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ÖZET
Kaynaklara göre Edirneli Nât›k Mehmed Efendi ﬁiirler, Tuhfetü’l-harameyn ve Mecmua olmak üzere
üç eserin sahibidir. Tuhfetü’l-harameyn’in tek nüshas› Ankara Millî Kütüphane’dedir. Bu çal›ﬂmas›nda Nât›k hac yolculu¤unu anlat›r. Bu makalede Tuhfetü’l-harameyn’de geçen bir aﬂk hikâyesinin üzerinde odaklaﬂ›ld›.
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ABSTRACT
According to sources Nât›k Mehmed Efendi, from Edirne, has got three works (Poems, Tuhfetü’l-harameyn and Macmua). Tuhfetü’l-harameyn’s one orijinal copy was recorded by Ankara National Library. ‹n his
work Nât›k describes his pilgrimage journey. But in this article was tried to anlyse on a love legend in Tuhfetü’l-harameyn.
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Kaynaklarda Edirneli Celilîzâde olarak an›lan Nât›k Mehmet Efendi, gençli¤ini “tahsil-i marifet” (Aynagöz, 1988: 646)
ile geçirdikten sonra yeniçeri a¤as› (Salim:
1315: 636) Do¤ramac› Mehmet Paﬂa’ya
(Sultan II. Mustafa zaman›) intisap eder
(ﬁeyhî, 1989: 476; ‹smail Beli¤, 1999, 426;
Mehmed Süreyya, 1311:534; Peremeci,
1940: 264; Babinger, 1992: 271; Can›m,
1995: 351) Di¤er kaynaklar›n aksine Edirne ﬁairleri’nde ﬂairin Do¤ramac› Ahmet
Paﬂa’ya intisap etti¤inin söylenmesi do¤ru
de¤ildir (Can›m, 1995: 351) Paﬂa’n›n kâtipli¤ini yapan Nât›k Mehmet, (Mehmed Süreyya, 1311: 534; Babinger, 1992: 271)
emekliye ayr›ld›ktan sonra sarrafl›k ve aktarl›kla u¤raﬂ›r (ﬁeyhî 1989: 476; Aynagöz,
1988: 646; Salim, 1315: 636; Babinger
1992: 271). Kaynaklar Nât›k’›n 1129/17161717 y›l›nda vefat etti¤i belirtmekte ayn›
*

görüﬂtedirler. Sâlim’e göre ‹stanbul’da
medfundur (Sâlim, 1315: 636).
Kaynaklar, Nât›k’›n üç eserinden söz
ediyor. Kendi yaz›s› ile baz› ﬂiirleri (‹bnülemin Kütüphanesi nr: 3590) kütüphane kay›tlar›na girmiﬂtir (Nât›k Mehmed, 1986:
530). ‹kinci eseri, Tuhfetü’l-haremeyn adl›
bir hac seyahatnamesidir (Aynagöz, 1988:
64). Babinger, Nât›k’›n Tuhfetü’l-haremeyn
adl› eserinde Nâbî’nin ayn› addaki mesnevisini esas alm›ﬂ olabilece¤ini ifade eder
(Babinger, 1992: 271). ﬁairin üçüncü eseri
baz› “acaip ve garip” hikâyeleri tertip etti¤i manzum bir mecmuad›r (Aynagöz, 1988:
646; Peremeci, 1940: 264). ﬁairin nazmetti¤i hikâyelerin “acaib ve garaib” olarak nitelenmesi onun ilginç bir kiﬂili¤e sahip oldu¤unu gösteriyor. Zaten Safayî de, Nât›k’›n
zaman›n güzellerinden Haleplizâde lakab›yla meﬂhûr genci görür görmez söyledi¤i
gazelini tezkiresine alm›ﬂt›r.

Gazi Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat› Bölümü.
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Der-Medh-i Halebli-zâde
Gördüm ahﬂama yak›n mâh-cebîn bir çelebi
Subh-› sâd›k gibi togdu dile mihr-i talebi
Her gün ol mâh-› münevver togar ahﬂama karîb
Gûyiyâ âﬂ›k›n›n rûza bedel ola ﬂebi
Duruﬂu oturuﬂu hayli mülâyim ammâ
Bî-amân gamzesi cellâd-› kazâ müntehebi
Çeﬂmi bâdâm› dil almakda füsûn-› sâhir
Rûh vermekde dem-i Îsî o la’l-i inebi
Tâlib-i bûsu olan çehresini etmeli zer
Oldu ﬂeftâlû-y› bâg-› ruhu gûyâ zehebî
Gamzesi tîg-be-kef kasd-› dil-i zâr etse
Lâ-tehaf lutfun eder âﬂ›ka mahfîce lebi
Ebruvâneﬂ ki kitâba ﬂedde bir kasr-› cemâl
Hatt-› Yâkût imiﬂ m›sra-› beyt-i Arabî
K›llet-i mâ vasf›n âyâ kuvvet-i ayn-› Nât›k
Kâl-i filim ana mevsûf-› bâb›n Halebî (Aynagöz,
1988: 646)

Nât›k’›n kaleme ald›¤› Tuhfetü’l-haremeyn’in bir nüshas›, Ankara Millî Kütüphanesi’ndeki yazmalar aras›na girmiﬂtir (Ankara Millî kütüphane, Yz. A 3216).
Nüsha 172x103-112x54 mm. ölçüsündedir.
Nestalik, yer yer harekeli, serlevhas› müzehhep, kahverengi meﬂin cilt ile kapl›,
ﬂemseli ve m›klepli. Toplam 106 yaprak
olan bu nüshan›n her yapra¤›nda 13 sat›r
bulunmaktad›r. Sonundaki fera¤ kayd›na
göre bu nüsha müellif hatt› olup 1119/1707
y›l›n›n Recep ay›nda bitirilmiﬂtir.
Mesnevi naz›m biçimiyle kaleme al›nan Tuhfetü’l-harameyn’de, aruzun Feilâtün Mefâilün Feilün kal›b› kullan›lm›ﬂt›r.
Araya serpiﬂtirilen 21 gazel ve 18 rübaide
vezin de¤iﬂmektedir. Eserin Ankara Millî
Kütüphane nüshas› 2789 beyittir.
ﬁair, Tuhfetü’l-haremeyn’de hacca gidiﬂini, bu yolculuk esnas›nda ziyaret etti¤i
yerleri anlat›r. Bu makalede Tuhfetü’l-harameyn’in üzerinde uzun uzad›ya duracak
de¤iliz. Yaln›zca mesnevinin içinde bize ilginç gelen bir aﬂk maceras›n› ele alaca¤›z.
Kahramanlar› Çavuﬂzade Ahmet ve Derviﬂ
olarak tan›t›lan aﬂk maceras›n›n özeti ﬂöyledir: Eskiden Edirne’de Çavuﬂzade Ahmet
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ad›nda benzersiz bir güzel vard›r. Peri yüzlü güzel, henüz mektebe gitmektedir. Mektebe giderken say›s›z âﬂ›k yolunu bekler. Ancak hiç kimse onu elde edemez. Derviﬂin biri o y›llarda Edirne’ye gelir ve bir yere konuk olur. ﬁehri gezerken bir kalabal›k dikkati çeker. “Bu izdiham›n sebebi nedir?” diye birisine sorar. “Iﬂ›k gibi bir peri çehreli;
bir ay yüzlü burada ﬂimdi ortaya ç›kt›, o peri ﬂimdi mektebe gider. Buras› onun geçti¤i
ve seyredildi¤i yerdir. Bu toplananlar onun
müptelâlar›d›r. Ortaya ç›kmas›n› beklerler.
Görmek ile yetinirler. Henüz on dördünde
bir ay olmuﬂtur.” derler. O, put gibi güzel
sevgili yana¤›n› gösterince, herkes ﬂaﬂk›nl›ktan ne yapaca¤›n› bilemez.. Kimi dua
eder; kimi “Allah ba¤›ﬂlas›n”, kimi “vuslata
erseydim”, kimi “can›m› vereydim” der. Kimi de üzüntü ile kendinden geçer; kimi ah
ve feryat eder; kimi özlemle bakar. Gül gibi
sevgili âﬂ›klar›n› görünce iﬂveler yapar. Kimine göz ucu ile bakar. Kimine tebessüm
eder. Kimine bak›ﬂ k›l›c›n› keskinleﬂtirir.
Kimine bir ﬂeyler m›r›ldan›r. Kimine bakmayarak cefa eder; kimine gözüyle “merhaba” der. Bak›ﬂlar› ile Derviﬂ’i etkisi alt›na
al›r. O zavall›, ney gibi inler. Hemen neye
u¤rad›¤›n› anlar. Aﬂk ateﬂi hücum eylemekle mum gibi yanmaya baﬂlar. Onun gelip
geçti¤i yeri mesken tutan âﬂ›klar›n aras›na
kat›l›r. Me¤er o aﬂk derdinin hastas› marifetten haberdar birisidir. Teni maarif sandukas›; dili hak bilgisine âriftir. Marifet
bilgisine sahip olan âﬂ›k, bir müddet sonra
sevgilisine intisap etmeye mecal bulur. O iki
sevgili, can ile ten gibi ayr› olmaz. O güzellik mumu yand›kça Derviﬂ de pervane gibi
kanat açar. Âﬂ›k ne kadar yalvarsa sevgilisi naz yapmaktan vaz geçmez. Safa ile süslenen bir mecmua gibi koynunda hiç ayr›
kalmaz. Güzel gonca, aç›l›nca ç›lg›n bülbül
feryat figan ile her yeri doldurur. Rakip, talihsiz âﬂ›¤›n daima belini büker. O zaman
orada eski âﬂ›klar›n her biri bu ba¤l›l›¤›
k›skançl›kla karﬂ›larlar. Hepsi Derviﬂ’e kaba davran›rlar, hatta öldürmeye azimet
ederler. Çavuﬂzade bu k›ssay› duydu¤unda
a¤layan Derviﬂe tenhada “Bilirim benim
gerçek âﬂ›¤›ms›n, aﬂk yolunda bana hayli
sad›ks›n. Beni görmek senin için dünyaya
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de¤er. Öl desem can›n› verirsin. Maarifle
dolu bir kiﬂisin. Her ne ilim olsa ona vâk›fs›n. Gönlüm seni seviyor. Haset ehli beni sana çok görür. Bu kötü haset seni yok eder.
Korkar›m düﬂman, benim için seni öldürür.
Mahﬂer günü ben sorumlu olurum. Sana
yaz›k olur. Üzülme. Lütfedip sözlerimi reddetme. Beni hasret ateﬂine yakma. Bir zaman seyahat et. Gurbet zahmetine dayan.
Bir müddet ayr›l›k derdinin ateﬂine yan.
Aﬂk›nda eksiklik var ise gitsin. Aﬂk hicran
ile kemal bulur. Seyahatin tamamland›¤›nda istersen buraya dönersin. Sen yine hiç
üzülme. Senden baﬂkas›n›n âﬂ›k olmayaca¤›ma söz veririm.” der. Bu sözleri iﬂiten
Derviﬂ ayr›l›¤› anar üzülür. Uzun süre sevgilinin bulundu¤u yeri terk eder. Ayr›l›k can›n› ac›t›nca “Ey mutsuz gönül! Her ne
olursa olsun ölümden korkma. Ölür isem
aﬂk ﬂehidi olurum. Hele sevgilim u¤runa
ölürüm. Ayr›l›k ile kendimi üzmektense kavuﬂma ile ölme¤e raz›y›m.” der. Bu beklenti
ile takdirin hükmünü beklemeye koyulur.
Bazen yarin yana¤›n› anar; bazen alçak rakibi düﬂünür. “Acaba sevgili azarlar m›?.
Bana çabuk geldin der mi?, Acaba sevgili
baﬂkalar›n›n oldu mu?” diye düﬂünerek
ilerlerken sevgilinin kap›s›na ulaﬂ›r. “Acaba ol sevgili yüz gösterir mi yoksa düﬂman
araya girdi mi? Ey felek herhalde bana o ay
gibi güzeli çok gördün” ﬂeklinde kendi kendiyle konuﬂmaktad›r. Derviﬂ’i bu halde gören birisi ona ac›yarak “Üç gün önce gelseydi; sevgilisini sa¤l›kl› bulurdu. Bu zavall›
geç geldi. Ancak yüzünü görmesi nasip olmad›” der. Derviﬂ, bu sözü iﬂitince sevgilisinin durumunu ö¤renmek ister. O kiﬂi de
Derviﬂ’e “O güneﬂ yüzlü, iki günce vefat etti.
Baﬂ›n sa¤ olsun; sevgilin cennete gitti.” der.
Zavall› Derviﬂ bu sözler üzerine mahvolur.
O kiﬂiye yalvararak “Allah’›n› seversen bana sevgilimin mezar›n› göster. Onun ruhuna dualar edeyim. Çaresize kim yard›m
ederse Allah da ona yard›m eder” der. Birisi ona ac›y›p yol göstermeye niyetlenir. Âﬂ›¤› derhal al›p sevgilisinin kabrine götürür.
O miskin, sevgilisinin kabrini görünce hemen mezar taﬂ›na sar›larak öyle bir ah eder
ki can›n› teslim eder. Âh ateﬂiyle o mezar taﬂ›n› yakar. Yanm›ﬂ mezar taﬂ›n›n yeri ﬂu
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anda Edirne’de Zindanalt›’ndad›r. Onu ancak hâl ehli olan seyredebilir.
Nât›k, bu küçük hikâyesinde belli
baﬂl› ﬂah›slar hikâyenin iki ana kahraman›
yani âﬂ›k ve maﬂûktur. ‹lk beytin ard›ndan
hikâyenin baﬂ kahramanlar›ndan Çavuﬂzade Ahmet tan›t›l›r. Sevgilinin, âﬂ›¤›n ve
rakiplerin tasvirlerini ayr›nt›l› olarak verilir. Çavuﬂzade, Divan Edebiyat›’ndaki ideal
güzelin niteliklerini taﬂ›r. Yüzünde ayva
tüyleri vard›r; yüzü ay gibidir; boyu serviden üstündür; yana¤› güldür... Bak›ﬂ k›l›c›n› keskinleﬂtirir; bak›ﬂ›n›n do¤an› zay›f
can kuﬂunu avlar vs. Âﬂ›k, maarif bilgisinden haberdar biri olarak takdim edilir.
Kendisi ârif, cezbe, derviﬂ, intisab, irfan,
maarif, marifet, matlab, matlub, talib... gibi tasavvuf terminolojisiyle an›l›r. Böylece
âﬂ›¤›n s›radan biri olmad›¤› vurgulan›r.
Üçüncü bir ﬂah›s da rakiptir. Rakip de âﬂ›¤a çeﬂitli fitneler yapmay› planlayan hatta
onun can›na kasdetmeyi bile düﬂünen birisidir. Metinde ismi verilmeyen ve sadece
“biri” veya birisi” olarak söz edilen kiﬂi ise,
rakibin karﬂ›s›nda ve de âﬂ›¤›n yan›ndad›r.
Âﬂ›¤a k›lavuzluk yapan bu ﬂah›s hakk›nda
ayr›nt›ya girilmez. Hikâyenin anlat›c›s›
olarak ﬂair de zaman zaman araya girmektedir. Hikâyenin ak›ﬂ› içinde genel ö¤ütlerde bulunur. Nât›k’›n memleketinde geçen
aﬂk maceras›n› gözlem yoluyla m› yoksa
herhangi bir kimseden dinleyerek mi yaz›ya aktard›¤› belli de¤ildir. Ancak hikâyenin baﬂ›nda “sâb›kâ” ifadesinden konunun,
ﬂairin yaﬂad›¤› y›llara göre, çok fazla olmasa da, geçmiﬂte vukû buldu¤u anlaﬂ›l›yor.
Zaman kesin olmamakla birlikte hikâyenin
XVII. yüzy›lda Edirne’de bilindi¤ini söyleyebiliriz.
Nât›k, hikâyeye olay›n Edirne’de geçti¤ini belirterek baﬂlar. Edirne, ayn› zamanda Tuhfetü’l-haremeyn ﬂairinin memleketidir. Hikâye’de geçen bir baﬂka mekân
ise mekteptir. Bu mektebin ad› ve bulundu¤u yer belirtilmez. Edirne ile ilgili somut
bir mekân ise hikâyenin sonunda geçer.
Âﬂ›¤›n ah ateﬂiyle yakt›¤› mezar taﬂ› Edirne’de Bün-i Zindan’da yani Zindanalt› (Rifat Osman, 1999: 88) denilen yerdedir.
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Hikâyede diyaloglar ve monologlar
önemli bir yer tutar. Hatta hikâyenin esas›nda âﬂ›k ile maﬂu¤un birbiriyle, di¤erleriyle ve de aﬂ›¤›n kendisiyle konuﬂmas›
üzerine kurulmuﬂtur denilebilir. Bu aç›dan
bakt›¤›m›zda 137 beyit olan hikâyenin 54
beyti yani yaklaﬂ›k % 40’› diyalog ve monologlardan oluﬂur. Diyaloglardan en uzunu
da 21 beyitle sevgilinin âﬂ›¤a seyahat tavsiye etti¤i bölümdür. ﬁair, özellikle âﬂ›¤›n
ayr›l›kta çektiklerini ve seyahatinin yar›da
kesip sevgilisine dönerken yolda akl›ndan
geçenleri monolog ﬂeklinde aktar›r. Bu monologda âﬂ›¤›n üzüntüsünü ifade eder ve
hikâyenin en can al›c› yerinde âﬂ›¤›n ruh
halini oldukça baﬂar›l› bir biçimde yans›t›r.
Çavuﬂzade, Derviﬂ ile diyalogunda onun
aﬂk›ndan ﬂüphesi olmad›¤›n›; ancak aﬂk›n
ayr›l›k ile kemal bulaca¤›n› söyleyerek seyahat tavsiyesinde bulunur. Âﬂ›¤›n hali
mutasavv›f birinin halleri olarak verilir.
Önce sevgili âﬂ›¤› teselli eder. ﬁair de âﬂ›¤›n a¤z›ndan aﬂkla ilgili tavsiyelerde bulunur. Bundan sonra da seyahatini tamamlad›¤›nda “gönül cezbesi çekerse” kendisini
bekleyece¤ini vurgular. Derviﬂ bu sözler
üzerine sevgilinin bulundu¤u yeri terk ederek seyahate ç›kar. Bu noktada kendisi ile
konuﬂmaya baﬂlar. ﬁair, âﬂ›¤›n seyahatin
ard›ndan sevgilinin bulundu¤u yere dönmesini de âﬂ›¤›n a¤z›ndan aktar›r. Bu esnada birisi âﬂ›¤› görerek onun hakk›nda bir
monologa girer.

Ruh›na inse idi zülf-i siyâh
Dir gören inhisâfa ugrad› mâh
Gelse reftâra ol kad ü kâmet
Kopar›rd› k›yâmeti elbet
Meh-i pür-nûra arz ideydi cemâl
Sürünürdü yolunda sâye misâl
10

Bu k›yâfetle ol perî-peyker
T›fl-› mekteb idi o demde meger
Mektebe azm edince ol dil-ber
Âﬂ›k-› bî-aded yolun bekler
O kadar bî-aded ki âﬂ›klar
Gören an› san›r alay geçer
Her gün olur idi bu gûne zihâm
Reh-i mektebde kim geçer mâdâm
15

Gör kazây› meger ki bir Dervîﬂ
Ki seyâhatle sînesi pür-rîﬂ
81b
O vakitde o ﬂehre gelmiﬂ idi
Bir mahalde müsâfir olmuﬂ idi
Bir gün ol derdmend-i bî-çâre
ﬁöyle idi bi-kayd-› yek-pâre
20

Dediler bunda ﬂimdi etdi zuhûr
Bir perî-çihre meh-likâ çün nûr

Dahi gülzâr-› bâg-› cennet idi
Âdeme muktezâ-y› hayret idi

O perî ﬂimdi azm-i mekteb eder
Mektebi nûr ile leb-â-leb eder

81a
Hatt› gülzâr-› cân çemenzâr›
Dir gören bâri dil-rübâ yâri

5

ﬁehri yer yer teferrüc eyler iken
Oldu ol izdihâma nazra-fiken
Birisinden su’âle aç›p leb
Dedi bâis ne bu zihâma aceb

Sâb›kâ Edrinede çihre-nümâ
Oldu bir dil-rübâ-y› bî-hemtâ

Dahi mihre ya do¤ ya do¤dum dir
Meh yüzi vasf›n idemem takrîr

Lîk bir kes degil ana vâs›l
Biri aﬂk›nda olmam›ﬂ kâmil
Kat› âlî-cenâb idi o güzel
Ermez idi an›n içün ana el

Hikâyet-i Çavuﬂ-zâde ve Dervîﬂ ki
Der-i ﬁehr-i Edirne Vâki ﬁudeest
1

Derler idi o serv-i âzâda
Nâm ile Ahmed ü Çavuﬂ-zâde

Bu mahaldir güzergehi an›n
Yeridir bu an› temâﬂân›n
25

Bu cümû ana mübtelâlard›r
Cümlesi ol ﬂehe gedâlard›r

Kâmeti serve bî-nazîre ide
Gül ruh› bülbüle mesîre ide

Heme ol mâha müﬂterîlerdür
Ki olurlar tulûuna nâz›r

K›lsa reftâr o kâmet-i nâ-yâb
Dile raﬂe gelirdi çün sîm-âb

Görmek ile kanâat eylerler
Nûr-› çeﬂm ile s›klet eylerler
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Meh olup henûz çâr-dehe
Hüsn ile karﬂu kor tulû-› mehe

82b
Meger ol derd-i aﬂk bîmâr›
Marifetden habîr idi bârî

Vermemiﬂken dahi kelâma nizâm
Zâhir oldu o yâr-› sîm-endâm
30

Sanem çünki etdi arz-› izâr
Etdi ol halk› sûret-i dîvâr

Teni sandûka-i marifet idi
Dili irfân-› Hakka ârif idi
50

Kimi nutka gelip ederdi duâ
Kimisi der ba¤›ﬂlasun Mevlâ

Marifet ehlini komaz bî-kes
Kâr-› bî-marifet hevâ vü heves

Kimi der âh vasla ereydim
Kimi der nakd-› cân› vereydim

Marifet ana reh-ber olmag ile
Marifetden haberver olmag ile

82a

35

Kimi olmakda derd ile ﬂeydâ
Kimi etmekde âh u vâveylâ

Az zamânda o âﬂ›k-› pâ-mâl
Buldu cânâna intisâba mecâl

Kimi edip nigâh hasret ile
Geçürür ömrüni hayret ile

Cezbehâ-y› maârif-i mergûb
Tâlibi etdi matlaba matlûb

Görür ol gül dahi uﬂﬂâk›n
Hep okur bâb-› ﬂîve evrâk›n

55

Ayr› olmazd› biri birinden
Ol iki yâr hemçü cân ile ten

Kimine bir nigâh-› nîm eyler
Kimisine eder tebessümler

Yandug›nca o ﬂem-i hüsn ü cemâl
Bu da pervâneveﬂ açar idi bâl

Kimine gamze tîg›n eyler tîz
Kimine nagmeyi eder nik-rîz
?

Buna arz eyleyeydi nakd-› niyâz
Ol dahi gösterirdi kâle-i nâz
Hem-çü mecmûa-i safâ-pîrâ
Hiç koynundan olmaz idi cüdâ
60

Bu siyâk üzre eyleyip reftâr
Peri eyler idi geﬂt ü güzâr

O nigeh kim eriﬂdi Dervîﬂe
Etdi nâ-çâr bahﬂ-i endîﬂe

Aç›l›nca o gonca-i ranâ
Nâlesin dinledirdi ol ﬂeydâ
83a
Âh ammâ rakîb bed-ahter
Âﬂ›k›n dâ’imâ belini büker

Nigehi ﬂâh-bâz› âhir-i kâr
Murg-› cân-› zaîfin etdi ﬂikâr

Öldüren derdmend-i bîmâr›
Yâr sanman rakîbdir bârî

Etdi ol zâr ney gibi efgân
Neye ugrad›g›n› bildi hemân
Âteﬂ-i aﬂk› eylemekle hücûm
Baﬂlad› yanmaya o dahi çü mûm
Reh-güzâr›n› eyleyip mesken
O dahi oldu âhir onlardan
Sâyeâsâ sürünmek oldu iﬂi
Kûﬂelerden görünmek oldu iﬂi

118

Her dem âgûﬂun› o yâr be-kef
Etmiﬂ idi o dürr-i pâke sadef
Gerçi aﬂk›yla cismi gül gül idi
Kafes-i cismine o bülbül idi

Mahalde kazâ ile nâgâh
Etdi Dervîﬂ-i derdmende nigâh

45

ﬁöyle kim birbiriyle ol demler
Hem-nefes oldular çü mihr ü seher

Etmek ile nazardan anda hazer
Nüsha-i ﬂîveyi hamâ’il eder

Kimine bakmay›p cefâ eyler
Kimine çeﬂmi merhabâ eyler
40

Misl-i mir’ât o zâtdan her ân
Görünür idi çehre-i irfân

65

O mahal anda eski âﬂ›klar
Oldular her biri münâf›klar
Eylediler bu intisâba hased
Dediler katlidir bunun bize sed
Fitne zincîrin eyleyip tahrîk
Kodular âteﬂ-i adâvete rîk
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Y›l: 15 Say›: 58
Sen kim yine hîç çekme elem
Benim içün getirme tab›na gam

Cümle Dervîﬂ g›lzet eylediler
Dahi katle azîmet eylediler
Kiﬂiye yâr olursa dildâr›
Saymas›n hîç keyd-i agyâr›
70

Olay›m serv gibi dâmen-keﬂ
‹rmesin kimsenin eli mehveﬂ

Duydu bu k›ssay› Çavuﬂzâde
Dedi Dervîﬂ-i zâre tenhâda

Etdi Dervîﬂ çün bu sözleri gûﬂ
Gûyiyâ câm-› zehri eyledi nûﬂ
84a

Bilirim bana gerçek âﬂ›ks›n
Reh-i aﬂk›mda hayli sâd›ks›n

Geh tesellî-i yâre ﬂâd oldu
Gâh hicr and› bagr› kan doldu

Beni görmek sana cihâna deger
Öl disem ugruma virirsin ser

Ölmeden gerçi ihtirâz itmez
Felege ömr içün niyâz itmez
95

Bî-tereddüd icâbet etdi hemân
Olarak hasret ile nâle-künân

Beni çok gördi sana ehl-i hased
Seni zâyi eder bu hased-i bed

K›lup ol serv-i nâza anda vedâ
Ederek nây-› nâlesiyle semâ
Döne döne o haste-i hicrân
Gurbete âzim oldu anda hemân
Nâlesi seme bir niﬂân oldu
Cân gibi dîdeden nihân oldu

83b
Rûz-› mahﬂerde ben olam mes’ûl
Senin içün yaz›kd›r olma melûl
Lutf edip sözlerimi eyleme red
Beni hasret od›na yakma meded

100 Derd ile gurbet ihtiyâr etdi
Kendine gurbeti diyâr etdi
Çok zamân kûy-› yâri terk etdi
Tâ ki cân›n› firkat ac›td›

Bir zamân var seyâhata yâr ol
Mihnet-i gurbete giriftâr ol

Dedi kendine her çi bâd-â-bâd
Ölmeden korkma ey dil-i nâ-ﬂâd

Bir zamân nâr-› derd-i hicrime yan
Gide aﬂk›nda var ise noksân

Ölür isem ﬂehîd-i aﬂk olurum
Hele cânân›m ugruna ölürüm

Aﬂk hicrân ile kemâl bulur
Nâr ile sîm ü zer ki kâl olur
Oldun idi visâl ile hoﬂ-dil
Bir zamân da firâka ol kâ’il
Böyledir rûzgârda âdet
Âhir-i nûﬂ nîﬂ olur elbet
85

Lîk fermân-› ﬂehryârîdir
Gurbete emr iden nigâr›d›r

Nice oldunsa sen perîﬂân›m
Seni sever benim dahi cân›m

Korkar›m ki bu düﬂmen-i bî-fer
Benim içün seni helâk eder

80

Ahdim olsun ki ey dil-i sâd›k
Demeyem senden özgeye âﬂ›k

Kang› kesde ki ola baht-› saîd
Ana kâr edemez adû-y› anîd

Sen ki bir zât-› pür-maârifsin
Her ne ilm olsa ana vâk›fs›n
75

90

Firkat ile h›râﬂ çekmekden
Kâ’ilim vuslat ile ölmege ben
105 Çünki bel baglad› bu tedbîre
Muntaz›r oldu hükm-i takdîre
Düﬂdi yan›n kaçan yola nâ-çâr
Cân cisminde yok çü seng-i mezâr

Kang› gün gördün olmad› ahﬂam
Kang› ﬂeb rûz› etmedi encâm
Aﬂkda nüktedir firâk u visâl
Biri naksa biri kemâline dâl
Oldugunda seyâhatin kâmil
Yine câzib olursa cezbe-i dil
Yine bu semte avdet eylersin
Bize dogru azîmet eylersin
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Gâh ruhsâr-› yâr› zikr eyler
Gâh agyâr-› dûn› fikr eyler
84b
Acabâ yâr itâb eyler mi
Bana tez geldigimi söyler mi
Aceb agyâr›n oldu m› yâr›
Unudup derd ile bu gam-hâr›

119

Y›l: 15 Say›: 58
110 Bu tasavvurlar ile bî-çâre
Azm eder âk›bet der-i yâre

130 Al›p ol haste-hât›r› fi’l-hâl
Kabrine etdi yârinin îsâl

Oldu çün kûy-› yârine akreb
Yine geldi ezelki gamlar› heb

Göricek kabr-i yârin ol miskîn
Sar›l›p taﬂ›na o demde hemîn

Var m› agyâr-› dûn aceb diyerek
Derdmend istiâze eyleyerek

Öyle bir âh etdi kim bî-bîm
Cân›n› hazrete etdi teslîm

Aceb ol yâr gösterir m’ola rû
Araya girdiler mi yohsa adû

Nâr-› âh›yla yakd› ol haceri
ﬁöyle kim ﬂimdi dahi bellü yeri

Âh ey çerh bu cefâ nice bir
Bana çok gördün ol mehi zâhir
115 Kendi kendiyle güft u gû ederek
Erdi kûy›na yârinin giderek

Bün-i Zindân’dad›r o turfe eser
Ehl-i hâl olan an› seyr eyler
135 Bârekallâh ne acîb âﬂ›k
Rahmetine Hudâ ede lây›k

Birisi gördi ol ﬂikeste-dili
Dedi gelmiﬂ bu derdmend velî

‹çdi câm-› ﬂehâdet ol müﬂtâk
Oldu k›demât vadine m›sdâk

Gelmesi üç gün evvel olayd›
Matlab›n s›hhat üzre bulayd›
Olmamag velî cemâli nasîb
Böyle geç geldi eglenip bu garîb
Bu kelâm› iﬂitdi çün Dervîﬂ
Düﬂdi nâ-çâr cân›na teﬂvîﬂ
120 Yüregi oynad› edip âh›
Nitekim sudan ayr›lan mâhî
Cür’et edip o dem o zâr meger
Birisinden an› su’âl eyler
Dediler ol mahal o ﬂeydâya
Sen sa¤ ol gitdi yârin ukbâya
85a
‹ki gün evvel ey ﬂikeste-hayâl
Dolanupdur o âftâb-cemâl
Derdmendin çü ﬂem-i ﬂule-fiken
Yanadüﬂdi dili bu sözlerden
125 Geldi ol hasteye o gûne kesel
ﬁöyle kim yudu s›hhatinden el
Birine dedi eyleyip âh›
ﬁefkat eyle seversen Allâh›
Bana göster mezâr-› cânân›
Ki idem rûhuna senâ-hân›
Her ki bî-çâreye iânet eder
Hak taâlâ ana inâyet eder
Birisi eyleyip ana ﬂefkat
Etdi ol dem delâlete niyyet

120

Daviye böyle ister iﬂte delîl
Say ile sen de idegör tahsîl
85b
Evvelâ emr-i yâre râm old›
Ne buyurduysa cân ile k›ld›
Sevmek emre itâat etmekdir
Hükm-i cânâna ra¤bet etmekdir
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