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DİYARBAKIRLI EMÎRÎ VE DİVANÇESİ 
DİYARBAKIR’S EMÎRÎ AND DIVAN 

Timuçin AYKANAT 
Öz 
Seyyid Mehmed Emîrî, Diyarbakır’da 1035/1625 tarihi civarında doğmuştur. Şair, yüz yılı aşkın bir ömür sürmüştür. Ali 

Emîrî Efendi’nin büyük atalarından olan Emîrî, soy bakımından 27. Tabakada Hz. Hüseyin’e ondan da Hz. Ali ve Hz. Muhammed’e 
bağlanmaktadır. Diyarbakır ve çevresinde bulunan seyyitler onun neslinden gelmiştir. Emîrî, hayatı boyunca Diyarbakır’dan dışarı 
çıkmamıştır. Ona vekâleten eserleri, şehirleri ve ülkeleri dolaşmıştır. Şair, babasından kalan zengin bir servete sahip olduğundan 
düşkünlerin elinden tutmuş, onlara yardımcı olmuştur. Emîrî’nin cömertliği dilden dile dolaşacak düzeydedir.  Bu makale; Emîrî’nin 
divançesi üzerine konuşlandırılmıştır. Makalede öncelikle Emîrî’nin hayatı hakkında bilgi verilmiştir. Ardından Milli Kütüphane 
Türkçe Yazmalar Kataloğunda 06 Mil Yz FB 484 arşiv numarası ile kayıtlı divançe transkribe edilmiştir. Bu makale ile Diyarbakırlı 
Emîrî’nin divançesi literatüre kazandırılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Emîrî, Divançe. 
 
Abstract 
Seyyid Mehmed Emîrî was born in Diyarbakır at around 1035/1625. The poet lasted more than a hundred years. Emîrî, one of 

the great ancestors of Ali Emîrî Efendi, descended from the line 27. Hussein, Hz. Ali and it is connected to Hz. Muhammad. The 
counters from Diyarbakir and its surroundings came from his generation. Emîrî did not leave Diyarbakır for the rest of his life. Acting 
to him, he traveled cities and countries. The poet, having a rich fortune from his father, had shaken and assisted them. The generosity of 
Emîrî is at a level of language. This article; it is based on the divan of Emîrî. In the article, firstly information was given about the life of 
Emîrî. Then, in the National Library Turkish Manuscript Catalog, it was transcribed to divan by the archive number 06 Mil Yz FB 484. 
With this article, the divadin of Diyarbakır Emîrî is brought to literature.  
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GİRİŞ 
1. Emîrî’nin Hayatı 
Seyyid Mehmed Emîrî, Diyarbakır’da 1035/1625 tarihi civarında doğmuştur. Şair, yüz yılı aşkın bir 

ömür sürmüştür. Ali Emîrî Efendi’nin büyük atalarından olan Emîrî, soy bakımından 27. Tabakada Hz. 
Hüseyin’e ondan da Hz. Ali ve Hz. Muhammed’e bağlanmaktadır. Diyarbakır ve çevresinde bulunan 
seyyitler onun neslinden gelmiştir. (Ali Emîrî, 1328, 49). Sâlim ve Safayî de tezkirelerinde Emîrî’nin seyyit 
olduğunda hemfikirdirler. (Sâlim Efendi, 2005, 223-224; Mustafa Safayî Efendi, 2005, 88). Şairin Emîrî 
mahlasını almasını Sâlim şöyle izah eder: “miyân-ı şu’arâda bir emîr-i sâhib-livâ-yı fesâhat olmagın mahlas-ı 
merkûmı ihtiyâr ve bu lakab ile şöhret-şi’âr olmuşlar idi.” (Sâlim Efendi, 2005, 224). Diyarbakırlı ünlü divan 
şairi Hâmî, Emîrî’ye orta yaşlarında yetişmiş, şairin ölümünden sonra da Emîrî’nin oğlu Mustafa Çelebi ile 
arkadaş olmuştur. Döneminin ünlü şairlerindendir. Ali Emîrî, Şeyhî’nin Vakâyiu’l-Fuzalâ’sında Âgâh gibi 
bir şaire yer vermediği hâlde Emîrî’yi almasını şairin ününe bağlar. Aynı şekilde Emîrî’den 40-50 yıl sonra 
yazılan Râmiz Tezkire’sinde şair hakkında bilgi verilmesi de şairliğinin bir göstergesidir. (Ali Emîrî, 1328, 
49).  

Emîrî, hayatı boyunca Diyarbakır’dan dışarı çıkmamıştır. Ona vekâleten eserleri, şehirleri ve ülkeleri 
dolaşmıştır. Şair, babasından kalan zengin bir servete sahip olduğundan düşkünlerin elinden tutmuş, onlara 
yardımcı olmuştur. Emîrî’nin cömertliği dilden dile dolaşacak düzeydedir. Ali Emîrî’nin ifadesiyle, 
“Müzâyakaya giriftâr olan şu’arâya da muaveneti dirîg eylemezdi. Hattâ onların iâşesi için erbâb-ı servetden 
olan sâir yârân-ı memleketden de istihsâl-i nükûd-ı muâvenete delâlet ederdi.” (Ali Emîrî, 1328, 49).  

Emîrî, ticarete yatkın eşine dostuna maddî bakımdan destek olur, onlara sermaye vererek iş hayatına 
atılmalarını sağlar, kimi zaman ortak olarak hem kazanır hem kazandırırmış. Hatta Diyarbakır’da ipekli 
kumaş dokuma işini geliştirmek için çok gayret göstermiştir. Uzun bir ömür süren Emîrî,1137/1724 
Şa’bân’ının on beşinci günü vefat etmiş, dostları “Terk-i nâsût” terkibiyle ölümüne tarih düşürmüşlerdir:   

Cevlângehi oldı bâğ-ı lâhût 
Târîhi denildi terk-i nâsût 
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Cenaze namazı, Rumkapısı haricinde içlerinde Vâli Ârifî Ahmed Paşa, Âgâh, Vâlî, Hâmî, Lebîb, 
Çâker efendi gibi şairlerin de katıldığı büyük bir cemaat tarafından kılınmış; hacıların güzergâhında 
Kanlıgöl denilen yerin üzerindeki tepeye defn edilmiştir. (Ali Emirî, 1328, 50). 

2. Emîrî’nin Kişiliği 
Ali Emîrî, şairin fizikî görünüşünü, babasından, o da dedesi Süleyman Çelebî’den şöyle nakleder: 

“Ceddim Seyyid Mehmed Emîrî hazretlerine yetişdim; kâmeti uzunca, kemikleri iriye mâ’il orta ağızlı, 
mutavassıt burunlu, çatık kaşlı, gözleri büyük, cephesi geniş, güzel sîmâlı, müsahabeti gâyet sevimli idi” 
(Ali Emirî, 1328, 50).  Emîrî, devlet memuriyeti yapmamış, hayatını ticaretle kazanmış olmakla birlikte bir 
asra yakın adeta bir lisan hocası hizmetini görmüş, Âgah, Vâli, Hâmî gibi şairler onun zamanında 
yetişmişlerdir. Ali Emirî Efendi, atalarından olan şairin kişiliği hakkında ayrıntılı bilgi verir. Buna göre: 
“Emîrî, bahar mevsiminde şehrin edip, musikişinas ve şairleriyle bahçelere gider, tabiat güzelliklerini 
seyrederek sohbet edermiş. Şair, kâmil insanların öldüklerinde arkalarında eser bırakmaları gerektiğini, aksi 
takdirde unutulup gideceklerini şu çarpıcı ifadelerle dile getirir: “insân-ı kâmil olanlar dünyâda eser 
bırakmalıdır, sâhib-eser olanlar tevârîh-i müstakbele-i ümmîde mutlaka bir gûşe bulup yerleşirler.  
Esersizler, mübhem bir karanlık içinde kalarak mürûr-ı zaman ile kâinâtın zerrât-ı nâbûdîsine karışır, ricâl-i 
mensiyeden olurlar. Yine der idi ki insanların takip eylediği nokta-i nazar vatana ve cemiyyet-i beşeriyyeye 
hidmet sûretiyle pâk ve âlî olmalıdır. Cihânı yalnız kendi istifâdesine münhasır zanneden kûtâh-bînân 
ma’nen ikbâl-i vatanın kâtilleridir. Evlâdının istirâhatine merhamet zannıyla tahsil ve terbiyesine dikkat 
etmeyenler hüsn-i ahlâk fazîlet gibi cevâhir-i maâlî ile müzeyyen olan iklîl-i iftihârı iksâdan kendi ciger-
pârelerini mahrûm etmek için reh-zen olurlar.” (Ali Emirî, 1328, 51).  Emîrî’nin şairliği hakkında tezkirelerde 
olumlu ifadeler dikkat çekicidir. Sâlim, “asrıñ pür-gû şu’arâsından ve vaktin zürefâsındandır.” (Sâlim 
Efendi, 2005, 224); Safâyî, “Evâ’il-i hâlinde tahsîl-i dest-mâye-i irfân ile asrıñ şu’arâsı zümresine dâhil 
olmaġla gerçekden şâ’ir-i mâhirdir.”(Mustafa Safayî Efendi, 2005, 88); Râmiz, “tüccâr-ı zevi’l-iktidârdan bir 
zât-ı celîlü’lmikdâr olup sarf-ı nakdîne-i makderet birle tahsîl-i emti’a-i ma’rifet idüp sû-ı hünerde kâlâ-yı 
zer-beft-i girân-kıymeti miyâne-i hâcegiyân-ı bendergâh-ı dâniş ü kemâlde tamġa-zen-i dest-i raġbet olmuş 
emîrü’l-kelâm yesâr-ı irfânı âhir bir şâ’ir-i be-nâm idiler”(Râmiz, 1994, 11) demektedirler. İsmail Belîg, 
Emîrî’nin sadece bir gazeline yer verirken herhangi bir değerlendirmede bulunmamıştır (İsmail Belîğ, 1999, 
18). Şeyhî Mehmed Efendi de Zeyl-i Şekâyık’da Diyarbakır’da 1137 tarihinde vefat edip, aynı şehirde 
defnedildiğini söyleyerek “halâs” redifli gazeline yer vermiştir (Şeyhî Mehmed Efendi, 1989, 735). Ali Emîrî, 
şair hakkında geniş değerlendirmeler yaparak şu görüşleri dile getirmiştir: “Hâlâ şehrimiz mecâmi-i 
üdebâsında ve sair bilâdda birçok âsâr-ı belîgası mevcûddur. Gerek zamânında ve gerek daha sonraları 
memleketimizin bestekârları tarafından eş’ârı ehviye-i latîfe ile bestelenip tagannî edilmektedir. Nuût-ı şerîfe 
ve kasâyid ve gazeliyâtı bî-hadd ü hisâbdır.” (Ali Emirî, 1328, 52). Ali Emîrî, görevli bulunduğu Selanik ve 
Yemende bile dedesinin şiirlerinin okunduğunu söyleyerek şöhretine işaret eder. Tezkirelerde şairin bazı 
gazel ve beyitlerine yer verilmiştir. 

3. Eserleri 
1. Divan:  
Kaynaklarda Emîrî’nin iki eserinden söz edilmektedir: bu eserlerden ilki, şairin Millet Kütüphanesi 

Manzum eserler 40numarada kayıtlı Divan’ıdır (Nail Tuman, 1999, 65). İkinci eseri ise Nasihat-nâme (Pend-
nâme)’dir. 

2. Nasihat-nâme: 
Şair, oğluna hayat yolculuğunda edindiği birikimleri manzum olarak akıcı ve anlaşılır bir dille öğüt 

vermek amacıyla kaleme almıştır. Eser, Milli Kütüphane nüshasında Nasihat-nâme-i Emîri bâ-Pusereş, 
Millet Kütüphanesi nüshasında Pendnâme-i Emîrî Çelebi olarak isimlendirilmiştir (Kaplan, 2012, 73-75). 

Sonuç 
Bu makale ile Emîrî hakkında bilinenler yeniden gözden geçirilerek gündeme gelmiş ve divançesi 

transkripsiyonlu metin olarak sunulmuştur. Emîrî’nin velut bir şair olduğu tescillenmişken divançesi 
literatüre kazandırıldı. 
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DİVANÇE-İ EMÎRÎ 
1b   

MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün   
 1 Cemālüñ gibi dünyāya gelür mi bir gül-i raǾnā 

Olur mı bir benüm gibi daħi bir bülbül-i şeydā 
 2 Senüñ esbāb-ı ĥüsnüñe olur mı bir güzel mālik 

Śaçılmış rūyuña ħālüñ baña ol ķandedür ammā 
 3 Gözet eyyām-ı ĥüsnüñde vefā-dār beni Ǿuşşāķuñ 

Bilinmez nedür Ǿuşşāķuñ yeniñde firiftā ĥayfā1 
 4 Derūnī ġamzeñ oķı meşietüñ eyledi bir bir 

Yeter ķılduñ dil ü cāna ĥabībüm sen de istiġnā 
 5 Niŝār itdüm dil-i cānı daħi nem ķaldı Ǿālemde 

Emīrī nažm ile yāre ķalur dür-dāneler inha 
 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Eyledi Ǿaşķuñ göñülde şimdi cā 

Mūnisümdür ol benüm śubĥ u mesā 
 2 Eksük olmasun dilümden bir zamān 

Zikrüñi eyle muķarrin sen baña 
 3 Mücrimīne raĥmetüñdür bī-Ǿaded 

Rabbenāġfirlenā ve ehram lenā 
 4 Ĥāl-i Ǿālem cümle žāhir Ǿilmüñe 

Ente mevlāyı vü enžar hālüñe 
 5 Rāci-i raĥmet Emīr-i nā-tüvān 

Cāǿ-i bābuñ veǿstaǾīn-i bād-bān 
 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Yā ilāhī ente ġāffāreǿź-źünūb 

Ķāżıyuǿl-ĥācāt vü settāruǿl-Ǿuyūb 
 2 Nām-ı tevdiyyāt-ı raĥmān ü rüfūf 

Ente taǾlīm küll-i sırr-ı fiǿl-ķulūb 
 3 Ger şeb-i dünyā-bedel müşkil resīd 

Kāşifüǿl-ĥādi vü küşşāfuǿl-kürūb 
 4 Hest esmāǿ-i śıfāt-ı to kerīm 

Mā lefī muŧā vü Ǿallāmüǿl-ġuyūb 
 5 MaǾrifet-geşte Emīrī pür-źünūb 

Zāǿil-āyed ez-varaķ ħaŧŧ-ı źünūb 
 

2a  MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīün 
 1 Muĥabbet sözlerin ey dil yine şevķ ile ižĥār it 

Śafā-yı şevķ-i cānāndan ķamu ħalķı ħaber-dār it 
 2 Göñülde vecd-i ĥālātum daħi efzūn olur her dem 

Bu çeşm-i ġaflet Emīrī seĥer vaķtinde bī-dār it 
 3 Cemāl-i pertev-i yārüñ düşür ķalbüne yārüñe 

Derūnuñ tārını ķāldur göñül mülkini envār it 
 4 Göñül bend olmasun hergiz cihānuñ izz ü āyīne 

Beni bu bār muĥabbetden ilāhī sen sebük-bār it 
 5 Ġam-ı Ǿaşķuñ göñül levhin mücellā-pāk ider ġalān 

Emīrī bendeñi yazup sen Ǿaşķ ile giriftār it 
 

  MefǾūlü/MefāǾīlü/MefāǾīlü/FeǾūlün 
 1 Her lahža göñül Ǿaşķa düşüp şevķ ile āh it 

Dūduñı başuñ üzre çetr-i siyāh it2 
 2 İķbāl-i cihānuñ kime ķaldı nažar eyle 

Fāniye śaķın virme göñül terk-i külāh it 
 3 Śıdķ ile sülūk eyledüñ Ǿaşķa göñül sen 

Bīgāne ķoma sen de seni sālik-i rāh it 
 4 Bu arlıķ ile vuślat-ı cānān ele girmez 

                                                            
1 Vezin bozuk. 
2 Vezin bozuk. 
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Heb varluġuñı āteş-i Ǿaşķ ile tebāh it 
 5 Üftādelerüñ derdine vāķīf ol Emīrī 

Bī-çārelerüñ ĥāline luŧf ile nigāh it 
   

MefǾūlü/MefāǾīlü/MefāǾīlü/FeǾūlün 
 1 Ĥükm itdi göñül mülkine bir gözleri āfet 

Zaĥmet anuñ getürür ķudret-i ŧaķat3  
 2 Dil bülbülinüñ nālesine bāǾis olubdur 

Gül-zār raħatuñ eyledi taĥśīl-i leŧāfet 
 3 Vuślat-ı vażın lezzetini gördi idenler 

Hecrlik günidür başumda Ǿāyn-ı ķıyāmet4 
 4 Dil bār-ı ġamın Ǿaşķı çeker vaśla irince 

ǾAşķuñ yükini çekebilmez oldı kerāmet5 
 5 Yār eşigine ķodı başın şimdi Emīrī 

Cānāndan umar ĥālini ol luŧf-ı Ǿināyet 
   

MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 
 1 Göñül mecnūn-ı Ǿaşķ olduñ ķabā-yı pīrehenden geç 

Şehīd-i tīġ-ı Ǿaşķ olduñ śavulmaz ħud kefenden geç6 
 2 Temāşā eyledüm śanma gelür mi serv-i reftāra 

Ħazāna irişür āħir gülinden gül-şeninden geç 
 3 Güzeller bu fenā içre iken de mihribān olmaz 

Göñül bend olmasun ĥıfž it ruĥundan perçeminden geç 
 4 Hemān pervāz ola göñül tenezzül ķılma ednāya 

Ĥađīđ-i ħāke meyl itme hemān bāġ u duġandan geç 
 5 Emīrī cābe-i faķrı tefāħur ile giygükçe 

Hevā-yı nefs-i iħrāc it ħayāl ü sīm-i tenden geç 
2b   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Derd-i hicre bilürüm dermāne yoķdur çāre hīç 

Düşmüşem sevdā ile dīvāne yoķdur çāre hīç 
 2 VaǾde-i vaślını gūş itsem diyü saǾy eylerem 

Vuślat-ı cānānuma peymāne yoķdur çāre hīç 
 3 Rāh-ı Ǿaşķı bilmedüm āsān degül düş-vār imiş 

Rāh-ı Ǿaşķ-ı pārede āsāne yoķdur çāre hīç 
 4 Sūz-ı Ǿāşķ bār ile yandı vecd diyem kişveri 

Yanduġınca nār-ı Ǿaşķa cāna yoķdur çāre hīç 
 5 Ey Emīrī terk-i fikr ü ħānumān eyle hemān 

Varlıġıyla vuślata imkāne yoķdur çāre hīç 
 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 میكنم با درد عشقت افتاح 1 

 مھر تو در دل مراضؤ الصباح
 كام دل دریا فتم در عشق تو 2 

 مى دھد سوداى تو عین صالح
 ثایت االقدم كشتم در غمت 3 

 مستقیم اجر مامور النجاح
 در ره عشق تو تو شم جام مى 4 

 یا فتم یا شوق عشق تو فالح
 شد امیرى در خیال حسن یار 5 

 ذكر وصل ان شده در دل مباح
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Derdüme cānāndan ayru şūr meded 

Dilber olan Ǿāşıķın eyler mi red 
 2 Levĥ-i dilde naķş olubdur ĥüsn-i yār 

                                                            
3 Vezin bozuk. 
4 Vezin bozuk. 
5 Vezin bozuk. 
6 Hud u kefenden ibaresindeki “vav” vezin gereği yok sayılmıştır. 
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Yüz çevirdüm rāh-ı Ǿaşķından ebed 
 3 Bekle kūy-ı yār[i] terk itme śaķın 

Ehl-i Ǿaşķa yār işigidür sened 
 4 Ķısmetine ķāniǾ olan zevķ ider 

Ehl-i dil ķalbinde olur mı ĥased 
 5 Düşme ġavġāya Emīrī ĥırś ile 

Başa yazılan gelür ħod nīk-bed 
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ey göñül zevķ-i cihāndan nā-murād ol nā-murād 

Kimse bilmez Ǿālem-i maǾnīde neseb emr-i dād 
 2 Sālik-i rāh-ı ĥaķīķat żāyiǾ itmez vaķtini 

Ŧālib ü Ĥaķķ’dur cihān dārında ħod ĥayrüǿl-Ǿibād 
 3 İħtiyārī terk iden buldı ĥaķīķatden nişān 

Źikr idüp bilmek gerekdür neydügin mebdeǿ maǾād 
 4 Ŧālib ü rāh-ı ĥaķīķat ol göñül dāǿim hemān 

Ŧālib-i rāh olana bir gün irişmez mi küşād 
 5 Ehl-i Ǿirfān ile hem-dem ol Emīrī ķıl sükūt 

ǾĀķıl ü huşyār olan ķodı cihānda yaħşi ad 
3a   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ħāne-i dilde ħayāl-i yārumuz çün rāmdur 

Zevķumuz var dem-be-dem her gün dügün bayrāmdur 
 2 Bir göz ucıyla nigāhīdür temennā ķıldugum 

Merĥabā eylerse cānān gāyetde pek enāmdur 
 3 Kim muķarrīn olsa ħāk-i pāyına iksīr olur 

Ħāk-i pāy-ı yāre yüz sürmek zihī ikrāmdur 
 4 Dāne-i dürr ħāl-siyāhī murġ-ı diller ŧutmaġa 

ǾĀşıķ-ı üftādeye zülf[i] daħi bir dāmdur 
 5 ŚaǾb olur ġāyet Emīrī irse ger şām-ı ġarīb 

Āh idersem vechi var ġurbetdeyim aħşāmdur 
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ki çıķarur ħançerin ħışm ile gāhī rāmdur 

Yār ile mā-beynümüz her gün dügün bayrāmdur 
 2 Ĥasret-i laǾliyle giryān olduġunca gözlerüm 

Gūyiyā ħūtla ŧolmuş bir muśaffā cāmdur 
 3 ǾAşķ-ı yār ile seĥer-ħīz olmaġa ķasd idelüm 

Kūy-ı cānānda semāǾ itmek seher iķdāmdur 
 4 Ki niyāz olur irāde ki geçer ben dürlü nāz 

Dest būsı ħod ara yirde Ǿaceb ibrāmdur 
 5 Nükte-dān oldur ne denlü nāz iderse dil-rubā 

Heb Emīrī’nün niyāzı yāre ħod ilhāmdur 
   

MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīün/MefāǾīlün 
 1 Muĥabbet ħānķāhında nice dil-dādeler vardur 

Muķayyed olmamış māla nice āzādeler ardur 
 2 Sen ol sulŧān-ı maǾnīnüñ göñül yolında cānuñ vir 

Fenā şālın libās itmiş nice şāhźādeler vardur 
 3 Bir avuç ħāki himmetle Ǿazīzān iksīr eylerler 

Yol üzre ħāk-i pā olmuş nice üftādeler vardur 
 4 Tehī ķalur mı irşāduñ maķām-ı ĥaşre dek bir dem 

Maķām-ı mürşid olmışdur nice seccādeler vardur 
 5 Emīrī bāde-i mühri muĥabbet baña ħoş geldi 

Muĥabbet bezm-i cāmından muķavvī bādeler vardur 
   

MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīün/MefāǾīlün 
 1 Göñül yāruñ siyeh zülfi seni dünyede bend eyler 

Ne denlü bī-ķarār olsañ görenler heb pesend eyler 
 2 Düşelden vādi-i Ǿaşķa çıķubdur iħtiyār elden 

Dil-i dīvāneye nāśih muķayyed olma bend eyler 
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 3 Beni kūy-ı ŧavāfında muǾcib itmesün kimesne7 
Bu sevdāyı ser-i zülfi o yāruñ şāh-levend eyler 

 4 Noǿla şīrīn kelām olsa bugün meydān-ı nažm içre 
Emīrī yād-ı laǾlüñle dehānın ŧūl-ı ķand eyler 

 5 DuǾā-yı müstecāb olsa Ǿaceb mi yār-ı Ǿaşķında 
Seĥerde dūd-ı āhından duǾā bend-i kemend eyler 

   
MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 

 1 Şehā hicr ile feryād eylemek her bār müşkildür 
Teraĥĥum çaġıdur cānā fiġān ü zār müşkildür 

 2 Ŧabīb aĥvālümi bilmez firāķ-ı yārdur derdüm 
Bu bīmār-ı gamı Ǿaşķa Ǿaceb tīmār müşkildür 

 3 Ezelden düşdi iķrārum ġam-ı Ǿaşķı ķabūl itdüm 
Śorarlarsa baña Ǿaşķuñ anuñ inkār müşkildür 

 4 Ne keyfiyyet virür Ǿaşķuñ anı nādān olan bilmez 
Raķībe ĥālet-i Ǿaşķı velī ižhār müşkildür 

 5 Bahāne bulmasun kimse düşen nažm-ı śafā baħşa 
Emīrī sen bend ile ve lā işǾār müşkildür8 

3b   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Ĥālümüzden ey dirīġā şimdi cānān bī-ħaber 
Dolu hicrān ħār baġrum derd-i ħandān bī-ħaber 

 2 Fitne-i āhir zamān oldı bu ħaŧŧ-ı Ǿanberīn 
Fitne peydā itdi ħaŧŧuñ līk sulŧān bī-ħaber 

 3 Dūd-ı āhumdur ŧutan eflāk zemīni ser-te-ser 
Kāǿināta ŧoldı āhum māh-ı tābān bī-ħaber 

 4 Seyl-i ekşim mevc urur deryā-miŝāl oldı benüm 
Ġarķa vardı cümle Ǿālem çeşm-i giryān bī-ħaber 

 5 Arturur sūz-ı derūnı vecd-i ĥāli dem-be-dem 
Sözlerinden ey Emīrī līk nādān bī-ħaber 

   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Zikr-i Ĥaķķ’la müstaķil bir laĥža ħāli ķalmazuz 
Nefy-i iŝbāt eylerüz yoķ yire baş śallamazuz 

 2 Cümle esbāb-ı cihānuñ Ǿāķıbet olur feşār 
Biz metāǾ-ı dünyeyi bir pūla daħi almazuz 

 3 Kim tevāzuǾ eylediyse meskenet göster henüz 
Kim nere ŧaǾn itdi ise itdügine ķılmazuz 

 4 Āķıbet endīş olanlar buldılar śıdķ u śafā 
Āķıbet fikr eyleyüp efkār-ı ġayra ŧalmazuz 

 5 Nāşileriz mende ķılma sen Emīrī sırr-ı fāş 
Meclis ü nā-maĥreme şevķ ile aślā gülmezüz 

   
MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 

 1 Göñül vādī-i Ǿaşķına senüñ cānā keder gelmez 
Vücūdın maĥv idenlerden śorulsa ger ħaber gelmez 

 2 Mukārin olmaķ evlādur dem-ā-dem ehl-i Ǿirfāna 
Meŝeldür dosta iyiden bend olur [hīç] hüner gelmez 

 3 Maķām-ı ehl-i dil olmış ķanāǾat genc-i evvelden 
Maķām-ı Ǿuzlet içinde dile ħavf-ı ĥazer gelmez 

 4 Kemāl-i ehli ayaķlarda ķıl bāǾiŝ nedür bilmem 
Maķālüñ ĥāline nāžır meger śāĥib-nažar gelmez 

 5 Dem-ā-dem iltiyām eyler der-i cānāne irdükçe 
Emīrī bendeñ olmışdur bilürsin kim żarar gelmez 

   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Kimsenüñ efǾāline yoķdur bizüm inkārumuz 
Fikr-i beyhūde degildür dildeki efkārumuz 

                                                            
7 Vezin bozuk. 
8 Vezin bozuk. 
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 2 Dil ümīd eyler ki sırrından śafā kesb eyleye 
Vecd-i ĥāl ü ulyāya düşdi çün iķrārumuz 

 3 Bir tekāżādur derūnı mevc urur deryā gibi 
Fāş olur çün āķıbet eşǾār ile ebrārumuz 

 4 Key olur ġam-gīn göñül ki şād olur aĥvāline 
Çün günāhı sırr ider luŧf ile settārumuz 

 5 Ķuş dilinden ger ħabīr olsa Emīrī vechi var 
Manŧıķuǿŧ-Ŧayr’ın hediyye eyledi ǾAŧŧār’umuz 

   
MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 

 1 Dem-ā-dem daġum üstinde benüm cānā duħan gitmez 
Meŝeldür söylenür erden gehi ŧaġdan ŧuman gitmez 

 2 Śadāsı āhumun raǾda meşābih oldı firķatle 
Şeb-i hicrüñde āh itsem śadāsı bir zamān gitmez 

 3 Bedende bellüdür bir bir nişān-ı eşk-i ħūn-meyüñ 
Düşübdür eşk-i ħūnum tecrīde nişān gitmez9 

 4 Ŧavāf-ı kūyuña her dem raķībüñ Ĥābil Ǿuşşāķa 
Emīn olmasa bir rāha gürūhı kārbān gitmez 

 5 Emīrī dūd-ı āhuñla senüñ eşk-i firāvānuñ 
Aķar çün yolına yāruñ muķarrer rāygān gitmez 
 

4a  MefāǾīlün/MefāǾīlün/FeǾūlün 
 1 Ġam-ı cānān ile biz āşināyuz 

Bilürler cümle yārān mübtelāyuz 
 2 Göñül levĥini pāk it māsivādan 

Cemāl-i yāre mirǿātüǿś-śafāyuz 
 3 Ħulūśī ehl-i Ǿaşķuñ oldı merġūb 

Bugün ŧaǾātumuzda bī-riyāyuz 
 4 Ķabā-yı Ǿāriyetdür heb libāsa 

Ķabādan geçmişüz ehl-i fenāyuz 
 5 Emīrī Ǿarż ider dilden niyāzı 

Niyāz-ı yār ider śāhib-edāyuz 
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Kimsenüñ Ǿaybın yüzine urmaġa ķılma heves 

Bu cihān dārında olmaz kim olan bī-Ǿayb-ı kes 
 2 Cümle maħlūķata nažar ķılduķda inkār eyleme10 

Bu ciĥān mülkinde maħlūķ olmadı bir şey Ǿabes 
 3 Pādişāh-ı dehr olanlar Ǿāķıbet oldı zebūn 

Anlayan Ǿāriflere ħod bir nasīĥat oldı bes 
 4 Ķıl nevā bülbül gibi hicrān-ı ġamla rūz [u] şeb 

Kimseden irişmez illā āhuña feryād res 
 5 İħtiyār ile Emīrī sen ķanāǾat kūşesin 

Şehdine meyl itme bu Ǿālemüñ mānend-i meges 
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Mülk-i dünyā ey göñül ancaķ ķuru nümā imiş 

Māǿil olmaķ naķşına beyhūde bir sevdā imiş 
 2 Ķalbüñe toħm-ı muĥabbet śaç cihān dārında kim 

Ĥāśıluñ ķaldırmaġa bu mezraǾ Ǿuķbā imiş  
 3 Ĥālet-i Ǿaşķı ne bilsün zāhid ü nādān olan 

Ehl-i Ǿaşķa ŧaǾnası zāhidlerün bī-cā imiş 
 4 Aşlama ol kār kim nādim olasın Ǿāķıbet 

Kim nedāmetle geçerse kār-ı vāveylā imiş 
 5 Żabŧa ķābil mi Emīrī neylesün cān-ı vedā 

ǾAşķ ile bī-çāre olmış her biri şeydā imiş  
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

                                                            
9 Vezin bozuk. 
10 Vezin bozuk. 
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 1 Ehl-i ĥālüñ sözleri cān ü dile teǿkīd imiş 
Ey göñül taĥśīl-i ķurbet hemān tevĥīd imiş 

 2 Māsivānuñ terk-i ħod Ǿayn u Ǿibādetdür saña 
Müǿmine el-faķr u faħri devlet-i cāvid imiş 

 3 Meskenüñ zīr ü türāb olur muķarrer bil anı 
Evc-i Ǿalāda maķāmuñ ŧutalum nāhid imiş 

 4 İħtiyār-ı Ǿuzlet idüp ħalķdan dūr olalum 
ǾĀrife menzil cihānda Ǿālem ü tecrīd imiş 

 5 Ħāk olur menzil Emīrī Ǿāķıbet farķ eyle gel 
ǾUzletüñ farż eyle gel Dārā veyā Cemşīd imiş 

4b   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Gül yüzüni ĥāl-i ħaŧŧuñ şöyle tezyīn eylemiş 
Resmini gördükde Mānī ħaylī taĥsīn eylemiş 

 2 Cān meşāmını muǾaŧŧar eyledi miskīn śaçuñ 
ŚāniǾ-i ķudret yüzün rengini teşrīn eylemiş 

 3 ŦaǾnasından cān ü dil āsūde olmaz bir zamān 
Ol raķīb-i rū-siyeh gūyā baña kīn eylemiş 

 4 Derd-i Ǿaşķuñla Emīrī girye ķılduķça müdām 
Gerdişiyle āteş-i Ǿaşķını teskīn eylemiş 

 5 Reng-i ruħsāruñı teşbīh eylemiş berg-i güle 
Rūħlaruñ medĥiyle eşǾārını rengīn eylemiş  

   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Ehl-i ĥāle Ǿibret oldı çeşm-i bünyādan ġaraż11 
Kesb-i ĥāl itmek degil mi mülk-i dünyādan ġaraż 

 2 Fānidür cümle metāǾı bu fenā iķlīminüñ 
ǾĀķıl olana noǿlur bir ķuru ġavġadan ġaraż 

 3 Cümle gördüm śāy-ı śaĥĥaķ gülsitānuñ sırrını 
ǾĀķıbet ne olsa gerek bu temāşādan ġaraż 

 4 Şefķat-i ħalķı Ħüdā’ya ķudret olduķça müdām 
ǾAdl-i dād oldı hemānā śadr-ı aǾlādan ġaraż 

 5 Ķo cünūnı saǾy ķıl taĥśīl-i ķurbet ķılmaġa 
Ey Emīrī vaśl-ı yār olsun bu sevdādan ġaraż 

   
MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 

 1 Gözüm yaşını hicrüñde benüm derya ider ŧāliǾ 
Ķamu esrar-ı pinhānum dirīġ-efşān ider ŧāliǾ 

 2 Hevā-yı zülfi cānānuñ çıkar mı laĥža ĥaŧrumdan 
Göñülde āteş-i Ǿaşķuñ benüm peydā ider ŧāliǾ 

 3 Ne ŧāliǾdür bu ŧāliǾ kim beni hicre śalar dāǿim 
Cefā vü cevr-i ahkāmın bana icra ider ŧāliǾ 

 4 Ħaŧ-ı rūyı belürdükçe bu Ǿaķlum tārumār eyler 
Bu sevdasıyla cānānuñ beni şeydā ider ŧāliǾ 

 5 Ne sevdādur senüñ Ǿaşķuñ Emīrī’nüñ dimağında 
Benüm Mecnūn-veş āħir yirüm śaĥrā ider ŧāliǾ 

   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Kūyuñı terk eyledüm giryān ü nālān el-vedāǾ 
Düşdi mabeyne eyyām-ı hicran el-vedāǾ 

 2 Vādi-i śaĥrā-yı Mecnūn gibi ķıldum iħtiyār 
Ĥasretiyle eyledüm çāk-i girībān el-vedāǾ 

 3 Ķıśśa-i derd-i cüdāyī ĥadden aşdı çare ne 
Ķalmadı śabr ü mecālüm cümle yārān el-vedāǾ 

 4 Girye firkat-i sebebdür ħandeye bāǿiŝ ķanı 
Firķatiyle eşk-i cismüm oldı bārān el-vedāǾ 

 5 Eyledi ǾÖrfī sefer gitdi Emīrī āh ile 
ElvedāǾ şimdengerü ey cāy-ı cānān el-vedāǾ 

   

                                                            
11 Kafiye örgüsüyle tutarsızdır. 
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FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Āteş-i Ǿaşķıyla yaķdum sīnem üzre tāze dāġ 

Şükruǿllāh cihanda iħtiyār itdüm ferāġ 
 2 ǾĀşık-ı dil ħaşye-bār olsa eger cānān ile 

Ķande ise bu meŝeldür söylenür ŧaġ üste bāġ 
 3 Müstefid ol dem-be-dem aķvāl-i Ǿaşķ-ı yardan 

Ehl-i diller sohbetinden olmadı Ǿāķıl ıraġ 
 4 Söyle nādāna sözümde gevherdür istiħaķ 

Rū-senāyī fehm ider mi sözde ger olsa belāġ 
 5 Şöyle yandurdı vücūdını Emīrī nā-tüvān 

Cümle Ǿaşķ ehli yakar dāġ-ı żebātilden çerāġ 
5a   

FāǾilātün/FaǾilātün/FāǾilün 
 1 Günc-i Ǿuzletde çü ķıldum iǾtikāf 

Eyle kim cehd eyleyüp miǿrāt-ı śāf 
 2 Ħāne-i zenbūra dönmişdür beden 

Tīr-i Ǿaşķ itdi benüm sīnem şikāf 
 3 ǾAhdine müǿmīn olan eyler vefa 

ǾAhduñe ķılma gönül hergiz ħilāf 
 4 Günc-i Ǿuzlet iħtiyār itdi gönül 

Kendü ĥālinde olan olur muǾāf 
 5 Rāh-ı Ǿaşķ içre ķuśūrum çoķ benüm 

Eyledi cürme Emīrī iǾtirāf 
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ser-te-ser bu kāǿinātı eylesem her gün ŧavāf 

Bulmazam ben ķūy-ı cānāndan güzide bir muŧāf 
 2 Ĥikmetiyle ħalķ olunmışdur zemīn-i āsımān 

Cümle eşyānuñ žuhūrın anlama ey dil güzaf 
 3 ǾAĥdini gözler cihanda merdüm-i dānā olan 

Eyleme Ǿahd eyledükde alasın hergiz ħilāf 
 4 Şādu-yı ġam ber-ķarār olmaz muķarrer bil anı 

Ġamdan olmaz kimsenüñ ķalbi cihan içre muǾāf 
 5 Śāf olan āyīnede žāhir olur dīdār-ı yār 

Ķalbinüñ miǿrātını eyle Emīrī sen de śāf 
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Rāh-ı Ǿaşķa gir göñül olduñsa ger ħayr-ı ħalef 

İtme ol ķāruñ ħilāfın her ne ķılduñsa selef 
 2 Kim hevā-yı nefse uydiyse çeker āħir nedam 

Naķd-i Ǿömri eyleme beyhūde yirlerde telef 
 3 Ehl-i Ǿirfān ile geçsün dāǿim evķātuñ hemān 

Ǿİlmi vü irfānla taĥśīl itdiler cümle şeref 
 4 Nefsini perverde iden oldı meydānuñ eri 

Eyleme ĥayvān-śıfāt maķśūd-ı taĥśīl-i Ǿalef 
 5 Maĥzen-i esrar-ı maǾnī ķıl Emīrī ķalbüñi 

Gevher-i maǾnīye gel olsun vücūduñ çün śadef 
 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Sūz-ı dilden bellüdür her kim ola şeydā-yı Ǿaşķ 

Lāf urup her müddeǾī ķılmaya bes daǾvā-yı Ǿaşķ 
 2 Teng-i dil cevlān ider ĥayvān-śıfat ol Ǿālemi 

Her kimüñ kim olmaya başında ger sevda-yı Ǿaşķ 
 3 Vadi-i Ǿaşķa nihayet bulmamışdur ehl-i dil 

Ne Ǿaceb vādī olur Ǿāşıķlara śaĥrā-yı Ǿāşķ 
 4 Ehl-i Ǿaşķuñ nice bir inkār olunur ĥāleti 

İķtiżādur kim olunur bu nice hevā-yı Ǿāşķ 
 5 Śāf ķıl ķalbüñ Emīrī çünki beytuǿllāhdur 

Kimse idrāk idemez kim bes nedür ġavġā-yı Ǿaşķ 
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
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 1 Zümre-i Ǿuşşāķ içinde olalum şeydā-yı Ǿaşķ 
İtmişüz rūz-ı ezelden çünki biz daǾvā-yı Ǿaşķ 

 2 Hāy hūy-ı Ǿaşķı zāhid sen güźāfın anlama 
Başıma çıķdı benüm śabr itmezem sevdā-yı Ǿaşķ 

 3 Perde-i ġaflet olup cān u göñülde ħod bela 
Perdeyi ķaldır gözüñden olasın bīnā-yı Ǿaşķ 

 4 ǾAşķ-ı cānān ħāne-i dilde olubdur pür-metāǾ 
Şükruǿllah oldı çün dil ħānesi Mevǿā-yı Ǿaşķ 

 5 Iśŧılāĥī Ǿaşķ ola dāǿim Emīrī sözlerüñ 
Fāyiķ ü mümtāz olur her kim olan anā-yı Ǿaşķ 

5b   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Ĥükm ider dil kişverine dem-be-dem bu ŧān-ı Ǿaşķ 
Dāǿimā pür-şevket olur mecmaǾ-ı dīvān-ı Ǿaşķ 

 2 Cilve eyler rūz [u] şeb ķalbüñde meşhūd-ı ħayāl 
Bir śafā olur dem-ā-dem Ǿāşıķa cānān-ı Ǿaşķ 

 3 Ķurb-ı ev-ednāya irmez ġayr[a] ülfet bağlamaz 
Ķalbde taśdīķ olur iķrār u hem īmān-ı Ǿaşķ 

 4 Mācerāsı ehl-i Ǿaşķuñ vasfa ķābil mi olur 
Eşk-i çeşmim Ǿāşıķāndur ķaŧre-i Ǿummān-ı Ǿaşķ 

 5 Pāk olup iĥrāķ ile olur kişāfından beri 
Zindedür dāǿim Emīrī kim olur büryān-ı Ǿaşķ 

   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Bu serāy-ı fāninüñ bünyād yoķ 
Nice şahlar geldi bunda ad yoķ 

 2 Her kişi bir derde olmış mübtelā 
Dār-ı mihnetdür cihānuñ dād yoķ 

 3 Murġ-ı dil aźāde düşdi anlama 
Öyle žann itme anuñ śayyād yoķ 

 4 Dāmen-i pīre irişdür destüñi 
Śanma rāh-ı vuślatuñ üstād yoķ 

 5 Oldı Ferhād’ı Emīrī Ǿālemüñ 
Rāh-ı Ǿāşķuñ añlamañ Ferhād yoķ 

   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Āh kim bu mülk-i ten āħir ĥarāb olsa gerek 
Eşk-i çeşmümden nişan ancak ĥubāb olsa gerek 

 2 Ĥāsib ü fikrüñde ol ġafletde ķalma ey göñül 
İtdügüñ aǾmāl içün cāna civan olsa gerek 

 3 Hīç olur māl ü melali bu cihānuñ Ǿāķıbet 
Cümle esbāb u cihān ħışma niķāb olsa gerek 

 4 Māsivā fikrin ķaldur levĥ-i dilde ķalmasun 
Varlıġuñ ħod vuslata Ǿayn-ı ĥicāb olsa gerek 

 5 Gūş ķıl mūtū añla sen Emīrī cān ile 
Cān ile tīġ-ı ecel ħod ıżŧırāb olsa gerek 

   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Manŧıķuǿŧ-Ŧayr’uñ kelāmın nāśiĥā añlar gerek 
Ǿİbretuǿllah[a] nazar ķılduķda erŧañlar gerek 

 2 Yoķ yire lāf eyleme vāǾiž naśīĥatle bize 
Ķavl-i ķīline muŧābıķ dünyede erler gerek 

 3 MüddeǾī aķvālini gūş eylemez Ǿārif olan 
Merd-i meydan olmağa daǾvā ķılan server gerek 

 4 Ħāne-i dil tā münevver ola anuñla müdām 
En derūnında kişinüñ śaķlanur gevher gerek 

 5 Ey Emīrī vaśl-ı yārī gerçü ümmīd eyledüñ 
Vuslat-ı yāre irer ġāyetde saǾd aħter gerek 

   
FeǾilātün/FeǾilātün/FeǾilātün/FeǾilün 
(FāǾilātün)                              (FaǾlün) 
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 1 Cān ķurbān ideyim yāre daħi noǿlsa gerek 
Her ne çekdiyse başa kilk-i ķażā gelse gerek 

 2 Bāġbānı felegüñ Ǿādet idindi ezeli 
Güllerüñ yirlü yirinden ķomayup yolsa gerek 

 3 Ħoş gör eyyām nice gelse śabr eyle aña 
Sebz adı bu cihānuñ ne ki var śolsa gerek 

 4 Ħ(v)āce-i ġāfil hemān ŧaleb ider sīm ü zeri 
Ħāk-i tīrāniyle gör kāsesi ŧolsa gerek 

 5 Dost kūyuñı ŧavāf eyle Emīrī rūz u şeb 
Her ne kim eşler kişi anda ħaber olsa gerek 

6b   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Māsivādan levĥ-i dil kim pāk ola 
Menzil-i Mevǿa aña eflak ola 

 2 Ehl-i Ǿaşķuñ anla ol ĥālātını 
Nükte-i fehminde ger idrāk ola 

 3 Diñle aĥvālin sülük eyleyenüñ 
Sözleri ehl-i dilüñ tiryāk ola 

 4 Rāh-ı Ĥaķķ’a salik olan şād olur 
Kim rücūǾ itdi ise ġam-nāk ola 

 5 Ġurre ehli bil Emīrī anı kim 
Meskenet bābında her kim ħāk ola 

   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 ǾAşk-ı cānān-ı resīde ħūn belā 
ǾĀşıķān dān u aña vü būd śala 

 2 Nice bir idl hicr ile nālān ola 
Vuślatıyla derdüme derman ola 

 3 Vuślatuñdur ārzū-yı cān [ü] dil 
Ara yirde nice bir hicrān ola 

 4 Yollaruñī gözledükçe dīdeler 
Ĥasretüñle nice bir gīrān ola 

 5 Eksük olmadı ħayālüñ dostum 
Ħāne-i dilde hemān mihman ola 

 6 Cān feda olsun Emīrī’ye buyur 
Yoluña emrüñ ile ķurbān ola 

   
FeǾilātün/FeǾilātün/FeǾilātün/FeǾilün 
(FāǾilātün)                              (FaǾlün) 

 1 Çün düşürdi bu felek ara yire hicrānı  
Rūzigārına göre ķullanalum devranı 

 2 ǾAndelīb ile seĥer hemen ķabes olsam gerek 
Çün zamān oldı gözüm görmeyeli cānānı 

 3 Bu meŝeldür dinilür baǾd-ı ħarābüǿl-bāŧıra 
Kimse maǾmūr ide mi bu dil-i viranı 

 4 Göñül aldanma śaķın dünyenüñ ārāyişine 
Hīç śaķīm olmağa ķor mı bu cihan mihmānı  

 5 Kārbān geçür sürǾatle gerdūnuñ 
Muġtenem görsün Emīrī bu gelen hicrānı12 

7a   
MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 

 1 Yine bir peyk-i ǾĮsā dem deminden cāna cān irdi 
Bu cismüm mürdeye śandum hemān rūĥ-ı revān irdi 

 2 Hevāsı kūy-ı cānānuñ be-ġāyet muǾtedil ancak 
Bi-ĥamdiǿllah ve el-minnah śafā vaķti zamān irdi 

 3 İder feryād bülbüller seherden śaĥn-ı gülşende 
Nevalar ŧutdı āfāķı çü vaķt-i gülsitān irdi 

 4 Ruħ-ı cānānda jengārī belürmiş ħaŧŧ-ı duǾāsı 
Gülistānī cemālinden yine tāze nişān irdi 

                                                            
12 Bu şiirin genelinde vezin kusurları söz konusudur. 
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 5 Bana śaĥn-ı gülistānda viśālin vaǾdeler itdi 
Maķālinden Emīrī’ye anuñ şīrīn zebān irdi 
 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Cümle şīre ķıl temāşā śunǾ-ı źāt-ı ķudreti 

Cümle evrāķ-ı şecer gösterdi ħaŧŧ-ı ĥikmeti 
 2 Gösterür her zerrede āŝār-ı śunǾından nişān 

Eyledi ħalķı tesellī ħod kemāl-i ġurreyi 
 3 Göster ādāb-ı ŧarīkiyle sülūkuñda devam 

Ŧālib olup iste ey dil sen cenāb-ı ĥażreti 
 4 Maślaĥ-ı dīn şeyħ-i kāmil śāĥib-i irşād idi 

Günc-i Ǿuzletde śafā kesb itdi pīr-i Ĥalvetī 
 5 Ķıl vücūduñı Emīrī riyāżetle pür-śafā 

ǾAşķ-ı cānāniyle taĥśīl eyle vecd-i ĥāletī 
   

MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 
 1 Fenā dārında gördüm ben bugün pīr-i ħarābātı 

Kim şevketin dād ögürüp itmez dü-āyātı13  
 2 Reh-i Ǿaşķ içre işgāl-i cihāndan ulular fāriġ 

Olur ehl-i dilüñ özge cihan içinde dārātı 
 3 Cihanda Ǿārif olanlar olurlar ĥīśśeden ķıśśa 

Beyān eyledi anlar da nice dürlü ĥikāyātı 
 4 Ħarābāt ehline ķalsun bu ħaŧŧum perişan olup 

Mezāruma yazarlarsa yiridür ger bu ebyātı 
 5 Ħarābāt ehlinüñ remzin ne bilsün zāhidden sen 

Lisan-ı ĥāl ile söyler Emīrī ol Ǿibārātı 
8a   

MefāǾīlün/MefāǾīlün/FeǾūlün 
 1 Düşübdür cān u dil sevda-yı Ǿaşķa 

Giriftar olmışım ġavġā-yı Ǿaşķa 
 2 Olubdur her kişi bir ĥāle meşgūl 

Ne ŧaǾna oluna rüsvā-yı Ǿaşķa 
 3 Elinde iħtiyārī olmaz anuñ 

Nice bend olına şeydā-yı Ǿaşķa 
 4 Ġam-ı Leylā’da buldı źevķ-ı Mecnūn 

Kilk ile düşmedi śaĥrā-yı Ǿaşķa 
 5 Emīrī ķuǾr-ı pürdür düzmez cān14 

Nihāyet olmaya deryā-yı Ǿaşķa 
 

  FeǾilātün/FeǾilātün/FeǾilātün/FeǾilün 
(FāǾilātün)                              (FaǾlün) 

 1 Cismüñi āteş-i Ǿaşķ ile yaķup ķāl eyle 
Cümle aķvālüñi cehd ile hemān ĥāl eyle 

 2 Ġam-ı Ǿaşķ-ı cānāndan ebed olma berāyī 
Rāżı ol ķāmetüñi bıraķma vü āl eyle15 

 3 Yāre teǿsīr ide şāyed derūnuñ sözi 
Biñ āh ile olan sözüñi irsāl eyle16 

 4 Nefs-i emmāreye sen rūĥ-ı esīr itme śaķın 
Raħş-ı taķvā ile emmāreyi pāmāl eyle 

 5 ǾĀrife besdür Emīrī işāret eyler 
Bu mufassal ħaberi nüshada icmāl eyle 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Śayķal ur dāǿim Ħüdā zikriyle dil miǿrātına 

Layık olsun śāniǾüñ śunǾı tecellīyātına 
 2 Lezzet-i dünyāyı terk iden irişür Ǿizzete 

Aldanup ķılma göñül dār-ı fenā leźźātına 

                                                            
13 Vezin bozuk. 
14 Vezin bozuk. 
15 Vezin bozuk. 
16 Vezin bozuk. 
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 3 MezraǾ-i āħir olubdur mülk-i dünyā müǿmine 
Şükruǿllāh ķādir olduk nefy ile eşbātına 

 4 Sırr-ı eşyāya vakıf olur derūnı pāk olan 
Düşse ger mazhar-ı Ĥaķķ’uñ esmā külliyatına 

 5 ǾAczine dāǿim maķarr oldı Emīrī nātüvān 
ǾAķl irişmez nice vaśf olına künh-i źātına 

   
MefāǾīlün/MefāǾīlün/FeǾūlün 

 1 Saña ķıldum niyaz ile nežāre 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه الحـــــر فــــــــــان كف اال   شـــــــــــادە 

 2 Göñül ħod āyine dirler meŝeldür 
Ħarāb olan dil olur maĥv Ǿimāre 

 3 Viśālin el virübdi ey perī-rū 
Olurdı firķatüm derdine çāre  

 4 Ġam-efzūn eylemekde cümle yārān 
Meded yoķ bu cihānda ġam-küsāre 

 5 Emīrī Ǿıyd-ı vuślat oldı rūzı 
Şeb-i hicrān irişürdi nehāre 

   
MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 

 1 Pür itdüñ sīnemi śad-bār o tīġ-ı bī-emāniyle 
Meŝeldür söylenür cānā yumazlar ķan[ı] kaniyle 

 2 Raķībüñ cevr-i bī-ġāyet devāsuz derd imiş firkat 
Felek ĥaşr itmedi bir dem beni bir mihribāniyle 

 3 Çemen śaĥnında cefā kim müsāǾid olmadı ŧāliǾ 
Muķārīn olmadum bir dem ben serv-i ħırāmāniyle 

 4 Geçürdüm Ǿömrümi cefa fiġān ü āh-ı źāriyle 
Benüm Ǿaşķ ile feryādum anıla bir nihāniyle 

 5 Ŧutuşdı nār-ı Ǿaşķ ile ne kāġıd ne ķalem ķaldı 
Dolanmaz şerh-i aĥvāli Emīrī’nüñ beyāniyle 

8b   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 ǾĀrifāne tenebbüh ider güle lisān17 
Eyle rāzuñı göñülde sen nihān 

 2 Zübdesini eyle ey dil iħtiyār 
Ķılma eknārı maķālünde Ǿıyān 

 3 Derdüñe ĥażretden eyle ilticā 
İtme aĥvālüñi bu ħalķa beyan 

 4 Düşdi Ǿaşķuñ āteşi cān u dile 
ǾAşķ-ı cānāniyle ey dil ŧurma yan 

 5 Çünki mūtū vaden oldı ķıl Ǿamel 
Kimse ķalmaz ey Emīrī cāvidān 

   
MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 

 1 Duħān-ı āteş-i Ǿaşķım olur mı sīnede pinhān 
Görinür dūd-ı āhumla nişān-ı āteşüñ her an 

 2 Göñülde āteş-i Ǿaşkuñ vücūdum daħi maĥv olsa 
Tamām olurdı iĥsānuñ dimişler innemā lāĥsān 

 3 Murādumca felek dönmez anuñçün nā-murād oldum 
Murādum Ǿaksine döner dem-ā-dem añladum devrān  

 4 Ne deñlü ber-ķarār ola bu terkīb-i cihān ażdād 
Bu Ǿömrüñ āħir-i kārı nihāyet olısar bir an 

 5 Cihānda Ǿaşķ-ı yār ile śafā kesb itdi Ǿāşıķlar 
Emīrī sen de cānuñı ķılursın yār içün ķurbān   

   
MefǾūlü/MefāǾīlü/MefāǾīlü/FeǾūlün 

 1 Ey dil geçelüm mülk-i cihānuñ hevesinden 
Cān murġı uçar āħir bildüm ķafesinden18 

                                                            
17 Vezin bozuk. 
18 Vezin bozuk. 
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 2 Bāķī ķalacaķ ādeme āħirde Ǿameldür 
Ĥāśıl ne olur mülk-i cihānuñ Ǿaseninden 

 3 Yārān-ı śafā cümlesi Ǿazm-i sefer itmiş 
Tenbih irişür gūşuma anlar ceresinden 

 4 Mecnūn çekilüp ħalķ[ı] terk ile itdi Ǿalāķa 
ǾUzletde ħalāś oldı hemān dilberesinden 

 5 Cāy eyledüm gūşe-i vahdeti şimdi Emīrī19 
Tenhāya düşen çekmedi raħş-ı Ǿaseninden 

   
MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 

 1 Fenā şālın ķabūl iden berī olmaz mı Ǿālemden 
Murād ister mi bir daħi vezīrān-ı muǾažžamdan 

 2 Mücellā eylemez ķalbi düşerse māsivā fikri 
Göñül Ǿuzlet makāmında beri olur zerǾaımdan 

 3 Cihānda münteşar oldı ŧarīķ-i Ǿaşķ-ı Mecnūn’uñ 
Geçenler ĥāl-i yād oldı ne oldı mā-teķaddümden 

 4 Kimi Ǿaşķ ehlidür nāsuñ kimi zāhid riyā ehli 
Sürilür silsile žāhir bu resme devr-i Ādem’den 

 5 Emīrī virme dil hergiz fenānuñ bellidür ķadri 
Nişāna yād olur ancaķ cihānda devlet-i Cem’den 

   
MefāǾīlün/MefāǾīlün/FeǾūlün 

 1 Ne var āh eylediyse yāre ķarşu 
İder bülbül fiġān gül-zāre ķarşu 

 2 Beni menǾ itme zāhid ĥālüme baķ 
Ķo ħayrān olayum dīdāre ķarşu 

 3 Ne cevri var ise çekmek olurdı 
Cefānuñ aśl[ı] yoķ aġyāre ķarşu 

 4 Cünun-ı Ǿaşķ-ı ġālib oldı dilde 
Teveccüh eyledüm kūhsāre ķarşu 

 5 Emīrī ger ola yāre mukābil  
Śafā ĥāśıl ķılur rūħsāre ķarşu 

   
MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün/MefāǾīlün 

 1 Göñüller bend ider cānān ruħunda misk-bār ebru 
Ĥuśūśāt u cihān ola çıka meydāna çār-ebrū 

 2 Cenāb-efzā olur bārik lebünden bulsalar almaķ 
Lebi Ǿaynuǿl-ĥayāt oldı aña olmış kenār ebru 

 3 Ġubār-ı miske bu sikke olubdur yārüñ ebrūsı 
Anuñ bir mevte degmez [kim] görünse śad-hezār ebru 

 4 Nigāh itdükçe cānāne düşer lerze dil ü cānā 
Virübdür ĥüsn-i źātına o dil-cūnuñ vaķār ebru 

 5 Ħayāl-i yār-i göñlümde dem-ā-dem cilveler eyler 
Görinür çeşmüme her dem Emīrī źüǿl-fikār ebru 

9a   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Śanmasunlar cevr-i cānāndan şikāyet eylerüm 
Sūz-ı dilden ĥasb-i ĥālümden ĥikāyet eylerüm 

 2 MüddeǾī daǾvā-yı Ǿaşķumda ķuśūr itdüm śanur 
Öyle śanmañ Ǿaşķ-ı cānāndan ferāġat eylerüm 

 3 Tā ezelden ķısmet olana irişmez ħod zevāl 
Her ne gelse nāle ħuşk aña ķanāǾat eylerüm 

 4 Çün śafā-yı ķalb ile olur Ǿibādet leźźeti 
İrdügince ŧaķatum Ĥaķķ’a Ǿibādet eylerüm 

 5 Ey Emīrī ħāme oldı şerĥ-i ĥāle tercümān 
Sergüzeştüm fırśat oldukça rivayet eylerüm 

   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Ķaşlaruñdur nāme-i ĥüsnüñde Ǿunvān gösteren 

                                                            
19 Vezin bozuk. 
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Şimdi sensin cümle ħūbāna cevelān gösteren 
 2 Zāǿil olmaz levĥ-i dilden naķş-ı ħaŧŧuñ bir zamān 

Ķudret-i Ĥaķķ’dur baña ĥüsnüñi bir an gösteren 
 3 Her ķaçan reftāre gelseñ naǾralar peydā olur 

Ķāmetüñdür Ǿāşıķa serv-i ħırāmān gösteren 
 4 Her nice saǾy olınursa vuślat-ı lāyıķ şehā 

ǾAşķ-ı cānāndur göñül mülkinde devrān gösteren 
 5 Umdugunca sen viśālin irişür rūzī firāķ 

ŦāliǾuñdur ey Emīrī saña hicrān gösteren 
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Eyler eźkār-ı riǾāyet dāǿimā rūĥuǿl-emīn 

SaǾy-ı eźkāriyle ĥāśıl olıser Ǿilmeǿl-yaķīn 
 2 ǾAşķ ile maĥlū olan dīdārın eyler ārzū 

Āfitāba didi anı lā-uĥibbuǿl-āfilīn 
 3 Şerbet-i Ǿaşķuñ görenler bilüler leźźātını 

Dutdı leźźāt-ı naǾīma lezzet-i liǿş-şāribīn 
 4 ǾĀşıķ-ı āşüftenüñ nādān ne bilür ĥālini 

Vārid oldı ķıśśa-i Yūsuf’da ħod metn-i mübīn 
 5 ǾAşķ-ı cānān ile melĥūdur Emīrī sīnesi 

Ĥasb-i ĥālin ķayd ider evrāka fīǿl-cümle hemīn 
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Źikr-i Ĥaķķ’dan bir nefes ħālī degül insān olan 

Güç yıraġın eylesün her laĥžada mihmān olan 
 2 İtdi ser-gerdān beni bu gerdiş-i çarĥ u kebūd 

Bir mekānda ŧurmadı Ǿālemde ser-gerdān olan 
 3 Hāy hūyı eksik olmaz dem-be-dem Ǿāşıķlaruñ 

Kimseye hem-rāh olur mı derd ile nālān olan 
 4 ŦāǾat-ı Ĥaķķ’ı edāya śarf kıl sen Ǿömrüni 

Rūz [u] şebde ŧāǾat eyler zübde-i Ǿayān olan 
 5 Münkesir olan ķılup olur nazar-gāh-ı Ħüdā 

Žāhir olmaz mı Emīrī ħ[ā]tır-ı vīrān olan 
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Bilmedi nādān olan erbāb-ı Ǿaşķuñ ĥāletin 

Görmeden idrāk ider mi nicedür keyfiyyetin  
 2 Cān feda ķılmaķ gerekdür ŧālib-i cānān olan 

Zevķine irmez o rāhuñ çekmeyenler mihnetin 
 3 Zaĥmeti raĥmet śayar Ǿuşşāķ-ı bī-dil yār içün 

Yād ider mi rāh-ı Ǿaşķ içinde anlar zaĥmetin 
 4 Ser-fürū itme cihānda ġayreti elden ķoma 

Añlamaz bilmez misin cāhillerüñ māhiyyetin 
 5 Çoķ cefālar çekdi nādāndan Emīrī nātüvān 

Çekmesün nādān olanuñ Ǿāķıl olan minnetin 
9b   

MefāǾīlün/MefāǾīlün/FeǾūlün 
 1 İlāhī ĥürmetine Muśŧafānuñ 

İrişdür ķurbına ol pür-śafānuñ 
 2 Göñülde nūr-ı tevĥīdüñ zebān it 

Śafāsıyla benüm göñlüm[i] şād it 
 3 İlāhī maǾśiyetden eyle Ǿārī 

Dilümde dāǿim olsun ism-i Bārī 
 4 Göñül levĥini yā-Rabb ķıl mücellā 

İrişdür ķalbüme andan tesellā 
 5 Muķarrer ŧāǾatumda çoķ ķuśūrum 

Nedāmetden görinür bu füturum 
 6 Beni luŧfuña yā-Rabb ķıl sezā-vār 

Olayım her gice ŧāǾatle bīdār 
 7 Günāh bu ki göñül çün ķıldı iķrār 

Anuñla ola dāǿim dilde efkâr 



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 11        Sayı: 61        Yıl: 2018  

The Journal of International Social Research 
Volume: 11        Issue: 61     Year: 2018     

 

- 27 - 
 

 8 Çıkar ķalbümde ķoma māsivāyı 
Naśīb eyle baña ĥüsn-i edayı 

 9 Ola zikrüñ göñülde dāǿim inşā 
İŧāǾat ķılmamaķ emrüñe ĥāşā 

 10 Ĥabībüñ yolına sevķ eyle dāǿim 
Niyāziyle olam nāśiĥ-i ķāǿim 

 11 Berī ķıl ķalbümi sen māsivādan 
Ayırma bir nefes rāh-ı Hudā’dan 

 12 Ķılma ŧāvūs-ı Ǿaşķuñ dilde cevlān 
Göñül bāġında cevlān ide her an 

 13 Emīrī bir ķuluñdur Ǿāciz ü zār 
Ķuśūrın her zamānda ķılsun efkâr 

 14 Safā vir ķalbüne zikrüñle yā-Rabb 
Ola her yirde fikrüñ ile yā-Rabb 

 15 Resūlüñ nūr-ı pākī ĥürmetiçün 
Ĥarīm-i KaǾbe ħākī hürmetiçün 

 16 Beni ķayd eyle ħāśān defterine 
Ķoma śoñ demde kim ķalbüm yirine 

 17 DuǾāmı müstecāb eyle ilāhī 
Baña sevk eyle her dem ŧoġr[ı] rāhı 

   
FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 

 1 Ey kemāl-i ķudretin her yirde pīrān itdüren 
Ādemi rūy-ı zemīn üstinde cevlān itdüren 

 2 Ǿİlmine žāhir muǾayyen olayın āħirīn 
Gelmeden daħi vücūda Ǿahd-ı peymān itdüren 

 3 Ķurbetine lāyık eyler ķangı ķulın kim diler 
Fażlı ile müǿminīn[e] ĥıfž-ı Ķurān itdüren 

 4 ǾAķl-ı vādur añı viren Ĥaķķ’dur cemīǾ ķulına20 
Ķurbetüñe ķullarınuñ Ǿaczin iźǾān itdüren 

 5 Senden özge kim yapar aynā Emīrī ķalbini 
ǾĀşıķ u üftādeler ķalbini vīrān itdüren 

   
MefāǾīlün/MefāǾīlün/FeǾūlün 

 1 İlāhī baña lüŧfuñ reh-nümā ķıl 
Beni dergāhuñ ile āşinā ķıl 

 2 Ķabūlüñ defterinde sen resīd it 
Maķāmum ķurb-ı bālā Muśŧafā ķıl 

 3 Devādur cān [u] dilde derd-i Ǿaşķuñ 
Beni Ǿaşķuñla dāǿim mübtelā ķıl 

 4 Beni sevķ it ŧarīķ-i müstakīme 
Refīķum dāǿimā sen aśfiyā ķıl 

 5 Niyāz-ı ķalbini imlā ķılubdur 
Oķu şiǾrin Emīrī’nüñ duǾā ķıl 

10a  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Fikr-i sevdā-yı ruħuñla ki perişan oldı dil 

Hicrüñ eyyāmın çekelden ħayli nālān oldı dil 
 2 Āteş-i sūz imiş Ǿaşķuñ ile yandı cān u dil 

Düşeli tüter yāde hicre biryān oldı dil21 
 3 Dādını Ǿaşķa düşelden bilmez oldum kendümi 

Ķalmayup śabr u ķarārum zār u giryān oldı dil 
 4 Mülk-i tende istivāb oldı ġamuñ bünyād çün 

Yine maǾmūr ola mı ġāyetde vīrān oldı dil 
 5 Levĥ-i dilde bu Emīrī naķş idübdür ĥüsnüñi 

Pertev-i tāb-ı ruħuñla daħi sūzān oldı dil 
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Çün şerīǾat rāhına döndi śırāŧ-ı müstaķīm 

                                                            
20 Vezin bozuk. 
21 Vezin bozuk. 



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 11        Sayı: 61        Yıl: 2018  

The Journal of International Social Research 
Volume: 11        Issue: 61     Year: 2018     

 

- 28 - 
 

Her kim ol rāha girür kār eylemez nār-ı ceĥīm 
 2 Kesme ümmīdüñ Ħüdā’dan ben günāhkārum diyü 

Di źebān-ı śıdķ ile estaġfiruǿllāheǿl-Ǿažīm 
 3 Lāyıķ ol luŧfına Ĥaķķ’uñ ķılma Ǿiśyāna sülük 

Ķullarıçün ħalķ olundı śadr-ı cennātüǿn-naǾīm 
 4 Varluġından fāriġ ol tā kim irişe Ǿāķıbet 

Kimse bu dār-ı fenāda olmamışdur çok muķīm 
 5 Hūşyār ol Emīrī her seĥer eyle niyāz 

Kūy-ı cānāndan irişe cān meşāmına nesim 
 

  FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Rūz u şeb hicrüñle kārum āh-ı efgān oldı gel 

Eşk-i çeşmüm ĥasretüñle ķatre-i ķan oldı gel 
 2 Şefkat it aĥvālüme devletlü sulŧānum benüm 

Gerden-i her cānibim deryā-yı Ǿummān oldı gel 
 3 Şükruǿllāh kim źemistān gitdi irmişdi bahār 

Seyr-i śaĥrā eyledüm levm vaķt gülistān oldı gel 
 4 [Kim] gönülden çıķdı şerār-ı ahım ey meh-liķā 

Āteş-i Ǿaşķuñ düşüp dil mülki vīrān oldı gel 
 5 Gül yüzünden ayrı tār oldı Emīrī’ye cihān 

Milket-i dünyā başuma gerçi zindān oldı gel 
   

FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilātün/FāǾilün 
 1 Ķanı bir śāfī derūn maĥv-ı śıfātı söyleşem 

Neyle taĥśīl olınur tevĥīđ-i źātı söyleşem 
 2 Çār unśūr idi deryā nüh-felek cürmi nedür 

Nice terk olur anuñla şeş-cihātı söyleşem 
 3 Fāsid olmaya bu mezraǾda olan ŧāǾatumuz 

Niyyet-i aǾmālümi śavm-ı śalātı söyleşem 
 4 Döndi mūtū aħlaķa tenbīh anı gūş idelüm 

Yandurur mūtū dādı vü ĥayātı söyleşem 
 5 Eylemez nādān ile ülfet Emīrī źinde 

Nükte fehm eyler ķatı sırr-ı nikātı söyleşem 
   

FeǾilātün/FeǾilātün/FeǾilātün/FeǾilün 
(FāǾilātün)                              (FaǾlün) 

 1 Zikri ķalbe düşürüp āyīne-i śāf idelüm 
Jengini ķalduralum biz daħi inśāf idelüm 

 2 Ser-fürū itmeyelüm ĥaślet-i Ǿanķā gözetüp 
Ey göñül meskenümüz himmet ile Ķāf idelüm 

 3 DaǾvi-i maǾnī gerek Ǿāşıķa ħod dürlü nişān 
Vādi-i Ǿaşķa düşüp yā nice bir lāf idelüm 

 4 Emr-i Ĥaķķ’ı ne ise düzüşüp icrā ķılalum 
Dilde şebnemümüzi sūde-i aĥķāf idelüm 

 5 Ey Emīrī yine dān eyledi eyyām-ı sebāķ 
Yoķ yire Ǿömrümüzi nice bir itlāf idelüm 

   
FeǾilātün/FeǾilātün/FeǾilātün/FeǾilün 
 (FāǾilātün)                              (FaǾlün) 

 1 ǾAşķı maĥv itdi bizi cism ile cāndan geçelüm 
Muŧlaķ āźāde olup kayd-ı cihāndan geçelüm 

 2 Olalum günc-i kanāǾatde bügün Ǿanķa-veş 
Kūh-ı Ķāf’a irişüp biz bi-mekāndan geçelüm 

 3 Ķur-ı ġavġā-yı cihānuñ ġamına degmez imiş 
Zihni ħālī idelüm iz ile andan geçelüm 

 4 Her mecāzātı ĥaķīķat yolına śarf idelüm 
Ĥāle tebdīl idelüm Ǿaşķ-ı cihāndan geçelüm 

 5 Ķīl ü ķāl ile Emīrī nice fehm ola bu ĥāl 
MaǾni-i fehm idelüm şerh ü beyāndan geçelüm 

 
 


