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ÖZET

AYAZ, Ayşe. Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn
Mesnevisi (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2014.
Bu çalışma, Giriş, İnceleme ve Metin olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Giriş’te; ilk olarak Kadîmî’nin hayatı ve eseri hakkında bilgi verilmiştir. Ardından
Arap-Fars-Türk mesneviciliğindeki Leylâ vü Mecnûn yazma geleneğine değinilmiş ve
mesneviciliğin metinlerarası boyutu ile yenidenyazma edimi içerisinde telif-tercüme
eser kavramları ele alınmıştır. İnceleme bölümünde Leylâ vü Mecnûn hikâyesi
çerçevesinde Nizâmî’nin, Şâhidî’nin ve Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn’ları hakkında
bilgi verilmiştir. Nizâmî’nin ve Şâhidî’nin Leylâ vü Mecnûn mesnevileri
karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Ardından Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn’u ile
Şâhidî’nin aynı adlı eseri karşılaştırılmıştır. Son olarak da eserin, Ankara Üniversitesi
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yazma Eserler Kütüphanesi’nde M. Ozak 1102c no’lu
tek nüshasının çevriyazısı yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kadîmî, Şâhidî, Nizâmî, Mesnevî, Leylâ vü Mecnûn
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SUMMARY

AYAZ, Ayşe. Kadimi’s Leylâ vü Mecnûn Mesnevi within the Context of Intertextual
Relations (Review-Text), Postgraduate Thesis, Ankara, 2014.
This study consists of three different sections including introduction, review and
text. In the introduction, firstly, the information about Kadîmî’s life and works is given.
Then, it is mentioned about the writing tradition of Leylâ vü Mecnûn in the Arabic –
Persian – Turkish mesnevi writing tradition and intertextual extent of mesnevi writing
tradition and copyright-translation work concepts within the act of rewriting are
handled. In the review section, the information about Nizâmî’s, Şâhidî’s and Kadîmî’s
Leylâ vü Mecnûn within the frame of Leylâ vü Mecnûn story is given. Nizâmî’s and
Şâhidî’s Leylâ vü Mecnûn mesnevis are evaluated in comparison. Afterwards, Kadîmî’s
Leylâ vü Mecnûn is compared with Şâhidî’s work with the same name. Lastly, the
transcription of only copy with the pressmark M. Ozak 1102c in the Manuscripts
Library, Faculty of Language History and Geography, Ankara University is done.
Key Words: Kadîmî, Şâhidî, Nizâmî, Mesnevî, Leylâ vü Mecnûn
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ÖNSÖZ
Bir aşk hikâyesi olan Leylâ vü Mecnûn, Türk edebiyatında otuzu aşkın şair
tarafından manzum bir şekilde ele alınmış ve daima rağbet görmüştür. Kadîmî de bu
aşk hikâyesini kaleme alan şairlerden birisidir. Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn’unu ele
alan bu tez, Giriş, İnceleme ve Metin olmak üzere üç ayrı bölümden oluşmaktadır.
Giriş’te, Kadîmî’nin hayatı ve eseri hakkında bilgi verildikten sonra Arap-FarsTürk mesneviciliğindeki Leylâ vü Mecnûn yazma geleneğine ve mesneviciliğin
metinlerarası boyutu ile yenidenyazma edimi içerisinde telif-tercüme eser kavramlarına
değinilmiştir.
Birinci bölüm, incelemeye ayrılmıştır. Burada Nizâmî’nin, Şâhidî’nin ve
Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn’ları hakkında bilgi verilmiştir. Nizâmî’nin ve Şâhidî’nin
Leylâ vü Mecnûn mesnevileri karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Bu karşılaştırmada
Nizâmî’nin Leylâ vü Mecnûn mesnevisi için kaynak olarak www.zoon.ir sitesi
tarafından yayınlanan nüsha esas alınmıştır. Bunun yanı sıra Ali Nihad Tarlan
tarafından tercümesi yapılıp 1943 yılında yayımlanan Leylâ vü Mecnûn’dan da
faydalanılmıştır. Esas alınan ve www.zoon.ir sitesi tarafından yayınlanan nüsha 3654
beyit iken Ali Nihad Tarlan’ın tercüme ettiği nüsha Vâhid-i Destgirdî’nin 1300-1571
yılları arasında yazılmış olan otuz eski nüshayı karşılaştırarak vücuda getirdiği
külliyatından “Leylâ vü Mecnûn” eseridir. Bu ise 4718 beyittir. Şâhidî’nin Leylâ vü
Mecnûn’u için de Nazire ERBAY tarafından mevcut olan üç nüshasının
karşılaştırılmasıyla hazırlanan ve 2014 yılında yayınlanan Edirneli Şâhidî, Leylâ vü
Mecnûn(Gülşen-i Uşşâk) Mesnevisi adlı eser kaynak olarak alınmıştır.
İkinci bölümde ise, tahminî olarak 1512 yılında tamamlanıp Sultan I. Selim’e ithaf
edilmiş olan Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn adlı eserinin Ankara Üniversitesi Dil, Tarih
ve Coğrafya Fakültesi Yazma Eserler Kütüphanesi’nde M. Ozak 1102c numarasıyla
kayıtlı olan ve 3968 beyitten oluşan tek nüshasının tavsifi yapıldıktan sonra çevriyazıda
izlenilen yol ile eserdeki başlıklar verilmiştir. Ardından eserin çevriyazısı yapılmıştır.
Nüshaların varak numaralarının başlangıçları da metnin sol yanında belirtilmiştir. Tezin
hazırlanmasında faydalanılan kaynakların ve dipnotların yazımında Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tez yazım ve basım yönergesine uyulmuştur.
Bu tezi hazırlarken bana yol gösteren, danışmanlık yapan değerli hocam Doç. Dr.
Özge ÖZTEKİN’e çok teşekkür ederim.
Ayrıca yardımlarını esirgemeyen Yard. Doç. Dr. Binnur ERDAĞI DOĞUER’e, Dr.
Nazire ERBAY’a ve arkadaşım Tayyibe MOSTAFAPÛR’a teşekkür ederim.
Ayşe AYAZ
Ankara
Ekim 2014
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0. GİRİŞ
0.1. KADÎMÎ’NİN HAYATI VE ESERİ
Ulaşabildiğimiz kaynaklarda Leylâ vü Mecnûn sahibi, Kadîmî mahlaslı bir şaire
rastlanmamıştır. Riyâzî Mehmed Efendi Riyâzu’ş-Şuèarâ’sında Yûsuf u Züleyhâ sahibi
Hamdî’nin oğlu ve Dîvân-ı Hümâyûn kâtiplerinden olan bir Kadîmî’den bahseder. Bu
şair H. 985/M. 1577-78 yılında ölmüştür. Kâf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l-Eş’âr’ında da
Akşemseddîn’in oğlu Hamdullâh Hamdî’nin oğlu olan, Dîvân-ı Hümâyûn kâtibi, H.
995/M. 1586-1587 yılında ölen bir Kadîmî söz konusudur; ancak Kadîmî’nin eserinde
kendisi hakkında vermiş olduğu bilgiler, bu kaynaklarda bahsedilen şairin başka bir
Kadîmî olduğunu göstermektedir.

Leylâ vü Mecnûn mesnevisi içerisinde on kez (56, 58, 91, 813, 1065 ve 2732, 3238,
3666, 3798, 3968)1 mahlasını zikreden şairin, ne zaman ve nerede yaşadığı hakkındaki
bilgilere, yine kendisi tarafından devrin sultanı ile Şeyh Muslihüddîn için söylenen
beyitler vasıtasıyla ulaşılmaktadır.
Mesnevisinin giriş kısmında “Úaãìde-i PÀdşÀh-ı èÁlem-PenÀh” başlığı ile devrin
sultanı hakkında bir kaside yazılmış olmasına rağmen herhangi bir isim söylenmemiştir.
Bununla beraber “ÒÀtime-i KitÀb ve Medó-i PÀdşÀh-ı İslÀm” başlıklı bölümde eserin
ithaf edildiği Sultan Selim’den bahsedilir:
Egerçi muètedil oldı mizÀcı
Úabÿl-i şÀha vardur iótiyÀcı
CemÀl-i mÀh u òurşìde süre rÀh
Úabÿl eyler ise SulùÀn Selìm ŞÀh (3926-3927)
Çü gördüm luùf-ı ùabèın pÀdşÀhuñ
KitÀbı baàladum adına şÀhuñ
TemÀma irdi sulùÀn devletinde
Dilerüm ki bula raàbet úatında (3943-3944)
Eserde herhangi bir tarih verilmediğinden, burada ilk akla gelen bu Selim’in
padişahlardan hangi Selim olduğudur. Ancak, eser içerisinde anılan diğer isimler ile
eserin dili doğrultusunda bu soruyu cevaplandırmak mümkündür. Öncelikle eserin
1

Bundan sonra inceleme bölümündeki beyit numaraları bu şekilde gösterilecektir.

2

diline bakıldığında Arapça ve Farsça kelimelerin yanı sıra Eski Anadolu Türkçesine ait
pek çok kelimeyi ve eki içinde barındırdığı göze çarpmaktadır. Eser ne tamamen XVI.
yüzyılda ve sonrasında yazılan eserlerdeki ağır, süslü dile ne de XV. yüzyılda ve
öncesinde kaleme alınan eserlerdeki sade dile sahiptir. Genel itibariyle geçiş dönemine
ait bir görüntü arz etmektedir. II. Selim devrindeki eserlerin dili ile karşılaştırıldığında
bu eserin dilinin daha sade ve kolay anlaşılır olduğu görülmektedir.
Ayrıca Kadîmî “Ender-Şeyò Muãlióüéd-dìniél-Kürevì Raómetu’l-lÀhi” başlığını
taşıyan bölümde Şeyh Muslihüddîn’den bahseder. Eserini, tamamladıktan sonra söz
konusu bu şeyhe gönderdiğini, şeyhin de yazmış olduğu birkaç beyit ile beğenisini dile
getirdiğini anlatır. Eserdeki dili dikkate alıp eserin I. Selim devrinde yazıldığını
varsayarak bu şeyhi araştırdığımızda Mecdî’nin Şakâyık tercümesinde Kastamonu
vilayetinde Bakır Küresi adlı yerden olan, II. Bâyezîd devri âlimlerinden, ilmi ve fazileti
ile ün salmış Muslihüddîn-i Tavîl’e rastlanır. Söz konusu bu şeyh, II. Bâyezîd’e bir
risale gönderip Bakır Küresi’ndeki zulümden bahsetmiştir. Bu sayede padişahın bu
yerdeki zulmü ortadan kaldırmasını sağlamıştır (Mecdî 1852: 366-367).
Bütün bunların doğrultusunda diyebiliriz ki Kadîmî’nin eserini ithaf ettiği padişah,
1512-1520 yılları arasında hüküm süren I. Selim’dir.
Çün oldı pÀdşÀh-ı Rÿm tÀze
İşigine yüzüñ sür var niyÀza (88)
Ùutup yüz Küre şehrinde temÀma
Bu zìverle beyÀøÀ geldi nÀme (3950)
Beyitleri ile Sultan I. Selim’in tahta yeni çıktığı zaman, Küre (Bakır Küresi)’de
eserini yazıp bitirdiğini belirtmektedir. Hatime kısmında da eseri, otuz beş yaşına
yaklaştığında kaleme aldığını söylemektedir:
Yaúın olmış çü sì vü pence yaşum
Ne içün aúmaya derd ile yaşum (3962)
Buna göre Kadîmî 1477 yılında dünyaya gelmiş olabilir. O hâlde 1577-78 yılında
ya da 1587 yılında ölen Kadîmî olması uzak bir ihtimaldir. Kadîmî “Vaãf-ı ÓÀl” başlıklı
kısımda kendisi hakkında bilgi vererek Küre şehrinin emini olduğunu söyler:
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Bu baór-i èaşúa dil olduúda baórì
MaúÀmum olmış idi Küre şehri
Emìni olmış idüm ol diyÀruñ
İderdüm òidmetini ol kenÀruñ (107-108)
Ayrıca Şeyh Muslihüddîn kendisine yakınlık göstermektedir:
Çi ger dehre virürdi rÿşenÀlıú
Bu òÀk ile iderdi ÀşnÀlıú (124)
“Ender-Sebeb-i Naôm-ı KitÀb” kısımdaki bir beyit ile “ÒÀtime-i KitÀb ve Medó-i
PÀdşÀh-ı İslÀm” kısmında yer alan beyitler, Kadîmî’nin I. Selim’e yakın biri olduğunu
göstermektedir:
Úaçan kim görse bu ùabè-ı selìmi
Úulumdur dir idi binüm Úadìmì (91)
Gehì ÀvÀre oldum gÀh bìmÀr
Gehì òidmetinde idüm çÀr u nÀ-çÀr
Gehì işàÀlden gÀhì seferden
Gehì úılletden ü gÀhì òaùardan
Ki fikr itmege bulmazdum mecÀli
Çekerdüm dehr úahrından melÀli (3951-3953)
Kadîmî’nin 1512 yılında Küre’de tamamladığını ve Sultan I. Selim’e ithaf ettiğini
düşündüğümüz Leylâ vü Mecnûn’u, gönlü aşk yoluna irşad için kaleme alınmış bir
eserdir:
Dili úılmaàa rÀh-ı èaşúa irşÀd
Urıldı úıããa-ı Mecnÿna bünyÀd (162)

4

Eserin isminin Gülşen-i èUşşÀk, şayet bu teselli vermezse Leylâ vü Mecnûn olduğu
da şu beyitler ile söylenmiştir:
Bunuñ kim èaşú ile oldı niôÀmı
Dinildi Gülşen-i èUşşÀú nÀmı
Eger bu ad virmezse tesellì
RevÀdur diyeler Mecnÿn u Leylì (3948-3949)

Kadîmî’nin eserini bulup meydana çıkaran Raif Yelkenci’dir. 1947 yılında eser,
Agâh Sırrı Levend’e gösterilmiştir. Agâh Sırrı Levend bu eseri “Kadîmî’nin Leylâ vü
Mecnûn’u” adlı makalesinde ilim dünyasına tanıtmıştır ( Levend 1952: 21-26).
0.2. ARAP-FARS-TÜRK MESNEVİCİLİĞİNDE LEYLÂ VÜ MECNÛN
YAZMA GELENEĞİ
Arapçada “ikişer ikişer” anlamına gelen “mesnen” kelimesinin nisbet eki almış
şekli olan “mesnevî” kelimesi edebî bir terim olarak ilk defa Fars edebiyatında, aynı
vezinde, her beyiti kendi arasında kafiyeli olan nazım şekli için kullanılmıştır. Rağbet
gören bu nazım şekliyle şairler dinî, tasavvufî, tarihî, detanî, menkıbevî, ilmî ve öğretici
konuların yanı sıra başlarından geçen olayları ve çoğunlukla da Leylâ vü Mecnûn,
Yûsuf u Züleyhâ, Husrev ü Şîrîn gibi meşhur aşk hikâyelerini kaleme almışlardır. Bu
aşk hikâyelerinden özellikle Leylâ vü Mecnûn pek çok şair tarafından mesnevî nazım
şekliyle yazılmıştır.
Ateş’in vermiş olduğu bilgilere göre Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında rağbet
gören bu aşk hikâyesindeki Mecnûn, H. 70-80/M. 690-700 yılları arasında öldüğü
rivayet edilen şair Kays b. Mülevvah el-Âmirî’nin lakabıdır. Bu kabileye mensup
olduğu söylenen, diğer bir rivayete göre de amcasının kızı olan Leylâ bint-i Mehdî elÂmiriyye’ye âşık olur ve aklını kaybeder. Bundan sonra da lakabı olan Mecnûn, adının
yerini alır. Bu ikisi arasında geçtiği rivayet edilen aşk hikâyesi, Kays’a isnat edilen
şiirlerde geçen küçük vakaların bazı eklemeler ve tefsirler ile birbirine bağlanması
sonucu ortaya çıkmıştır. H. IV/M. X. asırda çeşitli şekillerde, Arap dil bilginlerinin
eserlerinde de anlatılan bir halk hikâyesi hüviyetini almıştır. Ebu’l-Fereci’l-İsfahanî
tarafından, Hâlid b. Cemîl ve Hâlid b. Kulsum adlı iki kişinin bu hikâyeyi yazdığı
belirtilmiştir. Arap edebiyatında bu hikâye hakkındaki en eski rivayetler, Ebû Bekru’lVâlibî’nin Dîvânu Mecnûn Leylâ’sı, İbnu’l-Murebbed’in Nuzhatu’l-musâmir fî Ahbâr
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Mecnûn Benî Âmir’i, Şemşu’d-dîn Alî b. Tûlûnu’l-Sâlihî’nin Bast Sâmiu’l-Musâmir fî
Ahbâr Mecnûn Benî Âmir’i’dir. Bunların dışında kim tarafından toplandığı bilinmeyen
1880 tarihli Kıssa Mecnûn Leylâ ve 1868 tarihli Kıssa Kays b. El-Mulevvahi’l-Marûf
bi-Mecnûn Leylâ adlı basmalar vardır (Ateş 1988: 50). İran Edebiyatı’nda bu hikâyeye
ilk olarak Mînûçihr’in ve Baba Kûhî-i Şirâzî’nin divanlarında rastlanmaktadır; ancak
hikâye müstakil ve manzum bir şekilde ilk olarak Nizâmî tarafından kaleme alınmıştır.
Böylece Nizâmî, Leylâ vü Mecnûn yazma geleneğini başlatmıştır ve söz konusu bu aşk
hikâyesinde takip edilen bir şair olmuştur. Nizâmî’nin ardından bu hikâye sırasıyla 13.
yüzyılda Emir Husrev; 15. yüzyılda Abdurrahmân Câmi, Hâtifî-i Câmi, Muhammed b.
Abdullâh Kâtibi, Mektebî-i Şîrâzî, Nizâmüddîn Şeyh Ahmed Süheylî, Misâlî-i Kâşânî,
Sevdâ’î;

16. yüzyılda Dervîş Alî Gîlânî, Mîrzâ Kâsım Gûnâbâdî Kâsımî, Şeyh

Sa’düddîn Rehâ’î-i Hâfî, Şeyh Yakûb Sarfî Kişmîrî; 17. yüzyılda Rûhulemîn MîrCümle İsfahânî, Hindû, Mülhem; 18. yüzyılda Muhammed Sâdık Mûsevî Nâmî, Halk-i
Hasanî tarafından nazma çekilmiştir. Bu şairlerin yanı sıra kaynaklarda adı geçmekle
beraber günümüze eserleri ulaşmayan şairler de vardır. 15. yüzyılda Kutbuddîn Âmir
Hâcc Tûnî Ünsî, Âhî-i Meşhedî, Hâce Hızr Şâh Esterâbâdî, İmâdî-i Lûrî, Mevlânâ
Şeref, Hilâlî; 16. yüzyılda Kemâlüddîn Hüseyn El-İsfahânî Zamîrî, Muhammed Kâsım
Hân Bedahşânî Mevcî, Demîrî-i İsfahânî, Sanâî-i Hüseyn, Zeynüddîn Sâidî-i Habûşânî,
Abdî Big Şîrâzî Nevîdî, Hakîm-i Şifâî, Mahmûd Big Sâlim Türkmânî, Hidâyet Allâh
Râzî, Mîr Masûm Nâmî-i Safavî; 17. yüzyılda Muhammed Şerîf Kâşif-i Şîrâzî, Tecellî
Alî Rızâ, Molla Murâd b. Mîrzâ Cân; 19. yüzyılda Mîrzâ Muhammed Hân Nasîbî,
Seyyid Muhammed Nâsır Hân Bahâdır, Abdulberekât Lâhûrî, Hidâyet Tahrânî eserleri
günümüze ulaşmayan şairlerdir.

Türk edebiyatında otuzu aşkın şair tarafından bu

hikâye manzum olarak yazılmıştır. Osmanlı edebî sahasında ilk Leylâ vü Mecnûn 1478
yılında Şâhidî tarafından yazılırken Çağatay edebiyatında da ilk olarak 1483 yılında Alî
Şîr Nevâî tarafından kaleme alınmıştır. Bu iki şairin hâricinde Türk edebiyatında 15.
yüzyılda Hamdullâh Hamdî, Ahmed-i Rıdvân, Bihiştî; 16. yüzyılda Fuzûlî, Celîlî,
Sevdâ’î, Lârendeli Hamdî, Sâlih, Halîfe, Kadîmî, Kul Atâ, Nev’î Yahyâ Efendi; 17.
yüzyılda Kâf-zâde Fâizî, Fikrî; 18. yüzyılda Örfî, Andelîb; 19. yüzyılda Nâkâm Leylâ

vü Mecnûn yazan şairlerdir. Ayrıca kaynaklarda belirtilmekle beraber günümüze Leylâ
vü Mecnûn’ları ulaşmayan şairler de vardır. Bu şairler yüzyıllara göre şunlardır: 15.
yüzyılda Ahmed Paşa, Necâtî Beg, Figânî-i Karamanî, Çâkerî Sinân, Abdülvehhâb
Hayâlî, Türâbî, Mahvî, Hayâtî; 16. yüzyılda Halîlî, Fazlî, Muhyî, Muhubbî Çelebi,
Zamîrî, Ârif Fethullâh, Sinân Çelebi, Hakîrî; 17. yüzyılda Rif’atî; 18. yüzyılda Âzım
(Ateş 1988: 50-55).
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Bunlardan Nizâmî, eseri Leylâ vü Mecnûn’u, Şirvânşâh Ahtisân bin Minûçihr’in
isteği üzerine H. 584/M. 1188 yılında nazma çekmiştir. Eseri 3654 beyittir. Şâhidî,

Leylâ vü Mecnûn’unu 1478 yılında, Konya’da tamamlamıştır. 5660 beyitten oluşan
eserini Cem Sultan’a ithaf etmiştir. Sultan I. Selim’e ithaf edildiğini ve 1512 yılında
tamamlandığını tahmin ettiğimiz Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn’u ise eksik varaklar söz
konusu olmakla beraber 3968 beyittir.
0.3. MESNEVİCİLİĞİN METİNLERARASI BOYUTU: YENİDENYAZMA
EDİMİ

İÇERİSİNDE

DEĞERLENDİRİLMESİ

TELİF

VE

TERCÜME

ESER

KAVRAMLARININ
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Daha iyisini söyleme gayretinin söz konusu olduğu Osmanlı edebî sahasında bazı
konular, hikâyeler birden fazla şair tarfından tekrar tekrar kaleme alınmıştır. Bu şekilde
pek çok şair tarafından yeniden yazılan eserler, arz ettikleri ortak ve farklı yönleri ile
söz konusu eserin tercüme mi, telif mi olduğu meselesini ortaya çıkarmaktadır. Kuru’ya
göre Osmanlı edebî sahasında yeni anlamlar üretmekten öte varolan anlamların
dönüştürümleri söz konusudur. Bundan dolayı Osmanlı edebî sahasında telif, tercüme
ve hatta şerhler birbirlerine zincirlenmiş faaliyetlerdir. Bunlardan “tercüme” daha önce
söylenmiş bir sözün yeni bir dile aktarımı ile kaynak metindeki parçaların yeni bir
düzenlemeyle uyarlanması ve böylece ondaki donuklaşmış anlamın yeniden canlanması
demektir. Uyarlama bir çeşit, tercüme edilen metnin anlaşılıp anlatılma çabasıdır. Bir
dildeki metni başka bir dile aktarmak, ondaki saklı manayı yeni ve daha güzel bir
şekilde anlatma gayretidir. Var olan mana, yeniden keşfedilir, çevirme, yenidenyazma
ve yorumlama ile hayata döndürülür (Kuru 2014: 19-28). Yani “modern öncesi

dönemde çevirinin öncelikle uyarlama olarak da algılandığını bu açıdan da yeni bir eser
ortaya koyma eylemi olarak kabul edildiği düşünülebilir” (Kuru 2014: 23). İster telif
ister tercüme ya da ister uyarlama ister yenidenyazma olsun bütün bu terimler bize
“metinlerarasılık” kavramını işaret etmektedir.
1960’lı yıllarda Batı’da, edebiyat eleştirisinde yeni bir gelişme olarak ortaya çıkan
ve iki ya da daha çok metin arasındaki alışverişi ifade eden “metinlerarası” kavramına
göre her metin bir alıntılar toplamıdır. Eski metinlerden alınan parçalar yeni bir bütün
içerisinde bir araya getirilir (Aktulum 1999: 17-18). Buna göre metin, farklı unsurların
bir araya geldiği, başka metinlere ait parçaların bir değiş tokuş yeridir (Aktulum 1999:
9). O hâlde edebî metinler sadece yazarına veya şairine göre değerlendirilemez. Her
metin bağımsız olmadığı gibi kendi dönemindeki bir metinle ya da metinlerle yahut
1

Bu başlık altında, Osmanlı edebî geleneğindeki telif ve tercüme eser ile Batı kökenli metinlerarasılık
kavramları hakkında çeşitli kaynaklarda verilen bilgiler aktarılacaktır.
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daha önce yazılmış bir metinle veya metinlerle içerik, tür, biçim bakımından alıntı,
yakınlık, benzerlik ilişkisi içerisinde bulunabilir. Belirli bir kültürün içinde oluşan
metinlerin çoğu, açık ya da kapalı bir şekilde başka metinlerle iç içedir. Metinlerarası
ilişkiler kavramı doğrultusunda bu metinler, başka metinleri de içine alabilir. (Mengi
2005: 593-594). Bu şekilde metnin kendi içindeki birliğini bozan, onu başka metinlere
gönderen metinlerarası yoluyla “yenidenyazma, yapıştırma, mozaik, ayrışıklık,
yaptakçılık, palempsest” gibi çeşitli imgeler oluşur (Aktulum 1999: 15).
Bu imgelerden “yenidenyazma ”, “genel olarak, hangi türden olursa olsun, bir

önceki metnin, onu taklit eden, dönüştüren, açık ya da kapalı bir biçimde ona gönderen
bir başka metinde yenilenmesidir” (Aktulum 1999: 236). Bu tanıma göre her
yenidenyazma bir edebî dönüştürümdür. “Biçimsel ve anlamsal” olmak üzere iki tür
dönüştürüm vardır. Bunlardan biçimsel dönüştürümde metnin anlamına dokunulmayıp
sadece biçimsel değişiklikler yapılır. Biçimsel dönüştürümlerin en sık kullanılanı ve en
belirgin olanı ise “çeviri”dir. Çeviri, bir metnin bir dilden başka bir dile aktarılmasıdır
(Aktulum 1999: 142). Başka bir ifade ile bir yazar tarafından farklı bir kültürde, farklı
bir dilin imkânlarıyla meydana getirilen bir eser, başka bir kültürde, başka bir dilde bir
çevirmen tarafından ikinci bir hayata kavuşur. (Ece, 2007: 96)
Osmanlı edebî sahasında anlatım tekniklerinin, nazım şekillerinin, konuların,
türlerin vb özelliklerin iç içe geçmesiyle değişik şekillerde yoğun ve karmaşık
metinlerarası ilişkilerden bahsedilebilir. (Mengi 2005: 600). Bu karmaşık ve yoğun
ilişkiler bağlamında Osmanlı edebî sahasında da “çeviri” şeklinde “yenidenyazmalar”,
dolayısıyla “edebî dönüştürümler” söz konusudur; fakat yapılan bu çevirileri bugünkü
çeviri anlayışıyla açıklayamayız. Osmanlı kaynaklarında “terceme(tercüme)” şeklinde
geçen bu faaliyet Levend’in tabiri ile “bugünkü “çeviriyi” aşan geniş bir anlam taşır”
(1973: 80). Ayrıca Levend’e göre dört çeşit tercümeden bahsedilebilir:
a.Aslını bozmamak için kelime kelime yapılan çeviriler
b.Kelime kelime olmamakla birlikte aslına uygun yapılan çeviriler
c.Konusu aktarılarak yapılan çeviriler
d.Genişletilerek yapılan çeviriler
Mesela Türkçeye yapılan en eski Kurân çevirileri birinci gruba girer. Daha sonra
yapılan Kurân çevirilerinde ise ikinci çeviri yöntemi tercih edilmiştir. Bu yöntemde
Kurân, kelime kelime tercüme edilmemiştir; ama aslına sadık kalınarak anlamını
bozmama gayesi güdülmüştür. Konusu aktarılarak yapılan çevirilerde, kaynak metin
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cümle cümle tercüme edilmez ve mütercim tarafından kavranılan şekilde çevrilir.
Genellikle edebî eserlerde ortaya çıkan genişletilerek yapılan çevirilerde ise şair, kaynak
aldığı eseri olduğu gibi çevirmez. Kendini o esere asla bağlı kılmaz. Bazı kısımları
olduğu gibi aktarırken önemli bulduğu bazı kısımları da genişleterek aktarır ve kendine
has duyguları, düşünceleri bu bölümlerde dile getirir. Bu şekilde yapılan tercüme ile
eser o hâle gelir ki Levend’e göre ona çeviri demek asla doğru olmaz. Bazı yazarlar bu
şekilde vücuda getirdikleri eserlere “çeviri” deseler de bu ilk yazara karşı gösterdikleri
saygıdan dolayıdır (Levend 1973: 80- 81).
Paker, “terceme”nin Osmanlı çeviri geleneğinde zamana ve kültüre bağlı bir
kavram olarak ele alınmasını ve günümüzde kaynak metne tam bağlılıkla yapılan
modern çeviri anlayışından farklı düşünülmesini önerir (Paker 2009: 89). Yine Paker’e
göre Osmanlı edebî geleneğinde “terceme” kavramı, Türk-Fars-Arap kültürlerinin
kesiştiği bir alana özgü olduğu gibi, bu ortak alanı beslemiş olan Farsçadan ve
Arapçadan yapılan her türlü aktarımı içine alır. Yani bu terceme geleneği, kelimesi
kelimesine yapılan tercümelerden başlayıp kaynak metne bir ölçüde bağlı kalmakla
beraber mütercimin şahsî görüşlerine yer veren, kaynak metnin başka kaynaklar
doğrultusunda genişletilerek ya da eksiltilerek üretilmesine imkân sağlayan, çok çeşitli
yenidenyazma faaliyetlerini ve kaynak metinden farklılığa işaret eden geniş bir sahayı
içine alır (Paker 2014: 42).
Osmanlı Edebiyatı’nın XVII. yüzyıl simalarından olan şair ve münşi Nergisî,
Gazzâlî’nin Kimyâ-yı Saâdet adlı eserinin “Rükn-i Muâmele” faslının Türkçe tercümesi
olan İksîr-i Saâdet adlı eserinde tercüme hakkında şunları söylemiştir:
“zìrÀ süòan-fermÀn-ı maènÀ-ÀşnÀya vÀøıó u hüveydÀdur ki muùlaúÀ terceme iki

úısım olup bir úısmı elfÀô-ı mütercemeyi bi-èaynihi terkìbi ile taèbìrdir ammÀ bu ùarz
terceme úalìlüél-müfÀd oldıàından àayrı şÀhid-i şìrìn-cemÀl şìve-i leùÀfet ve óaùù u òÀl-i
feãÀóat ü belÀàatdan bì-naãìb olur ve úısm-ı åÀnì meéÀl-i kelÀmı aòõ idüp maømÿn-ı
süòan-ı muãannefüél-aãlı úÀlib-i óüsn-i edÀya ifrÀà içün münÀsib-i maúÀm baèø-ı elfÀô u
èibÀrÀt ve terÀkib ü istièÀrÀt ile perdÀò-ı zìnet virüp murÀd-ı muãannifi ãÿret-i òÿb u
ùarz-ı meràubda taóúìú ü taãvìrdür óÀlÀ iòtiyÀr-kerde-i rÀúımüél-óurÿf úısm-ı åÀnì olup
iútiøÀ-yı maóalle mülÀyim nakş-ı derÀrì-i münşiyÀne ile bezm-gÀh-ı belÀàatda süòanperdÀzì-i maèrifet ve nükte-sencì-i berÀèat yüzinden yÀrÀna òidmetdür mercüvdür ki aãlı nüsòadan ziyÀde vü noúãÀn üzre müãÀdif oldıúları taèbìrÀtuñ sebebi maèlumları
olduúda óarf-endÀzì-i ùaèn u teşnìèi revÀ görmeyüp zelúa-ı pÀy-ı nÀ-hemvÀr-ı òırÀm-ı
aúdÀma naôarları dÿş olduúça dest-gìrì-i èafv u ıàmÀz ile kerem dirìà itmeyeler”
(Nergisî 1255: 7-8)
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Nergisî bu ifadeler ile Osmanlı edebî sahasında tercüme faaliyetini iki kısma ayırır.
Bir kısım tercümelerde tercüme olunmuş sözler asılları bozulmadan aynen alınmaktadır.
Bu tercümeler faydasız olmakla beraber letafetten, fesahatten, belagatten nasipsiz
sayılmaktadır. Diğer kısım tercümelerde ise sözün manası alınır ve münasip ibareler,
terkipler ve istiareler ile güzel bir şekilde ifade edilir. Bu sayede müellifin maksadı,
güzel ve rağbet edilen bir şekilde dile getirilir. Nergisî’ye göre eser telif edenlerin çoğu
bu ikinci tercüme şeklini tercih ederler.

Bu bilginin doğrultusunda Osmanlı edebî

sahasında tercüme esnasında kaynak metni aynen aktarmak, ona sadık kalmak pek
rağbet

görmeyen,

beğenilmeyen

bir

tutumdur

denilebilir.

Böylece

edebî

dönüştürümlerin söz konusu olduğu bu tercümelerde, varolan bir metin, dönemin edebî
ölçütlerinin yönlendirmesi ve günün şartlarına göre yeni bir niyetle yeni bir edebî metin
hâline getirilir (Köktürk2007: 271). Yani revaçta olan, muteber bir eser esas alınır ve
dönemin gereklerine göre yeni ve farklı sayılabilecek görüşleri, bilgileri gündeme
getirir. Ayrıca söz konusu bu eser, mütercimin kabulleri ve zevki doğrultusunda
genişletilebilir, eksiltilebilir, başka kaynaklarla beslenebilir. (Paker 2014: 43)
Osmanlı edebî sahasında metinlerarası ilişkilerin bu şekilde yoğun olarak
bulunduğu alan mesnevilerdir. Mengi’ye göre mesnevilerdeki metinlerarasılık Fars
Edebiyatı ile Türk Edebiyatı arasındaki ilişkiyi ilgilendirdiği gibi, farklı dönmelerde
farklı şairler tarafından kaleme alınan, aynı ya da benzer adlar taşıyan, biçim, içerik, tür,
anlatım tekniği gibi çeşitli açılardan benzerlik arz eden Türk mesnevileri arasındaki
ilişkide de söz konusudur (Mengi 2005: 604). Özellikle Leylâ vü Mecnûn, Yûsuf u
Züleyhâ, Husrev ü Şîrîn adlı, ikili aşk hikâyeleri Fars Edebiyatı’nda olduğu gibi
Osmanlı edebî sahasında da pek çok şair tarafından kaleme alınmıştır. Zira Tieghem’in
ifadesi ile “malum olduğu üzere, klasikler, bir takım vakaları, bir mevzuu tasavvur

etmenin hiçbir şey ifade etmediğini ve bütün meselenin, bu mevzuu tevsi etme tarzından
ibaret olduğu fikrinde bulunuyorlar ve mazrufun icadına hiç ehemmiyet vermiyorlar ”
(Tieghem 1943: 112). İslamiyet’e dayalı ortak bir kültür numunesi olarak algılanması
mümkün olan Arap, Fars, Türk edebiyatlarında “mana” kimsenin malı olmadığı (Toska
2000: 305) gibi konu/hikâye de herkesin malıdır. O hâlde önemli olan bu “mana”yı ya
da “konu/hikâye”yi başka bir dilin yahut aynı dilin imkânları çerçevesinde daha güzel
bir şekilde dile getirmektir. İşte bu gayret doğrultusunda Osmanlı Edebiyatı’nda
mesnevi sahasında pek çok yenidenyazma gerçekleşmiştir.
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1. BÖLÜM: İNCELEME
1.1. NİZÂMÎ’NİN, ŞÂHİDÎ’NİN VE KADÎMÎ’NİN LEYLÂ VÜ MECNÛN
MESNEVİLERİ
Nizâmî’nin mesnevisi, sadece Fars edebiyatı içerisinde değil Türk edebiyatı
içerisinde de örnek alınan ilk ve en önemli eserdir. Yani metinlerarası ilişkilerin
terminolojisi ile söylersek Nizâmî’nin Leylâ vü Mecnûn’u bir anametindir. Bu
anametinden birçok altmetinler türemiş; hatta bazen bir altmetin, kendisinden sonraki
bir başka metin için anametin konumuna dönüşerek kendi altmetinlerini meydana
getirmiştir.
Bu bölümde, yukarıdaki görüş doğrultusunda önce Nizâmî ile Şâhidî’nin eserlerini
karşılaştıracak, daha sonra Kadîmî’nin eserini de bu karşılaştırmaya dâhil edeceğiz.
1.1.1. Nizâmî’nin ve Şâhidî’nin Leylâ vü Mecnûn’larının Karşılaştırılması
Nizâmî, Leylâ vü Mecnûn hikâyesini mesnevi nazım şekliyle yazan ilk şairdir.
Eserini Şirvânşâh Ahtisân bin Minûçihr’in isteği üzerine H. 584/ M. 1188 yılında
yazmıştır. “Mefèÿlü mefÀèìlün feèÿlün” kalıbıyla yazdığı eseri 3654 beyittir.
Osmanlı edebî sahasında pek çok şair tarafından Leylâ vü Mecnûn hikâyesi
manzum olarak kaleme alınmıştır. Edirneli Şâhidî’nin eseri Osmanlı edebî sahasında
Leylâ vü Mecnûn konulu ilk ve en hacimli mesnevidir. Şâhidî Leylâ vü Mecnûn’u

(Gülşen-i èUşşâk), H. 883/M. 1478 yılında tamamlamış ve Cem Sultan’a ithaf etmiştir.
Edirneli Şâhidî’nin eserinin “Sebeb-i Naôm-ı Kitâb” başlıklı kısmında şu beyit
geçmektedir1:
Diyüp2 Rÿmì zebÀnıyla kelÀmı
NiôÀmì naômına vire niôÀmı (761)
Eserin “ÒÀtimet-i KitÀb ve BeyÀn-ı TÀrìò” başlıklı kısımda da şu beyitler yer alır:
MeèÀnì baóridür nÿn-ı3 NiôÀmì
Bu bikri4 zeyn úılmışdı temÀmì

1

Şâhidî’nin Leylâ vü Mecnûn’u için esas aldığımız Nazire Erbay’ın çalışmasında gerekli görülen
düzeltmeler tarafımızdan yapılacak ve bunlar dipnotta gösterilecektir.
2
761. diyüp: deyüb
3
5565. baóridür nÿn-ı: baór-i dürrinden
4
5565. bikri: bikr-i
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Çeküp derd ü àam-ı1 dehr ile renci
Çıúardı maózeninden bu penc genci2
Bu penci3 penc dilber bigi peydÀ
Müzeyyen úıldı virüp şekl-i àarrÀ
Bularuñ her biridür gerçi dilber
Úamudan lìk budur òÿb-manôar (5565-5568)
Şâhidî’nin bu ifadelerinin yanı sıra bazı kaynaklarda Şâhidî’nin bu eserinde
tamamen Nizâmî’nin yolunda gittiğinin iddia edilmesi( Dilberîpûr 1999: 222) ve
Nizâmî’nin Leylâ vü Mecnûn’unu örnek aldığını belirten görüşler (Şentürk-Kartal 2005:
225; Erbay 2014: 23) Şâhidî’nin eserinin Nizâmî’nin eseri ile karşılaştırılmasını ve
değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır.
1.1.1.1. Genel Tespitler
Eserinin “Sebeb-i Naôm-ı KitÀb” kısmında “NiôÀmì naômına vire niôÀmı” şeklinde
niyetini ve temennisini dile getiren Şâhidî, hatime kısmında da Nizâmî’nin PencGenc’inden bahsedip Leylâ vü Mecnûn’un bu hamsenin en güzeli olduğunu, kendisinin
de ona “Rÿmì libÀs” giydirdiğini söyler.
Nizâmî’nin “mefèÿlü mefÀèìlün feèÿlün” kalıbıyla kaleme aldığı bu hikâyeyi,
Şâhidî “mefÀèìlün mefÀèìlün feèÿlün” kalıbıyla yazmıştır. Nizâmî’nin eseri 3654
beyitten meydana gelirken Şâhidî’nin eseri 5560 beyittir. Nizâmî eserinde toplam kırk
sekiz başlık kullanmıştır. Şâhidî’nin eserinde ise yüz yirmi dokuz başlık vardır. Yani
Nizâmî’nin bir başlık altında aldığı birkaç olayı Şâhidî genellikle ayrı ayrı başlıklar
altında müstakil olarak işlemeyi tercih etmiştir. Bununla beraber Şâhidî, Nizâmî’de olan
bazı kısımları, kahramanların ağzından anlatılan hikâyelerin bazılarını eserine almadığı
gibi kendiliğinden de bir takım ilaveler yapmıştır4.
Şâhidî’nin eserinde, Nizâmî’nin Leylâ vü Mecnûn’undaki beyitlerin birebir
tercümesi genellikle söz konusu değildir. Birebir tercümesi yapılan beyitlerin yanı sıra
farklı şekilde tercüme edilen beyitler, kafiyesi aynı olup içeriği farklı olan, bazen birinci

1

5566. derd ü àam-ı: dirliàümü
5566. penc genci: penc-i künci
3
5567. penci: penc-i
4
Bütün bu eklemeler ve çıkarmalar, incelemenin devamında “giriş, olayın işlendi bölüm (âgâz-i dâstân)
ve bitiş (hâtime)” kısımlarının tek tek karşılaştırılmalarında belirtilecektir.
2
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mısraı bazen de ikinci mısraı değiştirilen, mısraların yerlerinin farklı olduğu, daraltılan,
genişletilen beyitlerin yanı sıra ayrıca Nizâmî’de olmayıp Şâhidî tarafından eklenen
beyitler de vardır. Bunlara örnek vermek gerekirse:
Aynen tercüme edilen:
Nizâmî:
(570)

ﻮ ﺁﻦ ﺮﺍﻀﻰ ﺍﺰ ﺍﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﺴﺗﺟﻮﺌﻰ

ﺍﻴﻦ ﺍﺰ ﺁﻦ ﺑﻪ ﺑﻮﺌﻰ

(Bu ondan bir kokuya kani olmuş ve o bundan bir araştırmaya razı olmuş.)
Şâhidî:
Bu andan úÀniè olmış idi bÿya
O bundan rÀøì idi cüst ü cÿya1 (1001)
Farklı şekilde tercüme edilen:
Nizâmî:
(1336)

ﺑﺪ ﺑﺧﺘﻰﺭﺍ ﺰ ﺧﻮﺪ ﻜﻪ ﺸﻮﻴﺪ

ﺑﺟﻮﻴﺪ

ﺑﺧﺕ ﺑﺪ ﻤﻥ ﻤﺭﺍ

(Kötü bahtım beni arar. Kim kendinden kötü bahtı yıkayabilir.)
Şâhidî:
Úara baòtumla gitdi èaúl rÀyı2
Yumaà ile3 kim aàartur úarayı (1668)
Birinci mısraın farklı olduğu:
Nizâmî:
(1404)

ﺷﻴﺭﻴﻦ ﺧﻨﺪﻴﺪ ﻮﺘﻟﺦ ﺑﮔﺭﻴﺳﺖ

ﭽﻮﻥ ﺸﻤﻊ ﺑﻪ ﺰﻫﺭ ﺧﻨﺪﻩ ﻤﻰ ﺰﻴﺳﺖ

(Mum gibi acı gülerek yaşıyordu. Tatlı güldü, acı ağladı.)
Şâhidî:
Dili derdine4 bulmayup5 èilÀcı
Gülerdi ùatlu vü aàlardı acı (1801)
1

1001. cüst ü cÿya: cennet-i cÿya
1668. èaúl rÀyı: èaúl-ı rÀyı
3
1668. yumaà ile: yumaàıla
4
1801. dili derdine: dil-i derdine
5
1801. Bulmayup: bulmayıb
2
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İkinci mısraın farklı olduğu:
Nizâmî:
(2160)

ﺨﻮﺸﺑﻮﻯ ﺘﺮ ﺍﺰ ﺑﻬﺎﺮﺶ ﺁﻤﺪ

ﺑﻮﺌﻰ ﻜﻪ ﺰ ﺳﻮﻯ ﻴﺎﺮﺶ ﺁﻤﺪ

(Bir koku ki yârin tarafından gelirdi, bahar (kokusundan) daha hoş gelirdi.)
Şâhidî:
HevÀé kim kÿy-ı dil-berden gelürdi
äanurdı müşg1 uzaúdandan gelürdi (2672)
Mısraların yerlerinin farklı olduğu:
Nizâmî:
(3409)

ﻭ ﺁﻭﺮﺪﻩ ﻨﻬﻔﺗﻪ ﺪﻭﺴﺖ ﺮﺍ ﻴﺎﺪ

ﻤﻰ ﻜﺮﺪ ﺯ ﺑﻬﺮ ﺸﻭﻯ ﻔﺮﻴﺎﺪ

(Kocasının yokluğundan feryat ediyordu ve sevgilisini gizlice yâd ediyordu.)
Şâhidî:
Derÿnından idüp şÿrìdesin2 yÀd
Úılurdı şÿyiçün3 ôÀhirde feryÀd (4522)
Kafiyenin aynı, içeriğin farklı olduğu:
Nizâmî:
(3253) ﺍﻨﺪﻭﻩ ﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﺮﻨﺞ ﻔﺮﻤﺎﻯ

ﺪﺮﺪﻯ ﻜﺶ ﻋﺷﻖ ﻭ ﺪﺮﺪ ﭘﻴﻤﺎﻯ

(Dert çeken, aşk ve dert(âleminde)gezen, melankolik ve acıyı buyuran)
Şâhidî:
Dili nÀr-ı hevÀda dÿd-peymÀy
Teni dÀr-ı belÀda renc-fermÀy (4317)
Bunların yanı sıra Şâhidî’nin eserinde zorlama tercüme örneği de vardır:
Nizâmî:
(1180)

1

ﺪﺮ ﺤﻠﻘﻪ ﺯﻠﻒ ﻛﻌﺒﻪ ﺯﺪ ﺪﺴﺖ

2672. müşg: müşk
4522. şÿrìdesin: şÿrìde sen
3
4522. şÿyiçün: şol çün
2

ﺍﺰ ﺟﺎﻯ ﭼﻭ ﻤﺎﺮ ﺤﻠﻘﻪ ﺒﺮ ﺠﺴﺖ
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(Halka olmuş (bir) yılan gibi yerinden sıçradı, Kâbe’nin saçının halkasına
dokundu.)
Şâhidî:
Yerinden sıçradı1 çün óalúa-ı mÀh
Yapışdı óalúaya2 ol èaúlı3 güm-rÀh (842)
Nizâmî’de bir beyiti oluşturan mısralar Şâhidî’de iki ayrı beyit hâline getirilmiştir:
Nizâmî:
(1646)

ﺑﺮﺑﺎﺩ ﻔﺮﻴﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﺨﺎﻛﻢ

ﺍﺯ ﺁﻩ ﺩﻮﺩﻧﺎﻛﻢ

ﻛﺎﻯ ﻔﺎﺮﻍ

(Ey benim dumanlı âhımdan habersiz olan, hile ile toprağımı rüzgâra veren)
Şâhidî:
Ki ey derd-i4 dilümden fÀriàüél-bÀl
Beni sevdÀ ile èışú itdi pÀmÀl
Çü virdüñ óìle ile bÀde òÀki
FerÀmuş eyleme bu derdnÀki (2114-2115)
Nizâmî’nin üç beyitte söylediğini Şâhidî biraz değiştirerek iki beyitte söylemiştir:
Nizâmî:
ﺩﺮﮔﺮﺩﻦ ﺘﻭ ﭽﺮﺍﺴﺖ ﺯﻨﺠﻴﺮ
ﻤﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺭﺴﻥ ﺑﻪ ﮔﺭﺪﻦ
(1115-1117)

ﺍﻴﻦ ﭘﺭﺪﻩ ﺪﺭﻯ ﻮﺭﺍ ﻛﻪ ﺁﻤﻭﺨﺖ

ﺩﻴﻭﺍﻧﻪ ﻤﻨﻢ ﺑﻪ ﺮﺍﻯ ﻭ ﺘﺩﺒﻴﺮ
ﺩﺮ ﮔﺮﺩﻦ ﺨﻭﺪ ﺭﺴﻦ ﻤﻴﻔﻜﻦ
ﺯﻟﻒ ﺘﻮ ﺪﺭﻴﺪ ﻫﺭ ﭽﻪ ﺪﻞ ﺪﻮﺨﺖ

(Akıl ve tedbire göre ben deliyim, niçin zincir senin boynunda; Boynuna ipi(zinciri)
atma, o ipi ben boynuma atayım; Dil her ne dikti ise senin zülfün onu parçaladı, yırttı.
Bu perde yırtıcılığı ona kim öğretti)
Şâhidî:
Beni dìvÀne úıldı emr-i taúdìr
äalar zülfüñ1 senüñ boynuma2 zencìr
1

1538. sıçradı: ãaçardı
1538. óalúa: òalúa
3
1538.èaúlı: èaúl-ı
4
2114. derd-i: derdi
2
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Çü cÀn boynına bendin ùaúdı zülfüñ
Göñül ne yapdı ise3 yıúdı zülfüñ (1482-1483)
Bununla beraber Şâhidî, kahramanların, zamanların ve mekânların tasvirinde
Nizâmî’den bağımsız bir şekilde hareket etmiştir. Mesela Nizâmî’de “Der-AóvÀl-i
LeylÀ”, Şâhidî’de “äıfat-ı CemÀl-i LeylÀ ve AhvÀl-i ß Ki Çün Bÿd ” başlığı altında
Leylâ’nın Mecnûn’un aşkıyla ne hâlde olduğunun anlatıldığı bölümün başlangıcında,
Leylâ’nın güzelliğinin dile getirildiği şu beyitler, iki şairdeki tasvirlerin farklılığını
ortaya koymaktadır:
Nizâmî:
ﺸﺎﻫﻨﺸﻪ ﻤﻠﮏ ﺨﻭﺑﺮﻭﺌﻰ
ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﺧﻟﻴﻔﻪ ﺠﺎﻤﮕﻰ ﺨﻭﺍﺮ
ﺮﻧﺞ ﺪﻞ ﺴﺮﻭ ﺑﻭﺴﺗﺎﻨﻰ
ﻤﻳﺮﺍﺚ ﺴﺘﺎﻦ ﻤﺎﻩ ﻭ ﺧﻭﺮﺷﻳﺪ
ﻘﻧﺪﻴﻞ ﺴﺮﺍﻯ ﻭ ﺴﺮﻭ ﺑﺴﺗﺎﻦ
ﻫﻡ ﺨﺎﺯﻦ ﻭ ﺨﺯﻴﻧﻪ ﭙﺮﺪﺍﺯ
ﺴﺮﻤﺎﻴﻪ ﺪﻩ ﺸﻛﺮ ﻔﺮﻭﺸﺎﻥ
ﺯﻨﺠﻴﺭ ﺑﺭ ﻫﺯﺍﺭ ﻤﺟﻨﻭﻦ

ﺴﺮ ﺪﻔﺗﺮ ﺁﻴﺖ ﻧﻜﻭﺌﻰ
ﻔﻬﺮﺴﺖ ﺠﻤﺎﻞ ﻫﻔﺖ ﭘﺮ ﮔﺎﺮ
ﺮﺷﮏ ﺮﺥ ﻤﺎﻩ ﺁﺴﻤﺎﻨﻰ
ﻤﻨﺼﻭﺑﻪ ﮔﺸﺎﻯ ﺑﻳﻢ ﻭﺍﻤﻳﺪ
ﻤﺤﺭﺍﺏ ﻨﻤﺎﺯ ﺑﺖ ﭙﺮﺴﺗﺎﻦ
ﻫﻡ ﺧﻭﺍﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻭﻫﻡ ﺴﺮ ﻨﺎﺯ
ﭙﺮﺍﻴﻪ ﮔﺮ ﭙﺮﻧﺪ ﭙﻭﺸﺎﻥ
ﺪﻟﺑﻨﺪ ﻫﺯﺍﺭ ﺪﺭ ﻤﻜﻨﻭﻦ

ﻭ ﺍﻨﮕﺸﺖ ﻛﺶ ﻭﻻﺗﻰ ﺑﻭﺪ

ﻟﻴﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻭﺑﻰ ﺁﻴﺗﻰ ﺑﻭﺪ

(1371-1379)

(Güzellik ayetinin ser defteri, güzellik ülkesinin sultanı; yedi pergelli güzelliğin (göğün)
fihristi, yedi halifeden (yeryüzünden) azade, gökyüzündeki ayın yanağının kıskançlığı,
bostandaki servinin gönül derdi; korku ve ümide düşüren, ay ve güneşin mirasçısı; puta
tapanların namazlarının mihrabı, sarayın kandili ve bostanın servisi; hem aşkın hem
nazın eşi; hem hazine sahibi, hem de hazine süsleyen (hazinenin süsü); ipek giyenlerin
süsü, şeker satanların sermayecisi; dizilmiş binlerce incinin gönül bağı, binlerce
mecnunun zinciri; Leylâ ki güzellikle bir ayet (ilahî bir delil) idi, veliliğin parmakla
gösterileni idi.)

1

1482. zülfüñ: zülfiñ
1482. boynuma: boynıma
3
1483. yapdı ise: yapdıysa
2
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Şâhidî:
Şeh-i şekker-lebÀn u1 şemè-i ÀfÀú
Büt-i àÀret-gìr2-i ìmÀn-ı èuşşÀú
Meh-i fihrist-i óüsn-i heft-pergÀr3
Gül-i rÿşen-nümÀy-ı4 heşt-gülzÀr
ÇerÀà-ı meclis-i ervÀó-ı pìrÿz
Fürÿà-ı nÀr-ı mihr-i èÀlem-efrÿz
Perì-ruòsÀr5 òurşìd-i cihÀn-tÀb
Şeker-güftÀr6 mÀh-ı çerò-i sìm-Àb
Ruòı7 ser-mÀye-i òurşìd-i raòşÀn
Lebi8 pìrÀye-i laèl-i BedaòşÀn
Güzeller defterinüñ ser-nebişti
Güzellik bÀàınuñ verd-i behişti
MelÀóat gülşeninüñ tÀze servi
LetÀfet sebzezÀrınuñ teõervi
Emìr-i şehr-i óüsn ãunè-ı MevlÀ
NigÀr-ı dil-rübÀé yaènì LeylÀ

(1769-1776)

Şâhidî bununla beraber Nizâmî’deki bazı tabirleri, büyük ihtimalle, böyle bir aşk
hikâyesinde kaba bulduğu için değiştirmiştir:
1

1769. Şeh-i şekker-lebÀn u: Bu kısım Erbay’ın çalışmasında “şeh-i şekker- i lebin” şeklindedir; ancak bu
hâliyle mısraa bir mana verilememiştir ve mısraın Kadîmî’deki şekli tercih edilmiştir.
2
1769. gìr-i: gìri
3
1770. pergÀr: perkÀr
4
1770. nümÀy-ı: nümÀ-yı
5
1772. ruòsÀr: ruòsÀr-ı
6
1772. güftÀr: güftÀr-ı
7
1773. ruòı: daòi
8
1773. lebi: leb-i
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Mesela Nizâmî eseri boyunca “eşek ve yaban eşeği” manalarındaki “òar, gÿr” gibi
kelimeleri benzetmeleri içinde kullanırken Şâhidî’de böyle bir kullanım yoktur.
Aşağıdaki beyitlerde de bu durum söz konusudur:
Nizâmî:
(1659) ﻤﺎﻫﺴﺖ

ﻠﻴﻠﻰ ﻨﻪ ﮔﻠﻴﭼﻪ ﻘﺮﺺ

ﺪﺍﺪﻨﺪ ﺠﻮﺍﺐ ﻜﻴﻦ ﻨﻪ ﺮﺍﻫﺴﺖ

(Bu doğru değildir (diye) cevap verdi. Leylâ yağlı ekmek değil, dolunaydır)
beyitinde Leylâ’nın babası onun gıyabında konuşurken “gelìçe (yağlı poğaça)” gibi bir
tabir kullanır. Oysa Şâhidî bu beyitte içerik itibariyle biraz değişiklik yapmakla beraber
ikinci mısraındaki “gelìçe” tabiri yerine “gül” kelimesini kullanmıştır:
MurÀdından o àÀfil bì-òaberdür
Didügüñ gül bu gün úurã-ı úamerdür (1986)
Nizâmî:
(2300)

ﻮﺯ ﺯﻴﺭ ﺯﻤﻴﻧﺎﻦ ﻧﻬﺎﻦ ﺘﺭ

ﺑﺭ ﺭﻮﻯ ﺯﻤﻴﻦ ﺯﺴﮓ ﺪﻮﺍﻦ ﺘﺭ

(Yeryüzünde köpekten daha hızlı, yeraltındakilerden daha gizli)
Şâhidî:
Yer üzre yilden olmışken revÀn-ter1
Yer altındaàılardandı nihÀn-ter2 (2812)
Aradaki kültür, coğrafya farkından olmalı ki Nizâmî’nin beyitlerinde geçen yer
isimleri de değiştirilmiştir:
(2272)

ﮔﺭﻓﺖ ﻭ ﻫﻢ ﭽﻴﻦ

ﻤﻟﮏ ﺤﺑﺶ

ﻫﻢ

ﺴﻠﻃﺎﻦ ﺭﺨﺖ ﺑﻪ ﭽﺗﺭ ﻤﺷﮕﻴﻦ

(Miskten yapılmış çadır ile tahtın sultanı, hem Habeş ülkesini hem Çini tuttu.)
Şâhidî:
Ùutar sultÀn-ı òÀlüñ çetr-i müşgìn3
Kéanuñdur Rÿm ŞÀm u Çìn ü MÀçin (2772)
1

2812. revÀn-ter: revÀn-ten
2812. nihÀn-ter: nihÀn-ten
3
2772. müşgìn: müşkìn
2
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Nizâmî:
(2281)

ﺯﻨﮔﻰ ﺨﺗﻨﻰ ﻧﺷﺩ ﺑﺷﺴﺗﻦ

ﻨﺎ ﺴﻭﺩ ﺯﭽﺎﺮﻩ ﺑﺎﺯ ﺠﺴﺗﻦ

(Tekrar çare aramaktan (çare arayıp durmakta) fayda yok. Zenci, yıkamakla Hotenli
olmaz.)
Şâhidî:
Yuya yıllarla1 ger saèy idüp Àdem
Aàarup2 zengì3 urmaz Rÿm’dan dem (2787)
Nizâmî içinde bulunduğu kültür doğrultusunda eserini kaleme aldığı gibi Şâhidî de
kendi örf ve kabulleri doğrultusunda hikâyeyi işlemiştir. Mesela Nevfel’in Mecnûn’a
Leylâ’nın vuslatına erişmesi için elinden geleni yapacağını söylediği kısımda Mecnûn,
Nizâmî’de “annesinin”, Şâhidî’de ise “atasının” Leylâ’yı vermeyeceğini söyler. Burada
Şâhidî kendi gelenekleri doğrultusunda, bir kızın verilmesi konusunda en son sözün
babadan çıktığını hesaba katarak bir değişiklik yapmıştır. Ayrıca Şâhidî’de İbn-i
Selâm’ın Leylâ’nın anne ve babasına gönderdiği elçi, onun kendisiyle evleneceği
müjdesini getirince İbn-i Selâm, Türk geleneğinde olduğu gibi elçiye bu müjdenin
karşılığı olarak “sìm ü zer” verir. Nizâmî’de ise böyle bir durum söz konusu değildir.
İki eserde de Mecnûn’a Leylâ’nın evlendiğini söyleyen kişi, kadınların vefasızlığı
hakkında bir takım sözler söyler. Bu sözlerden biri, iki şairde farklı ifadelerledir:
Nizâmî’de bu adam, kadınların başka bir sevgili buluncaya kadar, Şâhidî’de ise kocaya
yol buluncaya kadar vefalı olduklarını söyler. Yani Şâhidî, Nizâmî’deki bu daha sert ve
kadın-erkek ilişkilerindeki serbest söylemi değiştirmiştir.
Mecnûn’un, Leylâ’nın ve babasının karakter çiziminde de iki şair ufak
farklılıklarla birbirinden ayrılır. Şâhidî’de Mecnûn, henüz yedi yaşında iken zekâvetten
ve fesahatten nişan verir. Nizâmî’de ise Mecnûn’un bu yönü hakkında herhangi bir bilgi
yoktur. Nizâmî’de Leylâ, zifaf gecesinde kendisine el uzatmaya kalkan İbn-i Selâm’a
bir şamar vurur ve bir daha böyle bir şeye kalkışmamasını söyler. Şâhidî’de ise Leylâ,
aynı olayda hançer çeker ve kendisine dokunduğu takdirde hem onu hem de kendisini
öldüreceğini söyler. Yani Nizâmî, daha sert mizaçlı bir Leylâ çizerken Şâhidî, Leylâ’nın
eline hançer vererek ve o sözleri söyleterek daha içli ve ince bir Leylâ ile daha romantik
bir sahne canlandırmaya çalışmaktadır. Nizâmî’nin eserinde Leylâ’nın babası, Nevfel’e
1

2787. yıllarla: yellerle
2787. aàarup: aàarub
3
2787. zengì: rengi
2
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yalvararak kızını Mecnûn’a verdiği takdirde herkesin hakaretine maruz kalacağını,
Leylâ’yı ona vermektense öldürmeyi tercih ettiğini söyler. Böylece kendisine galip
gelmiş olan Nevfel’i bu fikrinden döndürür. Daha sonra kabilesi ile baş başa kalınca
Nevfel’i nasıl kandırdığını söyler. Böylece Nizâmî’de Leylâ’nın babası sahtekâr biri
olarak gösterilir. Şâhidî’de ise vakar sahibi, gururuna düşkün biri olarak karşımıza
çıkar.
Ayrıca Nizâmî, İran şiir geleneği doğrultusunda eserinde mesnevî nazım şeklinin
dışında başka bir nazım şekli kullanmamıştır. Şâhidî’nin eserinde ise beş kaside, dokuz
gazel, bir müstezâd ve bir tercî-i bend vardır.
Bütün bu genel farklılıkların yanı sıra iki şairin eserlerinin giriş, olayın
işlendiği(âgâz-ı dâstân) ve bitiş (hâtime) bölümleri de karşılaştırılmış ve incelenmiştir:
1.1.1.2. Giriş Bölümlerinin Karşılaştırılması
Şâhidî ile Nizâmî eserlerinin giriş kısımlarında tamamen kendilerine has bir yol
izlerler. İki şair de bu bölümde birbirinden farklı konuları işler. Giriş kısmı Nizâmî’de
sekiz yüz üç beyitten, Şâhidî’de ise sekiz yüz on bir beyitten meydana gelir. Şâhidî’nin
eserinin bu bölümünde mesnevi nazım şeklinin yanı sıra üç tane kaside nazım şekliyle
yazılmış şiirler söz konusu iken Nizâmî, Fars şiir geleneği doğrultusunda bu kısımda
olduğu gibi eser boyunca da mesnevi nazım şekli haricinde farklı bir nazım şekli
kullanmamıştır. Bununla beraber iki şairin söz konusu kıssayı ele alış sebepleri
birbirinden farklıdır. Nizâmî Şirvânşâh’ın isteği üzerine yazarken Şâhidî geriye bir ad
bırakmak için eserini kaleme almıştır. Bu genel farlılıkların yanı sıra söz konusu her iki
şairin de eserlerinin giriş kısmı ayrıntılı olarak şu şekildedir:
Şâhidî eserinin ismini (Gülşen-i èUşşâk) anarak kitaba başlar ve devamındaki
beyitlerde Allah’a, eserinin yeryüzünde kutlu olması ve Cem Sultan’ın kabulü ile onu
ihya kılması için dua eder. Eser “Ender-Tevóìd-i ÒuõÀy-ı Teèala èAzze İsmihu” başlığı
altında mesnevi nazım şekliyle kaleme alınan tevhid ile devam eder. Bu bölümün
ardından “Úaãìde Ender-Tevóìd-i BÀrì” başlığı ile bir kaside yer alır. Bu kasidenin
sonrasında da tevhide devam edilir ve sırasıyla “Der-MerÀtib-i Tevóìd”, “Der-BeyÀn-ı
Tevóìd-i Naúlì”, “Der-BeyÀn-ı Tevóìd-i èAúlì”, “Delìl-i Áòer Be-Ùarìú-i İstidlÀl”, “DerBeyÀn-ı Tevóìd-i Naúlì”, “Ender-BeyÀn-ı Tevóìd-i èAynì”, “Ender-BeyÀn-ı Tevóìd-i
EfèÀl”, “Ender-BeyÀn-ı Tevóìd-i MaúÀmì”, “Ender-BeyÀn-ı Tevóìd-i Óaú”, “Úaãìde
Ender-BeyÀn-ı Kelime-i Tevhìd” başlıkları altında tevhidin mertebeleri ele alınır. Daha
sonra “Fìél-MünÀcÀt ve èArøuél-ÓÀcÀt İla İfrÀè-ı DerecÀt” başlığı ile bir münacat yer
alır. “Der-Naèt-ı Seyyidüél-Mürselìn ve ÒÀtemüén-Nebiyyin èAleyhu EfêaluéãäalavÀt”, “Úaãìde Der-Naèt-ı Efêalüél-Beşer èAleyhu Efêaluéã-äalavÀt veés-SelÀm”
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başlıkları altında na’tler yazılır. Bütün bunların ardından “Der- Medóuéõ-ÕuòriédDevrÀn ve Faòr-i Ál-i OåmÀn Cem SulùÀn bin Muóammed Òan”, “Úaãìde Fì-Medó-i
Òulledet-i Salùanatihu” başlıkları ile Cem Sultan için yazılan övgüler gelir. Bütün
bunların sonrasında gelen “Sebeb-i Naôm-ı KitÀb” kısmında da Şâhidî eseri yazmaya
nasıl başladığını anlatır. Günlerden bir gün hâtiften bir ses Şâhidî’yi çeşitli yönlerden ve
şairliği hususunda över. Şâhidî de bu dünyada muradına erişemediğini, perişan bir hâlde
olduğunu söyleyip felekten şikâyet eder ve hâtiften gelen sese bu durumda sözünün
güzellikte, letafette kemal bulamayacağını söyler. Bunun üzerine ses, bu dünyanın gelip
geçici olduğunu söyler ve ondan gönlündeki cevherleri ortaya dökmesini ister. Zira
Şeyhî, “Òusrev dÀstÀnı”nı söyleyerek bu dünyada güzel bir yadigâr bıraktığı gibi
âlemde güneş gibi meşhur olmuştur. Şâhidî’den de bir Leylâ vü Mecnûn hikâyesi
yazmasını, böylece yeryüzünde baki olmasını, söz konusu bu yadigârın Nizâmî’de
olduğunu, onu alıp Rum şehrinde “bünyÀd urması”nı, “ãanÀyiè” ile beyitlerini “ÀbÀd
eylemesi”ni ister. Şâhidî de “NiôÀmì naômına niôÀmı vermek”, “naôm-ı Òusrev’e yol
bulmak” ve Şeyhî’nin kitabına nazire olması için kitaba başlar. Ayrıca Kostantin’de
yaşadığından ve kendisine yakınlık gösteren Veliyüddin oğlu Seyyid Ahmed’den söz
eder. Söz konusu bu kişinin övgüsünü yaptıktan sonra eserini yazıp bitirince
Sirâcüddin’e gösterdiğini, onun da yazdığı beyitler ile beğenisini dile getirdiğini söyler.
Meselenin sözü ehline beğendirmek olduğunu, cahilin beğenisinin makbul olmadığını
söyleyerek giriş bölümüne son verir.
Nizâmî ise eserine “Be-NÀm-ı Ìzed-i BeòşÀyende” başlığı ile giriş yapar. Burada
tevhid ile münâcâta yer verir. Ardından gelen “Naèt-ı Peyàam-Ber-i Ekrem” başlığı
altında Hz Muhammed ile Dört Halife’yi metheder ve miraç hadisesini anlatır. “BurhÀnı ÚÀùiè Der-Óudÿå-ı Áferineş” bölümünde de bir takım deliller göstererek yaratılmış
olmanın mahiyeti üstünde durur. Sonrasında gelen “Sebeb-i Naôm-ı KitÀb” başlıklı
kısımda anlattığına göre Nizâmî, çok neşeli olduğu bir gün, vaktin çalışma vakti
olduğunu düşünür. Tam o sırada bir postacı gelir ve ona Şirvânşâh’ın fermanını verir.
Bu fermanda Şirvânşâh kendisinden Leylâ ile Mecnûn kıssasını yazmasını ister.
Nizâmî, Şah’ın buyruğundan çıkamayacağı gibi zaafından ve ihtiyarlığından dolayı da
bu eseri yazmaya kendisinde takat bulamaz. O sırada yanında bulunan oğlu
Muhammed-i Nizâmî, ona Husrev ü Şîrîn kıssasını yazdığı gibi bu kıssayı da yazmasını
ve böylece cevherini çift eylemesini söyler. Nizâmî hikâyenin her ne kadar meşhur olsa
da Arap çöllerinde geçen bu maceranın insana keyif, neşe veren her şeyden mahrum
olduğunu, bu yüzden de bu kıssayı yazmaya çalışan şairlerin aciz kaldığını dile getirir
ve bütün bunlara rağmen, okuyanı âşık edecek derecede bu efsaneyi çok güzel bir
şekilde yazmak istediğini söyler. Oğlunun da bu işe candan bağlandığını görünce
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yazmaya başlar ve bitirir. Böylece eseri niçin kaleme aldığını anlattıktan sonra “DerMedó-i ŞirvÀnşÀh-ı AòtisÀn bin Minÿçihr” başlığı ile devrinin padişahına övgüde
bulunur. Ardından gelen “ÒiùÀb-ı Zemìn-Bÿs” başlığı ile övgüsüne devam eder ve
padişahın ikbali, devleti için dua eder. “Siporden-i Ferzend-i Òˇìş Be-Ferzend-i
ŞirvÀnşÀh” başlığı altında da şehzadeyi metheder. Ona ve babası Şirvânşâh’a duada
bulunup oğlunu şehzadeye emanet eder. “Der-ŞikÀyet-i ÓasÿdÀn ve MünkirÀn”
kısmında Nizâmî şairliğini övdükten sonra kendisini kıskananlara ve şairliğini inkâr
edenlere sataşır. “Der-Naãìóat-i Ferzend-i Òod Moóammed-i NiôÀmì” başlığı altında
oğluna bir takım nasihatlerde bulunur. Son olarak da “YÀd Kerden-i Baèøì EzGozeştegÀn-ı Òˇìş” başlığı gelir. Burada Nizâmî, babasını, annesini, dayısını ve eski
arkadaşlarını yâd edip maddî varlıktan geçmek gerektiğini söyler. İkbale, rütbeye değer
vermemeyi, geçmiş ömrü hiç hatıra getirmemeyi, fazla alçak gönüllü olmamayı,
alçakların önünde aciz kalmamayı, zulme katlanmamayı, padişahın hizmetinde de
meclisinde de bulunmamayı, rızkına razı olup kanaat etmeyi, başkalarının rızkına göz
dikmemeyi, kibre kapılmamayı öğütler ve şiirin ancak tenhada yazılabildiğini dile
getirir.
1.1.1.3. Olayın İşlendiği Bölümlerin (Âgâz-ı Dâstân) Karşılaştırılması
Şâhidî, eserinin başlangıç ve bitiş kısımlarında Nizâmî’den farklı bir yol izlediği
gibi konunun işlendiği bölümde de bir takım eklemeler, çıkarmalar, değişiklikler
yapmıştır.
Her şeyden önce Nizâmî bu bölümü otuz beş başlık altında işlerken Şâhidî bu
kısımda yüz sekiz başlık kullanmıştır. Nizâmî’nin bir başlık altında işlediği birkaç olayı
Şâhidî parçalara ayırıp ayrı ayrı başlıklar altında ele almayı tercih etmiştir.
Bununla beraber Şâhidî, Nizâmî’de olmayan bazı olayları ve şahısları da
eklemiştir. Nizâmî’nin eserinde varolan bölümlerin bir kısmını attığı gibi olaylarda ve
olgularda değişiklikler yapmıştır. Bu eklemeler ve çıkarmalar şu şekildedir:
Her ikisinde de Reis-i Âmirî’nin bir çocuğu olmaz. Nice dualardan ve ihsanlardan
sonra Kays dünyaya gelir. Reis-i Âmirî bunun üzerine bir ziyafet verir. Şâhidî’de bu
ziyafette bir müneccim tarafından Mecnûn’un falına bakılır ve onun ilimde kâmil,
fesahatte Sehbân gibi olacağı; ancak bir dilberin aşkı yüzünden aklının yağmalanıp,
sevda içinde perişan olacağı söylenir. Böyle bir olay Nizâmî’de söz konusu değildir.
Yine bu olaydan, adının konmasından sonra Nizâmî, iki üç yıl sonra deyip Kays’ın yedi
yaşına bastığını söylerken Şâhidî burada sırasıyla iki, beş, yedi yaşlarını tek tek anlatır.
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Nizâmî’nin eserinde Kays on yaşında mektebe gönderilir. Şâhidî’de ise Kays yedi
yaşında mektebe verilir. Burada Şâhidî, Kays’ın yedi yaşına girince dilinin bülbül gibi
söylediğini, zekâdan nişan verdiğini ve bu yüzden mektebe gönderildiğini söylerken
Nizâmî’de Kays’ın zekâveti, fesahati hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Bu mektepte
Leylâ ile Kays birbirlerine âşık olurlar. Nizâmî’de Kays, Leylâ’ya âşık olmasıyla
Mecnûn namını alır. Oysa Şâhidî’de bu durum daha farklı bir olayın neticesidir. İkisinin
aşkı, herkesin diline düşer ve sonunda Leylâ’nın annesinin kulağına kadar gider. Bunun
üzerine anne kızına nasihatte bulunur. Onun artık nasihat kabul etmez bir hâlde
olduğunu görünce de durumu kocasına anlatır. Kocası da Leylâ’yı bir daha mektebe
göndermemesini söyler. Bu olayı, Nizâmî birkaç beyitte anlatır. Şâhidî ise “Şenìden-i
MÀder-i LeylÀ Ez-SevdÀ-ı ÌşÀn ve BÀz DÀşten Ez-Mekteb” başlığı altında ayrıntılı bir
şekilde işler. Böylece Leylâ mektepten alınınca Kays, Leylâ’yı göremez. Sabrı kalmaz
ve sahraya düşer. Bazen ağlar bazen şiirler söyler ve Mecnûn namını alır.
Şâhidî’de “äıfat-ı Rÿz-ı Reften-i Mecnÿn Be-NeôÀre-i LeylÀ” başlığı ile müstakil
bir şekilde işlenen kısım Nizâmî’de “Der-äıfat-ı èAşú-ı Mecnÿn” başlığı altında ele
alınan konunun devamındadır. Yine burada, yani Mecnûn’un Leylâ’yı görmeye gitmesi
hâdisesinde farklılık söz konusudur. Nizâmî’de iki âşık birbirlerini sadece uzaktan
görürken Şâhidî’de Leylâ ile Mecnûn sohbet ederler. Leylâ ona hâlini, hatırını sorar,
Mecnûn da bir gazelle cevap verir.
Şâhidî’de “Şenìden-i Peder-i Mecnÿn Ez-DìvÀnegì-i ß ” başlığı altında kabile
halkı Mecnûn’a bu hâli terk etmesi yönünde bir takım öğütler verir. Mecnûn nasihatlere
kulak asmayınca da durumu babasına anlatırlar. Bunun üzerine Reis-i Âmirî çölleri aşıp
Mecnûn’u arar ve onu sonunda bir mağarada bulur. “ÒiùÀb Kerden-i Peder-i Mecnÿn
Be-Mecnÿn” ve “CevÀb DÀden-i Mecnÿn Be-Pedereş” başlıkları ile baba oğul arasında
uzun bir konuşma geçer. Bu konuşma neticesinde Mecnûn eve dönmeye ikna olur. Bu
kısımlar Nizâmî’de yoktur. Şâhidî’nin eserinde daha sonrasında “äıfat-ı Rÿz-ı Reften-i
Peder-i Mecnÿn Be-ÒˇÀstÀrì-i LeylÀ ve BÀz Gerden-i Bì-Maúãÿd” başlığı gelir. Şâhidî
tarafından bu şekilde ayrıntılı olarak işlenen bu olaylar Nizâmî’de daha muhtasardır.
“Reften-i Peder-i Mecnÿn Be-ÒˇÀstÀrì-i LeylÀ” başlığı altında, yine kabile halkı durumu
Mecnûn’un Babası’na anlatır. Bunun üzerine Reis-i Âmirî kabilenin ileri gelenleri ile
beraber Leylâ’yı istemeye gider.
Şâhidî’de “Ender-Borden-i Peder-i Mecnÿn Mecnÿn-RÀ Be-Kaèbetuél-lÀh VaéllÀhi Aèlem”, Nizâmî’de “Borden-i Peder Mecnÿn-RÀ Be-ÒÀne-i Kaèbe” başlıkları ile
yer alan Mecnûn’un iyileşmesi, bu aşk belasından kurtulması için babası tarafından
Kâbe’ye götürülmesi olayında da farklılık göze çarpar. Nizâmî’de Mecnûn’un Babası,
yol boyunca çöl halkına altın dağıta dağıta Kâbe’ye gider. Hâlbuki Şâhidî’de Hac
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mevsimi gelince baba oğul Kâbe’nin yolunu tutarlar ve doğrudan Kâbe sahnesi yerini
alır.
Nizâmî bu olaydan sonra herhangi bir başlık kullanmayıp Leylâ’nın kabilesinden
Şahne’nin Mecnûn’u öldürme niyetini, Mecnûn’un kabilesinden birinin bunu duyup
Reis-i Âmirî’yi haberdar edişini, bunun üzerine babanın oğlunu arayışını ve onu
nihayetinde bir mağarada bulup nasihat verişini, Mecnûn’un cevabını anlatır. Şâhidî ise
Kâbe olayından sonra “Úaãd Kerden-i Úabìle-i LeylÀ Be-HelÀk ve Òaber YÀften-i
Peder-i Mecnÿn”, “Ender-Pend-DÀden-i Peder-i Mecnÿn Be-Mecnÿn”, “CevÀb DÀden-i
Mecnÿn Be-Pedereş” başlıkları ile konuları birbirinden ayırır. Mesela burada babası
kabilesi ile birlikte Mecnûn’u ararken birisi falanca mağarada bir perişandan bahseder
ve böylece onu bulurlar. Bu kişi Nizâmî’de Benì Sad kabilesinden birisi iken Şâhidî’de
herhangi biridir. Ayrıca babasının Mecnûn’u mağarada bulduğu bu bölümde NizÀmì,
Mecnÿn’un Babası’nın nasihatlerine cevap verdiği kısımda onun ağzından karınca ile
keklik hikâyesi anlatır. Bu da Şâhidî’de yoktur.
Şâhidî’de bu olayların hemen ardından “Ender-ÓÀlÀt-ı Mecnÿn” başlığı ile
Mecnûn’un koyun postuna bürünüp Leylâ’yı görmeye gitmesi anlatılır. Mecnûn
günlerden bir gün çölde omzunda koyun postu, sürüsüyle Leylâ’nın kabilesinin yaşadığı
tarafa doğru giden bir çoban görür. Yanına gidip durumunu anlatır ve ondan koyun
postunu ister. Çoban verince de koyun postuna bürünür ve ona kendisini sürü ile
Leylâ’nın kabilesinin yaşadığı tarafa doğru sürmesini söyler. Çoban dediğini yapar;
fakat Mecnûn Leylâ’nın yaşadığı yere gelince kendinden geçer, bayılır. Bunun üzerine
Çoban, onu yine çöle götürüp bırakır. Böyle bir olay Nizâmî’nin eserinde yoktur. Yine
Şâhidî’de bu kısımda, bir müddet sonra kendine gelen Mecnûn çölde gezinir. Bir
topluluk ile karşılaşıp onlarla biraz hasbi hâl ettikten sonra üzerinde Leylâ ile
Mecnûn’un adları yazılı olan bir yaprak görür. Yapraktan Leylâ adını siler. Bunu
görenler sebebini sorar, o da bu aşkta kendisinin cisim, Leylâ’nın da can, insanda
görünenin cisim, gizli olanın can olduğunu söyler. İşte bu olay Nizâmî’nin eserinde
hikâyenin daha sonraki safhalarında “Üns-i Mecnÿn BÀ-Vuóÿş ve SibÀè” başlığı altında
anlatılmıştır.

Böylece

Şâhidî’nin

eserinin

kompozisyonunda

NizÀmì’yi

takip

etmediğinin küçük bir kanıtıyla karşılaşırız.
Şâhidî “äıfat-ı CemÀl-i LeylÀ ve AóvÀl-i ß Ki Çün Bÿd”, “äıfat-ı Rÿz-ı Reften-i
LeylÀ Be-TemÀşÀ-ı NaòlistÀn”, “äıfat-ı NaòlistÀn”, “ZÀrì Kerden-i LeylÀ Der-FirÀú-ı
Mecnÿn-ı Meftÿn”, “BÀz Şoden Semen-RÀ Be-ÒÀne-i NaòlistÀn” başlıklarıyla; Nizâmî
“Der-AóvÀl-i LeylÀ” başlığı altında, bu aşkta Leylâ’nın hâlinin nice olduğunu anlatırlar.
Şâhidî bu bölümde aradan bir yılın geçtiğini söyler ve Nizâmî’de böyle belirtilmiş bir
zaman yoktur.
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Hikâyenin bundan sonrasında iki şair birbirinden ayrılır. Nizâmî “ÒˇÀstÀrì-i İbn-i
SelÀm LeylÀ-RÀ” başlığı ile İbn-i Selâm hadisesine giriş yaparken Şâhidî “Maùlaè-ı
DÀstÀn ve ÁşnÀ Şoden-i Nevfel Be-Mecnÿn” başlığı altında Nevfel’in Mecnûn’la
tanışması olayını anlatır. Nizâmî’de Benì Esed’den İbn-i Selâm, Leylâ’nın bağa
gezintiye gittiği gün onu görür ve onunla evlenmek ister. Bir elçi yollayıp Leylâ’yı
istetir. Leylâ’nın anne ve babası, bu işe razı olurlar; ancak kızlarının biraz rahatsız
olduğu için nikâhın daha sonra kıyılmasını, İbn-i Selâm’ın şimdilik vermiş oldukları bu
vaat ile yetinmesini isterler. Bunun üzerine İbn-i Selâm da beklemeye başlar. Şâhidî’de
ise İbn-i Selâm’ı, Nevfel’in Leylâ’nın kabilesi ile yaptığı savaştan sonra görürüz. Yani
Nizâmî’de Nevfel savaşı Leylâ’nın İbn-i Selâm ile bu şekilde nişanlanması
hadisesinden sonra iken Şâhidî’de Leylâ, Nevfel savaşından sonra İbn-i Selâm ile
evlenir. Şâhidî burada da Nizâmî’deki olay zincirini takip etmemiştir ve büyük ihtimalle
toplumsal farktan dolayı, böyle bir değişikliğe gitmiştir.
Nevfel’in Mecnûn ile tanışması ve onu muradına kavuşturmak için ant içmesi
kısımlarında da ufak farklılıklar söz konusudur. Şâhidî’de Nevfel, ava çıktığı bir gün
Mecnûn’un şiirini duyar ve yanındakilerden kim olduğunu sorar. Hikâyesini öğrenince
de yanına gider. “Su’Àl ve CevÀb-ı Nevfel BÀ-Mecnÿn” başlığı altında Nevfel,
Mecnûn’a aşk, âşıklık hakkında bir takım sorular sorar. Aldığı cevaplardan memnun
olunca da onu Leylâ’ya kavuşturacağına ant içer. Soru cevap şeklinde cereyan eden bu
sohbet Nizâmî’de yoktur. Nizâmî’nin eserinde Nevfel, Mecnûn’un hâlini öğrenince onu
vuslata eriştirmeye yemin eder.
Şâhidî’de “PeyàÀm FiristÀden-i Nevfel Be-Peder-i LeylÀ Be-ÒˇÀstÀrì-i LeylÀ”,
“äıfat-ı Rÿz ve MeãÀf Kerden-i Nevfel Be-Úabìle-i LeylÀ ve Ôafer YÀften-i ß”
başlıkları ile Nizâmî’de “Ceng Kerden-i Nevfel BÀ-Úabìle-i LeylÀ” başlığı altında ele
alınan Nevfel savaşında da iki şair birbirinden ayrılır. Nizâmî’de Nevfel, Mecnûn’un
verdiği sözü tutmadığı yolundaki itabı üzerine hemen hazırlanır ve yüz cengâver ile yola
düşer. Leylâ’nın kabilesine elçi gönderir. Şâhidî’de ise önce elçi gönderilir, sonrasında
savaş hazırlıkları başlar. Şâhidî’nin eserinde elçinin Leylâ’nın babasına hitaben
söylediği övgü dolu sözler Nizâmî’de yoktur. Nevfel doğrudan Leylâ’yı ister ve
vermezlerse savaş açacağını söyler. Bunun üzerine Leylâ’nın babası da cevabını verir.
Ayrıca Nizâmî’de Leylâ’nın babasının cevaben etmiş olduğu itabın muhatabı Nevfel
iken Şâhidî’de bu itapların hedefi Mecnûn’dur. Şâhidî’de iki taraf arasında bir kez
gerçekleşen bu haberleşme Nizâmî’de iki kez olur ve Nevfel, Leylâ’nın babasının ikinci
cevabı üzerine öfkelenip savaşa başlar. Hâlbuki Şâhidî’de elçi gittikten sonra Leylâ’nın
babası kabilesini başına toplayıp durumu anlatır ve savaş için hazırlanır. Sonrasında da
savaşı bekler. Diğer taraftan Nevfel de elçinin getirdiği cevap üzerine Medine’den
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Bağdat’a kadar her tarafa adamlarını gönderip asker toplar. Bununla beraber Şâhidî’de
sadece bir savaş söz konusu iken Nizâmî’de Nevfel iki savaş yapar. Şâhidî bu iki
savaşta anlatılanları tek savaşta birleştirmiştir. Yani Nizâmî’de Nevfel birinci savaştan
sonra vazgeçtiğini söyler. Bunun üzerine Mecnûn ona sitem eder. Nevfel de aslında hile
yaptığını söyler ve Medine’den Bağdat’a kadar her taraftan asker toplar. Bu asker
toplama iki savaşı birleştiren Şâhidî’de savaş hazırlıklarının hemen başında verilir.
Nizâmî’de Nevfel, Leylâ’nın kabilesine galip gelir. Bunun üzerine kabilenin büyükleri
gelip aman isterler. Nevfel de Leylâ’yı getirmelerini söyler. Bunun üzerine Leylâ’nın
babası gelir ve yalvarır. Kızını Mecnûn gibi bir deliye verecek olursa herkesin kendisine
hakaret edeceğini, Leylâ’yı ona vermektense öldürmeyi tercih ettiğini söyler. Nevfel,
kendi kabilesinden ihtiyarların da Mecnûn’u kötülemeleri üzerine bu niyetinden
vazgeçer. Bunun üzerine Mecnûn ona sitem edip tekrar çöle gider. Nevfel yurduna
döndükten sonra adamlarına her yerde Mecnûn’u aratır; fakat hiçbir yerde bulamazlar.
Şâhidî’de ise Nevfel galip gelince Sanem halkı Leylâ’yı öldürmeye karar verir. Mecnûn
onların bu kararlarından haberdar olur. Durumu Nevfel’e anlatır ve ondan Leylâ’nın
kabilesi olan Sanem halkı ile bir daha savaşmamasını ister. Sonra da çekip gider.
Şâhidî bu olayın ardından “MihmÀn ÒˇÀnden-i Mecnÿn MuràÀn-RÀ Be-ÒÀne-i
Çeşm TÀ MerdümÀn-ı Fitne-Engìz-RÀ Ez-ÒÀne Bìrÿn Konend” başlığı altında
NizÀmì’de olmayan bir bölüm ekler. Bu kısımda Mecnûn, savaş sonrasında meydanda
dolaşır, perişan bir hâlde yere yığılır. Leşleri yiyen kargalardan biri onu da ölü sanır ve
gözünü oymaya yeltenir. Bu sırada Mecnûn ağlayıp feryat eder. Sesini duyan biri
yanına gelir ve onu uyandırır. Mecnûn ondan kendisini öldürmesini ister. Adam ise onu
teselli etmeye çalışır. Bunun üzerine Mecnûn o adamı bırakıp gider.
Nizâmî’de “RehÀnìden-i Mecnÿn ÁhuvÀn-RÀ”, Şâhidî’de “Ender-Òarìden-i
Mecnÿn Áhÿ-RÀ Ez-äayyÀd” başlığı ile Mecnûn’un avcının elinden ahuları kurtarması
hikâyesi gelir. Bu kısımda iki şair arasında bir takım farklılıklar söz konusudur.
Nizâmî’de, Mecnûn bir gün tuzağa düşmüş ahuları diğer gün ise geyikleri kurtarır.
Şâhidî, geyiklerin kurtarılmasını eserine almadığı gibi, Nizâmî’de, Mecnûn tarafından
geyiklere hitaben söylenen sözleri, yine Mecnûn ağzından ahulara söyler. Nizâmî’de,
Mecnûn ahuları kurtarmak için atını, geyikleri kurtarmak için de üstündeki silahlar ile
eşyayı; Şâhidî’de ise ahuları kurtarmak için üstündeki kıyafeti verir. Yine Nizâmî’de bu
bölümün sonunda yer alan gece tasvirini Şâhidî “äıfat-ı Şeb” şeklinde ayrı bir başlık
altında ve değiştirerek verir. Bu olaydan sonra Nizâmî’de “Suòan Goften-i Mecnÿn BÀZÀà” Şâhidî’de “äıfat-ı Rÿz ve Resìden-i Mecnÿn Be-Rìz-i Dıraòt ve MükÀleme Kerden
Be-ZÀà” başlıkları ile Mecnûn’un karga ile konuşması hikâyesi gelir. Bu kısımda
Şâhidî, Nizâmî’yi takip eder. Nizâmî’nin “Borden-i Pìr-Zen Mecnÿn-RÀ Der-ÒargÀh-ı
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LeylÀ”, Şâhidî’nin “Borden-i Pìre-Zen Mecnÿn Ender-ÒargÀh-ı LeylÀ Be-Ùarìú-i Esìr”
başlığı altında anlatılan hikâyede ufak tefek farklılıklar vardır. İki şairde de Mecnûn,
Leylâ’nın diyarına gitmeye niyetlenir.

Oraya yaklaştığında yaşlı bir kadın ile

boynundan bağlanmış bir ihtiyar erkek görür. Kadın onu bağından tutup sürükler.
Mecnûn kadına onu niçin boynundan bağlayıp sürüklediğini sorar. Kadın da bunun bir
hile olduğunu, geçinmek için onu esir gibi yaparak kapı kapı dolaşıp dilendiğini anlatır.
Mecnûn bunun üzerine kadından onun yerine kendini esir olarak dolaştırmasını ister.
Hatta ne kazanılırsa hepsinin kadına ait olacağını söyler. Kadın bunu duyunca razı olur
ve Mecnûn’u boynunda iple dolaştırmaya başlar. Bundan sonra Nizâmî’de Mecnûn
hangi evin önüne varacak olsa “Leylâ” diye bağırır ve dayak yer. Dayak yedikçe de
ferahlar ve raks eder. Sonunda Leylâ’nın çadırını önüne gelince çimenin üstüne oturup
ona hitaben konuşur. Ardından da bağlarını koparıp Necd’in yolunu tutar. Şâhidî’de ise
Mecnûn ev ev gezip dilenirken cahili güler, âkili ibret alır. Leylâ’nın evine varınca raks
edip Leylâ’nın ismini haykırır. Bunun üzerine her taraftan başına taş yer; fakat
aldırmayıp Leylâ’ya hitaben hâlini arz eder ve bir gazel okur. Ardından da dağa çıkar.
Şâhidî, Nizâmî’nin “ÒˇÀstÀrì-i İbn-i SelÀm LeylÀ-RÀ” ve “DÀden-i Peder LeylÀ-RÀ
Be-İbn-i SelÀm” şeklinde ayrı ayrı anlattığı olayları birleştirip “äıfat-ı Rÿz ve Ámeden-i
LeylÀ Be-ÒargÀh-ı İbn-i SelÀm Şevher-i LeylÀ” şeklinde tek başlık altında işlemiştir.
Nizâmî’de İbn-i Selâm, Leylâ’yı gezintiye çıktığı bir gün görür ve beğenir. Elçi
gönderip istetir. Leylâ’nın anne ve babası kızlarının şimdi rahatsız olduğunu söyleyip
nikâhın daha sonra kıyılması şartı ile onu İbn-i Selâm’a vaat ederler. Buna rağmen
Leylâ’nın hâlâ çok isteyeni olunca İbn-i Selâm gelir ve hediyelerle birlikte bir elçi
gönderip vaadin artık yerine getirilmesini ister. Leylâ’nın babası razı olduktan sonra,
ertesi gün bir ziyafet verip İbn-i Selâm’ı ve iki arkadaşını davet eder. Bu ziyafette nikâh
kıyılır ve Leylâ İbn-i Selâm’ın evine gider. Oysa Şâhidî’de İbn-i Selâm Leylâ’yı
görmez. Sadece onun vasıfları duyar ve talip olur. Hediyelerle elçi gönderip Leylâ’nın
annesi ve babasından onu ister. Onlardan uygun cevabı alınca da Nizâmî’nin aksine
düğünü yapıp ziyafet veren İbn-i Selâm’dır. Yine Nizâmî’den farklı olarak nikâh, bu
verilen ziyafette olmayıp ertesi gün, İbn-i Selâm’ın mahmil düzüp Leylâ’yı götürmesi
ve düğünün sona ermesinin ardından kıyılır. Leylâ’nın İbn-i Selâm’ın evine gitmesi
sonrasında Nizâmî’de İbn-i Selâm, yumuşamasını bekleyip Leylâ’ya iki üç gün
yanaşmaz. El uzatmaya kalkıştığında da Leylâ ona şamar vurur ve bir daha böyle bir
şeye kalkışmamasını, kılıcıyla dahi öldürse vuslatına asla nail olamayacağını söyler.
Bunun üzerine İbn-i Selâm onun bir başkasına âşık olduğunu anlar ve onu sadece
görmekle yetinir. Şâhidî’de bu olaylar biraz daha farklı cereyan eder. Leylâ, İbn-i
Selâm’ın evine getirildikten sonra, İbn-i Selâm, eğlencenin bitmesiyle Leylâ’nın yanına
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getirilir. İbn-i Selâm onun vuslatını arzuladığında Leylâ hançer çekip kendisine
dokunacak olursa hem onu hem de kendisini öldüreceğini söyler. Bunun üzerine
Nizâmî’de de olduğu gibi İbn-i Selâm onun bir başkasına olan aşkını anlar ve bundan
sonra kendisine el sürmeyeceğine dair söz verip onu görmekle yetinir.
Şâhidî “Ender-ŞikÀyet Kerden-i Mecnÿn Be-BÀd Ez-Şevher Kerden-i LeylÀ”,
Nizâmî “ÁgÀhì-i Mecnÿn Ez-Şevher Kerden-i LeylÀ ” başlığı ile Mecnûn’un Leylâ’nın
evlendiğini duymasını anlatırlar. Ona bu haberi veren, Nizâmî’de siyah bir Arap iken
Şâhidî’de sadece “siyÀh-rÿ/rÿz” olarak tarif edilir.
Nizâmi’de “Üns-i Mecnÿn BÀ-Vuóÿş ve SibÀè”, Şâhidî’de “äıfat-ı BozurgvÀrì-i
Mecnÿn BÀ-DedegÀn” başlığı altında Mecnûn’un vahşi hayvanlarla yaşaması anlatılır.
Şâhidî, Nizâmî’den farklı olarak Mecnûn’un bu vahşi hayvanların arasında en çok
ahuyu sevdiğini, ona özel ilgi gösterdiğini belirtir. Şâhidî’de aşktan dolayı Mecnûn’da
çeşitli özel hâller ortaya çıkar. Yüzü âşıklara “ãafÀ-baòş”, sözü hastalara “şifÀ-baòş”
olur. Kör, onun ayağının tozunu sürünce görmeye başlar. Mecnûn’u görenler onu çok
severler ve tekrar görebilmek için acele ederler. Ayrıca beraberlerinde yiyecek
getirirler; fakat Mecnûn bunları etrafındaki hayvanlara yedirir. Nizâmî’de ise, gelen bu
yemekler, sevgililerine kavuşmak için adak adamışlar tarafından getirilir. Mecnûn’un bu
yiyecekleri vahşi hayvanlara verdiğini belirttikten sonra Nizâmî, ihsanın her mahlûku
bağladığını söyler ve bununla ilgili bir hikâye anlatır. Bu hikâye Şâhidî’de yoktur.
Bu bölümün ardından Nizâmî’de “NiyÀyeş Kerden-i Mecnÿn Be-DergÀh-i ÒudÀy-ı
TeèÀla” başlığı altında Mecnûn’un Allah’a yalvarışının, Müşteri ve Zühre yıldızlarına
yakarışının ele alındığı kısım gelir. Şâhidî de sırasıyla “äıfat-ı Şeb-i MehtÀb ve Niyazeş
Kerden-i Mecnûn”, “ÒiùÀb Kerden-i Mecnÿn Be-Bedr-i Úamer”, “ÒiùÀb Kerden-i
Mecnÿn Be-Zuòal”, “ÒiùÀb Kerden-i Mecnÿn Be-Müşterì”, “ÒiùÀb Kerden-i Mecnÿn
Be-èUùÀrid”, “ÒiùÀb Kerden-i Mecnÿn Be-Zühre”, “ÒiùÀb Kerden-i Mecnÿn Be-Mirrìò”,
“NiyÀz Kerden-i Mecnÿn ÒudÀy-i TeèÀla”, “Úaãìde ÒˇÀnden-i Mecnÿn Der-MünÀcÀt”
başlıkları altında Mecnûn’un yıldızlarla konuşması, Allah’a yalvarması ve okuduğu bir
münacat vardır. İki şair bu kısımlarda birbirlerinden tamamen ayrılmıştır.

Şâhidî

kendinden pek çok ekleme yapmıştır. Nizâmî’de Mecnûn’un Kamer’e, Zuhal’e,
Utârid’e, Mirrîh’e seslendiği kısımlar ile kaside nazım şekliyle yazılan münacat yoktur.
Ayrıca ortak olan diğer kısımlarda da şairler genel itibariyle birbirlerinden farklı yol
izlerler. Gerek Nizâmî’de gerek Şâhidî’de Mecnûn, Allah’a yalvarıp yakardıktan sonra
uykuya dalar ve bir rüya görür. Nizâmî’de Mecnûn, büyük bir ağaç görür. Bu ağacın
dalında bir kuş vardır. Kuş Mecnûn’un yanına gelip onun başına ağzından inciler saçar.
Sabah olunca uyanan Mecnûn hem günün hem de gördüğü rüyanın güzelliğinden dolayı
mutlu olur. Şâhidî’de Mecnûn, kendini nurdan daha parlak bir ağacın altında başında
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taçla padişah gibi oturmuş bir vaziyette görür. Ağaçtan kanatları gümüş olan bir kuş
iner ve onun başına mücevherler saçar. Sabahleyin uyanan Mecnûn, bu rüyasını
yorumlar. Nurdan daha parlak olan o ağacın bahtı olduğunu ve bahtının artık
açılacağını, o kuşun ruh bağışlayan bir haberci olduğunu, başına mücevherler
saçılmasının da güzel haberler alacağı anlamına geldiğini söyler ve teselli bulur.
Nitekim sonrasında Leylâ’nın mektubu gelir. Nizâmî’nin “Resìden-i NÀme-i LeylÀ BeMecnÿn” “NÀme-i Mecnÿn Der-PÀsüò-i LeylÀ”; Şâhidî’nin “äıfat-ı Rÿz-ı Resìden-i
Müjde-i LeylÀ Be-Mecnÿn ve äıfat-ı TÀze-Rÿy ” “NÀme Nebeşten-i LeylÀ Ez-DÿdhÀ-ı
Dil Be-Sÿy-ı Mecnÿn”, “NÀme Nebeşten-i Mecnÿn-ı Merfÿèél-Úalem Be-Óuøÿr-ı
LeylÀ” başlıkları ile anlattığı bu bölümde Şâhidî, Nizâmî’den farklı olarak “MüstezÀd
Goften-i ÚÀãid Ez-ZebÀn-i Mecnÿn” başlığı altında Mecnûn’un dilinden bir müstezâd
yazar.
Şâhidî’de “Ámeden-i Selìm-i èÁmirì”, “Òaber YÀften-i Mecnÿn Ez-VefÀt-ı
MÀdereş ve Be-Sÿy-ı Türbeteş Reften”, Nizâmî’de “Ámeden-i Selìm-i èÁmirì ÒÀl-i
Mecnÿn Be-Dìden-i ß” başlıkları altında ele alınan Selîm-i Âmirî’nin yanında
yiyecekler ve giyecekler ile Mecnûn’u görmeye gitmesinin, ana ile oğlu
buluşturmasının ve bir sonraki gelişinde de annesinin ölümünü Mecnûn’a haber
vermesinin anlatıldığı bu bölümde iki şairin eseri arasında bazı değişiklikler vardır. Bu
kısımda Nizâmî’de Selîm-i Âmirî’nin kanaat konusunda anlattığı hikâye Şâhidî’de
yoktur. Ayrıca Mecnûn’un annesinin ölümünün ardından iki eserde dile getirilen dünya
ve onun vefasızlığı hakkındaki fikirlerde iki şair kendilerine has bir anlatış arz ederler.
Şâhidî bu olayın ardından “äıfat-ı BozurgvÀrì-i Mecnÿn” başlığı ile Mecnÿn’un
Leylâ’nın aşkı ile otuz yılı geride bıraktığı belirtir. Böyle bir bilgi ve kısım Nizâmî’de
yoktur. Hemen ardından gelen “äıfat-ı TÀbistÀn ve Dil DÀden-i Mecnÿn Segì-RÀ Ki
Der-Kÿy-ı LeylÀ Bÿd” başlığı altında anlatılan Mecnûn’un bir köpekle konuşması da
Nizâmî yer almayan bölümler arasındadır.
Bu bölümlerden sonra Şâhidî, ikinci bir aşk hikâyesine olan Zeyd ile Zeyneb
kıssasına giriş yapar. “Úıããa-ı Zeyd ve Zeyneb VefÀ-Nümÿn-ı ÌşÀn Be-Maóabbet”,
“äıfat-ı Şeb ve èArÿsì-i Zeyneb ” başlıkları altında eserin çeşitli yerlerinde ele alınan
bu hikâye Nizâmî’de yoktur. Nizâmî’de Zeyd karakteri olmadığından Leylâ ile Mecnûn
arasındaki haberleşmeyi sağlayan kişi, daha öncesinde de iki sevgilinin mektuplarını
birbirine ileten bir “İhtiyar” iken; Şâhidî’de bütün bunları yapan, Leylâ’nın sırdaşı, dert
ortağı Zeyd’dir. Ayrıca Şâhidî’de iki âşığın ilk buluşmalarında Leylâ evli olduğu için
daha fazla ileri gidemeyeceğini söyler ve Mecnûn’la perde arkasından konuşmak ister.
Zeyd de gidip Mecnûn’u dener ve isterse Leylâ’nın yanına geleceğini söyler. Mecnûn
bunu kabul etmez ve Leylâ ile perde ardında görüşmek ister. Bu şekilde, evli olmak
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hasebiyle toplumda söz konusu olan namusu koruma endişesine yapılan vurgu
Nizâmî’de yer almamaktadır.
Selâm-ı Bağdâdî’nin Mecnûn’un şiirlerini duyup, onu görme ve hatta onunla
yaşama arzusuna kapılışının anlatıldığı bölümde Şâhidî, Selâm-ı Bağdâdî’nin
Mecnûn’un yanında bir iki hafta kaldığını söyler. Böyle belirtilen bir zaman Nizâmî’de
yoktur. Hem Nizâmî’de hem de Şâhidî’de Selâm-ı Bağdâdî, Mecnûn’un yanında iken
onun şiirlerini ezberler ve yiyeceği bitince geri döner. Nerede Mecnûn’un şiirlerini
okusa herkes hayran kalır. Şâhidî bu bölümün sonunda, Nizâmî’den farklı olarak
zamane âşıklarından, gençlerden şikâyet eder ki bu tamamen kendisine has fikirlerin
beyanıdır.
Şâhidî’de “Òaber DÀden-i Zeyd Be-Mecnÿn Ez-VefÀt-ı Şÿy-ı LeylÀ” başlığı
altında Zeyd’in Mecnûn’a İbn-i Selâm’ın ölüm haberini vermesinin anlatıldığı bölüm,
yine Nizâmî’de olmayan bölümler arasındadır. Her iki şairini eserinde de Leylâ, Arap
âdetince kendini kimseye göstermeden iki yıl yas tutar. Şâhidî “Maùlaè-ı DÀstÀn ve
Resìden-i LeylÀ Be-ÒÀne-i Peder-i Òˇìş” kısmını da ilave ederek Leylâ’nın yastaki
hâlini ve yasın bitip babasının evine dönüşünü anlatır. Ayrıca hemen ardından “Reften-i
LeylÀ Be-TemÀşÀ-ı NaòlistÀn” başlığı ile Leylâ’nın gezintiye çıkmasını, rüyasında
Mecnûn’u görmesini, Mecnûn’un ona gazel okumasını anlatır. Bu bölüm de Nizâmî’de
yoktur.
Şâhidî ilavelerine devam eder ve “äıfat-ı Şeb ve TÀrìk ve ZÀrì Kerden-i LeylÀ”,
“EfsÀne Goften-i LeylÀ Der-Şeb-i TÀrìk”, “ÒiùÀb Kerden Be-Şemè” kısımlarını ekler.
Ayrıca Nizâmî’den farklı olarak Leylâ ile Mecnûn’u iki kez daha buluşturur. Bu iki
buluşmanın ilki “MülÀúat Kerden-i Mecnÿn BÀ-LeylÀ Be-Ùarìú-i èİãmet” başlığı altında
anlatılır. Nizâmî’de Leylâ’nın evlenmesinin ardından gerçekleşen ilk ve tek buluşmada,
Leylâ’nın İhtiyar vasıtasıyla buluşmaya geldiğinde giymesi için Mecnûn’a gönderdiği
kıyafetler, Şâhidî’de bu ikinci vuslatta Zeyd aracılığıyla gönderilir. Bu buluşmanın
ardından Mecnûn Necd’e çıkar. Leylâ ise onu tekrar görmek ister. Son buluşmanın
yaşandığı bu kısımda da Mecnûn, Leylâ’nın kendisinde yaşadığını söyleyip Leylâ’yı
tanımaz. İşte bu iki buluşma, özellikle de Mecnûn’un aşktaki bu son hâli Nizâmî’de
yoktur.
Nizâmî “äıfat-ı Resìden-i ÒazÀn ve Der-Gozeşten-i LeylÀ”, Şâhidî “äıfat-ı ÒazÀn
ve BìmÀr Şoden-i LeylÀ” başlığı ile Leylâ’nın vefatına giriş yapar. Şâhidî’nin “Vaãiyyet
Kerden-i LeylÀ Be-MÀder-i Òˇìş ve VefÀt YÀften-i ß” başlığını koyduğu, Nizâmî’nin
ise başlık kullanmadığı bölümde Leylâ’nın vasiyetinde bazı değişiklikler mevcuttur.
Şâhidî’de Leylâ, annesinden gömüldüğü sırada Mecnûn’un elbisesinden bir parçayı
gizlice mezarına koymasını ister. Böyle bir istek Nizâmî’de söz konusu değildir.
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Nizâmî’de Leylâ annesinden Mecnûn’u hoş tutmasını, hâlini ona anlatmasını, Mecnûn’a
ziyaretine gelmesini söylemesini ister. Şâhidî’de ise daha farklı bir durum söz
konusudur. Yine Leylâ annesinden eğer kendisinden sonraya kalırsa Mecnûn’u hoş
tutmasını, ona macerasını anlatmasını istediği gibi, Nizâmî’den farklı olarak da
annesinden Mecnûn’a isterse dünyayı terk edip cana canı kavuşturmasını söylemesini
diler.
Hikâyenin sona yaklaştığı, Leylâ’nın ölümünün ve ardından cenazesinin anlatıldığı
bölümlerde Şâhidî, Nizâmî’den farklı bir yol takip eder. Nizâmî’de Mecnûn, Leylâ’nın
öldüğünü duyar ve cenazesinde kabrine kapanıp ağlar. Daha sonra da yırtıcı
hayvanlarıyla beraber gider. Bir müddet sonra, yine vahşi hayvanlarla birlikte Leylâ’nın
mezarına gelir. Vahşi hayvanlar etrafını sarar ve Mecnûn, Leylâ’nın mezarı başında
ağlar, inler. Birkaç gün o hâlde ağlayıp dövündükten sonra gider. Üçüncü gelişinde ise
ağlayıp inleyerek Allah’tan canını almasını ister. Daha sonra mezarı kucaklar ve canını
teslim eder. Vahşi hayvanlar mezarın etrafında bir halka oluşturduğundan kimse o tarafa
yaklaşamaz. Mecnûn’un öldüğünden kimsenin haberi olmaz. Aradan bir yıl geçip de
vahşi hayvanlar dağılınca Mecnûn’un kemiklerini görürler. Mecnûn’un akrabalarına
haber verirler ve onu Leylâ’nın yanına gömerler.
Şâhidî’de ise Mecnûn, Leylâ’nın hasta olduğunu duyar. Ziyaretine geldiği gün de
cenazesini görür. Cenaze alayına katılır ve yol boyunca vuslat gününün geldiğini
söyleyip durur. Leylâ kabre konunca da yerinden sıçrayıp lahdin içine girer, ona sarılır.
Leylâ’nın kabilesi bundan utanıp Mecnûn’u oradan almaya kalkıştıklarında onun da can
vermiş olduğunu görürler. Bunun üzerine kabilenin büyükleri, bu aşkın gerçek aşk
olduğunu, iki sevgiliyi ayırmanın günah olacağını söylerler ve ikisini bir kabre
gömerler.
Nizâmî’de bu iki âşığın kabrini türbe yaparlar. Bu türbe âşıkların ziyaretgâhı
olduğu gibi hasta ve kederliler de gelip orada sıhhat ve neşe bulurlar. Ayrıca oraya her
gidenin dileği gerçek olur. Şâhidî’de iki sevgilinin kabri sadece âşıkların hâcetgâhı,
kıblegâhı olur.
Nizâmî, Mecnûn’un ölümü ile eserini bitirirken Şâhidî, hikâyesine “Der-ÒˇÀb
Dìden-i Zeyd Mecnÿn ve LeylÀ-RÀ” başlığı ile devam eder. Zeyd günlerden bir gün bu
iki âşığın mezarı başında hâllerinin öteki dünyada nasıl olduğunu düşünerek uykuya
dalar. Rüyasında onları Adn cennetinde zevk u safada görür. Uyanınca gördüklerini
mezara yazar.
1.1.1.4. Bitiş Bölümlerinin (Hâtime) Karşılaştırılması
Şâhidî ve Nizâmî, eserlerinin bitiş bölümlerini de birbirlerinden farklı şekilde
kaleme almışlardır. İkisinin de bu kısımda ele aldıkları konular birbirinden farklıdır.
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Nizâmî’nin eserinin hatime kısmı Şirvânşâh’a övgü, bir takım tavsiyeler, gerek Şah için
gerek eseri için edilen dualardan oluşurken Şâhidî, bu kısımda hem kendisi hem eseri
hakkında bilgi verip Cem Sultan’ı ve eserini metheder, ardından da Allah’tan
bağışlanma dileyip dua isteğinde bulunur. Şâhidî, Nizâmî’ye göre bitiş bölümünü daha
uzun yazmıştır. İki şair de hatime kısımlarında mesnevi nazım şeklinden başka nazım
şekli kullanmamışlardır.
Şâhidî 5545. beyitte eserinin son bulduğunu haber verdikten sonra kitabı hakkında
dua edip “ÒÀtimet-i KitÀb ve BeyÀn-ı TÀrìò” başlığı ile arada Mecnûn’un aşkının suret
olduğunu, böylece eserinin can gibi güzel ve mevzun bir hâle geldiğini ve ona “Rÿmì
libÀs” giydirdiğini söyler. Eserine övgüde bulunup Nizâmî’den ve Penc-Genc’inden
bahseder. Nizâmî’nin bu kıssayı süslediğini söyledikten sonra hamsesini oluşturan
bütün eserlerin içinde bu kıssanın hepsinden güzel olduğunu dile getirir. Aşkta vuslatın
olamayacağını belirten Şâhidî’ye göre Husrev ile Şîrîn vuslata nail olduklarından dolayı
onlarda “èaşúdan pertev” yoktur. Mecnûn ömrünü mihnet ile geçirip varlığını heba
ettiği ve aşk ile canını verdiği için bu kıssayı yazdığını, Acem’de makbul olan bu
hikâyenin Rum’da garip olduğunu söyler. Ayrıca Şeyhî’den ve onun Husrev ü

Şîrîn’inden bahsedip kendisinin de Şeyhî’nin yaptığı gibi Acem güzeline “Rÿmì libÀs”
giydirdiğini belirtir. Eserinin Cem Sultan’ın kabulüne ihtiyacı olduğunu söyleyip sultanı
çeşitli yönlerden över ve onun Cemşîd ü Hurşîd’inden bahseder. Ardından eserini onun
adına bağladığını söyler. Eserinin adının Gülşen-i èUşşÀk, bunun teselli vermezse Leylâ

vü Mecnûn olduğunu belirtir. Eserine Rebîèüél-evvel ayında İstanbul’da başladığını, iki
yıl iki ay sonra, Cemâzeél-âher ayında Konya’da tamamladığını söyledikten sonra
Sultan’ın katında makbul olması için eseri hakkında dua eder ve Allah’tan bağışlanma
dileyip okuyanların kendisine dua etmelerini ister.
Nizâmî ise “Òatm-i KitÀb Be-NÀm-ı ŞirvÀnşÀh” başlığı ile eserinin hatime kısmına
giriş yapar. Bu başlık altında Şirvânşâh’ı methettikten sonra eserine de övgüde bulunur
ve Şah’a beğenisini, takdirini kazanmak istediğini söyler. Ardından ona devlet yönetimi
ve halka muamele konusunda bir takım tavsiyelerde bulunur. Şirvânşâh için duada
bulunduktan sonra onun adını taşıyan eseri hakkında bahtının açık, başlangıcının mesut
olduğu gibi akıbetinin de güzel olması için dua eder.
1.1.1.5 Değerlendirme
Görüldüğü üzere Nizâmî’nin eserinin birebir tercümesi söz konusu değildir. Şâhidî
bir takım ilaveler, uyarlamalar ve çıkarmalar yapıp tasvirlerde Nizâmî’den bağımsız bir
şekilde hareket etmiştir. Karakterleri farklı çizmiş, eserdeki aşka daha farklı, daha
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uhrevî bir hüviyet vermiş ve yine Nizâmî’den farklı olarak mesnevi nazım şekli
haricinde gazel, kaside, tercî-i bend, müstezad gibi nazım şekilleri kullanmıştır.
Şâhidî’nin bu eseri, bu hâliyle karşımıza tercüme midir, değil midir sorusunu
çıkarmaktadır. Levend, bir şairin başka bir şairin eserinden esinlenebildiği gibi kaynak
göstererek o eserden yararlanabileceğini, bunun kaçınılmaz olduğu kadar da doğal
olduğunu belirtir. Ayrıca daha iyisini yazmak için tercüme yoluna giden şairlerinden de
bahseder (Levend 1973: 80-87).
Şâhidî eserinin giriş ve hâtime bölümlerinde Nizâmî’yi, Penc Genc’ini ve bunlardan

Leylâ vü Mecnûn’u anarak metninin okuyucuyu hangi metne götüreceğini
belirtmektedir. Levend’in yukarıdaki ifadelerinin doğrultusunda Şâhidî’nin “NiôÀmì
naômına vire nizÀmı” ibaresi ile daha iyisini yazmak gayesi güttüğü ve Osmanlı edebî
sahasına özgü “tercüme yolu”na gittiği söylenebilir. Zira üç kültürün kesişim alanı olan
bu edebiyatta anlatılanların özgün oluşundan öte nasıl anlatıldığı önemlidir. Nizâmî’de
Leylâ vü Mecnûn hikâyesini ilk kez nazma çeken ve mesnevi vadisinde üstat sayılan bir
şairdir. Şâhidî de aynı hikâyeyi, Nizâmî’nin eserini, döneminin “tercüme anlayışı” ile
ele alıp Türkçe söyleme gayretindedir.
Paker, farklı dönemlerin kendine has farklı çeviri uygulamalarının, algılayışlarının,
tanımlarının ve kavramlarının olduğunu vurgular ve bir eserin çeviri olup olmadığı
konusunda

çevrildiği

dönemin

beklentileri,

algılayışı

doğrultusunda

nasıl

tanımlandığının önemli olduğunu belirtir (Paker 2004: 278). Toska, XVI. yüzyıl tezkire
yazarlarının tercüme eserleri değerlendirirken esas aldıkları ölçütlerin neler olduğunu
tespit eder ve bunun neticesinde eğer bir mütercim, metne yapmış olduğu
müdahalelerde başarılı olmuşsa onun kaynaklarda yazar olarak tanımlandığını söyler.
Yani mütercim bir takım ilaveler, çıkarmalar ile esere müdahale edip metni daha güzel
bir hâle getirmiş, yeni bir söyleyiş ortaya koymakla beraber dil ve anlatım yönünden de
başarılı olmuşsa bu yenidenyazımın, artık onu o dile kazandıranın adıyla anıldığını
belirtir (Toska 2000: 297). Yine Paker’e göre Türk-Arap-Fars kültürleri olmak üzere üç
kültürün kesişim alanı olan Osmanlı Edebiyatı’nda şairler aktardıkları metinlere şahsî
sanatsal katkılarda bulunmuşlar ve böylece kaynak metin ile erek metin arasındaki
sınırlar belirsizleşmiş, zamanla da erek metinler kaynak metin hâline gelmiştir (Paker
2014: 69). O hâlde bir süre sonra kaynak metnin yerine geçen bu erek metinlerin “telif
eser” oldukları söylenebilir mi? Paker, Osmanlı Edebiyatı’ndaki tercüme faaliyetlerinin
günümüz çeviri anlayışından farklı düşünülmesini önerdiği gibi “telif eser” ifadesinin
de her ne kadar günümüzde “özgün/orjinal eser” ibaresi ile aynı manada kullanılıyor
olsa da bu edebiyat çerçevesinde, günümüz “özgün eser” tanımından farklı olarak
değerlendirilmesini önerir. Zira Ahmet Midhat, “telif” pratiğinin, “terceme yollu” bir
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sahiplenme olduğunu söylemiştir ve biz de böyle kabul edilebiliriz. (Paker 2014: 5356). Sucu’ya göre de Osmanlı Edebiyatı’nda bir eseri tercüme etmekle bir eser telif
etmek hemen hemen aynı manaya gelmektedir (Sucu 2006: 148).
Toska, “telif mi tercüme mi?” meselesini karşımıza çıkaran böyle eserler için
“nazire” denilebileceğini söyler (Toska 2000: 299). Köksal da bir takım eklemeler,
çıkarmalar yapılmış, konusu esas alınan eserden farklılaşmış, şairin şahsî damgasını
vurabildiği,

özgünlüğünü

ortaya

koyabildiği

mesnevilerin

tereddütsüz

nazire

sayılabileceğini dile getirir (Köksal 2003: 224). Sözlüklerde “bir şairin bir şiirini

taklîden söylenen şiir”(Şemseddin Sami 1317: 1464 ), “bir şairin şiirine müşâbih olmak
kasdıyla nazm u tertîb olunan şiir” (Hüseyin Remzî 1304: 2/486), “bir esere karşılık
olarak başkası tarafından yazılan eser birincisinin naziresi olarak adlandırılır” (İlaydın
1997: 151) şeklinde tanımlanan nazire için Dilberîpûr “bir şair tarafından diğer bir şairin
kabul görmüş, güzel bir eser veya şiirinin takip edilmesiyle yazılmış başka bir şiir veya
eser” şeklinde bir tanım getirir. Ayrıca her türlü taklit ve alıntıdan arınmış olan
nazirelerin başarılı olduğunu ifade eder ve nazire olan eserin özgünlük, güzellik
bakımından kaynak eserden daha üstün olmasını gerektiğini belirtir. Yani şair yeni
söyleyişler ve yeni anlamlar bulup bunu “nazire olan” eserine yansıtmalıdır (Dilberîpûr
1999: 201). Bunun yanı sıra bizde “nazire” olarak adlandırılan bu edebî faaliyetin doğu
edebiyatında “tercüme” ve “cevâb” kelimeleri ile aynı manayı ifade ettiğini, buna göre
tercüme olan bir eserin, kaynak metni takip etmekle kalmadığını, ona yeni anlamlar
kattığını, Türk Edebiyatı’nda, bir hikâye çerçevesinde mesnevi yazma geleneğinin
Nizâmî’nin Hamsesi’ne yazılan nazireler ile başladığını söyler (Dilberîpûr 1999: 200203). “Cevâb” kelimesinin nazire ile aynı manada olup olmadığının tartışmaya açık
olduğunu belirten Köksal, gerçekten de bu kelimenin daha çok mesnevilere, özellikle de
Nizâmî’nin Hamsesi’ne yazılan nazireler için kullanıldığını söyler (Köksal 2003: 218).
Bizde nazirelerin daha çok aşk konulu mesnevilere, özellikle de Nizâmî’nin Penc

Genc’ine yazıldığını söyledikten sonra, İranlı şairlerin eserlerinin bizim şairlere etkileri
ile bu etkilenmenin derecesi konusunda “telif-tercüme-nazire” meselesinin ortaya
çıktığını belirtir (Köksal 2003: 223). Ayrıca edebiyatımızda Nizâmî’nin Hamsesi’ne
nazire yazmanın ayrı bir gelenek oluşturduğunu söyler (Köksal 2003: 283).
Bütün bunların doğrultusunda Şâhidî’nin Leylâ vü Mecnûn (Gülşen-i èUşşâk)’u
için şunları söyleyebiliriz: Türk, Arap, Fars olmak üzere üç kültürün kesişim alanı olan
ve mananın, hikâyenin kimsenin malı olmadığı Osmanlı Edebiyatı’nın kendine has
edebî anlayışı çerçevesinde Şâhidî, öncelikle ortak bir konu olan Leylâ vü Mecnûn adlı
bir aşk hikâyesini işlemiştir. Bunu yaparken Nizâmî’nin Penc Genc adlı hamsesinin en
güzeli olarak nitelendirdiği “Leylâ vü Mecnûn”unu esas almıştır. Bu hikâye ilk olarak
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Nizâmî tarafından Farsça olarak nazma çekilmiştir ve Şâhidî de onu Türkçe söylemek
istemiştir. Bunu yaparken hikâyenin genel çizgisinde Nizâmî’yi takip etmekle beraber,
yukarıda tespit ettiğimiz gibi kendinden de pek çok müdahalede bulunmuştur. Şâhidî,
yapmış olduğu bu edebî faaliyeti eserindeki şu beyitlerle tanımlar:
Diyüp Rÿmì zebÀnıyla kelÀmı
NiôÀmì naômına vire niôÀmı (761)
èAcem resmince òub idi úabÀsı
Giyürdüm aña Rÿmìden libÀsı (5591)
ÚabÀé-ı Fürs ki olmışdı muvÀfıú
LibÀs-ı Rÿm hem düşdi yaraşıú (5594)
Şâhidî’nin

bu

ifadeleri

ile

“telif-tercüme-nazire”

çerçevesinde

bu

eser

değerlendirildiğinde, nitelendirilmede kullanılması gereken Toska’nın önerisi ile
“nazire” kelimesi olabilir. Zira bu edebî gelenekte, bugünkü çeviri pratikleri ile asla
örtüşmeyen bir tercüme anlayışı söz konusudur ve sadece Şâhidî’nin Nizâmî’den aynen
aktardığı beyitlere bakıp bu eserin tercüme olduğunu söyleyemediğimiz gibi;
Şâhidî’nin, Nizâmî’den ayrıldığı noktaların yanı sıra ortak noktaları da göz önüne
getirdiğimizde ve bugünün “özgün eser” algılayışı doğrultusunda değerlendirdiğimizde
eserin telif olduğunu da söyleyemeyiz; fakat “telif eser” ibaresini Osmanlı edebî
geleneği doğrultusunda düşünür ve Sucu’nun, Ahmed Midhat’ın ifadelerini göz önüne
alırsak Şâhidî’nin tercüme yollu bir sahiplenmeye gittiğini, tercüme etmekle telif etmek
aynı manaya geliyorsa eserin “telif eser” olduğunu da dile getirebiliriz. İşte böylesine
bir açmazda Toska’nın önerdiği “nazire” terimi karşımıza çıkmaktadır. Dilberîpûr’un
yukarıda geçen tespitlerine dayanarak söyleyecek olursak Şâhidî, Nizâmî’nin eserine bir
“cevap” yazmıştır. Yani bu “yenidenyazımı” Osmanlı edebî geleneğinin normları
çerçevesinde adlandıracak olursak “nazire” yahut “cevap” kelimelerini kullanabiliriz.
Çünki “NiôÀmì naômına vire niôÀmı” ibaresinden Şâhidî’nin, Nizâmî’nin eserini kendi
eseri için kaynak aldığı gibi ondan daha iyisi yazma gayesi güttüğü anlaşılmaktadır.
Nizâmî ve eserleri varılacak son noktadan öte, daha iyisinin ortaya konması için bir
sıçrayış, bir hareket noktasıdır ve Şâhidî’de daha iyisini yazma iddiasını
taşıyanlardandır.
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1.1.2. Kadîmî’nin ve Şâhidî’nin Leylâ vü Mecnûn’larının Karşılaştırılması
Bir önceki altbaşlıkta, Nizâmî’nin ve Şâhidî’nin adı geçen mesnevileri için
yaptığımız üçlü karşılaştırma (mesnevilerin giriş, olayın işlendiği bölüm ve bitiş
bölümlerinin karşılaştırılması), Kadîmî ile Şâhidî’nin mesnevileri söz konusu olduğunda
da aynı paralelliği göstermektedir. Biz burada benzer ifadeleri tekrarlamak yerine,
Kadîmî’nin eserini ilk olarak metinlerarasılıktaki yenidenyazma kavramı ve bu
kavramın içindeki diğer unsurlar üzerinden değerlendirecek, ikinci olarak da kendisine
anametin olarak aldığı Şâhidî’nin eseri ile karşılaştırarak bir sonuca varmaya
çalışacağız.
Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn (Gülşen-i èUşşâk) adlı eserini bulup meydana çıkaran
Raif Yelkenci’dir. 1947 yılında bu eser, Agâh Sırrı Levend’e gösterilmiştir. Agâh Sırrı
Levend bu eseri “Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn’u” adlı makalesinde ilim dünyasına
tanıtmıştır( Levend 1952: 21-26); ancak beş yıl sonra, eseri ele alıp inceleyince şunları
söylemiştir: “Bu eseri Şâhidî’nin eseri ile karşılaştırdığım zaman gördüm ki eser,

Şâhidî’nin eserinin tam bir kopyasıdır. Kadîmî, Şâhidî’nin eserinden birçok yerleri
çıkarmış, bazı beyitleri değiştirmiş, böylece eseri kendine maletmiştir” (Levend 1957:
108 ). Kaleme aldığı Arap, Fars ve Türk Edebiyatında Leylâ vü Mecnûn Hikâyesi adlı
kitabında da eserin bir aşırma olduğunu söyler ve şu ifadeleri kullanır: “Kadîmî ile
Şâhidî’nin eserleri birbirinin tamamiyle aynıdır. Kadîmî mahlasını kullanan şair,
Şâhidî’nin eserini ele geçirmiş, bazı parçalarını atarak, mahlas yerlerini değiştirerek
eseri olduğu gibi kendine maledivermiştir” (Levend 1959: 196). Dilberîpûr ise şunları
söylemektedir: “Bazı şairler de eserlerini düzenlerken Nizâmî’ye “nazire” veya “cevap”
olarak yazılmış başka eserleri takip etmişlerdir. Kadîmî’nin Şâhidî’yi, Andelîb’in
Fuzûlî veya Nevâyî’yi izlemesi gibi” (Dilberîpûr 1999: 222); “Kadîmî mahlaslı şair
Şâhidî’nin eseri üzerinde yaptığı bir kısım çıkarmalar ve değişikliklerle eseri kendisine
mâl etmiştir” (Dilberîpûr 1999: 225).
Bu doğrultuda Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn’u ile Şâhidî’nin Leylâ vü

Mecnûn’unu karşılaştırdık. Şâhidî’nin 1478 yılında tamamlayıp Cem Sultan’a ithaf
ettiği, mefâèîlün mefâèîlün feèûlün veznindeki eseri 5660 beyitten meydana
gelmektedir. Sultan I. Selim’in adına yazıldığını ve 1512 yılında tamamlandığını tahmin
ettiğimiz Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn’u ise eksik varaklar söz konusu olmakla beraber
mevcut hâliyle 3968 beyittir1 ve mefâèîlün mefâèîlün feèûlün veznindedir. İki eser
1

Agâh Sırrı Levend eserin 4035 beyit olduğunu söylemektedir(1959: 198); fakat eserin var olan tek
nüshası, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yazma Eserler Kütüphanesi’nde M. Ozak/
1102-c numarasıyla mevcuttur ve beyit sayısı 3968’tir. Hikâyenin akışı doğrultusunda eksik varaklar söz
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birebir karşılaştırıldığında Kadîmî’nin, Şahîdî’nin eserindeki bazı kısımları attığı,
beyitlerde ve başlıklarda değişiklikler yaptığı ve hikâyeyi daha kısa bir hâle getirdiği
görülmüştür. Peki, eser bu hâliyle Levend’in tabiri ile “aşırma(intihâl)” kelimesiyle
nitelendirilebilir mi?
Osmanlı edebî geleneğinde “aşırma” manasında kullanılan “intihâl” kelimesi için
sözlüklerde şu açıklamalar geçmektedir: “Diğerinin şiirini veya bir sözünü benimseme;

intihâl edebiyat âleminde sirkattir” (Şemseddin Sâmî 1317: 171); “Dava etmek ve gayrî
şairlerin şiirin kendine isnâd u intisâb etmek” (Ahterî Mustafa Efendi 2009: 429); “1.
Çalma, başkasının malını benimdir diye iddia etme 2. Birinin yazısını veya şiirini
kendinin gibi gösterme” (Devellioğlu 2004: 443)
Terzioğlu, her ne kadar X. yüzyıldan itibaren Araplarda ve onları takiben
Osmanlılarda “intihâl” kelimesi eleştirel anlamda kullanılmış olsa da metinlerarası
ilişkilerin çok yoğun ve karmaşık olduğu, metinlerin sınırlarının günümüz yazı
kültürüne göre çok daha geçirgen olduğu Osmanlı edebî geleneğinde kaleme alınmış bir
metne, araştırmacının “intihâl” demeden önce birkaç kez düşünmesi gerektiğini söyler
(Terzioğlu 2007: 264). Toska da “intihal, sirkat” gibi edebî hırsızlıklar ile ortak
malzeme kullanımı arasındaki sınırı belirleyenin şairin özgünlük iddiası olduğunu dile
getirir ve Osmanlı şiir geleneğinde bir şairin kendi dilinde ya da başka bir dilde yazılmış
bir eserden yaralanmasının, esin almasının doğal karşılandığını, şair kaleme aldığı esere
ya da şiire özgünlük iddiası doğrultusunda “benimdir” demediği, doğrudan almadığı,
aşırmadığı müddetçe herhangi bir eleştiriye maruz kalmadığını belirtir (Toska 2000:
304). Bu noktada Sabuncu, şu soruları sormaktadır: “doğrudan alma ve aşırma” bir

metnin tümünü, kelime kelime, hiçbir değişiklik yapmadan aynen almak ve metnin
kaynağı hakkında hiçbir açıklama yapmamak suretiyle o metni kendi özgün eseri gibi
göstermek midir? Bir şair, eserinin bir bölümünde bir başka şairin mesnevîsini âdeta
kelime kelime tekrarlamış, bir başka ifade ile “doğrudan almış”, metnin geri kalanında
ise “esinlenme” gibi muğlak sayılabilecek sözcüklerle tanımlanan bir faaliyette
bulunmuş ise bu eser hangi sözcüklerle tanımlanacaktır? Bu gibi durumlarda eserin
özgünlük derecesi, “yazarın kendinden kattığı yenilik” gibi teşhisi zor ve yoruma dayalı
bir kriterle mi belirlenecektir?” (Sabuncu 2005: 135). Bu sorulara ek olarak biz de bu
çalışmada şu soruyu sormaktayız: bir şair bir başka şairin eserini almış, kelime kelime
aldığı beyitlerin yanı sıra pek çok beyitte değişiklikler yapmış, eseri kendince daha özlü

konusudur. Bu eksikler dikkate alındığında Levend’in verdiği rakam doğru olabilir; fakat o zaman da
akla eserdeki eksikliklerin ne zaman gerçekleştiği sorusu gelmektedir. Ayrıca Levend eserin 157 varak
olduğunu söylemektedir ki bizim çalıştığımız bu nüsha da 157 varaktan oluşmaktadır.
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bir hâle getirmiş, kendinden beyitler eklemiş ve belki de ilk eseri, daha güzel bir hâle
getirerek kendine mal etmiş ise bu edebî faaliyetin adı ne olmalıdır?
Losensky, Arap ve İran edebiyatlarında özgünlüğün ve taklitçiliğin birçok
dereceleri olduğunu belirttikten sonra bu ikisi arasındaki sınırın tarifinin zor ve değişken
olduğunu söyler. Losensky’e göre başarılı bir intihal-illâ ki bu kelimeyi kullanacaksakyaratıcılık olarak görülebilir. Şayet bir eser diğer bir eserin, sözcük kadrosunu, içeriğini
ve ifade tarzını doğrudan kendine mal ederken model aldığı eseri daha özlü ve özenle
işlenmiş bir hâle getirmiş ise yapılan bu hırsızlık yasallaşır. Ayrıca şair, çalıntı
malzemeyi, ilk eserden iz kalmayacak şekilde gizleyebilirse, o eserin çalıntı olduğu
anlaşılmaz ve eser, özgün eser konumuna geçer (Losensky 1998: 105-106).
Bu durum “metinlerarasılık” kavramını ve metinlerarası ilişki biçimlerini –özellikle
de gizli alıntıyı- akla getirmektedir. Metinlerarasılığa göre hiçbir metin daha önce
yazılmış metinlerden bağımsız değildir. Her metin açık ya da kapalı bir şekilde
kendinden önceki metinlerden izler taşır ki açık ve kapalı olmak üzere iki tür
metinlerarası

ilişkiden bahsedilebilir (Aktulum

1999:

18). Bunlardan kapalı

metinlerarası ilişkilerden kast edilen “gizli alıntı(aşırma)” ve “anıştırma”dır (Aktulum
1999: 94). Aktulum “gizli alıntı(aşırma)”yı şöyle tanımlar: “bir yazarın kendi düşünsel

çabasının sonucu olmayan bir yapıttan, kimi bölümleri ya da bütünü(daha az rastlanan
bir kılgı bu) ayraçlarla belirtmeden, aşırıya varacak derecede olduğu gibi kopyalaması,
yazarın adının yerine kendi adını yazması, böylelikle bir başkasının metnini kendi
metniymiş gibi göstermesi, onu sahiplenmesi olarak da tanımlanabilir” (Aktulum 1999:
103); “Gizli alıntı, bir yazarın tümcelerini kopyalamak, anlatım biçimlerini kullanmak,
bir yapıtı her tür yazımsal belirteçten arındırarak sözcüğü sözcüğüne yenidenyazmaktır”
(Aktulum 1999: 104). Bu tanımda geçen yenidenyazmak ise, “hangi türden olursa
olsun, önceki bir metnin, onu taklit eden, dönüştüren, açık ya da kapalı bir biçimde ona
gönderen bir başka metinde yinelenmesi olarak tanımlanır” (Aktulum 1999: 236).
Yenidenyazmayı açıklayan bu tanımda geçen “dönüştürüm” kelimesi Kadîmî’nin Leylâ
vü Mecnûn adlı eseri için söz konusudur. Metinlerarasılığa göre “biçimsel” ve
“anlamsal” olmak üzere iki tür dönüştürüm vardır. Biçimsel dönüştürümler, çeviri,
koşuklaştırma, düzyazılaştırma, vezin dönüşümü ve biçem dönüşümü olmak üzere beş
şekilde ortaya çıkar. Bunlardan biçem dönüştürümde, daha önce yazılmış bir metnin
biçem yönünden düzeltilmesi veya kapalı bir biçemi olan bir metnin daha açık ve
anlaşılır bir hâle getirilmesi, bir metnin biçemsel bakımdan yeniden yazılması söz
konusudur. “İndirgeme” ve “genişletme” kelimeleri ile ifade edilen biçemsel nicel
dönüştürümler de vardır. “İndirgeme” daha önce yazılmış bir metnin daha kısa bir hâle
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getirilmesi ile yeni bir metnin ortaya konmasıdır. Bunun en kolay yolu ise metinden bir
parçayı çıkarmaktır. İndirgemenin bir diğer yöntemi de “özlülük”tür. Özlülük, anlamlı
hiçbir bölümü çıkarmayıp metni daha özlü ve kısa bir biçemde yazarak yeni bir metin
üretmektir (Aktulum 1999: 142-145)
Kadîmî’nin, Şâhidî’nin Leylâ vü Mecnûn’unun giriş kısmında büyük bir yekûn
tutan ve hikâyeye girişi geciktiren tevhid, münacat, methiye mahiyetindeki bölümleri ve
beyitleri, öykünün işlendiği kısımda da –bir ihtimal- konuyu dağıttığını, öykünün
akışını aksattığını düşündüğü beyitleri atması; anlam itibariyle aynı olan beyitlerden
birini alıp diğerini almaması; Şâhidî’nin iki ya da üç beyitte söylediğini bir veya iki
beyitte söylemesi yenidenyazma teknik unsurlarından biri olan “indirgeme”yi ve
indirgemeye bağlı olarak da “özlülük”ü hatırlatan edimlerdir. Zira metinler, yapılan bazı
ekleme ve çıkarmalarla anlamsal olarak da bir miktar değişikliğe(dönüşüm) uğrarlar
(Aktulum 1999: 147). Kadîmî, hikâyenin işlendiği bölümlerde çıkarmış olduğu bazı
beyitler ile söz konusu olayın gelişim çizgisini değiştirdiği gibi beyitlerde yaptığı
kelime değişiklikleri ile bazen beyitin tüm manasının bazen de bir mısrasının anlamsal
olarak değişmesini sağlamıştır. Bununla beraber bazen kimi beyitlerin bir mısraını
tamamen değiştirmiş bazen de genişletme yoluyla kendinden beyitler eklemiştir.
Kadîmî tarafından eklenen beyitler on dokuz tanedir. Kadîmî, Şâhidî’nin eserindeki
beyitlerin bazılarında kullanılan fiilerin zamanında değişiklikler yapmıştır. Ayrıca bazen
Şâhidî’de zarffiil olarak kullanılan bir kelimeyi çekimli fiil olarak kullanmış bazen de
bunun aksini yaparak Şâhidî’deki çekimli fiili zarffiil hâline getirmiştir. Böylece
biçimsel değişiklikler yaparak bazen beyitlerin anlamlarının değişmesini ya da daha
açık ve düzgün bir hâle gelmesini sağlamış bazen de yapmış olduğu değişiklikler
beyitlerin anlamlarında bir dönüşüme sebep olmamıştır. Kadîmî’nin kendi eserinde
yapmış olduğu bütün indirgemeler, genişletmeler ve anlamsal dönüşümler ile diğer
değişiklikler, Şâhidî’nin Leylâ vü Mecnûn’u ile mukayesesi doğrultusunda şu
şekildedir:
Kadîmî, Şâhidî’nin, eserinin adını andığı, eserinin beğenilmesi, şahın (Cem
Sultan’ın) kabul etmesi, eserin meşhur olması için dua ettiği ve münacat mahiyetindeki
1-40 arasındaki beyitleri eserine almamıştır. Şâhidî’de 41-99 beyitleri arasında, “EnderTevóìd-i ÒudÀy-ı TeèÀlÀ ve èAzze İsmihu” başlığı altında mesnevi nazım şekliyle
işlenen tevhidden 41, 43, 46, 49, 50, 75, 77, 78, 88, 89. beyitler olmak üzere sadece on
beyiti almıştır ve “KitÀb-ı LeylÀ vü Mecnÿn” başlığı altında Şâhidî’deki 41. beyit ile
eserine başlamıştır. Ayrıca Kadîmî, Şâhidî’deki beyit sırasını gözetmeyip değişiklik
yapmıştır. Şâhidî’de sırasıyla 46, 49, 50. olan beyitler Kadîmî’de 4, 3, 5. beyitlere denk
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gelmektedir. Bunların yanı sıra Şâhidî, bu beyitlerde Allah’a “o” zamiri çerçevesinde
seslenirken; Kadîmî Allah’a “sen” zamiri doğrultusunda hitap etmiştir:
Şâhidî:
Dü kevnüñ mebdeéidür pÀk õÀtı
NeúÀyıãdan muèarrÀdur ãıfÀtı (46)
Kadîmî:
Dü kevnüñ mebdeéidür pÀk õÀtuñ
NaúÀyıãdan muèarrÀdur ãıfÀtuñ (4)
Kadîmî, Şâhidî’de bu kısmın ardından gelen “Úaãìde-Ender-Tevóìd-i BÀrì (100116)”, “Der-MerÀtib-i Tevóìd (117-159)”, “Der-BeyÀn-ı Tevóìd-i Naúlì (160-163)”,
“Der-BeyÀn-ı Tevóìd-i èAúlì (164-173)”, “Delìl-i Áòer Be-Ùarìú-i İstidlÀl (173-180)”,
“Der-BeyÀn-ı Tevóìd-i Naúlì (181-188)”, “Ender-BeyÀn-ı Tevóìd-i èAynì (189-201)”,
“Ender-BeyÀn-ı Tevóìd-i EfèÀl (202-212)”, “Ender-BeyÀn-ı Tevóìd-i MaúÀmì (213246)”, “Ender-BeyÀn-ı Tevóìd-i Óaú (247-274)”, “Úaãìde-Ender-BeyÀn-ı Kelìme-i
Tevóìd (275-299)”, “Fièl-i MünÀcÀt ve èArøuél-ÓÀcÀt İla èİrfiéd-DerecÀt (300-401)”,
“Der-Naèt-ı Seyyidüél-Mürselìn ve ÒÀtimüén-Nebiyyün èAleyhü Efêaluéã-äalavÀt
(402-514)”, “Úaãìde Der-Naèt-ı Efêalüél-Beşer èAleyhü Efêaluéã-äalavÀt Veés-SelÀm
(515-573)” kısımlarını atlamıştır.
Bunlardan sonra Şâhidî’de “Der-Medóuéõ-Õuòriéd-DevrÀn ve Faòr-i Ál-i OåmÀn
Cem SulùÀn Bin Muóammed ÒÀn” başlıklı ve 574-638 beyitleri arasında yer alan Cem
Sultan için mesnevi nazım şekliyle yazılan bir methiye gelir. Kadîmî bu methiyenin
574-622 arasındaki beyitlerini atlamıştır. 623-638 arasındaki beyitlerden de 635. ve 637.
beyitleri almayıp geriye kalan beyitleri, ilk on beyitin devamına eklemiş. Eserinde 1124 arasındaki beyitlere denk gelen bu kısım tevhid ile Sultan I. Selim’e övgü arasında
muğlak bir geçişe sebep olmuştur. Ayrıca Kadîmî, Şâhidî’deki 633. beyitin ikinci
mısraını tamamen değiştirip söz konusu mısraı anlamsal olarak dönüştürmüştür:
Şâhidî:
Ne ser k’urmaya1 òÀk-i pÀyine rÿy
Yire düşsün ger ola mihr-veş gÿy (633)

1

633. kéurmaya: ki urmaya
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Kadîmî:
Ne ser k’urmaya òÀk-i pÀyine rÿy
Yire düşsün gören ãansun anı gÿy (21)
Şâhidî, ikinci mısrada Cem Sultan’a boyun eğmeyenler için, güneş gibi
gökyüzünde bir top dahi olsalar yere düşmelerini temenni ederken; Kadîmî, Sultan
Selim’e itaat etmeyenlerin boynunun vurulması ve görenlerin o başları top sanmasını
ister.
Şâhidî “Úaãide Fì Medó-i Òulledet-i Salùanatihu başlığı ile 639-679 Cem Sultan
için yazılan bir methiyeyle devam eder. Kadìmì’de 25-60 beyitleri arasında “Úaãìde-i
PÀdşÀh-ı èÁlem-PenÀh” başlığı altında Sultan I. Selim için yapılan bir övgü söz
konusudur. Kadîmî, Şâhidî’nin Cem Sultan’ın övgüsü için söylediği bu kısımdan 641,
643, 651, 655, 660. beyitleri almamıştır. Ayrıca beyitlerin sırasında da değişiklikler
yapmıştır. Şâhidî’de 642. beyit Kadîmî’de 28. beyit iken, Şâhidî’deki 644. beyit de
Kadîmî’de 27. beyittir. Bunların yanı sıra Şâhidî’deki 645, 668, 677. beyitlerin ilk
mısralarını tamamen değiştirmiştir:
Şâhidî:
Sözi óalÀvetinde ne sırrı var ki yÀ Rab
Andan alur óayÀtı1 rÿó-ı Mesìó-i Meryem (645)
Kadîmî:
Úaçan ki nuùúa gelse ol şÀh-ı ferruò-aòter
Andan alur óayÀtı rÿó-ı Mesìó-i Meryem (29)
Şâhidî:
Sözüñ ider şifÀda nuùú-ı Mesìóa òande
Yüzüñ urur2 øiyÀda mihr-i sipihre verhem (668)
Kadîmî:
Eyler òand kelÀmuñ luùfı Mesìói her dem
Yüzüñ urur øiyÀda mihr-i sipihre verhem (49)

1
2

645. óayÀtı: óayÀt-i
668. urur: urır
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Şâhidî
Olurdı her èanÀdan ãaón-ı àınÀda sÀlim
Faúr cerÀóatine cÿdından irse merhem (677)
Kadîmî:
Olur idi Úadìmì Àsÿde ãıóóat ile
Faúrı cerÀóatine cÿdından irse merhem (58)
Kadîmî, Şâhidî’deki 674. beyitte anlamı dönüştürmeyen bir zaman değişimi
yapmıştır:
Şâhidî:
Bezminde her ne dem kim dem ursa ol seòÀdan
Yetmeye baòşişine biñ genc-i milket-i Cem (674)
Kadîmî:
Bezminde her ne dem kim dem ura ol seòÀdan
Yetmeye baòşişine biñ genc-i milket-i Cem (55)
Yine bu kısımda Kadîmî, Şâhidî’nin mahlasını andığı 675. beyitte değişiklik yapıp
kendi mahlasını kullanmıştır:
Şâhidî:
Bu Şâhidî ki ider vaãf-ı1 cemÀl-i şÀhı
Şehden olursa himmet olmaya Şeyòì’den kem (675)
Kadîmî:
Eydür Kadìmì gerçi vaãf-ı cemÀl-i şÀhı
Şehden olursa himmet olmaya Şeyòì’den kem (56)
Şâhidî’nin 680-811 beyitleri arasında “Sebeb-i Naôm-ı KitÀb ” başlığı altında
işlediği konuları Kadîmî “Ender-Sebeb-i Naôm-ı KitÀb”, “Vaãf-ı ÓÀl”, “Ender-Şeyò
Muãlióüéd-dìniél-Kürevì Raómetuél-lÀhi” şeklinde üç başlık altında ve sırasıyla 61-100,
101-112, 113-140 beyitleri arasında vermiştir. Kadîmî’de 61-100 arasındaki beyitler
Şâhidî’de 680-757 arasındaki beyitlerdir. Kadîmî, Şâhidî’deki 695, 701, 705, 706, 710,
1

675. vaãf-ı: vaãfı
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711, 714, 715, 716. beyitler ile 721-747, 753-756 arasındaki beyitleri almamıştır.
Bunlardan özellikle 721-747, 753-756 aralığındaki beyitlerin atlanması ile anlamsal bir
değişim de söz konusudur. Şâhidî, bu beyitlerde, kendi şairliğini çeşitli yönlerden öven
hâtiften gelen sese bu dünyada muradına erişemediğini, perişan bir hâlde olduğunu
söyler. Felekten şikâyet eder ve bu durumda sözünün güzellikte, letafette kemal
bulamayacağını dile getirir. Bunun üzerine ses, bu dünyanın gelip geçici olduğunu
söyleyip ondan gönlündeki cevherleri ortaya dökmesini ister. Zira Şeyhî “Òusrev
dÀstÀnı”nı söyleyerek bu dünyada güzel bir yadigâr bırakmış ve âlemde güneş gibi
meşhur olmuştur. Şâhidî’den de bir Leylâ vü Mecnûn hikâyesi yazmasını, böylece
yeryüzünde baki olmasını, söz konusu bu yadigârın Nizâmî’de olduğunu, onu alıp Rum
şehrinde “bünyÀd urması”nı, “ãanÀyiè” ile beyitlerini “ÀbÀd eylemesi”ni ister.
Kadîmî’de hâtifteki ses, bu dünyanın fani olduğunu söyleyip onun şiirini, sanatını över
ve ondan içindeki cevherleri âleme saçmasını ister. Sultan Selîm için bir “dÀstÀn”
söylemesinin hoş olacağını, Şeyhî’nin “Òusrev dÀstÀnı” yazarak güzel bir yadigâr
bıraktığını, onun da Leylâ vü Mecnûn kıssası yazmasını, böylece bu dünyada ad ile baki
olmasını söyler. Yani Şâhidî’de olduğu gibi hâtiften gelen ses ile karşılıklı bir konuşma
ve felekten, perişanlıktan şikâyet söz konusu değildir. Ayrıca Kadîmî, Şâhidî’de
Veliyyündinoğlu Seyyid Ahmed için söylenen övgü dolu sözleri içeren 714, 715, 716.
beyitleri almadığı gibi yerine Sultan Selim’in tahta yeni çıktığını, padişaha yakın bir
konumda olduğunu dile getiren 88, 89, 90, 91, 92. beyitleri eklemiştir. Burada Şâhidî
714. beyitte eserinin söz konusu kişinin beğenisini kazanma arzusunu dile getirirken;
Kadîmî Sultan Selim için aynı temennide bulunur. Şâhidî’deki 685, 696, 702, 749.
beyitlerin ikinci mısralarını da tamamen değiştirmiştir:
Şâhidî:
Bilürsin1 kim bu çarò-ı lÀceverdì2
Nüh luèbiyle3 úoparur4 dehre gerdi (685
Kadîmî:
Bilürsün kim bu çerò-i lÀceverdì
Kime rÀóat virür ü kime derdi (66)

1

685. bilürsün: bilürsen
685. lÀceverdì: lÀciverdi
3
685. luèbiyle: laèbiyle
4
685. úoparur: úoparır
2
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Şâhidî:
Ùutar şìrìn sözüñ èuşşÀú-ı òürrem
İder her úavlüñe taósìn1 èÀlem (696)
Kadîmî:
Ùutar şìrìn sözüñ èuşşÀú-ı òürrem
İder úavlüñi taósìn ehl-i èÀlem (76)
Şâhidî:
Çü úudret var ur bir şehre bünyÀd
SevÀdın ãanèat ile2 eyle ÀbÀd (702)
Kadîmî:
Çü úudret var ur bir şehre bünyÀd
Der ü dìvÀrın eyle anuñ ÀbÀd (81)
Şâhidî:
Úoyup3 èÀlemde bir òoş yÀdigÀrı
Güneş bigi belürdi4 İştihÀrı (749)
Kadîmî:
Úoyup èÀlemde bir òoş yÀdgÀr ol
Bula ol yÀdgÀrla iştihÀr ol (96)
Şâhidî’deki 708. ve 748.beyitlerin zamanında ve dolayısıyla anlamlarında Kadîmî
değişiklik yapmıştır:
Şâhidî
DiyÀr-ı Rÿmda düşse yaraşıú
TemÀşÀgÀh idine anı èÀşıú (708)

1

696. taósìn: taósìn-i
702. ãanèat ile: ãanèatıyla
3
749. Úoyup: úoyub
4
749. belürdi: bilürdi
2
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Kadîmî:
DiyÀr-ı Rÿmda düşe yaraşıú
TemÀşÀgÀh idine anı èÀşıú (84)
Âşıkların “temÀşÀgÀh” edinmesinin temenni edildiği bu kitap için birinci mısrada
Şâhidî’de, “diyÀr-ı Rÿmda” makbul olması dileği şart kipiyle; Kadîmî’de istek kipiyle
belirtilmektedir.
Şâhidî:
Şekerden eyleyüp1 şìrìn zebÀnın
Çü Şeyòì didi Òusrev dÀstÀnın (748)
Kadîmî:
Şekerden eylegil şìrìn zebÀnı
Çü Şeyòì didi Òusrev dÀstÀnı (95)
Zarf fiilin emir kipiyle çekimli bir fiil hâline gelmesi ile beraber bu beyitin anlamı
ve hitap ettiği kişi değişmiştir. Şâhidî’de Şeyhî’nin dilini şekerden daha tatlı yapıp
“Òusrev dÀstÀnın” söylediği dile getirilmektedir. Kadîmî’de ise “eyleyüp” yerine
“eylegil” kullanılarak şairin kendine hitabı söz konusudur. Kadîmî kendine, “Şeyhî nasıl
“Òusrev dÀstÀnı” söyledi ise sen de dilini şekerden daha tatlı eyle ve öyle bir eser yaz”
diye emretmektedir.
Şâhidî 757. beyitten sonra herhangi bir başlık atmayıp devam eder. Kadîmî,
Şâhidî’de 758-764 arasına denk gelen kısımdan 765. beyiti almaz ve bu beyitler
kendisinde 101-107 arasındaki beyitlere denk gelir. Şâhidî 764. beyitte makamının
“Úosùanùin” olduğunu söyler ki Kadîmî kendisinde 107. beyit olan bu beyitteki bilgiyi
kendine uyarlar ve “Koãùanùin” şehri yerine “Küre” şehrini yazar. Ardından bu şehrin
emini olduğunu belirttiği 108. ve 109. beyitleri ekler. Şâhidî’de 720, 810, 811. olan
beyitler Kadîmî’de 110, 111, 112. beyitler olur ve böylece Kadîmî yine Şâhidî’deki
beyit sırasını değiştirip kendine has bir kompozisyon yapar. Böylece 101-112 arasındaki
beyitler ile “Vaãf-ı ÓÀl” başlığı altında müstakil bir bölüm oluşturur.
Kadîmî daha sonra “Ender-Medó-i Şeyò Muãlióüéd-dìniél-Kürevì Raómetuél-lÀhi”
başlığı ile 113-140 beyitleri arasındaki kısımda söz konusu şeyhin övgüsünü yaptıktan
1

748. eyleyüp: eyleyüb
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sonra, kendisine yakınlık gösterdiğini, eserini yazıp bitirince iyi mi kötü mü olduğu
konusunda fikrini almak ve hatası varsa düzeltmesi için bu şeyhe yolladığını, şeyhin de
yazmış olduğu beyitler ile beğenisini dile getirdiğini anlatır. Ardından da esas olanın
sözü kâmile beğendirmek olduğunu, cahilin beğenisinin makbul olmadığını söylenir.
Şâhidî’nin, 765-811 beyitleri arsına denk gelen bu kısımda, Sirâcüddin adlı kişi için
yazdığı övgüleri alıp Şeyh Muãlihüddin için söylemiştir. Bunu yaparken Şâhidî’de 765,
780, 784, 785, 787, 789. beyitler ile 769-777 arasındaki beyitler Sirâcüddin’in hâl
tercümesi olduğundan ve Şeyh Muslihüddin’e uymadığından almamıştır. Bunların
haricinde, 790, 791, 792, 793, 794 800. beyitleri de almadığı gibi eserindeki 125. beyit
de Şâhidî’de yoktur. Ayrıca bu kısımda indirgemenin bir başka çeşidini görürüz.
Şâhidî’de 788. ve 791. beyitlerde aynı mana çok küçük farklılıklarla tekrar edilir.
Kadîmî 788. beyiti alırken 791. beyiti atlamıştır:
Şâhidî:
Çi ger dehre virürdi rÿşenÀlıú
Bu òÀk ile iderdi ÀşinÀlıú (788)
Virürdi dehre gerçi rÿşenÀlıú
Bu cÀn ile iderdi ÀşinÀlıú (791)
Kadîmî:
Çi ger dehre virürdi rÿşenÀlıú
Bu òÀkìle iderdi ÀşnÀlıú (124)
Yine Şâhidî 800. ve 801. beyitlerde aynı şeyi ifade eder. Kadîmî 801. beyiti almış,
800. beyiti atlamıştır:
Şâhidî
Ki taósìn ile çerb1 idüp2 zebÀnı3
Öküş teràìb ile úandırdı cÀnı (800)

1

800. çerb: cerib
800. idüp: idüb
3
800. zebÀnı: bÀni
2
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Bu òoş beyt ile çerb1 idüp2 zebÀnı
Öküş teràìb ile úandırdı cÀnı (801)
Kadîmî:
Bu òoş beyt ile çerb idüp zebÀnı
Öküş luùf ile úandurdı cÀnı (131)
Kadîmî ayrıca Şâhidî’nin 811. beyitini eserinde hem 112. hem de 140. beyitte
tekrar etmiştir. Bu kısımda ilginç olan şu ki: Şâhidî’de 802. beyit olup Sirâcüddin’in,
Kadîmî’de 132. beyit olan ve Şeyh Muslihüddin’in beğenisini dile getirmek için
söylediği iddia edilen Farsça beyit, iki şairde de kelimesi kelimesine aynıdır. O hâlde
Kadîmî’de, söz konusu şeyhe eser gösterme ve şeyhin de beğenisini yazmış olduğu bu
beyit ile dile getirme şeklinde ortaya çıkan bu hikâye uydurma olabilir.
Şâhidî daha sonra “Maùlaè-ı DÀstÀn-ı Mecnÿn-ı LeylÀ” başlığı altında 812-907
beyitleri arasında aşkın mahiyeti hakkında bir takım beyitler söyledikten sonra
Mecnûn’un doğumunu, mektebe gitmesini ve orada Leylâ’ya âşık olmasını anlatır.
Kadîmî, Şâhidî’deki 812-834 arasında, aşk hakkında söylenen beyitleri ihtiva eden
kısmı alıp “Ender-AóvÀl-i èAşú” şeklinde, 141-163 beyitleri arasında, ayrı bir başlık
altında ele almıştır. Ardından Kadîmî, Şâhidî’deki 835-907 arasındaki beyitler ile 908933 arasında “Der-äıfat-ı Óüsn-i LeylÀ” başlığı altındaki beyitleri alıp “Ender-Óaseb-i
LeylÀ ve Mecnÿn ve Sebeb-i èÁşıú Şoden-i Mecnÿn” başlığı altında birleştirmiştir. Bu
kısım 164-254 beyitleri arasını içine alır. Şâhidî’de 835-907 arasındaki beyitler,
Kadîmî’de 164-234, 907-933 arasındaki beyitler de 234-254 arasına denk gelir.
Böylece Kadîmî, Şâhidî’nin başlık sırasını gözetmemiştir ve beyitleri, anlamları
doğrultusunda kendine göre ayrı başlıklar altında almayı tercih etmiştir. Bununla
beraber Şâhidî’deki 812-907 aralığındaki beyitlerden 848, 880, 891.; 908-933
arasındaki beyitlerden de 917, 919, 920, 924, 929. beyitleri almamıştır. Ayrıca Kadîmî,
Şâhidî’deki 861. beyitin ikinci mısraında iki kelimenin yerine değiştirerek anlamsal bir
değişim yapmıştır:
Şâhidî:
KevÀkib seyrinüñ sırrın bilenden
æevÀbit óükminüñ şeróin úılandan (861)
1
2

801. çerb: cerb
801. idüp: idüb
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Kâdimî:
KevÀkib seyrinüñ sırrın bilenden
æevÀbit şeróinüñ óükmin úılandan (189)
Şâhidî, ikinci mısrada “sabitelerin hükmünü şerh edeni” kastederken; Kadîmî
“sabiteleri şerh edip hüküm verenden” bahsetmektedir.
Bunun yanı sıra Kadîmî, Şâhidî’deki 819, 854, 864 ve 874. beyitlerin manalarını,
zamanlarını değiştirerek dönüştürmüştür:
Şâhidî:
Olursañ sÿziş-i èışúıla fÀnì
Saña oldur óayÀt-ı cÀvidÀnì (819)
Kadîmî:
Olursun sÿziş-i èaşú ile fÀnì
Saña oldur óayÀt-ı cÀvidÀnì (148)
Şâhidî’de ebedî hayatın aşk ateşi ile yanıp fani olmakla mümkün olduğu
söylenirken; Kadîmî’de zaten aşk ateşiyle fani olunacağı ve böylece ebedî hayata
kavuşulacağı söylenmektedir.
Şâhidî:
BahÀ luèbındaki manãÿbesinden
áarìú-i óayret oldı her semen-ten (854)
Kadîmî:
BehÀ luèbındaki manãÿbesinden
áarìú-i óayret olur her semen-ten (182)
Mecnûn’un güzelliğinin vasfında söylenen bu beyitte, Şâhidî’de güzelliğini gören
her “semen-ten”in hayret içinde kaldığı ifade edilirken; Kadîmî’de hâlâ onu gören her
“semen-ten”in hayrette olduğu dile getirilmektedir.
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Şâhidî:
Didiler gör kim bu oàlandan ÀåÀr
Ne yüzden gösteriser bu çarò-ı devvÀr (864)
Kadîmî:
Didiler gör ki bu oàlandan ÀåÀr
Ne yüzden gösterdi bu çerò-i devvÀr (192)
Doğumu vesilesi ile verilen ziyafette Mecnûn’un falına bakılması esnasında falcıya
hitaben söylenen bu beyitte, Şâhidî’de feleğin ileride ona neler göstereceği sorulur.
Kadîmî’de ise Mecnûn hakkında falcıya feleğin ne gösterdiği sorulmaktadır.
Şâhidî:
İdüp1 ãabr ile èaúlın èışú yaàma
Úılısardur2 bunı şÿrìde sevdÀ (874)
Kadîmî:
İdiser ãabr u èaúlı èaşú yaàma
Úılısardur bunı şÿrìde sevdÀ (202)
Mecnûn hakkında falcı, Şâhidî’de aşkın, onun sabrını ve aklını yağma edip onu
perişan edeceğini söylerken; Kadîmî’de “aşk aklını ve sabrını yağma edecek ve sevda
bunu perişan bir hâle getirecek” demektedir. Şâhidî’de her ne kadar “èışú” ve “sevdÀ”
kelimeleri kullanılmış olsa da “idüp” zarfiili ile ikisini aynı fiilin çerçevesinde aynı
manada kullanılmaktadır. Kadîmî’de ise “èaşú” ve “sevdÀ” kelimeleri, farklı fiiller ile
farklı sonuçların farklı nedenleri olarak beyitte yer almaktadır.
Şâhidî’deki 912. beyitin de kipi değiştirilmekle beraber anlamında herhangi bir
değişiklik olmamıştır:

1
2

874. idüp: idüb
874. úılısardur: úalısardur
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Şâhidî:
Úıya baúaydı çeşmi1 şeş-cihÀta
Düşerdi lerze ehl-i kÀyinÀta (912)
Kadîmî:
Úıya baúsaydı çeşmi şeş-cihÀta
Düşerdi lerze ehl-i kÀéinÀta (238)
Şâhidî daha sonra “Şièr Der-äıfat-ı Óüsn-i LeylÀ” başlığı altında 934-939 beyitleri
arasında bir gazel yazar. Bu gazel Kadîmî’de 255-259 beyitleri arasında “Şièr EzZebÀn-ı Mecnÿn-ı Bì-Dil” başlığı altındadır. Kadîmî söz konusu bu gazelde pek çok
değişiklik yapmıştır. Şâhidî’deki 934, 936, 937, 938. beyitlerini almayıp kendinden
beyitler yazmıştır. Bu beyitler eserinde 255, 257, 258. beyitlerdir. Ayrıca almış olduğu
935 ve 939. beyitlerde de değişiklikler yapmıştır. Hatta söz konusu beyitleri yapmış
olduğu değişiklikler ile daha güzel bir hâle getirdiği söylenebilir:
Şâhidî:
Levó-i vücÿda yaz[dıy]dı vech-i Àyeti
Nesò oldı mÀsivÀdaki óüsnüñ rivÀyeti
Mihr-i cemÀl-i şevúine yaz[dıy]dı kÀyinÀt
äalmasa serv-i úÀmeti ôıll-ı óimÀyeti
İrdi dem-i Mesìó ile sırr-ı nübüvvete
Laèli ki Àb-ı Óıør ile buldı velÀyeti
Küfrile zülf ãalalı òalú[ı] êalÀlete
Yandırdı mihr-i èÀrıø-ı şemè-i hidÀyeti
ErvÀhı nÀr-ı èışúıla sìm-i müõÀb idüp2
Dökdi vücÿd úalıbını Óaúú èinÀyeti

1
2

912. çeşmi: çeşm-i
938. idüp: idüb
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Vechinde irdi óüsn-i melÀóat kemÀline
Laèlinde buldı õevú-i óalÀvet nihÀyeti (934-939)
Kadîmî:
Òaùù-ı àubÀr ile yazılup óüsni Àyeti
Nesò oldı óüsn-i òaùù ile Yÿsuf óikÀyeti
Mihr-i cemÀli şevúine yanardı kÀyinÀt
äalmasa serv-i úÀmeti ôıll-ı himÀyeti
Laèli dem-i Mesìó ile Àb-ı óayÀt-baòş
Aúıdsa ãu gibi n’ola òulú-ı velÀyeti
Ôulmetde úalmış idi göñül zülfi yÀdına
İrgürdi nÿr-ı èÀrıøı şemè-i bidÀyeti
Vechinde irdi óüsn ü melÀóat kemÀline
Laèlinde buldı õevú u óalÀvet nihÀyeti (255-259)
Şâhidî bu gazelin ardından “èÁşıú Şoden-i Mecnÿn ve LeylÀ BÀ-Yek-Dìger” başlığı
ile 940-996 beyitleri arasında hikâyeye kaldığı yerden devam eder. Kadîmî ise aynı
kısmı 260-315 beyitleri arasında ve “Meånevì” başlığı altında ele alır. Kadîmî bu
kısımda da Şâhidî’deki 995. beyitini almamıştır. Ayrıca Şâhidî’deki 988. ve 994.
beyitlerin zamanları ile beraber anlamlarını değiştirmiştir:
Şâhidî:
Düşeydi şemè bigi pÀy-bende
İderdi girye vü sÿz içre òande (988)
Kadîmî:
Düşüpdi şemè bigi pÀy-bende
İderdi girye vü sÿz içre òande (308)
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Leylâ’nın aştaki hâlini anlatan bu beyitte, Şâhidî’de Leylâ’nın mum gibi ayağı bağlı
kaldığı zaman gözyaşları ve ateş içinde kalacağı söylenmektedir. Kadîmî’de Leylâ’nın
zaten bir mum gibi ayağının bağlandığı ve bu hâl ile gözyaşları ve ateş içinde yandığı
ifade edilmektedir.
Şahidî:
áam-ı èışúıyla olmışdı mücÀhid
Ruòı rengi idi derdine şÀhid (994)
Kadîmî:
áam-ı èaşú ile olmışdı mücÀhid
Ruòı rengin ider derdine şÀhid (314)
Bu beyitte aşkın gamıyla yaşayan Leylâ’nın, Şâhidî’de yüzünün renginin derdine
şahitlik ettiği; Kadîmî’de ise Leylâ’nın yüzünün rengini derdine şahit yaptığı
söylenmektedir. Yani Şâhidî’de şahitlik yapan ve özne konumunda olan yüzün rengi,
zamanın değişmesi ile beraber Kadîmî’de şahit gösterilen nesne konumuna geçer.
Şâhidî’de daha sonra “Bÿy-ı èAşú Ámeden Ez-Sÿziş-i Mecnÿn ve LeylÀ ve DerMelÀ OftÀden-i RÀz-ı ÌşÀn” başlığı gelir. 997-1029 beyitleri arasındaki bu bölüm,
Kadîmî’de 316-347 beyitleri arasında, “Şöhret YÀften-i Mecnÿn BÀ-èAşú-ı LeylÀ DerMekteb” başlığı ile yer alır. Kadîmî, Şâhidî’deki 1007. beyitini almamıştır.
Şâhidî’nin 1030-1094 beyitleri arasında, “Şenìden-i MÀder-i LeylÀ Ez-SevdÀ-ı ÌşÀn
ve BÀz DÀşten Ez-Mekteb” başlığı ile verdiği Leylâ’nin annesinin bu aşkı duyup kızına
nasihat ettiği, sonra babasına söyleyip Leylâ’nın mektepten alındığı hikâyesi, Kadîmî’de
“BÀz Giriften-i MÀder-i LeylÀ LeylÀ-RÀ Ez-Mekteb” başlığı altında 348-410 beyitleri
arasında işlenmiştir. Kadîmî, Şâhidi’deki 1032 ve 1078. beyitleri almadığı gibi 1047.
beyitin birinci mısraını da yapmış olduğu küçük bir değişiklik ile anlamsal olarak
dönüştürmüştür:
Şâhidî:
Budur úorúum ki rÀzı yÀr u evbÀş
Çü ùuya eyleyeler èÀleme fÀş (1047)
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Kadîmî:
Budur úorúum ki rÀz-ı yÀri evbÀş
Çü ùuya eyleyeler èÀleme fÀş (364)
Leylâ’nın annesine ait olan bu sözlerde Şâhidî’de “sırrın gerek dost gerek ayak
takımı, düşman tarafından duyulması korkusu” varken; Kadîmî’de “sevgili ile ilgili olan
bir sırrın ayak takımı, düşman tarafından duyulması korkusu” söz konusudur.
Kadîmî, Şâhidî’deki 1082. beyitin de ikinci mısraında anlamsal olarak bir değişiklik
yapmıştır:
Şâhidî:
Gehì derdiyle ururıdı sìne
Gehì derdin dir idi sÀyesine (1082)
Kadîmî:
Gehì derd ile urur idi sìne
Gehì derdin dir idi sìnesine (398)
Mektepten alınan Leylâ, ikinci mısrada Şâhidî’de derdini gölgesine söyler iken;
Kadîmî’de sinesine anlatır.
Bu bölümün ardından Şâhidî’de “Der MÀnden-i Mecnÿn Ez-MüşÀhede-i LeylÀ”,
“áalebe Kerden-i Server-i èAşú Be-SulùÀn-ı èAúl” başlıkları altında 1095-1115, 11161131 beyitleri arasında, Leylâ’nın mektepten alınması sonrasında Kays’ın hâli, perişan
oluşu anlatılır. Bu bölümler Kadîmî’de 411-431, 432-447 beyitleri arasında ve “AóvÀl-i
Mecnÿn Der-CüdÀyì”, “Pÿşiden-i Mecnÿn LibÀs-ı èAşú-ı LeylÀ-RÀ” başlıkları ile
anlatılır.
Şâhidî 1132-1175 beyitleri arasında, “Ender-ÓÀlet-i Mecnÿn Ki èAşú-ı LeylÀ Çün
Bÿd” başlığı ile Kays’ın Leylâ’nın aşkı ile kendinden geçmesini ve Mecnÿn namını
almasını anlatır. Bu kısım Kadîmî’de 448-490 beyitleri arasında “äaórÀ Giriften-i
Mecnÿn Ez-èAşú-ı LeylÀ” başlığı altında verilir. Kadîmî burada da Şâhidî’deki beyit
sırasında değişiklik yapmıştır. Şâhidî’deki 1150, 1151, 1152. beyitler Kadîmî’de
sırasıyla 467, 465, 466. beyitlere denk gelmektedir. Ayrıca Kadîmî, Şâhidî’deki 1148.
ve 1149. beyitlerini birleştirip biraz değiştirerek bir beyit hâline getirmiştir:
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Şâhidî:
Gehì òÀk üzre yaturdı fütÀde1
Gehì dil-sÿzdı nÀr u belÀda (1148)
Gehì bÀd ile2 olurdı hevÀyì3
Gehì Àb ile4 düzerdi ãadÀyı (1149)
Kadîmî:
Gehì òÀk üzre olurdı hevÀéì
Gehì Àb ile düzerdi ãadÀéı (464)
Bunun yanı sıra Kadîmî, Şâhidî’deki 1170. beytin birinci mısraında anlamsal olarak
değişiklik yapmıştır:
Şâhidî:
Enìsi5 derd ü miónet èışúı6 maórem
Celìsi7 Àh u óasret hem-demi àam (1170)
Kadîmî:
Enìsi derd ü miónet eşki maórem
Celìsi Àh u óasret hem-demi àam (485)
Mecnûn’un hâlinin anlatıldığı bu beyitte, Şâhidî’de Mecnûn’un mahremi aşkı iken;
Kadîmî’de gözyaşıdır.
Şâhidî’de “Şièr ÒˇÀnden-i Mecnÿn MünÀsib-i ÓÀl-i Òod” başlığı ile 1176-1180
beyitleri arasındaki gazel, Kadîmî’de 491-495 beyitleri arasında ve “Şièr-i Mecnÿn”
başlığı altındadır. Bu gazelde Kadîmî, Şâhidî’deki 1177. beyitin zamanını değiştirerek
beyitte anlamsal bir değişiklik yapmıştır:

1

1148. fütÀde: fitÀde
1149. bÀd ile: bÀdıyla
3
1149. hevÀyì: hevÀyı
4
1149. Àb ile: Àbıyla
5
1170. enìsi: enìs-i
6
1170. èışúı: èışú-ı
7
1170. Celìsi celìs-i
2
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Şâhidî:
èUşşÀú-ı bezm-i şevúine nÿş itmişüm bu gün
SÀúì-i èışú ãundı çü cÀm-ı melÀmeti (1177)
Kadîmî:
èUşşÀú-ı şevú bezmine nÿş itmişüm bu gün
SÀúì-i èaşú ãuna çü cÀm-ı melÀmeti (492)
Mecnûn, Şâhidî’de aşk sakisi melâmet kadehini sununca o kadehi şevk meclisinin
âşıkları için içer. Kadîmî’de ise Mecnûn, şevkin âşıklarının meclisinde içmiş biridir ve
bundan dolayı aşk sakisinden kendisine kadeh sunmasını istemektedir. Kadîmî hem bazı
kelimelerin yerini hem de fiilin zamanını değiştirerek beyitin anlamını değiştirmiştir.
Bu gazelin ardından Şâhidî’de 1181-1228 beyitleri arasında “PeyàÀm FiristÀden-i
Mecnÿn Pìş-i LeylÀ BÀ-Nesìm-i äabÀ” başlığı ile Mecnûn’un Leylâ’ya gıyaben hitabı
anlatılır. Kadîmî’de bu olay “Mesnevì” başlığı altında 496-542 beyitleri arasındadır.
Kadîmî, Şâhidî’de aynı anlamda olan 1215. ve 1216. beyitlerden 1215. beyiti alırken
1216. beyiti almamıştır:
Şâhidî:
Nite hicrüñle her mÿ òÀr olupdur
Göze kirpiklerüm mismÀr olupdur (1215)
Dil ü cÀn ideli ÀrÀm ey yÀr
Ki tende òÀr ola vü gözde mismÀr (1216)
Kadîmî:
Tene hecrüñle her mÿ òÀr olupdur
Göze kirpiklerüm mismÀr olupdur (530)
Bununla beraber Kadîmî, Şâhidî’deki 1207. beyitin birinci mısraında bir kelimeyi
değiştirerek mısraın anlamsal olarak değişmesini sağlamıştır:
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Şâhidî:
Yanarum1 nÀr-ı mihrüñle şeb ü rÿz
Ciger sÿzından Àhumdur2 ciğer-sÿz (1207)
Kadîmî:
Yanarum nÀr-ı hecrüñle şeb ü rÿz
Ciger sÿzından Àhumdur ciger-sÿz (522)
Mecnûn, Şâhidî’de “aşk ateşiyle” yandığını söylerken; Kadîmî’de “ayrılık ateşiyle”
yandığını ifade etmektedir.
Ardından Şâhidî’de 1229-1234 beyitleri arasında “Şièr ÒˇÀnden-i Mecnÿn DerFirÀú-ı LeylÀ” başlığı ile bir gazel gelir. Bu gazel Kadîmî’de “Şièr-i Mecnÿn DerCüdÀyì” başlığı ile 543-547 beyitleri arasında yer alır. Kadîmî, Şâhidî’deki sadece 1231,
1232. beyitlerini alır ve gazelin diğer beyitlerini kendisi yazar:
Şâhidî:
Áh kim yaúdı dili rÿy-ı nigÀr ayrılıàı
Ne úatı müşkil imiş3 èÀşıúa yÀr ayrılıàı
Serv-i úaddi hevesi yaşlarumı4 cÿy ideli
Bu meyÀnda beni àarú itdi kenÀr ayrılıàı
áarú-ı òÿn itdi dili àonce bigi óasretle
Yürege ùÀà urup5 ol lÀle-èiõÀr ayrılıàı
Gül yüzinsüz nice6 olmaya göñül dem-beste
Bülbüli òaste úılur çünki behÀr ayrılıàı

1

1207. yanarum: yanarım
1207. Àhumdur: Àhımdır
3
1229. müşkil imiş: müşkilmiş
4
1230. yaşlarumı: yaşlar mı
5
1231. urup: urub
6
1232. yüzinsüz nice: yüzin süzince
2
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Zülfi sevdÀsı ãabÀ bigi úarÀrum1 giderüp2
Úıldı ÀvÀre beni Àh úarÀr ayrılıàı
Düşürüp3 derd-i àama adını firúatde yaúar
Bu àarìbi Àteş-i hicr ile yÀr ayrılıàı (1229-1234)
Kadîmî:
Bini dil-òaste úılaldan berü yÀr ayrulıàı
Ùaà urur cÀna àam-ı lÀle-èiõÀr ayrulıàı
Saèy idüp vaãluña şol deñlü óarìs oldum ki
Óaú naãìb itdi baña Àòir-i kÀr ayrulıàı
Dil-i şÿrìdeme eglenceg idi zülf ü ruòuñ
Ben nice aàlamayam leyl ü nehÀr ayrulıàı
áarú-ı òÿn itdi dili àonçe bigi óasret ile
Yürege ùaà urup ol lÀle-èiõÀr ayrulıàı4
Gül yüzinsüz nice olmaya göñül dem-beste
Bülbüli òaste úılur çünki behÀr ayrulıàı (543-547)
Bu gazelden sonra Şâhidî, 1235-1267 beyitleri arasında “äıfat-ı Rÿz-ı Reften-i
Mecnÿn Be-NeôÀre-i LeylÀ” başlığı ile Mecnun’un, Leylâ’yı görmeye gitmesini anlatır.
Kadîmî’de bu olay 548-580 beyitleri arasında ve “Reften-i Mecnÿn Be-ÒargÀh-ı LeylÀ
ve TenhÀ YÀften-i LeylÀ-RÀ” başlığı altında işlenir. Bu buluşmada Leylâ hâlini sorunca
Mecnûn bir gazel ile ona cevap verir. Bu gazel Şâhidî’de “Şièr ÒˇÀnden-i Mecnÿn Pìş-i
LeylÀ” başlığı altında 1268-1274 beyitleri arasında; Kadîmî’de “Şièr-i Mecnÿn” başlığı
ile 581-585 beyitleri arasında yer alır. Kadîmî, Şâhidî’deki 1273. ve 1274. beyitlerini
almamıştır. Bu şiirin ardından iki şairde “Meånevì” başlığı ile hikâyeye kaldıkları
yerden devam eder. (Şâhidî 1275-1278; Kadîmî 586-589)
1

1233. úarÀrum: úarÀrım
1233. giderüp: giderüb
3
1234. düşürüp: düşürüb
4
546. ayrulıàı:-------2
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Şâhidî’de “Şenìden-i Peder-i Mecnÿn Ez-DìvÀnegì-i ß” başlığı altında 1279-1309
beyitleri arasında Âmirîler’in, Mecnûn’un hâlini babasına anlatmaları, babasının da
Mecnûn’u arayıp bulması olayı ele alınır. Bu olay Kadîmî’de 590-619 beyitleri arasında
“YÀften-i Peder-i Mecnÿn Vey-RÀ Der-Kÿh” başlığı altındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki
1295. beyitini almadığı gibi 1303. beyitin de mısralarının yerini değiştirmiştir:

Şâhidî:
Peõer çün gördi bu óÀletde anı
Gözinden1 sıza geldi baàrı úanı (1303)
Kadîmî:
Gözinden sıza geldi baàrı úanı
Peder çün gördi bu óÀletde anı (613)
Şâhidî ardından 1310-1334, 1335-1387 arasında “ÒiùÀb Kerden-i Peder-i Mecnÿn
Be-Mecnÿn” ve “CevÀb DÀden-i Mecnÿn Be-Pedereş” başlıkları ile baba ve oğlun
karşılıklı konuşmalarını, sonrasında Mecnûn’un eve dönüşünü anlatır. Bu bölümler
Kadîmî’de 620-644, 645-695 beyitleri arasında “Naãìóat-i Peder-i Mecnÿn MecnÿnRÀ”, “CevÀb DÀden-i Mecnÿn Be-Pedereş ve Ámedeneş Be-ÒÀne-i Peder” başlıkları
altında ele alınır. Kadîmî, Şâhidî’deki 1335-1387 arasındaki beyitlerden 1365. ve 1374.
beyitleri almamıştır.
Şâhidî “äıfat-ı Rÿz-ı Reften-i Peder-i Mecnÿn Be-ÒˇÀstÀrì-i LeylÀ ve BÀz Gerden
Bì-Maúãÿd” başlığı altında, 1388-1445 beyitleri arasında, Mecnûn’un babasının kabilesi
ile Leylâ’yı istemeye gitmesini ve Leylâ’nın babasının kızını Mecnûn’a vermemesini
anlatır. Bu kısım Kadîmî’de “Ender-ÒˇÀsten-i LeylÀ BerÀy-ı Mecnÿn” başlığı ile 696753 beyitleri arasındadır. Bu kısımda da Kadîmî, Şâhidî’deki 1397. beyitteki bir zarfiili
çekimli fiil olarak kullanmıştır; fakat beyitin manasında bir değişiklik meydana
gelmemiştir:
Şâhidî:
Pes olup2 ol úabìle cümle yek-dil
Óuãÿline bunuñ baàladılar bel (1397)
1
2

1303. gözinden: gözünden
1397. olup: olub
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Kadîmî:
Pes oldı ol úabìle cümle yek-dil
Óuãÿline bu rÀyuñ baàladı bil (705)
Şâhidî’de 1446-1503 beyitleri arasında “ZÀrì Kerden-i Mecnÿn Der-Nevmìdì”
başlığı altında, Mecnûn’un, bu sonuçsuz kalan isteme olayının ardından ne hâle
geldiğinin anlatıldığı kısım, Kadîmî’de “LibÀs-ı Nevmìdì Pÿşìden-i Mecnÿn Ez-Vaãl-ı
LeylÀ” başlığı ile 754-808 beyitleri arasındadır. Bu kısımda Kadîmî, Şâhidî’deki 1500,
1501, 1502. beyitlerini almamıştır.
Daha sonra Şâhidî 1504-1508 arasında “Şièr ÒˇÀnden-i Mecnÿn” başlığı altında
Mecnûn’un dilinden bir gazel yazar. Bu gazel Kadîmî’de “Şièr-i Mecnÿn” başlığı ile
809-813 beyitleri arasında yer alır. Kadîmî, Şâhidî’de 1508. beyitte Kays’ın adının (ya
da kendi mahlasının) anıldığı yerde kendi mahlasını kullanmıştır:
Şâhidî:
Bu Úays-ı şÿrìde1 bigi dil-ÀrÀmından ayrılup23
áam u4 derd ü belÀlarda giriftÀr olmasun kimse (1508)
Kadîmî:
Úadìmì gibi yÀ Rab dil-ÀrÀmından ayrulup
áam u derd ü belÀlarda giriftÀr olmasun kimse (813)
Mecnûn’un babasının, Mecnûn’u iyileşmesi, bu aşktan vazgeçmesi için Kâbe’ye
götürüşünün anlatıldığı bölüm Şâhidî’de “Ender-Borden-i Peder-i Mecnÿn Mecnÿn-RÀ
Be-Kaèbetuél-lÀh VallÀhu Aèlem” başlığı ile 1511-1561 beyitleri arasındadır.
Kadîmî’de ise aynı konu 816-865 beyitleri arasında “Reften-i Mecnÿn Be-Kaèbetuél-lÀh
BÀ-Pedereş” başlığı altındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 1520. beyitini almamıştır. 1518. ve
1552. beyitlerin ikinci mısraını da anlamsal olarak değiştirmiştir:

1

1508. Úays-i şÿrìde: Úays’ı şÿrìde
1508. ayrılup: ayrılub
3
1508. Süleymaniye ve İzmir nüshasında bu mısra, “İlÀhì ŞÀhidì gibi dil-ÀrÀmından ayrılup” şeklindedir.
4
1508. áam u: áam-ı
2

59

Şâhidî:
Çü anuñ derdine olmadı dermÀn
Atası úaldı1 bu óayretde óayrÀn (1518)
Kadîmî:
Çün anuñ derdine olmadı dermÀn
Atası úaldı mest ü zÀr u óayrÀn (823)
İkinci mısrada, Mecnûn babası, Şâhidî’de hayret içerisinde hayran kalırken;
Kadîmî’de sadece hayran olmayıp ayrıca ağlamaktadır.
Şâhidî:
Atası çün niyÀzın eyledi gÿş
Iãırdı barmaàın vü oldı òÀmÿş (1552)
Kadîmî
Atası çün nidÀsın eyledi gÿş
Iãırdı barmaàın vü oldı bì-hÿş (856)
Mecnûn’un babası, Şâhidî’de, Mecnûn’un duasını duyunca parmağını ısırır ve
susar. Kadîmî’de ise Mecnûn’un nidasını, Allah’a nasıl seslendiğini duyunca parmağını
ısırıp kendinden geçer. Yani Mecnûn’un babası, Şâhidî’de parmağını çaresizlikten
ısırırken Kadîmî’de şaşkınlıktan, hayretten ısırmıştır.
Ayrıca Kadîmî, Şâhidî’deki 1536. 1549. beyitlerin anlamlarını yaptığı değişiklikler
ile değiştirmiştir:
Şâhidî:
RehÀ idüp2 dili bend-i hevÀdan
Beni ÀzÀde eyle bu belÀdan (1536)

1
2

1518. úaldı úıldı
1536. idüp: idüb
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Kadîmî:
RehÀ eyle dili bend-i hevÀdan
Bini ÀzÀd eyle bu belÀdan (840)
Babasının Mecnûn’a Kâbe’de nasıl dua edeceğini söylediği bu beyitte, Şâhidî’de
“idüp” zarffiili çerçevesinde babasına göre, Mecnûn’un bu beladan azat olması aşk
bendinden kurtulması ile mümkündür. Kadîmî’de, babası Mecnûn’un aşk bendinden
kurtulmasını ve bu beladan azat olmasını istemektedir. Yani birinci mısra, Şâhidî’de
ikinci mısradaki temenninin yerine gelmesinin şartı iken; Kadîmî’de ikinci mısradan
ayrı bir temennidir.
Kadîmî, Şâhidî’deki 1549. beyitte birkaç kelime değişikliğinin yanı sıra hem fiili
hem de fiilin zamanını değiştirmiştir ve böylece beyit, anlamsal olarak dönüştürmüştür:
Şâhidî:
áam-ı èışúı virür çün dil-fürÿzum
áamınsuz olmasun hìç Àb u rÿzum (1549)
Kadîmî:
áam-ı èaşú oldı çünki dil-fürÿzum
áamınsuz olmasun hìç Àb u rÿzum (853)
Mecnûn, Şâhidî’de gönlü aydınlatanın (sevgilisinin) aşkın gamını verdiğini söyler
ve onun gamı olmadan yaşamak istemez. Kadîmî’de Mecnûn, aşk gamının gönlünü
aydınlatan olduğunu, bu yüzden hayatının onsuz olmamasını diler.
Kadîmî, Şâhidî’deki 1556. beyitin birinci mısraındaki zarffiili çekimli fiil olarak
kullanmıştır; ancak bu durum beyitin manasında bir değişikliğe neden olmamıştır:
Şâhidî:
ÓikÀyet eyleyüp1 úavmine rÀzın
Didi oàlınuñ anlara niyÀzın (1556)

1

1556. eyleyüp: eyleyüb
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Kadîmî:
ÓikÀyet eyledi úavmine rÀzın
Didi oàlınuñ anlara niyÀzın (860)
Şâhidî’de daha sonra, 1562-1604 beyitleri arasında “Úaãd Kerden-i Úabìle-i LeylÀ
Be-HelÀk ve Òaber YÀften-i Peder-i Mecnÿn” başlığı ile Leylâ’nın kabilesinden
Şahne’nin Mecnûn’u öldürmeye kastetmesi, bunu Âmirîler’den birinin duyması ve gelip
Mecnûn’un babasına anlatması, bunun üzerine babasının Mecnûn’u arayıp onu bir
mağarada bulması olayı anlatılır. Bu olay Kadîmî’de “YÀften-i Úabìle-i Mecnÿn VeyRÀ Der-MaàÀrÀ” başlığı altında 866-908 beyitleri arasında ele alınır.
Bu olayın sonrasında Şâhidî’de “Şièr ÒˇÀnden-i Mecnÿn ” başlığı ile 1605-1609
beyitleri arasında bir gazel yer alır. Bu gazel Kadîmî’de 909-913 beyitleri arasında,
“Şi’r-i Mecnÿn” başlığı altındadır. Kadîmî, Şâhidî’nin beyit sırasında değişiklik yapar.
Şâhidî’de 1606, 1607 şeklinde olan beyitler Kadîmî’de sırasıyla 911. ve 910. beyitlerdir.
Şâhidî’nin 1610-1619, 1620-1656 beyitleri arasında sırasıyla “Meånevì”, “EnderPend DÀden-i Peder-i Mecnÿn Be-Mecnÿn” başlıkları ile anlattığı kısımları Kadîmî
914-956 beyitleri arasında “Pend-i Peder-i Mecnÿn” şeklinde tek başlık altında
toplamıştır. Ayrıca Şâhidî’deki 1643. beyiti almamıştır.
Babasının nasihatlerine karşılık Mecnûn’un vermiş olduğu cevabı içeren bölüm,
Şâhidî’de 1657-1691 beyitleri arasında “CevÀb DÀden-i Mecnÿn Pederiyeş” başlığı ile
verilirken Kadimî’de “CevÀb-ı Mecnÿn Be-Pedereş” başlığı altında 960-991 beyitleri
arasında yer alır. Kadîmî, Şâhidî’deki 1666, 1673, 1675. beyitleri almamıştır. Kadîmî
bunun yanı sıra almış olduğu 1668. beyitin zamanında, anlamda bir dönüşüme yol
açmayacak bir değişiklik yapmıştır:
Şâhidî:
Úara baòtumla1 gitdi èaúl rÀyı2
Yumaàıla kim aàartur úarayı (1668)
Kadîmî
Úara baòtumla gitdi èaúl rÀyı
Yumaàile kim aàarda úarayı (970)
1
2

1668. baòtumla: baòtımla
1668. èaúl rÀyı: èaúl-ı rÀyı
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Mecnûn’un koyun postuna bürünüp bir çobanın sürüsü ile Leylâ’nın yaşadığı yere
gitmesi, orada kendinden geçip bayılması ve çoban tarafından tekrar çöle bırakılması
hadisesi Şâhidî’de “Ender-ÓÀlÀt-ı Mecnÿn” başlığı altında 1692-1753 beyitleri arasında
anlatılır. Kadîmî’de ise 992-1051 beyitleri arasında, “Der-Áverden-i Mecnÿn Òod-RÀ
Be-äıfat-ı Gÿsfend” başlığı ile ele alınır. Kadîmî, Şâhidî’deki 1712. ve 1740. beyitleri
almaz. Bunun yanı sıra 1698. ve 1741. beyitlerin manalarını fiillerin zamanında yaptığı
değişiklik ile dönüştürür:
Şâhidî:
Meger kim olmayup1 hicrine òursend
DiyÀr-ı yÀre olur Àrzÿmend (1698)
Kadîmî
Meger kim olmayup hecrine òursend
DiyÀr-ı yÀre olup Àrzÿmend (998)
Mecnûn, Şâhidî’de Leylâ’nın ayrılığına kanaat etmeyip onun yaşadığı yere gitmek
ister; Kadîmî’de ise Leylâ’nın yaşadığı yere gitmek istediğinden dolayı onun ayrılığıyla
yetinmez.
Şâhidî:
Anı çün maóv úıldı lÀéubÀlì
İderler óÀøır olanlar suéÀli (1741)
Kadîmî:
Anı çün maóv úıldı lÀubÀlì
Úıluben óÀøır olanlar suéÀli (1039)
Şâhidî’de “iderler” fiili ile beytin manası kendi içinde biterken; Kadîmî’de fiilin
değiştirilmesi ,“úıluben” zarffiilinin kullanılması ile beytin anlamı kendinden sonraki
beyitle birleştirilmektedir.

1

1698. olmayup: olmayub
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Şâhidî’deki 1747. beyitte de beyitin anlamını dönüştürmeyen zamansal bir
değişiklik yapmıştır:
Şâhidî:
Ayıtdı bÀb-ı èışú olalı meftÿó
Ben aña cism oldum ol baña rÿó (1747)
Kadîmî:
Eyitdi bÀb-ı èaşú olalı meftÿó
Ben aña cism olurum ol baña rÿó (1045)
Bir girizgâh mahiyetinde olup şairin kendi kendine konuştuğu bölüm Şâhidî’de
1754-1768 beyitleri arasında olup “Maùlaè-ı DÀstÀn” başlığı altındadır. Bu bölüm
Kadimî’de “Meånevì be-MünÀsib-i ÓÀl” başlığı ile 1052-1066 beyitleri arasındadır.
Kadîmî, Şâhidî’deki 1760. beyitte fiilin zamanında yaptığı değişiklik ile söz konusu
beyitin manasını değiştirmiştir:
Şâhidî:
Sözüñ luùfından1 alup23 zühre Àyìn4
Ala nergis eline cÀm-ı zerrìn (1760)
Kadîmî:
Sözüñ luùfından ala zühre Àyìn
Eline ala nergis cÀm-ı zerrìn (1058)
Bu beyitte birinci mısra, Şâhidî’de ikinci mısrada anlatılanın yerine gelmesinin şartı
iken; Kadîmî’de birinci ve ikinci mısra kendi içlerinde, birbirlerinden bağımsız başka
anlamlar taşımaktadır.
Ayrıca Kadîmî bu kısımda, Şâhidî’nin, mahlasını andığı 1767. beyiti almayıp
yerine kendi mahlasını koyduğu bir beyit yazar:

1

1760. luùfından: luùfuñdan
1760. alup: alub
3
1760. alup: olub
4
1760. zühre Àyìn: zehr-Àyìn
2
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Şâhidî:
Çü mihr-i dil-rubÀnuñ vÀcidisin
Degül şÀhid sözüñ kim ŞÀhidìsin (1767)
Kadîmî:
Didüñ çün kendüñe maólaã Úadìmì
Söze gel yÀd idüp nÀm-ı úadìmì (1065)
Ayrıca Kadîmî, Şâhidî’deki 1758. beyitin birinci mısraı ile 1762. beyiti anlamsal
olarak değiştirmiştir:
Şâhidî:
Kéişidüp1 pÀre ide cÀmesin2 gül
Düşe nÀr-ı hevÀya cÀn-ı bülbül (1758)
Kadîmî:
Açıla bu hevÀdan sÿsen ü gül
Düşe nÀr-ı hevÀya cÀn-ı bülbül (1056)
Şâhidî:
O óayretden gidüp gülşende hÿşı
Egüp3 boynın benefşe ùuta gÿşı (1762)
Kadîmî:
O óayretden idüp gülşende hÿşì
Egüp boynın benefşe ùuta gÿşı (1060)
Şâhidî’de menekşenin aklı hayretten giderken; Kadîmî’de menekşe o hayret ile
birlikte aklını başına toplamaktadır. Böylece ikinci mısrada, Şâhidî’de menekşenin
boynunu büküp kulak vermesi kendinden geçmenin bir sonucu iken; Kadîmî’de
akıllanan menekşe saygı icabı boynunu büküp kulak kesilmektedir.

1

1758. kéişidüp: kéişidüb
1758. cÀmesin: cÀme sen
3
1762. egüp: egüb
2
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Leylâ’nın bu aşktaki hâlinin anlatıldığı bölüm Şâhidî’de 1769-1820 beyitleri
arasında “äıfat-ı CemÀl-i LeylÀ ve AóvÀl-i ß Ki Çün Bÿd ” başlığı altında iken;
Kadîmî’de “Meyl Kerden-i LeylÀ Be-Mecnÿn” başlığı ile 1067-1113 beyitleri
arasındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 1780, 1790, 1791, 1802, 1809. beyitleri almamıştır.
Bunun yanı sıra almış olduğu beyitlerden 1781. beyitin mısralarının yerini
değiştirmiştir:
Şâhidî:
SüvÀr olmaàa çeşm-i kÀrgÀhı
Yere siór ile indirmişdi mÀhı (1781)
Kadîmî:
Yire siór ile indirmişdi mÀhı
SüvÀr olmaàa çeşmi kÀrgÀhı (1078)
Bununla beraber Kadîmî, Şâhidî’deki 1793. beyitte manayı dönüştürmeyecek
şekilde bir zaman değişikliğe gitmiştir:
Şâhidî:
Úalupdur perdelerde rÀh-beste1
Olupdur perde bigi dil-şikeste (1793)
Kadîmî:
Úalupdı perdelerde rÀh-beste
Olupdı perde bigi dil-şikeste (1088)
Bu bölümün hemen ardından Şâhidî’de 1821-1825 beyitleri arasında “Şièr
ÒˇÀnden-i LeylÀ” başlığı ile Leylâ’nın dilinden bir gazel yazılır. Bu gazel Kadîmî’de
“Şièr-i LeylÀ” başlığı ile 1114-1118 beyitleri arasında yer alır.
Gazelin devamında Şâhidî 1826-1838 beyitleri arasında “Meånevì” başlığı ile
konuya kaldığı yerden devam eder. Bu kısım, Kadîmî’de de “Meånevì” başlığı altında,
1119-1128 beyitleri arasındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 1831, 1832, 1834. beyitleri
almamıştır.

1

1793. rÀh-beste: rÀh-ı beste
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Şâhidî’nin 1839-1892, 1893-1910, 1911-1942 beyitleri arasında, sırasıyla “äıfat-ı
Rÿz-ı Reften-i LeylÀ Be-TemÀşÀ-ı NaòlistÀn”, “äıfat-ı NaòlistÀn”, “ZÀrì Kerden-i LeylÀ
Der-FirÀú-ı Mecnÿn-ı Meftÿn” başlıkları altında işlediği, Leylâ’nın yanında kızlarla
gezintiye çıkması, orada ağlayıp inlemesi hadiselerini, Kadîmî 1129-1220 beyitleri
arasında “äıfat-ı BehÀr-ı èAşú”

şeklinde tek başlık altında ele almıştır; fakat

Kadîmî’nin eserinin tek nüshasında 1220. beyitten sonra eksik varaklar söz konusudur.
Dolayısıyla 1129-1220 arasındaki beyitler Şâhidî’deki 1839-1937 arasındaki beyitlerdir
ve Şâhidî’deki 1938-1942 arasındaki beyitler ile 1943-1947 arasında “Şièr ÒˇÀnden-i
LeylÀ Be-MünÀsib-i ÓÀl-i Òod” başlığı altındaki gazel, “Meånevì” başlığı altındaki
1948-1950 arasındaki beyitler, “BÀz Şoden Semen-RÀ Be-ÒÀne-i NaòlistÀn” başlığı ile
verilen ve gezinti sonrası Leylâ’nın eve dönmesinin, onunla gezintiye giden kızlardan
birinin durumu annesine hikâye etmesinin anlatıldığı 1951-1965 arasındaki beyitler ve
“Maùlaè-ı DÀstÀn ve ÁşnÀ Şoden-i Nevfel Be-Mecnÿn” başlığı altında, avlanmaya çıkan
Nevfel’in dağda Mecnûn’a rast gelmesinin anlatıldığı, 1966-1988 arasındaki beyitlerden
1966-1987 arasındakiler yoktur. Bunun haricinde Kadîmî, Şâhidî’deki 1839-1892
arasındaki beyitlerden 1866, 1869, 1870, 1878, 1882, 1886. beyitleri almamıştır.
Şâhidî’deki 1841. beyitte manada bir değişime sebep olmayan bir dönüştürüm
yapmıştır:
Şâhidî:
GülistÀn zeyn idi berg ü1 nevÀdan
Úılurdı nÀle bülbül mÀcerÀdan (1841)
Kadîmî:
GülistÀn zeyn olup berg ü nevÀdan
Úılurdı nÀle bülbül mÀ-cerÀdan (1134)
Şâhidî’deki 1844. beyitin birinci ve ikinci mısraını, 1874. beyitin de birinci
mısraını büyük oranda değiştirmiştir:
Şâhidî:
Saçardı lÀle evrÀúına şekermen
Ki yaza dilde ùÀà-ı èışúdan òırmen (1844)

1

1841. berg ü: berk-i
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Kadîmî:
Saçardı lÀle evrÀúına şengerf
Ki yaza dÀà-ı dilden èaşúdan óarf (1134)
Şâhidî:
Kilk-i Leylì ruòı bigi èiõÀrı
Serìr-i óüsnüñ oldı tÀc-dÀrı (1874)
Kadîmî:
Ruò-ı Leylì bigi güller èiõÀrı
Serìr-i çemenüñ oldı tÀc-dÀrı (1161)
Kadîmî, Şâhidî’deki 1893-1910 arasındaki kısımdan da 1898. beyiti almamıştır.
1900. beyitin de fiilinin zamanında bir değişiklik yapmıştır:
Şâhidî:
ÒırÀmÀn seyr idüp1 kebk-i derìler2
KenÀr-ı cÿya irişdi perìler (1900)
Kadîmî
ÒırÀmÀn seyr idüp kebk-i derìler
KenÀr-ı cÿya irmişdi perìler (1183)
Mecnûn’un bir şiir okumasının, Nevfel’in Mecnûn’un bu şiirini duymasının ve
yanındakilerden onun kim olduğunu sorup öğrenmesinin anlatıldığı bölümler Şâhidî’de
1989-1993, 1994-2007 beyitleri arasında sırasıyla “Şièr ÒˇÀnden-i Mecnÿn”, “Meånevì”
başlıkları altında yer alır. Kadîmî’de ise 1222-1226, 1227-1240 beyitleri arasında,
sırasıyla “Şièr-i Mecnÿn”, “YÀften-i Nevfel Mecnÿn-RÀ Der-Kÿh” başlıkları altında ele
alınır. Kadîmî, Şâhidî’deki 1995. beyitteki çekimli fiili zarffiil şeklinde kullanmış ve
böylece beyiti anlamsal olarak dönüştürmüştür:

1
2

1900. idüp: idüb
1900. kebk-i derìler: kebk diriler
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Şâhidî:
Úalur óayretde görüp1 óÀlin anuñ
ÒavÀãından ãorar aóvÀlin anuñ (1995)
Kadîmî:
Úalup óayretde görüp óÀlin anuñ
ÒavÀããından ãorar aóvÀlin anuñ (1228)
Mecnûn’u gören ve onun şiirini duyan Nevfel’in o anki hâlini anlatan bu beyitte,
Şâhidî’de birinci ve ikinci mısralar, birbirlerinden bağımsız, kendi içlerinde kendi
anlamlarını taşırken; Kadîmî’de “úalur” fiili “úalup” şeklinde zarffiil olarak kullanılınca
birinci mısra, ikinci mısrada ifade edilenin ortaya çıkma sebebi olmuştur.
Nevfel’in, Mecnûn’a aşk ve âşıklık hakkında bir takım sorular sorduğu,
Mecnûn’un da cevap verdiği ve Nevfel’in aldığı cevaplardan memnun olup onu
sevdiğine kavuşturmak için ahd ettiğinin anlatıldığı bölüm, Şâhidî’de “MükÀleme
Kerden-i Nevfel BÀ-Mecnÿn” başlığı ile 2008-2086 beyitleri arasındadır. Kadîmî’de ise
1241-1314 beyitleri arasında yer alan bu kısım, “SuéÀl ve CevÀb-ı Nevfel BÀ-Mecnÿn”
ile verilir. Kadîmî, Şâhidî’deki 2015, 2019, 2021, 2056, 2057. beyitleri almaz. Ayrıca
Kadîmî, Şâhidî’deki 2084. beyitin ikinci mısraının kafiyesi üzerinden söz konusu mısraı
anlamsal olarak değiştirmiştir:
Şâhidî:
èArab resmince ãarındı èimÀme
Oturup2 èayşa meşàÿl oldı cÀme (2084)
Kadîmî:
èArab resmince ãarındı èimÀme
Oturdı èayşa ol dem giydi cÀme (1312)
Kadîmî, Şâhidî’nin yönelme hâl eki ile kullandığı, kadeh manasındaki “cÀm”
kelimesini, elbise anlamındaki “cÀme” kelimesi anlamında kullanmış ve böylece hem

1
2

1995. görüp: görüb
2084. oturup: oturub
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mısraın anlamını değiştirmiş hem de kafiyesiz olan bir beyiti kafiyeli bir duruma
getirmiştir.
Şâhidî’nin 2087-2093, 2094-2105 beyitleri arasında, sırasıyla

“Şièr ÒˇÀnden-i

Mecnÿn”, “Meånevì” şeklinde iki başlık altında ele aldığı ve Mecnûn’un, Nevfel ile
beraber gitmesini anlattığı kısımları Kadîmî “Şièr-i Mecnÿn ve Reften-i ß BÀ-Nevfel”
şeklinde bir başlık altında, 1315-1331 beyitleri arasında işlemiştir. Bunu yaparken de
Şâhidî’deki gazelin 2089, 2090, 2091. beyitleri almamış ve almış olduğu dört beyite
(2087, 2088, 2092, 2093 )ilaveten eserinde 1317. beyit olmak üzere bir beyit de kendi
yazmıştır.
Ahdini yerine getirmekte geciken Nevfel’e karşı Mecnûn’un etmiş olduğu sitemleri
içeren bölüm, Şâhidî’de 2106-2123 beyitleri arasında “Şikâyet Kerden-i Mecnÿn BeNevfel Ez-CüdÀyì” başlığı altında iken; Kadîmî’de “YÀd Kerden-i Mecnÿn LeylÀ-RÀ”
başlığı ile 1332-1349 beyitleri arasındadır.
Şâhidî’de “PeyàÀm FisitÀden-i Nevfel Be-Peder-i LeylÀ Be-ÒˇÀstÀrì-i LeylÀ”
başlığı ile Nevfel’in, Leylâ’yı Mecnûn’a istemek için bir elçi gönderdiğinin ve
Leylâ’nın babasının elçiye cevap verişinin anlatıldığı bölüm, 2124-2195 beyitleri
arasındadır. Bu bölüm Kadîmî’de 1350-1383 ile 1384-1419 beyitleri arasındadır ve
sırasıyla “ÚÀãid FiristÀden-i Nevfel Be-Peder-i LeylÀ”, “CevÀb-ı Peder-i LeylÀ BeÚÀãid” başlıkları altındadır. Yani Kadimî, Şâhidî’nin bir başlık altında anlattığı olayları
iki başlık altında vermeyi tercih etmiştir. Ayrıca Kadîmî, Şâhidî’deki 2161, 2166.
beyitleri almadığı gibi 2140. beyitin de hem mısralarının yerini değiştirmiş hem Farsça
bir terkibin Arapçasını, bir kelime değişikliği ile söylemiş ve böylece terkibin anlamını
değiştirmiştir:
Şâhidî:
Ferìd-i èaãr olanların biridür
CemÀli1 òÿb nesli2 èÁmirìdür (2140)
Kadîmî:
CemÀli òÿb u nesli èÁmirìdür
Ferìdü’d-dehr olanlaruñ biridür (1366)

1
2

2140. cemÀli: cemÀl-i
2140. nesli nesl-i
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Elçi’nin

Mecnûn’un

övgüsünde

sarf

ettiği

bu

sözde

Şâhidî’de

“onun

asrında(zamanında) tek” olduğunu belirtilirken; Kadîmî’de “onun bu dünyada tek”
olduğunu dile getirilmiştir.
Ayrıca Kadîmî, Şâhidî’deki 2183. beyitteki çekimli bir fiili zarffiil olarak kullanmış
ve bu durum beyitin manasında herhangi bir değişiklik yapmamıştır:
Şâhidî:
Arada1 rÿşen olup2 ãuret-i rezm
HemÀn-dem itdi leşker cemèine èazm (2183)
Kadîmî:
Arada rÿşen oldı ãuret-i rezm
HemÀn-dem itdi leşker cemèine èazm (1407)
“äıfat-ı Rÿz ve MeãÀf Kerden-i Nevfel Be-Úabìle-i LeylÀ ve Ôafer YÀften-i ß”
başlığı altında 2196-2298 beyitleri arasında Şâhidî’de Nevfel’in, Leylâ’nın kabilesi ile
yaptığı savaş ve galip gelişi anlatılır. Bu olay Kadîmî’de “ÁàÀz-ı Ceng-i Nevfel BÀPeder-i LeylÀ” başlığı ile 1420-1471 beyitleri arasında yer alır; fakat Kadîmî’nin
eserinde bu kısmın devamında eksik varak ya da varaklardan söz etmek mümkündür.
Kadîmî’de bu bölümde yer alan beyitler Şâhidî’deki 2196-2250 arasındaki beyitlerdir.
Kadîmî, Şâhidî’deki 2202. beyitin anlamını değiştirmiştir:
Şâhidî:
Nefìr ü kÿs üninden3 dutardı yer
Úarışdı birbirine iki leşker (2202)
Kadîmî:
Nefìr ü kÿs üninden ditreyüp yer
Úarışdı birbirine iki leşker

1

2183. arada: irÀde
2183. olup: olub
3
2202. üninden: öninden
2
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Şâhidî’de nefir ve kus seslerinden yer kendinden geçer ve iki ordu birbirine karışır.
Kadîmî bu beyitte “ditreyüp” zarffiilini kullanarak sanki iki taraf askerlerinin birbirine
karışma sebebi olarak nefir ve kus seslerinden yerin titremesini göstermek istemektedir.
Kadîmî, Şâhidî’deki 2224, 2232, 2233. beyitleri almadığı gibi 2225. beyitin de
mısralarının yerlerini değiştirmiştir:
Şâhidî:
Erenler oldıàıçün ser-berìde
Zemìn olmış idi dÀmen derìde (2224)
Kadîmî:
Zemìn olmış idi dÀmen-derìde
İrenler………………………1 (1448)
Bununla beraber Kadîmî, Şâhidî’deki 2234. beyitin ikinci mısraını tamamen
değiştirmiştir:
Şâhidî:
Buña ger dest-res vireydi taúdìr
Siper dÀrÀtına urırdı şemşìr (2234)
Kadîmî:
Buña ger dest-res vireydi taúdìr
Ururdı Nevfelüñ òalúına şemşìr (1455)
Şâhidî’de 2251-2298 beyitleri arasındaki kısımda Nevfel’in savaş esnasındaki
kahramanlıkları, yenileceğini anlayan Sanem halkının Leylâ’nın başını kesip Nevfel’e
yollamayı düşünmesi, Leylâ’nın bunu duyup gizlice Mecnûn’a haber göndermesi,
bunun üzerine Mecnûn’un gidip savaşı bırakması için Nevfel’e yalvarması ve Nevfel’in
onun hâline üzülüp ağlaması anlatılır. Bu olayın devamında Şâhidî’de 2299-2340
beyitleri arasında “MihmÀn ÒˇÀnden-i Mecnÿn MuràÀn-RÀ Be-ÒÀne-i Çeşm TÀ
MerdümÀn-ı Fitne-Engìz-RÀ Ez-ÒÀne Bìrÿn Konend” başlığı altında Mecnûn’un, savaş
sonrasında meydanda dolaşırken perişan bir hâlde yere yığılması, leşleri yiyen

1

1448. İkinci mısradaki noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
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kargalardan birinin onu da ölü sanması ve gözünü oymaya yeltenmesi, Mecnûn’un
ağlayıp feryat etmesini duyan birinin yanına gelip onu uyandırması, Mecnûn’un ondan
kendisini öldürmesini istemesi, adamın ise onu teselli etmeye çalışması ve bunun
üzerine Mecnûn’un o adamı bırakıp gitmesi anlatılır. Daha sonra 2341-2383 beyitleri
arasında “Ender-Òarìden-i Mecnÿn Áhÿ-RÀ Ez-äayyÀd” başlığı ile Mecnûn’un avcının
elinden ahuları kurtarması hikâyesi gelir. 2395-2443 beyitleri arasında “äıfat-ı Şeb”
başlığı ile bir gece tasviri ve o gecede Mecnûn’un hâli anlatılır. Bu kısmın ardından
“äıfat-ı Rÿz ve Resìden-i Mecnÿn Be-Rìz-i Dıraòt ve MükÀleme Kerden-i Be-ZÀà”
başlığı ile 2395-2443 beyitleri arasında Mecnûn’un karga ile konuşması hikâyesi gelir.
Daha sonra “Borden-i Pìre-Zen Mecnÿn Ender-ÒargÀh-ı LeylÀ Be-Ùarìú-i Esìr” başlığı
altında 2444-2504 beyitleri arasında Mecnûn’un Leylâ’nın diyarına gitmesi anlatılır.
Mecnûn, Leylâ’nın yaşadığı yere yaklaştığında yaşlı bir kadın ile boynundan bağlanmış
bir ihtiyar erkek görür. Kadının onu bağından tutup sürüklediğini görünce bunun
sebebini sorar. Kadın bunun bir hile olduğunu, geçinmek için onu esir gibi yaparak kapı
kapı dolaşıp dilendiğini anlatır. Bunun üzerine Mecnûn kadından onun yerine kendini
esir olarak dolaştırmasını ister ve ne kazanılırsa hepsinin kadına ait olacağını söyler.
Kadın bunu duyunca razı olur ve Mecnûn’u, boynunda iple dolaştırmaya başlar.
Mecnûn bu hâlde ev ev gezer. Leylâ’nın evine varınca raks edip Leylâ’nın ismini
haykırır. Bunun üzerine her taraftan başına taş yer; fakat aldırmayıp Leylâ’ya hitaben
hâlini arz eder ve bir gazel okur. Bu gazel “Şièr ÒˇÀnden-i Mecnÿn Be-Rìz-i ÒargÀh-ı
LeylÀ” başlığı ile 205-2510 beyitleri arasındadır. Bütün bu olaylar, eksik olduğunu
tahmin ettiğimiz varaklardan dolayı Kadîmî’de yoktur. Şâhidî’de 2511-2517 beyitleri
arasında “Meånevì” başlığı altında Mecnÿn’un, Mecnûn’un gazeli okumasının ardından
tekrar dağa dönmesi anlatılır. Bu kısım Kadîmî’de 1472-1477 beyitleri arasındadır.
Kadîmî, Şâhidî’deki 2515. beyiti almamış ve 2512. beyitin de ikinci mısraını tamamen
değiştirmiştir:
Şâhidî:
áamuñ kÿhında bulmışdı şükÿhı
Götürüp1 kÿh derdi dutdı kÿhı (2515)
Kadîmî:
áamuñ kÿhında bulmışdı şükÿhı
Yine feryÀd idüp ùutdı kÿhı (1473)

1

2515. götürüp: götürüb
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Şâhidî’de “”äıfat-ı Rÿz ve Ámeden-i LeylÀ Be-ÒargÀh-ı İbn-i SelÀm Şevher-i
LeylÀ” başlığı ile 2518-2606 beyitleri arasında Leylâ’nın İbn-i Selam ile evlenmesi
hadisesi anlatılır. Bu olay Kadîmî’de 1478-1563 beyitleri arasında “DÀden-i LeylÀ-RÀ
Be-İbn-i SelÀm” başlığı altındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 2546, 2604. beyitleri
almamıştır. Almış olduğu beyitlerden 2525 ve 2587. beyitlerin de ikinci mısralarını
değiştirmiştir:
Şâhidî:
Pes ol àavvÀã-ı deryÀé-ı meèÀnì
Bu resme itdi sözde dür-feşÀnì1 (2525)
Kadîmî:
Pes ol àavvÀã-ı deryÀ-yı meèÀnì
İşit ne resme itmiş zindegÀnì (1485)
Bu beyitte, Şâhidî’de şairin kendine seslenişi ile hikâyeye bir giriş söz konusu iken;
Kadîmî’de ikinci mısraın bu şekilde değiştirilmesi ile Mecnûn kastedilmiştir.
Şâhidî:
Dirüp etbÀèını oldı revÀne
Ùaranup2 ùaúıla ol òusrevÀne (2587)
Kadîmî:
Dirüp etbÀèını oldı revÀne
Ùutup rÀhı yüridi òusrevÀne (1545)
Düğün hazırlığını anlatan bu beyitte, İbn-i Selâm, Şâhidî’de bir padişah gibi giyinip
kuşanırken; Kadîmî’de bir padişahın ihtişam ile yol alışı gibi yürür. Yani daha
öncesindeki kelimelerde yapılan değişikliklerle “òusrevÀne” kelimesi, iki şairde
birbirinden farklı benzetmeler için kullanılmıştır.

1
2

2525. dür-feşÀnì: dürr-feşÀnı
2587. ùaranup: ùaranub
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Kadîmî, Şâhidî’deki 2585. beyitte anlam bakımından birbirine bağlı olan birinci ve
ikinci mısraları, “bulup” zarffiili yerine “bulur” çekimli fiilini kullanarak mana
itibariyle birbirinden bağımsız kılmıştır:
Şâhidî:
BeşÀretler bulup1 bu òoş òaberden
Virür elçiye müjde sìm ü zerden (2585)
Kadîmî:
BeşÀretler bulur bu òoş òaberden
Virür elçiye müjde sìm ü zerden (1543)
İbn-i Selâm ile Leylâ’nın düğün gecesinin anlatıldığı kısım, Şâhidî’de 2607-2622
beyitleri arasında “äıfat-ı Şeb-i èArÿsì-i LeylÀ” başlığı altında iken;

Kadîmî’de

“Reften-i LeylÀ Be-ÒÀne-i İbn-i SelÀm” başlığı ile 1564-1579 beyitleri arasında yer alır.
Şâhidî’de “äıfat-ı Şeb2” başlığı ile 2623-2663 beyitleri arasında, zifaf gecesinde,
Leylâ’nın hançer çekip İbn-i Selâm’a kendisine dokunmamasını, aksi takdirde hem onu
hem kendini öldüreceğini söylemesi, bunun üzerine de İbn-i Selâm’ın onun bir
başkasını sevdiğini anlayıp kendisine asla dokunmayacağına dair söz vermesi olayı
anlatılır. Bu olay Kadîmî’de “èAdem-i İlùifÀt-ı LeylÀ Be-İbn-i SelÀm” başlığı altında
1580-1620 beyitleri arasındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 2634. beyitin birinci mısraını
anlamsal olarak tamamen değiştirmiştir:
Şâhidî:
Zer-i tÀrıdı tÀb-ı zülf-i çìni
Leb-i laèli SüleymÀn’uñ nigìni (2634)
Kadîmî:
Zirih-i DÀvÿd-tÀb zülfi çìni
Leb-i laèli SüleymÀnuñ nigìni (1591)

1

2585. bulup: bulub
Kitapta büyük ihtimalle yanlışlıkla “Òaber YÀften-i Mecnÿn Ez-Şevher Kerden-i LeylÀ” başlığı
yazılmış. Dipnotta ise “äıfat-i Şeb” başlığı yer almaktadır.
2
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Mecnûn’un, Leylâ’nın evlendiğini duymasının anlatıldığı kısım, Şâhidî’de 26642722 beyitleri arasında “Ender-ŞikÀyet Kerden-i Mecnÿn Be-BÀd Ez-Şevher Kerden-i
LeylÀ” başlığı altında işlenirken; Kadîmî’de “Şenìden-i Mecnÿn AóvÀl-i LeylÀ-RÀ”
başlığı ile 1621-1677 beyitleri arasında yer alır. Kâdimî, Şâhidî’deki 2673. ve 2674.
beyitleri almadığı gibi 2706. beyitin birinci mısraında da anlamsal bir değişiklik
yapmıştır:
Şâhidî:
Düşüp şol deñlü dökdi ùaşa yaşı1
Ki laèlìn2 itdi anda úamu ùaşı3 (2706)
Kadîmî:
Düşüp şol deñlü dögdi ùaşa başın
Ki laèlìn itdi anda úamu ùaşın (1661)
Leylâ’nın evlendiğini duyan Mecnûn’un hâlini anlatan bu beyitte, Şâhidî’de oradaki
tüm taşları lal taşı gibi kıpkırmızı yapan Mecnûn’un gözlerinden akan yaş iken;
Kadîmî’de başını taşlara vuran Mecnûn’dan dökülen kanlardır.
Bu olayın devamında Şâhidî’de 2723-2782 beyitleri arasında4 Mecnûn’un Leylâ’ya
sitem etmesi anlatıldığı kısım, Kadîmî’de “Müteéellim Şoden-i Mecnÿn Ez-AhvÀl-i
LeylÀ” başlığı ile 1678-1735 beyitleri arasında ele alınır. Kadîmî, Şâhidî’deki 2764. ve
2771. beyitleri almamıştır.
Babasının Mecnûn’u görmeye gitmesi, onu arayıp bulması Şâhidî’de “Reften-i
Peder-i Mecnÿn Be-Dìden-i Mecnÿn ve Naãìóat Kerden” başlığı altında 2783-2829
beyitleri arasında, Kadîmî’de ise “YÀften-i Peder-i Mecnÿn Mecnÿn-RÀ Der-Kÿh ve BìHÿşì-i Mecnÿn” başlığı ile 1736-1782 beyitleri arasındadır.
Şâhidî daha sonrasında 2830-2872 beyitleri arasında “Naãìóat Kerden-i Peder-i
Mecnÿn Mecnÿn-RÀ” başlığı ile babasının Mecnûn’a bu hâle bir son vermesi yolundaki
nasihatlerini dile getirir. Bu kısım Kadîmî’de “Pend-i Peder-i Mecnÿn” başlığı ile 17831823 arasındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 2850. ve 2851. beyitleri almamıştır. Burada
1

2706. yaşı: yaş
2706. laèlìn: laèlin
3
2706. ùaşı: ùaş
4
Kitapta “Reften-i Peder-i Mecnÿn Be-Dìden-i Mecnÿn-RÀ ve Naãìóat Kerden” başlığı yer almaktadır;
fakat bölümda anlatılanlar ile bu başlık birbirine uymamaktadır. Ayrıca bu başlık bir sonraki bölümün
başlığı olarak tekrar karşımıza çıkmaktadır. Dipnotta ise “Mecnûn’un Babasına Leylâ’dan Şikâyetçi
Olması” şeklinde bir tercüme yer almakta ve bu da uymamaktadır.
2
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Kadîmî, Şâhidî’deki 2860. beyitte yaptığı bir değişiklik ile beyitin manasını
dönüştürmüştür:
Şâhidî:
Ben ol dem1 gitmelü ey dil-peõìrüm2
Ayaúdan düşmeden ol dest-gìrüm3 (2860)
Kadîmî:
Ben ol dem gitmelü ey dil-peõìrüm
Ayaúdan düşmişüm ey dest-gìrüm (1811)
Bu beyitte babası Mecnûn’a, Şâhidî’de elden ayaktan düşmeden elini tutmasını
söylerken; Kadîmî’de zaten elden, ayaktan düşmüştür ve ayağa kalkmak için
Mecnûn’un elini tutmasını istemektedir. Yani iki şairde Mecnûn’un babasının içinde
bulunduğu hâl başkadır.
Bu nasihatlere Mecnûn’un verdiği cevapları içeren kısım Şâhidî’de “CevÀb DÀden-i
Mecnÿn Be-Pedereş” başlığı ile 2873-2898 beyitleri arasındadır. Kadîmî’de ise 18241847 beyitleri arasında ve “CevÀb-ı Mecnÿn BÀ-Pedereş” başlığı altındadır. Kadîmî,
Şâhidî’deki 2888. ve 2898. beyitleri almamıştır. 2873. beyitin de ikinci mısraını
anlamsal olarak değiştirmiştir:
Şâhidî:
Didi ey mihri4 şemè-i dil-fürÿzum
ZülÀl-i úand-ı nuãóı5 Àb u rÿzum (2873)
Kadîmî:
Didi ey şemè-i cemè-i dil-fürÿzum
ZülÀl-i úand-Àb u hem-çü rÿzum (1824)

1

2860. ol dem: oldım
2860. peõìrüm: peõìrim
3
2860. dest-gìrüm: dest-gìrim
4
2873. mihri: mihr-i
5
2873. nuãóı: nuãó-ı
2
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Babasına hitaben söylediği bu sözlerde Mecnûn, Şâhidî’de “Ey sevgisi gönlümü
aydınlatan mum (olan), nasihatinin tatlı zülâli hayatım (olan)” şeklinde seslenirken;
Kadîmî’de “Ey gönlümü aydınlatan mumların bütünü (olan), tatlı sulu zülâlim ve
gündüzüm (olan)” demektedir.
Bunlarla beraber Kadîmî,

Şâhidî’deki 2896. beyitteki manada herhangi bir

değişikliğe yol açmayan şu değişiklikleri yapmıştır:
Şâhidî:
Didüñ kim merg1 úılup2 èömrümi3 pest
GirìbÀnuma urılmışdurur dest (2896)
Kadîmî:
Didüñ kim merg úıldı èömrümi pest
GirìbÀnuma uzatmışdurur dest (1846)
Daha sonra babasının Mecnûn’a veda etmesi ve bir süre sonra da ölmesi olayı
anlatılır. Bu olay Şâhidî’de 2899-2933 beyitleri arasında “VidÀè Kerden-i Peder-i
Mecnÿn Be-Mecnÿn ve Reften-i Be-MaúÀm-ı Òod VefÀt Kerden ” başlığı altında yer
alır. Kadîmî’de bu kısım “VefÀt-ı Peder-i Mecnÿn” başlığı ile 1848-1881 beyitleri
arasındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 2922. beyiti almamıştır.
Dünyanın faniliği ve aldatıcılığı hakkında şairin kendi kendine konuştuğu ve
Allah’a yalvardığı bölümler Şâhidî’de “Der-ÒiùÀb-ı Nefs-i Òod Gÿyed” ve “DerMünÀcÀt” başlıkları ile sırasıyla 2934-2956, 2957-2961 beyitleri arasında yer alır.
Kadîmî bu iki kısmı “Ender-Bì-VefÀéì-i DünyÀ” şeklinde bir başlık altında ve 18821908 beyitleri arasında işlemiştir. Ayrıca Şâhidî’deki 2951. beyiti almamıştır.
Mecnûn’un, babasının ölümünü duyup mezarına gitmesinin ve orada ağlamasının
anlatıldığı kısım, Şâhidî’de 2962-3023 beyitleri arasında “Òaber YÀften-i Mecnÿn EzVefÀt-i Pedereş ve ZÀrì Kerden” başlığı altında iken; Kadîmî’de “FirÀú-ı Mecnÿn BeGÿr-ı Pedereş” başlığı ile 1909-1965 beyitleri arasındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 2979,
3005, 3007, 3020, 3021. beyitleri almamış ve 2973. ile 3008. beyitlerin ikinci
mısralarını da anlamsal olarak değiştirmiştir:

1

2896. merg: merk
2896. úılup: úılub
3
2896. èömrümi: èömrimi
2
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Şâhidî:
Dirìà ü óasret ile başına òÀk
äaçup Àh ile itdi zehreler1 çÀk (2973)
Kadîmî
Dirìà ü óasret ile başına òÀk
äaçup Àh ile itdi zehresin çÀk (1920)
Mecnûn, Şâhidî’de feryadıyla başkalarının safrasını parçalarken; Kadîmî’de kendi
safrasını parçalamaktadır.
Şâhidî:
Cigerden gerçi olduñ sen ciger-òˇÀr
Ciger derdüñle olmasun ciger-òˇÀr (3008)
Kadîmî:
Cigerden gerçi sen olduñ ciger-òˇÀr
Ciger reddüñle olmasun ciger-òˇÀr (1952)
Babasının mezarı başında ona hitaben söylenen bu beyitin ikinci mısraında,
Şâhidî’de “derdiyle”; Kadîmî’de ise “reddiyle” yaşanması istenmeyen bir üzüntü vardır.
Kadîmî, Şâhidî’deki 2977. beyitte hem fiilleri hem de fiilerin zamanlarını
değiştirmiştir ve böylece betiyin anlamında bir dönüşüm meydana gelmiştir:
Şâhidî:
Gehì sürerdi düşüp laódine ber
Gehì òÀkin urdı tÀc-ı ber-efser (2977)
Kadîmî:
Gehì devşürdi düşüp úabrine ber
Gehì òÀkin iderdi başına efser (1924)

1

2973. zehreler: zühreler
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Bu beyitte Kadîmî, hem Şâhidî’deki birinci mısraı, değiştirdiği kelimeler ile
anlamsal olarak dönüştürmüş hem de ikinci mısraın kipini değiştirmiş ve Şâhidî’ye
nazaran mısraı daha Türkçe söylemiştir. Mecnûn, Şâhidî’de bazen babasının lahdine
sarılıp göğsünü sürer ve bazen de başına mezarın toprağını taç yapar; Kadîmî’de ise
bazen babasının kabrinin üstüne düşüp oradan yemişler derer ve bazen de toprağını
başına taç yapar.
Şâhidî’deki 2990. beyitte ise anlamda herhangi bir dönüşüme neden olmayacak bir
değişiklik yapmıştır:
Şâhidî:
Oàul1 derdinüñ atadur èilÀcı
Atasuz olıcaú acıymış acı (2990)
Kadîmî:
Oàul derdinüñ atadur èilÀcı
Atasuz olmaú acı imiş acı (1936)
Ayrıca Şâhidî’deki 3019. beyitin ikinci mısraını da tamamen değiştirmiştir:
Şâhidî:
Ol eùrÀfı yaşından itdi nemnÀk
äuladı yiri irdi Necd’e çÀlÀk(3019)
Kadîmî
Ol eùrÀfı yaşından itdi nemnÀk
İrişdi kÿh-ı Necde yine àamnÀk (1963)
Şâhidî, 3024-3086 beyitleri arasında “äıfat-ı BozurgvÀrì-i Mecnÿn BÀ-DedegÀn
Der-BeyÀbÀn” başlığı altında Mecnûn’un vahşi hayvanlarla beraber yaşamasını anlatır.
Bu bölüm Kadîmî’de “Üns Giriften-i Mecnÿn Der-Kÿh BÀ-Vuhÿş ve äuyÿd” başlığı ile
1966-1979 beyitleri arasındadır; fakat burada da Kadîmî’nin eserinde eksik varaklar söz
konusudur. Bu olay tamamen bitirilmeden Leylâ’nın Mecnûn’a mektup göndermesi
hadisesi gelmektedir. Kadîmî’deki 1966-1979 arasındaki beyitler, Şâhidî’de 3024-3037

1

2990. oàul: oàıl
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arasındaki beyitlerdir. Bu kısımda Kadîmî yine Şâhidî’deki beyit sırasını gözetmemiştir.
Şâhidî’de 3029. ve 3030. beyitler Kadîmî’de sırasıyla 1972. ve 1971. beyitlere denk
gelmektedir.
Şâhidî’de bu bölümün ardından sırasıyla “äıfat-ı Şeb-i MehtÀb ve NiyÀzeş Kerden-i
Mecnÿn (3087-3115)”, “ÒiùÀb Kerden-i Mecnÿn Be-Bedr-i Úamer (3116-3122)”,
“ÒiùÀb Kerden-i Mecnÿn Be-Zuòal (3123-3127)”, “ÒiùÀb Kerden-i Mecnÿn Be-Müşterì
(3128-3133)”, “ÒiùÀb Kerden-i Mecnÿn Be-èUùÀrid (3134-3138)”, “ÒiùÀb Kerden-i
Mecnÿn Be-Zühre (3139-3144)”, “ÒiùÀb Kerden-i Mecnÿn Be-Mirrìò (3145-3156)”,
“NiyÀz Kerden-i Mecnÿn ÒudÀy-ı TeèÀla èİzz u Cell (3157-3175)”, “Úaãìde ÒˇÀnden-i
Mecnÿn Der-MünÀcÀt (3176-3190)”, “Meånevì (3191-3205)”, “äıfat-ı Rÿz-ı Resìden-i
Müjde-i LeylÀ Be-Mecnÿn ve äıfat-ı TÀze-Rÿy (3206-3304)”, “MüstezÀd Goften-i
ÚÀãid Ez-ZebÀn-ı Mecnÿn (3305-3318)” kısımları gelir. Büyük ihtimalle bunlar, eksik
olan varaklardan dolayı Kadîmî’de yoktur.
Şâhidî’de 3319-3343 beyitleri arasında “Meånevì” başlığı altında bir önceki
kısımda Leylâ’nın bir elçi ile mektup göndermesi hadisesine devam edilir. Şâhidî’deki
3319-3326 arasındaki beyitler Kadîmî’de söz konusu eksik varaklardan dolayı yoktur.
Şâhidî’deki 3327-3343 arasındaki beyitler, Kadîmî’de 1980-1996 arasındadır. Kadîmî,
Şâhidî’deki 3336. beyitin mısralarının yerini değiştirmiştir:
Şâhidî:
El urup nÀmeden àayrìéi1 der-óÀl
Olup2 şÿrìde çÀk itdi ol abdÀl (3336)
Kadîmî:
Olup şÿrìde çÀk itdi ol abdÀl
El urup nÀmeden àayrìéi der-óÀl (1989)
Kadîmî, Şâhidî’deki 3335. beyitin ikinci mısraında çekimli fiili, zarfiil şeklinde
kullanarak ve bir kelimesini değiştirerek söz konusu beyitte anlamsal bir değişiklik
yapmıştır:

1
2

3336. àayrìéi: àayrı
3336. olup: olub
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Şâhidî:
Çü dil-ber nÀmesini gördi Mecnÿn
Yirinden cÿşa geldi ùoldı Mecnÿn (3335)
Kadîmî:
Çü dil-ber nÀmesini gördi Mecnÿn
Yirinden cÿşa gelüp ùurdı Mecnÿn (1988)
Leylâ’nın mektubunu alan Mecnûn ikinci mısrada, Şâhidî’de coşar ve sevinçle
dolar; Kadîmî’de ise coşup oturduğu yerden ayağa kalkar.
Şâhidî’de 3344-3422 beyitleri arasında “NÀme Nebeşten-i LeylÀ Ez-DÿdhÀ-ı Dil BeSÿy-ı Mecnÿn” başlığı altından Leylâ’nın Mecnûn’a gönderdiği mektup yer almaktadır.
Bu mektup Kadîmî’de “NÀme-i LeylÀ Be-Mecnÿn” başlığı ile 1997-2071 beyitleri
arasındadır. Kâdimî 3353, 3373, 3386, 3401. beyitleri almamıştır. 3374. beyitin birinci
mısraını da anlamsal olarak değiştirirmiş:
Şâhidî:
İşidüp1 gice yerde yatduàını
Gözüñden úanlu yaşa batduàuñı (3374)
Kadîmî:
İşidüben giceler n’etduàuñı
Gözüñden úanlu yaşa batduàuñı (2025)
3380. beyitte ikinci mısraın fiilinde değişiklik yapmakla beraber bu değişiklik
anlama yansımamıştır:
Şâhidî:
Egerçi yandurur2 pervÀneéi3 şemè
Özinüñ daòi cismin4 maóv ide lemè (3380)
1

3374. işidüp: işidüb
3380. yandurur: yandırır
3
3380. pervÀneéi: pervÀne-i
4
3380. cismin: cismine
2
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Kadîmî:
Egerçi yandurur pervÀneéi şemè
Özinüñ daòı cismin maóv ider lemè (2031)
3388. beyitte de hem anlamsal bir değişiklik hem de Arapça bir ibarenin yerine
Türkçesini koyarak biçimsel bir değişiklik yapmış ve yeni bir beyit yazmıştır:
Şâhidî:
Ki AllÀhu yuóibbuéã-ãÀbirìni
Oúuyup1 ãabr úıl itme enìni (3388)

Kadîmî:
Bilürsün kim sever Óaú ãÀbirìni
İdüp ãabr eyleme Àh u enìni (2038)
Mecnûn’un, Leylâ’ya yazdığı mektup da Şâhidî’de “NÀme Nebeşten-i Mecnÿn
Merfÿèuél-Úalem” başlığı ile 3423-3504 beyitleri arasında iken; Kadîmî’de 2072-2148
beyitleri arasında “NÀme-i Mecnÿn Be-LeylÀ” başlığı altındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki
3480, 3481, 3487, 3492. beyitleri almamıştır. Şâhidî’deki 3426. beyitte birinci
mısradaki zarffiili çekimli fiil olarak kullanmıştır; fakat bu durum beyitin anlamını
değiştirmemiştir:
Şâhidî:
İdüp2 perverde baór içre yetìmi
äadefde òalú ider dürr-i èaôìmi (3426)
Kadîmî:
İder perverde baór içre yetìmi
äadefde òalú ider dürr-i èaôìmi (2075)

1
2

3388. oúuyup: oúuyub
3426. idüp: idüb
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Bunların yanı sıra almış olduğu beyitlerden 3456. ve 3470. beyitlerin anlamını
değiştirmiştir:
Şâhidî:
Varısa baña mihrüñ ãıdk úanı1
Eger yoàısa dilde èışú úanı2 (3456)
Kadîmî:
Var ise baña mihrüñ şevú úanı
Eger yoà ise dilde èaşú-ı fÀnì (2106)
Leylâ’ya hitaben söylenen bu beyitte Mecnûn, Şâhidî’de “şayet kendisine âşık ise
sadakatin nerede olduğunu” sorarken; Kadîmî’de “eger gönlündeki aşk fani değilse ve
kendisine âşık ise şevkin nerede olduğunu” sorar.
Şâhidî:
Aña ger oldısa vaãluñ nevÀle
Şükür kim baña èışúuñdur óavÀle (3470)
Kadîmî:
K’aña ger oldısa vaãluñ nevÀle
Şükür kim baña àamuñdur óavÀle (2118)
Bu beyitte de Mecnûn, Şâhidî’de ikinci mısrada “Leylâ’nın aşkının” kendisine
nevale olduğunu söylerken; Kadîmî’de kendisine nevale olan “Leylâ’nın (aşkının)
gamıdır.”
Dayısının Mecnûn’u görmeye gelmesinin, annesini ona getirmesinin anlatıldığı
bölüm Şâhidî’de 3505-3618 beyitleri arasında “Ámeden-i Selìm-i èÁmirì ÒÀl-i Mecnÿn
Be-Dìden-i Mecnÿn” başlığı altında iken; Kadîmî’de “VefÀt-ı MÀder-i Mecnÿn” başlığı
ile 2149-2246 beyitleri arasındadır. Kadîmî bu bölümde Şâhidî’deki 3518-3525, 36133618 arasındaki beyitler ile 3550. ve 3611. beyitleri almamıştır. Ayrıca Şâhidî’de 35763603 beyitleri arasına denk gelen kısım Kadîmî’de büyük ihtimalle eksik olan varak ya
da varaklardadır. Şâhidî’de 3505-3575 arasındaki beyitler, Kadîmî’de 2149-2210
1

3456. ãıdú úanı: ãıdú-ı úÀnı
3456. èışú úanı: èışú-ı úÀnı

2
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arasındaki beyitlerdir. Kadîmî burada 3518-3525 arasındaki beyitleri atarak hikâyede
biraz değişiklik yapmıştır. Bu beyit aralığında Şâhidî’de, Mecnûn uzaktan Selîm-i
Âmirî’yi görür ve kim olduğunu sorar. Dayısı olduğunu anlayınca da yanına çağırır.
Kadîmî’de ise Mecnûn, Selîm-i Âmirî’yi görünce hemen yanına çağırır ve böylece ikisi
arasında var olan ve Kadîmî’de 2153-2155, Şâhidî’de 3509-3511 arasındaki beyitlerde
belirtilen, daha önceden tanışık olma durumu pekiştirilir. Ayrıca Şâhidî’deki 3506. ve
3544. beyitlerin ikinci mısralarını anlamsal olarak değiştirmiştir:
Şâhidî:
Dil-i Mecnÿn ki olmışdı remìde
Var idi òÀl-i pür-kÀr-dìde1 (3506)
Kadîmî:
Dil-i Mecnÿn ki olmışdı remìde
Aña hem-óÀl idi bir kÀr-dìde (2150)
Şâhidî’de ikinci mısrada tecrübeli, görmüş geçirmiş bir dayıdan bahsedilirken;
Kadîmî’de kendisiyle aynı hâlde bulunan tecrübeli (güngörmüş) biri söz konusudur.
Şâhidi:
Tenüm èışúıla olmışdur fesürde
áıdÀya meyl iden nefs oldı mürde (3544)
Kadîmî:
Tenüm èaşú ile k’olmışdur fesürde
áıdÀ óÀcet degil nefs oldı mürde (2180)
Mecnûn’un dilinden söylenen bu beyitte, Şâhidî’de yiyeceğe meyleden nefsin
(ruhun) ölü olduğu; Kadîmî’de ise zaten ölmüş olan bir nefsin yiyeceğe ihtiyacı
olmadığı dile getirilmektedir. Bu beyitlerin ikinci mısralarındaki “nefs” kelimesi de
farklı manaları ile kullanılmıştır. Şâhidî’de ruh manasında, Kadîmî’de ise insandaki
istek, arzu anlamındadır.

1

3506. òÀl-i pür-kÀr-dìde: óÀl-i per-kÀr-ı dìde
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Ayrıca 3612. beyitin ilk mısraındaki zarffiili beyitin anlamı dönüştürmeyecek bir
şekilde çekimli fiil olarak kullanmıştır:
Şâhidî:
İdüp1 her gice rÿşen bir çerÀàı
Urur2 nÀrıyla3 cÀne günde4 dÀàı (3612)
Kadîmî:
İder her gice rÿşen bir çerÀàı
Urur nÀrıyla cÀna günde dÀàı (2218)
Şâhidî 3619-3668 beyitleri arasında, Mecnûn’un annesinin ölmesini, Mecnûn’un
bunu öğrenip annesinin ve babasının mezarlarına gidip ağlamasını “Òaber YÀften-i
Mecnÿn Ez-VefÀt-ı MÀdereş ve Sÿy-ı Türbeteş Reften” başlığı altında anlatır.
Kadîmî’de büyük ihtimalle söz konusu eksik varaklardan dolayı herhangi bir başlık
yoktur. Aynı olay Kadîmî’de 2219-2246 beyitleri arasındadır ve Şâhidî’deki 3623.
beyit ile dünyanın faniliğinden bahsedilen 3649-3668 arasındaki beyitler alınmamıştır.
Mecnûn’un bu aşkta otuz yılı geride bıraktığının anlatıldığı kısım Şâhidî’de “äıfat-ı
BozurgvÀrì-i Mecnÿn” başlığı ile 3669-3696 beyitleri arasındadır. Kadîmî’de ise 22472274 beyitleri arasında “Ender-Keşìden-i BÀr-ı èAşú-ı Mecnÿn-ı Bì-Dil Sì SÀl ve AóvÀli ß Der-èAşú” başlığı altındadır.
Şâhidî’de 3697-3837 beyitleri arasında, “äıfat-ı TÀbistÀn ve Dil DÀden-i Mecnÿn
Segì-RÀ Ki Der-Kÿy-ı LeylÀ Bÿd” başlığı altında Mecnûn’un bir köpekle konuşması
olayı, Kadîmî’de “AóvÀl-i Mecnÿn BÀ-Seg” başlığı altında 2275-2394 beyitleri
arasındadır. Bu kısımda Kadîmî, Şâhidî’deki 3709, 3723, 3728, 3741, 3742, 3764, 3765,
3766, 3777, 3791, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3800, 3809, 3810, 3822, 3825, 3832.
beyitleri almamıştır. Bunun yanı sıra Şâhidî’deki 3808. beyitteki fiilerde değişiklik
yaparak anlamı dönüştürmüştür:
Şâhidî:
Anuñ kim sìnesinde olmadı dÀà
Çü gördi dÀàını àayruñ ãanur lÀà1 (3808)
1

3612. idüp: idüb
3612. urur: urır
3
3612. nÀr ile: nÀrınla
4
3612. günde: künde
2

86

Kadîmî:
Anuñ kim sìnesinde olmaya dÀà
Çü göre dÀàını àayrüñ ãanur lÀà (2370)
Bir kimsenin, başkasının gönül yarasını görünce onu oyun, şaka sanmaması için
Şâhidî’de bir zaman gönül derdi çekmiş olması yetmektedir; Kadîmî’de ise aşk derdini
hâlâ çekiyor olması gerekmektedir. Burada iki şairin aşk, özellikle de aşkın gamı
konusunda birbirlerinden ayrıldıkları görülür. Şâhidî, aşkın ve acısının bir dönem için
var olduğunu dile getirirken; Kadîmî fiilin “olmadı” hâli yerine “olmaya”

şeklini

kullanarak aşkın, yani acısının ömür boyu olduğunu ifade etmektedir.
Şâhidî “Úıããa-ı Zeyd ve Zeyneb VefÀ-Nümÿn-ı ÌşÀn Be-Maóabbet” başlığı ile
eserdeki ikinci aşk hikâyesine başlar. Şâhidî’de 3838-3907 beyitleri arasındaki bu
bölüm, Kadîmî’de 2395-2460 beyitleri arasında “AóvÀl-i Zeyd BÀ-Zeyneb” başlığı
altındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 3867, 3868, 3875, 3876. beyitleri almamıştır. Ayrıca
3891. beyitin birinci ve ikinci mısralarının son kelimelerinin yerlerini birbirleriyle
değiştirmiştir:
Şâhidî:
áam-ı yÀr oldı çün Zeydüñ2 enìsi
Yüzin döndürdi andan her celìsi (3891)
áam-ı yÀr oldı çün Zeydüñ celìsi
Yüzin döndürdi andan her enìsi (2444)
Şâhidî’de “MükÀleme Kerden-i Zeyd BÀ-Mecnÿn” başlığı ile 3908-3980 arasındaki
kısım Kadîmî’de 2461-2525 beyitleri arasında “MükÀleme Kerden-i Zeyd BÀ-Mecnÿn”
şeklinde aynı başlık altında işlenir. Kadîmî bu bölümde Şâhidî’deki 3939-3944
arasındaki beyitler ile 3950 ve 3953. beyitleri almamıştır. Şâhidî’deki 3925. ve 3932.
beyitlerdeki zarffiilleri yine çekimli fiil hâlinde kullanmıştır:

1
2

3808. lÀà: ãÀà
3891. Zeydüñ: Zeyd’iñ
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Şâhidî:
Göñül ü cÀne Àòir iyleyüp1 ãabr
BelÀé-ı şÿr-ı èışúa úılmışum2 ãabr (3925)
Kadîmî:
Göñül ü cÀna Àòir eyledüm ãabr
BelÀ-yı şÿr-ı èaşúa úılmışum ãabr (2478)
Şâhidî:
HevÀé şehrine kim bulmış idi yol
Mubaãsırdur metÀè-ı èışúda ol (3932)
Kadîmî:
HevÀ şehrine kim bulmış idi yol
Mubaãsırdı metÀè-ı èaşúda ol (2485)
Leylâ ile Mecnûn’un Zeyd’in aracılığı ile buluşmalarının ele alındığı kısım,
Şâhidî’de “ÒˇÀnden-i LeylÀ Mecnÿn-RÀ” başlığı altında 3981-4127 beyitleri
arasındadır. Bu bölüm Kadîmî’de 2526-2665 beyitleri arasında ve “MülÀúat Şoden-i
Mecnÿn BÀ-LeylÀ” başlığı ile yer alır. Kadîmî, Şâhidî’deki 3985, 4010, 4011, 4022,
4059, 4062, 4090. beyitleri almadığı gibi yine Şâhidî’deki beyit sırasını takip etmeyip
değiştirmiştir. Şâhidî’de 4051, 4052 şeklinde gelen beyitler Kadîmî’de sırasıyla 2593.
ve 2592. beyitlerdir. Şâhidî’deki 4000. Beyitteki fiilin zamanında dönüştürüm
yapmıştır:
Şâhidî:
èAdÿden dÿr olup bir nice ferseng
Úıàırdur3 Zeydi ol dildÀr-ı dil-teng (4000)
èAdÿdan dÿr olup bir niçe ferseng
Úıàırdı Zeydi ol dil-dÀr-ı dil-teng (2544)

1

3925. iyleyüp: iyleyüb
3926. úılmışum: úılmışım
3
4000. úıàırdur: úaàırdır
2
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Bu beyitte Kâdimî hem zamanda hem fiilin çatısında değişiklik yapmıştır. Leylâ
Zeyd’i, Şâhidî’de çağırtır; Kadîmî’de ise bizzat kendi çağırır.
4002. beyitte ise anlamsal bir değişikliğe yol açmayacak bir şekilde fiilin
zamanında değişiklik yapılmıştır:
Şâhidî:
Ki ol vaóşì-nişìn-i1 vaóşet-Àmìz
Kimüñ şevúiyle úılmış Àteş-i tìz (4002)
Kadîmî:
Ki ol vaóşì-nişìn-i vaóşet-Àmìz
Kimüñ şevúiyle úıldı Àteş-i tìz (2546)
4028. beyitte olan bir zarffiili çekimli fiil olarak kullanarak beyitin anlamında
değişiklik yapmıştır:
Şâhidî
Anı ol yirde úoyup gel baña sen
Òaber vir kim varup2 andan yaña3 ben(4028)
Kadîmî:
Anı ol yirde úoyup gel baña sen
Òaber vir kim varam andan yaña ben (2569)
Şâhidî’de “varup” zarffiili ile beyitin manası, bitmeyip kendinden sonraki beyitle
ilişkilendirilmiştir. Kadîmî’de ise zarffiil “varam” şeklinde çekimli hâle getirirlir ve
böylece beyitin manası kendi içinde bitmiştir.
Ayrıca Kadîmî, Şâhidî’deki 4042, 4054, 4063 ve 4097. beyitlerde anlamsal
değişiklikler yapmıştır:

1

4002. nìşìn-i: nìşìne
4028. varup: varub
3
4028. yaña: baña
2
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Şâhidî:
Görüp1 bu óÀli Zeyde irdi dehşet
Gelüp2 vecde dilini baãdı óayret (4042)
Kadîmî:
Görüp bu óÀli Zeyde irdi óayret
Gelüp vecde dilini ùutdı èibret (2583)
Bu beyitte “dehşet, óayret” kelimelerinin

“óayret, èibret” kelimeleri ile

değiştirilmesi sonucu Zeyd’in ruh hâlinde de anlamsal olarak değişmeler meydana
gelmiştir. Şâhidî’de Zeyd, öncelikle dehşete kapılıp daha sonra hayret ederken;
Kadîmî’de Zeyd hayret eder ve ibret alır.
Şâhidî:
äorar óÀlüñi èarø ider selÀmın
Diler kim gÿş ide senden kelÀmın (4054)
Kadîmî:
äorar óÀlüñi èarø ider selÀmın
Diler kim gÿş ide derdüñ kelÀmın (2595)
Zeyd’in aracılığıyla Leylâ’nın isteğinin Mecnûn’a iletilmesi esnasında söylenen bu
beyitte,

Şâhidî’de

Leylâ,

Mecnûn’un

sözlerini

bizzat

kendisinden

dinlemek

istemektedir; Kadîmî’de ise Leylâ, Mecnûn’un dertlerini dinlemek arzusundadır.
Şâhidî:
Olup3 her naòlı4 tÿba-veş ser-efrÀz
Felek bÀàında söyler bülbüle rÀz (4063)

1

4042. görüp: görib
4042. gelüp: gelüb
3
4063. olup: olıb
4
4063. naòlı: naòl-ı
2

90

Kadîmî:
Olup her naòlı tÿbaveş ser-efrÀz
Felek bÀàında söyler yıldıza rÀz (2602)
Leylâ ile Mecnûn’un buluşacakları bahçenin vasfında söylenen bu beyitin ikinci
mısraında Şâhidî her bir ağacın, tuba gibi baş kaldırmış olduğunu, yani göğe doğru
uzandığını ve bu hâliyle sanki bir felek bahçesinin söz konusu olduğunu ve her ağacın
bülbüllere sır söylediğini ifade eder. Kadîmî ise göğe uzanan ağaçlardan, felek
bahçelerinden bahsedilen böylesine bir tasvirde “bülbül” yerine “yıldız” kelimesini
kullanır. Haklı olarak böylesine yüce olan ağaçların bülbüllerle değil de yıldızlarla
söyleşeceğini düşünerek aslında Şâhidî’ye göre tasviri daha doğru bir şeklide bitirmiştir.
Şâhidî:
Akıdup1 leblerinden Àb-ı Kevåer
Bu sözi söyleriken Zeyd’e dil-ber (4097)
Kadîmî:
Akıdup gözlerinden Àb-ı Kevåer
Bu sözi söyler iken Zeyde dil-ber (2635)
Bu beyit, Leylâ’nın Mecnûn ile buluşmaya giderken evli olması hasebiyle, namus
kaygısı gözeterek Mecnûn’la perde ardından görüşmek istediğini dile getirmesinin
ardından söylenir. Şâhidî “leblerinden” kelimesini kullanarak Leylâ’nın Kevser suyu
gibi tatlı ve güzel sözler söylediğini belirtir. Kadîmî ise “gözlerinden” kelimesini
kullanarak konuşurken ağlayan bir Leylâ’yı canlandırmıştır. Böylece bir kelime ile
beyitin ve dolayısıyla Leylâ’nın durumunu Şâhidî’dekinden çok farklı bir hâle
getirmiştir.
4057. ve 4096. beyitlerde ise manalarında bir değişikliğe yol açmayan bir
değişiklikler yapmıştır:

1
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Şâhidî:
Beni gönderdi ol ser-çeşme-i nÿr
Kéiletüp1 seni idem anı sürÿr (4057)
Kadîmî:
Bini gönderdi ol ser-çeşme-i nÿr
Ki iltem sini idem anı sürÿr (2598)
Şâhidî:
NevÀsından bulup2 cÀnum şifÀyı
EdÀsından göre göñlüm ãafÀyı (4096)
Kadîmî:
NevÀsından bula cÀnum şifÀyı
EdÀsından süre göñlüm ãafÀyı (2634)
Bu buluşmada Mecnûn’un okuduğu terci-i bend,

Şâhidî’de “Tercìè ÒˇÀnden-i

Mecnÿn Be-Óuøÿr-ı LeylÀ” başlığı ile 4128-4197 beyitleri arasındadır. Kadîmî’de ise
2666-2734 beyitleri arasında, “Tercìè-i Mecnÿn” başlığı altındadır. Her bendin on
beyitten oluştuğu bu terci-i bende Kadîmî’de, büyük olasılıkla dalgınlık sonucu üçüncü
bend içerisinde yer alan, Şâhidî’deki 4155. beyiti atlanmıştır. Ayrıca Kadîmî, Şâhidî’nin
mahlasını andığı 4195. beyitte ufak tefek farklıklarla beraber kendi mahlasını
kullanmıştır:
Şâhidî:
Bu şevúümüzi yazup NiôÀmì
Çün ŞÀhidì’ye ide óikÀyet (4195)
Kadîmî:
Bu şevúleri yazup NiôÀmì
Òoş itdi Úadìmiye óikÀyet (2732)

1
2

4057. kéiletüp: ki iletüb
4096. bulup: bulub
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Kadîmî, Şâhidî’deki 4173. beyitin de anlamını değiştirmiştir:
Şâhidî:
äayd eyledi rÿó-ı úudsi zülfüñ
Cengile niteki kebki1 şeh-bÀz (4173)
Kadîmî:
äayd eyledi rÿó-ı úudsi zülfüñ
Çeng ile niteki şemè-i şeh-bÀz (2710)
Bu beyitte, Mecnûn, Leylâ’ya, Şâhidî’de şâhinin savaşarak kekliği avlaması gibi
onun saçlarının da Cebraili avladığını söyler; Kadîmî’de ise şahinin pençesi ile bir
mumu yakalaması gibi saçlarının Cebraili avladığını dile getirir.
Bu terci-i bend Şâhidî’de 4197., Kadîmî’de 2734. beyitte biter. İki şairde herhangi
bir başlık kullanmayıp devam eder. (Şâhidi 4198-4203; Kadîmî 2735-2740)
Bu olayın ardından Şâhidî 4204-4313 beyitleri arasında “MükÀleme Kerden-i LeylÀ
BÀ-Mecnÿn” başlığı altında iki âşığın konuşmasını, Leylâ’nın sormasını, Mecnûn’un
cevap vermesini ele alır. Bu bölüm Kadîmî’de “SuéÀl ve CevÀb-ı Mecnÿn BÀ-LeylÀ”
başlığı altında, 2741-2838 beyitleri arasındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 4259, 4260, 4261,
4268, 4275, 4285, 4292, 4295, 4296, 4305, 4309. beyitleri almadığı gibi 4291. ve 4311.
beyitlerin birinci mısralarında anlamsal bir değişiklik yapmıştır:
Şâhidî:
Gehì dil bülbüli bula gül-i ter
Gehì ùÿùì-i cÀne ire şekker (4291)
Kadîmî:
Gehì gül bülbüli bula gül-i ter
Gehì ùÿùì-i cÀna ire şekker (2822)
Şâhidî’de gönül bülbülünün taze gülü bulması temennisi varken; Kadîmî de gül
bülbülü için aynı istek söz konusudur. Yani Şâhidî’de mecazî bir anlatım varken
Kadîmî’de hakikî bir bülbülden bahsedilmektedir.

1

4173. kebki: kebk-i
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Şâhidî:
SemÀè ile idüp1 ney bigi feryÀd
İrişdi kÿh-ı Necd’e nitekim bÀd2 (4311)
Kadîmî:
SibÀè ile idüp ney bigi feryÀd
İrişdi kÿh-ı Necde nitekim bÀd (2836)
Mecnûn birinci mısrada, Şâhidî’de sema dönüp ney gibi feryat ederken: Kadîmî’de
yanındaki vahşi, yırtıcı hayvanlarla birlikte feryat eder.
Bunun yanı sıra Şâhidî’deki beyit sırasına uymamıştır. Şâhidî’de 4280, 4281
şeklinde yer alan beyitler, Kadîmî’de sırasıyla 2813. ve 2812. beyitlere denk
gelmektedir.
Şâhidî’de “Ámeden-i SelÀm-ı BaàdÀdì Be-Dìden-i Mecnÿn” başlığı ile 4314-4451
beyitleri arasında, Mecnûn’un şiirlerini duyup hayran olan ve onunla arkadaşlık etmek
için Bağdat’tan gelen SelÀm-ı Bağdâdî’nin hikâyesi anlatılır. Bu hikâye Kadîmî’de
2839-2955 beyitleri arasında “Resìden-i SelÀm Ez-Ùaraf-ı BaàdÀd” başlığı ile verilir.
Kadîmî bu kısımda da Şâhidî’deki 4346, 4347, 4357, 4358, 4361, 4362, 4373, 4374,
4390, 4391, 4404, 4421, 4425, 4427, 4431, 4432, 4437, 4439, 4446, 4447. beyitleri
almamıştır. Ayrıca Şâhidî’deki beyit sırasını da gözetmemiştir. Şâhidî’de 4363, 4364
şeklinde gelen beyitler Kadîmî’de sırasıyla 2883. ve 2882. beyitlere denk gelmektedir.
Şâhidî’deki 4327. beyitte ikinci mısradaki çekimli fiili yine zarfiil şeklinde kullanmıştır;
fakat beyitin manasında bir değişiklik olmamıştır:
Şâhidî:
Biner bir bÀd-pÀy3 nÀúaya4 ol
RevÀn olur dutar5 andan yaña6 yol (4327)

1

4311. idüp: idüb
4311. bÀd: yÀd
3
4327. bÀd-peymÀy: bÀd-peymÀy-ı
4
4327. nÀúa: nÀfiye
5
4327. dutar: düter
6
4327. yaña: baña
2
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Kadîmî:
Biner bir bÀd-pÀy nÀúaya ol
RevÀn olup dutar andan yaña yol (2852)
4368. beyitin ikinci mısraını anlamsal olarak değiştirmiştir:
Şâhidî:
Benüm vaóşì ùapuñdur Àdemì1 bes
Enìs olur öz cinsiyle herkes (4368)
Kadîmî:
Binüm vaóşì ùapuñdur Àdemì bes
Enìs olur mı her cins ile her kes (2887)
Kendisiyle arkadaş olmak isteyen Selâm-ı Bağdâdî’ye hitaben söylenen bu beyitte
Mecnûn, Şâhidî’de herkesin kendi cinsiyle arkadaş olabileceğini söylerken; Kadîmî’de
herkesin herkesle arkadaş olamayacağını belirtir; fakat illâ ki cinslerin kendi cinsleri ile
anlaşabileceğine dair bir fikir dile getirmez.
4380. beyitte de yapmış olduğu zaman değişikliği, beyitin manasında bir dönüşüme
sebep olmamıştır:
Şâhidî:
SelÀmuñ kim olupdı2 Àrzÿmend
MurÀdına muvÀfıú gelmedi pend (4380)
SelÀmuñ kim olupdur Àrzÿmend
MurÀdına muvÀfıú gelmedi pend (2897)
Leylâ’nın kocası İbn-i Selâm’ın ölümünün anlatıldığı kısım, Şâhidî’de 4452-4537
beyitleri arasında “VefÀt YÀften-i İbn-i SelÀm Şevher-i LeylÀ” başlığı altında iken;
Kadîmî’de “VefÀt Kerden-i Şevher-i LeylÀ” başlığı ile 2956-3015 beyitleri arasındadır.
Kadîmî, Şâhidî’deki 4473, 4474, 4475, 4479, 4480, 4485, 4486, 4487, 4489, 4490,

1
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4491, 4492, 4493, 4494, 4499, 4505, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511, 4512, 4513, 4414,
4515,4525. beyitleri almamıştır. Bu beyitlerden özellikle 4485-4487 arasındaki beyitler
ile 4489-4494 arasındaki beyitleri almayarak hikâyenin akışında bir değişiklik
yapmıştır. Yine aynı sebepten Şâhidî’deki 4488. beyitte bir kelime değişikliği ile söz
konusu beyitin kendi hikâye akışına uymasını sağlamıştır. Şâhidî’de İbn-i Selâm
hastalanınca tedavi olur ve iyileşir; fakat sonrasında perhizi bozunca tekrar hastalanır ve
ölür. Kadîmî’de ise söz konusu bu beyitlerin alınmamasıyla İbn-i Selâm’ın hastalanıp
ölmesi söz konusudur. Yani tedavi olma, tekrar hastalanma yoktur:
Şâhidî:
Görüp1 cisminde ãıóóatden eåer ol
Ecel mekrinden oldı bì-òaber ol (4488)
Kadîmî:
Gidüp cisminde ãıóóatden eåer ol
Ecel mekrinden oldı bì-òaber ol (2984)
İbn-i Selâm, Şâhidî’de perhiz sonrasında biraz iyileşinde ölümün kendisi için
kurduğu tuzaktan habersizce perhizini tekrar bozar; Kadîmî’de ise, böyle bir perhiz ve
sonrasında iyileşme olmadığından o kadar kötü hastalanır ki ölümün kendisi için
hazırladığı tuzaktan dahi habersiz olur.
Kadîmî, Şâhidî’deki 4471. beyitin fiilinin zamanını değiştirmekle anlamda herhangi
bir değişiklik yapmamıştır; fakat ikinci mısra vezin bakımından daha düzgün bir hâle
getirilmiştir:
Şâhidî:
Úaçan kim olmaya şÿyı2 óavÀle
Döker gözyaşını iderdi nÀle (4471)
Kadîmî:
Úaçan kim olmaya şÿyı óavÀle
Dökerdi gözyaşın iderdi nÀle (2975)

1
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4488. görüp: görüb
4471. şÿyı: şÿy-ı
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4477. beyitin ikinci mısraındaki fiilin zamanında yaptığı değişiklik anlamda bir
dönüşüm meydana getirmemiştir:
Şâhidî:
Úaçan ÀvÀze1 gÿş ideydi gÿşı
Silerdi yaşı ãaúlardı òurÿşı (4477)
Kadîmî:
Úaçan ÀvÀze gÿş ideydi gÿşı
Siler yaşını ãaúlardı òurÿşı (2978)
Bunların haricinde Kadîmî, Şâhidî’deki 4519. beyitin ikinci mısraını tamamen
değiştirmiştir:
Şâhidî:
Çi ger ayrulıàa isterdi ol yol
Bu úamusıyla Àòir şu idi ol (4519)

Kadîmî:
Çi ger ayrulıàa isterdi ol yol
Ne òoş irişdi gör maúãÿdına ol (2998)
Ayrıca Şâhidî’deki 4531. beyitin birinci mısraında sadece bir kelime değişikliği ile
ortaya çıkan anlamsal bir değişim söz konusudur:
Şâhidî:
Enìs ü hem-dem iderdi àamını
MurÀdınca dutardı mÀtemini (4531)
Kadîmî:
Enìs ü hem-dem iderdi özini
MurÀdınca ùutardı mÀtemini (3009)

1

4477. ÀvÀze: o öze
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Arap âdetince kocasının ölümünün ardından iki yıl çadırda tek başına kalması
gereken Leylâ bu sürede, Şâhidî’de gamını kendisine arkadaş edinirken; Kadîmî’de
gamdan bahsedilmez ve Leylâ kendini kendine dost edinir. Böylece söz konusu
yalnızlığın altı çizilir.
Bu olayın sonrasında Zeyd ile Zeyneb’in evlenmesi anlatılır. Bu olay Şâhidî’de
4538-4589 beyitleri arasındadır1. Kadîmî’de ise 3016-3059 beyitleri arasında, “NikÀó
Kerden-i Zeyd Zeyneb-RÀ” başlığı altındadır. Kadîmî bu bölümde, Şâhidî’deki 4538,
4539, 4551, 4570, 4571, 4576, 4577, 4578. beyitleri almamıştır.
Zeyneb ile Zeyd’in düğün gecesi, Şâhidî’de “äıfat-ı Şeb ve èArÿsì-i Zeyneb” başlığı
altında 4590-4650 beyitleri arasında ele alınır. Kadîmî’de bu bölüm “Vuãlat-ı Zeyd BÀZeyneb” başlığı ile 3060-3114 beyitleri arasındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 4609, 4633,
4634, 4638, 4639, 4640, 4641. beyitleri almamış ve kendiliğinden eserindeki 3101.
beyiti eklemiştir. Almış olduğu beyitlerden 4598. Beyitteki fiilin zamanında, anlamı
dönüştürmeyen bir değişiklik yapmıştır:
Şâhidî:
İderken óasretile nÀle vü Àh
Çü bulur2 bÀà-ı vaãl-ı dil-bere rÀh (4598)
Kadîmî:
İderken óasret ile nÀle vü Àh
Çü buldı bÀà-ı vaãl-ı dil-bere rÀh (3068)
4616. beyiti de anlamsal olarak değiştirmiştir:
Şâhidî:
Dilinde úalmaà içün õevú-i bÀúì
İder boynına heykel sìm sÀúı (4616)
Kadîmî:
Dilinde úalmaà içün òavf-ı bÀúì
İder boynına heykel sìm sÀúı (3085)
1

Bu konunun başlığı “Òaber DÀden-i Zeyd Be-Mecnÿn Ez-VefÀt-ı Şevher-i LeylÀ” şeklindedir; ama bu
başlık hem olay örgüsüne uymamaktadır hem de daha sonra başka bir kısmın başlığı olarak geçmektedir.
2
4598. bulur: bular
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Düğün gecesinin tasvirinde geçen bu beyitte Zeyd, Şâhidî’de ebedî bir zevk için;
Kadîmî’de ise –nedendir bilinmez- ebedî bir korkuyu gönlüne salmak için Zeyneb’in
boynuna sarılır.
Düğün gecesinin ardından Zeyd, Leylâ ile Mecnûn’u birbirlerine kavuşturmak için
ahdeder ve bu maksatla ilk iş olarak gidip Mecnûn’a İbn-i Selâm’ın öldüğünü söyler.
Bu olay Şâhidî’de “Òaber DÀden-i Zeyd Be-Mecnÿn VefÀt-ı Şÿy-ı LeylÀ” başlığı ile
4651-4694 beyitleri arasındadır. Kadîmî’de 3115-3154 beyitleri arasında ve “Şenìden-i
Mecnÿn VefÀt-ı Şevher-i LeylÀ-RÀ” başlığı altındadır. Kadîmî bu bölümde de 4664,
4679, 4688, 4691. beyitleri almamıştır.
Şâhidî’de “MaùlÀè-ı DÀstÀn ve Resìden-i LeylÀ Be-ÒÀne-i Peder-i Òˇìş” başlığı ile
4695-4749 beyitleri arasında, Leylâ’nın iki yıllık yası bitirip babasının evine dönüşü
anlatılır. Kadîmî’de bu bölüm, 3155-3205 beyitleri arasında, “Ender-AóvÀl-i LeylÀ BÀèAşú-ı Mecnÿn” başlığı altında yer alır. Kadîmî, Şâhidî’deki 4724, 4741, 4746, 4749.
beyitleri almamıştır.
Babasının evine dönen Leylâ, günlerden bir gün kızları yanına alıp gezintiye çıkar.
Bu olay Şâhidî’de 4750-4780 beyitleri arasında “Reften-i LeylÀ Be-TemÀşÀ-ı Naòlistan”
başlığı altında ele alınırken; Kadîmî’de “Reften-i LeylÀ BÀ-DuòterÀn Be-Teferrüc
BerÀy-ı Dìden-i Mecnÿn” başlığı ile 3206-3232 beyitleri arasındadır. Kadîmî, bu
kısımda Şâhidî’deki 4763, 4764, 4765, 4778. beyitleri almamıştır. Bu gezinti esnasında
Leylâ uykuya dalar ve rüyasında Mecnûn ona bir gazel okur. Söz konusu gazel
Şâhidî’de “Şièr ÒˇÀnden-i Mecnÿn Der-ÒˇÀb-ı LeylÀ” başlığı ile 4781-4787 beyitleri
arasındadır. Kadîmî’de ise 3233-3239 beyitleri arasında, “ Şièr-i Mecnÿn” başlığı
altındadır. Bu gazelde Kadîmî, Şâhidî’nin mahlasını andığı 4786. beyitte kendi
mahlasını kullanımıştır:
Şâhidî:
Ders-gÀh-ı èışú içinde dirse èÀmm itdüm bu gün
ŞÀhidì’yüm1 cümle èuşşÀúa òiùÀbum var benüm
Kadîmî:
DersgÀh-ı èaşú içinde ders-i èÀmm itdüm bu gün
Ben Úadìmìem ki èuşşÀúa òiùÀbum var binüm (3238)

1

4786. ŞÀhidì’yüm: ŞÀhidì’yim
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Leylâ’nın uykudan uyanıp ağlamasının ve yanındaki kızların onu eve götürmesinin
hikâye edildiği kısım, Şâhidî’de 4788-4806, Kadîmî’de 3240-3258 beyitleri arasındadır.
İki şairde de bu bölüm, “Meånevì” başlığı altındadır.

Bu bölümde de Kadîmî,

Şâhidî’deki 4793. beyitin birinci mısraında anlamsal bir değişiklik yapar:
Şâhidî:
Ki Àhından göyindi perde-i rÀz
Çıúardı perdesinden ùaşra ÀvÀz (4793)
Kadîmî:
Ki Àhından görindi perde-i rÀz
Çıúardı perdesinden ùaşra ÀvÀz (3245)
Leylâ’nın ahıyla Şâhidî’de sır perdesi yanıp tutuşurken; Kadîmî’de sır perdesi,
dolayısıyla gizli olan açığa çıkar.
Şâhidî’de “äıfat-ı Şeb ve TÀrìk ve ZÀrì Kerden-i LeylÀ” başlığı altında 4807-4831
beyitleri arasında Leylâ’nın karanlık gecedeki hâli anlatılır. Bu olay, Kadîmî’de “Firúatı LeylÀ Der-Şeb-i TÀr” başlığı ile 3259-3280 beyitleri arasındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki
4817, 4820, 4830. beyitleri almamıştır. Ayrıca Şâhidî’deki 4815. beyitin ikinci mısraını
anlamsal olarak değiştirmiştir:
Şâhidî:
SeóÀb ejder bigiydi Àteşìn-dem1
äadÀ-yı raèdle ùolmışdı èÀlem (4815)
Kadîmî:
SeóÀb ejder bigiydi Àteşìn-dem
äadÀ-yı èadl ile ùolmışdı èÀlem (3267)
Bulutların ejderha gibi ateşler saçtığı bir gecede, Şâhidî’de âlemin gökgürültüleri
ile Kadîmî’de ise adalet sesleriyle dolduğu söylenir. Kadîmî’de ikinci mısrada gürleyen
bir gök, adalet isteyenlerin sesi ile tasvir edilmiştir.

1

4815. Àteşìn-dem: Àteş-i dem
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Kadîmî, Şâhidî’deki 4821. beyitte fiilin çatısını değiştirmiştir. Böylece Şâhidî’de
anlam bütünlüğü çerçevesinde kendisinden önceki iki beyitle alakalı olan bu beyiti,
anlam itibariyle bağımsız kılmıştır:
Şâhidî:
Yolını baàlamışdı Rÿm u Rÿsuñ
İşidilmezdi ÀvÀzı òorosuñ (4821)
Kadîmî:
Yolı baàlanmış idi Rÿm u Rÿsuñ
İşidilmezdi ÀvÀzı òorÿsuñ (3271)
Leylâ’nın karanlık gece ile ettiği hasbi hâl Şâhidî’de 4832-4848 beyitleri arasında,
“EfsÀne Goften-i LeylÀ Der-Şeb-i TÀrìk” başlığı ile verilir. Kadîmî’de ise bu bölüm
“BÀz Firúat-ı LeylÀ Der-Şeb” başlığıyla 3281-3295 beyitleri arasındadır. Şâhidî’deki
4834. ve 4842. beyitler Kadîmî’nin almadığı beyitler arasındadır.
Leylâ,

gecenin ardından mumla söyleşir. Mumla konuşması Şâhidî’de “ÒiùÀb

Kerden Be-Şemè” başlığı ile 4849-4876 beyitleri arasındadır. Kadîmî’de bu bölüm,
3296-3320 beyitleri arasında, “ÒiùÀb-ı LeylÀ BÀ-Şemè” başlığıyla verilir. Kadîmî, bu
bölümde de Şâhidî’deki 4856, 4866, 4871. beyitleri almaz.
Leylâ ile Mecnûn, yine Zeyd’in aracılığı ile tekrar buluşurlar. Bu buluşmanın
ardından Leylâ yine Mecnûn’u görmeye gider. Mecnûn onun yüzüne bakmayıp
Leylâ’nın kendisinde olduğunu söyler. Daha sonra sonbahar gelir ve Leylâ hastalanır.
Bu olaylar Şâhidî’de 4877-5145, 5146-5200 beyitleri arasında,

sırasıyla “MülÀúat

Kerden-i Mecnÿn BÀ-LeylÀ Be-Ùarìú-i èİãmet”, “äıfat-ı ÒazÀn ve BìmÀr Şoden-i LeylÀ”
başlıkları altındadır. Kadîmî, Şâhidî’nin iki başlık altında işlediği bu konuları “Vuãlat-ı
LeylÀ BÀ-Mecnÿn” şeklinde tek başlık altında, 3321-3577 beyitleri arasında ele alır.
Yani Şâhidî’deki 4877-5145 arasındaki beyitler Kadîmî’de 3321-3531arasındaki
beyitler, 5146-5200 arasındaki beyitler de 3532-3577 arasındaki beyitlerdir. Kadîmî,
Şâhidî’de 4877-5200 arasındaki beyitlerden 4886, 4887, 4891, 4899, 4902, 4909, 4924,
4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4935, 4936, 4939, 4953, 4973, 4980, 4981, 4984, 4990,
4991, 4992, 4993, 4998, 4999, 5000, 5005, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5029, 5031,
5035, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045, 5046, 5049, 5050, 5053, 5057, 5059, 5068,
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5078, 5085, 5087, 5089, 5095, 5113, 5119, 5124, 51251, 5141, 5163, 5164, 5166, 5171,
5182, 5184, 5187, 5190, 5193, 5195. beyitleri almamıştır. Kadîmî, Şâhidî’de 5139,
5140, 5142. olan beyitleri hem 3526, 3527, 3528. beyitlerde yazmış hem de 3546, 3547,
3548. beyitler de tekrarlamıştır. Böyle bir tekrar Şâhidî’de söz konusu değildir. Kadîmî,
Şâhidî’deki 4889. beyitin ikinci mısraındaki çekimli bir fiili, zarffiil olarak kullanarak
beyitin anlamında değişiklik yapmıştır:
Şâhidî:
Dili kéolmışıdı2 perverde-i èaşú
Aradan refè oldı perde-i èaşú (4889)
Kadîmî:
Dili k’olmış idi perverde-i èaşú
Aradan refè olup perde-i èaşú (3331)
Leylâ’nın hâlini anlatan bu beyitte, Şâhidî’de beyitin iki mısraı da kendi içlerinde
ayrı ayrı manaları içermektedir. Leylâ’nın gönlü aşk tarafından beslenmiştir ve aradan
aşkın perdesi kalkmıştır. Kadîmî, Şâhidî’deki çekimli fiili zarffiil hâlinde kullanarak iki
mısraı anlam bakımından birbirine bağlamaktadır. Aradan aşkın perdesi kalktığı için
Leylâ’nın gönlü aşk tarafından beslenmiştir.
4918. ve 5011. Beyitlerdeki fiilerin zamanında yaptığı değişiklik ile 4944. beyitteki
fiili zarfiil olarak kullanması söz konusu bu beyitlerin anlamında bir değişikliğe sebep
olmamıştır:
Şâhidî:
Şükÿhıyla yüridi dilbere ol
Yaúın3 irürdi çün òar-gÀhına yol (4918)
Kadîmî:
Şükÿh ile yüridi dil-bere ol
Yaúın irişdi çün òargÀhına yol (3356)
1

Kadîmî’de 3511. beyit eserin tamiri esnasında silinmiştir ve bu beyit ya 5124. ya da 5125. beyite denk

gelmektedir; fakat tek kelime dahi kalmadığından hangi beyit olduğu tespit edilemedi.
2
3

4889. kéolmışıdı: ki olmışıdı
4918. yaúın: yaúìn
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Şâhidî:
SibÀèuñ òayli1 cemè olmış buları
Araya almışıdı úamu varı2 (4944)
Kadîmî:
SibÀèuñ òayli cemè olup buları
Araya almış idi úamu varı (3373)
Şâhidî
ZebÀn-ı Leylì kéolmışdı3 şeker-rìz
Olup4 ol laèl5 dürcinden güher-rìz (5011)
Kadîmî:
ZebÀn-ı LeylÀ çün oldı şeker-rìz
Olup ol laèl dürcinden güher-rìz (3422)
Ayrıca Şâhidî’deki 4907. beyitin birinci mısraında, 5056. beyitin de tamamında
anlamsal değişim yapmıştır:
Şâhidî:
Gelüp6 ùaşra ãafÀdan úıldı secde
äabÀ bigi irüşdi kÿh-ı Necde (4907)
Kadîmî:
Gelüp ùaşra ãafÀdan vardı vecde
äabÀ bigi irişdi kÿh-ı Necde (3346)

1

4944. òayli: òayl-i
4944. Varı: vÀrı
3
5011. kéolmışdı: ki olmışdı
4
5011. olup: olub
5
5011. laèl: laèl-i
6
4097. gelüp: gelüb
2
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Leylâ’nın kendisinden Mecnûn’u getirmesini istediği Zeyd, bu beyitlere göre,
Şâhidî’de sevincinden secde kılarken; Kadîmî’de vecde gelmektedir.
Şâhidî:
Ruòuñ mihriyledür cismüm nihÀdı
áam-ı èışúuñla eşki1 Àb u zÀdı2 (5056)
Kadîmî:
Ruòuñ mihriyledür çeşmüm nehÀrı
áam-ı èaşúuñla eşküm Àb u zÀdı (3453)
Leylâ’ya hitaben Mecnûn tarafından söylenen bu beyitte, Mecnûn Şâhidî’de
“cisminin Leylâ’nın aşkıyla yaratıldığını ve onun aşkının gamında döktüğü
gözyaşlarının da yiyeceği olduğunu” söyler. Kadîmî’de ise Mecnûn, Leylâ’ya
“gözlerindeki gündüzün, yani aydınlığın onun yanaklarının güneşiyle mümkün
olduğunu ve aşkının gamıyla gözyaşlarının da yiyeceği olduğunu” dile getirir. Ufak
tefek farklılıkla ile beraber iki şair “mihr” kelimesini başka başka manaları ile
kullanmıştır.
Bunların yanı sıra Kadîmî, Şâhidî’deki 5004. beyitin genelinde yaptığı değişikliler
ile birlikte ikinci mısraını da tamamen değiştirmiştir:
Şâhidî:
Uzadup3 ol dem aña dest-i bÀzÿ
MurÀdı peykerine sürdi ol rÿ (5004)
Kadîmî:
Uzadup aña ol dem dest-i bÀzı
Dile geldi ne kim var ise rÀzı (3421)
Kadîmî, Şâhidî’deki 5183. beyitinin ikinci mısraında, bir fiilde yaptığı değişiklik ile
mısraı anlamsal olarak dönüştürmüştür:

1

5056. eşki: eşk-i
5056. zÀdı: zarı
3
5004. uzadup: uzadub
2
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Şâhidî:
Ki tÀb-ı mihrden ol mÀh-peyker1
Göyinmiş lÀle bigi úaldı2 bì-fer (5183)
Kadîmî:
Ki tÀb-ı mihrden ol mÀh-peyker
Göyindi lÀle bigi úaldı bì-fer (3566)
Ay yüzlü olan Leylâ, aşkın ateşinden dolayı, Şâhidî’de (bağrı) yanmış lale gibi
fersiz kalırken; Kadîmî’de lale gibi yanar ve fersiz kalır.
Leylâ’nın, annesine ettiği vasiyet, Şâhidî’de “Vaãiyyet Kerden-i LeylÀ Be-MÀder-i
Òˇìş ve VefÀt YÀften-i ß” başlığını taşır ve 5201-5275 beyitleri arasındadır. Kadîmî’de
ise 3578-3640 beyitleri arasında ve “Vaãiyyet-i LeylÀ Be-MÀdereş” başlığı altındadır.
Kadîmî, Şâhidî’deki 5208-5212 arasındaki beyitler ile 5215, 5216, 5231, 5234, 5243,
5244 ve 5267. beyitleri almamıştır. Kadîmî’nin, Şâhidî’deki 5213. beyitin ikinci
mısraındaki fiilin kipinde yaptığı değişiklik ile Şâhidî’ye göre beyitin anlamını daha
düzgün bir hâle getirdiği söylenebilir:
Şâhidî:
Bu gün vaút irdi kim òÀke virüp3 ten
CüdÀ itdüm ùapuñdan zaòmeti ben (5213)
Kadîmî:
Bu gün vaút irdi kim òÀke virüp ten
CüdÀ idem ùapuñdan zaòmeti ben (3585)
Kadîmî, Şâhidî’deki 5229. beyitin ikinci mısraındaki fiilin çatısında yaptığı
değişiklik ile beyitin manasını değiştirmiştir:

1

5183. mÀh-peyker: mÀh-ı peyker
5183. úaldı: úıldı
3
5213. virüp: virüb
2
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Şâhidî:
Çü Leylì óasretile terk idüp1 taòt2
CenÀze merkebine baàlaya raòt (5229)
Kadîmî:
Çü Leylì óasret ile terk idüp taòt
CenÀze merkebine baàlana raòt (3599)
Leylâ’nın ölümünün ardından Şâhidî’de, 5276-5301 beyitleri arasında, “Kelime-i
Çend Der-Bì-VefÀéì-i RÿzgÀr” başlığı altında dünyanın vefasızlığı dile getirilir. Bu,
Kadîmî’de “Ender-VefÀt-ı LeylÀ” başlığı ile 3641-3662 beyitleri arasındadır. Bu
bölümde de Kadîmî, Şâhidî’deki 5279, 5280, 5293, 5298. beyitleri almamıştır.
Şâhidî’de “Der-MünÀcÀt” başlığı altında 5302-5306 beyitleri arasında Allah’a
günahların affı için dua söz konusudur. Bu dua Kadîmî’de “Ümìd Ez-DergÀh-ı BÀrì
TeèÀla” başlığı ile 3663-3666 beyitleri arasındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 5305. beyiti
almamıştır. Ayrıca Kadîmî’nin, Şâhidî’deki 5303. beyitin birinci mısraındaki fiilde
değişiklik yaparak söz konusu mısraın anlamının daha açık ve düzgün olmasını
sağladığını söylemek mümkündür:
Şâhidî:
FenÀ ãuyınla çün yuya sevÀdum
Düzet raómet ãuyundan Àb u zÀdum (5303)
Kadîmî:
FenÀ ãuyıyla yunıcaú sevÀdum
Düzet raómet yüzinden Àb u zÀdum (3664)
.
Şâhidî’nin mahlasını andığı 5306. beyitte de kendi mahlasını kullanmıştır:
Şâhidî:
Giderüp3 ŞÀhidì’den her günÀhı
ÒaùÀsın úamu èafv eyle İlÀhì (5306)
1

5229. idüp: idüb
5229. taòt: taót
3
5306. giderüp: giderüb
2
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Kadîmî:
Úadìmìden giderüp her günÀhı
ÒaùÀsın úamu èafv eyle İlÀhì (3666)
Leylâ’nın cenazesinin, annesinin hâlinin ve Mecnûn’un Leylâ’nın cenazesini
görüşünün anlatıldığı “ZÀrì Kerden-i MÀder-i LeylÀ ve Resìden-i Mecnÿn Der-MÀtem-i
ß” başlıklı kısım, Şâhidî’de 5307-5344 beyitleri arasındadır. Kadîmî’de ise “AóvÀl-i
CenÀze-i LeylÀ” başlığını taşıyan bu bölüm 3667-3699 beyitleri arasındadır. Kadîmî,
Şâhidî’deki 5309, 5312, 5321, 5323, 5338. beyitleri almamıştır. Kadîmî, Şâhidî’deki
5313. beyittin ikinci mısradaki zarffiili çekimli fiil olarak kullanılmıştır; fakat beyitteki
anlam değişikliği bu durumun ötesinde kelimelerde yapılan değişiklik ile ortaya
çıkmıştır:
Şâhidî:
Oàul acısı virdi aña aàu1
Delürüp2 óayretile ãaàdı ãaàu (5313)
Kadîmî:
Oàul aàusı virdi aña aàu
Delürdi óasret ile ãaàdı ãaàu3 (3671)
5331. ve 5334. beyitlerdeki fiilleri zarfiil olarak kullnması ise beyitlerin anlamında
bir değişiklik yapmamıştır:
.
Şâhidî:
Naôar úıldı görür4 ol kÀn-ı endÿh
Ki gelür kÿy içinde òalú-ı enbÿh (5331)

1

5313. aàu: Ààÿ
5313. delürüp: delürüb
3
5313. sagu: sÀàÿ
4
5331. görür: görir
2
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Kadîmî
Naôar úılup görür ol kÀn-ı endÿh
Ki gelür kÿy içinde òalú-ı enbÿh (3687)
Şâhidî:
RevÀn olmış úamunuñ eşki seyli
İderler nÀle ile vÀy Leylì (5334)
Kadîmî:
RevÀn olup úamunuñ eşki seyli
İderler nÀle ile vÀy veylì (3690
Mecnûn’un ölmesinin ve Leylâ ile bir mezara gömülmesi Şâhidî’de “EfsÀne
Goften-i Mecnÿn Ve ZÀrì Der-Pìş-i CenÀze-i LeylÀ ve VefÀt YÀften-i ß” başlığı altında,
5345-5456 beyitleri arasındadır. Kadîmî’de ise 3700-3791 beyitleri arasında olup
“Úıããa-ı VefÀt-ı Mecnÿn Ki Her Do-RÀ Der-Yek Úabr Defn Kerdeend” başlığını taşır.
Kadîmî, Şâhidî’deki 5358, 3360, 5404, 5419, 5432, 5434, 5435, 5440, 5441, 5445,
5446, 5447, 5448, 5449, 5452, 5454, 5455. beyitleri almamıştır1. Kadîmî, Şâhidî’deki
5349. ve 5402. beyitlerin birinci mısralarındaki fiillerde beyitlerin anlamını
dönüştürmeyen değişiklikler yapmıştır:
Şâhidî:
Çi ger gam bizi itmişdi mükedder
äafÀ yüzinden olalum2 münevver (5349)
Kadîmî:
Çi ger gam bizi itmişdür mükedder
äafÀ yüzinden olalum münevver (3704)

1

Kadîmî’nin eserinin mevcut olan tek nüshasının tamiri esnasında, bu son kısımlardaki varakların
başındaki beyitler silinmiştir; ama Şâhidî’deki beyit sıralamasına göre, silik olan beyitler, şunlardır:
5360, 5374, 5375, 5387, 5400, 5414. Bu beyitler Kadîmî’de sırasıyla şu beyitler olmalıdır: 3714, 3727,
3728, 3740, 3753, 3766. Ayrıca Kadîmî’de silik olan 3779. beyit, Şâhidî’de 5429. veya 5430. beyittir;
fakat küçük bir kalıntı dahi olmadığından hangisi olduğunu tespit etmek mümkün değildir.
2
5349. olalum: olalım
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Şâhidî:
Ne òoş demdür kişi kéidüp1 özin çÀk
ÓevÀé yolında bu resme ola òÀk (5402)
Kadîmî:
Ne òoş demdür k’ide kişi özin çÀk
ÓevÀ yolında bu resme ola òÀk (3755)
Bunun yanı sıra Kadîmî, Şâhidî’deki 5350. beyitin ikinci mısraını anlamsal olarak
değiştirmiştir:
Şâhidî:
Göñül şol resm bulsun úurb-ı cÀnı2
Ki ne cÀn istesün ne zindegÀnì3 (5350)
Kadîmî:
Göñül şol resme bulsun úurb-ı cÀnı
Ki bu cÀn istemesün zindegÀnì (3705)
Mecnûn’un dilinden Leylâ’nın cenazesinde söylenen bu beyitin ikinci mısraında,
Şâhidî’de gönlün, öyle bir can yakınlığı bulması isteniyor ki ondan sonra gönül ne can
ne de hayat istemelidir. Kadîmî’de ise böylesine bir yakınlığı elde etmiş olan gönle
sahip can(insan) yaşamak istememelidir. Yani Şâhidî’de nesne görevinde olan “cÀn”,
Kadîmî’de özne konumuna geçirilmiş ve böylece beyitin ikinci mısraı daha farklı bir
düşüncenin ifadesi olmuştur.
Şâhidî’de 5457-5468 arasındaki “Der-MünÀcÀt” başlıklı bölümün ardından “DerÒˇÀb Dìden-i Zeyd Mecnÿn ve LeylÀ-RÀ” başlığı ile 5469-5546 beyitleri arasında
Zeyd’in rüyasında Leylâ ile Mecnûn’u cennette görmesi anlatılır. Kadîmî, Şâhidî’de iki
ayrı başlık altında verilen bu konuları, tek başlık altında birleştirmiştir4 ve bu kısım
3792-3876 beyitleri arasındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 5457-5546 arasındaki beyitlerden

1

5402. kéidüp: ki idüb
5350. cÀnı: óÀnı
3
5350. zindegÀnì: zinde-gÀnı
4
Kadîmî’nin eserinde bu kısmın baş kısmı silinmiştir. Geriye kalan kırmızı mürekkep kalıntılarından
burada bir başlık olduğu anlaşılmaktadır.
2
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5459, 5498, 5519, 5526. beyitleri almamıştır.1 Ayrıca Şâhidî’deki beyit sırasını yine
gözetmemiştir. Şâhidî’de 5504. ve 5505. beyitler Kadîmî’de sırasıyla 3838. ve 3837.
beyitlerdir.

Bununla beraber Şâhidî’nin mahlasının geçtiği 5464. beyitte kendi

mahlasını kullanarak bir değişiklik yapmıştır:
Şâhidî:
Keremden ŞÀhidì’nüñ vir murÀdın
äafÀ baòş eyle raómetden nihÀdın (5464)
Kadîmî:
Úadìmìnüñ keremden vir murÀdın
äafÀ baòş eyle raómetden nihÀdın (3798)
Şâhidî’de 5467. beyitin manası kendi içinde biterken; Kadîmî, ikinci mısrada
zarffiil kullanarak beyitin anlamını kendinden sonraki beyit ile birleştirmektedir
Şâhidî:
Ki şemè-i èışúınuñçün terk idüp ser
Fürÿà-ı mihrüñile yandıra per (5467)
Kadîmî:
Ki şemè-i èaşúuñ içün terk idüp ser
Fürÿà-ı mihrüñ ile yandurup per (3801)
Şâhidî’deki 5475. beyitin birinci mısraını da anlamsal olarak değiştirmiştir:
Şâhidî:
VefÀ devrinde dil-dÀr-ı ser-efrÀz
HevÀé bezminde yÀr-i ãÀóib-i rÀz (5475)

1

Bu kısımdaki varakların baş kısımlarındaki beyitler silinmiştir. Şâhidî’deki beyit sırasına göre eksik olan
beyitler şunlardır: 5470, 5483, 5496, 5510, 5524. Bu beyitler sırasıyla Kadîmî’deki şu beyitlerdir: 3804,
3817, 3830, 3843, 3856. Bunun yanı sıra Kadîmî’deki 3869. beyit Şâhidî’deki 5538. ya da 5539. beyittir;
fakat hiçbir iz olmadığından Kadîmî tarafından hangisinin alınıp hangisinin alınmadığı tespit
edilememiştir.
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Kadîmî:
FenÀ dÀrında dil-dÀr-ı ser-efrÀz
HevÀ bezminde yÀr-i ãÀóib-i rÀz (3809)
Zeyd’in vasfında söylenen bu beyitte, Şâhidî’de onun vefa devrinde, yani vefanın
gerektiği demde yüce bir sevgili, dost olduğu söylenirken; Kadîmî’de onun, bu fena
yerinde, dünyada yüce bir dost olduğu ifade edilmiş. Yani Şâhidî’de dostluk ile vefa
arasındaki ilişkiye atıf varken; Kadîmî’de fani ve güvenilmeyen bir dünyada dostun
önemine vurgu yapılmaktadır.
Kadîmî, Şâhidî’deki 5502. beyitteki fiilin “irür” biçimi yerine “irdi” şeklini
kullanarak mısrada bir önceki fiil ile hem anlam hem de zaman itibariyle bir uyum
sağlama gayesi gütmüştür:
Şâhidî:
Şunuñ bigi müzeyyendür bu gülzÀr
Ne miålin gördi göz ne1 irür efkÀr (5502)
Kadîmî:
Şunuñ bigi müzeyyendür bu gülzÀr
Ne miålin gördi göz ne irdi efkÀr (3835)
Şâhidî 5547-5660 arasındaki beyitler için “ÒÀtimet-i KitÀb ve BeyÀn-ı TÀrìò”
başlığını atıp kitabının sonuna geldiğini haber verir. Bu beyitler Kadîmî’de iki başlık
altında yer almaktadır. Kadîmî’de 3877-3888 arasındaki beyitler “Medó-i Naôm-ı
KitÀb”, 3889-3968 arasındaki beyitler de “ÒÀtime-i KitÀb ve Medó-i PÀdşÀh-ı İslÀm”
başlığı ile yer alır. Şâhidî’deki 5547-5558 arasındaki beyitler, Kadîmî’de “Medó-i
Naôm-ı KitÀb”, 5559-5660 arasındaki beyitler de “ÒÀtime-i KitÀb ve Medó-i PÀdşÀh-ı
İslÀm” başlığı altındadır. Kadîmî, Şâhidî’deki 5547-5660 arasındaki beyitlerden 5592.
beyit ile 5614-5630 arasındaki beyitleri ve 5636, 5638, 5640, 5642. beyitleri
almamıştır.2 Şâhidî’de 5614-5622 arasındaki beyitlerde Cem Sultan’dan ve onun eseri
1

5502. göz ne: gözine
Bu kısımdaki varakların da baş kısımlarındaki beyitler silinmiştir. Şâhidî’deki beyit sırasına göre eksik
olan beyitler şunlardır: 5551, 5563, 5576, 5589, 5560. Bu beyitler sırasıyla Kadîmî’deki şu beyitlerdir:
3881, 3893, 3906, 3919, 3958. Ayrıca Kadîmî’deki 3945. beyit Şâhidî’deki 5632. ya da 5633. beyittir;
fakat hiçbir iz olmadığından Kadîmî tarafından hangisinin alınıp hangisinin alınmadığını tespit etmek
mümkün değildir.
2
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olan Cemşîd ü Hurşîd’den bahsedildiğinden; 5623-5630 arasındaki beyitlerde
Şâhidî’nin kendi hâl tercümesi bulunduğundan; 5636, 5640, 5642. beyitlerde de
Şâhidî’nin kitabı hakkında, ne zaman yazılıp ne kadar sürede bittiğine dair bilgiler
verildiğinden, bu beyitler, Kadîmî tarafından alınmamıştır. Bunların dışında Şâhidî’deki
5584. beyitin ikinci mısraındaki fiili, beytin anlamında değişikliğe yol açmayacak
şekilde yine zarffiil olarak kullanmıştır:
Şâhidî:
èAcemde cÀn bigi kéolmışdı1 maúbÿl
áarìb olmış ùururken2 Rÿmda ol (5584)
Kadîmî:
èAcemde cÀn bigi olmışdı maúbÿl
áarìb olup ùururken Rÿmda ol (3914)
Şâhidî’de, 5585. beyitte Nizâmî’nin hamsesinden ve Şeyhî’nin bu hamseyle
ilgilenmesinden bahsedilir. Kadîmî bu beyitteki “ol penc” ibaresi yerine “gice”
kelimesini kullanır. Böylece Şâhidî’den farklı olarak Şeyhî’nin bu hamseyle arasındaki
bağ olan “Òusrev ü Şìrìn”i doğrudan ima eder:
Şâhidî:
Dil-i Şeyòìde k’oldı3 şevú peydÀ
Çü ol penc dilberi itdi temÀşÀ (5585)
Kadîmî:
Dil-i Şeyòìde k’oldı şevú peydÀ
Çü gice dil-beri itdi temÀşÀ (3915)
Kadîmî’nin, 5586. beyitte yapmış olduğu değişiklik ile beyitin anlamını Şâhidî’ye
nazaran daha düzgün bir hâle getirdiği söylenebilir:

1

5584. kéolmışdı: ki olmışdı
5584. ùururken: ùurırken
3
5585. kéoldı: ki oldı
2
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Şâhidî:
Yüriyüp1 aùlas-ı zerrìne òÀme
Düzetdi Òüsrev ü Şìrìne cÀme (5586)
Kadîmî:
Yüritdi aùlas-ı zerrìne òÀme
Düzetdi Òusrev ü Şìrìne cÀme (3916)
Şâhidî’deki 5598. beyitte, Cem Sultan’ın nazarında kitabın makbul olması
temennisi dile getirilmiştir ve bu beyitin ikinci mısraı Kadîmî tarafından şu şekilde
değiştirilmiştir:
Şâhidî:
CemÀl-i mÀh u òurşìde süre rÀh
Eger olur ise2 maúbÿl-i Cem ŞÀh3 (5598)
Kadîmî:
CemÀl-i mÀh u òurşìde süre rÀh
Úabÿl eyler ise SulùÀn Selìm ŞÀh (3927)
Kadîmî, kitabı Sultan’a atfettiğini de Şâhidî’de olmayan bir beyit ile dile getirir:
Çü gördüm luùf-ı ùabèın pÀdşÀhuñ
KiùÀbı baàladum adına şÀhuñ (3943)
Kadîmî, Şâhidî’deki, Cem Sultan için söylenen 5611. beyiti, Sultan I. Selim için
söyleyerek birinci mısraında bir kelime ile anlamsal değişiklik yapmıştır:
Şâhidî:
KelÀmı4 luùfı faòr-i ehl-i èirfÀn
KemÀl-i cÿdı faòr-i Ál-i èOåmÀn (5611)
1

5586. yüriyüp: yüriyüb
5598. olur ise: olursa
3
5598. Cem ŞÀh: Cem-i şÀh
4
5611. kelÀmı: kelÀm-ı
2
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Kadîmî:
KelÀmı luùfı õuòr-ı ehl-i èirfÀn
KemÀl-i cÿdı faòr-i Àl-i èOåmÀn (3940)
Şâhidî’de, Cem Sultan’ın sözünün lutfu irfan sahiplerinin övüncü iken; Kadîmî’de
Sultan Selim’in sözünün lutfu irfan ehlinin zor zamanlarda, ihtiyaç duyduklarında alıp
sakladıkları şeydir.
Kadîmî, Şâhidî’deki 5635, 5641, 5654. beyitlerde kendi gerçekleri ve amaçları
doğrultusunda değişiklikler yapmıştır:
Şâhidî:
Olupdur1 bende bu ol òoş-nihÀde
Ki ol şeh-zÀdedür bu bende-zÀde (5635)
Kadîmî:
Olupdur bende bu ol òoş-nihÀde
Ki ol sulùÀn ise bu bende-zÀde (3947)
Söz konusu bu beyit, Şâhidî’de Cem Sultan için yazıldığından “şeh-zÀde”;
Kadîmî’de Sultan Selim kasdedildiğinden “sulùÀn” kelimesi kullanılmıştır.
Şâhidî:
Ùutup yüz Úonya şehrinde temÀme
Bu zìverle beyÀôa geldi nÀme (5641)
Kadîmî:
Ùutup yüz Küre şehrinde temÀma
Bu zìverle beyÀôa geldi nÀme (3950)
Şâhidî, bu eserini Konya şehrinde tamamlamışken; Kadîmî Küre eminidir ve
eserinin bu şehirde bitirmiştir.

1

5635. olupdur: olubdur
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Şâhidî:
Yaúın1 olmışdurur óamsìne yaşum
Ne içün aúmaya derdile yaşum (3654)
Kadîmî:
Yaúın olmış çü sì vü pence yaşum
Ne içün aúmaya derd ile yaşum (3962)
Şâhidî eserini yaklaşık olarak elli yaşında tamamlamıştır. Kadîmî ise bu eseri
tamamladığında yaşı otuz beşe yaklaşmıştır.
Şâhidî’deki 5660. beyitte de Kadîmî, kendi mahlasını kullanarak Leylâ vü

Mecnûn’u bitirir:
Şâhidî:
İlÀhì úıl revÀnın õevúile şÀd
İdenüñ ŞÀhidì’yi òayrıla yÀd (5660)
Kadîmî:
İlÀhì úıl revÀnın şevú ile şÀd
Úadìmìéi idenüñ òayr ile yÀd (3968)
Sonuç olarak Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn’u hakkında şunları söyleyebiliriz:
Kadîmî yukarıda tespit edildiği gibi Şâhidî’nin Leylâ vü Mecnûn’unu sözcüğü
sözcüğüne tekrar etmemiştir. Aynen alınan beyitlerin yanı sıra pek çok beyitte kelime
değişikliğine gitmiştir. Bazı beyitlerde de kelimelerin değişimi ile anlamsal dönüşümler
ortaya çıkmıştır. Pek çok beyitin anlamı da fiillerde yapılan değişiklikler ile
dönüştürülmüştür. Bunların yanı sıra Kadîmî, bazı bölümleri ve pek çok beyiti
almamıştır. Atlanan bu bölümler ve beyitler ile hikâyedeki bazı olayların gelişim
çizgisinde değişiklik meydana gelirken aynı zamanda da söz konusu hikâye daha özlü
bir hâle getirilmiştir ve böylece yenidenyazma teknik unsurlarından biri olan
“indirgeme” ve indirgemeye bağlı olarak “özlülüğü” hatırlatan edimler ortaya çıkmıştır.
Ayrıca Kadîmî, Şâhidî’deki altı başlığı aynen almakla beraber başlıkların geriye
kalanlarında bir değişikliğe gitmiştir ve farklı başlıklar kullanmıştır. Hatta başlıkları
dahi çoğunlukla Şâhidî’ye nazaran daha kısa tuttuğu ve anlatılacak konunun içeriğine
1

3654. yaúın: yaúìn
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yönelik daha özlü başlık kullandığı ifade edilebilir. Bunların yanı sıra kendinden on
dokuz beyit eklemiştir. Böylece Kadîmî’nin, eserinin anametni olan Şâhidî’nin Leylâ vü

Mecnûn’u üzerinde yapmış olduğu bazı ekleme ve çıkarmalarla, değişikliklerle hem
biçimsel hem de anlamsal dönüşümler ortaya çıkmıştır. Kadîmî’nin eseri, bütün bu
edimler ile metinlerarasılık boyutunda değerlendirildiğinde “aşırma”nın ötesinde bir
“yenidenyazma”dır. Metinlerarası ilişkiler bağlamında Kadîmî’nin, anametin olarak
niteleyebileceğimiz Şâhidî’nin eserinden hareketle yeni bir eser ortaya koyduğu
söylenebilir.
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SONUÇ
Bir rivayete göre amcasının kızı Leylâ’ya âşık olan ve sonrasında aklını kaybedip
Mecnûn lakabını alan Kays’a isnat edilen şiirlerde geçen küçük vakaların bir takım
ilaveler ve tefsirler ile birbirine bağlanması sonucu H. IV./ M. X. asırdan itibaren çeşitli
eserlerde anlatılan bir halk hikâyesi hüviyetini alan Leylâ vü Mecnûn, ilk olarak Fars
edebiyatının ünlü şairi Nizâmî-i Gencevî tarafından, Şirvânşâh Ahtisân bin Minûçihr’in
isteği üzerine H. 584/ M. 1188 yılında nazma çekilmiştir. Arap, Fars ve Türk
edebiyatının bir nevi kesişim alanı olan Osmanlı edebî sahasında mesnevide üstat kabul
edilen Nizâmî, böylece Leylâ vü Mecnûn yazma geleneğini başlatmıştır ve söz konusu
bu aşk hikâyesinde takip edilen, üstat sayılan bir şair olmuştur. Osmanlı edebî sahasında
müstakil bir eser olarak pek çok şair tarafından Leylâ vü Mecnûn kaleme alınmıştır.
Eserlerin bir kısmı günümüze ulaşırken bir kısmı da tezkirelerde adının geçmesine
rağmen bugün mevcut değildir. Genel olarak Türk edebiyatında, bu aşk hikâyesi
otuzdan fazla şair tarafından manzum olarak yazılmıştır.
Edirneli Şâhidî, Osmanlı edebî sahasında bu hikâyeyi manzum olarak mesnevi
nazım şekliyle kaleme alan ilk şairdir. H. 883/M. 1478 yılında tamamlanan, 5660
beyitten meydana gelen ve Cem Sultan’a ithaf edilen bu eserde Şâhidî, hikâyenin,
mananın kimsenin malı olmadığı, varolan hikâye ya da mana üzerinde daha güzel bir
söyleme ulaşma gayesinin güdüldüğü bir edebî geleneğin söz konusu olduğu Osmanlı
edebiyatında, Leylâ vü Mecnûn yazma geleneği içerisinde, büyük bir üstat sayılan ve
Leylâ vü Mecnûn yazma geleneğini başlatan Nizâmî-i Gencevî’nin Leylâ vü

Mecnûn’unu kendi eseri olan Leylâ vü Mecnûn (Gülşen-i Uşşâk) için kaynak olarak
kabul etmiştir. Şâhidî, Nizâmî’nin eserindeki bazı beyitleri aynen Türkçeye aktarırken
bazı beyitlerde içinde yaşadığı geleneğin ve kendi beğenilerinin doğrultusunda bir takım
değişiklikler yapmıştır. Hikâyenin genel akışında Nizâmî’yi takip etmekle beraber
Nizâmî’nin eserindeki bazı bölümleri ve hikâyeleri almamış, kendinde de bölümler ve
başka hikâyeler eklemiştir. Şâhidî böylece, meşhur olan bu aşk hikâyesini, Nizâmî’nin
eserini takip ederek Türkçe söyleme gayesi gütmüştür ve yeni bir eser ortaya
koymuştur. Yaptığı bu edebî faaliyeti eserinin 761. beyinde “NiôÀmì naômına vire
niôÀmı” şeklinde ifade etmiştir. Yani Şâhidî, eseri ile Leylâ vü Mecnûn yazma
geleneğini başlatan Nizâmî’yi takip etmekle beraber ondan daha iyisini yazmayı
hedeflemiştir ve böylece Nizâmî’nin Leylâ vü Mecnûn’ununa “cevap” vermiştir.
Metinlerarası ilişkilerin yoğun ve bir o kadar da karmaşık olduğu Osmanlı edebî
geleneğinde, Kadîmî, Nizâmî’den Şâhidî’ye geçen Leylâ vü Mecnûn hikâyesini yeniden
yazmıştır. Tahminî olarak 1512 yılında tamamlanan bu eser, Sultan I. Selim’e ithaf

117

edilmiştir ve eksik varaklar söz konusu olmakla beraber mevcut hâliyle 3968 beyittir.
Eseri ilim dünyasına tanıtan Agâh Sırrı Levend’ e göre Kadîmî, Şâhidî’nin eserini
aşırmıştır ve yapmış olduğu bazı değişiklikler ile eseri kendisine mal etmiştir. Bu
doğrultuda Kadîmî’nin eseri ile Şâhidî’nin eseri karşılaştırıldığında, Kadîmî’nin
eserinin, Şâhidî’nin Leylâ vü Mecnûn’un aynen tekrarı olmadığı görülmüştür. Kadîmî,
Şâhidî’nin eserindeki bazı beyitleri aynen almakla beraber pek çok beyitte de
değişikliğe gitmiş, kendinden de beyitler eklemiştir. Bu da bize bir yenidenyazma
olduğunu ve indirgeme-genişletme yoluyla dönüşümler yapıldığını gösterir. Kimi
beyitlerde sadece kelimeleri değiştirirken; kimi beyitlerde de kelime ve kip
değişiklikleri ile beraber anlamsal dönüşümler yapmıştır. Ayrıca Şâhidî’deki bazı
bölümleri ve beyitleri almayıp hem bu atlanan kısımlarda söz konusu olayın akışında bir
değişiklik yapmış hem de bir ihtimal hikâyeyi dağıttığını düşündüğü beyitleri atlayarak
ya da aynı anlamdaki iki beyitten birini alırken diğerini almayarak; Şâhidî’nin iki ya da
üç beyitte söylediğini bir veya iki beyitte söyleyerek Şâhidî’ye nazaran hikâyeyi daha
özlü bir hâle getirmiştir. Kadîmî’nin eseri, metinlerarası ilişkiler bağlamında
değerlendirildiğinde “aşırma”nın ötesinde bir “yenidenyazma”dır. Yani yapmış olduğu
bu değişikler ile Kadîmî’nin yeni bir eser ortaya koyduğu söylenebilir.
Kadîmî’nin eseri, okuyucuyu Levend’in tespitleri ile Şâhidî’nin Leylâ vü

Mecnûn’una götürmekle beraber şu beyitler ile de Nizâmî’ye, dolayısıyla şairin yapmış
olduğu bu edebî faaliyetin amacına götürmektedir:
Diyüp Rÿmì zebÀn ile kelÀmı
NiôÀmì naômına vire niôÀmı (104)
MaèÀnì baóridür nÿn-ı NiôÀmì
Bu bikri zeyn úılmışdı temÀmì
Çeküp derd ü àam-ı dehr ile renci
Çıúardı maózeninden penc-genci
Bu penci penc dil-ber bigi peydÀ
Müzeyyen úıldı virüp şekl-i àarrÀ
Bularuñ her biridür gerçi dil-ber
Úamudan lìk budur òÿb-manôar (3895-3898)
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Bu beyitler doğrultusunda şunu diyebiliriz: Şâhidî, Nizâmî’den daha iyisini yazma
gayesi ile Nizâmî’nin eserini kendisi için kaynak olarak alırken; Kadîmî de Şâhidî’nin
eserini yapmış olduğu pek çok değişiklik ile kendisi için kaynak olarak almıştır ve o da
bu edebî faaliyeti ile Nizâmî’den daha iyisini yazmayı, ona “cevap” vermeyi
hedeflemiştir. Şâhidî, kendisi için anametin olan Nizâmî’nin Leylâ vü Mecnûn’undan
bir altmetin ortaya koymuştur. Şâhidî’nin bu altmetni Kadîmî’nin yenidenyazma edimi
ile bir anametin hâline gelmiştir ve yeni bir altmetnin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Kadîmî’nin ortaya koyduğu bu altmetin, Şâhidî’nin eserinden hareketle ortaya çıkmakla
beraber Şâhidî’nin anametni olan Nizâmî’nin eserinden daha iyi olma iddiası
taşımaktadır.
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2. BÖLÜM: LEYLÂ VÜ MECNÛN’UN ÇEVRİYAZILI METNİ
2.1. NÜSHA TAVSİFİ
Kadîmî’nin Leylâ vü Mecnûn’unun belirlenebilen tek nüshası Ankara Üniversitesi
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yazma Eserler Kütüphanesi M. Ozak 1102 c’de
kayıtlıdır. Eseri tanıtan Agâh Sırrı Levend şu bilgileri vermektedir:
“Nüshanın vasfı: cildi kahverengi meşin, eski, şemseli, miklepsiz; cild 17-9 X 11,
yazı 12 X 7 sm. sonradan tamir görürken yapraklar birbirine karışmış; varak sayısı 157,
her sayfadaki beyit sayısı 13; başlık tezhipli, bahis başları kırmızı; kâğıt aharlı beyaz,
yazı iri talik. (Levend: 1952)
Yukarıda belirtildiği gibi eserin varakları karışık olmakla beraber eksik varaklar da
söz konusudur.

Bu eksik hâliyle eser, 3968 beyittir. Ayrıca tamir esnasında bazı

varaklardaki ilk beyitler silinirken bazı varaklardaki beyitlerin üzerine de bant
yapıştırılmış ve beyitler bu hâlleri ile okunamaz hâle gelmiştir.
Metnin başında “Kitâb-ı Leylâ vü Mecnûn” yazılı müzehhep bir serlevha vardır.
Serlevhanın hemen üzerinde “Yâ Kebîkec”, 2a numaralı sayfada da sırasıyla “Yâ
Allah”, “Yâ Muhammed”, “Ebû Bekir”, “Ömer”, “Osmân”, “Alî,” yazılıdır.
2.2. NÜSHANIN YAZIM ÖZELLİKLERİ VE ÇEVRİYAZILI METNİN
HAZIRLANMASINDA İZLENEN YOL
1512 yılında bitirildiği tahmin edilen Leylâ vü Mecnûn’un tek nüshası vardır ve bu
söz konusu nüshada herhangi bir istinsah kaydı bulunmamaktadır.
a. Tamir görürken eserin varakları karışmıştır. Herhangi bir rakamın yazılı
olmadığı bu varaklar hikâyenin ve şairin yararlandığı Nizâmî’nin Leylâ vü Mecnûn adlı
eseri doğrultusunda sıraya konmuştur.
b. Ayrıca eserde eksik varaklar ile zarar görüp silinen ya da okunamayan yerler
söz konusudur. Bu eksik kısımlar ile okunmayan ya da silinen kısımlar çevriyazıda sıra
nokta (………..) ile gösterilmiş ve dipnotla belirtilmiştir.
c. Yazmada düzenli hareke kullanımı söz konusu değildir. “Üstün, esre, ötre,
şedde” harekeleri çok nadir olarak kullanılmıştır.
d. Ünlüler bazen harfle, nadir olarak harekeyle gösterildiği gibi bazen de hiç biri
kullanılmamıştır.
e. İzafet esresi kimi zaman “y” ile gösterilmiştir.
f. Eserdeki başlıklar Farsçadır. Bu başlıkların okunuşunda ve çevriyazısında
Osmanlı Türkçesinde ve Farsçada ortak olarak kullanılan “èaşú, aóvÀl, naôm, teferrüc,
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mükÀleme” gibi kelimelerin yazımında Osmanlı Türkçesi’ndeki telaffuzları tercih
edilirken “şoden ” gibi Farsçaya ait fiilerin, kelimelerin yazımında kendi dillerindeki
telaffuzları tercih edilmiştir.
g. Aslen “Rabb, sırr, òadd, cidd” gibi muzâaf olan kelimeler ulama ve izafet
olmadığı yerlerde “Rab, sır, òad, cid” şeklinde yazılmıştır. Bununla beraber 1325, 1850,
1888 ve 3499. beyitlerde bu kelimeler vezne göre “Rabb, sırr, òadd, cidd” biçiminde
okunmuştur.
h. 863. beyitte “gel-” fiili açık olarak “gil-”, şeklinde yazılmıştır. Bundan dolayı söz
konusu kelime bu beyitte “gil-” şekliyle okunmuştur; fakat diğer beyitlerde “gel-” şekli
tercih edilmiştir.
ı. “YÀ” bağlacı hem “elif” harfi ile hem de “güzel h” ile yazılmıştır. Bundan dolayı
“elif” ile yazıldığı yerde “yÀ”,

güzel h ile yazıldığın yerde de “ye” şeklinde

okunmuştur.
i. “Ne” bağlacı kimi yerde “y” harfi ile kimi yerde ise “güzel h” harfi ile yazılmıştır.
“Y” harfi ile yazıldığı yerde “ni”, “güzel h” harfi ile yazıldığı yerde ise “ne” şeklinde
okunmuştur.
j. Vezin gereği kısa okunan uzun ünlüler her zaman uzunluk işareti kullanılarak
yazılmıştır.
k. Vezin doğrultusunda fazla hece ya da kelime barındıran bazı beyitlerin,
çevriyazıda doğru şekilleri yazılırken yazmadaki asıl şekilleri de dipnotta verilmiştir.
l. Metinde şu çevriyazı işaretleri kullanılmıştır:
ء

é
À

ا

å

ث

ó

ح

ò

خ

õ ذ
ã

ص

êø ض
ù

ط

ô ظ
è ع
à

غ

ú

ق
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ñ

ك

ÿ

و

ì

ى

m. “Kapalı e” ünlüsü “i” ile Farsça “labial hı” “ò ˇ” ile gösterilmiştir.
2.3. MESNEVİ METNİNİN BAŞLIKLARI
KitÀb-ı LeylÀ vü Mecnÿn (LeylÀ vü Mecnûn Kitabı) 1b
Úaãìde-i PÀdşÀh-ı èÁlem-PenÀh (Âlemlerin Koruyucusu Padişah İçin Kaside) 2b
Ender-Sebeb-i Naôm-ı KitÀb (Kitabın Yazılış Sebebi Hakkında) 4a
Ender-Medó-i Şeyò Muãlióüéd-dìniél-Kürevì Raómetu’l-lÀhi ((Allah Rahmet Eylesin)
Küreli Şeyh Muslihüddîn’in Methi Hakkında) 6a
Ender-AóvÀl-i èAşú (Aşkın Hâlleri) 7a
Ender-Óaseb-i LeylÀ vü Mecnÿn ve Sebeb-i èÁşıú Şoden-i Mecnÿn (Leylâ ile Mecnûn
Hakkında ve Mecnûn’un Âşık Olmasının Sebebi Hakkında) 8a
Şièr Ez-ZebÀn-ı Mecnÿn-ı Bì-Dil (Âşık Mecnûn’un Dilinden Şiir) 11b
Meånevì
Şöhret-YÀften-i Mecnÿn BÀ-èAşú-ı LeylÀ Der-Mekteb (Mektepte Leylâ’nın Aşkı ile
Mecnûn’un Meşhur Olması) 45a
BÀz Giriften-i MÀder-i LeylÀ LeylÀ-RÀ Ez-Mekteb (Leylâ’nın Annesi’nin Leylâ’yı
Mektepten Alması) 46a
AóvÀl-i Mecnÿn Der-CüdÀyì (Ayrılıkta Mecnûn’un Hâli) 48b
Pÿşìden-i Mecnÿn LibÀs-i èAşú-ı LeylÀ-RÀ (Leylâ’nın Aşkının Elbisesini Mecnûn’un
Giymesi) 49b
äaórÀ Giriften-i Mecnÿn Ez-èAşú-ı LeylÀ (Leylâ’nın Aşkından (Dolayı) Mecnûn’un
Sahra’yı (Mesken) Tutması)
Şièr-i Mecnÿn (Mecnûn’un Şiiri) 52a
Meånevì 52a
Şièr-i Mecnÿn Der-CüdÀyì (Ayrılık Hakkında Mecnûn’un Şiiri) 54a
Reften-i Mecnÿn Be-ÒargÀh-ı LeylÀ ve TenhÀ YÀften-i LeylÀ-RÀ (Mecnûn’un Leylâ’nın
Çadırına Gitmesi ve Leylâ’yı Yalnız Bulması) 54a
Şièr-i Mecnÿn (Mecnÿn’un Şiiri) 55b
Meånevì 55b

122

YÀften-i Peder-i Mecnÿn Vey-RÀ Der-Kÿh (Mecnûn’un Babası’nın Onu Dağda
Bulması) 30a
Naãìóat-i Peder-i Mecnÿn Mecnÿn-RÀ (Mecnûn’a Mecnûn’un Babası’nın Nasihati) 31a
CevÀb DÀden-i Mecnÿn Be-Pedereş ve Ámedeneş Be-ÒÀne-i Peder (Mecnûn’un
Babasına Cevap Vermesi ve Baba Evine Gelmesi) 32a
Ender-ÒˇÀsten-i LeylÀ BerÀy-ı Mecnÿn (Mecnûn İçin Leylâ’nın İstenmesi Hakkında)
58a
LibÀs-ı Nevmìdì Pÿşìden-i Mecnÿn Ez-Vaãl-ı LeylÀ (Mecnûn’un Leylâ’nın Vaslından
Ümitsizlik Elbisesini Giymesi) 60b
Şièr-i Mecnûn (Mecnûn’un Şiiri) 62b
Meånevî 62b
Reften-i Mecnÿn Be-Kaèbetu’l-lÀh BÀ-Pedereş (Mecnûn’un Babasıyla Kâbe’ye
Gitmesi) 63a
YÀften-i Úabìle-i Mecnÿn Vey-RÀ Der-MaàÀrÀ (Mecnûn’un Kabilesinin Onu Mağarada
Bulması) 65b
Şièr-i Mecnûn (Mecnûn’un Şiiri) 66b
Pend-i Peder-i Mecnÿn (Mecnûn’un Babası’nın Nasihati) 67a
CevÀb-ı Mecnÿn Be-Pedereş (Mecnûn’un Babasına Cevabı) 68b
Der-Áverden-i Mecnÿn Òod-RÀ Be-äıfat-ı Gÿsfend (Mecnûn’un Koyun Kılığına
Girmesi) 69b
Meånevì Be-MünÀsib-i ÓÀl (Hâle Uygun Mesnevi) 72a
Meyl Kerden-i LeylÀ Be-Mecnÿn (Leylâ’nın Mecnûn’a Meyletmesi) 72b
Şièr-i LeylÀ (Leylâ’nın Şiiri) 74b
Meånevì 75a
äıfat-ı BehÀr-ı èAşú (Aşk Baharının Vasfı) 75a
Şièr-i Mecnÿn (Mecnûn’un Şiiri) 79a
YÀften-i Nevfel Mecnÿn-RÀ Der-Kÿh (Nevfel’in Dağda Mecnûn’u Bulması) 79a
SuéÀl ve CevÀb-ı Nevfel Be-Mecnÿn (Nevfel’ib Soru (Sorması) Mecnûn’un Cevap
(Vermesi)) 79b
Şièr-i Mecnÿn ve Reften-i ß BÀ-Nevfel (Mecnûn’un Şiiri ve Onun Nevfel ile Gitmesi)
82b
YÀd-Kerden-i Mecnÿn LeylÀ-RÀ (Mecnûn’un Leylâ’yı Yâd Etmesi) 83a
ÚÀãid FiristÀden-i Nevfel Be-Peder-i LeylÀ (Nevfel’in Leylâ’nın Babası’na Elçi
Göndermesi) 84a
CevÀb-ı Peder-i LeylÀ Be-ÚÀãid (Leylâ’nın Babası’nın Elçiye Cevabı) 85b
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ÁàÀz-ı Ceng-i Nevfel BÀ-Peder-i LeylÀ (Nevfel’in Leylâ’nın Babası ile Savaşmaya
Başlaması) 86b
DÀden-i LeylÀ-RÀ Be-İbn-i SelÀm (Leylâ’nın İbn-i Selâm’a Verilmesi) 21a
Reften-i LeylÀ Be-ÒÀne-i İbn-i SelÀm (Leylâ’nın İbn-i Selâm’ın Evine Gitmesi) 24b
èAdem-i İlùifÀt-ı LeylÀ Be-İbn-i SelÀm (Leylâ’nın İbn-i Selâm’a İltifat Etmemesi) 25a
Şenìden-i Mecnÿn AóvÀl-i LeylÀ-RÀ (Mecnûn’un Leylâ’nın Hâlini(Evlendiğini)
Duyması) 26b
Müteéellim Şoden-i Mecnÿn Ez-AóvÀl-i LeylÀ (Leylâ’nın Durumundan (Dolayı)
Mecnûn’un Üzülmesi ) 29a
YÀften-i Peder-i Mecnÿn Mecnÿn-RÀ Der-Kÿh ve Bì-Hÿşì-i Mecnÿn (Mecnûn’un
Babası’nın Mecnûn’u Dağda Bulması ve Mecnûn’un Kendinde Olmayışı) 57a
Pend-i Peder-i Mecnÿn (Mecnûn’un Babası’nın Nasihati) 35a
CevÀb-ı Mecnÿn BÀ-Pedereş (Babasına Mecnûn’un Cevabı) 36b
VefÀt-ı Peder-i Mecnÿn (Mecnûn’un Babası’nın Ölümü) 37b
Ender-Bì-VefÀéì-i DünyÀ (Dünyanın Vefasızlığı Hakkında) 39a
FirÀú-ı Mecnÿn Ber-Gÿr-i Pedereş (Mecnûn’un Babasının Kabri Üstünden Ayrılışı) 40a
Üns Giriften-i Mecnÿn Der-Kÿh BÀ-Vuóÿş ve äuyÿd (Mecnûn’un Dağda Vahşi ve Avcı
(Hayvanlar)la Arkadaşlık Etmesi) 42a
NÀme-i LeylÀ Be-Mecnÿn (Leylâ’nın Mecnûn’a Mektubu) 12b
NÀme-i Mecnÿn Be-LeylÀ (Mecnûn’un Leylâ’ya Mektubu) 15b
VefÀt-ı MÀder-i Mecnÿn (Mecnûn’un Annesi’nin Ölümü) 18b
Ender-Keşìden-i BÀr-ı èAşú-ı Mecnÿn-ı Bì-Dil Si SÀl Ve AóvÀl-i ß Der-èAşú (Âşık
Mecnûn’un Aşk Yükünü Otuz Yıl Çekmesi Ve Onun Aşktaki Hâli Hakkında) 90a
AóvÀl-i Mecnÿn BÀ-Seg (Mecnûn’un Köpekle Hâli) 91b
AóvÀl-i Zeyd BÀ-Zeyneb (Zeyneb ile Zeyd’in Hâli) 96a
MükÀleme Kerden-i Zeyd BÀ-Mecnÿn (Mecnûn ile Zeyd’in Konuşması) 98b
MülÀúat Şoden-i Mecnÿn BÀ-LeylÀ (Leylâ ile Mecnûn’un Buluşması) 101a
Tercìè-i Mecnÿn (Mecnûn’un Tercîi)106b
SuéÀl ve CevÀb-ı Mecnÿn BÀ-LeylÀ (Leylâ’nın Soru( Sorması) Mecnûn’un Cevap
(Vermesi)) 109b
Resìden-i SelÀm Ez-Ùaraf-ı BaàdÀd (Bağdat Tarafından Selâm’ın Gelmesi) 113b
VefÀt Kerden-i Şevher-i LeylÀ (Leylâ’nın Kocasının Ölmesi) 118a
NikÀó Kerden-i Zeyd Zeyneb-RÀ (Zeyd’in Zeyneb ile Evlenmesi) 120b
Vuãlat-ı Zeyd BÀ-Zeyneb (Zeyneb ile Zeyd’in Vuslatı) 122a
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Şenìden-i Mecnÿn VefÀt-ı Şevher-i LeylÀ-RÀ (Mecnûn’un Leylâ’nın Kocasının
Öldüğünü Duyması) 124a
Ender-AóvÀl-i LeylÀ BÀ-èAşú-ı Mecnÿn (Mecnûn’un Aşkıyla Leylâ’nın Hâli Hakkında)
126a
Reften-i LeylÀ BÀ-DuòterÀn Be-Teferrüc BerÀy-ı Dìden-i Mecnÿn (Leylâ’nın Mecnûn’u
Görmek İçin Kızlarla Gezmeye Gitmesi) 128a
Şièr-i Mecnÿn (Mecnûn’un Şiiri) 129a
Meånevì 129a
Firúat-ı LeylÀ Der-Şeb-i TÀr (Karanlık Gecede LeylÀ’nın Ayrılığı) 130a
BÀz Firúat-ı LeylÀ Der-Şeb (Yine Gecede Leylâ’nın Ayrılığı) 131a
ÒiùÀb-ı LeylÀ BÀ-Şemè (Leylâ’nın Mumla Konuşması) 131b
Vuãlat-ı LeylÀ BÀ-Mecnÿn (Mecnûn ile Leylâ’nın Vuslatı) 132b
Vaãiyyet-i LeylÀ Be-MÀdereş (Leylâ’nın Annesine Vasiyeti) 142b
Ender-VefÀt-ı LeylÀ (Leylâ’nın Ölümü Hakkında) 145a
Ümìd Ez-DergÀh-ı BÀrì TeèÀlÀ (Yüce Allah’ın Dergâhından Ümit) 145b
AóvÀl-i CenÀze-i LeylÀ (Leylâ’nın Cenazesinin Ahvali) 145b
Úıããa-i VefÀt-i Mecnÿn Ki Her Do-RÀ Der-Yek Úabr Defn Kerdeend (Mecnûn’un
Vefatının Hikâyesi Ki Her İkisini Bir Kabre Gömdüler) 147a
Ender-Dìden-i Zeyd LeylÀ ve Mecnÿn-RÀ Der- ÒˇÀb (Zeyd’in Leylâ ile Mecnûn’u
Rüyasında Görmesi Hakkında) 151a
Medó-i Naôm-ı KitÀb (Kitabın Nazmının Övgüsü) 154a
ÒÀùime-i KitÀb ve Medó-i PÀdşÀh-ı İslÀm (Kitabın Sonu ve İslam Padişahının Övgüsü)
154b

125

2.4. KİTÁB-I LEYLÁ VÜ MECNßN
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün
1b
1.

Çü Bismi’l-lÀhdur miftÀó-ı maúãÿd
Anuñla fetó olur gencìne-i cÿd

2.

Viren fettÀódur cÀn gencine rÀh
Zihì hoş fÀtióe el-óamduli’l-lÀh

3.

Zihì Óayy u zihì nÿr u zihì Óaú
Ki õÀtuñdur cihÀna nÿr-ı muùlaú

4.

Dü kevnüñ mebde’idür pÀk õÀtuñ
NaúÀyıãdan muèarrÀdur ãıfÀtuñ

5.

èAdemden èÀlemi ìcÀd itdüñ
èAnÀãırdan beden bünyÀd itdüñ

6.

Úamunuñ òilúatinde òÀliúìsün
Úamuya rızú viren rÀziúìsün

7.

CihÀn mülkine sensün şÀh-ı muùlaú
Sinüñle dehrdür dÀyim muóaúúaú

8.

Müéeååirsün ki sendendür eåerler
Muãavvirsün ki sendendür ãuverler

9.

KemÀlüñ pertev-i ìcÀd-i èÀlem
CemÀlüñ maôhar-ı miréÀt-i Àdem

10.

CelÀlüñ mihrini èaúl itse idrÀk
Olurdı õerresinden zehresi çÀk
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2a
11.

Úılalı verd-i èadli dehri òoş-bÿ
Urur şeh-bÀz ile pervÀz tìhÿ

12.

èAdÀvet varını idüp ferÀmÿş
Dem urur bir yataúda gürbe vü mÿş

13.

Şu resme virdi èadli èÀleme fer
Ki òargÿşı seg idindi berÀder

14.

EmÀnet sırrın idüp kendüye òÿ
DecÀcı düzd úılmaz oldı dilkü

15.

Dutup ÀsÀyiş ile òÀãã u èÀmmı
NiôÀm-ı dehre virdi intiøÀmı

16.

RidÀsı fetó ü devlet çeròine rÀh
LivÀsı Àyet-i  ﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻠﻠﻪ1

17.

CemÀli nÿr-ı şemè -i õÿ’l-celÀlì
CelÀli setr-i lemè -i lÀ-yezÀlì

18.

Vücÿdıdur çerÀà-ı èÀlem-ÀrÀy
Kim ola kim anuñçün ola bed-rÀy

19.

Ne çeşme k’aña virmez leõõet-i cÀn
äoàulsun ger olursa Àb-ı óayvÀn

20.

Ne kişver k’itmeye göñlini rÿşen
ÒarÀb olsun ger ola bÀà u gülşen

16. ﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﺍﻠﻠﻪ: Saff Suresi 13. ayet “Ve uhra tihubbunehÀ nasrun min AllÀhi ve fethun karìbun ve
beşşiriél-muéminìne (Seveceğiniz bir şey daha var. Allah’tan yardım ve yakın bir zafer. Müminleri
(bunlarla) müjdele.)”
1
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21.

Ne ser k’urmaya òÀk-i pÀyine rÿy
Yire düşsün gören ãansun anı gÿy

22.

Ne gencì k’aña ìåÀr itmeye dÿn
Yire girsün ger ola mÀl-ı ÚÀrÿn

23.

Ne göz k’ol Yÿsufı itmeye manôÿr
Olursa çeşm-i Yaèúÿb ola bì-nÿr

2b
24.

İderken medó-i naômında terÀne
Yazıldı bu úaãìde levó-i cÀna
Úaãìde-i PÀdşÀh-ı èÁlem-PenÀh
Mefèÿlü FÀèilÀtün Mefèÿlü FÀèilÀtün

25.

Ey ùÀliè-i münìrüñ şems-i cemÀl-i èÀlem
V’ey pertev-i żamìrüñ çeşm ü çerÀà-ı Àdem

26.

Nehr-i siyÀdetüñden rÿy-ı zemìn gülşen
Mihr-i saèÀdetüñden devr-i sipihr òurrem

27.

Bir nÿrdur ki nÿrı nÿrıyladur muãavver
Bir rÿódur ki rÿóı rÿóıyladur mücessem

28.

Òurşìd-i mülk ü millet Cemşìd-i ferruò-aèôam
ŞÀh-ı serìr-i èizzet şÀhenşeh-i muèaôôam

29.

Úaçan ki nuùúa gelse ol şÀh-ı ferruò-aòter
Andan alur óayÀtı rÿó-ı Mesìó-i Meryem

30.

ÕÀtı kerÀmetinde Óaú úodı bir kerÀmet
K’irse hevÀ-yı luùfı cennet olur cehennem
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31.

ÒÀtemle gerçi dehre buldı ôafer SüleymÀn
Áy tìà ile Sikender-baòt oldı saña òÀtem

32.

Nem ùutdı baór vücÿduñ feyøiyle ebr-i devlet
Sebz oldı bÀà-ı luùfuñ seyriyle bÀà-ı èÀlem

33.

Nÿr-ı celÀl-i nuãret tìàuñ yüzinde lÀmiè
Zülf-i cemÀl-i şevket oldı livÀña perçem

34.

Nìzüñ yedüñle gÿyÀ åuèbÀn u dest-i MÿsÀ
K’aóbÀba biri beyżÀ aèdÀya biri erúam

35.

Baór-i èadÀletüñden bir úaùre dÀd-ı KisrÀ
Şems-i seòÀvetüñden bir õerre cÿd-ı ÒÀtem

3a
36.

Áyìne-i żamìrüñ cÀm-ı cihÀn-nümÀdur
K’eşyÀ daúÀyıúından úalmadı anda mübhem

37.

Baòtuñ livÀsı oldı pervez-i mihr-peyker
Tìàuña fetó lÀzım tìrüñle òaãm mülzem

38.

äaórÀ-yı şevketüñde oldı èadÿ girìzÀn
ÁåÀr-ı heybetüñden maóv oldı rezm-i Rüstem

39.

Gerçi velÀyet ile buldı şeref Sikender
Şehlıúda lìk andan baòtuñ yüzidür ekrem

40.

DeryÀ-yı maèdeletde ġavvÀã oluben itdüñ
èAdlüñ cevÀhiriyle dìn riştesini münôam

41.

BÀb-ı künÿzı fetóüñ tìàuñladur güşÀde
Sırr-ı rümÿzı àaybuñ úalbüñe oldı mülhem
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42.

MièmÀr-ı èadlüñ ile dünyÀ serÀyı maèmÿr
BennÀ-yı èaúluñ ile devlet esÀsı muókem

43.

Levó-i ezelde oldı eùrÀf-ı arż taúsìm
ŞÀhÀn-ı dehre úıldı Óaúú işügüñi muúsem

44.

Mülk-i cihÀn içinde cÀn bigisün muèazzez
Kim úıldı sini ÒÀliú luùfı ile mükerrem

45.

CÀn meclisinde úılur bülbül bigi terennüm
Vaãf-ı ùarab-fezÀñı itdükçe cÀn dem-À-dem

46.

Ey şemse-i cemÀlüñ devrinde şems-i aèôam
Bir õerredür kim urur mihrüñle ãubó-dem dem

47.

Laèlüñ hevÀsı ile sevdÀ-yı sünbülüñden
Göñlüm gözüm diyÀrı oldı àarìú-i hem-dem

3b
48.

Çeşmüm reh-i àamuñda laèl ile dür-feşÀndur
Olalı sehm-i àamzeñ sìnemde cÀna maórem

49.

Eyler òacil kelÀmuñ luùfı Mesìói her dem
Yüzüñ urur żiyÀda mihr-i sipihre verhem

50.

Sırr-ı lebüñi cÀndan ãormaú diler göñül lìk
Óall ola mı bu müşkil cÀn sırrı k’oldı mübhem

51.

Zülfüñle cÀna àamzeñ tìr ü kemend ataldan
Sìnemde derd mużmer göñlümde ġuããa müdàam

52.

Óadden aşurmasun di òÿn-rìzlıàını çeşmüñ
Devrinde bir şehüñ kim mülk añadur müsellem

53.

Ol cÀn cÀn-ı èÀlem sulùÀn-ı nesl-i Àdem
Heybetde SÀm u Rüstem şefúatde İbn-i Edhem
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54.

Şehlıúda gerçi geldi şÀhÀndan muéaòòer
Rütbede cümlesinden baòt iledür muúaddem

55.

Bezminde her ne dem kim dem ura ol seòÀdan
Yetmeye baòşişine biñ genc-i milket-i Cem

56.

Eydür Úadìmì gerçi vaãf-ı cemÀl-i şÀhı
Şehden olursa himmet olmaya Şeyòìden kem

57.

GülzÀr-ı medói içre bülbül gibi naàamlar
Óayf ola ger iderken úalursa òˇÀr u ebkem

58.

Olur idi Úadìmì Àsÿde ãıóóat ile
Faúrı cerÀóatine cÿdından irse merhem

59.

Olduúça şemè-i dehrüñ bezm-i semÀda rÿşen
Ùutduúça lemè-i mihrüñ rÿy-ı zemìni òurrem

4a
60.

EùrÀf-ı heft-kişver maókÿmı olup ölsün
Raòşına naãr pÀye naãrına fetó münżam
Ender-Sebeb-i Naôm-ı KitÀb
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün

61.

Meger bir dem ki dehr olmışdı òandÀn
Dile keşf itdi rÀzın hÀtif-i cÀn

62.

Ki ey murà-ı hezÀr-ı gülşen-i rÀz
HevÀ gülzÀrı içinde nevÀ-sÀz

63.

Yaúupdur gerçi baàruñ lÀleveş àam
Velìkin olmaya sÿsen bigi ebkem
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64.

Çü sensün baórì-i baór-i maèÀnì
Bu baórüñ dürlerin it rÀygÀnì

65.

Göñülden dürc-i mihrüñ mührini aç
Alup gevherlerini èÀleme ãaç

66.

Bilürsün kim bu çerò-i lÀceverdì
Kime rÀóat virür ü kime derdi

67.

Buña sulùÀn dimez aña dervìş
Úılur serìrini mevt ile dil-rìş

68.

Bu bir Àyìndür eflÀk içinde
İder mestÿr òalúı òÀk içinde

69.

FenÀéiyle urıldı dehre bünyÀd
Dürüş kim úala senden bir eyü ad

70.

K’idicek nÿş-i cÀm-ı cÀn-sitÀnı
Ol ad ile idesün zindegÀnì

71.

Anuñ k’adı ãoñına úalmamışdur
äanasun kim cihÀna gelmemişdür

72.

Vir ad içün zen-i dehre ùalÀúı
Ki şaòãa adı virür èömr-i bÀúì

4b
73.

Bu dehr içre ki bünyÀd-ı fenÀdur
Sebeb añılmaàa cÿd u seòÀdur

74.

áınÀéiyle virilmedi murÀduñ
SeòÀ eyle ki çıúa eyü aduñ

75.

N’ola yol bulmaduñsa mülk ü mÀle
Bi-óamdi’l-lÀh ki ùabèuñ var maúÀle
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76.

Ùutar şìrìn sözüñ èuşşÀú-ı òurrem
İder úavlüñi taósìn ehl-i èÀlem

77.

Virürsün ãanèat ile şière revnaú
Sözüñdür naôm-ı terde siór-i muùlaú

78.

Úaãìdeñdür maèÀnìden mülemmaè
äınÀyiè cevherindendür muraããaè

79.

ÒayÀl-i òÿbı alup her güzelden
Niçe ebyÀt yazarsun àazelden

80.

Diyüp şìrìn ter ü àarrÀ úaãìde
Niçe söz şeróin idersün èaúìde

81.

Çü úuduret var ur bir şehre bünyÀd
Der ü dìvÀrın eyle anuñ ÀbÀd

82.

MaèÀnìden aúıt Àb-ı revÀnı
K’ide şekl-i bedìèi tÀze cÀnı

83.

O şehrüñ úıl derÿnın bÀà u gülşen
Ki zìnet vire aña verd ü sÿsen

84.

DiyÀr-ı Rÿmda düşe yaraşıú
TemÀşÀgÀh idine anı èÀşıú

85.

Nitekim àonçe keşf itmegiçün rÀz
MaèÀnì gülşeninde ol dehen-bÀz

5a
86.

Sözüñüñ dürlerini Àb-dÀr it
Bu bÀd ile cihÀnı müşg-bÀr it
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87.

Olıcaú èÀlem-i ervÀóda yÀd
Diye Şeyòì revÀnı Àferìn bÀd

88.

Çün oldı pÀdşÀh-ı Rÿm tÀze
İşigine yüzüñ sür var niyÀza

89.

MurÀduñ daòı cümle óÀãıl olur
Göñül daòı murÀda vÀãıl olur

90.

Müyesser oldı çün èadl issi sulùÀn
Dinilse òoşdurur adına destÀn

91.

Úaçan kim görse bu ùabè-ı selìmi
Úulumdur dir idi binüm Úadìmì

92.

Çekince èÀlem içre dürlü miónet
Ümìdüñ var úona başuña devlet

93.

Sözüñ çün úand gibi göre şìrìn
Żarÿrì cÀn u dilden diye taósìn

94.

FenÀdan çün beúÀya iltesün yol
Úala ãoñuñda daòı yÀdgÀr ol

95.

Şekerden eylegil şìrìn zebÀnı
Çü Şeyòì didi Òusrev dÀstÀnı

96.

Úoyup èÀlemde bir òoş yÀdgÀr ol
Bula ol yÀdgÀrla iştihÀr ol

97.

Eger sen daòı èarż idüp kemÀlüñ
İdesün zeyn èaşú ile kelÀmuñ

98.

Ruò-ı Leylì gib’idüp cÀnı òurrem
Urasun sÿziş-i Mecnÿndan dem
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5b
99.

İdicek terk bu tÀú-ı revÀúı
Olasun ad ile èÀlemde bÀúì

100.

Sözümi ùut ki bu ilhÀm-ı Óaúdur
Saña cÀn dersgÀhından sebaúdur
Vaãf-ı ÓÀl

101.

Dile çün hÀtif-i cÀn itdi teràìb
Vücÿda gelmege bu naôm u tertìb

102.

Heves atına bindi ùutdı meydÀn
HevÀ ùopına geldi urdı çevgÀn

102.

K’ide tezyìn èaşúuñ gülsitÀnın
Yaza Leylì vü Mecnÿn dÀstÀnın

103.

Diyüp Rÿmì zebÀn ile kelÀmı
NiôÀmì naômına vire niôÀmı

104.

Şekerden eyleyüp şìrìn sözi ol
Bula luùf ile naôm-ı Òusreve yol

105.

Nesìmi ùaèn ide misk ü èabìre
KitÀb-ı Şeyòìye ola naôìre

106.

Bu baór-i èaşúa dil olduúda baórì
MaúÀmum olmış idi Küre şehri

107.

Emìni olmış idüm ol diyÀruñ
İderdüm òidmetini ol kenÀruñ

108.

Açıldı bülbül-i èaşúa çü bu rÀz
MaèÀnì gülşeninde urdı pervÀz
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109.

Heves sÀzını depretdi ãafÀdan
NevÀ yüzinde seyr itdi hevÀdan

6a
110.

NevÀ yüzinde başladı terÀne
HezÀr idi dem urdı dÀstÀna

111.

İrüp úudret elinden èavn-ı ÚÀdir
Bu zìnet birle èarż oldı cevÀhir
Ender-Medó-i Şeyò Muãlióü’d-dìniél-Kürevì Raómetu’l-lÀhi

112.

Var idi Kürede bir şeyò-i úÀmil
èUlÿm içinde idi merd-i fÀżıl

113.

Dimişler adına hem Muãlióü’d-dìn
Ol idi èÀlem içre muãlió-i dìn

114.

EkÀbirdi efÀżıldandı efêal
KemÀlÀt ile olmış idi ekmel

115.

Ulu şeyò idi bu devrÀn içinde
Ferìd-i èaãr idi aúrÀn içinde

116.

Dili Àyìne-i èilm-i İlÀhì
Sözi dürr-i hilÀl-i tÀc-ı şÀhì

117.

Maóall-i müşkil itdüginde taèyìn
Aña eydür rÿó-ı Saèdü’d-dìn taósìn

118.

Fünÿn içre olup fÀlına óayrÀn
RevÀn-ı Seyyid añadur åenÀ-òˇÀn

119.

FeãÀóatden dem ursa ol süòan-dÀn
Óased iltürdi aña rÿó-ı SeóbÀn
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120.

KevÀkib meşèal-i èilminden anuñ
ÇerÀàını uyarur ÀsmÀnuñ

121.

MedÀr-ı mınùıúadur úuùubu’l-Óaú
SemÀ-yı óikmetedür şems-i muùlaú

6b
122.

èUlÿmuñ sırrı şehrine bulup yol
KelÀmuñ gencini itdi èıyÀn ol

123.

Çi ger dehre virürdi rÿşenÀlıú
Bu òÀk ile iderdi ÀşnÀlıú

124.

Çü bünyÀd itmiş idüm dÀstÀna
İletdüm naômumı ol ÀstÀna

125.

Göre bu naômı dür mi yÀ şebedür
SühÀ mı encüm içinde ye mehdür

126.

Ola mı dürr olursa şÀha lÀyıú
Düşe mi gerden ü gÿşa yaraşıú

127.

èAùÀsını dirìà itmeye cÀnuñ
ÒaùÀsın yaènì ıãlÀó ide anuñ

128.

Çü gördi bunı ol èaãruñ güzìni
Derÿn-ı dilden itdi Àferìni

129.

Kerem itdi kerem iósÀn úıldı
Dil ü cÀn ile istiósÀn úıldı

130.

Bu òoş beyt ile çerb idüp zebÀnı
Öküş luùf ile úandurdı cÀnı
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131.
1

132.

ﻫﻤﺎﻳﻮﻦ ﻧﺴﺧﮥ ﺘﻮ ﻧﺸﻖ ﻤﺎ ﻨﻴﺴﺖ
ﺜﻨﺎ ﻯ ﺍﻮ ﻨﺑﺸﺘﻥ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻨﻴﺴﺕ
Daòı bir niçe ebyÀt-ı laùìf ol

Diyüp virdi bu dürrüñ naômına yol
133.

Egerçi kim nuòÀs idi zer itdi
Úabÿl-i kìmyÀsı cevher itdi

7a
134.

Göñül óüzn ile ùutmış idi ülfet
Anuñ teràìbiyle buldı raàbet

135.

Sözi ehle begendürmekdedür kÀr
Úabÿli cÀhilüñ olmadı düşvÀr

136.

Söz oldur ki ola maúbÿl-i kÀmil
Degildür ki úabÿl eylese cÀhil

137.

Dile k’irdi úabÿlinüñ nesìmi
äafÀ bÿyı pür oldı cÀn óarìmi

138.

Açıldı bülbül-i èaşúa çü bu rÀz
MaèÀnì gülşeninde urdı pervÀz

139.

İrüp úudret elinden èavn-ı ÚÀdir
Bu zìnet birle èarż oldı cevÀhir
Ender-AóvÀl-i èAşú

140.

Gel ey gÿyende-i bezm-i ÒudÀyì
NevÀ-yı èaşú ile iden serÀéì

141.

Çü nÿş itdüñ şerÀb-ı èaşú cÀmın
Pes idüp seyr-i èuşşÀúuñ maúÀmın

1

133. Senin kutlu nüshan Mani’nin nakşıdır, onun övgüsünü yazmak bizim haddimiz değil.
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142.

Bize bir naàme-sÀz eyle ùarabnÀk
Ki işidenler ide zehreler çÀk

143.

Künÿz-ı èaşúuñ idüp fetó-i bÀbın
MaèÀrif gencinüñ refè it óicÀbın

144.

Dem urup baór-i èaşúuñ úaùresinden
Òaber vir cÀna mihrüñ õerresinden

145.

DirìàÀ dil hevÀ içinde pervÀz
Urur keşf itmegiçün şemme-i rÀz

7b
147.

Bula mı õerre òurşìde sebìli
Aça mı peşşe per-i Cebreéìli

148.

Olursun sÿziş-i èaşú ile fÀnì
Saña oldur óayÀt-ı cÀvidÀnì

149.

Maóabbet èÀlemüñ ser-mÀyesidür
Maóabbet cÀylaruñ pìrÀyesidür

150.

Maóabbetdür óayÀt-ı cÀn-ı èÀlem
Ki andan buldı revnaú rÿó-ı Àdem

151.

HevÀdur germ iden deryÀ-yı cÿşa
Getüren şevúdür raèdı òurÿşa

152.

Yaúar èaşú Àteşinden mihri miãbÀó
HevÀ periyledür pervÀz-ı ervÀó

153.

Meger èaşú oldı şemè -i bezm-i ünsì
K’aña pervÀnedür ervÀó-ı úudsì
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154.

Göñül kim èaşúdan yoúdur fütÿóı
Bilimez n’eydügin ol õevú-i rÿóı

155.

Kime kim èaşú şemè -i reh-nümÀdur
MaúÀmı ravża-ı úurb-ı ÒudÀdur

156.

SaèÀdetdür fütÿó-ı èaşú-bÀzì
Gerek Óaúúì gerek olsun mecÀzì

157.

Óaúìúì èaşú olmadıysa óÀãıl
MecÀzìden iñende olma àÀfil

158.

Ki cÀm-ı èaşú cÀnuñ maùlabıdur
Demi Àb-ı óayÀtuñ meşrebidür

159.

Dili kim rÿşen ider şevú u õevúi
Olur Àyìne-i rÿy-ı óaúìúì

8a
160.

NiyÀz ile çün ide èarż-ı óÀcÀt
Aña AúãÀyile birdür òarÀbÀt

161.

Óaúìúì èaşúa gerçi yoú nihÀyet
MecÀzìye óaúìúì oldı àÀyet

162.

Dili úılmaàa rÀh-ı èaşúa irşÀd
Uruldı úıããa-ı Mecnÿna bünyÀd

163.

Pes evvel èaşú sırrından açan rÀz
Bu resme eylemişdür söze ÀàÀz
Ender-Óaseb-i LeylÀ ve Mecnÿn ve Sebeb-i Áşıú Şoden-i Mecnÿn

164.

Ki var idi meger bir ferruò-aòter
ÚabÀyil-i èArab içinde mihter
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165.

ĠınÀda cÿd u iósÀn ile mevãÿf
SeòÀda ÒÀtem-i Ùay bigi maèrÿf

166.

KemÀl-i luùf ile maómÿd-ı aòlÀú
CelÀl-i èizz ile meşhÿr-ı ÀfÀú

167.

èAùÀéiyle faúìrüñ çÀre-sÀzı
VefÀéiyle àarìbüñ dil-nevÀzı

168.

èArabda şevket ile ÒusrevÀnì
èAcemde mÀl ile ÚÀrÿn-ı åÀnì

169.

Nesìm-i òulú ile dehri temÀmì
Muèaùùar úılmış idi bÿy-ı nÀmı

170.

èArab mihterleri içinde server
Anuñla faòr iderdi èÁmirìler

171.

Egerçi mÀh-ı ãÀf idi selefden
Velì bì-nÿrdı mihr-i òalefden

8b
172.

Şeref bulmaàiçün gülzÀr-ı baòtı
Dilerdi şÀò-ı nev vire dıraòtı

173.

Ki uça èömr bÀàınuñ teõervi
MurÀdı sebzesinüñ bite servi

174.

Dükenmez ol kişinüñ èömri varı
Ki ãoñuñda bulına yÀdgÀrı

175.

İderdi bu murÀd içün keremler
Virürdi sÀyil olana diremler

176.

Úılurdı luùf ile eytÀma iósÀn
Ki iósÀnına iósÀn ide SübóÀn
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177.

Çü eşki yaàmurın yaàdurdı derdi
MurÀdı bÀàınuñ açıldı verdi

178.

Du èÀsı nevbehÀrı rÿşen oldı
Ümìdi sebzezÀrı gülşen oldı

179.

Bir oàul virdi aña ÚÀdir-i pÀk
Ki èaúl itmezdi óüsni vaãfın idrÀk

180.

Düzüp şaùranc-ı óüsn ol ùıfl-ı ferruò
Vücÿdı naùèı üzre oynadı ruò

181.

Ki virüp ùaró-ı fìl ü ferz ile at
Güni evvel naôarda úıldı şeh-mÀt

182.

BehÀ luèbındaki manãÿbesinden
áarìú-i óayret olur her semen-ten

183.

Binüp óüsn atına ol rÿy-ı sÀde
Úamu güzelleri úıldı piyÀde

184.

CemÀlinden cihÀn oldı münevver
Nesìminden hevÀ oldı muèaùùar

9a
185.

Ùulÿè itdi çün ol mÀh-ı şeb-efrÿz
Òuceste oldı èÁmir úavmine rÿz

186.

Reéìs-i èÁmirì idüp neşÀùì
ŻiyÀfet eyleyüp dökdi simÀùı

187.

Òazìne úuflını úıldı güşÀde
Virür şükrÀneler bilüş ü yade
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188.

Şu deñlü òalúa inèÀm itdi genci
Ki ùoydı baòşişinden her dilenci

189.

KevÀkib seyrinüñ sırrın bilenden
æevÀbit şeróinüñ óükmin úılandan

190.

Meger encÀmını úılmaàa teftìş
Bulurlar bir óakìm-i ùÀliè-endìş

191.

Ki bulmışdı nücÿmın èilmine rÀh
ÚırÀnÀtuñdı teéåìrinden ÀgÀh

192.

Didiler gör ki bu oàlandan ÀåÀr
Ne yüzden gösterdi bu çerò-i devvÀr

193.

Pes ol üstÀd çün bu óÀli bildi
Úalemle levóini eline aldı

194.

Çizüp reml ü naôar úıldı kitÀba
Yazup eşkÀl yüz ùutdı óisÀba

195.

ÓisÀbì sırrınuñ gördi èıyÀnın
KitÀbì óükminüñ itdi beyÀnın

196.

Didi bu ùıfl-ı òÿb-ı mÀh-manôar
Òuceste-ùÀliè ü feròunde-aòter

197.

Ola fażl u hünerlerde yegÀne
Naôìrin görmeye devr-i zemÀne

9b
198.

Göñüllerde ola cÀn bigi maóbÿb
Naôarda Yÿsuf u sìretde Yaèúÿb

199.

Fünÿn-ı èilm içinde ola kÀmil
FesÀóatde ola SeóbÀna mÀåil
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200.

Velì çün ire eyyÀm-ı cevÀnì
áurÿr u èayş u nÿş u kÀm-rÀnì

201.

Dili Àyìnesine sırr-ı MevlÀ
İre bir mÀh-peykerden tecellÀ

202.

İdiser ãabr u èaúlı èaşú yaàma
Úılısardur bunı şÿrìde sevdÀ

203.

Ola meydÀn-ı èaşúuñ şeh-süvÀrı
Çıúa elden èinÀn-ı iòtiyÀrı

204.

Görinen bunda budur şimdi ey yÀr
ÒudÀ bilür n’olısar Àòir-i kÀr

205.

Atası semèine k’irdi bu esrÀr
Ùoúındı şÀdlıàı pÀyına òÀr

206.

Velì çün zeyn idi èömri behÀrı
Çıúardı sÿzen-i vehm ile òÀrı

207.

ÒudÀdan bildigiçün her úażÀyı
Ezel taúdìrine virdi rıżÀyı

208.

èArÿsì resmi çün oldı temÀmì
Dinildi ittifÀúì Úays nÀmı

209.

Görüp mÀder müheyyÀ èömr bÀàın
Óarìre ãardı dürr-i şeb-çerÀàın

210.

Teni şìr idi laèli pÀre-i şehd
Yüzi mÀh idi mihr olmış aña mehd
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10a
211.

O şehdüñ şìre çün meylin görürler
áıdÀyı şìr ü şekkerden virürler

212.

Ne şekker k’irse yÀ úÿt revÀnı
İderdi anı Àb-ı zindegÀnì

213.

Ne şìrìn kim virürdi aña dÀye
Alurdı èaşúdan ùabèına mÀye

214.

Çü gördi çihresinde mihrden behr
İçürdi şìr-i şevúi dÀye-i dehr

215.

Heves ùÀsıyla ãundı hevÀ Àb
Rÿóından virdi èaşúuñ cevheri tÀb

216.

Meh olup gÀh ùÿb u gÀh çevgÀn
Birez devr itdi bu eyyÀm-ı devrÀn

217.

Şühÿrı seyr idüp yetdi sÀli
Úamer bedri gibi ùoldı cemÀli

218.

ÚıyÀs ile iricek penc sÀle
Ruòı mihriyle meh döndi hilÀle

219.

Boyı serv idi lìkin nÀ-resìde
Özi kebk idi bÀli nev-demìde

220.

İrişdi pencden çün heft sÀli
Düşürdi fitneye òalúı cemÀli

221.

Úaçan kim àonçesinden rÀz açardı
Dilinden dürlü gevherler saçardı
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222.

Çü bülbül bigi söylerdi zebÀnı
ÕekÀvetden virür idi nişÀnı

223.

Sözi luùfıéiyle ol nev-resìde
Úamuya olmış idi nÿr-ı dìde

10b
224.

Çü zìreklik yüzinden açdı rÀzı
Virürler mektebe ol ser-ferÀzı

225.

Óurÿfı levó-i sìmìn üzre taórìr
İdüp taèlìm ider üstÀd taúrìr

226.

Meger ol mekteb idi èAdn bÀàı
İçinde mÀh-rÿlar şeb çerÀàı

227.

İdüp ol òÀne içini müşerref
Oturmışlar idi olup iki ãaf

228.

Bu cÀnibden niçe àılmÀn-ı dil-bend
Úamu şìrìn-zebÀn idi şeker-òand

229.

O cÀnibden dahı bir niçe duòter
Oturmış idi bunlara ber-À-ber

230.

Úamu nesrìn-ber idi sìm-àabàab
Úamu sìmìn-tendi şekkerìn-leb

231.

CihÀn gülşen olupdı güllerinden
HevÀ müşgìndi kÀküllerinden

232.

Ruòı her birinün şemè-i İlÀhì
ZenaòdÀnları diller óabsgÀhı

233.

Úamu cism idi biri bunlara cÀn
Úamu mÀh idi biri mihr-i raòşÀn
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234.

Yanaàı pertevine şemè-i òÀver
Yaúardı şevú ile pervÀneveş per

235.

ÓarÀmì àamzesi òÿn-rìz-i èuşşÀú
PerìşÀn zülfi şÿr-engìz-i ÀfÀú

236.

Lebinüñ sırr-ı èÌsì tÿşe-gìri
Úaşınuñ Rÿó-ı Úudsì gÿşe-gìri

11a
237.

MelÀóat perteviyle óüsni tÀbı
Felekden ceõb iderdi ÀftÀbı

238.

Úıya baúsaydı çeşmi şeş-cihÀta
Düşerdi lerze ehl-i kÀéinÀta

239.

Güneş kim èÀlemedür óüsni zìver
Òadeng-i heybetinden daòı ditrer

240.

Yüzi nÿrı çerÀà-ı çeşm-i Àdem
Sözi luùfı óayÀt-ı cÀn-ı èÀlem

241.

Saçıydı küfr ile ìmÀna mÀyil
Göziydi siór ile cÀdÿ-yı BÀbil

242.

Virürdi sözi Òıżruñ cÀnına cÀn
Lebine teşne idi Àb-ı óayvÀn

243.

ViãÀli mÀyedi aãl-ı óayÀta
FirÀúı pÀyedi vaãl-ı memÀta

244.

Rÿòı cÀn bezminüñ şemè-i ùırÀzı
Lebi dil-òastesinüñ çÀre-sÀzı

245.

Úaşı yayına úurbÀn idi kevneyn
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æenÀlar oúur idi KÀbe úavseyn
246.

Gözi efsÿnı cÀnuñ perdesiydi
Lebi maècÿnı cÀn perverdesiydi

247.

Sözinüñ luùfını ger eylese gÿş
Melekler õikrin iderdi ferÀmÿş

248.

Perìveş nÀz ile ol serv-úÀmet
ÚıyÀm itse úoparurdı úıyÀmet

249.

äalardı şìvesinden fitne dehre
Olurdı òandesinden çÀk Zühre

11b
250.

MuùarrÀ ùurresi ùarrÀr u ùannÀz
Siyeh-dil àamzesi èayyÀr u àammÀz

251.

Füsÿn u siór ile ol çeşm-i pür-kìn
Alurdı nice cÀn u dil metÀèın

252.

Başından ayaàa dek şìve vü nÀz
Güzeller içre sulùÀn-ı ser-efrÀz

253.

CemÀli maùlaè-ı envÀr-ı Mevlì
Ruòı şemè ü nehÀr u nÀmı Leylì

254.

İderken dil cemÀli vaãfın inşÀ
Yazıldı deftere bu şièr-i àarrÀ
Şièr Ez-ZebÀn-ı Mecnÿn-ı Bì-Dil
Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün

255.

Òaùù-ı àubÀr ile yazılup óüsni Àyeti
Nesò oldı óüsn-i òaùù ile Yÿsuf óikÀyeti
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256.

Mihr-i cemÀli şevúine yanardı kÀyinÀt
äalmasa serv-i úÀmeti ôıll-ı himÀyeti

257.

Laèli dem-i Mesìó ile Àb-ı óayÀt-baòş
Aúıdsa ãu gibi n’ola òulú-ı velÀyeti

258.

Ôulmetde úalmış idi göñül zülfi yÀdına
İrgürdi nÿr-ı èÀrıøı şemè-i bidÀyeti

259.

Vechinde irdi óüsn ü melÀóat kemÀline
Laèlinde buldı õevú u óalÀvet nihÀyeti
Meånevì
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün

260.

Bu nesrìn-berlerle ol serv-i sìmìn
ÚırÀn itmiş diyeydüñ mÀh u pervìn

43a
261.

Bu yüzden daòı Úays-ı ferruò-aòter
Oturmış idi Leylìye ber-À-ber

262.

Lebi rengìn olup yÀúÿt-ı terden
Dili ùatlu idi şehd ü şekerden

263.

ÓalÀvetde sözi alurdı hÿşı
KesÀd itmiş idi şekker-fürÿşì

264.

EdÀsı òÿb idi elfÀôı mevzÿn
Sözinüñ her biri bir dürr-i meknÿn

265.

Laùìf ü òÿb-ùabè u cüst ü çÀbük
NihÀl-i èAdn bigi úaddi nÀzük

266.

Dilin şìr ü şekerden èaõb iderdi
Úulÿbı kendözine ceõb iderdi
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267.

Úılurdı rÀh-ı èilme gerçi irşÀd
Sözinden mest olurdı pìr-i üstÀd

268.

Ruò-ı dil-dÀre ruò idüp muúÀbil
Úılurdı òurd-ber-òurd ile biñ dil

269.

Çü ãavtın ceõb iderdi revzen-i gÿş
Çıúardı revzeninden göñlinüñ hÿş

270.

İşidicek nevÀ-yı dil-sitÀnı
Úafesde raúã ururdı murà-ı cÀnı

271.

Tebessüm úılduàını görse nÀ-gÀh
Derÿnından iderdi derd ile Àh

272.

Gözi ucıyla úılduúça neôÀre
İderdi şevú baàrın pÀre pÀre

273.

HevÀ-yı germ ile úızardı úanı
Dem-i serdiyle ditrerdi revÀnı

43b
274.

Úıya baúışları cÀnlar sökerdi
Dönerdi òande ile ùuz ekerdi

275.

Aña ol sìm-berler her ne kim var
Dil ü cÀn ile olmışdı hevÀ-dÀr

276.

Görüp ùabèında aòlÀú-ı laùìfi
Dilerdi her biri k’ola óarìfi

277.

Úamunuñ Úaysa idi gerçi meyli
Velì anı yaúardı şevú-i Leylì

150

278.

Dil-i Leylìye daòı èaşú-ı ser-keş
CemÀl-i Úaysdan ãalmışdı Àteş

279.

İki maùlÿb birbirine ùÀlib
İki meràÿb birbirine rÀàıb

280.

İki Àyìne-i tÀbende-manôar
Biri birine èarø itmişdi peyker

281.

İki meh-rÿy-ı dil-dÀr-ı dil-fürÿz
Biri birini úılmışdı ciger-sÿz

282.

Bu aña èÀşıú u ol buña èÀşıú
İki dil-ber biri birine lÀyıú

283.

Bu aña vÀlih ü ol buña óayrÀn
Bu anuñ ol bunuñ şevúiyle giryÀn

284.

Biri birine maóbÿb u hevÀdÀr
Biri birine maùlÿb u ùalebdÀr

285.

áam-ı èaşú ile ol iki şeker-rìz
Biri birine oldı fitne-engìz

286.

Dehen bì-nuùú u leb olmışdı dem-gìr
İki dil bir idi vü iki cÀn bir

44a
287.

Ruò-ı zerdiyle bu itdi òiùÀbı
Dem-i serdiyle ol virdi cevÀbı

288.

Bunuñ sÿz ile döndi baàrı úana
Anuñ çıúdı duòÀnı ÀsmÀna
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289.

Bunuñ göñlini èaşú itmişdi verhem
Anuñ cÀnına derd olmışdı hem-dem

290.

Bu andan almış idi ãabr ile hÿş
O buña virmiş idi òˇÀb-ı òar-gÿş

291.

Bu isterdi özi mevtine çÀre
O baàrın derd ile úılmışdı pÀre

292.

Bu cÿy itmiş idi eşk-i revÀnın
O sırr ile yudardı baàrı úanın

293.

Bunuñ düşmiş idi èÀlem gözinden
O küllì el yumışdı kendözinden

294.

Egerçi ol iki firruò1-nihÀda
LisÀn-ı úÀl degildi güşÀde

295.

ZebÀn-ı óÀl ile idüp tekellüm
Biri birine iderdi taôallüm

296.

Bu bir şìveyle kim iderdi nÀzı
O biñ cÀn ile úılurdı niyÀzı

297.

Úadeó ãundı bulara sÀúi-i şevú
İki yÀrı òarÀba virdi bir õevú

298.

Olup òum-òÀne-i èaşú içre òaste
Lebi şevúiyle mest ü dil şikeste

299.

İrişdi Úaysa sevdÀnuñ nesìmi
NevÀé-ı èaşú-ı yÀr oldı nedìmi

44b
1

294. ferruò: yazmada “esre ” ile yazılmış.

152

300.

Dil-i maèmÿrı yüz ùutdı òarÀba
Şebìh oldı yüzi rengi türÀba

301.

İçüp mey-òÀne-i èaşúuñ şerÀbın
İdindi nuúl baàrınuñ kebÀbın

302.

Nesìm-i şevú úıldı lÀubÀlì
HevÀ-yı yÀr ile gitdi mecÀli

303.

Naôar úılduúça dil-dÀre nihÀnì
Yaúardı Àh ile kevn ü mekÀnı

304.

İçi ùolmış idi sevdÀ ile cÿş
Nitekim od üzre dìg-i ser-òoş

305.

Diline urdı tìà-ı èaşú yare
Yüregi oldı àamdan pÀre pÀre

306.

İderdi àayrlerden iótirÀz ol
Daòı tedbìr-i èaúla var idi yol

307.

Henÿz puòte degildi fikr-i òÀmı
Daòı ãaúlardı resm-i neng ü nÀmı

308.

Düşüpdi şemè bigi pÀy-bende
İderdi girye vü sÿz içre òande

309.

Úılurdı sırr ile Àh u enìn ol
Yürürdi derd ile zÀr u óazìn ol

310.

Ne kim levóine naúş olsa úalemden
İderdi maóv gözindeki nemden

311.

Aña üstÀd èilm iderdi taèlìm
Bu èaşúa kendüyi itmişdi teslìm
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312.

èUlÿmuñ bÀde virüp fetó-i bÀbın
Oúurdı şevú ile èaşúuñ kitÀbın

45a
313.

Perì-peyker daòı óayrÀn u dil-teng
Baãardı àayret ile baàrına seng

314.

áam-ı èaşú ile olmışdı mücÀhid
Ruòı rengin ider derdine şÀhid

315.

Degildi àonçeveş gerçi güşÀde
Virürdi bÿy-ı èaşúa èaúl bÀde
Şöhret YÀften-i Mecnÿn BÀ-èAşú-ı LeylÀ Der-Mekteb

316.

Bilen esrÀrını nÀz u niyÀzuñ
Didi óaúúında bu èaşú-ı mecÀzuñ

317.

K’iricek óüsn şehrine çeküp baş
MelÀmetlıúdur evvel aña yoldaş

318.

èAnÀ-yı rÿó oldı ibtidÀsı
FenÀ-yı õÀt geldi intihÀsı

319.

Nedìmi èÀşıúuñ şeydÀyılıúdur
Kim ol sevdÀyılıú rüsvÀyılıúdur

320.

İki dil-ber ki bir sevdÀya düşdi
BelÀ hengÀmesi üstüne üşdi

321.

Çün irdi èaşú defèi mÀ-óaøardan
KebÀb itdi bular cÀn u cigerden

322.

Egerçi úaldılar dilde nihÀnì
Velìkin úokusı ùutdı cihÀnı
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323.

Bular dil micmerine urdılar od
Yüreklerin ol oda úıldılar èÿd

324.

Buòÿr oldı çü dilde ıøùırÀrì
DimÀà-ı èÀlemi ùutdı buòÀrı

45b
325.

Bu söz olmışdurur èÀlemde meşhÿr
Kim olmaz úar içinde od mestÿr

326.

Úala mı ebr içinde mihr-i raòşÀn
Ola mı miècer ile şemè pinhÀn

327.

Ye perde olmaà ile penbe-i òuşk
Úala mı gizlü bÿy-ı nÀfe-i müşk

328.

Düşüp sevdÀya oldı ol iki yÀr
Biri biri hevÀsına giriftÀr

329.

Bular ãaúlardı gerçi cÀn bigi rÀz
Velìkin gözyaşı olmışdı àammÀz

330.

ÓicÀb-ı ãabr èaşúa úılmaya sÿd
Ki olmaz óìle ile mihr endÿd

331.

Göñülde gizlü úalmaz èaşú-ı çÀlÀk
Ki ùutmaz rÀh-ı baóri bir avuç òÀk

332.

HevÀ kim bunlaruñ almışdı òˇÀbın
Götürdi çihre-i èaşúuñ niúÀbın

333.

Ne kim var idi anda yÀr u yoldaş
Bularuñ sırrı oldı anlara fÀş
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334.

Oturup her birisi bir kenÀra
Göz ucıyla iderlerdi neôÀre

335.

Sözi söylerler idi perde ile
Açarlar idi rÀzı òurde ile

336.

Biri bilmezlenüp itse müdÀrÀ
Biri söylerdi rÀzı ÀşkÀrÀ

337.

Bu savda her biri ùurup ıraúdan
Buları gözler idi úarşuraúdan

46a
338.

Ne óÀlet kim aralıúda geçerdi
Eger bu örter ise ol açardı

339.

Muóìùe köpri mümkin dirler anı
Ùutulmaú mümteniè òalúuñ zebÀnı

340.

Çü şÀyiè oldı òalú içinde bu rÀz
İrişdi her kişi semèine ÀvÀz

341.

Ki biñ cÀn ile sevmişdür fulÀnı
FulÀn arada gör ol bir cevÀnı

342.

Maóabbet mektebi içre àulÀmì
Olup ders olmış aña levó-i nÀmì

343.

MurÀdı cÀn u dilden ol perìdür
Ne kim var ise àayrìden berìdür

344.

Ne gÿş iderse andan yÀd ider ol
Úomaz göñline andan àayriye yol

345.

Taèallüm aña nice ola nÀfiè
Ki úamu bildügini úıldı øÀyiè
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346.

İşidüp her biri bu mÀ-cerÀéı
İderdi irdügi yirde serÀéì

347.

Çü evbÀş oldı bu sÀz ile dem-sÀz
İrişdi mÀder-i Leylìye bu rÀz
BÀz Giriften-i MÀder-i LeylÀ LeylÀ-RÀ Ez-Mekteb

348.

Çü mÀder gÿş kıldı mÀ-cerÀdan
Úızardı gül bigi beñzi óayÀdan

349.

Olup aàyÀr şerminden dil-figÀr
Diline nÀr-ı àayret eyledi kÀr

46b
350.

Oturup bir tehì yirde nihÀnì
Úıàırdı úatına ol dil-siùÀnı

351.

Didi ey èömrümüñ bÀàında servüm
MurÀdum sebzezÀrında teõervüm

352.

Yavuz gözden ãaúınsun Óaú yüzüñi
Yavuz dilden ırag itsün özüñi

353.

Bilür misün ki ne mekkÀrdur dehr
Sürÿrında àam u nÿşındadur zehr

354.

Ne cÀm içre ki şìr-i mihr vardur
İçinde gizlü nìş-i úahr vardur

355.

Ne gül kim èarø ider gülşende dìdÀr
Nühüfte dÀmenin ùutmışdurur òÀr

356.

Ne nÀfe kim virür bÿy-ı bihiştì
Ciger úanıyla olmışdur sirişti
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357.

Bu perde kim çekilmişdür hevÀda
HevÀdan niçe perde vardı bÀda

358.

Daòı sen sÀde-dilsün ey yüzi mÀh
Degilsün gerdişüñ mekrinden ÀgÀh

359.

Heves atına binüp nÀ-gehÀnì
Elüñden gitmesün göñlüñ èinÀnı

360.

ZemÀne ehli çünkim bì-vefÀdur
VefÀ ummaú bulardan ni revÀdur

361.

Budur úıããa ki işitdüm nihÀnì
Heves cÀmıéile bir dil-sitÀnı

362.

İdüp ser-mest olmışsun hevÀdÀr
Olup şevú ile çeşmüñ bigi bìmÀr

47a
363.

Òalel èaúluñ dimÀàına bulup rÀh
Ruòı miréÀtın itmişsün naôargÀh

364.

Budur úorúum ki rÀz-ı yÀri evbÀş
Çü ùuya eyleyeler èÀleme fÀş

365.

İde òande bize ùaèn ile düşmen
Yüzümüz úalmaya bed-nÀmlıúdan

366.

ÒarÀbe eylemeden meyl òÀne
Gerek kim sedd ola seyl-i revÀne

367.

Şererden çün ùutışa kÀh-ı erzen
Ùutarsan sehl oda yana òırmen
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368.

Şu yire varma kim sen cÀna ey mÀh
Bula aàyÀr töhmet itmege rÀh

369.

Vücÿduñdur şerefde gevher-i pÀk
Saúın kim olmaya Àlÿde-i òÀk

370.

Yüzüñ Àyìnesidür ãunè-ı BÀrì
HevÀdan aña úondurma àubÀrı

371.

Çü bed-nÀm ola bir dil-dÀre maèãÿm
Anuñ pÀk olduàı olmaya maèlÿm

372.

äadÀdan kim ùola eùrÀf-ı èÀlem
Anı düşnÀm ile kim eyleye kem

373.

Egerçi èaşú ãıdú-ı pÀklikdür
Velìkin şöhreti nÀ-pÀklikdür

374.

İderse setr luùfı KÀr-dÀnuñ
GümÀnı defè olmaz bed-gümÀnuñ

375.

Bu óÀlün Àòiri bed-nÀmlıúdur
BelÀ vü derd ile nÀ-kÀmlıúdur

47b
376.

Dile èaşúuñ àamıdur kÀr-ı düşvÀr
BelÀlar ister iseñ èaşúa düş var

377.

Bu resme niçe dürlü nükte vü pend
Didi gÿş ide diyü ol lebi úand

378.

Sürerdi gerçi mÀder èaúl ile rÀh
İderdi lìk Leylì èaşú ile Àh

379.

Dizin çökmiş vü ãalmış aşaàa baş
Gözinden úaùre úaùre aúıdur yaş
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380.

PerìşÀn òÀùırı göñli şikeste
GüşÀde-rÿy eşk-i nuùú-beste

381.

Anı kim èaşú itmişdür dil-figÀr
Ùarìú-i èaúldan pend itmeye kÀr

382.

Yanarken rÿó nÀr-ı tìz-i èaşúa
Ola mı pend ile perhìz èaşúa

383.

Úılur èaşúı göñülde tìz perhìz
Nitekim revàan ider Àteşi tìz

384.

Çü mÀder bildi ki ol óüsn emìri
BelÀ-yı èaşúuñ olmışdur esìri

385.

Daòı pend ile olmadı dehen-bÀz
NihÀnì çüftine èarø eyledi rÀz

386.

Peder semèine k’irdi óÀl-i duòter
ÒacÀletden bıraúdı aşaàa ser

387.

Didi kim perdeden ùaşra aña yol
Daòı virme ki vara mektebe ol

388.

Çıúarma perdeden ol perdedÀrı
Çü güldür gülsitÀn olsun óiãÀrı

48a
389.

VerÀ-yı perdelerde aña taèlìm
Olunsun kim görindi rÀhda bìm

390.

Ùutuldı kebk bigi ol lebi úand
SerÀy-ı gülşen oldı pÀyına bend
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391.

CemÀl-i Úaysı çün görmedi Leylì
Aúıtdı gözlerinden eşk seyli

392.

Oturup künc-i òalvet içre dil-teng
Virürdi òÀke òÿnìn eşk ile reng

393.

Çü úaldı óayret ile zÀr u giryÀn
Aña bÀà oldı bend ü úaãr zindÀn

394.

İderdi Àh u nÀle èÀşıúÀne
Lebinden Àteş ururdı zebÀna

395.

Delerdi óasret ile baàrını òÀr
Ururdı sìnesine Àh mismÀr

396.

áam ile ãaón-ı úaãrı kim gezerdi
Gözinden úanı baàrınuñ ãızardı

397.

Dilinden gitmez idi ıøùırÀbı
Ki bir dem olmadı ÀrÀm u òˇÀbı

398.

Gehì derd ile urur idi sìne
Gehì derdin dir idi sìnesine

399.

Úalupdı derd ile èanúa gibi ferd
Yoà idi kimse k’idineydi hem-derd

400.

SevÀd-ı leyle èarø iderdi rÀzı
BeyÀø-ı ãubóa úılurdı niyÀzı

401.

Şeb u rÿzı belÀéiyle geçerdi
Perì bigi kimi görse úaçardı
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402.

FirÀúuñ derdine çün yandı cÀnı
Bir oldı aña merg ü zindegÀnì

403.

Olup mÀder bu óÀletden ciger-sÿz
Úatından gitmez idi gice gündüz

404.

Görürdi Àteş-i èaşúı çü raòşÀn
Olurdı merdüm-i çeşmi dür-efşÀn

405.

GüşÀde eylesün diyü özini
Eyü sözlerle eglerdi úızını

406.

Özine hem-dem iden derd-i yÀri
Ola mı ata anaéiyle kÀrı

407.

Anuñ kim yÀr ile peyvendi vardur
Egerçi òayli òˇìşÀvendi vardur

408.

áam-ı yÀr ile idüp ÀşnÀlıú
Bulardan cÀn ile ister cüdÀlıú

409.

HevÀéiyle úamudan yad olur ol
İçinde bunlaruñ bì-dÀd olur ol

410.

Dinildi òˇìşe úan u êÿsta cÀn
Ne yüzden úan ola cÀn ile yeksÀn
AóvÀl-i Mecnÿn Der-CüdÀyì

411.

Úamer-ruòsÀr u òurşìd-i úabÀ-pÿş
Büt-i nesrìn-ber ü sìmìn-benÀgÿş

412.

Olup úaãrında ders-i èaşúa meşàÿl
Kesildi varmaz oldı mektebe yol
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413.

HevÀ-yı yÀr ile Úays-ı ciger-sÿz
MülÀzim oldı derse bir niçe rÿz

49a
414.

Çü yüz göstermez oldı ol perìveş
Gözini Àb u göñlin ùutdı Àteş

415.

BelÀ úavsından irüp nÀvek-i àam
Ururdı sìnesine zaòm-ı muókem

416.

Yürürdi kÿy u bÀzÀr içre nÀlÀn
Sürÿd-ı èaşú ile óayrÀn u giryÀn

417.

Òazìne miónete úılup óazìni
Dür ü yÀúÿta óoúúa Àstìni

418.

FirÀú-ı yÀrden gidüp úarÀrı
İderdi gÿşelerde Àh u zÀrì

419.

MelÀmet itmesün diyü özini
Ùutardı óìle ile kendözini

420.

İçerdi kÀse kÀse zehr-i hecri
Yudardı kÿze kÿze Àb-ı zecri

421.

İderdi şÿr-ı èaşú ile müdÀrÀ
Ki tÀ olmaya sırrı ÀşkÀrÀ

422.

Anuñ kim ola èaşúa iòtiãÀãı
Bula mı Àteş-i dilden óalÀãı

423.

Başından gitdi èaúlı yimeden beng
Ruòı Àyìnesini úapladı jeng
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424.

Yanaàı güllerinüñ rengi ãoldı
Ùudaàı mülleri efsürde oldı

425.

O zìbÀ yüz ki ùaèn iderdi mÀha
äarardı gitdi levni döndi kÀha

426.

O şehlÀ göz ki tìr-i àamzesine
Ùutardı şevú ile òurşìd sìne

49b
427.

Ciger úanı ile bìmÀra döndi
Òadeng-i àamze seng-i òÀre döndi

428.

O raènÀ serv bigi rÀst úÀmet
Ki úopardı úıyÀmından úıyÀmet

429.

BelÀ oúına çün oldı nişÀne
Bükildi óüzn ile döndi kemÀna

430.

CemÀl-i dil-rübÀdan bulmayup kÀm
Bu resme yüridi bir niçe eyyÀm

431.

BelÀ-yı hecr elinden çekdi cebri
Başarıbildügince itdi ãabrı
Pÿşìden-i Mecnÿn LibÀs-ı èAşú-ı LeylÀ-RÀ

432.

LivÀé-ı mihr-i dil-ber çün çekildi
HevÀ eliyle àam ùablı úaúıldı

433.

Şükÿhiyle ki irdi server-i èaşú
DiyÀr-ı èaúlı ùutdı leşker-i èaşú

434.

HevÀ-yı óüsn şehrinde çü bì-rÀh
İrüp ãaórÀ-yı dilde úurdı òargÀh
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435.

VekÀr ile úarÀruñ varın aldı
SipÀh-ı óüzni dil mülkine ãaldı

436.

Hezìmet buldı andan leşker-i èaúl
Úamu tÀrÀca virdi kişver-i èaúl

437.

Pes oldı yaúmaà u yıúmaàa meşàÿl
Ùutup sulùÀn-ı èaúlı eyledi úul

438.

Virüp başındaki tÀcını bÀde
Yüritdi anı öñüñce piyÀde

50a
439.

Ùaàıtdı èaúl ivinüñ kÀr u bÀrın
Ser-À-ser àÀret itdi yoà u varın

440.

èAnÀéiyle àam aldı èayşdan tÀc
MetÀè-ı ãıóóat oldı cümle tÀrÀc

441.

Tenÿr-i dilde ùÿfÀn oldı peydÀ
HevÀdan mevc-i òÿn oldı hüveydÀ

442.

Çü itdi èaúl varın èaşú àÀret
İrişdi ãabrına andan òasÀret

443.

Gidicek ãabr úalmadı úarÀrı
Unutdı èizzet ü nÀm u vaúÀrı

444.

Yüregin ùutdı nÀr u çeşmini Àb
Gelür mi nÀr u Àb içre göze òˇÀb

445.

Ne èaúlı úaldı ni ãabrı ne èÀrı
Ne ÀrÀmı ne òˇÀbı ni úarÀrı

446.

Çü seyl-i èaşú irüp eyledi àarú
SeóÀb-ı óüznden lemè urdı çün berú
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447.

HevÀ hengÀmesinde oldı ser-bÀz
Heves ùablın çalup fÀş eyledi rÀz
äaórÀ Giriften-i Mecnÿn Ez-èAşú-ı LeylÀ

448.

ŞehinşÀh-ı serìr-i ãubó-òìzÀn
SipehsÀlÀr-ı òayl-i eşk-rìzÀn

449.

SüleymÀn-ı zemÀn-ı pÀk-bÀzì
NerìmÀn-ı zemìn-i dil-nevÀzì

450.

Emìr-i şehr-i òalú-ı bÀd-peymÀ
Esìr-i óalúa-ı zencìr-i sevdÀ

50b
451.

Güzìn-i zümre-i bì-nÀm u nÀmÿs
Ser-i aãóÀb-ı genc-i deyr-i efsÿs

452.

Reéìs-i keştì-i deryÀ-yı endÿh
Enìs-i miónet-i sevdÀ-yı enbÿh

453.

Óarìú-i sÿziş-i nìrÀn-ı óasret
áarìú-i cÿşiş-i èummÀn-ı óayret

454.

Óarìf-i Àb-ı çeşm-i Àteşìn-bÀd
Nedìm-i nÀle vü úavvÀl-i feryÀd

455.

BeúÀé-ı èaúla çün úalmadı çÀre
ÚabÀ-yı ãabrı úıldı pÀre pÀre

456.

Meger kim Òıør idi òaêrÀya düşdi
Delürdi derd ile ãaórÀya düşdi

457.

El urup eyledi pirÀhenin çÀk
Bürehne oldı saçdı başına òÀk
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458.

Dökerdi gözleri rÿd-ı sirişki
Olurdı baór-i òÿnìn nehr-i eşki

459.

Yürürdi bÀd bigi kÿh-ber-kÿh
Yilürdi derpìnce òalú-ı enbÿh

460.

Kimi raóm eyleyüp virürdi pendi
Kimi êarb ile iderdi gezendi

461.

Ne pendini bunuñ ùutardı bir rÀh
Ne êarbından anuñ olurdı ÀgÀh

462.

Teni èuryÀndı vü baàrı biryÀn
Dökerdi úaùre úaùre gözleri úan

463.

Derÿnından ki irdi Àh-ı serdi
Felek hengÀmesini germ iderdi

51a
464.

Gehì òÀk üzre olurdı hevÀéì
Gehì Àb ile düzerdi ãadÀéı

465.

Gehì Àhÿ ile ãaórÀ gezerdi
Gehì tìhÿ ile òaêrÀ gezerdi

466.

Gehì bebr ile olurdı revÀne
Gehì ururdı mÿy-ı şìre şÀne

467.

Gehì nÀleyle iderdi terÀne
Gehì raúã urur idi èÀşıúÀne

468.

Gicelerde vuóÿş idi celìsi
Seóerlerde ùuyÿr idi enìsi
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469.

Çü özinden bu itmiş idi dehşet
Vuóÿş andan niçün ideydi vaóşet

470.

Dilinde LeylÀ vü fikrinde Leylì
Daòı àayrì yire itmezdi meyli

471.

Boyınuñ servi óüzn ile òamìde
Özi gül bigi pìrÀhen-derìde

472.

Teni òÀki hevÀyile müşevveş
Ùışın Àb u için ùutmışdı Àteş

473.

İderdi nÀle Àhından melekler
Ùabaú ãardı fiàÀnından felekler

474.

Diline dest-i èaşú urmış idi çeng
Ruòına zaòm-ı àam virmiş idi reng

475.

Yüregin òÀr-ı hecr itmişdi sÿrÀò
HelÀk-i cÀnına olmışdı güstÀò

476.

Ùutardı Àh u derdi deşt ü ùaàı
Semender bigi od idi ùuraàı

51b
477.

Dem-i serdì urup cÀn u cigerden
Yudardı Àb-ı germì çeşm-i terden

478.

Dili kim óÀlin itmişdi müşevveş
GirìbÀnını ùutdı dest-i Àteş

479.

Çü germ itdi hevÀ hengÀmesini
Oda yandurdı ãıóóat cÀmesini

480.

İdüp peyvend-i cismini ferÀmÿş
Úılurdı èaşú-ı Leylìéi der-Ààÿş
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481.

BeyÀbÀn içre çegzinürdi bì-rÀh
Degildi kendü kendözinden ÀgÀh

482.

Çü bir laóôa özi varın bilürdi
Òurÿş idüp girü yavı úılurdı

483.

Ùutardı nÀlesi derdine Àheng
Úılurdı1 Àhı mihr Àyìnesin jeng

484.

Dili nÀlÀn idi vü çeşmi giryÀn
Yüregi Àteş-i èaşú ile biryÀn

485.

Enìsi derd ü miónet eşki maórem
Celìsi Àh u óasret hem-demi àam

486.

äadÀsı ùutdı ÀfÀú-ı cihÀnı
Dinildi Úays iken Mecnÿn nÀmı

487.

Ne söz kim söylese şièr idi mevzÿn
Dilinden dökülen dürr idi meknÿn

488.

Özine èaşú itdükçe fesÀne
Dili şemè ile düzerdi terÀne

52a
489.

Çü bu şevú ile söz taúrìr iderdi
Yanında bulınan taórìr iderdi

490.

Eger şevúüñ ola sitÀnelerden
İşit bu şièri ol efsÀnelerden

1

483. úılurdı: úılurdı nÀle
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Şièr-i Mecnÿn
Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün
491.

Õevú-i ebed virür dile èaşúuñ àarÀmeti
Kimdür ki bu àarÀmete ide nedÀmeti

492.

èUşşÀú-ı şevú bezmine nÿş itmişüm bu gün
SÀúì-i èaşú ãuna çü cÀm-ı melÀmeti

493.

èÁúil bileydi õevúini ehl-i kerÀmetüñ
Yaúardı nÀr-ı şevú ile mülk-i selÀmeti

494.

Yoúdur diyÀr-ı èaşúda baèd ile úurba rÀh
Gel èÀşıú ol ki keşf idesün bu kerÀmeti

495.

ErvÀóa irdi şevú ile rÿz-ı úıyÀmetüñ
Çekdi livÀ-ı mihr çü nÀz ile úÀmeti
Meånevì
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün

496.

Bir ulu kÿh kim Necd idi nÀmı
Ol idi òayl-i Leylìnüñ makÀmı

497.

Derÿnı cÿş idüp geldükçe vecde
ÚarÀr itmezdi varmayınca Necde

498.

Çıúardı ùaàa çün üftÀn u òìzÀn
Yürürdi her yaña nÀlÀn u giryÀn

499.

HevÀdan ney bigi idüp fiàÀnı
İrürdi çeròa Àhınuñ duòÀnı

500.

Dökerdi seyl çeşminüñ seóÀbı
äabÀ yilinden iderdi òiùÀbı
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501.

Dir idi ey nesìm-i rÿh-perver
HevÀ bezmi demüñdendür muèaùùar

502.

Varursun her seóer kÿy-ı óabìbe
Sürersün rÿy zülf-i dil-ferìbe

503.

Güneşdür gerçi şemè-i heft-ùÀrem
HevÀñ ile urur her ãubó-dem dem

504.

Gel imdi ur úadem cÀn menziline
Yüz urup dÀr-ı cÀnÀn menziline

505.

Digil k’ey şemè-i cemè-i bezm-i èÀlem
CemÀlüñdür çerÀà-ı çeşm-i Àdem

506.

Anı kim şÿr-ı èaşúuñ virdi bÀde
Yatur derdüñle òÀk üzre fütÀde

507.

Úılur mısun èaceb Àşüfteni yÀd
K’ider baàrın delüp ney bigi feryÀd

508.

Nesìm-i zülfüñi umar ãabÀdan
áam-ı derdüñle el yumış devÀdan

509.

Diler dìvÀnedür yilden devÀéı
áamuñdan òÀke söyler mÀ-cerÀyı

510.

Niçe bir ola ol Àlÿde-i gil
Ki úana àarúdur çün murà-ı bismil

511.

Eridür firúatüñden baàrı yaàın
HevÀñ odıyla yandurur çerÀàın

171

512.

Yatur şevúüñle göñli ùÀba düşmiş
Muóìùinde àamuñ girdÀba düşmiş

513.

BuòÀr-ı hecrüñ itdi çeşmini òÿn
Ki farú olmaz úatında dün ile gün

53a
514.

İzüñ tozını vir bÀd-ı ãabÀya
K’irüre tÿtiyÀ ol mübtelÀya

515.

İrişdür òÀk-i rÀhuñdan àubÀruñ
Ki ola ol àarìbe yÀdgÀruñ

516.

ElÀ ey mülk-i óüsnüñ pÀdşÀhı
CemÀli maùlaè-ı nÿr-ı İlÀhì

517.

Fürÿà-i şemè-i cemè-i meclis-i cÀn
Göñülde èaşúuñ ile oldı raòşÀn

518.

Buòÿr-ı micmer-i èaşúa sipendüm
Bıçaà-ı firúatüñe gÿsfendüm

519.

Deminden Àhumuñ oldı hevÀ serd
Yüzümdendür felek Àyìnesi zerd

520.

Çü Àhum ide rÀh-ı mihri beste
Olur eùbÀúı eflÀkuñ şikeste

521.

HevÀñ ile èaceb dìvÀneyüm ben
Maóabbet şemèine pervÀneyüm ben

522.

Yanarum nÀr-ı hecrüñle şeb ü rÿz
Ciger sÿzından Àhumdur ciger-sÿz

523.

Felek sÿz-ı derÿnumdan óaõerde
Şafaú úan aàlar Àhumdan seóerde
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524.

Dile zülfüñ nesìmidür mürevvió
Lebüñdür cÀna maècun-ı müferrió

525.

İrişdür rÿóa laèlüñden óayÀtı
Nesìmüñden dile virgil necÀtı

526.

Eger ben1 òÀküm ey genc-i òaùarnÀk
ZiyÀretgÀhuñ olsa nola bu òÀk

53b
527.

Eger ben bÀdüm ey serv-i kirÀmì
N’ola itseñ bu bÀd ile òırÀmì

528.

Yanarum oda ey şemè-i ùırÀzum
Neden gÿşuña irişmez niyÀzum

529.

Sürerüm Àb bigi ùopraàa yüz
Yüzüme bir naôar úıl ey ciger-sÿz

530.

Tene hecrüñle her mÿ òÀr olupdur
Göze kirpiklerüm mismÀr olupdur

531.

FirÀúuñdan ireli pÀyuma bend
Göñül vaãluñdan oldı mÿya òursend

532.

Dile kim urdı nìş mÀr-ı hicrÀn
Lebüñ tiryÀkéiyle eyle dermÀn

533.

ÒayÀlüñ olmasa göñlüme dem-sÀz
Úafesden murà-ı cÀn ururdı pervÀz

534.

Yavuz göz eyledi baòtumı güm-rÀh
Ki düşmişüm gözüñden ey yüzi mÀh

1

526. ben: ben gencüm
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535.

Virür yaşlar döküp òÿn-ı cigerden
Yele gül defterin yavuz naôardan

536.

Küsÿf ile güneş kim gösterür reng
Yavuz gözden ùutar Àyìnesin jeng

537.

Ne kim èaúl ile iderdüm èamelden
Ùapuñ bigi úamusı vardı elden

538.

Úanı èaúl u úanı ãabr u úanı èÀr
Bini terk itdi bunlar çÀr u nÀ-çÀr

539.

Ata vü ana iş ü yÀrdan dÿr
Yanarum óasret ile zÀr mehcÿr

54a
540.

Baña olmaz bu àamda kimse hem-rÀh
Meger kim eşk ile Àh-ı seóergÀh

541.

Ki bunlardur àam-ı èaşúuñda hem-dem
Óarìf-i rÀzdÀr u yÀr-i maórem

542.

Viribirken ãabÀyı kÿy-ı cÀna
Bu şìrìn şièrle düzdi terÀne
Şièr-i Mecnÿn Der-CüdÀyì
FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün

543.

Bini dil-òaste úılaldan berü yÀr ayrulıàı
Ùaà urur cÀna àam-ı lÀle-èiõÀr ayrulıàı

544.

Saèy idüp vaãluña şol deñlü óarìs oldum ki
Óaú naãìb itdi baña Àòir-i kÀr ayrulıàı
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545.

Dil-i şÿrìdeme eglenceg idi zülf ü ruòuñ
Ben nice aàlamayam leyl ü nehÀr ayrulıàı

546.

áarú-ı òÿn itdi dili àonçe bigi óasret ile
Yürege ùaà urup ol lÀle-èiõÀr ayrulıàı1

547.

Gül yüzinsüz nice olmaya göñül dem-beste
Bülbüli òaste úılur çünki behÀr ayrulıàı

Reften-i Mecnÿn Be-ÒargÀh-ı LeylÀ ve TenhÀ YÀften-i LeylÀ-RÀ
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün
548.

Meger bir gün bu şemè-i Àlem-efrÿz
ŞuèÀèından cihÀnı úıldı pìrÿz

549.

èAlem úaldurdı şÀhenşÀh-ı encüm
SipÀh-ı zeng-bÀrı eyledi güm

550.

Görindi meşèali çün ÀftÀbuñ
Ùonandı şemè-i nÿrı mÀh-tÀbuñ

54b
551.

Yayıldı dehre ÀåÀr-ı seóergÀh
Görindi göze kÿh u deşt ü òargÀh

552.

Dil-i Mecnÿn kim ùutmış idi tÀb
Teni ol tÀb ile olmışdı sìm-Àb

553.

Birez kim óayretinden hÿşa geldi
ÓarÀretden yüregi cÿşa geldi

554.

Daòı àayrì yire çün bulmadı yol
Yüridi kÿy-ı Leylìden yaña ol

1

546. ayrulıàı:--------
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555.

GirìbÀnına èaşú urmış idi dest
İletdi òargeh-i dil-dÀra ser-mest

556.

Varup bir òoş maúÀm içinde ol mÀh
èArab resmince úurmış idi òargÀh

557.

Yüce yirde idi ãaórÀya úarşu
Açılmış úapusı òaêrÀya úarşu

558.

Meger úalmış idi òargÀh òÀlì
Mey-i èaşú itmiş idi lÀubÀlì

559.

İderken óasret-i dil-dÀrdan Àh
Gözi şÿrìdesine düşdi nÀ-gÀh

560.

Bu anı gördi dökdi cÿy-ı óasret
O bunı gördi ùutdı tÀb-ı óayret

561.

Bu itmişdi cemÀli bürúaèın bÀz
Ol ururdı hevÀ içinde pervÀz

562.

Bu urmış ùurre-i zülfine şÀne
O berkitmiş òadeng-i èaşúı cÀna

563.

Bunun ebrÿları úurmış kemÀnı
O àamze oúınuñ olmış nişÀnı

55a
564.

Bu nÿr-ı ãubó bigi èÀlem-efrÿz
O şemè-i şÀm bigi òˇìşten-sÿz

565.

Bu ãalmış óalúa-ı zülfìn ber-dÿş
O bunuñ mihri ile óalúa der-gÿş
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566.

Bu eşk-i çeşmini úılmışdı Ceyóÿn
O baàrın derd ile úılmış idi òÿn

567.

Bu àayb olmışdı gözlerden perìveş
Ol Àh idüp ururdı çeròa Àteş

568.

Buña teng idi ansuz bÀà ile rÀà
O bunsuz urur idi baàrına ùaà

569.

Bu almış ele cÀm-ı èaşú-ı yÀri
Anuñ gitmiş elinden iòtiyÀrı

570.

Bu andan úÀniè olmış idi bÿya
O bundan rÀøì idi cüst ü cÿya

571.

Bu anı gördi èaúlı oldı güm-rÀh
O bunı gördi úıldı derd ile Àh

572.

Bu anı gördi vü itdi tebessüm
O bunı gördi vü itdi taôallüm

573.

Çü yaúın geldi ol èaşú ile òaste
NigÀrìn ùaşra çıúdı dil-şikeste

574.

äaúınur cüst ü cÿyından raúìbüñ
Naôar úıldı yüzine ol àarìbüñ

575.

Çü gördi òÀlì òargÀhuñ kenÀrın
Bu deñlü diyebildi ol nigÀrìn

576.

Ki ayru düşeli óüsnüm gülinden
Nitesün òÀr-ı hecr-i yÀr elinden
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577.

Çün irdi gÿşına ÀvÀz-ı Leylì
Yüregi úopdı çeşmi dökdi seyli

55b
578.

Özin yitürdi ol hem-şehre-i òÀk
Yaúın oldı ki ola zehresi çÀk

579.

Şeèabdan gerçi göñli cÿşa geldi
èİnÀyet ceõbesinden hÿşa geldi

580.

Çü ruòsat yoà idi tafãìl-i óÀle
Bu şièr ile cevÀb itdi suéÀle

Şièr-i Mecnÿn
FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün
581.

áam-ı hecr ile yaşım ebr-i maùardan ãorasun
DÀà u derd-i dilümi lÀle-i terden ãorasun

582.

ÙÀs ùÀs içmek ile zehr-i àamı n’olduàumı
Sìneme uàrayıcaú kÀse-i serden ãorasun

583.

Şeró ider n’etdügini hecr baña Àòir-i kÀr
Cismimün òÀkine ger sen bu òaberden ãorasun

584.

äalmışum úanlu yaşı yoluña tÀ óasretüñüñ
Dile zaòm urduàını òÿn-ı cigerden ãorasun1

585.

Òancer-i hecri çeküp baàrumı miónet deleli
N’eydügüm nÀleéile bÀd-ı seóerden ãorasun

1

584. ãorasun:--------
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Meånevì
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün
586.

Bu şièri didi çün dil-dÀr óÀlì
Daòı ùurmaàa úalmadı mecÀli

587.

Bu gitdi nÀr-ı èaşúa yana yana
O úaldı yaş aúıdup dÀne dÀne

588.

Bu gitdi derd ile nÀlÀn u giryÀn
O úaldı óüzn ile óayretde óayrÀn

30a
589.

Bu gitdi mihnet ile òˇÀr u àamnÀk
Ol itdi óasret ile pìrehen çÀk
YÀften-i Peder-i Mecnÿn Vey-RÀ Der-Kÿh

590.

VefÀ vü sıdú ilinüñ pÀdşÀhı
HevÀ devrÀnınuñ òurşìd ü mÀhı

591.

MelÀlet úarnınuñ ãÀhib-úırÀnı
MelÀmet kişverinüñ pehlivÀnı

592.

BelÀ vü miónet-i èaşú ile meftÿn
Sipend-i nÀr-ı èaşú yaènì Mecnÿn

593.

FirÀú-ı yÀr ile sevdÀyì oldı
ÚarÀrı úalmadı rüsvÀyì oldı

594.

Diger-gÿn oldı varduàınca óÀli
ZiyÀde oldı şevúi vü melÀli

595.

Úabìle òalúı òˇişÀvend-i úamu
Derilüp virdi aña pend úamu
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596.

Elinde úalmamışdı ãabr ile hÿş
Ki ideydi bularuñ pendini gÿş

597.

Mey-i èaşú ile oldı lÀubÀlì
Atasına didiler vaãf-ı óÀli

598.

Ki ol yüz kim ãaúınurduñ gözüñden
Iraà itmez idüñ bir dem özüñden

599.

Hevesden Àteş-i sevdÀya düşdi
áarìk-i èaşú olup deryÀya düşdi

600.

BelÀsı loúmasını rÿzgÀruñ
Yiyüp olmış esìri bir nigÀruñ

30b
601.

FulÀnuñ ol fulÀnı bir úızını
Sivüp yıúardı kendü kendözini

602.

HevÀ hengÀmesi başına üşdi
Delürdi gitdi ùaşa ùaàa düşdi

603.

Peder çü ÀgÀh oldı bu òaberden
Aúıdup yaş Àh itdi cigerden

604.

Ciger úanı gözinden yüze geldi
Yüreài úopdı vü aàıza geldi

605.

Cigeriydi ciger-sÿz yana yana
Gözi òÿn-ı cigerden döndi úana

606.

Ciger úanın döküp ol pìr-i meftÿn
Şirişkin reh-ber itdi hem-demin òÿn

607.

Ciger-gÿşum diyü gitdi şitÀbÀn
İñildüyile geşt itdi beyÀbÀn
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608.

Ùolandı çünki deşt ü kÿhsÀrı
İşitdi kÿhdan feryÀd u zÀrı

609.

Derÿn boş idüp úıldı èalÀle
Yüridi ol yana kim geldi nÀle

610.

Görür kim yaşları olmış revÀne
İder murà-ı seóer gibi terÀne

611.

áam-ı dil-berden olup Àteşi tìz
áazel dir nÀle ile fitne-engìz

612.

Şunuñ gibi úılur derd ile Àhı
Ki irür çeròa Àhınuñ siyÀhı

613.

Gözinden sıza geldi baàrı úanı
Peder çün gördi bu óÀletde anı

31a
614.

Oda düşmiş gibi yügürdi vardı
Oda düşmişinüñ úatına irdi

615.

İderken zemzemeyle nÀle vü Àh
Gözin açup başın úaldurdı nÀ-gÀh

616.

Görür ùurmış yanında pìr-i dil-bend
Birez göñli óayÀdan buldı peyvend

617.

Gözin òÿn-ı ciger úılmışdı tìre
Yüzini düşdi sürdi pÀy-ı pìre

618.

Atası yüzine urup èiõÀrın
Yüzinden luùf ile sildi àubÀrın

181

619.

Aúıtdı cÿy-ı eşki çeşm-i terden
Dem urup derd ile yanmış cigerden
Naãìóat-i Peder-i Mecnÿn Mecnÿn-RÀ

620.

Didi ey òaste göñlümüñ şifÀsı
Gözümüñ nÿrı göñlümüñ ãafÀsı

621.

Sini kim itdi bu derde giriftÀr
Saña kimdendürür bu kÀr-ı düşvÀr

622.

Bu èaúl u rÀy u bu fehm ü dirÀyet
Ki bunlar bulmış idi sende àÀyet

623.

Ne geldi saña ey mihr ile meftÿn
Ki mecnÿn itdi sini bini maàbÿn

624.

Kimüñ Àhıyladur baàruñda ùaàuñ
Dem urup kim söyündürdi çerÀàuñ

625.

Ümìdüm bu idi ey dil-peõìrüm
K’olasun pìrlikde dest-gìrüm

31b
626.

Söyündürmeyedüñ yaènì ocaàum
Geçüp yirüme yaúayduñ çerÀàum

627.

Ne Àfet uàradı sen rÿy-ı pÀke
Ki cismüñ yüz ùutdı böyle helÀke

628.

Baña òod pìrlikde telòì-i dehr
İçürdi sen de èayşum eyleme zehr

629.

CihÀndur şehr-i cÀnuñ àam-fürÿşı
Sen aña uyup itme sem-fürÿşì
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630.

Çü şemşìr ile döker òÿn òÿn-rìz
Eline sunma bÀrì òançer-i tìz

631.

Çü Àteş dem urur dÀyim lehebden
Nedendür dökdügün üstine revàan

632.

Bu ãınmış göñlümi kim itdi beste
K’idersün seng-i óüzn ile şikeste

633.

İrişdi nìste ÀåÀr-ı hestì
Uyup dehre şikeste itme şikesti

634.

Bini òÀk itmeden dehr-i àam-ÀbÀd
Ecelden öñ irürgil baña feryÀd

635.

Atanum ben degilüm saña aàyÀr
Bini aàyÀr bilme ey ciger-òˇÀr

636.

Çü bir oldı arada òÿn u peyvend
Ataya merg virür renc-i ferzend

637.

Bu àam ger irmegiçündür nigÀra
Melÿl olma ki vardur aña çÀre

638.

Ger ola gökde ol mÀh-ı úabÀ-pÿş
Dürişem şöyle k’idesün der-Àgÿş

32a
639.

Eger Yÿsuf bigi olursa mevzÿn
ZelìóÀvÀr dökem genc-i ÚÀrÿn

640.

ÒalÀã itmege sini derd-i serden
Ki veznince virem ben sìm ü zerden

641.

FulÀnuñ úızı Leylìdür çü kÀmuñ
Elem çekme ki óÀãıldur merÀmuñ
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642.

Velì èaúlı özüne çÀre-sÀz it
Delülikden bu yolda iótirÀz it

643.

Özüñ dìvÀnelıúda itme bed-nÀm
Ki kÀm olmaz dil-i dìvÀneye rÀm

644.

Çü èÀşıú gÿş úıldı vaãl-ı yÀri
Birez dirildi fikri kÀr u bÀrı
CevÀb DÀden-i Mecnÿn Be-Pedereş ve Ámedeneş Be-ÒÀne-i Peder

645.

Didi şerm ile pìre aàlayuraú
FirÀú ile yüregin dÀàlayuraú

646.

Ki ey bu derdmendüñ çÀre-sÀzı
áarìb-i mestmendüñ dil-nevÀzı

647.

Baña Haúdan irişdi gerçi bu iş
Ùapuñ andan çeker biñ dürlü teşvìş

648.

Velìkin n’eyleyem bu nefs-i òod-kÀm
Ki olmaz òìle vü efsÿn ile rÀm

649.

Nice saèy itmişümdür gÀh u bì-gÀh
Ki virmeyem òayÀl-i dil-bere rÀh

650.

HevÀ-yı yÀr ile bu çerò-i ser-keş
Girü urur göñül úadına Àteş

32b
651.

Göñül muràını çünkim bend-i taúdìr
Esìr-i èaşú úılmışdur ne tedbìr

652.

MurÀd içün girer her kişi rÀha
Hevesle kim ãalar kendüyi çÀha
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653.

Ola çün teşne ãaórÀda ciger-tÀb
Gözinüñ çeşmesinden aúıdur Àb

654.

Kişinüñ elde olsa iòtiyÀrı
MurÀdınca geçerdi rÿzgÀrı

655.

Binüm çün èaşúa oldı iòtiãÀãum
Ölünce yoúdurur bundan òalÀãum

656.

Bedenden urmayınca rÿó pervÀz
áam-ı èaşúından anuñ gelmezem vÀz

657.

Ye efser bigi olam aña hem-ser
Ye meydÀnda èaşúuñ idineyüm ser

658.

ElÀ ey serverüm başumda tÀcum
ViãÀl-i dil-ber ile úıl èilÀcum

659.

Bu ben dil-òaste derdine devÀ it
Keremden itdügüñ èahde vefÀ it

660.

Bu úavl üzre çü oldı èahd-i muókem
Birezcük sÀkin oldı Àteş-i àam

661.

O bì-ãabruñ bu àam-òˇÀr-ı zemÀne
Alup elin yola oldı revÀne

662.

Olup mevte úarìb u èaúldan dÿr
İve geldi àam-ı èaşú ile rencÿr

663.

Çü mÀder gördi bu óÀletde anı
Diline od düşüp yandı cÀnı
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33a
664.

Yüz urup yüzine öpdi serini
Yaşından eyledi nem peykerini

665.

Ùonın k’itmiş idi özi pÀre pÀre
Çıúardı atdı vü çekdi kinÀra

666.

Döküp sÿz-ı cigerden Àb-ı germi
Gül-Àb ile yudı ol cism-i mermi

667.

Giyürür egnine rengìn cÀme
Başına ãardı bir Mısrì èimÀme

668.

Ezüp gül ãuyı ile şehd ü şekker
Getürdi ortaya şìrìn yimekler

669.

Dil-i Mecnÿna k’irmişdi dem-i èaşú
Yimek yirini ùutmışdı àam-ı èaşú

670.

Bir iki loúma ol èaşú ile meftÿn
äunup yidi anası òÀùıriçün

671.

Öñinden çünki úaldurdı ùaèÀmı
ZebÀn-ı çerb ile itdi kelÀmı

672.

İdüp boynına úolların óamÀyil
Didi ey nÿr-ı çeşm ü mìve-i dil

673.

Ümìdüm gencinüñ ser-mÀyesisün
Vücÿdum bÀàınuñ pìrÀyesisün

674.

NemÀ bulalı èömrüm şÀò-sÀrı
Sürÿr ile geçürdüm rÿzgÀrı
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675.

Dönüpdür úudretün tìri kemÀna
Tezelzül indi tende üstüòˇÀna

676.

RevÀ mıdur ki bu èÀlemde senden
Yanam derd ü àam ile odlara ben

33b
677.

Temìzüñ vardur Àòir èaúl u rÀyuñ
Ne içün urasun od üzre pÀyuñ

678.

Nedür bu girye vü feryÀd u óayret
Úanı nÀm u úanı nÀmÿs u àayret

679.

ZemÀnuñ olmış iken õÿ-fünÿnı
HevÀ-yı nefsüñüñ olma zebÿnı

680.

İdüp ãabr ile AllÀha tevekkül
äalÀó-ı nefs içün it teéemmül

681.

Elümüzden gelenden bizde ey mÀh
Dürişelüm murÀduñ vire AllÀh

682.

Çü gÿş itdi bu pendi ol dil-efgÀr
Cigerden ney bigi iñiledi zÀr

683.

Didi ey cevher-i cisme òazìne
Viren cÀnını derdüm çÀresine

684.

MuòÀlif yile mihrüñ perde úılduñ
Bini cÀnuñ bigi perverde úılduñ

685.

Naãìóatde dehÀnuñdur şeker-rìz
KelÀmuñ şerbetidür sıóóat-Àmìz
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686.

Velì néeydem ki oldı èaşú maúãÿd
Dil-i dìvÀneye pend eylemez sÿd

687.

Ki mihr-i yÀr evvel èaúlum aldı
Pes andan bini bu odlara saldı

688.

Ye vaãl-ı yÀr ile germ ola bÀzÀr
Ye naúd-i cÀn ola yolında ìåÀr

689.

Óuãÿline óabìbüñ baàlañuz bil
VedÀè idüp yeòÿd benden çeküñ el

58a
690.

Ki ansuz olmasun dünyÀda adum
İki èÀlemde èaşúıdur murÀdum

691.

Bunı çün didi ol èaşú ile meftÿn
Aúıtdı gözlerinden eşk-i Ceyóÿn

692.

Anası bildi k’aldurup úarÀrın
Yile virmiş elinden iòtiyÀrın

693.

Gözinden úaùre úaùre yaş aúıtdı
Úodı pendi daòı bir yola gitdi

694.

VisÀl-i yÀrden idüp tecellì
Ümìd ile itdi göñlini tesellì

695.

Bu sözlerden olup àamgìn dil-ÀrÀm
Birez gün evlerinde ùutdı ÀrÀm
Ender-ÒˇÀsten-i LeylÀ BerÀy-ı Mecnÿn

696. Felek bÀzı çün açdı per ü minúÀr
Teõerv-i mÀhı irüp itdi bìmÀr
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697. Görüp bu heybeti muràÀn-ı encüm
Óaõerden itdi bunlar varını güm
698. Eåer ùuydı meger kim mÀ-cerÀdan
Ki zÀà-ı leyl maóv oldı aradan
699. Reéìs-i Ámirì ol pìr-i giryÀn
Oàul derdinde kim úalmışdı óayrÀn
700. Bu derde çÀre úandandur çü bildi
Úabìle ehli ile rÀy úıldı
701. Eyitdi dilerüm kim ol pÀk-gevher
MurÀdum efserine ola zìver
58b
702. Úamer kim tezyìn ider óüsni cihÀnı
Ururum úurretu’l-èaynuma anı
703. Ulular didiler kim her cihetden
Degildür dÿr sözüñ maãlaóatden
704. Ki ol dürc-i ãadefden dürr-i nÀ-süft
Yaraşur gevherüñ ile k’ola cüft
705. Pes oldı ol úabìle cümle yek-dil
Óuãÿline bu rÀyuñ baàladı bil
706. Arada görmediler çün nifÀúì
Yüridiler murÀda ittifÀúì
707. Gürÿhiyle çü bunlar dutdılar rÀh
äanem òalúı úamu oldılar ÀgÀh
708. Keremler gösterüp iclÀl iderler
İdüp taèôìm istiúbÀl iderler
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709. Göñülde ãaúlayup gerd-i melÀlì
ØiyÀfet itdiler bunlara èÀlì
710. Pes andan didiler kim bilelüm biz
Nedür maúãÿd neye geldüñüz siz
711. Buyuruñ her ne kim olursa òidmet
Bilelüm cÀnumuza anı minnet
712. Didiler dilde bulup rÿşenÀlıú
MurÀd itdük kim ola ÀşnÀlıú
713. Úatuñuzda ç’ola maúãÿd maèlÿm
Umazuz k’itmeyesüz bizi maórÿm
714. Eyitdiler ki ne derdüñ bilelüm
Yirine úomaàa cÀnlar virelüm
59a
715. Telaùùuf gösterüp ol nìk-nÀma
Reéìs-i èÁmirì geldi kelÀma
716. Didi dürcüñdeki dürr-i kirÀmı
Ki nÿr-ı dìdemüñ oldur merÀmı
717. Güzìde gevher-i deryÀ-yı èiãmet
K’aña olmaz cihÀn mülkinde úıymet
718. Binümde gevherüm var bì-behÀne
Ki miåli gelmemişdür bu cihÀna
719. BelÀàatde naôìrin göremez Àdem
FeãÀóatde urur SeóbÀndan dem
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720. Dilerüm ey ser-i dünyÀya efser
O gevher gevherümle ola hem-ser
721. Bu gün Úaysum bigi bir òÿb u raènÀ
CihÀn içinde var dirlerse óÀşÀ
722. CemÀl içre vÀóid-i èaãrdur ol
Hünerlerde ferìd-i dehrdür ol
723. Eger göñlüñ ola mihri ile germ
Baña andan gelmeye úatuñda şerm
724. Òazìnem var bì-óad cevherìyüm
Göñülden cevherüñe müşterìyüm
725. Görem çün mihr ile senden rıøÀéı
ÒarìdÀrum iki virem behÀéı
726. Eger bu òidmete maúbÿl olam ben
Size etbÀèm ile úul olam ben
727. Bu sözi çünkim itdi mìzbÀn gÿş
Derÿnı nÀr-ı àayretden idüp cÿş
728. Derildi mÀr bigi ol àaøabdan
DimÀàına şerer irdi lehebden
729. Velìkin nerm ile idüp òiùÀbı
MuòÀlif virdi ol úaùèì cevÀbı
730. Didi kim mihmÀnumsun èazìzüm
Velìkin yoú virecek saña úızum

191

731. Sözüñüñ bÿyı ger müşg-i ÒıùÀdur
Yanar oda velì girmek òaùÀdur
732. Ki oàlum didigüñ ey òÿb-eyyÀm
Degildür ferruò ol çün oldı òod-kÀm
733. Olup bì-èaúl mest-i lÀubÀlì
MizÀcınuñ gidüpdür iètidÀli
734. Çü yoú dìvÀnelıàında gümÀnum
Binüm dìvÀne olmaz hem-èinÀnum
735. İdüpdür ol hevÀ içinde òod-kÀm
Úabìlemle bini èÀlemde bed-nÀm
736. Eger ben anı şimdi idinem òˇìş
MelÀmet ide bini her bed-endìş
737. İdüp meftÿn özini mekr ü rìve
Kim ola kim vire hÿrìéi dìve
738. ŞuèÀèı zeyn iderken efserümi
Niçün ùopraàa atam cevherümi
739. Bunı yÀd itme daòı úıl ferÀmÿş
Söz oldı òatm didi oldı òÀmÿş
740. Çün işitdi bu sözi èÁmirìler
ÒacÀletden eritdiler cigerler
60a
741. Olup semm-i àam ile cümle sümÿm
Girü döndi bular maózÿn u maórÿm
742. Çü bulmadılar ol yüzden èilÀcın
İdüp pend edviyesinden maèÀcìn
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743. Didiler ey àam-ı èaşú ile beste
BelÀ vü seng-i óüzn ile şikeste
744. Şu meh k’andandurur göñlüñ òarÀbı
Degil Àòir sipihrüñ ÀftÀbı
745. Úo anı kim saña bir dil-rübÀéı
Bulalum k’ide derdüñe devÀéı
746. Leb-i şìrìne olup çÀre-sÀzuñ
Ola cÀn u göñülden dil-nevÀzuñ
747. Ki bunda daòı var sìmìn-bedenler
Semen-ruòsÀrlar àonçe-dehenler
748. MelÀóat gülşeninüñ gülleridür
LetÀfet bÀàınuñ bülbülleridür
749. Úamusı òÿb-ı èÀlem òÿb-ı dil-keş
Ururlar şìveéiyle cÀna Àteş
750. èAbeå sevdÀda düşme ıøùırÀba
Elüñle kendüñi virme òarÀba
751. Degildür Leylì cismüñde revÀnuñ
K’anuñçün urasun terkin cihÀnuñ
752. Şu kim itmez şerÀb-ı èaşúuñı nÿş
Bu òoşdur k’idesün anı ferÀmÿş
753. NesÀyió k’itdiler ol dil-figÀra
Diyeydüñ k’urdı bunlar òÀr-ı nÀra
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60b
LibÀs-ı Nevmìdì Pÿşìden-i Mecnÿn Ez-Vaãl-ı LeylÀ
754. Çü bildi ol àam-ı èaşú ile bì-fer
Ki ümmìdi dıraòtı virmedi ber
755. İdüp derd ile Àh-ı Àteşìn-dÿd
Cigerler deldi urdı cÀnlara od
756. ViãÀl-i yÀre çün olmadı çÀre
El urdı itdi baàrın pÀre pÀre
757. CihÀn u cÀnını viren hebÀya
Ola mı rÀøì egninde úabÀya
758. Olup şÿrìde úoydı başına òÀk
İñiledüéile itdi zehreler çÀk
759. SipÀh-ı àamla idüp dÀr u gìri
Dem-i sevdÀ ile urdı nefìri
760. Olup dìvÀne sürdi ùopraàa ten
GirìbÀnına dek çÀk itdi dÀmen
761. Giyüp iórÀm-ıèaşúı ser-güşÀde
BelÀda saèy idüp yildi piyÀde
762. FirÀú-ı yÀr itdi zehresin çÀk
Eyüden yavuzı itmedi idrÀk
763. Dir idi Àh Leylì vÀh Leylì
İderdi nÀle ile vÀy Leylì
764. Derÿnında ki itdi cÿş sevdÀ
Ùolanup gÀh kÿh u gÀh ãaórÀ
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765. Didi yÀ Rab nedür bu derde dermÀn
Ki gözinden aúar baàrındaàı úan
61a
766. Olupdur èaúl u dil benden remìde
Sürÿrum ùablın itdi àam derìde
767. Ne úanàıdur bilürüm rÀh-ı òÀne
Ne rÀhum varıbilür kÿy-ı cÀna
768. HelÀk itdi bini dest-i àam-ı yÀr
Ùoúındı seng ãındı şìşe-i èÀr
769. ÒarÀb ol resme degil èaúl cÀéı
Ki ÀbÀd olmaàa ùutam recÀéı
770. Gehì mey-òÀne-i èaşú içre mestüm
Gehì deyr-i sevdÀda büt-perestüm
771. Olup şÿrìde-i mest ü dil-figÀr
BelÀ zencìrine oldum giriftÀr
772. Yaturum òırmen-i àamda fütÀde
Vücÿdum kÀhı gör varur mı bÀde
773. SeóÀb-ı àamdan irüp Àteşìn berú
Niçün cismüm dıraòtın eylemez óarú
774. Ki úurtıla dil ü cÀnum mióenden
BelÀdan ben bu èÀlem òalúı benden
775. Olupdur aúrabÀya èÀdetüm òˇÀr
İder yÀrÀn adumdan binüm èÀr
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776. Ki oldum èaşú idelden göñlüme rìv
Dil-i òalú içre òayl-òÀnede dìv
777. Kimesne görmemiş ola selefden
Binüm bigi muòÀlif nÀ-òalefden
778. Baña òÿn-rìzlıúda iòtiãÀãı
Olanuñ yoúdurur şerèÀ úıãÀãı
61b
779. Gelüñ ey hem-nefesler kim ãudÀèì
Virürüm size idelüm vedÀèı
780. Ki ben şehr-i fenÀya dutmışum rÀh
Size virsün beúÀ mülkini AllÀh
781. Bu göñlüm şìsesi seng-i belÀdan
äınup oldum belÀya mübtelÀdan
782. Ùaàıldı çünki rìze rìze varı
Ayaàuñuza zaòm urmaya bÀrì
783. Dil ü cÀn olmadı binümle dem-sÀz
Vücÿdumdan anuñçün gelmişüm vÀz
784. EyÀ anlar ki bilmez sÿz u Àhÿm
Öñümde bÀrì ùutmañ baàlu rÀhum
785. Niçe bir baña idersüz cefÀyı
Úoñ Àòir óÀline bu mübtelÀyı
786. Ki ben hìç olmışum benden gelüñ vÀz
Ola mı Àdemì hìç ile dem-sÀz
787. Ayaúdan düşmişüm bì-èaúl u tedbìr
Elüm al ey perì-ruòsÀr-ı dil-gìr

196

788. Ben ü sen olmışuzdur Àdemì-zÀd
NihÀl-i òuşk ben sen serv-i şimşÀd
789. áamuñ telòinde itdüm cÀnumı terk
ÓayÀtumdan baña şìrìn gelür merg
790. Bini dìvÀne úıldı emr-i taúdìr
äalar zülfüñ sinüñ boynuma zencìr
791. Çü cÀn boynına bendin daúdı zülfüñ
Göñül ne yapdı ise yıúdı zülfüñ
62a
792. Ye elüm al götürgil pÀy-ı àamdan
Ye elüñ vir ki cÀnum virem ben
793. Ki bì-kÀr olmazam ben şikeste
ÒaùÀdurur oturmaú dest-beste
794. Tenüm mülkinde göñlüm yavı úıldum
Aradum bu cihÀnı sende buldum
795. Niçe kim daèvet itdüm gelmedi ol
Bini hìç iètibÀra almadı ol
796. HevÀñ içre çeker derd ile úahruñ
áarìbüñdür niçün yoú aña mihrüñ
797. Göñül raómuña sinüñ olmadı ùuş
Dilüñden oldı mı eróam ferÀmÿş
798. Dilüm var lìkin andan óÀãılum yoú
Baña ol yegdürür k’eydem dilüm yoú
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799. Dilüm ôÀlimdürür yÀrüm cefÀ-kÀr
Bu dilden bì-dilüm ol yÀrden zÀr
800. ElÀ ey cÀn ilinüñ dil-sitÀnı
Berü gel ideyin teslìm cÀnı
801. Ne sehv oldı èaceb bu bülbülüñden
Ki anı ayru düşürdüñ gülüñden
802. Egerçi dilde mihrüñdür günÀhum
Girü oldur ùapuña èöõr-òˇÀhum
803. Çevürme bu günehden ötrü gerden
K’alurum bu günÀhı boynuma ben
804. Gözüñ sióri uralı cÀna Àteş
Dökerüm Àb-ı çeşmi ey perìveş
62b
805. Ne bu ãuyile ol oddan olur kem
Ne ol od ile ãudan eksilür nem
806. èAceb bini neden òalú itdi DÀder
Ki mÀhìyüm ãuda odda semender
807. ZülÀl-i mihrüñ iledür siriştüm
BelÀé-ı hecrüñ oldı ser-nebeştüm
808. Bu vech ile úılurken Àh u zÀrì
Bu şièri didi vü gitdi úarÀrı
Şièr-i Mecnÿn
MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün MefÀèìlün
809. áam-ı zülf-i dil-ÀrÀya giriftÀr olmasun kimse
PerìşÀn-óÀl olup göñlüm bigi zÀr olmasun kimse
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810. Ne acı derd imiş firúat daòı binüm bigi yÀ Rab
Óabìbinden cüdÀ düşmekde nÀ-çÀr olmasun kimse
811. Yaturken vÀdì-i àamda dilegüm budurur Óaúdan
Ki mihr-i yÀr ile firúatde bìmÀr olmasun kimse
812. áam-ı hecriéiyle çıúdı gözinden èÀlemüñ ammÀ
Binüm bigi özinden böyle bìzÀr olmasun kimse
813. Úadìmì gibi yÀ Rab dil-ÀrÀmından ayrulup
áam u derd ü belÀlarda giriftÀr olmasun kimse
Meånevì
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün
814. Bunı didi vü urdı ùopraàa baş
Görenler raóm idüp aúıtdılar yaş
815. Girü biñ mekr ile ol ten-güdÀzı
İve iltüp olurlar çÀre-sÀzı
63a
Reften-i Mecnÿn Be-Kaèbetu’l-lÀh BÀ-Pedereş
816. Maóabbet õevú-i cÀndur cÀvidÀnì
Degil bÀzìçe-i şevú-i cevÀnì
817. Güneşdür maóv olmaz õerre andan
Deñizdür maóv olmaz úaùre andan
818. ZevÀl yoú ebeddür èÀlem-i èaşú
ÒayÀl-i ser-serì olmaz àam-ı èaşú
819. Ser-i Mecnÿna urup èaşú efser
HevÀ iúlìmini úıldı musaòòar
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820. Ölince èaşúdan döndürmedi rÿ
Pes oldı gül bigi èaşú ile òoş-bÿ
821. LivÀé-ı mihr ile çün ol cihÀn-gìr
Meh-i leylì gibi oldı ÀsmÀn-gìr
822. Olup şÿrìdelıúda nÀm-dÀr ol
BelÀ şehrine oldı şehryÀr ol
823. Çün anuñ derdine olmadı dermÀn
Atası úaldı mest ü zÀr u óayrÀn
824. Giceler yaş aúıdup çeşm-i terden
NiyÀz iderdi derd ile cigerden
825. Olup ol derdmendüñ çÀre-sÀzı
Bile etbÀèı iderdi niyÀzı
826. Bu èunvÀn ile gezüp iótirÀúì
Didi ol úavm aña ittifÀúì
827. Dilerseñ kim gide bu ıøùırÀbuñ
MurÀduñ üzre ola fetó-i bÀbuñ
63b
828. Bula ãıóóat maraødan yaènì bìmÀr
Yüri òoş niyyet ile Kaèbeye var
829. Ki miórÀbı zemìn ü ÀsmÀnuñ
Ümìdi úıblesi cümle cihÀnuñ
830. Bu gün oldur ki beytu’l-lÀhdur ol
Cemìè-i òalúa óÀcetgÀhdur ol
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831. Pes ÀsÀn olmaàa bu kÀr-ı müşkil
Çün irdi mevsìm-i óac düzdi maómil
832. İdüp biñ dürlü cehd Àşüftesin ol
Úoyup mehdine ùutdı Kaèbeye yol
833. Göñülden terk idüp fièl-i güzÀfı
Çün irdi Kaèbeye itdi ùavÀfı
834. Dil-i bìmÀrına bulmaàa dermÀn
Taãadduú úıldı sìm ü zer ferÀvÀn
835. Elini luùf ile ùutup óarìfüñ
Götürdi úatına beyt-i şerìfüñ
836. Didi oàlum degil bu cÀy-ı bÀzì
Bunı Óaú úıldı òalúuñ çÀre-sÀzı
837. El urup óalúa-ı bÀb-ı Kerìme
Derÿnuñdan niyÀz eyle Raóìme
838. Eyit ey óıfô iden èÀmmı vü òÀãı
Baña tevfìúüñ ile vir òalÀãı
839. Bu èaşúı benden al èaúlum girü vir
Yaúamı èaşú elinden úurtarıvir
840. RehÀ eyle dili bend-i hevÀdan
Bini ÀzÀd eyle bu belÀdan
64a
841. ÒalÀã-ı èaşúı çün gÿş itdi Mecnÿn
Tebessüm eyleyüp cÿş itdi Mecnÿn
842. Yirinden sıçradı çün óalúaya mÀh
Yapışdı óalúaya ol èaúlı güm-rÀh
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843. Çün oldı óalúa bigi óalúa-ı der
Gözi yaşından itdi óalúaéı ter
844. Elinde óalúa dilden didi yÀ Rab
Bini kim óalúa úıldı tÀb ile teb
845. Virürüm óalúa-ı èaşú içre cÀnı
Baña olmasun ansuz zindegÀnì
846. Ki èaşú-ı yÀrden bulmaú rehÀéı
Degildür bu ùarìú-i ÀşnÀéì
847. HevÀ perverdesidür çün siriştüm
HevÀdan àayrì úılma ser-nebeştüm
848. KemÀl-i úudretüñ óaúúı İlÀhì
CelÀl-i èizzetüñ óaúúı İlÀhì
849. Çün itdüñ bini mest-i lÀubÀlì
èAùÀ úıl èaşú-ı dil-berden kemÀli
850. Gözüme kuól-ı sevdÀyile vir nÿr
Dili úıl Àteş-i èaşú ile maórÿr
851. Baña dirler ki ol èaúl ile dem-sÀz
Ki yaènì èaşú-ı Leylìden gelem vÀz
852. İlÀhì her nefes idüp èaùÀyı
ZiyÀde eyle göñlümde hevÀyı
853. áam-ı èaşú oldı çünki dil-fürÿzum
áamınsuz olmasun hìç Àb u rÿzum
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64b
854. Bini úurbÀn idüp èaşúında ey Óaú
Anuñ èömrine úıl èömrümi mülóaú
855. CemÀline fidÀ olsun revÀnum
ÓelÀl olsun eger dökerse úanum
856. Atası çün nidÀsın eyledi gÿş
Iãırdı barmaàın vü oldı bì-hÿş
857. Yaúìn bildi ki dönmişdür mizÀcı
Úabÿl itmez dili derdi èilÀcı
858. Girü geldi ivine göñli yavuz
Dilinde derdinüñ olmış biri yüz
859. MurÀdı òÀnesi àamdan bozılmış
Ümìdi ipi elinden üzilmiş
860. ÓikÀyet eyledi úavmine rÀzın
Didi oàlınuñ anlara niyÀzın

861. Ki bu cÀm-ı hevÀ-yı yÀr ile mest
Çün urdı óalúasına Kaèbenüñ dest
862. RevÀn oldı sirişki úıldı cÿşì
Derÿnı şevú ile úıldı òurÿşì
863. Didüm görüp duèÀya iòtiãÀãın
Diler bu LeylÀ èaşúından òalÀãın
864. Yakın vardum ki tÀ keşf ola rÀzı
Úulaàa irdi sırr ile niyÀzı

203

865. Ki dilden yüz dutup bu miónet-Àyìn
Aña ider duèÀ kendüye nefrìn
YÀften-i Úabìle-i Mecnÿn Vey-RÀ Der-MaàÀrÀ
65a
866. Bu óÀl oldı çü èÀlem òalúına fÀş
Oúıdı defteri her yÀr ü evbÀş
867.

Düşüp efvÀha derdi mÀ-cerÀsı
CihÀnı ùutdı èaşúınuñ ãadÀsı

868.

Eyü yatlu çü bildiler temÀmı
Eyü vü yatlu didiler kelÀmı

869.

Bu iki şaòã òˇìş-i dil-rübÀdan
Didiler şaóneye bu mÀ-cerÀdan

870.

FulÀn yirden ki bir mecnÿn-i bed-nÀm
Sizi vü bizi úıldı òalúa bed-nÀm

871.

Virüp nÀmÿs u èÀrı cümle bÀde
Gelür her rÿz bunda ser-güşÀde

872.

Gehì derd ile ider Àh-ı dil-gìr
Gehì şevú ile òoş şìrìn àazel dir

873.

O söyler òalú úılurlar anı yÀd
İder sizi vü bizi şièrde yÀd

874.

Dem-i Àhı urur Leylìye dÀàı
HelÀk iden bu demdür ol çerÀàı

875.

Ger aña virmez iseñ gÿş-mÀli
HelÀk ider bizi àayret vebÀli
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876.

Çün olur şaóneye maèlÿm bu óÀl
Ki uàrı çÀbük idi şaóne úattÀl

877.

Çeküp şemşìrini itdi èitÀbı
Didi şemşìr ile virem cevÀbı

878.

Birisi èÁmirìlerden bu óÀli
Reéìs-i èÁmirìye didi òÀlì

65b
879.

Ki ol úattÀl merd mìr-i òÿn-rìz
Olupdurur àaøabdan Àteşi tìz

880.

Budur úorúum ki Mecnÿnı òabersüz
Urup tìà ile nÀ-geh úoya sersüz

881.

Atası vÀúıf olup bu òaberden
Oàul mihriyle Àh itdi cigerden

882.

Buyurdı kendünüñ etbÀèına ol
Dutalar bulmaàiçün oàlına yol

883.

Ki ol Àşüfteéi yaènì kenÀre
Getürüp eyleyeler derde çÀre

884.

Yüriyüp istediler deşt ü ùaàı
Ùolanup aradılar ãol u saàı

885.

İzini her ùarafdan izlediler
Bulınmadı niçe kim gözlediler

886.

Çü Mecnÿnuñ bulunmadı nişÀnı
Derilüp ehli úıldılar fiàÀnı

887.

Meger ol genc künc-i àÀr içinde
Yaturdı óalúa olup mÀr içinde
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888.

Girüp bir gÿşeye óayrÀn u medhÿş
CihÀn u cÀnı itmişdi ferÀmÿş

889.

Yaturdı bì-òaber şÀm u seóerden
Görür bir şaòã anı reh-güõerden

890.

Ki gözinden aúıdup úanlu Àb ol
ÒarÀbe içre yatmışdı òarÀb ol

891.

áamıyla sÀyesiydi aña maórem
Yoà idi nÀlesinden özge hem-dem

66a
892.

Niçe kim luùf ile itdi òiùÀbı
Baúup yüzine virmedi cevÀbı

893.

Özini dermedi bì-hÿşlıúdan
Dilin depretmedi òÀmÿşlıúdan

894.

Çü gördi kim yatur bì-nuùú u bÀ-àam
Dilinde úalmamış pervÀ-yı èÀlem

895.

Teéessüf eyleyüp itdi güõer ol
Úabìle ehline virdi òaber ol

896.

FulÀn yirde ki vardur bir òarÀbe
Yatur ser-mest olmış àark Àba

897.

Derÿnından dem urur nÀr gibi
Derilmiş êarb yimiş mÀr gibi

898.

Olup dìvÀne vü şÿrìde rencÿr
Nitekim dìv düşmiş òalúdan dÿr
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899.

Yimekden zaòm-ı nìş-i cÀn-sitÀnı
HemÀn úalmış derisi üstüòˇÀnı

900.

Ata miskìn çün bildi nişÀnın
Aúıtdı gözleri eşk-i revÀnın

901.

Úodı òˇìş ile òayl ü òÀnesini
Yügürdi isteyü dìvÀnesini

902.

Gezer arardı her irdügi àÀrı
Baúardı çevre gözlerdi kenÀrı

903.

Görür bir yirde döküp gözleri yaş
Yatur nÀlÀn urmış ùopraàa baş

904.

Gehì feryÀd ile virür ãadÀyı
Gehì şièr ile òoş ider serÀyı

66b
905.

Úılup mecrÿó tìà-ı èaşú cÀnı
Dökerdi gözden Àh itdükçe úanı

906.

Bilimez Àdemìlerden eåer ol
Nice Àdem cihÀndan bì-òaber ol

907.

Bu óÀletde iderken Àh u nÀle
Úılurken sÿz u zÀr ile èalÀle

908.

Diyüp bu şièri od urur cihÀna
İrişdi dÿd-ı Àhı ÀsmÀna
Şièr-i Mecnÿn
Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün

909.

Hecriyle lÀleveş cigerüm úan ider dirìà
Micmer bigi bu göñlümi sÿzÀn ider dirìà
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910.

Tìà-ı mióenle baàrumı idüp delik delik
Ney bigi rÿz u şeb bini nÀlÀn ider dirìà1

911.

Mihr-i ruòında èaúlumı çün dermek isteyem
İrüp hevÀ-yı zülfi perìşÀn ider dirìà2

912.

CÀnın yoluma virmez imiş diyü ol óabìb
Òışm ile ben àarìbine bühtÀn ider dirìà

913.

YÀ Rab ne derddür ki zenaòdÀnı óasreti
Bu derdmende èÀlemi zindÀn ider dirìà
Pend-i Peder-i Mecnÿn
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün

914.

Bu şièri çünki ol pìr-i ciger-sÿz
İşitdi oldı derdinüñ biri yüz

915.

İlerü vardı vü virdi selÀmı
NevÀziş gösterüp itdi kelÀmı

67a
916.

Egerçi hÿşını almışdı cÿşı
Atalıú dehşetinden geldi hÿşı

917.

Çü ãaldı sÀye ol pìr-i melek-òÿ
Yüz urdı pÀyına sÀye gibi ÿ

918.

Didi ey efseri cÀn u cihÀnuñ
Úabÿl it èöõrini sen ben atanuñ

919.

Görüp óÀlümi benden ãorma óÀlüm
ÓavÀle eyle taúrìre zevÀlüm

1
2

910. dirìà: ------911. dirìà:--------

208

920.

Sinüñ gülmekligüñden rÿ-siyÀhum
Velì úatuñda girü èöõr-òˇÀhum

921.

Baña ùaèn itme olan mÀ-cerÀdan
Ki ser-rişte çıúupdur dest ü pÀdan

922.

Ata çün gördi bu óÀletde anı
Diline od düşüben yandı cÀnı

923.

Gözinüñ yaşları oldı revÀne
Seóer muràı gibi úıldı terÀne

924.

Didi ey bì-dil ü bì-èaúl u bì-rÀy
Niçeye dek yürürsün böyle rüsvÀy

925.

EyÀ Àşüfte yoú mıdur úarÀruñ
Ki virdüñ cümle bÀde kÀrbÀruñ

926.

Kimüñ gözinden irdi saña Àfet
Ki geldi böyle èaúluña òasÀret

927.

Kimüñ úanı dutupdur gerdenüñi
Ki úomaz dest-i miónet dÀmenüñi

928.

CihÀnda gerçi var Àşüfteler çoú
Velì sencileyin Àşüfte-ter yoú

67b
929.

Ùaşıduñ òÀne-i sevêÀya raòtuñ
Yavuz oldı daòı varduúça baòtuñ

930.

Uãanmaduñ mı bu sevdÀyılıúdan
Üşenmedüñ mi bu rüsvÀyılıúdan
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931.

Bizi düşmenlere úılduñ melÀmet
Daòı gelmez mi senden bir nedÀmet

932.

Geç Àòir hevÀéiyle hevesden
Ùap urgıl zaòm bize òÀr u òasdan

933.

Niçe bunca çekersün miónet ü derd
Ùurup yoú yire dögme Àhen-i serd

934.

Úatı bì-çÀre úılmışdur fütÿruñ
Ùutalum yoú ki bu derde ãabÿruñ

935.

Atañum n’ola geh geh yÀd úılsañ
Gelüp vaãluñla bir dem şÀd úılsañ

936.

áam-ı sevdÀyı eyleyüp der-Ààÿş
Bir uàurdan bizi úılduñ ferÀmÿş

937.

Virelden sen àam ile bÀde òırmen
HelÀk itdi bini ùaènıyla düşmen

938.

Sini sevdÀ bini àam eyledi òÀk
İdersün pÀre cÀme ben ciger çÀk

939.

Sini dil-sÿz idüp bini ciger-sÿz
ÇerÀàı mihrüñ oldı Àteş-efrÿz

940.

FirÀúından ki olduñ böyle meftÿn
İñen nevmìd olup olma maàbÿn

941.

Niçe nevmìde olur kÀm óÀãıl
Belürür ãubó çü ola şÀm zÀyil

68a
942.

Yüri her nìk-baòt ile úarìn ol
Ki ire baòtyÀre bulasun yol
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943.

RecÀnuñ fièlinedür baòt miftÀó
MurÀdı fetó ider baòt ile fettÀó

944.

Çü Óaúdan òÀtem-i fìrÿzedür baòt
Ki anuñla saèÀdet gösterür raòt

945.

Virülür baòt her ferruò-nihÀda
İrişür baòt ile her dil murÀda

946.

Eger ãabr ider iseñ ey ciger-sÿz
Saña tedrìc ile devlet duta yüz

947.

Olıcaú cemè úaùre cÿy olur hem
K’olur ol cÿydan deryÀ-yı aèôam

948.

İşi rÀy ile it kim merd-i bì-rÀy
MurÀdı rÀhı üzre uramaz pÀy

949.

Çü dilde urdı dilkü rÀy-ı èÀlì
Naãìb oldı aña úurduñ nevÀli

950.

Şu kim itmez sini yıllarla ol yÀd
Neden dil virüp aña bunca feryÀd

951.

Ruòuñ bì-reng anuñ òaddi gül-reng
Sinüñ baàruñda seng anuñ dili seng

952.

Özüñi cemè úıl ey nÿr-ı dìde
Yeter úıl dÀmen-i èaúlı derìde

953.

Bini bu bend-i àamdan úurtarıvir
Gidelüm òÀneye elüñ beri vir

954.

Ne virür her dem olmaú kÿh içinde
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Ye yanmaú Àteş-i endÿh içinde
68b
955.

äaúın kim şaóneéi itmişler ÀgÀh
Olursun ùuème-i şemşìr nÀ-gÀh

956.

Çeküp úaãduña tìà-ı Àhenìn ol
Sinüñ içün úomış dirler kemìn ol

957.

Gelüp yÀrÀn ile vir nefse dÀdın
èAdÿ raàmına sür göñlüñ murÀdın

958.

SipÀh-ı èaúluñ ile çÀre-sÀz ol
Ùaàıt àam leşkerini ser-ferÀz ol

959.

CevÀbında anuñ Mecnÿn-ı rüsvÀ
Olup bülbül gibi ser-mest ü şeydÀ
CevÀb-ı Mecnÿn Be-Pedereş

960.

Didi ey dil-nevÀzı derdmendüñ
Felekden yücedür úadr-i bülendüñ

961.

Reéìs-i encümen sulùÀn-ı aùlÀl
èArab yüzi ùapuñdan èanberìn-òÀl

962.

Baña sensüz gerekmez zindegÀnì
ÒudÀ ùutsun vücÿduñ cÀvidÀnì

963.

İşigüñ kaèbesinedür sücÿdum
Vücÿduñdandurur zinde vücÿdum

964.

DehÀnuñ pend yüzinden ki ura dem
Göñül zaòmınadur her sözi merhem
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965.

Velìkin çÀre ne kim bu siyeh-rÿy
Degildür kendü kendüden belÀ-cÿy

966.

Gideli èaşú-ı dil-berden úarÀrum
Elümde úalmamışdur iòtiyÀrum

69a
967.

Baña tedbìr ey deryÀ-yı óikmet
İde mi sÿd çün bu ola úısmet

968.

Bu èaúdi çözemez dendÀn-i rÀyuñ
Bunı óall idemez èirfÀn-ı rÀyuñ

969.

Eger úudret virilse bu türÀba
Olurdı gökde hem-ser ÀftÀba

970.

Úara baòtumla gitdi èaúl rÀyı
Yumaà ile kim aàarda úarayı

971.

Bu sevdÀda çü yoúdur iòtiyÀrum
ÒalÀãa hìç ola mı iútidÀrum

972.

Per urup ùalbınurken murà-ı bismil
Ne ãÿretden óayÀta baàlaya dil

973.

Bini tìà ile úorúutma ki èÀşıú
Görür başını her dem tìàa lÀyıú

974.

Eger virem yolında baş u cÀnı
İre õevú ile èömr-i cÀvidÀnì

975.

Ola mı èaşú içre bìm-i şemşìr
Ki èÀşık cÀnını virmekde dürşir

976.

Ne dil kim Àteş-i sevdÀya düşdi
Ko yansun kim mübÀrek cÀya düşdi
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977.

Ben ol dem cÀn u dilden olmışum sìr
Ki irdi baúışından baàrıma tìr

978.

Ben ol dem dirligümden gelmişüm vÀz
Ki dil urdı hevÀ periyle pervÀz

979.

Ben ol dem virdüm elden iòtiyÀrı
Ki gördüm zülf ü òÀl ü òadd-i yÀri

69b
980.

Meger biñ yıl diri olam hümÀnum
Bini èÀlemde úo ki nÀ-tüvÀnum

981.

Didi çün bu sözi Mecnÿn-ı medhÿş
Atası aàladı vü oldı òÀmÿş

982.

Ùurımadı oturdı deng ü óayrÀn
Bu düşdi bir yaña èuryÀn u giryÀn

983.

Girü biñ mekr ile idüp fesÀne
İve iltür bÀbÀsı dÿstÀne

984.

Tesellìler idüp ol şÿr-baòtı
Ùutarlar ivde tÀ cemè ola raòtı

985. Bir iki gün ol anda kÀm u nÀ-kÀm
BelÀ vü miónet ile ùutdı ÀrÀm
986.

Pes idüp girü ãabrı perdesin çÀk
İrişdi úÿh-ı Necde cüst ü çÀlÀk

987. Elinde seng ü ayaàında Àhen
Varup ol ùaà üzre ùutdı mesken

214

988. Aúardı yaşları artardı cÿşı
áazeller dirdi itdükçe òurÿşı
989. Üşüp etrÀfına dÀnÀ vü nÀ-dÀn
Anuñ óÀline úalmışlardı óayrÀn
990. Olup şÿrìde-dil saórÀ gezerdi
Gözinden baàrınuñ úanı sızardı
991. Yürürdi óasret ile kÀm u nÀ-kÀm
Nice geçdügini bilmezdi eyyÀm
Der Áverden-i Mecnÿn Òod-RÀ Be-äıfat-ı Gÿsfend
70a
992. İden gülzÀrını rÀzuñ temÀşÀ
Bu resme úıldı sırr-ı èaşúı inşÀ
993. Ki şehristÀn-ı èaşú içinde Mecnÿn
Çü oldı Leylì sevdÀsına maàbÿn
994. Taèaããub eyleyüp ehl-i úabìle
Anuñla olmadılar hem-ùavìle
995. Gelüp dil-dÀr şevúi cÀna àÀlib
DiyÀr-ı yÀre kim olaydı rÀàıb
996. İderlerdi aña cebr ile ikrÀh
Sürüp virmezler idi kÿyına rÀh
997. Düşüp ãaórÀya efàÀn ile Mecnÿn
Gezerdi vÀlih ü óayrÀn bir gün
998. Meger kim olmayup hecrine òursend
DiyÀr-ı yÀre olup Àrzÿmend
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999. Diledi kim varup bildirmeye nÀm
Görür ãaórÀda kim çÿbÀn u aànÀm
1000. Sürüp aànÀm tenhÀ seyr ider ol
Yataàa yÀr kÿyına gider ol
1001. Teraóóum cevheri rÿşen yüzinde
Derisi bir úoyunuñ omuzında
1002. Yanına vardı vü úıldı tekellüm
Telaùùuf birle gösterdi taôallüm
1003. Didi ey göñlümüñ derdine dermÀn
K’olupdur saña mesken kÿy-ı cÀnÀn
1004. Dilümdür Àteş-i èaşúuñ sipendi
Baña vir pÿstìn-i gÿsfendi
70b
1005. Çü vardı çÀr-pÀ idüp özini
áanem şeklinde giydi pÿstìni
1006. Didi çÿpÀne úıl derdüme çÀre
Bini sür sürié ile kÿy-ı yÀre
1007. Ola kim ùuş ola çeşmüm güõerden
Dü èÀlem õevúin alam bir naôardan
1008. MurÀdumdan dile berú urup envÀr
Saña müzd ola baña õevú-i dìdÀr
1009. İderek óÀline çÿpÀn òande
Úaruşdurdı anı ol gÿsfende
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1010. Çün irdi kÿy-ı yÀre ol ciger-sÿz
Dilinde èaşú olup Àteş-efrÿz
1011. RevÀn oldı gözinden çeşme-i Àb
HevÀ baórine düşüp oldı àarú-ı Àb
1012. Düşüp ser-mest úaldı deng ü óayrÀn
Özin itürdi ãanki oldı bì-cÀn
1013. Çü çÿpÀn gördi aña irdi óÀlet
Ùaàıldı èaúlı gitdi ãabr u ùÀúat
1014. Virüp elden diger-gÿn oldı óÀli
Yürimeklige úalmadı mecÀli
1015. Urup raóm ile ol bìmÀrı püşte
Götürdi andan anı irdi deşte
1016. Úodı bì-hÿş ol ãaórÀda anı
Velì bu óÀlet ile yandı cÀnı
1017. Dilinde nÀr-ı èaşú olmışdı sÿzÀn
Birez kendüye geldi ol perìşÀn
71a
1018. Yüregi odına çeşim seóÀbı
HevÀdan cÿy bigi dökdi Àbı
1019. Ki ol Àb eyledi odını teskìn
Yürürdi derd ile bì-çÀre àamgìn
1020. BelÀ zenbÿrı çün başına üşdi
Olup şÿrìde-dil ãaórÀya düşdi
1021. Giderken çeşm pür-Àb u tehì-dest
İrer bir úavme ol ãaórÀda ser-mest
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1022. Úarışdı bunlara ol merd-i ser-bÀz
Aradan biri olup nükte-perdÀz
1023. Didi ey èaşú ile óayrÀn u şeydÀ
Yürürsün ser-bürehne zÀr u tenhÀ
1024. Yüzüñdür bÀà-ı óüsn içre yaraşıú
Degildür giydigüñ ùon saña lÀyıú
1025. ÚabÀ cismüñe çün virmez gezendì
Gider bu pÿstìn-i gÿsfendi
1026. Nice cÀme dilerseñ saña anı
Digil baña k’irürem rÀygÀnì
1027. Didi her cÀme olmaz lÀyıú-ı dÿst
Gerekdür cÀme-i èÀşıú k’ola pÿst
1028. Çü giydüm pÿstìn-i gÿsfendi
Yavuz göz degmemege dil sipendi
1029. Buòÿr oldı çü cÀnum micmerinde
BuòÀrı ôÀhir olur cÀn serinde
1030. Olalı dil àam-ı èaşúuñ esìri
Tenümüñ pÿstìn oldı óarìri
71b
1031. Çün irdi pÿst içre bÿy-ı cÀnÀn
Gerekmez àayriéi ey merd-i merdÀn
1032. Nesìm-i dil-rübÀdan irdi ÀåÀr
Dil oldı pÿstìn içre òaberdÀr
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1033. HevÀya kim dili ãalmış idi dÿst
Çü yoúdur maàz bÀrì úoñ ola pÿst
1034. Göñül olmaàa vaãl-ı yÀre mÀyil
Gerekdür èaşú k’ide èaúlı zÀyil
1035. áam-ı yÀr ile maóv idüp ãıfÀtı
Úıla şirk-i hevesden pÀk õatı
1036. Egerçi èaúl olmışdur ser-efrÀz
Degildür èaşú bigi lìk ser-bÀz
1037. Gidüp andan daòı ol merd-i şeydÀ
DiyÀr-ı yÀri iderdi temÀşÀ
1038. Görür anda dökerken çeşm seyli
Yazılmış nÀm-ı Mecnÿn ile Leylì
1039. Anı çün maóv úıldı lÀubÀlì
Úıluben óÀøır olanlar suéÀli
1040. Didiler ey esìr-i bend-i sevdÀ
Bu remzüñ sırrını úıl bize peydÀ
1041. Bu ortalıúda ne olmış ola sehv
Ki itdüñ LeylÀ adın levóden maóv
1042. Eyitdi olmadı bu èaşúa lÀyıú
Ki iki oúına maèşÿú u èÀşıú
1043. Çü bizde cism bir oldı revÀn bir
İkimizden gerek k’ola nişÀn bir
72a
1044. Didiler çün budur èaşú içre úÀnÿn
Ne içün gide Leylì úala Mecnÿn
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1045. Eyitdi bÀb-ı èaşú olalı meftÿó
Ben aña cism olurum ol baña rÿó
1046. Egerçi rÿódur revnaú beşerde
Görinen lìk cism oldı naôarda
1047. Olupdur çeşm çün rÿóuñ óicÀbı
Bu òoş kim ben olam anuñ niúÀbı
1048. Göyindürüp dil ü cÀnı hevÀdan
Bunı didi vü geçdi ol aradan
1049. áazeller dirdi yÀd idüp óabìbi
èİlÀcı içün isterdi ùabìbi
1050. Yaúardı naàmesinden òalú işrÀú
áanì ol àunneden olurdı èuşşÀú
1051. KemÀli şöhre-i ÀfÀú oldı
KelÀmı tuòfe-i èuşşÀk oldı
Meånevì Be-MünÀsib-i ÓÀl
1052. Gel ey sÀzende-i èuşşÀú-ı ser-bÀz
Dil ü cÀn perdesinden söylegil rÀz
1053. Heves periyle depret èaşú sÀzın
HevÀ bezminde pes keşf eyle rÀzın
1054. HevÀ yüzinde nevrÿz-ı èAcemden
ÚarÀr it rÀst dem ur zìr ü bemden
1055. Çün olduñ bÀà-ı óüsnüñ bülbüli sen
HevÀ çÿşından eyle àulàulı sen
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72b
1056. Açıla bu hevÀdan sÿsen ü gül
Düşe nÀr-ı hevÀya cÀn-ı bülbül
1057. İrüp gülzÀra ol oddan nevÀle
Úara baàrına ura dÀà lÀle
1058. Sözüñ luùfından ala zühre Àyìn
Eline ala nergis cÀm-ı zerrìn
1059. Úala óayretde sÿsen baàlayup dem
Dilin uzatmış iken ola ebkem
1060. O óayretden idüp gülşende hÿşì
Egüp boynın benefşe ùuta gÿşı
1061. Göñül levóindeki naúş u nigÀrı
Úalem resminden idüp òurde-kÀrì
1062. äınÀyiè gösterüp taórìr eyle
MaèÀnì levóine taãvìr eyle
1063. Bıraú ebrÿlarından èÀleme ùÀú
K’ola şÿrìde andan cÀn-ı èuşşÀú
1064. Dem-i Mÿsìden irüp sırr-ı èÌsÀ
İde dil-mürdesin cÀn ile ióyÀ
1065. Didüñ çün kendüñe maólaã Úadìmì
Söze gel yÀd idüp nÀm-ı úadìmì
1066. CihÀn içre şeh-i leylì-i dil-gìr
áam-ı Mecnÿn ile n’etdi òaber vir
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Meyl Kerden-i LeylÀ Be-Mecnÿn
1067. Şeh-i şekker-lebÀn u şemè-i ÀfÀú
Büt-i àÀret-ger-i ìmÀn-ı èuşşÀú
73a
1068. Meh-i fihrist-i óüsn-i heft-kişver
Gül-i rÿşen-nümÀ vü mihr-i enver
1069. ÇerÀà-ı meclis-i ervÀó-ı pìrÿz
Fürÿà-ı nÿr-ı mihr-i èÀlem-efrÿz
1070. Perì-ruòsÀr-ı òurşìd-i hümÀ-tÀb
Şeker-güftÀr mÀh-ı çerò-i sìm-Àb
1071. Ruòı ser-mÀye-i òurşìd-i raòşÀn
Lebi pìrÀye-i laèl-i BedaòşÀn
1072. Güzeller defterinüñ ser-nebeşti
Güzellik bÀàınuñ verd-i bihişti
1073. MelÀóat gülşeninüñ tÀze servi
LetÀfet sebzezÀrınuñ teõervi
1074. Emìr-i şehr-i óüsn ãunè-ı MevlÀ
NigÀr-ı dil-rübÀy yaènì LeylÀ
1075. Müselsel zülfi k’olmışdı girih-gìr
Dil ü cÀn boynına ùakmışdı zencìr
1076. Yüzi gün bigi virdi èÀleme tÀb
Sipihri itdi ol tÀb ile sìm-Àb
1077. Yüceldi úaddi buldı iètidÀli
Meh ü òurşìde ùaèn itdi cemÀli
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1078. Yire siór ile indirmişdi mÀhı
SüvÀr olmaàa çeşmi kÀrgÀhı
1079. İdüp Àhÿ-yı çeşmin nÀfe-dÀr ol
Úılurdı Àhÿ-yı Çìni şikÀr ol
1080. Gözi mekriéile olmışdı dil-keş
Ururdı àamzesinden cÀna Àteş
73b
1081. Kemend-i zülfiéile itse naòcìr
Daúardı şìr-i ner boynına zencìr
1082. Gözinden ãayd bulmazdı rehÀyı
İderdi süst sióri ejdehÀyı
1083. CemÀli gülşen-i Firdevs bÀàı
Ruòı gülzÀr-ı óüsnüñ şeb-çerÀàı
1084. Lebi şehdiéile gül çihresinden
Olup perverde óüsni behresinden
1085. Gül ile şehdinüñ perverdesine
Yakardı şevú ile ervÀó sìne
1086. Gözinüñ èişvesinden ol perìveş
äalardı èÀlem-i ervÀóa Àteş
1087. Bu óüsn ü bu melÀóat birle Leylì
Dil ü cÀndan idüp Mecnÿna meyli
1088. Úalupdı perdelerde rÀh-beste
Olupdı perde bigi dil-şikeste
1089. İdüp dilden anuñ mihrine taósìn
Úılurdı kendünüñ baòtına nefrìn
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1090. Çıúup ùam üzre ol serv-i gül-endÀm
Seóerden tÀ olınca ôulmet-i şÀm
1091. Derÿnından idüp derd ile Àh ol
Baúup eùrÀfına gözlerdi rÀh ol
1092. Ki úandan göre Mecnÿnuñ cemÀlin
Ye nice ãora andan vaãf-ı óÀlin
1093. Diyüp derd ile göñlinüñ niyÀzın
Aña ne vech ile keşf ide rÀzın
74a
1094. Raúìbüñ fitnesiéile øarardan
İderdi giceler Àhı cigerden
1095. Meger şemè idi ol şemè-i şeb-efrÿz
K’olurdı girye vü sÿz içre tÀ rÿz
1096. Dili derdine bulmayup èilÀcı
Gülerdi ùatlu vü aàlardı acı
1097. Dilinde bulmaz idi rÿşenÀlıú
Yaúardı óasret odına cüdÀlıú
1098. Dir idi sÀyesine rÀzını ol
Úomazdı sÀye bigi uyòuya yol
1099. áamuñ küncinde olmış idi mürtÀø
Dili itmiş idi èÀlemden ièrÀø
1100. Ùuraàıydı dün ü gün Àb u Àteş
Diyeydüñ kim perìydi1 ol perìveş
1

1100. perìydi: perìmiydi
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1101. Çü perde olmış idi perde-dÀrı
Dilinüñ perdeyidi àam-güsÀrı
1102. Úomışdı gÿşı üzre óalúa-ı zer
Olupdı perde bigi baş ber-der
1103. HevÀ-yı yÀrden olmışdı maózÿô
Ùutardı genc-i èaşúı dilde maófÿô
1104. İre diyü şuèÀè-ı çeşme-i mÀh
Úılupdı çeşme bigi çeşm ber-rÀh
1105. äabÀ yilinden umardı selÀmın
äabÀéiyle viribirdi peyÀmın
1106. Ne yil kim Necdden irse revÀnı
Alup bÿy-ı vefÀdan armaàanı
74b
1107. Dilerdi cümle varından gelüp vÀz
Bedenden dÿsta ideyidi pervÀz
1108. Ne ebr andan inüp dökeydi bÀrÀn
Virürdi Àb-ı luùfı cÀnına cÀn
1109. Baúup vìrÀne göñli küncine ol
áazel gencine bulurdı dili yol
1110. Ruò-ı Leylì idi èayn-ı melÀóat
Sözi naômında var idi feãÀóat
1111. Dür-i nÀ-süfte idi dür delerdi
Dili rÀh-i hevÀ içre yilerdi
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1112. áazel söyletse aña şevú-i Mecnÿn
Diyeydüñ naôm iderdi dürr-i meknÿn
1113. Bu şièr ile idüp yÀre òiùÀb ol
Olurdı Àteş içre àarú-ı Àb ol
Şièr-i LeylÀ
Mefèÿlü FÀèilÀtü MefÀèìlü FÀèilün
1114. Şol kim belÀ vü derd ile yÀrinden ayrulur
Bir tendürür ki zecr ile varından ayrulur
1115. Göñlin hevÀ-yı óüsnüñe viren binüm bigi
SevdÀ-yı zülfüñ ile úarÀrından ayrulur
1116. Gül yanaàuñsuz ey perì dem-beste úaldı cÀn
Bülbül bigi ki tÀze behÀrından ayrulur
1117. Raóm eyledi gören bini úapuñdan ayru Àh
Miskìn olur kişi ki diyÀrından ayrulur
1118. Görmezse gün èiõÀruñı bìmÀr olur göñül
MÀhì bigi ki Àb-ı revÀnından ayrulur
75a
Meånevì
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün
1119. Varaú kim şièrden iderdi nebeşte
Ciger úanıyla olurdı sirişte
1120. Virürdi bÀde anı ol semen-ten
Ki tÀ peyàÀm ire serv-i semenden
1121. Anı kim bulsa oúurdı temÀmì
Varup Mecnÿna iltürdi peyÀmı
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1122. Bedìhì ol daòı bir şièr-i àarrÀ
MünÀsib óÀline iderdi inşÀ
1123. Bu resm ile ol iki yÀr-i dil-bend
Biri biriyle iderlerdi peyvend
1124. İdüp êarb-ı def ile nÀle-i çeng
Ùutardı ol iki bir yüzden Àheng
1125. èAdÿlar gÿş idüp bu dÀstÀnı
Uzatdı ùaèn yüzinden zebÀnı
1126. Gil urduúça bulara ùaèn-ı düşmen
Sirişk-i çeşm ile yurlar idi ten

1127. ÒayÀl-i yÀrden irüp nevÀle
ÒayÀliyle bular döndi hilÀle
1128. Bu óÀlet birle idüp devr-i sÀlì
HevÀ çün girü buldı iètidÀli
äıfat-ı BehÀr-ı èAşú
1129. İrüp faãl-ı behÀr-ı èÀlem-efrÿz
Yine èÌsì-dem oldı bÀd-ı nevrÿz
75b
1130. Zemìni úıldı gül yüzi muùarrÀ
RiyÀø-ı cennet oldı bÀà u ãaórÀ
1131. GülistÀn zeyn olup berg ü nevÀdan
Úılurdı nÀle bülbül mÀ-cerÀdan
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1132. Dökerdi ebr bÀàa lüélüé-i ter
Benefşe óoúúası ùolmışdı gevher
1133. DehÀn-ı àonçe iderdi tebessüm
Ki yaènì bülbüle ider tekellüm
1134. Saçardı lÀle evrÀúına şengerf
Ki yaza dÀà-ı dilden èaşúdan óarf
1135. Çemende ùurresin çözmişdi sünbül
El uzatmışdı ana àonçe-i gül
1136. Dilini nergisüñ ùutmış idi tÀb
Gice ol tÀb ile úalmışdı bì-òˇÀb
1137. Gülüñ açmışdı yüzin bÀd-ı nevrÿz
İderdi bülbüli èişveyle dil-sÿz
1138. Sögüt òancer ùutup elde güher-dÀr
Olurdı yÀsemìn üzre güher-bÀr
1139. Dil-i èÀşıú bigi ebr idi àamnÀk
Gözi yaşıyla ebr olmışdı nemnÀk
1140. Dönüp tÀvÿsa bÀà u ùaà u ãaórÀ
Şüúÿfe úılmış idi bÀàı mìnÀ
1141. Benefşe olduàıçün ser-fikende
İderdi şìveéiyle àonçe òande
1142. Gül olmışdı çerÀà-ı çeşm-i gülzÀr
HevÀsı èabheri úılmışdı bìmÀr
76a
1143. Teni nÀzikliginden lÀle-i ter
Dem urduúça nesìm-i ãubó ditrer
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1144. BisÀù-ı sebze ãalmış sebze-i nev
Urulmış bÀà içine taòt-ı òusrev
1145. Şükÿfe leşkeri ùutmışdı bÀàı
SipÀh-ı fÀòte sürmiş idi zÀàı
1146. Meger gül itmiş idi meclis-i òÀã
äanavber serv ile k’olmışdı raúúÀã
1147. Derilüp sÿsen ü nesrìn ü lÀle
O meclisde ùutarlardı piyÀle
1148. Semen sÀúì vü lÀle cÀm u gül mest
ÒumÀr olup benefşe baàlamış1 dest
1149. ŞakÀyıú-pÿş olmış idi ãaórÀ
Çiçekler ùolmış idi rÿy-ı haêrÀ
1150. Yüceldüp serv-i zìbÀ pÀyesini
Çemen üzre ãalardı sÀyesini
1151. èArÿsa dönmiş idi rÿy-ı gülzÀr
Aàaçlar aúçalar iderdi ìåÀr
1152. Dil uzatmış gülüñ üstine sÿsen
Şaúayıú mest idi cÀm-ı çemenden
1153. Görüp nesrìnde sìmìn benÀgÿş
Benefşe zülfini ãalmışdı ber-dÿş
1154. Açardı şìveéiyle çeşmini gül
Dir idi remz ile rÀzını bülbül

1

1148. benefşe baàlamış: baàlamış benefşe
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1155. SeóÀb ÀşüftevÀr üftÀn ü òìzÀn
Òurÿş ile olupdı eşk-rìzÀn
76b
1156. Çü bülbül şevú ile ÀvÀze itdi
Niçe eski hevÀyı tÀze itdi
1157. FiàÀn-ı úumrì vü ÀvÀz-ı dürÀc
MetÀè-ı ãabrı úılmış idi tÀrÀc
1158. NevÀya başladı bülbül ùarabnÀk
Gelüp gül vecde itmiş cÀmesin çÀk
1159. HevÀ-yı gülşen ü ÀvÀz-ı bülbül
äadÀ-yı úumrì vü sevdÀ-yı sünbül
1160. Getürüp èÀlem-i ervÀóı cÿşa
Dil-i èuşşÀúı ãalmışdı òurÿşa
1161. Ruò-ı Leylì bigi güller èiõÀrı
Serìr-i çemenüñ oldı tÀc-dÀrı
1162. Dil-i Mecnÿnveş bülbül fiàÀna
Gelüp iderdi nÀle èÀşıúÀne
1163. BehÀruñ faãlı zeyn idüp cihÀnı
Zemìni eyledi Firdesv-i åÀnì
1164. HevÀéiyle yaúup Leylìéi Àteş
Otaàından ùulÿè itdi úamerveş
1165. CivÀrında olan dil-berler ile
Perì-peykerler ü ter-lebler ile
1166. Sehì servi bigi idüp úıyÀmı
TeõervìvÀr gösterdi òırÀmı
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1167. Çü cevlÀn urdı ol serv-i dil-ÀrÀ
Unutdı cilveéi tÀvÿs-ı raènÀ
1168. Ki ãaón-ı gülşeni idüp temÀşÀ
Vire sünbüllere zülfìn sevdÀ
77a
1169. Şükÿfe şehrinüñ cemè ide bÀcın
Çemen iúlìminüñ ala òarÀcın
1170. äala úakülleri reyóÀna tÀbı
Döke gül yüzine òaddi gül-Àbı
1171. İdüp ferş-i çemende naòl-bendì
TemÀşÀ eyleye serv-i bülendi
1172. ÒaùÀ didüm bu degildi murÀdı
Kim ideydi çemende èayş u şÀdì
1173. Velì úaãdı buyidi kim penÀhı
Bulup yanmış cigerden ide Àhı
1174. Úıla nÀz ile gülşende niyÀzı
Diye bülbüllerle remz ile rÀzı
1175. äabÀ yili irürüp armaàanı
Vire kendü àarìbinden nişÀnı
1176. HevÀdan ala bÿy-ı ÀşnÀéì
Dil-i àamgìni bula rÿşenÀéì
1177. O yirde ulu naòlistÀn-ı àarrÀ
Var idi cennete olmışdı hem-tÀ
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1178. Müşerref itmiş idi ol zemìni
Ki reşk iderdi aña bÀà-ı Çìnì
1179. DıraòtistÀndı yirde çemenler
Açılmış güller ile yÀsemenler
1180. Aúar Àyìne bigi Àb-ı ãÀfì
áamuñ bìmÀrına olmışdı kÀfì
1181. TeferrücgÀhdı àÀyet güzìde
Naøìrin görmemişdi hìç dìde
77b
1182. äabÀ iltürdi geşt idüp cihÀnı
İrem bÀàına andan armaàanı
1183. ÒırÀmÀn seyr idüp kebk-i derìler
KenÀr-ı cÿya irmişdi perìler
1184. Çün ol sìmìn-beden gülzÀra girdi
Ruòından gül utandı òÀra girdi
1185. Benefşe tÀba düşdi sünbülinden
ÓayÀdan derildi lÀle gülinden
1186. ÚıyÀmından úıyÀma geldi servi
ÒırÀmından òırÀm itdi teõervì
1187. Çü ãaldı gülşene ÀvÀz-ı òalòÀl
Ruò-ı gül bigi diller oldı pÀ-mÀl
1188. Birez seyr itdi ol dil-berler ile
Semen-ruòsÀr u sìmìn-berler ile
1189. NevÀ-yı bülbüli çün gÿş úıldı
Dili tÀb-ı hevÀdan cÿş úıldı
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1190. Bulardan ayrulup ol serv-i bostÀn
Yüridi kebk-i ner gibi òırÀmÀn
1191. TemÀşÀ ide rÿy-ı gülsitÀnı
Varup bir yirde oturdı nihÀnì
1192. NevÀ-yı bülbül ile k’oldı dem-sÀz
Cigerden virdi bir göyüñlü ÀvÀz
1193. Döküp dürler gözinden jÀle ile
ÒiùÀb itdi òayÀle nÀle ile
1194. Didi ey yÀr-i àam-òˇÀr-ı belÀ-keş
HevÀ-yı caèd-ı zülfümden müşevveş
78a
1195. Ve ey bencileyin Àşüfte vü zÀr
BelÀ-yı hecr derdine giriftÀr
1196. EyÀ sulùÀn-ı èuşşÀú-ı cevÀnmerd
Ki göñlüñ germ ü Àhuñdur dem-i serd
1197. RevÀdur k’olasun binümle dil-şÀd
Ki benÿn nÀrven sen serv-i ÀzÀd
1198. áamuñdan ùutdı dehri Àh u zÀrum
FirÀúuñdan ùaàıldı kÀr u bÀrum
1199. Ùutalum vardur bizden ferÀàuñ
Dilinde yoú mı bÀrì şevúi bÀàuñ
1200. HevÀdÀruña idüp nìk-nÀmì
Niçün göndermeyesün bir selÀmı
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1201. Bu bir òirmenden ire şuèle-i nÿr
Naôar itmekle anı görmeye dÿr
1202. Anı kim seyl alup gide àalùÀn
Iraúdan óayf iden itmeye dermÀn
1203. EyÀ binümle her dem dÿr benden
BelÀ-keş sen misün derd ile yÀ ben
1204. Sinüñ ger kÿh cÀyuñ gÀr kÀòuñ
Baña nisbet velì vardur ferÀòuñ
1205. Ki saña kimsene olmaz óavÀle
İdersün ùaà u rÀà içinde nÀle
1206. Vuóÿşa gicede dirsün niyÀzuñ
Ùuyÿra şeró idersün güne rÀzuñ
1207. Velì bì-çÀreyüm ben dil-şikeste
Ki úalmışum óiãÀr içinde beste
78b
1208. Ne kimsem var ki diyem aña rÀzum
Ne hem-dem var ki èarø idem niyÀzum
1209. Eger Àh ide àamdan bu dil-i teng
İrür her bÀm u derden başuma seng
1210. Giceler kim ufuúdan şuèle-i mÀh
BelÀ revzenden idüp òÀneye rÀh
1211. Göñül olup dem-i èaşúuñla dem-sÀz
Dilüm söyler semÀda yıldıza rÀz
1212. HevÀñ irüp idelden bini medhÿş
Vücÿdum varını itdüm ferÀmÿş
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1213. Úaçan kim nÀ-geh idem kendümi yÀd
HelÀk-i cÀnum ile dil olur şÀd
1214. Eger baór olmasa eşk-i revÀnum
Şererden dehr yaúardı duòÀnum
1215. Meger èarø oldı derdümden seóÀba
Ki gözüm bigi yaş döker türÀba
1216. Meger Àhumdan irişdi dem-i serd
Ki úılmışdur yüzini nergisin zerd
1217. Meger yandurdı tÀbum bÀà u rÀàı
Ki vardur lÀlenüñ baàrında dÀàı
1218. Meger kim bildi şevúüm mÀ-cerÀsın
Ki àonçe germ olup yırtar yaúasın
1219. Meger sÿzumdan irmişdür nevÀle
Ki bülbül gibi ney úılur èalÀle
1220. Cü ãaldı mihr ü hecrüñ göñlüme bìm
HelÀke itmişümdür cÀn teslìm
…………………………………1
79a
1221. İderken Àh u nÀle ol hevÀéì
Bu raènÀ şièr ile itdi serÀéì

1

Aslen 78b-79a arasında eksik varalar söz konusudur. Eser tamir edilirken bu iki sayfa birleştirilmiştir;
fakat konu itibariyle 1221. beyitle başlayan kısmın 1220. beyitle biten bölümün devamı olmadığı
anlaşılmaktadır. Şâhidî’nin eserinde, Kadîmî’de 1220-1221. beyitler arasına denk gelen bu kısımda Leylâ
kendi kendine bir gazel okur ve ağlar. Onun bu hâlini kızlardan biri görüp Leylâ’nın Annesi’ne anlatır.
Bu kısmın ardından “Maùlaè-i DÀstÀn ve ÁşnÀ Şoden-i Nevfel Be-Mecnÿn” başlığı ile av için dağda
gezinen Nevfel’in, Mecnûn’u görmesi anlatılır.
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Şièr-i Mecnÿn
FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün
1222. Ol perìnüñ mey-i èaşúın ideliden berü nÿş
Dilden ÀrÀm gidüp cÀnda daòı úalmadı hÿş
1223. CÀme-i ãabrumı çÀk itdi gözi fitneéile
Óüsn şehrinde meger àamzesidür òurde-fürÿş
1224. Özenür ãormaàa cÀnumla lebi sırrını dil
Ne imiş göricek úanum ider şevú ile cÿş
1225. Ruò-ı Àyìnesidür sırr-ı ÒudÀya maôhar
Pertevinden kim olur mihr ü mehüñ gözler pÿş1
1226. Bu àarìbüñ úamu varını çü alduñ bÀrì
Bir naôar úılmaà ile eyle şehÀ göñlini òoş
YÀften-i Nevfel Mecnÿn-RÀ Der-Kÿh
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün
1227. Bu şièri nÀle ile ol belÀ-keş
Diyüp urdı şehüñ göñline Àteş
1228. Úalup óayretde görüp óÀlin anuñ
ÒavÀããından ãorar aóvÀlin anuñ
1229. Didiler kim olup Àşüfte óÀli
Mey-i èaşú ile olmış lÀubÀlì
1230. Ki olup bir perì rìvine meftÿn
Virüp varını úalmış şöyle mecnÿn

1

1225. pÿş: Yazmada bu kelimenin baştaki dişinin noktaları yok.
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1231. Ùutar cÀnında derdin yÀdgÀr ol
Úomaz fikrinden özge göñline yol
79b
1232. Bu ãÿretde olur her dem şümÀrı
Bu sìretdedürür her gice kÀrı
1233. Bunuñ èaşú içre gÿş idüp kemÀlin
MisÀfirler gelür görmege óÀlin
1234. Getürürler şerÀb ile ùaèÀmı
NevÀzişle ãunarlar aña cÀmı
1235. Meger kim yÀd ola nÀm-ı dil-ÀrÀm
K’ala ol şevú ile eline bir cÀm
1236. Yimez içmez yürür óayrÀn u şeydÀ
ÚarÀrı yoú ùolanur úÿh u ãaórÀ
1237. Egerçi óÀli olmışdur diger-gÿn
Velìkin sözleri var dürr-i meknÿn
1238. Yürür ser-mest ü deng ü lÀubÀlì
áazelde gösterür siór-i helÀli
1239. Çü maèlÿm oldı şÀha óÀl-i Mecnÿn
äadÀ-yı èaşúdan olup diger-gÿn
1240. Diledi k’işide andan maúÀli
İlerü vardı vü itdi suéÀli
SuéÀl ve CevÀb-ı Nevfel BÀ-Mecnÿn
1241. Didi kimsün eyÀ derd ile dem-sÀz
Eyitdi èÀşıúum dil-sÿz u ser-bÀz
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1242. Didi èaşúuñ ne óÀletdür nişÀnı
Eyitdi miónet ile zindegÀnì
1243. Didi miónetden irür cÀna Àşÿb
Eyitdi oldurur èuşşÀúa maùlÿb
80a
1244. Didi èaşúa maraø dir ehl-i óikmet
Eyitdi cÀna oldur èayn-ı ãıóóat
1245. Didi ãıóóat ider mi cÀna iórÀú
Eyitdi Àteş ile olur eşvÀú
1246. Didi Àteş çün ire cism olur òÀk
Eyitdi cÀn irür cÀnÀna bì-bÀk
1247. Didi cÀnÀn iline var mı reh-ber
Eyitdi irdi ol kim oynadı ser
1248. Didi ol mülkde ne oldı erzÀn
Eyitdi hìçe virilür dil ü cÀn
1249. Didi èÀşıú neyedür anda mÀyil
Eyitdi derd almaàa virür dil
1250. Didi dil-berler anda ne úılurlar
Eyitdi cÀn yirine àam virürler
1251. Didi àamdan ne olur cÀna óÀãıl
Eyitdi olur andan derde vÀãıl
1252. Didi bÿyı o derdüñ cÀn-sitÀndur
Eyitdi belki ol bÿ èayn-ı cÀndur
1253. Didi èÀşıúlaruñ nedür murÀdı
Eyitdi cÀna cÀnÀn ittióÀdı
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1254. Didi èÀşıú ne vaút açar bu bÀbı
Eyitdi gidicek cismüñ óicÀbı
1255. Didi saña bu yolda var mı hem-rÀh
Eyitdi eşk-i çeşm ü nÀle vü Àh
1256. Didi mihri virür mi rÿşenÀlıú
Eyitdi var àamıyla ÀşnÀlıú
80b
1257. Didi nÿrından irişmez mi vÀye
Eyitdi irür nitekim gökden aya
1258. Didi virür mi òˇÀb içre daòı tÀb
Eyitdi bini unutmışdurur òˇÀb
1259. Didi terk it çü düşmedi muvÀfıú
Eyitdi bu degildür èaşúa lÀyıú
1260. Didi ãabr ile óall olurdı müşkil
Eyitdi ãabr itmege úanı dil
1261. Didi sen niçeye dek derd ile àam
Eyitdi aña dek kim cism ola kem
1262. Didi olmaya mı vaãlına çÀre
Eyitdi hecr gelmişdür kinÀra
1263. Didi ger gösterürsen vaãlına rÀh
Eyitdi anuñ ecrin vire AllÀh
1264. Çü her sözine şÀh aldı cevÀbı
ÒavÀããına dönüp itdi òiùÀbı
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1265. Ki èÀúildür bu èÀúilden ne mecnÿn
RevÀ mıdur ki úoyam bunı maàbÿn
1266. Bu gün ãaydum budur aldum şikÀrı
Bu ãayd ile úılurum sÀz-kÀrì
1267. Ola kim derdinüñ olam ùabìbi
MurÀdına irürem bu àarìbi
1268. NevÀziş úılmaàa ol derdmendi
Yekindi luùf ile atından indi
1269. Elini eline alup oturdı
Döşendi sürfe nièmetler getürdi
81a
1270. Öñine loúma úoyup úıldı ikrÀm
Temelluúlar úılup gösterdi inèÀm
1271. Tekellüf birle ãundurdı ùaèÀma
Telaùùuf dÀnesiyle çekdi dÀma
1272. Eyitdi kim àamından ol nigÀruñ
Umarum k’olmaya Àşüfte kÀruñ
1273. İdüp geh luùf gÀhì zÿr-bÀzÿ
Sini dil-berle úılam hem-terÀzÿ
1274. TeõervìvÀr ger ola hevÀyì
Binüm çengümden ol bulmaz rehÀyı
1275. Derÿn-ı seng ger iderse mesken
Şerer bigi çıúara êarb-ı Àhen
1276. Sinüñle hem-ser olmayınca ol mÀh
Aradan saèy eli olmaya kÿtÀh
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1277. Didi Mecnÿn ey sulùÀn-ı aèlem
Vücÿduñ cevheridür cÀn-ı èÀlem
1278. Sözüñdür òaste göñlümüñ ùabìbi
Ki ióyÀ itdi girü ben àarìbi
1279. Ne òoş úÀnÿn ile olduñ şifÀ-sÀz
MurÀdum perdesinden virdüñ ÀvÀz
1280. Ne àarrÀ yüzde seyr itdüñ nevÀéı
Ne şìrìn söz ile düzdüñ devÀéı
1281. Bu ben dil-òastenüñ oldur èilÀcı
FesÀd itmezse ger baòtum mizÀcı
1282. Bu sözler gerçi şÀha faòr-i cÀndur
HevÀsından muèaùùar maàz-ı cÀndur
81b
1283. Velì ben bì-dile ol dil-rübÀéı
Atası virmege virmez rıøÀéı
1284. Virürler mi güli her tünd-bÀde
VeyÀòud şÀh-zÀdı dìv-zÀda
1285. O dil-ber úoşa mı her bì-dile ser
Ola mı mÀh-ı nev mecnÿna hem-ser
1286. Eger himmet yüzinden ola kÀruñ
Bilürüm var bu úavle iútidÀruñ
1287. Velì maùlÿba idüp èadl ü dÀdı
İrürürsün murÀda nÀ-murÀdı
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1288. Egerçi kim bu úavle yoú liyÀúat
Velì şehlerde kem olmaz kerÀmet
1289. Ki luùfı bunlaruñ òÀki zer eyler
Zeri úahrı yüzi òÀkister eyler
1290. VefÀ ger idesün bu èahde ey şÀh
Meger ecrini vire saña AllÀh
1291. Ve ger dönerse luùf Àbı serÀba
Kerem úıl virme zaómet ben türÀba
1292. Ol Àhÿdur geñiz düşmez çü úayda
FerÀàuñ var ol meşàÿl ãayda
1293. Çü Mecnÿnuñ sözin gÿş itdi Nevfel
Derÿnı cÿş idüp cÿş itdi Nevfel
1294. Şu deñlü ùutdı göñli mihrini berk
Ki úamu varın itdi yolına terk
1295. Yigitlikde özine gördi hem-sÀl
Nice hem-sÀl èaşú içinde hem-óÀl
82a
1296. Ki ol daòı esìri bir nigÀruñ
Olup görmişdi cevrin rÿzgÀruñ
1297. Çü anuñ mihréiyle buldı peyvend
Derÿn-ı dilden itdi aña sevgend
1298. Úasemde nÀm idüp nÀm-ı güzìni
Nebìnüñ ãıdúına itdi yemìni
1299. Çü ùurmışum vefÀ yolında çün şìr
Dökem gencüm çekem tìr ile şemşìr
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1300. Ne yiyem ne içem ne ùutam ÀrÀm
Saña rÀm olmayınca ol dil-ÀrÀm
1301. İrür maùlÿb budur iètikÀdum
Velì vardur úapuñda bir murÀdum
1302. Çün itdüñ nÿş cÀm-ı ÀşnÀyì
Bulasun bu àam-ı dilden rehÀyı
1303. İdüp rÀh-ı vefÀdan sÀz-kÀrì
Geçüresün bizümle rÿzgÀrı
1304. Çü gördi şìfte bu resme dÀrÿ
Feraó geldi diline gitdi úayàu
1305. Bu sevgend ile şeh germ itdi anı
Diyeydüñ mÿm idi nerm itdi anı
1306. Dil-i àamgìnini mesrÿr úıldı
ÒarÀbın göñlinüñ maèmÿr úıldı
1307. Çü buldı naàme-i èaşúına dem-sÀz
NiyÀza başlayu keşf eyledi rÀz
1308. Ümìd-i vasl ile maàrÿr oldı
äanasun kim viãÀl-i yÀr buldı
82b
1309. Bu çÿş ile gelüp Mecnÿn vecde
Yüz urdı ÒÀliúine úıldı secde
1310. Óarìf ü hem-dem olup pÀdşÀha
Bilesince varur ÀrÀmgÀha
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1311. Girüp óammÀma çıúardı palÀsı
Vücÿdın pÀk idüp giydi libÀsı
1312. èArab resmince ãarındı èimÀme
Oturdı èayşa ol dem giydi cÀme
1313. Óabìbi yÀdına ol mihr-perver
Dir idi òÿb-ter àarrÀ àazeller
1314. CihÀn ùolmış idi güftÀrından anuñ
Birisi budur eşèÀrından anuñ
Şièr-i Mecnÿn ve Reften-i ß BÀ-Nevfel
Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün
1315. Dil nice óayrÀn olmaya ol serv-i òoş-bÀlÀmuza
Kim zülfinüñ sevdÀları maôhardurur sevdÀmuza
1316. Keşf eyleye her kim úıla nÿr-ı tecellì sırrını
CÀn u göñülden bir naôar ol rÿy-ı şehr-ÀrÀmımuza
1317. Çeng eylemeklik kÀmetin úÀnÿn olupdur èaşú ile
èUşşÀú olanlar rÀstì sen úaşları kej-rÀmuza
1318. ÁyÀt-ı sırr-ı óüsnüñi fehm eyleye úılayın naôar
Ey maôhar-ı nÿr-ı ÒudÀ lafô-ı èArab inşÀmuza
1319. Kim õerre bigi bu úuluñ mihrüñde maóv olmaú diler
YÀ Rab sen irgürgil bizi bu himmet-i aèlÀmuza
83a
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün
1320. Çü yidi içdi vü buldı ferÀàat
Açıldı göñli cÀnı oldı rÀóat
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1321. Yüzinüñ rengi döndi erguvÀna
Şebìh oldı boyı serv-i revÀna
1322. BeyÀø-ı óüsnde òaùù-ı siyeh-kÀr
Çeküpdi gird-i mÀha devr-i pergÀr
1323. Ruòı Àyìnesinden jeng-i sevdÀ
Gidüp òurşìde girü oldı hem-tÀ
1324. Çü bÀà u gülşen içre ùutdı ÀrÀm
Sürerdi cÀm u gözlerdi ser-encÀm
1325. Dilin germ itdükçe şevúden tÀb
İderdi sırr döküp gözleri Àb
1326. Hünerlerde anı çün gördi ekmel
HevÀ-dÀr oldı biñ cÀn ile Nevfel
1327. Úamu fièli aña meràÿb oldı
Özi maùlÿb bil maóbÿb oldı
1328. Ùutup vaãlı güliyle cÀnı òurrem
Olımaz idi andan ayru bir dem
1329. Anuñla defè úılurdı àamını
CihÀna virmez idi bir demini
1330. BelÀàatde çü gördi yoú naôìri
Virüp mihrine dil oldı esìri
1331. Geçürüp ãoóbet ü õevú ile eyyÀm
İki üç ay bunlar sürdiler kÀm
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YÀd-Kerden-i Mecnÿn LeylÀ-RÀ
83b
1332. Meger bir gün ki bu ãabr ile Mecnÿn
Oturup nÿş iderdi cÀm-ı gül-gÿn
1333. BuòÀr-ı bÀdeéiyle èaşú-ı ser-keş
Dil-i Mecnÿna olmış idi Àteş
1334. Ùolup dil-ber hevÀsından dimÀàı
Ururdı derd odı baàrına dÀàı
1335. Belürdüp şÀh-ı èaşú efsÀnesini
Çü yaúdı èaúl u ãabrı yaúasını
1336. Bir Àh itdi cigerden èÀşıúÀne
Ki oda virdi duòÀnından cihÀna
1337. Yüzinde cÿy aúıtdı yaşından
Yüregin deldi mìrüñ nÀlişinden
1338. Uçuú ùutmış bigi endÀmı lerzÀn
Olup geldi kelÀma ol perìşÀn
1339. ŞikÀyet eyleyü devrÀn elinden
Didi rÀzını mìre cÀn dilinden
1340. Ki ey derd-i dilümden fÀriàü’l-bÀl
Bini sevdÀyile èaşú itdi pÀ-mÀl
1341. Çü virdüñ óìle ile bÀde òÀki
FerÀmÿş eyleme bu derdnÀki
1342. Binümle itmiş idüñ èahd-i ãÀfì
Kerìmüñ vaèdesinde yoú òilÀfì
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1343. Çü itdüñ èahd evvel dil-ferìbì
Bil Àòir n’olduàın óÀl-i àarìbi
1344. Ùaàıtdı şevú èaúlum kÀr-bÀrın
Yile virdi göñülde ãabr varın
84a
1345. HevÀ-yı yÀr bozmışdur mizÀcum
Eger vaãlından olmazsa èilÀcum
1346. Baña bu nÿş-ı èişret nìş-i dildür
áamında Àh u nÀlem èayş-ı dildür
1347. Òaber vir bÀr óÀlümde olayın
Varayın derdüm ile yaúılayın
1348. Ki bulur şevú cÀn sevdÀyılıúdan
Alur õevúini dil rüsvÀyılıúdan
1349. İdemez teşne olan ãabr tÀba
Viren ãu teşneye girer åevÀba
ÚÀãid FiristÀden-i Nevfel Be-Peder-i LeylÀ
1350. Çü Nevfel diñledi ol mübtelÀyı
Diledi k’eyleye èahde vefÀyı
1351. Düzüp bir elçi kÀm olmaàiçün rÀm
Úabìle mìrine gönderdi peyàÀm
1352. Ki ey mìr-i sipeh-dÀr-ı ser-efrÀz
HevÀ bìmÀrına dÀruñ şifÀ-sÀz
1353. Ser-i keyvÀna òÀk-i pÀyuñ efser
Nesìm-i sebze luùfuñ rÿó-perver
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1354. Çü èömrüñ bÀàı zeyn oldı kemÀhì
Belürdi anda bir verd-i İlÀhì
1355. HevÀsından ãabÀya bÿy-ı cÀnì
…………………………..1
1356. Açıldı bÀà-ı óüsn içre ol gül
……………………………2
84b
1357. Ki bir bülbül anuñ şevúiyle şeydÀ
Olup sevdÀyì ùutdı ùaà u ãaórÀ
1358. Ruòı Àyìnesinden sırr-ı Mevlì
Çün ol Àşüfteye itdi tecellì
1359. Göñülde úomayup ãabr u úarÀrın
Ùaàıtdı èaşú èaúlı kÀr u bÀrın
1360. SevÀdı zülfinüñ sevdÀya ãaldı
HevÀsı óüsninüñ ãaórÀya ãaldı
1361. O mihrüñ pertevinden uralı dem
Gözine õerre gelmez iki èÀlem
1362. ÚaøÀé-ı mülk-i èaşú içinde óayrÀn
Yürürken irdi nÀ-gÀh ol perìşÀn
1363. Yüregi àamdan olmış pÀre pÀre
Ne yüzdendür bilimez derde çÀre
1364. Úamu varını itmiş èaşú àÀret
Vücÿdı mülkine irmiş òasÀret

1

1355.İkinci mısra, yazmada tamamen silinmiştir.
1356. İkinci mısra, yazmada tamamen silinmiştir.

2
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1365. Egerçi èaşúladur dÀrugìri
BelÀàatde velìkin yoú naôìri
1366. CemÀli òÿb u nesli èÁmirìdür
Ferìdü’d-dehr olanlaruñ biridür
1367. …………..1anı SeóbÀn vÀyil
Görürse òidmetine ola mÀyil
1368. ……………………………….2
RevÀ mıdur k’idesün anı øÀyiè
1369. ………………………………3
Bunı ol dil-ber ile bÀ-murÀd it
85a
1370. Gerekmez kişi kéola tünd-rÀéì
Olan òod-bìn olmadı ÒudÀéì
1371. Dile Àfetdürür nefsüñ àurÿrı
Anuñ Àòir irer cÀna fütÿrı
1372. Teraóóumdur viren insÀna revnaú
Göñülde şefúat ìmÀndan didi Óaú
1373. Esirge gÿş idüp óÀl-i àarìbi
Yatur dil-òaste göndergil ùabìbi
1374. HevÀdan kim bozılmışdur mizÀcı
ŞerÀb-ı vaãl ile itsün èilÀcı
1375. MurÀdı mÀlsa mÀlum vireyin
Sinüñ tek meylüñi mÀla göreyin

1

1367. İlk mısradaki noktalı yerler, yazmada tamamen silinmiştir.
1368. İlk mısra, yazmada tamamen silinmiştir.
3
1369. İlk mısra, yazmada tamamen silinmiştir.
2
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1376. Kerem úıl bu sözüme dimegil lÀ
Dilegümi úabÿl eyle vü illÀ
1377. ÒilÀfı üzre ger ola òiùÀbuñ
ZebÀn-ı tìàdür viren cevÀbuñ
1378. Çeküp leşker iderüm saña Àheng
Gözüñe gösterürüm èÀlemi teng
1379. Telef olup bu yolda baş u cÀnuñ
Gider tÀrÀca cümle òÀnimÀnuñ
1380. VeúÀruñ ãaúla var ol dil-nevÀzı
Kim ola bu àarìbüñ çÀre-sÀzı
1381. Girelüm saèy idüp bizde åevÀba
Ki bir dil-teşnedür irişsün Àba
1382. İrüp úÀãid degürdi ol peyÀmı
Didi her ne ki dinildi temÀmì
85b
1383. Úabìle mìri çün gÿş itdi anı
áaôabdan oldı beñzi zaèferÀnì
CevÀb-ı Peder-i LeylÀ Be-ÚÀãid
1384. DirÀz idüp zebÀn-ı Àteş-i tìz
Virür ol da cevÀb-ı fitne-engìz
1385. Didi şÿrìde olup ey ser-efrÀz
Ki bir mecnÿndan èarø eyledüñ rÀz
1386. MurÀdından o àÀfil bì-òaberdür
Didügüñ gül bu gün úurã-ı úamerdür
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1387. Úıla mı kimse idüp mekr ü rìvi
Melekle bir arada cemè dìvi
1388. Aña èÀúil dime maãrÿèdur ol
İşinde úamu nÀ-meşrÿèdur ol
1389. Bürehne-pÀ vü ser mecnÿn-ı bì-dil
Her ayadur behÀyim bigi mÀyil
1390. Ne var èaúlı ki cemè ide özini
Ne úÀbildür ki dire kendözini
1391. Çü èaúlı ùabèa gelmedi muvÀfıú
Ne yüzden duòterüme ola lÀyıú
1392. Degil duòter aña bir itümi ben
RevÀ görmezüm añla bu sözi sen
1393. Şeh Nevfel bunı idüp behÀne
Ger Àheng eyleye ceng-i girÀna
1394. İderüz baş açup anuñla peykÀr
Ki vardur bizde daòı àayret ü èÀr
86a
1395. Eger ceng eyler ise eylerüz ceng
Külÿò atarsa ol biz ataruz seng
1396. İni üstinde her dilkü olur şìr
Ururuz biz de lÀ-büd tìr ü şemşìr
1397. Degilüz ol úadar anuñ zebÿnı
Ki ol bu yüzden ide reh-nümÿnì
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1398. MurÀdından olup bÀzÀr kÀsid
Bu yüzden çün cevÀbın aldı úÀãid
1399. Görinmedi bu işüñ aña òayrı
Girü geldügi yola oldı seyri
1400. Çü úÀãid gitdi ol mìr-i cefÀ-òÿ
Özi etbÀèını cemè itdi úamu
1401. Var idi òavfdan göñlinde endÿh
Derildi çevresine òalú-ı enbÿh
1402. Ki ùoldı leşkerinden kÿh u ãaórÀ
Savaş esbÀbını itdi müheyyÀ
1403. Bilürdi kim idiser Nevfel Àheng
Buyurdı úamu giydi Àlet-i ceng
1404. èAdÿdan yaña kim olmışdı nÀôır
Çerisin cemè úılup oldı óÀøır
1405. Òaberci Nevfele çün irdi nÀ-kÀm
Didi her ne ki dinildiyse peyàÀm
1406. MurÀd olmadı óÀãıl çün ùalebden
Dili cÿş eyledi nÀr-ı àaøabdan
1407. Arada rÿşen oldı ãuret-i rezm
HemÀn-dem itdi leşker cemèine èazm
86b
1408. Bu remze çünki Nevfel oldı meşàÿl
Medìneden ki tÀ BaàdÀda dek ol
1409. äalar eùrÀfa Àdemler ki leşker
Derile her ne deñlü varsa yek-ser
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1410. Beriyye leşkeri cemè oldı úamu
Müsellaó óÀøır olup geldi úamu
1411. èAlemler úaldurup düzdiler alay
äadÀdan irdi çeròa hÿy ile hÀy
1412. Çü leşker óÀøır oldı ùurdı Nevfel
Başına miàfer urdı tìàine el
1413. Öñine ùurmaz idi Rüstem-i ZÀl
Buyurdı çekdiler raòşını der-óÀl
1414. Zebÿn iderdi şìr ile pelengi
SüvÀr oldı giyüp ÀlÀt-ı cengi
1415. Yaãadı leşkerini saàa ãola
Urıldı ùabl u kÿsı girdi yola
1416. äadÀ-yı kÿs ile àavgÀ-yı leşker
Sipihrüñ gÿşını itmiş idi ker
1417. Gice gündüz sürüp cemèiyyetiyle
İrer ol òayle ulu heybetiyle
1418. Çü yakın irdi òayl-i dil-bere rÀh
Düşüp ãaórÀ içinde úurdı òargÀh
1419. Gice tÀ ãubó olınca úıldı ÀrÀm
Bilinmezdi nite ola ser-encÀm
ÁàÀz-ı Ceng-i Nevfel BÀ-Peder-i LeylÀ
87a
1420. Çü şÀh-i encüm evreng-i felekden
Görindi tÀc-ı zerrìn ile rÿşen
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1421. SipÀh-ı nÿr zer ùutup ufuúdan
Dikildi sancaàı burc-ı şafaúdan
1422. Düzüp ÀlÀy Rÿmìden temÀmì
Yüridi fetó úıldı mülk-i ŞÀmı
1423. Çü ùutdı tìà ile şehr ü diyÀrı
VerÀ-yı arøa ãaldı zeng-bÀrı
1424. Seóergehden süvÀr olup ser-À-ser
Yüridi biri birine ber-À-ber
1425. Çeküp sancaú muúÀbil düzdiler ãaf
Ururlar tìàe dest ü úabøaya kef
1426. Nefìr ü kÿs üninden ditreyüp yer
Úarışdı birbirine iki leşker
1427. äadÀ vü naèralar ùutdı cihÀnı
Büridi toz rÿy-ı ÀsmÀnı
1428. Olupdı gerd mìà u tìr bÀrÀn
İçinde berú bigi tìà raòşÀn
1429. Tamardan òÿn feşÀn olmaúda bì-bÀk
Diyeydüñ nìze idi mÀr-ı ëaóóÀk
1430. HevÀ yüzinde tìr ururdı pervÀz
İnüp açardı cÀna mergden rÀz
1431. Müşebbek tìrden olmışdı sìne
İrür andan belÀ cÀn-ı óazìne
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1432. Meger ol èarãada tìà idi çevgÀn
Ki olur idi ùÿb bigi gülegÀn
87b
1433. Çomaàuñ êarbı virdükçe ãudÀèı
Ten ile cÀn iderlerdi vidÀèı
1434. èUúÀb-ı tìr olup tìz-reftÀr
Açardı murà-ı cÀna per ü minúÀr
1435. BelÀ zÿbìni1 olup fitne-engìz
Ururdı rÿy-ı dehre Àteş-i tìz
1436. SemÀnuñ zehresi òavf ile pür-òÿn
Zemìnüñ kÀsesi òÿn ile meşóÿn
1437. Meger olmaú dilerdi cÀna mihmÀn
Ki tìà öñince tìr idi şitÀbÀn
1438. Sipihri gerd-i leşker eyledi güm
Ki görmez idi birbirini encüm
1439. Ùolupdı rÿy-ı ãaórÀ tìà ü òancer
CihÀnı ùutmış idi mevc-i leşker
1440. Muèallaú olmayaydı ùÀs-ı gerdÿn
Olurdı küşteler úanıyla pür-òÿn
1441. Ciger delmekden incinmiş idi tìr
Òacil olmışdı baş kesmekde şemşìr
1442. Meger òÿn-ı ciger virmiş idi úÿt
O yirüñ k’oldı sengi laèl ü yÀúÿt

1

1435. zÿbìni: zÿpìni
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1443. Ecel k’olmış idi cÀna kemìn-sÀz
ÚıyÀmetden o dem açmışdı ÀvÀz
1444. Yüce olmaàa bu bezm içre úadri
Süñü gözlerdi dÀyim cÀy-ı ãadri
1445. …….1 mihr-peyker ãÀdıúÀne
Sepìd-i ãubóveş olmış nişÀne
88a
1446. Uzanup mÀr bigi irse nìze
Úılurdı…………………..2
1447. Debìr-i çerò òÿn ile sirişte
BerÀt…………………….3
1448. Zemìn olmış idi dÀmen-derìde
İrenler………………………...4
1449. BehÀdırlar olup èizzetde çün şìr
Bu aña ol buña ururdı………….5
1450. Kimi ùutmaú kimi urmaúda bunlar
Biri birini öldürmekde bunlar
1451. İder tìà ile bunlar kÀr-zÀrì
Dirìà ile úılur Mecnÿn zÀrì
1452. Bular baş açup ider ceng ü àavàÀ
O gözyaşın döker óayrÀn şeydÀ

1

1445. İlk mısradaki noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
1446. İkinci mısradaki noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
3
1447. İkincimısradaki noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
4
1448. İkincimısradaki noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
5
1449. İkinci mısradaki noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
2
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1453. İderdi mest-i èaşú olup ùavÀfı
Dilerdi degşüre ãulóe meãÀfı
1454. Eger şerm itmese idüp dirìài
Ururdı kendü aãóÀbına tìài
1455. Buña ger dest-res vireydi taúdìr
Ururdı Nevfelüñ òalúına şemşìr
1456. Bu leşker içre mest olup yilerdi
O òaylüñ nuãretüñ Óaúdan dilerdi
1457. Çü bir ser leşkerinden ola gerdÀn
Derÿnından olurdı göñli òandÀn
1458. äanem òaylinden olsa küşte anı
Aúıdup yur idi eşk-i revÀnı
88b
1459. ………………….1 ol dil-fürÿz
Dilerdi k’ola òayl-i yÀr pìrÿz
1460. …………….2 olsa úavì-dest
Olurdı süst ol şÿrìde-i mest
1461. ……………..3 gelse àÀlib
NeşÀù ile olurdı aña rÀàıb
1462. SuéÀl idüp biri dir ey cevÀn-merd
èAceb dìvÀne úılmışdur sini derd
1463. Sinüñçün biz úıluruz kÀr-zÀrì
Göñülden sen úılursun òaãma yÀrì

1

1459. İlk mısradaki noktalı kısımlar, yazmada yırtılmıştır.
1460. İlk mısradaki noktalı kısımlar, yazmada yırtılmıştır.
3
1461. İlk mısradaki noktalı kısımlar, yazmada yırtılmıştır .
2
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1464. Didi çün òaãm ola òayl-i dil-ÀrÀm
Ola mı dil aña tìà urmaàa rÀm
1465. Kişi tìg ile ider òaãma Àheng
Velì èÀşıú ide mi yÀr ile ceng
1466. İrür her maèreke içre cerÀóat
Baña andan gelendür bÿy-ı rÀóat
1467. áubÀrından çün ola kuól behrem
AnÀ tìà urmaàa ola mı zehrem
1468. Çü dil-ber tuófe vire bÿy-ı cÀnı
Ne içün virmeye èÀşıú revÀnı
1469. Çü dilde muókem ola ãıdú-ı èÀşıú
FidÀ úılur revÀn èaşú-ı èÀşıú
1470. Alupdur göñlüm ol serv-i revÀnum
Göñül her úanda ise anda cÀnum
1471. Bu óÀlÀtı çü sÀyil gÿş úıldı
HevÀ cÀmı anı ser-òoş úıldı
………………………………………..1
21a
1472. Bunı didi vü per-tÀb oldı çün tìr
Beklemedi delürdi úopdı zencìr
1473. áamuñ kÿhında bulmışdı şükÿhı
Yine feryÀd idüp ùutdı kÿhı

1

Hikâyenin akışına göre 88b numaralı sayfa ile 21a numaralı sayfanın gelmesi gerekiyor; fakat bu iki
sayfa arasında eksik varak ya da varaklar söz konusudur.
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1474. SipÀh-ı àamla idüp dÀd u gìri
İrişdi Necde vü urdı nefìri
1475. Úamu yÀrÀn u òˇìşi ÀşnÀdan
Òaber çün bildiler bu mÀ-cerÀdan
1476. Kimi úoyup úaçup iderdi vaóşet
Ùutardı ùaàda vaóşìlerle ülfet
1477. ÒarÀbÀt içre olmış idi ÀbÀd
Sülÿk-ı èaşúda bulmış idi irşÀd
DÀden-i LeylÀ-RÀ Be-İbn-i SelÀm
1478. Gel ey bezm-i hevÀda şemè-i raòşÀn
Ki yaúduñ nÀr-ı èaşúa rişte-i cÀn
1479. İdüp bir úaùre cismüñ çeşm-i terden
Òaber èuşşÀúa vir sÿz-i cigerden
1480. Şular kim èaşú ile dìvÀnelerdür
ŞerÀb-ı şevúden mestÀnelerdür
1481. Bulurlar sözlerüñden vecd ü óÀlÀt
Bulara keşf olur sırr-ı òarÀbÀt
1482. Ne yüz gösterdügini ãıdú-ı èÀşıú
Ne óÀlet itdügini èaşú-ı èÀşıú
1483. Yazup Mecnÿn derdi úıããasından
BeyÀn it şÿr-ı Leylì óıããasından
21b
1484. Ki andan leõõet alup cÀn dimÀàı
Uyarsun bir daòı yüzden çerÀàı
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1485. Pes ol àavvÀã-ı deryÀ-yı meèÀnì
İşit ne resme itmiş zindegÀnì
1486. Ki mìr-i Nevfel-i òurşìd-manôar
NigÀrın úaãdına çün çekdi leşker
1487. Ki Mecnÿna irürüp ol perìéi
MuúÀrin ide mÀha müşterìéi
1488. Òaber bildi çü şemè-i èÀlem-efrÿz
Ki irdi leşker ile ol ciger-sÿz
1489. NiyÀz ile ÒudÀya úaldurup el
Dilerdi kim muôaffer ola Nevfel
1490. O ãaórÀda úoparup restòìzi
Bular çün itdiler ceng ü sitìzi
1491. SipÀh ile şeh-i feròunde-aòter
äanem òayline çün oldı muôaffer
1492. Olup ÀgÀh ol mÀh-ı dil-fürÿz
Didi el-èayş kim yÀr oldı pìrÿz
1493. Çü bunlar idemeyüp òaãm ile ceng
İdicek Leylìnüñ úatline Àheng
1494. Bu óÀletden olup Mecnÿn ÀgÀh
Taôallüm gösterüp ol èaúlı güm-rÀh
1495. Şehi dönderdügin çün gÿş úıldı
Gözinden Àb-ı óasret cÿş úıldı
1496. İdüp nergislerin úan ile gül-gÿn
Ümìdi úalmadı oldı diger-gÿn
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22a
1497. El urdı úana àarú itdi gülini
Başından òÀke ãaldı sünbülini
1498. Aúıtdı şol úadar eşk-i revÀnı
Ki cÿy oldı gözinden baàrı úanı
1499. Dökerdi nergisinden lÀleye Àb
Virürdi sÿzişinden èÀleme tÀb
1500. İderdi girye ile Àh u zÀrì
áam-ı yÀr ile gitmişdi úarÀrı
1501. Dem-i serdi idi derdine dem-sÀz
Nem-i girdi idi göñline hem-rÀz
1502. Çi ger yanardı nÀr-ı èaşúa cÀnı
Velìkin odı ùutmışdı cihÀnı
1503. Ruòı miréÀtdı manôÿr-ı èuşşÀú
Olupdı óüsn ile meşhÿr-ı ÀfÀú
1504. Çü mÀh-i óüsn idi burc-ı şerefde
CemÀli söylenürdi her ùarafda
1505. Ol iúlìmüñ ne kim var nÀm-dÀrı
Olupdı ol perìnüñ òˇÀst-dÀrı
1506. Belürüp müşterìler ol òizÀna
Niçe dellÀle düşmişdi miyÀna
1507. Ululıúdan atası ol perìnüñ
Sözin gÿş itmez idi müşterìnüñ
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1508. ÓayÀ yüzin görüp perverdesinden
Çıúarmaz idi èiãmet perdesinden
1509. Düşüpdi gerçi kim nÀr-ı hevÀya
Perì-peykerde ãabr idüp belÀya
22b
1510. Ùoúundurmaz idi ãaúlardı ferheng
VeúÀrı şìşesine ùaèndan seng
1511. İçerdi şevú ile idüp müdÀrÀ
NihÀnì òÿn rÀóı ÀşkÀrÀ
1512. Yüzi şemè bigi ôÀhirde òandÀn
Derÿnında dili sÿzÀn u giryÀn
1513. O meh burcına zühre bulmaàa rÀh
Ùoluydı müşterìden òayl ü òargÀh
1514. Esed oàlanlarından bir cevÀn-baòt
Ki irürmişdi semÀya şevket-i raòt
1515. Anuñ òulúına òalú olmışdı mÀéil
Eli altında var idi úabÀyil
1516. èArabda ad ile ùutmışdı şöhret
èAcemde mÀl ile bulmışdı rifèat
1517. Virürdi baòt ile devlet selÀmı
Anuñ İbn-i SelÀm olmışdı nÀmı
1518. Bu mÀhuñ vaãfını gÿş itmiş idi
HevÀsından dili cÿş itmiş idi
1519. Çü buldı göñlin ol maóbÿba rÀàıb
Olur bin cÀn ile vaãlına ùÀlib
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1520. Kimesne ide mi mÀhı der-Àgÿş
Meger bu nükteéi itdi ferÀmÿş
1521. Bunı bilmezdi ol merd-i heves-bÀz
Ki bÀd ile olımaz şemè dem-sÀz
1522. O mÀhuñ mihréiyle urdı çün dem
Diledi kim aña göndere Àdem
23a
1523. Olup cÀn u göñülden dÿst-dÀrı
MurÀdı atına çekdi èamÀrı
1524. Ùaleb úılmaàiçün ol nÀzenìni
Bulur söz ehli bir merd-i güzìni
1525. Füsÿn ile ki cÀnı germ iderdi
Dili ùaş olsa daòı nerm iderdi
1526. Pür idüp òÀm-ı èanberden zemìni
Viribir nÀfelerle müşg-i Çìni
1527. Şu deñlü gönderür üştürle tÀzì
Bile altun eyerle ùabl-bÀzì
1528. Ki bilinmegiçün anlara àÀyet
İnanmaz òalú olunsa rivÀyet
1529. Viribir óoúúalarla laèl ü mercÀn
Döker lüélüéyi çün rìg-i beyÀbÀn
1530. RevÀn oldı çün ol maùlÿba úÀãid
Didi yÀ Rab işümi úılma kÀsid
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1531. Virüp èarż itdi bir bir armaàanı
Òazìne-dÀra ıãmarladı anı
1532. Pes andan söze geldi ol süòan-dÀn
Dehen dürcin açup oldı dür-efşÀn
1533. Didi bu şeh-süvÀr-ı şìr-peyker
Bugün rÿy-ı èArabdur püşt-i leşker
1534. Uludur kendü hem aãlı uludur
Atadan devlet ile baòtludur
1535. Eger rezm ide Rüstemden urur dem
Ve ger bezm ide úılur èişret-i Cem
23b
1536. İder òÀk ü òası luùfı eli zer
Zeri cÿdı ider òÀke ber-À-ber
1537. MurÀd üzre eger maúbÿl ola ol
Bu dergÀha göñülden úul ola ol
1538. Füsÿn ile çü úÀãid itdi güftÀr
Atası rÀżì olup virdi iúrÀr
1539. Bu fièle gösterüp yaènì rıżÀyı
ÓavÀle itdi mÀha ejdehÀyı
1540. Çün irdi úÀãidüñ rÀyı merÀma
Òaber virdi gelüp İbn-i SelÀma
1541. Didi dilden olup teşvìş zÀyil
Bi-óamdi’l-lÀh ki maúãÿd oldı óÀãıl
1542. Egerçi arada söz oldı tekrÀr
Velì Àòir göñülden virdi iúrÀr
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1543. BeşÀretler bulur bu òoş òaberden
Virür elçiye müjde sìm ü zerden
1544. Sevincinden açıldı óüsni bÀàı
Pes itdi bu murÀd içün yaraàı
1545. Dirüp etbÀèını oldı revÀne
Ùutup rÀhı yüridi òusrevÀne
1546. İrürdi çünki óayl-i dil-bere rÀh
Úonup bir òoş arada úurdı òargÀh
1547. O òalúun resmi üzre ùutdı Àyìn
Dügüne başladı dökdi òazÀyin
1548. Çü şöhret gösterüp çekdi emekler
Ulu ùoy eyledi dökdi yimekler
24a
1549. Bu yüzden dahı òˇìşÀvend-i dil-dÀr
İdüp tezyìn sÿú u kÿy u bÀzÀr
1550. Úılurlar èayş u õevú ile neşÀùì
Dökerler çerb ü ter bì-óad simÀùı
1551. Úurıldı èişret içün meclis-i òÀã
Meh oldı anda sÀúì mihr raúúÀã
1552. İdüp sÀzende ÀvÀz ile Àheng
İrişdi gÿş-ı çeròa nÀle-i çeng
1553. Ne kim var idi meh-ruòsÀrlardan
Semen-sìmÀ şeker-güftÀrlardan
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1554. Şeb-i èişretde şemè olmışdı úamu
äanem úatında cemè olmışdı úamu
1555. Úamu itmişdi gÿşın dürr ile pür
Dökerdi lìk Leylì dìdeden dür
1556. Úamu õevú ile ùutardı piyÀle
Velìkin àarú idi Leylì òayÀle
1557. Úamu kendözini itmişdi tezyìn
Ùutardı lìk Leylì kendüye kìn
1558. Úamusı èayş iderdi ùarabnÀk
Velì Leylì úılurdı zehresin çÀk
1559. Buòÿr itmege ol mÀh-ı dil-Àvìz
BuòÀr-ı dilden olur èıùr-Àmìz
1560. Lebinde rÀóı baàrında kebÀbı
Ruòunda verdi çeşminde gül-Àbı
1561. İderdi nÿş zehr-i cÀn-sitÀnı
Aúardı gözlerinden baàrı úanı
24b
1562. áam-ı yÀr ile olmış idi dil-teng
Teni óÀżır dili bì-óadd ferseng
1563. Ùarabla muùrib iderdi terÀne
Teraóla bu ururdı odı cÀna
Reften-i LeylÀ Be-ÒÀne-i İbn-i SelÀm
1564. Çü rÿşen oldı şemè-i ãubógÀhì
Belürdi pertev-i nÿr-ı ilÀhì
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1565. Sürüp sulùÀn-ı encüm keremle rÀh
Felek gülzÀrı içre úurdı òargÀh
1566. Çeküp zerrìn tìà-i òÿn-feşÀnı
SipÀh-ı nÿr ile ùutdı cihÀnı
1567. Tozup dÀmÀd õevú ile seherden
Düzer maómil èarÿsa sìm ü zerden
1568. Buòÿr idüp yola èÿd-ı úumÀrì
Çeker taèôìm ile zerrìn èamÀrı
1569. Feraó bulsun diyü ol óÿr-Àyìn
İder cennet bigi òargÀh tezyìn
1570. Dügün Àyìn-i resm-i şÀd-kÀmì
Çün irdi àÀyete bunlar temÀmì
1571. Gelür anda faúìh-i èÌsevì-dem
Úılur Àyìn üzre èaúd-i muókem
1572. İdüp baòt ile devlet aña yÀrì
Otaàına getürdi ol nigÀrı
1573. Çü Leylì geldi ol òargÀha irdi
Diyesün óÿr ÀteşgÀha girdi
25a
1574. HevÀ-yı yÀr ile olmışdı şeydÀ
Tenin yabraú gibi ditretdi sevdÀ
1575. Bu óayretden k’iderdi derd ile Àh
HelÀk-i cÀnına úaãd itdi ol mÀh
1576. Eline òancer alup cüst ü çÀlÀk
Diledi k’ide kendü zehresin çÀk
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1577. Girü didi ki bulmayup rehÀéı
Eger defè idemeyem ejdehÀéı
1578. İdem òancerle bu derde şifÀ ben
HelÀk-i cÀn ile bulam rehÀ ben
1579. Bu fikri eyleyüp ol sìb-àabàab
Oturdı tÀ irince ôulmet-i şeb
èAdem-i İlùifÀt-ı LeylÀ Be-İbn-i SelÀm
1580. Çün irdi şÀhid-i gül-çihre-nÀm
Ùaàıtdı nÀfesini ùurre-i şÀm
1581. Nücÿmı dürlerinden bu zemÀnuñ
Pür oldı gerden ü gÿşı semÀnuñ
1582. KevÀkibden yeşerüp rÿy-ı òurşìd
äunardı mÀh-i bedre cÀm-ı Cemşìd
1583. Çün ol vaút oldı kim ol mìr-zÀde
ViãÀl-i yÀr ile ire murÀda
1584. İdüp èayş u neşÀt u şÀdmÀnì
Getürürler otaàa ol cevÀnı
1585. Girüp gördi ki ùurmış bir perì-zÀd
Ki úaddi bendesidür serv-i ÀzÀd
25b
1586. Yanaàı dest-i Mÿsìnüñ ãıfÀtı
Ùudaàı rÿó-ı èÌsìnüñ óayÀtı
1587. Ruòı genci ki ãunèıdur ÒudÀnuñ
Yatur altında iki ejdehÀnuñ
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1588. CemÀli ùaèn ider cennetde óÿra
İçin òargÀhuñ itmiş àarú nÿra

1589. CihÀnı yaúmamaàa óüsn tÀbı
Çekilmiş zülfi çetrinüñ ùınÀbı
1590. Olup sulùÀn òÀli óüsne mÀye
İrürmiş Rÿmdan óükmi ÒıtÀya
1591. Zirih-i DÀvÿd-tÀb zülfi çìni
Leb-i laèli SüleymÀnuñ nigìni
1592. Çi ger yüzin görüp óayretde úaldı
Sürÿr-ı vaãl ile kendüye geldi
1593. Otaàında görüp dil-dÀrı òalvet
Dil ü cÀnını ùutdı õevú-i selvet
1594.

Pes itdi úaãd şeftÀlÿya lebden
Uzatdı el ki ber yiye ruùabdan

1595. Yidi ol naòl-ı terden lìk òÀrı
Ki ol zaòm ile geçdi rÿzgÀrı
1596.

Görüp bu óÀleti ol fitne-engìz
áazabından aldı ele òancer-i tìz

1597.

Didi kim bir daòı ãunar iseñ el
Sinüñ èömrüñ virürüm bÀde evvel

1598.

Pes andan kendü zehrem iderüm çÀk
Ki ölmekden dilümde yoúdurur bÀk
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26a
1599.

ÒudÀ óaúúı ki ol òalú itdi cÀnum
Bilür göñlümdeki rÀz-ı nihÀnum

1600.

Degil sen ger olursañ şÀh-ı èÀlem
MurÀd olmaya vaãlumdan ……1 dem

1601.

HelÀk-i cÀnum olmışdur çü maúãÿd
Ümìd itme ki benden göresün sÿd

1602.

Gelüp sevgend ile dil-ber kelÀma
Didi çün bu sözi İbn-i SelÀma

1603.

Muóaúúaú bildi k’andan var ferÀàı
Uyarmış bir daòı yirden çerÀàı

1604.

K’aña ger el ãuna idüp telaùùuf
HelÀk ider özini bì-tevaúúuf

1605.

Velì şevú ile düşüp ãayrulıàa
Getürimedi tÀúat ayrulıàa

1606.

Ki óüsni vaãfını yÀrüñ idüp gÿş
Dilinden gitmiş idi ãabr ile hÿş

1607.

Göricek ol cemÀl-i pür-kemÀli
ÚarÀrı úalmadı gitdi mecÀli

1608.

Çü vaãlı nièmetine gördi mÀniè
TemÀşÀ-yı cemÀle oldı úÀniè

1609.

NevÀziş gösterüp didi ki ey şÀh
GüvÀh olsun bu ortalıúda AllÀh

1

1600………: Kelime okunamadı.
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1610.

Ki daòı ãunmayam el sen nigÀra
Dil oldı rÀżì vaãluñdan neôÀre

1611.

Ki benden gitmişümdür sendeyüm ben
MurÀduñ úanda ise andayum ben

26b
1612.

Niçe müddet ki olmışdı raúìbi
Naôardan àayrì olmadı naãìbi

1613.

Müsaòòar idemedi ol nigÀrı
Bu óÀl ile geçürdi rÿzgÀrı

1614.

Çün ol dil-dÀr-ı şemè-i bÀà u gülşen
áam-i yÀr ile ùutdı anda mesken

1615.

İderdi yÀd ol Àşüfte-kÀrı
Úılurdı óasret ile Àh u zÀrì

1616.

äorardı óÀlini àam-òˇÀrlıúdan
İderdi nÀleler bìmÀrlıúdan

1617.

HevÀ-yı yÀr ki olmışdı óavÀle
Şu deñlü aàladı vü úıldı nÀle

1618.

Ki oldı rÿz bigi rÿz peydÀ
Dili mihri çü mihr oldı hüveydÀ

1619.

Bu èaşú içinde idi cüst ü çÀlÀk
Pederle şevherinden úılmadı bÀk

1620.

Sirişte olıcaú èaşú ile gevher
Ne ata úorúusı ne bìm-i şevher
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1621.

Dil elmÀsıyla óakkÀk-i süòanver
Bu resme deldi söz naômına gevher

1622.

Ki ol sulùÀn-ı evreng-i àam-ı èaşú
Sipeh-sÀlÀr-ı óayl-i èÀlem-i èaşú

1623.

Óarìf-i òÀk-bister seng-bÀlìn
Nedìm-i pÀk-bÀz u pÀk-Àyìn

27a
1624.

Şikeste-bÀl ü meftÿn-i siyeh-rÿz
PerìşÀn-óÀl ü mecnÿn-i ciger-sÿz

1625.

Çü şevú-i yÀr ile dìvÀne oldı
ŞerÀb-ı èaşú ile mestÀne oldı

1626.

Yürürdi şìfte bì-bend ü zencìr
Ururdı çeròa Àh-ı Àteşìn-tìr

1627.

Celìs ü maóremi baòt-i siyÀhı
Enìs ü hem-demi derd ile Àhı

1628.

Óarìfi óüzn ü yÀri mihr-i dil-sÿz
Şeb-i tÀrìk-i àamda Àteş-efrÿz

1629.

HevÀ kim kÿy-ı dil-berden gelürdi
äanurdı misk-i eõferden gelürdi

1630.

Meger bir gün düşüp endÿh u derde
HevÀ-yı yÀr ile yirde güõerde

1631.

Úılurdı Àhı seyr eflÀk üzre
Yaturdı yirde kendü òÀk üzre

272

1632.

Dem urduúda nesìmi ãubógÀhuñ
Yolı üstine uàrar bir siyÀhuñ

1633.

Çü gördi bu esìri ol siyeh-rÿ
Yolını úodı geldi ùurdı úarşu

1634.

Sözinden zaòm urdı òÀr bigi
Dilinden zehr saçdı mÀr bigi

1635.

Didi ey òamr-ı èaşú-i yÀr mesti
K’idersün deyr-i èaşúda büt-perestì

1636.

Bu kÀruñdan èaceb bì-gÀnesün sen
O yÀrüñden èaceb ferdÀnesün sen

27b
1637.

Çevirgil mihr-i dil-berden èinÀnı
Ki anlardan vefÀ kim buldı úanı

1638.

Aña kim dÿst dirsün ey ciger-sÿz
Dönüp senden çevirdi düşmene yüz

1639.

Çü ùaàıtdı vefÀsı òirmenin bÀd
Olup bed-èahd úılmadı sini yÀd

1640.

Dügün Àyìni olup bì-behÀne
Virildi èaúd ile bir nev-cevÀne

1641.

Anuñla cÀn u dilden oldı dem-sÀz
İşi bÿse kinÀr u òande vü nÀz

1642.

NiyÀz ile çün ola luèbe mÀyil
İder boynına úolların óamÀyil

1643.

Urur laèline şÿyı şevú ile diş
Yürürsün derd ile sen õì-èaceb iş
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1644.

Sini yıllarla çün añmaz o bì-dÀd
Neden sen anı dÀyim idesün yÀd

1645.

VefÀ vü èahd sırrın şeró idenler
äafÀ vü ãıdú yolında gidenler

1646.

Didi èavretlerüñ óaúúında úamu
VefÀ naúşında ùutdı òÀme-i mÿ

1647.

Bulardur süst-èahd ey dil-peõìrì
VefÀ yolın gözetmez biñde biri

1648.

Olur èavret kişiye dÿst el-óaú
Ki andan àayrden görmeye revnaú

1649.

Velì çün bir daòı şÿya bula yol
Diler kim daòı görmeye sini ol

28a
1650.

Yisen àam ol olur cÀn ile òurrem
Çü òurrem olasun ùutar anı àam

1651.

Göñüldür çün bularda rÀst bÀzì
İderler óìle ile çÀre-sÀzì

1652.

Çeken yıllarla bunlardan cefÀyı
Didiler görmedük hergiz vefÀyı

1653.

Çü bunlar óìle ile duta meydÀn
İderler ãuló zÀhir ceng pinhÀn

1654.

èAdÀvetde bulardur Àfet-i ten
Olurlar dÿstlıúda cÀna düşmen
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1655.

Selefden gÿş idüp bu mÀ-cerÀyı
Bulardan ummadı èÀúil vefÀyı

1656.

GüzÀf ile bunı çün ol siyeh-rÿz
Diyüp Mecnÿna oldı Àteş-efrÿz

1657.

Düşüp àayret odına cÀnı nÀ-gÀh
Derÿn-ı dilden itdi derd ile Àh

1658.

Bu àayret èÀşıúa urmasa Àteş
Daòı bir yüzden olmazdı müşevveş

1659.

Bu àayret èÀşıúa sehm-i sióirdür
Ölmeden daòı bu düşvÀr-terdür

1660.

Bu óÀletden ki hÿşın aldı óayret
Uçuú ùutmış bigi ditretdi àayret

1661.

Düşüp şol deñlü dögdi ùaşa başın
Ki laèlìn itdi anda úamu ùaşın

1662.

Didügi söze ol bed-gÿy-ı nÀ-dÀn
PeşìmÀn oldı úaldı deng ü óayrÀn

28b
1663.

Gelüp biñ èöõr ile bu nÀ-tüvÀna
Didi ey od uran Àhı cihÀna

1664.

Bu cürmüm èafvına ümmìdvÀrum
Ki sözümden úatuñda şermsÀrum

1665.

Dürÿà ile çü yaúdum cÀnumı ben
ÓelÀl itdüm bu yolda úanumı ben

1666.

Ki ol òurşìd-ruò mÀh-ı òuceste
Olupdur mihrüñ ile dil-şikeste
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1667.

NikÀó ile egerçi itdiler úayd
Sinüñ şevúüñle lìkin olmadı ãayd

1668.

Geçer yÀduñla her dem mÀ-cerÀsı
Ùapuñdan özge yoúdur ÀşnÀsı

1669.

Ki her bir demde sini ol perì-zÀd
İder biñ kez döküp gözyaşını yÀd

1670.

Egerçi şÿyı olmışdur raúìbi
Velì yoú vaãl òˇÀnından naãìbi

1671.

Ruòı gülzÀrını ider temÀşÀ
Eline lìk el urmadı óÀşÀ

1672.

Ki bir yıl oldı almışdur o mÀhı
Daòı mühriyledür Óaúdur güvÀhı

1673.

Degil bir biñ yıl olsa bulmaya yol
MuóÀl olmışdur andan bir yimek ol

1674.

Bu vehmüñden berìdür ol dil-fürÿz
Ruòı Àyìnesine úonmadı toz

1675.

Dil-i Mecnÿnı kim baãmışdı óayret
Yaúardı óasret ile nÀr-ı àayret

29a
1676.

O sözlerden ki adın yÀd úıldı
Bu sözlerden birez kendüye geldi

1677.

Yürürdi êarb yiyüp ser-şikeste
Nitekim murà ola per-şikeste
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1678.

Bu naôm-ı terde ãarrÀf-ı süòan-senc
CevÀhirden bu resme baàladı genc

1679.

Ki ol mÀh-ı úabÀ-pÿş-ı şeker-pÀş
MelÀóat mehd içre mihr-i cemmÀş

1680.

Çün oldı zülfi bigi pÀy-beste
Ġam-ı sevdÀda úaldı dil-şikeste

1681.

Bu oduñ cÀnına urdı gezindi
Daòı bir derde düşdi derdmendi

1682.

Yem-i şevúe úarışdı baór-i óayret
Ġam-ı aşúa irişdi nÀr-i àayret

1683.

ÚıyÀs it nice düşmişdi diger-gÿn
Ki mecnÿn olmış iken oldı mecnÿn

1684.

ÚarÀr u òurd u òˇÀb u ãabr muùlaú
Gidüp andan nefes úalmışdı ancaú

1685.

Teni kim mÿyeden dönmişdi mÿya
İrürdi Àhı kÿy-ı mÀh-rÿya

1686.

Naôar úıldı çü òargÀh-ı nigÀra
Yüregin itdi ġayret pÀre pÀre

1687.

Döküp òÿn-ı cigerden çeşmi Àbı
ZebÀnı bÀd ile itdi òiùÀbı

29b
1688.

Didi ey èahdini iden ferÀmÿş
Olan aàyÀr-ı yÀr ile hem-Ààÿş
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1689.

Bu ne óÀl idi ey mÀh-ı şeb-efrÿz
Ki àayretden siyÀh oldı baña rÿz

1690.

Úanı ol dem ki oturup ber-À-ber
İderdük mihr èaúdini mükerrer

1691.

Úanı ol kim virüp vaãluña ümmìd
Úılurduú şevk-i dilden èahd-i cÀvìd

1692.

Úanı ol daèvet-i şevú ü maóabbet
Úanı ol maèna-ı õevú-i maóabbet

1693.

K’iderdüñ ãıdú yüzinden işÀret
Virürdüñ vaãl òˇÀnından beşÀret

1694.

Bugün ol óÀleti idüp ferÀmÿş
Çevürdüñ yüzi ey mÀh-ı úabÀ-pÿş

1695.

VefÀdan sen ki döndürdüñ èinÀnı
O daèvÀ-yı maóabbet n’oldı úanı

1696.

Alam mihrüñi virüp cÀnumı ben
Viresüñ bir daòı mihrine dil sen

1697.

Yeñi yÀr ile olduñ şöyle dil-şÀd
Ki itmez olduñ eski yÀrüñi yÀd

1698.

Eger àayr ile olduñ ise hem-Ààÿş
Úadìmì dÿstı úılma ferÀmÿş

1699.

Olup dil bÀà-ı óüsnüñ bÀàbÀnı
Hevesde geçdi eyyÀm-ı cevÀnì

1700.

Çi ger bÀà üzre çekdi renc bülbül
Úarışdı òÀr ile açıldı çün gül
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56a
1701.

Bu Àhumdan ki yir anuñla ditrer
Ruòuñ bÀàından Àòir yimeye ber

1702.

Leb-i laèlüñ baña ki úand-terdür
Naãìbi àayrinüñ andan óacerdür

1703.

Ne cürm itdümdi evvelden saña ben
Ki Àòir böyle òˇÀr itdüñ bini sen

1704.

O dem ki saña virdüm èaúl u cÀnı
Bu óÀle itmedüm hergiz gümÀnì

1705.

Göñül úıldı diyü mihrüñle peyvend
İderdüñ baña dürlü dürlü sevgend

1706.

Gör ol sevgend nice ãıdú buldı
Gör ol peyvend nice rÀst oldı

1707.

Dilüñ mihriyle àayrı eyledüñ germ
Bini gördükde gelmez mi saña şerm

1708.

Dutalum àamdan oldı gözlerüm kÿr
Görür àayriyle Àòir ey yüzi nÿr

1709.

Çü èahd-i yÀr óaúúın fikr iderler
Saña peymÀn-şiken dil-dÀr dirler

1710.

äımaú èahdi degildür çünki ferruò
Óaõer úıl bu işüñden ey perì-ruò

1711.

Ki ãınmayınca meyden rÿy-ı evbÀş
Olup bed-nÀm òalúa olmadı fÀş
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1712.

Şikeste úılmayınca cÀm-ı bedri
Şeb olup rÿ-siyeh gitmedi úadri

1713.

äıdı çün èahdini gülzÀrda gül
Düşürdi òÀra anı Àh-ı bülbül

56b
1714.

Göñül ile ùutam senden recÀyì
Ne yüzden ire baña rÿşenÀyì

1715.

Sen anı itmedüñ kim dil ola şÀd
Elüñden sinüñ ey bì-dÀd feryÀd

1716.

Ùapuñdan gerçi kim rencìdeyüm ben
Ölür rencìde-dil rencìdelikden

1717.

Şuña irürdi Àòir göñlümi àam
Ki ÀzÀd olduàından urmazam dem

1718.

Çeker göñlüm vefÀsızlıú cefÀsın
Dilüm döymez ki diyem bì-vefÀsın

1719.

Bu úamusıyla sensün yine cÀnum
RevÀn-ı rÿóum u rÿó-ı revÀnum

1720.

áamuñdan kim olur èömrüm tebÀhı
Güzelligüñdür anuñ èöõr-òˇÀhı

1721.

Ùapuñdur rÿz u benÿn şemè-i dil-sÿz
Bu òoşdur kim ölem öñüñde ey rÿz

1722.

Kimüñ kim var bunuñ bigi cemÀli
Anuñ òÿn-rìzlıúdan yoú vebÀli

1723.

Meh olsa laèl-i leb yüzüñdür ey mÀh
İki ruòla şeh olsa sensün ol şÀh
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1724.

Çi ger gülşende vardur verd ü lÀle
Alur èaks-i cemÀlüñden nevÀle

1725.

Ùutar sulùÀn-ı òÀlüñ çetr-i müşgìn
Ki anuñ mülk-i ŞÀm u Çìn ü MÀçìn

1726.

Bu hüsn ile çün ola rÿy-ı dil-dÀr
Dil almaúdurur andan kÀr-ı düşvÀr

57a
1727.

Alınmaz dil meger virem revÀnum
Ki oda yandı ten mülkinde cÀnum

1728.

Bu yüzden àayrì çÀre bulmazam hìç
Ki úamu varum idem yolına pìç

1729.

Boynuñ ile idüp feryÀd u zÀrì
Gözinden dökdi ebr-i cÿy-bÀrı

1730.

DevÀsuz derd ile óayretde úaldı
ŞifÀsuz renc ile Àşüfte oldı

1731.

Dilinde derdinüñ olup biri yüz
Girü döndi àam ile ol ciger-sÿz

1732.

Yürürdi vÀlih ü óayrÀn u bì-rÀh
Degildi kendü kendözinden ÀgÀh

1733.

Ne yolı úanda varduàın bilürdi
Ne bir laóôa özi varın bilürdi

1734.

Özini itürüp ol merd-i şeydÀ
Gezerdi kÿh u deşt ü daà u ãaórÀ
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1735.

HevÀ şehrinüñ olmış şehr-bendi
Olupdı Àteş-i èaşúuñ sipendi
YÀften-i Peder-i Mecnÿn Mecnÿn-RÀ Der-Kÿh ve Bì-Hÿşì-i Mecnÿn

1736.

İden meydÀn-ı èaşú içinde cevlÀn
Bu resme urdı söz ùopına cevgÀn

1737.

Ki ol oàlın yitürmiş pìr-i fÀnì
MiåÀl-i Yÿsuf u Yaèúÿb-ı åÀnì

1738.

Çü gördi kim idüp Mecnÿn dehşet
Úaçup insÀndan gösterdi vaóşet

57b
1739.

Dili dürcinde derdin eyledi derc
Yolına itdi èömri varını òarc

1740.

Yuya yıllarla ger saèy idüp Àdem
Aàarup zengì urmaz Rÿmdan dem

1741.

ÒalÀã içün ki dökdi mÀl-ı ÚÀrÿn
Daòı varduúça mecnÿn oldı Mecnÿn

1742.

Çü bulınmadı çÀre úaldı nevmìd
Ki ùutmazdı dili ümmìd-i cÀvìd

1743.

Girüp bir gÿşeye cemè itdi tÿşe
Ki ne vaút ire diyü çÀre gÿşa

1744.

Øaèìfì pìrì vü süstì zebÿnì
FenÀ şehrinüñ oldı reh-nümÿnı

1745.

Çü çökmiş göre èömür òÀnesini
Diledi kim göre dìvÀnesini
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1746.

Daòı bundan üşendi kim revÀnı
RevÀn ola bedenden nÀ-gehÀnì

1747.

Ecelden çün ola óÀli diger-gÿn
Úala bì-gÀneye ol mÀl-ı ÚÀrÿn

1748.

èAãÀ elde alup bir úaç cevÀnı
Yüridi isteyü ol nÀ-tüvÀnı

1749.

Ùolaşdı ùaà u ãaórÀyı şitÀbÀn
Aradı vÀdì vü kÿh u beyÀbÀn

1750.

Gözetmedük úomadı cÀy hergiz
Eåer bulmadı andan úaldı èÀciz

1751.

äoñ ucı bir kişü virür nişÀnı
FulÀn vìrÀnededür isteñ anı

34a
1752.

Ki ùutmış anda bir àÀr içre mesken
O àÀrı eylemiş Àhıyla külòan

1753.

Teni çün nefù olmış kÀn-ı Àteş
äanasun kim döker bÀrÀn-ı Àteş

1754.

Çün anuñ úandalıàı oldı maèlÿm
Yüridi ol yana bu pìr-i maôlÿm

1755.

Döküp gözyaşın ol vìrÀna irdi
Baúup gördi anı lìkin ne gördi

1756.

Görür bir od berú urmaz zebÀnı
Vücÿdı úadınuñ çıúar duòÀnı

1757.

Söyinmiş şemè bigi şöyle bì-nÿr
Sen ü benden degil bil kendüden dÿr
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1758.

MelÀmet mesnedine arúa virmiş
Düşüp deryÀ-yı fikre àarúa varmış

1759.

Aúıdur gözlerinden úan ile yaş
Ne ata ana ne yÀr u ne úardaş

1760.

Bu úamusından idüp dil berì ol
İdinmiş yÀr derd-i dil-beri ol

1761.

NizÀr itmiş teni dönmiş òayÀle
Özin bilmez úılur geh gÀh nÀle

1762.

Şu resme bulmış idi cismi òiffet
Ki bilinmezdi itmeyince diúúat

1763.

Úamu gitmiş ne varsa et ü úanı
Derisi ile kalmış üstüòˇÀnı

1764.

ÓayÀtından teninde bÿy úalmış
MemÀta irmege bir mÿy úalmış

34b
1765.

Yir üzre yilden olmışken revÀn-ter
Yir altındaàılardandı nihÀn-ter

1766.

Vücÿdı var kim olmışdı fÀnì
Bedensiz anda gördiler revÀnı

1767.

Çü oàlın gördi pìri aldı óayret
Yüregi úopdı cÀnı ùutdı àayret

1768.

Ciger úanı cigerden ãıza geldi
Ciger üzre ciger aàıza geldi
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1769.

Yetürdi vardı úatında oturdı
Dizine başını aldı yaturdı

1770.

Egildi öpdi yüzin ùutdı başın
Yeñi ucuyla sildi gözi yaşın

1771.

Gözin açup görür Mecnÿn-ı ser-bÀz
Ki olmış kendüye bir şaòã dem-sÀz

1772.

Atası yüzine idüp neôÀre
Bilimez idi özin çekdi kenÀra

1773.

Özi varından olmayan òaberdÀr
Göricek àayriéi bilür mi ey yÀr

1774.

Didi kimsün nedür benden murÀduñ
Ne yirdendür gelişüñ nedür aduñ

1775.

Eyitdi kim atañum ey ciger-sÿz
Sinüñ derdüñden olmışum siyeh-rÿz

1776.

Çü bildi kim idügin ùurdı Mecnÿn
Düşüp pÀyına yüzin sürdi Mecnÿn

1777.

Öperdi yandurup şefúat çerÀgın
Bu anuñ başın ol bunuñ ayaàın

35a
1778.

Döküp yaş aàladılar zÀr zÀrì
İkisinüñ daòı gitdi úarÀrı

1779.

Oàul derdiyle urdı baàrına tìr
Öküş zÀrìlıàından ãoñra bu pìr

1780.

Çıúardı hegbesinden òÿb cÀme
Kemer biline başına èimÀme
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1781.

Getürdi yanına çekdi kinÀra
Giyürdi luùf ile ol dil-figÀra

1782.

Dili levóine ne itdiyse taórìr
Naãìóat-gÿne bir bir itdi taúrìr
Pend-i Peder-i Mecnÿn

1783.

Didi ey çeşm-i cÀna şemè-i rÿşen
K’olurdı rÿy-ı dil óüsnüñle gülşen

1784.

Perì rìvine göñlüñ oldı meftÿn
Bini dìvÀnelıàuñ itdi maàbÿn

1785.

Bil ey èömrüm göginüñ ÀftÀbı
Ki bu devr-i dü-rÿyuñ var şitÀbı

1786.

Bu yoldan kim giyÀhı oldı semnÀk
Óaõer úıl merkeb-i cismi ider òÀk

1787.

NişÀn-ı tìr èaşúa eyledüñ ten
Bir ay olduàuñı bir yıl ùut sen

1788.

Saña zaòm urdı çerò-i bì-müdÀrÀ
Aúar úanuñ gözünden ÀşkÀrÀ

1789.

Bu yolda ol úadar yildüñ yügürdüñ
Ki varılmayacaú yollara varduñ

35b
1790.

Degildür ki muòÀlif yola gitmek
Kişi dÀyim özin rencìde itmek

1791.

Şu vÀdì kim olupdur cÀy-ı Àb ol
Çün ire seyl-i tìz olur òarÀb ol
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1792.

Niçe hem-rÀh ola saña od u yil
Yeter şÿrìde olduñ kendüñe gil

1793.

Reh-i àamda nedür bunca tecemmül
Úadem merdÀne bas eyle taóammül

1794.

K’olur her bir belÀnuñ bir penÀhı
Bilür ÀvÀreler ÀrÀmgÀhı

1795.

Eger dìvÀnelıàa urmasañ el
İşüñ bu vech ile úalmazdı mühmel

1796.

Sinüñ ãer-keşligüñden ùoldı eyyÀm
Bir iki gün n’ola ger úılsañ ÀrÀm

1797.

Ki vardur her àam-ı sevdÀya àÀyet
İrür her miónete lÀ-büd nihÀyet

1798.

Yirinde òÀkì olmaú oldı bih-ter
Kişi àurbetde úalmaúdansa ebter

1799.

Özüñi òoş dut kim èömrdür bÀd
Zihì Àúil k’ola bu àamdan ÀzÀd

1800.

Bugün kim var daòı èömrüñ úarÀrı
Gerekdür kim göresün rÀst úÀrı

1801.

Ecel irüp çü yarın baàlaya yol
Kimüñ úatında èömrün ola maúbÿl

1802.

Getürmezler saña òˇÀn-ı emelden
Gelür öñüñe n’etdüñse èamelden
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36a
1803.

Úamu maòlÿúuñ Àdem bih-teridür
Bu fièlüñ Àdemìlıúdan berìdür

1804.

Şeref bulmış iken ey nÿr-ı dìde
Neden vaóşì gibi olmaú remìde

1805.

Gözüm nÿrısun ol göñlüm óarìfi
Yeter rencìde úılduñ ben øaèìfi

1806.

Bir iki gün ki sensün hem-èinÀnum
RikÀbumdan binüm ayrılma cÀnum

1807.

Yaúındur vaút ol binümle dem-sÀz
Ki ursun cÀn úuşı mihrüñle pervÀz

1808.

Yöneldüm gitmege sen ol selÀmet
Bir iş itgil ki olmaya nedÀmet

1809.

Bu rÿz irdi şebe sen ey seóer gel
Bu cÀn irdi lebe sen ey peser gel

1810.

Ki çün ire ecelden baña óayret
Bu yüzden úalmaya cÀnumda óasret

1811.

Ben ol dem gitmelü ey dil-peõìrüm
Ayaúdan düşmişüm ey dest-gìrüm

1812.

Kerem eyle ãoñumı úoma mühmel
Yumulmadan gözüm ùur òÀneye gel

1813.

Yirümi bekledüm úaldum selefden
Sini úoyup gidem bÀrì òalefden
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1814.

Bu mülk ü bu òazìne k’oldı şÀyiè
Düşüp bìgÀneye olmaya øÀyiè

1815.

Yi rÀóatlıúla çün óÀøırdurur genc
Ki cemè itdük çeküp biz zaómet ü renc

36b
1816.

Sürüp õevú ile èÀlemde murÀduñ
SeóÀéiyle çıúaràıl eyü aduñ

1817.

CihÀn yüzine şimdi baúacaú göz
Ataya anaya sensün yaluñuz

1818.

RevÀ mıdur ki óüsnüñden idüp òor
Úoyasun dìdemüz èÀlemde bì-nÿr

1819.

Úabÿl ider mi bunı dÿst u düşmen
K’ölem üstümde bulınmayasun sen

1820.

Budur úorúum çü gitdügüm bilesün
Gelesün lìk bini bulamayasun

1821.

Úoparup sìnem üstinde èalÀle
İdesün óasret ü derd ile nÀle

1822.

Dem-i serdüñ ger ola Àteşìn dÿd
Baña ol dÿddan hìç olmaya sÿd

1823.

Çü Mecnÿn-ı perìşÀn-óÀl ü medhÿş
Atası sözlerini eyledi gÿş
CevÀb-ı Mecnÿn BÀ-Pedereş

1824.

Didi ey şemè-i cemè-i dil-fürÿzum
ZülÀl-i úand-Àb u hem-çü rÿzum
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1825.

Sözüñüñ dürrin itse óalúa-ı gÿş
Olur gün bigi rÿşen ãÿret-i hÿş

1826.

Dilüñdür çeşme-i Àb-ı óayÀtum
Ki àark olmışdur andan şeş cihÀtum

1827.

Naãìóatde dehÀnuñdur şeker-rìz
KelÀmuñ şerbetidür ãıóóat-Àmìz

37a
1828.

äadef aàzuñ sözüñdür dürr ü gevher
Virür cÀn gÿşına her dürri zìver

1829.

Velìkin bu dil-i bì-rÀy u bì-hÿş
İdüpdür pend-i kÿşişi ferÀmÿş

1830.

Úalalı óasret-i yÀr ile nÀ-kÀm
HevÀdan berg gibi ùutmaz ÀrÀm

1831.

äafÀ-yı èaşú-ı dil-berden urur dem
Degil óabbe úatında iki èÀlem

1832.

Çü bilmezüm giceyi gündüzümden
Ne deñlü leõõet alam kendözümden

1833.

Bugün diseñ ne yidüñ gice anı
Ne idügin dimege fikr úanı

1834.

Atasun gerçéolur mihrüñe mÀyil
Degil ÀgÀh derdüñden velì dil

1835.

Yuyıldı levó-i dilden kendü adum
Ne adum bil ki maóv oldı nihÀdum

1836.

Bunı dil bilmeyeli oldı òaylì
Ki ben Mecnÿn mıyum yÀòÿd Leylì
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1837.

SeóÀb-ı dilden irüp girye-i berú
HevÀ odıyla itdi varımı àarú

1838.

Çü vaóşì oldı dil ey nÿr-ı dìde
Ola mı merdüm içinde remìde

1839.

Budur úorúum çü varup úoparam gerd
Dil-i yÀrÀna derdümden ire derd

1840.

ÒarÀbe eylemişdür meyl-i rÀyum
ÒarÀbe ol cihetden oldı cÀyum

37b
1841.

Óaúuñ emriyle oldı baña bu iş
Binümçün gelmesün göñlüne teşvìş

1842.

Ki dut kim gerdişinden rÿzgÀruñ
Kem oldı işigüñden bir gubÀruñ

1843.

Ye bÀd ile irüp emr-i İlÀhì
Götürdi òirmenüñden bir giyÀhı

1844.

Düzüp bir meşhedi üstine ur dest
Eyit kim bundadur ol èÀşıú-ı mest

1845.

äalÀóa ol kişi k’olmaya mÀyil
ÒalÀãına anuñ kim baàlaya bil

1846.

Didüñ kim merg úıldı èömrümi pest
GirìbÀnuma uzatmışdurur dest

1847.

Şu resme itmemişdür varımı terk
Ki terküm ãafóasından ders oúur merg
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VefÀt-ı Peder-i Mecnÿn
1848.

Çü pìr Àşüftesini gÿş úıldı
Gözinden Àb-ı óasret cÿş úıldı

1849.

Muóaúúaú bildi kim anı àam-ı èaşú
İdüpdür şehr-bend-i èÀlem-i èaşú

1850.

Açılup sırr gencinüñ kilìdi
ÒalÀãından anuñ kesdi ümìdi

1851.

Didi ey şÿr-ı èaşú ile ciger-sÿz
DuòÀn-ı óasret ile Àteş-efrÿz

1852.

Çü nevmìd olduàuñ itdüm semÀèì
Berü gel bÀrì idelüm vidÀèì

38a
1853.

RecÀnuñ yaènì úalmadı óicÀbı
Şirişküñden yüzüme dökgil Àbı

1854.

K’edem ol Àb ile àasl-ı kefen ben
Úılam òoş-bÿ demüñle pìrehen ben

1855.

Yolumı ùutdı tÀrìk-i òarÀbì
Ki irdi àarba èömrüm ÀftÀbı

1856.

Çü rıólet kÿsın urdı kÀrbÀnum
Getürdi hÿdeci uş sÀrbÀnum

1857.

Bu èÀlemden göñül baàladı maómil
Daòı bir èÀleme yaúlaşdı menzil

1858.

Ecel çevgÀnı irdi kim ura ùob
Olısardurur andan merkebüm çÿb
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1859.

áamuñ ùaşı bu èömrüm şìsesini
äıdı maóv itdi cÀn endìşesini

1860.

Bir arada sinüñle úonuşum yoú
Giderüm yola daòı dönüşüm yoú

1861.

Bu demdür óÀlüñi Àòir ãoruşum
Bu görüşdür yüzüni ãoñ görüşüm

1862.

Yaúındur kim aàızda baàlana dil
Çekile göze sürme yirine mìl

1863.

Diyüp bu sözleri ol dil-figÀra
Elin uzatdı vü çekdi kinÀra

1864.

Yüzin öpdi vü boynın úoúuladı
Yiri óasret yaşı ile ãuladı

1865.

Aúıdup dÀne dÀne dìdeden dür
Nesìminden dimÀàı eyledi pür

38b
1866.

Yile virdi çü èömri óÀãılını
VidÀè idüp úodı ol bì-dilini

1867.

İrişdi kendünüñ úaãrına rencÿr
Yaúìn bildi ki cÀn andan olur dÿr

1868.

Bir iki gün gidüp tÀb u tüvÀnı
áamıyla úıldı anda zindegÀnì

1869.

SüvÀr olup ecel atına nÀ-gÀh
RevÀn oldı fenÀ şehrine bì-rÀh

1870.

Urup pervÀz cÀn muràı úafesden
İrişdi maúãad-ı ãıdúa nefesden
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1871.

Úadìmì resmi bu oldı cihÀnuñ
Ki tenden raòtını alur revÀnuñ

1872.

Mürÿr-ı dehr itmişdür bunı kÀr
Ki ne gül úor bu bÀà içinde ne òÀr

1873.

Kimüñ başına urdı laèlden tÀc
Ki nefsi merkebinden almadı bÀc

1874.

Anı kim lemèa-ı baòt itdi òandÀn
Eritdi şemè bigi úıldı giryÀn

1875.

Bu oduñ èÀlemi ùutdı şerÀrı
Bu sözüñ çeròa irişdi buòÀrı

1876.

FenÀ eliyle ãunup sÀúi-i dehr
Bu şerbetden virür her kişiye behr

1877.

Olar oldı bu deyr içinde rÀóat
Ki varından bunuñ itdi ferÀàat

1878.

Aña fetó oldı dehrüñ genc ü kÀnı
Ki gelmeden fenÀ ol oldı fÀnì

39a
1879.

BeúÀya olmayup yaènì recÀsı
Özi varını yoà itdi fenÀsı

1880.

Degildür çünki bÀúì dehr genci
Çeker maàrÿr olan aña renci

1881.

Şu kim bu varùadan úurtardı cÀnı
Ebed õevúiyle şÀd oldı revÀnı
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Ender-Bì-VefÀéì-i DünyÀ
1882.

Göñül aç òˇÀb-ı àafletden gözüñi
Olup bìdÀr devşir kendözüñi

1883.

èAnÀãırdan mürekkebdür çü ebdÀn
Degil muókem binÀ-yı cism-i insÀn

1884.

Ki cemè-i bÀd u nÀr u Àb u òÀküñ
Øarÿrì menşeéi olur helÀküñ

1885.

Birisi çün muòÀlif gele óÀle
Òalel irişür andan iètidÀle

1886.

Muòabbaù olıcaú óÀli mizÀcuñ
Daòı olmayısar nefèi èilÀcuñ

1887.

SipÀh-i mevt çün aça kemìni
Gözüñe teng ider ãuóuf-ı zemìni

1888.

Olursañ cidd rÀhında muúayyed
Saña sÿd itmeye burc-ı müşeyyed

1889.

Sini ger dehr ide şÀh Ferìdÿn
Ecel irüp úılısar baàruñı òÿn

1890.

Ger olduñsa yedi iúlìme server
Olursun èÀúıbet òÀke ber-À-ber

39b
1891.

Ferişte-şekl dünyÀ dìvdür bil
HelÀküñ andan olmışdur óaõer úıl

1892.

DehÀnı şekker ü zehr oldı bÿsı
FesÀne oldı ehline füsÿsı
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1893.

Virürse daòı saña nièmeti bol
Aña aldanma kim mekkÀrdur ol

1894.

Añun virdügini ãanma ki úalur
Kime ne virür ise girü alur

1895.

CihÀnuñ nìş nÿşı èayşıdur yas
Sürÿrı óüzn ü rÀóatlıàı vesvÀs

1896.

Sürilür gerçi èayş u nÿş u şÀdì
Kim aldı èayş nÿş ile murÀdı

1897.

Niçe bir yiyesün dünyÀ àamını
Ki virür şehd yirine semìni

1898.

HevÀ-yı1 mülk yolında olma sÀlik
Kim andaàı menÀzildür mehÀlik

1899.

Bu vÀdì k’aña uàratdı sini rÀh
FenÀ seyline olmışdur güõergÀh

1900.

Kim ol seyl ile èÀlem vardı àarúa
İrişdi baór-i mevci àarba şarúa

1901.

Getürmez girü hergiz alduàını
èAdem mülkine iltür bulduàını

1902.

RiyÀøı sebzesi olmışdurur seyf
İçinde serv bigi úaddüñe óayf

1903.

Ki tìàından urup baàruña yÀre
İdiserdür eliyle pÀre pÀre

1

1898. hevÀ-yı: hevÀ
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40a
1904.

İlÀhì çün ecelden cÀne Àşÿb
İrişüp ola cismüm merkebi çÿb

1905.

Gidicek baúmayup ãola vü saàa
Yaúınuñdan bini ãalma ıraàa

1906.

èİnÀyet gülşeninde úıl ùuraàum
HidÀyet pertevinden yaú çerÀàum

1907.

RevÀnum şÀd idüp baòşÀyişüñden
GüşÀyiş-i feyø úıl ÀsÀyişüñden

1908.

Dutup nÿr-ı beşÀret birle rÿşen
ÔılÀm-ı òavfı refè it bu úuluñdan
FirÀú-ı Mecnÿn Ber-Gÿr-ı Pedereş

1909.

Meger bir gün úaøÀdan vaút-i şeb-gìr
Giderdi bir kişi itmege naòcìr

1910.

Oturmış idi Necd üstinde Mecnÿn
Nitekim tÀc üzre dürr-i meknÿn

1911.

Çün ol Àşüfteye ùuş oldı ãayyÀd
Didi ey ehl-i beytinden olan yad

1912.

Ne ata yÀduña gelür ne mÀder
Ne hem-rÀh u ne yÀr u ne berÀder

1913.

Òalef óaúkında baèøìlar selefden
Didiler òÀk yegdür nÀ-òalefden

1914.

ÓayÀtında úatından dÿr olup sen
Úaçarduñ eyleyüp vaóşet pederden
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1915.

İrelden göñlüñe cÿş-ı cevÀnì
Vuóÿş ile idersün zindegÀnì

40b
1916.

Çü ãundı aña cÀm-ı mevt sÀúì
Sini Óaú eylesün yirinde bÀúì

1917.

áam-ı mihrüñle terk itdi emÀret
Gelüp úabrini úıl bÀrì ziyÀret

1918.

Çü maórÿm eyledüñ ol dil-figÀrı
RevÀnından dilegil èöõr bÀrì

1919.

İrişdi gÿşına çün bu kej Àheng
Görindi rÀst úaddi nÀleden çeng

1920.

Dirìà ü óasret ile başına òÀk
äaçup Àh ile itdi zehresin çÀk

1921.

Bir arada ki yoà idi úarÀrı
Düşüp topraà üzre úıldı zÀrì

1922.

Yüz urup úabrini itdi der-Ààÿş
Yüregi yandı göñli eyledi cÿş

1923.

Aúıtdı ebr bigi eşk-i àamnÀk
Gözi yaşından itdi òÀki nemnÀk

1924.

Gehì devşürdi düşüp úabrine ber
Gehì òÀkin iderdi başına efser

1925.

äan oldı rÿzı zindÀn ehlinüñ şeb
Ye òud bìmÀrı dutdı tÀb ile teb

1926.

Urıldı fetó-i bÀbınuñ kilìdi
Kesildi dest-gìrinden ümìdi
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1927.

Gözinüñ baóri idüp dür-feşÀnì
Aradı hem-nişìninden nişÀnı

1928.

Çü bulmadı àam ile àam-güsÀrı
Gözinden úana àarú itdi èiõÀrı

41a
1929.

Aúıdup gözlerinden cÿy-ı Àbı
Yüz urup úabrine itdi òiùÀbı

1930.

Didi kim n’olduñ ey cÀnum baba sen
Kim olduñ ben àarìbinden cüdÀ sen

1931.

èAceb úandasun ey àam-òˇÀr-ı dil-keş
Ki urduñ hecrüñ ile cÀna Àteş

1932.

FirÀúuñla àamuñdan Àteşìn dÿd
Yüregümde úodı od üstine od

1933.

Düşüp derd ü àamuñdan ıøùırÀba
Vücÿduñ varını virdüñ òarÀba

1934.

FenÀdan sen beúÀ iline göçdüñ
Baña öksüzluàuñ ùonını biçdüñ

1935.

MübÀrek bÀd irmez çün demüñden
Giyelüm bÀrì ol ùonı àamuñdan

1936.

Oàul derdinüñ atadur èilÀcı
Atasuz olmaú acı imiş acı

1937.

Sen idüñ baña üstÀd-ı ùarìúat
Sen idüñ baña àam-òˇÀr-ı óaúìúat
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1938.

Sen idüñ baña àamda yÀr u yÀver
Sen idüñ baña bÀzÿ-yı dil-Àver

1939.

Bini terk itmez imiş derd bildüm
Bu derd içre ki senden ãoña úaldum

1940.

NihÀdumdan úopar biñ Àh u feryÀd
Úaçan kim bir sözüñi iderüm yÀd

1941.

Úatuñda cürm ile bì-iètiõÀrum
Öñüñde óÀletümden şerm-sÀrum

41b
1942.

Sinüñ baàruñ binüm derdümle sÿrÀò
Binüm göñlüm sinüñ mihrüñle güstÀò

1943.

Binüm mihrümle sen içdüñ sem-i àam
Ben urmadum sinüñ rÀyuñla bir dem

1944.

MurÀduñca dilümden gelmedi söz
áam u derd ile oldum Àteş-efrÿz

1945.

Egerçi itdi çeşmün èÀlemi ter
Oàul bÀàından Àòir yimedüñ ber

1946.

Yoluma èömrüñi itdüñ telef sen
Yoluñda óayf oldum nÀ-òalef ben

1947.

Bu bì-óÀãıldan Àòir gör ki n’etdüñ
BelÀ vü derd ile nevmìd gitdüñ

1948.

Olalı ben hevÀ içinde ser-bÀz
Sen itmez olduñ èayş u nÿşa ÀàÀz

1949.

Saña itdüklerümden ey peder Àh
Ki olmışum sinüñ yoluñda güm-rÀh
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1950.

Eger benden ùapuñ olmaya òoşnÿd
Olurum ÒÀliúüñ úatında merdÿd

1951.

Ciger úanını içüp her cihetden
Ciger dirdüñ baña sen meróametden

1952.

Cigerden gerçi sen olduñ ciger-òˇÀr
Ciger reddüñle olmasun ciger-òˇÀr

1953.

Ciger yiyüp çü sen girdüñ zemìne
Ciger úan eyledi derdüñle sìne

1954.

Çü pendüñ gÿşa itmedüm leéÀlì
Yirüm uş devr elinden gÿş-mÀlì

42a
1955.

Bu sözlerle idüp Àh u fiàÀnı
SiyÀh itdi duòÀnından cihÀnı

1956.

Yem-i ôulmet çü ùutdı deşt ü ùaàı
Úamu gösterdi dürr-i şeb-çerÀàı

1957.

SevÀd-ı şeb perìşÀn itdi gìsÿ
Müzeyyen eyledi nÀhid ü meh rÿ

1958.

Gözi k’olmışdı Mecnÿnuñ ãadef-reng
NiåÀr itdi dürer bir niçe ferseng

1959.

Dönüp deryÀlara eşk-i revÀnı
Aúardı cÿy bigi baàrı úanı

1960.

Oturdı meşhedüñ úatında tÀ rÿz
Oúurdı derd ile ebyÀt-ı dil-sÿz
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1961.

Dem-i iksìr-i ãubó-ı kìmyÀ-ger
KinÀr-ı çerò ü òÀki eyledi zer

1962.

Olup sÿz-ı cigerden Àteş-efrÿz
Yirinden ùurdı Mecnÿn-i ciger-sÿz

1963.

Ol eùrÀfı yaşından itdi nemnÀk
İrişdi kÿh-i Necde yine àamnÀk

1964.

áam ile óÀli olmışdı diger-gÿn
Bilimezdi düni gün mi güni dün

1965.

İderdi baòt ile kÀr-zÀrì
Bu óÀletle geçerdi rÿzgÀrı

Üns Giriften-i Mecnÿn Der-Kÿh BÀ-Vuóÿş ve äuyÿd
1966.

Yazan menşÿr-ı şÀh-ı èaşka ùuàra
Bu resme nÀmeéi itmişdür inşÀ

42b
1967. Ki ol şÿrìde-i meşhÿr-i ÀfÀú
DiyÀr-ı èaşúda ser-òayl-i èuşşÀú
1968. Heves devrÀnınuñ Àşüfte-kÀrı
HevÀ gülzÀrınuñ murà-ı hezÀrı
1969. äabÀ bigi seóer-òìz ü sebük-pÀy
MurÀdı òirmeninde bÀd-peymÀy
1970. Dem-i serd ile germ idüp hevÀsın
Bir iki gün ki ùutdı ata yasın
1971. Giyürüp cÀme-i dil-ber àamını
Çıúardı èaşú anuñ mÀtemini
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1972. Peder òÿnın giderdi derd-i dil-ber
áam-ı yÀre ne mÀder ne berÀder
1973. áazeller dirdi yÀd idüp óabìbi
èİlÀcı içün isterdi ùabìbi
1974. Meger vaóşìydi boşanmış resenden
Gidüpdi cümle òÿy-ı òulú andan
1975. Nitekim vaóşì seyr iderdi ãaórÀ
İki dem bir yiri úılmazdı meévÀ
1976. Ne Àdem òilúati ne òÿy-ı óayvÀn
Vuóÿş ile dili iderdi seyrÀn
1977. İdüp bìgÀne òˇìş ü ÀşnÀyì
äorardı şìrden şìr-i şifÀyı
1978. Getürdükçe dile sevdÀ niyÀzın
Dilünüñ gözine söylerdi rÀzın
1979. Ne vaóşì kim olurdı anda yeksÀn
İderdi òidmetin anuñ şitÀbÀn
…..……………………………………1
12a
1980. Çü yarın eyleyüp èazm-i sefer ben
Buradan idesün yaènì güõer sen
1981. Gelesün luùfuñ ile ey melek-òÿ
Şu úarşu görinen òargÀha úarşu
1

42b numaralı sayfanın devamında 12a numaralı sayfa gelmekle beraber konunun akışı itibariyle 42b ‘nin
devamı ve 12a’nın öncesi olan varaklar yazmada eksiktir. Şâhidî’nin eserinde, Kadîmî’de 1979-1980
arasındaki beyitlere denk gelen kısımda Mecnûn’un geceleyin ettiği niyaz, ay ile zuhal, müşterî, utârid,
zühre, merîh yıldızlarına hitabı, Allah’a yalvarışı ve onun dilinden bir münâcât, bir müstezâd, Leylâ’nın
biri ile Mecnûn’a mektup gönderişi vardır.
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1982. Ki yazup nÀmeye derdüm óisÀbın
İrürem ùapuña miónet kitÀbın
1983. Boyun servi salıcaú aña sÀye
Viresün nÀmeéi ol mübtelÀya
1984. Bu resme eyledi çün anda güftÀr
Gözümden àayb oldı ol perìvÀr
1985. Seóer ki gitmegiçün yola girdüm
Varup ol didügi òargÀha irdüm
1986. Úara aùlasdan idüp serve cÀme
Gelüp tenhÀ elüme ãundı nÀme
1987. Sözi luùfı ki şÀd itdi revÀnı
Budur ol nÀme didi ãundı anı
1988. Çü dil-ber nÀmesini gördi Mecnÿn
Yirinden cÿşa gelüp ùurdı Mecnÿn
1989.

Olup şÿrìde çÀk itdi ol abdÀl
El urup nÀmeden àayrìéi der-óÀl

1990. Çü bu luùf irdi ana fażl-ı Rabdan
Düşüp òÀk üzre ol merdì şeàabdan
1991. Başını urdı ayaàına tekrÀr
Gözi yaşıyla devr itdi çü pergÀr
1992. Dilinde èaşú şevúi eyledi cÿş
Ki ol cÿş ile oldı mest ü medhÿş
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12b
1993. Girü çün mestlikden hÿşa geldi
Öñine nÀme şevúi düşe geldi
1994. Yüzine urdı buldı bÿy-ı cÀnı
Gözine sürdi nÿr oldı revÀnı
1995. SevÀdından dil-i àamgìni mesrÿr
Olup virdi beyÀżı çeşmine nÿr
1996. CihÀnı Àteş-i şevúiyle yaúdı
El urdı nÀmeéi açdı vü baúdı
NÀme-i LeylÀ Be-Mecnÿn
1997. Yazılmış nÀmede nÀm-ı İlÀhì
Ki cümle èÀlemüñ oldur penÀhı
1998. Aña muótÀc úamu bì-niyÀz ol
Cemìè mümkinÀta kÀr-sÀz ol
1999. ÇerÀà-ı dehr nÿrından münevver
RiyÀø-ı arż luùfından muèaùùar
2000. İrüren ol siyÀh ile sepìdi
Elinde cümle maúãÿduñ kilìdi
2001. Ezel iúlìminüñ ol õÿ’l-celÀli
Ebed devrÀnınuñ ol lÀ-yezÀli
2002. İrür emrinden anuñ nÿr cÀna
CemÀlinden şeref virür cihÀna
2003. Pes andan şÿr-ı èaşúuñ úıããasından
İdüp taórìr kendü óıããasından
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2004. HevÀ mülkinde görüp óÀsılın bÀd
Dimiş derd-i dilinden eyleyüp yÀd
13a
2005. Ki ey pervÀne-i şemè-i İlÀhì
FenÀ şehrine ilten ùoàrı rÀhı
2006. Düşüpdür şÿr èaşúuñdan cihÀna
İrür Àhuñ duòÀnı ÀsmÀna
2007. Dilün fetó ideli mülk-i hevÀyı
Bulupdur èaşú senden rÿşenÀyı
2008. Çü genc-i rÿódur renc-i maóabbet
Dilindür òÀzin-i genc-i maóabbet
2009. Sözün tÀrìk-i àamda baòş ider cÀn
Nitekim ôulmet içre Àb-ı óayvÀn
2010. FirÀúumdan ki gitmişdür úarÀruñ
Nitesün nite geçer rÿzgÀruñ
2011. Sañadur cÀn ile göñlüm niyÀzı
Kimüñle sen úılursuñ èaşú -bÀzì
2012. Bini yad ile ãanup olma rencÿr
Sinüñüm gerçi senden olmışum dÿr
2013. Aña kim nisbet idersün bini sen
ÒudÀ óaúúı murÀdın virmedüm ben
2014. Arada gerçi aèdÀ itdi vesvÀs
Velì ùoúunmadı dürrüme elmÀs
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2015. Vücÿdum cevheridür baór-i èiffet
Daòı nÀ-süftedür bu dürr-i èiãmet
2016. Anuñla olmadum bir laóôa hem-dem
áam-ı mihrüñden ayru urmazam dem
2017. Görelden dìde sen ferruò-nihÀdı
Bu oldı cÀn ile göñül murÀdı
13b
2018. Ki olduúça tenüm mülkinde cÀnum
Şeref bula sinüñle ÀşyÀnum
2019. Bana çün itmedi taúdìr AllÀh
Ki vaãluñ gülşenine iledem rÀh
2020. áamuñdan ùutdı dehri dÿd-ı Àhum
Bu dirlikde binüm var mı günÀhum
2021. Kılurum àayretüñden sìnemi çÀk
RıøÀñı gözlemezsem başuma òÀk
2022. VefÀ yolında yildüm gice gündüz
Yüzüm Àyìnesine úonmadı toz
2023. GünÀhum yoàını bilür İlÀhum
Eger var ise èafv eyle günÀhum
2024. Geçürdügüm anuñla rÿzgÀrı
Bilirsün kim degildür iòtiyÀrì
2025. İşidüben giceler n’etduàuñı
Gözüñden úanlu yaşa batduàuñı
2026. Ùaşı bÀlìn ü òÀki bister itdüm
Çü od oldum yirüm òÀkister itdüm
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2027. Eger èarø olsa bu cismüm óarìri
Göreydüñ andaàı naúş-ı óaãìri
2028. Baña ùaèn itme sende yok diyü àam
Sebÿ seng üzre olmaz şìşeden kem
2029. Binüm şevúümle k’olduñ lÀubÀlì
áamuñdan ãanmaàıl göñlümi òÀlì
2030. Dem-À-dem itdügümce derd ile Àh
Neler çekdügümi bilür bir AllÀh
14a
2031. Egerçi yandurur pervÀneéi şemè
Özinüñ daòı cismin maóv ider lemè
2032. Şu kim Àh ile virür sÿzdan dÿd
Aña dil olduàından olmaya sÿd
2033. HevÀñ odında yanmışdur vücÿdum
Ki irişdi felek evcine dÿdum
2034. Daòı ey bÀà-ı èaşú içre yaraşıú
Dilüme óüsnüme maèşÿú u èÀşıú
2035. İrişdi gÿşuma k’ol pìr-i óikmet
Yaúarken senden ayru nÀr-ı óasret
2036. áamuñdan döymeyüp bu mÀ-cerÀya
FenÀdan intiúÀl itmiş beúÀya
2037. ŞerÀb-ı mevt aña çün ãuna sÀúì
Óaú itsün gevherin yirinde bÀúì
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2038. Bilürsün kim sever Óaú ãÀbirìni
İdüp ãabr eyleme Àh u enìni
2039. BelÀ vü derd ü ãabrı pìşe eyle
Bu dehrüñ gerdişin endìşe eyle
2040. Şu girye k’aña òandÀn ola aàyÀr
Anı ketm eylemekdür fièl-i muòtÀr
2041. Şu àam k’anı görüp düşmen ola şÀd
Ne òoşdur k’anı èÀúil itmeye yÀd
2042. Bu derde ãabr úıl ey yÀr-i ãÀdıú
Ola kim irgüre maúãÿda ÒÀliú
2043. Bu firúat òÀrına eyle taóammül
Ola kim bÀà-ı vuãlatdan ire gül
14b
2044. Çi görür naòlde zenbÿrveş òÀr
Ruùabdan şehd bigi gösterür bÀr
2045. Egerçi kim çeker renci ekinci
Çü vaút ire virür ol renc genci
2046. Yaluñuz úalduàuña olma dil-teng
Ki bu yüzden ùutarum ben de Àheng
2047. HevÀ yolında kim òÀr u òasum ben
Girü kendü yirümde bì-kesüm ben
2048. áam-ı èaşúuñdurur göñlüme yoldaş
Ne òoş yoldaşdur Àòsenet şÀbÀş
2049. Gözümüñ nehri cismüm perdesidür
Dil ü cÀnum hevÀ perverdesidür
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2050. Sinüñ pÀyuña gerçi òÀr urur nìş
Binüm göñlümden irür cÀna teşvìş
2051. Şu kÿhuñ k’ola saña cÀy àÀrı
Ùoludur şevúi ile dil diyÀrı
2052. İderseñ pÀyını sen rìş ey òÀr
äaúın kim irüp Àhumdan yaúar nÀr
2053. Yüzin ger idesün ey gerd-i menzil
………………………1 olma àÀfil
2054. İdüp ey bÀd-ı Àhum pÀk rÀhın
Gidergil tekyegÀhından giyÀhın
2055. Göñül mÀhına mihrüñ ÀftÀbı
Eger fer virmese virmezdi tÀbı
2056. Şu kim itmez yoluna cÀnını terk
Yiridür kim aña hem-dem ola merg
15a
2057. Aña kim virmeye mihrüñ żiyÀéı
CihÀndan bulmasun hìç rÿşenÀéì
2058. Oúıdı çünki ol mektÿbı Mecnÿn
Olup şÿrìde dökdi gözleri òÿn
2059. HevÀdan èaşú baóri eyledi cÿş
Şeàab òamrından oldı mest ü bì-hÿş
2060. Ùolanup úÀsidüñ ãolın u ãaàın
Öperdi geh elini geh ayaàın

1

2053. İkinci mısradaki noktalı yerlerin üstüne bant yapıştırılmış.
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2061. Didi n’eydem ne kÀàıd var ne òÀme
CevÀb içün ki yazam yÀre nÀme
2062. Bu emri yirine getürdi úÀãid
Úamu esbÀbını götürdi úÀãid
2063. Çü kÀàıd geldi ol şÿrìde-i dehr
áamından k’içmiş idi derd ile zehr
2064. Sirişkiyle ciger úanını ezdi
Úalem müjgÀnını úıldı vü yazdı
2065. Dili dürcinde ne itmiş idi derc
Yazarken nÀme anı eyledi òarc
2066. MurÀdınca çü oldı òatm nÀme
Virür luùf ile ol merd-i kirÀma
2067. Didi ey òÿb-rÿy-ı ferruò-aòter
MurÀduñı ÒudÀ itsün müyesser
2068. Baña cÀndan k’irürdüñ armaàanı
Bunı daòı vir ol yÀre nihÀnì
2069. Alup ol nÀmeéi merd-i yegÀne
NigÀrından yaña oldı revÀne
15b
2070. Çü cehd ile bu yolda eyledi cid
İrürdi nÀmeéi Leylìye úÀãid
2071. Elinden nÀmeéi çün aldı dil-ber
Gözi yaşından itdi nÀmeéi ter
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NÀme-i Mecnÿn Be-LeylÀ
2072. Yazılmış evvelinde gördi anı
Anuñ adın ki yoúdur aña åÀnì
2073. Ezeldür şemè-i vaódÀniyyet andan
Ebeddür lemè-i furúÀniyyet andan
2074. Ne kim var ise andandur eåerler
Viren ol seng-i òÀrÀdan güherler
2075. İder perverde baór içre yetìmi
äadefde òalú ider dürr-i èaôìmi
2076. Neéi kim fikr ide nÀdÀn u dÀnÀ
Anuñ èilminde var pinhÀn u peydÀ
2077. Maóabbet pertevinden rÿşenÀéì
Virüp rÿşen-dil ider ÀşnÀéı
2078. Pes andan ãoñra yandurup cigerler
Dimiş kendü ifrÀúından òaberler
2079. ElÀ ey cÀn-ı èÀlem ü èÀlem-i cÀn
ÇerÀà-ı meclis-i ervÀó-ı insÀn
2080. Yüzüñdür verd-i gülzÀr-ı melÀóat
Lebüñdür zübde-i kÀn-ı óalÀvet
2081. CemÀlüñ maôhar-ı nÿr-ı ÒudÀdur
Ruòuñ Àyìne-i èÀlem-nümÀdur
16a
2082. Vücÿduñ cevheridür rÿh-ı muùlaú
Muãavver nÿrdur õÀtuñ muóaúúaú
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2083. Úamer alnuñ yüzüñ gündüz çerÀàı
Lebüñ Kevåer ruòuñ Firdevs bÀàı
2084. Yazılmış lÀle vü sünbüller ile
CihÀnı rÿşen itmiş güller ile
2085. BehÀrum gülsitÀnum tÀze servüm
Binüm kebk-i òırÀmÀnum teõervüm
2086. SaèÀdet tÀcısun düşmen serinde
Gühersün lìk àayruñ efserinde
2087. Vücÿduñ gencdür óıfz itmiş aàyÀr
Elinde dÿstuñ úalmışdurur òÀr
2088. Bini şevúüñde hecrüñ eyledi mest
Kimüñ boynına urursun èaceb dest
2089. Ben aldum aşúuñuñ varın virüp dil
Sinüñ göñlüñ kimüñ mihrine mÀyil
2090. İşigüñ òÀkidür cismüm türÀbı
Ki sìrÀb ider ruòsÀruñ Àbı
2091. Göñül úudsinde ey nÿr-ı ilÀhum
CemÀlüñ kaèbesidür secdegÀhum
2092. äafÀ gencini óüsnüñdür müfettió
Dil-i àamgìne laèlüñdür müferrió
2093. Yile virme bini úapuñda òÀküm
NevÀziş úıl àarìb-i derdnÀküm
2094. Egerçi kim úapuñdan düşmişüm dÿr
áam-ı èaşúuñlayum èÀlemde meşhÿr
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16b
2095. Virem derd-i dilümden çün dem-i serd
HevÀ maàzına andan irişür gerd
2096. Sözüñ ben bì-dil ile pìç-der-pìç
Çü hìç oldum her işüm hìç-der-hìç
2097. Urursun zaòm girü raómet idersün
Çü raómuñ var zaòm urup n’edersün
2098. Varup aàyÀra itdün rÿzımı şeb
Şebüm rÿza ire mi ey şeker-leb
2099. Nice umsun göñül ol bÀàdan bÀr
Kim anuñ bÀàbÀnı ola aàyÀr
2100. Dil-i bì-dÀda bir dem itmedüñ dÀd
Alursun cÀnum itmezsün bini yÀd
2101. Dilüñdür saòt sözüñdür velì nerm
Ben od oldum sinüñ göñlün degil germ
2102. äıyup èahdüñi ey mÀh-ı dil-fürÿz
Enìs idindüñ aàyÀrı şeb ü rÿz
2103. Baña sırr ile idüp çÀre-sÀzì
Úılursun anuñ ile èaşú-bÀzì
2104. Var ise baña mihrüñ şevú úanı
Eger yoà ise dilde èaşú-ı fÀnì
2105. Ben ü sen olalı maèşÿú u èÀşıú
Baña bir fièlüñ olmadı muvÀfıú
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2106. FerÀàÀt gösterürsün bì-dilüñden
Kime idem èaceb feryÀd elüñden
2107. Bu èÀlemde çü bildüm özümi ben
Sinüñ yüzüne açdum gözümi ben
17a
2108. áam-ı èaşúuñ ki göñlüm óÀãılıdur
Tenüm mülkinde cÀnum menzilidür
2109. Dügün-i şevúle baàlandı mizÀcı
Ki sensün derdi anuñ hem èilÀcı
2110. Lebüñ şehdine ger ire megesden
Tenüm şevú ile ditrer ol hevesden
2111. Anuñçün mÿr bigi seyr iderüm
Ki şehdüñden meges şerrin giderem
2112. ZebÀn-ı òÀmeden olup şeker-rìz
BeşÀret yüzin açmışsun dil-Àvìz
2113. Degil baña beşÀret añadur kim
Sinüñ bigi nigÀra ola óÀkim
2114. SaèÀdet ol sere urmışdur efser
K’ola bÀlìnde sinüñ ile hem-ser
2115. ÇerÀàuñdan eger cÀnumdurur dÿr
ÒudÀ pervÀneñi úılmaya bì-nÿr
2116. Úo yaúsun bini bu nÀr-ı melÀmet
Sen ol İbn-i SelÀm ile selÀmet
2117. áam ile bülbül olmışdur nefes-gìr
NevÀle bÀàdadur zÀàa encìr
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2118. K’aña ger oldısa vaãluñ nevÀle
Şükür kim baña àamuñdur óavÀle
2119. Ol olsun vaãluñ ile şÀd u òurrem
Bini hecr ile yaúsun Àteş-i àam
2120. Gözümden ben dökeyin Àb u Àõer
CemÀlüñ bÀàı virsün òaãıma ber
17b
2121. İrürdi çün bu rÿza rÿzgÀrum
Daòı bir yüzden iderüm şümÀrum
2122. Umarum yaènì kim ol laèl-i gül-reng
Çıúa ùaşra ki çekdi zaómet-i seng
2123. Úamer kim èÀleme andandurur nÿr
Ola kim Óaú ide åuèbÀndan dÿr
2124. Gide zenbÿr úala şehd bÀúì
Ola meh òÀlì ùura mihr bÀúì
2125. Ala òÀlì görüp ãaónını bÀàuñ
Yirini bülbül-i şÿrìde zÀàuñ
2126. Úala ãÀfì gide Àyìneden jeng
Daòı itmeye gence mÀr Àheng
2127. Ye niçün itmeyem şÀm u seher Àh
Ki óÀlümden binüm olmaduñ ÀgÀh
2128. Çü idüp ùurreden nÀfe-güşÀéì
Çözesün èaúd-i zülf-i èıùrsÀéı
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2129. Nesìm-i ãubó ile bÿyından anuñ
Baña gönder ki rÿóıdur revÀnuñ
2130. Lebüñ şevúiyle göñlüm tÀb içinde
Diler bÿse velìkin òˇÀb içinde
2131. HevÀñ ile ireli başuma tÀb
DirìġÀ kim òayÀl oldı baña òˇÀb
2132. MübÀrek demdürür ol vaút-i pìrÿz
K’ire şÿrìdeye yÀr-i dil-fürÿz
2133. Ruòı bÀàıyla laèlinden pey-À-pey
Gehì şeftÀlÿ vire geh vire mey
18a
2134. Nesìm-i sünbülinden aldurup hÿş
Úıla cÀn bigi şevú ile der-Àgÿş
2135. Gehì ide zenaòdan sìbsÀyı
Lebinden geh ala cÀnum şifÀyı
2136. Ùutup bir elde cÀm-ı cÀn-fezÀsın
Ala bir ele zülf-i èıùrsÀsın
2137. Velìkin yol bulan rÀz-ı nihÀna
Bu óÀlet aña olmışdur fesÀne
2138. Úapuñdan hecr ile gerçi ki dÿrum
Sinüñ óüsnüñçün özümden àayÿrum
2139. Óużÿruñda ki olam şÀm seher ben
Saña reşkümden itmezem naôar ben
2140. Ùamaè pÀyına dil urmuşdurur bend
Olupdur vaãfuñuñ gÿşına òursend
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2141. Çü rÿòum buldı şevúüñden ãafÀéı
Giderdi nefs aradan iútiżÀéı
2142. áam-ı èaşúuñla ki oldı şümÀrum
Binüm yoú ãÿret-i ôÀhirde kÀrum
2143. Şerìk-i yÀr èaşú içindedür şirk
HevÀ Àbında ol olmışdurur çirk
2144. Virür çün göñlüme mihrüñ tesellì
CemÀlüñ n’ola itmezse tecellì
2145. Binüm èaşúuñ àamıdur çÀre-sÀzum
Cigerde zaòm-ı àamzeñ dil-nevÀzum
2146. Egerçi kim bu zaòma merhemüm yoú
Çü sen ãaà olasun daòı àamum yoú
18b
2147. FirÀúuñdan dilüm ki ola rencÿr
Óaú itsün vaãl ile göñlüñi mesrÿr
2148. Binüm ger ola idbÀrum nihÀnì
Sinün iúbÀlüñ olsun cÀvidÀnì
VefÀt-ı MÀder-i Mecnÿn
2149. Zer-i maènÀyı ùutup zer-ger-i óÀl
Bu resme itdi nÀr-ı èaşú ile fÀl
2150. Dil-i Mecnÿn ki olmışdı remìde
Aña hem-óÀl idi bir kÀr-dìde
2151. Çeküpdi nìk ü bed ol òÿb-Àyìn
Görüpdi çÀşnì-i telò ü şìrìn
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2152. Hüner ehli idi dünyÀsı maèmÿr
Selìm-i èÁmirì dimekle meşhÿr
2153. Dili zaòmına ura diyü merhem
Yir idi dÀyim ol Mecnÿnçün àam
2154. ÙaèÀm ile gelüp ol nìk-nÀma
Getürürdi aña geh gÀh cÀme
2155. Úadìmì èÀdet üzre bir gün ol pìr
áarìbin görmege itmişdi tedbìr
2156. Yüriyüp geşt iderdi deşt ü ùaàı
Aradı gözleyürek ãol u ãaàı
2157. Yaluñuz buldı anı kÿh içinde
áarìú olmış yem-i endÿh içinde
2158. İdüp vaóşetle rÀh-ı òalúı beste
Bir iki vaóşéile ol dil-şikeste
19a
2159. Oturup óasret içre úalmış idi
FerÀàat èÀlemini bulmış idi
2160. SibÀèı görüp ol pìr-i kirÀmì
Iraúdan virdi Mecnÿna selÀmı
2161. SelÀmuñ gÿş idüp Mecnÿn-ı bì-dil
Çü gördi anı oldı aña mÀyil
2162. Pes idüp daèvet ol pìri getürdi
Yanına aldı bir yirde oturdı
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2163. Çü anuñ daèvetinden buldı raàbet
Birez maènÀ yüzinden itdi ãoóbet
2164. Selìme irdi çün bu òˇÀn-ı şevúì
Dilinde ôÀhir oldı èaşú õevúi
2165. Girü resmince ol merd-i kirÀma
ÙaèÀm ile getürmiş idi cÀme
2166. Çıúarup hegbesinden armaàanı
Öñinde úodı yüz èöõr ile anı
2167. Ki úıl bu cÀmeéi cismüñe perde
Vücÿduñ verdi olmasun naôarda
2168. Didi çün sırr-ı cÀn ola hüveydÀ
Ùutar peydÀ vücÿdı derd-i şeydÀ
2169. İreli èaşúdan göñlüme vesvÀs
Tenüm olmışdur Àteş cÀme kerbÀs
2170. Anuñçün cÀmeden cismümdürür dÿr
Ki kerbÀs ile olmaz nÀr mestÿr
2171. Neéi kim giymişüm ç’idem neôÀre
Úılurum şevú-i dilden pÀre pÀre
19b
2172. Bu sözlerden Selìmüñ yandı cÀnı
Öküş cehd eyledi giydürdi anı
2173. Pes andan ãoñra çerb idüp kelÀmı
Getürdi öñüne şìrìn ùa Àmı
2174. Niçe kim saèy idüp gösterdi nÀle
Yimedi ol yimekden bir nevÀle
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2175. áam-ı dil-ber olalı göñline zÀd
Yimekden cÀnı olmış idi ÀzÀd
2176. Selìm aña didi kim ey ciger-sÿz
Ye ne yirsün nedür işüñ şeb ü rÿz
2177. ÙaèÀma meyl ider insÀn dÀyim
K’anuñladur beden bünyÀdı úÀyim
2178. Yimekdendür óayÀtı òÀãã u èÀmmuñ
ÓayÀtuñ var pes nedür taèÀmuñ
2179. Didi kim ey Selìm-i pìr-i óikmet
SelÀmuñ cÀna tevúìè-i selÀmet
2180. Tenüm èaşú ile k’olmışdur fesürde
áıdÀ óÀcet degil nefs oldı mürde
2181. Düşelden göñlüme dil-ber hevÀsı
Nesìm-i ãubódur rÿóuñ àıdÀsı
2182. Ne yil kim ire kÿy-ı dil-rübÀdan
Dil ü cÀnuma úÿt olur hevÀdan
2183. Olalıdan dilüm bÀd u yirüm òÀk
HevÀdur Àb u rÿzum eyle idrÀk
2184. Úaçan kim iútiżÀ idem nevÀle
Ki ola cismüme açlıú óavÀle
20a
2185. Şecerden ãamà dirüp virürüm zÀd
VeyÀ kökin giyÀhuñ iderüm zÀd
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2186. HevÀ odı ki baàrum itdi biryÀn
Boàazdan geçmez oldı aşaàa nÀn
2187. Getürdügüñ alurum gerçi ey yÀr
Yimez isem ùaèÀmı yiyici var
2188. Dökerüm yir anı åaèleb ü şìr
Olaruñ yidiginden olurum sìr
2189. Çü maèlÿm oldı pìre k’ol hünermend
Úoyup nÀnı giyÀha oldı òursend
2190. Diline nÿr-ı èaşú idüp tecellì
CevÀb-ı nerm ile itdi tesellì
2191. Didi çün òalú meyl itdi ùaèÀma
Düşürdi úamu cÀn muràını dÀma
2192. Şuña k’ola óavÀle meyl-i dÀne
İder her dem aña renc-i zemÀne
2193. Sinüñ bigi àıdÀ iden giyÀhı
Odur cÀn kişverinüñ pÀdşÀhı
2194. Bu sözden dilde Mecnÿnuñ neşÀùı
Belürüp pìre itdi inbiãÀùı
2195. HevÀdan meyl idüp aóbÀba cÀnı
Úamu yÀrÀndan ãordı nişÀnı
2196. Pes andan ol perìşÀn-óÀl cemmÀş
Atasın añdı dökdi gözleri yaş
2197. Çıúup dilden duòÀn-ı Àteş-i àam
SuéÀl itdi didi pìre ki ey èam
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20b
2198. Çün ol murà-ı àarìbüñ ãındı bÀli
Neye irdi işi ne oldı óÀli
2199. Bu óÀlet içre ki Àşüfte-kÀrum
Úatında rÿ-siyÀh u şerm-sÀrum
2200. Çi ger itdüm àam-ı yÀr ile peyvend
Velì dìdÀrınayum Àrzÿmend
2201. Selìmüñ özi göyinüp aña òaylì
Çü bildi mÀderine var meyli
2202. Úomadı ayru oda gevherini
Varup irürdi aña mÀderini
2203.

Çün irdi mÀderi gözden döküp òÿn
Görür oàlınuñ aóvÀlin diger-gÿn

2204. Aúıdup gözlerinden Àb rÿya
Ùutup başını urdı şÀne mÿya
2205. Yüzine urdı yüzin öpdi gözin
Dönüp söyletdi gÿş itmege sözin
2206. Yeñiyle sildi yüzinden àubÀrı
Ayaàından eliyle çekdi òÀrı
2207. Ne ise iútiøÀé-ı mihr-bÀnì
Telaùùuf birle itdi aña anı
2208. Didi oàlum nedür bu terk-i tÀzì
Bu bÀzìdür degildür èaşú-bÀzì
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2209. Ecel tìàıyla uzatmışdurur dest
Niceye dek yürürsün vÀlih ü mest
2210. Atan gitdi àamuñdan óasret ile
Anan daòı gider uş miónet ile
………………………………1
89a
2211. Çü bu yeés odına baàrı göyindi
Úan aàladı vidÀè itdi vü döndi
2212. èAnÀ vü óasret ile ol şikeste
İrişüp meskenine oldı òaste
2213. Bir iki gün ki yanar tende cÀnı
FirÀú ile revÀn oldı revÀnı
2214. CihÀnuñ budurur her rÿz rÀyı
Ki hergiz itmeye mihr ü vefÀyı
2215. Bu bir peymÀn-şikendür adıdur dehr
Sürÿrı óüzn ü tiryÀúındadur zehr
2216. Çü ehline vefÀsı yoú cihÀnuñ
äanasun ÀşnÀsı yoú cihÀnuñ
2217. Niçe kim devri var leyl ü nehÀruñ
Ekincilikdür işi rÿzgÀruñ
2218. İder her gice rÿşen bir çerÀàı
Urur nÀrıyla cÀna günde dÀàı

1

Hikâyenin akışı doğrultusunda 20b numaralı sayfanın devamında 89a numaralı sayfanın gelmesi
gerekiyor; ancak bu iki sayfalar arasında da eksik varak ya da varaklar söz konusudur. Şâhidî’nin
eserinde, Kadîmî’de 2210-2211 arasına denk gelen kısımlarda annesinin Mecnûn’a nasihatleri ve
Mecnûn’un ona vermiş olduğu cevap vardır.
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2219. Seóer çün şeh-süvÀr-ı mihr-i raòşÀn
Felek meydÀnı içre urdı cevlÀn
2220. Elinde oynadup çevgÀn-ı zerrìn
Úapar seyyÀrelerden gÿy-ı sìmiñ
2221. Ùulÿè itdi ufuúdan şemè-i òÀver
CemÀlinden cihÀn oldı münevver
2222. Ùutuşup óasret ile nÀra Mecnÿn
Yürürdi derd ile ÀvÀre Mecnÿn
2223. Sipihre Àhı irürmiş idi rÀh
Degildi mÀderi mevtinden ÀgÀh
89b
2224. Selìm-i èÁmirì ol pìr-i giryÀn
Dil-i Mecnÿnçün olmışdı nÀlÀn
2225. Yine görmege geldi geçmeden mÀh
Ki bulmış idi mihri göñline rÀh
2226. Getürmiş idi ol merd-i kirÀmì
áarìbine libÀs ile ùaèÀmı
2227. áam-ı yÀr ile úalmış idi bì-dÀd
Çü pìri gördi úıldı mÀderi yÀd
2228. Didi òÀli aña kim sen beúÀ ol
èAdem mülkine döndürdi likÀ ol
2229. Ùaàıtdı raòtını dÀr-ı fenÀdan
Sinüñ derdüñle cÀn virdi èanÀdan
2230. Bu óÀletden çü ÀgÀh oldı Mecnÿn
Dirìà ü Àh ile aúıtdı Ceyóÿn
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2231. İder peyk-i seóerde nÀy-ı nÀle
FiàÀn u Àh ile úıldı èalÀle
2232. Pederle mÀderinüñ ol hevÀ-zÀd
MezÀrı üzre varup úıldı feryÀd
2233. áam-ı yÀr ile ol olup dil-fürÿz
Ururdı ol ikinüñ úabrine yüz
2234. Sürerdi gÀh buña geh aña rÿy
Sirişkinden revÀn olmış idi cÿy
2235. Òurÿşını çü yÀrÀn eyledi gÿş
Anuñ sÿzından irdi anlara cÿş
2236. Gelüp ol úavmüñ anda úamu varı
TemÀşÀ itdiler ol dil-figÀrı
90a
2237. Olup bì-hÿş úalmış idi óayrÀn
Aúardı gözlerinden yaş ile úan
2238. İşi zÀr u nizÀr olmışdı cismi
Bozulmaàa yaúın idi ùılısmı
2239. Gelüp èaúla açıla diyü òˇÀbı
Yüzine dökdiler gözden gül-Àbı
2240. HevÀ òˇÀbından olur bigi bìdÀr
Çün oldı mestlikden mest hÿşyÀr
2241. Dürÿd idüp úamu ehl-i úabìle
Oturdılar birez anuñla bile
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2242. Naãìóat virüp aña itdiler cehd
Vaùandan yañaya varup k’ola èahd
2243. Bularuñ pendini çün eyledi gÿş
Derÿnı èaşú-ı yÀrinden idüp cÿş
2244. Bir Àh itdi vü ùutdı rÀh-ı kÿhı
Götürdi raòt terk itdi gürÿhı
2245. Mey-i èaşú ile olup mest ü şeydÀ
Yürürdi vÀdì vü úÿh içre tenhÀ
2246. FenÀya kim ùutupdı berúveş rÀh
CihÀndan úılmış idi dest-i kÿtÀh
Ender-Keşìden-i BÀr-ı èAşú-i Mecnÿn-ı Bì-Dil Si SÀl ve AóvÀl-i ß DerèAşú
2247. FeøÀé-ı èÀlem-i èaşú içre dÀnÀ
Nücÿmuñ devri teéåìrinde bìnÀ
2248. Rümÿz-ı àayb u sırr-ı cÀna vÀúıf
MuvÀfıú óÀle gerç’oldı muòÀlif
90b
2249. TemÀşÀgÀh-ı ãaórÀ-yı maèÀnì
áıdÀsı vÀridÀt-ı ÀsmÀnì
2250. Sözi zìnetde gÿyÀ sikke-i zer
áazelde luùf-ı naômı lüélü-yi ter
2251. Bilür her kişi kim ide tefekkür
Delü naôm idemez bu resm ile dür
2252. Olup ser-mest virmiş bÀde dehri
Bir olmış aña dehrüñ úand u zehri
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2253. Ecel mekrinden olmış cÀnı ÀgÀh
Virüp varını dutmış tÿşe-i rÀh
2254. Feraó bulup hevÀ-perverdesinden
Çıúarmış başı àaflet perdesinden
2255. Egerçi dirligi olmışdı düşvÀr
Velì merg ile ÀsÀn oldı bÀzÀr
2256. FenÀya şol kişi k’olmaya mÀyil
FenÀ irdükde olur kÀr-ı müşkil
2257. Bu dÀrı her ki ùutdı mihr ile berk
Sefer itdükde ki düşvÀr olur terk
2258. Olup ser-bÀz àam bezminde Mecnÿn
Özini mekr ile úılmadı meftÿn
2259. Refìúe olmadı bu yolda meşàÿl
HevÀ bendin giderdi rıfú ile ol
2260. K’anı ãayyÀd-ı cÀn itdükde pÀ-mÀl
Çü diye cÀnuñı vir diye kim al
2261. HevÀdan fülk-i èömri bÀd-bÀnı
Derilmeden ãuy’atdı raòt-ı cÀnı
91a
2262. Yir idi dehr zehrinden nevÀle
Bu meyden nÿş úılmadı piyÀle
2263. CemÀl-i LeylÀéı itdi behÀne
CihÀnuñ varını atdı yabana
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2264. Øaèìf olmış idi gerçi maraødan
Degildi ol maraø óÀli àaraødan
2265. MiyÀnında olup muókem niyÀmı
NiyÀmında idi şemşìr-i kÀmı
2266. Anuñçün vaãl-ı yÀri itmedi yÀd
K’ola göñlinde úaãr-ı èaşú bünyÀd
2267. HevÀdan k’oldı Mecnÿna óavÀle
SuéÀl itdüm didüm bir ehl-i óÀle
2268. MurÀdı aña çün olmış idi úısmet
Arada bunca óüzne neydi óikmet
2269. Óuãÿl-i kÀm çün olurdı der-óÀl
Yüridi nÀ-murÀd olınca sì sÀl
2270. Didi bir kÀmçün ol lÀubÀlì
NeşÀù itmekden itdi cismi òÀlì
2271. İdüp ol kÀm-ı dil şevúini yÀd ol
Anı sì sÀl idindi murÀd ol
2272. Dem-i evvelde ger olaydı óÀãıl
Açılmazdı aña bu rÀz-ı müşkil
2273. Aña óall olmaz idi nükte-i èaşú
Anı óall itmez idi pÿte-i èaşú
2274. İki èÀlem göñüle olmaya kÀm
Raóìú-i èaşúdan ger ire bir cÀm
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91b
AóvÀl-i Mecnÿn BÀ-Seg
2275. Meger bir gün ki tÀbı ÀftÀbuñ
Yirini od úılmış idi türÀbuñ
2276. Yanardı mihr tÀbından felekler
Düşerdi sÀye-i èarşa melekler
2277. ØiyÀdan itmiş idi Àteşìn tÀb
Nücÿmı pÿte-i çerò içre sìm-Àb
2278. SemÀ tennÿruñ germ itdi òurşìd
Olupdı puòte úurã-ı nÀn-ı nÀhìd
2279. O tennÿr içre olup surò òarçeng
Deminden od olmış idi dil-i seng
2280. CihÀnı yandurup tÀb-ı temmÿzì
ÓarÀret ùutmış idi nìm-rÿzı
2281. Güneş nÿrından idüp ceõbe-i tÀb
HevÀya münúalib olmış idi Àb
2282. Úarara yanmış idi kÿh u hÀmÿn
Olupdı òuşk nehr-i Nìl ü Ceyóÿn
2283. Şuèaè-ı mihr olup Àteş-efrÿz
NebÀtı yirde úılmışdı ciger-sÿz
2284. Ùuyÿra cÀy olupdı sÀye-i şÀò
Vuóÿşa mesken olmış idi sÿrÀò
2285. Olup dil-teşne ebir cÿy-bÀra
Zemìn itmişdi baàrın pÀre pÀre
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2286. SerÀb idi feøÀ-yı deşt ü vÀdì
BuòÀra àarú idi dehrüñ sevÀdı
92a
2287. Virüpdi tÀb arøa çerò-i gerdÀn
Úabarurdı ki pÀy-ı reh neberdÀn
2288. ÓarÀretden hevÀ k’olmışdı nÀ-òoş
Yaturdı sÀyede her kişi òÀmÿş
2289. Gezüp Mecnÿn deşt ü kÿh u vÀdì
İderdi seyr varup her sevÀdı
2290. Ten-i òÀkini tÀb itmiş idi óarú
Úalupdı Àb u Àteş içre çün berú
2291. Dü-tÀ olmışdı úaddi dest-i àamdan
SiyÀh olmışdı òaddi tÀb-ı demden
2292. İreydi gÿşına ger bÀng-ı rÿdı
Ye işideydi bu yüzden sürÿdı
2293. Girerdi raúãa ol cismi füsürde
Olurdı gÀh zinde gÀh mürde
2294. Çü başına geleydi õerre-i hÿş
İderdi óÀleti cümle ferÀmÿş
2295. Bu vaãf ilen gezerken rÀh bì-rÀh
Úabìle úurbına irişdi nÀ-gÀh
2296. Gözinden aúıdup òÿn-ı ciger ol
Ùolanurdı özinden bì-òaber ol
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2297. Yürürken derd ile óayrÀn u medhÿş
Olur ol yirde çeşmi bir sege ùuş
2298. Ki urmış tìr-i nÀnuñ aña yare
NizÀr olmış teni düşmiş kenÀra
2299. Teni òÀriş urur pÀyı òırÀşì
Yimiş pehlÿsı zaòmından tırÀşì
92b
2300. Bükilmiş bili olmış úÀmeti çeng
Urup zaòma ùutar zìr ile Àheng
2301. Ciger-teşne bulımaz derde çÀre
Kaşınmakdan derisi pÀre pÀre
2302. Nefes urmaúdan açılmış dehÀnı
äırıtmış dişi uzanmış zebÀnı
2303. CerÀóatden olup şÿrìde óÀli
Meges úapmaàa úalmamış mecÀli
2304. Gidüp ãulóı bozılmış Àlet-i ceng
Ne òışma vü ne èafva ider Àheng
2305. Yimiş bì-dÀd dehrüñ nìşini ol
Diliéiyle yur idi dişini ol
2306. Yalardı geh elin ü geh ayaàın
Megesler almış idi ãol u saàın
2307. Bu óÀletde çü gördi anı Mecnÿn
Yanına vardı dökdi dìdeden òÿn
2308. KinÀr itdi anı ol miónet-Àyìn
Úolın boynına úıldı ùavú-ı zerrìn
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2309. Döküp raóm ile gözden cÿy-bÀrı
Teninden rıfú ile sildi àubÀrı
2310. Döşedi aña idüp cübbesin çÀk
Yeñiéiyle serini eyledi pÀk
2311. Geh oldı şefúat ile aña dÀye
Eliyle úıldı geh üstine sÀye
2312. Geh öpüp yüzine urdı gözini
Ùutup geh pÀyına sürdi yüzini
93a
2313. Yumaàa cismini çeşm-i zücÀcı
Dökerdi eşk-i baórinden ücÀcı
2314. Úaşıyup nerm ile arúasın anuñ
Didi ey serveri bu nÀ-tüvÀnuñ
2315. Gilüñ Àb-ı vefÀéiyle sirişte
Ùılısmuñ naúşı mihr ile nebeşte
2316. Sen olduàuñ yir olur cÀy-ı meémen
èAses her kÿyda maèzÿl senden
2317. Sinüñ óıfôuñla varamaz nihÀnì
Ki sen bìdÀr idersün pÀsbÀnı
2318. Yigitlikde sinüñ ser-keşligüñden
Ùutamazdı yir üzre şìr mesken
2319. ŞikÀr isteyü seyr itseñ beyÀbÀn
Peleng ile alurduñ birden cÀn
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2320. VefÀ kehfine ùoàrı rÀh iletdüñ
Uyup AãóÀb-ı Kehfe anda yatduñ
2321. Çün olduñ ãıdú ile aãóÀba tÀbiè
Gehì rÀbiè dinildüñ gehì sÀbiè
2322. Dilüñde şevúden var idi mÀye
Ki ãaldı şÀò-ı úurbet saña sÀye
2323. VelÀyet sırrına çün irdi rÀyuñ
Bezendi bÀà-ı Firdevs içre cÀyuñ
2324. äalardı gerdenüñe zülf-i zencìr
Óarìf-i şÀh idüñ itdükde naòcìr
2325. Uzadup ùÀú-ı zerrìn ile gerden
Güõerde tìzdüñ bÀd-ı seóerden
93b
2326. Çü èilm-i saydı taèlìm itdi eyyÀm
Muèallim diyü virildi saña nÀm
2327. PenÀh iderdi sini gÿsfendÀn
Úaparduñ gürglerden müzd-i dendÀn
2328. Bu gün kim úalmayup tÀb u tüvÀnuñ
Hünerlerden berì olmış revÀnuñ
2329. Dilüñi pìrlik efgÀr úılmış
Tenüñ süst eylemiş bì-kÀr úılmış
2330. Sini ger òalú görür òˇÀr u bìmÀr
Binüm úatumda ulu èizzzetüñ var
2331. Sinüñ õÀtuñı ger seg úıldı devrÀn
Binüm seg saña sensün baña sulùÀn
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2332. Úanı zencìr ki idüp saña yÀrì
Çekem zencìre bükülüp nizÀrì
2333. İdüp yaènì sinüñ mihrüñle peyvend
Óuøÿruñda uram bÀrì dem-i çend
2334. GüõergÀhuñ k’olupdur südde-i yÀr
SezÀdur k’idesün yüzümde reftÀr
2335. äıàadı enseñi çün ol kef-i pÀk
HezÀrÀn òayf kim bister ola òÀk
2336. Gözüñ k’ol yüzden olmışdur münevver
Ne óÀlet geldi kim düşdi mükedder
2337. áubÀruñ kim tenüñde òÀk-i pÀdur
Çekeyin çeşmüme kim tÿtiyÀdur
2338. İkimüzde şeb oldı rÿz-ı hestì
Ki bulduú êarb-ı hecr ile şikestì
94a
2339. Saña zaòm urdı gerçi tìr-i nÀnuñ
äıdı derdi bini ol mihrbÀnuñ
2340. Dilüm yoúdur ki döküp gözden Àbı
Saña òˇÀn olmaàa idem kebÀbı
2341. Tenüm vardur uçurmış murà-ı cÀnı
Öñüñe atmışum uş üstüòˇÀnı
2342. Olursa üstüòˇÀn ile øiyÀfet
NevÀle úıl bini sen görme Àfet
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2343. Girü çün seyr idesün kÿy-ı yÀri
Yüzüñ sür benden işiginde bÀrì
2344. Ciger virdükçe saña ol perì-zÀd
Ciger-òˇÀrı anda eylegil yÀd
2345. İdüp òÀr u òasına iótirÀmı
İrürgil bu àarìbinden selÀmı
2346. Ne yirde kim urasun pÀy-ı rÿşen
Binüm aàzumdan aña bÿse vir sen
2347. Çün olasun anuñ zencìrine dÿş
Bu bì-dil-gerdenin itme ferÀmÿş
2348. Eger bir gün o òurşìd-i úamer-çihr
El ura gerdenüñe gösterüp mihr
2349. HevÀ odı k’olupdur ÀşyÀnum
Diyesün yanduàın derd ile cÀnum
2350. Çü gÿş itdüñ bu yüzden sÀzumı sen
Dilümden söyleyesün rÀzumı sen
2351. áamuñ ben bì-dilün anda yayasun
Aña sÿz-ı derÿnumdan diyesün
94b
2352. Ki ey Àhÿ-yı çeşm-i nÀvek-endÀz
Òadengüñ şìr-gìr ü kìne-perdÀz
2353. Úaşuñ yÀsıyla rÿó-ı Àdemì-zÀd
Yedi àamzeñ oúından zaòm-ı ãayyÀd
2354. Şu dil kim ãayduñı úılmışdurur kÀm
Geçüpdür gerdenine óalúa-ı dÀm
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2355. Sen Àhÿya şu kim oldı kemÀn-gìr
Urur şìr ise daòı kendüye tìr
2356. Gözüñ sióri ile zülfüñdürür dÀr
Dil-i èÀlem destinden oldı bìmÀr
2357. Bu Àhÿ çeşm kim yoúdur naôìri
HevÀ ãaórÀsınuñdur şìr-gìri
2358. Òadeng-i àamzeñ urur şìre yare
Döyemez şìr ol merdüm-şikÀra
2359. Bini úo kim itüñ bigi nihÀnì
Olayın işigüñüñ pÀs-bÀnı
2360. Gözümüñ yaşını idüp óavÀle
Úılam ben daòı itüñ bigi nÀle
2361. Bunuñ birle kim olam derd ile zÀr
Saña bu zÀrlıàumdan ne ÀzÀr
2362. Óuøÿruñda çü yoú bu teşneye Àb
Iraúdan úıl naôarla bÀrì sìr-Àb
2363. Çi ger lÀyıú degildür bu fütÀde
Kim ola óalúa-ı zülfüñ úılÀde
2364. Úomazsuñ işigüñden reh-güõÀrı
İhÀnetle úapuñdan sürme bÀrì
95a
2365. Bu yüzden gösterüp dìvÀnelıúlar
İderdi mest olup dìvÀnelıúlar
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2366. Yaúardı Àteş-i èaşú ile cÀnı
Er ü èavret üşüp1 gözlerdi Àbı
2367. TemÀşÀ eyleyüp ol òalú yeksÀn
Bunuñ óÀline úalmışlardı óayrÀn
2368. İderdi ùanz ile nÀdÀn òande
FiàÀnı od ururdı derdmende
2369. Şu kim bilürdi sırr-ı èaşú-ı cÀnı
Dökerdi raóm idüp eşk-i revÀnı
2370. Anuñ kim sìnesinde olmaya dÀà
Çü göre dÀàını àayrüñ ãanur lÀà
2371. O sìne k’anda yoúdur èaşúdan derd
Olur ol berf ile yaòdan daòı serd
2372. Ki olmaz giryeden sengìn dili nerm
CihÀnı yaúsa Àh itmez anı germ
2373. Dilin àarìbüñ ol kim göre nÀ-òoş
Oda yansun eger itmez ise cÿş
2374. O dilden yegdürür seng-i gil-Àlÿd
Ki èaşúuñ sÿzişinden virmeye dÿd
2375. Meåeldür bu dinilür her ùarafda
Ki puòte òÀmdan yegdür şerefde
2376. O sÿz ile ki Mecnÿn Àteş-efrÿz
İderdi derd ile Àh-ı ciger-sÿz

1

2366. üşüp: -------

338

2377. Seg ile söyler iken ol fesÀne
SuéÀl itdi biri bu nÀ-tüvÀna
95b
2378. Didi ey dÿr olan Àfiyetinden
Bu ite bunca èizzet ne cihetden
2379. Kimüñdür bu seg ü bu derd kimden
Bu eşk-i germ ü Àh-ı serd kimden
2380. Kimüñçün bÀà-ı óasretde sitemden
İçersün òÿn-ı dil sÀúì-i àamdan
2381. İdersüñ bu sege biñ türlü güftÀr
MurÀduñdan sinüñ olmaz òaber-dÀr
2382. CevÀbında didi Mecnÿn-ı bì-dÀd
Ki ey göñli dilüm derdinden ÀzÀd
2383. Bini ãanma bu yolda seg-perestüm
Seg-i bì-úadr ü òˇÀr u dil-şikestüm
2384. Anı kim öldüre àam olmaya kem
Seg andan yeg ki yaúmaz Àteş-i àam
2385. Yüz urup ger idersem pÀyını bÿs
Degil yüzden yirüm pÀyında efsÿs
2386. İdüp cÀn u göñül varını teslìm
Anuñçün eylerüm ben buña taèôìm
2387. Ki görmişüm gözümle bir seóer bu
İderdi kÿy-ı Leylìden güõer bu
2388. Çü gördüm kÿy-ı dil-berde bunı ben
HevÀsı göñlüm içre dutdı mesken
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2389. Baña kim ol perì maóbÿb-ı dildür
Úamu andan gelen maùlÿb-ı dildür
2390. Olalı èaşú göñlümüñ emìri
Seg-i kÿyınuñ olmışum esìri
96a
2391. Çü behre oldı baña yÀrden òÀr
Binüm gül úoúusıyla ne işüm var
2392. İdüp şÿrìde anı şÿr baòtı
Birez kim nÀle úıldı dürdi raòtı
2393. Öziyle söyleyü dürlü fesÀne
Gözi yaşın döküp oldı revÀne
2394. Düşüp ãaórÀya ururdı nefìri
İderdi baòtéiyle dÀrugìri
AóvÀl-i Zeyd BÀ-Zeyneb
2395. ElÀ ey èandelìb-i gülşen-i rÀz
RiyÀø-ı èaşúda murà-i òoş-ÀvÀz
2396. Uralı mihr meh ruòsÀrdan dem
NevÀñ ile ùoludur rÿy-ı èÀlem
2397. Hevesdür naàmeñe ervÀó-ı èuşşÀú
áanìdür àunneñ ile rÿy-ı ÀfÀú
2398. Sözüñ luùfı çü rÿó oldı revÀna
HevÀ bezminde dem ur èÀşıúÀne
2399. Yine bir naàmede göster aàÀnì
Ki derd ehlinüñ oldur armaàanı
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2400. NevÀ-yı òÿb u dil-sÿz u ùarab-sÀz
Virüp cÀn perdesinden söyledüñ rÀz
2401. Ki feyø ola dile nÿr-ı maèÀrif
Bilüp ol rÀzı èibret ala èÀrif
2402. MeşÀmın úıla bÿy-ı èaşú ile pür
Gözinüñ óoúúasından neår ide dür
96b
2403. Göñülden keşf ide èaşúuñ künÿzın
Gözüñden keşf ide sırr-ı rümÿzın
2404. Dil ü cÀna virelden úuvvet ü úÿt
Çü reşk ider sözüñ dürrine yÀúÿt
2405. Òaber vir cÀna èaşúuñ güllerinden
Dem ur ol gülşenüñ bülbüllerinden
2406. Olup ol güllerüñ şevúi óavÀle
Ki bülbüller ne resme úıldı nÀle
2407. O nÀle sırrını dilden èiyÀn it
áam-ı aóvÀl-i èÀşıúdan beyÀn it
2408. İden èaşúuñ óadìåinden rivÀyet
Bu resme naôm ile úıldı óikÀyet
2409. Ki mihr-i mÀh-peykerden alup behr
Esìr-i èaşú bir şÿride-i dehr
2410. O devr içinde var idi heves-bÀz
HevÀ-yı dil-rübÀdan vÀúıf-ı rÀz
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2411. Dilini úablayup endÿhdan kÿh
İrürmiş idi anı kÿha endÿh
2412. ŞerÀb-ı èaşú ile ser-mest ü şeydÀ
Olup dìvÀne geşt itmişdi ãaórÀ
2413. Çi ger var idi èaşúa iòtiãÀãı
Velì bulmış idi andan òalÀãı
2414. Olup huşyÀr ol mestÀnelıúdan
Berì olmış idi dìvÀnelıúdan
2415. CevÀn idi laùìf ü òÿb u mevzÿn
İderdi naôm sözde dürr-i meknÿn
97a
2416. Adı Zeyd idi iólÀã ile mevãÿf
Çü èAmr u Zeyd óüsni idi maèrÿf
2417. Olupdı òayl-i Leylì ÀşyÀnı
ÒarÀba virmiş idi òÀnimÀnı
2418. Atası úardeşinüñ úızına dil
Virüp olmışdı cÀndan aña mÀyil
2419. O sìmìn-ber daòı bu nev-cevÀnı
Sivüp èaşú odına yanmışdı cÀnı
2420. İki dil-ber düşüp şevú ile bìmÀr
Biri birine olmışdı hevÀ-dÀr
2421. Úamer-ruò mihr-i èÀşıúdan çeküp cebr
HevÀ odı ile úalmışdı bì-ãabr
2422. İrüp ol bì-dile şevú-i cevÀnì
Aãılmış idi bir úıl ile cÀnı

342

2423. Ki luùf u óüsn ile ol òÿb-ruòsÀr
Laùìf ü ÀbdÀr idi perìvÀr
2424. äalardı dÀm-ı zülfin ãola ãaàa
Çekerdi niçe dil muràını aàa
2425. Şeker-güftÀr idi erguvÀn-òad
Semen-ruòsÀr idi vü hezerÀn-úad
2426. Úamer devrinde zülf-i ser-ferÀzı
ÙırÀz-ı óüsnüñ olmışdı tirÀzı
2427. Diyeydüñ çeşm-i mÿr idi dehÀnı
Çekilmiş mÿya beñzerdi miyÀnı
2428. Boyı serv idi lìkin virdügi ber
Gül-Àb ile pür idi şìr ü şekker
97b
2429. Zenaòla òad virürdi sìb-i cennet
èAbìr-i caèd-ı zülfi ùìb-i cennet
2430. İderdi ùaèn zülfi müşg-i nÀba
Oúurdı nükte óüsni ÀftÀba
2431. äanavber-úadd ü sìmìn-ten şeker-leb
Semen-òad sìm-àabàab adı Zeyneb
2432. Sivüp cÀn ile Zeyd ol dil-nevÀzı
ÒayÀliyle úılurdı èaşú-bÀzì
2433. Dil-i bìmÀrına ol merd-i giryÀn
Niçe kim istedi bulmadı dermÀn
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2434. Úalup óayrÀn olmışdı dil-figÀr
Yaturdı gÿşe-i àamda giriftÀr
2435. İderdi Àrzÿ-yı vaãl-ı yÀr ol
Yürürdi derd ile zÀr u nizÀr ol
2436. HevÀ-yı òadd ü zülfinden şeb u rÿz
Sürÿd ile úılurdı Àh-ı dil-sÿz
2437. Dutardı duòterini èamm pinhÀn
Úılupdı óasret ile Zeyd giryÀn
2438. áınÀda görmedi çün aòterini
Aña virmedi èammı1 duòterini
2439. Nice kim istedi bulmadı çÀre
Teraóóum itmedi bu dil-figÀra
2440. Dilerdi k’öldürüp hecr ile anı
Vire ayruàa ol serv-i revÀnı
2441. Bunı derd ile uàradup zevÀle
İderdi ol şehde zenbÿrı óavÀle
98a
2442. Olup nevmìd Zeyd ol dil-rübÀdan
Kesildi iş ü yÀr u aúrabÀdan
2443. Heves çünkim çeke zencìr-i èaşúa
Bulınmaz èaúldan tedbìr èaşúa
2444. áam-ı yÀr oldı çün Zeydüñ celìsi
Yüzin döndürdi andan her enìsi

1

2438. èammı: èamm
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2445. Bu óÀletde ki oldı emr-i müşkil
Ùolandı kÿh u ãaórÀ bir niçe yıl
2446. İúÀmet bulmış idi gerçi kim ol
HevÀ-yı yÀre idi lìk meşàÿl
2447. O nÀruñ kim yanardı Zeyd-i bìmÀr
ŞerÀrından olur Leylì òaber-dÀr
2448. İdüp daèvet anı her gÀh Leylì
NevÀziş birle úılurdı tesellì
2449. Getürüp söyledürdi óÀlin anuñ
äorardı sırrını rÀz-ı nihÀnuñ
2450. Dili kim úoşmış idi èaşúa başı
O söylerdi bunuñ aúardı yaşı
2451. Görüp resm-i vefÀ sırrını ol mÀh
Dili derdinden itdi Zeydi1 ÀgÀh
2452. HevÀ yolında kim olmışdı ser-bÀz
İdindi kendözine anı hem-rÀz
2453. Gözinden aúıdup òÿn-ı ciger ol
äorardı derdmendinden2 òaber ol
2454. Úaçan kim dÿstına gönderse peyàÀm
Anuñla viribirdi ol dil-ÀrÀm
98b
2455. Çü Mecnÿna peyÀm-i dil-nevÀzì
İreydi raúã ile úılurdı bÀzì

1
2

2451. Zeydi: Zeyd
2453. derdmendinden: derdmendin
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2456. HevÀéiyle óarìf-i kÀr idi ol
FirÀú içre zebÀn-ı yÀr idi ol
2457. Òaberle virdigiçün cÀnına nÿş
áulÀm olmışdı Zeyde óalúa der-gÿş
2458. Sözinüñ dürrin ol şÿrìde-kÀruñ
Çü naôm olaydı vaãfından nigÀruñ
2459. Alurdı nüsòasın ol yÀr-i cÀnı
İrürürdi gelüp dil-dÀra anı
2460. Aralıúda resÿl-i rÿó-perver
Olupdı bunlara èaşú içre reh-ber
MükÀleme Kerden-i Zeyd BÀ-Mecnÿn
2461. Meger bir gün ki cÿş itmişdi Mecnÿn
Dilinden söz gelürdi dürr-i meknÿn
2462. Giderüp şevú ile cÀndan fütÿrı
Dile her beyti virürdi sürÿrı
2463. Yoà idi naômınuñ luùfına hem-tÀ
İderdi gÿş ideni mest ü şeydÀ
2464. Çü Zeyd itdi sözinüñ şerbetin nÿş
äafÀsından olup óayrÀn u medhÿş
2465. Didi Mecnÿna kim ey merd-i kÀmil
Sözüñe fehm irürmez èaúl-ı èÀúil
2466. Dil elmÀsıyla söz naômında gevher
Delen bu resm ile olur hünerver
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99a
2467. Hüner ehli neden dìvÀne olmaú
Füsÿn-ı èaşú ile mestÀne olmaú
2468. Sözüñ dürrinde kim vardur leùÀfet
Ne içün olasun òˇÀr u melÀmet
2469. BelÀàat nüktesin naômuñda bulduñ
Neden dìvÀnelıàı pìşe úılduñ
2470. Sözüñden ôÀhir olan sırr-ı Óaúdur
Ki her bir óarfi biñ cÀna sebaúdur

2471. Özüñden görinür mestÀnelıúlar
HevÀ-yı yÀr ile dìvÀnelıúlar
2472. Sözüñ luùfına olur èaúl óayrÀn
Özüñ èuryÀn u yirüñdür beyÀbÀn
2473. Vuóÿş ile ki her yirden geçersün
Göricek Àdemìlerden úaçarsun
2474. Úalursun miónet ü endÿh içinde
SibÀè iyle yürürsün kÿh içinde
2475. Saña ger èaşú olmışdur óavÀle
Bana daòı irüpdür ol nevÀle
2476. Olup şÿrìde-dil efsÀnelıúdan
Dem urdum niçe yıl dìvÀnelıúdan
2477. Çü gördüm kim vuóÿş ile urup dem
Õelìl olmaú degildür òÿy-ı Àdem
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2478. Göñül ü cÀna Àòir eyledüm ãabr
BelÀ-yı şÿr-ı èaşúa úılmışum ãabr
2479. Dilüm gerçi ki varmışdı òarÀba
Úoşdum yine Àòir òˇÀr u òˇÀba
99b
2480. Bu ãÿretde ki şìrìndür kelÀmuñ
Dirìà ola k’ola dìvÀne nÀmuñ
2481. Çi ger şÿrìdelıúdur saña èÀde
Degildür Zeyd şevúinden ziyÀde
2482. MetÀèın naômıñuñ vir müşterìye
İrürgil cevherüñi cevherìye
2483. Özüñ hÿşyÀr idüp mestÀnelıúdan
Berì úıl nefsüñi dìvÀnelıúdan
2484. Dil ü cÀn naúdini ol merd-i şeydÀ
Virüp derd almaàa kendüye tenhÀ
2485. HevÀ şehrine kim bulmış idi yol
Mubaãsırdı metÀè-ı èaşúda ol
2486. İçüp sÀúì-i cÀndan cÀm-ı şÀfì
Heves çirkinden olmış idi ãÀfì
2487. Tecellì úılmış idi nÿr-ı selvet
Dilinden gitmiş idi nÀr-ı şehvet
2488. Bulup cÀn şevúini şeydÀyılıúdan
Sürerdi õevúini rüsvÀyılıúdan
2489. Çü Zeydüñ itdi sözi nüktesin gÿş
BuòÀr-ı şevú ile itdi dili cÿş
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2490. Didi Zeyde ki ey merd-i heves-bÀz
Saña çün olmamışdur keşf bu rÀz
2491. Bini dìvÀne diyü itme bed-nÀm
Odur dìvÀne kim ol oldı òod-kÀm
2492. Didüñ kimèaşú-ı yÀr olup óavÀle
áamından baña virmişdi nevÀle
100a
2493. Egerçi kim çeküp derd ile miónet
Bulup sen èÀúıbet andan ifÀúat
2494. İfÀúat bulduàuñdur Àfet-i cÀn
Şu derdüm didigüñdür cÀna dermÀn
2495. Yanalı Àteş-i hecr ile cÀnum
ViãÀle anda irmişdür revÀnum
2496. Odur dìvÀne k’urup èaúldan dem
Heves bendine çekdi cÀnı muókem
2497. Çü ten mülkine èaúl olmaya óÀkim
Dil ü cÀn boynına düşmez meôÀlim
2498. İdüp dil Àrzÿsın ol cihÀnuñ
Urupdur bunda terkin òÀnimÀnuñ
2499. Bini ãanma ki fikr-i òÀma düşdüm
Ye dÀne isteyü bir dÀma düşdüm
2500. Çü od irdi dile èaşú-ı ezelden
Göñül keşf itdi rÀzı bir güzelden
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2501. Göze Àyìne-i ruòsÀr-ı Leylì
İricek nÿr-ı sırr itdi tecellì
2502. Ki ol şevú ile ãaldum oda cÀnı
HevÀsına revÀn itdüm revÀnı
2503. Bini sen nisbet itme büt-pereste
Ki itmişüm büt-i nefsi şikeste
2504. Ecelden cÀna olmadan işÀret
FenÀéiyle dile virdüm beşÀret
2505. Ki urup milket-i cismi fütÿra
Teveccüh itmişümdür rÀh-ı gÿra
100b
2506. Şikeste olıcaú keştì miyÀnı
Úo kim olmasun anuñ bÀd-bÀnı
2507. Bu óÀletden niçün idem şikÀyet
Ki yoúdur bundan eymen-ter vilÀyet
2508. Bu fınduú-şekl çerò-i fıstıúì-reng
Başum fınduàına àamdan urur seng
2509. Dimekdür yaènì bu sır maàz-ı cÀndur
Degildür ol ki úuru üstüòˇÀndur
2510. Çü Óaúdan èaşú-ı yÀr oldı naãìbüm
Ki bu derde derdümdür ùabìbüm1
2511. áam-ı firúat viãÀl-i yÀre yoldur
Ne tuòm ekse kişi biçdügi oldur

1

2510. İkinci mısranın vezni bozuktur.
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2512. MurÀdum tìri çün irdi nişÀna
Degil àam ger òalel irse kemÀna
2513. Binüm ÀrÀmgÀhumdur òarÀbÀt
Ki yoúdur anda sevdÀ-yı òarÀbÀt
2514. Çü èÀlem terki içün baàladum bil
Delülik dünyÀdan çekmek ise el
2515. Bu óÀlet içre ki mestÀneyüm ben
Úamu dìvÀneden dìvÀneyüm ben
2516. Bu yüzden dilde çü germ oldı bÀzÀr
Baña dìvÀne disün yÀr u aàyÀr
2517. Saña ger èÀr ise mestÀne olmaú
Baña key faòrdur dìvÀne olmaú
2518. Sözinden Zeydüñ olup Àteşi tìz
BuòÀrından hevÀnuñ ol güher-rìz
101a
2519. Ki òaãmı yaúmaàiçün şerm tÀbı
Çü virdi şevú-i cÀndan bu cevÀbı
2520. ÒacÀlet nÀréiyle aldırup hÿş
Úalup dem-beste oldı Zeyd òÀmÿş
2521. Göñül şehrinde yapdı èaúldan kÀò
Bu yüzdem kim daòı olmaya güstÀò
2522. CevÀbından çü irdi baàrına òÀr
Dehen bÀbına urdı niçe mismÀr
2523. Yüzini eyledi àariú èaraúlar
Edeb levóinden oúıdı sebaúlar
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2524. Bes andan ãoñra bu olmışdı kÀrı
Ki iltürdi hemÀn peyàÀm-ı yÀrı
2525. CevÀbını alup ol dil-rübÀya
Getürürdi úılurdı èaşúa mÀye
MülÀúat Şoden-i Mecnÿn BÀ-LeylÀ
2526. İden èaşúı göñül levóine taãvìr
Virüp ãÿret bu resme úıldı taúrìr
2527. Ki ol gÿşe-nişìn ü rÿy-beste
PerìşÀn zülfi bigi dil-şikeste
2528. Gicede sÿziş ile şemè-i bì-òˇÀb
Seóerde şevú ile òurşìd-i pür-tÀb
2529. Meger laèl idi ol ruòsÀr-ı lÀle
Ciger úanın k’idinmişdi nevÀle
2530. KebÀb itmişdi baàrın Àteş-i àam
İçerdi óasret ile sÀàar-ı sem
101b
2531. FerÀò-ı àamda úalmış idi dil-teng
Düşüp òÀke baãardı baàrına seng
2532. Úılupdı rişte-i àamda girih-bend
Olurdı bend ü zindÀn içre bì-bend
2533. áam-ı èaşú olmış idi hem-demi bes
Düşüpdi aúrabÀ içinde bì-kes
2534. Kimesneyle itmezdi iòtilÀùı
Yoà idi şevherine inbisÀùı
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2535. Çi ger úalbinde èaşú olmışdı mebsÿù
Velì şÿyı ùutardı anı maøbÿù
2536. Deri kÀrı bigiydi beste dÀyim
Dili nergis bigiydi òaste dÀyim
2537. äaúınur idi andan k’ol yüzi mÀh
Olup şÿrìde pervÀz ura nÀ-gÀh
2538. Görem diyü viãÀlinden nişÀn ol
Yolına olmış idi cÀn-feşÀn ol
2539. Velì bilürdi kim ister behÀne
HelÀk içün kim ide úaãd cÀna
2540. Görüp bu óÀletin ol dil-rübÀnuñ
MurÀdınca olurdı dÀyim anuñ
2541. Çi ger óıfô itmiş idi anı şevher
Yimezdi bÀà-ı óüsninden velì ber
2542. Meger bir gün nevÀle bì-megesdi
Şeb-i zengì-i çihre bì-èasesdi
2543. Dilinde úalmayup ãabr u úarÀrı
Elinden gitmiş idi iòtiyÀrı
102a
2544. èAdÿdan dÿr olup bir niçe ferseng
Úıàırdı Zeydi ol dil-dÀr-ı dil-teng
2545. Didi ey òÿb-sìret pÀk-dÀmen
Òaber virgil baña dìvÀneden sen
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2546. Ki ol vaóşì-nişìn-i vaóşet-Àmìz
Kimüñ şevúiyle úıldı Àteş-i tìz
2547. Eyitdi Zeyd şefúatden ki ey mÀh
Ùapuñsuz yaúmış anı Àteş-i Àh
2548. Düne gün vardum anı görmegiçün
Ne óÀletde idügin ãormaàiçün
2549. Aradum buldum anı kÿh içinde
Ùurur vaóşìler öñinde úıçında
2550. NidÀ ider àamuñdan çün münÀdì
äadÀsından ùolar kÿh ile vÀdì
2551. áamuñdan àayrden bilmez eåer ol
CihÀnuñ varlıàından bì-òaber ol
2552. Eger söylense ider aduñı yÀd
Eger Àh eylese senden diler dÀd
2553. áamuñ göñlinde gözinde òayÀlüñ
Anı nÿr eylemiş mihr-i cemÀlüñ
2554. Baña söz söyleye diyü yükündüm
Söze gelmedi gördüm yine döndüm
2555. Çün ol sìmìn-bere keşf oldı bu óÀl
äanavber úaddin itdi nÀleden nÀl
2556. Gözinüñ sÀàarı döküp raóìúi
Gül-i ter üzre derc itdi èaúìúi
102b
2557. HevÀdan baór-i eşk oldı çü cÿşÀn
Delerdi dürlerin elmÀs-ı müjgÀn
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2558. Didi Zeyde perì-peyker ki ey yÀr
èAcebdür èÀlem-i èaşú içre bu kÀr
2559. Çi ger mihrümdür aña Àteş-efrÿz
SiyÀh oldı velì ansuz baña rÿz
2560. HevÀ-yı zülfi ile bì-úarÀrum
ÚarÀr-ı zülfi gibi Àşüfte-kÀrum
2561. Yürür ol merd hÀmÿn içre giryÀn
Ben olmışum esìr-i bend-i zindÀn
2562. Bini derdi anı derdüm ider óarú
Bu iki derde úonılmışdurur farú
2563. Ser-i kÿh üzre varup ol ider Àh
Binüm üftÀde yirümdür binüm çÀh
2564. Yüregüm yaúdı şevú-i mihr-i tÀbı
Dilüñ oldı ziyÀde ıøùırÀbı
2565. Çü idindi sengi bÀlìn òÀki bister
Göñül ol óÀli andan ãormaà ister
2566. Kerem úıl var ol dìvÀneye sen
Òaber vir şemèden pervÀneye sen
2567. Eger görmek dilerse dil-berini
Gelüp şemèüme yaúsun şeh-perini
2568. Olup cÀn u göñülden reh-nümÿnı
FulÀn araya irgür ol cünÿnı
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2569. Anı ol yirde úoyup gel baña sen
Òaber vir kim varam andan yaña ben
103a
2570. Görem bir laóôa ol şÿrìde-kÀrı
Ola kim ùuta dil bir dem úarÀrı
2571. Göreyin nice Àb u rengi vardur
VefÀ vezninde nice sengi vardur
2572. Çü şevúüm göñline bulmışdurur yol
Ola kim didügi eşèÀrdan ol
2573. Oúıyup bir niçe şièr-i dil-Àvìz
Diye şeró-i àamından şevú-Àmìz
2574. áamından dil ki varın virdi bÀde
Sözinden ola bir laóôa güşÀde
2575. Çü dil-ber sözini gÿş eyledi Zeyd
ŞerÀb-ı şevú ile cÿş eyledi Zeyd
2576. Görüp bu òidmeti cÀnına minnet
Kemer baàlandı úıldı pÀk niyet
2577. Yüriyüp geşt úıldı kÿhı çün bÀd
Ùolandı deşt ü vìrÀn ile ÀbÀd
2578. Bir iki gün aradı ol diyÀrı
Görüp gözlerdi her irdügi àÀrı
2579. äorardı gördügi pìr ü cevÀnı
äoñ ucı buldı ãora ãora anı
2580. Görür kim àam vücÿdın eylemiş òÀk
Gözi yaşından itmiş òÀki nemnÀk
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2581. HevÀéiyle dem-i Àteş-feşÀnı
Felek evcine irürmiş duòÀnı
2582. Alup çevre sibÀè-ı tìz-dendÀn
Vücÿdı gencine olmış nigeh-bÀn
103b
2583. Görüp bu óÀli Zeyde irdi óayret
Gelüp vecde dilini ùutdı èibret
2584. Çü mihrüñ anda berú urdı kemÀli
Görindi õerre bigi kendü óÀli
2585. İderken óasret ile nÀle Mecnÿn
Dökerken gözlerinden Nìl ü Ceyóÿn
2586. Görür kim úarşuda ùurmış bir Àdem
Dem-i dil-berden urup Àteşìn dem
2587. Tefeéül eyleyüp dilde nihÀnì
Baúup dìdÀrına bildi revÀnì
2588. Ki óüsni muãóafından òÿbdur fÀl
Çü şìre-ùıfl aña meyl itdi der-óÀl
2589. Virüp mihr-i beşÀretden şuèÀèı
İşÀret birle ùaàıtdı sibÀèı
2590. Çü yol buldı aña Zeyd-i nevÀ-sÀz
Dürÿd idüp dilinden söyledi rÀz
2591. Didi ey èaúl ilinde óÀãılı bÀd
DiyÀr-ı èaşúdur şevúüñle ÀbÀd
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2592. Sikender bigi ùutduñ kÀyinÀtı
Óıøırsun nÿş úıl Àb-ı óayÀtı
2593. Ki sensün şehrmend-i şehr-i ÀfÀú
Serìr-i èaşúda sulùÀn-ı èuşşÀú
2594. Bugün Leylì ki òÿbıdur cihÀnuñ
CemÀli óüsn şemèidür zemÀnuñ
104a
2595. äorar óÀlüñi èarø ider selÀmın
Diler kim gÿş ide derdüñ kelÀmın
2596. Niçe yıldur ki yüzüñ görmemişdür
Sinüñ óÀlin senden ãormamışdur
2597. Yaúup baàrını nÀr-ı iftirÀúuñ
Belürmiş dilde nÿr-ı iştiyÀúuñ
2598. Bini gönderdi ol ser-çeşme-i nÿr
Ki iltem sini idem anı sürÿr
2599. Ùapuñ daòı irüp ol dil-rübÀya
Düşesün şevú ü õevúinden ãafÀya
2600. Oúıyup añda şièr-i şevú-engìz
NevÀñ ile idesün Àteş-i tìz
2601. Yiridür ravøa-ı RıêvÀn içinde
Olur ol óÿr naòlistÀn içinde
2602. Olup her naòlı tÿbaveş ser-efrÀz
Felek bÀàında söyler yıldıza rÀz
2603. Budaúlar berg-i ter altı çemenler
Ùolu eùrÀfı güller yÀsemenler
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2604. Úamu giymiş úabÀ-yı nev-behÀrı
Girişmiş birbirine şÀò-sÀrı
2605. O naòlistÀndur mìèÀd-ı dil-ber
Ki óüsnidür cihÀn bÀàına zìver
2606. Çü gÿş itdi anı Mecnÿn-i bì-dil
CevÀbında didi ey merd-i èÀúil
2607. Dilüñdür sırr-ı àaybuñ tercemÀnı
Tenümde cÀna sözüñ rÿó-ı åÀnì
2608. Ki andan õevú-i cÀn alur revÀnum
FidÀ olsun sözüñ luùfına cÀnum
104b
2609. Ne yire kim buyurursun varayın
Dilerseñ cÀnı şükrÀne vireyin
2610. Sözi ùoàrı idügin bildi taóúìú
Belürdi ãıdúı anuñ itdi taãdìú
2611. Şu kim mektÿb ile bulmış idi yol
Didiler baèølar kim Zeyd idi ol
2612. Dil ü cÀnı ùolup õevú-i beşÀret
Yüridi ol yaña k’itdi işÀret
2613. İrişdi teşnelikde Àb-ı óayvÀn
Úarışdı mürde iken cismine cÀn
2614. Varur cÀn-i teşne-dil Àb-ı zülÀle
Nite meyl itmeye ç’ola óavÀle

359

2615. SibÀèı kendüye itmiş idi hem-rÀh
SipÀh ile yüridi nitekim şÀh
2616. Olup iúbÀl ü devlet oldı dil-şÀd
İrişdi aña kim olmışdı mìèÀd
2617. Oturdı bir dıraòt altında óayrÀn
Şeàabdan göñli cÿşÀn çeşmi giryÀn
2618. BuòÀr urdı dimÀàa şevú-i tÀbı
Diline virdi óayret ıøùırÀbı
2619. Úoyup Mecnÿnı anda Zeyd-i dil-dÀr
Varup itdi nigÀrını òaber-dÀr
2620. Çün ÀgÀh oldı ol dil-dÀr-ı ferruò
Perì-peyker ùutup andan yaña ruò
2621. ÒırÀmÀn oldı naòlistÀn içinde
Diyeydüñ kebk idi bÿstÀn içinde
105a
2622. Varup bir yirde ol mÀh itdi ÀrÀm
Velì cÀn u dilinden gitdi ÀrÀm
2623. Eyitdi Zeyde k’ey feròunde-aòter
Baña bundan ilerü varmaàa fer
2624. Tenümde úalmadı ger bir úadem ben
Varursam şevú ile olam èadem ben
2625. ÇerÀà-ı óüsndür gerçi ùılısmum
Yanar pervÀne bigi oda cismüm
2626. Eger òargÀhdadur şÿy òufte
Bu sır Óaúdan degil lìkin nühüfte

360

2627. Ki bu èunvÀn ile görmek bini ol
DiyÀr-ı èaúl içinde yoú aña yol
2628. Şu kim èaúl işine gelmez muvÀfıú
Anı itmek degildür ada lÀyıú
2629. İrürmedüm egerçi şÿyı kÀma
Velì meyl eylemez göñlüm óarÀma
2630. Anuñ kim var dilinde èaşú-ı kÀmil
Nite ayruàa bundan ola mÀyil
2631. ÚanÀèat idelüm gözden úulaàa
Ola kim ãol işümüz vara ãaàa
2632. Gelüp ol perdeden keşf eylesün rÀz
Oúısun bir niçe şièr-i ùarab-sÀz
2633. HevÀ odıéyile kim dil ider cÿş
Sözinüñ şerbetini ideyin nÿş
105b
2634. NevÀsından bula cÀnum şifÀyı
EdÀsından süre göñlüm ãafÀyı
2635. Akıdup gözlerinden Àb-ı Kevåer
Bu sözi söyler iken Zeyde dil-ber
2636. Dem-i zülfi ile bÀd-ı sebük-òìz
HevÀsından ki oldı èanber-Àmì
2637. Virüp şÿrìdeye bÿy-ı beşÀret
İrürdi seyr-i cÀnÀndan işÀret
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2638. HevÀ tÀbıyla itmişdi dili çÿş
Olur ol bÿydan Mecnÿn medhÿş
2639. Úamer bigi úoyup Zeyd ol perìéi
Gelüp buldı yirinde müşterìéi
2640. Yüzi üzre ki düşmiş vÀlih ü mest
Bilimez nìstmidür cÀnı yÀ hest
2641. Yatur óayrÀn gÿyÀ òufte olmış
Yaturmış kendüyi Àşüfte olmış
2642. Görüp bu óÀleti Zeyd oldı óayrÀn
Yüzine itdi Àb-ı dìde efşÀn
2643. Gözin ki ùutmış idi òˇÀb-ı òargÿş
Olur bìdÀr hÿşa geldi bì-hÿş
2644. İrüp cÀnına bÿy-ı ÀşnÀyì
Diline virdi şevúi rÿşenÀyì
2645. Didi yÀ Rab nesìm-i cÀn mı bu
Ye bÿy-ı sünbül-i cÀnÀn mı bu
2646. Degildür bu nesìmi nev-behÀruñ
HevÀ-yı caèd-ı zülfidür nigÀruñ
2647. Bu bÿdur èÀlem-i cÀna olan cÀn
Bu bÿya cÀn-ı èÀlem ola úurbÀn
106a
2648. Çü bu óÀletde gördi ol óazìni
Ki bilmez itdügini idesini
2649. Düşer fikrine Zeydüñ kim bu èÀşıú
Ki èaşú içinde düşmişdür yaraşıú
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2650. Dilinde var iken bu resme óÀlet
İde mi vaãl-ı cismÀniye raàbet
2651. äınayup didi aña ey dil-figÀr
Yaúınuñdadur ol òurşìd-ruòsÀr
2652. Dilerseñ yanuña gelsün nigÀruñ
Ruòı verdiyle zeyn itsün gülzÀruñ
2653. Yüzüñ sürüp yüzinde zülf ü òÀle
Lebinüñ şekkerinden al nevÀle
2654. FirÀú-ı ôulmine vir vaãl-ı dÀdın
Alup bÿyını bul göñlüñ murÀdın
2655. Didi Mecnÿn Zeyde k’ey vefÀ-dÀr
Bu sözi daòı baña dime zinhÀr
2656. CemÀli kim cihÀnı yaúdı tÀbı
SemÀ-yı óüsnüñ oldur ÀftÀbı
2657. Tecellìsine döymez seng-i òÀre
İrürse ùaàa ider pÀre pÀre
2658. HevÀ-yı mihr içre õerreyüm ben
BióÀr-ı èaşú içre úaùreyüm ben
2659. Vücÿd-ı õerre k’ire şevú-i tÀba
Nice ùÀúat getüre ÀftÀba
2660. Çi ger nehr ile olur baóre mÀyil
Ola mı úaùre deryÀya muúÀbil
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106b
2661. ŞerÀb-ı nÀb bÿyından olan mest
Ura mı sÀàar-ı ãahbÀya ol dest
2662. CemÀlin görmeden gitdi mecÀlüm
Görürsem rÿy u zülfin nola óÀlüm
2663. HevÀsı irdi cÀna virdi zÀdın
Nesìminden göñül buldı murÀdın
2664. Lebi şehdine cÀnum kim megesdür
ViãÀlinden hevÀ-yı zülfi besdür
2665. Pes andan nÀle idüp virdi ÀvÀz
Bu òoş tercìè ile oldı nevÀ-sÀz
Tercìè-i Mecnÿn
Mefèÿlü MefÀèilün Feèÿlün
2666. YÀ Rab bu ne bÿy-ı dil-güşÀdur
Ki rÿóa àıdÀ dile şifÀdur
2667. Ne gülden irür bu ùìb-i cÀn kim
èÁlem anuñ ile òoş hevÀdur
2668. CÀn gülşeninüñ güline beñzer
Kim bÿy-ı nesìm-i ÀşnÀdur
2669. YÀ pertev-i rÿódur muãavver
YÀ Àyìne-i ÒudÀ-nümÀdur
2670. Kim andan irür dile tecellì
EnvÀr-ı cemÀl-ı KibriyÀdur
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2671. Şevúiéile èaúlı virdi bÀde
RÀhında hevÀnuñ ol hebÀdur
2672. Meyl eyleye mi cihÀn u cÀna
Dil kim aña èaşú pìşvÀdur
107a
2673. èAşú iline ol ki oldı sÀlik
SulùÀn-ı cihÀn ise gedÀdur
2674. Gerçi ki gedÀ dinildi lìkin
Ol iki cihÀna pÀdşÀdur
2675. Kim yÀre viren göñül ü cÀnı
Alur dü cihÀnı rÀygÀnì
2676. Óüsni ki çeker livÀé-ı şÀhì
äıàmadı cihÀna bÀrgÀhı
2677. MiréÀt-ı ruòında oldı ôÀhir
Óüsn-i ezel ü ebed kemÀhì
2678. Mihr-i ruòıdur çerÀà-ı èÀlem
Mühr-i lebidür nigìn-i şÀhì
2679. Çeşmi ãalalı cihÀna Àşÿb
Oldı òam-ı zülfi cÀn penÀhı
2680. Bir şemèdürür ruòı ki itdi
PervÀne çerÀà-ı mihr ü mÀhı
2681. Baàlandı göñül düşüp hevÀya
Zülfi girihinde èaúl rÀhı
2682. äalmasa yanardı òalú tÀba
SÀye güneşe ãaçı siyÀhı
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2683. Şevú ile urur diline dÀàı
MestÀn-ı mey-i òum-ı İlÀhì
2684. Budur bu diyÀr-ı èaşk içinde
èÁşıúlara vird-i ãubógÀhì
107b
2685. Kim yÀre viren göñül ü cÀnı
Alur dü cihÀnı rÀygÀnì
2686. Ey nÿr-ı çerÀà-ı çeşm-i Àdem
Şevúüñle yaúıldı cÀn-ı èÀlem
2687. Rÿó oldı lebüñ velì muèayyen
Nÿr oldı tenüñ velì mücessem
2688. CÀndur ùudaàuñ cihÀn u cÀna
Dem andan urur Mesìó-i Meryem
2689. Bu óüsn ü behÀéiyle ùapuña
Gìtì-i cemÀldür müsellem
2690. èAksi ruòunuñ ãalarsa pertev
GülzÀr-ı Òalìl ola cehennem
2691. Burcında cemÀlüñ itdi ÒÀliú
Zülfüñi livÀé-ı nÿra perçem
2692. CÀnum giyeli úabÀ-yı cismi
áayriyle àamuñuñ urmadı dem
2693. èUşşÀú bilür velìk àayre
CÀn bigi bu rÀz oldı mübhem
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2694. Kim yÀre viren göñül ü cÀnı
Alur dü cihÀnı rÀygÀnì
2695. Zülfüñ ideli èabìr-sÀéì
èIùrıyla pür itdi ol hevÀéi
108a
2696. İki şerer-i Àteşìn ruòuñdan
Oldı feleküñ gün ile ayı
2697. Dil derdüñ ile ùutalı ülfet
YÀd itmez olupdurur devÀyı
2698. áarú itdi bini gözüm yaşından
DeryÀ-yı hevÀ-yı ÀşnÀyì
2699. Virür nitekim èilÀc-ı èÌsa
Dil-òastesine sözüñ şifÀyı
2700. Bÿyından alur ruòuñ gülinüñ
Bu bülbül-i bì-nevÀ nevÀyı
2701. ŞükrÀne vireydi cÀn göñlüm
Laèlüñden işitse meróabÀyı
2702. Òavf itmedügi budur gözüñden
K’oldı bu hevÀda dil fidÀyì
2703. Şevú ile giden riyÀø-ı èaşúa
Bu àunne ile ider serÀyì
2704. Kim yÀre viren göñül ü cÀnı
Alur dü cihÀnı rÀygÀnì
2705. Ne siór ü füsÿna oldı dem-sÀz
èİşveyle èaceb bu çeşm-i àammÀz
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2706. Bir àamzeéile ki àamzesinüñ
FÀş oldı úamu òazìne-i rÀz
2707. Dil muràı hevÀ-yı èaşú içinde
Pür-heves ile urdı pervÀz
108b
2708. İrmege feøÀé-ı lÀ-mekÀna
Zülfüñ reseninde oldı cÀn-bÀz
2709. Cismümde àamuñ óarìm-i cÀndur
Derdüñ olalı göñüle dem-sÀz
2710. äayd eyledi rÿó-ı úudsi zülfüñ
Çeng ile niteki şemè-i şeh-bÀz
2711. Göñlüm düşeli hevÀña oldı
SulùÀn-ı àama òazìne-perdÀz
2712. CÀn meclisinüñ sürÿd-gÿyı
Çün itdi nevÀñ ile ser-ÀàÀz
2713. Bu naàmede òoş düzüp terÀne
èUşşÀú yüzinde virdi ÀvÀz
2714. Kim yÀre viren göñül ü cÀnı
Alur dü cihÀnı rÀygÀnì
2715. Ey maùlaè-ı nÿr-ı cÀn cemÀlüñ
Mecmaè dil ü cÀna ÀstÀnuñ
2716. Dil èÀlemine ne cÀnsun kim
Úuds-i ezel oldı ÀşyÀnuñ
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2717. Nefòandan alur óayÀt èÌsa
Dem ursa leb-i şekker-feşÀnuñ
2718. Zülfüñ resenin göreydi Mÿsa
Sırrın bilür idi ejdehÀnuñ
2719. Ey rÿó-ı revÀn egerçi dÿrum
Cismümde revÀndurur revÀnuñ
109a
2720. Görmez bu àarìbi senden ayru
Remzini bilen bu mÀ-cerÀnuñ
2721. Derdüñle olup enìs bir dem
Meyl itmedügi bu cisme cÀnuñ
2722. Budur ki girÀn gördi anı
Kim bula ãafÀsını girÀnuñ
2723. Dil terk úılup ten ile cÀnı
Varın yoluña virür cihÀnuñ
2724. Kim yÀre viren göñül ü cÀnı
Alur dü cihÀnı rÀygÀnì
2725. Hüsnüñ günidür cemÀle àÀyet
Şìrìnligidür lebüñ nihÀyet
2726. Kevåer sözüñ ü lebüñ de zemzem
Kaèbe yüzüñ ü úapuñ cennet
2727. TenhÀ olımaz göñül ùapuñsuz
Kim oldur aña enìs-i àurbet
2728. CÀn Àynesi yüzinde olan
Maóv oldı úamu àubÀr-ı firúat
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2729. ÔÀhirde olan firÀú-ı ãuveri
BÀùında virür viãÀle ruòãat
2730. Ôulmetde açıldı Àb-ı óayvÀn
Riúúatde açıldı bÀb-ı vuãlat
2731. Derd ü àam ile virür ise cÀnı
Dil eylemeye aña nedÀmet
109b
2732. Bu şevúleri yazup NiôÀmì
Òoş itdi Úadìmiye óikÀyet
2733. Ol daòı bilüp bu mÀ-cerÀyı
Didi irişüp diline óÀlet
2734. Úim yÀre viren göñül ü cÀnı
Alur dü cihÀnı rÀygÀnì
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün
2735. Bu tercìèi temÀm idince Mecnÿn
RevÀn oldı gözinden dil-berüñ òÿn
2736. äadÀ-yı nÀlesi kim geldi gÿşa
Getürdi şevú Leylìéi òurÿşa
2737. Dilini itdi óÀlet èaúldan dÿr
Özin yitürdi ol ser-çeşme-i nÿr
2738. BuòÀr urdı dilinden Àteşìn tÀb
Yüzine dökdi çeşmi merdümi Àb
2739. Çü hÿşa geldi ol òurşìd-ruòsÀr
Getürdi nuùúa anı ceõbe-i yÀr
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2740. CemÀl-i èÀşıúı Àyìne buldı
Dili ùÿùì bigi güftÀra geldi
SuéÀl ve CevÀb-ı Mecnÿn BÀ-LeylÀ
2741. Didi ey èaşú ile olup diger-gÿn
Özin Mecnÿñ iden bini meftÿn
2742. Nitesün sÿziş-i firúat deminden
Nitesün cÿşiş-i miónet yeminden
2743. Eyitdi olalı hecr ile hem-dem
Vaùan úıldı dilümi cÿşiş-i àam
110a
2744. ŞerÀb-ı vaãlı firúatde içerüm
Bi-óamdi’l-lÀh àamuñla òoş geçerüm
2745. Didi çün dil virüp àavàÀya düşdüñ
HevÀ-yı zülf ile sevdÀya düşdüñ
2746. Olupdur şevú ile şÿrìde kÀruñ
Daòı olmaz mı bir yirde úarÀruñ
2747. Eyitdi sÿziş-i mihrüñle ey mÀh
Ki buldı Àteş-i àam göñlüme rÀh
2748. Tenümi Àb úıldı şevú-i nÀrı
Olur mı Àb ile nÀruñ úarÀrı
2749. Didi èaşúuma düşelden cemÀlüm
Saña èarø eylemedi zülf ü òÀlüm
2750. Kime úarşu iderdüñ Àh u nÀle
Yaşuñı kime iderdüñ óavÀle
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2751. Eyitdi mihr olalı dilde raòşÀn
ÒayÀlüñ olmış idi mÿnis-i cÀn
2752. Yaşum idüp òayÀlüñe óavÀle
Aña úarşu iderdüm Àh u nÀle
2753. Didi èaşúum bulalı göñlüñe rÀh
Enìs ü hem-demüñdür nÀle vü Àh
2754. Gözüñüñ yaşınuñ bir laóôa bÀrì
Bu ortalıúda yoú mıdur úarÀrı
2755. Eyitdi cÀna virüp èaşú óayret
Çü dil mülkini ùutdı nÀr-ı óasret
2756. Eger yaş dökmese çeşmüm seóÀbı
Yanardı derd ile cismüm türÀbı
110b
2757. Didi bulmaàiçün göñlüñ tesellì
Gerek kim idedüñ insÀna meyli
2758. Bulardan dehşet idüp mest ü şeydÀ
Neden úalduñ beyÀbÀn içre tenhÀ
2759. Eyitdi èaşúuña olup giriftÀr
Çü senden dÿr düşdüm çÀr u nÀ-çÀr
2760. HevÀ-yı zülfüñ ile fÀş idüp rÀz
CihÀnuñ cümlesinden gelmişüm vÀz
2761. Didi çün èömr olmaz cÀvidÀnì
Niçe bir miónet ile zindegÀnì
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2762. Óaúìúat gözleyüp eyle ferÀàat
Ki ãoñıdur mecÀzìnüñ nedÀmet
2763. Eyitdi èaşúınuñ ey mÀh-ı tÀbÀn
Göñülde miónetidür rÀóat-ı cÀn
2764. Óaúìúat gözledüm gördüm bu rÀzı
Óaúìúatden degil ayru mecÀzì
2765. Didi atañ anañ var idi Àòir
Sen idüñ bunlara ferzend-i fÀòir
2766. ZemÀne sini anlardan idüp dÿr
Neden úıldı àam-ı èaşú ile mehcÿr
2767. Eyitdi atam anam èaşú u àamdur
Binüm bu miónet içre àayr nemdür
2768. Ki úÿt anlardan irür cism ü cÀna
Bini bunlardan ayurmaz zemÀne
2769. Didi çekince derdümden cefÀlar
Úabìleñde var idi dil-rübÀlar
111a
2770. Olaruñ biri olsa iòtiyÀruñ
MurÀduñca geçerdi rÿzgÀruñ
2771. Eyitdi kim ezel bezminde cÀnum
Mey-i èaşúuñla mest idi revÀnum
2772. CemÀlüñden çü buldı rÿşenÀlıú
İdemi àayrüñ ile ÀşnÀlıú
2773. Didi zülfüm hevÀsından urup dem
Olalı şevú ile şÿrìde-i àam
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2774. Uzaú sevdÀda maóv itdüñ nihÀduñ
Ne oldı bu seferde Àb u zÀduñ
2775. Eyitdi kim nesìm-i ùìb-i Ànuñ
áıdÀ-yı cÀn-fezÀsıdur revÀnuñ
2776. İreli mülk-i cÀna èaşú tÀbı
Dilümüñ eşk ü àamdur zÀd u Àbı
2777. Didi èaşúuñ úoşalı göñlüme baş
Olupdur saña firúat yÀr ü yoldaş
2778. Degilsün ravøa-ı óüsnüm óarìmi
Ne yüzden irişür zülfüm nesìmi
2779. Eyitdi dil düşeli ol hevÀya
Óarìf ü hem-dem olmışum ãabÀya
2780. Alup zülfüñ óamında bÿy-i cÀnı
Seóerlerde irürür baña anı
2781. Didi çün göñlüñe idüp tecellì
Ruòum Àyìnesinden sırr-ı Mevlì
2782. Düşüp derde hevÀ yolına gitdüñ
Ye ben n’etdüm ki bini oda atduñ
111b
2783. Eyitdi èaşúda budur yaraşıú
Kim ola Àyne maèşÿúa èÀşıú
2784. Yine nÿruñdan irişdi tecellì
Dilüñe Àteş urdı sırr-ı Mevlì
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2785. Didi çünkim murÀda fetó-i bÀbuñ
Olup gitmedi dilden ıøùırÀbuñ
2786. Niceye dek gezüp derd ile şeydÀ
Dil ü cÀn sırrın idersün hüveydÀ
2787. Eyitdi tÀ irince rÿz-ı maèhÿd
Ki her maèdÿm olur anda mevcÿd
2788. Úılup şÿrìdelıàum anda peydÀ
Bu óÀletde idem óaşri temÀşÀ
2789. LivÀ-yı èaşú ile olam ser-efrÀz
Ururum maèşer-i èuşşÀúa ÀvÀz
2790. İdem ol cemède dìvÀnelıúlar
Ki èibret ala benden ehl-i maóşer
2791. Ne ãanursun sen ey cÀn u cihÀnum
GüzÀfın mı yiler èaşúuñda cÀnum
2792. Ezel bezminde k’oldı ÀşnÀlıú
Ebed mülkine irür rÿşenÀlıú
2793. Dili bu ÀşnÀlıúdan èacebdür
Ki Àb-ı vaãlda dil teşne-lebdür
2794. CemÀlüñ mihr-i şevúinden olup úan
Úarara yandı òÀlüñ bigi bu cÀn
2795. Bu cÀndan yeg baña bir cÀn baàışla
FirÀúuñ küfrine ìmÀn baàışla
112a
2796. Dilüm ger itmeye bir dem sini yÀd
èAdÿdur cÀna ölsün ol dil-i bÀd
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2797. Sen ü ben ben sen vü yoúdur daòı kes
Aramuzda bizüm bir dil yeter bes
2798. Bu òoşdur ki öle öl de elüñde
Ki maóv oldı dilüm varı yoluñda
2799. Çü şemè-i èaşúdadur rişte yektÀ
Bu iki tende birlik oldı peydÀ
2800. Zer-i cismümde urup Àteşìn dem
Eritdi pÿte-i firúatde çün àam
2801. Uruldı sikke-i birlik hevÀdan
İkilik naúşı maóv oldı aradan
2802. Cemìè-i varlıàum sinüñledür nÿr
Ùapuñdan dÿr olan benden daòı dÿr
2803. Getürimez dile irmüşdür Àfet
Sen olduàuñ yire varmaàa ùÀúat
2804. Bu òoşdur irmemege dil fütÿrı
ÓicÀb ola arada yaènì ãÿrı
2805. Ne şerm ire dile ne bìm-i aàyÀr
Ne nÀr-ı vaãl ne firúatde ÀåÀr
2806. Ne úılam anda kim var bìm cÀna
áayÿr ehli ki düşmişdür miyÀna
2807. İderken èömr-i yÀrì yÀr ol ey yÀr
Ki vaút-i kÀr olıcaú işlenür kÀr
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2808. Çü bìmÀruñ ire óulúÿma cÀnı
Ne sÿd ide ùabìbüñ nÀrdÀnı
112b
2809. Ten oldı bu belÀ seylinde øÀyiè
Ola mı keştì àarú olana nÀfiè
2810. Zebÿn oldı göñül feryÀd u àamdan
Ciger òÿn oldı derd ile sitemden
2811. Gülüñ şevúiyle bülbül iñiler zÀr
Dil-i Mecnÿna irür hecr ile òÀr
2812. Ùaleb úılur úamular laèlçün kÀn
Virür Mecnÿn sinüñ laèlüñe cÀn
2813. Úamerden çerò alur nÿr-ı cemÀli
Yüzüñden òÿbdur Mecnÿn-ı fÀnì
2814. Bini yÀ Rab ki yaúdı iştiyÀúı
Ne òoş vaútine düşse ittifÀúì
2815. Şeb-i meh-tÀbda gün gibi rÿşen
KenÀr-ı cÿy ola vü sebze gülşen
2816. Ki sinüñle oturup gÿş-der-gÿş
Mey-i ãÀfì idevüz nÿş-ber-nÿş
2817. ÒumÀr-ı nergisüñden cÀn olup mest
Uram şÿrìde olup zülfüñe dest
2818. Ùutup sìb-i bihişti àabàabuñdan
äoram cÀn sırrını şìrìn lebüñden
2819. Gehì nÀruñdan idem sìb-sÀéì
Gehì sìbüñden idem nÀr-cÀéì
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2820. Gehì el urup iltem düşe zülfüñ
Gehì òoş óalúa idem gÿşa zülfüñ
2821. Gehì kÀküllerüñ ùutam gülüñden
Gehì gül bÿyın alam kÀkülüñden
113a
2822. Gehì gül bülbüli bula gül-i ter
Gehì ùÿùì-i cÀna ire şekker
2823. FenÀ yili irişdi çünki cisme
Müyesser ola mı ol bu ùılısma
2824. Meges ki úala òÀk içinde bì-per
Ne yüzden ire ana vaãl-ı şekker
2825. Saña bende olalı ey perì-zÀd
CihÀndan serv bigi oldum ÀzÀd
2826. áanìsün óüsn ile ben bir faúìrüm
Bu yeg ÀzÀdına cÀndan esìrüm
2827. Ruòuñda zülfüñ ile gösterüp Àl
ÒayÀl itdi bini laèlüñdeki òÀl
2828. áamuñdan àayrì yoúdur baña hem-dem
Tenümde cÀnumuñdur maóremi àam
2829. Yüregüm teşne cismüm àarú Àba
äusuz ãu içre dil vardı òarÀba
2830. Ruòuñ şemèi olup ervÀóa misbÀó
İşigüñde kim ider bezm ervÀó
2831. Bunuñ birle ki meyden içmeden cÀm
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Úokusından olurum mest ü bed-nÀm
2832. Dilümde yÀduñ ile gitmeye hÿş
İçersem zehr olur ol baña nÿş
2833. Uralı kişver-i èaşúa úadem ben
Ki çekmişüm yoluñda bÀr-ı àam ben
2834. Alurum her úadeóde bir ãabÿóì
Bulurum her sitemde bir fütÿóì
113b
2835. Çü àÀlib geldi ana şevúden tÀb
ÚarÀrı gitdi özin itdi pür-tÀb
2836. SibÀè ile idüp ney bigi feryÀd
İrişdi kÿh-ı Necde nitekim bÀd
2837. İrüp dil-dÀra daòı ol lehebden
Vücÿdı yandı tÀb ile şeèabdan
2838. Gözinüñ yaşı baóre irürüp yol
İrişdi derd ile dergÀhına ol
Resìden-i SelÀm Ez-Ùaraf-ı BaàdÀd
2839. HevÀ şehrini ÀbÀd iden üstÀd
Bu resme urdı söz úaãrına bünyÀd
2840. Ki BaàdÀd içre münèim-zÀdelerden
Var idi bir cevÀn-ı pÀk-dÀmen
2841. äafÀ bezminde nÿş itmişdi cÀm ol
CefÀ rezminde bildürmişdi nÀm ol
2842. Dili nÀr-ı hevÀda dÿd-peymÀy
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Teni dÀr-ı belÀda renc-fermÀy
2843. Melìó idi faãìó idi kelÀmı
Selìm idi SelÀm olmış idi nÀmı
2844. Yürürdi èÀlem-i èaşú içre çÀlÀk
Dili ebyÀt ile şière hevesnÀk
2845. Çü Mecnÿn oldı àam baórinde dür-pÀş
CihÀn mülkinde oldı sözleri fÀş
2846. Düşüp efvÀha naôm-ı ùabè-ı pÀki
Oúınur idi şièr-i derdnÀki
114a
2847. İşitse derd ehli sözin anuñ
Ururdı òırmenine odın anuñ
2848. Sözi ÀvÀzı çün eùrÀfa düşdi
äadÀsı şehr-i BaàdÀda irişdi
2849. Anuñ naômı ãafÀsından bulup fer
Girerlerdi ãafÀya ehl-i diller
2850. SelÀm idüp anuñ óÀlÀtını gÿş
Çü şièri şerbetinden eyledi nÿş
2851. Sözi õevúiéile ùalbındı cÀnı
Dili meyl eyledi görmege anı
2852. Biner bir bÀd-pÀy nÀúaya ol
RevÀn olup dutar andan yaña yol
2853. İdüp ol bì-dili bulmaàa Àheng
Yüridi bÀdiyede niçe ferseng
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2854. Ùolanup gözler idi her mekÀnı
NişÀnın ãora ãora buldı anı
2855. Görür bir şaòã niteki ehl-i maóşer
Bürehne cismi var ez-pÀy tÀ-ser
2856. Gözi pür-Àb u özi kÀn-ı Àteş
Bulut bigi döker bÀrÀn u Àteş
2857. Ùurur vaóşìden eùrÀfında bir çavú
Ki óalúa baàlamışlar nitekim ùavú
2858. İder gözden döküp şevú ile Àb ol
O óalúa içre bu ùavkı óisÀb ol
2859. Yanarken Àteş-i óayretde cÀnı
Dökerken fikr ile eşk-i revÀnı
114b
2860. Bir Àh itdi ki dehri oda yaúdı
Baş úaldurdı eùrÀfa baúdı
2861. Gözinden sildi çün eşk-i revÀnı
Görür úarşuda ùurmış bir cevÀnı
2862. Iraú yoldan idinmiş anı manôÿr
Yaúın olmaú diler olursa destÿr
2863. Çü bildi aña gelmekdür murÀdı
Úıàırdı úatına ol òoş-nihÀdı
2864. Elin ãaldı sibÀèun çavúına ol
Gidüp bunlar SelÀma virdiler yol
2865. SelÀm andan göricek bu úıyÀmı
İlerü vardı virdi selÀmı
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2866. SelÀmın redd idüp Mecnÿn-ı bì-dil
Didi aña çü göñli gördi mÀyil
2867. Ne yirdensün ki düşmiş ey cevÀn-merd
Ruòuñ Àyìnesine rÀhdan gerd
2868. Bu yollarda saña kim oldı reh-ber
Ki görindi bize bu òÿb manôar
2869. Eyitdi kim yirümdür şehr-i BaàdÀd
Bu yolı baña şevúüñ itdi irşÀd
2870. Ki anda gÿş idüp nÀm-ı şerìfüñ
Çün irdi gÿşıma şièr-i laùìfüñ
2871. Çü vaãfuñ işidüp gitdi úarÀrum
Sefer oldı øarÿrì iòtiyÀrum
2872. Göñülde genc-i mihrüñ bulmışum ben
Yüz urup òidmetüñe gelmişüm ben
115a
2873. Ki kuól idem gözüme òÀk-i pÀyuñ
Úılam cÀna óamÀyil dest ü rÀyuñ
2874. Ne şière k’urasun şevú ile bünyÀd
Ben anı cÀn u dilden eyleyem yÀd
2875. Çü mihrüñdür binüm şemè-i münìrüm
Münevver ola sözüñden øamìrüm
2876. Sinüñüm bini benlikden rehÀ úıl
Òuceste õÀtuñ ile ÀşnÀ úıl
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2877. Demüñden ayru bir dem urmayam dem
Geçürem òidmetüñde èömrümi ben
2878. Úabÿl itmeg ile ben nÀ-tüvÀnı
Bilürsün kim ùapuñuñ yoú ziyÀnı
2879. KelÀmuñdan alayum õevúümi ben
Vuóÿşuñ birini èadd it bini sen
2880. Didi ey nev-cevÀn-ı òÿb çÀlÀk
Úo bu sevdÀyı kim yoldur òaùarnÀk
2881. Degilsün èaşú içinde gerçi bì-rÀh
Velìkin olamazsun baña hem-rÀh
2882. Ne olur saña binüm ãoóbetümden
Ki ürker dìv görse miónetümden
2883. Binüm çün kendü òÿyumdur melÀmum
Ola mı òÿyuñ ile rÀst óÀlüm
2884. Olalı èaşú-ı dil-dÀr ile nÀ-kÀm
İki gün ùutmadum bir yirde ÀrÀm
2885. Yil oldum yilürüm yoúdur úarÀrum
Olupdur yil bigi şÿrìde kÀrum
115b
2886. Eger biñ yıl yilüp olursa ser-bÀz
Yil ile Àdemì olmaya dem-sÀz
2887. Binüm vaóşì ùapuñdur Àdemì bes
Enìs olur mı her cins ile her kes
2888. Úılursuñ Àb bigi dil-nevÀzì
İdemezsüñ hevÀ nÀrıyla bÀzì
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2889. Mücerred olmışumdur her nevÀdan
Yaraşur mı øiyÀfet bì-nevÀdan
2890. Ùutarsañ bu nevÀsuzdan nevÀyı
Binüm uş daòı rÀh-ı ÀşnÀyì
2891. Binümle nice olasun hevÀ-dÀr
Ki baña ben èadÿyum sen saña yÀr
2892. Binümle mÿnis olup itme güftÀr
Ki olmaz büt-pereste büt-şiken yÀr
2893. Bini terk it ki göñlüm dutalı àam
Degilüm Àhdan àayr ile hem-dem
2894. Çü gördüñ bu àarìbi derd ile zÀr
Dönüp ıãmarla Óaúúa işüñe var
2895. Bu yoluñ óÀlini didüm saña ben
Eger işitür iseñ pendümi sen
2896. Dilüñde yÀd idüp õevú u óuøÿrı
Gidersün döymeyüp rence øarÿrì
2897. SelÀmuñ kim olupdur Àrzÿmend
MurÀdına muvÀfıú gelmedi pend
2898. Didi şevúüñle çün dil-teşneyüm ben
ZülÀli menè úılma teşneden sen
116a
2899. Bini úo kim idem dilden niyÀzı
Sinüñ miórÀbuña úılam nemÀzı
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2900. Eger bir secdede sehv ola rÀhum
Ola hem sehv-i secde èöõr-òˇÀhum
2901. Didi Mecnÿn kim var cidd ü cehdüñ
Belì bu yolda varmaz başa èahdüñ
2902. Saña ben óÀlümi didüm ser-À-ser
Úalanın sen bilürsün ey berÀder
2903. SelÀm itdi çü andan bu sözi gÿş
İcÀzet şerbetini eyledi nÿş
2904. Diledi kim yiye Mecnÿn ile òˇÀn
Açup süfre getürdi ortaya nÀn
2905. Didi itme bini øÀyiè emekden
Berü gel yiyelüm nÀn u nemekden
2906. äafÀ-yı dilden açup gül gibi çihr
VefÀ bÿyıyla göster göñlüme mihr
2907. Didi terk itmişüm ben bu óisÀbı
Ki anuñ òod olupdur fetó-i bÀbı
2908. HevÀ odıyla virdüm anı bÀde
Ola mı bÀd olana zevÀde
2909. SelÀma oldı ôÀhir k’ol ciger-sÿz
HevÀyı zÀd idinmiş şeb ü rÿz
2910. CihÀn mülkinde yok nesneye meyli
Vücÿdı varı olmış èaşú-ı Leylì
2911. Teraóóum birle úıldı dil-nevÀzì
Didi ol bu belÀnuñ çÀre-sÀzı
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116b
2912. Niçe bir olasun derde giriftÀr
ÒalÀã olmaú belÀdan òoşdur ey yÀr
2913. Dilüñ hem-demdürür derd ile dÀyim
Felek bir yirde òod olmadı úÀyim
2914. Degildür åÀbit anuñ gerdişi var
Ki her gerdişde bir dürlü işi var
2915. Açılduàınca evrÀú-ı şeb ü rÿz
Felek her bir varaúdan gösterür yüz
2916. Meh ile mihr geçdükçe derecden
Geh açar úapu àamdan geh ferecden
2917. NihÀduñda çün oldı nÿr lÀmiè
áıdÀsuz eylemegil anı øÀyiè
2918. Ki ben daòı sinüñ bigi şikeste
Olup düşmiş idüm derd ile òaste
2919. èİnÀyetinden irüp faøl-ı ÒudÀyì
Dilüme virdi ol àamdan rehÀyı
2920. Olursun bir niçe gün sende òÀmÿş
İdesün bu àam u derdi ferÀmÿş
2921. Ki zìrÀ õÀtì degildür èaraødur
HevÀ germ ile şehvÀnì maraødur
2922. Dem ursa sÿziş-i nÀr-ı cevÀnì
Olur dilde şuèÀè-ı mihr-bÀnì
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2923. Olasun ger anuñ defèine mÀyil
İdesün anı tedrìc ile zÀyil
2924. SelÀmuñ çün sözin gÿş itdi Mecnÿn
Aúıdup gözlerinden eşk-i gül-gÿn
117a
2925. Didi kim ben hevÀ yolında mestüm
äanursun ola kim şehvet-perestüm
2926. Binüm evreng-i èaşúuñ pÀdşÀhı
Başumda efser-i şevú-i İlÀhì
2927. İderüm èaşú mülkinde èadÀlet
Ki nefsümden baña gelmez òacÀlet
2928. äalalı èaşú göñlüm mülkine od
Tenüm micmerdür aña cÀndur èÿd
2929. Çü dilde rÀz-ı dil-ber oldı peydÀ
HevÀ bÀzÀrın itdi èaşú yaàma
2930. áam-ı cÀnÀn olalı göñlüme zÀd
Olupdur Àteş-i şehvetden ÀzÀd
2931. Çü geldi èaşú òÀlì úaldı òÀne
Çıúardı raòtımı atdı yabana
2932. Ki Leylìdendürür cismümde her úıl
Ben öldüm hìç úamu oldurur bil
2933. O dem maóv ola dilden sÿziş-i àam
Ki bir bir ãayıla eczÀ-yı èÀlem
2934. Çü bulduñ ãoóbetüm bÀzÀrına rÀh
Uzatma ùaèn elini eyle kÿtÀh
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2935. Özüñüñ óÀline bir dem naôar úıl
Bu yolda ùaèn úılmaúdan óaõer úıl

2936. Dimiş bir èÀúil idüp şevú ile cÿş
Ki pÀy endÀzeden ùaşra degil òoş
2937. Şuña dek germ ola hengÀm-ı bÀzÀr
Ki ùoúınmaya aña bÀd-ı ÀzÀr
117b
2938. Bu resme şeró idüp remz-i laùìfi
İder teédìb luùf ile óarìfi
2939. Çü bildi bu óarìfüñ óarúını ol
Bu yüzden daòı ana sürmedi yol
2940. Kimesneyle sözüñde olma güstÀò
K’idesün baàruñı èöõr ile sÿrÀò
2941. SelÀm andan olup Mecnÿna hem-derd
Yürür bir niçe gün yanınca ol ferd
2942. İder Mecnÿnuñ aóvÀlin temÀşÀ
Görür yoú kimseden göñlinde pervÀ
2943. Aúar yaşlu gözinden baàrı úanı
Yaúar Àh itse odından cihÀnı
2944. Gözini Àb ùutmış göñlini tÀb
Ne yimek yir ne içer ne ider òˇÀb
2945. Ne èaúlı var ki ola iòtiyÀrı
Ne ãabrı var k’ede bir dem úarÀrı
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2946. Gehì òÀmÿş olur gÀh gÿyÀ
Gehì bì-hÿş olur gÀh şeydÀ
2947. áıdası àam òayÀl-i yÀr òˇÀbı
KebÀbı baàrı vü úanı şerÀbı
2948. HevÀ bezminde òˇÀn idüp cigerden
Úadeó ãunar àam eli çeşm-i terden
2949. SelÀm anuñla kim seyr itdi Necdi
Bir iki hefte bu óÀl ile geçdi
2950. Boşaldı süfre úalmadı nevÀle
áıdasuzlıú aña oldı óavÀle
118a
2951. İdüp açlıú belÀsından vedÀèı
Úodı Mecnÿn ile anda sibÀèı
2952. Çü naômı şevú ile olmışdı dil-keş
äalardı gÿş iden cÀnına Àteş
2953. Bu şimdi görinen şÿrìde-diller
Ki èÀşıú dirilürler yaènì bunlar
2954. MurÀd-ı nefs èarø idüp şeàabdan
Olurlar yad èilim ile edebden
2955. NemÀz ile niyÀzı terk iderler
MuòÀlif yola göz yumup giderler
VefÀt Kerden-i Şevher-i LeylÀ
2956. Meh ü òurşìd arasında nÀhìd
Uyarmış idi dilde şemè-i ümmìd
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2957. Virürdi nükte-i àam cÀna nekbet
Øarÿrì arada düşmişdi firúat
2958. Ne cünbişler ki ide õÀt-ı mevcÿd
Olupdur anda lÀ-büd dürc-i maúãÿd
2959. Bu èÀlem iki yüzlü bir varaúdur
İki yüzi1 iki dürlü sebaúdur
2960. Bu yüzinden görinür rÿy-ı tedbìr
O yüzinden oúınur òaùù-ı taúdìr
2961. Bu iki yüzüñe olur nükte-perdÀz
MuvÀfıú olmaàı olmışdurur az
2962. Niçe gül kim anuñ güldir şümÀrı
Tenine zaòm urur girü òÀrı
118b
2963. Niçe àÿre k’olupdur türş-Àyìn
Giderek ol olur engÿr-ı şìrìn
2964. Niçe acılıú virür cÀna süstì
Bulur ol süstlıúda ten-dürüstì
2965. İden Óaú hikmetini cÀna taèlìm
Úılur her emrini taúdìre teslìm
2966. Bu ortalıúda kim hikmet kemìndür
Diyesün sirke-i kem engebìndür
2967. Ruò-ı Leylì kim ol şemè idi àayre
Özine ôulmet ü lemè idi àayre

1

2959. yüzi: yüzi yüzi
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2968. Gül idi çevresin ùutmış idi òÀr
Ruòı genc idi lìkin óÀfıôı mÀr
2969. Dirilür idi aàyÀr içre dil-teng
Diyeydüñ laèl idi cÀyı dil-i seng
2970. Egerçi gevher idi bì-behÀ ol
Velì bulmışdı aña ejdehÀ yol
2971.

Naôardan óıfô idüp ol mÀh-rÿyı
Bulut bigi ãaúınur idi şÿyı

2972. Ola mı àÿl mülkinde perì-zÀd
Meger urılmış ola bend-i pÿlÀd
2973. İderdi ãabr çÀbük nìk ile ol
Ki ùaèn itmege kimse bulmaya yol
2974. Gülerdi ôÀhir aàlardı nihÀnì
Úılurdı óìle ile zindegÀnì
2975. Úaçan kim olmaya şÿyı óavÀle
Dökerdi gözyaşın iderdi nÀle
119a
2976. Göricek şÿyı ol mÀh-ı dil-ÀrÀm
Silerdi yaşını ùutardı ÀrÀm
2977.

Dilinden gitmeyüp bir dem melÀli
Dökerdi gözyaşın olduúça òÀlì

2978.

Úaçan ÀvÀze gÿş ideydi gÿşı
Siler yaşını ãaúlardı òurÿşı
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2979.

Dili sÿzÀn olup çün şemè-i raòşÀn
Úılurdı giryesin òandeyle pinhÀn

2980.

Çü şÿyı derdine bulmadı tìmÀr
Düşer ol dil-rübÀdan dÿr bìmÀr

2981.

MizÀcı iètidÀline saúÀmet
İrüp İbn-i SelÀma irdi Àfet

2982.

Eåer itdi özine cÿşiş-i teb
ÒarÀba virdi anı sÿziş-i teb

2983.

MizÀcınuñ çü ãındı iètidÀli
Ùaàıldı èaúlı úalmadı mecÀli

2984.

Gidüp cisminde ãıóóatden eåer ol
Ecel mekrinden oldı bì-òaber ol

2985.

Yatup bir niçe gün ol merd-i rencÿr
Nefes ururdı ãıóóatden dili dÿr

2986.

Ecel seyli çü mevc urdı revÀna
ÒarÀba vardı ol seyl ile òÀne

2987.

Çü geldi cÀnına ten èÀlemi teng
äanasun kim ùoúındı şìşeye seng

2988.

CihÀndan yil bigi silküp elini
FenÀ iúlìminüñ ùutdı yolını

119b
2989.

Urup terkin ser-À-ser òÀnimÀnuñ
Şikencinden òalÀã oldı cihÀnuñ

2990.

O gitdi ãanma bunda kimse úalur
CihÀn virdügi vÀmı girü alur
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2991.

CihÀn bÀàından alsañ bir giyÀhı
Girü alup virür derd ile Àhı

2992.

Düriş kim idesün bÿrcuñ edÀ sen
Olasun bÿrc derdinden rehÀ sen

2993.

Ùaleb úılmaz diyü itme gümÀnì
Ùaleb úılduàı dem virmez emÀnı

2994.

Şikest it cevherüñ üzre bu dürci
Kebÿter gibi pervÀz it úo bÿrcı

2995.

Çü èömrüñ Àòiri êarb-ı eceldür
Ne deñlü fikr ola ùÿl-i emeldür

2996.

Eger biñ yıl ola yÀ ola bir dem
Sen anı gitdi bil VallÀhu aèlem

2997.

Bu óÀli gördi ol serv-i semen-ber
K’ecel cÀmını içdi yaènì şevher

2998.

Çi ger ayrulıàa isterdi ol yol
Ne òoş irişdi gör maúãÿdına ol

2999.

Olup rencìde ùutdı göñlini àam
Çözüp sünbüllerini itdi mÀtem

3000.

Döküp gül-berg-i ter üstine jÀle
İder bülbül bigi derd ile nÀle

3001.

Derÿnından idüp şÿrìdesin yÀd
Úılurdı şÿyiçün ôÀhirde feryÀd
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120a
3002.

İderdi dÿst diyü yÀd şÿyı
äalardı saàu saàup òÀke mÿyı

3003.

FirÀú-ı yÀrden gidüp úarÀrı
Úılurdı şìven-i şÿy ile zÀrì

3004.

Arada şÿyını idüp behÀne
Úılurdı yÀriçün eşkin revÀne

3005.

Ne şìven kim úılurdı ol semen-ten
İderdi nükte yÀri şìvesinden

3006.

İde mi terk-i yÀrì şÿy içün yÀr
Ki yÀre yÀr cÀndur şÿy aàyÀr

3007.

èArÿsa bu muãìbet olsa peydÀ
İki yıl oturup bir yirde tenhÀ

3008.

Özin gizlerdi göstermez idi rÿ
èArabda èÀdet idi muèteber bu

3009.

Enìs ü hem-dem iderdi özini
MurÀdınca ùutardı mÀtemini

3010.

BehÀne irdi çün Leylìye óÀli
Buyurdı úıldılar òargÀhı òÀlì

3011.

Ùutup ol resm üzre mÀtem-i şÿy
Oturdı àuããa ile ol perì-rÿy

3012.

áirìv itmege çün buldı behÀne
Ùaàıtdı ãabrı dilden èÀşıúÀne
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3013.

Yaşı deryÀ gibi iderdi cÿşì
CihÀn mülkini ùutmışdı òurÿşı

3014.

Yanardı Àhı odından felekler
İñildüsinden iñlerdi melekler

120b
3015.

Úılurdı Àh geldükçe cigerden
Berì olmış idi òavf u òaùardan
NikÀó Kerden-i Zeyd Zeyneb-RÀ

3016.

Maóabbet metninüñ yazan kitÀbın
Bu resme şeró úıldı faãl u bÀbın

3017.

HevÀ mülkinde k’ol Zeyd-i ser-efrÀz
Çün oldı derd-i dil-dÀr ile dem-sÀz

3018.

Yaúardı Àteş-i èaşú ile cÀnın
Yudardı Àb diyü baàrı úanın

3019.

Fünÿn-ı ãabrı itmiş idi pìşe
Ururdı ùÀlièi sengine tìşe

3020.

NiyÀz ile idüp Àh-ı seóergÀh
Umardı vaãl-i yÀre açıla rÀh

3021.

Úamu òˇìşi ki bilürlerdi rÀzı
Anuñ olmışlar idi çÀre-sÀzı

3022.

Perì-peyker daòı èaşúından anuñ
Urupdı terkini cÀn u cihÀnuñ

3023.

Egerçi dÿr olup ol semen-ber
Yimezdi bÀà-ı vaãl-ı yÀrden ber
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3024.

ŞerÀb-ı èaşú kim virmişdi sÀúì
Dilinde şevúi úalmış idi bÀúì

3025.

Çü Zeyde gördiler ol dil-beri rÀm
äanem òalúı úamu itdiler iúdÀm

3026.

Ki bulalar bu ortalıúda çÀre
İre ol dil-ber-i gül-çihre yÀre

121a
3027.

Çü úamusı aàız bir eylediler
Bularuñ óÀlin aña söylediler

3028.

Didiler ey reh-i óikmetde sÀlik
DiyÀr u mülk-i fikr ü èaúla mÀlik

3029.

CemÀlüñ gözgüsidür rÿşen ü pÀk
MaèÀnì sırrını idersün idrÀk

3030.

Bilür her ehl-i dil olan bu rÀzı
Ki olmaz iòtiyÀrì èaşú-bÀzì

3031.

Bulara k’irdi úudretden nevÀle
SipÀh-ı àamla èaşú oldı óavÀle

3032.

BelÀ vü derd ile nÀ-çÀrlardur
HevÀ-yı èaşú ile bìmÀrlardur

3033.

Yeter úahr ile irsün cÀna zaòmuñ
Ne içün olmaya bunlara raómuñ

3034.

Gözüñüñ nÿrı biri biri cÀnuñ
Ciger-gÿşuñ biri birisi úanuñ

3035.

Eger vaãl ile úılmazsañ èilÀcı
Olur mevt ile ùatlu èayşuñ acı
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3036.

Teraóóumdan urup bir noúùa ad it
Bu iki nÀ-murÀdı bÀ-murÀd it

3037.

Bular yüz ùutdı èaşú ile helÀke
Úoma kim gireler derd ile òÀke

3038.

RıøÀ virmez iseñ meftÿn olurlar
äoñ ucı Úaysveş mecnÿn olurlar

3039.

Degil mecnÿn terk idüp cihÀnı
Virürler óasret ü derd ile cÀnı

121b
3040.

Buları yoà ider èaşúuñ melÀli
Úalur boynuñda óüzn ile vebÀli

3041.

Bu yüzden ol úadar söz söylediler
Ki göñli ùaşını mÿm eylediler

3042.

MurÀd-ı Zeyd idi gerçi müyesser
Velì vaútiyle olmışdı muúadder

3043.

K’ezel levóinde ol ÒallÀú-ı bì-çün
Umÿrı úıldı evúÀtine merhÿn

3044.

Bir emri gerçi itmişdür muúadder
Velì vaút olmayınca olmaz müyesser

3045.

Eger cehd ide biñ beg tìà ü leşker
Muúadder olmayan olmaz müyesser

3046.

Ne virdügine olur kimse mÀnìè
Ne var virmedügi nesneye nÀfiè
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3047.

Ne emri k’anı taúdìr itmedüñ hem
MurÀd itdürme ey ÒallÀú-ı èÀlem

3048.

Muúadderdi çü Zeyde vaãl-ı dil-dÀr
Müyesser oldı aña Àòir-i kÀr

3049.

Çü yaúdılar bu maùlÿbuñ çerÀàın
HemÀn dem gördiler dügün yaraàın

3050.

Getürüp nÀy u def úÀnÿn ile çeng
İderler úamu èayş u nÿşa Àheng

3051.

Sürÿr ile ki sÀzı gÿş iderler
Mey-i óamr ile dil-òoş iderler

3052.

Úamu esbÀb-ı èayş idi müheyyÀ
İderler èişret ü õevú ü temÀşÀ
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3053.

Úurıldı gerdek içün òÿb òargÀh
Ki anda cemè ola òurşìd ile mÀh

3054.

Dügün Àyìni çün irdi temÀme
Oúındı òuùbe ile èaúd-nÀme

3055.

Bularuñ k’oldı baòtı mihri ùÀliè
NiúÀó oldı daòı úalmadı mÀniè

3056.

äaçular ãaça ãaça ãola saàa
Getürdiler nigÀrı ol otaàa

3057.

Çü geldi zìnet ile ol yüzi mÀh
CemÀlinden münevver oldu òargÀh

3058.

Yüzi şemèi cihÀnı rÿşen itdi
Ruòı èaksi otaàı gülşen itdi
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3059.

Perì-peykerler ile ol dil-ÀrÀm
Gice olınca anda úıldı ÀrÀm
Vuãlat-ı Zeyd BÀ-Zeyneb

3060.

Çü derdi bÀzı şarkuñ şeh-perini
áurÀb-ı àarb depretdi perini

3061.

Dönüp dürr ile necmüñ şeb èarÿsa
Felek damadına èarø itdi bÿse

3062.

Yir üzre ùutdı ôulmet deşt ü daàı
Uyardı gökde yıldızlar çerÀàı

3063.

Çü vaút oldı k’ire cÀnÀnına cÀn
Yirinden ùurdı cümle şÀd u òandÀn

3064.

Def ü nÀyuñ göge çıúdı fiàÀnı
Getürdiler otaàa ol cevÀnı
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3065.

MurÀdı k’oldı baòtına muvÀfıú
İrişdi anda maèşÿúına èÀşıú

3066.

GüşÀde olmaàa vuãlat cemÀli
Olur aàyÀrdan òargÀh òÀlì

3067.

Niçe yıllar ki çekmiş idi firúat
Aña Àòir müyesser oldı vuãlat

3068.

İderken óasret ile nÀle vü Àh
Çü buldı bÀà-ı vaãl-ı dil-bere rÀh

3069.

CilÀé-ı şevú ile zengÀr-ı àamdan
Dili Àyìnesini itdi rÿşen
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3070.

HevÀdan refè olup firúat seóÀbı
Ùulÿè itdi murÀdı ÀftÀbı

3071.

Bu õevú ile ki buldı dil-bere dest
ŞerÀb-ı şevú úıldı vÀlih ü mest

3072.

NigÀrı kendözine gördi mÀyil
İdüp boynına úolların óamÀyil

3073.

Gehì derdi åemerler naòl-ı terden
Gehì aldı òaberler gül-şekerden

3074.

Gehì èarø-ı niyÀz itdi gehì nÀz
Gehì taúrìr-i şevú itdi gehì rÀz

3075.

Gehì úıldı raúìbinden şikÀyet
Gehì itdi firÀúından óikÀyet

3076.

Gehì úolın kemer úıldı biline
Gehì àam-nÀmesin virdi eline

3077.

Gehì şeftÀlÿ derdi rÀygÀnì
Turuncından ki aldı bÿy-ı cÀnı
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3078.

Gehì kÀküllerin ùutdı gülinden
Gehì gül bÿyın aldı kÀküllerinden

3079.

Gehì cÀn sırrını ãordı lebinden
Gehì el urdı sìbe àabàabından

3080.

Zihì pìrÿz baòt-ı kÀm-rÀnì
Ki bu demdür bihişt-i cÀvidÀnì
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3081.

Bu resme geçdi óÀlet çün arada
Görüp dil çÀresini mÀ-cerÀda

3082.

Çeker ol dil-rübÀyı sìnesine
El urur anda cÀn gencìnesine

3083.

Çü fetó-i genc-i cÀna itdi Àheng
Birez òaãmÀne bunlar itdiler ceng

3084.

Bu fetóe cÀn u dilden oldı ùÀlib
Olur ol şìr bu Àhÿya àÀlib

3085.

Dilinde úalmaàiçün òavf-ı bÀúì
İder boynına heykel sìm sÀúı

3086.

KinÀrında görüp ol dil-peõìri
Giderdi ter óarìrinden óarìri

3087.

Görür cennet-ãıfat bir tÀze gülşen
Dili Àyìne bigi pÀk u rÿşen

3088.

HevÀsı müşg èanberden muèaùùar
FeøÀsı verd-i nesrìnden münevver

3089.

Döşenmiş berg-i terden òırmen-i gül
Ki eùrÀfında yoú reyóÀn u sünbül

3090.

MiyÀnında anuñ bir àonçe-i ter
Ki óüsni virmiş ol gülzÀra zìver
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3091.

Ne àonçe àonçe-i verd-i bihiştì
ŞerÀb u şìr ile olmış sirişti

3092.

Zihì àonçe ki èayn-ı cÀna beñzer
Eåerde çeşme-i óayvÀna beñzer
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3093.

Çü virdi ùÀlièi ol gülşene yol
NihÀli dikdi àonçe aàzına ol

3094.

Ki yaènì vaãl gencinde ol hevÀ-dÀr
Bulur nÀ-süfte bir lülü-yi şehvÀr

3095.

Melek el urmamış aña degil nÀs
Urur óakkÀkvÀr ol dürre elmÀs

3096.

Meger ol gevher idi genc-i şÀhì
Ki úufl urmış aña ãunè-ı İlÀhì

3097.

Çü vuãlat yüzinüñ gitdi niúÀbı
Urup miftÀó buldı fetó-i bÀbı

3098.

VeyÀ ol gevher idi óoúúa-ı cÀn
Urulmış üstine mühr-i SüleymÀn

3099.

Ùışı Àyìne bigi rÿşen ü pÀk
FirÀúı zehrine içinde tiryÀk

3100.

Çün ol ter óoúúanuñ mührin götürdi
Arada kendözüñ varın bitürdi

3101.

ŞikÀr idüp geçürdi ol perìéi
MurÀd engüştine engüşterìéi

3102.

Güher dürcinden ol òurşìd-i raòşÀn
Döşege laèl ü mercÀn itdi efşÀn

3103.

İki cism idi gerçi ol iki óÿr
Úavuşdı cism cisme oldı pür-nÿr
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3104.

NiåÀr idişdiler çün buldılar úÿt
Bu aña dürr-i ter ol buña yÀúÿt

3105.

äafÀ òamrı ki virdi bunlara cÿş
Yaturlar mest ãubó olınca bì-hÿş

3106.

Çü baòt oldı bularuñ çÀre-sÀzı
Biri birinüñ oldı dil-nevÀzı

3107.

Mey-i vaãl ile nÿş idüp ãabÿóı
Çü buldı Zeyd Óaúdan bu fütÿóı

3108.

Özine neõr úılup eyledi èahd
Ki Mecnÿn içün ide cidd ile cehd

3109.

Vire bu çÀrenüñ yüzine yüz reng
İde cÀn ile bu maúãÿda Àheng

3110.

Anı úıldı ol aóbÀbuñ güzìni
K’iderler gÿş idenler Àferìni

3111.

Kimüñ kim òÿb olmışdur òıãÀli
Óaúuñ luùfına maôhardur cemÀli

3112.

Eger sen daòı eylikler idesün
VefÀ vü ãıdú yolına gidesün

3113.

Eyü ad ile şÀd idüp revÀnı
Bulasun baòt u èömr-i cÀvidÀnı

3114.

Dürüş kim çıúarasun bir eyü ad
Ki ideler añılcaú òayr ile yÀd
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Şenìden-i Mecnÿn VefÀt-ı Şevher-i LeylÀ-RÀ
3115.

İden bu naôm dürrin luùf ile naàz
Ki pürdi üstüòˇÀnı óikmet-i maàz
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3116.

Didi ol dem ki Zeyd-i ferruò-aòter
MurÀdın kendüye itdi musaòòer

3117.

Meger ol dÿr idi İbn-i SelÀma
Ecelden daèvet içün geldi nÀme

3118.

CihÀndan göz yumup baàladı maómil
FenÀ şehrine çün irürdi menzil

3119.

Òaber virmegiçün ol nÀ-tüvÀna
Yola yil bigi Zeyd oldı revÀne

3120.

Arayu geşt iderken ùaà u ãaórÀ
Bulur bir gÀrda Mecnÿnı tenhÀ

3121.

Mey-i İbn-i SelÀma sÀúi-i mevt
Virüp itdügini biñ derd ile fevt

3122.

NevÀziş birle ol dil-dÀr-ı cÀnı
Òaber virdi ùurup Mecnÿna anı

3123.

Didi ol kÀrbÀn-ı kÀma reh-zen
Teni gencine úıldı òÀk maòzen

3124.

Ki terk İbn-i SelÀm idüp cihÀnı
Saña virdi úamu var ile cÀnı

3125.

Ecel cÀmı ile irdi Óaúa ol
Aradan gitdi mÀniè sen beúÀ ol
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3126.

Çü Mecnÿn itdi andan bu sözi gÿş
Şeàabdan naèra urup eyledi cÿş

3127.

Gehì òandeyle gösterdi sürÿrı
Gehì giryeyle èarø itdi fütÿrı

3128.

K’aña òoş bir cihetden geldi bir kÀr
Ki oldı dÀmen-i gülden cüdÀ òÀr
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3129.

Velì bir yüzden oldı bu òaber derd
K’aña daòı irür ol rÀhdan gerd

3130.

Aúıdup nÀle ile çeşmi Àbı
İder ùaèn eyleyü Zeyde òiùÀbı

3131.

Ki ey yÀr-i úadìm ü mÿnis-i cÀn
Binümçün derd-i ser çekdüñ ferÀvÀn

3132.

Çi ger cÀn leõõet alur maúdemüñden
Degil cÀn gözgüsi rÿşen demüñden

3133.

K’iderken bu øaèìfi óÀle vÀúıf
Sözüñüñ biri görindi muòÀlif

3134.

Añıcaú öldi diyü ol fulÀnı
Didüñ kim virdi saña ùatlu cÀnı

3135.

Eger göñlüñe mihrüm bulsadı yol
Dir idüñ virdi cÀnı Leylìye ol

3136.

Çü gerdinden anun kemdür vücÿdum
Öñinde çeşmimüñ nemdür vücÿdum

3137.

CevÀbında didi Zeyd aña ey yÀr
Bu rÀz olmışdurur senden pedìdÀr
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3138.

Görüp ol gün ol iki naúşı bÀ-hem
Birini birlik içün kéeyledüñ kem

3139.

Çü birlik sırrınuñ cÀmın getürdüñ
İkilik resmin aradan götürdüñ

3140.

Didüñ kim itmişüz birlik meyin nÿş
Raúamda ikilik olmaú degil òoş

3141.

Bunı dil gözleyüp resm-i úaêìmi
Didi bu yirde bu sırr-ı èaôìmi
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3142.

Çü virdi Zeyd bu muókem cevÀbı
Yaúup Mecnÿnı birlik şevúi tÀbı

3143.

NevÀzişle dem urup iètiõÀra
Yirinden ùurdı vü çekdi kinÀra

3144.

Didi aósenet ey dil-dÀr-ı òoş-gÿy
Nesìmüñ rÀz-ı derÿndan virür bÿy

3145.

Ne òoş remz ile õikr itdüñ òiùÀbuñ
Ki maóv itdi suéÀlümi cevÀbuñ

3146.

Bu sÀzı depredimez degme dem-sÀz
Bu rÀzı söyleyimez degme hem-rÀz

3147.

Sinüñ bigi gerek hem-rÀz ey yÀr
Rumÿzından k’ola rÀzuñ òaber-dÀr

3148.

Sinüñ bigi gerek èuşşÀúa hem-óÀl
Ki seyrinden hevÀnuñ deprede bÀl
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3149.

Óarìf-i óÀl ile èÀşıú k’ura dem
Diline rÿó virür rÿóına em

3150.

HevÀ kÿhında kim seyr ide pÀyum
Sinüñ rÀyına hem-reng ola rÀyum

3151.

CihÀnda itdügümce zindegÀnì
Ùapuñdan dönmeye mihrüm èinÀnı

3152.

Bir iki gün görüp fÀlın hümÀyÿn
Yüridi èAmrveş Zeyd ile Mecnÿn

3153.

Pes andan yüz ùutup firúat miyÀna
İrişdi Zeyd ol ãÀóib-mekÀna

3154.

İdüp bülbül bigi Àh u serÀéì
Yüridi ÀşyÀnına hevÀéì
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Ender-AóvÀl-i LeylÀ BÀ-èAşú-ı Mecnÿn
3155.

Gel ey cÀm-ı hevÀ-yı yÀr içün mest
Heves bÀàında urup dest-ber-dest

3156.

NevÀ-yı èaşú ile göster aàÀnì
HezÀrì dilden oúı dÀstÀnı

3157.

Ecel olmazdan öñ cÀna füsÿn-sÀz
Yine söyler nevÀ-yı èaşúdan rÀz

3158.

Kim ol dem kim ecel ola zebÀn-bend
Gide varuñ olasun òÀke òursend

3159.

Söze gel şimdi kim vardur mecÀlüñ
İrişsün úulaàına her maúÀlüñ
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3160.

Çün urur deh zebÀnından dilüñ dem
Dem ur sÿsen bigi olmadan ebkem

3161.

Ki niçe dem uran şìrìn-zebÀnı
Ecel yili irişüp úıldı fÀnì

3162.

MaèÀnìéi açar iken beyÀnuñ
BedÀyiè sırrını dirken zebÀnuñ

3163.

ŞerÀb-ı mevt sekrinden k’ola lÀl
Daòı gelmeye senden úìl ile úÀl

3164.

Dilüñdür çün hevÀ bezminde raúúÀã
MaèÀrif baórinde úıl anı àavvÀã

3165.

Çıúarup dürc-i dilden dür-niåÀr it
Bu maènì naúşını gevher-nigÀr it

3166.

Ki èÀşıú èaşú içün cevlÀn úıldı
Niçe maèşÿúı ser-gerdÀn úıldı
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3167.

Òaber vir óÀlet-i Leylìden ey yÀr
Ki Mecnÿn ile n’etdi Àòir-i kÀr

3168.

Ururken èaşú gülzÀrında pervÀz
Bu resme söyledi dil bülbüli rÀz

3169.

Ki ol bì-òˇÀb-ı şemè-i òˇìşten-sÿz
ÇerÀà-ı şeb-nişìn ü Àteş-efrÿz

3170.

Ecel çengine virüp ejdehÀyı
Çü bend-i şÿydan buldı rehÀéı

3171.

HevÀ-yı yÀr ùutup tÀb içinde
Yaşından àarú idi òÿn-Àb içinde
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3172.

Dem urduàınca gülden Àh-ı dil-keş
DuòÀnından irürdi çeròa Àteş

3173.

Úılurdı nÀle ile girye àamgìn
Ururdı eşk baóri mevc-i òÿnìn

3174.

Şeb-i firúatde olmışdı siyeh-rÿz
Enìs ü hem-demi Àh-ı ciger-sÿz

3175.

ÒayÀl-i yÀre iderdi niyÀzın
Yanında sÀyeye söylerdi rÀzın

3176.

Dönüben zerde-çÿbe külbe-i derd
Ruòı renginden olmışdı úamu zerd

3177.

Ne revzen k’olmış idi cilvegÀhı
Anı tÀrìk iderdi dÿd-ı Àhı

3178.

Ne àamze kim urayd’ol çeşm-i reh-zen
Dökerdi òÿn lìkin dìdesinden

3179.

Úomazdı baúmayup resm-i ùılısma
Gözine sürme vü úaşına vesme
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3180.

Dili bìmÀr idi derd ü àamından
HevÀ-yı nÀr urılmışdı deminden

3181.

Yaturdı cilvesüz tÀvÿs òÀli
CilÀdan òÀlì olmışdı òayÀli

3182.

Eli urmaúdan ol óüsn-i cemìli
Sepìdi òaddinüñ olmışdı nìlì
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3183.

Bu nìlì ile yüz gözden olup dÿr
Virürdi mihr-i óüsni èÀleme nÿr

3184.

Derÿnı bigi olup çÀk miècer
Yaşından olmış idi lÀle-i ter

3185.

Muèanber ùurre-i zülfi çü şimşÀd
ZebÀn-ı şÀneden olmışdı ÀzÀd

3186.

áam ile bend idüp ol yÀr-i dil-gìr
Dil ü göñline urmış idi zencìr

3187.

Tenÿr-ı beste-ser bigi olup germ
İderdi Àhéıyla Àheni nerm

3188.

Derÿnı dìgveş çÿş itse Ànì
Òurÿşından kef olurdı duòÀnı

3189.

Vücÿdı micmerinde baàrı èÿdı
Yanardı kim ùutardı dehr dÿdı

3190.

İderken anda mÀtem şarùını ol
Özine kimseye virmedi ol yol

3191.

Dir idi sırr ile Óaúúa niyÀzı
Göñülde ãaúlar idi gizlü rÀzı

3192.

Úalupdı külbe-i aózÀn içinde
Yanar idi od lìk cÀn içinde1
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3193.

İdenler Àteş-i èaşú ile bÀzì
Dimişler keşf idüp dilden bu rÀzı

1

3192. İkinci mısrada vezin bozuktur.
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3194.

Ki dilde eylemekden derdi pinhÀn
Cigerde zaòm-ı òancer oldı ÀsÀn

3195.

HevÀ-yı óüzn ile kim zerd olur ten
HelÀk-i cÀnadur dilde girih-zen

3196.

Ùutardı gerçi kim óüzn ile ülfet
Anı ketm eylemekdür cÀna Àfet

3197.

Anuñ kim gövdesinde ola cÀnı
İricek derd idir Àh u fiàÀnı

3198.

Çü yiye zaòm her şaòã-ı fesürde
Òurÿş ider meger kim ola mürde

3199.

FenÀya merd kim teslìm ider ten
Olur òÀmÿş zaòm-ı nìşterden

3200.

Dili yanmış ne yüzden söyleye rÀz
Kim anı fÀş ider eşk-i àammÀz

3201.

Egerçi misk olur òÿn-ı Àhÿ
Òaber virür derÿn-ı dilden ol bÿ

3202.

Ç’ola kÀnÿn-ı dilde Àteş endÿd
İrüp hem-sÀyeye girye virür dÿd

3203.

Úafesden çünki ol kebk-i dil-ÀrÀ
ÒalÀã oldı diler kim ùuta ãaórÀ

3204.

Açıldı óabsgehden çün aña yol
Úoşdı yine kendü òayline ol

3205.

Aradan mÀtemüñ resmin götürdi
Atası evine vardı oturdı
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Reften-i LeylÀ BÀ-DuòterÀn Be-Teferrüc BerÀy-ı Dìden-i Mecnÿn
3206.

Meger bir gün ki olmışdı dili teng
Göñül açmaàa itdi seyre Àheng

3207.

Ki varup seyr ide bostÀn içinde
Ura cevlÀn naòlistÀn içinde

3208.

Güzeller kim var idi hem-nişìni
Olurlar seyr itmekde úarìni

3209.

Bile alup beş on verd-i bihişti
SerÀb-ı deşte sürdi rÀh-ı geşti

3210.

Úarışup serv-i sìmìn-berler ile
Yüridi kebk gibi ol cemìle

3211.

Bulupdı yÀr derdi göñline rÀh
Anuñçün vardı naòlistÀna ol mÀh

3212.

Ki serve şerh ide óüzn-i dırÀzın
Çemen ehline diye dÿst rÀzın

3213.

Düşüpdi şemèveş àamdan fesürde
Gicede sÿzda gündüzde mürde

3214.

Yüriyüp şevú ile mestÀne bunlar
İrür çavú ile naòlistÀna bunlar
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3215.

Úamu surò u sepìd olmışdı çün verd
Aralarında Leylì ãan gül-i zerd

3216.

Úamusı àonçeveş iderdi òande
BenefşevÀr Leylì ser-fikende

3217.

Úamu èıùr ile pür çün nÀfe-i müşg
NihÀl-i LeylÀ lìkin derd ile òuşk
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3218.

Úamusı bÀr virürdi ruùabdan
İrürdi nÀle Leylìye şeàabdan

3219.

Birez k’ol serv-úadd ü sìm-berler
Çemen ãaónında cÿyı seyr iderler

3220.

Güneş devri çün irdi nìm-rÿza
Bu güller döymeyüp tÀb ile sÿza

3221.

Biri biri yanına geldi úamu
Varup bir sÀyede cemè oldı úamu

3222.

Zihì maóşer zihì ãunè-ı İlÀhì
K’ola bir sÀye on şemsüñ penÀhı

3223.

Bu cemèe reşk idüp mihr oldı sÿzÀn
Bu cemèe çekdi óasret mÀh-ı tÀbÀn

3224.

Oturup yandururken çerò tÀba
İrişdi òˇÀb ol on ÀftÀba

3225.

Bu cemè içinde ol şemè-i ciger-sÿz
HevÀdan k’olmış idi Àteş-efrÿz

3226.

Dökerken óasret ile dìdeden Àb
Anuñ daòı gözini baàladı òˇÀb
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3227.

ÒˇÀb içinde ol òurşìd-ruòsÀr
Görür şÿrìdesini òˇÀr u bìmÀr

3228.

Ki gelmiş seyr úılmaàa cemÀlin
İñildüyile gözler zülf ü òÀlin

3229.

İder müjgÀnını yolında cÀrÿ
Sürer şevú ile òÀk-i pÀyına rÿ

3230.

Geh ider naós-ı ùÀlièden şikÀyet
Geh ider vaãf-i óÀlinden óikÀyet
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3231.

Olup sÿz-ı cigerden Àteşi tìz
Oúur derd ile şièr-i Àteş-engìz

3232.

áarìú olmış yem-i òÿn-Àb içinde
Bu şièri eydür idi òˇÀb içinde
Şièr-i Mecnÿn
FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün

3233.

NÀr-ı èaşúuñla ten-i òÀkümde tÀbum var binüm
Ol hevÀdan Àb bigi ıøùırÀbum var binüm

3234.

Óüsninüñ metnini levó-i dilde kim şeró itmişüm
SÀyil-i èaşúa niçe dürlü cevÀbum var binüm

3235.

ÒÀne-i çeşme òayÀl-i çeşm-i maòmÿruñ gelür
Bildi kim anda úabaà ile şerÀbum var binüm

3236.

Teşne-dil èaşúuñ beyÀbÀnında yandurdum ciger
Gerçi kim deryÀ bigi çeşmümde Àbum var binüm
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3237.

Úanlu yaşumla cigerden çeşm-i kÀfir-kìşüñe
èAşú bezminde şerÀb ile kebÀbum var binüm

3238.

DersgÀh-ı èaşú içinde ders-i èÀmm itdüm bu gün
Ben Úadìmìem ki èuşşÀúa òiùÀbum var binüm

3239.

İştihÀrum pertevi ùutsa cihÀnı n’ola kim
Mihr-i ruòsÀruñ bigi bir ÀftÀbum var binüm
Meånevì
MefÀèìlün MefÀèìlün Feèÿlün

3240.

Bu óÀletde görür çün anı Leylì
Olup cÀn u göñülden aña meyli

3241.

äunar el kim alup eline elin
äora derd-i dilinden vaãf-ı óÀlin
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3242.

Diline cÿş virüp Àteş-i yÀr
Olur ol òˇÀbdan cÿş ile bìdÀr

3243.

Uyanup gördi cÀnı tÀb içinde
Yanında mÀh-rÿlar òˇÀb içinde

3244.

Yüregi úanı buldı çeşmine rÀh
Döküp gözyaşın itdi derd ile Àh

3245.

Ki Àhından görindi perde-i rÀz
Çıúardı perdesinden ùaşra ÀvÀz

3246.

Düşüp sürdi ruò u alnını òÀke
Diyeydüñ ãıóóati irdi helÀke

3247.

İşidüp nÀlesin ol sìm-berler
Uyandı úamu itdi gözlerin ter
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3248.

Şu resme derdnÀk olmış idi ol
Ki özin itmesün diyü helÀk ol

3249.

Yoà idi bu úamer-rÿlarda zehre
K’ideler pend ol òurşìd-çihre

3250.

Bu gözden dökdükçe Àb-ı óasret
Yaúardı anları tÀbıyla óayret

3251.

Bu Àh itdükçe derd ile cigerden
Olar dürler dökerdi çeşm-i terden

3252.

Bu düşüp urduàınca başına òÀk
Olar úılurlar idi zehresin çÀk

3253.

Çü gördiler bunuñ bu resme óÀlin
Kimi sildi yaşın kim ùutdı elin

3254.

Üşüp úaldurdılar anı yirinden
Silüp tozın úabÀé-ı peykerinden
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3255.

Bu yaúardı àam u derd ile sìne
Olar iltürler idi òÀnesine

3256.

Çü irdi külbe-i aózÀnına ol
Niçe gün èaúlı aña bulmadı yol

3257.

Özin derd ile idüp küşte dÀyim
Olurdı óüzn ile ser-geşte dÀyim

3258.

FirÀúı derdine bulmazdı dermÀn
Bu óÀlet birle úalmış idi óayrÀn
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Firúat-i LeylÀ Der-Şeb-i TÀr
3259.

Meger bir gün olup tÀrìk èÀlem
Görünmezdi yem-i envÀrdan nem

3260.

ÇerÀà-ı mihr ü meh olmış idi güm
SeóÀbı perde idinmişdi encüm

3261.

Degildi çün muúÀbil mÀh mihre
Ruòı Àyìnesi almazdı behre

3262.

CemÀlin èarø idüp rengìn èarÿsa
Felek dÀmÀdına virmişdi bÿse

3263.

BeyÀøı gündüzüñ düşmişdi mestÿr
SevÀdı gicenüñ olmışdı deycÿr

3264.

ÓicÀb altında idi meşèal-i şarú
ØiyÀ virürdi geh geh Àteş-i berú

3265.

Yüzini dürmiş idi ebr-i àamnÀk
Gözi èÀşıú bigi olmışdı nemnÀk

3266.

Ùutupdı èÀlemi ôulmet-i siyÀhì
Gice seyyÀre güm úılmışdı rÀhı
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3267.

SeóÀb ejder bigiydi Àteşìn-dem
äadÀ-yı èadl ile ùolmışdı èÀlem

3268.

CihÀn àarú olmış idi baór-i úìre
Olupdı rÿyı dehrüñ tünd ü tìre

3269.

Meger yanmışdı kÀhı keh-keşÀnuñ
Ki görinmezdi resm-i rÀhı anuñ
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3270.

Diyeydüñ şarúa sed çekmişdi ôulmet
Ki mihri baàlamışdı tÀb-ı óayret

3271.

Yolı baàlanmış idi Rÿm u Rÿsuñ
İşidilmezdi ÀvÀzı òorÿsuñ

3272.

Úamu uyòuya olmışdı giriftÀr
Meger èuşşÀúı úılmış idi bìdÀr

3273.

Olup zülfi bigi Leylì perìşÀn
Úalupdı ol gice nÀlÀn u giryÀn

3274.

HevÀdan k’olmış idi Àteş-efrÿz
Úılurdı derd ile Àh-ı ciger-sÿz

3275.

áam-i èaşú ile çÀk itmişdi zehre
Gözi yaşını döndürmişdi nehre

3276.

Niteki Àyìnede èıúd-ı åüreyyÀ
Ruòında úaùreler olmışdı peydÀ

3277.

Ururdı baàrına èaşú odı dÀàı
Özine hem-dem itmişdi çerÀàı

3278.

Velì olmış idi dìvÀne-i èaşú
Uyutmazdı anı efsÀne-i èaşú

3279.

Tenini yandururdı şevúden tÀb
Gözi yaşından olmış idi àarú-Àb
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3280.

Dili nÀrına olup Àb-rìzÀn
Dir idi bu sözi üftÀn u òìzÀn
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BÀz Firúat-i LeylÀ Der-Şeb
3281.

Ki bu şeb kim ùutar yolını mihrüñ
Ruòında dÀà olmışdur sipihrüñ

3282.

èAceb bu dün midür yÀòÿd siyeh mÀr
VeyÀ zengì midür bu Àdemì-òˇÀr

3283.

Meger küfr içresün ey murà-ı şeb-gìr
Ki virmezsün bu dem ÀvÀz-ı tekbìr

3284.

Meger Àteş bigi ey ãubó-ı rÿşen
Yirüñ olmışdurur seng ile Àhen

3285.

Meger kim úapladı Àhum duòÀnı
Ki görinmez duòÀn-ı ÀsmÀnì

3286.

CihÀnda úalmadıysa muràdan ber
Demi ãubóuñ degildür beste Àòir

3287.

Ne geldi bu sipihr-i lÀceverde
Ki ùutdı èÀlemi ôulmÀnì perde

3288.

Òorÿs-ı pìre-zen ger oldı güm-rÀh
Ye virmedi müéeõõine èases rÀh

3289.

Nedendür nevbeti ãubóuñ k’urulmaz
Yüzinüñ rÿşenÀlıàı görünmez

3290.

Gicenüñ cÀnumı yaúdı dirÀzı
Bu ben bì-çÀrenüñ yoú çÀre-sÀzı

3291.

Binüm tenhÀ şeb-i tÀrìk ber-sÿz
Úara baòtum bigi kim úaldı bì-rÿz
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3292.

Egerçi od olmışdur ùuraàum
Göñül bezminde söyindi çerÀàum

3293.

İlÀhì baña irgür ol çerÀàı
Dil ü cÀnuma kim od urdı dÀàı

3294.

Fürÿà-ı dehrdür ol şemè-i ber-sÿz
Şeb-i tÀrìk rÿşen ide çün rÿz

3295.

Bunı dir iken ol èaşú ile dem-sÀz
Dilinüñ miónetinden söyledi rÀz
ÒiùÀb-ı LeylÀ BÀ-Şemè

3296.

Didi şemèe ki ey şemè-i şeb-efrÿz
Ki olduñ yÀr şevúiyle ciàer-sÿz

3297.

HevÀ içinde bu òÀk-i belÀ-keş
Görür çihreñde dÀyim Àb u Àteş

3298.

Urursun şevú ile ger Àteşìn dem
Velì yoúdur dilüñde çÿşiş-i àam

3299.

Yanarsun gice var gündüz ferÀàuñ
Olup Àsÿdeñ ile nÿr çerÀàuñ

3300.

Giceden tÀ urınca ãubó-dem dem
Seóerden tÀ ola ôulmÀnì èÀlem

3301.

Binüm tÀbum hevÀda òˇìşten-sÿz
Bir oldı baña yanmaúda şeb ü rÿz

3302.

Aúar yaşuñ velìkin úaùre úaùre
Binüm eşk-i revÀnum döndi nehre
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3303.

Degil sÿzuñ binüm sÿzumla yeksÀn
Ki yanan sende rişte bendedür cÀn
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3304.

FesÀne söyler iken bu yüzi mÀh
İrür ol şemèe pervÀne nÀ-gÀh

3305.

HevÀ yolında k’olmış idi dem-sÀz
Gelüp urur çerÀà üstinde pervÀz

3306.

Heves peri ile çün irdi şemèe
Diline şevú-i tÀbı virdi lemèa

3307.

ÚarÀrı gitdi özin oda ãaldı
Virüp varın viãÀl-i yÀri aldı

3308.

TemÀşÀ itdi anı ol nevÀ-sÀz
Bu óÀlet oldı aña nükte-perdÀz

3309.

Ki bu şehr içre kim adı hevÀdur
RevÀnı èÀşıúuñ yÀre fidÀdur

3310.

Didi aósent zihì èaşú u zihì derd
Ki bu resm ile cÀn virür olan merd

3311.

Budur èÀşıú ki virür yÀre cÀnı
FidÀ itdi óabìbine revÀnı

3312.

Budur èÀşıú ki olmışdur yaraşıú
Yaraşıú düşdi bunuñ bigi èÀşıú

3313.

Velìkin bunı bil ey şemè-i dil-keş
Çi ger pervÀneéi yandurur Àteş
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3314.

Dil-i dìvÀne k’urur èaşú ile dem
Degildür şevúde pervÀneden kem

3315.

ViãÀl-i dil-bere olaydı dermÀn
İderdi biñ olursa cÀnı úurbÀn

3316.

Óabìbüñ vaãlı cÀnuñ vÀyesidür
Anuñ cÀn virmek evvel pÀyesidür
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3317.

FesÀne söyleyü aàlardı ol mÀh
Ki bÀd-ı ãubó baş úaldurdı nÀ-gÀh

3318.

Esüp k’oldı hevÀya èanber-efşÀn
SeóÀbuñ cemèini itdi perìşÀn

3319.

HevÀ açıldı èÀlem rÿşen oldı
SemÀnuñ sebzezÀrı gülşen oldı

3320.

Felek bÀàın nitekim şemè-i åÀúıb
Müzeyyen úıldı ezhÀr-ı kevÀkib
Vuãlat-i LeylÀ BÀ-Mecnÿn

3321.

Çü sulùÀn-ı serìr-i ãubógÀhì
Geçüp taòta urındı tÀc-ı şÀhì

3322.

Dili mihrinden urup ãubó-dem dem
Deminden rÿşen oldı rÿy-ı èÀlem

3323.

äafÀéiyle kemer baàlandı ùÀliè
MurÀduñ maşrıúından oldı lÀmiè

3324.

Göñül ôulmine virdi kÀmdan dÀd
BelÀ-ı bend-i àamdan itdi ÀzÀd
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3325.

Feraó-ı ãubó ki urdı ãıdú ile dem1
Uyandı baòt vardı uyòuya àam

3326.

Alup Leylì seóerden bÿy-ı kÀmì
Teõerv-i èAdnvÀr itdi òırÀmì

3327.

HevÀ cÀmını içdi ÀşkÀrÀ
MüdÀrÀ itdi lìkin bì-müdÀrÀ

3328.

Gehì kÿyında geh úaãrında ol mÀh
İderdi derd-i dilden nÀle vü Àh

133a
3329.

Dil isterdi gezerdi her maúÀmı
äorardı her dile cÀndan peyÀmı

3330.

Ùaleb ol kimseéi iderdi k’anuñ
Yolına terkin urmışdı cihÀnuñ

3331.

Dili k’olmış idi perverde-i èaşú
Aradan refè olup perde-i èaşú

3332.

HevÀ-yı yÀr úıldı cÀnına cebr
Oda yandı deminden cÀme-i ãabr

3333.

FirÀúı rÀhına bulmaàa pÀyÀn
Ùaleb úıldı viãÀl-i yÀre dermÀn

3334.

ÇerÀàın fitnenüñ úılmaàa rÿşen
Cigerden sızdırup ùoldırdı revàan

3335.

Diledi k’ola vaãl-ı yÀre dem-sÀz
Úıàırdup Zeydi aña söyledi rÀz

1

3325. ãubó: ãubóì
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3336.

Didi niçe çekem bu intiôÀrı
Demidür bula cÀnum vaãl-ı yÀri

3337.

CihÀnuñ yüzi rÿşendür ùur ey yÀr
äabÀ bigi diyÀr-i yÀre dek var

3338.

Göñül bÀàından alup bÿy-ı cÀnı
Güle irür şekerden armaàanı

3339.

Çemen ãaónına úıl hem-òˇÀbe servi
İrürgil gülşen-i cÀna teõervi

3340.

Niçe bir yaúa bini Àteş-i àam
Olam bir dem idüp vaãlına òurrem

3341.

Ecel itmezden öñ binümle bÀzì
İdüp derdümden aña keşf-i rÀzì

133b
3342.

ViãÀle irmege çün cÀnı uçdı
Alup miftÀóını ãandÿúı açdı

3343.

Çıúardı bir niçe ùon-ı óarìri
Gül-Àb ile aña ãaçdı èabìri

3344.

Kemer pìrÀhen ü dülbend ü cÀme
Viribir Zeyd ile ol nìk-nÀma

3345.

Dil-i Zeyde irüp bÿy-ı beşÀret
RevÀne oldı çün oldı işÀret

3346.

Gelüp ùaşra ãafÀdan vardı vecde
äabÀ bigi irişdi kÿh-ı Necde

3347.

Görür bir àÀr içinde mest ü bì-hÿş
Yatur Mecnÿn atmış Àteşi cÿş
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3348.

Gül-Àb-ı vaãl ãaçup peykerine
BeşÀret tÀcını urdı serine

3349.

Ne var ise òaberden didi anı
Öñinde úodı bir bir armaàanı

3350.

Sözin Zeydüñ çü gÿş itdi ol abdÀl
Sevincinden semÀèa girdi der-óÀl

3351.

äafÀ bÿyını ãaldı úÿh-ı Necde
Dil ü cÀnı hevÀdan geldi vecde

3352.

VerÀé-ı firúat-i yÀre bulup yol
HevÀ Àbı ile itdi vuøÿ ol

3353.

Sücÿda vardı urdı ùopraàa rÿ
Şunuñ bigi ki yüzin úıldı cÀrÿ

3354.

Çü buldı şemè-i dil-berden øiyÀéı
Yüridi ol yaña idüp serÀéì
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3355.

Vuóÿş ile ùolupdı vÀdì vü kÿh
RevÀn oldı yanınca leşker-i enbÿh

3356.

Şükÿh ile yüridi dil-bere ol
Yaúın irişdi çün òargÀhına yol

3357.

Çü görindi aña òargÀh-ı dil-ber
Alup eùrÀfını ãaf dutdı leşker

3358.

Bu tenhÀ Zeyd ile òargÀha geldi
Kemìne bende idi şÀha geldi
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3359.

MurÀdı bÀbını úılmaàa meftÿó
Úodı Mecnÿnı ol yÀr-i sebük-rÿó

3360.

İlerü kendözi oldı revÀne
Òaber virdi gelüp cÀn u cihÀna

3361.

Ki ol abdÀl èaşúuñ şehryÀri
Úapuya geldi ey cÀnuñ behÀrı

3362.

Úapuñ kim olmış idi úıblegÀhı
Çün irürdi anı luùf-ı İlÀhì
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3363.

Sücÿd ider ıraúdan kapuña ol
İcÀzet vir ki ire ùapuña ol

3364.

Sözini Zeydüñ ol mÀh-ı úabÀ-pÿş
İşidüp şevú ile itdi dili cÿş

3365.

Özini çün ùınÀb itmege pÀ-mÀl
Sütÿn-ı òayme bigi ùurdı der-óÀl

3366.

Düşer pÀyına yÀrüñ ol perì-zÀd
Nitekim sebze zìr-i pÀy-ı şimşÀd

3367.

Çü Mecnÿn ol şeh-i òÿbÀnı gördi
Otaàı perdesinde cÀnı gördi

3368.

Şu resme naèra urdı ol şeàabnÀk
Ki işidenler itdi zehresin çÀk

3369.

Yüz urup yire düşdi ol daòı mest
Ùutıldı çeşm ü gÿş u pÀ vü hem dest

3370.

Yatur ol iki gÿyÀ oldı bì-cÀn
Biri biri deminden mest ü óayrÀn
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3371.

Biri zinde velì gitmiş revÀnı
Biri mürde velì cisminde cÀnı

3372.

Biri düşmiş ayaúdan mest ü bì-hÿş
Biri varmış elden deng ü òÀmÿş

3373.

SibÀèuñ òayli cemè olup buları
Araya almış idi úamu varı

3374.

K’olara olmamaàa rÀh-ı òalúa
Bu leşker irişüp baàladı óalúa

3375.

Çü baàlandı bulardan ol güõergÀh
Naôar úılmaàa kimse bulmadı rÀh

3376.

Olardan k’itmek isterdi neøÀre
Bir iki şaòãa bunlar urdı yare

3377.

Úalanı her ne kim var idi yeksÀn
Olurlar gÿşeler içinde pinhÀn

3378.

Olup bì-hÿş úaldı ol iki yÀr
Olınca nìm-rÿz olmadı bì-dÀr

3379.

Çü gördi Zeyd bunları güõerde
Yatur bì-hÿş ne zinde ne mürde

3380.

Gül-Àb ile eline aldı èanber
Ol iki dil-sitÀnı eyledi ter
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3381.

Bulara irdi andan şemme-i hÿş
Olup dìvÀr naúşı bigi òÀmÿş
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3382.

Pes andan serv bigi ùurdı Leylì
áarìbi göñlin itmege tesellì

3383.

Çü mihri göñline bulmış idi yol
Elin aldı iletdi òaymeye ol

3384.

NeşÀù u nÀz ile idüp niyÀzı
Mey-i vaãl ile oldı dil-nevÀzı

3385.

Çü Zeyd olmışdı anda maórem-i òÀã
Dilinde var idi ãıdú ile ìòlÀã

3386.

Úapu öñinde ol niteki óalúa
SibÀèa úarışup baàladı óalúa

3387.

SibÀèuñ varı ùutup her kenÀrı
Olupdı òayme-i yÀrüñ óiãÀrı

3388.

Gelimez idi kimse ol kenÀre
Megesler geçmege bulmazdı çÀre

3389.

Görüp òaylin sibÀèuñ ol òalÀyıú
Didiler kim zihì èaşú u zihì èÀşıú

3390.

Óaúìúatdür degildür bu mecÀzì
MecÀz olmaz bu resme èaşú-bÀzì

3391.

Bularuñ şÿr-ı èaşúı bì-àaraødur
áaraø-i nefsÀnì şehvetden maraødur

3392.

Şu èaşúuñ ola nÿr-ı Óaú şuèÀèı
Odur èaşú ile rÀm iden sibÀèı

3393.

Bulup Mecnÿñ èaşú ÀsÀyişini
Giderdi nefsinüñ ÀlÀyişini
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3394.

Daòı virmedi ol emmÀreye kÀm
Pes oldı vaóşì úamu óükmine rÀm

3395.

SibÀè-ı nefsini çün çekdi bende
SibÀè-ı dehr olur ser-fikende

3396.

Muèayyendür ki bu iki ten-i òÀk
Özini úıldı Àb-ı èaşú ile pÀk

3397.

HevÀ-yı nefs bÿy-ı ser-serìdür
Bular ol bÿydan küllì berìdür

3398.

İşitmekle degil gördi gözümüz
Daòı bunlara úalmadı sözümüz

3399.

Ki bezm içinde cÀma urmadan dest
ÒarÀb oldı birisi ol biri mest

3400.

Biri birini úılmadan der-Ààÿş
Bu elden gitdi anda úalmadı hÿş

3401.

Pes ol yek-dÀne dürr-i tÀc-ı şÀhì
Óarìf-i òÀzin-i genc-i İlÀhì

3402.

Virüp sünbüllerine tÀb-ı müşgìn
CemÀli gül-sitÀnın itdi tezyìn

3403.

Muèaùùar eyledi èıùr ile servi
Bezendi niteki kebk ü teõervi

3404.

áubÀrın sürme èayn-ı cÀna úıldı
Özini pìş-keş-i mihmÀne úıldı
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3405.

Olup biñ cÀn u dilden aña mÀyil
Úolını boynına úıldı óamÀyil

3406.

Çü vuãlat buldı cÀn gencinesine
El urdı çekdi anı sìnesine
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3407.

İki şemè idi bir ùaşt içre sÿzÀn
İkiydi ten biriküp oldı bir cÀn

3408.

İki ser-rişteéi ùutmışdı bir tÀb
İki cÀmı pür itmiş idi bir Àb

3409.

äafÀ vü õevú virüp şevú ile cÿş
Úalurlar ol gün ü ol gice bì-hÿş

3410.

Bu èaúlı bÀde virmiş ol özini
Bu göñlin ol yitürmiş kendözini

3411.

Úalup óayrÀn yatmışlardı bì-hÿş
Çü ol óÀletden irdi anlara hÿş

3412.

Melek ùurdı yirinden bile ol óÿr
Nitekim ehl-i maóşer çü urıla ãÿr

3413.

Girü èaúlın derüp ol serv-i sìmìn
Görür k’irmiş şikÀra şÀh-ı şÀhìn

3414.

ZebÀn-i èaşú yandurdı sipendi
ZebÀnına bularuñ urdı bendi

3415.

Úalur vÀlih ol iki naúş-ı pergÀr
Nitekim úaãr içinde naúş-ı dìvÀr

3416.

Göñül dürcinden söz dürri ferÀvÀn
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ZebÀna bend urmış óayret-i cÀn
3417.

Bulardı gerçi èaşú içre cihÀn-gìr
Bulara şÀh-ı èaşú oldı zebÀn-gìr

3418.

Òazìne çünki bì-genc ola sÀde
Urılmaz úufl úalur der güşÀde

3419.

İçinde ger ola zerd ü sepìdi
Ururlar úapuya muókem kilìdi
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3420.

Gül-i cennet bu maúãÿda çü irdi
Yanında bülbülin dem-beste gördi

3421.

Uzadup aña ol dem dest-i bÀzı
Dile geldi ne kim var ise rÀzı

3422.

ZebÀn-ı LeylÀ çün oldı şeker-rìz
Olup ol laèl dürcinden güher-rìz

3423.

Didi Mecnÿna kim ey nükte-perdÀz
Ne içün söylemezsün göñlüme rÀz

3424.

Saña sÿsen bigi ey deh-zebÀnum
Meger irişdi sÿzumdan ziyÀnum

3425.

Ki tÀbından ùapuñ bulmaz mecÀli
ÓikÀyet eylemege vaãf-ı óÀli

3426.

Dil-i bülbül ki olmışdur süòan-senc
Olur sÀkin çü gülden bulmaya renc

3427.

Velì gülden alıcaú bÿy-ı cÀnı
Oúur dilden hezÀrÀn dÀstÀnı
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3428.

Egerçi gülşen-i cÀnuñ gülisün
Velì óüsnüm gülinüñ bülbülisün

3429.

Ne maènìdendür ey cismümde cÀnum
Gözüñden àÀyib iken gülsitÀnum

3430.

CemÀlüm gülşeninden söyleyüp rÀz
Yetüşdürdüñ felek evcine ÀvÀz

3431.

Bu dem çün oldı rÿzì rÿy-ı peyvend
Uran kimdür dehÀnuñ dürcine bend

3432.

Gelüp güftÀra ol mÀh-ı dil-Àvìz
Leb-i laèlinden oldı çün şeker-rìz
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3433.

Dil-i Mecnÿn kim úalmışdı óayrÀn
Sözi luùfından irdi cÀnına cÀn

3434.

èİnÀyet perteviyle luùf-ı dil-dÀr
Anı ol mestlikden itdi bìdÀr

3435.

Ruòı Àyìnesin yÀrüñ muúÀbil
Görüp ùÿùì-i cÀnı oldı úÀyil

3436.

Sözinüñ şekkeri õevúinden anuñ
Götürdi bendini vuãlat zebÀnuñ

3437.

Didi ey ruòları gül lebleri úand
Dile laèlüñ hevÀsıdur zebÀn-bend

3438.

Sözüñden dil kim aldı bÿy-ı cÀnı
DehÀnum içre yoú ùutàıl zebÀnı
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3439.

Bu yüzden kim güşÀde-rÿydur bil
Dilümde úìl ü her úìlümdedür dil

3440.

CemÀlüñ şemèine pervÀneyüm ben
ŞerÀb-ı èaşú ile dìvÀneyüm ben

3441.

Çü geldüm yoluña virmege cÀnum
Bu òoşdur söze gelmeye zebÀnum

3442.

Bu òoşdur k’ola úamu varlıàum hìç
Ùapuñ var olduàınca ben olam hìç

3443.

Sen ol bÀúì ki bulmışum fenÀ ben
FenÀdayum beúÀya ÀşnÀ ben

3444.

Binüm bì-mÀye bende mÀye senden
Dil ü cÀnumdaki ser-mÀye senden

3445.

Çü àamzeñ tìri cÀna dest-resdür
Baña ol dest-res èÀlemde besdür
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3446.

Vücÿduñ sÀyesi oldı vücÿdum
İzüñ tozınadur yaènì sücÿdum

3447.

Bunı bilür úamu biliş ü yadum
Ki sensün iki èÀlemde murÀdum

3448.

HevÀñ içre göñül varın yitürdüm
Úapuña pìş-keş cÀnum getürdüm

3449.

Dile cÀn virmegi taèlìm benden
Ùaleb senden şehÀ teslìm benden

3450.

Tene çün senden irür cÀn-ı yÀrì
Úılurum şevúüñ ile cÀn-sipÀrì
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3451.

RevÀ görmez dilüm bu cÀnı sensüz
Ki cÀna cÀn ey meh úanı sensüz

3452.

Tenümde nÀr-ı èaşúuñdan virür tÀb
Göñül mÀhì òayÀli òaddiñüñ Àb

3453.

Ruòuñ mihriyledür çeşmüm nehÀrı
áam-ı èaşúuñla eşküm Àb u zÀdı

3454.

Tenüm ger nÀr-ı èaşúuñ perdesidür
HevÀnuñ cÀn u dil perverdesidür

3455.

Bu yolda nice olam dÿr senden
Ki úıldı cÀnumı sen cÀna Óaú ten

3456.

Bu yüzde úalmadı senlik benlik
Ki benlik gitdi ancaú úaldı senlik

3457.

Binüm yoú varlıàum varlıú sinüñdür
Görinen bende gerd-i dÀmenüñdür

3458.

Çü sen ben ben nedür bu iki peyker
Ki görindi bulardan óükm-i DÀver
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3459.

Çi ger gösterdi anı emr-i taúdìr
………………………………1

3460.

Binüm biri biri şekl-i nigÀruñ
…………………………….2

3461.

áalaù didüm ki birdür bu iki ten
…………………………………1

1
2

3459. İkinci mısra, yazmada yırtılmıştır.
3460. İkinci mısra, yazmada yırtılmıştır

434

3462.

Sirişte oldı çün bu ………….2
………………………………

3463.

Göñül derdi ki düşmişdür …3
………………………………

3464.

Bu iki oldı birbirine ……….4
…………………………….

3465.

NiyÀzı úıldı Óaú Àyìne nÀza
……………………………5

3466.

İki Àyìne birbirine peyker
MuúÀbil ……………….6

3467.

K’ide çün nÀz-ı dil-berden tecellì
NiyÀza menşeé ider……………7

3468.

Girü başlaya çün èÀşıú niyÀza
Odur maôhar düşen dil-berde nÀza

3469.

Olara keşf oldı èaşú-bÀzì
Ki bildi neydügin nÀz u niyÀzı

3470.

Bular gerçi iki yüzden virür fer
Bu maènìde bir oldı iki peyker

3471.

Bu ikiye ki olmışdur óarem bir
İki serden urur bunlar úadem bir

1

3461. İkinci mısra, yazmada yırtılmıştır
3462. Beyitteki noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
3
3463. Beyitteki noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
4
3464. Beyitteki noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
5
3465. İkinci mısra, yazmada yırtılmıştır.
6
3466. Mısradaki noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
7
3467. Mısradaki noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
2
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3472.

……………………………..1
Olur ol iki bir birine müdàam

3473.

……………………………..2
Úılurum bir sinüñle ÀşyÀnı

3474.

…………………………………3
Göze birlik yüzinden gösterür tÀb

3475.

…………………………….4
………… bu iki óarfi bir ede

3476.

……………………………………5
………. dökdi niçe dürr-i meknÿn

3477.

……………………………………6
……….rÿşen murÀd-ı şemè-i Leylì

3478.

……………………………….7
DehÀnı óoúúa-ı laèlìn bigi teng

3479.

………………………………8
NiyÀz u nÀz ile oldı füsÿn-sÀz

3480.

………9olmışdı mühr-i SüleymÀn
Ruòında òÀli Rÿm u ŞÀma sulùÀn

1

3472. İlk mısra, yazmada yırtılmıştır.
3473. İlk mısra, yazmada yırtılmıştır.
3
3474. İlk mısra, yazmada yırtılmıştır.
4
3475. Beyitte noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
5
3476. Beyitte noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
6
3477. Beyitte noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
7
3478. İlk mısra, yazmada yırtılmıştır.
8
3479. İlk mısra, yazmada yırtılmıştır.
9
3480. İlk mısrada noktalı yerler, yazmada yırtılmıştır.
2
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3481.

Diler cemè ide Mıãr-ı óüsn bÀcın
Óabeş iúlìminüñ ala òarÀcın

3482.

Dil-i Mecnÿn ki èaşú ileydi bìmÀr
MuúÀbil düşdi çün Àyìne-i yÀr

3483.

İderken aña şevú ile neôÀre
Naôar tìrinden oldı baàrı pÀre

3484.

Mey-i vuãlat şu resme eyledi mest
Ki bì-fer úaldı anda pÀ vü hem dest

139a
3485.

FirÀú-ı yÀr ile ùutmışdı ülfet
Getürimedi nÀr-ı vaãla tÀúat

3486.

Naôardan çün irişdi zaòm cÀna
Bıçaàı gördi k’irdi üstüòˇÀna

3487.

Şeèabdan naèra urup pÀya düşdi
ÚarÀrı úalmadı ãaórÀya düşdi

3488.

HevÀéiyle olup Àşüfte kÀrı
İderdi ney bigi feryÀd u zÀrì

3489.

Bu óÀlet birle kim gelmişdi vecde
SibÀè ile yüridi kÿh-ı Necde

3490.

Bulup Àyìne-i dil-dÀrına yol
Ùutar Àyìni bu Àyìneden ol

3491.

Virür bìmÀra öz Àyìnesini
İder şevú ile rÿşen sìnesini

3492.

NigÀruñ óalúa-ı zülfinde bì-cÀn
Yitürdi kendüyi vü úaldı óayrÀn
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3493.

Şu resm irdi Leylìden tecellì
Ki ãandı kendüyi Mecnÿn Leylì

3494.

Varaú kim anda göstermişdi Mecnÿn
Alur Leylì ki budur èaşúa úÀnÿn

3495.

Çü birlik oldı bu yüzden hüveydÀ
İkilikden daòı kalmadı pervÀ

3496.

RivÀyetdür ki bundan ãoñra bir gün
Virür Leylìye óayret şevú-i Mecnÿn

3497.

Diledi kim varup keşf eyleye rÀz
Ola bir laóôa Mecnÿn ile dem-sÀz
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3498.

Nesìminden irürüp armaàanı
Deminden ala anuñ bÿy-ı cÀnı

3499.

Dilinde òaddveş raòşÀn olup mihr
Óuøÿrına çü vardı ol úamer-çihr

3500.

Görür kim cÿş idüp göñlinde sevdÀ
Mey-i èaşú ile olmış mest ü şeydÀ

3501.

Yatur bì-hÿş geh geh iñiler zÀr
Degildür iki èÀlemden òaber-dÀr

3502.

Diline şevú itdükçe tecellì
Dem urup derd ile dir Àh Leylì

3503.

Bu óÀli gördi ol şemè-i şeb-efrÿz
Düşüp pÀyına sürdi èÀşıúuñ yüz

3504.

Didi kim ey àam-ı èaşú ile dem-sÀz
NigÀruñ geldi saña keşf ider rÀz
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3505.

Gözüñ aç Leyliyüm bul vaãl-ı cÀnÀn
Niçe bir yaúa sini nÀr-ı hicrÀn

3506.

Çü gÿş itdi sözin ol lÀubÀlì
HevÀéiyle diger-gÿn oldı óÀli

3507.

Didi ey remz iden bu mÀ-cerÀdan
İkilik resmi gitmişdür aradan

3508.

áam-ı èaşúuñda bu oldı fütÿóum
Ki rÿóum rÿóı rÿóı oldı rÿóum

3509.

èAceb görmiş ola mı ehl-i óikmet
İki rÿó ide bir tende maèìşet

3510.

Ki Leylì bende ben èaşúıyla pÀ-mÀl
Binüm Leylì didi ol ferd-i abdÀl

140a
3511.

……………………………….
……………………………….1

3512.

Ne Leylìdür baña andan òaber vir
Dil ü cÀnuma bu sÿzdan eåer vir

3513.

Buyise LeylÀ daòı var mı Leylì
Ki rÿó-ı èÀşıúa ide tecellì

3514.

Çü birdür èaşú ile maèşÿú u èÀşıú
İki Leylì degil bunda yaraşıú

3515.

Bini yüri sözüñden úılma meftÿn
Ki Leylìden degildür ayru Mecnÿn

1

3511. Beyit, yazmada tamamen silinmiş.
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3516.

Bulupdı genc-òÀne fetó-i bÀbın
ÒiùÀb-ı yÀre virürken cevÀbın

3517.

Tecellìden ki bulmışdı eåer ol
CemÀl-i yÀre itmedi naôar ol

3518.

Çü bu dem irdi ol ferruò-nihÀde
Dilinde şevú oldı biñ ziyÀde

3519.

Aúardı yüzi üzre eşk-i dìde
Oúurdı gÀh şièr ü geh úaãìde

3520.

İderdi maàz-ı dilden naàz-ı güftÀr
VefÀnuñ şeróini yazardı tekrÀr

3521.

Sözinden Zeyd anuñ eyleyüp cÿş
Úılurdı dürlerini zìver-i gÿş

3522.

Görürdi sözleri naômını rengìn
İderdi cÀn u dilden aña taósìn

3523.

Ki aósent ey reh-i èaşú içre sÀlik
Olupdur saña meémen her mehÀlik

140b
3524.

………………………….
………………………….1

3525.

KemÀle irdi èaşú-ı pÀk-bÀzuñ
Farìøa èaúla olmışdur nemÀzuñ

3526.

Maóabbet kim aña èiãmet úabÀdur
Degildür şehvet ol èaşú-i ÒudÀdur

1

3524. Beyit, yazmada tamamen silinmiş.
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3527.

CemÀl-i èaşúdur Àyìne-i nÿr
Olur şehvet óisÀb-ı èaşúdan dÿr

3528.

áaraø èaşú ile hergiz rÀst gelmez
Şu kim èÀşıú degil bu sırrı bilmez

3529.

Budurur èaşú sen itdüñ anı seyr
Budurur ãıdú göstermez anı àayr

3530.

Bu yüzden çünki ola èaşú-ı kÀmil
Ki aña sikke ura ãıdú-ı kÀmil

3531.

Anuñla maóv olur Óaúúuñ cemÀli
K’odur sır èÀleminüñ ÀftÀbı

3532.

ÒazÀn irüp çü àÀret itdi bÀàı
Söyündi cümle ezhÀruñ çerÀàı

3533.

ÙarÀvet nÿr gitdi berg-i terden
Şecerler òÀlì oldılar åemerden

3534.

Çiçeklerden boşaldı gülşen ü bÀà
Oturdı yirine bülbüllerüñ zÀà

3535.

Şecerde sebz iken evrÀú-ı rengìn
Kimisi surò oldı kimi zerrìn

3536.

Meger Àyìne-i Àb-ı Àhenìne
Deneydi kim ùutardı bÀde sìne
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3537.

Ne àonçe kim úılurdı cilve güstÀò
Yile virmiş idi evrÀúını şÀò

3538.

Bürehne olmış idi gülsitÀnı
Nitekim dÀr içinde kÀrbÀnì
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3539.

Ùapança urduàınca bÀd-ı ãarãar
Düşerdi òÀke berg-i lÀle-i ter

3540.

äunuñ úÀrÿresi olmış idi serd
Sepìdi güllerüñ düşmiş idi zerd

3541.

Çemen farúında irüp bÀd ile òÀk
Dürilmişdi nitekim mÀr-ı ëaóóÀk

3542.

Semen òÀk üzre yaturdı fütÀde
Benefşe ùurresi varmış idi bÀde

3543.

Görinmez olmış idi çihre-i gül
İşidilmez idi ÀvÀz-ı bülbül

3544.

HezÀr itmiş idi èişretden ièrÀø
äanasun perine urmış idi miúrÀø

3545.

HevÀ-yı dil-beri idüp der-Ààÿş
Yaturdı künc-i óalvet içre òÀmÿş

3546.

Maóabbet kim aña èiãmet úabÀdur1
Degildür şehvet ol èaşú-ı ÒudÀdur

3547.

CemÀl-i èaşúdur Àyìne-i nÿr
Olur şehvet óisÀb-ı èaşúdan dÿr

3548.

áaraø èaşú ile hergiz rÀst gelmez
Şu kim èaşıú degil bu sırrı bilmez

3549.

Varaú kim yilden olmışdı girìzÀn
Yilerdi gÿşede üftÀn u òìzÀn

1

3546. Yazmada bu beyitin kenarına “mükerrer” diye kırmızı mürekkeple not düşülmüştür. 3546,3547 ve
3548. beyitler 3526, 3527, 3528. beyitlerin tekrarıdır.
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3550.

HevÀyı serd idüp ezhÀr-ı òoş-bÿ
Şeker-òand iken olmış idi türş-rÿ

3551.

Çemen nÀzikleri düşmişdi rencÿr
Semen esrikleri olmışdı maòmÿr

3552.

Yüregin derd ile çÀk eyleyüp nÀr
Úılurdı dÀne dÀne laèl ìåÀr

3553.

FenÀ fikrinden olup zerd ÀyvÀ
ZebÀn-ı óÀl ile dir idi ey vÀ

3554.

HevÀdan zerd idüp nÀrenc rÿyı
TuruncìvÀr misk olmışdı bÿyı

3555.

Yile varmış idi evrÀú-ı eşcÀr
NihÀl olmış idi bì-berg ü bì-bÀr

3556.

Benefşe perçemiydi òÀk-bÿsÀn
Nitekim ùurre-i zülf-i èarÿsÀn

3557.

PerìşÀn itmiş idi sünbüli bÀd
Çemende ãalmaz idi sÀye şimşÀd

3558.

Bu Àşÿb-ı hevÀ içinde nÀ-gÀh
Gül-i dehre fenÀ yili bulur rÀh

3559.

Ruò-ı Leylì ki bÀà-ı èÀlem idi
Dil-i èÀlem anuñla òurrem idi

3560.

İdüp teéåìr tÀbistÀn-ı óasret
CemÀli gülşenine ãaldı Àfet
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3561.

Ki tÀb-ı mihr ile óüsni behÀrı
äolup òuşk ola çeşmi çeşmesÀrı

3562.

Çekerdi dÀyim Àsìb-i zemÀnı
İrişdi bÀàına bÀd-ı òazÀnì
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3563.

CemÀl-i mihr yüz ùutdı zevÀle
KemÀl-i bedr irişdi hilÀle

3564.

Görüp şÿrìdesini ol ciger-sÿz
Biri her derdinüñ olmış idi yüz

3565.

Yile gitmişdi yÀr ile úarÀrı
Yirine gelmiş idi sÿz u zÀrì

3566.

Ki tÀb-ı mihrden ol mÀh-peyker
Göyindi lÀle bigi úaldı bì-fer

3567.

İderken serv bigi ser-bülendì
İrürdi úaddine óasret gezendi

3568.

HevÀ virdi òarÀba óüsni bÀàın
Úodı sÿz ile bì-revàan çerÀàın

3569.

Yanaàı ÀftÀbı úaldı bì-tÀb
Ùudaàı çeşmesinde úalmadı Àb

3570.

Şu resme yandı èaşú odında cÀnı
Ki çıúdı üstüòˇÀnınuñ duòÀnı

3571.

Aña irişdi óÀli Àòir-i kÀr
Ki cismi çeşmi bigi oldı bìmÀr

3572.

Güneş bigi anı teb úıldı lerzÀn
FirÀú-ı dil-bere irişdi pÀyÀn
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3573.

ZücÀc-ı ãıóóati oldı şikeste
Döşege düşdi yatdı úatı òaste

3574.

Teninde renc dilde óüzn-i cÀnÀn
İki derde nice úatlana bir cÀn

3575.

Bu iki derd içinde ol ciger-sÿz
èUúÿbet çekdi anda bir niçe rÿz
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3576.

Çü yaúın oldı kim bu murà-ı dem-sÀz
Bu cismÀnì úafesden ura pervÀz

3577.

Dil ü cÀn ile èarø idüp niyÀzın
Göñülden mÀderine açdı rÀzın
Vaãiyyet-i LeylÀ Be-MÀdereş

3578.

Eyitdi aàlayu k’ey mihrbÀnum
FidÀ olsun sinüñ luùfuña cÀnum

3579.

Bu göñlüm olmadı dünyÀda òandÀn
Yaturken cism mehd içinde giryÀn

3580.

äunup pistÀn-ı mevti dÀye-i dehr
İçürdi ùıfl-ı cÀna şìr ile zehr

3581.

Bu óÀle çün irürdi emr-i taúdìr
Yöneldi gitmege cÀnum ne tedbìr

3582.

HevÀ yolında idüp zehresin çÀk
FenÀ iúlìmine èazm itdi çÀlÀk

3583.

Dil ü cÀn derdine irdi nihÀyet
BelÀ vü miónet ü àam buldı àÀyet
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3584.

Virürüm uş àam u derd ile cÀnum
Düşer boynuña bu bÀr-ı girÀnum

3585.

Bu gün vaút irdi kim òÀke virüp ten
CüdÀ idem ùapuñdan zaòmeti ben

3586.

Gözüñ bu nemden ayru görmesün nem
Özüñ bu àamdan ayru görmesün àam

3587.

Öñüñde çÀk oldı perde-i rÀz
Esen úal kim urur cÀn muràı pervÀz
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3588.

Düzeyin perde içün sÀzumı ben
Diyeyin bÀrì saña rÀzumı ben

3589.

Çün idüp terk ten mülkini cÀnum
Gide ol dÿst derdinde revÀnum

3590.

Gözüñ yaşı ile yu cismümi pÀk
Pes andan besterümi eylegil òÀk

3591.

Yüzüme dök gül-Àbı eşk-i terden
Buòÿr it sÿziş-i èÿd-ı cigerden

3592.

Çıúarup ùonlarını bu zemÀnuñ
Biçesün çün libÀsın ol cihÀnuñ

3593.

Şehìdüm baña rengìn pìrehen úıl
Ki yaènì cismüme òÿnın kefen úıl

3594.

Kesüp bir pÀre yÀrüm dÀmeninden
Úoàıl sırr ile sìnüme anı sen

446

3595.

Ki tÀ sìnümde idem cÀna taèvìd
Alam vaãlından anuñ òavf-ı cÀvìd

3596.

Gözüme sürme gerd-i rÀhını úıl
NiyÀz-ı yÀrden yüzüme çek nìl 1

3597.

Óubÿùum rÿy-ı zerdinden úıl ey cÀn
Dem-i serd ile kÀfÿr eyle efşÀn

3598.

Düzet her vech ile ÀlÀyişimi
Gelincik bigi úıl ÀrÀyişimi

3599.

Çü Leylì óasret ile terk idüp taòt
CenÀze merkebine baàlana raòt

3600.

Gidergil çevre yanumdan raúìbi
ÒaberdÀr eyle óÀlümden óabìbi

143b
3601.

Binüm cevlÀnuma itsün nezÀre
BelÀ tìàıyla ursun cÀna yare

3602.

Yüzinden òÀküme olsun zer-efşÀn
Gözi giryeyle olsun gevher-efşÀn

3603.

Nem-i germiyle göstersün fiàÀnı
Dem-i serdiyle ditretsün cihÀnı

3604.

Dürÿd itsün gözinden jÀle ile
Sürÿd itsün deminden nÀle ile

3605.

RevÀn ola çü raúã ile òırÀmum
Öñümde õikr idüp naàmeyle nÀmum

1

3596. Yazmada bu mısraın tam altına bant yapıştırılmıştır. Bundan dolayı mısra, geriye kalan harfler
doğrultusunda tahminî olarak okunmuştur.
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3606.

Gözi yaşını ãaçup gerd-i rÀha
İrişdürsün bini ÀrÀmgÀha

3607.

Pes andan ãoñra ger iderse iúdÀm
Gelüp hem-òˇÀbemüzde ùutsun ÀrÀm

3608.

Eger dirlikde olmadıysa hem-dem
Bu dem òÀk içre olsun baña maórem

3609.

CemÀlüm ister ise işte ãÿret
ViãÀlüm ister ise işte òalvet

3610.

Çü rÀh-ı vaãl oldı bize ÀsÀn
Ten ile ten karışsun cÀn ile cÀn

3611.

Eger terk eyleyümezse cihÀnı
Ki cÀnÀnından ola ùatlu cÀnı

3612.

Ben anı diyemezüm kim òaùÀdur
Bu yüzden kim irenler bì-vefÀdur

3613.

Olanlar bunda bir birine mÀyil
Ara yirde çü ola mevt óÀyil
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3614.

Çi ger derd ile uàrarlar fütÿra
Velìkin giremezler bile gÿra

3615.

Ecel rÀhına hìç hem-rÀh olmaz
Ölen içün meåeldür kimse ölmez

3616.

Eger benden ãoña úalursa yÀrüm
Binüm saña bu olsun yÀdgÀrum

3617.

Ki Óaúú içün anuñ göñlin ele al
İóÀnet pÀyı ile itme pÀ-mÀl
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3618.

Dilini nerm ile1 idüp rièÀyet
İdesün aña óÀlümden óikÀyet

3619.

Ki ol óÀletde kim derd ile Leylì
FenÀ iúlìmine gösterdi meyli

3620.

Sinüñ mihrüñle vardı cismi òÀke
Sinüñ derdüñle yüz ùutdı helÀke

3621.

Sinüñ èaşúuñ yolında oldı ãÀdıú
Saña úurbÀna cÀnın gördi lÀyıú

3622.

Dili olduúça cÀnınuñ óarìmi
áamuñdan àayri yoà idi nedìmi

3623.

Sefer itdükde hem ol óüsn şÀhı
áam-ı mihrüñle ùutdı zÀd-i rÀhı

3624.

Bugün k’aña niúÀb olmışdurur òÀk
Sinüñ mihrüñle itmişdür kefen çÀk

3625.

Ecel mekrinden uàrayup sitìze
Çü cismi òÀk ola rìze rìze

3626.

İdüp bÀd ile úabrinden güõÀrı
Ùavaf ide àubÀrı úÿy-ı yÀri

144b
3627.

Úatında yÀd idüp bu derdmendi
ZebÀnumdan ana virgil bu pendi

3628.

Di ey hem cÀn u hem cÀnum helÀki
Çü gördüñ n’olduàın bu derdnÀki

1

3618. nerm ile: nermlikle
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3629.

CihÀna itme hergiz iètibÀrı
Ki yoúdur kimsede anuñ úarÀrı

3630.

CihÀnuñ òalúa kÀrı pìç-der-pìç
ÒudÀdan àayrı úamu hìç-der-hìç

3631.

HevÀ yolında iderken güõer sen
Çü kendü miålüñe itdüñ naôar sen

3632.

Var iken èaúl ile èibret-i cihÀnì
Denildi saña mecnÿn-ı zemÀnì

3633.

CihÀnı bir dem idesün neôÀre
Demidür çek óabìbüñi kinÀra

3634.

Niçe yıldur bilürüm gÀh u bì-gÀh
Ki isterdüñ èadem mülkine hem-rÀh

3635.

İrişgil tìz sırrı eyleyüp fÀş
Binüm bigi ki yoúdur saña yoldaş

3636.

Nice yoldaş virüp cÀnuña nÿş
Olam hem-maórem ü hem-dem hem-Ààÿş

3637.

Oturma sen ki ben oldum revÀnì
İrişdür sürèat ile cÀna cÀnı

3638.

Bu uzaú yol içinde gÀh u bì-gÀh
Bize bÀd-ı melÀmet bulmaya rÀh

3639.

Bunı didi vü çeşmin eyledi ter
Yöneldi gitmege ol mÀh-peyker
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3640.

áam-ı yÀr ile terk idüp cihÀnı
Ùaleb cÀnÀn olurken virdi cÀnı
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Ender-VefÀt-i LeylÀ
3641.

Anuñ daòı bu devr-i èömr-fersÀy
Vücÿdı cÀmın itdi bÀd-peymÀy

3642.

Ecelden aña daòı irürüp behr
BerÀt-ı mevt ãundı kÀtib-i dehr

3643.

CihÀnda germdür mevt ile bÀzÀr
MetÀè-ı èömr bunda kÀsid ey yÀr

3644.

èAcÿzedür velì şekli èarÿse
Şebeh olmış virür nÀz ile bÿse

3645.

äaúın aldanma kim mekkÀredür bu
Emìn olma iñen èayyÀredür bu

3646.

ÓayÀtınuñ ölüm hem-sÀyesidür
FenÀ zehri nebÀtì mÀyesidür

3647.

Ne gül kim òÀr içinde gösterür rÿ
İrür andan meşÀma mevtden bÿ

3648.

Ne serv ü yÀsemìn ki bitürür òÀk
Kimisi óumma olur kimi òÀşÀk

3649.

CihÀnuñ her işi efsÀne beñzer
İki úapulu ol bir òÀna beñzer

3650.

Olup merkeb bu yolda cism cÀna
Çü irdüñ menzilüñ düşdi bu òÀna

3651.

Birinden gördüñ oldı çün yoluñ ùuş
Birinden çıúısarsun gözüñ aç uş
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3652.

Göçürüp úondurur sini bu eyyÀm
Göçeceñ yirde hìç ola mı ÀrÀm

3653.

Olurken murà-ı cÀna cism mesken
Bu òoş kim devşüresün rızúuñı sen

3654.

Ki úalmazsun bu òÀn içinde bÀúì
İçürür saña cÀm-ı mevti sÀúì

3655.

Bu iki yüzlü çerò-i lÀceverdì
äalar bÀd-ı àam ile dehre gerdi

3656.

Saña çün bÀúì úalmaz bu güõergÀh
Gerekdür kim ùutasun tÿşe-i rÀh

3657.

Úanı Keyòusrev ü Cemşìd ü ëaóóÀk
FenÀ yili irişüp eyledi òÀk

3658.

Úanı İskender ü DÀrÀ vü Ferruò
Ecelden urdı úamu topraàa ruò

3659.

ÚubÀd ile SüleymÀn u NerìmÀn
Ne yire gitdi bunlar úanı el-Àn

3660.

Dürüşdi her yigit fikr itdi her pìr
İdebilmedi kimse buña tedbìr

3661.

Bu èacz ile ki bizüz òˇÀr u mebõÿl
Bulavuz mı felek esrÀrına yol

3662.

İdem çÀre diyendür bÀd-peymÀy
Felek Àdem kÀrına úılmaya rÀy
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Ümìd Ez-DergÀh-ı BÀrì TeèÀla
3663.

İlÀhì göz yumup bÀd-ı fenÀdan
Gidem çün óasret ile bì-nevÀ ben
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3664.

FenÀ ãuyıyla yunıcaú sevÀdum
Düzet raómet yüzinden Àb u zÀdum

3665.

Ne deñlü çoà ise cürmüm úatuñda
Ümìdüm bÀbı açuú óaøretüñde

3666.

Úadìmìden giderüp her günÀhı
ÒaùÀsın úamu èafv eyle İlÀhì
AhvÀl-i CenÀze-i LeylÀ

3667.

èArÿsın gördi çün bu resme mÀder
RevÀn oldı gözinden Àb u Àõer

3668.

Cigerden eyle úıldı derd ile Àh
Ki buldı dÿd-ı Àhı göklere rÀh

3669.

Başından yire ãaldı miècerini
El urdı òÿn úıldı peykerini

3670.

İdüp mÿy-ı sepìdini güşÀde
Semen bigi úoparup virdi bÀde

3671.

Oàul aàusı virdi aña aàu
Delürdi óasret ile ãaàdı ãaàu

3672.

Dir idi nÀle ile Àh LeylÀ
İderdi riúúat ile vÀy veyla
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3673.

Ciger úanıyla pür úılmışdı gözin
Yolardı ãaçın u yırtardı yüzin

3674.

İdüp Àhı cigerler pÀre pÀre
Döyemezdi demine seng-i òÀre

3675.

Gehì yüzini sürerdi yüzine
Gehì úaãd ider idi kendözine
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3676.

Şu deñlü dökdi gözden eşk-i òÿn-Àb
Ki yundı úan ile ol çeşme-i Àb

3677.

Şu deñlü mihr ile gösterdi nÀle
Sipihre k’andan irişdi nevÀle

3678.

Çü bì-nÿr oldı ol ser-çeşme-i nÿr
Dökerdi çeşme-i nÿr üzre kÀfÿr

3679.

Teninüñ micmerinde èÿd-ı cÀnı
Buòÿr idüp muèaùùar úıldı anı

3680.

Görüp tÀbÿtda ÀsÀyişini
èArÿsìvÀr ider ÀrÀyişini

3681.

Ùutupdı èÀlemi tÀrìk-i endÿh
Derilmiş idi anda òalú-ı enbÿh

3682.

Çıúarup göklere Àh u fiàÀnı
Ulu şöhretle úaldurdılar anı

3683.

İşitmişdi meger Mecnÿn-ı àam-òˇÀr
HevÀdan LeylÀ olduàını bìmÀr

3684.

Gelürdi derdinüñ olup biri yüz
èİnÀyet itmegiçün ol ciger-sÿz
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3685.

Úatı bìmÀr işitmiş idi anı
Òaber bilmekde úalmış úılca cÀnı

3686.

İrür ol yire idüp çeşmini ter
Ki andan görinürdi kÿy-ı dil-ber

3687.

Naôar úılup görür ol kÀn-ı endÿh
Ki gelür kÿy içinde òalú-ı enbÿh

3688.

ÚabÀ-yı dehrde beñzer ùırÀze
Bular öñince ardınca cenÀze
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3689.

CihÀn Àh ile àarú olmış duòÀna
FiàÀn u nÀle çıúmış ÀsmÀna

3690.

RevÀn olup úamunuñ eşki seyli
İderler nÀle ile vÀy veylì

3691.

Er ü èavret ulu cemèiyyet olmış
BenÀtü’n-naèş pervìne úarışmış

3692.

Çü èÀşıú gördi kim ol cÀn-ı cÀnÀn
èAdem şehrine èazm itmiş òırÀmÀn

3693.

FenÀ óüsni güline rÀh bulmış
Teõervine úafes tÀbÿt olmış

3694.

FirÀú eyyÀmı çünki buldı pÀyÀn
Gerek kim vaãl ola cÀn ile cÀnÀn

3695.

Dilini rÿşen itdi nÿr-ı selvet
DimÀàına irişdi bÿy-ı vuãlat
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3696.

Olup òandÀn óüsni çeşmi giryÀn
CenÀze öñine geldi òırÀmÀn

3697.

Yüzini eyledi yolında cÀrÿ
RevÀn olmaàa cÀnı úaldı bir mÿ

3698.

BeşÀretle gözinden dökdi rÿdı
Rumÿz-ı èaşúdan itdi sürÿdı

3699.

Meger vuãlat yüzinden itdi envÀr
Ki sÿz ile gözi olup dürer-bÀr
Úıããa-ı VefÀt-ı Mecnÿn Ki Her Do-RÀ Der-Yek Úabr Defn Kerdeend

3700.

Didi minnet ÒudÀy-ı õÿ’l-celÀle
K’irürdi bu àam-i hecri kemÀle
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3701.

Olurken derd ile bì-zÀd u bì-rÀh
İrişdi òˇÀn-ı vaãl el-óamduli’l-lÀh

3702.

İçelüm õevú bezminüñ şerÀbın
Açalum şevú dersinüñ kitÀbın

3703.

Bulalum kÀm vuãlat úurèasından
Olalum mest èaşúuñ cürèasından

3704.

Çi ger gam bizi itmişdür mükedder
äafÀ yüzinden olalum münevver

3705.

Göñül şol resme bulsun úurb-ı cÀnı
Ki bu cÀn istemesün zindegÀnì

3706.

Bulam bir vech ile cÀnÀna úurbet
Ki göze itmeyem görmekde minnet

456

3707.

İrem bì-menè ü bì-perde èarÿsa
Virem bì-àam leb-i laèline bÿse

3708.

HevÀ bezminde idüp cilve-sÀzì
İdem bu òalúa karşu èaşú-bÀzì

3709.

Olam hem-òÀne olup mÿy-der-mÿy
Sürem hem-òˇÀbe olup rÿy-ber-rÿy

3710.

Bir uyòudan k’ire cÀna melÀlet
Başum kaldurmayam ire úıyÀmet

3711.

Gerek bir úabr bize ol daòı seng
İki ten k’eyledi birlige Àheng

3712.

İrişe tÀ ki anda pÀk pÀke
Úarışa cÀn cÀna òÀk òÀke

3713.

Ne ceng ide bizümle òaãm-ı bed-kìş
Ne firúatden irişe cÀna teşvìş
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3714.

……………………………
…………………………..1

3715.

…….………………………
Ecel gösterdi ol àamdan…..2

3716.

ElÀ ey ùaèn ile iden dirÀz el
Eger merdÀne iseñ ortaya gel

3717.

Bu dem ey dÿstÀn idüñ beşÀret
Ki yÀre irmege oldı işÀret

1
2

3714. Beyit, yazmada tamamen silinmiş.
3715. Beyitin üst kısmı silinmiş olduğu için noktalarla gösterilen yerler okunamadı.
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3718.

Binümçün ger olasuz Àteşìn-dem
Yüz ol miúdÀr yiñ Leylì içün àam

3719.

Binümçün çeşmüñüz ola güher-bÀr
İdüñ ol dürleri dil-dÀra ìåÀr

3720.

Bulıcaú saçı olup ser-güşÀde
Virüñ zülfi àamından anı bÀde

3721.

İdüp mÀtem ãaçarsañ başuma òÀk
Anuñ yolından al ey gevher-i pÀk

3722.

Dem urasun duèÀdan ger yiyüp àam
Bini úo ur od-ı dil-berden yaña dem

3723.

Ùaleb ger idesün èafvın ÒudÀnuñ
DuèÀéiyle revÀnın şÀd it anuñ

3724.

Bişüresün baña ger zÀd içün Àş
O àam1 baórinden ol aña nemek-pÀş

3725.

Viribirseñ baña óelvÀ-yı rengìn
Lebi yÀdına eyle anı şìrìn

3726.

Ruòı şevúiyle it senbÿse efzÿn
Ki andan leõõet ala rÿó-ı Mecnÿn

148b
3727.

……………………………
…………………………….2

3728.

…………………………..
…………………………..3

1

3724. O àam: áam
3727. Beyit, yazmadatamamen silinmiştir.
3
3728. Beyit, tamamen silinmiştir.
2
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3729.

Şu kim bì-èaşú àavgÀda yilerdi
Bu resme aàladuàına gülerdi

3730.

äanur ol òalú kim bu merd-i bì-hÿş
Özini bilmedüginden ider cÿş

3731.

Úılurdı lìk bu cÀn ile der-òˇÀst
Ki bu efsÀne sırrın göstere rÀst

3732.

Bu yüzden eyleyü derd ile zÀrì
İrürdi menziline çün nigÀrı

3733.

Çü irişdi aña bu devr-i eflÀk
Ki gire òÀke ol gencìne-i òÀk

3734.

Ciger bigi zemìni çÀk iderler
O genci anda zìr-i òÀk iderler

3735.

Úonıldı óoúúa-ı laóde çün ol dür
Gözinüñ baórin idüp dürr ile pür

3736.

Bu òalú içinde kim olmış idi pest
Yirinden sıçradı Mecnÿn-ı ser-mest

3737.

äalup laódine özin dÿş-ber-dÿş
İdüp itdi óabìbini der-Ààÿş

3738.

Meh ü mihre bu devr-i ÀsmÀnì
İrürdi burc-ı òÀkìde úırÀnı

3739.

äanem òalúı óayÀsından bu kÀruñ
Düşerler ãıçraşup içine àÀruñ
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149a
3740.

…………………………….
…………………………….1

3741.

CüdÀ itmege andan urdılar el
Görürler èaúd-i cismi eylemiş óal

3742.

Sefer hem-rÀhı olmış dÿsta dÿst
Úarışmış laód içinde pÿsta pÿst

3743.

RevÀn olmış revÀnı úanı gitmiş
Beden úalmış yirinde cÀnı gitmiş

3744.

Olup sevdÀ ile cÀnÀna mÀyil
Úolını boynına úılmış óamÀyil

3745.

CüdÀ olmadı andan itdiler cehd
Bulara neng-i dehr oldı degil cehd

3746.

Görüp bu óÀleti óayrÀn olurlar
áam u derd ile ser-gerdÀn olurlar

3747.

Ururlar èibret ile cÀna yare
Úılurlar óasret ile cÀme pÀre

3748.

èAza úopdı bu òalú içinde düpdüz
NedÀmetden úamu oldı ciger-sÿz

3749.

Úabìle ehlinüñ mih-terlerinden
Úamu efèÀlde bih-terlerinden

3750.

İki üç pìr gözden aúıdup yaş
İçinde bunlaruñ úaldurdılar baş

1

3740. Beyit, yazmada tamamen silinmiştir
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3751.

Didiler bunı ãanmañ kim hevÀdur
Bu óÀlet pertev-i sırr-ı ÒudÀdur

3752.

HevÀ-yı nefs içün idüp sitìzi
Kim ola kim vire cÀn-ı èazìzi

149b
3753.

……………………………
……………………………1

3754.

Bular kim rÀh-ı èaşú içre fidÀdur
Biri birinden ayırmaú òaùÀdur

3755.

Ne òoş demdür k’ide kişi özin çÀk
ÓevÀ yolında bu resme ola òÀk

3756.

VebÀl oldı eger cismÀnì ülfet
ÓelÀl oldı velì bu resme vuãlat

3757.

İde ger bu maúÀm-ı èaşúı daèva
CihÀnda úalmaya hìç nÀm-ı taúva

3758.

Bular kim tÀ esìr-i òÀk idiler
HevÀ ÀlÀyişinden pÀk idiler

3759.

Bugün kim şehr-bend-i òÀkdürler
Muèayyendür ki nice pÀkdürler

3760.

Úoyalum çünki gördük bu nişÀnı
Ten-i pÀkìze ile pÀk cÀnı

3761.

Şu resme bunlara virdük melÀli
Ki úaldı gerdenümüzde vebÀli

1

3753. Beyit, yazmada tamamen silinmiştir.

461

3762.

Biri birinden ayırmaú buları
Degil şÀyeste terk eylen bu kÀrı

3763.

Bu sözüñ sÿzişinden oldılar germ
Bularuñ oldı sengìn dilleri nerm

3764.

İderler gözyaşından yiri nemnÀk
Úoyup úabre buları dökdiler òÀk

3765.

Úalur bir laód içinde ol iki nÿr
İderler bunları òÀk ile mestÿr

150a
3766.

……………………………
…………………………….1

3767.

Bular efsÿsdan dem urdı çün kÿs
CihÀnuñ óÀãılı ne Àòir efsÿs

3768.

Bunuñ birle ki görinür beúÀsı
Denìdür çünki olmadı vefÀsı

3769.

Egerçi enes ü ceng meskenidür
Bilür fikr ehli kim dünyÀ denìdür

3770.

VefÀ gelmez denìden Àdemìye
Ne èÀúildür ki dil vire denìye

3771.

CihÀn ãayyÀddur bu òalú aña ãayd
Kim ola kim bu anı itmeye úayd

3772.

Aña kim merg ile urıldı bünyÀd
Ola mı merg mekrinden dili şÀd

1

3766. Beyit, yazmada tamamen silinmiştir.
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3773.

Ecel ser ü úatuña uàrar nihÀnì
Gerek iste gerek isteme anı

3774.

Bu ejder-şekl dünyÀ dìv-i òÿn-òˇÀr
äalupdur gerdenüñe óalúa-ı mÀr

3775.

İde mi óìlesini defè rÀyuñ
K’olupdur óalúa-ı mÀr içre cÀyuñ

3776.

Bunı terk it ki budur Àfet-i cÀn
İder Àòir hevÀ-dÀrın peşìmÀn

3777.

Ululıú merkebinden ol piyÀde
Bilüp èaczuñı vir varlıàı bÀde

3778.

CevÀnum diyü mekrinden cihÀnuñ
Emìn olma ki oldur òaãm-ı cÀnuñ

150b
3779.

………………………………
………………………………1

3780.

Urur tÀvÿs bigi gerçi cevlÀn
Velìkin dìve beñzer kim alur cÀn

3781.

Virür zìver özine èÀriyetden
Úılur maàbÿn òalúı her cihetden

3782.

Görindükçe felekde bu meh-i nev
Ecel nÀrından irür cÀna pertev

3783.

Çün ire bÀd-ı ãarãar bÿstÀna
Deminden berg-i sebz irür òazÀna

1

3779. Beyit, yazmada tamamen silinmiştir.
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3784.

Çü Àteş şuèle vire ey berÀder
Ne úalur òuşk hìme ne gül-i ter

3785.

CihÀn bÀzÀrı kim irdi aña yol
MetÀè-ı óaşr ile ùolmışdurur ol

3786.

Güler yüzin ki görürsün semÀnuñ
HelÀki dÀmı oldı murà-ı cÀnuñ

3787.

Çi ger seyyÀreler teéåìr iderler
HelÀk-i cÀnuña tedbìr iderler

3788.

Bunuñ hìç olduàın çün bildi Mecnÿn
BehÀne şÿr-ı èaşúı úıldı Mecnÿn

3789.

Giderdi bend-i meyli gerdeninden
Düşürdi toz bigi dÀmeninden

3790.

KemÀl-i èaşú ile bulmışdı iùlÀú
MezÀrı oldı óÀcetgÀh-ı èuşşÀú

3791.

Görindi anda çün luùf-ı İlÀhì
CihÀn òalúınuñ oldı úıblegÀhi

151a
Ender-Dìden-i Zeyd LeylÀ ve Mecnÿn-RÀ Der-ÒˇÀb 1
3792.

İlÀhì çün bu iki pÀk-bÀzı
İdüp Àyìne úılduñ keşf-i rÀzì

3793.

Heves çirkinden olup pÀk bunlar
HevÀdan olmış idi òÀk bunlar

1

Yazmanın bu kısmı silik olduğundan buradaki başlık, konunun içeriği doğrultusunda tarafımızdan
yazılmıştır.
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3794.

HevÀéiyle olup dil-dÀra meftÿn
Mey-i èaşk ile k’oldı mest mecnÿn

3795.

Anuñ ol derd ile èaşúı óaúiçün
äafÀ-yı rÿó ile ãıdúı óaúiçün

3796.

Nem-i germ ile Àh-ı serd óaúúı
áam-ı hecr ile nÀr-ı derd óaúúı

3797.

èİnÀyet eyleyüp ÀsÀyişüñden
HidÀyet gösterüp baòşÀyişüñden

3798.

Úadìmìnüñ keremden vir murÀdın
äafÀ baòş eyle raómetden nihÀdın

3799.

Urup dil kişverine nÀr-ı èaşúı
İrürgil cÀnına envÀr-ı èaşúı

3800.

ŞerÀb-ı şevú ile dìvÀne eyle
ÇerÀà-ı óüsnüñe pervÀne eyle

3801.

Ki şemè-i èaşúuñ içün terk idüp ser
Fürÿà-ı mihrüñ ile yandurup per

3802.

İlÀhì èaşúdan vir aña Àyìn
Ki gÿş idüp bu sözi diye Àmìn

3803.

Bu úıããa naômına bulmaàa pÀyÀn
Yiyüp maènì nebÀtın ùÿtì-i cÀn

151b
3804.

……………………………
……………………………1

1

3804. Beyit, yazmada tamamen silinmiştir.
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3805.

K’iderken rÀh-ı àamda mióneti zÀd
Bular çün oldı úayd-ı tenden ÀzÀd

3806.

Girüp bir úabre iki çeşme-i nÿr
Olurlar gencveş òÀk ile mestÿr

3807.

FenÀ şehrinde virüp naúd-i cÀnı
BeúÀ dÀrı óarìm-i cÀvidÀnı

3808.

Çü şehr-i èaşú içinde oldı bunlar
Ebed õevú u ãafÀda úaldı bunlar

3809.

FenÀ dÀrında dil-dÀr-ı ser-efrÀz
HevÀ bezminde yÀr-i ãÀóib-i rÀz

3810.

Óarìf ü hem-dem-i mestÀne-i èaşú
Enìs ü hem-nişìn-i òÀne-i èaşú

3811.

VefÀ-Àmÿz yÀr-i òÿb-güftÀr
äafÀ-efrÿz yaènì Zeyd-i dil-dÀr

3812.

Bularuñ úabrini idüp mezÀr ol
Yürürdi derd ile zÀr u nizÀr ol

3813.

Niçe dürlü belÀ gördüklerinden
HevÀ yolında cÀn virdüklerinden

3814.

Açup cÀn gözini ùutmışdı èibret
Vücÿdı mülkini baãmışdı óayret

3815.

Dilinden gitmez idi şièr-i Mecnÿn
Oúurdı aúıdurdı dìdeden òÿn

3816.

Yürürdi vÀlih ü óayrÀn u dil-teng
Ururdı óasret ile baàrına seng

152a
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3817.

……………………………..
………………………………1

3818.

Dilinde mihr-i yÀri yandurup şemè
áazellerden ki Zeyd itmiş idi cemè

3819.

Göñül dürcinde idüp dürlerin derc
HevÀ yolında úılurdı anı òarc

3820.

Olar èaşú içre iderdi müdÀrÀ
Bu itdi ãoñra sırrı ÀşkÀrÀ

3821.

Yaturken bunlaruñ úabrinde bir gün
Gelür göñline bu kim óÀl-i Mecnÿn

3822.

HevÀ yolında idüp derdi zÀd ol
Bu èÀlemden ki gitdi nÀ-murÀd ol

3823.

Çü düşdi òÀke Úays-ı lÀubÀlì
èAceb anda ne resme oldı óÀli

3824.

Yatur mı òÀkde ol bulmayup kÀm
Ye içer mi şerÀb-ı vaãldan cÀm

3825.

FenÀ mülkinde bunlar òÀkler mi
BeúÀ dÀrında nÿr-ı pÀkler mi

3826.

EyÀ ìcÀd iden cÀn ile ten
Bularuñ óÀlini úıl baña rÿşen

3827.

Dökerdi úaùre úaùre dìdeden Àb
Bu fikr içre gözini baàladı òˇÀb

3828.

Yaturken óüzn ile efkÀr içinde
Görür kendüni bir gülzÀr içinde

1

3817. Beyit, yazmada tamamen silinmiştir.
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3829.

Ki ãaónı lÀle vü gülden müzeyyen
Ùolu nesrìn ile eùrÀf ãÿsen

152b
3830.

………………………………
………………………………1

3831.

Çiçekler rÿşen itmiş devr-i bÀàı
Uyarmış her şükÿfe bir çerÀàı

3832.

Aúar Àyìne bigi Àb-ı rÿşen
KenÀrı sebzezÀr u bÀà u gülşen

3833.

HezÀr oúur hezÀrÀn dÀstÀnı
Ùutar şìrinlik ile tÀze cÀnı

3834.

Virür bülbülleri ÀvÀz-ı dil-keş
Ururlar nÀle ile cÀna Àteş

3835.

Şunuñ bigi müzeyyendür bu gülzÀr
Ne miålin gördi göz ne irdi efkÀr

3836.

Zümürrüdden bir ulu köşk-i vÀlÀ
Yapılmış gülşen içre òÿb u zìbÀ

3837.

Úonılmış laèl ü dürden baàlanup raòt
Ol iki çeşmenüñ önüñde bir taòt

3838.

İçinde iki çeşme var dil-gìr
Birisi òamr anun birisi şìr

3839.

O taòt üzre döşenmiş ferş-i dìbÀ
Bihiştüñ ferşi bigi òÿb u zìbÀ

1

3839. Beyit, yazmada tamamen silinmiştir.
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3840.

İki meh-peyker-i òurşìd-manôar
Oturmış taòt üstinde ber-À-ber

3841.

Başından ayaàa dek maùlaè-ı nÿr
Olup itmiş biri birini manôÿr

3842.

Başında her birinüñ nÿrdan tÀc
Bulurlar her nefesde úadr-i mièrÀc

153a
3843.

………………………..
…………………………1

3844.

Gehì urup bular şeftÀlÿya diş
İderler laèl lebden óÀl………2

3845.

Gehì şevú ile idüp cÀm-ı mey nÿş
Biri birini iderler der-Ààÿş

3846.

Gehì bÿse kinÀr nuúul u şekker
Gehì seyr-i kenÀr-ı óavø-ı Kevåer

3847.

Buları gözler iken Zeyd-i dil-dÀr
Görür yanında bir feròunde-ÀåÀr

3848.

Ùurur bunlara olda nÀôır olmış
Ne òidmet ola diyü óÀøır olmış

3849.

Ùutar elinde bir dürc-i güher-bÀr
İder her demde dürr anlara ìåÀr

3850.

Dil ü cÀnın ùutup şevú ile tÀb
äorar ol şaòsdan bìnende-i òˇÀb

1
2

3843. Beyit, yazmada tamamen silinmiştir.
3844. Yazmada bu kelime kısmen silik olduğu için okunamadı.
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3851.

Ki bu iki úamer-ruò kim ùutar cÀm
İrem bÀàında nedür anlara nÀm

3852.

Bu gülşen ãaónı mı DÀru’s-selÀmuñ
Nedür adını digil bu maúÀmuñ

3853.

Didi ol şaòã ey merd-i güzìde
Bu iki èayş iden nÿr-ı dìde

3854.

Ki buldılar murÀd ile tesellì
Biri Mecnÿndur birisi Leylì

3855.

Bu bÀà içre ki bunlar nÿş ider cÀm
CinÀn içinde èAdn olmışdurur nÀm

153b
3856.

………………………….
……………………………1

3857.

Pes oldı cümleden bulup ferÀà ol
BeúÀ dürcinde dürr-i şeb-çerÀà ol

3858.

Berì olup fenÀ ÀlÀyişinden
BeúÀ dÀrında bunlar ùutdı mesken

3859.

Çü virdiler cefÀéiyle revÀnı
äafÀya irdi bunlar cÀvidÀnì

3860.

Bu bÀà içre bular kim oldı maúbÿl
O kim bunlara daòı bulmadı yol

3861.

CihÀn bÀàında ol kim yimedi ber
CinÀn mülkinde urur başa efser

1

3856. Beyit, yazmada tamamen silinmiştir.
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3862.

O èÀlemde şu kim óüzn ile geçdi
Mey-i şÀdìéi bu èÀlemde içdi

3863.

Olar kim úaldılar anda cefÀda
Bularuñ bigidür bunda ãafÀda

3864.

Yine çün mihr-i rÿy-ı èÀlem-efrÿz
äalar şeb òırmenine Àteş-i rÿz

3865.

Dilini germ idüp şevúden tÀb
Olur bìdÀr ol bìnende-i òˇÀb

3866.

Yazup bu òˇÀb sırrını mezÀra
Didi remzini òalúa ÀşkÀre

3867.

Bulara n’etdügini èaşú-ı cemmÀş
CihÀn òalúına oldı Zeydden fÀş

3868.

Bu dünyÀ òalúıdur fÀnì vü òÀkì
O dünyÀ ehlidür bÀúì vü pÀkì

154a
3869.

……………………………
……………………………1

3870.

Urursun el kemÀn-ı èaşú-ı cÀna
İrürürsün murÀd oúın nişÀna

3871.

HevÀsı n’ola itse zehreler çÀk
Ki semm-i èaşúdandur cÀna tiryÀk

3872.

ŞerÀb-ı telò kim merdÿddur ol
Olur èaşú ile key şìrìn ü maúbÿl

1

3869. Beyit, yazmada tamamen silinmiştir.
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3873.

Ne şerbet kim ola derd ile semnÀk
Çü sÀúì èaşú ola olmaya bÀk

3874.

Olursa nìş bigi òamr-ı nÀ-òoş
Çü èaşú elinden ire ol olur nÿş

3875.

Bu úıããa naômı buldı bunda pÀyÀn
MübÀrek eylesün devrÀn-ı SübóÀn

3876.

Buña bu òÀtime mesèÿd olsun
Ser-encÀmı bunuñ maómÿd olsun
Medó-i Naôm-ı KitÀb

3877.

Çü irdi úufl-ı cÀn gencine miftÀó
Fütÿóından olup meftÿó-i fettÀó

3878.

Görindi fÀtióe fetó ile rÀh
Ki irdi òÀtime el-óamduli’l-lÀh

3879.

Arada ãÿret olup èaşú-ı Mecnÿn
Bezendi cÀn bigi òÿb u mevzÿn

3880.

Ôuhÿr itdi giyüp Rÿmì cÀmeéi
Úamu èuşşÀúa úıldı meróabÀéı

154b
3881.

…………………………..
…………………………..1

3882.

Bezendi bÀà-ı èaşúuñ güllerinden
Benefşe sÿsen ü sünbüllerinden

3883.

Bedìè oldı maèÀnìde beyÀnı
Refìè oldı ãınÀèìden èıyÀnı

1

3881. Beyit, yazmada tamamen silinmiştir.
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3884.

èAcìb-i dehrdür aóvÀl içinde
áarìb-i èaãrdur aúvÀl içinde

3885.

Muèaùùardur hevÀ-yı müşg-bÀrı
Münevverdür feøÀ-yı sebzezÀrı

3886.

BeyÀøı ravøa-ı RıêvÀna beñzer
SevÀdı gülsitÀn-ı cÀna beñzer

3887.

RiyÀøı çeşmesÀrı dil-güşÀdur
Ki Àb-ı Óıør bigi cÀn-fezÀdur

3888.

ØiyÀda mihr bigi gösterür ruò
CemÀl-i bÀàı düşdi òÿb u ferruò
ÒÀtime-i KitÀb ve Medó-i PÀdşÀh-ı İslÀm

3889.

ElÀ ey bülbül-i bÀà-ı maèÀnì
Ki zeyn itdüñ bu zìbÀ dÀstÀnı

3890.

HevÀéiyle dilüñdür rÿó-perver
Sözüñ dürri rÿó-ı maènìde zìver

3891.

Olalı baór-i èaşú içinde àavvÀã
Çıúarduñ niçe dürlü gevher-i òÀã

3892.

Heves baórinde úılup èömrüñi òarc
Bu zìbÀ naôm dürrin eyledüñ derc

155a
3893.

………………………………
……………………………….1
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3894.

Çü fikrüñ dürcinüñ mührüñ götürdüñ
Bu raènÀ dürlerüñ naômuñ getürdüñ

3895.

MaèÀnì baóridür nÿn-ı NiôÀmì
Bu bikri zeyn úılmışdı temÀmì

3896.

Çeküp derd ü àam-ı dehr ile renci
Çıúardı maózeninden penc-genci

3897.

Bu penci penc dil-ber bigi peydÀ
Müzeyyen úıldı virüp şekl-i àarrÀ

3898.

Bularuñ her biridür gerçi dil-ber
Úamudan lìk budur òÿb-manôar

3899.

èArÿs-ı fikr bu àayr-i kenìzek
Buları böyle buldı ùabè-ı zìrek

3900.

Çü óüsn-i maènayadur èaşú zìver
Bu zìverle bezenmez àayr peyker

3901.

DiyÀr-ı èaşúda var ise úÀnÿn
Muèayyendür k’olupdur èaşú-ı Mecnÿn

3902.

HevÀya virdi úamu kÀr u bÀrın
Geçürdi miónet ile rÿzgÀrın

3903.

İdüp derd ü àam ile zindegÀnì
äoñ ucı èaşú ile virdi revÀnı

3904.

Ùutar èaşú ile gerçi èÀşıú ülfet
Velì yoú èÀlem-ı èaşú içre vuãlat

3905.

Çü vuãlat buldılar Şìrìn ü Òusrev
Yoà idi èaşúdan anlarda pertev
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3906.

…………………………..
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3907.

Bu oldı çün kemÀl-i èaşúa manôar
CemÀli niçe òÿba düşdi zìver

3908.

Olupdur bunda rÿşen sırr-ı èÀşıú
Bu düşdi bezm-i cÀn içre yaraşıú

3909.

Bu oldı şehrmend-i rÿy-ı ÀfÀú
Budur olan temÀşÀgÀh-ı èuşşÀú

3910.

Bu ùutdı ad ile şehr ü diyÀrı
NiôÀmì òamsesinüñ iştihÀrı

3911.

Úalem seyrinde èuşşÀúa bulaşmış
Çeküp àurbet èAcemden Rÿma düşmiş

3912.

Çü düşmiş gerçi bulmış úadr ü rütbet
Velì teèåìr ider ÀfÀú-ı àurbet

3913.

Getürmiş bigi òattın rÿy-ı şÀhid
Bunuñ olmış berz-i bÀzÀrı kÀsid

3914.

èAcemde cÀn bigi olmışdı maúbÿl
áarìb olup ùururken Rÿmda ol

3915.

Dil-i Şeyòìde k’oldı şevú peydÀ
Çü gice dil-beri itdi temÀşÀ

3916.

Yüritdi aùlas-ı zerrìne òÀme
Düzetdi Òusrev ü Şìrìne cÀme

1
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3917.

èAcem maóbÿbına Rÿmì úabÀéı
Giyürüp buldı anda meróabÀéı

3918.

CemÀli òÿb idi düşdi daòı òÿb
Pes oldı cÀn bigi dillerde maóbÿb

156a
3919.

………………………….
……………………………1

3920.

Münevver èaşú nÿrından cemÀli
İrürmiş àÀyete óüsn-i kemÀli

3921.

èAcem resmince òÿb idi úabÀsı
Giyürdüm aña Rÿmìden libÀsı

3922.

Óarìri maóv olmışdur zerinden
Muraããaèdur ãınÀyiè cevherinden

3923.

ÚabÀ-yı Fürs ki olmışdı muvÀfıú
LibÀs-ı Rÿmì hem düşdi yaraşıú

3924.

Bu ùavúı bulmaya fikr iden Àdem
LibÀs-ı Òusrev ü Şìrìnden kem

3925.

Çü bu òÿba muvÀfıú geldi cÀme
Yaraşıú düşse ùañ mı òÀãã u èÀmma

3926.

Egerçi muètedil oldı mizÀcı
Úabÿl-i şÀha vardur iótiyÀcı

3927.

CemÀl-i mÀh u òurşìde süre rÀh
Úabÿl eyler ise SulùÀn Selìm ŞÀh

1

3919. Beyit, yazmada tamamen silinmiştir.

476

3928.

Ola meşhÿr óüsn ile bu dil-ber
Úabÿl-i şÀh ile ger bula zìver

3929.

Dile cÀn baòş ide bÿy-ı viãÀli
Muèaùùar ide ger èıùr-ı úabÿli

3930.

Zer ider luùf ile çü ola ãafÀsı
Úurı òÀki úabÿli kìmyÀsı

3931.

Bi-óamdi’l-lÀh ki ãÀóib-dildür ol şÀh
Bulupdur naôm u neårüñ sırrına rÀh

156b
3932.

MaèÀnì cevherinden behreverdür
Bilür úadrüñ bunuñ èÀlì-naôardur

3933.

Çü nÿr-ı maèrifetle oldı lÀmiè
Bu yolda zaómetüñ olmaya øÀyiè

3934.

Ki oldur zübde-i evlÀd-ı Àdem
Vücÿdı cevheridür cÀn-ı èÀlem

3935.

Ümìd-i dehrdür devrÀn içinde
MurÀd-ı èaãrdur ÀvÀn içinde

3936.

Meger Óaú luùfına Àyìnedür ol
Ki oldı cÀn bigi èÀlemde maúbÿl

3937.

Meger òalú-ı ilÀhì maôharıdur
Muóammed sırrınuñ k’ol zìveridür

3938.

Meger nÿr-ı ÒudÀdur pÀk õÀtı
Ki ióyÀ itdi cÿdı kÀyinÀtı

3939.

SeòÀ vü èadl ü inãÀf ile mevãÿf
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ÓayÀ vü èilm ü iósÀn ile maèrÿf
3940.

KelÀmı luùfı õuòr-ı ehl-i èirfÀn
KemÀl-i cÿdı faòr-i Àl-ı èOåmÀn

3941.

BelÀàat bÀàınuñdur tÀze servi
FeãÀóat gülşeninüñdür teõervi

3942.

ÓalÀvetde peyÀmı òÿb u mevzÿn
LeùÀfetde kelÀmı dürr-i meknÿn

3943.

Çü gördüm luùf-ı ùabèın pÀdşÀhuñ
KitÀbı baàladum adına şÀhuñ

3944.

TemÀma irdi sulùÀn devletinde
Dilerüm ki bula raàbet úatında

157a
3945.

……………………………..
………………………………1

3946.

TemÀm oldı daòı úalmadı noúãÀn
Ol oldı mihr bu meh bigi raòşÀn

3947.

Olupdur bende bu ol òoş-nihÀde
Ki ol sulùÀn ise bu bende-zÀde

3948.

Bunuñ kim èaşú ile oldı niôÀmı
Dinildi Gülşen-i èUşşÀú nÀmı

3949.

Eger bu ad virmezse tesellì
RevÀdur diyeler Mecnÿn u Leylì

3950.

Ùutup yüz Küre şehrinde temÀma
Bu zìverle beyÀôa geldi nÀme

1
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3951.

Gehì ÀvÀre oldum gÀh bìmÀr
Gehì òidmetinde idüm çÀr u nÀ-çÀr

3952.

Gehì işàÀlden gÀhì seferden
Gehì úılletden ü gÀhì òaùardan

3953.

Ki fikr itmege bulmazdum mecÀli
Çekerdüm dehr úaórından melÀli

3954.

Aralıúda egerçi kim dürüşdüm
Bi-óamdi’l-lÀh ki maúãÿda irişdüm

3955.

Bulup faøl-ı İlÀhìden èinÀyet
O şÀhuñ adına çün buldı àÀyet

3956.

İlÀhì çünki virdüñ fetó-i bÀbı
Kéirürdüm àÀyete naôm-ı kitÀbı

3957.

Virüp luùfuñ yüzinden buña zìver
O Òusrev gözine Şìrìn göster

157b
3958.

………………………….
…………………………..1

3959.

Olup òoş raàbet ile buña meyli
Bunı úıl luùf ile şÀhuñ ùufeyli

3960.

Niçe kim devr ide çerò-i müéebbed
CihÀnda adı ile úıl muòalled

3961.

ÒudÀyÀ nefs olup èaúluma mÀniè
Ki itdüm sehv ileèömrümi øÀyiè

1
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3962.

Yaúın olmış çü sì vü pence yaşum
Ne içün aúmaya derd ile yaşum

3963.

Ki òÀlì olmadum sehv ü zelelden
RehÀ bulmadı dil ùÿl-i emelden

3964.

Çi ger Àdem görinürün naôarda
Velìkin her işüm òavf u òaùardan

3965.

Eger irmezse envÀr-ı hidÀyet
İder kim bini ıôlÀm-ı êalÀlet

3966.

EyÀ luùf ehli óaúúıyçün İlÀhuñ
Çü adı añıla bu pür-günÀhuñ

3967.

Teraóóum eyleyüp nÿr u ãafÀdan
Meded úıluñ bu miskìne duèÀdan

3968.

İlÀhì úıl revÀnın şevú ile şÀd
Úadìmìéi idenüñ òayr ile yÀd
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