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DERVİŞ MEHMED SIDKÎ EFENDİ VE MERSİYELERİ 

DERVİŞ MEHMED SIDKÎ EFENDİ AND MERSIYES 
 

Timuçin AYKANAT 
Öz 
Derviş Mehmed Sıdkî Efendi hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Ancak, Dîvân’ında yer alan tarih manzumelerinden ve 

yaşını zikrettiği bir beyitten hareketle 1750’li yıllarda dünyaya geldiği anlaşılmaktadır. Bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Mersiyeler Dîvân 
metninde yer almamaktadır. Mersiyelerde Şeyh Cemaleddin Efendi’nin yitirilmesinin ardından duyulan hicran dile getirilmektedir. 
Gazel ve kaside nazım şekilleriyle oluşturulmuş mersiyelerde şair, şeyhi Cemaleddin Efendi’ye olan muhabbetini farklı şahıs ve 
varlıkların dilinden aktararak işler.  

Bu makale ile Derviş Mehmed Sıdkî Efendi’ye dair bilinenler kayıt altına alınırken; Şeyh Cemaleddin Efendi için yazdığı 
mersiyler, inceleme ile birlikte transkribe edilerek literatüre kazandırıldı. 

Anahtar Kelimeler: Derviş Mehmed Sıdkî Efendi, Dîvân, Şeyh Cemaleddin Efendi, Mersiyeler. 
 
Abstract 
There is no information in Derviş Mehmed Sıdkî Efendi. However, it is understood that he was born in the 1750s by means of 

historical poems in his Divan and a couplet which he mentioned in his age. His only known work is his Divan. Mercury is not included 
in the text of Divan. The remembrance heard after the loss of Sheikh Cemaleddin Efendi in the myacaites is expressed. In poems which 
are formed with poetic forms of gazel and kaside, the poet conveys his conversation with the sheikh Cemaleddin Efendi through the 
language of different individuals and entities. 

With this article, the information about Derviş Mehmed Sıdkî Efendi was recorded; written for Sheikh Cemaleddin Efendi, the 
letterheads were transcribed and translated into literature. 

Keywords: Derviş Mehmed Sıdkî Efendi, Dîvân, Şeyh Cemaleddin Efendi, Mersiyes. 

 
 
 
 
GİRİŞ 
1. Derviş Mehmed Sıdkî Efendi’nin Hayatı 
Mehmed Sıdkî hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgi yoktur. Ancak, Dîvân’ında yer alan tarih 

manzumelerinden ve yaşını zikrettiği bir beyitten hareketle 1750’li yıllarda dünyaya geldiği 
anlaşılmaktadır. Dîvân’ındaki tarihlerden hareketle; Üsküdar, Erzurum, Bitlis ve Konya’da bulunduğu 
söylenebilir. Bir şiirinde, “Nice büldânı dolandık eyledik terk-i diyâr” diyen Sıdkî, çok gezen bir şairdir. 
Eserinden iyi bir medrese tahsili gördüğü ve tasavvufî konulara vâkıf olduğu anlaşılmaktadır. Nakşibendî 
şeyhlerinden Hacı Mahmud Efendi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı ile olan alakası ve Şeyh Hacı Mahmud 
Efendi ve başka bir Nakşî şeyhine nazire yazması, onun Nakşibendî olduğunu veya bir dönem bu tarikat ile 
iştigal ettiğini düşündürmekle birlikte; “Biz Mevlevî bendesiyüz şiddetledür tevhidimiz”, “Hakîkat pîrimiz 
ol Gavs-ı A‘zam Mevlevîdür hem” şeklindeki mısralarından Mevlevîlik tarikatına bağlı olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Sıdkî’nin bilinen tek eseri Dîvân’ıdır. Dîvân, klasik divan tertibine uymamaktadır. Eserin ilk kısmı 
genellikle gazel ve bunlar arasına serpiştirilmiş olan kaside nazım şekilleri ile yazılmış 183 manzumeyi 
ihtiva etmektedir. Buradaki manzumeler nazım şekli veya türü gözetilmeksizin kafiyelerine göre 
sıralanmıştır. Bunlardan sonra, 15 bentten oluşan bir terci-i bend; birincisi kıta, ikincisi nazm şeklinde 2 tarih, 
5 nazm, 1 kıta, 1 mesnevi ve 30 müfred yer almaktadır. Ayrıca, eserin baş kısmına sonradan eklenmiş, kaside 
ve gazel nazım şekilleriyle 17 manzume ve 1 tarih beyti ve yine sonradan sonuna eklenmiş 1 kıta ile 5 
müfred bulunmaktadır. Dîvân yayımlanmıştır (Eren, 2014). 

Sıdkî, âlim ve mutasavvıf bir şairdir ve bu iki yönünü, şiirlerinde ilim ve tasavvufu kaynaştırarak 
dengeli bir şekilde yansıtır. Onun tasavvuf anlayışı, vahdet-i vücut felsefesinden ve Bâtınîlik anlayışından 
uzaktır. Şiirlerinde aşk teması ve dolayısıyla lirizm ön plandadır. Hikmetli söz söylemeye önem verir. İnsan 
ve kâinatta gördüğü hikmetleri ve görünenin ardındaki hakikatleri sık sık dile getirmeye gayret eder. Şair, 
içinde bulunduğu toplumu; dinden imandan uzaklaşma, rüşvet, düzenbazlık, ikiyüzlülük ve cimrilik gibi 
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yönlerden eleştirir. Sıdkî, söylemek istediğini içinden geldiği gibi, zorlamadan aktaran bir şairdir. Renkli bir 
anlatımı vardır, kelime ve mana tekrarlarından kaynaklanan aksaklıklara neredeyse hiç düşmez. (Mehmed 
Sıdkî, Yz. A 646). 

2. İnceleme 
2.1. Nazım Biçimi 
Mersiyelerde nazım biçimi olarak ağırlıkla gazel kullanılmıştır. Bunun dışında kaside ve koşma 

kullanılan diğer nazım biçimlerindendir.  
2.2. Vezin 
Mersiyelerde yüksek oranda aruz vezni tercih edilmiştir. Bunun dışında hece ile yazılan şiirler de 

vardır. Şair, aruzu kullandığı şiirlerinde salt iki aruz kalıbı kullanmıştır. Bunlar aruzun remel bahrinin 
Fâ’ilâtün/Fâ’ilâtün/Fâ’ilâtün/Fâ’ilün kalıbıyla hecez bahrinin Mefâ’îlün/Mefâ’îlün/Mefâ’îlün/Mefâ’îlün 
kalıbıdır. Hece vezniyle yazdığı şiirlerinde ise 11’li ve 8’li hece ölçülerini tercih etmiştir. Şair, vezin 
konusunda başarılı sayılamaz. 

2.3. Kafiye ve Redif 
Şair, kafiye ve redif kullanımı noktasında oldukça başarılıdır. Bu, onun aynı zamanda gazel türünde 

ne denli başarılı olduğunu gösterir bir ipucudur.  
2.4. Dil ve Üslup 
Mersiye türünde yazılmış şiirlerde dil bazen ağdalı üslup da ağır olabilmektedir. Buna rağmen 

şairimizin kullandığı dil oldukça anlaşılır ve üslubu da sadedir. Problem teşkil edecek Arapça ve Farsça 
sözcüklere de rastlanmaz.  

2.5. Muhteva 
Mersiyeler, Şeyh Cemaleddin Efendi adına yazılmıştır. Anlaşıldığı kadarıyla Şeyh Cemaleddin 

Efendi, Derviş Mehmed Sıdkî Efendi’nin şeyhidir. Onu yitirmiş olmanın hüznü ile söylediği mersiyelerde 
başka şahıs ve varlıkların söylemiş olduğu izlenimini uyandırdığı da olmuştur. Ancak mersiyeleri söyleyen 
sadece kendisidir. Fiziksel ve ruhani anlamda şeyhinin ne kadar iyi bir kimse olduğu ve onu yitirmenin 
verdiği acı, mersiyelerin başlıca konusudur. 

Sonuç 
Derviş Mehmed Sıdkî Efendi hakkında kaynaklarda bilgi yoktur. Bilinen tek eseri de Dîvân’ıdır. 

Dîvân’ının haricinde Şeyh Cemaleddin Efendi için yazdığı mersiyeleri havi bir defter de Milli Kütüphane 
Türkçe Yazmalar Kataloğunda kayıtlıdır. Çalışılmamış bu eser, Sıdkî Efendi’nin asarına ilave niteliği 
taşımaktadır. Bu makale ile söz konusu eser, gün yüzüne çıkıyor. 
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METİN 
 Cemāleǿd-dīn Efendiniñ Vefātına ǾĀǿid Merŝiyeler 

1b  Bismiǿllāhiǿr-Raĥmaniǿr-Raĥīm 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Göçdi emr-i irciǾile mürşid-i āgāhımız 

Aġla ey dil baǾdemā çıķsın semāya āhımız 
 2 Sālik-i şerǾ-i Muĥammed lemǾa-i nūr-ı ǾAlī 

Vāķıf-ı sırr-ı ŧarīķat Ǿārif-i biǿllāhımız 
 3 Žulmet-i derd-i hicr ile ķalbimiz mātemdedir 

Ķanġı burcda bilmeyiz şuǾle-nümā ol māhımız 
 4 Cümle iħvān-ı ŧarīķle eyleriz efġān-ı āh 

Ħāne-i aĥzāne tebdīl oldı Ǿişret-gāhımız 
 5 Aġlamaz mı iñlemez mi nāle zār itmezmiyiz 

Ol idi dār-ı fenāda çünki ħayr-ı ħ(v)āhımız 
 6 Ol livāǿüǿl-ĥamdıñ altında bizi maĥşer güni 

Vuślat-ı pāk ile şād it ey ķadīr Allāhımız 
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 7 Śıdķıyā śıdķ-ı ħulūś-ı ķalb ile söyle müdām 
Himmet-i rūĥāni pāki ola sırr-ı āhımız 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ħıżr-ı Ǿālem tek Cemāleǿd-dīn Efendim nā-gehān 

Nūş idip āb-ı ĥayāt-ı bāķiyi oldı nihān 
 2 İftirāķı āteşiyle göñlümüz yanmaķdadır 

ǾArşa çıķdı aġlamaķdan şuǾle-i āh-ı fiġān 
2a 3 Aġlayıp āh eyleye kim dem-be-dem feryād ile 

Ol idi iħvān-ı dīne çünki yār-i mihribān 
 4 Murġ-ı rūĥ-ı enbiyā vü evliyā pervāz ile 

Ŧutmadılar hiçbirisi bu fenāda āşiyān 
 5 Ĥażret-i Loķmān-ı ħāzıķ mevte çāre bulmadı 

El çekip dār-ı fenādan ķıldı terk-i ħānumān 
 6 Āl-i evlād-ı resūl ile berāber bizleri 

Cennetiñle şād-kām it ey cenāb-ı müsteǾān 
 

 7 Ķıl temennī ĥażret-i Mevlāya Śıdķī dāǿimā 
Üstümüzde himmet-i pāki ola tā sāyebān 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Gitdi ĥayfā bu fenādan mürşid-i Ǿālem-penāh 

Ey muĥibbān eyleyelim derd ile efġān-ı āh 
 2 Nesl-i pāki ķuŧb-ı Ǿālem Ĥācı Bektāş-ı Velī 

Ħānedānı ħamse-i āl-i Ǿabā hem ħayr-ı ħ(v)āh 
 3 Aĥmed-i Şeyħ Cemāleǿd-dīn Efendī nām-dār 

Nūş idip cām-ı beķādan gitdi ol devletlü şāh 
 4 Biñ üç yüz ķırķ tārīħinde eyledi terk-i ĥayāt 

Mevt ile buldı ĥayāt-ı bāķi-i bī-iştibāh 
 5 Ĥażret-i Mevlā ġarīķ-i baĥr-ı ġufrānıyla hem 

Ravża-i dāruǿs-selāmı içre iĥsān ide cāh 
 6 Dāder-i pāki Velīyüǿd-dīn yiriniñ cālisi 

Ķıl muǾammer cümle evlādın berāber yā ilāh 
 7 Āl-i evlād-ı resūl-i Kibriyā fevti ile 

Matem itmez mi melekler aġlamaz mı mihr [ü] māh 
 8 Himmet-i rūĥānisiyle söyledim evśāfını 

ǾĀlem-i maǾnāda seyrān eyleyip der-bārgāh 
 9 Āsitān-ı pāk-i ĥünkāra yüzüñ sür Śıdķıyā 

Luŧf ile cürm-i günāhıñ Ǿafv ider ol pādişāh  
2b  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Göçdi sulŧān-ı velāyet śāĥib-i Ǿirfān idi 

Cā-nişīn-i ķuŧb-ı Ǿālem melceǿ-i devrān idi 
 2 Ħ(v)āce-i Ǿilm-i ledunnī sālik-i şerǾ-i şerīf 

Vāķıf-ı sırr-ı ŧarīķat vāśıl-ı Yezdān idi 
 3 Ĥüsn-i pākin seyr iden bīmār olurdı şād-kām 

İşigi dārüǿş-şifā hem kendisi Loķmān idi 
 4 Kān-ı elŧāf-ı mürüvvet maǾden-i cūd [u] kerem 

Hem mübārek nuśĥ [u] pendi derdlere dermān idi 
 5 ŞuǾle-i ħūrşīd-i Ǿālem ŧalǾat-ı māh-ı münīr 

Heykeli miŝl-i melāǿik heybeti arslan idi 
 6 Nuŧķ-ı pāki ŧaşa teǿŝīr eyler idi bī-gümān 

Server-i taħt-ı melāĥat laǾl-i dür-efşān idi 
 7 Ķalb-i müǿmīn KaǾbedür didi resūl-i Kibriyā 

Śadr-ı pāk-i Ǿālīsinde ĥükm iden Raĥmān idi 
 8 Zülfi sünbül hem benefşe gerdeni gül müşk-nāb 

Kākül-i mānend-i şebbū śaçları reyĥān idi 
 9 Ĥavż-ı Kevserle dehānı çeşme-i āb-ı ĥayāt 

Lebleri laǾl-i güninden gözleri mestān idi 
 10 Ruħları cennātu Ǿadnin bāġçe-i dāruǿs-selām 

Ķāmet-i serv-i ħırāmānın gören ĥayrān idi 
 11 Görinirdi yüzlerinde nūr-ı āŝār-ı sücūd 

Cebhe-i pākinde mesŧūr sūre-i Ǿİmrān idi 
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 12 Müşk-i Ǿanberle muħammer ħāk-i cismi ser-be-ser 
Āb-ı ĥikmetle muŧahhar ķalbi müsteĥsān idi 

 13 Ħāk-i pāyın pūs idenler olur idi feyz-yāb 
Çün kelāmı dürr-i nābı maǾni-i Ķurǿān idi 

 14 Ġonce tek bir beşāşetle şād iderdi Ǿāşıķīn1 
Źevķ-i vaśl-ı pāk-i Ĥaķķla dāǿimā ħandān idi 

 15 Pertev-i şevk-i mecāli ışıdırdı Ǿālemi 
Śanki şehr-i Mıśr içinde Yūsuf-ı KenǾān idi 

 16 Lā fetā illā ǾAlī lā seyfa illā Züǿl-fikār 
İşbu nuŧķ-ı pāk-i Ĥaķķa ķaşları bürhān idi 

3a 17 Pāy-ı taħt-ı bāb-ı Ǿālī[yi] temāşā eyledi 
Ol vaķit kim ol şehirde niçe gün mihmān idi 

 18 ǾAsr-ı pākinde olupdur münhezim aǾdā-yı dīn 
Bir eli tīġ-ı celādet bir eli ķalķān idi 

 19 Çifte sancāġ-ı şerīfle Ǿazm-i dāruǿl-ĥarb idip 
Cānını bu dīn yolında niyyeti ķurbān idi 

 20 Merd-i kāmil nesl-i Ĥaydar şīr-i Ĥaķķ düldül-süvār 
Cedd-i pāki gibi ol da bir şeh-i merdān idi 

 21 Biñ iki yüz hem daħi yetmiş ŧoķuzda tāriħi 
Tevlīd ile yüzlerinde nūr-ı Ĥaķķ lemǾān idi 

 22 Nūş idip cām-ı beķāyı bu biñ üç yüz ķırķda āh 
Vuślat-ı cānāna vāśıl oldı çünki cān idi 

 23 Śıdķıyā evśāf-ı pākin idemezsin şiǾr ile 
Ħalķ-ı Ǿālem içre çünki miŝli yoķ sulŧān idi 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Nūş idip cām-ı ecelden gitdi ol sulŧānımız 

BaǾdemā çıķsın semāya āh ile efġānımız 
 2 Mürşid-i kāmil Cemāleǿd-dīn Efendī nūr-ı Ĥaķķ 

Nesl-i pāki ķuŧb-ı Ǿālem melceǿ-i devranımız 
 3 Aġlayıban āh-ı efġān eyleyelim śubĥ [u] şām 

Hüzn-i endūh-ı elemle ey bizim iħvānımız 
 4 Bir Ǿalev düşdi ŧutuşdı maĥva yüz ŧutmaķdadır 

ŞuǾle-i nār-ı hicirden külbe-i aĥzānımız 
 5 Śubĥa dek feryād u nāle gündüzin bin derd ile 

Terk-i ħ(v)āb-ı ġaflet itdi çeşm-i ħūn-efşānımız 
 6 Ravża-i ħuld-ı berīniñde berāber bizleri 

Ķıl müşerref vuślat ile ey ġanī Yezdānımız 
 7 Ġayr-i mümkin baǾdehu gülmek fenāda Śıdķıyā 

Leşker-i ĥüzn-i felāket ķapladı her yanımız 
 
 
 

3b  Ķoşma 
  11’li Hece Ölçüsü 
 1 Göçdi Cemāleǿd-dīn şāh-ı cihānım 

Ħayāl[i] göñlümde mihmanım idi 
Bülbül gibi artmaķdadır fiġānım 
Açılmış bir gül-i ħandānım idi 

 2 ŞerīǾat şehrinde ķavlinde śādıķ 
Ŧarīķat ehline yār-i muvāfıķ 
Ǿİlm-i ŧabābetde Loķmān-ı ħāzıķ 
Her türlü derdime dermānım idi 

 3 Sülāle-i pāk-i Āl-i Muĥammed 
Elinde parlardı nūr-ı müǿebbed 
Melālet-i māsivān u mücerred 
Şeyħ-i kāmil ķuŧb-ı devrānım idi 

 4 Çifte sancāġ-ı şerīfle pāk-i źāt 
Dīn vaŧan yolında eyledi ŝebāt 

                                                            
1 Vezin aksamaktadır. 
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Eylerdi pend ile ĥall-i müşkilāt 
Dest-gīrim dāruǿl-emānım idi 

 5 Sefīl Śıdķī aġlamaķda ķanayım 
Medĥ [ü] ŝenāsından hiç usanmayım 
Naśıl āh itmeyim naśıl yanmayım 
Velīyüǿn-niǾmetim sulŧānım idi 

  11’li Hece Ölçüsü 
 1 Vefātınıñ on ikinci gicesi 

Cemāli pākini gördüm uyandım 
Maķām-ı meǿvāsı cennet bāġçesi 
Ħāk-i pāya yüzüm sürdüm uyandım 

 2 Bir ķapı açıldı girdim ĥużūra 
Efendim sulŧānım ķalma ķuśūra 
Mübārek yüzleri ġarķ olmış nūra 
Hemān divanına ŧurdum uyandım 

 3 Şeyħim Cemāleǿd-dīn kendi postunda 
Oturmışdı seccadesi üstünde 
Gökden inen yeşil fermān destinde 
Sīnemi meydāna serdim uyandım 

 4 Aldım āb-destimi itdim iķāmet 
Nažar-ı pāk ile kıldım işāret 
İndirdim başımı okudu āyet 
Böyle bir maǾnāya irdim uyandım 

 5 Śıdķıyā baķ şu sīnemiñ çākine 
Yüz sürelim işiginiñ ħākine 
Seyrān eyler iken ĥüsn-i pākine 
Yüregime dāġlar urdum uyandım 
 

  Ve lehu Eyżān 
  11’li Hece Ölçüsü 
 1 Medīne şehrine düşdi bir fiġān 

Seyyid Cemāleǿd-dīn sulŧān göçince 
Aġladı beytuǿllāh śarśıldı cihān 
Seyyid Cemāleǿd-dīn sulŧān göçince 

4a 2 Kerbelā çölinde şāh-ı şehīdān 
Anlar birbiriyle yār-ı mihribān 
Ķaralar bağladı ehl-i āsumān 
Seyyid Cemāleǿd-dīn sulŧān göçince 

 3 Necef şehrindeki erler uyandı 
Dür Denizi al ķanlara boyandı 
Āh-ı efġānımız Ǿarşa ŧayandı 
Seyyid Cemāleǿd-dīn sulŧān göçince 

 4 Aġ cennetiñ ķumruları ötüşdi 
Ħāś bāġçeniñ bülbülleri ŧutuşdı 
Ħızır Nebī ĥażır oldı yetişdi 
Seyyid Cemāleǿd-dīn sulŧān göçince 

 5 Ķıldı namazını ġāǿib erleri 
Düzüldiler baĥr-ı vaĥdet dürleri 
Feryāda başladı beher birleri 
Seyyid Cemāleǿd-dīn sulŧān göçince 

 6 Ŧūb āyīn bāġına düşdi āteşler 
Ötmedi bülbüller lāl oldı ķuşlar 
Aķdı gözümüzden ķan ile yaşlar 
Seyyid Cemāleǿd-dīn sulŧān göçince 

 7 Üçler ķapısından içeri girdi 
Ķırķlar meydānına selamın virdi 
Ecdādları cümle ķıyāma ŧurdı 
Seyyid Cemāleǿd-dīn sulŧān göçince 

 8 Sekiz cennet ķapıları açıldı 
Ĥulle kumaşından libās biçildi 
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Raĥmet deryāsından śular śaçıldı 
Seyyid Cemāleǿd-dīn sulŧān göçince 

 9 Geldi şeh-zādeler ĥużūra girdi 
Vaśiyyet eyledi fermānın virdi 
Eś-śalāt eś-śalāt didi buyurdı 
Seyyid Cemāleǿd-dīn sulŧān göçince 

4b 10 Şems [ü] ķamer gibi ŧoġdı ŧolandı 
Servi ağacından tābūt yonuldı 
Sīneler biñ üç yüz ķırķa ķonuldı 
Seyyid Cemāleǿd-dīn sulŧān göçince 

 11 Śıdķıyā çeşmimiñ yaşı çaġladı 
Nār-ı hicrān sinemizi ŧaġladı 
Ĥācı Bektāş Balım Sulŧān aġladı 
Seyyid Cemāleǿd-dīn sulŧān göçince 

  11’li Hece Ölçüsü 
 1 Sulŧān Seyyid Cemāl dünyādan göçdi 

Āh eyledi Ǿarş-ı Raĥmān aġladı 
Rıżvān sekiz cennet ķapısın açdı 
Vildān ile ĥūri ġılmān aġladı 

 2 ŞerīǾat şehrinde şems [ü] māhımız 
Ŧarīķat taħtında pādişāhımız 
ǾArşa çıķdı feryād ile āhımız 
Müǿmīn müslim ehl-i īmān aġladı 

 3 Aġlar şeh-zādeler ol meh-pāreler 
Sızılaşır sinemizde yāreler 
Gökdeki melekler giydi ķaralar 
İns ile cīn kevn [ü] mekān aġladı 

 4 Nesl-i Balım Sulŧān cennet civānı 
Bu idi cihānın śāĥib-zamānı 
Tazelendi ehl-i beytiñ fiġānı 
Velīyüǿd-dīn Ħürrem Sulŧān aġladı 

 5 Biñ üç yüz ķırķ oldı tārīħ yazıldı 
Çeşmimizden ķanlı yaşlar süzildi 
Ecdādları baş ucına düzüldi 
On iki imām şāh-ı merdān aġladı 

 6 Ĥüküm büyük yirden Ĥaķķıñdır fermān 
Bāķīlere śaġlıķ eylesin iĥsān 
Çoķ gezdi cihānı ĥażret-i Loķmān 
Bulmadı bu derde dermān aġladı 

5a 7 Śıdķıyā isteriz Ĥaķķdan hidāyet 
İki cihān serverinden şefāǾat 
Fāŧımatüǿz-Zehrā şefīǾüǿl-ümmet 
Ĥācı Bektāş ķuŧb-ı devrān aġladı 

  11’li Hece Ölçüsü 
 1 Efendim sulŧānım şāh-ı cihānım 

Cemāl-i pākiñi göremez oldum 
Gice gündüz artmaķdadır fiġānım 
Cemāl-i pākiñi göremez oldum 
Karārım ķalmadı ŧuramaz oldum 

 2 Bu biñ üç yüz ķırķa ķondı seneler 
Nār-ı hicrānıñla yandı sīneler 
Ķan aġladı şāh-zādeler analar 
Cemāl-i pākiñi göremez oldum 
Karārım ķalmadı ŧuramaz oldum 

 3 Ĥażret ĥavlūsına ķondı cenāze 
Ġāǿib erenleri ŧurdı namāza 
Dervīşler āh itdi indi niyāza 
Cemāl-i pākiñi göremez oldum 
Karārım ķalmadı ŧuramaz oldum 

 4 Ķırķlar meydānında erler uyandı 
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Ķırķ budaķ ŧutuşdı şemǾalar yandı 
MaǾśūmlarıñ āhı Ǿarşa ŧayandı 
Cemāl-i pākiñi göremez oldum 
Karārım ķalmadı ŧuramaz oldum 

5b 5 Yasa girdi ħāś bāġçeniñ ķuşları 
Ķana döndi ŧopraġ ile ŧaşları 
Ŧurmaz aķar gözlerimiñ yaşları 
Cemāl-i pākiñi göremez oldum 
Karārım ķalmadı ŧuramaz oldum 

 6 Arslan aġzı āh eyledi çaġladı 
Āb-ı zemzem sīnesini ŧaġladı 
Aġopkār hem çille-ħāne aġladı 
Cemāl-i pākiñi göremez oldum 
Karārım ķalmadı ŧuramaz oldum 

 7 Bir ay gördüm ŧoġmış hilālden ince 
İnşāallah bu düşüm gençlerden gence 
Sen olmışdın gönlümüzde eglence 
Cemāl-i pākiñi göremez oldum 
Karārım ķalmadı ŧuramaz oldum 

 8 Bu Śıdķī bī-çāre ķapıñda ķuldur 
ǾAfv it günāhımı āśānıñ boldur 
SāǾatim gün geçer her günüm yıldır 
Cemāl-i pākiñi göremez oldum 
Karārım ķalmadı ŧuramaz oldum 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Bülbül idim bu cihānda gülsitānım var idi 

Ŧūŧiveş seyr eyler idim būsitānım var idi 
 2 Olmış idim tā ezelden bülbül-i āşüftesi 

Ruħları gül kākül-i Ǿanber feşānım var idi 
 3 Eyler idi seyr ile bu ķalbime baħş-ı ĥayāt 

Zülfi sünbül ķāmeti serv-i revānım var idi 
 4 Çün yitirdim firkatiyle ağlarım leyl [ü] nehār 

YaǾķūb idim Yūsuf-ı devr-i zamanım var idi 
6a 5 Zīr-i fermānına girmişdi ķamu ħalķ-ı cihān 

Dergeh-i Ǿālem-penāhda ĥükmrānım var idi 
 6 Esdi bir bād-ı muħālif dökdi berg [ü] bārını 

Göñlümün eglencesi bir nev-fidānım var idi 
 7 Ķoydı ĥayfā Śıdķı-i bī-çāresin biñ derd ile 

Gitdi yār-ı nāzeninim mihribānım var idi 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 ǾArż-ı ĥālim var kerem ķıl luŧf idip ŧur ey śabā 

Göçdi bir serv-i śanavber yüzleri nūr ey śabā 
 2 Merķad-i dārüǿs-selāmın ķıl ziyāret āh ile 

Pūs idip tābūt-ı pākin yüzlerin sür ey śabā 
 3 İtme ifşā rāz-ı ķalbiñ ġayrı bir ferde śaķın 

Gir ĥużūr-ı Ǿālisine yüz-be-yüz gör ey śabā 
 4 Bir daħi sür yüzleriñi bende-gānından için 

Dergeh-i Mevlāda saǾyıñ ola meşkûr ey śabā 
 5 Ol ĥużūr-ı maǾnevīsin gösteriben Ǿayn ile 

Śıdķı-i bī-çāresini eyle mesrūr ey śabā 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Başlayalım gel seniñle āh [u] zāre bülbülüm 

Sen gül-i ħandāna āh it ben de yāre bülbülüm 
 2 Tīġ-ı hicrān eylemişdir dest-i devrān ile çün 

Yüregimi şerĥa şerĥa pāre pāre bülbülüm 
 3 İdemez buña tedāvī olsa Loķmān-ı ħāzıķ 

Açılıpdır tā cigerden çünki yāre bülbülüm 
 4 Sūziş-i nāl-i firāķı yandırıp bu Ǿālemi 

İşidilmesin ĥavādiŝ her diyāra bülbülüm 
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 5 Terk-i cān oldıġın bildim vuślat-ı cānāne yol2 
Meǿmūl itmem ben bu derde ġayr-ı çāre bülbülüm 

 6 Vuślat-ı Ǿıydında ķurbān eyleyem bu cānımı 
Ĥaķķ mülāķat eyler ise ol civāra bülbülüm 

6b 7 Ketm-i Ǿaşķa yoķ mecāli Śıdķı-i bī-çāreniñ  
Āh-ı efġān eyleyelim āşikāre bülbülüm 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Aġlamaz mı derd ile cāna senden ayrılan 

ŞemǾa tek yanmaz mı yā pervāne senden ayrılan 
 2 Dem-be-dem feryād ile āh itdigim Ǿayb itmeñiz 

Aġlamaz mı sızlamaz mı ħāna senden ayrılan 
 3 Meǿkelīni meşrebiniñ leźźetinden el çekip 

Ħ(v)āba varmaz meclis-i rindāne senden ayrılan 
 4 Śavt-ı nāy [u] sanŧūr ile olmaz tesellī āh ider3 

Ruħları gül gözleri mestāne senden ayrılan 
 5 Kāse kāse nūş ider ħūn-ı cigerden dem-be-dem 

LaǾl-i sükker dişleri dür-dāne senden ayrılan 
 6 Gice gündüz reh-güźārın nāle-i efġān ile 

Gözlemez mi Ǿāşıķ-ı dīvāne senden ayrılan 
 7 Acımaz mı iñlemez mi yüreginden Śıdķıyā 

Bī-ķarār olmaz mı yā pervāne senden ayrılan 
 
 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Gül-şen-i vuślatda yāriñ bülbül-i ĥayrān idim 

Seyr-i ĥüsn-i pāki ile hem dil-i şādān idim 
 2 Esdi bir bād-ı muħālif eyledi maĥv-ı fena 

Ķurmuş idim āşiyānım anda ben iskân idim 
 3 Var idi bir pādişāhım sāye-i Ǿadlinde hem 

Lā-teħaf seyr eyler idim bir ulu kerbān idim 
 4 Leşker-i endūh-ı ġam çapdı metāǾım nā-gehān 

Taħt-gāh-ı çevresinde tacir-i devrān idim 
 5 Eyledi çoķ taǾlīm-i dīn Śıdķı-i nā-çārına 

Āsitāne geldigimde bī-baśar nādān idim 
7a  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ħānumānın terk idiben sākin-i śahrā olan 

Cān [u] ser ķaydın çeker mi Ǿāşıķ-ı Leylā olan 
 2 Cīfeye ķılmaz muĥabbet eylemez endūh-ı ġam 

Bekleyiben ol ķanāǾat Ķāfını ǾAnķā olan 
 3 Dem-be-dem feryād [u] nāle eylemez mi derd ile 

Ķalbiniñ her kūşesinde āteş-i sevdā olan 
 4 Var idi bir şeyħ-i kāmil mürşid-i Ǿālem-penāh 

Tārik-i dünyā vü Ǿuķbā vāśıl-ı Mevlā olan 
 5 Cā-nişīn-i ķuŧb-ı Ǿālem Ĥācı Bektāş-ı Velī 

Ķıble-gāh-ı ehl-i īmān KaǾbe-i Ǿulyā olan 
 6 ǾAvdet itmez bu cihāna māl [ü] cāhın terk ile 

Dār-ı uħrāda mekānı cennet-i aǾlā olan 
 7 Śıdķı-i bī-çāreniñ feryādını Ǿayb itmeñiz 

Āh-ı efġān eylemez mi bülbül-i şeydā olan 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Āb-ı çeşmim berg-i müjgânımda śanki jāledir 

Sīnem üzre dāġ-ı firķat Ǿayn-ı bāġ-ı laledir 
 2 Göñlümüñ feryādını ŧaǾn itmeyeñ çün yāriniñ 

Gülşen-i vaślından ayrı Ǿandelīb-i valedir 
 3 MaǾni-i şiǾrime ķıymet biçemez her nā-ķābil 

Dürr-i pāk-i ħūn-ı dīde çün mücevher ŧāledir 
 4 Himmet-i rūĥānisiyle söyledim ol şeyħimiñ 

                                                            
2 Vezin aksamaktadır. 
3 Vezin aksamaktadır. 
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Yādigār iħvān-ı dīne işte bir risaledir 
 5 İştiġāli Śıdķı-i bī-çāreniñ YaǾķūb-miŝāl 

Ĥüzn-i endūh-ı elemle gice gündüz naledir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Gitdi sulŧān-ı cihānım el-firāķ āh el-firāķ 

Artdı feryād-ı fiġānım el-firāķ āh el-firāķ 
 2 Yüregimde oldı peydā āteş-i hicrān-ı yār 

Yandı bu cism ile cānım el-firāķ āh el-firāķ 
7b 3 Terk-i ħ(v)āb itdi ħayāl-i  vuślat-ı pāki ile 

Çeşm-i āb-ı ħūn-feşānım el-firāķ āh el-firāķ 
 4 Gitdi ol Şeyħim Cemāleǿd-dīn Efendim nā-gehān 

Aldı devrān sāyebānım el-firāķ āh el-firāķ 
 5 Gül-şen-i vaślından ayrı bülbül-i şeydā gibi 

Söylesin her dem lisānım el-firāķ āh el-firāķ 
 6 Süreyim yüz āsitān-ı devletine aġlayı 

Terk ile bu ħāmumānım el-firāķ āh el-firāķ 
 7 Şād [u] ħandān olmayam dünyāda Śıdķī baǾdemā 

Āh ile geçsin zamānım el-firāķ āh el-firāķ 
8a  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 MaǾśūmesi elde şemǾa vālide sulŧān ile 

Giceler tā śubĥ olınca nāle-i efġān ile 
 2 Gāh geliben gāh giderdi nerdibānıñ başına 

Gitmedi ħ(v)āb-gāhına dīde-i giryān ile 
 3 Söyler idi n’oldı gelmez pādişāhım ķandadır 

Yoħsa eyler mi muĥabbet bir Ǿazīz mihmān ile 
 4 Üç gün oldı gözlerim yollarda ķaldı gelmedi 

Ellerimi yaķdı mūmlar āteş-i sūzān ile 
 5 Ol ayaġı baśdıġı yirler gözüme tūtiyā 

Urayım gögsüme neşter cānımı ķurbān ile 
 6 Hem daħi maǾśūmum aġlar seyr idip her cānibi 

Ol mübārek beşikde çeşm-i ħūn-efşān ile 
 7 Hā gelir diyü bakardı nerdibāna aġlayı 

Gözi yaşlı baġrı başlı yüregi al ķan ile 
 8 Olmadı hīçbir ħaber çoķ gözledi bir kimseden 

Bir de döndi yüzlerin bād-ı śabāya cān ile 
  Zevce-i Pākīzesi Lisānından 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ey śabā gel bir ħaber vir nev-fidānım ķandadır 

Nūr-ı çeşmim şāh-ı ķalbim tende cānım ķandadır 
 2 Bülbül-i āşüftesiyim eylerem feryād [u] āh 

Yüzleri gül kākül-i Ǿanber-feşānım ķandadır 
8b 3 Bī-ķarār oldum mecālim ķalmadı yol gözlerim 

Pādişāhım nāzeninim kāmrānım ķandadır 
 4 İftirāķı āteşiyle yandı maĥv oldı tenim 

Söyle Mevlāyı severseñ Ǿālī-şānım ķandadır 
 5 Biñ gün oldı bir daķīķam eylerim zār-ı fiġān 

Melceǿ-i Ǿālem-penāhım sāyebānım ķandadır 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Söylemedi ol daħi āh eyleyip āvāz ile 

Döndi yönin dergeh-i Ǿālem-penāha nāz ile 
 2 Gözlerinden luǿluǿ-i ħūn-ābını ķıldı niŝār 

Ol ħulūs-i pākizesin ĥażrete ibrāz ile 
 3 Elde şemǾa sīnesinde hem daħi maǾśūmesi 

ǾArş-ı iħlāś eylediler bir bölük hem-rāzile 
 4 Vaślına ķıldı mülāķī bir nidā geldi nihān 

Ĥażret-i Mevlā velīsin cümleden mümtāz ile 
 5 ǾĀlem-i maǾnīde çünki CaǾfer-i Ŧayyār idi 

Cennet-i dīdār-ı Ĥaķķa uçdı ol pervāz ile 
  Hemşīresi 
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  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Hemşīre-i pākīzesi hem daħi feryād ile 

Gözlerinden dökdi yaşlar nāleler inşād ile 
 2 Pāy-ı pāk-i KaǾbesin pūs eyleyiben aġlayı 

Nevĥalar ķıldı mübārek işbu şiǾr-i yād ile 
 3 İftirāķıñ āteşine yoķ mecālim al götür 

Hemşīre-i bī-ķarārıñ luŧf idip imdād ile 
 4 Senden ayrı istemem dār-ı fenayı baǾdemā 

Vurayım sīneme dāġlar dilde Ǿaşķ bünyād ile 
 5 Çıķayım ħalķ arasından terk-i ħānumān idip 

Olayım śaĥrā-nişīn Mecnūn ile Ferhād ile 
9a  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Bir de döndi yüzlerin dergāha ķıldı Ǿarż-ı ĥāl 

Bāb-ı āśānıñı kıldım ey cenāb-ı Züǿl-Celāl 
 2 Yār-ı mihribānımı aldı beni ķoydı melūl 

Yā ilāhī hikmetinden idemez kimse suǿāl 
 3 Vireyim bu cānımı cānānıma irgür daħi 

Ķalmadı dilde taĥammül olmışım çün bī-mecāl 
 4 Āh-ı efġān eyleyeyim baġlayıban ķaralar 

Şād [u] ħandān olmaġıma ġayr[ı] yoķdur ihtimal 
 5 Ey benim dāruǿl-emānım dest-gīrim dāderim 

Al berāber cānımı sen ķoyma böyle pāymāl 
  Birāderi Velīyüǿd-dīn Gitdi 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Dāder-i pāk-i Velīyüǿd-dīn Efendim ol zamān 

Yüzlerin yüzine sürüp eyledi āh-ı fiġān 
 2 Didi ķardaşım Ǿazīzim yār-ı mihribānım āh 

Bir tekellüm eyle tā ki ola ķalbim şādumān 
 3 Pāy-ı pākin pūs idiben çeşm-i ĥūn-efşān ile 

İş bu şiǾriñ mefhūmını söyledi ol nā-gehān 
 4 Bilmezim yā niçe olur ĥālimiz aǾdā ile 

Ey birader sen idiñ çün üstümüzde sayeban 
 5 Eyler idiñ çün beşāşetle tekellüm her zamān 

Söylerim yā söylemezsin n’oldı ey şāh-ı cihān 
  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Söylemedi döndi yönin ĥażret-i ħünkāra āh 

ǾArż-ı ĥālin şöyle yazdı ol ġanī settāra āh 
 2 Yā ilāhī n’eylediñ ol yār-i mihribānımı 

Tīġ-ı hicrānī açıpdır sīnemizde yāre āh 
 3 İdemez bu derde çāre olsa Loķmān Ĥekīm 

Olmaz ise gerçi senden derdimize çāre āh 
9b 4 Gül-şen-i vaślından ayrı bülbül-i şeydā gibi 

İftirāķı āteşiyle düşmişem biñ zāra āh 
 5 Ol livāuǿl-ĥamdıñ altında bizi yā Rabbenā 

Ķıl mülāķat luŧf [u] iĥsān eyleyip dīdāra āh 
  Duħter-i Pākīzesi 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Duħter-i Ǿiśmet penāhī pākīze bir dānesi 

Āh-ı efġān eyle geldi ĥüsnünüñ divanesi 
 2 Pāy-ı pāk-i KaǾbesin pūs eyleyip biñ āh ile 

Hā dökilir gözlerinden lūǿlū-i dür-dānesi 
 3 ǾŪd gibi yanar ŧutuşur Ǿanber-i gīsūları 

Çeşme-i ħūn-āba dönmiş gözleri mestānesi 
 4 Söyledigim işidirdiñ Ǿālem-i şevķiñ ile 

ŞemǾa-i dīdār-ı pākin ben idim pervanesi 
 5 Aġlamaz mı iñlemez mi nāle zār itmez mi yā 
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Gül-şeninden ayrılınca bülbül-i ĥayrānesi 
 6 İşbu eşǾārıñ meǿālin başladı söylemege 

Gördi kim yoķdur ķarārı yüklenir bār-ħānesi 
  ŞiǾir 
  11’li Hece Ölçüsü 
 1 Yüklendi bār-ħāne çekildi atlar 

Tīz gel aġam tīz gel ben dayanamam 
Yüridi ķaŧarlar ķalķdı ķısmetler 
Tīz gel aġam tīz gel ben dayanamam 
Aġañ gelir dirler hīç inanamam 

 2 Bülbül-i şeydā kim ey gül-i ġonca 
Ķarārım ķalır mı yā sen gidince 
Sen olmışdıñ bu göñlümde eglence 
Tīz gel aġam tīz gel ben dayanamam 
Aġañ gelir dirler hīç inanamam 

10a 3 Bülbüllerin ķafesinde ötüşür 
Ķumrularıñ birbirine ķatışır 
Nār-ı firķatiñle sīnem ŧutuşur 
Tīz gel aġam tīz gel ben dayanamam 
Aġañ gelir dirler hīç inanamam 

 4 Tāzelendi sīnemizde yāreler 
Çıķarıp ağları giyem ķaralar 
Sen gidince melūl ķalır buralar 
Tīz gel aġam tīz gel ben dayanamam 
Aġañ gelir dirler hīç inanamam 
 

 5 Gül-şāh gibi śararıban śolayım 
Leylā gibi Mecnūnumı bulayım 
Şīrīn gibi neşter vurup öleyim 
Tīz gel aġam tīz gel ben dayanamam 
Aġañ gelir dirler hīç inanamam 

  Ĥamduǿllāh Efendī 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Geldi Ĥamduǿllāh Efendī gözlerinde yaş ile 

Eyledi pūs ħāk-i pāyın cümleten ķardaş ile 
 2 Söylediğim oldı peydā yandırır bu Ǿālemi 

Sīnemizde nār-ı hicrān cümle derde baş ile 
 3 Ĥażret-i Mevlā müyesser eylesin ĥayr-ı cemīl 

Olamaz kimse müdāfiǾ naķş iden naķķāş ile 
 4 Eyleyip çoķ ħūn-feşānlıķ Ǿāşıķ-ı āşüftesi 

Sīne-i pākini dökdi ħāk ile hem ŧaş ile 
 5 Söyledi hem işbu şiǾri baǾdemā feryād idip 

Ķuŧb-ı Ǿālem şeyħ-i kāmil ĥazret-i Bektāş ile 
  ŞiǾir 

10b  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ĥazret-i Mevlā ġarīķ-i baĥr-ı ġufrān eylesin 

Menzil-i meǿvāsını hem bāġ-ı rıżvān eylesin 
 2 Cümle muhibbānı ile ol śırāŧın zaĥmetin 

Yāver [ü] yardımı ile şöyle āsān eylesin 
 3 Ol livāuǿl-ĥamdıñ altında daħi elŧāf ile 

Ĥüccet-i ħuld-ı berīni aña iĥsān eylesin 
 4 Cümle peyġamberler ile hem daħi maĥşūr olup 

Murġ-ı rūĥı cennet-i aǾlāyı seyrān eylesin 
 5 Ķalbimize luŧfen iĥsān eyleyip śabr-ı cemīl 

Ĥażret-i şāh-ı velāyet derde dermān eylesin 
  Ĥüseyin Fevzī Efendī 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
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 1 Ol Ĥüseynī Fevzi geldi yüz biñ āh ile4 
Nāle-i zār eyledi çoķ bir bölük hem-rāh ile 

 2 Ķandadır sulŧān-ı Ǿālem söyle ger Allāh için 
İbtidā ĥüsn-i mülāķat eyleyem ol şāh ile 

 3 KaǾbe-i vaśl-ı ŧavāfın eyleyiben bā-śafā 
Süreyim yüz āsitāne ĥasbeten liǿllāh ile 

 4 Yir yüzinde ehl-i īmān bağladı hep ķaralar 
TaǾziye için semādan indi güneş māh ile 

 5 Bir nidā geldi semādan ağlayıp āh eyleme 
Ol mülāķat eylemişdir çün viśāluǿllāh ile 
 

 6 İşidince bu nidāyı āh-ı efġān eyledi 
Cān ile yandı ŧutuşdı işbu şiǾri söyledi5 

  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Söyleyiñ dostlar mürüvvet maǾdeni kānım ķanı 

Süreyim yüz ħāk-i pāya bāb-ı iĥsānım ķanı 
 2 Merķad-i pākin ziyāret eyleyem biñ derd ile 

Pādişāhım ķıble-gāhım nūr-ı Yezdānım ķanı 
11a 3 SürǾat-i tām eyleyip geldim cemālin görmege 

On sekiz biñ Ǿālem içre ķuŧb-ı devrānım ķanı 
 4 Zīr-i ĥükm-i Ǿālisinde bende-i fermān idim 

Śāĥib-i cūd [u] leŧāfet şāh-ı merdānım ķanı 
 5 Gülmeyem dār-ı fenāda baǾdemā efġān ile 

Bülbül-i şeydāsıyım ol bāġ-ı gül-şānım ķanı 
  MaǾśūme 
  MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 
 1 Yitirdim n’eyleyim cānānımı bir cān ile ķaldım 

Mecālim ķalmadı tende çeşm-i giryān ile ķaldım 
 2 ǾUyūn-ı ħūn-feşānımla lāle-zār oldı bu sīnem 

Viśāl-i pākinden ayrı dāġ-ı hicrān ile ķaldım 
 3 Pederi Ǿāli Ǿažamet penāhıñ var idi dirler 

Cemālin görmedim bir kez dil-i ĥayrān ile ķaldım 
 4 Mecālim ķalmadı tende ķancaru gitdigin bilmem6 

Dem-ā-dem aġlarım ancaķ yüregim ķan ile ķaldım 
 5 Dehān-ı ġonce-i pākin müyesser olmadı görmek 

Hezār bī-ķarārāsā āh-ı efġān ile ķaldım7 
 6 Ķapandı çeşme-i āb-ı ĥayātım n’eyleyim bilmem 

Yanar cānım śusızlıķdan nār-ı sūzān ile ķaldım 
 7 Kesildi tāb-ı ŧāķātım şīr-i nāħirde maǾśūmem 

Śarardı gül gibi māder-i ħuşk pistān ile ķaldım 
 8 Yeşīme bir ŧıfl-ı mehdim Ǿaceb ben n’eyleyim böyle 

Pederi YaǾķūbum gitdi beytüǿl-aĥzān ile ķaldım8 
 9 Ħayāl-i gül-şen-i ĥüsni bī-ķarār eyledi göñlüm 

Taĥammül idemem bülbül gibi nālān ile ķaldım 
 10 Ŧabībim gelmedi hīç başım üzre śormadı ĥālim 

Döküben sīnemi yāre ķılan peykān ile ķaldım 
 
 
 

11b  Muśŧafā Nācī Efendī 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Muśŧafā-yı Nācī geldi şöyle bir nālān ile 

Sīnesinde dāġ-ı firķat gözleri al ķan ile 
                                                            
4 Vezin aksamaktadır. 
5 Kafiye uyumsuzdur. 
6 Vezin aksamaktadır. 
7 Vezin aksamaktadır. 
8 Vezin aksamaktadır. 



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 12        Sayı: 62       Yıl: 2019  

The Journal of International Social Research 
Volume: 12        Issue: 62     Year: 2019     

 

- 48 - 
 

 2 Āsitān-ı pākini pūs eyleyiben baǾdemā 
Ħāk-i pāy-ı KaǾbesine sürdi yüzler cān ile 

 3 Söyledi gel bir tekellüm birle şād it ķalbimi 
Cūd [u] eltāf [u] Ǿināyet eyleyip iĥsān ile 

 4 Bāġçe-i ĥüsnüñ ķapısın ķıl güşāde luŧf idip 
Yāre-i hicrānıma em derdime dermān ile 

 5 BaǾdemā dār-ı fenāda şād [u] ħandān olmayam 
İftirāķıñ āteşin bu göñlüme mihmān ile 

 6 Ĥażret-i Mevlāya döndi yüzlerini aġlayı 
Söyledi śoñra bu şiǾri āh ile efġān ile 

  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Göñlümüñ taħtında şahım mīr-i fermānım idiñ 

Zīr-i fermānıñda idim çünki sulŧānım idiñ  
 2 Gül-şen-i ĥüsnüñ temāşāsıyla şād-kām idim 

Bülbül-i şeydā idim sen ġonce-ħandānım idiñ 
 3 Yāre-i hicrān-ı vaślıñ olamaz merhem-pezīr 

Sen idiñ Loķmān-ı ħāzıķ derde dermānım idiñ 
 4 Āsitān-ı devletiñde Ǿabd-ı fermān-ber idim 

Vāli-i mülk-i velāyet şāh-ı merdānım idiñ 
 5 Sāye-i ĥıśn-ı ĥimāyeñ olmış idi mültecām 

Melce-i Ǿālem-penāhım maǾdelet-kānım idiñ 
  ǾAlī Hādī Efendī 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Geldi bir de Hādi Sulŧān śāĥib-i ĥısl-ı cemāl 

Hādi-i rāh-ı ĥaķīķat nūr-ı źāt-ı Züǿl-Celāl 
12a 2 Eyleyip çoķ ħūn-feşānlıķ nāle-i feryād-ı āh 

Āb-ı çeşm-i pāki ile yazdı Ĥaķķa Ǿarż-ı ĥāl 
 3 Ķalbimiñ şād [u] sürūrın n’eyledin yā Rabbenā 

İftirāķı āteşiyle oldum ancaķ bī-mecāl 
 4 Ben degil bu ħalķ-ı Ǿālem cümleten ķan aġladı 

Ol şeh-i mülk-i velāyet eyleyince irtiĥāl 
 5 Ħāk-i pāy-ı devletin pūs eyleyip bu şiǾr ile 

Söyledi dār-ı fenāda gülmege yoķ ihtimal 
  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Źāt-ı pāk-i faħr-ı Ǿālem baĥr-ı kanım sen idiñ 

Ķalbimiñ şād [u] sürūrı tende cānım sen idin 
 2 Sīne-i derüǿs-selāmım şīn idi seyriñ ile 

Yoķ idi ġam çünki anda bāġ-bānım sen idin 
 3 Cümle endūh-ı belādan ben idim āzāde-dil 

Melce-i Ǿālem-penāhım sāyebānım sen idin 
 4 Seyr-i ĥüsn-i pākiñ ile dāǿimā şādān olup 

Bülbül-i şeydā miŝāli gül-sitānım sen idin 
 5 ŞuǾle-i nūr-ı cemāliñ ben idim pervānesi 

Mülk-i dilde devr iden māh-ı tābānım sen idiñ 
  Ĥaydar Efendī 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Geldi Ĥaydar eyledi çoķ āh-ı efġān aġladı 

Göñli yandı nār-ı hicre gözleri ķan aġladı 
 2 ǾArşa çıķdı dūd-ı āhı nāle-i firāķ ile 

Ŧuydı feryād-ı fiġānın cümle insān aġladı 
 3 Āsitān-ı pākini pūs eyleyip biñ derd ile 

İftirāķ-ı āteşiyle sīne biryān aġladı 
 4 Ġonce-i bāġ-ı viśāle bülbül-i şeydā idi 

Dāġ-ı ħūnīn-i cigerle zār-ı nālān aġladı 
12b 5 Ol daħi dergāh-ı Ǿulyāya ŧutuben yüzlerin 

Söyledi hem işbu şiǾri çoķ perīşān aġladı 
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  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Bu cihānda mürşid-i Ǿālem-penāhım sen idiñ 

ǾĀlem-i taĥķīķde evvel pādişāhım sen idiñ  
 2 KaǾbe-i aǾžam cemāliñ ķaşlarıñ miĥrāb-ı Ĥaķķ 

Ķalb-i pākiñ beyt-i Mevlā ķıble-gāhım sen idiñ 
 3 Žulmet-i hicriñle göñlüm yas ile mātemdedir 

Çün dönüldüñ mülk-i dilde mihr [ü] māhım sen idiñ 
 4 Sāye-i Ǿadliñde seyrān eyler idim lā-teħaf 

Sāyebānım tende cānım ĥayr-ı ħ(v)āhım sen idiñ 
 5 VaǾž ile pend ü naśīĥat eyler idiñ dāǿimā 

Vuślat-ı Mevlāya gider ŧoġrı rāhım sen idin 
  RifǾat Efendī 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Geldi RifǾat ŧıfl-ı nāzı cānda cānānı idi 

Rūĥ-ı pāki bülbüliniñ ġonce-ħandānı idi 
 2 Besler idi biñ muĥabbet ol ĥafīd-i pāk için 

Pertev-i şevk-i cemāli nūr-ı īmānı idi 
 3 Ol ŧıf[ı]l-nāz her ne dirse eyler idi iltifāt 

Śanki şöyle ķalbiniñ taħtında sulŧānı idi 
 4 Gül-şen-i ĥüsninde anıñ bülbül-i āşüftesi 

Ruħları gül kākül[i] hem Ǿanber-efşānı idi 
 5 Ol ķadar mihr-i muĥabbet eylemişdi cān ile 

Ħāne-i ķalbinde anıñ özge mihmānı idi 
 
 

  Rıżā Efendī 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Geldi Rıżā bāġ-ı ķalbi cennetiniñ sünbüli 

Āh-ı efġān eyledi ol gülşen-i Ĥaķķ bülbüli 
13a 2 Pūs idiben seyr iderdi Ǿanber-i gīsūlarıñ 

Ķalbiniñ bāġında idi nev-şüküfte bir güli 
 3 Bir teli kāküline virmem cihānı virseler 

Dir idi bu ŧıfl-ı nāzım baña cāndan sevgili 
 4 Ol mübārek pāy-ı pākin pūs idip çoķ aġladı 

Çeşme-i ħūn-āb olıban aķdı çeşminiñ sili 
 5 Bārgāh-ı ĥażret-i ĥünkāra döndi yüzini 

Söyledi śoñra bu şiǾri ĥall için her müşkili 
  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Bülbül-i āşüfte idim bir gül-i ħandāna āh 

Bād-ı firķat esdi şimdi başladım efġāna āh 
 2 Ŧıfl-ı nāzı nūr-ı çeşmi ben idim eglencesi  

Virmez idi bir telimi bāġçe-i gül-şāna āh 
 3 Eyleyiben çoķ nevāziş YaǾķūb-ı devrān idi 

Beñzedirdi yüzlerimi Yūsuf-ı KenǾāna āh 
 4 Nev-resīde nev-şüküfte maǾśūm-ı pākim henüz 

İdemem śabr [u] taĥammül āteş-i hicrāna āh 
 5 Yā ilāhī senden özge kimse dermān idemez 

Tīr-i firķat tā yürekden geçdi çünki cāna āh 
  Vāĥid ve Ĥüseyīn Fevzī Efendiler 
  MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 
 1 Daħi Vāĥid ol Ĥüseyīn Fevzī Sulŧān ile geldi9 

Vefāt-ı pākini ŧuydı āh-ı efġān ile geldi 
 2 Cigerden yāreler açdı tīġ-ı bī-dād-ı dehr ile 

Gözinden ħūn-feşān idip yüregi ķan ile geldi 
                                                            
9 Vezin aksamaktadır. 
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 3 Semālardan geçip āhı irişdi dāmen-i Ǿarşa 
Özinde āteş-i firķat çeşm-i giryān ile geldi10 

 4 Viśāl-i gül-şen-i pākīze-i ĥüsn-i cemālinden 
Cüdā düşmiş hezārāsā dāġ-ı hicrān ile geldi 

13b 5 Türāb-ı pāk-i pāyına sürüp yüzler ħulūś ile 
Dehānından işbu şiǾriñ meǿāli cān ile geldi11 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Aġlarım bülbül miŝālī gül-sitānımdan cüdā 

Ruħları gül kākül-i Ǿanber-feşānımdan cüda 
 2 Lāle renginden çekildi sīneme dāġ-ı firāķ 

Śanki bir dürr-i yetīmim baĥr-ı kānımdan cüdā 
 3 Aġlarım āh eylerim feryād ile leyl [ü] nehār 

ǾĀlem içre nuŧķ-ı pāk-i cāvidānımdan cüda 
 4 BaǾdemā şād olmayam bu dār-ı dünyāda daħi 

Oldı cānān n’eyleyim bu cism-i cānımdan cüdā 
 5 Žulmet-i dūd-ı siyāhım ķapladı her yanımı 

Olmışam çün āfitāb-ı āsumānımdan cüda 
  Feyżuǿllāh Efendī 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Geldi Feyżuǿllāh Efendī vālid-i adaş olan 

Bezm-i evlād-ı ǾAlīde cümlesine baş olan 
 2 İftirāķ-ı āteşiyle Yūsuf-ı devrānınıñ 

Ĥüzn ile YaǾķūb miŝāli gözleri ķan yaş olan 
 3 Ol velāyet şehriniñ taħtındaki sulŧān idi 

Gāhi Ĥaydar gâhi Aĥmed gâhi de Bektāş olan 
 4 Naķd-ı evlād-ı Muĥammed Muśŧafā nesl-i ǾAlī 

Yevm-i miǾrāc ĥażret-i peyġambere sırdaş idi 
 5 Ol şefāǾat-kānının evlādına mātem güni 

İdemez śabr [u] taĥammül sīnesinde ŧaş olan 
 6 İşbu şiǾriñ meǿālini söyleyip ol ŧıfl-ı nāz 

Döndi dergāha yönini ķıldı Mevlāya niyāz12 
14a  ŞiǾir 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 YaǾķūb-ı devrān idim yā n’eylediñ cānānımı 

Arzidiben gelmiş idim Yūsuf-ı KenǾānımı 
 2 BaǾdemā dār-ı fenāda şād [u] ħandān olmayam 

Çün yitirdim ķalbimiñ taħtındaki sulŧānımı 
 3 Ķırķ iki yıl iftirāķıyla ŧolandım çölleri 

Nāleler ķıldı melekler işidip efġānımı 
 4 Nāzil oldı āsumāndan varımı yaġma için 

Leşker-i ĥüzn-i felāket ķapladı her yanımı 
 5 Olmış idim bülbül-i āşüfte-i nālānesi 

Olmadı görmek müyesser ol gül-i ħandānımı 
  MuǾammer ve Yūsuf Ǿİzzet Efendī 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Yūsuf Ǿİzzet [ü] MuǾammer geliben dīn ġoncası 

Gül-sitān-ı sīnesinde ķalbiniñ eglencesi 
 2 Ol iki maǾśūm ĥafīdī şīr-i perverde henüz 

Sāyebāndı anlarıñ üstinde her dem pençesi 
 3 Seyr iden dīdār-ı pākin eyler idi inķıyād 

MaǾni-i Ķurǿān idi her sözleriniñ incesi 
 4 İltifāt eyler idi iħvān-ı dīne bā-śafā 

Zerre bir ferde cihānda yoķ idi işkencesi 
 5 Görinirdi hem daħi evķāt-ı ħamse içre ol 

KaǾbe-i dīdār-ı Ĥaķķa şevķ ile peymençesi 

                                                            
10 Vezin aksamaktadır. 
11 Vezin aksamaktadır. 
12 Kafiye uyumsuzdur. 
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  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Cennet-i dīdār-ı Ĥaķķın ol iki sünbülleri 

Bāġ-ı pāk-i ķalbiniñ hem nev-şüküfte gülleri 
 2 Sīne-i dāruǿs-selāmın baħş idiben anlara 

Söyler idi işte bunlar göñlümüñ bülbülleri 
 3 Her nažar kıldıkça eyler göñlime baħş-ı sürūr 

Mūy-ı müşk-nābı ile dāne-i fülfülleri 
14b 4 Hem Ǿıŧırnāk eylemişdi bāġ-ı ķalbim ser-be-ser 

Śaçları şebbūlarıyla Ǿanber-i kâkülleri 
 5 Miŝl-i şebbir ile şubber nūr-ı Ǿayn-ı Muśŧafā 

Ĥall olurdı nīm-nigāhla göñlümüñ müşkilleri 
  Analar Ŧarafından 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ħāne-i Ǿismet-penāh-ı Ǿālisinde analar 

Luǿluǿ-ı baĥr-ı velāyet pākīze dür-dāneler 
 2 Biñ tahassürle fiġāna başladılar āh idip 

Gül-şen-i pākinden ayrı bülbül-i ĥayrāneler 
 3 İştiyāķ-ı vuślat ile ķılmayıban ķayd-ı cān 

ŞemǾa-i dīdār-ı Ĥaķķa atılan pervāneler 
 4 Her biri lāle miŝāli vurdular gögsine dāġ 

Gördiler kim yoķ ķarārı yüklenir bārħāneler 
 5 Döndiler dergāh-ı Ĥaķķa işbu şiǾri yād ile 

Zülfi sünbül ruħları gül gözleri mestāneler 
  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 N’oldı yā-Rabb ķanda gitdi ol leŧāfet-kānımız 

Nesl-i pāk-i ķuŧb-ı Ǿālem śāĥib-i ihsanımız 
 2 Biz idik çün işiginde ħāk-i fermān-ber olan 

Taħt-gāh-ı ķalbimizde ol idi sulŧānımız 
 3 Tīġ-ı hüzn-i firķat ile yārelendi sīnemiz 

Olamaz merhem-pezīr bu yāre-i hicranımız 
 4 Ol maķām-ı Ǿālisinde ŧura idi şād-kām 

ǾIyd-ı vaśl-ı pākine ķurbān olaydı cānımız  
 5 Şād [u] ħandān olmaġın yoķ iĥtimāli baǾdemā 

Dūdi-i āh-ı ferāķat ķapladı her yanımız 
15a  Seccādesi 

  MefāǾīlün/MefāǾīün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 
 1 Maķām-ı Ǿāli-i devlet-penāhında nihāniyle 

İder seccādesi nāle söyleyip ĥāl lisāniyle13 
 2 Giceler śubĥa dek iħlāś ile eyler idi eźkār 

Enīs [ü] cānım olmışdı niçe devr-i zamāniyle  
 3 Ķadem nihāde ķıldıķça olurdı bu maķām pür-nūr 

Melekler iftiħār eyler idi pūs-ı damāniyle 
 4 İderdi her dem teveccüh cemāl-i pāk-i Mevlāya14 

Cebīninde nūr-ı pāk-i sücūdını beyāniyle 
 5 Nidā geldi āsumāndan işidip fehm ile sırrın 

Bu şiǾri söyledi śoñra aġlayıban fiġāniyle15 
  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ey śabā luŧf it ħaber vir pādişāhım ķandadır 

Cūd ile āśān ile Ǿālem-penāhım ķandadır 
 2 Gözlerim yollarda ķaldı nāle-i efġān ile 

Gelmedi bu sīnemiñ taħtında şāhım ķandadır 

                                                            
13 Vezin aksamaktadır. 
14 Vezin aksamaktadır. 
15 Vezin aksamaktadır. 
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 3 Seyr-i dīdār ile her dem olur idim feyż-yāb 
KaǾbe-i maǾnī-i ķalbim ķıble-gāhım ķandadır 

 4 Döndi zindāna maķāmım žulmet-i hicrān ile 
Devr iden bu göñlümüñ şehrinde māhım ķandadır 

 5 VaǾž ile dürlü neśāyiĥ eyler idi dem-be-dem 
Mürşid-i Ǿayn-ı ĥaķīķat ŧoġrı rāhım ķandadır 

  Ħidmegān Ŧarafından 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Dergeh-i Ǿālem-penāhında bulunan bende-gān 

Her biri bir ħidmet ile eyleyenler bezl-i cān 
 2 Nāleler ķılıp didiler ey bizim sulŧānımız 

Eylemişdiñ Ǿaşķıñ ile cümle terk-i ħānumān 
15b 3 Kelb-i kūy-ı pākiñ olup niǾmet-i perverdesi 

Āsitān-ı devletiñde biz idik çün pāsbān 
 4 Bilmeyiz kim niçe olur baǾdemā aĥvālimiz 

Bu fenāda sen idiñ çün üstümüzde sayeban 
 5 Ol livāüǿl-ĥamdıñ altında cemāl-i pākiñi 

Eylesin görmek müyesser ol cenāb-ı müsteǾān 
 6 Ħāk-i pāy-ı KaǾbesin pūs eyleyiben cān ile 

İşbu şiǾri söylediler āh ile efġān ile 
  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Śāĥib-i elŧāf [u] iĥsān ey bizim sulŧānımız 

Āl-i pāk-i şāh-ı Ǿālem melce-i devrānımız 
 2 Gül-şen-i vaślıñdan ayrı bülbül-i şeydā gibi 

BaǾdemā çıķsın semāya āh ile efġānımız 
 3 İftirāķıñ günlerin göstermeyip Mevlā bize 

N’ola ķurbān ola idi işiginde cānımız 
 4 Eyleyip tecdīd-i matem ağlarız feryād ile 

Yok taĥammül göñlümüzde ķalmadı dermānımız 
 5 Senden ayrı bu fenāda şād [u] ħandān olmasın 

Hüzn-i endūh [u] elemle çeşm-i ħūn-efşānımız 
  Ŧop Āyīn Bāġı 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ŧop āyīn bāġı cigerden açdı dürlü yāreler 

Söyleyiben niçe oldı gelmedi meh-pāreler 
 2 Geldi vaķt-i nev-bahārım açılır çiçeklerim 

N’oldı bilmem gelmedi ol bir bölük seyyāreler 
 3 İftirāķı āteşiyle yandı sīnem el-amān 

Yā ilāhī luŧf idip bu derde sen ķıl çareler 
 4 Geçdi hem eyyām-ı nev-rūz gelmedi şāh-ı cihān 

Bir daķīķam oldı biñ gün çoķ uzadı aralar 
16a 5 Böyle diyip aġlar iken bir nidā geldi daħi 

Baġrına ŧīġlar uruban baġla ey bāġ ķaralar 
 6 Cennet-i dīdār-ı Ĥaķķa vāśıl oldı şimdi ol 

Ħidmetinde ĥūrilerle niçe yüz bin sāreler 
 7 Ķoydı bu bāġ-ı cihānı oldı sulŧān-ı cinān 

Aġlasınlar bunda ķalan Ǿāşıķ-ı āvāreler 
 8 İşidince bu nidāyı döndi Ĥaķķa derd ile 

ǾArż-ı ĥālin ķıldı taķdīm işbu şiǾr-i vird ile 
  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 N’oldı bilmem gözlerim şāh-ı cihānım gelmedi 

Geçdi źevķ-i nev-bahārım tende cānım gelmedi 
 2 Bitmesin reyĥān ile sünbül benefşe baǾdemā 

Serv-i nāzım ol efendim kāmrānım gelmedi 
 3 Āh ile servilerim ŧurmış selāma muntažır 

Ķanda ķaldı ol yüzi māh-ı tābānım gelmedi 
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 4 Ötmesiñ bülbüllerim hem güllerim açılmasıñ 
Ruħları gül kākül-i Ǿānber-feşānım gelmedi 

 5 Nev-şüküfte güllerim śoldı dökildi mīveler 
Yandı sīnem āb-ı laǾl-i cāvidānım gelmedi 

 6 Āşiyān-ı Ǿālisinde ķuşlarım feryād ider 
Geçdi źevķim ol cemāl-i gül-sitānım gelmedi 

 7 Āteş-i hicrānı yaķdı sīnemi oldum melūl 
Şād-kām olmayam ġayrı bāġ-bānım gelmedi 

  Ķuşlar 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 CemǾ olup ķumrı gögercin ķuşlar ile bülbülān 

Her biri bir nāle ile ķıldılar āh-ı fiġān 
 2 Söylediler gözlerimiz yolda kaldı gelmedi 

Taħt-gāh-ı ķalbimizde ĥükm iden şāh-ı cihān 
16b 3 Ötüşüp şād olmayalım idelim terk-i sürūr 

Gelmedikçe işbu bāġa ol yüzi bāġ-ı cinān 
 4 Bir nidā geldi semādan emr-i irciǾile āh 

Cennet-i dīdār-ı Ĥaķķa vāśıl oldı ol hemān 
 5 İşidince bu nidāyı ŧutdılar dergāha yüz 

İşbu eşǾārıñ meǿālin söylediler ol zamān 
  ŞiǾir 
  MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 
 1 Gözümüz yollarda ķaldı n’oldı sulŧānımız gelmez 

Velāyet mülkiniñ şīri şeh-i merdānımız gelmez 
 2 Firāķ-ı vaśl-ı pākiyle āh-ı nālānımız artdı 

Cemāl-i gül-şen-i Mevlā ġonce-ħandānımız gelmez 
 3 Ħayāl-i ķāmet-i server vü anı bī-ķarār itdi 

Mübārek mūy-ı pākiyle Ǿanber-efşānımız gelmez 
 4 Zamān-ı nev-bahār geldi açılır lāleler güller 

Ne ĥikmetdir bilmeyiz bu seyre cānānımız gelmez 
 5 Diyār-ı dārı terk itdik ümīd-i vaśl-ı pākiyle 

Temāşā ķılmaġa bāġı ķutb-ı devrānımız gelmez 
 6 Ĥüseynī perde sāz ile hezārān biñ āvāz ile 

Müzeyyen eyledik bezmi Ǿazīz mihmanımız gelmez 
 7 Kimi hū hū kimi kū kū kimi yā hū kimi āh āh 

Hevālar eyleriz iĥyā niçin ħāķānımız gelmez16 
  Bir Bülbül Ŧarafından 
  8’li Hece Ölçüsü 
 1 İçinden bülbülüñ biri  

Nāle ķıldı fiġān ile 
Didi ķuşlar geliñ beri  
Söyleyip bu lisān ile 

 2 Geliñ ķuşlar idelim yas  
Giyelim hep ķara libās 
Başķa derde bu derd ķıyas  
Olamaz hīç imkān ile 

 3 Geliñ ķuşlar ötmeyelim  
Sesi sese ķatmayalım 
Gice gündüz yatmayalım  
Aġlayalım her ān ile 

 4 Geliñ ķuşlar aġlayalım 
Sīnemizi dāġlayalım 
Ķaraları bağlayalım 
Mātem idip zamān ile 

17a 5 Olmayalım miŝl-i insān 
Çünki anlarda var nisyān 
Eyleyelim āh-ı efġān 

                                                            
16 Bu manzume, genel anlamda vezin olarak problemlidir. 
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İleǿl-ebed devrān ile 
 6 Tīz unudur beni beşer 

Hevā-yı nefsine düşer 
Çeşmimiziñ seyli coşar 
Aķar ŧurmaz giryān ile 

 7 Gelin ķuşlar ķalķmayalım 
Bu cihāna baķmayalım 
Āşiyāndan çıķmayalım 
Aġlayalım efġān ile 

  Esb 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ol mübārek esb-i pāki gözledi çoķ gelmedi 

Ŧavlasında baġlı ķaldı n’olduġını bilmedi 
 2 BaǾdemā ĥis eyledi bu mācerāyı fehm ile 

Aġladı çoķ ħūn-ı çeşmin kimse gelip silmedi 
 3 Hā dökerdi gözlerinden aġlayı ħūn-ābını 

Meǿkelin-i meşrebine aślā raġbet ķılmadı 
 4 Giceler tā śubĥ olınca naǾra-i feryād ile 

İçmedi śu yimedi yem tāb-ı ŧāķāt ķalmadı 
 5 İşbu eşǾārıñ meǿālin söyledi efġān ile 

Gördigim bu iftirāķa başķa çāre olmadı 
  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ŧurmazam ben bu diyārda terk-i evŧān eylerem 

Aġlaram bülbül miŝāli çeşmimi ķan eylerem 
 2 İstemem dār-ı cihānı māǿil-i Ǿuķbā olup 

Cānımı Ǿaşķıñ yolında şöyle ķurbān eylerem 
 3 İftirāķ-ı āteşiyle bu fenāda baǾdemā 

İçmezem śu yimezem yem āh-ı efġān eylerem 
 4 Baķmazam ġayr[ı] cihāna āh-ı endūh ile hem 

Ol ħayāl-i pākini ķalbimde mihmān eylerem 
 5 Rākibim ol pādişāhım Yūsuf-ı devrān idi 

Āh [u] zārımla maķāmım beytüǿl-aĥzān eylerem 
17b  Züvvār 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Bir bölük geldi misāfir vuślat-ı dīdār için 

Bülbül-i şeydā miŝāli ġonce-i gül-zār için 
 2 Söylediler ķandadır ol mürşid-i āgāhımız 

Gelmişiz sulŧānımıza ĥālimiz ižhār için 
 3 Meǿkelin meşrebiniñ leźźetinden geçmişiz 

N’eyleriz biz āb-ı nābı gelmişiz ol yār için 
 4 Niçe çöller ķaŧǾ idip geldik ħulūś-i pāk ile 

KaǾbe-i vaślında maǾnī var mıdır züvvār için 
 5 Yā niçin gelmez delīl-i beyt-i Mevlā n’oldı āh 

Gelmiş idik pāyına yüzler sürüp iķrār için 
 6 Gördiler kim mātem eyler ķumrılar feryād ile 

Ķāmet-i serv-i śanavber ol şeker-güftār için 
 7 Bāġçe-i cennet miŝāli bülbülānı yasdadır 

Bildiler kim aġlaşırlar ol semen-reftār için 
 8 Merķad-i pāk-i mekānı ķandadır söyleñ bize 

Ħāk-i pāy-ı tūtiyāsın sürelim çeşmimize17 
  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Bir nidā geldi semādan ey muĥibbān-ı be-nām 

Şimdi anıñ meskenidir cennet-i dārüǿs-selām 
 2 ŞerǾ-i pāk-i Aĥmede eyler iŧāǾat cān ile 

                                                            
17 Kafiye düzeni değişmiştir. 
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Ol Velīyüǿd-dīn Efendī vāriŝidir reh-nümām 
 3 Āl-i evlādım buyurdı ol ĥabīb-i Kibriyā 

Zāǿil olmaz bāķidir çün tā ilā yevmiǿl-ķıyām 
 4 ǾArż-ı iħlāś eylediler cā-nişīn-i pākine 

Ŧutdılar ĥabluǿl-metīn-i şerǾiden bā-iħtirām 
 5 BaǾdemā ol merķad-i pākin ziyāret eyleyip 

Söylediler cümlesi bir eś-śalātu veǿs-selām 
18a  Züvvār ve Ķarşı Merĥūm Müşār-ı İleyh Ŧarafından 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ĥāl lisānın açdı ol şāh Allāh adın yād ile 

Ķıldı inşād işbu nuŧķ-ı pākini irşād ile 
  Cemāleǿd-dīn Efendī 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Vāśıl-ı dīdār-ı Mevlā oldum el-ĥamduǿlillāh 

Nāǿil-i esrār-ı Ǿulyā oldum el-ĥamduǿlillāh 
 2 Cedd-i pākim ol Muĥammed Muśŧafā ile bile 

Sākin-i cennāt-ı aǾlā oldum el-ĥamduǿlillāh 
 3 Sāķi-i Kevŝer cemāl-i pākini seyrān ile 

Tārik-i dünyā vü Ǿuķbā oldum el-ĥamduǿlillāh 
 4 On iki burc-ı hidāyet āşikār oldı baña  

Vāķıf-ı āyāt-ı kübrā oldum el-ĥamduǿlillāh 
 5 Āyet-i illāǿl-meveddet şānımızda oķınır 

Dāħil-i maǾnā-yı ķurbā oldum el-ĥamduǿlillāh 
 6 Varımı ol vara virdim lāyı ķoydum var ile 

Āşinā-yı sırr-ı illā oldum el-ĥamduǿlillāh 
 7 Cümle ecdād-ı kirāmım merĥabā ķıldı baña 

Cennet-i aǾlāda ibķā oldum el-ĥamduǿlillāh 
 8 Var ise gelsin muĥibb-i śādıķım benden yana 

Gizli idim şimdi peydā oldum el-ĥamduǿlillāh 
 9 Ol livāuǿl-ĥamdıñ altında ķadīmim bī-gümān 

Sāye-i ceddimde yektā oldum el-ĥamduǿlillāh 
 10 Cennet-i aǾlāda buldum cidde-i pākīzemi 

Pūs-ı damānıyla evlā oldum el-ĥamduǿlillāh 
 11 Ĥācı Bektāş-ı Velīdir cedd-i pākim āşikār 

Ķāǿil-i esrār-ı maǾnā oldum el-ĥamduǿlillāh 
 12 Cānımı cānāna virdim terk-i ħānumān ile 

Ķaŧre idim şimdi deryā oldum el-ĥamduǿlillāh 
 13 Seyr idip her bir maķāmı on sekiz biñ Ǿālemi 

ĶāǾid-i Ǿarş-ı muǾallā oldum el-ĥamduǿlillāh18 
18b  Merĥūm Müşār-ı İleyh 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Nūş idip cām-ı beķāyı gitdi cānım el-vedāǾ 

İrtiĥāl itdim fenādan ħānumānım el-vedāǾ 
 2 Sīne-i pākiñi dāġla āteş-i hicrān ile 

Ey benim yār-ı Ǿafīfem mihribānım el-vedāǾ 
 3 Yāre ķıldı yüregiñi tīr-i peykān-ı firāķ 

MaǾśūme-i ŧıfl-ı nāzım gül-feşānım el-vedāǾ 
 4 Vireyim fermānımı ĥablüǿl-metīn-i şerǾ-i pāk 

Dāder-i pāk-i Ǿazīzim baĥr-ı kānım el-vedāǾ 
 5 Cā-nişīnim ol emānet cümle evlādım saña 

Merķad-i pākimde sen ol sāyebānım el-vedāǾ 
 6 Ĥażret-i Mevlāya ŧapşırdım daħi ben cümleñiz 

Nūr-ı Ǿaynım cā-nişīnim cāvidānım el-vedāǾ 
 7 Ĥażret-i faħr-ı risālet bāķidir alam didi 

Eyle ĥidmet bekleyiben āsitānım el-vedāǾ 
 8 Sāķi-i devrān elinden nūş idip cām-ı ecel 

Nevbetim geldi tamām oldı zamānım el-vedāǾ 

                                                            
18 Bu şiirde, “el-hamdu’lillâh” ibaresi vezne muhalif düşmektedir. 
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 9 Ben kelāmuǿllāh[ı] teblīġ eyledim şimdi saña 
Ey ŧarīķat serveri şāh-ı cihānım el-vedāǾ 

 10 Ķıl iŧāǾat şerǾ-i pāk-i ĥażret-i peyġambere 
Zīr-i fermānıñdadır hep bende-gānım el-vedāǾ 

 11 Nūr-ı Ǿaynım ol ciger-pārelerim ferzendlerim 
Anlar idi cism-i cānım tende ķanım el-vedāǾ 

 12 Duħter-i pākīze-i Ǿiśmet-penāhım ķandadır 
Göreyim bir kez cemālin kāmrānım el-vedāǾ 

 13 Sen idiñ bu tende cānım hem daħi çeşmimde nūr 
Ey şefīķam kākül-i Ǿanber-feşānım el-vedāǾ 

 14 Merķad-i pākimde ĥidmet eyleyeñ iħlāś ile 
Dergeh-i Ǿālem-penāhda dervişānım el-vedāǾ 

 15 Hem seniñle iştirak itdim cihāda bā-śafā 
Źüǿl-cenāĥım esb-i nāzım reh-revānım el-vedāǾ 

 16 Bāķidir çünki maķāmım tā ilā yevmiǿl-ķıyām 
Āyet-i illāǿl meveddet Ǿulv[i]-şānım el-vedāǾ 

19a 17 Ŧop āyīn bāġı içinde şād ola servilerim 
Nev-şüküfte güller ile sünbülānım el-vedāǾ 

 18 Merķadimde mātem itdiñ āh ile nālān ile 
Ķuşlarım ķumrılarım ey bülbülānım el-vedāǾ 

  Merĥūm Müşār-ı İleyhiñ Ecdād-ı Kirāmına Selāmı 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Es-selām ey cism-i pāk-i KaǾbe-i Raĥmān olan 

Es-selām ey nūr-ı vech-i āyet-i Ķurǿān olan 
 2 Es-selām ey mülk-i şerǾ-i pāk içinde Mihr [ü] Māh 

Es-selām ey bu ŧarīķat taħtına sulŧān olan 
 3 Es-selām ey ķurretuǿl-Ǿayn-ı Muĥammed Muśŧafā 

Es-selām ey nesl-i pāk[i] ol şeh-i merdān olan 
 4 Es-selām ey Yūsuf-ı ķalb-i ĥazīniñ ben idim 

Es-selām ey firķatimle YaǾķūb-ı devrān olan 
 5 Es-selām ey on sekiz biñ Ǿālem içre feyż-i Ĥaķķ 

Es-selām ey şefķatiyle śāĥib-i Ǿirfān olan 
 6 Es-selām ey ravża-i dārüǿs-selāmdır merķadiñ 

Es-selām ey ħāk-i pāy-ı derdlere dermān olan 
 7 Es-selām ey ol livāuǿl-ĥamdıñ altında daħi 

Śāĥib-i luŧf-ı mürüvvet cūd ile iĥsān olan 
 8 Es-selām ey ħidmetiñde ĥūriler ġılmān ile 

Es-selām ey cennet-i aǾlā içre mihmān olan19 
  Ecdād-ı Kirāmınıñ Merĥūm Müşār-ı İleyhāya İstiķbāli 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Merĥabā ey cā-nişīnim Ǿulv[i]-şānım merĥabā 

Merĥabā ey nūr-ı Ǿaynım tende cānım merĥabā 
 2 Şād olupdur vuślatıñla rūĥ-ı pāk-i evliya 

Merĥabā ey āb-ı laǾl-i cāvidānım merĥabā 
19b 3 Ħ(v)āb-ı ġafletden uyandı pendiñ ile bende-gān 

Ey kelām-ı dürr-i pāk-i baĥr-ı kānım merĥabā 
 4 ŞerǾ-i pāk-i Aĥmede ķıldıñ iŧāǾat cān ile 

Rāżı senden hep muĥibb-i muħliśānım merĥabā 
 5 Açdılar cennet ķapısın ĥūriler ġılmān ile 

Muntažır cümle melāǿik kāmrānım merĥabā 
 6 Yād olunsun nām-ı pākiñ tā ilā yevmiǿl-ķıyām 

Muntažam oldı yediñle ħānumānım merĥabā 
 7 Vuślatıñ ķıldı müyesser ol cenāb-ı müsteǾān 

Ey yüzi gül kāküli Ǿanber-feşānım merĥabā 
 8 İftirāķıñ āteşiyle YaǾķūb-ı nālān idim 

Ey cemāli Yūsuf-ı devr-i zamānım merĥabā 
  ǾArş-ı MuǾallā 

                                                            
19 Vezin aksamaktadır. 
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  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Nāle ķılıp Ǿarş-ı aǾlā söyledi bu āh ile 

Yir yüzinde ünsiyyetim var idi ol şāh ile 
 2 İrtiĥālin söyledikde ĥażret-i peyk-i Ħudā 

Çarħ-ı devrānında ħūrşīd aġladı ol māh ile 
 3 Gitdi ĥayfā şeyħ-i kāmil mürşid-i Ǿālem-penāh 

Dem-be-dem faħr eyler idim ol yüce dergāh ile 
 4 Nūr-ı źikr-i pāki ile giceler śubĥa degin 

Açılırdı bāb-ı raĥmet naǾra-i Allāh ile 
 5 Hātif-i ġaybı götürdi gūş-ı cāna bir nida 

Eyledi şimdi mülāķat ol viśāluǿllāh ile 
 6 İşidince ol ħiŧābı āh [u] feryād eyleyip 

Söyledi śoñra bu şiǾri niçe biñ ĥayf āh ile 
  Hātif-i Ġaybīden 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Gitdi ĥayfā bu cihāndan tende cānım ol idi 

MenbaǾ-ı feyż-i ĥaķāyıķ baĥr-ı kānım ol idi 
20a 2 Ķaralar giysin melekler māh-tābım aġlasın 

Yir yüzinde ķuŧb-ı Ǿālem Ǿulv[i]-şānım ol idi 
 3 Āb-ı bārānım dökülsün gözlerimden dem-be-dem 

Luǿluǿ-i baĥr-ı velāyet dürr-i kānım ol idi 
 4 Nuśĥ [u] pend ile olurdı hep melekler müntaśiĥ 

LaǾl-i sükker ķāmeti serv-i revanım ol idi 
 5 Seyr-i pāk-i ŧalǾatıyla olur idim neşǿe-yāb 

Yüzleri gül kākül-i Ǿanber-feşānım ol idi 
 6 Cā-nişīn-i ķuŧb-ı Ǿālem nesl-i pāk-i Muśŧafā 

Taħtım üzre server-i devr [ü] zamānım ol idi 
 7 Cidde-i pākīzesidir Fāŧımā ĥayruǿn-nisā 

Nesl-i pāk-i Muśŧafā şāh-ı cihānım ol idi 
 8 Vāris-i şāh-ı velāyet Ĥacı Bektāş-ı Velī 

Nūr-ı pāk-i Ǿarş-ı aǾlā ĥükmrānım ol idi 
 9 BaǾdemā geçsin zamānım nāle-i feryād ile 

Bülbül-i şeydā miŝāli gül-sitānım ol idi 
  Zemīni Ħaber-dār İtmek 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 ǾArş-ı aǾlā hem zemīne söyledi feryād ile 

Aġla ŧurma ol şehenşāh-ı cihānı yād ile 
 2 Nūş idip cām-ı ecelden gitdi ol sulŧān-ı dīn 

Āh-ı efġān eyle her dem nāleler inşād ile 
 3 Gitdi zülf-i Leyl ile lebleri Şīrīn-teriñ 

Hem-nişīn-i baǾdemā Mecnūn ile Ferhād ile 
 4 Ħātem-i Tayy ķapısında bir geda idi anıñ 

Ol idi çün ħānedān-ı Muśŧafā ecdād ile 
 5 Her seher bülbül miŝāli eyledikçe nāleler 

Açılırdı her ŧarafdan biñ ķapım irşād ile 
 6 Aġlayıp āh it zemīnim baǾdemā şād olma hīç 

Ayrılıpsıñ bir śanavber ķāmeti şimşād ile 
  Zemīn 

20b  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Gūş idince bu kelamı āh-ı efġān eyledi 

Gül-şeninden ayrı bülbül gibi nālān eyledi 
 2 İftirāķı āteşiyle bī-ķarār olup daħi 

Dāġlayıban sīnesini çeşmini kan eyledi 
 3 Hem daħi geldi semādan bir nidā böyle diye 

Vuślat-ı pākini Mevlā aña iĥsān eyledi 
 4 Āşiyān-ı mülk-i tenden olıban āzāde dil 

Rūĥ-ı pāki Ǿālem-i Ǿuķbāya ŧayrān eyledi 
 5 Ey zemīn bī-çāre feryād eyleyip olma ĥazīn 

Ĥażret-i Ĥaķķ cennetinde anı sulŧān eyledi 



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 12        Sayı: 62       Yıl: 2019  

The Journal of International Social Research 
Volume: 12        Issue: 62     Year: 2019     

 

- 58 - 
 

  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 İrtiĥāl itdi dirīġā pādişāhım ol idi 

Ĥükm-i Ĥaķķla ķalbimiñ taħtında şāhım ol idi 
 2 Şevk-i nūr-ı ŧalǾatiyle olur idim şād-kām 

Mülk-i şehr-i Ǿālemimde mihr [ü] māhım ol idi 
 3 Muķtedā-yı ehl-i sünnet pīşvā-yı sālikān 

Ķuŧb-ı Ǿālem dergeh-i Ǿālem-penāhım ol idi 
 4 Dāǿimā źikr [ü] ŝenāsı ĥażret-i Mevlā olup 

Pend ile her müǿmināna ħayr-ı ħ(v)āhım ol idi 
 5 Ķalb-i müǿmin beyt-i Ĥaķķdır söyledi maĥbūb-ı Ĥaķķ 

ǾĀlem-i maǾnīde çünki ķıble-gāhım ol idi 
  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Āl-i resūle muĥabbet ħilķatimdir hem daħi 

Anlarıñ źikr [ü] ŝenāsı ziynetimdir hem daħi 
 2 Ħāk-i pāy-ı tūtīyası gözlerimde Ǿayn-ı nūr 

Bu serimde ŧāc-ı pāk-i devletimdir hem daħi 
 3 Çıķmadı ķalbimden aślā mācerā-yı Kerbelā 

Dāǿimā tecdīd-i mātem Ǿādetimdir hem daħi 
 4 Sīnem üzre baśdıġı yirler ziyāret-gāh olur 

Āl-i evlada muĥabbet sünnetimdir hem daħi 
 5 Kim ki sevmez Muśŧafānıñ neslini iħlāś ile 

Baśmasın bu sīneme ol laǾnetimdir hem daħi 
 6 Ol Yeźīd kāfirlerine laǾnet itmek dem-be-dem 

Āl-i evlād-ı ǾAlīye ĥürmetimdir hem-daħi 
 
 

21a  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ol cenāb-ı müsteǾāna minnetim var dāǿimā 

Gice gündüz ķulluġında ġayretim var dāǿimā 
 2 Ol ayaġı baśdıġı yir gözlerimiñ sürmesi 

Āl-i evlād-ı resūle ĥürmetim var dāǿimā 
 3 Bendedir mürşid-i kāmil bendedir ķurb-ı viśāl 

Cümle ħalķı rāh-ı Ĥaķķa daǾvetim var dāǿimā 
 4 Sīnem üstünde misāfir eylerim cānım gibi 

Ħānedān-ı ehl-i beyte ülfetim var dāǿimā 
 5 Mācerā-yı Kerbelāya aġlayıp leyl [ü] nehār 

LaǾnet eylerim Yeźīde Ǿādetim var dāǿimā 
 6 Olmışam āzürde andan basmasın ŧopraġıma 

Ol Yeźīd-i bed-liķāya laǾnetim var dāǿimā 
 7 Var idi şāh-ı cihānım göçdi çünki ĥüzn ile 

Ĥażret-i YaǾķūb miŝāli firķatim var dāǿimā 
 8 Bī-ķarār oldum yanarım āteş-i hicrān ile 

Ķalmadı śabra mecālim miĥnetim var dāǿimā 
  Dāder-i Pāk-i ǾAzīzi 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ey śabā luŧf eyle ĥālim söyle git sırdaşıma 

Ol şeh-i mülk-i velāyet ĥażret-i Bektāşıma 
 2 Śabr ile ĥabluǿl-metīn-i şerǾiden ŧutdum damān 

Her bela kim āsumāndan nazil oldı başıma 
 3 Nāzenīnim seyriñ ile ola ķalbim şādumān 

Śūret-i pākiñi naķş it gel bu merķad ŧaşıma 
 4 Eyledi cennet taǾaccüb ĥūriler oldı ĥazīn 

Firķatiñle gözlerimden dökilen ķan yaşıma 
 5 Ey muĥibbānım inābe eyleyiñ iħlāś ile 

Ben kelāmuǿllāhı taķdīm eyledim ķardaşıma 
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21b  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ey śabā var merķad-i pākini pūs it cān ile 

Olasıñ tā şād [u] mesrūr būy-ı müşk-efşān ile 
 2 Āsitān-ı devletin[i] bekleyen kemterlerin 

Ķılmasıñ söyle ferāmūş luŧf ile iĥsān ile 
 3 Ŧutuben ĥablüǿl-metīn-i şerǾiden dāmen daħi 

On yedi erkāna bīǾat gösterem meydān ile 
 4 CemǾ olup gelsin ħulūś-i pāk ile hep bende-gān 

Eyleyem taǾlīm-i ādāb āyet-i Ķurǿān ile 
 5 Ol elem aǾhed ileykum āyetiyle Ǿāmelim 

Eyledim mīŝāķ-ı Ǿahdi ĥażret-i Yezdān ile 
 6 Cedd-i pākimiz Muĥammed Muśŧafā vü Murtażā 

Cā-nişīn-i pāki oldum yol ile erkān ile 
 7 El-belāu muǿekkelun söyledi biǿl-enbiyā 

Dönmezem hīçbir belādan cānımı ķurbān ile 
 8 Cidde-i pākīzemizdir Fāŧımā ĥayruǿn-nisā 

Ol şefīüǿl-ümmet oldı ĥüccet-i burhān ile 
 9 İftirāķı āteşi bu ķalbimi yaķmaķdadır 

Eylerem tecdīd-i mātem āh ile efġān ile 
  ŞiǾir 
  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Oldı göñlüm bir perīniñ āsitānından cüdā 

Yüzleri gül kākül-i Ǿanber-feşānından cüda 
 2 Meyl-i sükker eylemez çün bu ķafesde baǾdemā 

Ŧūŧi-i ķalb-i ĥazīnim būsitānından cüda 
 3 Şerbet-i mevti içirdi bu felek devr eyleyip 

Ķıldı ol şāh-ı cihānı ħānumānından cüdā  
 4 Olmasıñ cāy-ı taǾaccüb giryesi maǾśūmeniñ 

Nāleler ķılmaz mı bülbül gül-sitānından cüdā  
22a 5 İftirāķı āteşiyle zevce-i pākīzesi 

Aġlamaz mı ķāmet-i serv-i revānından cüda 
 6 Nev-şüküfte ġonce tek śoldı śarardı dāderi 

Olma mı pejmürde bir ten düşse cānından cüdā 
 7 Aġlamaz mı iftirāķı derd ile hem-şīresi 

Ķıldı devrān çünki yār-ı mihribānından cüdā 
 8 Duħter-i Ǿiśmet-penāhı āh ile feryād ider 

Düşdi ol dürr-i ĥaķīķat baĥr-ı kānından cüdā 
 9 Virmeyiben źerre mühlet geldi ol peyk-i ecel 

Eyledi ferzendlerini sāyebānından cüdā  
 10 Bülbül-i bāġ-ı velāyet nāle ķılmaz mı Ǿaceb 

Gül ile nergis benefşe sünbülānından cüda 
 11 Çeşmine aġlar çekiben aġlasıñ YaǾķūb-ı dil 

Nūr-ı Ǿayn-ı Yūsuf-ı devr [ü] zamānından cüdā 
 


