı ḫayâtı
 Bir ʿÎsâ-nefessin n’ola nâmuñ ola Yaḥyâ

4 ʿAks-i müjeñ ey lâle-ruḫ u serv-i revânum
 Çeşmümde sifâl217 içre ḳaranfil gibi gûyâ

5 Kimdür dir isen Żaʿfî-i bî-çâre efendi
 Bir nâẓır-ı dîdâr olıcı ʿâşıḳ-ı rüsvâ

10
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Bir vefâsuz ḫûbdur dil-dârı ögretmeñ baña
 Cevri çoḳ maḥbûbdur dil-dârı ögretmeñ baña

2 Kîne-cû ẓâlimdürür her günde yüz biñ ḳan ider
 Hay ol inṣâfsuz ḫûn-ḫârı ögretmeñ baña

3 Ṭatlu cânum acıdupdur zehr ü ḳahr-ı hecr ile
 Eylemez dâd ol şeker-güftârı ögretmeñ baña

4 Ṭurfetü’l-ʿayn218 içre olur naḳd-ı cânı sîneden
 Ġamze-i dil-ber dinen ʿayyârı ögretmeñ baña

5 Żaʿfiyem bükdi belüm bâr-ı belâ vü derd ile
 Dostlar ol luṭfı yoḳ cevvârı ögretmeñ baña

217 -  Çanak, çömlek, çini gibi topraktan yapılmış şeyler.
”.Göz açıp kapayıncaya kadar“ طرفة العين  - 218
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11
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Utan Allâh’dan fikr eyle ḥâlüñ ey dil-i rüsvâ
 Nedendür bunca ẕillet yoḳ mıdur ẕâtuñda istiġnâ

2(51b) Denâʾet gösterüp aʿyân-ı dehre yüz ṣuyın dökdük
 Ḳanı bunca ferâġat gûşesinde ṭuttuġuñ meʾvâ

3 Büt itdün kendiñe dünyâyı yaʿnî büt-perest olduñ
 Revâ görmez bunı va’llâhi hergiz kâfir u tersâ

4 Ḳanâʿat yoġ imiş sende yoluñ pâk eyle gel ey dil
 Dirîġâ rûşen oldı ol yalandan itdügün daʿvâ

5 İdersin maḫlaṣuñ Żaʿfî ḳavî olmaḳ diler göñlüñ
 Zihî fehm ü zihî dâniş bunı ʿâḳıl dimez aṣlâ

12
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1 Ancaḳ olur yaraşur mihr ü vefâ ise şehâ
 Ġayriye luṭf u kerem ʿâşıḳ-ı miskîne cefâ

2 Ḳanda aḫşamladuñ ey dil219 bu gice ṣubḥa degin
 Ḳarañû olmış idi dûd-ı siyâhumla hevâ

3 Bizi ḥayretde ḳoyup zâviye-i miḥnetde
 Ṣoḥbet-i vaṣluña aġyâr ire bi’llâhi revâ

4 Buña kim ḳâʾil olur ey lebi şîrîn güzelüm
 Ben içem zehr-i belâ sen çekesen câm-ı ṣafâ

5 Ḳâʿbe-i ẕevḳ u ṣafâ ola saña menzil-geh
 Żâʿfi miskîne maḳâm ola beyâbân-ı belâ

219 -  Metinde dil’in üzerinde meh kelimesi de yazılmıştır.
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13
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Çıḳarsa göklere âhum yeridür ey melek-sîmâ
 İrişdi rûz-ı firḳat ḳalmadı dilde mecâl aṣlâ

2 Bulınmaz derd-i hicrânuñ devâsı çünki şerbetle
 Meger dâru’ş-şifâ-yı ġaybdan dermân ide Mevlâ

3 Kesilse başum u ḳanum dökülse tîġ-i miḥnetle
 Yoluñda ṣâdıḳum vallâhi şâhum dönmezem ḳaṭʿâ

4 Bu maḳṣûdum ola âḫir yoluña cân virmekden
 Murâdum senden ey dil-ber muḥabbetdür benüm maḥżâ

5 Eger aḥvâl-ı Żaʿfî’den ṣorarsan raḥm idüp bir kez
 Firâḳuñ aña yâr olmış gezer şûrîde vü şeydâ
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ḤARF-İ BÂ
14

Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1(52a) ʿAceb mi devr-i zülfüñde dökerse çeşm-i cân kevkeb
 Ki zîrâ ẓulmet-i şebde olur lâ-bud ʿayân kevkeb

2 Temâşâ-yı cemâlüñçün felek revzenler açmışdur
 Degildür âsmân üzre görinen her zaman kevkeb

3 Şeh-i iḳlîm-i ḥüsn olalı ol şûḫ-ı cihân-ârâ
 Dolanur dergehin her şeb olupdur pâs-bân kevkeb

4 Degildür necm-i s̠âḳib220 atılan her şeb benüm mâhum
 Nis̠âr-ı ḫâk-pâyuñçün olupdur zer-feşân kevkeb

5 Yaşum teskîn olur Żaʿfî ruḫ-ı dil-dârı gördükde
 Fürûġ-ı mihr-i enverden olur zîrâ nihân kevkeb

15
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Ruḫlaruñ sebʿu’l-mes̠ânî 221ṣûretüñ ümmü’l-kitâb222

 Aña yer yer ḫâl-i müşkînüñ oluptur …….223 Bâb

2 İñlese mıżrâb-ı tîrüñden n’ola cüsmüm nizâr
 Nâr-ı eşkümle belâ …………….224 olsa rebâb

3 Zâhid-i ḫûd-bîn ne var görmezse envâr-ı ruḫuñ
 Pertev-i dîdârdan maḥcûb olur ehl-i ḥicâb

4 Ḳonmaġa mîr-i ḫayâlüñ dîde bir ḫar-gâhıdur225

 Aña yer yer dostum müjgânlar olmışdur ṭanâb

O (Tarık Yıldızı) karanlığı delen yıldızdır.” (Târık/86-3)“ الّنجم الّثاقب  - 220
 And olsun ki biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve Kur’ân’ı“ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم  - 221
verdik. (Hicr/15-87)
 Kur’ân’ın bazı âyetleri muhkemdir ki bunlar Kitab’ın“ منه آيات محكمات هّن أّم الكتاب و أخر متشبهات  - 222
esasıdır. Diğerleri de müteşabihtir.” (Al-i İmran/3-7)
223 -  Metinde boş bırakılmıştır.
224 -  Metinde boş bırakılmıştır.
225 -  Otak
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5 Żaʿfiyâ farḳında yâruñ görinen mûy-ı siyâh
 Tâbiş-i ḫûrşîdden ḥıfẓ itmege itmiş seḥâb

16
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Ber-dâr olursa zülfüñe dil eyleme ʿaceb
 İrmez viṣâle pâdişehüm kimse bî-sebeb

2 Ruḫsâr-ı tâb-dârına irişmiş infiʿâl
 Beñzer ṭutdı dil-ber-i nâzik miyânı teb

3 Ey Mıṣr-ı ḥüsne şâh-ı kerem şâm-ı zülfüñi
 Virmeye rûz-ı Rûm’a olan sâkin-i Ḥaleb

4 Ḳoma raḳîbi kim ṭuta kûyuñda meskeni
 Ḥâfıẓ olur mı Kaʿbe’ye cânâ Ebû Leheb

5(52b) Cân virmek ile yâra irem dime Żaʿfiyâ
 Şol nesne kim muḥâl ola itme anı ṭaleb

17
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Gördüm oynar ḥüsn meydânında ol dil-dâr ṭop
 Başumı çevgân-ı ʿaşḳa eyledüm nâ-çâr ṭop

2 Kendüyi yerden yere urur ṣafâ vü ẕevḳden
 Alsa laʿb içün eline ol ḳamer-ruḫsâr ṭop

3 Pây-mâl olur ayaġı altına mânend-i ḫâk
 Dest-bûs-ı yâr iderse n’ola çâker-dâr ṭop

4 Yâ ilâhî göreyin olsun belâ çevgânına
 ʿArṣa-i endûh u ġam içre ser-i aġyâr ṭop

5 Olmasa çevgân-ı zülf-i dil-berüñ ser-geştesi
 Pes niçün eylerdi Żaʿfî bendesi efkâr ṭop
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18
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Şâhum nedür bu mülket ü mâl içün ıżṭırâb
 Yetmez mi tekyelenmege bu köhne âsyâb

2 Tâcuñ ḳapar senüñ de ṣaḳın işbu rûzgâr
 İgende şişme bâd-ı ġurûr ile çün ḥabâb

3 Şekk ü gümânı ṣafḥa-i dilden gidermeyen
 İrmez yaḳîne ẓann ile oḳursa biñ kitâb

4 Sâḳî ṣafâ-yı câm ile vir bize taṣfiye
 Dirler ki ṣâf ider göñül âyînesin şarâb

5 Terk it murâdı Żaʿfi-i bî-dil mürîd olup
 Olmaḳ dilerseñ iki cihân içre kâm-yâb

19
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Dâr-ı dünyâ bir meşaḳḳat-ḫânedür hem pür-teʿab
 Râḥat olmaz kimse hergiz bilmezem nedür sebeb

2 Kâm-kâr oldı mı kimse kâm-kârâ bilmezem
 Yâ benüm bu miḥnet-âbâd içre ancaḳ bî-edeb

3 Bu idi Ḥaḳ’dan murâdum âḫiri buldum velî
 Dirligümde n’ideyüm olmadı baña bu ṭarab

4(53a) Eyledüm itdüm dürüşdüm226 gice gündüz ṣubḥ u şâm
 Geldi ammâ istegüm ben gitdüm illâ pür-kürab

5 Mıṣr’a geldükde Muḥammed târiḫin Żaʿfî didi
 Ol ʿazîz-i mülk-i Mıṣr u ḥâkim-i şehr-i Ḥaleb 

226 -  Bir işi sürdürmek ve o işin olması için çabalamak.
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ḤARF-İ TÂ
20

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Ey ḳaşuñla kirpigüñ ṣaçuñ ḥurûf-ı muḥkemât
 Ruḫlaruñ âyât-ı Ḥaḳ’dur kim oluptur beyyinât

2 Noḳṭa-i ḫâlüñdürür ve’n-necm227 ü alnuñ ve’l-ḳamer228

 İstivânuñ sırrıdur Ḳurʾân’daki fe’l-fâriḳât229

3 Sendedür maḥmûl-ı ḥâṣıl oluban maḥmal kitâb
 Anuñ içün geldi şânuñda senüñ ve’l-ḫâmilât 230

 
4 Başdan ayaġa kelâmu’llâh’suñ ey nûr-ı Ḥaḳ
 Kim nizâʿ eyler cemâlüñ âyet-i ve’n-nâziʿât231

5 Sensin ol ʿÎsâ ki ṭoġdı mâderinden bî-peder
 Diñle bu maʿnâyı tâ ḥall ola saña müşkilât

6 Ben ne yüzden diyemem ruḫsâruña levḥ-i mübîn
 Sende bulındı mufaṣṣal çünki işbu mücmelât

7 Âsitân-ı pîre teslîm olalıdan Żaʿfiyâ
 Ḥamdülillâh kim degil eksik göñülden vâridât

Battığı zaman yıldıza and olsun.” (Necm/53-1)“ والّنجم إذا هوى  - 227
Güneşi takip ettiğinde aya yemin ederim.” (Şems/91-2“ والقمى إذا تليها  - 228
“ Hak ile batılı birbirinden iyice ayırt edenlere yemeni ederim.” Murselât/77/4“ فالفارقات فرقا  - 229
Yükünü yüklenenlere yemin and olsun”(Zâriyât/51/2)“ فالحامالت وقرا  - 230
Söküp çıkaranlara and olsun.” (Nâzi’ât/79/1)“ والّنازعات غرقا  - 231
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21
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Ser-â-ser gül-şen-i dehrüñ dilâ ẕevḳını sürdüñ ṭut
 Temâşâ-gâh-ı ʿâlemde ne kim var ise gördüñ ṭut

2 Olup fermân-berüñ maḫlûḳ-ı ʿâlem ḳâf-ı ḳudretde
 Süleymân bâr-gâhını hevâ üstine ḳurduñ ṭut

3 Bu ʿâlem geşt-zârın hiçe ṣay bir ḥabbeye alma
 Ne ḥâṣıl ser-be-ser ṣaḥrâ-yı ʿâlem cümle yurdun ṭut

4 Kemân-ı ʿaşḳı meydân-ı maḥabbetden çeküp ey dil
 Murâduñ tîri ile ṭabla-i maḳṣûdı urduñ ṭut

5 Zebûn idüp seni ḫâke ṣalar merd-i ecel Żaʿfî
(53b) Maḥabbet ʿarṣasında pençe-i Mecnûn-ı burduñ232 tuṭ

22
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1 Yüri ey nâme selâmum benüm ol yâra ilet
 ʿAndelîbüñ ḫaberin yaʿni ki gül-zâra ilet

2 Dest-bûs idüp ayaġına yüzüñ sür evvel
 Varını bendenüñ ol mîr-i cihân-dâra ilet

3 Gördügüñ gibi benüm ḥâlümi şerḥ eyle aña
 ʿArż-ı ḥâlüm meded ol ḥażret-i ḫünkâra ilet

4 Ḥasret-i ġamzeleri sînede râḥat ḳomadı
 Şerḥ it aḥvâlümi ol gözleri ḫûn-ḫâre ilet

5 Dil-i bî-çâre-i Żaʿfî’den eger ṣorsa ḫaber
 Oḳı bir bir varaḳın râzını dil-dâra ilet

232 -  Bükmek

|145|



ḤARF-İ S̠Â
23

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Kâkül-i cânân elinden el-ġiyâs̠
 Âh ol s̠uʿbân elinden el-ġiyâs̠

2 Yaş yerine her gice ḳan aġlarum
 Ol lebi mercân elinden el-ġiyâs̠

3 Gördügi şemʿüñ olur pervânesi
 Bu dil-i sûzân elinden el-ġiyâs̠

4 Raḥm ḳılmaz eylerem âh-ı hezâr
 Ol gül-i ḫandân elinden el-ġiyâs̠

5 Żaʿfiyâ dil mülkini yaġmaladı
 Ẓulmi çoḳ sulṭân elinden el-ġiyâs̠

24
Mefâʿilün feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1 Melâlet-i dile hicrân ġamı olur bâʿis̠
 Niteki şâdıma vuṣlat demi olur bâʿis̠

2 Ṣafâ-yı ḫâṭır-ı maḥzûna külbe-i ġamda
 O râḥat-ı dil ü cân maḳdemi olur bâʿis̠
 
3 Belâ vü derd ü ʿinâdan ḫalâṣ-ı ʿuşşâḳ
 Ẕarîf-i yâr ile cân ʿâlemi olur bâʿis̠

4(54a) Yayılmaḳ olsa müyesser eger ḫarâbe-i ten
 Ġubâr-ı cism ile çeşmüm nemi olur bâʿis̠

5 Şifâya irmege bâlin-i ġamda Żaʿfî-i zâr
 Ṭabîb-i ḫaste dili merhemi olur bâʿis̠
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ḤARFİ CÎM
25

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Dostlar dil-dâr ile aġyâr-ı yâr olmaḳ ne güç
 Ġonca-i nev-restenüñ yanında ḫâr olmaḳ ne güç

2 Bezm-i ġamda ben belâ peymânesin nûş eyleyem
 Sen ferâġat gül-şeninde kâse-dâr olmaḳ ne güç

3 Menʿ ider zülfüñ temâşâyı cemâlüñden beni
 Hey dirîġâ Kaʿbe etrâfında mâr olmaḳ ne güç

4 Ey ecel bi’llâhi luṭfuñdan meded eyle ḫalâṣ
 Bu belâ ile kişi ʿâlemde var olmaḳ ne güç

5 Ṣadra geçüp her denî ʿizzet serîrinde ola
 Żaʿfi-i bî-dil ayaḳda ḫâr u zâr olmaḳ ne güç

26
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1233  Fenâ fi’llâh’a saʿy eyle göñül ḳayd-ı bedenden geç
 Baña nâmûs u ʿârı añma luṭf ile geçenden geç234

2 Eger cânâna vâṣıl olmaḳ istersen bu dünyâda
 Vücûduñ mülkini vîrân idüp iḳlîm-i tenden geç235

3 Şarâb-ı ʿaşḳ ile ṣâfî-dil olmaḳ istesen ṣûfî
 Enâniyyet ḫumârın defʿ idüp ân ile menden geç236

4 Dilâ merd ol ṣaḳın aldanma naḳşına bu dünyânuñ
 Tecerrüd ḳaṣd idüp ʿÎsâ gibi bu ḳoca zenden geç

5 Ṣaḳın aldanma Żaʿfî cennetüñ bâġ u bahârına
 Murâduñ vaṣl-ı yâr olsun temâşâ-yı çemenden geç
233 - 26 DTC Muz Özak I-761, vr.16a
234 -  1b nâmûs u ʿârı] nâmûsı ʿârı
235 -  2b iḳlîm-i tenden] iḳlîm ü tenden
236 -  3b ân] mâ
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27
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Pâdişâhum ḫâk-i pâyuñ olsa ger başumda tâc
 Ḳul …….. gösterür hem şâh-ı dehre iḥtiyâc

2(54b) Germdür pâzâr-ı ʿaşḳuñda ʿazîzüm müşterî
 Ṣata gör şimdi metâʿ-ı ʿaşḳuñı buldı revâc

3 ʿÂrıżuñ âbîne meyl itse n’ola cân u göñül
 Dostum dîvâneler âb ile eyler imtizâc

4 Cevr ṭaşıyla ṣayal’dan göñlüm olmadı dürüst
 Nitekim seng-i ḥavâdis̠le şikest olsa zücâc

5 Ḫastedür bî-çâre Żaʿfî genc-i miḥnetde yetiş
 Ey ṭabîbüm leblerüñden ġayriden olmaz ʿilâc

28
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Çanḳa çanḳa ṣalınur meh-pâreler gördüñ mi hîç
 Gûşe gûşe egleşür âvâreler gördüñ mi hîç

2 Başḳa başḳa başına her biri bir serv-i sehî
 Ḳâmet-i âzâdıla seyyâreler gördüñ mi hîç

3 Ṭurfetu’l-ʿayn237 içre naḳd-ı cânı alur sîneden
 Mülk-i dil yaġmacısı ʿayyâreler gördüñ mi hîç

4 Teşnelikden şerbet-i vaṣlına yâruñ cân virür
 Câm-ı hicrân nûş ider bî-çâreler gördüñ mi hîç

5 Żaʿfi-i bî-dil gibi olur mı hergiz bî-nevâ
 Ḳara yaşum gibi baḫtı ḳaralar gördüñ mi hîç

”.Göz açıp kapayıncaya kadar“ طرفة العين  - 237
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ḤARF-İ ḤÂ
29

Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1 Ṭoġuban burc-ı şerefden yine ḫûrşîd-i felâḥ
 Geldi ser-vaḳtüme ol yâr-ı ḳamer-çehre ṣabâḥ

2 Ṣunalı câm-ı ṣafâ ṣâḳi-i bezm-i ezelî
 Ḳalmadı dilde ebed tevbe vü zühd ile ṣalâḥ

3 Dâne-i miḥnete aldandı düşüp dâr-ı ġama
 Olalı murġ-ı dile derd ü belâ iki cenâḥ

4 ʿAşḳ-ı yâr ile ezel çünki sen ülfet itdüñ
 Ey göñül saña müyesser ola mı hîç felâḥ

5 Ola ki üstümüze fetḥ ola ebvâb-ı fütûḥ
(55a) Żaʿfiyâ cân u göñülden diyelüm yâ Fettâḥ

ḤARF-İ ḪÂ
30

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Bezm-i ġamda kâm-ı dil olsa n’ola mâdâm telḫ
 Ol leb-i ……..baña gelür eyyâm telḫ

2 Acılıḳlar eylese nâ-püḫte zâhid ġam degil
 Bu mes̠el meşhûrdur elbette olur ḫâm telḫ

3 Leblerüñ üstinde ʿaks-i dîde-i aġyâr-ı dûn
 Beñz er ol ḥelvâya kim anda ola bâdâm-ı telḫ

4 Şevḳe gelse n’ola dil düşnâm-ı laʿl-i yârdan
 Artuḳ olur ḥâleti olsa mey-i gül-fâm telḫ

5 Ol leb-i şeker-şikenden ayru Żaʿfî derd-mend
 Zehr-i ḳâtil olsun icdiyse eger bir câm-ı telḫ

|149|



ḤARF-I DÂL
31

Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Ḫûbâna server olsa n’ola ḥüsn ile Ḳubâd
 Kim her naẓarda anda melâḥat olur ziyâd

2 ʿUşşâḳa kûy-ı bâġ-ı cinândur didükleri
 Ḥaḳdur bu sözde eylemegil zâhidâ ʿinâd

3 Çoḳlar geçer zamâne vü bâḳî degil zamân
 İtme binâ-yı ḥüsne efendüm sen iʿtimâd

4 Göge ṣavurdı bâd-ı maḥabbet külüm dirîġ
 ʿAşḳ âteşini ṣaḳlamaġa ḳalmadı remâd

5 Ḫâl-ı siyâhı lebleri üstinde Żaʿfiyâ
 Ḳondı cemâl altına ṣan noḳṭa-i murâd

32
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Rişte-i zülfüñle ey Yûsuf-cemâlüm ḳıl meded
 Ḳaldı dil çâh-ı zeneḫdânuñda maḥbûs-ı ebed

2 Seyl-i eslem cisr-i ḥüsnüñ çoḳdan eylerdi ḫarâb
 Aña yer yer dostum müjgânlar olmasa sed

3(55b) Ḳorḳmazam hicrân ile ölmekden ammâ ḳorḳum ol
 Derd-i yâra doymaduñ deyü murâdum ide red

4 Ṣanmañuz ebr-i siyeh pîr-i felek ṭutar niḳâb
 Gürlemekden ol mehin çeşmine irişmüş ramed

5 Ḫacletinden ḳalmaya gülde ṭarâvetden es̠er
 Seyr içün gül-zâra çıḳsa Żaʿfiyâ ol lâle-ḫad

|150|



33

1 Firḳat beni helâk itdi
 Meded hey Allâhum meded
 Yaḳdı vücûdum ḫâk itdi
 Meded hey Allâhum meded

2 ʿAşḳ âteşi yaḳdı teni
 Bulamaz oldum ben beni
 Hep beklerem dün ü güni
 Meded hey Allâhum meded

3 Ol ṭabîb-i dil gelmedi
 Derdime dermân ḳılmadı
 Dükendi ṣabrum ḳalmadı
 Meded hey Allâhum meded

4 Gördüm aġyârı yâr ile
 oldı yüregüm nâr ile
 Âh idüp direm zâr ile
 Meded hey Allâhum meded

5 Żaʿfiyem ḳaldum dem-beste
 ʿAşḳ zencîri ile beste
 Oldum âşüfte dil-ḫaste
 Meded hey Allâhum meded

34
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1 Elâ ey âf-tâb-ı burc-ı maḳṣûd
 Ruḫı verd-i melâḥat yaʿnî Maḥmûd

2 Ḳaşuñ miḥrâbı ḥaḳḳı hây-ı ḳıblem
 Cemâlüñ ḳıblesi ʿuşşâḳa maʿbûd

3 Ruḫuñ ṣafḥında gördüm dâl-ı zülfüñ
 Bi ḥamdi’llâh ki nâlem oldı maḳṣûd
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4 Görinen ebr ṣanma âsmâna
 İrişdi nâr-ı âhumdân çıḳan dûd

5 Ḳulundur Żaʿfi-i miskîn efendi
 Degil lâyıḳ idesen anı merdûd

35
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Ey meh-i nâ-mihrbân geyseñ libâs-ı lâciverd
 İrgürürler tîr-i âhı âsmâna ehl-i derd

2(56a) Sîne bâġın seyre gel ey bülbül-i bâġ-ı İrem
 Şerḥalar oldı elifler dâġ-ı sînem oldı derd

3 ʿAskerümdür miḥnet ü endûh u ġam âhum ʿâlem
 Şâh-ı ʿaşḳam bâr-gâhumdur bu ṭâḳ-ı lâciverd

4 Pâs-bân olduġıçün kûyuñda ey mihr-i münîr
 Her seḥer ḫûrşîd eyler cünd şâhıyla neberd

5 Sînesin idüp siper şimşîrüñe ey bî-vefâ
 ʿArṣa-i ʿaşḳuñda Żaʿfî eyledi daʿvâ-yı merd

36
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1 Eşigüñ ṭaşıdur ʿuşşâḳa maʿbed
 Benüm ḳıblem benüm Kaʿbem Muḥammed

2 Baş aldı ruḫlarıña zülf ü ḳaşuñ
 İkisin daḫı olmışken ser-âmed

3 Dil-i bîmâr ölmişken dirilmek
 Mesîḥâ-yı lebüñdendür mücerred

4 Geçerkeñ ḳâf-ı ḥüsn içre perîler
 Ḳıyâma gelse bir dem ol elif-ḳad

5 Nidür maḳṣûd idüp câh-ı saʿâdet
 Ḳapuñdur Żaʿfi’ye aʿlâ-yı maḳṣad
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37
Mefʿûlü fâʿilâtün mefʿûlü fâʿilâtün

1  Ey ḫüsrev-i zamân u şîrîn dehânum Aḥmed
 Bâġ-ı melâmet içre serv-i revânum Aḥmed

2  Tîr-i belâya çünkim sînem nişâne oldı
 At ġamzen oḳlarını ebrû-kemânum Aḥmed

3  Her gice şemʿ-i meclis yanar saña firâḳum
 Keşf ola idi ġâlib sûz-ı nihânum Aḥmed

4  Derdüñle ben zaʿîfi pîr-i naḥîf ḳılduñ
 Pîr olasan göreyem ey nev-civânum Aḥmed

5  Żaʿfî ḳuluñ cevâbın luṭf ile istimâʿ it
 Râm olma her denîye şâh-ı cihânum Aḥmed
 

38
Mefʿûlü fâʿilâtün mefʿûlü fâʿilâtün

1(56b) Meydân-ı ḥüsn içinde ḫoş pehlevândur Aḥmed
 İḳlîm-i cân u dilde şâh-ı cihândur Aḥmed 

2  Nev-reste serv-i ḳâmet dil gül-şeni nihâlı
 Bâġ-ı leṭâfet içre serv-i revândur Aḥmed

3  Pîr eyledi cefâdan ben nâ-tüvânı ammâ
 Pîr olacaḳ güzeldür tâze civândur Aḥmed

4  Taʿlîm olur perîsüñ andan kitâb-ı ḥüsni
 Pür-şîve pür-ẓarâfet şûḫ-ı zamândur Aḥmed

5  Ḳaddüm hilâl iderse dil-ber cefâ yükiyle
 Żaʿfî n’ola revâdur ebrû-kemândur Aḥmed
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39
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ey cemâlüñ nûrına nisbet ezel ʿayn-ı ebed
 Oldı bu maʿnâya şâhid ḳul huve’llâhu eḥad 238

2  Şân-ı pâkuñdur münezzeh ẕât-ı pâkuñdur ḳadîm
 Hem ḳadîm u hem münezzeh sensin Allâhu’ṣ-ṣamed239

3 Lem yelid lem yûled240 olmışdur ṣıfâtı ẕâtuñuñ
 Anuñ içün lem yekün oldı lehü kufven eḥad241

4 Maẓhar-ı esmâdur Âdem sen de Âdem oġlısın
 Bil nedür esmâ-ı küllî olasın ḫayru’l-veled

5 Âdemüñ şânında çünki Ḥaḳ didi ……..
 Nefḫa-i rûḥ-ı ilâhîden şeref buldı cesed

6 İrmek istersen ṣarîm242-i vaḥdete Żaʿfî eger
 Eksik olmasun dilüñden dâʾima ẕikr-i eḥad

De ki: O, Allah birdir.” (İhlâs/112-1)“ قل هو الله أحد  - 238
Allah sameddir.” (İhlâs/112-2)“ الله الّصمد  - 239
O doğurmamış ve doğmamıştır.” (İhlâs/112-3)“ لم يلد ولم يولد  - 240
Onun hiçbir dengi yoktur.” (İhlâs/112-4)“ ولم يكن له كفوا احد  - 241
242 -  Keskinlik

|154|



ḤARF-İ RÂ
40

1 Biz ezelden dîvâneyüz
 Bize Gülşenîler dirler
 ʿAşḳ meyinden mestâneyüz
 Bize Gülşenîler dirler

2 ʿAyn ile idüp şühûdı
 Ḳılaruz Ḥaḳḳ’a sücûdı
 Biz bir bilürüz vücûdı
 Bize Gülşenîler dirler

3 Şeyḫ İbrâhîm’dür pîrümüz
 Biñ ile birdür birümüz
 Kimse añlamaz sözümüz
 Bize Gülşenîler dirler

4(57a) Biz câna başa ḳalmazuz
 Birden ġayrısın bilmezüz
 Kimseye münkir olmazuz
 Bize Gülşenîler dirler

5 Pîrümüz oldı Gülşenî
 Anuñ pîridür Rûşenî
 Terk eyledük mâ u meni
 Bize Gülşenîler dirler

6 Bizüm gizlidür yolımuz
 Ṣaġ ile birdür ṣolumuz
 Seyyid Yaḥyâ’dur ulumuz
 Bize Gülşenîler dirler
 
7 Şeyḫ Aḥmedüñ kemteriyüz
 ʿAşḳ ehlinüñ mehteriyüz
 Biz sözümüzüñ eriyüz
 Bize Gülşenîler dirler
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41
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Semâʿ u nefḥası erbâb-ı ʿaşḳuñ ḫoşca ḫâletdür
 Anı ẕevḳ itmemek bi’llâhi zâhid ḫoş cehâletdür

2 Degildür kâr-ı beyhûde fiġân u nâle-i ʿuşşâḳ
 Maḥabbet kârınuñ taḥṣîline bu özge âletdür

3 Ṭarîḳ-ı ehl-i Ḥaḳḳ’ı ṣanuban bâṭıl çevirmek yüz
 Benüm añladuġum budur ki ġâyetde baṭâletdür

4 Cihânuñ şevḳına şâd olma ġam çekme melâletden
 Ki ḥâl-i âdemî gâh şâdi vü gâhî melâletdür

5 Bütün ʿâlem yarım çöbce görinür çeşm-i ʿuşşâḳa
 Bi-ḥamdillâh ki ʿaşḳ ehline Żaʿfî bu celâletdür

42
Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1 Dile cevr ü cefâ mı eksik olur
 Mübtelâya belâ mı eksik olur

2 Âf-tâbum igende germ olma
 Bize bir meh-liḳâ mı eksik olur

3 N’ola geçdiyse dünyadan Mecnûn
 Dehre bir bî-nevâ mı eksik olur

4 Diñmese ṭan mı gözlerüm yaşı
 ʿAşıḳa mâcerâ mı eksik olur

5 Çekme dil-ber ġamını ey Żaʿfî
 Saña hîç dil-rubâ mı eksik olur
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43
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1(57b) Aġzuñ var iken ġonce-i ḫandânı n’idürler
 Ḳaddüñ var iken serv-i ḫirâmânı n’idürler

2 Zülfüñle ḫaṭuñ var iken ey serv-i ser-efrâz
 Gül-şende ʿacep sünbül ü reyḥânı n’idürler

3 Mestâne gözüñ zaḫmı ile ḫaste olanlar
 Ülfet ṭutuban derdle dermânı n’idürler

4 Deyüñ zâhide kim meclis-i ʿirfâna ḳarışma
 Dânâlar arasında o nâ-dânı n’idürler

5 Żaʿfî var iken gül-şen-i şiʿr içre nevâ-sâz
 Bâġ içre ʿaceb murġ-ı ḫoş-elḥânı n’idürler

44
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Âsitânından ḳaçan şeh-zâde-i devrân çıḳar
 Gûyiyâ burc-ı felekden bir meh-i tâbân çıḳar
 
2 Her ḳaçan çıḳsa şikâra şevket ü ḥaşmet ile
 Heybet ü temkîn ile ṣan Rüstem-i destân çıḳar

3 ʿAzm-i rezm itmek diler ol Ḫüsrev-i Dârâ-ḥaşem
 Bendeler iḳbâla gelsün Ḥażret-i Sulṭân çıḳar

4 Ḥüsn-i ḫulḳıyla cihânı doylar243 ol Yûsuf-cemâl
 Cemʿ oluñ dervîşler kim şâhid-i iḥsân çıḳar

5 Gel meded baḫt-ı bed-eḫterden şikâyet vaḳtidür
 Żaʿfiyâ Sulṭân Selîm ibn-i Süleymân Ḫân çıḳar

243 -  Ziyafet vermek, yedirip içirmek.

|157|



45
Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1 Seveseñ yâr-ı bî vefâ niçe bir
 Çekeseñ miḥnet ü belâ niçe bir

2 İtme her bir civâna gül hevesi
 Pîr olduñ göñül hevâ niçe bir

3 Beni ayaḳda ḳoyup iki gözüm
 İdesen yâra merḥabâ niçe bir

4 Âb-kem şîve ise ancaḳ olur
 Bize bu cevr ü bu cefâ niçe bir

5 Żaʿfi bîgâne ʿadd idüp beni yâr
(58a) Ola aġyâra âşinâ niçe bir

46
Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1 Kimi şems ü kimi ḳamer didiler
 Ruḫlaruñ çün göre neler didiler

2 Yoḳ yere ḳîl ü ḳâl idüp efvâh
 İnce bilüñ ḳocar geçer didiler

3 Ṣorduġum ġayb ḳıbleme bi’llâh
 Cana bir bûseñi deger didiler

4 Tûtiyâdur didükde ḫâk-i rehüñ
 Ancaḳ olur zihî naẓar didiler

5 Ḫâk-i pâyüñ ḥaḳın yitürmediler
 Ḥaḳ budur mâye-i baṣar didiler

6 Lebüñe laʿli itdiler teşbîh
 Dürr-i dendânuña güher didiler

7 Şâma beñzetdiler ṣaçuñ ey meh
 Ruḫlaruñ anıcak seḥer didiler

8 Seg raḳîbuñ mı ey gözi âhû
 Avlayup ḫayli muʿteber didiler
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9 Żaʿfiyâ şiʿrümi görenler hep
 Beñzüme mübdiʿü’ṣ-ṣuver didiler

47
Mefâʿilün feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1 İmâm-ı râh ki oldur diyâr-ı ḥüsne emîr
 Şikeste bestesiyem boynı baġlu bende esîr

2 Nem ola sîm-i sirişkimden özge lâyıḳ aña
 Kemîne bendesiyem tuḥfetu’l-faḳîr ḥaḳîr

3 Viṣâla bu dil-i bî-çâre olmadı ḳaldı
 Ne çâre ne’yleyeyem bilmezem nedür tedbîr

4 İrişdi âḫire ʿömrüm cefâya ġâyet yoḳ
 Civân iken beni ol nev-civân eyledi pîr

5 Zihî cemâl ü kemâl u zihî ḫaceste ḫiṣâl
 Görince sevmişem ol şâhı Żaʿfiyâ bu faḳîr

48
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1(58b) Çarḫ kim geh tâc-ı Ḫüsrev geh külâh-ı Cem ḳapar
 Mâr-ı merdüm-ḫârdur kim dem gelüp âdem ḳapar

2 Cevr ü luṭf ümîdini gördüñ mi ol şûḫuñ dilâ
 Kim seni gördükde ruḫsârın hem açar hem ḳapar

3 Göricek rûyuñda rûyum n’ola ter düşse gözüm
 Merdüm-i ṣâfî-naẓar zîrâ bulutdan nem ḳapar

4 Her kişi dil murġını ḳapdırdı bir sevdâya lîk
 Bu hevâ-yı göñlüm ammâ perçem-i pür-ḫam ḳapar

5 Renc engüştiyle dest-i şiʿrüm ey Żaʿfî benüm
 Nâ-sezâ-yı ehl-i naẓmuñ aġzını muḥkem ḳapar

49
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Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1 Lebüñden câm içüp sermest olanlar
 Olardur ḥaşre deñlü hest olanlar

2 Dimez el arḳası yerde raḳîbe
 Senüñle sâḳiyâ hem-dest olanlar

3 Muḳayyed görinür muḳliḳdür ammâ
 Nigâruñ zülfine peyvest olanlar

4 Elinde baş ṭutar ayaḳ yerine
 Maḥabbet bâdesinden mest olanlar

5 İrişmez menzil-i aʿlâya Żaʿfî
 Ḳalur alçaḳda âḫir pest olanlar
 

50
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Dil âteş-i firâḳ ile büryân olup gider
 Bezm-i belâda ney gibi nâlân olup gider

2 Bulmaḳ müyesser olmadı genc-i maḥabbeti
 Mülk-i vücûdum arada vîrân olup gider

3 Göz yaşını egerçi aḳıtdum ayaġına
 Meyl itmedi o serv ḫirâmân olup gider

4 Gitdükçe çıḳdı başuma sevdâ-yı ʿaşḳ-ı yâr
 Dil varduġunca ʿâleme destân olup gider

5 Gün geldigince ol yüzi ḫûrşîd Żaʿfiyâ
(59a) Ḥüsn âsmânına meh-i tâbân olup gider
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51
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Ḳaṣr-ı felek ki râḥat-ı pür şûr u bîmdür
 Aldanmayuñ ṣafâsına ʿaḳl-ı selîmdür

2 Dâl eyleyen elif ḳadümi ṣad belâ ile
 Ol aġzı mîm ü ḳaşları nûn zülfi cîmdür

3 Oḳ gibi ṭoġrısı bu ki ey ḳaşı yâ senüñ
 Tîr-i müjenle ṭabla-i sînem dü-nîmdür

4 İden şikeste sünbül-i bâġ-ı zamânede
 Yâruñ ruḫunda ṭurre-i ʿanber şemîmdür

5 Dûr olalı ṭapuñdan eyâ cevri çoḳ güzel
 Kûy-ı belâda Żaʿfi-i bî-dil muḳîmdur

52
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Şu kim ʿaşḳ ile bînâ olmadı ʿâlemde aʿmâdur
 Egerçi müfti-i aʿlâ daḫı olursa ednâdur

2 Ṭoludur Ḥaḳ ile ʿâlem gözüñden perdeyi ḳaldur
 Naẓar ḳıl naḳş-ı kevnine ki hep mirʾât-ı Mevlâ’dur

3 Nice ṣayd eylesün şeh-bâz-ı ʿaşḳı her denî ey dil
 Ṭutılmaz dâm-ı tezvîr ile ol bir murġ-ı dânâdur

4 Tecellî-i cemâl-i Ḥaḳ idi şeydâ iden Ḳays’ı
 Ṣaḳın ṣanmañ ki maṭlûbı ânuñ dîdâr-ı Leylâ’dur

5 Dilüñde ḳâl var Żaʿfî velî sîneñde ḥâlüñ yoḳ
 Maḥabbetden dem urduñ gerçi ammâ ḳurı daʿvâdur
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Aḳan seyl-i sirişküm baḥr-ı ʿaşḳ-ı bî-gerânıdur
 Tenüm fülk-i belâ vü dûd-ı âhum bâd-bânıdur244

2 ʿAcep mi ḳomasam elden ayaġı zâhidâ bir dem
 Civânlıḳ ʿâlemi gül devri şeydâlıḳ zamânıdur
 
3 Eger bâlîn-i râḥat ister isen deyr-i ʿâlemde
 Hele ben bildigüm pîr-i muġânuñ âsitânıdur

4 Ben ol Mecnûn-ı derdem ʿâşıḳem dîdâr-ı Leylâ’ya
 Başumda mûlarum murġ-ı maḥabbet âşiyânıdur

5(59b) Saḳın dil baġlama dünyâ-yı dûna Żaʿfi-i bî-dil
 Cihânuñ devleti bâḳî degildür cümle fânîdür

54
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Zen-i dünyâya dil viren ʿacep maġbûn olmışdur
 Ebed ḳurtulmadı ġamdan ḳatı maḥzûn olmışdur

2 Şu kim Leylâ-yı dehre baġlayup dil ʿâşıḳ olmışdur
 Hele ben bildigüm budur ki ol Mecnûn olmışdur

3 Ḫülâṣa bulmadı çâre dil-i dîvânemüz yâ Rab
 Ki yâruñ târ-ı zülfünden ʿaceb meftûn olmışdur

4 Ḫayâl-i laʿl-i mey-gûnuñla çeşmüm ḳan döker her dem
 Teraḥḥüm luṭfın eyle kim dilüm pür-ḫûn olmışdur

5 N’ola ḥâlüm görüp deryâlar açarsa benüm Żaʿfî
 Gözüm şol deñlü yaşlar dökdi kim Ceyḥûn olmışdur

244 -  Yelken
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55
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Libâs-ı fâḫir u sincâb-ı şâhîden ʿabâ yegdür
 Serîr-i ṭâḳ-ı ʿizzetden dilâ kûy-ı fenâ yegdür

2 Muṣaffâ itmege âyîne-i ḳalbi küdûretden
 Şarâb-ı nâb ile pür-nur olan câm-ı ṣafâ yegdür

3 Ne lâzım geşt-zâr-ı çarḫa varup ḫûşe-çîn olmaḳ
 Ferâġat gûşesinde derd-yâb olmaḳ ġaden yegdür

4 Baña ʿarż eyleme seccâde zâhid künc-i mescidde
 Benimçün gûşe-i mey-ḫânede bir bûryâ yegdür

5 Şeb-i miḥnetde rûşen itmege ġam ḫânesin Żaʿfî
 Çerâġ-ı çeşm-i nûr-ı ʿâşıḳân ol meh-liḳâ yegdür

56
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Rindler laʿl-i lebüñ yâdıyla mey-nûş oldılar
 Zülf-i pür-çînüñ hevâsıyla siyeh-pûş oldılar

2 Anlara kim sâḳi-i bezm-i ezel ṣundı ḳadeḥ
 Tâ ebed ayılmadılar mest-i bî-hûş oldılar

3 Ḥâlet-i nezʿa irişmiş ʿâşıḳ-ı dil-ḫasteler
 Ey ṭabîbüm şerbet-i vaṣluñla hep ḫoş oldılar

4 (60a) ʿAşḳ câmından şular kim ḳaṭrece nûş itdiler
 Yaḳalar çâk eyleyüp deryâ-yı pür-cûş oldılar

5 Żaʿfi-i bî-çârenüñ işitdiler feryâdını
 Bülbülân-ı bâġ-ı ʿâlem cümle ḫâmuş oldılar
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Nigârâ zülf-i pür-çînüñ gibi ḥâlüm müşevveşdür
 Ḫayâl-i ʿârıżuñla ḫâne-i göñlüm pür-âteşdür

2 Libâs u aṭlas u dîbâ anuñçün istenür göñlüm
 Ten-i zerdüm ser-â-ser dâġ-ı derd ile münaḳḳaşdur

3 Kemân ebrûsına ḳurbânlar olduġum ʿAlî Bâlî
 Bu gün meydân-ı ḥüsn içre iken dil-cûy-ı dil-geşdür

4 Göñül bir âf-tâbuñ dezze-veş yolında ḫâk oldı
 Güzellik âsmânında ʿaceb meh-rû-yı meh-veşdür

5 Yüri ṭaʿn eyleme zâhid ḫarâbât ehline Żaʿfî
 Şarâb-ı sâḳi-i bezm-i ezelden böyle ser-ḫoşdur

58
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1245  Göñül kim mülket-i ʿaşḳuñ baş açık pâdişâhıdur
 ʿAlemdür âteş-i âhı belâ vü ġam sipâhıdur246

2 Ḳatîl oldıġına cânuñ delîl istersen ey şemʿüm
 Başında şuʿle-i âhı anuñ ṣâdıḳ güvâhıdur

3 Görinen ḫaṭ degil ḫaddinde yâruñ dest-i ḳudretle
 Serîr-i ḥüsne serdâr oldıġına ḫaṭṭ-ı şâhıdur

4 Semâʿ u naġmemüz ṣûfî bizüm zerḳ u riyâ ṣanma
 Buña vâḳıf degilsin sen bu esrâr-ı ilâhîdür

5 Anuñçün zülfüñ aġına virübdür cânını Żaʿfî
 Zebânuñ fikri ey dil-ber göñül baḥrinde mâhîdür

245 -  DTC Muz Özak I-761, vr.16a
246 -  1b ʿalemdür] ʿalemdâr
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Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 Dil-ber ki ḥüsn ilinde cihân pehlevânıdur
 Ebrûlarıyla ġamzesi tîr ü kemânıdur

2 Dâġ-ı ġamını sînede ṣaḳladuġum bu kim
 Cânda sürûr u dilde saʿâdet nişânıdur

3(60b) Ey ġam ne virdüñ alamaduñ var sen [de] daḫı
 Şimdi ṣafâ vü ẕevḳ u temâşâ zamânıdur

4 Sâḳî pür eyle câmı mey-i laʿl-fâm ile
 Eyyâm-ı ʿayş ü ʿişret ü vaḳt-ı civânidür

5 Vaṣf-ı lebüñde Żaʿfi ferîd olsa ṭañ mıdur?
 Bu reng ü bu ḫayâl ile Selmân-ı s̠ânidür

60
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Ḳaçan şemʿ-i ruḫuñ vaṣfını benden istimâʿ eyler
 Girüp pervâne raḳṣa bezm-i ḥüsnüñde semâʿ eyler

2 Göñül müşkîn ṣaçuñ efkendesi zaḫm u gird-âlûd
 Olup ber-bâd her dem bu hevâ ile semâʿ eyler

3 Saña ḳaṭʿ-ı cevâb oldum ki ey zâhid dil-i ʿâşıḳ
 Kesilmez ʿaşḳ-ı dil-berden cihândan inḳiṭâʿ eyler

4 Ceres ṣanma fiġân u nâleler peydâ iden her dem
 ʿAdem mülkine yüz ṭutdı göñül câna vedâʿ eyler

5 Hezâr aḥsente247 ey Żaʿfî senüñ ṭabʿ-ı dürer-bâruñ
 Dehân-ı yâr vaṣfında ḫayâlât iḫtirâʿ eyler

”Güzel yaptın/Bravo“ أحسنت  - 247
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Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1 ʿAşıḳ ki meyli bir meh-i ebrû-kemânedür
 Tîr-i belâya sînesi lâ-bud nişânedür

2 Ġamzeñ bahâne istedi ki ḳanum içmege
 Cân virmege yoluña ne rengîn bahânedür

3 İtme zamâna ġarrelenüp ḥüsnüñe ġurûr
 Durmaz geçer efendi ṣaḳın bu zamânedür

4 Dâġ oldı ṭabla pûte-i sînemde tîrüñe
 ………eliñi gel berü …….s̠aʿleb-ḫânedür

5 ʿAşıḳ olalı zülf-i dil-âvîziñe senüñ
 Żaʿfî ġazelleri güzelüm ʿâşıḳânedür
 

62
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1 Daḳınmış başına ol verd-i raʿnâ bir ḳaranfil ter
 Ṣanursın kûh-ı billûre gelüpdür ḫâver-i aḥmer
 
2(61a) ʿİẕâr-ı tâb-nâkı çün tenûr-ı âteş ol yâruñ
 Ḳaranfil ol tenûr içünde ḳalmış dâne-i aḫker248

3 Görüp ruḫsâr-ı rengînin ḳaranfil ol dil-ârâmuñ
 Ḳızarmış ḫacletinden ḫavf ile lerzân olup ditrer

4 Serîr itmiş ʿiẕâr-ı yârı meydân-ı cemâlinde
 Libâs-ı sürḫ ile iḳlîm-i ḥüsn içre olup server

5 Uyar dâʾim ḳaranfil ʿârıżuñ bî-müjde bî-minnet
 Ölür bu ġayret ile ey yüzi gül Żaʿfi i kemter

248 -  Ateşli kül
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1 Her ne söz kim söylenür ʿayn-ı kelâmu’llâhdur249

 Vâḳıf olmayan bu sırra lâ-cerem güm-râhdur

2 Añladum bildüm rumûz-ı ʿalleme’l-esmâ250 ile
 Menzil-i insân-ı kâmil bir ulu dergâhdur

3  Mâye-i taḳlîdden âyîneñi ṣâf itmege
 Fażl-ı Ḥaḳ’dan feyż uran envâr-ı nûru’llâhdur

4  Ḫoş müferriḥ ḫaṭṭ-ı reyḥânî yazılmış ḳaşlaruñ
 Nice rûşen olmasun kim defter-i Allâh’dur

5  Żaʿfiyâ şaḳḳu’l-ḳamer sırrını her kim fehm ider
 Âsmân-ı ʿâlem üzre ḫoş münevver mâhdur

64
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Bâġ-ı ḥüsn içre bu gün ol ḳad-i bâlâ ṣalınur
 Nitekim gül-şen-i firdevsde ṭûbâ ṣalınur

2  Necm-i tâbında dürer çarḫ-ı melâḥatda bu gün
 Gün gibi ol yüzi ḫûrşîd ki tenhâ ṣalınur

3  Kişver-i ḥüsn ü cemâl içre ser-efrâz olmış  
 Baş çeküp başına ol zülf-i muṭarrâ ṣalınur

4  Sâyeveş yüz yere urdum aḳıtup gerçi yaşum
 Hîç baş egmeyüp ol serv-i dil-ârâ ṣalınur

5  Żaʿfiyâ ben nicesi olmayayum ġayret ile
 Varup ol dil-ber-i aʿlâ ile ednâ ṣalınur

249 - 63 Vahdetî tahmîs etmiştir. Mil.Yz.A 2430/2 vr.30a/b
2b rumûz-ı] rumûzı Vahdetî
3a âyîneñi] âyînei Vahdetî
3b uran] olan Vahdetî
4a reyḥânî] reyḥândur Vahdetî
5b mâh] câh Vahdetî
Allah Adem’e bütün isimleri öğretti.” (Bakar/2/31)“ و علّم آدم األسماء كلّها  - 250
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65251

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1(61b) Deşt-i ġamda baş açıḳ şûrîde-dil dîvânedür
 Ḥâlet-i Mecnûn anuñ yanında bir efsânedür

2  Mihr ü meh iki ḳadeḥdür bâde-i ṣâfî şafaḳ
 Cümle ʿâlem mey-perest ü çarḫ bir mey-ḫânedür

3  Kehkeşân ile nücûmı ṣanmañuz her şeb görüb
 Ṣayd içün murġ-ı ḥayâtı belki dâm u dânedür252

4  Yaḳdıġı pervânenüñ meclisde perr ü bâlini253

 ʿAşıḳ olmışdur cemâlüñ şemʿine bes yanadur

5  Sînesinde ṣaḳlasa Żaʿfî n’ola ʿaşḳuñ şehâ
 Tâ ezelden çünki gencüñ meskeni vîrânedür

66
Fâʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  ʿAşıḳam bî-dilem ġarîb ü faḳîr
 Mübtelâyem belâya derde esîr

2  Oldı dil bir civâna âşüfte
 ʿAşḳ yolında eyledi beni pîr

3  Ruḫ-ı zerd üzre eşk-i sürḫümle
 Şerḥ-i şevḳuñı eylerem taḥrîr

4  ʿAḳl ü fikrüm daġıtdı ʿaşḳ-ı nigâr
 Bilmezem ne’yleyem nedür tedbîr

5  Bir güzel sevdi Żaʿfi bî-çâre
 Yoḳ cihânda aña şebîh ü naẓîr

251 -  65 C.18. 37b, Aşir Ef.458.vr. 33a.
Mevlânâ Za’fî Aşir Ef.458. 
252 -  3 Kehkeşân ile görinen ṣanmañuz her şeb nücûm C.18., Aşir Ef.458.// dâm u dânedür: 
dâm-ı dânedür C.18., Aşir Ef.458
253 -  4 Yaḳdıġı; Yaḳduġı C.18., Aşir Ef.458
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Câme ḫâb üzre yatup o gözleri fettân olur
 Sündüs-i ḫaḍrâ döşenmiş ṣanasın ġilmân olur

2  Ḥayret alur ʿaḳlumı vuṣlat demin ẕikr eylesem
 Lîk ol ḥâlüm görüp ṣanar beni yârân olur

3  Ḫâbe varsa bâde-i nâz ile ol ḫûn-rîz çeşm
 Ḫasteye irüp şifâya fitne-i devrân olur

4  Âh-ı serd itme ḫazân irür gül-i ruḫsârına
 Nâle vü feryâdı kem ḳıl kim göñül cânân olur

5  Kûyuñe geldükde Żaʿfî ……….olmaz ʿaceb
(62a) Bu mes̠eldür menziline iricek mihmân olur

68
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  ʿÂşıḳ-ı bî-çârenüñ ṣanmañ ki tende cânı var
 Dîde-i giryân ile ancaḳ dil-i büryânı var

2  Sen ʿaṣâña dayanursın zâhidâ misvâk ile
 ʿÂşıḳ-ı dil-ḫastenüñ daḫı ḳavî sübḥânı var

3  Nice baḥs̠ itsün faḳîh-i şehr ile mecẕûb-ı ʿaşḳ
 ʿÂşıḳuñ ẕevḳ-ı derûnı var anuñ bürhânı var

4  N’eylesün firdevsi yâ ḥûrı alur mı ʿaynına
 Her kimüñ kim bir perî yüzlü melek cânânı var

5  Ṭatlu ʿömrin zehr ḳahrıyla geçürür her zaman
 Acı dilli her kimüñ kim Żaʿfiyâ yârânı var
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Fâʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  Dest-bûs-ı şeref-fezâ görinür
 Rûz-ı ʿîd irdi merḥabâ görinür

2  Vaṣl-ı yâra irişse gibi elüm
 Dil-i maḥzûnuma ṣafâ görinür

3  Ṣâçı ve’l-leyl olursa itme ʿaceb
 Ruḫı ve’ş-şemsi ve’ḍ-ḍuḥâ görinür

4  Her ki dimez belâ-yı ʿaşḳa belâ
 ʿAşḳ aña evvelâ belâ görinür

5  Başuma gün ṭoġar ise Żaʿfî
 Bu gün ol meh-liḳâ baña görinür

70
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Bu dil-i şûrîdenüñ bir cevri çoḳ cânânı var
 Dem-be-dem bezm-i belâda ney gibi nâlânı var

2  Kim bilür ḳaç ʿâşıḳ öldürdi o merdüm-küş yine
 Câme-i sürḫ ile gördüm ḫançerinüñ ḳanı var

3  Pîr-i çarḫuñ körleri âbdîn olursa ṭañ degil
 Ṣubḥa dek yanınca seyr eyle meh-i tâbânı var

4  Germ olup ḥüsnine ḳızmış kellesi bâlâlanur
 Âf-tâbuñ devr içinde bir ʿaceb devrânı var

5(62b) Sırrını fâş itmeyüp nâ-cinse Żaʿfî ẕevḳ ider
 Her kimüñ kim maḥrem-i râz-ı ḫafî yârânı var
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Yoluña cânlar fedâ olsun benüm cânum ʿÖmer
 Cândan özge sevgilü gül yüzli cânânum ʿÖmer

2  Ṭurre-i şeb-rengüñi gönder bu nîl-i eşküme
 Ola kim sâkin ola bu çeşm-i giryânum ʿÖmer

3  Gitdi iḳlîm-i beden ḫâk oldı ṭop-ı hecr ile
 Vaḳtidür luṭf ile âbâd ile sulṭânum ʿÖmer

4  Varup ol aġyâr-ı dîv ile ḳarîb olma ṣaḳın
 Gel berü âdemlik eyle ey perî-şânum ʿÖmer

5  Żaʿfi-i bî-dil belâlu bülbülüñ oldı senüñ
 Gül-şenümde yoḳ dime murġ-ı ḫoş-elḥânum ʿÖmer

72254

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Zâhid-i sâlûs kim ibdâl-ı Ḥaḳ’dan ʿâr ider
 Ṣûreti inkâr idem ṣanur Ḥaḳ’ı inkâr ider

2  Cümle eşyâ baḥr-i vaḥdet içre müstaġraḳ hemân
 Her biri nefsinde vâḥiddür deyü iḳrâr ider255

3  Hîç bir şey var mı kim aña müsebbiḥ olmaya
 Cümle mevcûdât anuñ tesbîḥini tekrâr ider256

4  Perde-i pendârı ḳaldur görmek istersen Ḥaḳ’ı
 Her ne deñlü yâr iseñ de ol seni aġyâr ider 257

254 - 72 Sü.Tarlan.59-43
255 -  2 hemân: tamâm// iḳrâr: tekrâr
256 -  3 Sü.Tarlan.59’da yoktur.
257 -  4 pendârı: pendâr // iseñ: señ. Sü.Tarlan.59’da bu beyitten sonra aşağıdaki beyit yer almak-
tadır.
 Her ki ʿaşḳı fâş idüp râz-ı ene’l-Haḳ söyledi
 Ġayret-i ʿaşḳuñ anı Manṣûr-veş ber-dâr ider
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5  Nice meyl itsün göñül dünyâ-yı dûnuñ ẕevḳına
 ʿÂḳıbet fikri kişiyi cümleden bîzâr ider258

6  Yoḳ deyü durma göz ac cân revzeninde ḳıl naẓar
 Mûcid-i eşyâ bu maʿdûmı ne yüzden var ider 259

7  Żaʿfiyâ mirʾât-ı Ḥaḳ’dur görinen cümle ṣuver
 Kör olan münkir velâkin görmeyüp inkâr ider 260

73
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Sînemde dâġ-ı ġam ki maḥabbet nişânıdur
 Cân ile ṣaḳlasam n’ola yâr armaġanıdur

2(63a) Tîmâr-ı vaṣl ile dil-i bîmâra merhem it
 Şâhum ʿinâyet eyler isen çoḳ zamânıdur

3  Evden gelür egerçi saña it raḳîb lîk
 Ṣaḳın inanma ey gözi âhû yabanıdur

4  Ṣûretde cennet ile cehennem didükleri
 Maʿnîde vaṣl-ı yâr ile hicrân beyânıdur

5  Cennet dir ise kûyuña Żaʿfî ʿaceb degil
 ʿÂşıḳlaruñ maḥalle-i dil-ber cinânıdur

258 -  5 Sü.Tarlan.59’da yoktur.
259 -  6 Sü.Tarlan.59’da yoktur.
260 -  7 görmeyüb: görmeyen
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ḳıl naẕar vaḥdet göziyle görme ʿaynu’llâhı gör
 Geç ṣıfât-ı mâ-sivâdan ʿayn-ı ẕâtu’llâhı gör
 
2  Olma ḫâlî secdeden bir dem yüz urup ḥażrete
 Her ne menzilde olursañ s̠emme vechu’llâhı gör

3  Vâṣıl-ı genc olmaḳ istersen bulup maḳṣûduñı
 Bu ṭılısm-ı ḳâlıb içre gizlü kenzu’llâhı gör

4  Kâse-i sırdan elinde zâhidüñ gördüm ayaḳ
 Râh-ı ʿaşḳa girmek ister ġâlib ol güm-râhı gör

5  Tâ senüñ Żaʿfî özüñ ṭañ mı ḳılup tekmîl-i nefs
 Gülşenî’nüñ himmetiyle fażl-ı Fażlu’llâh’ı gör

75
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Nice’düp n’eyleyeyüm oldı göñül murġı şikâr
 Ḳafes-i tende ṣafâ ḳalmadı çün gitdi hezâr

2  Görüp ol ḫûb-ı tünd-rûyı bu göñül şehbâzı
 Cân ile uçdı daḫı ḳılmadı bir yerde ḳarâr

3  Aḳıtup göz yaşını ayaġına yüz sürdüm
 Mâcerâyı añup ol servi idem tâ ki kenâr

4  Şerbet-i laʿl-i lebinden ṭolu ol sâḳi-i cân
 Ṣundı bir câm-ı ṣafâ-baḫş ki defʿ oldı ḫumâr

5  Ṣordı ḥâlüm ki nedür Żaʿfi-i bî-çâre didüm
 Heves-i ʿârıż u zülfüñde göñül leyl ü nehâr
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76
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1(63b) Ne dem ki ġamzesiyle ḫaşm idüp ol yâr-ı cân söyler
 Dil ü cân ditreşüp ḫavfinden anuñ el-emân söyler

2  Zebânın cerb idüp meclisde şemʿi gör ayaġ üzre
 Benüm sûz-ı derûnum şerḥini her şeb ʿayân söyler

3  Ne çalar ney benüm nâlem yanında bezm-i miḥnetde
 Belinden baġlu bir dîvânedür ṭurmaz hemân söyler

4  Özin müşk-i Ḫotan teşbîh ider zülfiñe luṭf ile
 Anı maʿẕûr ṭut cânâ ki Türkmân’dur ʿayân söyler

5  Dir ise tevbe itdüm varmaġa mey-ḫâneye zâhid
 İnanma hergiz anuñ sözine Żaʿfî yalan söyler
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77
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Serv-i reftârum benüm bir ḳâmet-i bâlâ ṣatar
 Degme bir serve baş egmez ḫaylî istiġnâ ṣatar

2  Acıdubdur ṭatlı cânum şerbet-i hicrân ile
 Ol leb-i şîrîn güzel kim sükkeri ḥelvâ ṣatâr

3  Bencileyin olmaya derd ü belâya müşterî
 Nitekim sencileyin bir ḥüsn-i bî-hemtâ ṣatar

4  Reng-i leymûna döner ayva ile bâd-ı ümîd
 Her ḳaçan görsem raḳîbe dil-beri elma ṣatar

5  Görse ol ṣûr-ı muṣavver naḳşını naḳḳâş-ı Çîn
 Żaʿfiyâ ḳalmaya hergiz ṣûret-i zîbâ ṣatar

78
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Ne ḳanâʿat gibi bir kâr-ı ferâġat bulınur
 Ne gedâlıḳ gibi ʿâlemde ṣenâʿat bulınur

2  Ne bu rüsvâya melâmet gibi ḫilḳat dikilür
 Ne fenâ tâcı gibi tâc-ı saʿâdet bulınur

3  Der-i mey-ḫâne gibi olmaya bir dâr-ı şifâ
 Nefes-i pîr-i muġân gibi ne şerbet bulınur

4  Mey-i ṣâfî gibi ʿâlemde ne keyfiyyet olur
 ʿÂşḳ câmı gibi ne sâġer-i ṣoḥbet bulınur

5  Ne gelür Żaʿfi-i üftâde gibi âlüfte
(64a) Ne senüñ gibi şeh-i mülk-i melâḥat bulınur
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79
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Mest olup câm-ı Tecellîden göñül bîhûşdur
 Sâḳi-i sâġer füsûn itdi yine medhûşdur

2  Ol benüm nûş itdigümden ḳaṭre içündür meger
 Mevc urup deryâ anuñçün dâʾimâ pür-cûşdur

3  Sîne-çâk u mest ü mey-ḫâr u ḫarâbât-ı ezel
 Gün be gün şeydâlanur âlûde dil ser-ḫoşdur

4  Olmasa nûş-ı tecellî nişdür şehd ü şeker
 Her ne deñlü nîş olursa her anuñla nûşdur

5  Rûşenîden Gülşenî’ye Żaʿfiyâ virdüñse cân
 Mest ol ayıḳ olan çün dem-be-dem bî-hûşdur

80
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Söz ile iñler isem iki cihân oda yanar
 Âh idersem n’ideyüm kûy-ı filân oda yanar

2  Böyle tâbiş vire ger nûr-ı ruḫuñ cennetde
 Şöyle bil ey yüzi meh ehl-i cinân oda yanar

3  Sen varup meclis-i aġyâruñ olursan şemʿi
 Âteş-i ḥasret ile bu dil ü cân oda yanar

4  Nice disem dil ile nâr-ı firâḳuñ elemin
 Başlasam ẕerrece taḳrîre zebân oda yanar

5  Şerer-i (kıvılcım) âhum irürdi feleküñ çenberine
 Żaʿfiyâ nice felek kevn ü mekân oda yanar
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81
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Âb-ı ḥayvân lebleri derdiyle tenden cân çıḳar
 Küfr-i zülfinüñ ġamıyla sîneden îmân çıḳar

2  Çarḫ gûyâ ḳablıca şeklinde bir ḥamâmdur
 Ḫalḳ-ı ʿâlem cümle hep ʿuryân gelüp ʿuryân çıḳar

3  Bu ribâṭ-ı köhneden sen de çıḳarsın ʿâḳibet
 Kimse mesken ṭutmadı illâ giden mihmân çıḳar

4  Kimse baş ayaġın bilmez meyḫânedür
 Ḳanġı ʿâḳıl kim gelürse bî ser ü sâmân çıḳar

5 (64b) Żaʿfiyâ ben nice baḥs̠ idem faḳîh-i şehr ile
 Her ne ʿilmi söyledirsem bilmeyüp nâ-dân çıḳar

82
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Şikeste ḫâṭırum devrân elinden pür-melâlüm var
 Degil ḳâbil ʿilâca hîç bilmem kim ne ḥâlüm var

2  N’ola baş egmesem şimşâd u serv-i bâġ-ı gerdûna
 Benüm gül-zâr-ı dilde müntehâ ḳâmet nihâlüm var

3  Tefeʾʾül eyledüm ṣuḥf-ı cemâlin geldi zülfini
 Bi-ḥamdi’llâh mübârek ṭâliʿ ü ferḫunde fâlüm var

4  Beyâna gelmez aḥvâlüm perîşân oldı aḳvâlüm
 Özümden fâniyem küllî ne ḥâlüm var ne ḳâlüm var

5  Kimi ʿÎsâ’ya ümmet oldı Żaʿfî kimi Mûsâ’ya
 Muḥammed ümmetiyem ben benüm bir özge ḥâlüm var
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Aʿẓam-ı Esmâ-i Ḥüsnâ bendedür
 Râz-ı Âdem sırr-ı Ḥavvâ bendedür

2  ʿÂlem-i kübrâ benüm maʿnîde bil
 Ṣûret-i mecmûʿ-ı eşyâ bendedür

3  Maẓhar-ı ẕât u ṣıfâtum bî-ḫilâf
 Yaʿni mirʾât-ı mücellâ bendedür

4  Cemʿ idüp ġayb u şehâdet ʿâlemin
 Âdemüm ism ü müsemmâ bendedür

5  Ger çi kim ṣûretde ḫâküm Żaʿfiyâ
 Maʿnide ʿarş-ı muʿallâ bendedür

84
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ḳalb-i ʿârif kim cemâl-i Ḥaḳ içün mirʾât olur
 Nuṭḳ-ı Ḥaḳdur sözleri hep maʿni-i âyât olur

2  Sırr-ı vaḥdet emr-i ẕevḳîdür denilmez ḳâl ile
 Yoḳsa bu maʿnâ delîl ile ḳaçan is̠bât olur

3  Ol ʿadem deryâsına düşen kenârın buldı
 Aña ne ḳaʿr u ne ḥad ne ġâyetü’l-ġâyât olur

4(65a) Mey-kede daru’ṣ-ṣafâdur ḳaçma andan ʿârif ol
 Zâhidüñ ḫalvetde işi şaṭḥ ile ṭâmât olur

5  ʿÂşıḳuñ ẕevḳ u semâʿı ṣanma sen beyhûdedür
 Añlamazsın zâhidâ ʿâşıḳda çoḳ ḥâlât olur

6  Naṭʿ-ı maʿnâda süremez her denî esb-i murâd
 Nice leclâc-ı zamâne laʿb ile şeh-mât olur

7  Ḥaḳḳ’ı bulduñsa vücûduñda görüp ʿayne’l-yaḳîn
 Cümle ġaybiyyât Żaʿfî saña ʿayniyyât olur
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85
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Şehâ zencîr-i zülfüñ bendinüñ bendini benden ṣor
 Ne bilsün anı her ser-geşte başından geçenden ṣor

2  Kemân ebrûlarıyla ġamzelerden çekdigüm derdi
 Raḳîb-i saḫt-rûya ṣorma cânâ gel çekenden ṣor

3  Ne añlar ṭop cevriyle yıḳılmaḳ n’eydügin her dil
 Anı bilmek dilerseñ pâdişâhum burc-ı tenden ṣor

4  Maḥabbet sırrını Ferhâd u Ḫüsrev eylemez idrâk
 Gel ey şîrîn-dehânum râz-ı ʿaşḳı sen bilenden ṣor

5  Başuñ çek ḫırḳaya aḥvâlüñe meşġûl olup Żaʿfî
 Ne şübheñ var ise ġayriye ṣorma cümle benden ṣor

86
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Söyle ey sâlik rumûz-ı ʿâlem-i kübrâ nedür
 Yaʿni keşf eyle künûz-ı aʿẓam-ı eşyâ nedür

2  Kimdürür saña elestü261 ʿâleminde söyleyen
 Vaṣf ḳıl ol ẕât-ı pâkı Ḥażret-i Mevlâ nedür

3  Var ise müftî getür ṣûret yüzünden söyledür
 Şâhid-i zûr ile yoḫsa itdügüñ daʿvâ nedür

4  Bu taʿayyün ʿâleminde görinen şekl ü ṣuver
 Maẓhar-ı esmâ olan ḫulḳiyyet-i eşyâ nedür

5  Ḳâf ve’l-Ḳurʾân262 sırrın añladınsa ṭâlibâ
 Cism ile maʿdûm olan ol ism ile ʿanḳâ nedür

 وإذ أخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذّريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنّا كّنا عن هذا  - 261

 ,Kıyamet gününde biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından“ غافلين
onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rab-
biniz değil miyim? Onlar da evet buna şahit olduk dediler. (A’raf/7-172)
Kâf. Şerefli Kur’ân’a and olsun.” (Kâf/50-1)“ ق والقرآن المجيد - 262
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6  Var ise yoḳlıḳ getür meydâna daḫı epsem ol
 ʿÂḳıl isen yoḳ yere bu itdigüñ ġavġâ nedür

7(65b) Żaʿfiyâ bu yedi çarḫ u yedi muṣḥaf yedi ḫaṭ
 Yedi ṭûr u yedi seyr ü ol yedi deryâ nedür

87263

Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Göñül ʿanḳâ-ṣıfat ḳâf-ı ḳanâʿat gûşesin ister
 Uṣandı ḳayd-ı ʿâlemden ferâġat gûşesin ister

2  Diler kendüye mesken ide dâʾim kûy-ı dil-dârı
 Gör ol miskîn ḳadri kim saʿâdet gûşesin ister 264

3  Selâmetle varılmaz gördi âḫir râh-ı maḳṣûda
 Fenâ vü faḳr ile şimdi melâmet gûşesin ister 265

4  Eşigi ṭaşını yâruñ idinürse n’ola bâlîn
 Belâ vü miḥneti çoḳ çekdi râḥat gûşesin ister266

5  Ṣorarsa dergeh-i pîr-i muġânı ṭañ mıdur Żaʿfî
 Gedâ her ḳanda kim olsa ʿimâret gûşesin ister267

88
Müfteʿilün fâʿilün müfteʿilün fâʿilün

1  Diñle sözüm ṭâlibe feyż-ı beşâretdürür
 ʿÂrif olan ʿâşıḳa remz ü işâretdürür

2  Ḳulluġ it ehl-i dile cehd idüben kâmil ol
 Cehl ile ḳalmaḳ kişi ḫayli ḫasâretdürür

263 - 87 Aşir Ef.458,s.53. Za’fî Fermâyed.
264 - 2 Gör ol miskîni kim fevz ü saʿâdet kûşesin ister
265 -  3 Aşir Ef.458’de boş bırakılmıştır.
266 -  4 idinürse: idinürsem
267 -  5 Gedâ her: Cevâhir
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3  Göz açuban ʿaşḳ ile baḳ bu cihân naḳşına
 Pertev-i ʿaşḳ-ı ilâh nûr-ı baṣâretdürür

4  Nâṭıḳ u manṭûḳ özi ṣûret-i ekvân idi
 Mâ u men ü güft ü gû maḥż-ı ʿibâdetdürür

5  Meclis-i ins ey hümâm mesned-i ʿâlî tamâm
 İrmez aña her kişi ṣadr-ı ṣadâretdürür

6  Naḳş-ı cihân Żaʿfiyâ ṭobṭolu envâr-ı Ḥaḳ
 Görinen ekvân-ı ʿayn andan işâretdürür

89
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Ḥaḳîḳat bu ki mecmûʿ-ı ḥaḳâyıḳ bir ḥaḳîḳatdur
 Muḫâlif gösteren anları ancaḳ naḳş u ṣûretdür
 
2(66a) İkilik ḳanda ḳaldı belki tevḥîde daḫı yer yoḳ
 Ḥaḳâyıḳ ittiḥâd itdi görinen ʿayn-ı vaḥdetdür

3  ʿAdem ṣandûḳasından görinen şekl ü işârâtı
 Muşaʿbeẕdürür ammâ çarḫ olan âzâde sîretdür

4  Ḳul ol sulṭân-ı ʿaşḳa mâlik-i dârın olam dirsen
 Ḳul olmaḳ pâdişâh-ı ʿaşḳa ol ḫaylîce devletdür

5  ʿUbûr idüp vücûdumdan yedi deryâyı bir gördüm
 Bilür taʿbîr-i rüʾyâyı olar kim ehl-i ʿibretdür

6  Meded bu âdem-i Ḥaḳ-bîne ġâfil baḳma ey ʿârif
 Gözüñ aç gör ki mirʾât-ı Ḫudâdur özge ḫilḳatdur

7  Ḥakîm-i ḥâkimüñ ḥükmi ezelde muḥkem olmışdur
 İrüşmez kimsenüñ ʿaḳlı buraya Żaʿfi ḫikmetdür
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90
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Başumuñ ṭopı dilâ çevgân-ı meydânuñdadur
 Pâdişehsüñ ḫalḳ-ı ʿâlem cümle fermânuñdadur

2  Ber ile baḥrüñ emîr-i kâm-rânısın bu gün
 Âyet-i tekrîm kerramnâ268 senüñ şânuñdadur

3  İsteme sen ʿâlem ile sırr-ı esmâdan ḫaber
 Yaʿni cândan iste ey ṭâlib ki ol cânuñdadur

4  Ehl-i ʿaşḳ ile nice sen baḥs̠ idersüñ ey faḳîh
 Evvelâ şekk ü gümânuñ kendü bürhânuñdadur

5  Hem-dem ol …….269deme żâyiʿ geçürme ʿömriñi
 Ân içünde ḳıl ṭaleb anı ki ol ânuñdadur

6  Ġayre baḳma Żaʿfiyâ bilmek dilerseñ Rabbüñi
 Ṣanma kim saña ıraġ ola senüñ yanuñdadur

91
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Zen-i dünyâya dil viren ʿaceb maġbûn olmışdur
 Ebed ḳurtulmadı ġamdan ḳatı maḥzûn olmışdur

2  Şu kim Leylâ-yı dehre baġlayup dil ʿâşıḳ olmışdur
 Hele ben bildügüm budur ki ol Mecnûn olmışdur

3  Ḫülâṣa ola mey çâre dil-i dîvânemüz feryâd
 Ki târ-mâr-ı zülfinden ʿaceb meftûn olmışdur

4(66b) Ḫayâl-i laʿl-i mey-gûnuñla çeşmüm ḳan döker her dem
 Teraḥḥum luṭf ile eyle ki dil pür-ḫûn olmışdur

5  N’ola ḥâlüm görüp deryâlar acırsa benüm Żaʿfî
 Gözüm şol deñlü yaşlar dökdigüm Ceyḥûn olmışdur   
Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık.”(İsra/17-70)“ ولقد كرّمنا بني آدم  - 268
269 -  Metinde boş bırakılmıştır.
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92270

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ḥikmet-i innî ene’llâh271’ı kelîm-i yâra ṣor
 Sırrını ânestü nâr272’uñ ṭâlib-i dîdâra ṣor

2  Cümle ʿâlem mestdür câm-ı Tecellîden tamam
 Meclis aḥvâlin ṣorarsañ ʿâşıḳ-ı hüşyâra ṣor273

3  Ḫâb-ı ġafletde yatan bilmez nedür Ḳadr ü Berât
 Gel anı bilmek dilersen ʿâşıḳ-ı bîdâra ṣor

4  Men ʿaref274 sırrın ne bilsün zâhid-i efsürde-dil
 Gel berü sâlik anı bu vâḳıf-ı esrâra ṣor

5  Müşkilüñ var ise Żaʿfî fenn-i ʿaşḳ içre eger
 Âsitân-ı Gülşenî’de Aḥmed-i muḫtâra ṣor   

93
Mefʿûlü mefâʿîlün mefʿûlü mefâʿîlün

1  Rindân-ı ḫarâbâtı ne mülk ü ne mâl añlar
 Yâ ceẕbe-i rûḥânî yâ vecd ile ḥâl añlar  

2  Firdevs dil-i zühhâdı ʿuşşâḳ-ı ruḫ u cânân
 Her bir kişiyi lâ-bud bir dürlü ḫayâl añlar

3  Firḳat gicesin ġamdan ölürdi dil-i miskîn
 İllâ ki beni cânâ ümîd ü viṣâl añlar

4  Her kişi bu dünyâda bir ḳayd ile eglendi
 Âzâdeleri ammâ ol tâze nihâl añlar

5  Vaṣlıñı recâ eyler Żaʿfî olalı ḫaste
 Bîmâr olanı eks̠er efkâr-ı muḥâl añlar     

270 -  Bu gazel Şâhidî tarafından tahmîs edilmiştir. Bkz.Mil.Yz.A.1641, vr.304b
“ إنّى أنا الله  - 271
 Hani o bir ateş görmüş ve“ إذ راى نارا فقال الهله امكثوا إنى آنست نارا لعلى آتيكم منها بقبس اواجد على الّنار هدى  - 272
ailesine: bekleyin eminim ki bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin 
yanında bir rehber bulurum demişti.” (Tâhâ/20-10)
273 -  92/2 ʿâşıḳ: sâḳî Mil.Yz.A.1641, vr.304b
3 Ḳadr ü Berât: Ḳadr-Berât// Gel: ger Mil.Yz.A.1641, vr.304b.
5 Aḥmed-i muḫtâra: mîr-i maʿnîdâra Mil.Yz.A.1641, vr.304b.
”.Nefsini tanıyan Allah’ı da tanır“ من عرف نفسه فقد عرف ربّه  - 274
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Bu eşyâ ḳaṭrelerdür mevc-i esmâ ẕât-ı deryâdur
 Ne deryâdur ki mevcinden anuñ bir ḳaṭre eşyâdur

2  Şuʾûnât-ı ilâhîde nihâyet yoḳdur ey ʿârif276

 Oḳuyup külle yevmin277 âyetin fehm it ne maʿnâdur    
3(67a) Tecellî eylemez bir ṣûret ile iki kez Allâh
 Görür her laḥẓada bir ân u bir şân ol ki bînâdur

4  Egerçi ẓâhiren ism ü müsemmâ görinür ġayrı
 Ḥaḳîḳatde ol esmâ didügüñ ʿayn-ı müsemmâdur

5  Tecellîde tesellî bulmaġa saʿy it yüri ṭâlib   
 Ḳalanı bu ṭarîḳ-ı ʿaşḳda bir ḳurı ġavġâdur

6  Ne bilsün zâhid-i efsürde-dil bu ʿaşḳ ḥâlâtın
 Yine ʿâşıḳ olan añlar bunı bir özge sevdâdur

7  Femâ yanṭiḳ278 demine ireli Żaʿfî bi-ḥamdi’llâh279

 Kelâmu’llâh-ı nâṭıḳdur özi Ḥaḳḳ ile gûyâdur 

275 -  94 Güfte-i Żaʿfî rahmetullâhi ʿaleyhi. Mil.Yz.A.2605 vr.142a,; Taḫmîs-i Vaḥdetî, Mil.
Yz.A.1808, vr.41b-42a.
276 -  2 ilâhîde: ilâhîye 1808, 2605
5 ʿaşḳda: ʿaşḳında 1808, 2605’te yok.
6 bunı bir: bu zîra 1808, vr.41b-42a.
7 Femâ yanṭiḳ: Vebihi yanṭiḳ // özi: özüñ 808, vr.41b-42a.
(Rahmân/55-29) يسئله من فى الّسموات واالرض كّل يوم هو فى شأن  - 277
O, arzusuna göre konuşmaz.” (Necm/53-3)“ وما ينطق عن الهوى  - 278
279 -  7 Femâ: vemâ
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ḳâl kim ḥâl ehli söyler ḳâl ṣanma ḥâldur
 Sûz-i güftârı anuñ ḥâl olduġına dâldur

2  Ehl-i ʿaşḳa ḥâl olan ʿaḳla muḥâl olur yaḳîn  
 ʿÂşıḳuñ ḥâline ʿâḳıl dirse ṭañ mı ḳâldur

3  Sâlik-i râhı Ḫudâ bilmez baṭâlet n’eydügin
 Ehl-i Ḥaḳḳuñ ẕevḳına bâṭıl diyen baṭṭâldur

4  Münkirüñ inkârını gûş eylemez dânâ olan
 Müdbirüñ idbârı ehl-i Ḥaḳḳ’a çün iḳbâldür

5  Uyma her ṣûret-pereste ʿÎsi-i vaḳtüm dise
 Ḥâşa taḳlîdle olur ḥayvân ḫar-ı deccâldur

6  Ẕât-ı Ḥaḳḳ’uñdur vücûd ancaḳ ḥaḳîḳat Żaʿfiyâ
 İʿtibârîdür vücûd-ı mâ-sivâ iẓlâldur

96
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Ẕevât-ı mümkinâtı ṣanma sen mevcûd-ı dâʾimdür
 Ne dâʾim ẓıll-ı esmâdur ki esmâ ile ḳâʾimdür

2  Vücûd-ı müstaḳilli olması fikr eyleye ẓannuñ
 Bu deñli var ki esmânuñ ẓuhûrından ʿalâʾimdür

3  S̠ebâtı yoḳdur esmâ olmasa bu ʿâlemüñ başḳa
 Bu ʿâlem ḫânedür esmâ aña yer yer ḳavâʾimdür
 
4  Nice farḳ eylesünler ẕât ile ẓıllı gel inṣâf it
 Yaturlar ḫâb-ı ġafletde bu ʿâlem ḫalḳı nâʾimdür

5(67b) Egerçi ṣûret-i insânda seyr eyler heyâkil çoḳ
 Velâkin fâni insân eks̠erî Żaʿfî behâyimdür
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ḳıbledür alnuñ ḥabîbüm ḳaşlaruñ miḥrâbdur
 Ruḫlaruñ Kaʿbe dehânuñ aña gûyâ bâbdur

2  Zâhidüñ göñlindedür gül-zâr-ı ḫuld u selsebîl
 ʿÂşıḳuñ eglencesi ol meh-veş-i nâ-yâbdur

3  Ruḫlaruñ ḫûrşîde teşbîh itsem ey meh ṭañ degil
 Kim anuñ bir ẕerresi biñ mihr-i ʿâlem-tâbdur

4  ʿAşḳa yâr olduḳlarından Vâmıḳ u Mecnûn mısın
 Ṣanmañuz dîvâneler anlar ulu’l-elbâb280dur

5  Eksik olmasun göñülden Żaʿfiyâ endûh u ġam
 Her ne deñlü şerḥ idem cemʿiyyet-i aḥbâbdur

98
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Çemende bülbül-i şûrîde müştâḳ-ı gül olmışdur
 Anuñçün yana yana derd ile miskîn kül olmışdur

2  Dili çalar maḳâl-ı ʿaşḳı taḳrîr idemez rûşen
 Meger var ise câm-ı ʿaşḳ ile mest-i kül olmışdur

3  Özinden bî-ḫaber efġân ile âfâḳı ṭoldurdı
 Maḥabbet câmını nûş eyleyel’den ḳanzil olmışdur

4  Maḥabbet fenninüñ dersin oḳıyup ṣafḥa-i gülden
 Zebûr-ı ʿaşḳı ezber eylemişdür kâmil olmışdur

5  Yine bir gül-ruḫuñ şevḳıyla Żaʿfî âteş-i ġamda
 Yanup bülbül ṣıfat derd ile ol miskîn kül olmışdur

 Göklerin ve yerin yaratılışında , gece ile“ اّن فى خلق الّسموات واالرض واختالف اليل والّنهار آليات الولى االلباب  - 280
gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklıselim sahipleri için gerçekten açık ibretler vardır.” 
(Al-i İmrân/3-190)
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99

Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  Rind-i mey-nûş u sîne-çâküz biz
 Leb-i mey-gûnuña helâküz biz

2  Ehl-i ḥâlüñ ayaġı ṭopraġıyuz
 ʿArṣa-i ʿaşḳ içinde ḫâküz biz
 
3(68a) Nâlemüz n’ola çıḳsa eflâka
 Ġam-ı ʿaşḳ ile derd-nâküz biz

4  ʿÂrıż-ı yâra mâʾilüz ancaḳ
 Ṣu gibi yolımuzda pâküz biz

5  N’ola Żaʿfî şarâba cân virseñ
 Rind-i mey-nûş u sîne-çâküz biz

100
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Lâubâlî ʿâşıḳuz biz kûy-ı ḥammâr isterüz
 Naḳd-ı cânı pây-bûs-ı yâra îs̠âr isterüz

2  Mâ-sivâ naḳşını idüp ṣafḥa-i dilden terâş
 Biz ḳalender-meşrebüz ʿâlemde dîdâr isterüz

3  Bâġ-ı dehrüñ serv ile şimşâdına baş egmezüz
 Bir semen-sîmâ sehî-ḳad ḫûb-reftâr isterüz

4  Mûylar cevşen siperdür daġ penze her elif
 Başa baş ṭoḳuşmaġa meydânda ser-dâr isterüz

5  Żaʿfiyâ dil virmezüz aġyârı çoḳ dil-dâra biz
 ʿAndelîb-i ʿârifüz gül-zârı bî-yâr isterüz
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Beni ḥasretden öldürdüñ yüri hey şâhdan ḳorḳmaz
 Nedendür böyle iñletmek be hey Allâh’dan ḳorḳmaz

2  Siper itmişdürür mihr ile mâhı âh-ı ʿuşşâḳa
 Efendüm ṣanma eflâkı ki tîr-i âh’dan ḳorḳmaz

3  Ḳadem baṣmaz vefâ gül-zârına ḫâr ile hem-demdür
 Meger ol ġonce-leb âh-ı dil-i gümrâh’dan ḳorḳmaz

4  N’ola gûş itmese feryâd-ı ʿuşşâḳı bu gün dil-ber
 Ne itse olur ol kes kim yaruñ dergâhdan ḳorḳmaz

5  Döker bir demde biñ ḳanı yere ol yâr-ı ʿâşıḳ-küş
 Hele ben anı gördüm Żaʿfiyâ Allâh’dan ḳorḳmaz
 

102
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Gül-şen-i dehri ṭutarsa n’ola âh u zârumuz
 Hem-dem-i ḫâr oldı …..281ol ruḫı gül-zârumuz

2(68b) Biz belâ282 didük belâ-yı ʿaşḳuña rûz-ı ezel
 Dönmezüz biz gerçi kim birdür bizüm iḳrârumuz

3  Hey ʿazîzüm müşterîyüz bûseñe biñ cân ile
 Yoḳ dime luṭf eylegil bozılmasun pâzârumuz

4  Dîde-bân idüp fiġân u nâleyi ḳayyûm-ı vech
 Çarḫ ḳandîlin uyardı âh-ı âteş-bârumuz

5  Ol cemâl-i muṣḥafuñ vaṣf-ı ḫaṭıdur Żaʿfiyâ
 Ḥırz-ı îmân olsa n’ola nüsḫa-i eşʿârumuz

281 -  Metinde eksik bırakılmıştır.
 وإذ أخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذّريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنّا كّنا عن هذا  - 282

 ,Kıyamet gününde biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından“ غافلين
onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rab-
biniz değil miyim? Onlar da evet buna şahit olduk dediler. (A’raf/7-172)
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Mefʿûlü fâʿilâtün mefʿûlü fâʿilâtün

1  Şimşâd-ı ḳadd-i dil-ber bir bostânda bitmez
 Zîrâ nihâl-ı ṭûbâ bâġ-ı cihânda bitmez

2  Didüm niçün tehîsin bâr-ı vefâdan ey dost
 Geldi didi ki mîve serv-i revânda bitmez

3  Cân virdügüm yoluñda ey tâze gül-nihâlı
 İgende az görme cân bostânda bitmez

4  Gördi çemende ḥûrî ḳaddüñ nihâlın ey serv
 Didi bunuñ mis̠âli bâġ-ı cinânda bitmez

5  Żaʿfî ḳuluñı şâhum bulduñsa râygâna
 İgende ḫâke ṣalma âdem yabânda bitmez

104
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Bulmadı ġamdan rehâ hergiz dil-i nâ-şâdumuz
 Olmadı sâkin belâ bezmindeki feryâdumuz

2  Bûseye cân virüben kâr-ı ṣafâ kesb eylerüz
 ʿAşḳ-ı fenne böyle taʿlîm eyledi üstâdumuz

3  Ḳalʿa-i nâ-çîzdür ṭop-ı ecel eyler ḫarâb
 Çâr dîvâr ile olan cism-i bî-bünyâdumuz

4  Görmek içün âf-tâb-ı ḥüsnüñi her ṣubḥ-dem
 Sûre-i ve’ş-şems283’dür ey mâh-rû evrâdumuz

5  Ḳomazuz elden mey ü maḥbûbı hergiz ḥaşre dek
 Żaʿfiyâ terk eylerüz ṣanma bizi muʿtâdumuz

Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına yemin ederim” (Şems/91-1)“ والّشمس و ضحهى  - 283
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1(69a) Ṣoyunup tâc u ḳabâdan geçmişüz ʿuryânlaruz
 Pâ-berehne ʿâlem-i tecrîdde sulṭânlaruz

2  Uymazuz emmâre-i nefsüñ hevâsına bu gün
 Zâhidâ ṣanma senüñ gibi bizi şeyṭânlaruz

3  Meclis-i şâdîde esrâr-ı ṣafâdan dostlar
 Ġâyet ile bengiler Allâh ki ḳan ḥayrânlaruz

4  Zâhidâ zerḳ u riyâ ile bizüm yoḳ kârumuz
 Ṭâlib-i ẕevḳ u ṣafâ bir ḳaç muṣâḥib cânlaruz

5  Yanımuzdan geçse ḫavf ile geçer bebr ü peleng
 Mîşe-i gerdûn içinde Żaʿfiyâ arslanlaruz

106
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Bendeñ gemiye girdi ele rûzgârumuz
 Görmek naṣîb ola mı rûy-ı nigârumuz

2  Keştî vücûd u yelkeni dil dûd-ı dil direk
 Deryâ-yı ḥayret içre oluptur ḳarârumuz

3  Bir iki üç felek-zede vü bî-nevâlaruz
 Derd ü belâ vü miḥnet ü ġam yâdgârumuz

4  Ey bâdı şurṭa gel meded eyle keremler it
 Göster o gül yanaḳlı sehî-ḳad nigârumuz

5  İrmek müyesser ola mı maḳṣûda Żaʿfiyâ
 Bilmem nic’ola ışıla mı rûzgârumuz
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107
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Ḳanḳı cûd ola ki ol şûḫ-ı cefâ-kâr itmez
 Ne sitem var ki baña yâr-ı sitem-kâr itmez

2  Bir nefesde göze göz ʿaḳlın uġurlar kişinüñ
 Var mı bir fitne ki ol gözleri ʿayyâr itmez

3  Nice bed-ḫûy olur gör o gül-i pür-ḫûyı
 Bir dem olmaz ki beni zâr idüp âzâr itmez

4  İstemez ḳalduñ ayaḳda bizi ol şâh-ı cihân
 Bend-i ġamdan çıḳarup zülfine ser-dâr itmez

5  Ḳatı sevdâ-zededür Żaʿfi-i dil-şûrîde
(69b) Nice dîvânelük eyler ebedî ʿâr itmez

108
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Ḳarâr itmez ebed bir dem bu cism-i nâ-tüvân sensüz
 Ne dirlik baña ʿâlemde bes ey rûḥ-ı revân senzüz

2  Beni tenhâ ḳoyup gitdüñ belâ küncinde añmazsın
 Neler eyler baña görseñ bu çarḫ-ı bî-emân senzüz

3  Gözüm çıḳsun eger gül-zâr-ı dehre nâẓır oldumsa
 Ebed ḳurtulmayam ġamdan olursam şâd-mân senzüz

4  Baña ʿarżetseler mülk-i cihânı ḥabbeye almam
 Neye yarar benüm ey gözlerüm nûrı cihân senzüz

5  Teraḥḥüm eyleyüp şâhum ṣorarsan ḥâl-i Żaʿfî’den
 Olup âşüfte bî-çâre işi âh u fiġân senzüz
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Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Sen ṣanma zâhidâ bizi ehl-i selâmetüz
 Biz sîne-çâk ü ʿâşıḳ-ı rüsvâ melâmetüz

2  Ġavvâṣ-ı dehr olursa bize olmaz âşinâ
 Biz sâbiḥât-ı lücce-i deryâ-yı ḥayretüz

3  Her bir maḳâmı añlayup itdüñ müşâhede
 Biz sâkinân-ı perde-i lâhût-ı ḥażretüz

4  Fażl-ı Ḫudâ’ya ireli pâk iʿtiḳâd ile
 Biz boynı baġlu bende-i şâh-ı velâyetüz

5  Żaʿfî bizümle baḥs̠ idemezse faḳîh-i şehr
 Olmaz ʿaceb ki vâḳıf-ı esrâr-ı ḥikmetüz

110
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  ʿÂrif-i nefs olmışuz bildüñ ne şândur şânumuz
 ʿÂlem-i ʿulvîde ḳudsîlerledür seyrânumuz

2  Ehl-i ḥâle irmeyen vaḥdet deminde ……….
 Ḳanda añlar ʿâlem-i tevḥîdden ʿirfânumuz

3  Kîmyâ-yı ʿaşḳ ile ṣâfî zer itdüñ ḳalbümüz
 Genc-i iksîr-i ilâhîdür dil-i vîrânumuz

4  Biz meẕellet ehliyüz kûy-ı fenâ besdür bize
 Kâḫ-ı eyvân ol[ma]sun lâzım degil keyvânumuz284

5(70a) Biz muvaḥḥidlerdenüz Żaʿfî ṭarîḳ-ı ʿaşḳda
 Mâ-sivâ is̠bâtını nefy itmedür erkânumuz

284 -  Zuhal (Satürn) yıldızı.
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Mefʿûlü fâʿilâtün mefʿûlü fâʿilâtün

1  ʿÂşḳuñ ḥaddini zâhid faṣl ile bâba ṣıġmaz
 Zîrâ maḳâl-ı ʿâşıḳ hergiz kitâba ṣıġmaz

2  Gelmez şümâra derdüm şerḥ eylesem tamâmı
 Ḳanḳı birin diyem ki derdüm ḥesâba ṣıġmaz

3  Meydân-ı ʿaşḳ içinde çalınsa ṭabl-ı sînem
 Ṣît u ṣadâsı anuñ bu nüh ḳibâba ṣıġmaz

4  Teşbîh-i bûy-ı zülfüñ müşk-i Ḫaṭâ’ya ey dil
 Ḫâlî degil ḫaṭâdan raʾy-i ṣavâba ṣıġmaz

5  Żaʿfî telâṭum-ı ʿaşḳ her dilde mümkin olmaz
 Meşhûrdur bu maʿnâ deryâ ḥebâba ṣıġmaz

112
Mefʿûlü fâʿilâtün mefʿûlü fâʿilâtün

1  Şânuñ ne bî-nişândur şân u nişâna ṣıġmaz
 Ẕâtuñ ne lâ-mekândur kevn ü mekâna ṣıġmaz

2  ʿÂşıḳ sözini zâhid fehm itmese ʿaceb mi
 ʿAşḳ ehlinüñ yaḳîni ẓann u gümâna ṣıġmaz

3  Kell-i lisân olursa vaṣfuñda n’ola her kes
 Künh-i kemâl-ı ẕâtuñ şerḥ u beyâna ṣıġmaz

4  Ḳâliyle ḳalan aḥmaḳ irmez şühûd-ı ḥâle
 Zîrâ ṣafâ-yı ṣıdḳuñ hergiz zebâna ṣıġmaz

5  İtme bahâne Żaʿfî vir cânı bî-bahâne
 Meydân-ı ʿaşḳ içinde çünki bahâne ṣıġmaz
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ṭâlib-i peymâneyüz zerḳ u riyâdan geçmişüz
 Sâkin-i vîrâneyüz tâc u ḳabâdan geçmişüz286

2  Vaḥdet-i ẕâtı bulup birlik demine irmişüz
 Pâk-meşreb ṣâf-dil aġ u ḳaradan geçmişüz

3  Sırr-ı Esmâ bizdedür teslîm alur bizden melek
 Nâẓır-ı mirʾât-ı hûyuz mâ-sivâdan geçmişüz

4(70b) Ḳâl u ḳîli terk idüp ser-pâ berehne nâm-dâr
 Cân ile teslîm olup çûn u çerâdan geçmişüz 287

5  Żaʿfiyâ bâlîn-i ġamda derd ile ülfet ṭutub
 Añmazuz dermân adın yaʿnî devâdan geçmişüz

114
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Reh-nümâ-yı sâlik-i râh-ı hüdâdur şeyḫümüz
 Pîşvâ-yı ṭâlib-i nûr-ı Ḫudâ’dur şeyḫümüz

2  Peyrev-i şîr-i Ḫudâ vü maʿden-i ṣıdḳ u ṣafâ
 Müctebâdur mürteḳâdur muḳtedâdur şeyḫümüz

3  Mübtedâsından ḫaber virmez anuñ bir müntehî
 Ehl-i diller arasında müntehâdur şeyḫümüz

4  Vâṣıl-ı Ḥaḳ mest-i müstaġraḳ ʿuḳûl irmez aña
 Pîr-i kâmil zübde-i ehlü’l-henâdur şeyḫümüz

5  Âsitânında kemîne çâkerüz Żaʿfî bu gün
 Server ü serdârdur ṣâḥib-livâdur şeyḫimüz

285 -  113 Mil.Yz.A.2605 vr.142a.
286 -  1 vîrâneyüz: meyḫâneyüz
287 -  4 Mil.Yz.A.2605’te yok.
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Lâubâlî ʿârifüz zerḳ u riyâdan ḫâliyüz
 Biz daḫı bu ʿâlemüñ yaʿnî ki fâriġ balıyuz

2  Ḫalḳ-ı ʿâlemden tevellâ vü teberrâ eyleyüb
 Âsitân-ı Gülşenî’nüñ baş açıḳ abdâlıyuz

3  ʿÂlem-i ġaybuñ rumûzın noḳṭadan fehm eyledük
 Görinen levḥ-i şehâdet şeklinüñ remmâlıyuz

4  ʿAşḳ yolında yalan daʿvâya biz baş egmezüz
 Râstî bu gerçi kim ṣâdıḳlaruñ pâ-mâlıyuz

5  Ölmeden öldüñ dirildüñ nice kez bî-iştibâh
 Żaʿfiyâ maḳtûl-ı ʿaşḳuz hem cihân ḳattâlıyuz

116
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ṭaʿnı ḳo zâhid ki biz dîvâne gelmişlerdenüz
 Câm-ı laʿl-i yâr ile mestâne gelmişlerdenüz

2  Maʿrifetdür kârumuz ʿâriflerüz dânâlaruz
 Biz bu fânî ʿâleme ʿirfâna gelmişlerdenüz

3(71a) Nâṣiḥâ menʿ eyleme seyr-i cemâl-i yârdan
 Bu cihân pâzârına seyrâna gelmişlerdenüz

4  Cân göziyle zâhidâ ġayb u şehâdet ʿâlemin
 Bir görüp ʿayne’l-ʿayân îmâna gelmişlerdenüz

5  Cân-ı dilden geçmişüz Żaʿfî ṭarîḳ-ı ʿaşḳda
 Biz erenler yolına merdâne gelmişlerdenüz
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117
Mefʿûlü mefâʿilün feʿûlün

1  Biz ṭâlib-i pertev-i Ḫudâ’yuz
 Biz ʿâşıḳ-ı nûr-ı Muṣṭafâ’yuz

2  Biz ʿârif-i kâr-gâh-ı dehrüz
 Biz vâḳıf-ı remz-i ṭîn u mâyuz

3  Biz rind-i melâmetüz ḫarâbât
 Mey-ḫâne levendi bir gedâyuz

4  Biz varumuzı virüp şarâba
 Yaʿnî ki fenâ-yı bî-nevâyuz

5  Biz bir bilürüz vücûdı cümle
 Her yerde müşâhid-i Ḫudâ’yuz

6  Ṣûretde faḳîr-i dil-şikeste
 Maʿnîde ġanî vü pâdişâyuz

7  Żaʿfî bizi ṣanma ehl-i zerḳüz
 Biz ṣâf-derûn u bî-riyâyuz
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118288

Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  Derd-i ʿaşḳa göñül devâ olmaz
 Yâr cevri gibi belâ olmaz

2  Ṣûfiyâ bâde-i muṣaffâsuz
 ʿÂrifüñ ḳalbi pür -ṣafâ olmaz

3  Heves-i zülf-i yârdan özge
 Ser-i ʿâşıḳda bir hevâ olmaz

4  Ṣaḳın aldanma erlik eyleyüb289

 Zen-i dünyâda çün vefâ olmaz

5  Her ki âyînesini itmedi pâk290

(71b) Żaʿfiyâ maẕhar-ı Ḫudâ olmaz

119
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  ʿÎd-i ekberdür ruḫuñ devrinde çün eyyâmumuz
 Ḳadr olursa fikr-i zülfüñle yerîdür şâmumuz

2  Nâ-murâd olmaḳdurur maḳṣûd-ı ʿâlemden bize
 Lâubâlî ʿârifüz nâ-kâmlıḳdur kâmumuz

3  Pây-bend olmaz idüḳ ḫâl-ı siyâhuñ bendine
 Zülfüñ aġı ey hümâ ger olmasaydı dâmumuz

4  ʿÎd-i mâtemdür bize dil-dârumuz zîrâ ki biz
 Rûze-dâr-ı firḳatuz vuṣlatdurur bayramumuz

5  Yârsuz cennetde olursa ḳarâr itmez göñül
 Żaʿfiyâ olmaz dil-ârâm olmasa ârâmumuz

288 -  Sü.Tarlan 67-20.
289 -  4 eyleyüb: eyle göñül
290 -  5 Her ki: Kim ki.
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ḤARF-İ SÎN
120

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ḳâmet-i dil-dâra ey dil çoḳdan eylerdük heves
 Ḥamdülillâh olmadan pâ-mâl bulduñ dest-res

2  Kûyuña varduḳda dil ḫavf eylemez aġyârdan
 Pâdişâh-ı ʿaşḳdur n’eyler aña cânâ ʿases

3  Tîredür ʿâlem meger ḫûrşîd-i nûr-efşânını
 Ebr-i gül-………ol meh-rû ḳılubdur muḥtebes

4  Baña ʿarż itme cehennem âteşi var nâṣiḥâ
 Şuʿle-i nâr-ı derûnumdan benüm ol bir ḳabes

5  Dâʾimâ feryâd ider bî-çâre dil Ferhâd-veş
 Dil-ber-i şîrîn-leb olmaḳ Żaʿfiyâ feryâd res

ḤARF-İ ŞÎN
121

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Dir isen esrâr-ı ʿâşıḳ olmasun ʿâlemde fâş
 Dostum eyle ʿiẕâruñdan ḫaṭ-ı sebzüñ terâş

2  Râżıyam zülfüñ ġamın çekmekde tek ey meh-liḳâ
 Nâḫun-ı efkâr-ı ḫaṭṭuñ virmesün câna ḥerâş291

3(72a) Râʾyı raʿnâdan ezel ḫaṭṭâṭı çekse alnına
 Cebhe-i dil-berde gûyâ görinen ol iki ḳaş

4  Ṣanmañuz başum mezârum ṭaşıdur cân mürdesi
 Ḳabr-i tende defn olunduġın cihâna itdi fâş

5  Ola kim ol serv-ḳad meyl eyleyüp ola kenâr
 Żaʿfiyâ döksün ḳo çeşm-i ḫûn-feşânuñ ḳanlu yaş

291 -  Tırmalama.
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122
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  İşbu dehr-i süfle perver dostlar seḥḥâr imiş
 Görinen şekl-i ʿarûsı şâhid-i pâzâr imiş

2  Mâh-i nû ṣanma görinen aġız açmışdur felek
 Yormaḳ ister âdemi Allâh ne merdüm-ḫâr imiş

3  Râm olup her kişiye bir iki gün göñlin alur
 Gösterüp evvel güler yüz âḫiri aldar imiş

4  Şâh-bâz-ı ʿarş-pervâz aña baḳmazsa n’ola
 Ṭaʿmına gürgin yaraşur çünki ol mürdâr imiş

5  El çeküp bezm-i belâdan ḫoş getürdüñ â……..292

 Żaʿfiyâ ben bildigüm başuñda devlet vasr imiş

123
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Sûd içün gelmek bu pazara ʿaceb sevdâ imiş
 Kim bunuñ mâl u menâlı hep ḳurı ġavġâ imiş

2  İkilikden geçmeyen bulmaz ḥayât-ı sermedî
 Görmeyen birlik yüzini tâ ebed aʿmâ imiş

3  Ṣanmañuz beyhûdedür her dem ṭuyûruñ nâlesi
 Ẕikr-i Ḥaḳ söyler dilinde ẕâkir-i Mevlâ imiş

4  Cümle ʿâlem maẓhar-ı esmâ-yı Ḥaḳ olmış ʿayân
 ʿÂrif isen ṣunʿ-ı Ḥaḳ her ẕerrede peydâ imiş

5  Żaʿfiyâ dergâh-ı pîr-i ʿaşḳ istersen eger
 Ġâfil olma ḫân-ḳâh-ı ḫażret-i monlâ imiş

292 -  Metinde boş bırakılmıştır.
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124
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Maʿmûre-i zamâne ne ġâyet ḫarâb imiş
 Dergâh-ı şeh didikleri bir köhne bâb imiş

2(72b) Cû cû ögüdür âdemi gendüm gibi dirîġ
 Dolâb-ı çarḫ gör ne ʿaceb âsyâ imiş

3  Ḥall eyledi rumûz-ı maḥabbet meʾâlini
 Ṣuḫf-ı cemâl-i yâr ne ġarrâ kitâb imiş

4  Görmez cemâl-i yâri şu kim bulmaya fenâ
 Ḳayd-ı beden kişiye bir ulu ḥicâb imiş

5  Ṣordum şifâ-yı ḫaste-dili laʿlüm em293didi
 Żaʿfî-i leb-fikâr ne ḫâżır cevâb imiş

125
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ey semen-ten lâle-ḫad gül-berg-i ḫandânum Memiş
 Ḫûblıḳ bâġında vây serv-i ḫirâmânum Memiş

2  Cân ṭabîbisin belâ küncinde ḳaldum ben ḫaḳîr
 Şerbet-i laʿlüñle irgür derde dermânum Memiş

3  Sen şeh-i ʿâlî-cenâba câme-ḫâb olmaġ içün
 Dîde bir ḫar-gâhdur luṭf ile gel cânum Memiş

4  Raḳṣ ura her ẕerre-i ḫâk-i mezârum şevḳden
 Gelse sînem üstine bir kerre ol cânum Memiş

5  Var iken bu Żaʿfi-i bî-dil raḳîbe çekme tîġ
 Ki ḥaẕer eyle ṣaḳın boynuñadur ḳânum Memiş

293 -  ilaç
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126
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Çeşm-i mestin gördüm ol mîr-i muẕaffer baġlamış
 Ġâlibâ ḳan itmek istermiş ʿaceb ter baġlamış

2  Gör nice ser-dâr u serverdür bu gün ol şeh-süvâr
 Bir kemend ile ṭutup iki dil-âver baġlamış

3  Gözine göstermemek ister meger ben bendeyi
 Ol sebebden al idüp çeşmini dil-ber baġlamış

4  Ḳanumı dökmek diler var ise ol ḫûnı benüm
 Ṣaġlu ṣollu yanına tîġ ile ḫançer baġlamış

5  Żaʿfiyâ gördüm ḫabîbi ḫaste-çeşm olmış bu gün
 Bâb-ı baḫtum var ise çarḫ-ı bed eḫter baġlamış

127
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1(73a) Yârlıḳ böyle m’olur ey gül-i raʿnâ hele ḫoş
 İdesin ẕevḳ u ṣafâ ḫâr ile tenhâ hele ḫoş

2  Böyle ḳalmaz idi bu ḫûblıġuñ devrânı
 Nice maġrûr olasın ḥüsnüñe cânâ hele ḫoş

3  Zülfüñi ġayrime zünnâr idesin ben var iken
 Ḳanḳı âyîne ṣıġar ey büt-i zîbâ hele ḫoş

4  Bu gün aġyâr ile ṣahrâda çemen seyrin idüb
 Bize geldükde hemân vaʿde-i ferdâ hele ḫoş

5  Her denî nâ-kes ile yâr olup ey şâh-ı cihân
 İdesin Żaʿfi’yi ʿâlemlere rüsvâ hele ḫoş
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128
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Vefâ burcından ol meh-rû bu gün ʿarż-ı cemâl itmiş
 Nice bî-dilleri zülfi gibi âşüfte-ḥâl itmiş

2  Ẓarâfet fennini ezber oḳur şîve kemâliyle
 Hezârân laʿnet üstâdına taḥṣîl-i kemâl itmiş

3  Şarâb-ı ala teşbîh eyleyen laʿl-i lebüñ cânâ
 Zihî dâniş zihî bîniş zihî rengîn ḫayâl itmiş

4  Ḥabîbüm ḥücreye geldükde ben gitmiş bulunmışdum
 Baña bu ṭâliʿ-i naḥsüm baña gör nice el itmiş

5  Ḫemîde-ḳâmet oldıysa yaraşur Żaʿfî-i bî-dil
 Efendüm Yakış’uñ fikri anı ġamdan hilâl itmiş

ḤARF-İ ṢÂD
129

Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Ḳaşuñla gözüñ ḳatl-i dile oldı şehâ raṣ
 Uzatma ipini resen-i kâkülüñe aṣ

2  Bir ḫâtem-i zerdür ġam ile bu ten-i zerdüm
 Olmışdur aña sînedeki dâġı belâ ḳaṣ

3  Öykünür ise ruḫlarıña lâle-i rengîn
 Alup ayaġuñ altına yüzini yere baṣ

4  Naḫcîr-i dili avlamaḳ ise ġaraż ey dost
 Sîne ṭoludur tîrüñ ile ḳaşlarıñı yaṣ

5(73b) Ḳul oldı saña cân ile Żaʿfi-i günah-kâr
 Bendeñdür efendi gerek ʿafv eyle gerek aṣ

|202|



ḤARF-İ ḌÂD
130

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ḫaṭṭ-ı dil-berdür cihân bâġında reyḥândan ġaraż
 Bu dil-i şûrîdedür murġ-ı ḫoş-elḥândan ġaraż

2  Şol muʿanber kâkülüñdür sünbül-i terden murâd
 Leblerüñdür dostum laʿl ile mercândan ġaraż

3  Mıṣr-ı ḥüsn içinde sensüñ şâhum ol Yûsuf-cemâl
 Künc-i ḥüzn içre benüm Yaʿḳûb-ı Kenʿândan ġaraż

4  Ayaġ altında ḳoyup ʿuşşâḳı itme pây-mâl
 ʿAdl ü dâd itmekdürür luṭf …….sulṭândan ġaraż

5  Żaʿfi-i üftâdeye ey secde-gâh-ı ehl-i Ḥaḳ
 Muṣḥaf-ı ḥüsnüñdürür îmân u Ḳurʾân’dan ġaraż
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ḤARF-İ ṬÂ
131

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Dest-i ḳudret ʿârıż-ı dil-dâra taḥrîr itdi ḫaṭ
 Aña yer yer ḫâl-ı ʿanber-bârını idüp nuḳaṭ

2  Dâʾimâ fikr-i miyânuñ eylesem cânâ n’ola
 Kim dimişler dostum lâ ḫayre illâ fi’l-vasaṭ 294

3  Noḳṭa-i mevhûmedür aġzuñ didüm yoḳ yoḳ şehâ
 Añladum eksikligüm maʿẕûr ṭut itdüm ġalaṭ

4  Bir ḳabesdür sûz-ı sînemde cehennem âteşi
 Eşküme nisbet efendi ḳaṭredür Ceyḥûn u şaṭ 

5  İstemez devlet saʿâdet Żaʿfi-i üftâde-dil
 Ḥâceti ḫâk-i rehüñde pây-mâl olmaḳ faḳaṭ

132
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Dergâh-ı yâra olmaġiçün ber-güẕâr-ı ḫaṭ
 Yazdum ciger ḳanıyla yine yâd-gâr-ı ḫaṭ

2(74a) Gevher ṣaçardı üstine yâḳût-ı şevḳden
 Görinse idi gözine bu müşk-bâr-ı ḫaṭ

3  Ḫaṭṭuñ görinsün ey yüzi muṣḥaf cemâlüñ aç
 Tâ rûşen ola gün gibi ol tâb-dâr-ı ḫaṭ

4  Ḫaṭṭını gizlesem n’ola zülfine baḳmayub
 ʿÂrifler içre muʿteber olur ġubâr-ı ḫaṭ

5  Levḥ-i ruḫında ḫaṭṭı muḥaḳḳaḳ yazılmasa
 Bulmazdı Żaʿfiyâ bu ḳadar iʿtibâr ḫaṭ

”.Her şeyin orta yolunda hayır vardır“ ال خير ااّلّ فى الوسط  - 294
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ḤARF-İ ʿAYN
133

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Bezm-i ġamda ḥâlüme yanar benüm her bâr şemʿ
 Ġâlibâ sûz-ı derûnum añlamış ey yâr şemʿ

2  Ehl-i diller meclisinde mihr ü mâhı añma kim
 Rûy-ı dil-ber var iken lâzım degil tekrâr şemʿ

3  Her ṭarafdan cân yaḳarlar ʿâşıḳ-ı pervâneler
 Bezm-i ʿaşḳ içre olal’dan ʿârıż-ı dil-dâr şemʿ

4  Çoḳ yürek yaġın eritmişdür irince bezmüñe
 Ṭañ degil tâ ṣubḥa deñlü olsa ger bîdâr şemʿ

5  ʿAsker-i pervâneyi cemʿ itmek içün Żaʿfiyâ
 Ṭûġ-ı zerrîn ile oldı yine sancâḳ-dâr şemʿ

134
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Nây-i nâlem ġâlibâ eflâk ḳılmış istimâʿ
 Anuñ içün döne döne şevḳ ile eyler semâʿ

2  Ṭut boyun fermân-ı yâra ey göñül biñ cân ile
 Başuñı kesmek dilerse eyleme ḳaṭʿâ nizâʿ

3  Gösterür Mûsâ-ṣıfat ey dil yed-i beyżâ-nigâr
 Çıḳsa ḳoynından eli her parmaġı virüp şuʿâʿ

4  Ḳaṭʿ olup başı dökilsün ḫûnı ey şâh-ı cihân
 Her ki bendeñ olısar dünyâdan itmez inḳiṭâʿ

5  Ṭabʿ-ı gevher-bâruña aḥsente ey Żaʿfî senüñ
(74b) Az zamân içre ḳılur bir nice maʿnâ iḫtirâʿ
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ḤARF-İ ĠAYN
135

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Olalı şemʿ-i cemâlüñ çeşmüme rûşen çerâġ
 Ḳıldum ey meh-rû fürûġ-ı mihr-i ʿâlemden ferâġ 

2  Yüz virüp bu ḫâl-ı ʿanber-bâruña luṭf ile gel
 Gül-şen-i ḥüsnüñ nigârâ eyleme meʾvâ-yı zâġ

3  Şâḫ-ı ġamdur ṣanasın berg-i belâ zeyn eylemiş
 Ten dıraḫtında görinen sâʿid ile tâze dâġ

4  Farḳum üzre görinenler ṣanmañuz mûy-ı sefîd
 ʿAsker-i miḥnet ḳurubdur başum üstünde otaġ

5  Ayru düştüm Żaʿfiyâ ol ruḫları gül-zârdan
 Lâle-veş n’ola yaḳarsam ḥasret ile ḳanlu daġ

136
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Yaḳsam ʿaceb mi derd ile ben dil-figâr295 dâġ
 Yârinden ayrılana oluptur şiʿâr dâġ

2  ʿAşḳ âteşi kül itdi ten-i ḫâk-sârı âh
 Râz-ı derûnum itdi meded âşikâr dâġ

3  Ḫânum ruḫuñı görmek içün dîdelerdürür
 Sînemde ṣanma görinen ey gül-ʿiẕâr dâġ

4  Yoġ ise bir pulum n’ola ey ḫâce-i cihân
 Var kîse-i tenümde benüm ṣad hezâr dâġ

5  Dil gül-şeninde biri ḳaranfil birisi gül
 ʿAşḳ âteşiyle yaḳdum iki yâd-gâr dâġ

6  Altun beneklü ḫilʿat-ı dîbâ ise yeter
 Cism-i nizârda görinen bî-şümâr dâġ

7  Ol gül-şen-i cemâl yüzin görmez olalı
 Żaʿfî ʿaceb mi yaḳar isem lâle-zâr dâġ

295 -  Gönlü yaralı
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ḤARF-İ FÂ
137

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1(75a) Görme minnet eylesin mülk-i dili cânâna vaḳf
 Hâ nihâyet eylemişsin şâh içün vîrâna vaḳf

2  Mülk idüp yaḳmaḳ dilerseñ zâhidâ mey-ḫâneyi
 Geç bu daʿvâdan ……..tâ ezel rindâne vaḳf

3  Noḳṭa ṣanmañ muṣḥaf-ı………ki ḫâl-ı kebûd
 Dest-i ḳudret lâciverdiyle ḳomış Ḳurʾâna vaḳf

4  Şâhidüm var sâḳinüñ vaḳf itdigine bûsesin
 Lîk bilmem ṭutdılar mı ey göñül mestâne296 vaḳf

5  Seng-i diller vaṣfını bir beyt itdüm Żaʿfiyâ
 Eyledüm cânumçün anı oḳıyan yârâna vaḳf

138
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Ey kerem kişverine ʿadlile sulṭân-ı luṭuf
 V’ey ṣafâ taḫtına devletle Süleymân-ı luṭuf

2  ʿÂrif-i sırr-ı ezel vâḳıf-ı esrâr-ı ebed
 Mâlik-i mülk-i ʿaṭâ server-i dîvân-ı luṭuf

3  Naẓar it ḥâlüme ʿarḳâb297-ı günâh içre meded
 Merḥamet ḳıl gözümüñ yaşına ey kân-ı luṭuf

4  Yüzüm aldum elüme geldüm işigüñe bu gün
 Râżıyam her ne ẓuhûr eyler ise sân298-ı luṭuf

5  Beşeriyyetle ḫaṭâ ṣâdır ola bendeñden
 Vâḳiʿ oldıysa eger naḳṣ ile noḳṣân-ı luṭuf

296 -  diğer mısra sonlarına uyularak mestâna şeklinde mi yazılacak?
297 -  ʿArḳûb şeklinde çokluktan kinaye bir kelime iken metinde ʿarḳâb şeklinde yazılmıştır.
298 -  Yasa 
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6  Olan eksikligümi luṭf idüp ey mer ………
 Sürme ḳahr ile beni eyleme ḥirmân-ı luṭuf

7  Ne ḳadar çoġ ise cürmüm kerem it ʿafv eyle
 Sırr iderse yeridür ʿaybumı dâmân-ı luṭuf

ḤARF-İ ḲÂF
139

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ṣunʿ-ı Ḥaḳ görmek dilerseñ ʿârıż-ı cânâna baḳ
 Ser-be-ser levḥ-i ruḫında âyet-i Ḳurʾân’a baḳ

2  Görmek istersen cemâl-i Ḥaḳḳ’ı her yerden ʿayân
 Geç ikilik perdesinden merd ol merdâne baḳ

3(75b) Ceẕbe-i ʿaşḳ ile cehd it benligi maḥv idegör
 Kim dir ey zâhid saña gel ḥüccet-i burhâna baḳ

4  Olmaḳ istersen ḥaḳîḳatde muvaḥḥid Żaʿfiyâ
 Ḥâlüñe meşġûl olup ne küfr ü ne îmâna baḳ

140
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün

1  Bizümle yoḳ gibi hiç âşinâlıḳ
 Be hey ẓâlim neden bu bî-vefâlıḳ

2  Ebed tevb’olsun artuḳ ʿâşıḳ olmam
 Eger hep böyl’olursa mübtelâlıḳ

3  Belâ baḥrinde ey Ḥıżrum meded ḳıl
 Yeridür eyler isen dil-rubâlıḳ

4  Semend-i nâza çignetme gedâyı
 Müsellem oldı ise pâdişâlıḳ

5  N’ola cevrüñle olsa Żaʿfi-i zâr
 Ki sende ḫatm oluptur pür-cefâlıḳ
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Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Nice ḳan aġlamayam bir leb-i mercânum yoḳ
 Nice zâr olmayayam bir gül-i ḫandânum yoḳ

2  Nice zâr olmayayam ġamdan idem seyr-i çemen
 Bir ser-efrâz-ı cihân serv-i ḫirâmânum yoḳ

3  O ṭabîb-i dil ü cân baña devâ eyle didüm
 Didi kim saña devâ itmege dermânum yoḳ

4  N’ola Yaʿḳûb gibi ḥüzn ile geçse ʿömrüm
 Mıṣr-ı dil pâdişehi Yûsuf-ı Kenʿân’um yoḳ

5  Her gice derdüñ ile Żaʿfi ider âh-ı hezâr
 Ey gül-i tâze dime murġ-ı ḫoş-elḥânum yoḳ

142
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Teni ḫâkister idüp bâde virür nâr-ı firâḳ
 Dime kim ṣıḥḥat ile başa çıḳar kâr-ı firâḳ

2  Ben umardum ki girem gül-şen-i vaṣl-ı yâre
 Baña yol virmedi yâ Rab ne ḳılam ḫâr-ı firâḳ

3(76a) Ṣatdı dellâl-ı ḳazâ ḫâce-i hicrâna beni
 Ṭurıcaḳ ʿaşḳ feżâsında çü bâzâr-ı firâḳ

4  Vaṣl-i yâra meded eyle var ise çâre ṭabîb
 Ṣanma kim şerbet ile ṣaġ ola bîmâr-ı firâḳ

5  Beni ayırdı felek ẓulm ile dil-dârumdan
 Żaʿfiyâ n’ola disem derd ile eşʿâr-ı firâḳ
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Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  ʿÂşıḳlara ṭaʿn eyler imiş ṣûfi-i aḥmaḳ
 Bu ẕevḳ ile söz söyler o da ṣûretine baḳ

2  Sidre ḳadiñe dik gele299 mi serv ü ṣanevber
 Çep-dest birisi vü biri mâʾili ancaḳ

3  Luṭf eyle şehâ olmasın aġyâra muḳayyed
 Ben çâker olam tâ ki saña bende-i muṭlaḳ

4  Ḫâk-i der-i dil-dârı ḳoyup ġayra baş egmem
 ʿÂlemde ġaraż kişiye bir yârdur ancaḳ

5  Żaʿfî’yi nüçün dûr idesin ḫâk-i derüñden
 Ḳul alma mısın pâdişehüm ḫidmete elyaḳ

144
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  ʿAynuñ ile gözine câm-ı naẓar pâk olıcaḳ
 Ḥaṣr-ı keyfiyyet ider keşide idrâk olıcaḳ

2  Râḳṣ ura ẕerrelerüm ol yüzi ḫûrşîd eger
 Bir ḳadem ḳabrüme baṣsa bedenüm ḫâk olıcaḳ

3  Beni öldürmek ile ṣanma şehâ ḳorḳudasıñ
 Ölmeden ġam yiye mi ʿâşıḳ-ı bî-bâk olıcaḳ

4  Baḥs̠-i laʿlüñle gelür cûşa dil-i ʿuşşâḳuñ
 Nitekim bezm-i meye câm-ı feraḥ-nâk olıcaḳ

5  Bize kâr eyleyemez efʿi-yi dehrüñ zehri
 Żaʿfiyâ elde hemân bâde-i tiryâk olıcaḳ

299 -  Dik gelmek: Kafa tutmak
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Ne müşkil ḥâl olur cânâ cemâlüñden ıraġ olmaḳ
 Ne mümkindür kişi cânından ayru kendi ṣaġ olmaḳ

2(76b) Bozulsa bâġ-ı ʿâlem ḳalmasa gülden es̠er hergiz
 Gelür mi bülbül-i câna cemâlüñden ferâġ olmaḳ

3  Revâ mı ben ḳalam miḥnet şebinde şemʿ-i ruḫsâruñ
 Yanup yer yer raḳîbüñ bezmine rûşen çerâġ olmaḳ

4  Müselmânlar görüñ bi’llâh ki buña kim olur ḳâʾil
 Temâşâ-yı cemâl-i yâra ʿuşşâḳa yasaġ olmaḳ

5  Ḳarîb ola raḳîb-i rû-siyeh sen mâh-ı bedr aya
 Düşer mi ey yüzi gün Żaʿfi-i bî-dil ıraġ olmaḳ

146
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Her neye baḳduñsa zâhid pertev-i Mevlâ’ya baḳ
 Maẕhar-ı esmâ olan ḫulḳiyyet-i eşyâya baḳ

2  Hây u hûdan ṭopṭolu mey-ḫâne vü mescid tamâm
 Her ṭaraf pürdür ṣadâdan işbu hûy u hâya baḳ

3  Gir vücûduñ şehrine seyr eyle ḳalbüñ ʿâlemin
 Buluban kes̠retde vaḥdet ʿâlem-i kübrâya baḳ

4  Behre-yâb olup eger girmek dilerseñ cennete
 Cân gözin açup nuḳûş-ı ṣûret-i ḥavrâya baḳ

5  Ḳalma ṣûret ʿâleminde baḳma dünyâ naḳşine
 Żaʿfiyâ ʿâriflik ile ḥâṣıl-ı maʿnâya baḳ
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Âh kim âşüfte-ḥâl itdi beni sevdâ-yı ʿaşḳ
 Bir zamân ḳoymaz beni öz ḥâlüme sevdâ-yı ʿaşḳ

2  Gerçi Manṣûr u Nesîmî geldiler meydân-ârâ
 Şimdilik meydân benümdür eylerem daʿvâ-yı ʿaşḳ

3  Benligi yâ rabbi al eyle beni benden ḫalâṣ
 Kûçe vü pâzârda oldum ʿaceb rüsvâ-yı ʿaşḳ

4  Olmadı mümkin ḳılam ṭay defter-i ʿaşḳını âh
 Başlasam taḥrîrine ḥâlüm gelür inşâ-yı ʿaşḳ

5  Pîr-i ʿaşḳuñ dergehine sürüben cândan yüzüñ
 Żaʿfiyâ ʿömriñi ṣarf it olasıñ monlâ-yı ʿaşḳ

148
Mefâʿilün feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1(77a) İlâhi derd ü belâya niye ki ġâyet yoḳ
 İrişdi âḫire ʿömrüm ġama nihâyet yoḳ

2  ʿAnâda ḳaldı dil-i nâ-tüvân meded bekler
 Cenâb-ı şâhdan ol bî-kese ʿinâyet yoḳ

3  Ṭarîḳ-ı ʿaşḳa nihâyet ṣoran budur ḥaḳ söz
 Nihâyeti ne dimek ola ki bidâyet yoḳ

4  Menâfiʿini beyân itmege mey-i ṣâfuñ
 Dehân-ı pîr-i muġânda eṣaḥ rivâyet yoḳ

5  ʿĠaraż edâ-yı sebük-rû…….hemân Żaʿfî
 Mes̠eldürür bu ki hîç denmemiş ḥikâyet yoḳ
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ṣunʿı Ḥaḳ görmek dilerseñ ʿârıż-ı cânâna baḳ
 Ser-te-ser levḥ-i ruḫında âyet-i Ḳurʾân’a baḳ

2  ʿUcb ile Ḳârûn gibi maġbûn-ı kibr olma ṣaḳın
 Her gedâya ḥürmet it her bendeye merdâne baḳ

3  Görmek istersen cemâl-i Ḥaḳḳ’ı her yerde ʿayân
 Geç ikilik perdesinden merd olup merdâne baḳ

4  Ceẕbe-i ʿaşḳ ile cehd it maḥv-ı benlik idegör
 Kim dir ey zâhid saña gel ḥüccet-i burhâna baḳ

5  Olmaḳ istersen ḥaḳîḳatde muvaḥḥid Żaʿfiyâ
 Ḥâlüñe meşġûl olup ne küfr ü ne îmâna baḳ

150
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Girmişüz bir baḥre kim hergiz anuñ encâmı yoḳ
 İrmişüz bir rûze kim âḫir deminde şâmı yoḳ

2  Ḳanda var devlet let olmayınca ya tîmâr mâr
 Kim görübdür dâne kim altında anuñ dâmı yoḳ

3  Yıldızı düşkündür anuñ sâyeveş üftâdedür
 Her kimüñ kim mâh-ruḫ bir serviyem endâmı yoḳ

4  Var ise zülfüñ hevâ-dârıdur ey sünbül nesîm
 Gül-şen-i kûyuñ ṭolanur her seḥer ârâmı yoḳ

5  Bezm-i ġamda leblerüñ yâdına Żaʿfî bendeñüñ
(77b) Gözleri yaşından özge bâde-i gül-fâmı yoḳ
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ḤARF-İ KÂF
151

Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Şemʿ-i ruḫsârını her kim göre ol cânânuñ
 Ṭutuşup âteş-i şevḳıyla yanar cânânuñ

2  Jâle ṣanma görünenler ṣu seper 300ebr-i bahâr
 Ḫâkdan ṣaḳlamaġ içün güzelüm dâmânuñ

3  Sürüp aġyârı ḳapuñdan ebedî merdûd it
 Beni şâd eyle şehâ ġayretine aʿdânuñ

4  Baña bu ʿizzet ü rifʿat iki ʿâlemde yeter
 Âsitânuñda olam pâdişehüm seg-bânuñ

5  Żaʿfiyâ sözüñ ile pâdişehe ʿaşḳ olduñ
 ʿAsker-i derd ü belâ ile dürer dîvânuñ

152
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Şikeste eyledi servi ḳad-i raʿnâsı Maḥmûd’uñ
 Ḳomadı gül-şene ṣûret ruḫ-ı zîbâsı Maḥmûd’uñ

2  Ḳabul oldı Muḥammed ḥaḳḳı ḳılduġum namâz ey dil
 Baña miḥrâb olalı ebru-yı ġarrâsı Maḥmûd’uñ

3  Ḳıya301 baḳışlarıyla sîne dürcinden302 alur cânı
 Ḳatı ʿayyârdur ol nergis-i şehlâsı Maḥmûd’uñ

4  Ḫalâṣ olmaḳ ne mümkin bend-i zencîr-i maḥabbetden
 Ki oldı alnıma yazı ṣaçı sevdâsı Maḥmûd’uñ

5  Başuñda var ise ʿaḳluñ eger ey Żaʿfi-i bî-dil
 Olıgör cân u dilden ʿâşıḳ-ı şeydâsı Maḥmûd’uñ

300 -  Serpmek
301 -  Dikkatle, keskin bakmak.
302 -  Cevher kutusu
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Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Kûy-ı yâr içre göñül nâle vü feryâd gerek
 Sâlik-i ʿaşḳ ola ġuṣṣa vü ġam-zâd gerek

2  Ey boyı serv-i sehî gül-şen-i kûyuñda senüñ
 Râstî bu ki göñül hecrden âzâd gerek

3  Ṣanʿat-ı ʿaşḳı kişi başa iletmek dilese
 Kûh-ı ġam kesmede Ferhâd-veş üstâd gerek

4(78a) Çünki sen pâdişeh-i memleket-i ḥüsn olduñ
 ʿAdl u dâd ile bu gün pâdişehüm dâd gerek

5  Ḥiṣṣa-i rûz-ı ezel her kime kim ʿaşḳ oldı
 Żaʿfiyâ ḫân-ı ġamı yimege muʿtâd gerek
 

154
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Baṣup yüzüm üzre güzelüm dem-ḳadem itdün
 Ayaḳda ḳomaduñ beni luṭf u kerem itdüñ

2  Tâc eyleyüben başuma gird-i rehüñ ey dost
 Aḳrânum arasında beni muḥterem itdüñ

3  Dil murġı uçarken bu hevây-ı heves içre
 Şeh-bâz gözüñle anı ṣayd-ı ḥarem itdüñ

4  Şimdengirü añlasa n’ola nâm u nişânum
 Kim bendelerüñ içre beni de raḳam itdüñ

5  Luṭf eyleyüp ey şâh bu Żaʿfî-i gedâyı
 İnʿâm-ı cemâlüñle bu gün muġtenem itdüñ
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Niçün gûş itmeyüp ey gül fiġânın bülbül-i zâruñ
 Olasıñ hem-nişîni gül-şen-i ʿâlemde her ḫâruñ

2  Degil meylüm benüm ġayra ḥaḳîḳat üzredür ʿaşḳum
 Benüm cânum benüm rûḥum gerekdür baña dîdâruñ

3  Oñulmaz derde düşdüm ʿaşḳuña çün mübtelâ oldum
 Devâ eyle ṭabîbüm künc-i ġamda ḳaldı bîmâruñ

4  Uyup aġyâr-ı nâ-dâna beni cevr ile öldürdüñ
 Günâhum bu mı oldum cân u dilden ʿâşıḳ-ı zâruñ

5  Güzeller pâdişâhı olasın iḳlîm-i ḥüsn içre
 Revâ mı ayaġ altında ḳala Żaʿfî-i ġam-ḫâruñ

156
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Ṭaʿn itdi mâha ebru-yı ġarrâsı Aḥmed’üñ
 Ṣarf itdi serve ḳâmet-i bâlâsı Aḥmed’üñ

2  Kâfirdür ol ki303 gördi bu ḥüsn ü melâḥatı
 Cân u göñülden olmadı şeydâsı Aḥmed’üñ

3(78b) Ḥâşâ ki lâle vü güle nâẕır ola gözüm
 Manẕûrum olalı ruḫ-ı zîbâsı Aḥmed’üñ

4  Olsam ʿaceb mi ʿâşıḳ u rüsvâ melâmetî
 Yazılmış alnuma ṣaçı sevdâsı Aḥmed’üñ

5  Żaʿfî egerçi çoḳ bulınur ḫûb-rû güzel
 Olmaz velî bu ḥüsn ile hemtâsı Aḥmed’üñ

303 -  Metinde kim şeklinde yazılmıştır. Ancak bu şekilde vezin bozulmaktadır.
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Raʿd ṣanma naʿreler uran dem-â-dem ey melek
 Mest olup şevḳ-ı lebüñle çarḫa girmişdür felek
 
2  Çâk olam ben tîġ-i hecriyle ire vaṣla raḳîb
 Buñı dil duymaz ṭabîbüm buña ḳatlanmaz yürek

3  Yıḳılur seyl-i sirişkümden binâ-yı kâinât
 Derd ile âh eylesem yanar semâ ile semek

4  Ḳalmasa cânâ bu cism-i bî-s̠ebâtumdan es̠er
 Levḥ-i dilden olmaya hergiz maḥabbet naḳşı ḥak

5  Ol gül-i zîbâyı vaṣf it yana yana Żaʿfiyâ
 Bülbül-i gül-zâr-ı ʿaşḳ olduñ senüñdür söylemek

158
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Gördüm almış eline ʿîdde dil-dâr tüfenk
 Ġâlib ıṣmarlamış ol servere dîdâr tüfenk

2  Sînemi eyler idüm fındıḳı ḍarbına siper
 Lîk atmaz ne ḳılam ben ḳula ol yâr tüfenk

3  Bir çaḳım ḳav olur yâr beni gördükde
 Sîneme urmaġ içün tâ ide iḥżâr tüfenk

4  Ṣalınur veznesi304 yanına ṭaḳılmış gördi
 Ṭañ mıdur ġayret ile çatlasa nâ-çâr tüfenk

5  Rişte-i cânı fetîl eyleyeyin Żaʿfi hele
 Kim bilür lâzım olur atmaġa dil-dâr tüfenk

304 -  Barutluk

|217|



159
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Şâd ol ki dilâ dergeh-i cânâna irişdüñ
 Ṣıḥḥatle hele ṣoḥbet-i yârâna irişdüñ

2(79a) Dergâha ḳul olduġuñı ʿarż eyle tamâmı
 K’ol şâh-ı cihân server-i ḫûbâna irüşdüñ

3  Ey dil çün anuñ cennet-i kûyın vaṭan itdüñ
 Ac gözleriñi raḥmet-i yezdâna irüşdüñ

4  Derd ü ġam ile ḳalmış idüñ künc-i belâda
 Vuṣlat buluban yâr ile dermâna irişdüñ

5  Şiʿri giderek Żaʿfi ẓarâfetle dir olduñ
 Ġâlib var ise ḥażret-i Selmân’a irişdüñ

160
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Ṣandûḳ-ı sîne olsa ʿaceb mi delik delik
 Tîr-i belâya ey ḳaşı yâ oldı çün belik305

 
2  Miʿmâr-ı kâr-gâh-ı felek üstüḫân mı
 Yapduḳda ḳalʿa-i bedenüm eylemiş helik306

3  ʿUşşâḳ-ı bî-nevâ dir isen nâle ḳılmaya
 Âheng-i cevri ḳo güzelüm başla bûselik

4  Üftâde-i ġarîb u müsâfir gedâlaruz
 Luṭf eyle ey güneş bize kûyuñda gölgelik

5  Başında devleti var ise Żaʿfi’nüñ şehâ
 Sürer ayaġıña yüzini nitekim işik

305 -  Nişâne
306 -  Ufak taş parçası.
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Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Geşt itmeyen feżâsını firḳat diyârınuñ
 Bilmez ṣafâ vu ẕevḳını vuṣlat ḥiṣârınuñ

2  Her bir ġubârı ʿaşḳ deminden ḫaber virür
 Varup ziyâret idene ʿâşıḳ mezârınuñ

3  Zâr olma nice bülbül-i bî-dil hezâr bâr
 İrmez viṣâlı gül-şenine gül-ʿiẕârınuñ

4  Vaḥdet piyâlesin virüp ey sâḳi ḳıl ḫalâṣ
 Başıma çıkdı s̠iḳleti kes̠ret ḫumârınuñ

5  Sürme idine Żaʿfi-i bî-dil ki ḫâk ola
 Her ẕerresin gözine melekler ġubârınuñ

162
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1(79b) Nedür ey dil yine sen miḥnet ile yâr olduñ
 Ġâlibâ bir güzelüñ ʿaşḳı ile zâr olduñ

2  Heves-i zülfini sevdâ idüben başuñda
 Ḳatı rüsvâ-yı cihân u ḳatı bî-ʿâr olduñ

3  Leb-i dil-berden ola saña şifâ bî-çâre
 Çünki sen ḥasret-i laʿli ile bîçâr olduñ

4  Bize vüsʿat yüzini görmege gûşe ḳomaduñ
 Ey felek bâşumuza çâḳ bu ḳadar ṭar olduñ

5  Râh-ı miḥnetde ġubâr olalıdan Żaʿfî sen
 Genc-i maḫfîyi bulup vâḳıf-ı esrâr olduñ
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Gördi kimse ol mehi ḫûrşîd gibi zer benek
 Dâġ derdiyle pür itdi sînesin pîr-i felek

2  Ger naṣîb olmazsa ḳocmaḳ zer benekli dil-beri
 Doġranur miḳrâż -ı ġamla derd ü ḥasretden yürek

3  Câme-i zerrîn ile ol sîm-ten yâḳût-leb
 Gevher-i yek-dânedür her dem n’ola ṣalınsa tek

4  Gömlek üstinde ṣarılmış gerçi yâra câmesi
 Ḳorḳarum ʿuryân idüp pehlûya alur giderek

5  Her denî vaṣl ile ḫürrem Żaʿfi hicrândan melûl
 Ḫoş dimişler kimine yimek kimisine emek

164
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Serîr-i mülk-i ʿizzetden serâ-yı kûy-ı miḥnet yeg
 Ḫumâr-ı câm-ı devletden ṣafâ-yı bezm-i ẕillet yeg

2  Varup baş egmeden her süfle-i nâ-dâna ey dânâ
 Taʿalluḳ ḳaṭʿ idüp iḳbâl-ı ʿâlemden ferâġat yeg

3  Ne lâzım dâne içün dâma düşmek murġ-ı vaḥşî-veş
 Bu ʿâlem ḫarmanında gûşe-i ḳâf-ı ḳanâʿat yeg

4  Nice yıllar ʿibâdet eyleyüp ḳaddüñ ḫam itmekden
 Dem-i insân-ı kâmilden işitmek bir ʿibâret yeg

5  İki ʿâlemde sulṭân oladan ben bildügüm Żaʿfî
(80a) Cenâb-ı Gülşenî’de ḫâk-i râh olup ḥaḳâret yeg
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ey cefâ pîşe nedendür cevre âġâz eylemek
 Ben niyâz itdükçe saña baña sen nâz eylemek

2  Açma her zâġuñ hevâsına ṣaḳıñ per ey hümâ
 Şâh-bâz iken neden alçaḳda pervâz eylemek

3  Ey lebi Şîrîn düşer mi Bîsütûn-ı ġamda…..307

 Nâle vü feryâdumı Ferhâd’a dem-sâz eylemek

4  Merḥabâ eyle beni sâʾirden eyle imtiyâz
 Benden olmışdur seni ʿâlemde mümtâz eylemek

5  Gör nice ser-bâzdur Żaʿfî benüm ʿömrüm bu gün
 Kendüyi ister ser-i zülfinde cân-bâz eylemek

166
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ey gül-i ḥamrâ neden ṣoldı gülistânuñ senüñ
 Yâ niçün bozıldı bilmem tâze bostânuñ senüñ

2  Âh-ı serd irişdi ġâlib nâle-i ʿuşşâḳdan
 Oldı pejmürde açılmış verd-i ḫandânuñ senüñ

3  Her ḳażâña ey gözi âhû niçün olmaz siper
 Şol raḳîb-i seg kim olmışdur nigeh-bânuñ senüñ

4  Derd ü ġam kim saña gelmişdür baña virsün Ḫudâ
 Olayam ey ḳaşı yâ yoluñda ḳurbânuñ senüñ

5  Ḳalmadı bâġı vücûdında ṭarâvet Żaʿfi’nüñ
 Göreli yüz reng ile berg-i gülistânuñ senüñ

307 -  Metinde boş bırakılmıştır.
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Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Varduġınca neden oldı ki dil-âzâr olduñ
 Cevri ḥadden aşırup böyle cefâkâr olduñ

2  Gül-şenüñde öte ṭur deyü sürüp bülbülüñi
 Gül-i nevreste iken hem-nefes-i ḫâr olduñ

3  Ara yerden getürüp yârlıġuñ ḳâʿidesi
 Terk idüp nân u nemek ḥaḳḳını aġyâr olduñ

4  Pertev-i şemʿ-i ruḫuñ nûr ṣanurdum cânâ
 Beni odlara yaḳup hey ne ʿaceb nâr olduñ

5(80b) Ey felek Żaʿfi-i dil-tengüñ idüp kârını zâr
 Ḳomayup ẕerrece vüsʿat başına dâr olduñ

168
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Zâhidâ ʿaşḳ işini sen ḳurı daʿvâ ṣanduñ
 ʿÂşıḳuñ zemzemesin beyhude ġavġâ ṣanduñ

2  ʿÂlem-i maʿniye ṣuġrâ deyü ihmâl itdüñ
 Ṣûretüñ ʿâlemini ʿâlem-i kübrâ ṣanduñ

3  Zînet-i dehre virüp gönlüñi dünyâ bâġuñ
 Kâfir-i nefse uyup cennet-i meʾvâ ṣanduñ

4  Ḳurṣ-ı ḫurşîdi görüp sofra-i gerdûn içre
 Kâse-i zehrini sen keʾs-i muṣaffâ ṣanduñ

5  Żaʿfiyâ bu ḥarem-i dehre ʿubûr itdükde
 Gûşe-i külḫen idi gül-şen-i zîbâ ṣanduñ
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Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Gelmez iḳlîm-i leṭâfetde şehâ senden yeg
 Gül-şen-i ḥüsn ü melâḥatda begüm yegsüñ yeg

2  İt raḳîb oldugına ey gözi âhû neye ġam
 Dergehüñden n’ola eksilse efendi bir seg

3  Rişte-i ʿaşḳ ile peyvend oluptur cismüm
 Ten-i zârumda benüm ṣanma görinenler reg308

4  Ṣu gibi ayaġına yüz sürüyüp dil-dâruñ
 Göñül ol serv-i sehî ḳâmetüñi âh ile eg

5  ʿAşḳ dârına aṣarsa seni ey Żaʿfi revâ
 Saña kim didi ki yâruñ resen-i zülfine deg

170
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Manẕûr-ı ḫidmet oldı eyâ mîr-i kâm-kâr
 Eşʿâr-ı Żaʿfi oldı çü manẕûr-ı ḥażretüñ

2  Noḳṣânı var ise naẕar eyle kemâline
 K’oldur ḳadîmi ʿâdet-i erbâb-ı devletüñ

3  Maṭbûʿ-ı ḫâṣ u ʿâm ola maḳbûl-ı her diyâr
 İmżâ olursa ger aña ʿünvân-ı raġbetüñ

4(81a) ʿAyb olmasun tevaḳḳuʿ idersem nümûneyi
 Âsûde olduġı bu olur hep emânetüñ

5  Geldüm cenâb-ı devlete tâ iltimâs idem
 Çâker kemîne çünki murâd itdi ḫidmetüñ

6  Mûcez ḳılup kelâmı sözi itmedüm dirâz
 Neks-i melâla irmeye tâ kim ṭabîʿatuñ

7  Dest-i duʿâyı dergeh-i Ḥaḳḳ’a idüp güşâd
 Ḳıldum s̠enâñı Ḥaḳ ide pâyende devletüñ

308 -  Damar
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Serv dalıdur ḳad-i bâlâsı Maḥmûd Bâli’nüñ
 Gül-şen-i cândur ruḫ-ı zîbâsı Maḥmûd Bâlî’nüñ

2  N’ola zencîrüm sürersem ʿâşıḳ-ı dîvâne-veş
 Yazılubdur alnuma sevdâsı Maḥmûd Bâlî’nüñ

3  Tende cânum gibi ṣaḳlarsam anuñ ʿaşḳın nʾola
 Cân uġurlar nergis-i şehlâsı Maḥmûd Bâlî’nüñ

4  Görüp ol ḥüsn-i cemâl u ṣûret-i zîbâsını
 Ḫalḳ-ı ʿâlem oldılar şeydâsı Maḥmûd Bâlî’nüñ

5  Żaʿfiyâ ḳalmadı ṣabrum gitdi hûş u ṭâḳatum
 Baş açıḳ olsam n’ola rüsvâsı Maḥmûd Bâlî’nüñ

ḤARF-İ MÎM
172

Mefâʿilün feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  Gözümle göñlüm oluptur cemâlüñe mâʾil
 Sebeb ne ruḫlarıña zülfüñ idesin ḥâʾil

2  Raḳîbe mihr ü vefâ ʿâşıḳa cefâ idesin
 Bu ḳavle ey lebi şîrîn kim ola ḳâʾil

3  Varursa kûyuña yaşum teraḥḥum it şâhum
 Cenâb-ı devlete iḥsân uma varur sâʾil

4  Şu deñlü muḥkem oluptur maḥabbetüñ dilde
 Dime ki cevr ü cefâ ile idesin zâʾil

5  Nigârı görmeyeli Żaʿfiyâ bir ay oldı
(81b) Kime şikâyet idem her güni baña biñ yıl
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  İdüp nâr-ı ʿubûdiyyet miyânına kemer ḳandîl
 Olur ḫidmetde ḳâʾim tâ seḥer her şeb yanar ḳandîl

2  Gele mîr-i ḫayâlüñ deyü sulṭânum bu şâdîden
 Yürek yaġın yaḳup dil ḫayme-i tende aḫir ḳandîl

3  Siyeh perçemlü yalıñ yüzlüdür par par yanar cânâ
 Meger var ise aldı ruḫlaruñdan zîb ü fer309 ḳandîl

4  Degildür mâh-tâb ey âf-tâbum ṭâḳ-ı mînâda
 Ezel ḳayyûmı belki câmiʿ-i çarḫa yaḳar ḳandîl

5  Yaḳarlar her gice Żaʿfî zebânın daḫı uṣlanmaz
 ʿAceb dîvânedür ṭurmaz zebânına ḳıyar ḳandîl

174
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1  Göñül bir dil-rübâya oldı mâʾil
 Lebi ġonce miyânı ṣanasın ḳıl

2  Ṣabâ bûyından olmaya ḫaber-dâr
 Yelerse bâġ-ı ḫüsn içre nice yıl

3  Şu kim câm-ı ezelden çekdi sâġer
 Fenâ bezminde dâʾim oldı ḳanzil

4  Olup bir lebleri mercâna ʿâşıḳ
 Ne ḳanlar yutdurur her dem baña dil

5  Raḳîbe ṭatlu söyler baña acı
 Bu ḳavle Żaʿfiyâ kim ola ḳâʾil

309 -  Aydınlık
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  İrmesün âyîneñe zengâr-ı âhumdan ḫalel
 Gûş it cânâ naṣîḥat ḳıl vefâ ile ʿamel

2  Yârım aġız vaṣf-ı laʿlüñ itmeden ʿayş-i tamâm
 Gerçi ẕikru’l-ʿayşi niṣfu’l-ʿayşi310 dirler fi’l-mes̠el

3  Ḥâl idinse derdümi Ferhâd ile Mecnûn benüm
 Pâdişâh-ı mülk-i ʿaşḳ olmaġa dirlerdi maḥal

4  Bir adım idüp dünyâyı iki baḳma ʿâleme
 Menzil-i maḳṣûda saʿy it irmeden peyk-i ecel

5(82a) Âsitânuñçün murâdı Żaʿfi-i bî -çârenüñ
 Bûse-i laʿl-i lebüñdür pâdişâhum lâ-eḳal

176
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Olma ḫâmûş ey göñül bülbül gibi güftâra gel
 Ṣubḫ-dem göñlüñ açılsun gül gibi gül-zâra gel

2  Dehr zehrine ʿilâc istersen ey ʿâşıḳ eger
 Câm-ı ṣâfı ḳoma elden ḫâne-i ḫammâra gel

3  Zâhidâ görmek dilerseñ naḳş-ı kevnini ʿayân
 Cân gözini açıḳ eyle cemâl-i yâra gel

4  Çünki dönmezdüñ murâdum merkezi üzre felek
 Pes niçün dirdüñ baña bu günbed-i devvâra gel

5  Âh u zârum işidüp raḥm eyleye şâyed ola
 Żaʿfiyâ yüz uralum yalvaralum dil-dâra gel

”.Maîşetten söz etmek, maişetin yarısıdır“ ذكر العيش نصف العيش  - 310
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Dostlar ölsem n’ola künc-i belâ içre ʿalîl
 Kim beni bî-çâre ḳıldı n’eyleyem ḥüsn-i Ḫalîl

2  Nüh felek seyr eyleyüp rûy-ı zemîni geşt iden
Görmedi bir aña beñzer ṣûret ü vech-i cemîl

3  Âteş-i ruḫsâr baña yeg gelür gül-zârdan
 Kimine gül kimine âteş naṣîb eyler celîl

4  Ḳurtulurdum ẓulmet-i ġamdan bulup maḳṣûdımı
 Reh-nümâ-yı vaṣl ile bir dem baña olsa delîl

5  Ol yürek yaġı bu şeb tek bezme gelsün Żaʿfiyâ
 İdeyüm ḳandîl-i tende rişte-i cânum fetîl

178
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Bâreke’llâh ey gül-i zîbâ nedür bu reng-i al
 Lâl olur yüzüñ görürse bülbül-i şîrîn-meḳâl

2  Virmedi râz-ı dehânuñdan ḫaber ehl-i ḫired
 Ḳâbil olmaz vaṣf ide mûy-i miyânuñ ḳîl ü ḳâl

3  Yandı envâr-ı tecelliye celâliyle vücûd
 Vaḳtidür şimdengirü ʿarż ile döndürme cemâl

4(82b) Pîre teslîm it özin çûn u çerâdan vaz gelüp
 Ehl-i ʿaşḳ içre faḳîh olmaz cevâbıyla suʾâl

5  Dâl ebrû lâm zülfüñle elif ḳaddüñ senüñ
 Oldı bu Żaʿfi-i bî-çârenüñ ḳatline dâl
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Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  Bre serv-i revânum İsmâʿîl
 Bre ġonce-dehânum İsmâʿîl

2  ʿİşvelerle beni helâk itdüñ
 Bre zîbâ civânum İsmâʿîl

3  Ġâret itdüñ gözüñle dil mülkin
 Bre şûḫ-ı zamânum İsmâʿîl

4  Ḳıluban cânı yoluña ḳurbân
 Bre ḳaşı kemânum İsmâʿîl

5  Żaʿfi-i derd-mende eyle şifâ
 Mürde cismüme cânum İsmâʿîl

180
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ṣaḳaluñ aġardı gel serv-i semenden geç göñül
 Gül-şen-i maḳṣûda ʿazm eyle çemenden geç göñül

2  Ṣûrete aldanma merd ol ḥâṣıl-ı maʿnâyı gör
 Baḳma dünyâ naḳşına bu ḳoca zenden geç göñül

3  Ehl-i ḥâl ol yime müstaḳbel ġamını ki ṣaḳın
 Añma mâżî ḥâlini yaʿnî geçenden geç göñül

4  Ḫaṭṭ-ı nefsâniyle bir yerde ṣıġışmaz ʿaşḳ-ı pâk
 Yâ hevâ-yı nefsi terk eyle ya andan geç göñül

5  Vaḥdet-i ḥarfe irüp ölmek dilerseñ ölmeden
 Żaʿfi-i bî-çâre tek mâ ile menden geç göñül
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Devâ-yı cism-i bîçârem ṭabîb-i cânum İsmâʿîl
 Dil-i mecrûḥumuñ derdine hem dermânum İsmâʿîl

2  Neme yarar gözüm nûrı benüm cân u cihân sensiz
 Cihânda sensin ancaḳ cânum u cânânum İsmâʿîl

3(83a) Ṭavâf-ı kaʿbe-i kûyuña saʿy itdüm ṣafâ ile
 Kefen boynumda iḥrâm oldı cân ḳurbânum İsmâʿîl

4  N’ola maʿmûr iderseñ bu dil-i vîrânı luṭfuñla
 Kemîne bendeem iḥsân senüñ sulṭânum İsmâʿîl

5  ʿAceb mi ehl-i diller ṭutsalar ḥürmetle el üzre
 Leb-i mey-gûnuñuñ vaṣfıyla pür dîvânum İsmâʿîl

182
Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  Bulduñ ey serv bûstân-ı cemâl
 N’olduñ ey sidre boylı tâze nihâl

2  Neye ġam-gîn olursuñ iki gözüm
 Yâ nedensüñ müşevvişü’l-eḥvâl

3  Niçün irdi ḫüsûf kevkebüñe
 Ey ruḫı âf-tâb u ḳaşı hilâl

4  Ḫayliden görmedüm seni böyle
 Neden oldı ṭabîʿata bu ḫayâl

5  Budurur Żaʿfi’nüñ temennâsı
 İrmeye dâmenüñe gird-i melâl
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183
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Bu dünyâ-yı denî cânâ ḫarâb-âbâd imiş bildüm
 Binâ-yı ʿömr-i âdem cümle bî-bünyâd imiş bildüm

2  Taʿalluḳ ḳaṭʿ iden gül-zâr-ı ʿâlemden benüm servüm
 Belâ vü derd ü ġamdan tâ ebed âzâd imiş bildüm

3  Ural’dan tîşe-i ġam Bîsütûn-ı miḥnete cânâ
 Zihî ʿaşḳ içre Ferhâd’ı neden üstâd imiş bildüm

4  Göñül âyînesini ṣayḳal-ı ʿaşḳ ile pâk itmek
 Tecellî-i cemâl-i yâra istiʿdâd imiş bildüm

5  Beni zâr itdi ʿömrüm naḳdin alup Kaʿbeteyn-i ġam
 Bu çarḫ-ı pîre-zen Żaʿfî ʿaceb nerrâd311 imiş bildüm

184
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1(83b) Geçüp aḥbâbdan genc-i ḳanâʿat iḫtiyâr itdüm
 Giderdüm kâr-bâr-ı ʿaḳlı vaḥdet iḫtiyâr itdüm

2  Taʿalluḳ ḳaṭʿ idüp gül-zâr-ı ʿâlemden benüm servüm
 Belâ ḳâfında ʿAnḳâ gibi ʿuzlet iḫtiyâr itdüm

3  Başumda ……….mûlîdem oluptur tâc-ı semmûrî312

 Reh-i ʿaşḳ içre gör zâhid ne kisvet iḫtiyâr itdüm

4  Ṣalâḥ-ı dehr ile ṣûfî selâmet olmadı ḥâṣıl
 Geçüp nâmûs u ʿârumdan melâmet iḫtiyâr itdüm

5  Bu fânî dâr-ı dünyâdan beḳâ fehm itmeyüp hergiz
 Anuñçün Żaʿfiyâ ḫâk-i meẕellet iḫtiyâr itdüm

311 -  Nerd tavla oyunu.
312 -  Samur hayvanı.
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Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Düşdüm firâḳ u miḥnete yârân nidem nidem
 Kâr itdi câna itse hicrân nidem nidem

2  Laʿl-i lebüñ ḫayâli ile ey dürr-i yetîm
 Ḳanlar döker bu dîde-i giryân nidem nidem

3  Bezm-i belâda yüzimi def çeng idüp ḳadüm
 Her dem ṣadâ-yı ney gibi nâlân nidem nidem

4  Teşrîf idüp ḳademden o mîr-i ḫacesteyi
 Dil ḫânesîne olmadı mihmân nidem nidem

5  ʿÖmrüm irişdi ḥasret ile Żaʿfi âḫire
 Olmadı gitdi vuṣlat-ı cânân nidem nidem

186
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ġurbete düşdüm dilâ cânânum añdum aġladum
 Gûyiyâ bir ḫasteyüm dermânum añdum aġladum

2  Ġam şebinde ẕulmet-i hecrine olup mübtelâ
 Burc-ı ḥüsn üzre meh-i tâbânum añdum aġladum

3  Yalıñız ḳaldum belâ küncinde gitdi derd ü ġam
 Ḥâlümi fikr eyledüm yârânum añdum aġladum

4  Küfr-i zülfini hevâsıyla derûn-ı sîneden
 Żâyiʿ olan dîn ile îmânum añdum aġladum

5  ʿAsker-i ġam ortaya alup vücûdum ḫaymesin
(84a) Żaʿfiyâ ben bende ol sulṭânum añdum aġladum
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187
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Yeridür göklere irse benüm feryâd u efġânum
 Ki olmış dîv ile hem-dem melek-ṣûretlü insânum

2  Dil-i bîmâr derdine devâdur ol ṭabîb-i cân
 Meded öldüm Müselmânlar gerekdür baña dermânum

3  Yüri ʿarż eyleme zâhid baña sen câme-i taḳvâ
 Benüm ḫâr-ı melâmetde ḳalubdur şimdi dâmânum

4  Ser-i kûyuñda ey dil-ber yüz üzre sürünür her dem
 N’ola merdümlük eylersen ……….eşk ………..

5  Emîr-i ḥüsn olan sensin sitem layıḳ mıdur saña
 Benüm cânum benüm şâhum benüm devletlü sulṭânum

6  Yeterdi Żaʿfiyâ ʿizzet saʿâdet iki ʿâlemde
 Dise bir kerre luṭf ile emîrüm baña seg-bânum

188
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Bu gün ol mihr-bânum görmedüm sûzîde-ḥâl oldum
 Dükendi ṣabr u ârâmum be-ġâyet bî mecâl oldum

2  Müyesser olmadı ʿîd-i viṣâline irem yâruñ
 Büküldi rûze-i ġamdan tenüm gûyâ hilâl oldum

3  Sitârem burc-ı şâdîden ṭulûʿ itmez n’idem yâ Rab
 Ẓalâm-ı ġamda ḳaldum şöyle ġâyet pür-melâl oldum

4  Ḍalâl olmaġa dendân-ı seg-i kûyüñçün ey dil-ber
 Ḳatı zerd ü nizârum incelüp żaʿf ile dâl oldum

5  Ḥasan taḥsîn iderse n’ola şiʿrüm göricek Żaʿfî
 Ḫayâl-i fitne-engîz ile naẓm içre kemâl oldum
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189
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1  Sefer ʿazmin ḳılup ol yâr-ı cânum
 Revân oldı meded rûḥ-ı revânum

2  Revân olduġın ol servüñ görince
 Yürürmiş servi ḳalmadı gümânum

3  Kerem ḳıl sâr-bânâ! eyle teʾḫîr
 Ki bir daḫı görem ol mihr-bânum

4(84b) Geçürdüm acılıḳla ṭatlı ʿömrüm
 Ġam-ı hecrüñle ey şîrîn dehânum

5  Ayaḳlarda ḳoma Żaʿfî-i mûrı
 ʿİnâyet ḳıl Süleymân-ı zamânum

190
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Yâ rab ne dem ki vuṣlat-ı cânâna irmedüm
 Bir ḫasteyem ki derdime dermâna irmedüm

2  Ṣaçdum ʿaḳîḳ-ı yâşumı dürr-i ʿAden gibi
 Ḳaldum ayaḳda ol leb-i mercâna irmedüm

3  Ben ḳara günli her gice ḳan aġlamaġıla
 Oldum şikeste zülf-i perîşâna irmedüm

4  Bu bâġ-ı dehre bir nice yıl bâġ-bân olup
 Âḫir deminde sünbül ü reyḥâna irmedüm

5  Żaʿfî murâdum üzre benüm dönmeyüp felek
 Maḥabbet şebinde ol meh-i tâbâna irmedüm
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191
Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  Bre hey yâr-ı cânum İbrâhîm
 Bre şûḫ-ı zamânum İbrâhîm

2  Niçün âteş ola firâḳuñda
 Menzil-i …..ânum İbrâhîm

3  Beni pîr eyledüñ civân iken
 Pîr olasın civânum İbrâhîm

4  Cevr idüp baña âhum arturma
 Açma râz-ı nihânum İbrâhîm

5  Żâʿfi ḳul oldı saña cânıyla
 Kişver-i dilde ḫânum İbrâhîm

192
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Endûh u belâ vü ġam ile terk-i ser itdüm
 ʿAşḳuñla şehâ cân u cihândan güẕer itdüm

2  Fehm itmege naḳşını bu dünyâ-yı denînüñ
 Âyîne-i ruḫsârına yâruñ naẓar itdüm

3(85a) Sînemde benüm dâġ degildür görinenler
 Cânum ruḫuñı görmek içün dîdeler itdüm

4  Aġzı ṣuyın aḳıtmaġ içün zâhid-i ḫüşküñ
 Şîrîn lebünüñ vaṣfını rengîn güher itdüm

5  Gerçi ki reh-i ʿaşḳ şer ü şûr u ḫaṭardür
 Ortaya ḳoyup başumı Żaʿfî sefer itdüm
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193
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  N’ola ırmaġ-veş seyl-âb olursa ümidüm yaşum
 Ki ey ṣâfî naẓar kûh-ı belâdur bu benüm yaşum

2  Süvâr olup bu gün ol şeh-süvârum esb-i nâz üzre
 Yüzime baṣdı …………313nişân-ı naʿlidür ḳaşum

3  Belâ bezminde ḳaldum yalıñız künc-i firâḳ içre
 Ġam u ġuṣṣa ola ancaḳ meger ey dost bulur yaşum

4  Ben ol iḳlîm-i ʿaşḳuñ şâhıyam kim ḫayme-i tende
 Gözüm saḳḳâ oluptur ……………firâşum

5  İdelden ʿaşḳ ile ülfet bu dehr-i dûnda Żaʿfî
 Oluptur şerbetüm ḫûn-ı ciger derd ü belâ âşum

194
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Şâh-ı ʿaşḳam çarḫ-ı aṭlasdan otaġum var benüm
 Dehr-i dûnuñ tâc u taḫtından firâġum var benüm

2  Çeng olup ḳaddüm yüzüm def bezm-i ġamda dem-be-dem
 Eşk-i çeşmümden ṭolu iki ḳapaġum var benüm

3  Bâde-i ʿaşḳ ile ṭolmış kâse-i sırdur şehâ
 Lâʿl-i nâbuñ yâdına elde ayaġum var benüm

4  Müntehâ ḳadle görel’den o nihâl-ı ḫoş-ḫirâm
 Gül-şenüñ şimşâd u servinden ferâġum var benüm

5  Rûḥ-ı Mecnûn Żaʿfiyâ oldı anuñ pervânesi
 Tekye-i ʿaşḳ içre yanmış bir çerâġum var benüm

313 -  Metinde boş bırakılmıştır.
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195
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Belâ-yı ʿaşḳa düşdüm nice demler âh u zâr itdüm
 Mecâlüm ḳalmayup ṣabra çıḳup terk-i diyâr itdüm

2(85b) Yıḳup ten ḳalʿasın ṭob-ı melâmet birle ṭaġıtdum
 Vücûdum mülkini yaġmaya virdüm târ-mâr itdüm

3  ʿAdem mükine maḥmil baġlayup geç’rem vücûdumdan
 Belâ vü miḥnet ü endûh u derdi yâd-gâr itdüm

4  Kem ola pâdişâhum bundan artıḳ ḥürmete lâyıḳ
 Olınca gevher-i eşküm ayaġuña nis̠âr itdüm

5  Ola kim ġamdan âzâd ola göñlüm deyü ey Żaʿfî
 Tenüm bir serv-i bâlânuñ yolında ḫâk-sâr itdüm

196
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  İtdüm terâş ḳaşı ḳalenderlik eyledüm
 Meydân-ı ʿaşḳa baṣdum ayaḳ erlik eyledüm

2  İdüp zebûn tevsen-i ʿaşḳı licâm ile
 Ṭutdum elümde dünyada serverlik eyledüm

3  Gördüñ mi kûhuñı ġam ile ḳaldı yalıñız
 Derd ü belâda ben aña hem-serlik eyledüm
 
4  Çaldum nefîr-i314 ʿaşḳı vü çekdüm livâsını
 Şâh-ı belâya yaʿni ki mehterlik eyledüm

5  Ḫâliṣ zer eyledüm yüzümi tâb-ı ʿaşḳ ile
 Devr içre Żaʿfiyâ yine zer-gerlik eyledüm

314 -  Boynuzdan yapılan boru

|236|



197
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Ḳadüm cârûb idüp ḫâk-i reh-i dil-dârı pâk itdüm
 Teni ol serv-i âzâduñ yolında yaʿni ḫâk itdüm

2  N’ola bî-zâr olursa ḫalḳ-ı ʿâlem nây-ı nâlemden
 İrişsün deyü ḳaṣr-ı yâra âh-ı derd-nâk itdüm

3  Görüp aġyâra tîġin çekdügin ol yâr-ı ḫûn-rîzüñ
 Ser-âser ḫançer-i ḥasretle baġrum çâk çâk itdüm

4  Ṣu gibi ṣâf-dil dîdâr-ı yâra n’ola meyl itsem
 Küdûret ḳomadum ḳalbümde naḳş-ı ġayrı pâk itdüm

5  Ġıdâ-yı rûḥ ider cevr ü cefâñı Żaʿfî-i bî-dil
 Dime kim pâdişâhum ben anı ġamdan helâk itdüm

198
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1(86a) Ol semen sîmâ sehî ḳad dil-beri yâd eyledüm
 Derd-i dilden âh idüp zâr ile feryâd eyledüm

2  Müntehâ ḳaddüñ görel’den ey nihâl-ı ḫoş ḫirâm
 Bâġ-ı dehrüñ serv ile şimşâdın âzâd eyledüm

3  Derde yâr oldum devâdan el yüzüm yârânlar
 Çekmege miḥnet dil-i miskîni muʿtâd eyledüm

4  Başumı çevgân-ı endûh u ġama ṭop eyleyüb
 ʿArṣa-i ʿaşḳ içre şâhâ ben de bir âd eyledüm

5  Bir leb-i şîrîne dil virdüm bu gün Ḫüsrev gibi
 Bîsütûn-ı ġamda Żaʿfî cânı Ferhâd eyledüm
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199
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Yine sen serv hevâsıyla ʿaceb pâ-mâlum
 Heves-i sâye-i zülfüñde perîşân ḥâlüm

2  Ne perîsin ki yüzüñ göreli ey mâh-liḳâ
 Ser-serî vâdi-i ḥayretde gezer abdâlüm

3  Dili pâzâr-ı maḥabbetde ṣatup cânâna
 Çâr sûy-ı ġam u miḥnetde bu gün dellâlüm

4  Muṣḥaf-ı ḥüsnüñ açup âyet-i ḫaṭṭuñ gördüm
 Ḥamdülillâh ki yine ḫayli mübârek fâlüm

5  Żaʿfiyâ yâr olalı ʿaşḳa geçüp ʿâlemden
 ʿArş-ı aʿlâda uçar murġ-ı zümürrüd-bâlum

200
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Bu gün ḥammâmda bir sîm-ten raʿnâ güzel gördüm
 Anı ḫûbâna server olmaġa ġâyet maḥal gördüm

2  Bulınmaz mis̠li firdevs-i berîn ü dâr-ı ḫuld içre
 Perî-ṣûret melek-sîret yine bir bî bedel gördüm

3  Muḥammed-ḫulḳ u Aḥmed-nâm Yusuf-ḥüsn ü ʿÎsâ-dem
 Yed-i beyżâ-yı Mûsâ ṣandum anda bir ḫoş el gördüm

4  N’ola bu naḳş-ı çarḫa iltifât itmezsem ey ʿârif
 Ser-â-pâ dehr-i laʿbet-bâz işin mekr ü ḥiyel gördüm

5  Libâs-ı faḳr ile faḫr ideli Żaʿfî bi-ḥamdi’llâh
(86b) Ḫudâ-yı lâ-yezâlîden ʿaṭâ-yı lem yezel gördüm

|238|



201
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Bu ne ʿîd olsun ilâhî baña kim giryân olam
 İl dügün bayram ide ben zâr u ser-gerdân olam

2  Ḫûblar nâz ile ṣalıncaġa ṣalındıḳda ben
 Seyl-i eşküm aḳıdup ṭolâb-veş nâlân olam

3  Her kişi bir âfeti yanına alup seyr ide
 Ben şikeste mübtelâ-yı âfet-i hicrân olam

4  Zer beneklü câmelerle zeyn olup gül yüzlüler
 Lâle-veş ben dâġ-ı derd-i hecr ile sûzân olam

5  Bu ne bayram ola Żaʿfî her kişi ʿayş eyleye
 Ben tenûr-ı ġamda yanup yaḳılup vîrân olam

202
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Râh-ı sefere gerçi ki cânân ile gitdüm
 Firḳat düşüben Erre’ye hicrân ile gitdüm

2  Ḳaldum şeb-i ẓulmetde belâ bâdiyesinde
 Ṣanmañ beni kim ol meh-i tâbân ile gitdüm

3  Yollarda refîḳüm oluban mîr-i Ḫayâlî
 Ṣan mûr-ı żaʿîfem ki Süleymân ile gitdüm

4  Bülbül gibi âvâre düşüp ol gül-i terden
 Biñ derd ile yüz nâle vü efġân ile gitdüm

5  Żaʿfî sefer itdüm ġam ile bî-ser ü bî-pâ
 Gerçi ki ṣanur il beni yârân ile gitdüm
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203
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Müselmânlar nic’idem n’eyleyem dil-berden ayrıldum
 Semen-ten lâle-ḫadd ü serv-ḳad serverden ayrıldum

2  Gözüm yummam n’ola şimşâd u servinden cihânuñ ben
 Göñül baġında bitmiş ḳâmet-i ʿarʿardan ayrıldum

3  Muḥammed ümmeti aġlarsa aḥvâlüm görüp ṭañ mı
 Ki ol bir dini yoḳ imânı yoḳ gül-zerden ayrıldum

4  Dökünsem âsyâ-veş ṭaşlar ile yeridür çünkim
 Ki kendüm bilmez oldum fikr ide kimlerden ayrıldum

5(87a) Ḳarardı nâfe-veş baġrum ṣarardum bir deri içre
 Ḳaçankim Żaʿfiyâ ol kâkül-i ʿanberden ayrıldum

204
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Dostlar put-ḫâne-i vaḥdet mekânumdur benüm
 Rişte-i tevḥîd zünnâr-ı miyânumdur benüm

2  Ṣûret-i aʿyâna nâẓır olmasa ʿaynüm n’ola
 ʿÂlem-i ġaybî bu gün cev cev ʿayânumdur benüm

3  Ṣanmañuz ḫâlî dilüm esrâr-ı ʿilmu’llâhdan
 Ḳâlıbum ben nuṭḳ-ı Ḥaḳ sînemde cânumdur benüm

4  Ben şu Mecnûnumla Leylâ-yı cemâla ʿâşıḳem
 Başda jûlîde mû aña nişânumdur benüm

5  Pûte-i ʿaşḳ içre ḳâl itdüm veli ḥâl eyleyin
 Küntü kenzen315 Żaʿfiyâ şimdi beyânumdur benüm

-Ben bir gizli hazine idim. Bilinmek istedim ve halkı (varlık âlemlerini ve in“ كنت كنزا مخفّيا  - 315
sanı) yarattım.”
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205
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Emânet bendedür ʿaşḳ-ı ilâhî ben emîn oldum
 Kerâmetle anuñçün cümle eşyâdan güzîn oldum

2  Ne bilsün bir baḳımda ḳadr-i mey bu dehr ṣarrâfı
 Ki ben baḥr-ı maḥabbet içre bir dürr-i s̠emîn oldum

3  Zen-i dünyâya hergiz baḳmadum dâr-ı tecerrüdde
 Çıḳup bu çarḫ-ı çârüm üzre ʿÎsâ’ya ḳarîn oldum

4  Egerçi ḫam ḳılup ḳaddüm ṣarardı beñzüm ammâ kim
 Olup fîrûze ṭâliʿ ḫâtem-i ʿaşḳa nigîn oldum

5  Kitâb-ı ʿaşḳ mermûzâtına vâḳıf olup Żaʿfî
 Budur ẓannum yolum pâk eyledüm ehl-i yaḳîn oldum

206
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Ḳalbe ḥużûr u sîneye cân rûḥa râḥatüm
 Sermâye-i sürûr u ṣafâ ʿömr ü devletüm

2  Gel rûşen eyle ḫâne-i vîrânemi benüm
 Miḥnet şebinde ey meh-i burc-ı saʿâdetüm

3  Nâr-ı firâḳ içinde kül oldı ben żaʿîf
 Girdüm ceḥîme dünyâda ben ey ḳıyâmetüm

4(87b) Ey şeh şehîd-i ḫançerüñ olduġuma güvâh
 Sevsenler ile zeyn ola öldükde türbetüm

5  Ḫâk eyler ise cismümi ḳahr ile dehr-i dûn
 ʿAşḳuñ yolında ölmeye hergiz ferâġetüm

6  Gelmez gözime sürme-i mâ zâġ316 tûtiyâ
 Ḫâk-i reh-i cenâbuñadur cümle nisbetüm

Gözü kaymadı ve sınır aşmadı.” (Necm/53/17)“ ما زاغ البصر وما طغى  - 316
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7  İzüñ ḳumıyla şîşe-i çeşmüm pür eyleyüb
 Hicrân güninde geçdi bu nevʿ üzre sâʿetüm

8  Bir ḥâlete iletdi seni miḥnet ü ġamuñ
 Görse teraḥḥüm eyleye kâfir bu ḥâletüm

9  Laʿl-i lebüñe beñzedigi’çün döne döne
 Geçdi şarâb-ı nâb ile çoḳ dürlü ṣoḥbetüm

10  Sûz-ı derûnı ḫidmete ʿarż eyledüm şehâ
 Defʿ eyle âb-ı vaṣl ile luṭf it ḥarâretüm

11  Ḥüsnüñ zevâle irmeye ʿömrüñ mezîd ola
 Budur efendi ḥażret-i ʿizzetde ḥâcetüm

207
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Hevâ-yı zülf-i yâr ile ʿaceb sevdâyidür göñlüm
 Gezüp mey-ḫâne mey-ḫâne içer rüsvâyidür göñlüm

2  Aḳarṣu gibi her dem bir sehî-ḳaddüñ ayaġına
 Sürer zencîrini ârâmı yoḳ şeydâyidür göñlüm

3  Ḳarâr itmez ebed bir yerde râm olmaz baña bir dem
 Güzeller ṭabʿı gibi n’eyleyem hercâyidür göñlüm

4  Görüp her bir ṣanem şekline eyler secde-i taʿẓîm
 Kilîsâ-yı cihân içre ʿaceb tersâyidür göñlüm

5  Kimisi Gülşenî’den feyż umar kimi Naḥîfî’den
 Ḳalanın bilmezem Żaʿfî benüm Mevlâ’yidür göñlüm
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208
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Zülf-i dil-dâr hevâsıyla ʿaceb pür-hevesüm
 Mâlḫulyâ317-yı ḫayâliyle müşebbek ḳafesüm

2  Ḳalʿam altında yatur niçe kişi âsûde
 Pâs-bân-ı beled-i ʿaşḳam u çañ-ı ʿasesüm

3(88a) İrmeye edhem-i gül-gûn ile şeb-dîz-i318 sipihr
 ʿArṣa-i mihr ü maḥabbetde bu gün bir feresüm

4  Ṣanma beyhûde sözüm çalduġım içün dilümi
 Kâr-bân-ı reh-i derd içre öter bir ceresüm

5  Nüh periyle ide pervâz o güm-reh ʿAnḳâ
 Cesed-i murġ idüm gerçi ki Żaʿfî megesüm

209
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Cemâlüñ gülleri her laḥẓa ḫandân ola sulṭânum
 Kemîne çâkerüñ ʿizzetle sulṭân ola sulṭânum

2  Olup tâbında ʿömrüñ kevkebi burc-ı saʿâdetde
 Felek ḳuṭb-ı murâduñ üzre gerdân ola sulṭânum

3  Nihâl-ı ʿömriñi bâd-ı ḫazândan ṣaḳlayup Mevlâ
 Feżâ-yı âsmânîden nigeh-bân ola sulṭânum

4  Ne dil kim gül-şen-i kûyuñ ḳoyup Firdevs’e meyl eyler
 Belâ ḫârında bülbül gibi nâlân ola sulṭânum

5  Hilâl-ebrûlaruñ ʿîd ayı gibi ṭâhir olduḳça
 Yoluñda Żaʿfi-i bî-çâre ḳurbân ola sulṭânum

317 -  Kara sevda.
318 -  Siyah
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210
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Dil-i maḥzûnumuz luṭfuñla ḫandân eyle sulṭânum
 Cihân sulṭânların ṭapuñda derbân eyle sulṭânum

2  Cemâlüñ baġa ʿarż it ḳadrini bilsün gül ü lâle
 Niçe biñ ʿandelîbi zâr u nâlân eyle sulṭânum

3  Dimâġ-ı câna bûy-ı sünbülüñden şemme irişsün
 Seḥer vaḳtinde zülfinüñ perîşân eyle sulṭânum

4  Ayaġ altında ḳalmışdur dil-i üftâde-i ʿâşıḳ
 Elin al dest-gîri olup iḥsân eyle sulṭânum

5  Müsâfirdür eşigüñ yaṣdanur bu Żaʿfi-i bî-dil
 Viṣâluñ tekyesine anı mihmân eyle sulṭânum

211
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Varup her bir denî nâ-merd ile yâr olma sulṭânum
 Gül-i nev-restesin gel hem-dem-i ḫâr olma sulṭânum

2(88b) Güzeller pâdişâhısuñ ḳoyup ayaḳda ʿuşşâḳı
 İgende ẓulme âġâz itme cevvâr olma sulṭânum

3  Yoluñda başum u cânum efendi ideyem ḳurbân
 Varup tek ʿîd-gehde râm-ı aġyâr olma sulṭânum

4  Yaturken ʿâşıḳ-ı bî-çâreler kûy-ı firâḳ içre
 Raḳîb-i saḫt-rû derdine tîmâr olma sulṭânum

5  Ṭapuña yüz sürer iḥsân uma gelmişdürür Żaʿfî
 Telaṭṭuf eyle aña merdüm âzâr olma sulṭânum
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Kaʿbe-i ʿuşşâḳdur dirsem yüzüñe ey ṣanem
 Vechi var zîrâ ṣanem zülfüñ olupdur mültezem

2  Gird-i ruḫ-sâruñda zülfüñ cân şikâr itmek neden
 Yoḳsa bilmez mi ḥarâm olduġını ṣayd-ı Ḥarem

3  Merve ḥaḳḳıçün ṣafâ kesb eylemez ʿâşıḳ olan
 Zemzem-i ʿaşḳuñdan ur ki ṣunsalar biñ câm-ı Cem

4  Ḳıble-i ḥüsnüñe ḳarşu vaḳfeye ṭurdı çenâr
 Ṭañ degil bâd-ı ṣabâdan ḳâmeti olmasa ḫam

5  Kaʿbe-i ʿaşḳuñ yolında Żaʿfi virdi cânını
 Oldı iḥrâmı kefen ……….câdde-i ẕî-muḥterem

213
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Mülk-i melâḥat üzre benüm meh-liḳâcıġum
 Maḳṣûd-ı cân u maḳṣad-ı dil Muṣṭafâcıġum

2  İrmek müyesser ola mı şimşâd-ı ḳaddiñe
 Bâlâlıġıyla sidre ṣıfat müntehâcıġum

3  Cevr ü cefâyıla niçe bir cânuma cezâ  
 Raḥm eyle ben şikesteye hey bî-vefâcıġum

4  Bezm-i belâda ġamze-i mestüñ ḫayâline
 Pürdür şarâb-ı nâb ile cânâ ḳabâcıġum

5  Żaʿfî olurdu ʿarṣa-i ʿaşḳ içre tâb-dâr
 Yâd eyleyüp disen ḳanı ol bî-nevâcıġum
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214
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

 
1(89a) Daʿva-yı ʿaşḳ idemez ʿâlemde her dûn-ı leʾîm
 Bu muḳarrardur Süleymân olamaz dîv-i racîm

2  Lüʾlüʾ-i şeh-vâr maʿnîden olur mı behre-mend
 Olmayan deryâ-yı vaḥdet ḳaʿrine dürr-i yetîm

3  Añlamazsın zâhidâ keyfiyyet-i esrârumuz
 Nice demler tekye-i ḥayretde olmazsan muḳîm

4  Tevbe itsin dir imiş ṣûfî baña maḥbûbdan
 Kâfir eyler âdemi estaġfiru’llâhi’l-ʿaẓîm

5  Görse Şîrîn ḳıṣṣamı Ḫüsrev gibi taḥsîn idüp
 Şiʿrüme dirdi Niẓâmî Żaʿfiyâ naẓm-ı naẓîm

215
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün319

1  Ben genc-i murâdı hele vîrânede buldum
 Esrâr-ı sözin sâlik-i dîvânede buldum

2  Bîmâr-ı dile ṣıḥḥat içün şerbet-i şâfî
 Çoḳ istedüm ammâ der-i meyḫânede buldum

3  Ol nesne ki yabanda arardum ḫaberüm yoḳ
 Diḳḳatle naẓar ḳıldum idi ḫânede buldum

4  Keyfiyyet-i ʿaşḳuñ şu ḳadar ṭâlibi oldum
 Âḫir ben anı ʿâşıḳ-ı mestânede buldum

5  ʿÂlem didügüñ bir dem imiş ehl-i dem içre
 Ben ol demi Żaʿfî dem-i cânânede buldum

319 - 216 Mil.Yz.A. 4213, vr.114a.
4 ʿâşıḳ: sâḳî 
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Mefâʿilün feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  Bulursa n’ola şehâ iʿtibâr tîġ ü ḳâlem
 Erenler içre olur nâm-dâr tîġ ü ḳâlem

2  Küşâde yüz ser-i nev buldılar şecâʿatla
 Çü oldı ḥâmi-i dâr u diyâr tîġ ü ḳâlem

3  Beḳâsı yoḳ bu cihânuñ ḳo salṭanat fikrin
 Fenâya vardı hezârân hezâr tîġ ü ḳalem

4  Livâ-yı âhla tîġ-i zebânı ṣaḳla göñül
 Ki dost ehline oldı şiʿâr tîġ ü ḳâlem

5  Gel imdi Żaʿfi bu tîġ ü livâya aldanma
(89b) Muḳarrar oldı degil ber-ḳarâr tîġ ü ḳâlem

217
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Meclisüñde her nefes artarsa n’ola vaḥşetüm
 Yoḳdur ey nâṣıḥ senüñ gibi kişiyle ülfetüm

2  Ṣanma ḫilʿat idinem nâmûs u ʿârı zâhidâ
 Ben melâmet ehliyem mâl-ı fenâdur ḫilʿatüm

3  Devr-i bezminde benüm esrârumı gûş eylesün
 Bâde-i ʿaşḳuñla bilmek isteyen keyfiyyetüm

4  Ey perî yüzüñ görüp abdâluñ oldum cân ile
 Varduġınca vechi var artırsa dilde ḥayretüm

5  ʿÖmr ü devlet yâr olurdı Żaʿfiyâ ben bendeye
 Külbe-i aḥzânuma gelse o ṣâḥib devletüm
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218320

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ḳanı bir maḥv ehli kim maḥv-ı ṣıfâtı söyleşem
 ʿÂlemi icmâl iden tevḥîd-i ẕâtı söyleşem321

2  Çâr ʿunṣur heft deryâ nüh felek ʿarş-ı mübîn322

 Penc ʿâlemde olan bu şeş cihâtı söyleşem

3  Ḳanı bir küfr-i ḥaḳîḳîden ḫaber-dâr ehl-i dil
 Aṣl-ı ġarrâyı diyem Lât u Menât’ı söyleşem323

4  Ḳanı bir miʿrâca irüp nefsin ıṣlâḥ eylemiş324

 Ṣavmuñ esrârın diyem sırr-ı ṣalâtı söyleşem

5  Nice kez ölmiş dirilmiş er gerekdür tâ ki ben
 Żaʿfiyâ mevt-i irâdîden ḥayâtı söyleşem

219
Müfteʿilün fâʿilün müfteʿilün fâʿilün

1  Cân u cihândan geçüp cân u cihân olmışam
 Benligümi maḥv idüp cümleye cân olmışam

2  Ṭûr ile Mûsâ benüm Meryem ü ʿÎsâ benüm
 Âdem ü Ḥavvâ benüm ibn-i fülân olmışam

3  Söyleyen ü söyleden cümle ḥaḳîḳatde bir
 Anuñ içün ben daḫı ḥâl-ı lisân olmışam

4  Arż u semâ bendedür sırr-ı Ḫudâ bendedür
 Nûr-ı Hüdâ bendedür şems-i ʿayân olmışam

5(90a) ʿAḳl ile bir olalı yaḳın idem ölmegi
 Dirileli ʿaşḳ ile yine civân olmışam

320 -  218 Mil.Yz.A.2605 vr.142a
321 -  1 icmâl iden: icmâlîde 
322 -  2 ʿarş-ı mübîn: heftüm zemîn// bu: ol
323 -  3 Lât u Menât: Lât –ı Menât
324 -  4 irüb: çıḳmış
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6  Ḳaṭre-i nîsân-ı cûd bendedür oldum ṣadef
 Anuñ içündür didüm cümleye kân olmışam

7  Âdem-i maʿnâ olup maẓhar-ı esmâ olup
 Ṣaḳlanuban noḳṭada sırr-ı nihân olmışam

8  ʿArş-ı muʿallâ benüm günbed-i mînâ benüm
 Sidre vü Ṭûbâ benüm naḫl-ı revân olmışam

9  Sâlik-i bî-ʿilletüm Żaʿfi-i pür-ḳuvvetüm
 An ile şândan geçüp an ile şân olmışam

220
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Nâr-ı ʿaşḳ ile yanup ḳaḳnûs-veş nûr olmışam
 Rabbb’erini325 ʿâleminde Mûsa-i Ṭûr olmışam

2  Şöyle bî-hûşem şarâb-ı ʿaşḳdan ayılmazam
 Mest-i efkârum beni sen ṣanma maḫmûr olmışam

3  Başdan ayaġa kelâmu’llâh-ı nâṭıḳdur sözüm
 ……………….326rafeh mens̠ûr olmışam

4  Heft deryâ bendedür dürr ü cevâhir kânıyam
 …………………….327mescûr olmışam

5  Niçe ṣûretle ṣalındum ben burada ʿaşḳa kim
 Gâh………..328Nesîmi gâh Manṣûr olmışam

6  Zinde olsa mürdeler enfâs-ı nuṭḳumdan n’ola
 …………………………………….329

 ولّما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربّه قال رّبّ ارنى انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقّر مكانه فسوف ترانى فلّما تجلى ربّه  - 325
 Musa tayin ettiğimiz vakitte Tûr’a gelip“ للجبل جعله دكّا وخّر موسى صعقا فلّما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول ا لمؤمنين
de Rabbi onunla konuşunca “Rabbim! Bana kendini göster, seni göreyim.” dedi. Rabbi “Sen asla 
beni göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse, sen de beni göreceksin.” buyurdu. 
Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni 
noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim. Ben inanların ilkiyim.” (A’râf/7-143)

326 -  Metinde boş bırakılmıştır.
327 -  Metinde boş bırakılmıştır.
328 -  Metinde boş bırakılmıştır.
329 -  Metinde boş bırakılmıştır.
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7  …………………………………………330

 Vehm ü ẓandan ḥamdülillâh Żaʿfiyâ dûr olmışam

221
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ey cemâlüñ âyeti ser ṣafḥa-i metn-i ḳadîm
 Başladum şerḥine bismillâhirraḥmânirraḥîm

2  Çeşm ü ebrûñuñ beyânıdur oḳınan ṣâd u nûn
 Zülfüñ aġzuñ vaṣfıdur Ḳurʾân’da olan ḥâ u mîm331

3  Kâf-hâ-yâ-ʿayn-ṣâd332 itdi cemâlüñ şerḥini
 Fehm ider bu nükteyi dânâ olan ḳalb-i selîm

4(90b) Gösterüp engüşt-i zülfüñ muʿciz-i şaḳḳu’l-ḳamer
 İstevâ333 ʿarż eyledi hâẕâ ṣırâṭu’l-mustaḳîm334

5  Ruḫlaruñda âyet-i Ḥaḳḳ’ı görüp itmez sücûd
 Vechi vardur n’ola merdûd olsa Şeyṭânu’r-racîm

6  Küfr dirmiş Kaʿbe-i ḥüsnüñe ol ……….335faḳîh
 Hey ne kâfirdür görüñ estaġfiru’llâhi’l-ʿaẕîm

7  Zâhide cennet [cehennemdür] baña dîdâr-ı yâr
 Ṭâlib-i dîdâr olana çünki dûzeḫdur naʿîm

8  Nûra irmek isteyen yanmaḳ gerek nâr-ı ġama
 Anuñ içün gördi nûrı nâr şeklinde Kelîm

9  Tâze cân bulurdı ḳabrinde Nesîmî Żaʿfiyâ
 Ger meşâmına irişse işbu naẕm-ı ḫoş nesîm

330 -  Metinde boş bırakılmıştır.
.Hâ-mîm” Mümin, Fussilet, Şûrâ, Zuhruf, Duhân, Câsiye, Ahkâf sûrelerinin ilk âyeti“ ْحم  - 331
 Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd. Bu Rabbinin Zekeriyya kuluna rahmetinin“ كهيعص ذكر رحمة ربّك عبده زكريّا  - 332
anılmasıdır. (Meryem/19-1,2)
O, arşa istiva eden Allah’tır.” (A’fâf/7-54)“ ثّم استوى على العرش  - 333
Ve bana kulluk ediniz, doğru yol budur demedim mi?” (Yâsîn/36-61) “ وان اعبدونى هذا صراط مستقيم  - 334
335 -  Metinde boş bırakılmıştır.
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222
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Ey dil ṭabîbi derdüñi dermâna virmezem
 Şîrîn lebüñi şerbet-i Loḳmân’a virmezem

2  Kûyuñ gedâlıġını eyâ şehr-yâr-ı ḥüsn
 Tâc-ı ḳabâda taḫt-ı Süleymân’a virmezem

3  Kaʿbe ḳapuñı ḳıbleye miḥrâba ḳaşlaruñ
 Va’llâhi küfr-i zülfüñi îmâna virmezem

4  Ḳaddüñ yanında serv ile şimşâdı añmazam
 Müşkîn ṣaçıñı sünbül ü reyḥâna virmezem

5  Zülfüñ Ḳaresi iline Aydın’a alnını
 Kûyını Żaʿfi mülket-i Ṣârḫân’a virmezem

223
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Ey sidre ḳad-i lâle ḫad u serv-i gül-endâm
 Dil gül-şeninüñ tâze güli yaʿni ki İslâm

2  Aġzuñ öpeyem didigin incinüben gel
 Luṭf eyle benüm begcegüzüm eyleme düşnâm

3  Ḥüsnüñe ġurûr eyleyüben ey yüzi ḫûrşîd
 Her ẕerre-i nâ-çîze varup olma ṣaḳın râm

4  Ey serv-i revân geldi beyâbân-ı belâda
 ʿAşḳuñla benüm başuma çoḳ dürlü ser-encâm

5(91a) Żaʿfî görüben sen meh-i ḫûrşîd-cemâlı
 Biñ derd ile dil virdi olup ʿâşıḳ-ı bed-nâm
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224
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Naḳş-ı ġayrı terk idüp resm-i cihândan fâriġem
 Lâ taʿayyün ʿâleminde în ü ândan fâriġem

2  Şâh-bâz-ı sidreyem cevlân-gehümdür lâ-mekân
 Süfle-pervâz olmazam kevn ü mekândan fâriġem

3  Añma zâhid baña kes̠ret ʿâlemin luṭf eylegil
 Ehl-i tevḥîde ikilikdür ben andan fâriġem

4  Yolumı pâk eyleyüp ehl-i yaḳîne irmişem
 Vehm ü şekden geçmişem ẕann u gümândan fâriġem

5  Żaʿfiyem derd ü belâ vü miḥnet ü hicrân ile
 Ḫaste-i bî-çâreyem ümîd-i cândan fâriġem

225
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Senden ayrılmaḳ baña ʿayn-ı ʿanâdur sevdigüm
 Rûz-ı firḳat başuma derd ü belâdur sevdigüm

2  Her ne dem kim hem-dem olmayup cemâlüñ görmeyem
 Mûnisüm endûh u ġam ʿömrüm hebâdur sevdigüm

3  Merve ḥaḳḳı Kaʿbe-i kûyuñda cân virmek senüñ
 Bu dil-i bî-çâreye ẕevḳ u ṣafâdur sevdigüm

4  Dişlerüñ lüʾlûya teşbîh eylemek lâyıḳ degil
 Çîn-i zülfüñ müşke beñzetmek ḫaṭâdur sevdigüm

5  Her ne deñlü gelse senden miḥnet ü cevr ü cefâ
 Żaʿfi-i âşüfteye luṭf u vefâdur sevdigüm
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ḤARF-İ NÛN
227

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ey gözüm n’olduñ dem-â-dem derd ile giryânsın
 Ey göñül niçün ġam-ı dünyâ ile nâlânsın

2  Her gice ḫalḳı uyutmazsın fiġân u zâr ile
 Sen de ġâlib mübtelâ-yı âteş-i hicrânsın

3(91b) Görmedi kimse vücûduñdan es̠er hergiz senüñ
 Râh-ı miḥnetde şu deñlü ḫâk ile yek-sânsın

4  Niçeye dek ey göñül bunca meşaḳḳat bunca ġam
 Yâ niçe bir âteş-i hecr ile sîneñ yansın

5  Âsitân-ı yâra var ʿarż eyle Żaʿfî ḥâlüñi
 Ḥamdülillâh bende-i dîrîne-i sulṭânsın

228
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Beni dûr eyledi bu çarḫ-ı bed-aḫter nigârumdan
 Yanarsa n’ola ḳandîl-i felek ey dil şirârumdan

2  N’ola bülbül gibi feryâd idersem ḫâr-ı miḥnetde
 Cüdâ düşdüm ben ol serv-i sehî-ḳad gül-ʿiẕârumdan

3  Benümse iḫtiyârum yoḳ nic’idem n’eyleyem bilmem
 Seg-i kûyuñ gözüm yummaz oluptur âh u zârumdan

4  Düşüp yoluñ eger bir kez gelürseñ ḳabrüme cânâ
 İre bûy-ı maḥabbet şemme-i ḫâk-i mezârumdan

5  Gözine tûtiyâ idine Mecnûn nice raġbetle
 Ṣabâ iletse hâmûna eger Żaʿfî mezârumdan
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229
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Kevkeb-i eşkümi dökme benüm ey mâh-ı cebîn
 Olasın burc-ı şeref üzre saʿâdetle ḳarîn

2  Dutuşur âteş-i pür-sûzum ile iki cihân
 Nice bir ḥasret ile eyleyeyem âh u enîn

3  Ẕerre-i pertev-i ḥüsnüñdürür ey mâh-ı güneş
 Ḳaṭre-i ḳand-i lebüñdür güzelüm mâ-ı maʿîn

4  Yârı benden ayırup ẓulm ile aġyâr-ı yezîd
 Aldı îmânumı sînemden o Şeyṭân-ı leʿîn

5  Żaʿfiyâ ṭoġsa saʿâdet güneşi bir gün ola
 Olasın burc-ı şeref üzre o mâh ile ḳarîn

230
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  ʿArż-ı dîdâr eyledi ol mâh-ı enver Cumʿa gün
 Ṭoldı mescid naʿre-i Allâhu ekber Cumʿa gün  

2(92a) Gûyiyâ bir hâledür dûr eyler ol mâhı dürüst
 Çıḳsa maḥfel üstine gün yüzli dil-ber Cumʿa gün

3  Secdede sehv itse ṭañ mıdur ḫaṭîb-i şehr kim
 Kâfiri miḥrâb idi ebrû-yı dilber Cumʿa gün

4  Câmiʿ içre ol perî-ruḫsârı gördiler meger
 Aġız açup ḳaldılar miḥrâb u minber Cumʿa gün

5  Yaḳmaġ içün âteş-i ʿaşḳa dil-i dîvâneyi
 Żaʿfiyâ pür pür yanar ol mâh-peyker Cumʿa gün
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Seyr iderken baġa gelsin ey gül-i nâzik beden
 Ḳarşular bâd-ı ṣabâ bâş üzre seyr eyler çemen

2  Oḫ ne bulmış pîrini sehm-i saʿâdet dir gören
 Sîne-i ṣad çâkda müjgânuñ ey nâvük-feken

3  Zehrini nûş itmeden bî-dîn raḳîbüñ ṭâs ṭâs
 Ṭâḳatüm ṭâḳ oldı va’llâhî gözüm nûrı ḥasen

4  Öldürürsin dâġ-ı hecr ile bu ben dil-ḫasteñi
 Gül gibi ḥâżır yaşumla ḳana boyanmış kefen

5  Pîr-i ʿaşḳam Żaʿfiyâ ʿâlem mürîdümdür tamâm
 Hey ne Mecnûndur benüm yanumda şimdi kûh-ken

232
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Kime feryâd idem yâ Rab dil-i bîmârdurur neden
 Kime ḳan aġlayam bu dîde-i ḫûn-bârdurur neden

2  Geçürdüm acılıḳla ṭatlu ʿömrüm künc-i miḥnetde
 Cihândan almadum dâd ol şeker güftârdurur neden

3  Murâdum ʿaksine devr eylemekdür her zamân kârı
 Nic’idüm ne’yleyem bu çarḫ geç-reftârdurur neden
 
4  N’ola gûş itmese dil-ber dil-i mecrûḥumuñ zârın
 Ne bilsün ṣaḥn-ı ṣûretde olan bîmârdurur neden

5  Olur her serv ḳaddüñ sâyeveş yolında pâ-mâlı
 Şikeste ḫâṭırum Żaʿfî dil-i bî-ʿârdurur neden
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Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1(92b) Almadum bir nice gündür ḫaberi yârumdan
 İrmedi peyk-i ṣabâ ol ruḫ-ı gül-zârumdan

2  Beni fâş eyledi ʿâlemlere eyvâhumdur
 Kime feryâd ideyem ben bu dil-i zârumdan

3  Nâḫün-i ḥasret ile şöyle oluptur cismüm
 Dil-i çâkum görinür sîne-i efkârumdan

4  Niçe pergâr-ı maḥabbetde ser-efrâz olmam
 Ḥâṣıl-ı derd ü ġam oldı döñeli kârumdan

5  Ḳala ḥayretde eger dinlese Mecnûn Żaʿfî
 Tekye-i ġamda benüm ḥâlet-i esrârumdan

234
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Nuṭḳum ṭutıldı görmeyeli yâr ṣûretin
 Bülbül gibi ki görmeye gül-zâr ṣûretin

2  Oldum ġubâr-ı âh ümîd içre ne’yleyem
 Görmek müyesser olmadı dil-dâr ṣûretin

3  Geydüm libâs-ı ʿaşḳı ḳuşatdum ḳuşaġını
 Virdüm fenâya ġayret ile ʿâr ṣûretin

4  Yâruñ yüzini görmez isem Żaʿfî ḳâʾilem
 Görmeyeyüz yâ nice tek aġyâr ṣûretin
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Olmışam pejmürde-ḫâṭır firḳat-ı aḥbâbdan
 Dûr olmasun ……..ṣoḥbet-i aṣḥâbdan

2  Her biri dürr-i yetîmiydi ẓarâfet baḥrinüñ
 Sözleri ḫûşter gelürdi gevher-i nâ-yâbdan

3  Gâh olur ḥayrân olurduḳ gâh ayıḳ gâh mest
 ʿAyş iderdük gûne gûne ẕevḳ idüp her bâbdan

4  Her yüzi Ḫûrşîd baḥs̠in eylemekden tâ seḥer
 Rûşen olurdı şeb-i deycûrumuz mehtâbdan

5  Ola kim vuṣlat naṣîb ola duʿâ-yı ḫayr idüp
(93a) Żaʿfiyâ ḳaldurma başuñ secde-i miḥrâbdan

236
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Ne müşkil kâr olurmış dostlar bu firḳat-ı yârân
 Ḫûṣûṣan bir ṭarafdan cevre âġâz eyleye ḫubân

2  Egerçi eglenürdüñ ṣoḥbet-i yârân-ı hem-demle
 Velî firḳat düşüp araya irdi âfet-i hicrân

3  Yapışmışduḳ biri birimüze cenk eylerüz ṣandı
 Gelüp araladı mâ-beynimüz firḳat daḫı bühtân

4  Muṣâḥib hem-nefes yârân-ı hem-dem gitdi ben ḳaldum
 Belâ bezminde ṭañ mıdur ölürsem ney gibi nâlân

5  N’ola düşdiyse firḳat ortaya ey Żaʿfi-i bî-dil
 Ümîdüm bu müyesser ide vuṣlat himmet-i merdân
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Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Dostum zülfüñi ḳaṭʿ itme ḳo s̠üʿbân olsun
 Tâ ki gencîne-i ḥüsnüñde nigeh-bân olsun

2  N’ola ey rûḥ-ı revân göndereseñ peykânuñ
 Mürde cismüme benüm tâ ki gelüp cân olsun

3  Bir ḳadem baṣ güzelüm külbe-i aḥzânumuza
 Dil tenûrında güzel tâzece büryân olsun

4  Gözümüñ yaşı ile âh-ı derûnum her şeb
 Neler eyler saña ey âfet-i devrân olsun

5  Yazayam defter-i eşʿâruma ḥasb-ı ḥâlüm
 Żaʿfiyâ yâr oḳuyup bilmege âsân olsun

238
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Yazdıġında dest-i ḳudret levḥa ḥarf-i kâf-nûn
 Naḳş-ı ḥüsnüñ eyledi dîbâce-i mâ yesṭurûn336

2  Ẓulm idüp ruḫsârını ḫûrşîde teşbîh itdiler
 Oḳudum sübḥânehü ʿammâ yeḳûlu’ẓ-ẓâlimûn337

3  Ṣıdḳla daʿvâ-yı ʿaşḳuñ oḳuruz biz gerçi kim
 Ṣanmasın kâẕib bizi innâ le-naḥnu’ṣ-ṣâdiḳûn338

4  Ġaybet eylersen deyü zâhid bize teşnîʿi ḳo
 Gel berü daʿvâñı gör kullun ledeynâ muḥḍarûn339

5(93b) Cânını kûyuñda virdi Żaʿfi ḫoş fikr eyledi
 Ṭutdı irkenden yerin innâ ileyhi râciʿûn340

Nûn. Kâleme ve kâlem tutanların yazdıklarına and olsun.” (Kâlem/68-1)“ ن والقلم وما يسطرون  - 336
 Hâşâ. O onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir.” (En’âm/6-100)“ سبحانه وتعالى عّما يصفون  - 337
 Sana gerçeği getirdik. Biz hakikaten doğru söyleyenleriz.” (Hicr/15/64)“ واتيناك بالحّق وانّا لصادقون  - 338
-Elbette onların hepsi kıyamet gününde karşımızda hazır bulunacak“ وان كّل لّما جميع لدينا محضرون  - 339
lar.” (Yâsin/36-32) 
 O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman: Biz“ الّذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انّا لله وانّا اليه راجعون  - 340
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Gözüm derd ile giryân ol çü ayrıldum diyârumdan
 Göñül ṭas ile ḳanlar yut ki dûr oldum diyârumdan

2  Gel ey bâd-ı ṣabâ ol şâha ʿarż-ı ḥâl içün benden
 İlet dergâhına bi’llâhi luṭf eyle ġubârumdan

3  Ölürsem firḳat-ı dil-dâr ile bu râh-ı miḥnetde
 Gele vâ ḥasretâ âvâzesi ḫâk-i mezârumdan

4  İlâhî n’eyledüm bilmem ʿaceb bu çarḫ-ı ġaddâra
 K’ayırdı ẓulmile ben ʿandelîbi gül-ʿiẓârumdan

5  Ḥaḳîḳat umma Żaʿfî sen bu dehr-i süfle-perverden
 Ḥaḳîḳat görmedüm zîrâ ben özge kendü yârumdan

240
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  N’ola yummazsa kevkebler gözin âh-ı fiġânumdan
 Felek ẓulm ile ayırdı beni ol mihr-bânumdan

2  Başında od yanar meclisde şemʿüñ ġâlibâ ey dil
 Aña teʾs̠îr idübdür âteş-i sûz-ı nihânumdan

3  N’ola bâlîn-i miḥnetde yatup ḳaldurmasam başum
 Ṭabîbâ ayru düşdüm n’eyleyem rûḥ-ı revânumdan

4  Degil ebr-i siyeh her dem görinen âsmân üzre
 Oluptur çarḫ peyveste benüm dûd u duḫânumdan

5  Bu dehr-i bî-beḳâ sulṭânlıġından göz yumup Żaʿfî
 Gedâlar ḫırḳasın geydüm geçüp ev ile ṣânumdan

Allah’ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz. derler.” (Bakara/2-156)
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Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Terk eylemezse yâr-ı perî-veş cefâ yolın
 Elden bıraḳma sen daḫı ey dil rıżâ yolın

2  Görmek müyesser olmadı bir kez cemâlini
 Aldum öñe öñe341 bu gün ol bî-vefâ yolın

3  Ḳâlû belâ’da ʿaşḳuñ içün biz belâ didük
 Geldüñ bu ʿâleme daḫı ṭutduḳ belâ yolın

4(94a) İzüñ ġubârı gözime olmadı tûtiyâ
 Çoḳ bekledüm efendi egerçi ṣabâ yolın

5  Devlet saʿâdet isteme Żaʿfî zamâneden
 Gösterdiler ezelde çü faḳr u fenâ yolın

242
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Şâd-mân ol kim dilâ bûy irdi kûy-ı yârdan
 Âḫir oldı hecr ḳurtulduḳ fiġân u zârdan

2  Gül-sitân-ı Çîn’e mi varduñ bu gün ey peyk-i bâd
 Kim ḫaber virdüñ baña ol âhu-yı tâtârdan

3  Hey ne cân-perver nesîm-i rûḥ-efzâsuñ senüñ
 Maḳdemüñle bûy irer ḫâk-i der-i dil-dârdan

4  Râh-ı ʿaşḳ içre o servüñ beklemekden yolların
 Farḳ olınmaz oldı cismüm sâye-i dîvârdan

5  Żaʿfiyâ nâ-…….it ḫâr-ı belâda dem-be-dem
 Ayru düşdüñ çünki sen ol ruḫları gül-zârdan

341 -  İntizar etmek.
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Mefʿûlü fâʿilâtün mefʿûlü fâʿilâtün

1  Bilmem n’ola ilâhî ḥâlüm belâ vü ġamdan
 Ḳurtulmadı dil ü cân hergiz ġam u elemden

2  Âdem nedâmet itdi dirler ki ıssı ḳıldı
 Ben çoḳ nedâmet itdüm ḳurtulmadum elemden

3  Başıma gün ṭoġardı ol âf-tâb-ı devlet
 Bir dem müşerref itse ġam-ḫânemi ḳademden

4  Ṭutsun elinde sâġer baḳsun cihâna yek-ser
 Her kim ki görmek ister maʿnâ-yı câm-ı Cem’den

5  Ḳodı ayaḳda Żaʿfî olmadı dest-gîrem
 Ben böyle ummaz idüm ol şâh-ı muḥteremdan

244
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Yaşum ṣu gibi çaġlar bir buy-ı serv-i revân içün
 Göñül ḳanlar yudar bir verd-i ḫandân-ı cinân içün

2  Tenümde daġlar yaḳdum ki yer yer ṭablalar olsun
 Ola kim sîneme tîrüñ ata ol şeh nişân içün

3(94b) Ben ol ġam Bîsütûnı üzre Ferhâdum ki derd ile
 Belâ kûhında ḳaldum dil-ber-i şîrîn-dehân içün

4  Eger bir bûse virüp eylesen ten mülkini ġâret
 Efendüm aġlamazdum ben bu cism-i nâ-tüvân içün

5  Gedâdur çün bulınmaz tuḥfesi sulṭânuma lâyıḳ
 Duʿâ irsâl ider Żaʿfî ṭapuña armaġan içün
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Virmeyüp hergiz murâdum baña çarḫ-ı bî-emân
 Eyledi kârum belâ bezminde feryâd u fiġân

2  Daġlarla penbeler bu sîne-i sûzânda
 Âteş-i miḥnetdürür ḫâkister-i ġamda nihân

3  Sînemi idüp siper ḳurbân olurdum tîrine
 Ġamzesi oḳların atsa ey dil ol ḳaşı kemân

4  Baş eger Ṭûbâ ayaġın öpmege Firdevsden
 Seyr içün gül-şende reftâr itse ol serv-i revân

5  Tîġ-i naẕmuñla yine Żaʿfî feṣâḥat mülkini
 Fetḥ idüp olduñ bu gün meydân-ı şiʿre pehlevân

246
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ey medâr-ı maʿdelet sen zübde-i insânsın
 Merdüm-i ṣâfî-naẓarsın kâmilü’l-iẕʿânsın

2  Ebr öykünmez342 kef-i dür-bârıña zîrâ ki sen
 Baḥr-ı luṭf içre bu gün dürr-i seḫâya kânsın

3  Âf-tâb-ı luṭfuñuñ yanında bir ẕerre güneş
 Âsmân-ı devlet üzre kevkeb-i raḫşânsın

4  Âb-ı ḫulḳuñ nûş iden kimse ʿaṭaşda ḳalmadı
 Naḳṣ gelmez ẕâtuña bir baḥr-ı bî-pâyânsın

5  Âsitânuñ ṭolınurlar gice gündüz ay u gün
 Bir melek-sîret felek-şevket ʿale’ş-şubbânsın

6  Mürde diller devr-i ʿadlüñde bulurlarsa ḥayât
 Ṭañ degil zîrâ efendi nâm ile bir cânsın

342 -  Taklit etmek.
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7  Ḫüsrev-i ṣâḥib-naẓarsın Rüstem-i encüm-ḥaşem
 Şevket ile Hürmüz ü ʿadl ile Nûşrevânsın

8(95a) Resm-i âyîn-i saʿâdetle müressem bir vücûd
 Fikret ü tedbîr içinde ḳudve-i erkânsın

9  Nes̠r ü naẓm ile muraṣṣaʿ bir dür-i yek-dânesin
 Vezn-i ṭabʿ ile belâġatda bu gün Ḥassân’sın

10  Vaṣfına olmaz nihâyet ol şehüñ tafṣîli ḳo
 Âsitân-ı devletinde çünki sen der-bânsın

11  Żaʿfi-i bî-dil elüñ ḳaldır duʿâ-yı devlete
 Ḳıl s̠enâ-yı ḥaşmetin kim murġ-ı ḫoş-elḥânsın

247
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ḳıṣṣa-ḫân olup direm cerr eyledüm dil-dârdan
 Dökmedüm bir manḳara ol şâhid-i pâzârdan

2  Kâse-i sırdan sifâl343 itdüm ki cerr-i bâb idem
 Yoḳ diyüp ol ġonce-leb ṣulḥ eyledi inkârdan

3  Ḳıṣṣadur ṣanmañ ġaraż şerḥ itmedür ʿâşıḳlara
 Nice bîmâr olduġum ol gözleri mekkârdan

4  Ḥıṣṣadur ancaḳ murâdı ḳıṣṣadan ʿâriflerüñ
 ʿÂrif olsan ḳıṣṣa al sen de olan güftârdan

5  Sîm ü zer añma ṣaḳın hengâm-ı ücre Żaʿfiyâ
 Bir güle yüz gül degil besdür saña dil-dârdan

343 -  Çanak çömlek gibi topraktan yapılmış şey.
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Müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün

1  Ey dil firâḳ-ı yâr ile giryân olayın varayın
 Bezm-i belâda ney gibi nâlân olayın varayın

2  Yâr olayın derd ü ġama râm olmayayın âdeme
 Dîvânelikle ʿâleme destân olayın varayın

3  Tevḥîd işini berk344 idüp şerʿ-i şerîfi derk idüb
 Ten cebhesini terk idüp ʿuryân olayın varayın

4(95b) Dil uyḳudan uyanuban vaḥdet meyinden ḳanuban
 Dûd âteşine yanuban büryân olayın varayın

5  Künc-i miḥende Żaʿfiyâ itmez dil-i maʿmûri câ
 Lâyıḳ budur kim evvelâ vîrân olayın varayın

249
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ṭañ mı feryâdum ṭutarsa dostlar dünyâ yüzin
 Görmedüm bir nice gündür ol gül-i zîbâ yüzin

2  Ey gözi âhû nedendür şîr iken bi’smi ʿaceb
 Señ raḳîbe râm olup seyr eylemek ṣaḥrâ yüzin

3  Başuma âteş yaḳup senden şikâyet ideyin
 Rûz-i ferdâda görürsem ḥażret-i Mevlâ yüzin

4  Sidreye baş egmeyem Ṭûbâ’ya hergiz baḳmayam
 Bir naẓar gül-şende görsem sen ḳadi bâlâ yüzin

5  Ḫâr olur gül mâr olur sünbül gözüme Żaʿfiyâ
 Baġa varup görmesem ol lâle-i ḥamrâ yüzin

344 -  Muhkem, sağlam.
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Yaḳınmış destine ḥannâ yine ol âfet-i devrân
 ʿAceb ḳaç ʿâşıḳ öldürdi bu gün ḳaç yerde atdı ḳan

2  Benüm her yaramı eyle ḳulaġumca eger ey dil
 Degilse desti ḫûn-âlûd yâruñ ġamzesi fettân

3  Gören ḥannâ-yı engüştin dem-i ḳaḳuya beñzetmiş
 Zihi maṭbûʿ zihî nâzik zihî tems̠îl-i bî-noḳṣân

4  Beni öldürdügi yetmez midi tîġ-i cefâyile
 Yaḳup engüştine ḥannâ ider ḳân üzre …..345ḳân

5  Degil ḥannâ elinde Żaʿfiyâ ol yâr-ı ḫûn-rîzüñ
 Dem-i ʿâşıḳ bulaşmış ḳân iderken ol şeh-i ḫûbân

251
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Bu gün bir Rûm-zâde sevmişem nâm ile Ḳosṭanṭîn
 Ḳatı inṣâfsuz kâfir maḥabbetsüz ḳatı bî-dîn

2  Ne âhen-dil güzeldür eks̠erî görse ḳaçar benden
 Ḫudâ inṣâf virsün aña cândan iderem âmîn

3(96a) Elinde oynadur zülfini her dem ejdehâ itmiş
 Ġaraż bu muʿcizeyle yürüde ol daḫı bir âyîn

4  Taʿalluḳdan mücerred ṣâf-dil çarḫ-ı çehârümden
 Görürse ḥüsn-i rûz-efzûsını ʿÎsâ diye taḫmîn

5  Melâḥat taḫtına mîr olmaġa iḳlîm-i ḥüsn içre
 Hele Żaʿfî ferâsetle ben anı eyledüm taʿyîn

345 -  Metinde boş bırakılmıştır.
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Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Mevc ur dilâ ki ʿaşḳ ile deryâ degil misin
 Cûş ile iñle derd ile şeydâ degil misin

2  Düşme ʿabes̠ hevâya hemân kendüñi gözet
 Kim âlem içre pertev-i Mevlâ degil misin

3  Ḳadriñi añlayup yüce pervâz eylegil
 Kim şâh-bâz-ı ṭârüm-i aʿlâ degil misin

4  Ḥall itmedi rumûzıñı monlâ-yı dehr olan
 Fikr eyle gör ki özge muʿammâ degil misin

5  Ṣûretde Żaʿfi mûr-ı naḥîf u żaʿîf olup
 Maʿnâ yüzinde ḫayli tüvânâ degil misin

253
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Günüñ günden yeg olsun dâʾimâ ʿömrüñ ziyâd olsun
 Ebed ġam görme şâhum ḫâṭıruñ her laḥẓa şâd olsun

2  Cihân Ḫüsrevleri olup rikâbında ser-efkende
 Kemîne çâkerüñ Keyḫüsrev ile Keyḳubâd olsun

3  Lebüñ Nûşirevân oldı ṣaçuñdur ʿadl zencîri
 Begüm ʿuşşâḳa dâd eyle ki ʿâlemde bir âd olsun

4  Beyâż-ı ruḫlaruñ her kim görüp derdüñle derd olmaz
 Gögersin346 seng-i ġamdan sînesi ẕevḳı sevâd olsun

5  Budur maḳṣûd-ı aḳṣâ dergehüñde ey şeh-i ʿâlem
 Ferâmûş olmayup bu Żaʿfi-i bî-çâre yâd olsun

346 -  Morarsın
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Gel ey zâhid ne ḥâṣıl eyledüñ bu zühd ü taḳvâdan
 Özüñ fehm eyleyüp ismüñ fikir it ol müsemmâdan

2(96b) Müsemmâ şekline aldanma ʿârif ḳalma kes̠retde
 Oḳı vaḥdet göziyle cümle-i esmâ-yı eşyâdan

3  Elif lâm347 ḳâmetüñ zülfüñ cemâlüñ ḳâf ve’l-Ḳurʾân348

 Cebînüñ sırrıdur ey ṣunʿ-ı Ḥaḳ maḳṣûd Ṭâ-hâ349’dan

4  Rumûz-ı ʿaşḳa Żaʿfî vâḳıf olup kendümi bildüm
 Şu dem ki baña nûr-ı feyżın irdi fażl-ı Mevlâ’dan

255
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Vîrân ola ilâhî göreyin bu dehr-i dûn
 Kim her denînüñ eyledi adını ẕû-fünûn

2  Götür ayaġı menzil-i maḳṣûda baṣ ḳadem
 Kim bu ribâṭ-ı köhne degil menzil-i sükûn

3  Erlik ḳuşaġını ḳuşanan merd-i pâk-bâz
 Bu ḳoca zen zamâneye hiç ola mı zebûn

4  Mîr-i maḥabbetüm sipehüm leşker-i nücûm
 Bir bâr-gâhdur baña bu çarḫ-ı nîl-gûn

5  Gül-zâr-ı ġamda bir gül-i şâḫ-ı belâdurur
 Sînemde Żaʿfiyâ görinen dâġ-ı lâle-gûn

.Bakara, Al-i İmrân, Ankebût, Rûm, Lokmân ve Secde sûrelerinin ilk âyetidir الم - 347
Kâf. Şerefli Kur’ân’a and olsun.” (Kâf/50-1)“ ق والقرآن المجيد  - 348
Tâ-hâ” (Tâ-hâ/20-1)“ طه  - 349
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Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  Ey gülistân-ı feyż-ı serv-i revân
 V’ey ser-efrâz-ı ʿahd u tâze civân

2  Kendi Yûsuf-cemâl u nâmı Ḥasan
 Merdüm-i nîl-ḫûy u ʿâlî-şân

3  Baş ege ayaġına serv ü çenâr
 Baġa gelsin eger ki cilve künân

4  Rüstemüñ yayını baṣup ḳaşun
 Sûḳ-ı ḥüsn içre aṣdı iki kemân

5  Bezme gelseñ nedîmüñ ola ṣafâ
 Rezme yetseñ saʿâdet ola ʿinân

6  Ḳılma sûz yoḳ dehânuñ u belüñe
 Ġonca lebsin efendi ince miyân

7(97a) Sözi uzatmayup tamâm itdüm
 İsm ü resmin idüp ʿayân u beyân

8  Żaʿfiyâ ḳaldur el duʿâ içün
 Diye âmîn tâ ki ins ile cân

9  Ṣaḳlayup Ḥaḳ nihâl-ı ḳâmetüñi
 İrmeye gül-şenüñe bâd-ı ḫazân
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  İki ʿâlemden ferâġat eyledüm dîvâneyin
 Yanmadan pervâne dön ki dostlar pervâneyin

2  Gözlerüm giryân olur göñlüm dem-â-dem âh ider
 Sîne pürdür mestlerle bir ulu mey-ḫâneyin

3  Çünki yanmaḳdur ezelden ʿâdeti ʿâşıḳlaruñ
 Ben daḫı bir ʿâşıḳ-ı bî-çâreyin ḳoñ yanayum

4  Âh-ı âteş-bârdan ben bendeyi menʿ eylemeñ
 Dostlar dûd-ı siyâh ile ḳoyuñ boyanayum

5  Anuñ içün ʿaşḳ ile ben ülfet itdüm Żaʿfiyâ
 Tâ ki ġaflet uyḳusından bir zamân uyanayın

258
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ey melâḥat kişverine ḥüsn ile sulṭân olan
 V’ey leṭâfet-nâmeye ser-defter-i ḫûbân olan

2  Şâh başıçün dil-i vîrânı maʿmûr eylegil
 Ey göñül Baġdâd’ı taḫtına ser-âmed ḫân olan

3  Ey ṭabîb-i cân yanumdan gitme gel oldum helâk
 Gûş-ı güftâruñdurur ben ḫasteye dermân olan

4  Yara urduñ baġrıma yâr olduñ aġyâra bu gün
 Böyle mi olmaḳ yaraşur dostum yârân olan

5  Ẓulmet-i ġamda ḳoma hicrân şebinde Żaʿfi’yi
 Ey güzellik âsmânına meh-i tâbân olan
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Müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün

1  Yâr…….dir iseñ yâr ile yarâ yara sen
 Her gice dâġuñ tâzele ur yara üzre yara sen
(97b)
2  İki yaḳa bulmaz idüñ deryâ-ṣıfat şûrîde-dil
 ʿAşḳ içre merd-i pâk olup yüz sürmüşidüñ yâra sen

3  Görmek diler cân ruḫlaruñ ey gül-şen-i dil ġoncesi
 Şâyed açıla revzene tîġüñle sînem yara sen

4  Bir ḍarb ile yaḳduñ beni meydânda bendeñ olmışam
 Tîġ ile ḳaṭʿ it başumı ṭâḳ gerdenüme yara sen

5  ʿÂlem helâk olsa ne ġam bâlîn-i ḥasret yaṣdanub
 Dergâhına olsun fedâ Żaʿfînüñ olsun yâra sen

260
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Cefâ-yı yârı yeg görsem ʿaceb mi luṭf-ı ʿâlemden
 Belâ didüm belâsına anuñ ben mâ teḳaddem350den

2  Sirişküm sîm ü rûyum zer elümde naḳd uş351ḥâżır
 Pes o dürr-i girân-mâye benüm nemden ḳaça nemden

3  İgende zâhidâ ʿarż-ı cehennem itme ʿuşşâḳa
 Ki hicrân âteşi artıḳdur anlara cehennemden

4  N’ola ḥûrî-ṣıfat ḥüsn ile ʿâlemde müsellemsin
 Melek yüzlüm perîlik eyleyüp gel ḳaçma âdemden

5  Ebed zârî müyesser olmayup bu dâr-ı dünyâda
 Ḫam oldı ḳâmetüm Żaʿfî bilâd-ı miḥnet ü ġamdan

”Eskiden beri“ ما تقّدم  - 350
351 -  İşte
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ṣâf dil olur ṣu gibi ṭâlib-i dîdâr olan
 Ḫâk olur meftûn-ı zülf-i ser-keş-i dil-dâr olan

2  Yâd idendür dehr jenginden göñül âyînesin
 Nâẓır-ı dîdâr olup hem maẓhar-ı envâr olan

3  Bilmedi keyfiyyet-i aḥvâlini ʿaşḳuñ nedür
 Kendi zaʿmince cihânda vâḳıf-ı esrâr olan

4  Var ise ʿaḳluñ ebed ayılma ey dil dünyâda
 Aṣṣı352 itmez çünki bu pâzârda hüşyâr olan

5  Nice ʿâşıḳlar ṣalınmışdur bu dâr-ı ʿaşḳda
 Ṣanma Manṣûr u Nesîmî’dür hemân ber-dâr olan

6  Göriser elbette ḫûrşîd-i ruḫını ol mehüñ
 Ḫâb-ı ġafletden uyanup her seḥer bîdâr olan

7(98a) Her ki vaḥdet dîdesin açdı cihânı gördi yek
 Râst-bîn olur belâ Żaʿfî ulu’l-ebṣâr353 olan

262
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Ey hem-nişîn-i miḥnet ü endûh u derd olan
 Meydân-ı ʿaşḳ içinde melâmetle ferd olan

2  Yaḳmaġa çalışur seni bu pehlevân-ı çarḫ
 Beyhûde ṣanma burc-ı felekde neberd olan

3  Dil baġlama nuḳûşına zâl-i zamânenüñ
 Meyl eylemez ʿacûzeye ʿâlemde merd olan

4  Rengiyle avlamaḳ diler seni bu dehr-i pür-ḥiyel
 Olur gehî kebûd u gehî lâciverd olan

5  Lâzım degil ki yazasan aḥvâlüñi tamâm
 Żaʿfî bilür belâñı senüñ ehl-i derd olan
352 -  Yarar
االبصار  - 353 لعبرة الولى  ذالك   Elbette bunda basîret sahipleri için büyük bir ibret vardır.” (Al-i“ إّن فى 
İmrân/3-13, Nûr/24-44)
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Yârı gördüm ʿâlem-i ḫâb içre oldum şâd-mân
 Cism-i bî-câna irişdi ṣan ḥayât-ı câvidân

2  Yatuban ol ḫâbda uyanmasaydum kâşki
 Ola kim çeşmümden olmayaydı ol dil-ber nihân

3  Düşmedi yâ ol perî-rûyile ʿarż idüp cemâl
 Leyli-i zülfine Mecnûn oldı cân-ı nâ-tüvân

4  Ḫaste-dil mażmûn-ı rüʾyâ fikrin eyler dem-be-dem
 Bilmezem âḫir yaḳîne irişür mi bu gümân

5  Żaʿfiyâ taḥḳîḳa irgürsün bu taḳlîdüñ senüñ
 Der-geh-i Ḥaḳḳ’a duʿâ eyle el açup her zamân

264
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Niçe bir olsun maḳâmum gûşe-i beytü’l-ḥazen
 Aç cemâlüñ luṭf idüp ey Yûsuf-ı gül-pîrehen

2  Sîne-i sîmînüñ üstünde senüñ pîrâhenüñ
 Verd-i raʿnâyı iḥâṭa eyledi ṣan yâsemen

3  Şîşe-i dil seng-i istiġnâ ile ṣundı meded
 Tîr-i ġam lâzım degil ey dil-ber-i nâvük-fiken

4 (98b) Nice yıl üftâdeler yoluñda ḫâk olsun senüñ
 Tek ṣalın nâz ile raʿnâlıḳ gülistânında sen

5  O leb-i şîrîn içün cânum virürsem Żaʿfiyâ
 Türbe-dârum ola ḳabrüm üzre rûḥ-ı kûh-ken
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Nice yıl zühd ü riyâyıla geçen sâlûsdan
 Yegdür ol şûrîde ʿâşıḳ kim geçer nâmûsdan

2  Râh-ı ṣad sâle olmazdı muḳîm-i deyr-i ʿaşḳ
 Ceẕbe-i Ḥaḳ bulmasaydı naġme-i nâḳûsdan

3  Ḥaḳ-perest ol ḫûd-perest olma tekebbürlük idüb
 Ḥıṣṣa alduñsa işidüp ḳıṣṣa-i ṭâvûsdan

4  Ehl-i ʿaşḳuñ ıṣṭılâḥâtını ṣanma bî-mis̠âl
 Yegdür ey ḫâce luġât-ı maġrib ü ḳâmûsdan

5  Gül-şen-i şevḳı derûn-ı sînede Żaʿfî hemân
 Gûyiyâ bir şemʿdür virür żiyâ fânûsdan

266
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Zâhid dil-i ʿârif gibi mirʾâta ne dirsin
 Mirʾât-ı tecellî ḳılan ol ẕâta ne dirsin

2  İnkâruñı terk eylegil inṣâf ide sen de
 ʿÂşıḳda olan vecd ile ḥâlâta ne dirsin

3  Ḫûrşîd-i cihân-tâb ṭoġup burc-ı şerefden
 Ser-geşte olan ʿaşḳ ile ẕerrâta ne dirsin

4  ʿİrfân gözi ile naẓar itdüñse ḥaḳîḳat
 ʿÂriflerüñ itdügi işârâta ne dirsin

5  Żaʿfî ṣaḳın isḳâṭ-ı iżâfâta yapışma
 Zîrâ ki sülûk içre maḳâmâta ne dirsin
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Yine bir rengîn ġazel didüm o gül-ruḫsâr içün
 Medḥ-i mevzûn oḳudum vaṣf-ı ḳad-i dil-dâr içün

2  Ġamdan âzâd olmasam ʿayb eylemek gül-şende kim
 Sâyeveş üftâdeyem bir serv-i ḫoş reftâr içün

3(99a) Derd geçdi cânuma bir çâre eyle ey ṭabîb
 ʿÂşıḳ-ı dil-ḫasteyem ol gözleri bîmâr içün

4  Acı ṭatlu her ne itdiyse ḥelâl olsun meded
 Söyleñüz bi’llâhi ol şûḫ-ı şeker-güftâr içün

5  ʿArż-ı ḥâl itmekdürür ġâyet ġaraż Żaʿfî hemân
 Yoḳsa kim meşġûl olur bu naẓm bu eşʿâr içün

268
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Sâḳî ʿaceb mi cân virürüz ẕevḳ-ı câm içün
 Varın kim ola virmeye ʿayş-ı müdâm içün

2  Eksik degil belâ yüki döndüm hilâla âh
 ʿÂşıḳ olalı sen meh-i bedr-i tamâm içün

3  Biz ḫâṣ-ı bendelerdenüz ey zâhid epsem ol
 Ṣanma bizi mülâzemet ide ʿavâm içün

4  Birdür şarâb-ı ʿaşḳ ile cânâ kedû-yı şer
 Gel meclis-i maḥabbete nûş-ı müdâm içün

5  Ferhâd gibi Żaʿfi-i bî-dil fiġânlar it
 Kûh-ı belâda dil-ber-i şîrîn-kelâm içün

|274|



269
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Rûz-ı ʿîd irdi bi-ḥamdillâh ki ḫandânuz bu gün
 Yâr ile yâr olmışuz cân ile cânânuz bu gün

2  Bir perî-sîretlü şâhuñ bende-i fermânıyuz
 Ḥamdülillâh dostlar mülk-i Süleymânuz bu gün

3  ʿÎd-gehde her kişi yâr ile yâr olup gezer
 Biz daḫı ol luṭfı çoḳ yâr ile yârânuz bu gün

4  Hîç nâ-dân ile yoḳdur kârumuz var zâhidâ
 Ṭâlib-i mihr ü maḥabbet ehl-i ʿirfânuz bu gün

5  Żaʿfiyâ ol âf-tâb-ı ḥüsn ile hem-sâyeyüz
 Baḥt u devlet yârdur mümtâz aḳrânuz bu gün

270
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ey perî ḥammâm seyrin eylemek tenhâ neden
 Yaşuma raḥm itmeyüp çaḳ böyle istiġnâ neden

2(99b) Çünki yoḳ maʿnîde meylüñ bu dil-i miskînüme
 Yâ maḥabbet ṣûretinde itdigün daʿvâ neden

3  Uyuban düşmen sözine seyr iderken yalıñız
 Ḫâṭıra ḥâl-i eḥibbâ gelmemek aṣlâ neden

4  Seg raḳîbüñ ḫûd ḫaber-dâr olmadıydı dostum
 Bu mes̠eldür iki göñül bir ola pervâ neden

5  Sevdi çoḳ yüz biñ diye sen ḥâlüñi gûş eylemez
 Żaʿfiyâ pîş-i hemde itdigün sevdâ neden
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Tecellî eyledi ḫûrşîd dehri eyledi rûşen
 Bir oldı nûr ile ʿâlem cihânı eyledi gül-şen

2  Olup her ẕerre ḳudretden mis̠âl-i ḫâver-i aʿẓam
 Ẓuhûra geldi insân ṣîġatında ṣûret-i aḥsen

3  Açıldı lâle vü gül bir ṭaraf yitdi şaḳâyıḳlar
 Çemende şerḥ ider ṭurmış kerâmet seyrini sevsen

4  Göñül Yaʿḳûbına beytü’l-ḥazen dâru’ṣ-ṣafâ oldı
 İrişdi sûy-ı Kenʿân’a meger kim bûy-ı pîrâhen

5  Cihânuñ ḳîl ü ḳâlından geçüp tecrîd-i vaḳt olduñ
 Yaraşur eylesen Żaʿfî ferâġat gûşesin mesken

272
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Yoḳ yerlere göñül virüp ol mû-miyâna ben
 Ḳıldum yolına cân fedâ râygâna ben

2  Dönmez murâdum üzre benüm gerdiş-i zamân
 Hîç bilmezem ki n’eyledüm ol bî-zamâna ben

3  Ḳorḳum budur ki meclise âteş düşüp yine
 Sûzum ḥikâyet eyler isem yana yana ben

4  Maḥv itmeyince naḳşını nâm u nişânumuñ
 İrmek müyesser olmadı ol bî-nişâna ben

5  Acılıḳ ile geçdi günüm Żaʿfiyâ tamâm
 Dil vireliden ol büt-i şîrîn-zebâna ben
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Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1(100a) Leblerüñsiz şarâbı ne’yleyeyin
 Oda yansun kebâbı ne’yleyeyin

2  Ṭutayın ḳalbi zârî eylemişem
 Yâ bu cism-i türâbı ne’yleyeyin

3  Mâcerâ-yı dili kime diyeyin
 Ben bu çeşm-i pür-âbı ne’yleyeyin

4  Ḫançerüñ sîne deldigin n’ideyin
 Ġamzelerle ʿit âbı ne’yleyeyin

5  Añmazın hecri vaṣl içinde iken
 Cennet içre ʿazâbı ne’yleyeyin

6  Leblerüñden ṣorardum aḥvâlüm
 Zülf ile pîç ü tâbı ne’yleyeyin

7  Żaʿfiyâ derd ü ġam ġıdâm oldı
 Fâriġem nân u âbı ne’yleyeyin

274
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  İḳlîm-i ḥüsn içinde eyâ pâdişâ Ḥüseyn
 Ḳurbânlar oldıġum yolına ḳaşı yâ Ḥüseyn

2  Cevr ü cefâya başlama arturma ẓulmüñi
 ʿÂşıḳlarıñı hecr ile öldürme a Ḥüseyn

3  Bir ḥüsngibi ḫulḳ-ḥasensin ʿinâyet it
 Göster yüziñi ḳılma beni mübtelâ Ḥüseyn

4  ʿAşḳuñ şehîdi olalı tîġ-i firâḳ ile
 Lâyıḳ maḳâmum olsa benüm Kerbelâ Ḥüseyn

5  Żaʿfî şikestedür meded şerbet-i viṣâl
 Olmaḳ muḳarrar irmeye senden devâ Ḥüseyn
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Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün

1  Murâd eglencedür ey dil cihânda ḫûb sevmekden
 Degildür ḫaṭṭ-ı nefsânî ġaraż maḥbûb sevmekden

2  Arada nesne yoḳ sevme sevilme bir ʿibâdetdür
 Hemân bir ẕevḳ-ı rûḥânîdürür maṭlûb sevmekden

3  Ġaraż maḥbûbdan şûḫ olmadur güftâra güldükde
 Ṣafâ taḥṣîl olınmaz dil-ber-i maḥbûb sevmekden

4(100b) Seversen anı sev anı ṣaḳın aldanma üslûba
 Ne ḥâṣıl fikr ide sende müzeyyen ḫûb sevmekden

5  Ne dirse disün il Żaʿfî benüm ḥaḳḳumda……..354

 Ferâġat itmezem zîrâ ki ben Maḥbûb sevmekden

276
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün

1  Olalı âşnâ deryâ-yı derde sîne-çâküm ben
 Derûnum ṣâfdur ʿaşḳuñ yolında yaʿni pâküm ben

2  Yoluñda ḫâk-i râh olmaḳ ümîdi birle ḳalmışdum
 Ḳudûmuñla müşerref eyledüñ şâhum ne ḫâküm ben

3  Düşine gire aġyâruñ deyü fikr eylerem yârı
 Beni yârân ṣanur ḥayretde yâḫud ḫâb-nâküm ben

4  Ne ḫoş ben var iken ġayra ḥavâle idesin tîġüñ
 Beni öldürmedür billâhi bu ġamdan helâküm ben

5  N’ola şerḥ eyleyüp derdüm revân itsem gözüm yaşın
 Ezelden Żaʿfiyâ bir gözi yaşlu derd-nâküm ben

354 -  Metinde boş bırakılmıştır.
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Merḥabâ ey hem-zebân-ı ṣoḥbet-i ehl-i dilân
 Merḥabâ ey dür-feşân-ı baḥr-ı maʿnâ bî-gerân

2  Hey ne mihmânsın ki olmışdur saʿâdet hem aña
 Devlet ü ʿizzet nedîm ü ʿilm ü ḥikmet hem ʿinân

3  Ḫâk-i pâyüñ tûtiyâ idinmege ey Ḫıżr-ı dem
 Muntaẓır olmışdı yoluñda bu çeşm-i ḫûn-feşân

4  Gül-şen-i câna hevâ-yı maḳdemüñ virüp ṣafâ
 Nergiz ü gül göz ḳulaġ olmışdur ey serv-i revân

5  Gûyiyâ ʿaẓm-i ramîme irdi ʿömr-i ser-medî
 Tâze cân buldı ḳudûmüñle bu cism-i nâ-tüvân

6  Gözi üstine ḳadem baṣ Żaʿfi-i üftâdenüñ
 Tâ saʿâdet kevkebinden ola alnında nişân

278
Mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün mefâ‘îlün

1  İrenler bî-nişân şâna bilürler kim ne şânum ben
 Maḳâm-ı lâ-taʿayyünde nişân-ı bî-nişânum ben

2(101a) Gözime ṣûret-i kevnini görinmez bu ekvânuñ
 Mekân u kânı terk itdüm mekîn-i lâ-mekânum ben

3  Egerçi ṣûretâ ḥâdis̠ velî maʿnen ḳadîm oldum
 Ol insânum ki Ḳurʾân’la ezelden ….355 tevʾemânum ben

4  Benüm bir mevcümüñ bir ḳaṭresi deryâ-yı bî-pâyân
 Kenârı ḳaʿrı nâ-maʿlûm baḥr-ı bî-gerânum ben

5  Mesîḥâ dinilürse n’ola Żaʿfî ben zamânumda
 Kelâmum âb-ı ḥayvân olalı cân u cihânum ben

355 -  Metinde boş bırakılmıştır.
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279
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Dilüñ ṣâf eyle ey zâhid girüp bir ġâra n’eylersin
 Yüzüñ sür ṣu gibi ṭurma der-i dil-dâra n’eylersin

2  Ṭutalum Kaʿbe-i ruḫsârını görmişsen ey ṭâlib
 Ṭavâfa saña yol virmez o zülf-i mâra n’eylersin

3  Kemân-keş ḳaşları ḫûd ḳadîmî pâ itdi cevr ile
 Atar tîr-i cefâ şol ġamze-i mekkâra n’eylersin

4  Belâ vü ġamdan âzâd olmaḳ olurdı bu gül-şende
 Velî üftâdeyem bir serv-i ḫoş-reftâra n’eylersin

5  Faḳîhâ ṭutalum mest şarâbı idesüñ taḳrîr
 Maḥabbet yarasından mest olan hüşyâra n’eylersin

6  Meded ey cân ṭabîbi sen Mesîḥâ’nuñ zamânında
 Şifâya irmedi bir dem dil-i bî-mâra n’eylersin

7  Ne râm olur baña Żaʿfî ne ḫûd fikr eyler aḥvâlin
 Ḳalubdur kûy-i dil-berde dil-i âvâre n’eylersin

280
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Maḳâm-ı menzilüñ zâhid senüñ ḫuld-ı berîn olsun
 Ḳov ʿâşıḳ ḫânḳâh-ı perde-i gûşe-nişîn olsun

2  Niçün teşbîh idem dendân-ı yâra seng-i bî-ḳadri
 Gerekse lüʾlü-i lâlâ gerek dürr-i s̠emîn olsun

3  Seni var ise ey rûḥ-ı revân candan yaratdı Ḥaḳ
 Hezâr aḥsente ol cân-âferîne âferîn olsun

4  Felekde ṭâliʿüñ heft âsmâna nûr virdükçe
 Ruḫuñ ey âf-tâbum ḫâver-i rûy-ı zemîn olsun

5(101b) Cihân sulṭânlıġın terk eyledi Żaʿfî benüm şâhum
 Murâdı bu ki ṭapuñda ġulâm-ı kemterîn olsun
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Yoluñda cânı ḳurbân itmeyen şâhum Yezîd olsun
 Fütâde olmayan servüñ hevâsına belîd356 olsun

2  Beni düşmenlere güldürmeye luṭf ile yâd itdün
 Efendüm ancaḳ olur dostlıḳ ʿömrüñ mezîd olsun

3  Bu mürde cismüme gel rûḥ revânum ol benüm cânum
 Raḳîb-i saḫt-dil gördükçe reşkinden357 ḳadîd olsun

4  Gice gündüz ruḫ u zülfüñ ḫayâlin baña yâr itdün
 Şebüñ Ḳadr ü Berât olup günüñ nev-rûz u ʿîd olsun

5  Ḳuluñdur eskiden Żaʿfî talândan anı mümtâz it
 Ki ʿuşşâḳ eyle bu ʿünvân ile tâ kim ferîd olsun

6  Ṣaḳın fâş eyleme esrâr-ı ʿaşḳı merd-i nâ-dâna
 Maḥabbet gencine Żaʿfî senüñ sîneñ kilîd olsun

282
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Ne ḥâcet baña tâc u ḫırḳa çün ehl-i ḳabâyum ben
 Baş açıḳ yalın ayaḳ bende-i âl-i ʿabâyum ben

2  Neme yetmez benüm sîm-i sirişkümle ruḫ-ı zerdüm
 Cihânı bir pula ṣatmış ḳalender bir gedâyum ben

3  Şarâb-ı ʿaşḳ ile âlûde-dâmân-ı mey-âşâmum
 Senüñ gibi beni ṣanma ki zâhid pârsâyum ben

4  Senüñ ḥükmüñ baña cârî degildür er faḳîh olsam
 Mürîd-i pîr-i ʿaşḳam ṣanma sen ehl-i hevâyum ben

5  Elümde kâse-i sır köbügü şeydâlanur Żaʿfî
 Fenâ mey-ḫânesinde ʿarż-ı yoḳ bir bî-nevâyum ben
356 -  Aptal
357 -  Haset FARSÇA
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Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Gördükde bu dil bülbülini ol gül-i rengîn
 Biñ nâz ile açıldı ḳılup ḫande-i şîrîn

2  Yâruñ leb-i ḫandânını güldükde gören dir
 Bir mâhuñ arasında ne ḫoş bu iki pervîn

3(102a) Gül güller açılsun meded ey ġonce-dehânum
 Aġlarsa n’ola derdüñ ile ʿâşıḳ-ı miskîn

4  Aġladıġumı gördi benüm geldi o bed-ḫû
 İnṣâf be hey şefḳati yoḳ ẓâlim-i pür-kîn

5  Ḥâline güler Żaʿfî meger bendelerinüñ
 Yâ ḥüsnine virmek diler ol naḳş ile tezyîn

284358

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  ʿÂşıḳ oldum Ḳâf’da ʿanḳâyı bildüm n’eydügin
 Cism ile maʿdûm olan eşyâyı bildüm n’eydügin

2  Çün huve’l-evvel huve’l-âḫir359 Ḫudâ’dan ġayrı yoḳ
 Nâẓır-ı imrûz olup ferdâyı bildüm n’eydügin

358 -  284.C.137. 60
1a bildüm] buldum C.137. Gazelin tamamında böyledir.
1b eşyâyı bildüm] esmâyı buldum C.137.
2a Ḫudâ] C.137. 60a. Bu kelime dîvânda boş bırakılmıştır.
2b Nâẓır-ı imrûz] nâḳil-i imrûz, bildüm] buldum C.137.
3b bildüm] buldum C.137.
4b bildüm] buldum C.137
5b C.137.’de mâ evḥâ’daki mâ eksiktir. bildüm] buldum C.137. 60
6ab asıl nüshada yer almamaktadır. C.137.’de yer almaktadır.
7b bildüm] buldum C.137.
 ”.O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir“ هو االّول واآلخر والظّاهر والباطن وهو بكّل شيئ عليم  - 359
(Hadîd/57-3)
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3  Nâr içinde irgürüp nûra o[l]dum Mûsâ-ṣıfat
 Cism-i ḫâkîde yed-i beyżâyı bildüm n’eydügin

4  Çâr-deh ḥarfüñ rumûzın añlayup esrârını
 Aḥmed’e nâzil olan Ṭâ-hâ360yı bildüm n’eydügin

5  Ḳâbe ḳavseyni geçüp irdüm maḳâm-ı vaḥdete
 Bî-men ü mâ remz-i mâ-evḥâyı 361bildüm n’eydügin

6  Çün didi şâh-ı vilâyet noḳṭadur aṣl-ı ʿulûm
 Noḳṭa oldum ḥâṣılı feḥvâyı buldum n’eydügin

7  Oḳuyup Allâh nûruñ maʿnisinden Żaʿfiyâ
 Bu cihân içre cihân-ârâyı bildüm n’eydügin

285

1  Dil-ber arturma cefâyı
 Ṣaḳın âh u fiġânumdan
 Unutma mihr ü vefâyı
 Ṣaḳın âh u fiġânumdan

2  Aḳar ḳanlu yaşum aḳar
 Feryâdum göklere çıḳar
 Bir gice kûyuñı yaḳar
 Ṣaḳın âh u fiġânumdan

3  Gül-i gül-zâr-ı cinânsın
 Cânumuñ içinde cânsın
 Efendi tâze civânsın
 Ṣaḳın âh u fiġânumdan

4  Ḫazân irmeden gülüñe
 Naẓar eyle bülbülüñe
 Âteş düşer sünbülüñe
 Ṣaḳın âh u fiġânumdan
Tâ-hâ” (Tâ-hâ/20-1)“ طه  - 360
 Sonra Muhammed’e yaklaştı, derken“ ثّمّ دنى فتدلّى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى  - 361
daha da yaklaştı. O kadar ki birleştirilmiş iki yay arası kadar, hatta daha da yakın oldu. 
Bunun üzerine Allah kuluna vahyini bildirdi.” (Necm/53-8,9,10)
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5  Żaʿfiyem bî-dil bî-nevâ
 Derd-i hicrâna mübtelâ
 Seni gerek ise saña
 Ṣaḳın âh u fiġânumdan

286
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1(102b) Ẕât-ı Ḥaḳ’dan ġayrı fânî olduġın ey dil ʿayân
 Küllü şeyʾin hâlik illâ vechuhü362 eyler beyân

2  ʿÂlemüñ âs̠ârı var ṣanma vücûd-ı müstaḳil
 Ẕât-ı Ḥaḳ’dur müstaḳil her kârda fî külli şân363

3  Cümlesi iẓlâl u esmâdur bu eşyâ bil yaḳîn
 Keyfe medde’ẓ-ẓilla364’dan müfhem oḳı ey nükte-dân

4  Bu muḳarrardur ki ḫûd esmâ ẓilâl-ı ẕâtdur
 Ẓıll-ı ẓıll oldı bu taḳdîr üzre eşyâ-yı gümân

5  Niçe aḥvâl var ki ẓıll-ı ẕât iken esmâ degil
 Ẕâtdur esmâ …..365bu teʾvîlden virür nişân

6  Gerçi kim ism ü müsemmâ görinen ṣûretde bir
 Lîk maʿnâda muġâyirdür bilür sâlik olan

7  Kör olan görmez müsemmâyı ḳalubdur ismde
 İsm ḳandan yâ müsemmâ ḳandan ey gözsüz olan

8  Ḳanı bir ṭâlib merâtibden ḫaber-dâr ola ol
 Şimdiki ṭâliblerüñ bildigi vaḥdetdür hemân

9  Gerçi vaḥdetdür velî ḥikmet merâtib bilmedür
 Żaʿfiyâ taḳlîd ile vaḥdet sözi olur yalan

Onun zatından başka her şey yok olacaktır.” (Kasas/28-88)“ كّل شيئ هالك ااّل وجهه  - 362
”.Her işte“ فى كّل شان  - 363
Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi?”(Furkân/25-45)“ الم تر الى ربّك كيف مّد الظّّلّ  - 364
365 -  Metinde boş bırakılmıştır.
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287
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Nuṭḳum ṭutıldı görmeyeli yâr ṣûretin
 Bülbül gibi ki görmeye gül-zâr ṣûretin

2  Oldum ġubâr râh-ı ümîd içre n’eyleyem
 Görmek müyesser ol[ma]dı dil-dâr ṣûretin

3  Ṭaʿn eyler ise ṣûfi mey içdüñ deyü göñül
 Elden bıraḳma sen ṣaḳın inkâr ṣûretin

4  Geydüm libâs-ı ʿaşḳı ḳuşandum ḳuşaġını
 Virdüm fenâya ġayret ile ʿâr ṣûretin

5  Yâruñ yüzini görmez isem Żaʿfi ḳâʾilüm
 Görmeyeyüm netîce tek aġyâr ṣûretin
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ḤARF-İ VÂV

289
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1(103a) Biten bâġ-ı ruḫuñda ḫaṭ mı yâḫud sünbül-i ḫoş-bû
 Dehânuñ içre dendânuñ mı yoḳsa dâne-i lüʾlû

2  Perîşân eyledüñ kâküllerüñ var ise ey gül-ruḫ
 Ki bâġ içre benefşe görmez oldı ……….

3  Ser-i kûh-ı belâdur ṣanma sen kim berf-i ġam yaġmış
 Olan mûy-i sefîdüm başum üzre ey gözi âhû

4  Sitârem naḥs u ṭâliʿ kem hilâl-ebrû güzellerden
 ʿAceb mi ṭoġmasa burc-ı vefâdan dil-ber-i meh-rû

5  Anuñ sen ḫande-i şîrînine aldanma gördükçe
 Ṣaḳın efsûn ider Żaʿfî saña ol gözleri câdu

290
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Leyli-i maḳṣûda her kim ide vuṣlat ârzû
 Eylesün Mecnûn-veş ṣaḥrâ-yı miḥnet ârzû

2  Her viṣâlüñ âḫirinde bir firâḳ idüp ḫayâl
 Eyleme bî-çâre dil yâr ile vuṣlat ârzû

3  Sen ḳıyâmet-ḳad ile ḥaşr olmaḳ ister ḫaste-dil
 Öldürür âḫir anı âh ol ḳıyâmet ârzû

4  Eyleme dâru’s-selâma zâhidâ daʿvet beni
 ʿÂşıḳ-ı ser-mest olan itmez selâmet ârzû

5  Ġam yime Żaʿfî olursa ḫâk-i devlet meskenüñ
 Ehl-i diller dâʾimâ eyler meẕellet ârzû
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Didüm bu ……….yâ Rab ne özge gülsitândur bu
 Didi ey bülbül-i gül-zâr-ı ġam bâġ-ı cinândur bu

2  Didüm niçün girih-ker ola zülfüñ ey büt-i raʿnâ
 Didi ḳaṣr-ı cemâla çıḳmaḳ içün nerdübândur bu

3  Semend-i nâz ile çignetme ʿuşşâḳı benüm şâhum
 Ṭayatma ḥüsnüñe ṭurmaz geçer şâhum zamândur bu

4  Ġubâr-ı ḫâk-i râhın ey ṣabâ ilet ṣafâ-hâne
 Kim anda çeşm-i ʿuşşâḳa be-ġâyet armaġândur bu

5  Didi yaşuñ mı yâ kûh-ı belâ mı görinen Żaʿfî
(103b) Didüm seng-i belâya ey cefâ-pîşe nişândur bu

292
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  ʿÂşıḳ-ı şûrîde olmış bir perî-ruḫsâre ṣu
 Süriyüp zencîrini aġlar gezer bî-çâre ṣu

2  Vaṣf-ı ḥüsnüñ itme ki taḥrîr-i ḫaṭṭâṭ-ı ezel
 Çekdi cedvel lâcivedî ṣafḥa-i gül-zâre ṣu

3  Ṣanmañuz beyhûde ṣît u ṣadâsın dostlar
 Seng-dil dil-dârdan feryâd ider ṭaġlara ṣu

4  Beklemekden yollaruñ ey serv-i bostân-ı cemâl
 Nergisüñ ayaġına gül-şende aḳdı ḳara ṣu

5  Âteş-i firḳat ḳurutmasa yaşum deryâsını
 Dîdeden Żaʿfî iderdi günbed-i devvâre ṣu
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Müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün

1  Deryâ-yı vaḥdet ḳaʿrine ṭalmaḳ dilersen gel berü
 Baḥr-ı Muḥîṭa âşinâ olmaḳ dilersen gel berü

2  Vuṣlat deminden ẕevḳ alup bî-fikret ü bî-hûş olup
 Her günde biñ kez boş olup ṭolmaḳ dilersen gel berü

3  Ey sâlik-i ṣâḥib-naẓar gûş it sözimi olma ker
 Dürr-i maʿârifden ḫaber almaḳ dilersen gel berü

4  Ey ṭâlib-i naḳd-i cefâ diñle sözüm budur saña
 Cânuñ ṣatup derd ü belâ almaḳ dilersen gel berü

5  ʿAşḳ ile olup bî-nevâ derd ü belâya mübtelâ
 Nâmûs u ʿârı Żaʿfiyâ ṣalmaḳ dilersen gel berü
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ḤARF-İ HÂ

294
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Görmedüm naḳş-ı vefâ âyîne-i gerdûnda
 Bulmadum bûy-ı vefâ gül-zâr-ı dehr-i dûnda

2  Bûm-ı ḥasret âşiyân yapmışdur ey Leylî-ḫirâm
 Mûylar ṣanma görinenler ser-i Mecnûnda

3  Ṣanasın bir servdür âb içre ṭutmışdur ḳarâr
 Ḳadd-i mevzûnuñ ḫayâli dîde-i pür-ḫûnda

4(104a) Küb düşüp bir ḳaṭresi üstine cânlar virdügüm
 Bu ki ʿaks-i leblerüñ gördüm mey-i gül-gûnda

5  Ṭutalum taḫt-ı melâḥatda müsellem şâhsın
 ʿÂşıḳ öldürmek emîrüm var mıdur ḳânûnda

6  Dişlerüñe lüʾlü-i şeh-vâr dirsem vechi var
 Bu ṣafâyı görmedüm ḥaḳḳâ der-i meknûnda

7  Ol kemân-ebrû ġamından Żaʿfiyâ döndürme yüz
 Alnuña yazu imiş çün emr-i Kâf u Nûn’da

295
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Beni bî-zâr ola ṣanma nigârâ cevr ṭaşıyla
 Maḥabbet ʿarṣasında ṭurmışam cân ile yaşıyla

2  Yarın maḥşer olınca ḥażret-i Ḥaḳḳ’a varup cânâ
 Şikâyet eyleyem senden dögünüp iki ṭaşıyla

3  Ṣafâ bezminde sen aġyâr ile nûş idesin sâġer
 Kimüm ben gûşe-i ġamda efendüm âh u yâşıyla

4  Be hey ẓâlim ne ṣuç itdüm reh-i ʿaşḳuñda bilmem hîç
 Beni merdûd idüp her dem ……………

5  Binâ-yı ʿömri muḥkem ola muḥkem eyledi ʿaşḳuñ
 Nişân idüp seni Żaʿfî nigâruñ cevr ṭaşıyla
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296
Mefʿûlü fâʿilâtün mefʿûlü fâʿilâtün

1  Âh eylesem derûnı n’ola bu ben fütâde
 Mümkin degil ʿilâca derdüm ḳatı ziyâde

2  Her ki idindi ḳıble Kaʿbe yüzüñi miḥrâb
 Merve ḥaḳıçün oldı zemzem gibi ṣafâda

3  Bir yaña ʿaşḳ-ı dil-dâr bir yaña ṭaʿn-ı aġyâr
 Dem-beste vâlih ü zâr ḳaldum iki arada

4  Âhum şirâridür kim çarḫı ṭoḳuz ṭolanur
 Encüm degil görinen ey mâh-rû semâda

5  Sen esb-i nâzenîni meydân-ı ḥüsn içinde
 Sürsem ayaġuña yüz düşdükçe ben fütâde

6  Telḫ olduġınca bâde ḥâlet olur ziyâde
 Rûşendürür bu maʿnâ câm-ı cihân-nümâda

7(104b) Naṭʿ-ı zemînde Żaʿfî çarḫ itmeden seni mât
 Esp-i murâduñ üzre depret yüzi ziyâde

297
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Görinen dâġlar yer yer bu cism-i nâ-tüvânumda
 Benek altunlu câmemdür ki sulṭânum zamânumda

2  Yüri ʿarż eyleme zâhid baña seccâde vü mescid
 Beni ḳo kendi ḥâlüm üzre luṭf eyle mekânumda

3  ʿAzîzüm ḫâce-i ʿaşḳam bu gün pâzâr-ı ḥüsnüñde
 Dü çeşmüm laʿl ü dürle………..iki yanumda

4  Civân iken ulaşdum ʿaşḳına hecr ile pîr oldum
 Göreyem pîr ola yâ Rab benüm yâr-ı civânum da

5  N’ola kûh-ı belâda iñlesem Ferhâd-veş Żaʿfî
 Teraḥḥüm görmedüm hergiz ben ol şîrîn dehânumda
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298
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Görüp sen mâh-ı meh-rûyı libâs-ı lâciverd ile
 Boyarsam göge ṭañ mı âsmânı âh-ı derd ile

2  Ölürsem dâġ-ı hecriyle eger sen lâle-ruḫsâruñ
 İdüp gülden kefen cânâ yosunlar mâʾ-ı derd ile

3  Ṣaḳın añlatma ʿuşşâḳı bilürsin gül-şen-i ḥüsnüñ
 Ṣolar ey gül-bün-i bâġ-ı leṭâfet âh-ı serd ile

4  Gedâ ṣanma beni sen pâdişâh-ı gül-şen-i ʿaşḳam
 Ser-â-ser aṭlasumdur dâġlar bu cism-i derd ile

5  Elin al Żaʿfi-i bî-çârenüñ luṭf eyle başuñçün
 Ḳalubdur ayaġ altında mülemmaʿ râh-ı gird ile

299
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Kimdür dir isen burc-ı melâḥatda bu gün mâh
 Ḫûrşîd-i cihân u meh-i tâbân ʿAlî şâh

2  Her kim ki göre seni bu ḥüsn ile efendi
 Engüşt-i taḥayyur alup aġza diye Allâh

3  Teşrîf buyursun demidür mihr-i ḫayâlüñ
 Ḳurdı ………………ile çeşmüm iki ḫar-gâh

4(105a) Ḫûrşîd-i felek besleme midür bilürüz biz
 Bu ḳadr ile teşbîh ola mey-gûn yüzüñe mâh

5  Cân ile ḳul oldı saña Żaʿfî-i duʿâ-gûy
 El-ʿabdu ve mâ yemlikuhu kâne li-Mevlâh366

”.Kulun kendisi ve sahip oldukları, efendisine aittir“ العبد وما يملكه كان لمواله  - 366
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300
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Cismüm içinde seni ben câna beñzetdüm hele
 Ḫaste cânum derdime dermâna beñzetdüm hele

2  Göricek gözüm ıṣırdı laʿl-i şekker-bâruñı
 Âşinâlıḳ var gibi cânâna beñzetdüm hele

3  Muṣḥaf-ı ḥüsnüñde ḫaṭṭuñ âyetin bir bir görüp
 Sîm-i levḥ üstündeki Ḳurʾân’a beñzetdüm hele

4  Hey meded Yûsuf-cemâlüm ḳullıġa eyle ḳabûl
 Mıṣr-ı ḥüsn içre seni sulṭâna beñzetdüm hele

5  Şerbet-i laʿlüñ görüp bî-çâre Żaʿfî derdine
 Ey ṭabîb-i cân seni Loḳmân’a beñzetdüm hele

301
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Aldı göñlüm âh kim bir dil-ber-i tersâ-beçe
 ʿUzlet ü tecrîd ile ʿÎsâ görürse kef geçe

2  Zülf-i yâra beñzemez ger müşk-i Tâtârî ṣabâ
 ʿArża-i gül-zâra iltüp sünbül üstine ṣaça

3  Gözlerüm yaşını bârân eyledüm mümkin degil
 Refʿ idüp zülfi seḥâba mâh-ı ruḫsârın aça

4  Bu mes̠eldür buluşur âdem olanlar âdeme
 Pes niçün dil-ber perîlik eyleyüp bizden ḳaça

5  Ser-firâz olduġıçündür itdügin gitdin nihân
 Żaʿfiyâ zîbâ cemâlı olmayan örtmez peçe
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302
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Câm-ı ṣafâyı ṣundı baña pîr-i mey-gede
 Olsam ʿaceb mi curʿa-keş ü mest ü mey-zede

2  Zülf-i nigâra el uzadur deyü her seḥer
 Âhum ṣabâ ile ṭutuşup itdi ʿarbede

3(105b) Bu ḥüsn ü ḫulḳ ile seni ey Yûsuf-cemâl
 Her kim görürse vire ṣalavât Muḥammed’e

4  Miḥnet şebinde zülfüñi vaṣf itmek istedüm
 Boyandı ḳara ḳana elümde müsevvedde

5  Vaṣf-ı ruḫını o meleküñ görse Żaʿfiyâ
 Taʿvîẕ-i cân idine nüfûs-ı mücerrede

303
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Şâd-mân her kişi dil-dâr ile ḫandân olmada
 Bu dil-i güm-geşte dâʾim zâr u giryân olmada

2  Nice zencîr-i belâdan olayın ey dil ḫalâṣ
 Başuma dünyâ benüm varduḳça zindân olmada

3  Ḳaçma bizden gül-perî gibi melek yüzlü güzel
 Aṣlımuz birdür senüñle çünki insân olmada

4  Bâde-i nâz ile mest olmış işitmez âhı kim
 Meclis-i ġamda göñül ney gibi nâlân olmada

5  Bir ribâṭ-ı köhnedür Żaʿfî bu ṭâḳ-ı lâciverd
 Her kişi bir ṣûret ile aña mihmân olmada
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304
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Siper itmezsem eger sînemi ol şâh oḳına
 ʿAşḳ yolında ben uġrayayam Allâh oḳına

2  Baña cevr eyleme ey çarḫ ṣaḳın döne döne
 Kimse ṭutmadı siper âh-ı seḥer-gâh oḳına

3  Dönmzem tîr-i müjenden bu gün ey ḳaşı kemân
 Şol fedâyî gibi kim sîne urur şâh oḳına

4  Żaʿfiyâ ṣadr-ı felekde görinen ṣanma nücûm
 Zaḫmdur367 itdi nişân dil feleki âh oḳına

305
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Bülbül-i bâġ-ı ümîdem yâr olal’dan zâġla
 Ṣaḥn-ı sînem lâle-zâr oldı ser-â-ser dâġla

2(106a) Ḥüsn ü ḫulḳ ile ṭutarsan dostum ʿuşşâḳı sen
 Yoḫsa bunlar murġ-ı zîrüñdür ṭutılmaz aġla

3  Cevr idersen cânuma vaṣlun temennâ eylesem
 Dostum neñ eksilür bilsem öpüp ḳucaġla

4  Rûze-i hecrüñ hilâla döndürel’den ḳâmetüm
 Mâh-rûlar birbirine gösterür parmaġla

5  Żaʿfiyâ indi ayaġuma ḳara ṣular benüm
 Yolına ol çeşm-i şehlânuñ varup ṭurmaġla

367 -  Yara
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306
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Yine bir tâze güle bülbül olupdur yeñile
 Mümkin olmaz dil-i şûrîde ki bir dem yeñile

2  Bir ayaġ ile yıḳarsan bu ḳadar ʿuşşâḳı
 Saña ey sâḳi-i gül-çehre ne oldı yeñile

3  Eskiden mîr ise ger kişver-i ġamda Mecnûn
 Şâhıyuz biz de dilâ mülket-i ʿaşḳuñ yeñile

4  Pâ-berehne güzelüm fâriġ ü âzâde iken
 Baña geydürdi felek ḫilʿat-i ʿaşḳuñ yeñile

5  Żaʿfiyâ âteş-i ġam düşdi libâs-ı tenüme
 Ne yaḳa ḳaldı ne dâmân oda yandı yeñile

307
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Virmeden bâd-ı fenâ ʿömr bahârını yele
 Sâḳiyâ câm-ı ṣafâ nûş idelüm ḳıl ʿacele

2  Öykünür ʿârıż-ı dil-dâra deyü lâlelerüñ
 Tâcını virdi ṣafâ gül-şen-i dehr içre yele

3  Cânum aġzıma gelince ḳomadum ḫidmetüñi
 Dil-i bîmâruma raḥm itmedüñ ey yâr hele

4  Beñzimi sâz idüben ḳaddimi çeng eyledigüm
 Bezm-i ḥüsnüñde o şemʿ almadı aṣlâ ʿamele

5  Żaʿfi-i rind lebüñ vaṣfını şîrîn eyler
 N’ola bir bûse alursa ṣanemâ her ġazele
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308
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1(106b) Siper itmek diler dil sînesin dil-ber nişânına
 Meger kim ṣuṣamış ol ʿâşıḳ-ı bî-çâre ḳanına

2  Hümâdur ol şahîn baḳışlu kebk-i ḫûb-reftârum
 Ne lâzım vara her bir bûm-ı şûmuñ âşiyânına

3  Hedef itdi seni tîre bu gün ol ġamzesi nâzik
 Dilâ ḳurbân olursan yeridür ḳaşı kemânına

4  Gel ey ḳîl eyleyen yâruñ dehânıyla miyânında
 Dehânı baḥs̠e ṣıġmaz ḳılca söz yoḳdur miyânına

5  Dür-i dendânı vaṣfında meʿânî derc kim itdüñ
 Bedîʿ ola ʿuḳûl irmek anuñ Żaʿfî miyânına

309
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Ne vechi var ki yüz virdüñ nigârâ zülf-i pür-çîne
 Bilürsin bulsa fırṣat ḳaṣd ider kâfir olan dîne

2  Hemân bir ben degil ser-geşte sen ḫûrşîd-i bed-râye
 Döner fır fır aṣılmış ḳarşuña ey mâh-ı âyîne

3  Be kâfir daʿva-i İslâm’ı eylersin ḫuṣûṣıyla
 Beni cevr ile öldürmek ṣıġar mı hîç âyîne

4  Beni ḳapdı niheng-i ġam ḫulâṣa çâre bulmadum
 Düşüp dil zevraḳı baḥr-ı sirişküm içre engîne

5  Başum alup elime kûyine vardum o dil-dâruñ
 Müyesser olmadı sürmek yüzimi ḫâk-i pâyine
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310

Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Boşadum bu zen-i dünyâyı baḳmadum cemâline
 Ebed dil virmedüm mâlıyla bu dehrüñ menâline

2  Ṣaḳın bir ḳocadur aldanma ey dil yüzine çarḫuñ
 Güler yüz gösterüp her kişinüñ güler maḳâlına

3  Görince ruḫları alın o gül yüzlü perî-zâduñ
 Ḳarârı ṣabrı ṭaġıtdum alındum anuñ alına

4  Ḳatı âh itmezem ḳorḳum budur kim ol sehî-ḳaddüñ
 Benüm bu âh-ı serdümden ḫazân ire nihâline

5  Beni bu âteş-i firḳat yaḳar ey Żaʿfi-i bî-dil
(107a) Eger olmazsa irmek dil-berüñ laʿl-i zülâline

311
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Pâdişâh-ı mülk-i ʿaşḳam tâc-ı semmûrumdur âh
 Bâr-gâhum ṭâḳ-ı mînâ ʿasker-i eşküm sipâh

2  Sebze-i râḥat vücûdum mezraʿınde bitmedi
 Olalı her serv-i bâlânuñ yolında ḫâk-i râh

3  Ṭoġmayup hergiz vefâ burcından ol mihr-i münîr
 Olmadı tâbında yâ Rab n’eyleyüm baḫt-ı siyâh

4  Gör ne ḫûnîdür gözüñ nâ-ḥaḳ yere daʿvâ idüb
 Dâldır ebrûlarıñı ḳatlüme eyler güvâh

5  Tîre-dil olma günâh itdiyse öldür Żaʿfî’yi
 ʿAyb olur küsmek efendi bendeye ḫaşm itse şâh
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312
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Niçe zühd ü riyâ zâhid bu bî-ḥâṣıl ʿamellerle
 Bahâr eyyâmı câm-ı bâde nûş it bî-bedellerle

2  Benüm iki gözüm dil-ber ṣaḳın devletlü başuñçün
 Ḳoyup ayaḳda ʿuşşâḳı varup ṣalınma illerle

3  Göreyem zâr ola bülbül gibi bu bâġ-ı ʿâlemde
 Uzadup el seni kim ḳaṣd ide urmaġa güllerle

4  Görinmez ol meh-i nâ-mihrbânum iki ay oldı
 Eger şerḥ eylesem derdüm tamâm olmaya yıllarla

5  Bu dünyâ-yı denîden Żaʿfiyâ dâd almaḳ istersen
 Bahâr eyyâmı câm-ı bâde nûş eyle güzellerle

313
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Kerem ḳıl ey ṣabâ bizden yüri yârâna ʿaşḳ ile
 Gözüm nûrı vü ʿömrüm ḥâṣılı cânâna ʿaşḳ ile

2  Yanar mı âteş-i hicrân ile dirse eger ol şemʿ
 Beyân it ḥasb-ı ḥâlüm aña yana yana ʿaşḳ ile

3  ʿAdem mülkine maḥmil baġladuḳ ṣaġ u esen ḳalsun
 Ṣorarsa ben ḳulından ol şeh-i ḫûbâna ʿaşḳ ile

4  Görürsen ḫânḳâh-ı ġamda ger Mecnûn-ı şeydâyı
 Bilüp keyfiyyet-i aḥvâlin ol ḥayrâna ʿaşḳ ile

5(107b) Ṣorarsa ḥâl-ı Żaʿfî’den eger ol Ḫüsrev-i ḫûbân
 Duʿâ irsâl ider di ḥażret-i sulṭâna ʿaşḳ ile
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314
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Baġladıġı ol gül-i raʿnâ ʿiẕârın nâzla
 ʿÂşıḳa yüz virmemekdür ṣanma anı nâzla

2  Bâd-ı âhumdan ṭoḳındı var ise ey serv-ḳad
 Ẓâhir oldı ʿârıż-ı sîmînüñ üzre nâzla

3  Ḫûn-ı ʿâşıḳdan niçün ḳaçarsuñ ey ser-mest-i nâz
 Öldürürsün her zamân ol ġamze-i ġammâzla

4  Cân virürsem ḥasret-i laʿl-i lebüñle dostum
 Vaṣl-ı nevmîdî deyü seng-i mezârum yazla

5  Żaʿfi-i bî-çârenüñ dil-dârına irmiş fütûr368

 N’ola ṭoldursa cihânı girye vü âvâzla

315
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Kimse gûş urmaz dilâ kâruñ fiġân u zâr ise
 Yâr ise bir bî-vefâ bir saḫt-revâ aġyâr ise

2  Mâ-sivâ naḳşını idüp ṣafḥa-i dilden terâş
 Gel ḳalender-meşreb ol başında ʿaḳluñ var ise

3  Acılıḳla ṭatlı ʿömrümden dilâ dâd almadum
 Vâz geldüm ol semen-bûdan şeker-güftâr ise

4  Aġzını öpsem didükde yoḳ didi ol bî-vefâ
 Maʿnîde iḳrârdur lafẓan eger inkâr ise

5  Yâr kûyında temâşâ-yı cemâle nâẓır ol
 Żaʿfiyâ cennetde maḳṣûduñ eger dîdâr ise

368 -  Sükunet
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316
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Yine bir serv-ḳade oldı göñül üftâde
 Ḥûri sîretlü melek-nâm ile ḳudsî-zâde

2  Yaşlu ʿaynumda ḫayâlini gören didi anuñ
 Ṣan deñiz mâlikidür ġavṭa ḳılur deryâda

3  Ol perîye nice âdem diye inṣâfı olan
 Âdemî-zâde müşâbih degil ol sîmâda

4(108a) Ṣûretâ deyr-i cihân içre bulınmaz mis̠li
 Ṣafḥa-i ḳalbi velî naḳş-ı vefâdan sâde

5  Żaʿfiyâ bend olalı zülfi kemendine anuñ
 Derd ü ġamdan ebedî olmadı dil âzâde

317
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Niçün ḫâmûş olursın cûşa gel ey dil nevâ eyle
 Ki yaʿnî ehl-i meclis cûşa gelsün ḫoş hevâ eyle

2  Ṣalâ it zümre-i ʿuşşâḳa gelsünler felâḥ içün
 Fenâ pâzârına dellâl olup dâʾim nidâ eyle

3  Şikeste-ḫâṭır oldum cân ṭabîbi sen meded eyle
 Dil-i bîmâruma laʿlüñle luṭfuñdan devâ eyle

4  Yaşum sâʾildürür kûyuñda ey şâh-ı Süleymân-taḫt
 Teraḥḥum eyle merdüm-zâdedür aña ʿaṭâ eyle

5  Muḥammed ḥaḳḳıçün bî-çâre Żaʿfî’nüñ ilâhî sen
 Maḳâmın eyleyüp cennet enîsin Muṣṭafâ eyle
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318
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1  Göñül virdüm bu gün bir meh-cebîne
 Helâk olsam ʿaceb mi ben kemîne

2  Sevel’den Mıṣr-ı ḥüsnüñ Yûsuf’ını
 Yaşum Nîl’inde cismüm bir sefîne

3  Ṣaçını idesüñ aġyâra zünnâr
 Be hey kâfir ṣıġar mı hîç bu dîne

4  Ḳadem baṣduñ yere ey âf-tâbum
 Şeref virdüñ yine rûy-i zemîne

5  Niyâz eyle geçür ʿömriñi Żaʿfî
 Göñül virüp nigâr-ı nâzenîne

319
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Bir tâze güzel sevdi göñül dâʾim ider âh
 Kimdür dir isen nâm-ı şerîfine Memi şâh

2  Ben nice aña şevḳıle cân virmeyeyem kim
 Bir cilve ile ḳapdı göñül murġını nâ-gâh

3(108b) Ayaḳ yerine baş ḳoyuban cân u göñülden
 Girdüm reh-i ʿaşḳına tevekkeltü ʿale’llâh369

4  Ol dem ki ṭulûʿ eyledi ol nûr-ı Ḫudâyî
 Maḥv oldı felekde güneş ü encüm ile mâh

5  Cân u dil ile bende olursa n’ola Żaʿfî
 El-ʿabdu ve mâ yemlikuhu kâne li-Mevlâh370

 ”.Ben benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah’a dayandım“ انّى توكّلت على الله ربّى وربّكم  - 369
(Hûd/11-56)
”.Kulun kendisi ve sahip oldukları, efendisine aittir“ العبد وما يملكه كان لمواله  - 370
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Gel ey ʿâşıḳ rumûz-ı ʿaşḳı ʿuşşâḳa beyân eyle
 Nedür bu bülbül-i şûrîdenüñ zârın ʿayân eyle

2  Fiġân itme ṣaḳın dil-ber saña cevr eylese ey dil
 Taḥammül eyle derd ü miḥnete sırrın nihân eyle

3  Eger çâk itmek ise sînemi ġamzeñ ġaraż cânâ
 Ḳılup ebrûlaruñ peyveste anuñçün kemân eyle

4  Gelürken ṭurup ol servüm nâmı eyledi bir dem
 Ḫudâyâ göreyem ol servi yine sen revân eyle

5  Uyandur ehl-i ʿaşḳuñ ḫânḳâhınuñ çerâġın gel
 Oḳuyup aṣl-ı ʿaşḳı Żaʿfiyâ ferʿin beyân eyle

321
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1  Ḳaçan kim menzilinden ṭoġdı ol mâh
 Alup engüştüm aġza didüm Allâh

2  Görenler ……….ḥüsnin ol mâhuñ
 Duʿâ idüp didiler zâdehu’llâh

3  Felekden yücedür ḳaṣrı nigâruñ
 N’ola irişmese feryâd ile âh

4  Ṣaḳın incinme ey dil cevr-i yâre
 ʿAceb mi bendeye ḫaşm eylese şâh

5  Teveccüh itti Żaʿfî bendesine
 Bu gün burc-ı vefâdan ṭoġup ol mâh
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Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Ne ʿaceb ḫaşm ile baḳdı baña ol yâr yin e
 Ġâlibâ ḥażrete gicdi beni aġyâr yine

2(109a) Âsitânında yâḫud ẓâhir oluptur günehüm
 Eyledi cân u cihândan beni bî-zâr yine

3  Gele baḳmadı benüm yüzime ol şâh-ı cihân
 Gösterür cevr ü cefâ ṣûretin iẓhâr yine

4  Çoḳ yaşasın şeb-i miḥnetde görüp aḥvâlüm
 Üstüme aġladı bu dîde-i ḫûn-bâr yine

5  Żaʿfiyâ ola ki meyl eyleye ol serv-i revân
 Yüz urup ayaġına derd ile yalvar yine

323
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Dostum mihr ü vefâ resmini bünyâd eyle
 Keremüñden dil-i vîrânemi âbâd eyle  

2  Niçe bir ġuṣṣa vü ġam hecr ü elem zârum ola
 Ḳurtarup ben ḳuluñı vaṣluñ ile şâd eyle

3  Ḳalmışam ey yüzi ḫûrşîd şeb-i miḥnetde
 Şemʿ-i luṭfuñla yiten cânı feraḥ-şâd eyle

4  Gözüme dar oluban başuma teng olma yüri
 Ey felek ḳuluñ isem de beni âzâd eyle

5  Sîneñi tîr-i belâya idüben Żaʿfi siper
 ʿAşḳ meydânı içinde yine bir ad eyle
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ey güneş ger bir ḳadem baṣsan ten-i ḫâk üstine
 Yüzümi ferş eylemek bu çeşm-i nem-nâk üstine

2  Başumı saḳḳâ idüp müjgânı cârûb eyleyem
 Tâ ki toz ḳondurmayam ol dâmen-i pâk üstine

3  Dâġ-ı derdüm bir iken ol eyler idüñ dostum
 Bir elif çeksen eger bu sîne-i çâk üstine

4  Menzilinde bulmadı sen mâh-tâb-ı ey güneş
 Peyk-i âhum gerçi çıḳdı burc-ı eflâk üstine

5  Żaʿfiyâ her ẕerre-i ḫâk-i mezârum raḳṣ ura
 Seyr içün ol âf-tâbum gelse ben ḫâk üstine

325
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1(109b) Gel göñül murġı ol eski vaṭanuñ yâd eyle
 Gül-şen-i ʿaşḳa uçup kend’özini şâd eyle

2  Dâne dökse öñüñe baḳma bu ṣayyâd-ı felek
 Cehd idüp ḳayd-ı cihândan velî âzd eyle

3  Yâr zülfiyle aṣıl dârına ʿaşḳuñ ey dil
 Sen de Manṣûr gibi dehrde bir ad eyle

4  İrs̠ ile ırż-ı vücûduñ saña mülk olmışdur
 Şâhsuñ memleketüñ içre ṣaḳın dâd eyle

5  B îsütûn-ı ġama ur tîşe371-i miḥnet Żaʿfî
 ʿAşḳ kûhında çalış nâmuñı Ferhâd eyle

371 -  Keser
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Mefʿûlü fâʿilâtün mefʿûlü fâʿilâtün

1  Ey meyl iden nuḳûşa bu deyr-i bî-beḳâda
 Ṣarf itme naḳd-ı ʿömri gezme ʿabes̠ hevâda

2  Sâḳî-i bezm-i çarḫın pür-bâde ṣanma câmın
 Cân atma meclisine ʿömrini virme bâde

3  Âyîne-i Sikender mirʾât-ı ḳalb-i ʿârif
 İllerde bir mes̠eldür câm-ı cihân-nümâda

4  Sulṭân ider kişiyi ʿaşḳuñ bu ḥâletin gör
 Eñ kem gedâ baş egmez Cemşîd ü Keyḳubâd’a

5  Żaʿfî ḳaçan ki buldum sebʿu’l-mes̠ânî 372sırrın
 Bildüm nedür kerâmet taḫmîr-i ḫâk u mâda

327
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ḥubb-ı mâl u ḥubb-ı devlet ḥubb-ı manṣıb ḥubb-ı câh
 Çâr sûy-i ġamda naḳd-ı ʿömrüñi eyler tebâh

2  Geç bu dünyâ-yı denîden dînüñi âbâd ḳıl
 Dîn ile dünyâ ṣıġışmaz bir yere bî-iştibâh

3  Efser-i şâhî bulınmazsa yeter tâc-ı fenâ
 Kelle ṣaġ olsun cihânda eksik olmaz bir külâh

4  Ḫilʿat-ı dîbâ gerekmez terk [ü] tecrîd ol meded
 Degmesün dâmânuña maḥşerde dest-i dâd-ḫâh

5  ʿÂḳıbet dünyâ muḳarrar Żaʿfiyâ bulur fenâ
(110a) Menzilüñ yâ künc-i külḫen oldı ṭut yâ taḫt-ı şâh

 And olsun ki biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve Kur’ân’ı“ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم  - 372
verdik. (Hicr/15-87)
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Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Cân olmayınca mülk-i cihândan ne fâʾide
 Cânâna vâṣıl olmasa cândan ne fâʾide

2  Merd oldurur ki ṣâdıḳ ola her sözi anuñ
 Gerçekler içre ḳavli yalandan ne fâʾide

3  Vaṣlına gerçi cân ile dil müşterî idi
 Hergiz müyesser olmadı andan ne fâʾide

4  Ey ʿandelîb ………olma günüñ degil
 Ol gül işitmez âh u fiġândan ne fâʾide

5  Yârum gerek cihân gerekmez baña meded
 Yâr olmayınca Żaʿfi cihândan ne fâʾide  

329
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Ḳanı ol dîde ki her laḥẓada Allâh’ı göre
 Ẕerreden mihr-i cihân-tâba varan râhı göre

2  Ḳalmaya ẓulmet-i şebde göz açup ʿibret ile
 Leyle-i muẓlimede berḳ uran mâhı göre

3  Baḳma bu salṭanat-ı dehre göñül ʿârif isen
 Yaşına (başı..)aldı cihân ḫalḳla sen şâhı göre

4  Çıḳdı yoldan alınup alına her lâle ruḫuñ
 Dil-i dîvâne-i sevdâ-zede gümrâhı göre

5  Żaʿfiyâ dâġ yaḳup n’ola çekersem elifi
 Sînem üstine benüm naḳş olınan âhı göre

|306|



 
330

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ḫâbdan bîdâr oldı çeşm-i nâ-bînâ yine
 Âdem’e taʿlîm olındı ʿalleme’l-esmâ373 yine

2  Baḳıcaḳ evvel naẓarda ḫûb ammâ ʿâḳıbet
 Özge ṣûretden görindi baña bu dünyâ yine

3  Daġıdup ḫûş u ḳarâr u ṣabrı ḳaldum serserî
 Tâ ki çekdüm ʿaşḳ ile bir câm-ı rûḥ-efzâ yine

4  Kâse-i ʿarżı ṣayup pâzâr-ı ġamda sû-be-sû
 Mestlik rüsvâlıḳ ister bu dil-i şeydâ yine

5(110b) Żaʿfiyâ çıñlar ḳulaġum depreşür aʿżâlarum
 Ġâlibâ irşâda geldi ḥażret-i monlâ yine

331
Mefʿûlü mefâʿîlün mefʿûlü mefâʿîlün

1  İḳlîm-i melâḥatda kimdür ola dirsin şâh
 Bir ġonce-i nev-reste nâmı ile ʿAbdullâh

2  Cennetde olur ḥûrî görseydi ger ol nûrı
 Engüştin alup aġza ḥayretle diye Allâh

3  Yoḳ başuma dermânum ḳaldum ayaḳ altında
 Dâmân-ı viṣâline destüm oluban kûtâh

4  Ġarḳ itdi gözüm yaşı dünyâyı ser-â-ser hep
 Âteşle ṭolar ʿâlem bir kerre idersem âh

5  Derd ü ġam ile Żaʿfî üftâde vü bî-çâre
 Ḳaldum şeb-i ẓulmetde doġmadı n’idem ol mâh

Allah Adem’e bütün isimleri öğretti.” (Bakar/2/31)“ و علّم آدم األسماء كلّها  - 373
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Baña pîr olsa râh-ı ʿaşḳdan şâfî ḫaber virse
 O cân maṭlûbınuñ nâm u nişânından es̠er virse

2  Rumûz-ı ʿaşḳı ögrenseñ öñine diz çöküp her dem
 Ḫudâ bir ʿilm-i rabbânî bilür ṣâḥib hüner virse

3  Vücûdum ẕerre-veş ser-geşte itse tâb-ı ʿaşḳ ile
 Vilâyet âsmânında bize ḫûrşîd-i fer virse

4  Uṣandı cân ẓulûmât-ı ḳafesden n’eyleyem yâ Rab
 Çalınsa kûs-i riḥlet mülk-i tenden çıḳ sefer virse

5  Bu dünyâ şehlıġın ʿaynuma almazdum ebed Żaʿfî
 Beni mîr-i maḥabbet bekleyüp tâc u kemer virse

333
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Gel ey dîvâne dil aldanma dünyânuñ vefâsına
 Binâsı üstüvar olmaz s̠ebâtı yoḳ beḳâsına

2  Şu kim bîmâr olup derd-i nigâra mübtelâ oldı
 Eger Loḳmân daḫı olursa bilmeye devâsı ne

3  N’ola başumdan eksik olmasa sevdâ-yı ʿaşḳ-ı yâr
 Ki anuñ rûz-i evvelde belâ374 didüm belâsına

4(111a) Varup tek çift olup aġyâr ile ṣalınmasun yolda
 Biz anuñ el ucıyla ḳâʾil olduḳ merḥabâsına

5  Seni sevmekle cürm itdiyse ʿAfvî n’ola ʿafv itsen
 Efendüm pâdişehler baḳmaz ḳullar ḫaṭâsına

 وإذ أخذ ربّك من بنى آدم من ظهورهم ذّريّتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربّكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنّا كّنا عن هذا  - 374

 ,Kıyamet gününde biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Adem oğullarından“ غافلين
onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve dedi ki: Ben sizin Rab-
biniz değil miyim? Onlar da evet buna şahit olduk dediler. (A’raf/7-172)
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Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Dirilür mürde göñül yanına cânân gelse
 Nitekim ḫaste-i bî-çâreye dermân gelse

2  Ḳurtılup beyt-i ḥazenden irişüp nûr-ı baṣîr
 Mıṣr-ı dil pâdişehi Yûsuf-ı Kenʿân gelse

3  Bende olduġumı ʿarż eyler idüm dergehine
 Işıla devletümüz ḥażret-i sulṭân gelse

4  Ḫayr-i maḳdem diye şimşâd-ı çemen secde idüb
 Seyr-i bâġ itmege ol server-i ḫûbân gelse

5  Żaʿfî eṭfâl-ı cihâna ebedî baḳmaz idüm
 Ḥaḳ ʿinâyet idüben himmet-i pîrân gelse

335
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  ʿÂşıḳ odur ki derd ü belâ iḫtiyâr ide
 Endûh u miḥneti özine yâr-ı ġâr ide

2  Dil virmek ile ḳalmaya dil-dâra belki hem
 Ṣabr u ḳarâr u hevesi daḫı târ-mâr ide

3  ʿÂrif degildür ol ki sözin vezne ḳoymaya
 ʿÂrif odur ki her kelimâtın ʿayâr ide

4  Sâlik odur ki vaḳtini żâyiʿ geçürmeye
 Her ân u sâʿatini ḥisâb u şümâr ide

5  Nâ-dân odur ki ṣûret-i elvâna aldanup
 Her gördügine meyl idüben iʿtibâr ide

6  ʿÂşıḳ odur ki bülbül-i şeydâ gibi güle
 Her şîvesîne dil-berüñ âh-ı hezâr ide

7  Ekvâna ʿârif o kişidür Żaʿfiyâ ki o
 Ṣaḥrâ-yı lâ-mekânda mekândan güẕâr ide
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ḤARF-I YÂʾ

336
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1(111b) Dile kâr eyledi ol lâle-ʿiẕâr ayrılıġı
 Dostlar müşkil imiş kişiye yâr ayrılıġı

2  Âteş-i firḳat ile kül idüben eczâmı
 Yaḳdı yandurdı beni âh o nigâr ayrılıġı

3  N’ola dîvâne olup ṭaġlara düşsem ey dil
 Gitdi dil-dâr baña eyledi kâr ayrılıġı

4  Firḳat-ı yâr yetürdi375 başuma derd ü belâ
 Bir yañadan yitügi ṣabr u ḳarâr ayrılıġı

5  N’ola ḳan aġlar ise Żaʿfi taʿaccüb itmeñ
 Dostlar müşkil imiş kişiye yâr ayrılıġı

337
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Yed-i ḳudret ki gil-i âdemi taḫmîr itdi
 Maḫzen-i ʿaşḳ deyü alnına taḥrîr itdi

2  Ḫaṭṭ-ı reyḥânını ṣordum leb-i cân-baḫşından
 Âyet-i ḥüsn ü melâḥat deyü tefsîr itdi

3  Dü tenüm göge çıḳarsa n’ola dil kişverini
 Âteş-i miḥnet ü ġam yaḳdı ḳara yir itdi

4  Ol ṣaçı Leyli çözüp zülf-i girih-gîrini âh
 Dil-i Mecnûn’ı girift itmege zencîr itdi

5  Nesḫ ola sünbül ü reyḥân-ı çemen işidecek
 Żaʿfi evṣâf-ı ḫaṭuñ şöylece taḥrîr itdi

375 -  Ulaştırdı.
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Deyr-i ʿâlemde ḫalîlüm tenke(denk) ṣûret baġladı
 Sen ṣanem naḳşine zünnâr-ı maḥabbet baġladı

2  Bildi Mecnûn ʿaşḳ imiş bünyâd-ı ʿâlemden murâd
 Gör ne ʿâḳıldur ġam-ı Leylîle ülfet baġladı

3  ʿAzm iden sûḳ-ı vücûda eyleyüp ümîd-i sûd
 Âḫiri miskîn ʿadem mülkine riḥlet baġladı

4  Pâsbân itdi ruḫun küncine cânâ ḳaşlaruñ
 Çün ṭılısm-ı ḥüsnüñi üstâd-ı ḥikmet baġladı

5(112a) Zîr-i ḫâk olup maḳâmı ḫilʿatı olur kefen
 Żaʿfiyâ şol kim fenâ mülkinde şöhret baġladı

339
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Hey meded rûḥ-ı revânum gitdi
 Yaʿni sînemdeki cânum gitdi

2  Yeridür ḥüzn ile olsam Yaʿḳûb
 Çünki ol Yûsuf-ı şânum gitdi

3  Hedef-i tîr-i firâḳ itdi beni
 Hây ol ḳaşı kemânum gitdi

4  Beni pîr eyledi hicrânla âh
 Serv-ḳad tâze civânum gitdi

5  Külhan oldı gözüme cân u cihân
 Żaʿfi ol cân u cihânum gitdi
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Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Dilâ sevmek dilersen sîm-ten maḥbûb-ı ṣarrâfı
 Ṣirişküñ sîm idüp ruḫsârıñı eyle zer-i ṣâfî

2  Terâzüden aġır maḥbûbdur pâzâr-ı ḥüsn içre
 Ḫarîdârı metâʿ-ı vuṣlatınuñ ṭutdı eṭrâfı

3  Virildükde cihân ḫalḳına genc ü mâl-ı bî-pâyân
 Oluptur kîmyâ-yı ʿaşḳuñ ey dil-ber baña kâfî

4  Bize gel âyet-i ḥüsnini tefsîr eyle ey vâʿiẓ
 Ḥadîs̠-i ʿaşḳdan söyle n’idersin keşf-i Keşşâfı

5  Ayaġuñ tozını tâc-ı saʿâdet itdi başına
 Efendi cevher-i ʿaşḳuñ oluptur Żaʿfi ṣarrâfı

341
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Dest-i ḳudret ḫâkümi ol dem ki taḫmîr eyledi
 Cevr-i dil-ber çekmegi alnumda taḥrîr eyledi

2  Ol ṣaçı Leylî çözüp zülf-i ʿabîr-efşânını
 ʿÖmri çoġ olsun dil-i Mecnûn’a zencîr eyledi

3  Laʿl-i yâra çeşme-i cândur diyen ṣâfî-naẓar
 Sûre-i Kevs̠er ḥaḳıçün ḫûb tefsîr eyledi

4(112b) Bî-sebeb aṣmaġ içün ʿâşıḳların ol bî-vefâ
 Ḥaṭ getürdi lebleri zülfiyle el bîr eyledi

5  Żaʿfiyâ göster rıżâ kim ḥâkim-i rûz-i elest
 Her zamân bir yâr hecrin saña taḳdîr eyledi
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Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  ʿÖmri çoġ olsun yine dil-dâr bir ad eyledi
 Cevr ṭaşıyla dil-i vîrânem âbâd eyledi

2  ʿAsker-i ġam gerçi yıḳmışdı binâ-yı cismümi
 Geldi ol sulṭân-ı dil luṭfıyla bünyâd eyledi

3  Kûyına vardum şeb-i ẓulmetde pür tâb itdi seng
 Uġrıya376 ṭaş ekdirüb yaʿnî ki irşâd eyledi

4  Merḥabâ didi saña her ṭaşı kim atdı nigâr
 Ṣanma ey dil şâh iken ol ẓulm-ı bî-dâd eyledi

5  Şöyle urdı ṭaşlar ol seng-dil-i dil-ber baña
 Żaʿfiyâ cismüm benüm gûyâ ki pûlâd eyledi

343
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Esb-i ṭabʿa binüben gösterelüm cevlânı
 Ṭutalum mülk-i belâġatda bu gün meydânı

2  Oynadup gûy-i feṣâḥat olalum şöhre-i şehr
 Vaṣf-ı gîsû-yı nigâr ile dizüp çevgânı

3  Görse şiʿr-i ḥasenüm söz ile Ḫüsrev begenüb
 Diye aḥsente kemâliñe cihân Selmân’ı

4  Lâl ola bülbül-i ḫoş-naġme işidürse eger
 Naẓm-ı rengînüm ile işbu laṭîf elḥânı

5  Yeridür çıḳsa göge nâme-i şiʿrüm Żaʿfî
 Vaṣf idel’den beri ol ḥûri-ṣıfat insânı

376 -  Hırsız
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344
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Leb-i şîrîn ile dil-ber ki dilâ dâd itdi
 Ḫüsrev iken beni kûh-ı ġama Ferhâd itdi

2  Ṣanmañuz raʿdı feleklerde fiġân eyleyüben
 Çarḫ zârum işidüp iñledi feryâd itdi

3(113a) Mürşid-i ʿaşḳa varup eyleyecek teslîmi
 Reh-i mey-ḫâneyi gösterdi vü irşâd itdi

4  Görüp ol ḳâmet-i mevzûnuñı baġ içre ṣabâ
 Gül-şenüñ serv ile şimşâdını âzâd itdi

5  Eski ṭarzı …….deyü yârân-ı ṣafâ
 Ṭarz-ı nev Żaʿfi-i bî-dil daḫı bünyâd itdi

345
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Geyüp dün ol meh-i nâ-mihr-bânum câme-i mâyî
 Münevver itdi ḫûrşîd-i ruḫ-ı envârı her câyı

2  N’ola mâyî libâsıyla görüp dil-dâra meyl itsem
 Ki zîrâ mâyil ola kişi mâye olsa sevdâyı

3  Ne menzil seyrin eylerdüñ bu gün ey âf-tâb-ı ḥüsn
 Reh-i ʿaşḳ içre ḫâk oldum seni arayı arayı

4  Niçün zâhid temâşâ-gâh olsun gül-şen-i ḥüsnüñ
Ziyâret-gâh ide lâyıḳ mı kâfir ʿarş-ı aʿlâyı

5  Eger bend eylemezsen Żaʿfi’yi zencîr-i zülfüñle
 Ḳalur pâzâr-ı ġamda pâdişâhum şöyle rüsvâyî
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346
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Gelmedi menziline ol meh-i tâbân niye ki
 Ḳarañû oldı cihân gözime yârân niye ki

2  Beni öldürmege ʿahd itmiş idi yâr ammâ
 Ṭurmadı ʿahdine ol âfet-i devrân niye ki

3  Her seḥer kûy-i vefâ seyrin iderdi yaluñuz
 Çıḳmadı seyre bu gün server-i ḫûbân niye ki

4  İdüp aġyâra vefâ baña cefâlar eyler
 Böyle ẓulm itdigi ol ḥażret-i sulṭân niye ki

5  Beni öldürdügi cevr ile yeterdi yâruñ
 Żaʿfiyâ bir yañadan ġayret-i aḳrân niye ki

347
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  İltifât itme zen-i dünyâya ṣaḳın er gibi
 Rûbeh-i nefsüñ zebûnı olma şîr-i ner gibi

2(113b) Çalḳanup uyma hevâya rûzgâr elden çıḳar
 ʿÂrif-i deryâ-dil ol bekleyerek lenger gibi

3  Tîġ-i naẓmuñ eyleyüp ʿuryân dilâ keskinlik it
 Ḳalb-i aʿdâda yer itmek istesen ḫançer gibi

4  Sâyeveş üftâde -ḥâl olup ayaḳlarda ḳalam
 Pâdişâhum ḫâk-i pâyuñ bilmesem efser gibi

5  Sikke ṣûret oldıġum vechin ṣorarsañ Żaʿfiyâ
 Ḥâlümi ḳâl eyledüm zîrâ ki ṣâfî zer gibi
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348
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Ey feyż u ʿaṭâ ṣâḥibi sulṭânum efendi
 Bu ḫaste dilüñ derdine dermânum efendi

2  Teslîm ü rıżâñ ile ṭolu içüm [ü] ṭaşum
 Mihrüñdür olan sînedeki cânum efendi

3  Ḳıblem işigüñdür benüm ey Kaʿbe-i maḳṣûd
 Luṭfıyla kelâmuñdurur îmânum efendi

4  Miʿmâr-ı keremle dem-i feyżuñ meded eyle
 Vîrân ḳoma dil mülkini hey ḫânum efendi

5  Ayru degilüm bezm-i viṣâluñla ṣafâdan
 Nûruñla münevver yine her ânum efendi

349
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Kül idüp eczâmı yaḳdı âteş-i hicrân beni
 Yana yana aġlar ise yiridür yârân beni

2  Ḥâṣıl eylerdüñ s̠evâb-ı ḥacc-ı ekber bî-gümân
 Kaʿbe-i kûyuñda ḳıblem eylesin ḳurbân beni

3  Yanına alup raḳîbi gelmedi bir yanuma
 Nâr-ı sîret eyledi bu derd ile büryân beni

4  Menzilüm olsa yeridür dostlar kûy-i ʿadem
 Yañılup yâd itmedi bir kerre ol cânân beni

5  Bâ-bedîd olam belâ küncinde Żaʿfî hecr ile
 Bulamaz gelse devâ içün ṭabîb-i cân beni
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350
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1(114a) Nice yaşlar dökeyem derd ile ḫûn-âb gibi
 Nice gendüm dögeyem ṭaş ile seyl-âb gibi

2  Baş urup secde ider şâm u seḥer dil ḳadine
 Olalı dil-berümüñ ḳaşları miḥrâb gibi

3  Göricek aġladılar derd ü elem içre beni
 Merdüm-i dîdelerüm yaş döküp aḥbâb gibi

4  N’ola ey necm-i saʿâdet şeb-i miḥnetde benüm
 Rûşen itsin dil-i vîrânemi meh-tâb gibi

5  Dökülüp ḳan yaşı ḫam oldı ḳadi Żaʿfî’nüñ
 İñledi derd-i dilinden yine dolâb gibi

351
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Gerekmez iki ʿâlemde baña bir yârdan ġayrı
 Görinmez gözüme hergiz der-i dil-dârdan ġayrı

2  N’ola ey merdüm-i dîde yeridür aġlasan her dem
 Degil ol gül-bün-i nâzuñ ḥarîfi ḫârdan ġayrı

3  ʿAceb mi iñlesem dolâb-veş bu bâġ-ı ʿâlemde
 Döner yoḫ üstüme bu çarḫ-ı geç reftârdan ġayrı

4  Bir iki gün bu miḥnet-ḫânede mihmân olan kimse
 Bulınmaz gûşe-i râḥat der-i ḫammârdan ġayrı

5  Oluptur ṣıdḳ ile ʿâşıḳ cemâlüñ muṣḥafı ḥaḳḳı
 Degil göñlinde Żaʿfî’nüñ hemân dîdârdan ġayrı
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352
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Çün maḥabbetden ẓuhûra geldi rûḥ-ı Aḥmedî
 Anuñ içün Ḥaḳ aña maṭlûb u maḥbûbum didi

2  Yoġidi sevme sevilme ʿâlem-i evvelde hîç
 Kevn idi ancaḳ ʿamâ içinde ẓât-ı sermedî

3  Çün tecellî eyledi ẓâtına nûr-ı ẓu’l-celâl
 Ẓâhir oldı ʿaşḳ-ı muṭlaḳ oldı pes aʿdâdı

4  ʿÂşıḳ u maʿşûḳ özidür ortada hîç nesne yoḳ
 Hîçden geldi ẓuhûra Aḥmed olup mühtedî

5  Hîç hîç olmaḳdan özge ṭâlibe yoḳdur murâd
(114b) Müntehâ-yı feyżüñ umar işbu cân-ı mübtedî

353377

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Bu meẓâhir kim vücûd-ı muṭlaḳ iẓhâr eyledi
 Kendüdür kim kendüsine ʿarż-ı dîdâr eyledi

2  Ṣatdı ḥüsnin aldı ʿaşḳın arada bir kimse yoḳ
 Kendi aldı kendi ṣatdı kendi bâzâr eyledi

3  Kendi iken maʿnide râz-ı ene’l-Ḥaḳ söyleyen
 Ṣûretâ Manṣûr’a isnâd itdi ber-dâr eyledi  

4  Ṭâlib u maṭlûb öziyken kendüyi mestûr idüb
 Kimini maṭlûb u kimini ṭaleb-kâr eyledi

377 -  353. C.137 60a-b Esrar Dede, Tezkire-i Şu‘arâ-i Mevleviyye (Haz.İlhan Genç), Atatürk 
Kültür Merkezi Başkanlığı yay., Ankara 2000, s.315-316, Mil.Yz.A.3479, vr.20b. (Ġazel-i Żaʿfî 
Efendî Ḳuddise Sırruhu)
1 Kendüdür: Kendidür T.Ş.M.
2 arada bir: ara yerde 3479, C.137, T.Ş.M.
3 Kendi iken dârda maʿnâ-yı ene’l-Ḥaḳ söyleyen C.137. 60.; Kendi iken: Kendüsiyken T.Ş.M.
4 kendüyi: kendüni // Kimini maṭlûb u kimini: Kimisin maṭlûb kimisin 3479, Bu beyit C.137.’de 
yoktur.; T.Ş.M.’de yoktur.
5 Âdem içün ḫalḳ itmişken: Âdem’i çünkim yaratmışdı C.137. 60.// ʿİllet: töhmet C.137, himmet 
, 3479, kendin: adın C.137, 3479 kendin: adın T.Ş.M.
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5  Âdem içün ḫalḳ itmişken dıraḫt-ı gendümi
 ʿİllet-i ʿiṣyân idüp kendin günâh-kâr eyledi

6  Cümlesi bir nefḫadan peydâ iken ḥikmet budur
 Kiminüñ yerini cennet kiminüñ nâr eyledi378

7  Nicesin aġyâr iken yâr eyleyüp maḥbûb ider
 Nicesinüñ yâr iken adını aġyâr eyledi379

8  Bir dıraḫt iken ḥaḳîḳatda taʿaccub bu niye
 Birisinüñ adını gül birini ḫâr eyledi380

9  Birinüñ adını Mûsâ birinüñ Firʿavn idüb
 Kendünüñ emrini yine kendi inkâr eyledi 381

10  Ṣatılan ṣatan öziyken bu ne maʿnîdür görüñ
 Özge ṣûretden gelüp kendin ḫarîdâr eyledi382

11  Nev-be-nevdür görinen ân içre bu deñlü şüʾûn
 Ṣanma sen anı tecellîsinde tekrâr eyledi383

12  Bu ne ḳudret bu ne tebdîl-i ḥaḳîḳatdur görüñ
 Âteş-i Nemrûd’ı İbrâhîm’e gül-zâr eyledi 384

13  Özge bennâdur ki yapduḳda binâ-yı âdemi
 Ḳubbe-i şeş-sû gözetdi çâr dîvâr eyledi385

14  Kâfirüñ küfri żarûrî müʾminüñ îmânı hem
 Her birin bir bend ile yaʿnî giriftâr eyledi

15  Ḥamdülillâh irgürüp dâru’ş-şifâ-yı vaḥdete
 Żaʿfi-i bî-çârenüñ derdine tîmâr eyledi386

378 -  6 C.137, T.Ş.M.’de yoktur. 3479’da 7.beyitten önce şu beyit yer almaktadır:
Öz vücûdıdur yine amma kümûn idi ezel
Bunca eşyâ kim ebedden yoġiken var eyledi
379 -  7 Nicesinüñ: Nicesini 3479 , Bu beyit C.137, T.Ş.M.’de yok.
380 -  8 C.137, T.Ş.M., 3479’de yoktur.
381 -  9 yine kendi: kendi yine C.137. 60.
382 -  10 Ṣatılan: Ṣatmada T.Ş.M., görüñ: bu gün C.137. 
383 -  11 C.137, T.Ş.M.’de yoktur.
384 -  12 tebdîl-i ḥaḳîḳatdur: ḥikmetdür ḥaḳîḳatde C.137. 60.
385 -  13 Bu beyit C.137.’de yoktur. binâ-yı: vücûd-ı T.Ş.M.// gözetdi: düzetdi T.Ş.M., şeş-sû 
gözetdi: şeş-sûr içinde 3479.
386 -  15 irgürüp: irişüp 3479, dâru’ş-şifâ: dâr-ı şifâ C.137.// tîmâr: dermân T.Ş.M.
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354
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1(115a) Yeñi başdan dil-i sevdâ-zede mecnûn oldı
 Ḳâbil olmadı ʿilâca ḳatı maġbûn oldı

2  Kâkül-i dil-bere ṭolaşma didüm eslemedi387

 Çıḳmadı başa işi âḫiri meftûn oldı G.354/2

3  Dil-i bî-çâreye bir çâre bulınmadı meded
 Elem ü miḥnet ile ḥâli diger-gûn oldı

4  Dürr-i dendân ile yâḳût-ı lebüñ vaṣf ideli
 Baḥr-ı naẓm içre sözüm lüʾlü-i meknûn oldı

5  Zer-nişân olsa n’ola maḫlaṣ-ı şiʿrüm Żaʿfî
 Mess-i naẓmum naẓar-ı şâhla altun oldı

355
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Vuṣlat demi imiş kişiye dem didükleri
 Yâr ile ʿişret eylemek ʿâlem didükleri

2  Yanında seyl-i eşkümüñ ey gevher-i ümîd
 Bir ḳaṭre deñli olmaya ol yem didükleri

3  Dil-ber viṣâl kaʿbesin itdi baña ḥarâm
 Gör gör ne itdi baña o maḥrem didükleri

4  Ḳaşuñla añsam aġzını eşküm revân olur
 Oldur bu dîdede görinen nem didükleri

5  Yitmez midi belâ vü elem ḳara başuma
 Żaʿfî ne virdi baña ʿaceb ġam didükleri

387 -  Dinlemedi.
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356
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Âh ol gül varuban hem-nefes-i ḫâr oldı
 Zâr idüp bülbülini hem-dem-i aġyâr oldı

2  Cevr ile cândan uṣandı çalısar uçmaġa
 Murġ-ı dil ten ḳafesinden ḳatı bî-zâr oldı

3  Şeb-i miḥnetde yine sîne-i ḫûn-âlûdüm
 Nâḫün-i ḥasret ile ser-be-ser efkâr oldı

4  Nûr-ı ḥüsnüñ göricek şevḳe gelür cân u göñül
 Düşüben âteş-i ʿaşḳuñ içine nâr oldı G.356/4

5  Żaʿfinüñ hem-dem-i ḫâr olalı maḳṣûdı güli
(115b) Dili ṭutıldı vü hem nâdire-güftâr oldı

357
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Pâdişâhum n’ola idüp ṭapuña der-bân beni
 Eyle sen ʿizz ü saʿâdet mülkine sulṭân beni

2  Cân virürsem yâd idüp yâruñ dehânı şefḳati
 Arasañ kûy-i ʿademde dostlar yârân beni

3  Ḳabrüm üstine meger ġâʾib namâzın ḳılalar
 K’eyledi zülfüñ hevçâsı ḫâk ile yek-sân beni

4  Ẕerre-veş ser-geşteyem dün gördi mihr-i yâr ile
 Sâye gibi yerlere çaldı bu gün devrân beni

5  Acımazdum Żaʿfiyâ ben ṭatlu cânum çıḳduġın
 Bir avuc ṭopraġıla ursa eger ol cân beni G.357/5
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358
Mefâʿilün feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  Sevel’den ol ṣanem-i tâze rûy u bed-ḫûyı
 Ḳalenderâne terâş eyledüm ḳamu mûyı

2  O ser[v] ḳâmeti gül-şende görmedümdi seḥer
 Ṭolandı seyl-i sirişküm egerçi her sûyı

3  Ḳuruya ḳanı ġazâlüñ eger ki bâd-ı ṣabâ
 Diyâr-ı Çîn’e iletse bu zülf-i ḫoş-bûyı

4  Deline baġrı ʿaḳîḳ-ı Yemen gibi göreyem
 Dişüñe nisbet iderse raḳîb lüʾlûyı

5  Doġa mı başuma necm-i saʿâdet ey Żaʿfî
 Müyesser ola mı görmek o yâr-ı meh-rûyı

359388

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Oḳuyup ümmü’l-kitâbı añladum esrârını
 Bilmişüm sebʿu’l-mes̠ânî389 dil-berüñ dîdârını390

2  Arż mülkümdür benüm irs̠ ile şâh-ı ʿâlemüm
 Genc buldum istemem dehrüñ zer ü dînârını391

3  Añladum bu ḳâlıb-ı âdem neden endâzedür
 Noḳṭadan fehm eyledüm remz-i rumûzuñ varını 392

4  Ṭutmuşum elde kitâbum olup aṣḥâb-ı yemîn
 Nuṭḳ-ı Ḥaḳḳ’ı añlayup bildüm nedür güftârını

5(116a) Fażl-ı Ḥaḳ’dan Żaʿfiyâ bulduñ ḥayât-ı câvidân
 ʿAynuña alma ṣaḳın sen münkirüñ inkârını

388 -  ʿAhdî-i Bağdâdî, Tezkire Süleyman Solmaz, ʿAhdî ve Gülşen-i Şuʿarâ'sı, (Doktora Tezi-İn-
celeme-Metin), Ank. 1996, s.469.
 And olsun ki biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve Kur’ân’ı“ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم  - 389
verdik. (Hicr/15-87)
390 -  1 Oḳuyub: Oḳıdum
391 -  2 irs̠: ʿışḳ
392 -  3 remz-i rumûzuñ: remz ü rumûzuñ
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360
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Görsem dir isen nice olur Yûsuf-ı s̠ânî
 Bu ḥüsn ile ey dil gele seyr eyle Sinân’ı

2  Meydân-ı melâḥatda ser-efrâz-ı cihândur
 Ebrûlar ile ġamzesi tîr ile kemânı

3  Ġurra …..iken ʿâşıḳı çignetme semende
 Ṣanma ki ḳalur böyle efendî bu zamânı

4  Cân n’ola benüm rûḥ- ı revânum senüñ olsun
 ʿÂşıḳ mıdur ol kim yoluña virmeye cânı

5  Bülbül gibi depret dilüñi Żaʿfî-i bî-dil
 Sevdüñ ola cân ile çün ol ġonça dehânı

361
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Her kim bulursa pîr-i maḥabbet ṭarîḳını
 Lâyıḳ budur ki ṭuta irâdet ṭarîḳını

2  Biz bir melâmet ehli ḳalender fenâyiyüz
 Luṭf eyle zâhid añma selâmet ṭarîḳını

3  Ḳılmış naṣîb bize fenâ vü felâketi
 Ey ḫâce gösteren saña devlet ṭarîḳını

4  Dirsen ki vara menzil-i maḳṣûda râhuñı
 Güm-râh olma ṣaḳla ʿibâdet ṭarîḳını

5  Yollarda ḳaldı Żaʿfi-i bî-dil meded şehâ
 Göster delîlüñ ile hidâyet ṭarîḳını
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362

Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1393  Ey dil gerekse saña ḥaḳîḳat ṭarîḳını
 Dâʾim riʿâyet eyle şerîʿat ṭarîḳını

2  İkilik ile ḳılma naẓar naḳş-ı ʿâleme
 Ḳaṣd itdüñ ise varmaġa vaḥdet ṭarîḳını

3  Cândan mürîd olup eşigine onlaruñ394

 Dervîşlik ile ṣaḳla irâdet ṭarîḳını

4(116b) ʿ Îsâ-ṣıfat mücerred ü sulṭân-ı dehr olur
 Her kim ki pîşe ḳıldı ḳanâʿat ṭarîḳını

5  Mülk-i fenâya yol bulayam dir isen eger395

 Żaʿfî unutma pîr-i maḥabbet ṭarîḳını

363
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Her kim ki gütdü dünyada şöhret ṭarîḳını
 Âḫir deminde ṭuttı nedâmet ṭarîḳını

2  Çıḳmaz ṣalâḥ ile yolı gördi selâmet
 Göñlüm żarûri ṭutdı melâmet ṭarîḳını

3  Kes̠retde vaḥdet itmişem azdurma gel beni
 ʿArż itme zâhidâ baña ḫalvet ṭarîḳını

4  ʿAşḳ âyetini oḳumışam pîr-i ʿaşḳdan
 Ṭutsam ʿaceb mi mihr ü maḥabbet ṭarîḳını

5  Şiʿr-i belîġ ile ṭutayam dirsen ʿâlemi
 Żaʿfî riʿâyet eyle belâġat ṭarîḳını

393 -  DTC Muz Özak I-761, vr.16a
394 -  Anlaruñ şeklinde yazılmamıştır.
395 -  5a yol bulayam] dil vireyin
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364
Mefʿûlü mefâʿîlün mefʿûlü mefâʿîlün

1  Gel ʿâlem-i tafṣîle gör ḫilḳat-ı eşyâyı
 Esmâ vü ṣıfât ile şerḥ eyle müsemmâyı

2  Nûrıyla ṭolu ʿâlem ḳanı ki göre âdem
 Fî aḥsen-i taḳvîm396i ol ṣûret-i zîbâyı

3  Tevḥîde irem dirsen ṣâf it nażaruñ bir gör
 Bulmaḳ dilesen ḥûrı terk eyle men ü mâyı

4  Seyr eyle göñül mülkin gez câmiʿ-i ʿaşḳ içre
 Bul mıṣr-ı vücûduñda ol ʿâlem-i kübrâyı

5  Zülf-i tene dil virdüm ben güni ḳara ʿâşıḳ
 Tâ bilmek içün Żaʿfî sırr-ı şeb-i İsrâyı
 

365
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Jeng-i ġamdan ṣayḳal itdüñse dilâ mirʾâtuñı
 Maẓhar-ı esmâ-yı Ḥaḳ bulduñ muḳarrar ẓâtuñı

2  Ṭaʿn iderse zâhid-i ẓâhir perest olmaz ʿaceb
 Ehl olmayan añlar mı senüñ ḥâlâtını

3(117a) Vech-i âdem Levḥ-i maḥfûẓ oldı açuben gözin
 Gel berü bu muṣḥaf-ı Ḥaḳ’dan oḳı âyâtuñı

4  Nefy idüp ġayruñ vücûdın ḳoma varlıḳdan es̠er
 Lâ’yı illâ ile cemʿ it gösterüp is̠bâtuñı

5  Âsitân-ı Gülşenî dervîşi olduñ cânla
 Ḥaḳ ḳabûl eyler muḳarrar Żaʿfiyâ daʿvâtuñı

Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tîn/95-4)“ لقد خلقنا االنسان فى احسن تقويم  - 396
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366
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ḫaste oldum âh kim görmez gelüp cânân beni
 Gör nice bî-mihr içün çarḫ itdi ser-gerdân beni

2  Ol perînüñ olalı dîvânesi ḥâlüm görüp
 Raḥm idüp gökde melekler aġladı insân beni

3  Nice bir amac-ı ġamda atasañ sehm-i sitem
 Ey ḳaşı yâ ile tîr-i ġamzeñe ḳurbân beni

4  Başuma yetmez midi derd ü belâ yâ Rab benüm
 Bilmezem niçün yaḳar bu âteş-i hicrân beni

5  Żaʿfiyâ almaz eline defter ü dîvânumı
 Añmaya tâ nâmla ol server-i ḫûbân beni

367
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Baña bu çarḫ-ı cefâ-pîşe ʿaceb al itdi
 Derd altında ḳoyup ḳâmetümi dâl itdi

2  Murġ-ı dil tüḫm-i vefâ gördi ṣanup ḫâllerini
 Zülfinüñ dâmına düşdi ne ʿaceb ḥâl itdi

3  Ser-i zülfesini ber-dâr ideyem didi nigâr
 İşimüz başa çıḳarmayuban ihmâl itdi

4  Ne perîşân olur ol kim dil-i dîvâne beni
 Heves-i silsile-i kâküli ibdâl itdi

5  Ḫâr ile hem-dem olup ol gül-i raʿnâ Żaʿfî
 Bülbül-i ḫaste-dili münkesirü’l-bâl itdi
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368
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Her kim ki görmek isteye nûr-ı peyemberî
 İtsün müşâhede bu gün ol rûy-ı enverî

2(117b) İḥyâ -i mürdede lebine beñzedigiçün
 İgen göge çıḳardılar ʿÎsâ peyemberi

3  Ḳaṭʿ itdi zülfini göñül ol meh-liḳâ velî
 Zünnârı kesdi ḳomadı âyîn-i kâfiri

4  Oldı maḳâmı mülk-i ʿadem zârî derd ü ġam
 Ol kimsenüñ ki ʿaşḳ-ı nigâr oldı rehberi

5  Çün ümmet oldı Aḥmed’e Żaʿfî-i bî-nevâ
 Rıḍvân elinden içdi cinân içre kevs̠eri

369
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Leylî ṣaçuñ hevâsına Mecnûn didikleri
 Dildür ki deşt-i ġam aña hâmûn didikleri

2  Ḳaṣd-ı tecerrüd eyle Mesîḥâ-ṣıfat ṣaḳın
 Genc ile rence uġradı Ḳârûn didikleri

3  Bir âf-tâb-ı ḥüsn ile yıldız barışmadur
 Baḫt-ı saʿîd ü ṭâliʿ-i meymûn didikleri

4  Baḥr-ı sirişküm içre dilâ ol nigâr-ı mâh
 Dendânı ʿaksidür dür-i meknûn didikleri

5  Ġarḳ olduġum görince sirişk içre Żaʿfiyâ
 Acıdı ḳanlar aġladı Ceyḥûn didikleri
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370
Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  Ḥamdülillâh ki rûz-ı ʿîd oldı
 Rûze-i derd ü ġam baʿîd oldı

2  Ḫacletinden görince ebrûñı
 Ġurra-i ʿîd nâ-bedîd oldı

3  Dest-bûs-ı ḥabîbüñ oldı naṣîb
 Kevkeb-i ṭâliʿüm saʿîd oldı

4  Kim ki sen şâha olmadı ḳurbân
 Meẕheb-i ʿaşḳda Yezîd oldı

5  Pây-bûse bahâne ey Żaʿfî
 Ḥamdülillâh ki rûz-ı ʿîd oldı

371
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1(118a) Ey ṣabâ ḥâlüm benüm ol serv-i ḫoş-reftâra di
 İstemez âzâdelik bendeñdür ol bî-çâre di

2  Daġlar sînemde güllerdür elifler servler
 Seyre gelsün baġ-ı ʿaşḳa ey ṣabâ dil-dâra di 

3  Çâhdan ………..ʿaşḳuñ fâş olur
 Derdiñi ey dil gerek çâha gerek kûh-sâra di

4  Ḫaste oldum künc-i miḥnetde ġam-ı hicrân ile
 Ey ṭabîb-i cân meded var ise ben bî-çâre di

5  Ḥâl-i Żaʿfî’den ṣorarsa Ḫüsrev-i şîrîn-meḳâl
 Kûh-ı ġam Ferhâd’ıdur ol ʿâşıḳ-ı bî-çâre di
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372
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Niçün gül-zâr-ı dehr içre olursın böyle hercâyî
 Ayaḳdan çıḳdum ey servüm seni arayı arayı

2  Sevâd-ı kâkülüñ alnumda olmışdur ḳara yazu
 Anuñçün kâr-ı ʿaşḳ içre gözettüm397 özge sevdâyı

3  Yine bir dîni yoḳ zîbâ ṣanem sevdüm Müselmânlar
 Kilîsâ-yı cihân içre olursam n’ola tersâyî

4  Bu gün yarın deyü ʿömrüm geçer dâʾim hevâsında
 Baña şerḥ eyleme nâṣıḥ kerem ḳıl rûz-i ferdâyı

5  Nedür dil yolına cânı virürdüm râygân olsun
 Eger Żaʿfî müyesser olsa görmek ol dil-ârâyı

373
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Kemend-i zülfi dil-dâruñ dil-i Mecnûn’ı bend itti
 Ne ḳaydı vardı anuñla bize dîvâne pend itti

2  Şu kim zünnâr-ı ʿaşḳ-ı baġlayup girdi kilîsâya
 Maḥabbet mecmerinde cânını ʿûd u sipend398 itti

3  Seni aramaġa ey meh dil-i bî-çâre-i ʿâşıḳ
 Çıḳup bârû-yı çarḫa destine âhen kemend itdi

4  Fiġânum bezm-i ġamda girmedi hergiz ḳulaġına
 Meger mengûşı dil-dâruñ çeküp gûşını bend itti  

5  Kemâline n’ola taḥsîn iderse Ḫüsrev ü Câmî
(118b) Cemâlüñ vaṣfını şemʿiñe şiʿr-i dil-pesend itti

397 -  gözetdüm şeklinde yazılmamıştır.
398 -  Tütsü olarak kullanılan üzerlik tohumu.
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374
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Egerçi cân-ı şîrînden nigârâ bir nefes ḳaldı
 Göñülden gitmedi servüñ hevâsına heves ḳaldı

2  Leb-i laʿlinde cânânuñ görinen dâne-i ḫâlı
 Ṣanasın şehd-i fâyıḳ üzre ḳondı bir meges ḳaldı

3  Ḫayâl-i ḫâl-i dil-ber dîdeden dûr olduġı gûyâ
 Aña beñzer ki uçdı murġ ḫâlî bir ḳafes ḳaldı

4  ʿİẕâr-ı yâra zülf-i ʿanber-efşân olalı ḥâʾil
 Seḥâb ardında gûyâ mihr-i enver müḥtebes ḳaldı

5  Mülemmaʿ ḫâk ile Żaʿfî yatur ḫâk-i meẕelletde
 Dirîġâ olmadı miskîne kimse dest-res ḳaldı

375
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  ʿAḳl u fikrüñ ġarażı vü dil ü cânuñ ṭalebi
 Ḥâṣıl-ı ʿömr-i girân-mâye Muḥarrem Çelebî

2  Aṣmaġa dâr-ı maḥabbetde dil-i Manṣûr’ı
 Heves-i zülf-i dil-âvîzüñ oluptur sebebi

3  Vâḳıf-ı sırr-ı maḥabbet geçinen ṭabʿ-ı ḫired
 ʿAşḳuñ esrârını derk eylemede oldı ġabî

4  Künc-i miḥnetde n’ola ḥâlüm ilâhî bilmem
 Ten-i bîmâruma ṭâḳat ḳomadı hecr-i nebî

5  Żaʿfi-i bî-dili dûr eyleme dergâhuñdan
 Ḥâṣıl-ı ʿömr-i girân-mâye Muḥarram Çelebî
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376
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Sevdüm yine bir mâh-ruḫı zühre-cebîni
 Tâc ide felek başına ḫâk-i ḳademini

2  Ṭaġıtmaġa ġam ʿaskerini ey şeh-i ḫûbân
 Âhum ser-i eflâka dikübdür ʿâlemini

3  Ġavvâṣ-ı ezel şimdiye dek baḥr-ı ʿademden
 Çıḳarmadı bir sencileyin dürr-i s̠emîni

4  Gûş urmadı efġânuma ol şûḫ-ı cefâ-kâr
 Dâl oldı ḳadüm çeke çeke bâr-ı ġamını

5(119a) Żaʿfî göge boyadı semâvâtı duḫânum
 Bir şâha ḳul oldum ne ḳılam nâmı zemîni

377
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Şol lebi mey-gûnlar mestâne eylerler beni
 Şemʿ-i bezme yanmaġa pervâne eylerler beni

2  Görüben efsûn-ı çeşm-i dil-bere baġlandıġum
 Ehl-i diller ʿâleme efsâne eylerler beni

3  Gerçi maʿmûr olmaḳ isterdüm viṣâliyle velî
 Ḫûblar maʿmûr iken vîrâne eylerler beni

4  Âşinâlıḳ gösterirler evvelâ maḥbûblar
 Lîk ṣoñra cevr idüp bî-gâne eylerler beni

5  Deyr-i dilde zeyn olup meh-pâreler şekli müdâm
 Ol ṣanemler Żaʿfiyâ büt-ḫâne eylerler beni
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378
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Kilk-i naḳḳâş-ı ezel çün naḳşa âġâz eyledi
 Resm idüp ten ṣûretin zîbâ vü mümtâz eyledi

2  Serv-ḳadler ḳâmetin Ṭûbâ gibi zîbâ iden
 Râstî sen serv-i âzâdı ser-efrâz eyledi

3  ʿAndelîb-i câna edvâr-ı maḳâmât ögredüp
 Sen gül-i zîbâ hevâsına nevâ-sâz eyledi

4  Lâşe-i dünyâya lâ-şeydür deyü ihmâl idüb
 Bülbül-i dil-âşiyân-ı ʿarşa pervâz eyledi

5  Ḫurde-gîr söze ………el-ḥaḳ vechi var
 Żaʿfi’yi fikr-i dehânuñ vâṣıl-ı râz eyledi

379
Müstefʿilâtün müstefʿilâtün

Faʿlün faʿûlün faʿlün faʿûlün

1  …………..ʿaşḳuñ kemânı
 Ḳudret ola mı çekmege anı

2  Ḳaṭʿ eyle zülfüñ ḫaṭṭuñ güzelsün
 El-ḫaṭṭu bâḳî ve’l-ʿumru fânî399

3  Bir ḳılca noḳṣân bulmadı hergiz
 Her kim ki gördi sen mû-miyânı

4(119b) Ṣaḥf-ı ruḫında ḳudret eliyle
 Bir noḳṭa ḳonmış yâruñ dehânı

5  Żaʿfî dehânı baḥr-ı feṣâḥat
 Mâhîdür anda gûyâ zebânı

”.Yazı kalıcı, ömür ise fanidir“ الخّط باقى والعمر فانى  - 399
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380
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Ṭılısmât-ı bedîʿ-i ḳâlıba her kim beyân buldı
 İrişdi ʿâlem-i maʿnâya hem genc-i nihân buldı

2  Görenler mihr-i ruḫsâruñ ṣataşdı rûze kim şeb yoḳ
 İrişdi rişte-i zülfüñe ʿömr-i câvidân buldı

3  Gel ʿÎsâ-nefes her melek ile gitme bi’llâhi
 Mesîḥâ leblerüñden mürde diller tâze cân buldı

4  Reh-i ʿaşḳ içre cismin ḫâk idenler irdi iksîre
 Alanlar naḳd-ı câna vaṣl-ı yârı râygân buldı

5  Tecessüs eyledi Żaʿfî ʿadem mülkini ser-tâ-ser
 Dehânuñla miyânuñdan ne nâm u ne nişân buldı

381
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Diger-gûn oldı ġâyetde dil-i pejmürdemüñ ḥâli
 ʿİlâc it şerbet-i laʿlüñle luṭf eyle Ḫıżır Bâlî

2  Ḳoyup bu ḫânḳâh-ı ġamda tenhâ hîç añmazsın
 Unutmaḳ gerçi kim lâyıḳ degil sulṭânlar abdâlı

3  Yüzüm dergâhdan dönsün Ḫudâ’dan olayam nevmîd
 Kemîneñ olduġımı bilmez isem devlet-i ʿâlî

4  Baş egmem sidre Ṭûbâ’ya hergiz baḳmadum serve
 ……………sâyesin ḫâk üstine…….ḳâmetüñ dâlı

5  Ġamuñla Żaʿfi ülfet ideli dîvâne olmışdur
 Anuñ maʿẕûr ṭut şâhum perîşân olsa aḳvâlı
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382
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1  Melâḥat bâġı içre serv dalı
 Gül-i gül-gûn ʿiẕârum nâmı Bâlî

2  Lebi yâḳût u zülfi nâfe-i misk
 Dehânı ḥoḳḳa dendânı leʾâlî

3(120a) Dil-i mecrûḥuma tîmâr eyle
 Ṭabîbüm ḳalmadı hergiz mecâlı

4  Görenler naḳş-ı Çîn’i görmediler
 Benüm yârum gibi zîbâ cemâlı

5  Saña dil vireli Żaʿfî-i bende
 Şehâ ġâyet diger-gûn oldı ḥâli

383
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Rûz-i ruḫsâra ḥicâb idüp o zülf-i şâmı
 Ḳara gösterdüñ efendi bize sen bayramı

2  Her kişi aldı dil-ârâmını yanına gezer
 Beni gör ne dili gördüm ü ne ḫûd-ârâmı

3  Ḫâṣ bendeñ geçer iken ne revâdur şâhum
 Ben ölem ḥasret ile vaṣla ire her ʿâmî

4  Ḳan yudam ben ġam u derd ile belâ küncinde
 Baġda sen çekesin ġayrılar ile câmı

5  Yâr aġyâr ile yâr oldı elüñden ne gelür
 Żaʿfiyâ böyle görelüm hele bu eyyâmı
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384
Mefʿûlü mefâʿîlün mefʿûlü mefâʿîlün

1  Sen yâr-ı melek-ḫûyı şâhum seven ölsün mi
 Sen sünbül-i ḫoş-bûyı şâhum seven ölsün mi

2  Bu ṭurra-i pür-çîni bu ġamze-i pür-kîni
 Bu ṭavr u bu âyîni şâhum seven ölsün mi

3  Sen serv-i ḫırâmânı sen laʿl-i bedaḫşânı
 Sen mâh-ı dıraḫşânı şâhum seven ölsün mi

4  Bu ḳâmet ü reftârı bu leẕẕet-i güftârı
 Bu ʿârıż u ruḫsârı şâhum seven ölsün mi

5  Bu Żaʿfi-i âvâre derdüñle yanar nâre
 Ḳıl vaṣluñ ile çâre şâhum seven ölsün mi

385
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Yerüm bülbül gibi bir yüzi gül hecriyle ḫâr oldı
 İşüm bâġ-ı belâda nâle vü feryâd u zâr oldı

2(120b) Ṭutuşdum ġam çerîsiyle bu gün meydân-ı miḥnetde
 Belâ tîġiyle cismüm ser-be-ser cânâ fikâr oldı

3  Degil bir ben belâlu bülbülüñ ey gül-şen-i cennet
 Görince bâġ-ı ruḫsâruñ benüm gibi hezâr oldı

4  Ḫaṭ u zülfüñ hevâsıyla dil-i sevdâ-zede cânâ
 Ayaḳlarda ḳalup râh-ı belâ içre ġubâr oldı

5  Yeridür cân virürsem derd ü ġamla kûy-i miḥnetde
 Bu gün ol bî-vefâ Żaʿfî varup aġyâra yâr oldı
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386
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Görmek diler isen nice olur rûḥ-ı revânı
 Bu ḥüsn ile seyr eyle berü gel ramażânı

2  Bayram-ı viṣâline anuñ ger elüm irse
 Ḳurbân virürdüm eşigine dil ü cânı

3  İnceldi tenüm rûze-i hecr ile ilâhî
 Ola mı müyesser ki görem bir daḫı anı

4  Baş üstine olsun ideyem aña nişâne
 Tîr atar ise sîneme ebrûsı kemânı

5  Żaʿfî yüzüme baṣsa ḳadem ol şeh-i ʿâlem
 Yolına revân eyler idüm cân u cihânı

387
Mefâʿilün feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  O serv-i nâz yine artırup ṭurur cevri
 Çevirdi yüzini benden degişdirüp ṭavrı

2  Dirîġ gelmedi bir âşinâ çıḳara beni
 Ki baḥr-ı ḥayrete düşdüm bulınmaya ġavri

3  Gel anı baña sen ögretme olmazam mâʾil
 Binâsı yoḳ bilürem ben bu bî-vefâ devri

4  Egerçi ḳâfiye teng ü naẓîre müşkildür
 Ve-lîk ehline Żaʿfî ġazel nedür fevrî
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388

Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1(121a) Ḳanum döküben ṣalma beni ḫâke zemîni
 Raḥm eyle kerem ḳıl dil-i ṣad-çâka zemîni

2  Ṭâr oldı benüm başuma bu sebʿ-i semâvât
 Dil vireliden sen büt-i çâlâka zemîni  

3  Varmaz dehenüñ sırrına diḳḳatle ḫired-mend
 Kim ẕerrece ḳâdir degil idrâka zemîni

4  Bayram deyüben kendüñi alçaḳda gözetme
 Meyl eyleme her bir ḥas ü ḫâşâka400 zemîni

5  Żaʿfî ḳuluñuñ ḥâline luṭf eyle naẓar ḳıl
 Âhı niçe bir irişse eflâka zemîni

389
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Derd ü elem ü miḥnet ü ġam cânuma geçdi
 Zencîr-i felâket daḫı gerdânuma geçdi

2  Gördi beni bâlîn-i belâ üzre şikeste
 Raḥm eyledi dil-ber gelüben yanuma geçdi

3  Ebrûları peyveste baña bir naẓar itmez
 Aġyâr beni var ise cânânuma geçdi  

4  Vird eylese şiʿrüm yaraşur gökde melekler
 Vaṣf-ı ruḫuñ ey ḥûr ki dîvânuma geçdi

5  Zülfi nice bî-dîn olur Żaʿfî nigâruñ
 Dil mülkini yaġmalayup imânuma geçdi

400 -  Çöp.
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390
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Şehr-yârum bendeler ḥaḳḳında ikmâl eyledi
 Pürsiş-i ḥâl itmeyüp taġyîr-i aḥvâl eyledi

2  Ruḫları alın görüp meyl idicek dil bülbüli
 Perde çekdi sünbül-i zülfin ʿaceb al eyledi

3  Ṭoġrılıḳ itdigi içün ḫâme-veş idüp şikest
 Bu ten-i zâr u nizârum żaʿf ile nâl eyledi

4  Derd içinde ḳaldı fikrüm râ ḳaşuñ fikriyle âh
 Ḳaddiñe irmek ḫayâli ḳâmetüm dâl eyledi

5  Derd alub pâzâr-ı ʿaşḳ içre belâ vü derd ü ġam
(121b) Żaʿfî-i câna metâʿ-ı ʿaşḳ dellâl eyledi

391
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Mûcid-i eşyâ ki mevcûdâtı îcâd eyledi
 Ten binâsını belâ ṭaşıyla bünyâd eyledi

2  Perde-pûş iden seni bu nâz u istiġnâ ile
 Bendeñi derd ü belâ çekmege muʿtâd eyledi

3  Seng-i cevr ile göñül maʿmûresi vîrân idi
 ʿÖmri çoġ olsun gelüp luṭfıyla âbâd eyledi

4  Dâl-ı zülfüñ ol elif-ḳad eyleyüp zencîr-i ʿadl
 Lebleri Nûşirevânlıḳ resmini ad eyledi

5  Żaʿfiyâ ḫûrşîd-i ruḫsârın o meh-rû ʿarż idüb
 Ḫâṭırum mihr ü maḥabbetle feraḥ-şâd eyledi

|338|



392
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Belâ vü derd-i ʿaşḳı çekmeden ḳaddüm kemân oldı
 Göñül bir ḳaşı yâ’nuñ tîrine yaʿnî nişân oldı

2  Ḫadeng-i sînesine sîne ṣandûḳuñ siper ḳıldum
 Ki zîrâ ʿaşḳ meydânında cânlar râygân oldı

3  İki ………kemân ebrûları ol şeh-süv âr-ı ḥüsn
 Güzellik ʿarṣasında şimdi ġâyet pehlevân oldı

4  Ḳayırmaz401 pîr olursa derd ü miḥnet çekmeden ey dil
 Biḥamdillâh hele yârum yetişdi nev-civân oldı

5  Ḫalâṣ olmaḳ ne mümkin Żaʿfiyâ bu żaʿf-ı hicrândan
 Ki dil derd ü belâ ile ezelden tevʾemân oldı

393

1  ʿAşḳ ḥâlini ṣorar isen
 Derd ü belâdur yân yüri
 Aña dermân arar isen
 Derd ü belâdur yan yüri

2  ʿAşḳa olmaz menzil mekân
 Anuñla ṭoludur cihân
 Ḫâlî olmayup bir zamân
 Derd ü belâdur yan yüri

3  Terk eyle nâmûs u ʿârı
 Artur feryâd ile zârı
 Gözüñ yaşlı beñzüñ ṣarı
 Derd ü belâdur yan yüri

4  Budur bu ʿâlemüñ işi
 ʿAşıḳlar çeker teşvîşi

401 -  Önemi yok.
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 Gözüñden aḳıdup yaşı
 Derd ü belâdur yan yüri

5(122a) Żaʿfî gel terk eyle ḳâlı
 Varmaḳ ister isen yolı
 Saña didüm bellü ḥâli
 Derd ü belâdur yan yüri

394
Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Nice defʿ eyleyeyem dildeki endûh u ġamı
 Nice teskîn ideyem cândaki nâr-ı elemi

2  Tûtiyâ-veş çekeyem gözlerüme yaşum içün
 Tek hemân girsün ele ẕerrece ḫâk-i ḳademi

3  Şeyḫ-i şehr ise daḫı añladuġum bu ki hele
 Kâfir olsun göreyem sevmez ise ol ṣanemi

4  Cümle ʿuşşâḳa ṣalâ eyler isem daḫı yeter
 Dile sulṭân-ı ġamuñ çekdügi nezl ü niʿamı

5  Żaʿfiyâ dil vireli ol ṣanem-i ṣarrâfa
 Gözlerüm keffesi vü encüm-i eşküm diremi

395
Mefʿûlü fâʿilâtü mefâʿîlü fâʿilün

1  Daḫı beyâna gelmeden insân ḥikâyeti
 Naḳl olınurdı cân ile cânân ḥikâyeti

2  Mıṣr-ı ezelde sâlik-i ṣâḥib-zamân idüm
 Yoġ iken anda Yûsuf-ı Kenʿân ḥikâyeti

3  Destümde idi ḫâtem-i ḳudretle ins ü cân
 Yazılmamışdı mihr-i Süleymân ḥikâyeti

4  Ḫıżruñ elinde içmiş idüm âb-ı zindegi
 Ẓulmetde idi çeşmine ḥayvân ḥikâyeti

5  Lâl oldı Żaʿfi şerḥ idemez ġuṣṣa-i ġamı
 Gelmez zebâna miḥnet ü hicrân ḥikâyeti
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396
Mefʿûlü fâʿilâtün mefʿûlü fâʿilâtün

1  Mûsâ-ṣıfat elinde zülfüñ ṭutup ʿaṣâyı
 İster ki muʿcizeyle żabṭ ide ejdehâyı

2  Didüm yoluña cânum vaṣluñ müyesser olsun
 Didi ʿabes̠ hevesdür terk eyle bu hevâyı

3  ʿArʿar ḳadiñi ey serv bâġ içre görmeyel’den
 Seyl oldı eşk-i çeşmüm gel añma mâcerâyı

4(122b) Mecrûḥ ḳıldı ġamzeñ sînem ʿinâyet eyle
 Ey cân ṭabîbi irgür ol ḫasteye devâyı

5  Laʿline cân dilerse ṣaḳın ki ḫisset402 itme
 Żaʿfî gedâ iseñ de elden ḳoma seḫâyı

397
Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1  Dilersen göresen nûr-ı Ḫudâ’yı
 Temâşâ eyle rûy-ı Muṣṭafâ’yı

2  Zihî ḳudret ki iẓhâr eylemiş Ḥaḳ
 Yer üzre ṣûret-i ehl-i semâyı

3  Geçer ḳalmaz güzellik ġâfil olma
 İgende ḥadden aşurma cefâyı

4  Tek aġyâr ile çift olma ḫabîbüm
 Baña itmezsen itme merḥabâyı

5  Raʿiyyet şâha lâzımdur efendi
 Riʿâyet eyle bu Żaʿfî gedâyı

402 -  Cimrilik
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398
Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün

1  Bir tâze güzel sevdi göñül nâmı Ṣıyâmî
 ʿAhd itdi ser-i zülfi ile hîç ṣıyâmı

2  Dek gelse çenâra çemen içre n’ola ol serv
 Şimşâdı şikest eyledi gül-şende ḳıyâmı

3  Keyfiyyet-i ʿaşḳı nice idrâk ide zâhid
 Sâḳî-i maḥabbetden eger içmese câmı

4  Bir ʿâşıḳ-ı sevdâ-zede âşüfte gedâyum
 Nâṣıḥ kerem it añma baña neng ile nâmı

5  ʿÂrif olana söyle meded derdiñi Żaʿfî
 Bu nükteyi idrâk idemez câhil u ʿâmî
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[EBYÂT]



Müfred
1

Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Ṣararmış verd-i ḫandânuñ meger bâd-ı ḫazân esdi
 Yele varmış gül-i nev-resteler köhne bahâr olmış
   

DİGER
Matla

1
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1(123a) Ayırup senden beni aġyâr-ı nâ-dân el-firâḳ
 Ḳodı ben dil-ḫasteyi bî-cism ü bî-cân el-firâḳ

2
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Neden ey şûḫ-ı şen-gül böyle ġamdan nâ-tüvân olmaḳ
 Cihânda yaḫşılıḳlar var iken ney’ki yamân olmaḳ
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[TÂRİHLER]



TÂRÎḪÂT
1

Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

1  Delinüp tîr-i firḳat ile ciger
 Dil ü câna cerâḥat olupdur403

2  Yaʿni faḫru’l-mülûka mevt irişüb
 Menzili ḳurb-ı ḥażret olupdur

3  Aña şâhid dudar bu târîḫi
 Rûḥ-ı pâkine raḥmet olupdur

Sene: 940

DİGER TÂRÎḪ
2

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1  Olındı ibtidâ sûr-ı şerîfe
 Müyesser ḳıldı vehhâbu’l-ʿaṭâyâ

2  Bu sûra olmaġa târîḫ Żaʿfî
 Didi hâtif mübârek kon Ḫudâyâ

Sene: 949
947/1540

DİGER TÂRÎḪ
3

Mefâʿîlün mefâʿîlün feʿûlün

1  Zamân ile mürûr-ı devr-i ʿâlem
 Düşüp eyyâm ile yârâna hem-dem

2  Mübârek demde vü ferḫunde-ḫâṭır
 İrişdüñ mescid-i ʿaṭṭâra ḫürrem

3  Meşâm-ı câna irdi bûy-ı maḳṣûd
 Anuñçün oldı târîḫ aña ḫoşdem

Sene: 950
403 -  Olubdur şeklinde yazılmamış.
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TÂRÎḪ-i Şehrengîz-i İştip
Feʿilâtün mefâʿilün feʿilün

 Żaʿfi-i bî-nevâ-yı bî-ârâm
 Geşt idüp işbu devr ü devvârı

 Geldi bir şehre İştife nâmı
 Ṣanasın bâġ-ı ḫuld gül-zârı

 Bülbül-i ṭabʿı ol gülistânda
 Sevdi bir gül yañaḳlı dil-dârı

 Mübtelâ olduġına ol yâre
 Oldı târîḫ u geşte diyârı
   Sene: 947

(139b)

226
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Gâh noḳṭa geh elif geh ḥarf u lafẓ u geh demüm
 Başdan ayaġa kelâmu’llâh-ı ism-i aʿẓamum

2  Buluban tekrîm kerramnâ404 ile ikrâm-ı Ḥaḳ
 Sâkinüm dâru’l-kerâmetde mükerrem âdemüm

3  Geh ṣıfâtum gâh esmâ gâh eşyâ gâh ẕât
 Mâddeyüm ṣûretde vü maʿnîde nûr-ı aḳdemüm

4  Kimse temyîz eylemez keyfiyyet-i aḥvâlümi
 Lâ taʿayyün ʿâleminde ben ki sırr-ı mübhemüm

5  Mâ-sivâdan geçmişem Żaʿfî olup teslîm-i pîr
 Gülşenî’ye bendeyem ammâ ki şâh-ı ʿâlemüm

Biz hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık.”(İsra/17-70)“ ولقد كرّمنا بني آدم  - 404
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288
Mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün mefâʿîlün

1  Egerçi ẕât-ı Ḥaḳḳ’a ṣûretâ zâhid ṣıfâtum ben
 Ṣıfâtum maḥv idüp maʿnîde lâkin ʿayn-ı ẕâtum ben

2  Gehî tafṣîl ü icmâl u gehî ẕât-ı mücerredden
 Geh olur kâġed ü gâhî ḳâlem gâhî devâtüm ben

3  Kelâmu’llâh-ı nâṭıḳdur vücûdum sözlerüm âyât
 Anuñçün cânib-i Ḥaḳḳ’dan cihâna beyyinâtum ben

4  Gehî müʾmîn gehî tersâ gehî ʿâbid gehî fâsıḳ
 Gehî mescid gehî Kaʿbe geh olur Sümenâtum ben

5  Dirilür mürde diller Żaʿfiyâ nuṭḳumla ʿÎsâ-veş
 Anuñçündür direm ṭâliblere âb-ı ḥayâtum ben

399
Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Vâṣıl-ı maḳṣûd olup terk eyledüm mâ u meni
 Ḥâṣılı maḥv-ı vücûd itmekde buldum ben beni

2  Rabb’erini didi Mûsâ len terânî405 didi Ḥaḳ
 Ẓâhir oldı ikilikde kimse görmezmiş añı

3  Giç enâniyyet sözinden ṣoḥbet-i ʿirfâna gel
 Bezm-i vaḥdetten ṣaḳın dûr itmesün benlik seni

4  Âdemem dir çoḳdur ammâ her biri Şeyṭândur
 Benligin maḥv eylemiş ʿâlemde bir âdem ḳanı

5  İktisâbum nûr-ı Aḥmed’dendür ey Żaʿfî benüm
 Kim odur çeşm-çerâġ-ı Rûşenî vü Gülşenî

 ولّما جاء موسى لميقاتنا وكلّمه ربّه قال رّبّ ارنى انظر اليك قال لن ترانى ولكن انظر الى الجبل فان استقّر مكانه فسوف ترانى فلّما تجلى ربّه  - 405
 Musa tayin ettiğimiz vakitte Tûr’a gelip“ للجبل جعله دكّا وخّر موسى صعقا فلّما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول ا لمؤمنين
de Rabbi onunla konuşunca “Rabbim! Bana kendini göster, seni göreyim.” dedi. Rabbi “Sen asla 
beni göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse, sen de beni göreceksin.” buyurdu. 
Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da baygın düştü. Ayılınca dedi ki: Seni 
noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tevbe ettim. Ben inanların ilkiyim.” (A’râf/7-143)
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ZA‘FÎ-İ GÜLŞENÎ’NİN  
DÎVAN’DA YER ALMAYAN  

MUHTELİF ŞİİRLERİ



Żaʿfî’nin Âgehî’nin kasidesine tahmisi406

Feʿilâtün feʿilâtün feʿilâtün feʿilün

1  Yüri ey bahr-i melâḥatde ḳapudanlıḳ iden
 Bizi girdâb-ı ġam içinde belâlarda ḳoyan
 Geçüp alarġa yanumdan düşe ḳurtıla hemân
 Çekdürüp firḳatañı bizden ıraġ olduñ sen
 Baḥr-i firḳatde niçe furtunalar çekdüm ben

2  Alup aġyâr gibi n’ola cihânuñ mehrin
 Bize cevr eyleyüp içürme felâket zehrin
 Getürüp başuma ʿummân-ı belânuñ ḳahrın
 Sen yıḳarsın bu yaḳalarda göñüller şehrin
 Dil ü cân mülkini yaġma idici sensin sen

3  Ṭâliʿum ḳalyetası ḳalmaz umaram geride
 Rûzgâr ile felek fülk-i murâdum yüride
 Serfürû eylemeyüp düşmene yaşda ḳurıda
 Baḥr-ı ʿaşḳ içre yürürsem n’ola yelken dorıḍa
 Bir ḥarâmî baḳıcı yâre esîr oldum ben

4  Nice bir câna havâle ḳılasın ġam kömisin
 Yemm-i ʿaşḳuñ ġam ile itme helâk âdemisin
 Ṭâḳatüm ḳalmadı ey meh daḫı miḥnetde misin
 Bâd-ı ʿaşḳuñ alavand eyledi ṣabrum gemisin
 İlevend oldı göñül ṭıflı senüñ derdüñden

5  Ḫâk-pâyuña gözüm yaşı revân olsa n’ola
 Ey gül-i bâġ-ı bihiştüm bedel olmaya saña
 Yaraşur saña hemîn fermeneler ġey ṣanem-â
 Barbariçañ siyeh aṭlasdan olal’dan cânâ
 Gemici neftilerin ʿâşıḳ-ı zâr itdüñ sen

6  Kimi yemde, kimi ṣaḥrâda irişür Ḫıżra
 Çâresüz ġalduġı esnâda irişür Ḫıżra
 ʿÂşıḳ ammâ ruḫ-i zîbâda irişir Ḫıżra
 Seyr iden yüzüñi deryâda irişür Ḫıżra
 Ḳadre uġrar seni bir kerre ḳadirġada gören

406 -  A. Tietze, “XVI.Asır Türk Şiirinde Gemici Dili-Âgehî Kasîdesi ve Tahmisleri”, Türkiyat 
Mecmuası, C. IX, 1946-51, s. 129-133.
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7  Ḫûblar resmi budur mâʾil olur nâ-dâna
 Velî ʿirfân ile gitmez bir adım yâbâna
 Âh kim ġayret ile döndi başum ʿummâna
 Yâr aġyâr ile deryâya çıḳar seyrâna
 Ehl-i dil ʿâşıḳ olan volta urur geñ yaḳadan

8  Gel şerîʿatden ıraġ olma emîn keştîdür
 Râh-ı Ḥaḳḳ’a saña varmaġa muʿîn keştîdür
 Baḥr-i ʿaşḳ içre tenüm daḫı hemîn keştîdür
 Dûd-ı âhum direk oldı bu zemîn keştîdür
 Bir yeñi yelken oluptur aña gerdûn-ı köhen

9  Ġam-ı cânâne ne niʿmet deyü germ olma dilâ
 Ḳaṣdı oldur ki bu ten ḳayıġını ḳıla fenâ
 Ehl-i artuġ yeyüb içtügi daḫı olsa n’ola
 Cânda suġuryadurur derd ü belâ renc ü ʿanâ
 İstifâ oldu göñül manḳaları miḥnetden

10  Yine ġam baḥrı ḫurûş itmege başladı bu dem
 Ḳaṣdı oldur ki bu ten ḳayıġını ḳıla ʿadem
 Ḳurtılış yoḳdur elinden soñı bilmem nice’dem
 Geldi çatdı dil ü cân zevraġına bâd-ı belâ
 Bizi çignetmege bu fülk-i felek ḍutdı dümen

11  Ḥarekât itdi yine cûşa gelüp baḥr-ı fenâ
 Dil-i bî-çâreyi salıntı-ı miḥnetde ḳoma
 Yâ ilâhî ḳuluña çâre meger senden ola
 Rûzgâr oldı muḫâlif başuma üşdi belâ
 Başladı geldi ḳarıntı yine başdan ḳıcdan

12  Busulamuz busula bu yola ḳılduḳda sefer
 Ey reʾîsüm gözüñ ac irdi felâketden eser
 Paçariz ḳoma arada yüri âlâtuñ oñar
 Baḥr-i ʿaşḳa düşeli oldı muḫâlif çenber
 Ḳorḳum oldur ki gele bâd-ı belâ yapraḳdan

13  Kâfir-i nefse ġazâ eyle budur ehl-i ṣalâḥ
 Jeng-i ġamdan aça mirʾât-ı dili ol Fettâḥ
 Ḍut ḳulaġuñı saña gör ne didüm ey fellâḥ
 Eger olduñsa maḥabbet deñizinde mellâḥ
 Pusula şevḳ gerek ḫarti ġam u derd ü mihen
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14  Ey göñül mülküñe rüsvâylıġ itmiş aḳını
 Yaġmâlatduñ gibi ṣabruñı saḳını saḳını
 Sîneñe alduñ-ısa meh-rû maḥabbet oḳını
 ʿAşḳ deryâsına palduñsa göñül zevraḳını
 Bulımazsın bu yaḳalarda dilâ sen mesken

15  Ṭâliʿ-i baḫtuñ eger mevsimi yâr olmaz i se
 Ol harâmî baḳıcı yavrı şikâr olmaz ise
 Dâmen-i ṣabra yapış âḫır-ı kâr olmaz ise
 Ḫûblar forsa ḳaçup saña kenâr olmaz ise
 Olma anlardan alarġa bir iki gün ḳatlan

16  Dil-i âşüfteye ʿaşḳ olalı bend ey zâhid
 Düşüp ʿummân-ı ġama oldı levend ey zâhid
 Diñlemez dil sözüñ olursa da ḳand ey zâhid
 Baḥr-ı ʿaşḳ içre olan ʿâşıḳa pend ey zâhid
 Ḳaradan âlet oñarmak gibidür geñ yaḳadan

17  Gitmesün bir dem elüñden kürek olup saña yâr
 Baḥr-ı miḥnetde gez âvâre olup bulma kenâr
 Tek yüzüñ görmeyelüm bizden ıraġ ol yüri var
 Götür irġalyayı olma paçariz ey aġyâr
 Yâri ben baḥr kenârında kenâr eyler iken

18  Yatma ġafletle ḳarâr eyleyüp bir meskende
 Düşmen-i nefse saḳın olmayasın tâ bende
 Baḥr-ı ʿaşḳa sefer eylemege ʿazm it sen de
 Ey göñül nice yatursın bu limân-ı tende
 Himmetüñ lengerin al mevsimidür ac yelken

19  Miḥnet-âbâd-ı felek sanma ola cây-ı ḥużûr
 Bu fenâ engininüñ öte yaḳasın aña ṭur
 Dümen-i ṭâʿati ṭut fülk-i dili haḳ bulagör
 Ḳorsan ol ḥâṣılı dünyâdan alarġa olıgör
 Bu ḫayırsuz adada ṭurma dilâ iso seren

20  İḥtiyâṭ ile yüri yoluñı soylamaġıla
 Ḳorḳular çekmeyesin dil Ḥaḳḳ’a baġlamaġıla
 Çün ele girmeye soñ ucı yâr aġlamaġıla
 Rûzgâruñ pupa olmaz ise avlamaġıla
 Yüri deryâ üzerinde bir iki gün oyalan

|352|



21  Doġrı yoldan poçalatma olmayasın nefse şikâr
 Bir iki günlük ʿömre cihânda ne şümâr
 Yelken altında yürit düşmene yol virme i yâr
 Himmetüñ göncügin elden Salıverme zinhâr
 Keşti-yi ṣabruñı saḳla alavand olmaḳdan

22  Rehberi ʿaşġ olan ḳalmadı hîç yâbânda
 Cehd idüp ʿaşḳı şikâr eyleyügör var sen de
 Eyleme cânuñı sergeşte bu baḥr-ı tende
 Alamarġayla yüri yoġısa yel yelkende
 Çünki ʿâşıḳ olımazsın hele bârî yelten

23  Ṣoḥbetüñ ḳadrini bil sancadurur bu sanca
 Bu demi bulmayasın nâdim olasın anca
 Ṭâʿat-i Ḥaḳ’dan ala ḳanca idegör ḳanca
 Etmek isterseñ eger bâġ-ı cinânda manca
 ʿAmel ü zühd ḳomanyasını vâfir yüklen

24  ʿÖmrüñi żâyiʿ idüp bezm-i hevâ-yı mey ile
 Ġarḳ-ı ʿiṣyân olup eyyâmuñı gel virme yele
 Aç gözüñ bir daḫı furṣat ele girmez böyle
 Ḳulzum-ı ʿaşḳa sefer eylemege ʿazm eyle
 Rûzgâr oldı yüri tenta fora sök yelken

25  Esicek bâd-ı ecel aṣla rücûʿ oldı sevâb
 Düşdi girdâb-ı ġama zevraḳ-ı ten oldı ḫarâb
 Yaġmaġa başladı belâ ʿâlemi ḳapladı seḥâb
 Orsa varsañ çıḳamazsın poca gitseñ girdâb
 Nice ḳullansañ atar ḳaraya bu keşti-yi ten

26  Ḳanı bir mesken-i ḥużûr ola fenâ yurdında
 Renc ü râḥatdan eser ola dir iseñ bunda
 Miḥnet-i renc ü ʿanâdur çekilen gerdûnda
 Olmadın lenger-i ten baḥr-ı fenâya fonda
 Pupa âlât ile cân ḳalyetâsını ḳullan

27  Niçe gün furṣatumuz gözleyüben döndi hevâ
 Saʿy ile ḳurtılamaduk yolumuz ṭutdı hevâ
 Serserî maʿṣiyet içre soñ ucı yatdı hevâ
 Ey dirîġâ bizi ġâfille zebûn itdi hevâ
 Geldi çatdı demür üstinde yaturken düşmen
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28  Bâd-ı ʿaşḳ ile havâ mevci durmaz artar
 Fülk-i dil ise irem sâḥile deyü yortar
 Vây aña kim bu fenâ yelken-i ʿömrin yırtar
 Yâ ilâhî, bizi girdâb-ı havâdan ḳurtar
 Bize yol vir varalum bir ilîmâna erken

29  Żaʿfiyâ baña bedel olmaya ḳorsan dirdüñ
 Bu ʿacebdür ki varup bir saneme dil virdüñ
 Rûzgâruñ elemin ḫaṣmuña çünkim dirdüñ
 Olsa deryâ ḳumı miḳdârı ḳayurmaz derdüñ
 Sâʿati var geçer ey Âgehî ṣabr it ḳatlañ

30  Bu ʿibârâtı şu kim ola ferâset añlar
 İşbu elfâẓı girü ehl-i ṭarîḳat añlar
 Sâlik-i râh-ı vefâ bunda çoḳ ʿibret añlar
 Kelimâtüm dür-i deryâ-yı ḥaḳîḳat añlar
 Baḥr-ı maʿnâda şinâverlik iden ehl-i suḫan
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Ġazel-i Nesîmî Taḫmîs-i Żaʿfi407408

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1  Ey ruḫuñ levḥ-i ilâhî anda naḳş olmuş suṭûr
 ʿÂrıżuñ şerḥindedür Tevrât u Furḳân u Zebûr
 Ṣûret-i insânda Ḥaḳsuñ eyledüñ Ḥaḳ’dan ẓuhûr
 Ey ṣaçuñ ẕât-ı ilâhî v’ey ruḫuñ Allâh nûr
 Rûzenüñ sırrı büyükdür ʿîduhâ cennât ḥûr

2  Nice bir fikr-i ḫayâl bu gerdiş-i ġaddârda
 Ya nice bir ḳalasın sevdâ-yı âġ ḳarada
 Kimdür ol kim bu doḳuz mînâyı böyle yarada
 Fâʿil-i muṭlaḳdan özge nesne yoḳdur arada
 Ger sen idrâk eylemezsen belki sendendür ḳuṣûr

3  Dest-i ḳudret kendü luṭfından dürütmüş ḫilḳatüñ
 Ḫayme-i genc-i ilâhîdür ṭılısm-ı ṭînetüñ
 On sekiz bin ʿâlemüñ âyinesidür ṣûretüñ
 Câme-i teşrîf …….ḳılmış ṭalʿatüñ
 Kim ki şol mirʾâtı gördi oldı min ehli’ṣ-[ṣabûr]

4  Ey gümân-ı ẓanla maḥcûb olan ehl-i ḥicâb
 Cânib-i Ḥaḳ’dan işitmeyen ḫiṭâb-ı müsteṭâb
 Âdemüñ vechidür Allâhuñ kitâbı uş kitâb
 Diñler iseñ gûş-ı cândan budurur şâfî cevâb
 Vey kelâmullâha münkir ḫavf minellâhi’l-ġayûr

5  Ṣûretüñ şânında nâzil oldı çün vech-i cemîl
 Biz anı sebʿa’l-mes̠ânî oḳuduḳ bî-ḳâl u ḳîl
 Ṣafḥa-i ḫaddüñde ḫaṭṭuñ ʿârife rûşen delîl
 İstivâsıdur ṣaçuñ innâ hedeynâhu’s-sebîl
 Cennet anuñdur ki ḳıldı ol ṣırâṭ üzre ʿubûr

407 -  Nesîmî’nin tahmîsi yapılan gazeli için bkz.Nesîmî Dîvânı, (Haz.Hüseyin Ayan), Akçağ 
Yay., Ankara 1990, s.100-101.
408 -  C.137.72, Mil.Yz.A 1641, vr.271 a
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6  ʿAynıla ʿayn oluban ol ʿaynı bu ʿayânda gör
 Vâcib-i biẕ’ẕât ẓâhir kisvet-i imkânda gör
 ʿÂşıḳ u maʿşûḳ budur ṣûret-i insânda gör
 ʿAyn u şîn ḳâfa baḫ yâruñ cemâlin anda gör
 Ḳul tebârek yâ muṣavvir leyse fîhâ min fuṭûr

7  Bu ṣıfât-ı lâ-yezâlî tûr-ı ẕâtuñ ʿaynıdur
 ʿÂlem-i tevḥîdde ẕât u ṣıfâtuñ ʿaynıdur
 Bî-cihettür gerçi amma şeş cihâtuñ ʿaynıdur
 ʿÂlemi ʿaynuñ vücûdı kâinâtuñ ʿaynıdur
 Ey şehâdetden ḫabersiz câenâ yevme’n-nuşûr

8  Pîr-i ʿaşḳa inḳiyâd it ṭâlibâ gel çekme baş
 Mâ-sivâ …... nefs ile ṣafḥa-i dilden terâş
 Müftî-i ümmü’l-kitâbı şerḥ idüp ol göze ḳaş
 Küntü kenzüñ perdesinden ġâfiru’ẕ-ẕenb oldı fâş
 Zâhid istiġfâra geldi her dem ider yâ ġafûr

9  Gün gibi enver ḳılup âfâḳı ol şems-i celî
 Bu meẓâhirde meḳâdirince olup müncelî
 Her ḫarâbâta görinen ṣûret-i…… velî
 Ḳahr u luṭfuñ ʿilleti maʿnîde vâḥiddür velî
 Bilmedî Şeytân bu tevḥîdi eḥaddan düşdi dûr

10  Ruḫlaruñ ʿuşşâḳa olmuşdur füsûs-ı vâżıḥa
 Vechüñ anı şerḥ ider ḥâcet degildür şâriḥe
 Sen kitâbullâhsın ḫâṭırda budur lâyiḥa
 Ey ṣıfâtuñ ḳul huvellâh vey cemâlüñ fâtiḥa
 Uşta furḳân uşta Tevrât uşta İncîl ü Zebûr

11  Żaʿfî-i …..beyhûde ṣanma bu ṭılısm-ı âb u gil
 İʿtidâlıla olupdur çâr ʿunṣur muʿtedil
 İrişüp feyż-ı ilâhî cism ü câna muttaṣıl
 Rûḥ-ı ḳudsîdür Nesîmî’nüñ sözi ey nüzhe-dil
 Kim Mesîḥâ tek diriyseñ yatma kim çalındı sur
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Murabba409

Fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilâtün fâʿilün

1. Nuṭḳ-ı Ḥaḳdur nuṭḳumuz biz ṣaḥf-ı Ḳurʾân olmuşuz
 Kör olan münkirlere naṣṣıla burhân olmuşuz
 Ṣûretâ gerçi gedâ maʿnîde ṣulṭân olmuşuz
 Çâr-ḍarb u daḳḳ u laḳ abdâl u ʿuryân olmuşuz

2  Biz mevâlî-meşrebüz ḥubb-i ʿAlî’dür şânımuz
 Laʿnet itmekdür Yezîd’e erkânumuz
 Ehl-i tecrîdüz tevellâ eylemek izʿânumuz
 Çâr-ḍarb u daḳḳ u laḳ abdâl u ʿuryân olmuşuz

3  Ḳalʿa-i Ḥayber ʿAliyye’l-Murtażâ’yı sevmişüz
 Şâh Ḥasan birle Ḥüseyyin Kerbelâ’yı sevmişüz
 Cân u dilden ḳulıyuz Zeynü’l-ʿabâyı sevmişüz
 Çâr-ḍarb u daḳḳ u laḳ abdâl u ʿuryân olmuşuz

4  Başımuzda ḫâk-i pây-ı Bâḳır ola zer külâh
 Caʿferîyüz ṣıdḳıla zîrâ ki oldur merd-i râh
 Rehnümâmuz Mûsa-yı Kâẓım’durur bî-iştibâh
 Çâr-ḍarb u daḳḳ u laḳ abdâl u ʿuryân olmuşuz

5  Ḳıble-i heştüm ʿAlî Mûsâ Rıżâ’dur muḳtedâ
 Hem taḳî vü bâ Naḳî ebrâra oldı reh-nümâ
 Sevmişüz evlâd ḳılduḳ ol gürûha iḳtidâ
 Çâr-ḍarb u daḳḳ u laḳ abdâl u ʿuryân olmuşuz

6  Biz muḥibb-i ḫânedânuz bende-i âl-i Resûl
 Eylerüz her birisinüñ emrini cândan ḳabûl
 ʿAskerî’ye ʿasker hem Mehdî’ye cân ile ḳul
 Çâr-ḍarb u daḳḳ u laḳ abdâl u ʿuryân olmuşuz

7  Biz belâ didük belâ-yı ʿaşḳ içün rûz-ı belâ
 Cân ile teslîm olunduḳ dimezüz çûn u çerâ
 Ḫâk-i pây-i ehl-i derd olsaḳ yeridür Żaʿfiyâ
 Çâr-ḍarb u daḳḳ u laḳ abdâl u ʿuryân olmuşuz

409 -  Mecmua, Mil.Yz.A. 164l, vr.125/b. 
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MÜSTEZÂT410

Mefʿûlü mefâʿîlü mefâʿîlü feʿûlün
mefʿûlü feʿûlün

1 Ḫadd-i rûy-ı dilberüñ cemâl baġına çekdi
    Ol nûr-ı mücessem
 Cezbeyledi ʿâlemleri ayaġına çekdi 
    ……….mükerrem

2 Emrüñde didüm ins-i beşer vaḥşet-i vîrân
    Ey mülk-i Süleymân
 Engüşterini nâz ile barmaġına çekdi  
    Reşk eyledi ḫâtem

3 Çoḳ yarlarum var didüm ol yâr ṭabîbüm 
    Aḥvâlüme bir baḳ
 Müjgân oḳunu ol demde ciger daġına çekdi
    Tâ kim ola merhem

4 ʿAḳlı ṭaġılur deyü itdi beni ṣıyânet
    İdrâkını gör kem
 Cemʿ eyledi gîsûları ḳalpaġına çekdi
    Daġılmaya perçem

5 Ḫâk-i ḳademün küḥl idüp çeşmine mâhî
    Żaʿfi baṣarum var
 Birisin ṣaġına birisi de ṣoluna çekdi
    Düşde göre didem

410 -  Mecmua, Mil.Ktp. Yz. C., no. 74.9; C. no. 51.19.
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Gelibolulu bir Rumeli şâiri olan Za’fî-i Gülşenî, içinden çıktı-
ğı bölgenin bütün özelliklerini üzerinde taşıyan XVI. yüzyılın 
önemli bir şairidir. Daha evvel Rumeli’den Mısır’a Za’fî-i Gül-
şenî: XVI. Yüzyıl Osmanlı Tasavvuf  Edebiyatının Gezgin Bir 
Şairi ile Za’fî-i Gülşenî ve Gülşenîlik-Mevlevilik İlişkisi Üzerine 
Araştırmalar adlı çalışmalarımız Şarkiyat Bilim ve Hikmet Vakfı 
yayınlarından çıkmıştı. Za’fî-i Gülşenî’nin Türkçe dîvânının neş-
rinden oluşan elinizdeki bu çalışmanın yayınlanması ile “Za’fî-i 
Gülşenî Külliyatı”nın oluşturulmasında önemli bir adım atılmış 
olmaktadır.

Yaklaşık 3400 beyitten müteşekkil olan Za’fî Dîvânı, hemen 
hemen bütün nazım şekillerini barındıran hacimli mürettep bir 
dîvândır. Dîvân’da yer alan şiirler, orijinal yazma nüshada yer al-
dığı şekliyle kasideler, tercî’-bendler, terkîb-bendler, murabba’lar, 
tahmîsler, tesdîs, muhammesler, şehrengîzler, gazeliyât, ebyât ve 
târihler başlıkları altında sıralanmıştır. Çalışmada Za’fî’nin dîvân-
da yer almayıp farklı şiir mecmualarında yer alan kimi şiirleri de 
tespit edilmiş ve bunlar dîvânın sonunda müstakil bir bölüm ha-
linde yayınlanmıştır.


