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Bu çalışma üç bölümde hazırlandı: 
 
İlk bölümde, hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamayan Ecri’nin eserinden 

hareketle hayatı ve edebi kişiliği tayin edildi. 
 
İkinci bölümde, inceleme başlığı altında Divan ve özelliklerinden bahsedilerek 

metne dair çeşitli tasnifler yapıldı ve metni daha anlaşılır kılma adına iktibaslar tespit 
edilip sunuldu. 

 
Üçüncü bölümde ise, mevcut metin, Eski Türk Edebiyatı çalışmalarında 

uygulanan genel kabuller ve çevriyazı esası dāhilinde Latin harflerine aktarıldı ve 
metnin Türkiye Türkçesi verildi. 
 

Çalışma, eser ve şair hakkında yapılan değerlendirmeleri içeren bir sonuç 
bölümü ile tamamlandı. 
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This study vas prepared in three parts: 

 
The first chapter, could not be reached any information about the work of the 

Ecri’s life and literaty personality of motion were measured. 
 
 İn the second part, the text under review by mentioning the Divan and his 
features were made to the text of the various classifications, make the text more clearly 
identifiedand presented on behalf of and quotations 
 
 İn the third section, the current text, the basis of Old Turkısh literature studies 
within the Latin alphabet transferred to the general assumptions, and transcription and 
the text was Turkısh of Turkey. 
 
 Work, work and that contains the evaluations made about the poet, complete 
with an epilogue. 
 
 Keyvords: Ecri, Divan, The Clasiccal Turkısh Litarature, İslamic Sufism. 
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ÖNSÖZ 
 
Edebiyatın birçok sahasında olduğu gibi Divan Edebiyatı alanında da yapılan 

metin esaslı ve transkripsiyona yönelik çalışmalarda temel maksat mevcut metni 
edebiyata kazandırmak, eser ve eser sahiplerinin çeşitli sebeplerle gözardı edilmesini 
önlemektir. 

 
Yüksek Lisans tezi olarak hazırladığımız bu çalışmamızda biz de bu ortak 

gayeye hizmet edebilme arzusu taşıdık ve Ecri Divanı’nı konu edindik. 
  
Temelde üç bölüm olarak değerlendirmeye tabi tuttuğumuz çalışmamızın birinci 

bölümünde, Ecri’nin hayatı ve edebi kişiliğine, mecburi gerekçelerle eser üzerinden 
hareket etmek zorunda kalarak yer verdik. Ecri’nin hayatını aydınlatabileceğini 
düşündüğümüz ve divanda adı geçen isimleri de burada izah ettik. 

 
İkinci bölüm ise eser incelemesine ayrılmıştır. Bu bağlamda Divanın eldeki tek 

nüshasının özellikleri sunulmuş, eserdeki şiirler, nazım şekillerine ve vezinlerine göre 
tasnif edilmiş, eserin dil ve düşünce boyutundan bahsedilmiş ve eserde yer alan 
iktibaslar tespit edilerek gösterilmiştir. Ayrıca çalışmaya yer, şahıs ve varsa eser adlarını 
sunan bir dizin eklenmiştir. 

 
Üçüncü bölümde, Ecri Divanının transkiripsiyonlu metni ve metnin Türkiye 

Türkçesine aktarılmış hali yer almaktadır. Çalışmamızın tamamında olduğu gibi bu 
kısmında da Klasik Türk Edebiyatı çalışmalarında uygulanan genel kabul ve 
yaklaşımlara riayet edilmiştir. 

 
Eseri okurken metne müdahale ettiğimiz yerleri [ ] ile gösterdik. Eserde, 

müstensih kaynaklı hatalı yazımlar varsa bu ibareler doğru ve özgün şekillerine sadık 
kalınarak okundu ve metinde geçen mevcut şekilleri dipnotlarla gösterildi. Yine aynı 
şekilde şiirlerde vezin olarak kusurlu bölümler varsa bunlar kısmi müdahalelerle 
düzeltilmeye çalışıldı ve vezin anlamında kusurlu bölümler metin içerisinde dipnotlarla 
gösterildi. 

 
 Ana hatları ile bu şekilde hazırladığımız çalışmanın son bölümünde “Sonuç” 

başlığı altında eser ve şairi hakkında değerlendirmelerde bulunduk. 
 
Bu çalışmanın hazırlanış süreci içerisinde çalışmaya dair emeği geçen herkese 

ve özellikle çalışmam boyunca fikir, öneri ve yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım 
ve kıymetli hocam Doç. Dr. Selami Ece’ye şükranlarımı sunarım. 

 
 
 
ERZURUM - 2011     Timuçin AYKANAT 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
 

ŞAİRİN HAYATI VE SANATI 
 

1.1. Ecri 
1.1.1. Hayatı: 
 

Edebiyat tarihlerinde ve tezkirelerde hakkında herhangi bir malumata ve kayda 
rastlayamadığız Ecri’ye dair birtakım bilgileri ancak elimizde mevcut divan 
nüshasından hareketle söyleyebilmekteyiz. Bunlar da hāliyle çok kısıtlı ve ihtimalli 
bilgiler olacaktır. 

 
Ecri divanının elde mevcut nüshasındaki dil hususiyetleri ve üslup şairin son 

dönem divan şairleri arasında yer aldığını gösterir bir delil addedilebilir. Eserde bazı 
nazım şekilleri farklı nazım şekillerinin anlatım tarzlarını yansıtmaktadır. Bu Divan şiiri 
geleneğinin son dönemlerinde rastlanılan bir özelliktir. Buradan hareketle söyleyebiliriz 
ki Ecri, en erken ihtimalle 18. Yüzyılda yaşamış bir şairdir. Divanın bitiş bölümünde 
geçen nüshanın istinsah tarihi olan 1279/ 1863 tarihi de şairin yaşadığı dönemi divan 
şiirinin son yüzyıllarına taşıyan bir işaret olarak değerlendirmeye alınabilir. 

 
Divan içerisinde herhangi bir tarih manzumesinin bulunmayışı yahut doğrudan 

devlet büyüklerine hitaben bir kasidenin yer almayışı bizi şairin yaşadığı yüzyıla dair 
net bir tarih söylemekte zor durumda bırakmaktadır. Karşılaştığımız bu zaruri durum 
neticesinde biz de mevcut divanda şaire ilişkin ne malumat varsa onları sunmak 
durumundayız: 
  

Şair, eserde ayrı iki beyitte şunları söyler: 
 
Ben ol Ümmį Sinān’ıñ gerçi ķurbānıyım şimdi 
Taĥallüś şānıma ey Ecrį Ǿirfānımda gelmişdir 

 
Ĥamd’üli’llāh ki şehā şāh-Sinān’ıñ ķuluyum 
Baña hįç derd [ü] elem zaħme-i hicrān olmaz 
 

 Birinci beyitte zikredilen isim daha açıktır. Lakin ilk beyitten anlıyoruz ki şah-ı 
Sinan da Ümmi Sinan’dır. Ümmi Sinan, tasavvufi bir silsile olarak Halvetiyye tarikatına 
bağlıdır. Kuvvetle muhtemeldir ki onun kulu ve kurbanı olan Ecri de bir Halveti’dir ve 
bu anlamda rahatlıkla söyleyebiliriz ki şairimiz bir tasavvuf şairidir. Şairin bu 
yönününün varlığına destekleyici olarak eserde geçen şu beyitleri gösterebiliriz: 

 
Ecrį gibi bir dāmen-i mürşįde yapış kim 
Ergüre seni ķaśr-ı dilārāya viśāl ol 
 
Fāriġ-i āźāde-i dehriz Ǿabā-pūş olmuşuz 
Şeş-cihatıñ terkin urduķ fiķr ile ħūş olmuşuz 
 
Havā-yı māsivāyı terk edip abdāl-ı Ǿaşķ olduķ 
Mürįd-i śādıķız bu yolda dervįşāne geldik biz 
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Taśavvuf remzini iķŧāb-ı Ǿālemden meğer Ecrį 
Nice aħz eylemiş ķalbinde cüzz āyāt ü külliyāt 

 
Hem şerįǾat hem ŧarįķat maǾrifet rehberleri 
Hem ĥaķįķat Ǿāleminde CaǾferiyim CaǾferi 

 
Bir mürşide bağlandığını ve aba giydiğini, aşk eri olduğunu, sadık bir mürid 

olduğunu bir derviş olarak tasavvuf remizlerini hatmettiğini ve en sonunda Caferi 
olduğunu dile getiren şair, ehl-i beyte sonuna kadar bağlı ve Hz. Ali aşkı ile yanıp 
tutuşan bir hissiyattadır. Divan içerisinde bu sevgiyi fasılalarla dile getiren Ecri, 
hususen üç şiirde doğrudan Hz. Ali’yi ve ona duyduğu muhabbeti anlatmıştır. 
 

1 
 

ǾAlį’dir yār-ı peyġamber ǾAlį’dir bā-i bi’smillāh 
 ǾAlį’dir sūretüǿr-raĥmān ǾAlį’dir źāt-ı Feyżu’llāh 
 
 ǾAlį’dir hel-etā şānı odur ħalķ eyler insānı 
 ǾAlį’dir Ǿilm-i edyāni ǾAlį’dir cümleye ser-şāh 
 
 ǾAlį Yāsįn-i ve’l-Ķurǿān kitāb-ı nāŧıķ-ı ĥikmet 
 ǾAlį’dir śuĥf-ı İbrāhįm ǾAlįdir dört Kelāmu’llāh 
 
 ǾAlįniñ ķahrına ŧāķat getirmez Ǿālem-i eşyā 
 ǾAlį’dir pür-ġażab ancaķ ǾAlį’dir Źü’l-Celālu’llāh 
 
 ǾAlį’dir cümleye maķśūd ǾAlį’dir ķıble-i maǾbūd 
 ǾAlį’dir cāmiǾ-i Maĥmūd ǾAlį’dir secde-i dergāh 
 
 ǾAlį deryā-yı Ǿužmādır ki emvac-ı muĥabbetden 
 Erenler ĥāśıl-ı Ǿāşıķ olupdur sırrına āgāh 
 
 ǾAlį’dir evvel-i āħir ǾAlį’dir bāŧın-ı žāhir 
 ǾAlį’dir her yere ĥāżır ǾAlį’dir ol Velįyu’llāh 
  

ǾAlį’den Ecriyā ıǾŧā yine ecren Ǿažįm aldım 
 ǾAlį’dir źikr-i eźkārım ǾAlį’dir lafž-ı İlla’llāh 
 

2 
 

Faħr-ı Ǿālem vāriŝ-i yār-ı peġamber yā ǾAlį 
 Hel-etā şānındadır Allāh ü ekber yā ǾAlį 
 
 Secde-gāh-ı Ǿāşıķāndır ol Ĥasan ħalķ-ı rıżā 
 CāmiǾ-i beyt-i Ħüdā miĥrāb-ı minber yā ǾAlį 
 
 N’oldu ol Luǿluǿi ve’l-Mercān-ı şāh-ı Kerbelā 
 Kim şehįdā ne olur rāhında reh-ber yā ǾAli 
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 Cānımıñ cānānıdır Zeyne’l-Abā her rūz [u] şeb 
 Śad-selām olsun aña źātında mažhār yā ǾAlį 
 

Her cevābı ķıymet eyler kimiyā-yı himmeti 
 Zümre-i Ǿaşıķları Bāķır-ı Server yā ǾAlį 
 
 ǾĀşıķ-ı seyr-i sülūkum meźheb-i pākinde āh 
 Kim şehįd oldu Yezįd elinde CaǾfer yā ǾAlį 
 
 Mūsi-i Kāžım Rıżā’dır dįnime ķuvvet veren 
 Mesned-i ķalbimde ĥükm eyler ser-ā-ser yā ǾAlį 
 
 Zehr-i mār-ı nūş edem şāh-ı Ħorāsān Ǿaşķına 
 Źāt-ı pākin tā muķaddem ķıldım ezber yā ǾAlį 
 
 Ķılma maĥrūm-ı cemālinden temāşā eyleyem 
 Sevdiğim cānım ŧak-ı cānımda Server yā ǾAlį 
 
 Ĥubb-ı ehl-i beyt olanıñ başına ǾAlį naķī 
 MuǾcizāt ile olur tāc-ı mücevher yā ǾAlį 
 
 Ķıl gürūh-ı Ǿasker-i nācį bizi Ecrį gibi 
 Nefs-i şūmu ķāŧıǾ mānend-i Ĥaydar yā ǾAlį 
 

3 
 

Mehdi-i śāhib-livāyı eyle irsāl el-amān 
 Ķuvvet-i bāzū vere dįne mükerrer yā ǾAlį 
 
 Sensin ol deryā-yı Ǿažįm kim nihāyetsiz muĥįŧ 
 Baĥr [ü] ber yanında çü bir ķaŧre kemter yā ǾAlį 
 
 Sensin ol ķāŧīǾ beyān-ı śāĥib-i düldül-süvār 
 Kim güşād olur yüzünde bāb-ı Ħayber yā ǾAlį 
 
 Sendedir şems-i nübüvvet āfitāb-ı ŧalǾatıñ 
 ŞaǾşaǾından feyż alır māh-ı münevver yā ǾAlį 
 
 Sendedir ĥatm-ı Kelāmu’llāh-ı nāŧıķ nā-gehān 
 Eyle Ǿıtā bende-i bį-çāre ister yā ǾAlį 
 
 Bu şiirler şairin Hz. Ali’ye karşı beslediği muhabbetin derecesini 
göstermektedir.  
 

Çalıştığımız eser içerisinde Ecri’nin hayatına dair belli ipuçlarını bize sunan 
kişilerin hayatına da değinmek gerekmektedir. Evvela bir tasavvuf şairi olan Ecri’nin 
bağlı olduğu silsilenin mühim ismi Ümmi Sinan’dan bahsedelim: 
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Şairimiz Ecri’nin divanında iki yerde ismini zikrettiği Ümmi Sinan, tarikat ve 
hakikatin mürşidi1, Antalya’nın Elmalı kazasındandır. Asıl adı Yusuf’tur. Ümmi Sinan 
1657’de vefat etmiştir. Halefi Niyazi Mısri şeyh olduğunda Ümmi Sinan doksan yaşın 
üzerinde idi. Vefat tarihinden en az doksan yıl geri gidersek Ümmi Sinan’ın doğum 
tarihi 1567 olarak karşımıza çıkar. Ümmi Sinan Halveti büyüklerinden Eroğlu Nuri’ye 
mensuptur. Eroğlu 1603 tarihinde vefat etmiştir. Tarikatlarda hilafet yaşı en az kırktır. 
Ümmi Sinan hilafete geçtiğinde kırk yaşından daha küçük olamayacağından dolayı 
1603 tarihinden 40 sene evveline gidersek 1563 tarihi karşımıza çıkar. Buna dayanarak 
Ümmi Sinan’ın 1563-1567 yılları civarında doğduğu tahmin edilebilir. Ümmi Sinan 
Halvetiye tarikatinin Ahmediyye şubesine bağlı bir mürşittir. Bu tarikat adını kurucusu 
Ebu Abdullah Siracüddin Ömer bin Ekmeleddin el-Lahci el Halveti adlı zattan almıştır. 
Halveti tarikatında yetişen mutasavvıflar da halvet zevkiyle yaşar, tenha yerlerde 
yapılan ibadet ve zikirden hoşlanırlar. Ümmi Sinan da aynı meşreptedir. Onun kulu 
olduğunu söyleyen Ecri de bu bağlantıdan hareketle aynı mizaçtadır diyebiliriz. Silsile 
bu zattan Vehhab Ümmi’ye ondan Ümmi Sinan’a ondan da Niyazi Mısri’ye geçer. Bu 
silsile geriye doğru tarikat silsilesi mantığından hareketle Hz. Peygambere kadar 
ulaşır.2  

 
Ümmi Sinan bu tarikat silsilesi içerisinde Yunus tarzı şiirlerle öne çıkan ve 

yukarda ifade ettiğimiz üzre ardından Niyazi Mısri gibi bir ismi yetiştiren bir şahsiyettir. 
Ümmi Sinan’nın kulu ve kurbanı olduğunu söyleyen Ecri’nin de bu tarikate bağlı bir 
mürit olduğu ve hazırladığımız divanındaki şiir zevkinin de bu mutasavvıf anlayışa 
aykırı düşmediği muhakkaktır. 
  
 

Divanda Ecri bir beyitte şöyle der:  
 
Şānına Ġāzi Meĥemmed ǾAlį Pāşā dediler 
Evliyā vü Enbiyā mevcūd olan insān saña 
 
Ecri bir klasik Osmanlı şairi olduğuna göre biz de onun yaşadığı devri tayin 

etme noktasında divanında adını zikrettiği Mehmet Ali Paşa’ya da değinmek 
durumundayız. Bu mantıktan hareketle Osmanlının 18. Yüzyıl ve sonrası devirlerinde 
yer alan Mehmet Ali Paşa’ların künyesini ve yaşadığı devirleri burada veriyoruz. 
 
 İfade ettiğimiz yüzyıllar içerisinde on tane Mehmet Ali Paşa tespit etmiş 
bulunmaktayız. Beyitte geçen Gazi unvanının da tespit ettiğimiz bu isimlerden hiçbirine 
ait olmadığını belirtelim. Muhtemeldir ki bu unvan Ecri tarafından övülen bu zata bir 
yüceltme ismi olarak söylenmiştir. Tespit ettiğimiz Mehmet Ali Paşa’ları Sicill-i 
Osmanî adlı eserde geçen sıraya göre veriyoruz: 
 
 Bu eserde ilk anılan Mehmet Ali Paşa, Kavala Ayanı Hüseyin Ağa’nın ve 
Derbend ağası İbrahim Ağa’nın oğludur. Cidde, Mısır, Selanik valilikleri yapmış; 
bunlara ilaveten çeşitli eyaletler kendisine ihsan buyurulmuştur. Hastalığı nedeni ile 
1848’de görevinden azledilmiş, yerine oğlu İbrahim Paşa Mısır Valisi olmuştur. Vefatı 
Eylül- Ekim 1849’dur. Mehmet Ali Paşa’nın akrabasında Gazi Bey isimli bir zat vardır. 
                                                
1 Cemal Kurnaz, Mustafa Tatçı, Ümmi Sinan- Hayatı ve Şiirleri, Akçağ Yay., Ankara1998,  s.3. 
2 Kurnaz, Tatçı, s.4, 9,11 
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Bu yakıştırmanın bu kişiye yapılmış olma ihtimali de düşünülmelidir. Gazi Bey’in ölüm 
tarihi 1822’dir. 
 
 Bir diğer Mehmet Ali Paşa, Askerlikten yetişme ve Irak ordusuna mirliva olmuş 
sonra 1858 tarihinde Basra mutasarrıflığı yapan Mehmet Ali Paşa’dır ki vefatı 1859-
1860’a rastlar. 
 
 Sicill-i Osmanî’de zikredilen Mehmet Ali Paşa’lardan üçüncüsü Mısır Valisi 
Mehmet Ali Paşa’nın oğullarının en küçüğüdür. Çeşitli devlet görevlerinde bulunmuş ve 
1861’ de vefat etmiştir. 
 
 Tespit edebildiğimiz bir diğer Mehmet Ali Paşa ise Hemşinlidir. Hacı Ali 
oğullarından fındık taciri ve Galata başağası Hacı Ömer Ağa’nın oğludur. 
1228(1813)de doğdu. Çok çeşitli devlet görevlerinde bulundu. Vefatı 1868’dir. 
 
 Anılan diğer bir Mehmet Ali Paşa, askerlikten yetişme bir miralaydır. Aleksinaç 
harbinde aldığı yara neticesinde şehit olmuştur (1876). 
 
 Zikredilen yüzyıllarda yaşamış bir diğer Mehmet Ali Paşa Prusyalı bir 
muzıkacının oğludur. Askeriyeye dâhil olup sonrasında vezirliğe yükselmiştir. Balkan 
sahasında çeşitli devlet hizmetlerini ifa etmiştir.  Vefatı Eylül 1877’dir. 
 
 Osmanlı’da bu devirlerde yaşamış bir diğer Mehmet Ali Paşa ise, Sadrazam 
Koca Yusuf Paşa’nın tornudur. Mülki hizmetlerde bulunmuş ve Mersin mutasarrıflığı 
yapmıştır. 1891’de Beylerbeyi payesini alan Mehmet Ali Paşa, 18 Ağustos 1896’da 
vefat etmiştir. 
 
 Bir diğer Mehmet Ali Paşa, 1838’de mühendishaneden mülazimlikle çıkıp 
1878’de miralay ve 1896’da mirliva olmuştur. 3 Ocak 1897’de vefat etmiştir. Eyüp’te 
medfundur. 
 
 Aynı eserde Mehmet Ali Paşa namıyla anılan bir diğer kişi daha vardır ki o da 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğullarındandır. Onun da bir yeğeni Mehmet Ali Paşa 
ismindedir.3  
 
 Hemen her şair bir devlet büyüğünü eserinde övmüşse, o şair için, övdüğü devlet 
büyüğünün devrinde yaşamıştır demek hatatlı olmaz. Ecri’nin eserinde zikrettiği 
Mehmet Ali Paşa, künyelerini sunduğumuz zatlardan hangisi olursa olsun bu zatın devri 
1800’lü yıllar ve sonrasını işaret eder. Bu mantıktan hareketle diyebiliriz ki Ecri de bu 
tarih aralığı içerisinde yaşamıştır. 
 
 
 
 
 

                                                
3 Mehmet Süreyya, (Haz. Nuri AKBAYAR), Sicill-i Osmanî-Osmanlı Ünlüleri, (1. Bsk.) Tarih Vakfı 
Yurt Yay., İstanbul 1996, C.Ш, s. 955-957. 
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1.1.2. Edebi Kişiliği: 
 

Ecri’nin edebi kişiliği ve sanatına dair söyleyeceklerimiz bağlamında ilk çıkış 
noktamız onun adeta poetikasını sunar tarzda yazdığı ve divanının ilk şiiri olan şuara 
redifli gazelidir. Gazeli burada verip yorumlamaya çalışalım: 
 
 Erişir kişver-i ĥüsn içre benām-ı şuǾarā 
 Feyż-i āŝār bulur dilde kelām-ı şuǾarā 
  

ŞuǾarā kenz-i ĥafį bulduġu budur vāǾiž 
 Yed-i ķudretde alır ahd-ı peyām-ı şuǾarā 
 
 Nāŧıķ-ı śunǾ-ı ebed ĥikmet ile söyler hep 

İncile verse gerek nažm-ı nizām-ı şuǾarā 
 
 ŞuǾarā taĥt-ı Süleymān’a ķadar ĥükm eyler 
 İns [ü] cįn olsa yeridir ki ġulām-ı şuǾarā 
 
 ŞuǾarā ķıymetini rind-i suhennūr añlar 
 Ne bilir cahil [ü] nādān merām-ı şuǾarā 
 
 ŞuǾarā cām-ı muĥabbetden içip mest olmuş 
 Kim ki nūş eyledi bu cām-ı müdām-ı şuǾarā 
 
 ŞuǾarā olsa no’la dünyāda Ǿāşıķ Ecrį 
 Nice taĥķįr olur nažm-ı sezā mı şuǾarā 
 
 Şairlerin adı güzellik ülkesine erişir ve şairlerin kelamı dilde feyizli eserlere 
dönüşür, şair gizlilik hazinesini bulan kişidir, sözü ve yemini Tanrı’nın elinden alır; 
ebedi olanın sözünü hikmetle söyler, şairlerin incile intizam vermesi uygundur. Şairlerin 
hükmü ebediyete kadar sürer, insanlar ve cinler şairlerin kölesidir. Şairlerin kıymetini, 
söz söylemesini bilen rintler anlar cahil ile bilgisiz şairin ne hissettiğini anlamaz. Şairler 
muhabbet kadehinden içmişlerdir, şairlerin daimi kadehini içen ancak şair olabilir. Şair 
bütün bu vasıflara nail olsa da dünyada nazmına kıymet verilmeyen tahkir gören 
kimsedir. 
 
 Şair ve şiir hakkında bunları söyleyen Ecri, kendi nazmı hakkında da bazı 
beyitler söylemiştir. Bunlardan bir kaçını örnek olarak sunalım: 
 

Ecriyā Ǿārif gerek Ǿirfan-ı nažmın fehm ede 
 Menzil-i sırr-ı uluhiyyetde ķudret gösterir 
 

Nažmıñ seniñ ey Ecrį bugün mülk-i fenāda 
 Bir merd-i süħen Ħusrev-i zerrįn kemeridir 

 
Manŧıķ-ı maǾnā maǾārif maǾrifet memlū biziz 

 Muśĥaf-ı maǾnā muǾallįm medres-i molyān benim 
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 Bu beyitlerle de nazmının kıymetini anlatmaya çalışan şair, irfan dolu eserlerini 
anlamak için kişinin arif olması gerektiğini dile getirmektedir. 
 
 Hemen her şair kendinden önce gelen şairlerin ustalığında şiir söylemeye çalışır. 
Hatta onun ustalığını geçerek daha güzel bir şekilde eser oluşturmaya gayret sarfeder. 
Çalıştığımız eserde özellikle iki şiir bize Fuzuli ve Nabi’yi hatırlatmaktadır. Divanda 
yirmi altıncı şiir, Fuzuli’nin “görüp” redifi ile yazdığı gazeli bize hatırlatmaktatır. 
Divandaki yüz kırk altıncı şiir ise Nabi’nin meşhur “görmüşüz” redifli şiirine bir 
naziredir. Burada zikrettiğimiz iki şiiri sunalım: 
 
 

Gülsitan-ı vaĥdetiñ feyż-i müdarın görmüşüz 
Murġ-ı ǾAnķā’yız ki dehriñ nev-bahārın görmüşüz 
 
Ġonce-i bāġ-ı ĥaķįķat şöyle pinhāndır velį 
Vech-i dil-dār üzre anıñ āşikārın görmüşüz 
 
Bāde-i Ǿaşķı ser-ā-ser nūş eden Ǿāşıķlarıñ 
Pādişāh-ı salŧanatda iǾtibārın görmüşüz 
 
Bį-sütūn-ı ġamda bį-hūde geçirmiş Ǿömrünü 
Çoķ leb-i şįrįn-i yāriñ Ǿaşķ-bārın görmüşüz 
 
Yūsuf-ı pür-muǾcizātız gerçi kim dil vermeziz 
Pįrezen dehriñ Zelįĥā-yı kibārın görmüşüz 
 
Biz cemāl-i ĥüsn-i cānānıñ bihişt-i vaślına 
Kim ħavās-ı ĥisse-i ŧūbā şecārın görmüşüz 
 
Āteş-i Nemrūd’dan ħavf etmez Ǿāşıķ Ecriyā 
Biz Ĥalįl’iñ būsitān-ı gül-Ǿizārın görmüşüz 

 
(146. Şiir) 

 

Ġamzeñ inśāf eylemez hįç çeşm-i pür-ħūnum görüp 
Merĥamet ķılmaz o şāh ĥāl-i perįşānım görüp 
 
Ķara giydi zülf-i pür-çiniñ gibi ey dil-rubā 
Cümle mevcūdāt-ı Ǿālem ķalb-i maħzūnum görüp 
 
Kākülüñ sevdāsına vādileri düşdü hemān 
Şimdi ey Leyli-ħırām raĥm eyle Mecnūnum görüp 
 
Ŧīġ-ı ħūnħār-ı dilārādan ķaçar mı Ecriyā 
ǾĀşıķ olur görse dilberi de memnūnum görüp 
 

(26. Şiir) 
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Bu iki şiire dikkat edilirse yukarıda adını zikrettiğimiz şairlerin şiirleri ile sadece 
kendi içerlerinde redif, kafiye veya vezin gibi şekli unsurlar açısından müşterek 
değildir. En mühimi, o şiirlerle hissiyat aynı güzergâhtadır. Bu bahisle şairimizin aynı 
tasavvufi silsileden geldiğini ifade ettiğimiz şairler dışında, Osmanlı şiiri içersinde tesir 
aldığı kişiler arasından da isimler tespit etmiş olduk diyebiliriz. 
 
 Ecri, şiir söyleme noktasında kusurlu bir şair olarak addedilemez, lakin bazı 
hususlarda yetersiz sayılabilir. Şair aynı redifle birden çok şiir yazmış ve bazen kafiye 
bulma anlamında sıkıntılar yaşamıştır. Dili çok ağır olmayan şair, tasavvuf içerisinde 
yer aldığını söylemesine karşın bu remizleri normal bir divan şairi ölçüsünde 
kullanmıştır diyebiliriz. Aruzu kullanma noktasında fazlaca kusura düşmemiş, yine de 
çok çeşitli kalıpları kullanmamıştır. Genellikle FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün 
FāǾilün / MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün ve MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü 
FeǾūlün kalıplarını kullanmıştır. 
 
 Her ne kadar Ecri’nin hayatına dair elimizde kayda değer veriler olmasa da 
eserinden hareketle hayatına dair bir takım bilgiler sunduğumuz Ecri, 1700’lerin sonları 
ile 1800’lü yıllarda yaşamış divan şairleri içerisinde olduğunu düşündüğümüz ve bu 
minvalde yorumlayabileceğimiz bir divan şairidir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

İNCELEME 

2.1. Divan: 
 
Genel Bilgiler4 
 
Arşiv Numarası:  06 HK 609/1 
 
Eser Adı:  Divan  
 
Yazar Adı:  Ecri 
 
Müstensih:  Derviş Mehmed el-Hafız bin Ahmed 
 
Konu:   İlahi ve beşeri konular, tasavvuf, ehl-i beyt sevgisi 
 
Dil:   Türkçe 
 
Telif Tarihi:  Tarih belli değil 
 
İstinsah Tarihi  
(Hicri – Miladi): (1279 – 1861) 
 
İstinsah Yeri:  Mamuriye 
 
Bulunduğu yer: Milli Kütüphane / Ankara 
 
Koleksiyon:  Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi 
 
DVD Numarası: 1225 
 
Özellikler 
 
Boyut(Dış – İç): (195X140 – 155X110 mm) 
 
Yaprak:  1b – 61b 
 
Satır:   16 
 
Yazı Türü:  Talik 
 
Kāğıt Türü:  Ābādi 
 

                                                
4Nüsha tavsifinde www.yazmalar.gov.tr adresinden yararlanılmıştır. 
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Notlar: Salbek şemseli, zencirekli, sarı rengi meşin cilt. Söz başları 
kırmızı. 

 
Temmet Kaydı: Temmel-dįvān be-şāh-ı necefü’l-eşrāf be-himmet-i Vįrān Sulŧān 
tekyesinde ketb olundu Elf miǿeteyn sebǾīn tısǾa Cemāziye’l āħiri Ǿaşera iŝnā 
yevmü’l- erbaǾa ketebe’l-faķįrü’l müznibi’l-muĥtāc İle’l-lāh maķām-ı  Ġafira’llāhu anh 
Dervįş Muĥammed el-Hāfıž bin Aĥmede’s-sūfį be-şehr-i MaǾmūrįye 
  

 

2.1.1. Şekil Açısından: 

2.1.1.1 Nazım Şekillerine Göre Şiir dağılımının Tespiti: 
 
  
Nazım Şekli  Adedi 

 
Kaside 4 

 
Müstezat 
 
Murabba  
 

4 
 
1 

Muhammes 8 
 

Müseddes 10 
 

Gazel 222 
 

Kıt’a 1 
 

Nazm 3 
 

 
 
 

 

  Eserde yukarıda ifade ettiğimiz nazım şekillerine ilaveten her hangibir nazım 
şekli ile özdeşleştiremediğiz sekiz tane daha şiir bulunmaktadır. Bunlarla beraber 
divandaki toplam şiir sayısı 262’dir. 
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2.1.1.2. Vezinlere Göre Şiir Dağılımının Tespiti: 
 
  
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün  (114) 
  
MefāǾįlün MefāǾilün MefāǾilün MefāǾilün  ( 74) 
  
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün  (34) 
  
MefāǾįlün MefāǾilün MefāǾilün MefāǾilün / MefāǾįlün 
MefāǾilün  

(5) 

  
FāǾilātün FāǾilātün FāǾįlün  (1) 
  
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün  
(FāǾilātün)           (FaǾlūn) 

(18) 

  
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün  (7) 
  
MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün  (2) 
  
MefǾūlü MefāǾįlün MefǾūlü MefāǾįlün  (2) 
  
Hece ölçüsü  (5) 
 

2.1.2 Muhteva Açısından: 

2.1.2.1 Eserin Dili: 
 

Eserin yazıldığını düşünmüş olduğumuz dönemle ilintili olarak dili çok da ağır 
değildir. Eser içerisinde Arapça ve Farsça beyit yahut şiirlere de rastlanmaz. Buna 
rağmen şairin Caferi olması ve eserden anlaşıldığı üzere bir tasavvuf şairi olması nedeni 
ile de şiirlerinde tasavvuf remizlerinin yer aldığına bunlarla kurulan özel anlamlı 
ifadelerin bulunduğuna da değinmek icap eder. Özellikle şairin ehl-i beyt sevgisini dile 
getirdiği ve bu konu ile ilişkin yazmış olduğu şiirlerinde anlam daha da derinleşmekte 
ve dil ağdalı bir yapıya bürünmektedir. Eser içerisinde Kuran-ı Kerimden alınan 
bölümler de vardır ki iktibas olarak değerlendirebileceğimiz bu bölümlerin 
anlaşılmasında gerekli bilginin edinilmiş olması şarttır. Yine şiirlerinde peygamber 
efendimizin hadisatına yer veren şairin bu bölümlerde tabiatıyla şiir dilini devir dilinin 
aksine ağırlaştırdığı söylenebilir. Şairin kafiye oluşturma noktasında divan şiiri 
geleneğinden ziyade şiiri tamamlayabilme arzusuna yaklaştığı da yer yer göze çarpar. 
Redif kullanımı noktasında ise Ecri’nin, çok da zorlanmamasına karşın Arapça ve 
Farsça kelimelere Türkçe gramer kaidelerine uygun ekler getirerek yeni sözcükler 
üretmişçesine redif kullandığı da olmuştur.  

 
Şair, tasavvufi yönünün de varlığına istinaden en çok telmih ve iktibas sanatını 

kullanmıştır. Bunu yaparken, şiiri oluşturabilmenin de bir getirisi olarak çoğu kez 
iktibası ya da telmihi oluşturacak kısmi ifadelere yer vererek dizelerini kurmuştur.  
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Eser, konuları itibarı ile kimi zaman aşk ve şarabı, kimi zaman tasavvufi 

mevzuları ve ehl-i beyt sevgisini kimi zaman da müstehcen hususları işlemiştir. Şairin 
müstehcen olarak yazdığı şiiri bir tanedir. 

 
Şairin eser içinde kullandığı dil ve üslup yukarıda ana hatları ile ifade ettiğimiz 

konuları işlemesine göre değişkenlik gösterir. Aşk ve şarabı işlemiş olduğu şiirlerde dil, 
hemen her divan şairinin genel ifadeleri ile yakınlık göstermektedir. Tasavvuf ve ehl-i 
beyt hususlarını işlediği şirlerde ise dil ağırlaşmakta üslup öğretici bir havaya 
bürünmektedir. Müstehcen olarak kaleme aldığını söylediğimiz şiirde ise şair; argo, 
kaba ve küfürlü ifadeleri kullanmıştır. 

 
Bütün bunlar bağlamında Ecri’nin eserinde kullandığı dil, aslında geleneğin çok 

da uzağında ve gelenekle ters düşecek bir konumda değildir. Eseri içerisinde, işlediği 
his ve konuya göre bir dil kullandığı ve üslubunu da ona göre tayin ettiğini söylemek, 
bu noktada şair hakkında en insancıl ve gerçekçi zan olacaktır. 

 

2.1.2.2 Eserin Düşünce Boyutu: 

 
Her eserin kurgusuna vesile olan his boyutunun yanında bir de ifadeleri tayin 

eden fikir boyutunun olduğu muhakkaktır. Bu düşünce boyutu, şairin olaylara 
yaklaşımını belirlediği gibi asılda şiirlerinin konusunu da oluşturur. 

 
Hemen her şairin bir ya da birden çok fikri yaklaşımı olabileceğini ve bunları 

şiirlerine aksettirebileceğini az evvel ifade etmiştik. İşte bu noktadan hareketle 
inceldiğimiz Ecri Divan’ı içerisinde, Ecri’yi ve onun düşünce boyutunu en fazla öne 
çıkaran noktalar bir Caferi ve tasavvuf şairi olması ile de ilişkili olarak ehl-i beyt 
sevgisine sıklıkla yer vermesi ve tasavvufi düşünce, dini terim ve ifadeleri de şiirlerinde 
işlemesidir. 

 
Eserinde şair, bir Caferi şair olduğunu aleni şekilde kendi ifadeleri ile 

söylemiştir: 
 
Hem şerįǾat hem ŧarįķat maǾrifet rehberleri 
Hem ĥaķįķat Ǿāleminde caǾferiyim caǾferi 
 
Ecri,  bir Caferi olmasının yanında aynı zamanda bir tasavvuf şairidir de. Buna 

delil olarak sunacağımız beyitlerin yanında, şairin divanının kaleme alındığı yerin de bir 
tekke olduğunu eklemekte fayda vardır. Ecri bu yönü ile alakalı şunları zikreder. 

 
Ecrį gibi bir dāmen-i mürşįde yapış kim 
Ergüre seni ķaśr-ı dilārāya viśāl ol 
 
Fāriġ-i āźāde-i dehriz Ǿabā-pūş olmuşuz 
Şeş-cihatıñ terkin urduķ fiķr ile ħūş olmuşuz 
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Havā-yı māsivāyı terk edip abdāl-ı Ǿaşķ olduķ 
Mürįd-i śādıķız bu yolda dervįşāne geldik biz 

 
Taśavvuf remzini iķŧāb-ı Ǿālemden meğer Ecrį 
Nice aħz eylemiş ķalbinde cüzz āyāt ü külliyāt 

 
 Bu dizelerinde Şair; aba giymiş bir aşk ereni olduğunu ve tasavvuf remizlerinin 
tamamına hākim olduğunu açıkça beyan etmektedir. Şairimizin tasavvuf şairi 
olduğunun asıl ıspatını hayatına değinirken Ümmi Sinan ile olan bağlantısından 
hareketle sunmuştuk. 
 
 Ehl-i beyt sevgisi onun şiirlerinde işlediği önemli bir husustur. Bu noktada 
bizzat ehl-i beytten olan kişilere ilaveten peygamberlerin çoğununu da şiirlerinde anan 
Ecri, doğrudan doğruya “ǾAlį” redifli üç şiir ve “Fā-i Tā-i Mim-i Hā” şeklinde 
şifrelendirmek sureti ile “Fatıma” redifli bir şiir kaleme almıştır. 

 1 
 

ǾAlį’dir yār-ı peyġamber ǾAlį’dir bā-i bi’smillāh 
 ǾAlį’dir sūretüǿr-raĥmān ǾAlį’dir źāt-ı Feyżu’llāh 
 
 ǾAlį’dir hel-etā şānı odur ħalķ eyler insānı 
 ǾAlį’dir Ǿilm-i edyāni ǾAlį’dir cümleye ser-şāh 
 
 ǾAlį Yāsįn-i ve’l-Ķurǿān kitāb-ı nāŧıķ-ı ĥikmet 
 ǾAlį’dir śuĥf-ı İbrāhįm ǾAlį’dir dört Kelāmu’llāh 
 
 ǾAlįniñ ķahrına ŧāķat getirmez Ǿālem-i eşyā 
 ǾAlį’dir pür-ġażab ancaķ ǾAlį’dir Źü’l-Celālu’llāh 
 
 ǾAlį’dir cümleye maķśūd ǾAlį’dir ķıble-i maǾbūd 
 ǾAlį’dir cāmiǾ-i Maĥmūd ǾAlį’dir secde-i dergāh 
 
 ǾAlį deryā-yı Ǿužmādır ki emvac-ı muĥabbetden 
 Erenler ĥāśıl-ı Ǿāşıķ olupdur sırrına āgāh 
 
 ǾAlį’dir evvel-i āħir ǾAlį’dir bāŧın-ı žāhir 
 ǾAlį’dir her yere ĥāżır ǾAlį’dir ol Velįyu’llāh 
  

ǾAlį’den Ecriyā ıǾŧā yine ecren Ǿažįm aldım 
 ǾAlį’dir źikr-i eźkārım ǾAlį’dir lafž-ı İlla’llāh 
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2 
 

 Faħr-ı Ǿālem vāriŝ-i yār-ı peġamber yā ǾAlį 
 Hel-etā şānındadır Allāh ü ekber yā ǾAlį 
 
 Secde-gāh-ı Ǿāşıķāndır ol Ĥasan ħalķ-ı rıżā 
 CāmiǾ-i beyt-i Ħüdā miĥrāb-ı minber yā ǾAlį 
 
 Noldu ol luǿluǿi ve’l-mercān-ı şāh-ı Kerbelā 
 Kim şehįdā ne olur rāhında reh-ber yā ǾAlį 
 
 Cānımıñ cānānıdır Zeyne’l-Abā her rūz [u] şeb 
 Śad-selām olsun aña źātında mažhār yā ǾAlį 
 

Her cevābı ķıymet eyler kimiyā-yı himmeti 
 Zümre-i Ǿaşıķları Bāķır-ı server yā ǾAlį 
 
 ǾĀşıķ-ı seyr-i sülūkum meźheb-i pākinde āh 
 Kim şehįd oldu Yezįd elinde CaǾfer yā ǾAlį 
 
 Mūsi-i Kāžım Rıżā’dır dįnime ķuvvet veren 
 Mesned-i ķalbimde ĥükm eyler ser-ā-ser yā ǾAlį 
 
 Zehr-i mār-ı nūş edem şāh-ı Ħorāsān Ǿaşķına 
 Źāt-ı pākin tā muķaddem ķıldım ezber yā ǾAlį 
 
 Ķılma maĥrūm-ı cemālinden temāşā eyleyim 
 Sevdiğim cānım ŧak-ı cānımda server yā ǾAlį 
 
 Ĥubb-ı ehl-i beyt olanıñ başına ǾAlį naķī 
 MuǾcizāt ile olur tāc-ı mücevher yā ǾAlį 
 
 Ķıl gürūh-ı Ǿasker-i nācį bizi Ecrį gibi 
 Nefs-i şūmu ķāŧıǾ mānend-i Ĥaydar yā ǾAlį 
 

3 
 

Mehdi-i śāhib-livāyı eyle irsāl el-amān 
 Ķuvvet-i pāzū vere dįne mükerrer yā ǾAlį 
 
 Sensin ol deryā-yı Ǿažįm kim nihāyetsiz muĥįŧ 
 Baĥr [ü] ber yanında çü bir ķaŧre kemter yā ǾAlį 
 
 Sensin ol ķāŧīǾ beyān-ı śāĥib-i düldül-süvār 
 Kim güşād olur yüzünde bāb-ı Ħayber yā ǾAlį 
 
 



15 
 

 
 Sendedir şems-i nübüvvet āfitāb-ı ŧalǾatıñ 
 ŞaǾşaǾından feyż alır māh-ı münevver yā ǾAlį 
 
 Sendedir ĥatm-ı Kelāmu’llāh-ı nāŧıķ nā-gehān 
 Eyle Ǿıtā bende-i bį-çāre ister yā ǾAlį 
 

 
1 
 

 Aldı idrāķım hüveydā Fā-i ŧā-i mįm-i hā 
 Ben aña Mecnūn ol Leylā Fā-i ŧā-i mįm-i hā 
 
 Dāl lām bāy-ı sįn tā yā taĥallüś şānına 
 Ĥaķķ edip naśib müsemmā Fā-i ŧā-i mįm-i hā 
 
 Öyle bir nāzik-beden şimşād-ı ķadd reftār eder 
 Gūyiyā serv-i semensā Fā-i ŧā-i mįm-i hā 
 
 Ben nice Yusūf gibi Ǿaşķında anıñ yanmayım 
 Bį-bedel ĥüsn-i Zelįĥā Fā-i ŧā-i mįm-i hā 
 
 Ecriyā Ǿarż-ı niyāz et pūse-i laǾlin dile 
 Raĥm eder ol dilber ammā Fā-i ŧā-i mįm-i hā 
 

Tek başına bu şiirler dahi Ecrį’nin Ehl-i beyt’e olan ve bağlılığını ve sevgisinin 
dercesini göstermekte yeterlidir. 
 
 Yukarı da ifade edilen hemen her hususatı Ecrį divanında görmek mümkündür. 
Bu fikri yaklaşımlarla divanını vücuda getiren şairin, kişisel fikriyatının ötesinde divan 
şiiri geleneğinin fikri yapısı ile de örtüşen şiirlerden oluşan bir divan yazdığını 
rahatlıkla söyleyebiliriz. 
 

2.1.2.3. İktibaslar: 
 
Aĥsen-i taķvįm : (Leķad ħalaķne’l-insāne fį aĥsen-i taķvįm) : “ (Biz insanı) en güzel 
bir biçimde (yarattık). Tįn, 95/4-6) (6) 
 
Elest : (Elestü birabbiküm Ķālā belā) Araf 7/172 (36-87-88-159-165-166-197) 
 
Fe eynemā : (Eynemā tekūnū yüdrikkümü’l mevt) : “ Nerde olursanız olun ölüm sizi 
bulur.” Kuran-ı kerimde bu minvaldeki sureler: Al-i İmrān 3/85-Nisā 4/78 (90) 
 
Ĥabli’l verįd : (Ve naĥnü aķrebu ileyhi min ĥablü’l-verįd) : “Andolsun insanı biz 
yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. (çünkü) biz ona şah damarından daha 
yakınız.” Kāf, 50/16 (258) 
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Hazihi cennātü Ǿadnin fedĥulūhā ħālidįn : (Hazihi cennātü Ǿadnin fedĥulūhā 
ħālidįn) “Bunlar adn cennetleridir, ebedi kalmak üzere girin buraya.”  (Mehmet Yılmaz, 
“Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler” adlı eserden alınmıştır.) (6) 
 
Hel etā : (Hel etā Ǿale’l insāni hįnün mine’d-dehri lem yekün şeyǿen meźkūren) “ 
İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey oladığı uzun bir süre geçmedi mi?” 
İnsan, 76/1 (6-40-193-233-253-260) 
 
Ĥū’vel-žāhir hū’vel bātın : (Hüve’l evvelü ve’l-āħirü ve’ž-žāhirü ve’l bātınü) : O önce 
ve sonra ve açık ve gizli olandır. “Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler” (239) 
 
Hüde’l-lil-mutteķīn : (Źālike’l-kitābü lā raybe fihi hüde’n-lil-mutteķīn): “Bu kendisine 
şüphe olmayan kitaptır, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara 
1/2 (6) 
 
Ķabe ķavseyn : (Fekāne  ķābe ķavseyn ev ednā) “İki yay aralığı kadar yahut daha az 
(kaldı).” “Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler” (23) 
 
Kāf u Nūn : “ Kef ve nūn (kün) : “O bir şeyi yaratmak isterse ona yalnız o demesi 
yeter. Ol dediği şey hemen oluverir.” Bakara 2/117,  Al-i İmrān 3/47,  EnǾām 6/73,  
Nahl 16/43, Meryem 19/35, Yasin 36/82, Mümin 40/68 (202-249) 
 
Kenz-i lāyefnā : (El-ķanāǾatü mālen lā yenfedü ve kenzün lā yefnā) : “Kanaat 
tükenmez bir hazinedir.” “Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler” (36-212) 
 
Kenz-i maħfį : (Küntü kenzen maħfįen) : “ Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmeyi 
diledim, birtakım kimseleri yarattım, onlara kendimi bildirdim, onlar da beni bildiler. 
Zariyat, 51/6 (121-134-221) 
 
Kevŝer : ( İnnā aǾteynā ke’l-kevŝer): “Biz size kevseri sunduk) Kevser, 106/1 (30-46-
67-70-93-96-139-179-182) 
 
Ķul kefā : (Ķul kefā billahi beynį ve beyneküm şehįden): “Allah yeter de” “Benimle 
sizin aranızda şahit olarak Allah yeter de.” Ankebut, 29/52 (3-6-233) 
 
Ķurretǿül-Ǿayn : ( Ve ķāleti emrātü FirǾavne ķurret’ül-Ǿayni ve leke) : “Onlar ki 
bize rabbimiz gözler sevinci ve gönüller açan eşler ve çocuklar lutfeyle ve bizi 
azabından korunanlara önder yap, derler. Furkan, 25/74 (145) 
 
Küllį  fān : (Küllį men Ǿaleyhā fān) : “ (Yer) üzerinde bulunan her şey yok olacaktır. 
Rahman, 55/26 (114) 
 
Küntü kenz : (Küntü kenzen maħfįen) : “ Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmeyi 
diledim, birtakım kimseleri yarattım, onlara kendimi bildirdim, onlar da beni bildiler. 
Zariyat, 51/6 (58) 
 
Lā –yemūt : (Ve tevekkel Ǿalā el-ĥayye’l źį lā-yemūt) : “Ölmeyene tevekkül et ve 
O’nu överek tesbih et.” Furkan, 25/58 (214) 
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Laĥmüke laĥmį : “Etin Etimdir.” “Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler” (156) 
 
Lā-yezāl : “Yok olmaz, ölmez” “Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler” ( 94) 
 
Limmā yürid : (FaǾalün limā yürįd) : “ Gerçekten rabbin istediğini yapandır.” Hud, 
11/ 107 (230-258) 
 
Luǿlui ve’l-mercān : (Yaħrecü minhümā luǿlu-i ve’l-mercān) : “O tuzlu denizlerden 
inci ve mercān çıkar” Rahman, 55/22 (260) 
 
Men Ǿaraf : (Men Ǿarefe nefsehü feķad Ǿarefe Rabbehü): “Kendini bilen rabbini 
bilir.” “Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler” (6-43-54-121-171-262) 
 
Mut ü ķable ente mut : (Mūtū ķable ente mūtū) : “ Ölmeden önce ölünüz.” 
“Edebiyatımızda İslami Kaynaklı Sözler” (103) 
 
Mūtū ķable : (Mūtū ķable ente mūtū) : “ Ölmeden önce ölünüz.” “Edebiyatımızda 
İslami Kaynaklı Sözler”  (114) 
 
Ǿİndehü ümm’ül-kitāb : (Ve innehü ümmü’l-kitābi ledeynā) “ O katımızda bulunan 
ana kitapta (levh-i mahfuzda)dır, şanı yücedir, hikmetle doludur.” Zuhruf 43/4 (23-30-
45-190-232) 
 
ǾUrvetü’l Vüsķā : ( Fe men yekfur bi’ŧ-ŧağuti ve yü’min billahi fe ķadistemseke bi’l-
Ǿurveti’l-vüŝķā) : “Dinde zorlama yoktur, doğruluk sapıklıktan seçilerek belli olmuştur. 
Kim Tağut (şeytan)ı inkar edip Allah’a inanırsa muhakkak ki okopmayan sağlam bir 
kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir.” Bakara 2/256 (168) 
 
Śabr miftāĥ’ül-ferec : “Sabır başarının anahtarıdır” (74) 
 
SebǾal-meŝāni : (Ve leķad āteynāke sebǾan min’el meŝānį ve’l-Ķurān’el Ǿažįm) : 
“Andolsun sana (namazın her rekâtında) tekrarlanan yedi ayeti ve şu büyük Kuran’ı 
verdik.” Hicr, 15/87 (4-132-204) 
 
Śırāŧe’l-müstaķīm : (İhdinā śırāŧe’l-müstaķīm): “Doğru yola eriştir” Fatiha, 1/5 (203-
258) 
 
Şemsü’đ-đuĥā : “Kuşluk vaktinin güneşi Hazret-i Muhammed “Edebiyatımızda İslami 
Kaynaklı Sözler” (4-6) 
 
Tevellā : (ǾAbese ve tevellā) : “ Yüzünü ekşitti ve öteye döndü.” Abese 80/1 (90) 
 
Ŧarfet’ül-Ǿayn : “Göz açıp kapayıncaya kadar” İsra Suresi, “Edebiyatımızda İslami 
Kaynaklı Sözler” (214) 
 
Ulu’l Ǿažm : “O halde habibim sen de peygamberlerden azim ve irade sahiplerinin 
sabrettikleri gibi sabret, onların azabı için acele etme.” Ahkaf 46/35 (46-170-47) 
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Vaśbirühüm : (Fesbir) “sabret” - Onların dediklerine sabret Taha 20/130 (74) 
 
Ve’l-Leyli : (Ve’đ-đuĥā ve’l-leylį iźā secā) : “Geceye andolsun” Duha, 93/1-5 (6-35-
138-221-214) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

ESER 

3.1.Metin ve Türkiye Türkçesi: 
 

1 

 
1b  

Der-Beyān-ı Dįvān-ı Ecrį Ĥurūfü’l-Elif 
 

FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 
 
Erişir kişver-i ĥüsn içre benām-ı şuǾarā 
Feyż-i āŝār bulur dilde kelām-ı şuǾarā 

Şairlerin şöhreti güzellik ülkesine erişir, onların sözleri 
dil (gönül)de bereketli, meşhur eserlere dönüşür. 
 

ŞuǾarā kenz-i ĥafį bulduġu budur  vāǾiž 
Yed-i ķudretde alır ahd-ı peyām-ı şuǾarā 
 

Vaiz, şairlerin gizli bir hazine olduğu budur; şairler, söz 
ve haberi Kudret elinden alırlar. 
 

Nāŧıķ-ı śunǾ-ı ebed ĥikmet ile söyler hep 
İncile verse gerek nažm-ı nizām-ı şuǾarā 
 

Ebedi nefesin nutku hep hikmet ile söyler, İncil’e düzeni 
şairler verse yeridir. 
 

ŞuǾarā taĥt-ı Süleymān’a ķadar ĥükm eyler 
İns [ü] cįn olsa yeridir ki ġulām-ı şuǾarā 
 

Şairler, Süleyman tahtına kadar hüküm sürer, İnsanlar 
ve cinler şairlerin kölesi olsa yeridir. 
 

ŞuǾarā ķıymetini rind-i suħennūr añlar 
Ne bilir cahil [ü] nādān merām-ı şuǾarā 

Şairlerin kıymetini akıcı söz söyleyen rintler anlar, 
şairlerin maksadını cahil ile bilgisiz bilmez. 
 

ŞuǾarā cām-ı muĥabbetden içip mest olmuş 
Kim ki nūş eyledi bu cām-ı müdām-ı şuǾarā, 
 

Şairler, muhabbet kadehinden içerek kendinden 
geçmiştir çünkü şairler, bu daimi kadehten içtiler. 
 

ŞuǾarā olsa no’la dünyāda Ǿāşıķ Ecrį 
Nice taĥķįr olur nažm-ı sezā mı şuǾarā 

Ecrį, şairler dünyada āşık olsa ne olur (Āşık Ecrį, 
dünyada şairler olsa ne olur)? Şairlerin nazmının bu 
kadar tahkir olunması uygun mudur? 
 

 
2 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Dilde peydā eyledim  esrār-ı Ǿaşķ-ı cān-fezā 
Āşikār oldu vücūdumda hemān rūĥ āşinā 
 

Can veren aşkın sırlarını gönülde ortaya çıkarttım, can 
hemen vücudumda aşikār oldu. 

Hicrine ħāvf eylemez göñlüm śafādır cānıma 
Ol güzeller şāhınıñ bābında biñ cānım fedā 
 

Ayrılık acından gönlüm korkmaz, o canıma safadır, o 
güzeller şahının kapısında bin canım feda(dır). 
 

2a 
 

Nice nāħūn-ı yāriñ kim ġażanferdir hemįn 
Ķudsiyān-ı leşker-i Ǿuşşāķı eyler ħāk-i pā 

Ne kadar yārin tırnağı (varsa) hemen aslan olur, 
āşıkların kutsal askerlerini yerle bir eder. 
 

Söz uzatmaz Ǿāşıķ-ı müstaġni ammā ne sūd 
Serv-i ķaddiñ sürħ-i dirāz oldu tįz bu mācerā 
 
 

Boyun eğmez āşık, sözü uzatmaz ama ne çare, servi 
boyun bu macerada tez elden uzadı. 
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Dilde pinhān eyle ižhār olmasın bu güft [ü] gū 
TaǾn-ı düşmāndan ħazer ķıl śaķla çileñ Ecriyā 
 

Dil (gönül)de saklı tut, bu dedikodu açığa çıkmasın; Ey 
Ecrį! Düşmanın ayıplamasından sakın, çileni sakla.  
 

 
3 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
Bezme gelsin var ise o gül için Ǿāşıķ-sezā 
Gūş-ı cān etsin bu nažm-ı Ǿārifāne cā-be-cā 
 

Āşıklığa uygun olan var ise o gül için meclise gelsin, yer 
yer bu ariflere yaraşır şiiri can kulağı ile dinlesin. 
 

Merd-i merdāne-menend gürz-i şiǾār ile bugün 
Rüstem-i İsfendiyārį ķahramān-ı ķul kefā5 
 

Bugün, yiğitliğe yakışan yiğitlerin silahlarının ālāmeti, 
İsfendiyar’ın Rüstem’ine kahramanlıkta yeter dediler. 
 

Şimdi meydān-ı feśāĥātde benim nükteşinās 
Ķarşıma gelsin dem-ā-dem leşker-i Ǿaşķu’ś-śalā 
 

Güzel konuşma meydanında nükteli konuşan benim, aşk 
için savaşanlar daima karşıma gelsin. 
 

Olsa da Efrāsiyāb-ı ķuvvet-i pāzu ile 
Ġāfil olma Ǿarśagāh-ı Ǿālem içre Ecriyā 
 

Ey Ecrį! Āemin arsasında kol gücü ile Efrasiyab olsa da 
gafil olma. 
 

 
4 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾiün 

 
Ey cemālin āyet-i sebǾal-meŝāni6 bį-riyā 
Ey nübüvvet menbaǾı ħūrşįd-i müstesnā-nümā 
 

 
Ey yüzün riyasız yedi ayet, ey peygamberlik 
kaynağının istisna görülen güneşi! 

Mihr-i luŧfuñ pertev-endāz oldu gitdikce seniñ 
Āfitābım nūr-ı ruħsārıñ ķılıp dehre żiyā 
 

Güneşim, senin yanağının nuru dünyayı 
aydınlatarak, bağışlama güneşin gittikçe ışıldadı. 

2b 

 
Māh-ı tab-ı ĥüsnünü seyrān eden tā śubĥa dek 
ŞuǾle-i ħāver śanar envār-ı vechiñ cā-be-cā 
 

 
Güzelliğinin ay ışığını sabaha kadar izleyen, yer 
yer, yüzünün aydınlığını doğunun ışığı sanır. 
 

İki ebru tįr-i ħūn-rįziñ kemānkeşdir meded 
Nįze-i müjgānıñ etdi sįneye ķavs-ı ķażā 
 

Kan döken ok (gibi) iki kaşın ok çekendir, imdat! 
Kirpiklerinin mızrağı sineyi kaza yayı etti. 
 

İki ķurs-ı sįm ü zerdir kim felek āyįnesi 
Birisi sırr-ı velāyet birisi şemsü’đ-đuĥā7 
 

Feleğin aynası altın ve gümüş iki dairedir, birisi 
velilik sırrı birisi sabah güneşi(dir). 
 

Metĥ-i źātıñ eylemek kişver-be-kişver nūr olur 
Mihr-i envār-ı hidāyetdir śıfāt-ı Ecriyā 
  
 

Kişiliğinin övgüsünü yapmak ülkeden ülkeye nur 
olur, ey Ecrį! Sıfatın doğruluğun aydınlık güneşidir. 
 

                                                
 Allah yeter“ :(Ķul kefā billahi beynį ve beyneküm şehįden)  قل كفا  باهللا بیني و بینكم شھیدا  5
de” “Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter de.” Ankebut, 29/52 (6-233) 
-Ve leķad āteynāke sebǾan min’el meŝānį ve’l)           ولقداتیناک سبعا من المثان والقران العظیم  6
Ķurān’el Ǿažįm) : “Andolsun sana (namazın her rekâtında) tekrarlanan yedi ayeti ve şu büyük Kuran’ı 
verdik.” Hicr, 15/87 (132-204) 
        
 Kuşluk vaktinin güneşi Hazret-i Muhammed”  (YILMAZ, Mehmet, Edebiyatımızda“ شمس  الضحا   7
İslami Kaynaklı Sözler , Enderun Kitabevi, İstanbul 1992. 
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5 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
 
Şemįm-i zülf-i pür-çįniñ ĥayāt-ı cāvidān efzā 
Giyah-ı ŧurre-i sünbül müdür gįsū-yı müşg ammā 
 

 
 
Kıvrım kıvrım zülüflerinin kokusu ebedi hayat verir, 
acaba misk kokan saçların lüleleşmiş sümbül bitkisi 
midir? 
 

Śaçıñ her riştesinde bend-i Ǿuşşāķ olmasın ne’tsin 
Dil-i dįvāneye her mū-yı zincįr-i cunūn peydā 
 

Saçının her ipinde āşıklar bağlanmasında ne etsin, 
deli gönle her kıl delilik zincirini hatırlatır. 
 

Ķaşıñla kirpigiñ vaśfında cānā ħāme-i muǾciz 
Olur śad-çāk-ı dil her laĥža ĥüsnüñ şerh ede güyā 
 

Ey can! Kaşınla kirpiğini anarken aciz kalem, sanki 
her an güzelliğini şerh edermişçesine gönül yüz 
parça olur. 
 

Bu bāġ-ı gülşenārā feyżyāb olmaz mı dil murġu 
Kitāb-ı ĥüsnüñüñ ezkārı eyler bülbülü şeydā 
 

Bu süslü gülşen bağında gönül kuşu feyz almaz mı? 
Güzelliğinin kitabını anmak bülbülü deli eder. 

Kemend-i zülfüne pā-bend olaldan dil rehā bulmaz 
Anıñçün mažhar-ı Mecnūn olupdur Ecrį-i ednā 
 

Zülfünün kemendine bağlandığından bu yana gönül 
kurtulamaz, onun için aşağı olan Ecrį Mecnun’un 
(delilik) övgüsüne düşmüştür. 
 

 
6 
 

3a  
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Bā-i bismillāh envār-ı ħüdādandır baña 
Ǿİlmi el-esmā-i ādem kibriyādandır baña 
Mihr-i esrār-ı nübüvvet Muśŧafā’dandır baña 
Mažhar-ı nām-ı velāyet ķul kefādandır baña 
Āyet-i tenzil-i hüccet hel etā8dandır bana 

Bismillah’ın bā’sı bana Hüdā’nın aydınlığındandır, 
Ādem’in isimleri bilmesi bana en ulu olandandır (onun 
sayesindedir). 
Peygamberlik sırlarının güneşi bana Mustafa’dandır, 
Velilik isminin övüncü bana de ki yeter (diyen)dendir. 
Kuranın inen ayetleri bana hel atadandır. 
 
 

Himmet-i feyż-i beşāret mefħar-i įmān-ı dįn 
Nūş edip zehrābe-i hicrānını āħir mübįn 
Rūzuna devlet açıldı uçdu ol rūĥ-ı emįn 
Hāzihi cennātü Ǿadnin  fedĥulūhā ħālidįn9 
Menzil-i Mahmūd-ı ĥüsn ħalķ-ı rıżādandır baña 

Son peygamber, ayrılığın zehirli suyunu içerek din ve 
iman övgüsünü bolluk, bereket ve yardımla 
müjdelemiştir. 
Rızkına saadet erişti, o güvenilir ruh göğe yükseldi, o 
adn cennetine artık giriniz. 
Şükür güzelliğinin durağı rıza gösteren halktandır bana. 

                                                
 Hel etā Ǿale’l insāni hįnün mine’d-dehri lem yekün) ھل اتا علي االنساني جین من الدھر لم یكن شیا مذكورا8
şeyǿen meźkūren) “ İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey oladığı uzun bir süre geçmedi mi?” 
İnsan, 76/1 (40-193-233-253-260)   
 ,Bunlar adn cennetleridir“ (Hazihi cennātü Ǿadnin fedĥulūhā ħālidį)ھازھى  جنات عدن فدخولھا خالدین 9
ebedi kalmak üzere girin buraya” Yılmaz, a.g.e. 
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Ħilķat-i sırr-ı śıfātım źātı bir eşref saǾįd 
Ŝābit eyler ĥüsn-i iśbātımda Ķurān-ı mecįd 
Teşne-i āteş-fezā oldu rıżā şāh-ı şehįd 
ǾĀşıķ-ı śādāt-ı Ǿaşķım olmazam hįç nā-ümįd 
Luŧf-ı baħşa hep Ĥüseynį kerbelādandır baña 

Yüzümün gizemli yaratılışı şerefli bir el iledir, 
güzelliğimin ısbatını yüce Kuran sabit eyler. 
Ateşli susuzluğa şehitlerin şahı rıza gösterdi, aşk 
seyitlerinin āşıkıyım, asla ümitsiz olmam. 
Lutf ederek bağışlamak, bana hep Kerbelānın 
Hüseyin’indendir. 
 

Ber- künūzum kenz-i ħafį pādişāh-ı Ǿālemim 
Āl-i evlād-ı resūlüm ins [ü] cinne ħātemim 
Tāc [u] taĥtı terk edelden ħāliśāne ādemim 
Ādemim ķurb-ı hüviyyetde eğerçi ĥürremim 
Bu kerāmetler ǾAlį Zeyne’l-Abāǿdandır baña 
 

Ālemin padişahı, gizlilik hazinesinde gizlilikler 
üstündeyim, Resulün yüce evlatlarındanım ve insanlar 
ve cinlere mühürüm. 
Taç ve tahtı terk ettiğimden bu yana arınmış bir kişiyim, 
asıl yakınlıkta gülüyorsam kişiyim. 
Bu kerametler bana ǾAlį Zeyne’l-Abā’dandır. 
 

On sekiz biñ Ǿālemin serdārıyım ger nāžirim 
Ķādir-i ķayyūm-ı Ǿaşķım güft [ü] gūya ķādirim 
Men Ǿaraf 10esrārınıñ sālārıyım hem ĥāžırım 
Aĥsen-i taķvįm 11şānımda Meĥemmed Baķırım 
Ĥükm-i ķudret ol imām-ı pįşevādandır baña 

Şayet nazar eden isem on sekiz bin ālemin komutanıyım, 
aşkın yüceliğine gücüm yeter, söz söylemekte mahirim. 
“Ben kimim”  esrarının başkanıyım, hem hazırım, 
kavimlerin en güzeli şanımda Mehmet Bakırım. 
Kudret’in hükmü o hākim imamdandır bana. 
 
 
 

Ǿİlm-i edyān-ı ledünüñ Ǿāşıķ-ı ser- Ǿaskeri 
Bu ŧarįkiñ ħ(v)āce-i dānāsı Āl-i Ĥaydarı 
3b 

Hem şerįǾat hem ŧarįķat maǾrifet rehberleri 
Hem ĥaķįķat Ǿāleminde caǾferiyim caǾferi 
Mezhebim pāk-i İlāhį sābıķādandır baña 
 
 
 
Vech-i pakimden göründü lemǿa-i şemsü’đ-đuhā 
Nūr-ı ħurşid-i ķamer dehre verir andan žiyā 
İki destār-ı felekdir nūr eden ŧuġra bana 
Noķŧa-i sırr-ı şerāfet gel inan ey mübtelā 
Bu sülāle Mūsā-i Kāžım Rıżā’dandır baña 
 

 

Zamanın dinlerinin ilmi, āşıkların baş askeriyim, Bu 
yolun bilgin hocası yüce Haydar’dır. 
Şeriat, tarikat ve marifet rehberleri ve hakikat āleminde 
Caferi’yim Caferi. 
Mezhebim İlāhį ve geçmişi temiz olandandır bana. 
 
 
 
 
 
Temiz yüzümden kuşluk vaktinin güneşi göründü, güneş 
ve ay ışığı ondan ışık verir. 
Bana tuğra eden iki felek perdesidir, şerefli noktaların 
sırrı ey düşkün gel inan. Bu sülale bana Musa-yı Kazım 
Rıza’dandır. 
 
 

ǾAşķ śaĥrāsında pūyān śanma gümrāh olmuşam 
Lücce-i derya-yı ĥikmet bende āgāh olmuşam 

Aşk çölünde koşan, yolumu kaybetmişim sanma, hikmet 
denizinin dalgaları bende belirmiştir. 
Tarikat seyrinin yolcusu ansızın anılmışım, ben 
Horosan’lı vücūdumda yine şah olmuşum. 
Yüce kapının yönetimi Musa Rıza’dandır bana. 
 
 
 

Sālik-i seyr-i sülūka zikr-i nā-gāh olmuşam 
Ben Ħorāsānį vücūdumda yine şāh olmuşam 
Salŧanat bāb-ı Ǿalį Mūsā Rıżādandır baña 
 

                                                
 Kendini bilen rabbini“ :(Men Ǿarefe nefsehü feķad Ǿarefe Rabbehü)من عراف نفسھ فقد عرف ربھ  10
bilir.” (43-54-121-171-262),  Yılmaz, a.g.e. 
 en güzel bir (Biz insanı) “ : (Leķad ħalaķne’l-insāne fį aĥsen-i taķvįm)لقد خلقنااالنسان في احسن  تقویم  11
biçimde (yarattık). Tįn, 95/4-6)  
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Seyr-i Fi’llāh nažar ķıl olma öyle ey şaķį 
Gūşe-i ķalbimde buldum sırr-ı ġaybi muŧlaķı 
Ŧıynet-i žātımda taĥmįrim hüde’l-lil-mutteķī12 
Kāni gevher kāni cismimdir taķıyy ü bā-nāķı 
Cāygāhum ol şeh-i ĥikmet-nümādandır baña 

İçinde Allah’ın seyrine bak,  ey eşkıya! Kalbimin 
köşesinde mutlak bilinmezlik sırrını  buldum. 
Zatımın yaratılışında arınmışlığım inananların yol 
göstericiliği(dir), mayam temizlik ve cismim de 
arınmışlıktır. 
Makamım o hikmet gösteren şahtandır bana. 
 

Cā-be-cā ŧutdu cihānı hep sipāhım leşkeri 
Zülfikārı Ǿaşķla fetĥ eylemişdim Ĥayber’i 
Dü-cihānıñ lüǿlüi mercānı dürr-i gevheri 
Rehberi rehbeynim olmuşdur Ĥasenü’l-Ǿaskeri 
ǾAsker-i ceyş-i Ħüda ol Aśfiyā’dandır baña 

Yer yere cihanı hep askerlerim sardı, aşk zülfikarı ile 
Hayber’i feth etmiştim. 
İki cihanın mercan ve cevher incisi rehberlerimin 
rehberi, güzelliğin askeri olmuştur. 
Hüda’nın ordusunun askeri o yüce ālimlerdendir bana 
 

 
Ecriyā faśl-ı fażiletdir kelāmıñ rāyġān 
Gǖyiyā dürr-i ǾAden’dir āşikāre vü nihān 
Eyledi ižhār-ı himmet Mehdį-i āħir-zamān 
Pāyına yüz sürdüm anıñ ebr-i devri nāgehān 
4a 

Bu maķām-ı mesnedim śaĥib- livādandır baña 

 
Ey Ecrį! Soyluluk zamanıdır, sözün bedava, sanki açık 
ve gizli Aden incisidir. 
Ahir zamanın mehdisi himmet etti, ansızın onun devrinin 
bulutunun ayağına yüz sürdüm. 
Bu dayandığım makam mülk sahibindendir bana. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Meded vāh ĥasretā vāh fürķatā eyvāh-ı ġam peydā 
Seni dāmen giriftār eyledi emmāre-i dünyā 
Ŧutulduñ bir zen-i mekkārenin sevdāsına cefā 
Melāmet menzįlin ŧutduñ ne çāre eyleyim maħżā 
Özün ķurtar bu alām-ı belādan cā-be-cā ferdā 
Seni rüsvā-yı ālem etmeğe taĥrįś olur cānā 

Ey hasret ey ayrılık! Eyvah gam peyda (oldu) 
medet! Seni dünyanın emirleri eteğinden bağladı. 
Bir hileci kadının cefa sevdasına tutuldun, 
kınanmışlık yolunu tuttun ama ne çare eyleyeyim. 
Bugünden sonra yer yer bu bela ālāmetlerinden 
kendini kurtar, ey can (bunlar) seni āleme rezil 
etmeye hırslanır. 
 

Sezā mı ĥānedān-ı ehl-i beyte nefsiden leźźet  
Dimāġıñ zehr-i mār eyler çekersiñ ħayli dem mihnet 
Eğer Lokmān olursa çāre bulmaz artırır Ǿillet 
Fenā Leylāsınıñ Mecnūnu olma eyleyip ġayret 
Özün ķurtar bu alām-ı belādan cā-be-cā ferdā 
Seni rüsvā-yı ālem etmeğe taĥrįś olur cānā 
 
 

Ehl-i beytten olanlara nefsin lezzetleri yakışır mı? 
Zihnini yılan zehirler, çokça zaman sıkıntı 
çekersin. 
Şayet çare Lokman olursa hastalığı arttırır, gayret 
edip yokluk Leyla’sının Mecnun’u olma. 
Bugünden sonra yer yer bu bela ālāmetlerinden 
kendini kurtar, ey can! (bunlar) Seni āleme rezil 
etmeye hırslanır. 
 

                                                
 Bu kendisine“ :(Źālike’l-kitābü lā raybe fihi hüde’n-lil-mutteķīn)ذالك الكتاب ال ریبھ فیھ   ھدى للمتقین  12
şüphe olmayan kitaptır, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Bakara 1/2  
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Göñül mülkün ħarāb-ābād edip āħir fenā bulduñ 
Ser-i zülfüne uyduñ Ǿaşķ ile başa bela bulduñ 
Yazıķlar ħāne-i feyż-i Ħüdā-yı nā-sezā bulduñ 
Bu naķş-ı śūret-i ĥüsnü śanarsıñ āşinā bulduñ 
Özün ķurtar bu alām-ı belādan cā-be-cā ferdā 
Seni rüsvā-yı ālem etmeğe taĥrįś olur cānā 

Gönül mülkünü harap edip sonunda yokluğu 
buldun, (sevgilinin) başındaki zülfe uyup başa bela 
buldun. 
Yazık olsun! Hüdā’nın bereketli evini uygun 
görmedin, bu güzel görünen sureti sanırsın tanıdık 
buldun. 
Bugünden sonra yer yer bu bela ālāmetlerinden 
kendini kurtar, ey can! (bunlar) Seni āleme rezil 
etmeye hırslanır. 
 

Eger ĥüsn-i Zelįħā olsa da āħir fenādan geç 
Melāmet Mıśr’ına Yūsuf iseñ bu mācerādan geç 
Fenā dünyāyı terk eyle yürü bu māsivādan geç 
Muĥaśsıl Ecriyā śūretgeh-i nažm-ı riyadan geç 
Özün ķurtar bu alām-ı belādan cā-be-cā ferdā 
Seni rüsvā-yı ālem etmeğe taĥrįś olur cānā 
 

Zeliha’nın güzelliği bile olsa sonunda, kötülükten 
geç, kınanmışlık ülkesine Yūsuf isen bu maceradan 
geç. 
Geçici dünyayı terk et, yürü bu dünya 
nimetlerinden geç, ey Ecrį! Tahsil eden (ol) 
ikiyüzlü nazmın görünümünden geç. 
Bugünden sonra yer yer bu bela ālāmetlerinden 
kendini kurtar, ey can! (bunlar) Seni āleme rezil 
etmeye hırslanır. 
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4b   
 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün / MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Görelden ĥüsn-i pākiñ murġ-ı dil ey ġonce-i raǾnā 
Erişir göğe feryādım 
Viśāliñ bāġına yol buldum ey vech-i müŝtesnā 
Anıñçün ķalb-i nā-şādım 
 

Ey taze gonca, gönül kuşu temiz güzelliğini 
gördüğünden beri; erişir göğe feryadım. 
Ey yüzü eşsiz, kavuşma bahçesine yol buldum; onun 
için kalbim hüzünlü. 
 

Rehiñde Ǿāşıķ-ı nālāna yoķ mu raĥmıñ ey dilber 
Cefālar ĥadd-i bį-pāyān 
Belā küncide pįşim hicriñ ile āh vāveylā 
Benim ey ŧıfl-ı bį-dādım 
 

Ey dilber, yolunda inleyen āşıka merhametin yok 
mu? Cefalar sonsuz sınırsız. 
Bela köşesinde ah eyvah ayrılık acınla en öndeyim; 
ey benim adaletsiz küçüğüm. 
 

Şarāb-ı laǾl-i şįrįniñ seniñ ey ŧūŧį-i güftār 
Beni mest eyledi āħir 
Hemān-dem bį-süŧūn-ı Ǿaşķ ile śanǾat bulup cānā 
Ki śan hempā-yı Ferhad’ım 
 

Ey şakıyan papağan senin tatlı dudağının şarabı; 
sonunda beni kendimden geçirdi. 
Ey can hemen aşılmaz aşkla sanat bulup; çünkü 
Ferhat ile aynıyım san. 
 

Cemāliñ pertevinden heft kişver ey ķamer ŧalǾat 
Hemān feyż- āver olmuşdur 
ŞemǾa-i şuǾle-i ħūrşįd ĥüsnüñden dü-Ǿālem tā 
Hemįşe bende irşādım 
 

Ey ay yüzlü yüzünün ışığından yedi cihan; hemen 
feyz almıştır. 
Güneşin parıltılı ışıkları ta iki ālemde güzelliğinden 
daima; ben de doğru yola giderim.  
 

Nevālar gösterir bāġ-ı ġam içre Ecrį-i ednā 
Dilā irşād-ı üstādım 
 

Hakir Ecrį gam bahçesinde söyler; ey dil hidayete 
erdirmede üstadım. 
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9 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Ey Ǿazįzā Mıśr-ı ķāhırdār mıdır aķrān saña 
Olamaz himmet saña ol Yūsuf-ı KenǾān saña  
 

Ey ey aziz! Kahırlı Mısır (ülke) sana denk midir? O 
Kenan’ın Yūsuf’u sana yardımcı olamaz. 
 

Āl-i ǾOŝmān devletinde sensin ol ǾĀśaf-nažįr 
Kim Süleymān-ı zamān taĥsįn eder her ān saña 
 

Yüce Osmanlı devletinde o yüce bakan sensin, çünkü 
zamanın Sülaeyman’ı sana ihsanda bulunur. 
 

Ķahramān-ı śaffeder-i āl-hünersin cengine 
Ger süvārį esb olursañ teng olur meydān saña 
 

Savaşına yüce hünerli saf yıkan kahramansın, eğer atlı 
süvari olursan meydan sana dar gelir. 
 

Devlet [ü] dįni feraĥyāb eylediñ peyġamberi 
Žāhir-i bātın olunca himmet-i Yezdān saña 
 

Sana açık ve gizli olarak Allah’ın yardımı olduğu için 
devleti, dini ve peygamberi rahatlığa erdirdin. 
 

Bir ġazā-yı ekber etdiñ kim cihānda etmemiş 
Rüstem-i İsfendiyārān cümlesi meydān saña 
 

Bir ulu savaş ettin ki (kimse) cihanda etmemiş, 
İsfendiyar’ların Rüstem’i, hepsi sana meydan. 
 

Şānına Ġāzi Meĥemmed ǾAlį Pāşā dediler 
Evliyā vü enbiyā mevūd olan insān saña 

Veliler ve Nebiler mevcut olan tüm insanlar senin 
şanına Gazi Mehmet Ali Paşa dediler. 

 
5a 
 
Ĥarb-i şemşįriñ gören ŧāķat getirmez dünyede 
Nice ŧāķat eylesin ol zümre-i düşmān saña 
 

 
Kılıcının hücumunu gören asla dayanamaz, o 
düşmanlar topluluğu sana nasıl dayansın?  
 

Ĥażret-i şāh-ı ǾAlį budur diye vehhābiyān 
Ķaldırıp barmaķ getirdi cümlesi įmān saña 
 

Yüce şah Ali, budur diyerek Vehhabilere; (şahadet) 
parmaklarını kaldırarak hepsi sana iman etti. 
 

KaǾbe-i bünyād edip tecdįd-i İbrāhįm gibi 
Ĥalķ için ǾİsmāǾįl oldu şübhesiz ķurbān saña 
 

İbrahim’in kabeyi inşa ederek yenilemesi gibi, şüphesiz 
halk için İsmail sana kurban oldu. 
 

İntiķām aldıñ Ǿaduvvdan müşriki ķıldıñ helāk 
Hep ŝenāgū oldular on iki imāmān13 saña   
 

Düşmandan öcü aldın, ortak koşanları perişan ettin, on 
iki imamlar hep duacın oldular.  
 

Böyle düşmān cengile mümkün değildir olmasa 
Ĥażret-i Bāri teǾālįden meğer iĥsān saña 
 

Üstün (ve) yüce Allah’tan şayet sana yardım olmasa 
idi, düşmanı böyle (etmek) mümkün değildir. 

Ĥaķķ seni ķılsın serįrinde muǾažžam dāǿimā 
Ey efendi devletiñ dāǿim ola ħandān saña 
 

Allah seni her zaman tahtında yüce kılsın, ey Efendi! 
Devletin sürekli şen olsun. 
 

Bāb-ı luŧfuñda ŝenāgū derd-mend Ecrį ġarįb 
Rūz [u] şeb ħāk-i derinde bende-i fermāñ saña 

Dertli garip Ecrį, lutfunun kapısında duacıdır, gece 
gündüz kapının toprağında san fermanlı köledir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 Metinde “ imāmā” şeklinde yazılan bu ifade kafiye örgüsü gereği “imāmān” okundu. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 
Cemāl-i dil-rubā cānā żiya-baħşında dünyā 
Kemāl-i cān-fezā ammā şiǾāmında alır eşyā 
 

Ey can! Gönül kapanın yüzü dünyaya ışık saçmaktadır, 
fakat can verenin mükemmelliği halkın içinde 
değişerek suret bulur. 
 

ŦulūǾ-ı vechiniñ envār-ı Ǿāşıķ eyledi şimdi 
Hilāl-i meh-likā peydā ķaşıñ vaśfındadır güyā 
 

Şimdi, yüzünün doğuşu āşıkları aydınlattı, ay yüzünün 
yayı sanki kaşını anlatmaktadır. 
 

O ŧıġ-ı ġamzeniñ ħışmı kelāl etdi beni cānā 
Celāl-i cā-be-cā ferdā bizi öldürmede ħayfā 
 

Ey can! O yan bakışının hışmı beni bitirdi, eyvah! Her 
yeri kuşatan azameti gittikçe bizi öldürmede. 
 

Sücūdu her zamān eyler melekler ĥüsnüne dilber 
Miŝāl-i kaǾbe-i Ǿulyā saña ey pāk-i müŝtesnā 
 

Sevgili, her zaman melekler güzelliğine secde eder, ey 
temiz ve seçkin! Yüce kabe sana benzer. 
 

Müdām-ı arzū eyler cemāl-i dil-rubā Ecrį 
Viśāl-i bā-sezā āyā olur mu bendeye cānā 
 

Ecrį daima sevgilinin yüzünü arzular, ey can! Acaba 
köleye kavuşmak yaraşır mı? 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Etmediñ bende-i ber-üftādeden 
Sen de ķamu luŧf-ı hidāyet şehā 
 

Ey şah! Bu köleyi lutfedip düşkünlükten kurtarmadın. 

Hicr-i melāmetle geçer rūzumuz 
Ey şeh-i Ǿallām-ı śafāĥat şehā 
 

Ey şah! Ey büyük bilginlerin şahı! Günümüz, 
kınanmışlığın acısı ile geçer. 
 

5b 

 
Ķudret inǾāmıñ umar dil-i ġarįb 
Yoķ mıdır Ǿavn [u] Ǿināyet şehā 
 

Ey şah garibin gönlü kudretinin nimetlerini bekler, 
yardı yok mu? 
 

Dįde-i dünyā nice her dem-be dem 
Ħāk-i rehiñ eĥl-i muĥabbet şehā 
 

 Ey şah! Yolunun toprağı muhabbet sürmesidir. 
Herkesin gözü yaşlıdır. 
 

Ben de esįriñ olalı ruz [u] şeb  
Necįdiñ şįven ferāġat şehā  
 

Ben de gece gündüz esirin  ey şah! Kahraman şivenin 
feragatin olalım. 
 

Deyri olduk yine deryūzeveş 
Sendedir ol genc-i Ǿažįmet şehā 
 

Yine dilenci gibi insan olduk, ey şah! O yüce hazine 
sendedir. 
 

Ecrį-i dil-ĥasteye ey luŧf-baħş 
Eyle Ǿıŧā feyž-i belāġat şehā 
 

Ey lutfeden, hasta gönüllü Ecri’ye ey şah! Kusursuz 
konuşma bereketi ver. 
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12 
 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 
Hidāyet menbaǾı nūr-ı zamįri baña kāmilhā 
Bulunmaz biñ de bir taǾaķķul olan insān-ı 
Ǿaķilhā 
 

Doğru yol gönül aydınlığının kaynağı bana kāmiller 
(bilgililer)(dir), bin de bir akıllanmış, akıllı insan 
bulunmaz. 
 

Bu mekri ĥįleden ey vāǾiž-i nā-puhte geçmezsiñ 
Alır įmānını ġārāt edip bugün Ǿazāzilhā 
 

Ey pişmemiş vaiz! Bu hile, düzenden geçmezsin, bugün 
şeytanlar, uğraşıp canını alır. 
 

ŞerįǾi Ǿaşķa ey Ǿāşıķ-süvār ol bir ķadem  evvel 
Cihetden fāriġ ol zįrā uzaķdır o merāĥilhā 
 

Ey āşk savaşçısı!  Bir an önce aşk kanunlarına uy, 
taraftan sakın; çünkü o yollar uzaktır. 
 

Sevād-ı Ǿužma ve’l-Leyli 14ĥaŧŧıñ üstüvāsında 
Nice Mecnūn olmuş zülf-i zinciriñ selāsilhā 
 

Gece (Leyla’nınki) gibi eşsiz karanlık ayva tüylerinin 
ortasında, zincir gibi zülfünün kıvrımlarında ne kadar 
deli (Mecnun) olan vardır. 
 

Žamįr-i fıŧratım taŧhįr-i ķudret eylemiş envār 
Anıñçün Ecriyā her dem nižām-ı nažma ķābilhā 
 

Yaratılışımın mayası, Kudret’in temizliği ile 
aydınlanmıştır. Ey Ecrį! Onun için her zaman şiirde 
düzen kabiliyetlilerin (işidir). 
 

 
13 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Aldı idrāķım hüveydā Fā-i ŧā-i mįm-i hā 
Ben aña Mecnūn ol Leylā Fā-i ŧā-i mįm-i hā 
 

Fatıma açıkça düşüncemi aldı, ben ona Mecnun o 
Leyla, Fatıma. 
 

Dāl lām bāy-ı sįn tā yā taĥallüś şānına 
Ĥaķķ edip naśib müsemmā Fā-i ŧā-i mįm-i hā 
 

Şanına dāl-lām-bā-sįn-tā-yā kurtuluştur, Hakk nasip 
ederek Fatıma (olarak) adlandırılmış.  
 

Öyle bir nāzik beden şimşād-ı ķadd reftār eder 
Gūyiyā serv-i semensā Fā-i ŧā-i mįm-i hā 
 

Öyle bir nazik beden (ki) şimşir boyu yürür, sanki 
Fatıma hoş kokulu bir servi (dir). 
 

Ben nice Yūsuf gibi Ǿaşķında anıñ yanmayım 
Bį-bedel ĥüsn-i Zelįĥā Fā-i ŧā-i mįm-i hā 
 
6a 

 

Ben onun aşkında nasıl Yūsuf gibi yanmayayım, 
Fatıma(nın yanında) Zelihā’nın güzelliği bedelsizdir. 
 

Ecriyā Ǿarż-ı niyāz et pūse-i laǾlin dile 
Raĥm eder ol dilber ammā Fā-i ŧā-i mįm-i hā 
 

Ey Ecrį! Derdini aç, (sevgilinin) dudağını öpmeyi dile, 
o sevgili acır ama Fatıma. 
 

 
 
 
 
 
                                                
-Geceye andolsun” Duha, 93/1-5 (35-138-221“ : (Ve’đ-đuĥā ve’l-leylį iźā secā) والضحا واللیل اذا سجي  14
214) 
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14 
 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün / MefāǾįlün MefāǾįlün 
 
Gözüñ aç zāhidā bir kez vücūduñ nüśĥa-i kübrā 
Tefekkür eyle ey insān 
Cemāliñ śafĥasında suyud-ı harfiñ mükemmelhā 
Yazıpdır Ĥażret-i sultān 
 

Ey zahid! Gözünü aç bir kez, vücudun büyük bir evrak, 
ey insan düşün. 
Yüzünün bölümlerinde harfinin işlemeleri mükemmel, 
yüce Sultan yazmıştır. 
 

Ezelden nūş eden pįr-i muġānıñ cām-ı laǾlinden 
Ki yaǾni mest-i lā-yaǾķul 
Eylemez ħaşre dek ey sāķi15-i gül-çehre bį-pervā 
Olur kim vālū vü ĥayrān 
 

Ezelden meyhanecinin yakut kadehinden içen, ki yani 
aklını yitirmiş kendinden geçmişler. 
Ey gül yüzlü saki! Haşre dek korkusuz olur, çünkü 
yüce ve hayran olur. 
 

Ŧavāf  etmek dilerseñ gel maǾārif remzini añla 
Muĥammed Muśŧafā Ĥaķķı 
Ħarāb-ābād dil-i dürrler göñülde kaǾbe-i Ǿulyā 
Ĥaķįķat böyledir ey cān 
 

Erişmek istersen gel bilgilerin işaretlerini anla, 
Muhammet Mustafa hakkı. 
Harap olmuş inci gönüller, gönülde yüce kabe; ey 
can! gerçek böyledir. 
 

Elif  lāmın rumūzun gūş eden Ǿālemde ey cānım 
Bulupdur vaśl-ı dįdārı 
Gezip bu mülk-i şehri buldular gencįne-i aĥfā 
Temāşā ĥadd-i bį-pāyān 
 

Elif lāmın işaretlerini dünyada duyan, ey canım! yüce 
(Allaha) kavuşma bulur. 
Bu şehrin mülklerini gezerek gizli hazineyi buldular, 
seyretmek sonsuz sınırsız. 
 

Zemįn-i āsımān esrārın Ecrį söyledi dilden 
Ki yaǾni ĥayme-i tenden 
Baña gösterdi luŧfuñdan bugün ol vech-i müsteŝnā 
Göründi menzįl-i cānān 

Gök ve yerin sırrını Ecrį gönülden söyledi, ki yani ten 
örtüsünden. 
Bugün o eşsiz yüzlü bana ihsan etti, sevgilinin durağı 
göründü. 
 

 
15 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Merĥabā ey dilber ey ehlen ve sehlen merĥabā 
Merĥabā olsun saña ehlen ve sehlen merĥabā 
 

Ey sevgili Ey! Merhaba! Hoş geldiniz merhaba! Sana 
merhaba olsun, hoş geldiniz merhaba! 
 

Sen şehiñ ĥüsnünü görünce zülfüne oldum girift 
ǾAşķa dāǿim mübtelā ehlen ve sehlen merĥabā 
 

Sen şahın güzelliğini görünce zülfüne bağlandım, 
daima aşkına vurgun, hoş geldiniz merhaba! 
 

6b 

 
Bir ķādem rencįde ķıldıñ dįdeler rūşen şehā 
Feyž-i Ĥaķķ’ıñ cā-be-cā ehlen ve sehlen merĥabā 
 

Ey şah! Bir adım incindin gözler aydın, yerden yere 
Hakkın bereketi, hoş geldiniz merhaba! 
 

Ĥāne-i dil pür-żiyā oldu feraĥyāb Ecriyā 
Geldi çün ol meh-liķā ehlen ve sehlen merĥabā 
 

Ey Ecrį! Gönül evi ışıklarla açıldı, çünkü o ay yüzlü 
geldi,  hoş geldiniz merhaba! 
 

 
 
 

                                                
"س 15  “ ile yazılan bu sözcük metinde ص"  “ ile yazılmıştır. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
Ey cemāl-i pertev-i ħūrşįd-i ħāver merĥabā 
Ey cemāl-i şuǾle-i māh-ı münevver merĥabā 
Bāb-ı ĥüsnüñ enver-i peyker-nįşįn olmuşdurur16 
Külle-pūş  altında pinhān müşg-i Ǿanber 
merĥabā 
 

Ey doğunun güneşinin ışıldayan yüzü, ey aydınlık ayın 
parlak yüzü merhaba! 
Güzelliğinin kapısı yüzünün aydınlığı altındadır, 
kāküllerinin altında anber kokusu gizlidir, merhaba! 
 

Ķāmetiñ vaśfında lām oldı meyān-ı yasemen 
Ķılca ķıldı çıķmaġa tā kim bedenden cān [u] ten 
Śubĥ olunca çāk-ı yek būy eder bāġda çemen 
Ey śıyān-ı rişte-i cān-ı śanavber merĥabā 
 

Boyunu anarken yaseminin beli lam oldu, can ve ten 
bedenden çıkmaya kıl gibi çabaladı. 
Sabah olunca bağda çimen bir parça koku yayar, ey 
sevgilinin hoş kokulu can bağının koruyucusu 
merhaba! 
 

Tįr-i müjgānıñ ile ol yāy-ı ebrūlar için 
Gerden-i billürveş  ol cism-i bį-mūlar için 
Kākül-i ħūş-būlarıñla ĥāl-i Hindūlar için 
Tā ceş iķlįmine Ǿazm etdi çāker merĥabā 
 

Kirpiğinin okları ile o kaşlarının yayı için, billur gibi 
boyunlar o tüysüz cisim için. 
Hoş kokulu kāküllerin ile Hindli benlerin için, çaker tā 
mavi boncuk iklimine (erişmeye) çalıştı. 
 

Muśĥaf-ı ĥüsnüñ olupdur āyet-i nūr-ı Ǿažįm 
Güfte-i Ecrį ser-ā-ser mesned-i dürr-i yetįm 
Şānına gelmiş taĥallüś müstaķįm ĥalķ-ı ĥalįm 
Ol sebebden āşinā oldu bu kemter merĥabā 
 
 

Güzelliğinin kitabı yüce nur ayetidir, Ecrį’nin sözleri 
baştanbaşa peygamber kaynaklıdır. 
Yumuşak huylu halkın doğru yolu bulmasıyla şanına 
kurtuluş gelmiştir, o sebeple bu kul tanındı, merhaba!  
 

 
 

17 
 

Ĥarfü’l-Bā 
 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 
 

Dilber dile dil dilber-i raǾnāya münāsib 
Bülbül güle gül bülbül-i şeydāya münāsib 
 

Sevgili gönle, gönül hoş sevgiliye yaraşır; bülbül güle, 
gül deli bülbüle yaraşır. 
 

Ol kākül-i cānāne ki ħūş-bū ile memlū 
Ol müşg-i ĥüsn Ǿanbersārāya münāsib 
 

Hoş koku ile dolu sevgilinin o kākülü o anber saçan 
güzel miske yaraşır. 
 

Bu Mıśr-ı dile Yūsuf-ı pür muǾciz-i Ǿaşķım 
Źevķ eylemeğe ķaśr-ı Züleyĥā’ya münāsib 
 

Aşkımın mucizelerle dolu Yūsuf’u bu gönül ülkesinde 
Zeliha’nın sarayında eğlenmeye yaraşır. 
 

Hep ehl-i baśįret dediler şūħ-ı levendim 
Ķaddin seniñ ol serv-i semensāya münāsib 
 

Edalı askerim, iman ehli hep senin boyunu hoş kokan 
serviye yaraşır dediler. 
 

Dil murġu viśāl olmaķ için bāġıda Ecrį 
Gonce dile dil ġonce-i ĥamrāya münāsib 
 

Gönül kuşu yüce bahçede kavuşmak için, gonca gönle; 
gönül kıpkırmızı goncaya yaraşır. 
 

 
 
                                                
16 Kafiye örgüsüne aykırılık teşkil etmektedir. 
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7a 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
Burc-ı ħāverden doġupdur bir şeh-i Ǿālį-cenāb 
Heft iķlįmi żiyā ķıldı miŝāl-i āfitāb 
 

Doğunun tepelerinden bir ulu şah doğmuştur, yedi 
iklimi güneş gibi aydınlattı.  
 

Pertev-endaz-ı ĥaķįķatdir cemāl-i dil-rubā 
Rūşen eyler žulmet-i ķalbi şuǾā-i māh-i tāb 

Sevgilinin yüzü gerçeğin ışık saçmasıdır, ay ışığının 
parıltıları, kalbin karanlığını aydınlatır.  
 

Māĥaśal maķsūda erdi śāķi-i zerrįn-ķadeĥ 
Bād-bān açdı yine bezm içre geşte-i şarāb 

Altından kadehin sunucusu amacının gerçekleşmesine 
erişti, meclis içinde dönen şarap yelken açtı. 
 

Ne felek bir tāz fulād etdi ĥakįķatdir viśāl 
Çetr-i eyvān-ı muĥabbet ķubbe-i zerrįn ķıbāb 
 

Ne talih, bir koşan çelik yarattı, kavuşmak gerçektir; 
muhabbet köşkünün gölgesi altından kubbelerin 
kubbesidir.  
 

Ķahramānį yazdım Ǿayyār-ı muzgerden keşān 
Başa mı çıķar bizimle olsa da Efrāsiyāb 
 

Eza çektirenin hilelerini kahraman olarak yazdım, 
Efrasiyap bile olsa bizimle başa çıkamaz. 
 

Ecrį’yim kenz-i ĥaķįķatden oķurum bir kitāb 
Olmuşam ĥāfıž Beyānį kāmbįn kāmyāb 
 

Ecrį’yim gerçeklerin hazinesinden bir kitap okurum, 
amacına ulaştıran, amacına ulaşmış Hafız Beyani 
olmuşum. 
 

 
 

19 
 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 
Nice ādem eder dil murġ-ı cānā āşiyān ġāǿib 
Bu bāġ-ı bį-vefā dünyāda oldu gülistān gāǿib 
 

Ey sevgilinin gönül kuşu! Nice insan yuvasını yitirir, 
bu vefasız bahçe (olan) dünyada gül bahçesi kayboldu 
(bilinemedi). 
 

Ħayāl-i dil-rubā āyįne-i ĥüsnüñde seyr etdim 
Olupdur cism-i nāçizimde ol ruĥ-ı revān ġāǿib 
 

Sevgilinin hayalini, güzelliğinin aynasında izledim; o 
hareketli ruh, kıymetsiz bedenimde kaybolmuştur. 
 

Göñül bir şemǾ-i ruħsār-ı dilārā gördü cān atdı 
Cemāl-i yāre pervāne dilim ķılmaķda cān ġāǿib 
 

Gönül, gönlü süsleyen yanağın aydınlığını gördü, 
sevgilinin yüzüne heves etti;  gönlüm kelebek (gibi) 
canını kaybetmektedir. 
 

Bu deryā-yı felāketden erilmez ĥāsılı vaśla  
Ümįd-i geşte-i śad-pāre oldu bādbān ġāǿib 

Bu felaket denizinden kavuşma amacına ulaşılmaz, yüz 
parça (halinde) ümitle dolaşan yelken kayboldu. 
 

 
Nice cūyān 17olur eşk-i muĥabbet göz bulaġından 
Bu çarħ-ı āsiyābį devreder mi nāverān ġāǿib 
 

 
Muhabbet gözyaşı göz ırmağında neyi arar, bu 
degirmen misali felek, imkānı var mı değişmesi 
bilinmez. 
 

Dilim sarāħi sarāħ olmaz oldı ħayli müttedįr 
O tįr-endāz ile ķaşı kemān u bį āmān ġāǿib 
 

Arınmış gönlüm çok zamandır temiz değil, o ok atan, 
kaşı keman ve amansız (sevgili) yok. 
 

Gülsitān-ı cihānı śorma ey dil nažm-ı Ecrįǿden 
Hezār ü nāle vü efġān edecek bülbülān ġāǿib 
 

Ey gönül! Cihanın gül bahçelerini Ecrį’nin şiirinden 
sorma, çokça inleme ve feryat edecek bülbüller 
kaybolmuştur.  
 

                                                
17 Metinde “çūyān” şeklindedir. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Ey meh-i envār-ı ĥüsnüñ şuǾledārı āfitāb 
Pertev-i ħūrşįd-i Ǿālemdir cemāliñ māh-i tāb 
 

Ey güzelliğin parlayan ayının meşalecisi güneş, ay 
ışığı! Yüzün dünyanın güneş ışığıdır. 
 

7b 

 
 

Gör bu nažmımdan ķaçar sāmį Nerįmān-ı zamān 
Ŧarħ-ı sarāylar cihādımdan şehā Efrāsiyab 

Zamanın kahraman yüceleri gör (ki) bu şiirimden 
kaçar, Ey şah! Efrasiyap cihadımdan sarayını bırakır. 
 

Āteş-i aşķım şerįri yandırır seyyāreyi 
Lāciverdi rengi baġlar dūd-ı āhımdan seħāb 
 

Aşk ateşimin kıvılcımları yıldızları yakar, ahımın 
dumanından göğü bulutlar sarar. 
 

Nāverān-ı çeşm-i ħūnrįzimle devr eyler felek 
Asiyābāsā döner śubĥ [u] mesā ol ne ķıbāb 
 

Felek, kanayan gözümün döngüsüyle döner, sabah 
akşam değirmen gibi o kubbeler döner. 
 

ǾĀşıķım Ǿāşık ki Ecrį vech-i pāk-i dilberiñ 
ŦalǾat-ı mihr-i hidāyetdir baña Ǿālį-cenāb 
 

Aşıkım, āşık çünkü Ecrį, gönül alanın temiz yüzü bana 
yüce doğruluk yolunun aydınlık yüzüdür. 
 

 
21 

 
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü feǾūlün 

 
Eyler dil [ü] cān vuślaŧ dįdārını maŧlūb 
Görmedi gözüm sen gibi bir ĥüsn ile merġūb 

Gönül ve ruh kavuşma yüzünü ister, senin gibi bir 
güzellikle övülmüşü yüzüm görmedi. 
 

Bu ħādi-i bādādide Leyl-i ħırāmım 
Çoķ Ķaysı ser-i zülfüñ ucunda ola maślūb 
 

Bu adaletle dolu hidayet yolunda edalı Leyla’m! Çok 
Kays, zülfünün başucunda asılı olur. 
 

Dįdārını Ǿarż eyledi kim aśl-ı vaŧandır 
Ol cāh-ı zeneħdānıñ olur bendene menśūb 
 

Yüzünü gerçek vatan olarak tanıttı, o çene çukurun 
kölene ilişkin olur.  
 

Bu ŧarza ġazel-baħş sezā źātıña Ecrį  
Ķayd ede maǾārif anı dįvānıma mektūb 
 

Ecrį! Bu tarza gazel bağışlamak kişiliğine uygundur, 
bilginler onu divanıma yazarak kaydetsinler. 
 

 
22 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Ŧaķıldı boynuma ol zülf-i dilberden yaña ķullāb 
Geceler Ǿaynıma gelmezdi cānā cā-be-cā ser-ħāb 
 

O sevgilinin zülfünden tarafa boynuma çengel 
takıldı, ey can! Geceler yer yer gözüme uyku 
gelmezdi. 
 

Dü-çeşm-i ħūnfeşān eyledi müstaġrıķ Ǿāġyārı 
Boġuldu lücce-i Ǿaşķ içinde ey dil leşker-i murġāb 

Kan saçan iki gözü rakibi batırdı, ey gönül! Su 
kuşlarının askerleri aşkın engin suları içinde 
boğuldu. 
 

Görünce ĥüsn-i pāk-i dil-rubāyı lerzenāk oldum 
Anı yād etmeğe titrer göñül emŝāle-i sįĥāb 
 
 

Sevgilinin temiz güzelliğini görünce titredim, gönül 
onu anmaya misk gerdanlığı gibi titrer. 
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Bu meydān-ı feśāĥātde belāġat baħş edip Ecrį 
Śafā kesb eylesin meclisde dāǿim mecmaǾ-ı ahbāb 
 
 

Ecrį! Bu söz söyleme meydanında konuşmanın 
uygunluğunu bağışlayarak, mecliste her zaman 
dostlarının hepsinden gönül şenliği aldın. 
 

 
23 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Vech-i pākimde ĥaŧ-ı min Ǿındehü ümmü’l-kitāb 
Kim śıfat-ı ādemįdir bu kitāb-ı müsteŧāb 
 

Bütün kitaplardaki yazı temiz yüzümdedir, çünkü bu 
güzel kitap insanoğlunun yüzüdür. 
 

8a 

 
Ārıżım ĥarfinde çār erkāñı idrāk eyledim  
Ķurb-ı ebrār-ı hüviyyetden bulunca feyżyāb  
 

Kim olduğuma en doğruca yaklaşıp bereket bulunca, 
yanağımın yazısında dört esası algıladım. 
 

Tā ķamer devrinde aħz etdim sevād-ı Ǿužmā 
ŞuǾle-i ħūrşįd ile yek-cism olunca māh-i tāb 
 

Ta ay döneminde ay ışığı ile güneşin ışıkları bir beden 
olunca, büyük karanlık, yemin ettim. 

Ħalķa-i tevĥįd-i ezkār eyleyen abdāl-ı Ǿaşķ 
Bi-müsemmā eylemez esmā-i zülfüñ pįç [ü] tāb 

Allah’ın birliğinin devamlılığını anan aşk erenleri, 
zülfünün dağınık isimlerini adlandırmaz. 
 
 

Süyūd-ı sırr-ı mükemmel ey cemāliñ ĥaŧŧına 
Āyet-i sebǾal-meŝānį ŝābit oldı kāmyāb 
 

Ey yüzünün çizgisine sonsuz sırlar işlemiş, yedi kez 
tekrar eden ayet (Fatiha suresi) maksadına ulaştı.  
 

Pest heşt-noķta-i esrārı buldu bir elif 
Ey ķıyāmet ķāmetiñ ŧūbā-i istiġnā meǾāb 
 

Yeter! Sekiz noktanın sırrını bir elif buldu; ey yüce 
boyun! Baş çeken tuba ağacının sığınağıdır. 
 

Ĥaŧŧ-ı ĥüsnüñ ĥaŧŧ-ı çeşmiñ ĥaŧŧ-ı zülfüñ Ecriyā 
İki ķaşıñ ķabe ķavseyn18 üzre gösterdi Ĥaŧŧāb   
 

Ey Ecrį! Güzelliğinin, gözünün ve saçlarının işlemesi, 
Hattab, iki kaşını, iki yay aralığından daha az kaldı. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ”.İki yay aralığı kadar yahut daha az (kaldı)“ (Fekāne  ķābe ķavseyn ev ednā)فكان قاب قوسین او ادنا  18
(23)  Yılmaz a.g.e. 
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24 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
Kenz-i feyżū’llāh olan ġamdan selāmet buldu hep 
Ķurb-ı esrār-ı ilāhįden hidāyet buldu hep 
MenbaǾ-ı eşyāyla Ǿavn-ı Ǿināyet buldu hep 
ǾĀşıķ-ı śādıķ olan mevzūn tabįǾat buldu hep 
Mā-taķaddüm ber ü seri muĥabbet buldu hep 
 

Allah’ın feyzinin hazinesi olan hep kederden kurtuldu, 
İlahi sırlara yaklaşan hep doğruluk yolunu buldu. 
Eşyanın kaynağı ile hep yardım buldu, doğru āşık olan 
hep tutarlı huy buldu. 
Öne geçerek baş tarafta hep sohbet buldu. 
 

Ehl-i Ǿirfān içre Ǿārifler żelālet istemez 
Ĥālet-i vecd-i hüviyyetden şikāyet istemez 
Aldanıp Ǿunvān-ı fānįye nedāmet istemez 
Eyleyenler terk-i serşārı şeŧāret istemez 
Śuretā ġamgįn olan genc-i vilāyet istemez 
 

İrfan sahipleri içinde bilginler alçaklık istemez, 
kimliğinin istekli hālinden yakınma istemez. 
Geçici unvanlara aldanarak pişmanlık istemez, çok 
konuşmayı terk edenler hafiflik istemez. 
Ey görünen! Kederli olan ülkenin hazinelerini istemez. 
 

Kendüyi eyler taǾaķķul ŧıfl-ı cānıñ dilberi 
Ĥüsn ile tābān olan oldur cihānıñ enveri 
Ehl-i tevĥįdān içinde biz ol ancak kemteri 
 Sālik-i sālār-ı Ǿazm ehl olanlar ekŝeri 
Cezbe-i Ǿaşķ-ı ĥaķāyıķla ĥaķįķat buldu hep 

Canın sevgili çocuğu, kendini akıllandırır, güzellikle 
aydınlanır, cihanın ışığı odur. 
Birliğe inananlar içinde çoğunlukla çabalayan ululuk 
yolcuları(dır), biz ancak en aciziyiz. 
Gerçeklerin aşkına dalmışlıkla hep gerçeği buldu. 

8b 

 

Geşte-i Nūĥ’a süvār olduñ ise ey Ǿārifūn 
Ĥāśıl-ı yāri necātı Ǿākıbet bulduñ füzūn 
Bād-bān-ı himmetiñ Ǿālemde vāriken bugün 
Fürķat ebħārında ġarġāb olmasın Ecrį fünūn 
Ol reǿįs-i pįr-i ĥikmetle selāmet buldu hep 
 

Ey ārifler! Nuh’un gemisine ulaştın ise sevgiliden 
ortaya çıkacak kurtuluşu sonunda çokça buldunuz. 
Dünyada yardımının yelkeni bugün varken Ecrį, ayrılık 
denizlerinde fenler batmasın. 
O hikmet ulusu önder ile hep kurtuluş buldu. 

 
25 

 
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 

 
Çekdiğim śubĥ [u] mesā endūh-ı fürķat mı Ǿaceb 
Ķıldıġım zār-ı fezā-genc-i felāket mi  Ǿaceb 
 

Sabah akşam çektiğim acaba ayrılık acısı mı? Çokça 
inlediğim acaba felaket hazinesi mi? 
 

Sįnemi śad-çāk ġamzeñ mi eder ĥikmet nedir 
Her şikāfından çıķan mihr-i muĥabbet mi Ǿaceb 
 

Göğsümü yüz parça yan bakışın mıdır eden, sebep 
nedir? Acaba her yırtığından çıkan muhabbet güneşi 
midir? 
 

Zeng-i mirǾāt-ı dile böyle küsūħā pür-ġubār 
Ħāk-i pāyıñ mı şehā ķahr-ı küdūret mi Ǿaceb 
 

Gönül aynasının pası böyle çokça tozlanmış, ey şah! 
Acaba ayağının toprağı mı, kederlerin kahrı mı? 
 

LaǾl-i gül-gūnuñ naśįb olmaz mı ey śāķį baña 
Ķaŧre-i ab-ı ĥayātıñ feyż-i ķısmet mi Ǿaceb 
 

Ey saki! Gül renkli yanağın bana kısmet olmaz mı, 
acaba ebedilik veren suyunun damlası kısmet 
bolluğundan mı (erişir)? 
 

Genc-i āşūb ki belā mı bilmezem Ecrį meğer 
Muĥtemel cūd-ı dilārā yoķsa ĥikmet mi Ǿaceb 

Ecrį, öyle ki karmaşa hazinesi bela mı bilmiyorum; 
galiba, sevgilinin cömertliği ya da acaba hikmet mi? 
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26 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾiün 
 

Ġamzeñ inśāf eylemez hįç çeşm-i pür-ħūnum görüp 
Merĥamet ķılmaz o şāh ĥāl-i perįşānım görüp 
 
 

Yan bakışın kan dolu gözlerimi görerek hiç insaf 
etmez; o şah dağılmış durumumu görerek 
merhamet etmez. 
 

Ķara giydi zülf-i pür-çiniñ gibi ey dil-rubā 
Cümle mevcūdāt-ı Ǿālem ķalb-i maħzūnum görüp 
 

Ey sevgili! Dünyada var olan her şey kederli 
kalbimi görerek, kıvrımlarla dolu saçın gibi kara 
giydi. 
 

Kākülüñ sevdāsına vādileri düşdü hemān 
Şimdi ey Leylā-ħırām raĥm eyle Mecnūnum görüp 
 

Kākülünün sevdasına hemen vadilere düştü, ey 
edalı Leyla! Mecnun’umu görerek şimdi acı. 
 

Ŧīġ-ı ħūnħār-ı dilārādan ķaçar mı Ecriyā 
ǾĀşıķ olur görse dilberi de memnūnum görüp 
 

Ey Ecrį! Sevgilinin kan içici kılıcından kaçar mı? 
Sevgili de memnunluğumu görse āşık olur. 
 

 
27 

 
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 

 
Olmayınca tā ezel bir şaĥś-ı taŧhįr-i ķulūb 
Ĥüsn-i dil-dāre muĥaķķaķ olamaz aśla ķurūb 
 

Tā ezelden kalpleri temizleyen bir kişi olmayınca, 
şüphesiz sevgilinin güzelliği asla yakın olmaz. 
 

ŦalǾat-ı yāre teveccüh eyledim göñülde gör 
Eyledi nūr-ı tecellį śubĥa dek şāh-ı ġurūb 
 

Sevgilinin yüzüne yöneldim, gönülde gör; sabaha dek 
gaybın şahı ortaya çıkmanın aydınlığını yaydı. 

9a 
 
Enver-i şems-i nübüvvet pādişāh-ı Ǿālemįn 
Zer gibi tā źem ola ol dilberā ile cülūb 

Ālemlerin padişahı peygamberlik güneşinin ışığı, o 
sevgili ile bir olarak altın gibi artsın. 
 

Kimyā-yı himmetin bul mürşid-i kāmilleriñ  
Taĥtagāh-ı ĥükm için böyle hemān oldı füśūb 
 

Kusursuz insanlara yol gösterici olan yardım 
kaynağını bul, taht için hemen böyle çekişme oldu. 
 

Mest-i ser-gerdānı Ǿaşķ olmuş bugün Ecrį meğer 
LaǾl-i dilberden bir iki bādeyi ķılmış şürūb 

Ecrį! Dönen başının kendinden geçmişliği meğer 
bügün aşk olmuş, sevgilinin dudağında bir iki şarabı 
içmiş. 
 

 
28 

 
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 

  
Ŧıfl-ı ħallāķ-ı cihāndır baña tenvįr-i ķulūb 
Beyt-i maǾmūr-ı melāǿik oldu taśvįr-i ķulūb 
 

Kalplerin aydınlığı bana cihanın yaratıcısının 
çocuğudur, kalplerin resmi meleklerin şen evi oldu. 
 

Noķŧa-i źāt-ı sevādı Ǿažam oldu āşikar 
Çār-ı rükn-i kaǾbe-i esrār-ı tezkįr-i ķulūb 

Sahip olduğu büyük kara nokta kalplerin zikrettiği 
esrar kabenin dört bir yanı açığa çıktı. 
 

Śāf ķıl āyįne-i źātıñ küdūretden yine 
Tā saña yüz göstere ķalbiñde taŧhįr-i ķulūb 

Yine kederlerden kişilik aynanı temizle ki sana 
kalbinde kalplerin temizliği yüz göstertsin. 
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CāmiǾ-i ĥüsnüñde vāǾiž eylenir bį-hūde hep 
Zāhid-i sālūs bilmez Ǿilm-i tefsįr-i ķulūb 

Vaiz, güzelliğinin camiinde her zaman boşa zaman 
geçirir, kalplerin yorumlanması ilmini ikiyüzlü kaba 
sofu bilmez. 
 

Nažm-ı dil-suzūn bugün kişver-be-kişver Ecriyā 
Cezbe-i Ǿaşķ ile kıldı şimdi tesħįr-i ķulūb 

Ey Ecrį! Gönül tutuşturan şiirin bugün ülkeden ülkeye 
aşk cezbesi ile şimdi kalplere tesir  

 
29 

 
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 

 
Bād-bān açdı yine zevraķ-ı śaĥbā-i meǾāb 
ǾÖmrünü verdi havāya ne Ǿaceb anda ĥıbāb 
Gǖyiyā doldu sürāħį dehen açıp bį-nāb 
Geceler girmez olup çeşmime teşvįş ile ħāb 
Nįm-i şeb [ü] rūzu dilimden ķılıben meyli şarāb 
 

Sığınılan meclisin kayığı yine yelken açtı, ömrünü boşa 
geçirdi, onda sevgi ne arar. 
Sanki sürahi ağzını açarak kirlilikle doldu, gözüme 
karışıklıktan gece uyku girmez olur. 
Gündüz ve gece yarısı şaraba yönelmeyi gönlümden 
geçirerek. 
 

Aldı eŧrāfımı endūh-ı belā-i pür-ġam 
Edeyazdı dil-i nālānımı śaĥra-i Ǿadem 
Cem-i Cemşįd ile hempā olıben etmeğe dem 
Der-i meyħāneye geldim ki ķılam defǾ-i elem 
Gördüm anda oturur encümen-ārā aĥbāb  
 

Gam dolu belānın endişesi etrafımı, yokluk çölü 
inleyen gönlümü sardı. 
Sultan Cemşid ile arkadaş olup çekmeye meyhane 
kapısına geldim ki kederi kovayım. 
Yıldızlar arasında dostların oturduğunu gördüm. 
 

9b 
 
Bezm-i ārāyişi rūşen edip erbāb-ı ŧarab 
Şeb-i yeldāya düşürdü bezm-i meh-tab-ı ŧarab  
Eşk-i gül-gūn mu ol sāķi-i ħūbāb-ı ŧarab 
Mey-i cāmı anda müheyyā olup esbāb-ı ŧarab 
Muŧrıbā çeng-i def sāz ile ķānūn rebāb 
 

Eğlence ehli, süslenmiş meclisi aydınlatarak 
eğlencenin ay ışığı meclisini uzun geceye kavuşturdu. 
Orda eğlencenin sebebi olarak hazırlanan kadehin 
şarabı o eğlencenin sevgili içki sunan güzeli(nin) gül 
renkli gözyaşları mı? 
Ey çalgıcı! Çeng, def, saz ile kanun, rebap  
 

Naġamāt eyledi dil bülbülü şehnāz etdim 
Gül-i ħūş-bū-yı çemen seyrine serpāz etdim 
Hele bu maŧlaǾı aĥbāba dilā nāz etdim 
ǾAşķ edip anlara çün ķapıdan āvāz etdim 
Bize luŧfile ķılıñ ķapıyı pār ey aśĥāb 
 

Gönül bülbülü, şakıdı güzelce söyledim, çimenin hoş 
kokan gülünü izlemeye cesurca (atıldım). 
Ey gönül! Hele bu matla beytini dostlara niyaz ettim, 
aşka gelerek onlara çünkü kapıdan yüksek sesle 
okudum. 
Ey sahip olanlar! Bize lutfederek kapıyı aydınlık kılın. 
 

Küfr-i zülfünde bizi eyledi bend ol tersā 
Eyleyip mürdeler iĥyā ĥaźret-i ǾĮsā-vālā 
Śūret-i lā-tehe sücūd eyler imiş müsteŝna 
İstimāǾ etdim anı bir put-ı pākįze liķā 
Geldi güftāre durup ħışmile etdi cevāb 

Zülfünün küfründe bizi o put bağladı, Hazret-i yüce 
İsa, ölüleri diriltti. 
Mertebe biçilemeyenin suretine seçkin olan secdeler 
edermiş, bir temiz yüzlü put, onu işittim. 
Geldi, konuşmaya başlayarak hışım ile cevap verdi. 
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Olayım derd-i göñül vaślına anıñ nāǿil 
Olıben Ǿaşķ ile deryūze meŝā ĥāśıl 
Dįdeyim ey mūpeçe vaślıñ dilerim ben sāǿil 
Durma bu ķapıda var git yoluna ey ġāfil 
Bu degil midir ki tā her gelene açıla bāb 

Gönül derdi, onun kavuşmasına aşk ile dilenci gibi 
elde ederek erişeyim. 
Ey meyhaneci çırağı! Ben dilenci gözcüyüm, 
kavuşmanı dilerim; ey gafil! Durma bu kapıda yoluna 
var git. 
Bu değil midir ki ta her gelene kapı açıla kapı 
 

Ķıble-i śavm [u] salāt ola mı lerzānelere 19 
CāmiǾ-i feyž-i müyesser değil efsānelere 
Ola gör ehl-i tavāźźuǾ nice Ǿirfānelere 
Vü ne śavmaķdır yaz ola bį-gānelere 
Vü ne mescįddür ol mesken-i minber [ü] miĥrāb 
 

Oruç ve namazın yolu acizlere mi olur? Efsanelere 
bereket camii nasip olmaz.  
Abdest ehli nasıl bilginlere yaraşır ola gör ve ne 
savmaktır, ehil olmayanlara yaz olur. 
Ve o minber ve mihrabın meskeni ne mescittir. 
 

Vāiźā zerķ [u] riyā eyleme bį-hūde nefes 
Rind-i meyħōr-ı süħen diñlemez aġaz-ı çarsū 
10a 

Kim alır ġūşuna ol ŧūl-ı dırāzı sūź kes 
Bu mekān pįr-i muġāndır buna girmez herkes 
Bunda düşmüş niceler bį-ser [ü] pā mest-i ĥarāb
  
 

Ey Vaiz! İkiyüzlülük ve hileyi boş yere anlatma, şarap 
içen ve söz söylemesini bilen rintler, çarşı ağzı 
dinlemez. 
Çünkü o uzun geceyi duyar, sözü bitir; bu yer 
meyhanecinindir, buna herkes gir(e)mez. 
Burada baştan ayağa harap ve kendinden geçmiş 
niceleri düşmüştür. 
 

Düzer inci gibi nā-yāb-ı süħen Ecrį-i çāker 
Olalı ķurb-ı İleyhįye şehā ħākister 
Eğer isterse uluhiǿyyet-i menzil-i berāt 
Bunda sākin olan elbetde gerek terk ede ser  
 

Ey şah! Köle Ecri, İlahi’ye yakınlıkta toprak gibi olalı, 
eşsiz sözleri inci gibi dizer. 
Şayet kurtuluş durağında yücelik isterse, burada 
oturan, elbette başından geçmelidir. 
 

 
 

30 
 

Ĥarf Böyle Emr Eylemiş Üstād-ı Süħen Mįr-i Ŝe-Bābu’t-Te 
 

MefāǾilün MefāǾilün MefāǾilün MefāǾilün 
 

Dilā Ǿirfān olan nažmında kendin eyleye ıŝbāt20 
Özün ķurtarsın el-āhir belādan ķalmasın heyhāt 
 

Ey dil! Bilgin olan kendisini şiirinde göstersin, 
sonunda belādan kendini kurtarsın, eyvahta 
kalmasın. 
 

Nedir bu salŧanat21-efzā fenā mülkünde ey Ǿāşıķ 
Beķābillāh erişir eyle anda Şevket-i Dārāt 
 

Ey āşık! Geçici dünyada bu saltanat kavgası nedir? 
Onda Şevket-i Dārāt ol, ebedilik (sana) ulaşır. 
 

Nedir ol sürħ-i laǾliñ kevŝerimiz mey ey sāķį22 
Bizi mest eyledi bir ķaŧre ol şehd-i nebāt enbāt
  

Ey saki! O dudağının kırmızısı nedir? Kevserimiz 
şarap(tır), o tatlı bitkinin bir damlası bizi 
kendimizden geçirdi.   
 

Nedir bu naķş-ı Ǿunvān-ı śūret-i püt-perest dilber23 
Güneşt-i ķalbiñ olmuş gūşe gūşe nāgehān bir-lāt 

Puta tapan sevgilinin suretindeki şanlı işleme nedir? 
Kalbinin aydınlığı ansızın köşe bucak putlaşmış. 

                                                
19 Metinde “lersane” olarak yazılmıştır. 
20 Metinde “س” ile yzılmıştır. 
21Metinde ile yazılmıştır" ص."   
22 Vezin kusurludur. 
23 Vezin kusurludur. 
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Cemālin Muśĥaf-ı kübrā rumūzı faħş-ı taŧĥįrden  
Yed-i ümmü’l-kitāb-ı vechiñ üzre mübni her āyāt 
 

Yüzün yüce kitap, işareti temizliğin yansıması; 
yüzünde tüm kitapların eli ve bütün ayetler inşa 
edilmiştir. 
 

Taśavvuf remzini iķŧāb-ı Ǿālemden meğer Ecrį 
Nice aħz eylemiş ķalbinde cüzz āyāt ü külliyāt 
 

Ecrį! Meğer tasavvufun işaretlerini, kāinatın 
yazdırıcısından kısım kısım, ayetlerini ve hepsini 
kalbine yerleştirmiş. 
 

 
31 

 
FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 

 
Yine ŧabǾımdan çıķar eşǾār-ı pāk-i muǾcemāt 
Ķalb-i maħzūnumda taħzįn oldu cümle mümkünāt 
 

Hadislerin temiz şiirleri yine aydınlığımdan çıkar, 
kederli kalbimde bütün olabilirlikler gizlenildi.  
 

Cām-ı laǾlin ķaŧre-i raħmet gelir ey sāķiyā 
Zinde eyler mürdeyi ol kāse-i āb-ı ĥayāt  
  

Ey saki! Dudağının kadehi rahmet damlası gibidir, o 
ebedilik veren suyun kāsesi ölüyü diriltir. 
 

Öyle bir feŧŧāĥ-ı Ǿaşķ-ı raĥmet-i sırru’llāh 
Açılır ebvāb-ı faśl-ı nažmıma her müşkilāt 
 

Öyle bir Allah’ın sırrı (ve) rahmetinin aşk eriştiricisi 
(ki), şiirimin çeşitli bölümlerinde her sıkıntı çözülür.  
 

Zevraķ-ı ümmįd śaldım ĥāśıl-ı maķsūda ben 
Şimdi ŧūfān-ı belādan ĥamd ola buldum necāt 

Amaçlananın ortaya çıkması (için) ümit kayığını 
saldım, şimdi çok şükür belā selinden kurtuluş 
buldum. 
 

10b 

 
Kenz-i eşyā-yı ĥaķāyıķ cism-i maǾmūrumdadır 
Ecriyā her vechile śābit-ķademdir pür-ŝebāt 
 

Gerçeklerin eşyasının hazinesi, şenlikli 
bedenimdedir, ey Ecrį! Her yönüyle çabalamak 
doğru adımdır. 

 
 

32 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Gülsitān-ı behcetārā ġonce-i raǾnā gözet 
Naġme-i gül-rū bihişt-i bülbül-i şeydā gözet 

Güzelliklerle süslü gül bahçesi içerisinde güzelliğin 
goncasını gözle, cennetin gül yanaklı nağmecisi, deli 
bülbülü gözle. 
 

Sāyedār olmış meğer havāś-ı ħame Ǿāleme 
Var ķıyāmet ķāmetiñ şerħinde bir ŧūbā gözet 
 

Dünyaya seçkin kalem meğer gölgelik olmuş, ulu 
boyunun açıklamasında bir tuba ağacı gözle. 
 

Zülf-i zencįrinde ķayd [ü]bend olursan ġam yeme 
Saña yüz vermez mi bir gün vech-i müsteŝnā gözet 
 

Zülfünün zincirinde bağlı olursan gam yeme, o 
sevgiliyi gözle, bir gün sana yüz vermez mi? 

Fażl-ı esrār-ı Ħüdā eyler ķulu ķalbinde gör 
Meskenet deyrįnesinde menzil-i bālā gözet 
 

Allah’ın gizli ilmi kulun kalbine işler, insanlık 
āleminin yaşam durağında yüce menzili gözle. 
 

Tā geceler śubĥ olunca bülbülüñ iñlencesi 
Verd-i raǾnā ĥasretinden āh-ı vāveylā gözet 
 

Tā geceler sabah oluncaya dek bülbülün inlemeleri, 
güzel gülün özlemiyle inleme ve yaygara gözle. 
 

Nefyi iŝbāt eyleyüp nefyi ile lāy Ecriyā 
Geç ikilik perdesinden lafža-i illā gözet 
 

Ey Ecrį! Yokluğu ispat ederek yokluk ile söyle, ikilik 
perdesinden geçerek ondan başka söz gözle. 
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FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 

 
Yine terk eylemişim mülk-i fenāyı ey dost 
Yoluna cānı fedā tāc [u] ķabāyı ey dost 
 

Ey dost! Geçiciliğin malını yine terk etmişim, ey dost! 
Taç ve kaftanı, canı terk etmişim. 
 

Ķaşlarıñ yāyını gör sįne-i aġyāra gözet 
Şöyle emvāc edegör tįr-i ķażāyı ey dost 
 

Kaşlarının yayını rakibin göğsüne gör, gözle; ey dost! 
Kaza oklarını şöyle dalgalandır. 
 

Görünür gerçi24 muǾayyen nitekim ĥarf’ül-elif 
Bulamaz ĥażret-i Loķmān bu devāyı ey dost 

Elif harfi gerçi belirli olarak görünür, fakat Ey dost! 
Yüce Lokmān bu çareyi bulamaz. 
 

Sįne-i śad-çākıma derdiñ ola dermān şāhım 
Değme cān farķ edemez noķŧa-i bāyı ey dost 
 

Şahım, yüz parça olmuş göğsüme derdin derman olsun, 
ey dost! Her rūh bā’nın noktasını fark edemez. 
 

Pāyına leşkeri ĥarbend edecek terk etdim 
Bu ġarįb Ecrį gibi vaśla sezāyı ey dost 
 

Ey dost! Askeri ayağına saldırınca, bu garip Ecrį gibi 
kavuşmanın yaraşırlığını terk ettim. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Źikr eylediğim Ǿaşķ ile cānāna muĥabbet 
Yoluna niŝār eylediğim cāna muĥabbet 
 

Andığım, aşkla sevgiliye sevgi, yoluna saçtığım, rūha 
sevgi(dir). 
 

11a 

 
 

LaǾl-i lebiñ Ǿarż eyledi dil ĥalķa-i Ǿaşķda 
Ergürdü şekǖr sāķi-i devrāna muĥabbet 
 

Gönül aşk halkasında yakut dudağını diledi, çok şükür, 
sevgi dönen içki sunan güzele eriştirdi. 
 

Dil murġu fiġān eyler iken ķıldı tebessüm 
Ben bendesine ġonce-i ħandāna muĥabbet 
 

Gönül kuşu inlerken sevginin gülümseyen goncası 
bana gülümsedi. 
 

Sāķį kerem et bādeyi kim rįz-i ķadem ķıl 
CemǾ oldı yine ħalķa-i meydānamuĥabbet 

Saki, bağışla, şarabı ayağımıza saç, sevgi,  meydanın 
halkasında yine toplandı. 
 

VāǾiž ne bilir ķuş dil[i] söylerdi Süleymān 
Ķāfdan Ķaf’a ĥükm eyledi Ǿirfāna muĥabbet 
 

Vaiz ne bilir (Hz.) Süleyman kuşdili söylerdi, Sevgi 
(ile) Kaf’tan Kaf’a bilginlere hükmeyledi. 
 

Cānāna fedā eylediğim kaǾbe yolunda 
Ecrį gibi var mı Ǿacep ķurbāna muĥabbet 
 

Kābe yolunda sevgiliye feda ettiğim, acaba kurban 
olmayı seven Ecrį gibisi var mı? 
 

 
 
 
 
 
 
                                                
رج “24  “ şeklinde yazılmış olan bu ibare anlam düşünülerek çevriyazıda gerçi olarak ve yine “  بلمز “ 
ibaresi de vezin ve anlam gereği bulmaz değil “bulamaz” olarak okunup çevriyazıda da öyle 
gösterilmiştir. 
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35 
 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 
 
Zülfüñ śanemā leyle-i esrār-ı muĥabbet 
Sevdā getirir başıma ol tār-ı muĥabbet 
 

Ey put(gibi sevgili)! Zülfün sevginin gizli gecesi, o 
sevgi sazı başıma sevda (karalık) getirir. 
 

Eksikliğini kim bilir ol ķaşı hilāliñ 
Kerem olsa da ol ġāmze-i ħūnħāre muĥabbet 
 

Sevgi, o kan içici yan bakışa bağışlayıcı olsa da; o kaşı 
yayın eksikliğini kim bilir. 
 

EmtāǾ-ı dili eyle mezāt sevķ-ı güzelde 
Ķızdı yine ĥengdeki bāzār-ı muĥabbet 
 

Güzellere iletmede gönlün mallarını arttır, yine 
kuvvetlerdeki sevgi pazarlığı kızıştı. 
 

Ĥaŧŧ-ı siyehi sünbül [ü] reyħāna muvāfıķ 
Bir Ǿıŧr-ı Ħoten ŧurre-i ŧarrār-ı muĥabbet 
 

Siyah çizgisi sünbül ve reyhana eşdeğer, bir Hoten 
kokusu (ki) sevginin büklüm büklüm olmuş saçları 
(gibi). 
 

Zülfüñ göreli ahd [ü] peyām eyledi Ecrį 
Bend olmaķ için tā ezel ey yār-ı muĥabbet 
 

Ey sevgili yār! Ecrį zülfünü gördüğü ezelden bu yana 
bağlanmak için yemin etti. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Ķoymadı bende şehā çarħ-ı sitemkār Ǿāfiyet 
Hįç taĥammül vermez oldu çeşm-i ħūnbār 
Ǿāfiyet 
 

Ey şah! Sitem eden felek bende esenlik bırakmadı, kan 
yüklü göz bende hiç katlanma gücü bırakmadı. 
 

Nükte-i remzimde var Ǿanber tenmā-yı Ǿārifūn 
Feyż bulur gūş eyleyen laǾl-i güher-bār Ǿāfiyet 
 

İşaretimin nüktesinde āriflerin anber kokulu teni 
vardır, cevher dolu esenlik dudağını duyan feyz alır. 
 

Ķaŧre-i laǾlinde mest eyler bizi śāķį elest 
Ergürür günden güne Ǿuşşāķ-ı ebrār Ǿāfiyet 
 

Ezel meclisinin içki sunan güzeli, dudağının 
damlasıyla kendinden geçirir, sadık āşıklar günden 
güne esenliğe erer. 
 

Kenz-i lāyefnāyı ižhār eyledi tekrār yine 
Cism-i Ǿācizimde Ecrį buldu esrār Ǿāfiyet 

Yok edilemez hazineyi tekrardan açığa çıkardı, Ecrį, 
aciz bedenimde esenlik gizemini buldu. 
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11b 

 
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Meclisde bugün nažm-ı güher-bār bula ĥikmet 
Ĥikmet bu durur dilde şehā şiǾr-i ĥaķįķat 
 

Mecliste bugün cevher dolu şiir hikmet bulsun, ey şah! 
Gönüldeki hikmet bu gerçek şiirdir. 
 

İžhār edeli naġmeleri bülbül-i şeydā 
Būstān-ı cemālinde verir güllere firķat 
 
 
 
 

Deli bülbül şarkıları ortaya çıkaralı; yüzünün gül 
bahçesinde güllere ayrılık verir. 
 

Aġyārı śaķın bezm-i muĥabbetden ıraġ it Sakın! Rakibi muhabbet meclisinden uzak tut. O gönül 
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Ol kūy-ı dilārāya varıp bulmaya fırśat25 alan sevgilinin yurduna varıp fırsat bulmasın. 
 

Erbāb-ı maǾārifde yerin var mıdır Ecrį 
Aç cān gözünü olmaya maġlūbe-i ġaflet 
 

Ecrį! Bilginlik ehlinde yerin var mıdır? Can gözünü aç 
gaflete yenilme. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Nedir bu etdiğin ey dil fiġān-ı nāle-i fürķat 
Meğer bülbül gibi bir ġonce-i raǾnāya mı ĥasret 
 

Ey gönül! Bu ettiğin ayrılık iniltilerinin feryadı nedir? 
Sanki bülbül gibi bir hoş gonca ya mı hasret(sin). 
 

Özün ķurtar bu alām-ı belādan ķalb-i ķuvvetle 
Helāk eyler vücūduñ bu diyārda ķahr ile ķaryet 
 

Kalp gücü ile bu belā āleminden kendini kurtar, bu 
diyarda vücudunu kahr ile mücadele dağıtır. 
 

Biziz ol mažhar-ı ķurb-ı Hüdāvend-i dil-i şeydā 
Vücūd-ı pākimiz oldu mülemmā pür uluhiǿyyet 

Deli gönülle Efendi’ye yakın olan biziz, temiz 
vücudumuz yüceliklerle dolarak parıldadı. 
 

Bu bezm-i dil-güşāda biz daħi Ǿāşıķlarız Ecrį 
Süħennūrlükde cānā meclis içre eyleriz ġayret 
 
 

Ecrį! Bu gönül açan mecliste biz de āşıklarız, ey can! 
Akıcı söz söylemede meclis içinde çaba sarf ederiz.  
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün / MefǾūlü FeǾūlün 

 
Eşyāda bizi ķudret-i Ĥaķķ eyleye ıślāĥ 
Ey nefs-i melāmet 
Ey nefs-i melāmet nice bir olmaya iflāĥ 
Ger ķopsa ķıyāmet 
 

Eşyada bizi Allah’ın kudreti ıslah eylesin, ey rezil 
nefis! 
Ey rezil nefis! Kıyamet bile kopsa iflah olmazsın. 
 

Ger ķopsa ķıyāmet göñül erzāl-i tabįǾat 
Bu dār-ı dehirde 
Bu dār-ı dehirde şeb [u] rūz Ǿāşıķ-ı seyyaĥ 
Bulmaz mı selāmet 
 

Bu aşağılık dünyada kıyamet bile kopsa gönlün huyları 
rezillikler. 
Bu aşağılık dünyada sabah akşam gezen āşık kurtuluş 
bulmaz mı?  
 

Bulmaz mı selāmet meded ey kenz-i ħafayā 
ǾUşşāķa belākeş 
ǾUşşāķa belākeş reh-i Ǿaşķında müserrāĥ 
Görmez mi şeŧāret 
 

Ey gizliliklerin hazinesi! Belā çeken āşıklara medet 
kurtuluş bulmaz mı? 
Belā çeken āşıklara terk edilmiş aşk yolunda, mutluluk 
görünmez mi? 
 

12a 

 
Görmez mi şeŧāret ser-i ġūyende dem-ā-dem 
Ey dilber-i raǾnā 
Ey dilber-i raǾnā göñül üftāde śeĥĥāĥ 
ǾAşķıñla ķanāǾat 
 

Ey güzel sevgili! Zamandan zamana başında 
söyleyenler sevinç görmez mi? 
Ey güzel sevgili! Aşkınla yetinen (gönül), çok düşkün. 
 

                                                
25 Metinde bu kelime  فرصن  "   “ şeklinde yazılmış olmasına rağmen beyitteki açık anlam ve vezindeki 
 kusursuzluğa istinaden bu kelime “ fırsat” olarak okundu. 
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ǾAşķıñla ķanāǾat ederiz śubĥ [u] mesā biz 
Ecrį gibi her dem 
Ecrį gibi her dem seni dil eyledi ser-şāh 
Ĥūbāna nihāyet 
 

Ecrį gibi her zaman sabah akşam aşkınla yetiniriz. 
Ey güzeller! Sonunda gönül seni Ecrį gibi her zaman 
şahların piri eylerdi. 
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Ĥarf’ül-Ŝā 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
ǾAşķ-ı feyż āŝārı ķıldı baña cānāndan mirāŝ 
Göñlüme nūr-ı żiyā mihr-i dıraħşāndan mirāŝ 
 

Aşkın bereketi bana eserleri sevgiliden miras kıldı, 
gönlüme aydınlık nuru parıldayan güneşten miras(tır). 
 

Vech-i pāk-i dil-rubā ħūrşįd-i Ǿālem tāb olur 
ŦalǾat-ı ĥüsnüñ şemāǾ-ı māh-i tābāndan mirāŝ 
 

Sevgilinin temiz yüzü ālemin güneş ışığı olur, 
güzelliğinin yüzü, ay ışığının parıltılarından miras(tır). 
 

Nehr-i eşk-i Ǿāşıķān cūyān olur śanma tehį 
Cūş eder deryā-yı Ǿaşķ emvāc-ı ŧūfāndan mirāŝ 
 

Āşıkların gözyaşı nehri akar, boş sanma; aşk denizi 
coşar tufanın dalgalarından miras(tır). 
 

Gün gibi nūr-ı tecellį zümre-i sāliklere 
Dü-cihānıñ serveri ol şāh-ı devrāndan mirāŝ 
 

Tarikat yolcularına gün gibi tecellinin nuru, o zaman 
şahı iki cihan güneşinden miras(tır). 
 

Pertev-endāz-ı ĥaķįķat feyż-i esrār Ecriyā 
Bizlere ol hel etā şānende şāyāndan mirāŝ 
 

Ey Ecrį! Gerçeğin ışık yayan gizemli bereketi, bizlere o 
şanı yayılmış “hel eta”dan miras(tır). 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
ǾĀşıķa mihr ü vefā ol yār-ı cānāndan mirāŝ 
Bülbüle şūrįdelik ol verd-i ħandāndan mirāŝ 
 

Āşıka acıma ve sözde durma o sevilen sevgiliden, 
bülbüle perişanlık o gülen gülden miras(tır). 
 

Kehkeşānda şūǾle-i necm [ü] süreyyā gösteren 
Tā geceler śubĥ olınca māh-ı tābāndan mirāŝ 
 

Saman yolunda Ülker yıldızı ve yıldızların ışıkları, 
geceler sabah oluncaya kadar ay ışığından 
miras(tır). 
 

Āsitānıñ beklemek üftādegāna rūz [u] şeb 
Cennet-i ķuyuñda her dem ĥüsn-i Rıżvān’dan mirāŝ 
 
 

Sabah akşam kapının eşiğinde beklemek 
düşkünlerine, cennet mekānında her zaman 
cennetin güzel bekçisinden miras(tır). 
 

Aħker-i külhen gibi yanmaķda mādem Ecriyā 
Ben dil-i pervāneye ol şemǾ-i tābāndan mirāŝ  
 

Ey Ecrį! Madem hamam ocağının ateşi gibi 
yanmakta; ben pervane gönle o mum ışığından 
miras(tır). 
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42 
 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 
 

Ey dil ola gör müǾtedil et dilbere vāriŝ 
Ħūrşįd-i cemālinde ki ol envere vāriŝ 
 

Ey gönül! Olur mu sevgiliye ılımlılık mirasçı, yüzünün 
güneşindeki o ışığa mirasçı. 
 

12b 

 
Ol tīġ-ı müjeñ Ǿāşıķlara ķaśd etmeğe ey yār 
Heb mū-yı meyānıñda gören ĥançere vāriŝ 

Ey sevgili! O kirpiğinin oku, hep kıl gibi belinde 
hançere atılırcasına āşıklara kast eder. 
 

Ĥüsnüñ görmez eller ile pür-şerer eyler 
Tā śubĥa degin kim ola kim şebpere vāriŝ 
 

Güzelliğini görmez eller ile ateşler içindedir, çünkü 
sabaha kadar yarasanın mirasçısıdır. 
 

Ecrį süħeniñ lüǿlüǿ-i tābān ola dāǿim 
Var ise çıķarsın anı ol gevhere vāriŝ 
 

Ecrį, sözün her zaman parıldayan inci olsun, varsa 
onu, o cevhere mirasçı çıkarsın. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Beridir ġam beyābanıñda ol yāre olan vāris 
Cihānı nūra ġarķ eyler ol dildāre olan vāriŝ 
 

Keder çölünde o sevgiliye mirasçı olan öte taraftadır, 
o sevgili’ye mirasçı olan cihanı nurla doldurur. 
 

Rumūz-ı süyūd-ı Ǿilm-i ledǖnįden ħaber söyler 
 Oķuyup Muśĥaf-ı ĥüsnüñden esrāra olan vāriŝ 
 

Güzelliğinin kitabını okuyarak, sırlara erişen; 
bilinmezlik ilminin sırlı işaretlerinden haber verir. 
 

İżāfį menzilinde men Ǿaraf remzin bilir añlar 
Vücūdunda ŧulūǾ eyler meh-i şāre olan vāriŝ 
 

Belirsizlik menzilinde kendini bilmenin işaretlerini 
bilir, anlar; şehrin ayına mirasçı olanın vücudunda 
doğar. 
 

Göñül āyįnesin jeng-i elemden śāf eder her dem 
Temāşā-yı cemāl-i pāk-i dįdāra olan vāriŝ 
 

Sevgilinin temiz yüzünü seyreden, her zaman gönül 
aynasını keder paslarından temizler. 
 

Aña günc-i meşaķķat gülsitāndır rūz [u] şeb Ecrį 
Hemān bülbül gibi bāġında gül[i]zār olan vāriŝ 
 

Ecrį! Hemen bülbül gibi, bahçesinde gül yanaklıya 
mirasçı olanın gece gündüz uğraşı köşesi, ona gül 
bahçesidir. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Süħen ežhār eder ey dil meğer Ǿirfāndan bāǿiŝ 
Muĥabbet-gįr olur her rūz [u] şeb yārāndan bāǿiŝ 
 

Ey gönül! Sözü ortaya çıkarır meğer irfandan söz 
eder, her sabah akşam sevgiliden bahsederek 
muhabbet tutar. 
 

Ser-i kūyında mecrūĥ olduġum luŧfuñ diler gönlüm 
Ŧabįbim raĥmeti yād eylemek hicrāndan bāǿiŝ 
 

Mekānının başucunda yaralandığım, gönlüm 
ihsanını diler; doktorum, rahmeti anmak ayrılık 
acısından bahsetmektir. 
 

Nice feryād u efġān eylemez dil bülbülü her dem 
Aña cevr eylemekdir ġonce-i ħandāndan bāǿiŝ 
 
 

Gönül bülbülü her zaman nasıl inlemesin, gülen 
goncadan bahisle eziyet etmektedir. 
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Leŧāfet baħş eder bu meclis-i ārāya Ecrį 
Şeŧāret gösterir cemǾiyyet-i dįvāndan bāǿiŝ 
 

Ecrį, bu süslü meclise hoşluk bağışlar; divan 
topluluğuna bahisle şenlik verir. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

 
Göñül bir dilber-i raǾnāya vāriŝ 
Olaldan ol şeh-i dārāya vāriŝ 
 

Gönül, o hükümdar şaha mirasçı olduğundan beri; bir 
güzel sevgiliye mirasçı(dır). 
 

Bulupdur genc-i Ǿilmi bāb-ı Ǿaşķda 
Olanlar ĥaŧŧ-ı ĥüsn-i efzāya vāriŝ 
 

Güzeller güzelinin yüzündeki çizgilere mirasçı olanlar, 
ilim hazinesini aşk kapısında bulmuştur. 
 

Yed-i ümmü’l-kitāb ĥıfž ederseñ 
Olursuñ zülf-i müşgāsāya vāriŝ 
 

Fatiha’nın kuvvetini saklarsan misk kokan zülüflere 
mirasçı olursun. 
 

13a 

 
Ŧavāf eyler seni eşyā-yı Ǿālem 
Özüñ ķıl kaǾbe-i Ǿulyāya vāriŝ 
 

Ālemin eşyası seni tavaf eder, kendini yüce kabeye 
mirasçı kıl. 
 

Göñül Ecrį gibi terk-i havā ol 
Sen olduñ śānǾ-ı Mevlā’ya vāriŝ 
 

Gönül! Ecrį gibi hevesleri bırak, sen Mevla’nın 
kudretine mirasçı oldun. 
 

 
46 

 
Ĥarf’ül-Cįm 

 
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Fānūs-ı diliñ Ǿāleme ķıl şuǾle-i imrāc 
Ķandįli münevver edegör ŧabǾat-ı ser tāc 
 

Gönül fenerini āleme sözünden cayanların 
aydınlatıcısı kıl, baş tacının ışıklarını yıldızlarla 
aydınlat. 
 

Ĥüsnüñde nedir ceyş ü ceyş dedim o yāre 
Dedi kim ŧāvāf eyledi bu kaǾbe-i ĥaccāc 

O sevgiliye güzelliğinde bu kalabalık nedir dedim, bu 
kabenin hacıları onu tavaf ediyor dedi. 
 
 

Üftādeleri defter [ü] dįvānıñā ķayd et 
Ey dilber-i mümtāze śaķın eyleme iħrāc 
 

Düşkünleri defter ve divanına kaydet, ey seçkin sevgili! 
Sakın dışarda bırakma. 
 

Ol Kevŝer-i laǾliñ ne Ǿaceb şehd-i muĥābbet 
Gǖyā ki mükerrer durur ol şekker-i güllāc 
 

O dudağının kevseri acaba sevgi şerbeti midir? Sanki o 
güllaç şekeri daima durur. 
 

Ecrį gibi var mı Ǿaceb Ǿaşķda ulu’l Ǿažm26 
Ol ķaśr-ı dilārāya ķadar eyleye miǾrāc 
 

Ecrį gibi acaba aşkta yükselmiş var mı? O sevgilinin 
sarayına kadar yükselsin. 
 

 
 
 

                                                
 ,O halde habibim sen de peygamberlerden azim ve irade sahiplerinin sabrettikleri gibi sabret“اولوالعظم 26
onların azabı için acele etme.” Ahkaf 46/35 (1702-47),Yılmaz, a.g.e. 
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47 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

ǾĀşıķ-ı rind-i süħen nādāna etmez imtizāc 
Āşinā-yı Ǿaşķ olan bį-gāne etmez imtizāc 
 

Güzel söz söyleyen āşık rintler, bilgizilerle; aşka 
tanıdık olan, yabancılarla geçinemez. 
 

Bir gülü bāķį sever murġ-ı dil-i nālānımız 
Ol mežāhir ġonce-i ħandāna etmez imtizāc 
 

İnleyen gönül kuşumuz bir gülü sonsuz sever, o çiçek 
bahçesi gülen gonca ile geçinemez. 
 

Ħayli müddet ħāk-i pāyıñ yaślanır dil ol perį 
Eşiğinde bu dil-i nālāna etmez imtizāc 
 

Gönül! O peri, çok zamandır ayağının toprağına 
yaslanır; Eşiğinde bu inleyen gönülle geçinemez. 
 

Var iken laǾl-i şarāb-ı sāķi-i bezm-i ezel 
Mevc uran o lücce-i Ǿummāna etmez imtizāc 
 

Ezel meclisinin içki sunan güzelinin dudağının şarabı 
var iken, dalgalanan o okyanusların engin sularına 
yönelmez. 
 

Ecriyā ġāfil mebāş merdūm-ı rind-i süħen 
Bu fenā kerħāne-i devrāna etmez imtizāc 
 

Ey Ecrį! Gafil olma, bu dönen fani dünyaya sözü rint 
insanlar yönelmez. 
 

 
48 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Şehā bu taĥtagāh-ı fāni-i ĥālvet serādan geç 
Verā-yı perdeyi çāk eyleyüp Ǿibret-nümādan geç 
 

Ey şah! Bu zenginlik veren geçici hükümranlıktan, 
korkma perdesini yırtarak tuhaflık göstermekten 
geç. 
 

Nedir bu śalŧanat-efzā nedir bu ceyş-i ferdālar 
Saña imdād-ı nā-peydā olan śāĥib-i livādan geç 
 

Bu saltanat artırma bu yarınki kalabalık nedir? 
Sana yardım edemeyen yöneticiden geç. 
 

Ferāmuş eyle ey gör ki mizāca meyleden göñlüm 
Žamįrinde vefā-nābūd dilkeş [ü] dil-rubādan geç 
 

Huyuna meyleden gönlüm gel gör ki unutasın, 
gönlünde vefa olmayan sevgiliden geç. 
 

13b 

 
Ruħ27ıyla zülfünüñ vaśfında yāriñ güft [ü] gū śıġmaz 
Dehānı teng-teng şerĥinde her śubĥ [u]mesādangeç 
 

Sevgilinin yanağıyla zülfünün tasvirinde dedikodu 
yetişmez, ağzı dar, darlığını açıklamada her sabah 
akşamdan geç. 
 

Şeh-i Ǿaşķa ol bu śūretgāh-ı Ǿālemdir yeter Ecrį 
Havā-yı sebķati terk eyle eski mācerādan geç 
 

Ecrį yeter! Aşk şahı bu ālemin yansıdığı yerdir, 
geçici arzuları bırak eski yaşanmışlıklardan geç. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Göñül şād ol yeter bu kişver-i Ǿālemde ġamdan geç 
Firāķ-ı derd-i ferdāyı ferāmuş et elemden geç 
 

Gönül! Mutlu ol yeter, bu ālem ülkesinde kederden 
geç, yarının derdini ayrılığını unut üzüntüden geç. 
 

Eğer bulmaķ dilerseñ menzil-i maķśūdı Ǿālemde  
Yaħūd terkeyle dünyāyı yaħūd mülk-iǾademden geç 

Şayet ālemin maksadı olan yolu bulmak istersen, 
ya dünyayı terk et ya da yokluğun mālından geç. 

                                                
27 Metinde “ĥ” ile yazılmıştır. 
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Gel ey śūfį bizi ŧaǾn eyleme bu mülk-i Ǿaşķ içre 
Śaķın Ǿaşıķlar āhından varıp bu ħū-sitemden geç 
 

Ey sufi! Gel aşk mülkünde bizi ayıplama; āşıkların 
ahından sakın, gidip bu sitemli anmadan geç. 
 

Nedir ey bülbül-i şūrįde bu feryād u efġānıñ 
Yagülşenden yaħūd güldenyaħūd bāġ-ı iremden geç 
 

Ey perişan bülbül! Bu feryad ve inlemen nedir? Ya 
gül bahçesinden ya da gülden ya da cennet 
bağından geç. 
 

Cihānıñ cūrǾa-i cāmı değildir bāķi ey Ecrį 
Leb-i vaśfında śāķįniñ dehān-ı ġonce-femden geç 

Ey Ecrį! Dünyanın kadehinin damlası ebedi 
değildir, içki sunan güzelin dudağının tasvirinde 
gonca ağızlının ağzından geç. 
 

 
50 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Āķil [ü] dānā olan Mecnūn’a etmez imtizāc 
Kākül-i Leylā gibi maġbūna etmez imtizāc 
 

Akıllı ve bilgin olan Mecnun (delilik)’a yönelmez, 
Leyla (gece)’nın kākülü (karalığı) gibi aldanmışlığa 
yönelmez. 
 

Dįde-i eşkim görüp bādir firāķımdan benim 
Kim revān-ı vādiye seyħūna etmez imtyizāc 
 

Benim acı ayrılığımda gözyaşımı görerek, vadide akan 
Seyhun’a yönelmez. 
 

Mest olan bezm-i hüviyyetden şarāb-ı Ǿaşķ ile 
Fāni-i sāķį olan gülgūna etmez imtizāc 
 

Asıl mecliste aşk şarabı ile kendinden geçen, geçici 
içki sunan gül renkliye yönelmez. 
 

Nažmını gūş eyleyen Ǿālemde şimdi Ecriyā 
ǾĀlemi vaśf eyleyen meknūna etmez imtizāc 
 

Ey Ecrį! Şiirini dünyada duyan şimdi, ālemi tasvir 
eden Gizli’ye yönelmez. 
 

 
51 

 
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Gül eyle nisār Ǿarśa-i cānānıma dürr śaç 
Eşkim gibi ol lebleri mercānıma dürr śaç 
 

Gül aç, sevgilimin mekānına inci saç; o dudakları 
mercanıma, gözyaşım gibi inci saç. 
 

Kūyunda fiġān eyle yürü murġ-ı dilārā 
Ol jāle-i dil ġonce-i ħandānıma dürr śaç 
 

Ey sevgilinin kuşu! Yürü mekānında inle, o gönül çiği, 
gülen goncaya inci saç. 
 

Dürr śaçdı yine luǿluǿ-yı şehvār-ı śadeften 
Mevc urdu meğer lücce-i Ǿummānıma dürr śaç 
 

Sedefin şah incisi yine inci saçdı, sanki dalgalandı, 
okyanusumun engin sularına inci saç. 
 

Cān terkin edip nuŧķ-ı güherbār ile Ecrį 
Ol bāb-ı uluhiǿyet-i pįrānıma dürr śaç 

Ecrį, canını terk ederek cevher saçan sözünle, pire 
yakışan o ulu kapıma inci saç. 
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14a  
 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 
Göñül bu ĥānImānı terk edip reng-i serādan geç 
Reh-i Ǿaşķında cānānıñ fedā et cān-fezādan geç 
 

Gönül, çoluğu çocuğu terk ederek zenginlik hilesinden 
geç; sevgilinin aşk yolunda feda ol, can vermeden geç. 
 

Özüñ zülf-i dilārāda şu deñli ķayd [u] bend ile 
Çekip zincįr-i sevdāyı nihān ħavf-ı recādan geç 
 

Sevgilinin zülfünde kendini bu kadar bağla kara zinciri 
çekerek, gizli ümit korkudan geç. 
 

Dilerseñ Ǿayn-ı cārı seyr-i Ǿālem etmeğe ey dil 
Nişān et havl-ı Ǿaşkıñ śad-hezār tįr-i ķażādan geç 
 

Ey gönül! Komşu görüp, ālemi seyr etmek istersen; 
aşkın çevresine nişan al, kaza okundan geç. 
 

Bilirsin cįfe-i dünyāya maġrūr olma ey göñlüm 
Beķāsı lā-beķā bir devlet-i žıll-ı hümādan geç 
 

Ey gönlüm! Bilirsin, dünyanın leşine gurulanma; 
ebedilği geçici bir hüma kuşunun gölgesindeki 
saadetten geç. 
 

Dilerseñ menzil-i maķśūd-ı iskân etmeğe Ecrį 
Cefā-yı dil-rubāya śābir ol źevķ-ı śafādan geç 

Ecrį, amacın menziline erişmek istersen, sevgilinin 
cefasına sabırlı ol, eğlencenin zevkinden geç 

 
53 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Aġniyānıñ ħāķ-i pāyında faķįr olmaķ ne güç 
Bend-i zincir-i belāsında esįr olmaķ ne güç 
 

Zenginlerin ayağının toprağında fakir olmak; belā 
zincirine bağlı esir olmak ne güç. 
 

Muħtelif  ecnās[ın] ifşā eyleme tedbįrini 
Bir nemed içre hüveydā-yı zebįr olmaķ ne güç 
 

Çeşitli türlerin tedbirini açma, bir post içinde açıkça 
sıkıntı ne güç. 
 

Gūşe-i ĥalvet serā-yı vaĥdet eylerdim müdām 
ǾĀlem içre derd-i endūha keŝįr olmaķ ne  
 

Vahdet mekānının tenha köşesindeydim, her zaman, 
ālem içinde keder derdine düşmek ne güç. 

Vuślaŧ-ı dįdār için taŧhįr-i ķalb etmez raķīb 
Sırr-ı Ǿaşķı bilmeyen pāk-i žamįr olmaķ ne güç 
 
 

Rakip, (sevgilinin) yüzüne kavuşmak için kalbini 
temizlemez; aşkın sırrını bilmeyen gönlün 
temizlenmesi ne güç. 
 

Ķılca ķaldı zülf-i sevdāsında cānım Ecriyā 
Ķayd [u] bend-i dilber-i māh-ı münįr olmaķ ne güç 

Ey Ecrį! Kara zülfünde (zülfünün sevdasında) canım 
kıl gibi kaldı; parıldayan ay gibi sevgiliye 
bağlanmak ne güç. 
 

 
54 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Źāt-ı Ĥaķķ-ı mažhar-ı muǾcįz emįr olmaķ ne güç 
Nüsħa-i kübrā-yı ādemden kebįr olmaķ ne güç 
 

Hakk’ın acze düşüren emirlerine erişmek, insanın 
büyük kitabından büyük olmak ne güç. 
 

Seyr-i eşyā-yı ĥaķāyıķ isterin aǾmālara 
Dest-i iĥsānıñ açıp ĥāśib-nezįr olmaķ ne güç 
 

Gerçeklerin eşyasını āmāların görmesini isterim, 
bağışlayıcı elini açarak hesap edici bakmak ne güç. 
 

Bir şehiñ dāmānını ŧut ey merįd-i bį-nevā 
Tekye-i mihnet-fezāda dest-gįr olmaķ ne güç 

Ey zavallı inatçı! Bir şahın eteğinden tut, sıkıntı veren 
tekkede tutunmak ne güç. 
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Feyž-i istiġnā gözet ey dil bu ĥikmet ĥānede 
ǾAşķ ile rūĥ āşinā-yı bį-nažįr olmaķ ne güç 

Ey gönül! Bu hikmet evinde kimseye muhtaç 
olmamanın bereketini gözet; aşk ile ruh görülmeden 
tanınmışlık ne güç. 
 

Ecriyā sebǾal meŝānįdir śıfāt-ı Ǿārifān 
Men Ǿaraf esrārın añlar ĥōr ĥaķįr olmaķ ne güç 
 

Ey Ecrį! Bilginlerin yüzü Fatiha suresidir, “Ben 
kimim”in esrarını anlar,  aşağılanmak ne güç. 
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14b 

Ĥarf’ül-Ĥā 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
Bizdedir faśl-ı hidāyet müşkilāt eyler fütūĥ 
Anıñ için rūz [u] şeb ķalb-i ĥazįnimdir furūĥ 
 

Doğruluk yolunun bölümleri bizdedir, sıkıntılar açılır; 
onun için sabah akşam kederli kalbim rahattır. 
 

Göñlünü ŧūfān-ı ġamdan ĥāśıl-ı maķśūda ver 
Olma ġarķ-āb-ı cihān irgür necāt-ı miŝl-i Nūĥ 
 

Gönlünü keder selinden amaçların elde edilmesine ver, 
dünyanın suyunda boğulma, Nuh gibi kurtulmaya çalış. 
 

Geceler efkār-ı Ǿaşķ eyler tecellį bundadır 
Gerçi envār-ı Ħüdā’dır bu dilimde her śubūĥ 
 

Geceler, aşk fikri tecelli bundadır der, gerçi Allah’ın 
ışığı her sabah dilimdedir. 
 

Refref-i esrār-ı ĥikmetden süvār ol Ecriyā 
Ergüre menzil kemįn urduķça Cebrāįl cünūĥ 

Ey Ecrį! Hikmetin gizemli binitinden hızlı ol, Cebrail 
azcık kanatlandığında menzile ulaş. 
 

 
56 

 
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Bu nažma dilā Ǿarśada kim eyleye tercįĥ 
Erbāb-ı hüner ehl-i maǾānį ede taśĥįĥ 
 

Bu şiiri yeryüzünde kim seçerse, hüner ve anlam ehli 
onu doğrular. 
 

LaǾl-i leb-i dildār dilerdim nice demdir 
Ĥamd ola ki bu bendesine eyledi taśrįĥ 
 

Ne kadar zamandır sevgilinin dudağının yakutunu 
dilerdim, şükür olsun ki bu kölesine açıkça söyledi. 
 

Zikr eylediğim śubĥ [u] meŝā sırr-ı İlāhį 
Ħ(v)āb28 alamaz çeşmimi kim tā ola taśbįĥ 
 

Sabah akşam andığım İlahi sırlardır, sabah oluncaya 
dek gözümü uyku almaz. 
 

Uçmaġı diler Ǿaşķ ile bu Ecrį-i Ǿāşıķ 
Tā Ǿarşa güşād eyledi pervāz ile tencįĥ 

Bu āşık Ecri, aşk ile cenneti diler; bir kanat vurmayla 
ta arşa açıldı. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 Metinde “ĥāb” şeklinde yazılmıştır. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Açınca ŧabǾ-ı śanduķamda kenz-i sırrı ol fettāĥ 
Ne ĥikmet eyledi ižhār-ı memlū Ǿaşķ ile mellāĥ 
 

O açan, sırlı hazineyi sandığımın aydınlığında 
açınca; aşk ile o kaptan doluluğun saçılması ile 
nasıl hikmette bulundu. 
 

Bu dār-ı bį-vefāda zāhid-i nā-puħte ey göñlüm 
Ne deñli sayǾ-ı Ǿilm eylerse olmaz nāgehān 
ıślāĥ 
 

Ey gönlüm! Bu dönek dünyada olgunlaşamamış 
kaba sofu ne kadar ilim çalışırsa çalışsın ansızın 
düzelemez. 
 

Güzār et bāġ-ı dehri bir ķadem evvel yürü cānā 
Geceler gonceyi medĥ eyledi ol bülbül-i meddāĥ 
 

Ey can! Bir adım önce yürü dünya bahçesini 
dolaş; o övücü bülbül, geceleri goncayı övdü. 
 

Erişdi menzil-i maķśūda Ecrį Ǿāķıbet ammā 
Nice dār-ı diyarı olalı seyrān eder mellaĥ 
 

Ecrį, sonunda amacının durağına erişti, fakat 
vatan evinde kaptan olalı ne kadar dolaştı. 
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Ĥarf’ül-Ħā 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Ey cemāl-i źāt-ı pāk-i nūr ile envār-ı şūħ 
YaǾni maŧlūb-ı cihānıñ āyet-i dįdār-ı şūħ 
 

Ey aydınlık ve temiz kişiliğin yüzü ile parıltısı güzel; 
yani cihanın arzulanan yüzünün ayeti güzel! 
 

Ķaşlarıñla kirpigiñ ümm’ül-kitāb olsa no’la 
Ey śaçıñ küfründe įmān küntü kenz29 esrār-ı şūħ 
 

Kaşlarınla kirpiğin Fatiha suresi olsa ne olur, ey 
saçının küfründe iman bilinmezlik sırrı güzel! 
 

Sen ķad30-i Leylā ħırāmıñ zülfüne Mecnūn olan 
Eyledi taķlįd-i taĥķįķ Ǿāķıbet tekrār-ı şūħ 
 

Eda ile salınan sen Leyla’nın zülfüne Mecnun olan; 
gerçeği sahte eyledi sonunda tekrar güzel. 
 

Ĥaste-i hicrān olan üftādeler olmaz helāk 
Rāh-ı Ǿaşķıñda nitekim Ǿāşıķ-ı bįmār-ı şūħ 
 

Ayrılık acısının hastası olan düşkünler, perişan olmaz; 
çünkü aşk yolunda aşk hastaları güzel. 
 

15a 

 
 

Ger metāǾ-ı derd [ü] miĥnet ķapladıysa dāmenim 
Vech-i dildārıñ yüzünde çārşu-yı bāzār-ı şūħ 

Şayet eteğimi dert ve sıkıntı mālı kapladı ise; gönül 
sevgilinin yüzünde çarşı pazar güzel. 
 
 

Nazm-ı Ecrįniñ rehinde ey şeh-i Ǿalį-cenāb 
Meclis-i Ǿirfān içinde olmada nā-çar-ı şūħ 

Ey yüce şah! Ecrį’nin şiir yolunda, bilginler meclisi 
içinde zavallı kalması güzel. 
 

 
 
 
 
                                                
 ,Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmeyi diledim “ : (Küntü kenzen maħfįen)كنت كنز ا مخفیا  29
birtakım kimseleri yarattım, onlara kendimi bildirdim, onlar da beni bildiler. Zariyat, 51/6  
30 Vezin gereği kad okundu. 
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59 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Yaķdı göñlüm ĥānesin kānūn-ı āteş-bār-ı çarħ 
Etdi ħākister vücūdum sūzveş ġaddār-ı çarħ 
 

Gönlümün evini feleğin ateş döken kanunları yakdı, 
feleğin gaddarlığı, vücudumu ateş gibi yerle bir etti. 
 

ŦāliǾimveş Ǿaksine devr eyledi gerdūn-ı dūn 
Günde bir yüzden döner üstümde bu pergār-ı çarħ 
 

Alçak felek, bahtım gibi tersine döndü; bu feleğin 
pergeli üstümde günde bir yönden döner. 
 

Āsiyānıñ nā-ķarār olduġu bundan ey göñül 
Nāverān-ı çeşm-i Ǿāşıķla eder devvār-ı çarħ 
 

Ey gönül! (Değirmen gibi olan) feleğin kararsız olduğu 
bundandır, āşıkların gözyaşlarının imkānı ile felek 
döner. 
 

Fāsıķ-ı fısķ-ı fesād olmaz reh-i Ǿaşķ içre kim 
Etdirir her nesnede Ǿuşşāķa istiġfār-ı çarħ 
 

Aşk yolunda fesatlık edip kötülük eken olmaz, çünkü 
felek her nesnede āşıklara tövbe ettirir. 
 

Sūz-ı Ǿaşķ-ı dil-rubā ķızdırdı göñlüm Ecriyā 
Yaķdı yandırdı şerārım eyledi ižhār-ı çarħ 

Ey Ecrį! sevgilinin aşk ateşi gönlümü ısıttı, felek 
kıvıulcımlarımı yakıp yandırıp, ortaya çıkardı. 
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Ĥarfü’d-Dāl 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Dilberā zülfüñ gibi ĥāŧır-ı perįşān bį-Ǿaded  
Ağlamaķdan çeşm-i ħūñ-ālūde-giryān bį-Ǿaded 
 

Ey sevgili! Zülfün gibi dağılmış gönüller sayısız, 
ağlamaktan gözyaşına kan bulaşan sayısız. 
 

Merĥamet bābın güşād ile düşer mi şānına 
Var iken sende şehā luŧf-ı firāvān bį-Ǿaded 
 

Ey şah! Sen de akıp giden ihsan varken, merhamet 
kapısını açmak ile şanın eksilir mi? 
 

KaǾbe-i kūyuñ nice ķılsıñ ŧavāf üftādeler 
Ħāk31-i rāhıñ ķaplamış ħār u muġaylān bį-Ǿaded 
 

Vatanının kabesini düşkünler nasıl ziyaret etsin, 
yolunun toprağını kaplayan diken ve deve dikeni 
sayısız. 
 

Śabra ŧāķat ķoymadı cevr-i füzūnu günc-i ġam 
Pādişāhım hecr ile çāk-i girįbān bį-Ǿaded 
 

Keder kenarı bu fazla eziyetle sabra güç bırakmadı, 
Padişahım! Gönül yarası ile yakası yırtık sayısız. 

Ķahr-ı derd-i ķurbet-i pāyān ergir ķıl kerem 
Dest-i ķudretle Ħüdāyā eyle iħsān bį-Ǿaded 
 

Tükenmez gurbetin sonsuz derdine kerem et, ey 
Allah’ım kudret eli ile ihsan sayısız. 
 

Mıśr-ı dilde cānıma kār eyledi çāh-ı belā 
Ķurtar anı şād ola bu pįr-i KenǾān bį-Ǿaded 
 

Gönül ülkesinde canıma belā çukuru işledi, onu kurtar, 
bu Kenan’ın piri mutlu olsun. 
 

Ħayli demdir āsitānıñda dil-i Ecrį ġarįb 
Yaślanır ŧaşı şarāb-ı zār [u] nālān bį-Ǿaded 
 

Ecrį’nin gönlü, çok zamandır tekkende garip, ağlayıp 
inlemeyle kendinden geçerek taşa yaslanan sayısız. 
 

 
 
 
 

                                                
31 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Kemend-i pįçtāb-ı kākül-i pürçįnden feryād 
Rehāya mümkün olmaz Ǿanber-i müşkinden 
feryād 
 

Kıvrımlarla dolu kākülünün dağılmışlığının 
bağından inleme, ey kurtarıcı! Miskin kokusundan 
inlemek mümkün olmaz. 
 

Gözüñ cellād-ı Ǿālemdir ķaşıñ germ oldu tįriñle 
Şikāf-ı sįne ķıldı ġamze-i pür-kįnden feryād  
 

Gözün ālemin cellādıdır, kaşın okunla ısındı, kin 
dolu gamzen inilti ile göğsü yırttı. 
 

15b 

 
Ne ķanlar yutdu ey dilber lebiñ fikrinde Ǿāşıķlar 
Ķadeĥ teng oldu eyler dįde-i ħūnįnden feryād 
 
 

Ey sevgili! Āşıklar dudağının fikrinde ne kadar kanlar 
yuttu, kadeh daraldı; kan dolu gözünden inler. 
 

Śadālar oldu nābūd ney sürāħında nefes yoķ mu 
Erişmez oldu defden cülcül-i ġamgįnden feryād 
 

Sesler tükendi, neyin borusunda nefes yok mu? Keder 
tutan çandan ve deften inleme ulaşmaz oldu. 
 

Kemendār oldu zülfüñ dilberā bir ķılca cān üzre 
Giriftār oldu Ecrį rişte-i pür-çįnden feryād 
 

Ey sevgili! Kıl gibi beden üzerinde zülfün bağlayan 
oldu, Ecrį, kıvrımlarla dolu ipin inilti ile bağlandı. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Ey cemāl-i māh-ı enver pertev-i rū-yı sepįd 
Merĥamet bābında var mı sen gibi baġrı ĥadįd 
 

Ey yüzü ay ığığı ve yüzünün ışığı beyaz (olan sevgili)! 
Merhamet kapısında senin gibi bir bağrı hiddetli var 
mı? 
 

Ĥālime bir senden özge var mıdır imdād eder 
Günc-i miĥnetde helāķ etdi beni nār-ı şedįd 
 

Durumuma senden başka bir imdat eden var mıdır? 
Beni şiddetli ateş sıkıntı köşesinde perişan etti. 
 

Ben reh-i Ǿaşķıñda pāmāl olduġum bilmez misiñ 
Terk edip bį-çāreñi ey bį-vefā olduñ baǾįd 
 

Ben, aşkının yolunda ayaklar altındayım bilmez misin? 
Ey vefasız! Çaresizini terk ederek uzakta bıraktın. 
 

Şol kadar cevr [ü] cefā etseñ de Ǿāşıķdır göñül 
Kim eder cevre taĥammül ol ķadar oldu mezįd 
 

Bu kadar eziyet etsen de gönül āşıktır, çünkü o kadar 
fazla olsa da eziyete katlanır. 
 

Tekye-i ġamdan ĥamās etme özüñ ey ehl-i dil  
Ķahr içinde luŧf eder mürşįde olduñsa mürįd 
 

Ey gönül! Keder tekkesinden kendini uzak tutma, yol 
göstericiye öğrenci oldu isen kahr içinde ihsan eder. 
 

Kendiye ālā nažar ķıl Ecriyā mirǿāt ile 
Kim śıfāt āyinesidir saña ol vech-i sepįd 

Ey Ecrį! Kendine ayna ile yüce nazar kıl, o beyaz yüz 
sana aynadaki yüzdür. 
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63 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Rāh-ı Ǿaşķ-ı dil-rubāda eyledim terk-i vücūd 
Çāk-ı dāmen olmasın mı zümre-i ehl-i ĥasūd 
 

Sevgilinin aşk yolunda vücudumdan geçtim, kıskançlık 
ehlinin zümresinin eteği yırtılmasın mı? 
 

Gūşuma geldi śadā-yı śūr-ı İsrāfįl hemįn 
Öyle cevlān eyledi göñlümde esrār-ı Vedūd 

Hemen İsrafil’in surunun sesi kulağıma geldi, Allah’ın 
sırları gönlümde öyle dolaştı. 

 
Şām-i tedbįr eyledim bed-ħāh-ı düşmen ķaśdına 
Seyf-i Ǿaşķla erişir beri beri ķıldum cünūd 
 

 
Kötü niyetli düşmanın niyetine gece gibi tedbir aldım, 
aşk kılıcı erişir, ordularımı ulaştırdım. 
 

Göz bulaġından aķan eşk āsiyābı dönderir 
Şimdi göñlümce döner oldu şehā çarħ-ı kebūd 
 

Göz ırmağından akan yaş feleği döndürür, ey şah! O 
mavi felek şimdi gönlünce döner. 
 

Ādem imiş śūret-i raĥmān-ı źāt-ı Ecriyā 
Ŧāñ mıdır ħāk-i derinde śad ķıla ķılsam sücūd 
 

Ey Ecrį! Rahmanın zatının yansıması insan imiş, 
kapısının toprağında yüz kıla secde etsem ayıp mıdır? 
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FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 

(FāǾilātün)   (FaǾlūn) 
 

Dil-i sevdādır demek zaħmına dermān meded 
Ola mı ĥikmet ile merhem-i Loķmān meded 
 

Sevdanın gönlüdür demek yarasına derman imdat! 
Hikmetle Lokmān’ın merhemi imdat olur mu? 
 

Şeb-i hecriñle dütā ķāmetim oldu ey dost 
Devr-i Ǿadliñde seniñ ey şeh-i devrān meded 
 

Ey dost! Ayrılık acının gecesi ile boyum iki büklüm 
oldu, ey zamanın şahı! Adaletinin döneminde imdat! 
 

Meh-i nev gibi büküp ķāmet-i mevzūnumuzu 
Ķoymadı tāb [u] tüvān cevr-i firāvān meded 
 

Ölçülü boyumuzu yeni ay gibi bükerek, o devamlı 
eziyet güç kuvvet bırakmadı, imdat! 
 

16a 

 
Gehi miħnet gehi fürķat gehi źıllet nice bir 
Nice bir mūnis-i yār leşker-i hicrān meded 
 

Bazen sıkıntı, bazen ayrılık bazen ayıplanma; nasıl bir 
sıcak sevgili, ayrılık askerleri, imdat! 
 

Meded ey Ecrį-gedā gerdiş-i dünyāda hezār 
Ġonceniñ fikri ile olmadı ħandān meded 
 

Ey köle Ecrį imdat! Dönen dünyada binlerce goncanın 
düşüncesi ile gülmedi, imdat! 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Döner pervāne göñlüm şemǾ-i yāre her çü bādābād 
Semenderveş yanar cisminde nāre her çü bād-ābād 
Erişdim tekye-gāhı girdgāre her çü bād-ābād 
Yapışdım sebħa-i ezkār-ı yāre her çü bād-ābād 
Düşürdüm dergeh-i Ǿālem-i müdāre her çübādābād 
 
 

Her ne zaman rüzgār eserse, pervane gönlüm 
sevgilinin mumuna döner, Her ne zaman rüzgār 
eserse semender gibi bedeninde ateş yanar. 
Her ne zaman rüzgār eserse; tutulmuşluk tekkesine 
eriştim, sevgilinin anılan elbisesine yapıştım. 
Her ne zaman rüzgār eserse, ālemin dergāhında dot 
gibi görünenleri açıkladım. 
 

Ser-i kūyuñda ol yāriñ belā-yı hecre ġamħārım 
Künǖz-ı ŧabǾime memlū olaldan Ǿaşķ-ı dinārım 
Açılsa bāġ-ı lāyefnāda ġonce-i gül[i]zārım 
ĶanāǾat Ķāf’ınıñ ǾAnķā’sıdır murġ-ı dil-i zārım 
Nigāh etmez ķuyūd-ı kesbkāre her çü bād-ābād 
 

O sevgilinin mekānının başında ayrılık belāsının 
gam yiyeniyim, aydınlık hazinem dolduğundan beri 
aşkın kıymetiyim. 
Gül yanaklı goncam sonsuzluk bahçesinde açılsa, 
inleyen gönlümün kuşu, Kanaat Kaf’ının Anka’sıdır. 
Her ne zaman rüzgār eserse, çalışanların ettiklerine 
bakmaz. 
 

Dilim meyl eylemez faħr-ı fenādır mesned-i dehre 
Alıp pįr-i muġānından fezā-yı luŧf ile behre 
Cihānıñ zerrin-i dįbāsına aldanmazım zerre 
Ħarįdār-ı metāǾ-ı vuślat-ı pür-Ǿaşķ [u] şevķ içre 
Döküp naķd-ı sirişk-i pestpāre her çü bād-ābād 
 

Dünyanın dayanağı, kötülüğün övgüsüdür, gönlüm 
ihsan eden meyhaneciden nasip alarak ona 
meyletmez. 
Dünyanın altından elbiselerine, aşk ve istek dolu 
kavuşma mālının pazarı içinde toz kadar aldanmam. 
Her ne zaman rüzgār eserse, kıymetsiz gözyaşımın 
bedelini dökerek 
 

Ma-śāff-ı tīġ-ı dil-dūz ile āħir dilber-i mesti 
Hemān-dem der-miyānoldumeded ol ħançer-i mesti 
Perįşān eyledi idrāk-ı Ǿaşķ-ı sürur-ı mesti 
Edip tarāc [u] yaġma-ımülk-i śabrım leşker-i mesti 
Benim bį-çāre sįnem pāre pāre her çü bād-ābād 
 

Sevgilinin kılıcının ordusu ile sonunda mest eden 
sevgili; hemen o an, o mest eden hançer belinde 
imdat! 
Mestlik ordusu sabır evimi yağma ederek, kendinden 
geçenlerin eğlencesi, āşıkın aklını perişan etti. 
Her ne zaman rüzgār eserse, benim çaresiz sinem 
parça parça. 
 

ǾAdū-yı nefs-i şūmu seyf-i Ǿaşķ ile helāķ etdim 
Özüm zeng-i küdūretden hidāyet ile pāk etdim 
Sürüp aġyār-ı yār-ı mülk-i dilden derznāk etdim 
Ķabā-yı aŧlası vü māsivāyı çāk çāk etdim 
Girip tennūr-ı Ǿaşķ-ı girdigāre her çü bād-ābād 
 
 

Kötü nefsin ordularını, aşk kılıcı ile dağıttım, 
kendimi kederlerin pasından doğruluk yolu ile 
temizledim. 
Gönül mülkünden sevgilinin rakibini sürerek 
kovdum, ipek kaftan ve dünya nimetlerini yırttım. 
Her ne zaman rüzgār eserse, tutulan aşkın aydınlık 
tenine girerek… 
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ǾUbūdiyetde ķāǿim olmayınca rūz [u] şeb Ǿābid 
Uluhiyyetde feyž-i āsār Ǿaşķı bulmaz ol śācid 
Ĥaķįķat bādesin nūş eyle ķılma Ǿömrüñü fāsid 
İçen cām-ı CemǾ-i ĥubb-ı İlāhį’den be-hey zāhid 
Olur ser-mest-i lā-yaǾķul ne çāre her çü bād-ābād 
 

Kul, gece gündüz kullukta olmayınca yüce makamda 
o secde eden, aşk eserlerinin bereketini bulamaz. 
Ömrünü yitirme, gerçeklik şarabını iç; be hey zahit! 
İlahi dostlukta Cem’in kadehinden içen... 
Her ne zaman rüzgār eserse, aklını yitirip kendinden 
geçmişler çaresiz kalır. 

16b 

 

El ermez ol ķadd-i bālāsına serv-i semen-būnuñ 
Güşad olmaz nažargāh-ı dile ol çeşm-i āhūnuñ 
Oķunur ĥaķķına sebǾal meŝāni iki ebrūnuñ 
Ŧılısmı genc-iĥüsnüñ fetĥedem derken omeh-rūnuñ 
Śataşdım zülf-i sevdāsıyla yāre her çü bād-ābād 
 

Hoş kokan servinin o yüce boyuna el ulaşmaz, o 
gözleri ahu, gönlün seyrinde açılmaz. 
O ay yüzlünün güzellik hazinesinin tılsımını açayım 
derken; iki kaşının hakkına “Fatiha” okunur. 
Her ne zaman rüzgār eserse, sevgiliye kara zülfüyle 
sataştım. 
 

Cihanıñ Ǿizz ü cāhı çün eder mi Ecriyā teşvįş 
Viśāl-i arzu-yı dilber[i] eyler ħaşre32 dek tefdįş 
Giyip köhne Ǿabā ħāk-i rehiñde olmuşam dervįş 
Ŧarab-ābād-ı Ǿaşķ-ı yār olaldan Ǿārifā dil-rįş 
Değişti Ǿizzi heb iftikāre her çü bād-ābād 
 

Ey Ecrį! Dünyanın arzuları için koşuşturma eyler 
mi? Sevgiliye kavuşma arzusunu kıyamete kadar 
araştırır.  
Ey bilgin! Yüreği yaralı (āşık) sevgilinin aşkı ile 
eğlence mekānı olduğundan beri, eski elbise giyerek 
yolunun toprağında derviş olmuşum. 
Her ne zaman rüzgār eserse yücelik fikri hep değişti. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Ĥarfü’ź-Źāl 

 
Pertev-i ĥüsnüñ şehā ħūrşįd-i ħāverden leźįź 
Āfitāb-ı ŧalǾatıñ māh-ı münevverden leźįź 
 

Ey şah! Güzelliğinin ışığı doğunun güneşinden lezzetli, 
yüzünün güneşi aydınlık aydan lezzetli. 
 

ǾAyb ķılma ķaŧre-i laǾliñ dilersem ey śanem 
Lebleriñ şehd-i nebāt-ı ķand [u] şekkerden leźįź 
 

Ey put! Dudağının damlasını istersem ayıplama, 
dudakların kant ve şeker bitkisinin şerbetinden lezzetli. 
 

Bir şemįm aldım ĥayāt-ı cāvidān geldi baña 
Zülfünüñ her tārı cānā müşg-i Ǿanberden leźįź 
 

Bir hoş koku aldım, ebedi hayat bana geldi, ey can! 
Zülfünün her teli ne haber kokan miskten lezzetli. 
 

Rāy-ı ġamdan çekdi şemşįr-i muĥabbet cānıma 
Öyle bir ķaŧǾ-ı beyān tīġ-ı ħançer33den leźįź 

Keder fikri ile sevgi kılıcını canıma çekti, öyle bir 
kesen ifade ki hançer kılıçtan lezzetli. 
 

CāmiǾ-i ĥüsnün temāşā eyledim Ecrį gibi 
Secde için ķaşlarıñ ŧāķı ki minberden leźįź 
 

Ecrį gibi güzelliğinin camiini seyrettim; kaşlarının 
tahtı secde için minberden lezzetli. 
 

 
 
 
 
                                                
32 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 
33 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 
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Ĥarf’ür-Rā 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Śıfāt-ı Ǿārızıñ dört nesneye beñzetdim ey dilber 
Biri ħūrşįd biri māhdır biri Muśĥaf biri enver 
 

Ey sevgili! Yanağının özelliklerini dört nesneye 
benzettim. Biri güneş, biri ay biri Mushaf biri 
parlaklık. 
 

İki ķaşıñla müjgānıñ edem dört nesneye teşbįh 
Biri miĥrāb biri tīġ biri ħançer biri minber 
 

İki kaşınla kirpiklerini dört nesneye benzeteyim: Biri 
mihrap biri minber biri hançer biri kılıç. 
 

Dudaġıñ şerbeti ĥāli değil dört nesneden cānım 
Biri baldır biri şekker biri ābı biri Kevŝer 
 

Canım! Dudağının şerbeti dört nesneden farklı değil: 
Biri bal biri şeker biri su biri Kevser. 
 

Śaçıñla zülfüñü dört nesne-i ĥikmetde görmüşler 
Biri şaǾbān biri žulmet biri zincir biri ejder 
 

Şaçınla zülfünü dört hikmetli nesnede görmüşler: Biri 
karanlık biri zincir biri ejderha biri Şaban. 
 

17a 

 
Seniñ ol ķāmetiñ dört nesnedir derler bihişt içre 
Biri şimşād biri servi biri ŧubā biri ǾarǾar 
 

Cennet içinde senin o boyun dört nesnedir: Biri şimşir 
biri servi biri tuba biri ardıç. 
 

Cemāl-i şuǾlesi dört nesneye enverdir ey Ecrį 
Biri mirǿāt biri şemsį biri ķamer biri aħter 
 

Ey Ecrį! Parlak yüzünü dört nesneye parlaklıktır: Biri 
ayna biri güneş biri ay biri yıldız. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Fiġān-ı bülbülüñ ol verd-i ħandān etdiğimdendir 
Śaçıñ būyātı ey dil müşg-i reyĥān etdiğimdendir 
 

Bülbülünün feryadı o gülün gülmesindendir, ey gönül! 
Saçlarının kokusu reyhana misk kokusundandır. 
 

Şehā rū-yı zemįniñ ħāk34i olduğun Ǿayb etme 
Şerār-ı āteş-i āhımla Ǿaŧşān etdiğimdendir 
 

Ey şah! Yeryüzüne toprak olduğunu ayıplama, ahımın 
ateşinin kıvılcımlarıyla susadığımdandır. 
 

Raķīb-i rū-siyāh Ǿaşķ-ı İlāhį ķanda farķ eyler 
Derūn-ı dilde sırr-ı Ǿaşķı pinhān etdiğimdendir 

Yüzü siyah rakip, İlahi aşkı nasıl fark etsin; aşkın 
sırlarını gönlün içinde gizlediğimdendir. 
 

Benim rüsva-yı Ǿālem olduġum dār-ı fenā içre 
Hezārān bį-nihāyet źār-ı Ǿayān etdiğimdendir 
 

Benim geçici dünya içinde āleme rezil olduğum 
binlerce sonsuz inlememi açık ettiğim içindir. 
 

Niçin taǾcįr olur çarħ-ı berįn derlerse ey Ecrį 
Dehān-ı vaśf-ı cānān ĥadd-i pāyān etdiğimdendir 
 

Ey Ecrį! Pek yüksek felek niçin tüccarlık eder derler 
ise, sevgilinin ağzının özelliklerini sonsuz sınırsız 
ettiğim içindir. 
 

 
 
 
 

                                                
34 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefaǾįlü FeǾūlün / MefǾūlü FeǾūlün 
 
Ben zār-ı derūnumla saña eyledim ižhār 
Ey āfet-i ruħsār 
Raĥm eylemediñ ben dil-i şeydāya sezāvār 
Ey şūħ-ı sitemkār 
 

Ey çehresi pek güzel (sevgili)! Ben inleyen içimle sana 
açtım. 
Ey sitemli (sevgili)! Ben deli gönle merhamet etmedin 
yakışır mı?  
 

Hįç sende ayā zerre ķadar yoķ mudur inśāf 
Ben Ǿāşıķa inśāf 
Bir nice zamanlar reh-i Ǿaşķında eder zār 
Ey vech-i ķamervār 
 

Sende acaba ben āşıkla hiç toz kadar insaf yok mu? 
Ey kamer gibi yüzü (olan sevgili)!  Çokça zaman aşk 
yolunda inler. 
 

Dil-ħūn ile ālūde-i giryānıñ olaldan  
Hicrānıñ olaldan 
Ħāk oldu daħi dāmenini eylemez inkār 
Etdi ise iķrār 
 

Gönül kan ile gözyaşına bulaştığı ayrılık acına 
düştüğünden 
Söz verdi ise toprak oldu da eteğini inkār etmedi. 
 

Miħnet źede-i Ǿāşıķ-ı şūrįde-i śādıķ 
Sen şāha muvāfıķ 
Gel etme dirįġ vuślatıñā ergire ey yār 
Ħandān ola ben zār 
 

Sadık ve perişan āşıkın sıkıntıya düşkünlüğü sen şaha 
uygun. 
Ey sevgili! Vuslatına eriştirsin, gel uzak koyma; 
benağlayan güleyim. 
 

17b 

 
Ol vādi-i ġamda ne çeker Ķays-ı şeydā 
Bilmez anı Leylā 
Dil biş-beter andan hele oldu yine tekrār 
Sevdāya giriftār 
 

O keder vadisinde deli Kays ne çeker, onu Leyla 
bilmez. 
Gönül ondan beter yine sevdaya bağlı oldu. 
 

Bu derd-i ġama nihāyet yoķ mu Ǿaceb Ecrį 
Geçmektedir Ǿömrü 
Var yürü bulagör başıña bir çāre her bār 
Hįç eyleme efkār 
 

Ecrį! Acaba bu keder derdine son yok mu? Ömrü 
geçmektedir. 
Her zaman başına bir çare bul, yürü hiç fikretme. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Çeşm-i ħūn-ālūde dilken cām-ı pür-gevher döker 
Nūĥǿa eyler āb-ı gül-gūnuyla gūyā zer döker 
 

Kan bulaşmış gönül gözü, cevher dolu kadeh döker; 
gül renkli suyu ile Nuh gibi sanki altın döker. 
 

Śarśılır āhım esince bāġ-ı esrār-ı felek 
Deħşetinden berg-i evrāķıñ hemān silker döker 
 

Ahım esince feleğin gizli bahçesi sarsılır, korkusundan 
yapraklarını hemen sallar, döker. 
 

Bülbül-i dil nāle eyler śubĥ olunca aġlayıp 
Gözlerinden dāne dāne jāle-i güller döker 

Gönül bülbülü inler, sabah olunca ağlayarak 
gözlerinden tane tane gül çiği döker. 
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Öyle bir sāķıya ergürdü beni pįr-i muġān 
Kāse kāse laǾl-i nāb-ı bāde-i Kevŝer35 döker 
 

Öyle bir saki ki beni meyhaneciye ulaştırdı, taze 
Kevser şarabının yakutunu kāse kāse döker. 
 

Āteş-i ruħsārını görse hümā-yı lā-mekān 
Cān atar pervāneveş her laĥža Ecrį per döker 
 

Yanağının ateşini mekānsız Huma kuşu görse Ecrį, 
pervane gibi can atarak her zaman kanat döker. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Çerāġım ħāne-i dilde yanar sūz-ı nihānım var 
Göñül pervānesin nūr eyleyen bir gizli cānım var 
 

Ateşim, gönül evinde yanar, gizli yangınım var; gönlün 
pervanesini aydınlatan bir gizli ruhum var. 
 

Ben ol üftāde-i ħāk-i reh-i feyż-i Ħüdā’yım kim 
Semā-i lāciverdi ne ķıbāb üzre vaŧānım var 
 

Ben o Hüdā’nın bereketli yol toprağının düşkünüyüm; 
mavi gök kubbeler üstünde yurdum var. 
 

Ney-i nālān isem bülbül gibi ey ġonce kūyuñda 
Hezārān perde perde nāle-i āh-ı fiġānım var 
 

Ey gonce! Mekānında bülbül gibi inleyen ney isem; 
binlerce kesik kesik feryat ve āhımın iniltisi var. 
 

Zemįn-i ferş-i dilde yaśdanıp minnet-nişįn oldum 
Ŧınāb-ı nūriden çetr-i felekde sāyebānım var 
 

Gönlün yayılmış zeminine yaslanıp, sıkıntı ile 
oturmuşum; felek çadırında nur ipinden gölgeliğim 
var. 
 

Semender ŧabǾile memlū olaldan Ecriyā şimdi 
Śaçılır Ǿāleme gūyā şerār  āteş zebānım var 
 

Ey Ecrį! Semender ışık ile dolu olduğundan beri, 
şimdi, sanki āleme kıvılcım saçan ateşli ağzım var. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Ķalb-i vįrānım içinde derd-i hicrānım nedir 
Yā-Rab ol derde devā olmaz mı dermānım nedir 
 

Perişan kalbimin içinde ayrılık derdim nedir? Ya 
Rabbim! O derde çare olmaz mı dermanım nedir? 
 

Şerbet-i laǾlin duruken neydi bu derd [ü] belā 
Başıma odlar yana Ǿālemde noķśānım nedir 

Dudağının şerbeti dururken bu sıkıntı ve belā ne idi; 
ateşler başıma yansın, ālemde eksikliğim nedir? 
 

18a 

 
Ben ser-i kūyuñda her leyl [ü] nehar üftādeyim 
Söyle ey meh-rū reh-i Ǿaşķ içre iśyānım nedir 
 

Ben mekānının başucunda sabah akşam düşkünüm, 
ey ay yüzlü! Söyle, aşk yolunda isyanım nedir? 
 

Merĥamet şefķat mürüvvet şānıñ iken tā ezel 
Aġlamaķdan dįde-i pür-ħūn-ı giryānım nedir 
 

Tā ezelden; acıma, sevgi ve mertlik şanın iken, 
ağlamaktan kan dolu gözlerimdeki gözyaşı nedir? 
 

Cism-i gül-berg-i ħazānım ey şehā derd ü ŧurāy 
Bilmezim bülbül gibi feryād [u] efgānım nedir 

Ey şah! Dert ve üzüntü sonbaharın gül yaprağı 
bedenim; bülbül gibi inlemem, feryat etmem nedir 
bilmem. 
 
 
 

                                                
-Biz size kevseri sunduk) Kevser, 106/1 (30-46-67-70-93“ :(İnnā aǾteynā ke’l-kevŝer )إنا اتیناك الكوثر 35
96-139-179-182) 
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Ħāk36i pā-yı dāmenin keĥl-i celādır Ǿaynıma 
Pādişāhım ħizmetinde ķalb-i nālānım nedir 
 

Eteğinin ayak toprağı, gözüme cila sürmesidir; 
Padişahım, hizmetinde inleyen kalbim nedir? 
 

Günc-i ġamda derd [ü] miħnet Ecrį’yi ħāk37 eyledi 
Ey ŧabįbā cān [u] dil bu derde dermānım nedir 
 

Gam köşesinde dert ve sıkıntı Ecrį’yi toprak etti; ey 
Doktor! Can ve gönlün bu derdine çarem nedir? 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
MaŧlaǾ-ı ĥüsnüñde envār-ı şerįǾat gösterir 
Ǿİlm-i edyān-ı ledūn ehl-i ŧarįķat gösterir 
 

Güzelliğinin doğuşu, şeriatın parlaklığını; zamanın 
dinlerinin ilimleri tarikat ehlini gösterir. 
 

Beyt-i heşt-i süyūd-ı ümmü’l-kitāb-ı vechiñi 
MaǾrifet bābında dürlü dürlü ĥikmet gösterir 
 

Fatiha’nın sekiz yüce kapısı, yüzünü bilginlik kapısında 
çeşitli hikmetlerle gösterir. 
 

Ey Ǿubūdiyyet maķāmın āħir-i Ǿābid saña 
Ķurb-ı esrār-ı ileyhįde ĥaķįķat gösterir 
 

Ey kulluk makamının son kulu! Sana, İlahi gizemlere 
yakınlaşmakta gerçeklik gösterir. 
 

Zaħm-ı aġyāra taĥammül eyler ammā Ǿāşıķān 
Günc-i ġamda ĥançer-i hicrāna Ǿillet gösterir 
 

Rakibin yaralarına katlanır, fakat āşıklar, keder 
köşesinde ayrılık hançerine hastalık gösterir. 
 

Ecriyā Ǿārif gerek Ǿirfan-ı nažmın fehmede 
Menzil-i sırr-ı uluhiyyetde ķudret gösterir 
 

Ey Ecrį! Şiirinin bilgisini anlamaya bilgin gerek; yüce 
sır kapısında kudret gösterir. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Kenz-i lā-yüfna-i esrār-ı hüviyyetdir śubūr 
Bā-i bi’smillāh ile Ǿayn-ı Ǿinayetdir śubūr 
 

Sabır, sonsuzluk hazinesinde varlığın sırları; 
besmele’nin bā’sı ile yardım gözüdür. 
 

Śabr miftāĥ’ül-ferec38 oldıġun[a] şübheñ mi var 
ǾĀlem’ül-ġaybıñ umūrunda śadāķatdir śubūr 
 

Sabrın rahatlama anahtarı olduğuna kuşkun mu var? 
Sabır bilinmezlik āleminin anlamında doğruluktur. 
 

Śabr-ı ārām-ı dilim Ǿayb itmedim ižhār ile 
Ǿİlm’el-esmā benim Ǿaynımda heyǿetdür śubūr 

Gönlüme yerleşmiş sabrı ortaya çıkararak ayıp 
etmedim, isimlerin bilgisi benim; sabır, gözümde 
birlikteliktir. 
 

Ĥikmet-i dünyā vü māfihādan el çekdim yine 
Vaśbirühüm39 menzilinde özge ĥikmetdir śubūr 
 

Dünya ve nimetlerinin hikmetinden el çektim; yine 
sabır,  sabretme yolunda başa hikmettir. 
 

Ecriyā bin kerre söylerdim elif gibi saña 
Bir kunūz-ı Ǿārif-i bā-i bidāyetdir śubūr 
 

Ey Ecrį! Sana bir kez elif gibi söylerdim, sabır, 
başlangıcın ba’sını bilenin hazinesidir. 
 

 
 
 

                                                
36 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 
37 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 
                       ”.Sabır başarının anahtarıdır“             صبر مفتاه الفرج  38
  sabret” - Onların dediklerine sabret Taha 20/130“ (Fesbir)واصبروھم 39
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18b 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 
Raķīb-i kįn-i ħāha dil verince dilde lām artar 
Anıñ beyninde vechiñ görse Ǿāşıķ istilām artar 
 

Kötü düşünceli rakibe gönül verince, gönülde lām 
artar, onun arasında āşık yüzünü görse öpme isteği 
artar. 
 

Selasil zülfünüñ aġlālına bend olsa Ǿāşıķlar 
Şehā ħāk40-i derinde ĥadd-i bį-pāyān ġulām artar 

Silsile zülfünün zincirine bağlansa āşıklar, ey şah! 
Kapının toprağında sonsuz sayıda köle artar. 
 
 

Şarāb-ı laǾlini nūş eyleyen ey sāķi-i gül-fem 
Göñül meyĥānesinde bülbül-i mest müdām artar 
 

Ey gül ağızlı saki! Dudağının şarabını içen; gönül 
meyhanesinde daima kendinden geçen bülbül artar. 
 

Cemāliñ śafĥasın sebǾal-meŝānį ezber eyler kim 
Kitāb-ı müsteŧāb-ı dilde esrār-ı peyām artar 
 

Yüzünün bölümlerini Fatiha suresi ezberler, çükü 
gönlün hoş kitabında sözün sırrı artar. 
 

Rumūz-ı esbaǾįn üstinde seyr et sırr-ı esrārı 
Seniñ elŧāf-ı ĥüsnüñçün sevād-ı Kerbelām artar 
 

Yedi işaret üzerinde sırların gizliliğini izle, senin 
güzelliğinin ihsanı için Kerbelam’ın karalığı artar. 
 

Fenānıñ Ǿizz [ü] cāhın istemez erbāb-ı dil lākin 
Muĥabbet ĥānedānda her cihetde iħtişām artar 
 

Gönül ehli geçiciliğinin nimetlerini istemez, fakat 
sevgi mekānında her yönde gösteriş artar. 
 

Erince menzil-i maķśūda Ǿāşıķ Ǿayn-ı maǾşūķ var 
Anıñçün Ǿāşıķ  Ecrį’de dem-ā-dem şād-ı kām artar 
 

Amaca ulaşınca āşık, sevgilinin bakışı artar; onun 
için āşık Ecrį’de arzunun mutluluğu artar 
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FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 
(FāǾilātün)       (FaǾlūn) 

 
Kilk-i esrār-ı dilā sālik-i sālārdadır 
Hele her ehl-i diliñ ĥāśıl-ı dildārdadır 
 

Ey gönlün gizemli kalemi! Baş tarikat yolcusundadır, 
hele her gönül ehlinin amacı sevgilidedir. 
 

Kākülā silsile-i د رگر ser- ĥālidlere 
Āh eder sālik-i diller saña girdārdadır 

Ebedilere kāküllerinin kıvrımlarını döker; gönül 
yolcuları ah eder, sana bağlıdır. 
 

Der-i Dārāda dilā vārid-i her deh her sāl 
Allah Allah ki rehā ehl-i dil ekdārdadır 
  

Ey gönül! Dārā’nın kapısında her on her yıl ulaşan, 
Allah Allah ki kurtuluş, gönül ehli üzüntülerdedir. 
 

ǾArśa-i dilde dilā sālik-i sāde idrāk 
Der-i Dārā’da ser-ā-ser hele der-i dārdadır 
 

Ey gönül! Gönül arsasında sade fikirli tarikat yolcusu; 
Dārā’nın kapsında baştanbaşa darlık kapısındadır. 
 

Reh-i dildārda ser ihdā siĥr-i Ecrį her-gāh 
Kilk-i esrār-ı dilārā ser-i girdārdadır 
 

Sevgilinin yolunda Ecrį’nin sihirleri gibi her zaman 
hediye et, sevgilinin sırlı kalemi baş sıkışıklığındadır. 
 

 
 
 
 
 
                                                
40 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 
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77 
 

18’li Hece Ölçüsü 
 

Dil ü ekmeği dehirde şehā Ǿaşķ olan Ǿurefā bilir 
Nice demdir dem-i dilberine Ǿarśada żurefā bilir 
  

Ey şah! Dil ve ekmeği dünyada aşk olan 
bilginler bilir, sevgilisinin nefesine ne kadar 
zamandır yeryüzünde zarifler bilir. 
 

Ger o Leylāǿnıñ gül ķaddini Ǿarż et Ķays-ı dil [ü] 
Ǿāķile   
Erecek menāzil-i maǾşuķa tecellāsın Ǿuķelā bilir 
 

Eğer o Leyla’nın gül boyunu Kays’ın gönül ve 
aklına açıkla; sevgilinin menziline ulaşacak 
yolu akıllılar bilir. 
 

Ġam-ı hecrile göñül arzu eder ol şeh-i ħūb-rūyı āh 
Aña taĥt-ı dil ola baħş-ı cān eder Ǿāşıķ-ı füżelā bilir 
 
19a 
 

Gönül, ah o güzel yüzlü şahı, ayrılık acısı ile 
arzular; ona gönül taht olsun, can veren üstün 
nitelikli āşık bilir. 
 

Ser ü cānı fedā şehenşāhıñ reh-i Ǿaşķına dil cān ile 
Eder ehl-i dil bu śadāķat müteǾarif ü budelā bilir 
 

Gönül can ile şahların şahının yoluna can ve 
başı feda et, bu doğruluğu ehl-i dil eder; 
bilginlerle budalalar bilir. 
 

Yürü Ecrį mütevāśıl ol nitekim dilerseñ pür-kemāl 
Saña luŧf edebilir Ǿāşıķın dil [ü] zārını o şehā bilir 

Ecri, yürü, tam olgunluk dilersen çabala; sana 
ihsan edebilir, āşıkın gönül inlemesini, o şah 
bilir. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Śabr-ı ārām eyleyenler sırr-ı lā-yüfnā bulur 
Nefyi lā eyler śıfātında ķaçan illā bulur 
 

Sabırda karar kılanlar, sonsuzluk sırlarını bulurlar, 
olumsuzluğu, özelliklerinde yok eder, ondan başkasını 
bulur. 
 

Feyż-i istiǾdād ile her Ǿāşıķ-ı pāk-i žamįr 
Bir meh-i enver-i ĥüsn-i vech-i müsteŝnā bulur 
 

Yetenekliliğin bereketi ile her temiz gönüllü āşık, yüzü 
görülmedik güzellikte parıldayan ay görür. 
 

Muśĥaf-ı ķalbinde gözler  āyet-i sebǾal-meŝān 
Ādemiyyet menzilinde Ǿilm’el-esmā bulur 
 

Kalbinin mushafında Fatiha suresini gözler, İnsanlık 
yolunda isimlerin ilmini bulur. 
 

Bülbül-i şūrįdeveş tā śubĥa dek feryād ile 
Bū-yı ezfer bāġ-ı dehr içre gül-i raǾnā bulur 
 

Perişan bülbül gibi feryat ederek sabaha kadar, dünya 
bahçesi içerisinde hoş kokulu, hoş gül bulur. 
 

Gūşe-i genc-i uluhiyyetde ārām eyleyen 
Ķāf-ı vaĥdāniyyetinde Ecrį-i dānā bulur 
 

Yüce hazinenin köşesinde bekleyen, Birliğin Kaf’ında 
aşağı Ecrį’yi bulur. 
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FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 
 (FāǾilātün)         (FaǾlūn) 

 
Güfte-i Ǿāşıķ-ı nā-dįde mazahhar ister 
Dil olur nūr-ı şiǾārında münevver ister 
 

Gözü görmez āşıkın sözü görünmek, gönül vasfının 
aydınlığında aydınlık olur. 
 

Zülf-i pür-çįni dilā rahne-i sünbül-i zeng 
ǾĀşıķ-ı silsile-i bū-yı muǾaŧŧar ister 
 

Ey gönül! Kıvrımlarla dolu zülfü, sünbülün paslı 
yarıklarıdır; hoş kokan zincirinde āşık ister. 
 

Dehenin vaśfına dürdāne dişiñle ey yār 
Leb-i şįrįn süħen-i ŧabǾile gevher ister 

Ey sevgili! Ağzının özelliklerinde inci tanesi dişinle, 
tatlı dudağın parıldayan söz ile cevher ister. 
 

Nįze-i tīġ-ı nigāhında ħarįdār olsam 
Cānı versem dilemez ķıymet-i ħançer ister 
 

Bakışının kılıcının mızrağında müşteri olsam; canı 
versem istemez, hançer kıymeti ister. 
 

Ķaşı miĥrābına secde için üftāde-i Ǿaşķ 
CāmiǾ-i ĥüsne iki śāĥib minber ister 
 

Aşk düşkünleri kaşının mihrabında secde için, 
güzelliğinin camiine iki tane minber ister. 
 

Bu ķamer-i ŧalǾat-ı ħūrşįd-i cemāl Ecrį 
Çār ĥarfi on iki noķŧa mücevher ister 
 

Ecrį, yüzü güneş yüzü ay (olan sevgili) dört harfi on iki 
nokta mücevher ister. 
 

 
80 

 
19b 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 
Ne ŧāķ-ı dil perįrinde selāsetde şeŧāret var 
Faśįĥ-i bül-heves eşǾār-ı pākimde belāġat var 
 

Gönül tahtının önceki ahenginde mutluluk, temiz 
şiirlerimin heveslice açık söylemlerinde uygun 
hitaplılık var. 
 

Cemāl-i pertev-endāz-ı şuǾā-i burc-ı ħāverde 
Żiyā eyler o ħūrşįd-i felekde ĥüsn-i ŧalǾat var 
 

Doğunun tepesinin ışık saçan aydınlık yüzü, ışık saçar; 
feleğin güneşinde yüz güzelliği var. 
 

Yine bir āfet-engįz-i belādır fitne-i çeşmi 
Melāmet gösterir āħir zamānda çoķ nedāmet var 

Yine bir belā koparan güzelliktir gözünün fitnesi; 
kınanmışlık gösterir, son zamanda çok pişmanlık var. 
 

Yıķıldı ķalmadı žıll-ı dıraħt-ı sāyedār ammā 
Derūn-ı leşker-i Ǿuşşāķda cüzǿ-i hidāyet var 
 

Gölge eden ağacın gölgesi yıkıldı, kalmadı ama 
āşıkların askerlerinin içinde doğruluk parçası var. 
 

Fenānıñ Ǿizzet-i iķbāline aldanma ey Ecrį 
Mürūr itmez verāsında bunuñ ħayli ķıyāmet var 

Ey Ecrį! Geçici (dünya)nın şeref ve isteklerine 
aldanma, yaratılmışların ötesinde bunun çok kıyameti 
var. 
 

 
81 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Kim yüzü ħūrşįd-i Ǿālem tābına eğri baķar 
Ķamaşır bįnā-i çeşm-i tābın[a] eğri baķar 
 

Kim yüzü ālemin güneş ışığına eğri bakar, kamaşır 
(gözleri) ışıyan gözünün inşası eğri bakar. 
 

Mest-i laǾliñ olalı ey śāķıyā üftādeler Ey Saki! Düşkünler dudağının kendinden geçmişliği, 
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Ħalķa-i bezm-i meyiñ işrābına eğri baķar 
 

içki meclisinin halkasında içenlere eğri bakar. 
 

Zülf-i merġūluñ görüp sünbül temāşāsındadır 
Nergis kec-rū śaçıñ ķullābına eğri baķar 
 

Kıvrılmış saçlarını görerek, sünbül seyrindedir; nergis, 
eğri görünen saçının çengeline eğri bakar. 
 

Kevkeb-i necm-i saǾādet bulmaķ için nāgehan 
Ol müneccim necm o siterlābına eğri baķar 
 

Ansızın mutluluk yıldızlarını bulmak için, o yıldız 
bilimci yıldız, o cihazına eğri bakar. 
 

Mihr-i ĥüsne ol hilāl ebrūlarıñ ey Ecriyā 
Māh-ı vechin ŧalǾāt-ı meh-tābına eğri baķar 
 

Ey Ey Ecrį! O yay kaşların güzellik güneşine; yüzünün 
ayı, ay ışığı yüzüne eğri bakar. 
 

 
82 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Zikr-i kec-rū-felek mirǿātına eğri baķar  
Ŧūti-i nāŧıķ ki kendi źātına eğri baķar 
 

Eğri görünen feleğin anılması aynana eğri bakar, 
konuşan paağan ki kendi kişiliğine eğri bakar. 
 

Bį-baśįret dünyevį Ǿuķbā tefehhüm eylemez 
Kim verā-i perdeden ıśfātına eğri baķar 
 

Güçsüzler dünya ve ahreti anlamaz, çünkü korku 
perdesinden yüzlerine eğri bakar. 
 

Ĥüsn-i ħūrşįdi temāşā eylemez ol müddeǾį 
Ol hilāl-ebrū-mehiñ zerrātına eğri baķar 
 

O idda eden, güzellik güneşini seyretmez; o yay kaşın, 
ayının parçacığına eğri bakar. 
 

Vech-i pākiñ üzre zülfüñ eylemiş śarķındılıķ 
ǾAbd-ı muħliśdir ki kendi źātına eğri baķar 

Temiz yüzünün üzerine zülfün sarkmış, ihlāslı kuldur ki 
kendi kişiliğine eğri bakar. 

 
20a 

 
Feyż-i Mevlā’dan ŧabįǾat bulmayan bį-çāreler 
Ecriyā her nāžımıñ ısbātına eğri baķar 
 

Mevla’nın bereketinden özellik alamayan çaresizler, ey 
Ecrį! Her şiirin ıspatına eğri bakar. 
 

 
83 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Göñül bir dilber-i raǾnā civān-cānāna ĥasretdir 
Beni āşufte-i nālān eden ol cānā ĥasretdir 
 

Gönül bir hoş, genç sevgiliye, beni inlemekten 
düşkün eden cāna hasrettir. 
 

Cemāliñ görmeğe bülbül gibi fürķat fezā oldum 
Yine tāze açılmış gonçe-i ħandāna ĥāsretdir 
 

Yüzünü görmeye bülbül gibi ayrılık veren taze 
açılmış gülen goncaya hasrettir. 
 

Perįşān ĥāŧır oldum kākülüñ sevdāsına şimdi 
Bu şemǾ-i ĥüsnüñe pervāneveş yan yana ĥasretdir 
 

Şimdi, kākülünün karalığında gönlüm perişan 
oldu; bu güzelliğinin mumuna pervane gibi yan 
yana hasrettir. 
 

Semender göñlümüñ derd [ü] fiġānı Ǿarşa çıķmışdır 
Senin ħāk41-i deriñde āteş-i sūzāna ĥasretdir 
 

Semender gönlümün dert ve feryadı göğe 
yükselmiştir, senin kapının toprağında yanan ateşe 
hasrettir. 
 

ǾAceb mi sįne-śāf olmaķ benim ey göñ[ü]li yārim 
Meyānıñ ķucmaġa bu Ecrį-i Ǿirfāna ĥasretdir 

Ey gönlü sevilenim! Göğsü temiz olmak mümkün 
müdür? Belini kucaklamaya bu bilgin Ecrį’ye 

                                                
41 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 
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 hasrettir. 
 

 
84 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Ĥālet-i Ǿaşķ içre cismim nār-ı sūzānıñ mıdır 
Derd [ü] miħnet ey şehā girdāb-ı devrānıñ mıdır 
 

Aşk durumu içinde bedenim yanan ateşin midir? Dert 
ve sıkıntı ey şah! Dönen girdabın mıdır? 
 

Şimdi Ǿuşşāķıñ sipāhı derd [ü] miħnetdir velį 
Tā bu deñli cevr-i efzūn eylemek şānıñ mıdır 
 

Şimdi āşıkların askeri dert ve sıkıntıdır, fakat bu kadar 
fazla dert etmek şanından mıdır? 
 

ǾĀşıķ-ı ser-mest olan rāhıñda ĥayrān oldular 
Bize bu devlet-i maķdem yaǾni iĥsānıñ mıdır 
 

Kendinden geçmiş olan āşıklar,  yolunda hayran 
oldular; bize bu eski devlet acaba bağışın mıdır? 
 

Kişver-i iķlįm-i ĥüsnü zeyn edip ey şāh-ı Ǿaşķ 
Fitne-i mihr-i muĥabbet naķş-ı elvānıñ mıdır 
 

Ey aşkın şahı! Güzellik ikliminin ülkesini süsleyerek, 
sevgi güneşinin karıştırıcısı, renkli işlemen midir? 
 

Ecrį-i dil ĥasteyi śad-çāk eden ey dil-rubā 
ǾAşķ-ı şemşįriñ mi yoĥśa ŧīġ-ı berrānıñ mıdır 
 

Ey sevgili! Gönül yorgunu Ecrį’yi yüz parça eden; aşk 
kılıcın mı yoksa keskin kılıcın mıdır? 
 

 
85 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Tālib-i dünyā olan cānānı bilmez ķandedir 
Ķalb-i nevǾ-i beşer ol cānı bilmez ķandedir 
 

Dünyayı isteyen sevgilisi nerdedir bilmez, yeni insanın 
kalbi, ruhu bilmez nerdedir. 
 

Baş  açıķ abdāl-ı Ǿaşķ olmazsa Ǿaşķ-ı dünyede 
Ħān-ķāh-ı dehrde seyrānı bilmez ķandedir 
 

Dünya aşkı baş açık aşk ereni olmaz ise, dünyanın 
hanesinde seyran nerdedir bilmez. 
 

20b 

 
Mest-i medĥūş olmayan bezm-i elestden tā-ebed 
Meclis içre sāķi-i devrānı bilmez ķandedir 
 

Ezel meclisinden ebediyete kadar şaşırarak kendinden 
geçmeyen; meclis içinde dönerek içki sunan güzel 
nerededir bilmez. 
 

Terk-i taķlįd etmeyen ey śūfi-i nā-puħte-dil 
MaǾni-i esrārda sulŧānı bilmez ķandedir 
 

Ey gönlü olgunlaşmamış Sofi! Takliti bırakmayan 
sırların anlamında sultan nerdedir bilmez. 
 

Kim ki almaz dersini Ǿilm-i ledünnįden müdam 
Ecrį-i Ǿāşıķ gibi Ķur’ānı bilmez ķandedir 
 

Kim ki daima dersini zamanın ilminden almaz, 
āşıkların Ecrį’si gibi, Kur’ān nerdedir bilmez. 
 

 
86 

 
 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Saña dil versem ey Leylį baña dįvānedir derler 
O Mecnūn’uñ mekānı vādi-i ġamħānedir derler 
 

Ey Leyla! Sana gönül versem bana deli derler, o 
Mecnun’un mekānı gam yeme vadisidir derler. 
 

Śaçıñ sevdāsına dil vermeyen dįvāneler şimdi Saçının kara (sevda)sına gönül vermeyen deliler şimdi, 
aşk hevesini bilmezler, acaba sevda nedir derler? 
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Havā-yı Ǿaşķı bilmezler ayā sevdā nedir derler 
 

 

Cemāl-i şemǾine sūz-ı güdāz etsem dil [ü] cānā 
Reh-i Ǿaşķıñda bį-pervā yanar pervānedir derler 

Ey gönül ve can! Sevgilinin yüzünde ateşle mahvolsam, 
aşk yolunda korkusuzca yanan pervanedir derler. 
 

Şarāb-ı vaślını nūş eyleyen Ǿuşşāķa sultānım 
Gezer meyħāne güncinde Ǿaceb mestānedir 
derler 
 

Sultanım! Kavuşma şarabını içen āşıklara, acaba 
meyhane köşesinde gezen kendinden geçmişler mi 
derler? 
 

Esįr-i bend-i zülfüñden beni dūr eyleme şāhım 
Dil-i Ecrį boşandı Ǿaşķdan dįvānedir derler 
 

Şāhım! Zülfünün bağındaki esirlikten beni uzak koyma, 
Ecrį’nin gönlü aşktan vazgeçti delidir derler. 
 

 
87 

 
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün / MefǾūlü FeǾūlün - MefǾūlü 

FeǾūlün 
 

Cūy lebine bāde-i Cem-i cāmda demiş var 
Şekkerde demiş var ġulġulde demiş var 
 

Irmak, dudağına Cem’in şarap kadehinde var demiş; 
şekerde, şırıltıda var demiş. 
 

Sürħ-i deheniñ tengine gül-femde demiş var 
Ezferde demiş var gül gülde demiş var 
 

Ağzının kırmızısı darlığına gül ağız da, hoş kokuluda, 
gül gülde var demiş. 
 

Kāküllerine Ǿanber-i sārā da dedik biz 
Sevdā da dedik biz müşgāra dedik biz 
 

Kāküllerine, saf anber de sevda da misk de dedik. 
 

Ķüllāb-ı ser-i zülfine ħam ħamda demiş var 
Ezderde demiş var merġul da demiş var 
 

Zülflerinin başındaki çengele; kıvrımlar da yakışan da 
var demiş. 
 

Ħūrşįd-i cemāliñ görecek burc-ı felekde 
Evśāf-ı melekde tā cān [u] yürekde 
 

Feleğin tepesinde yüzünün güneşini görünce, tā rūh ve 
yürekte, meleklerin özelliklerinde… 
 
 

Zerrįn-i ķadeĥ şaǾşaǾ-i Ĥürrem’de demiş var 
Enverde demiş var meşǾalde demiş var 
 

Kadehin altınlığı, Hürrem’in gösterişinde, parlaklıkta, 
meşalede var demiş. 
 

21a 

 
Ķaşıñla gözüñ nįze-i müjgānıña her bār 
Ey ġamze-i Tātār çoķ ehl-i ħaber var 
 

Her zaman kaşınla gözün; kirpiğinin mızrağına, Ey 
Tatar’ın yan bakışı! Çok haber ehli var. 
 

Ol rişte-i ħūn-rįzin ġam ġamda demiş var 
Ħançer42de demiş var ķātilde demiş var 

O kan döken ipin gamda, hançerde, katilde var demiş. 
 

 
Gül ġoncesiniñ ħūn-ı ķadeĥ-rįzine cānā  
Ey bülbül-i şeydā hep Ǿāķil [ü] dānā 
 

 
Ey can! Gül goncasının kan döken kadehine ey deli 
bülbül! Hep akıllı ve bilgin… 
 

Şeb tā seĥer Ecrį aña şebnem de demiş var 
Çü yel de demiş var pür-sel de demiş var 
 

Ecrį, ona geceden sabaha çiğ, yel, sel de var demiş. 
 

 
 
 
                                                
42 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 
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88 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Ħüdāyā birliğiñ iķrār-ı įmānımda gelmişdir 
Anıñçün merĥamet şefķat ki sulŧānımda gelmişdir 

Ey Allahım! Birliğin imanımın kabulünde 
gelmiştir, onun için, acıma ve şefkat ki sultanımda 
gelmiştir. 
 

Eğerçi śūretā zāhid ĥaķįr-i zār [u] zār oldum 
Velįkin maǾnada Ĥaķķ leşker[i]yanımda gelmişdir 

Ey görünen kaba sofu! Ağlaya ağlaya aşağılandım, 
fakat anlamda Allah’ın askeri yanımda gelmiştir. 
 

Hemān ǾĮsā-yı Meryem ķıśśasın benden işid śūfį 
Aña nefħ eyleyen rūĥ’ül- ķudūs  cānımda gelmişdir 
 

Sufi! İsa-yı Meryem kıssasını benden dinle, ona 
üfleyen kutsal ruh, ruhumda gelmiştir. 
 

Ben ol źāt-ı śıfātım Ǿālem’ül-ġaybıñ cemālinde 
Yed-i ümm’ül kitāb ancaķ ki kurānımda gelmişdir 
 

Bilinmezlik āleminin yüzünde ben o yüzün 
kişiliğiyim, Fatiha suresi ancak Kur’ānımda 
gelmiştir. 
 

Benim feyż-i İlāhįmden olupdur Ǿāşikār Ǿālem 
Elestden yār edilmiş  emr [ü] fermānımda gelmişdir 
 

Benim ilahi bereketimden ālem açığa çıkmıştır, 
ezel meclisinden sevgili kılınmış emir ve 
fermanımda gelmiştir. 
 

Seniñ sāķi cihānda cām-ı Ǿaşķıñ olmadan  evvel 
Ezel sāķisi devri şimdi devrānımda gelmişdir 
 

Dünyada saki senin aşk kadehin olmadan evvel, 
ezel sakisinin dönmesi zamanımda gelmiştir. 
 

Ben ol ümmį Sinānıñ gerçi ķurbānıyım şimdi 
Taĥallüś şānıma ey Ecrį Ǿirfānımda gelmişdir 
 

Ben o Ümmi Sinan’nın şimdi kurbanıyım, ey Ecrį! 
Kurtuluş şanıma bilginliğimde gelmiştir. 
 

 
89 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Ŧarab-gāh-ı muĥābbet dünyāda bį-dāde ķalmışdır 
Belā-i derd [ü] miħnet Ǿāşıķ-ı nā-şāde ķalmışdır 
 

Sevginin eğlence yeri dünyada adaletsizlere kalmıştır, 
dert ve sıkıntı belāsı mutsuz āşıka kalmıştır. 
 

Cihānıñ Ǿizz ü cāhında nice ārām eder Ǿāşıķ 
Çemen-zār-ı śafā nā-dāne-i bį-zāde ķalmışdır 
 

Dünyanın nimetlerine āşık nasıl yönelir, eğlence 
bahçesi nimet vermez taneye kalmıştır. 
 

Cemāl-i dil-rubāya ķıl ķalemle ĥaŧt çeker herkes 
Velįkin ĥüsn-i taśvįr eylemek Behzād’e ķalmışdır 

Sevgilinin yüzüne herkes kıl kalemle çizgi çeker, fakat 
güzelliği çizmek, Behzad’a kalmıştır. 
 

Nice çāk olmasın ol ġonce-i gülberg-i ħandānı 
Fezā-i ehl-i dil bülbül-i feryāde ķalmışdır 
 

Gülen goncanın gül yaprakları nasıl yırtılmasın, gönül 
ehlinin göğü feryat eden bülbüle kalmıştır. 

21b 

 
Mürüvvet bab-ı maŧrūd olmasın mı zįr [ü] bālāda 
Ne ehl-i cūd olan ķalmış ne begzāde ķalmışdır 
 

Cömertlik, alçak ve yüksekte kovulmuşluk kapısı 
olmasın mı? Ne bey oğlu ne cömert ehli kalmıştır. 
 

Bu nažmım gevher-i nā-yāb sezādır Ǿāşıķa 
ammā 
Selāsetle belāġat Ecrį-i üstāde ķalmışdır 
 

Bu şiirim, āşıka el değmemiş cevherdir ama ahenkle 
hitabet üstat Ecrį’ye kalmıştır. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Dūd-ı āhım variken bir mācerādan śaydılar 
Bülbülüñ nįm-i naġmesin āh-ı fezādan śaydılar 
 

Ahımın dumanı varken bir hikāyeden saydılar; 
bülbülün olamayan şarkısını göklerin ahından 
saydılar. 
 

Ķara zülfüñ sünbül-i reyħān ile gül lāleniñ 
Dāġ-ı baġrımdan kināyet bir belādan śaydılar 
 

Zülfünün karasını reyhan sünbül; lale ve gülü 
bağrımdaki yara gibi bir belādan saydılar. 
 

Derd-i Ǿuşşāķ nice olur Ǿālemde bilmez henüz 
Derd-i Ǿaşķı Ǿaşķ-ı ehl-i āşinādan śaydılar 
 

Āşıkların derdi, ālemde nasıl olur henüz bilmez; aşk 
derdini, tanıdık aşk ehlinden saydılar. 
 

Bį-sütūnda yaśdanıp Ferhādveş ol müddeǾį 
Leźźet-i dünyā-yı şįrįni verādan śaydılar 
 

O iddia eden! Ferhad gibi dağda yaslanıp, Şirin’in 
dünya lezzetini ayıptan saydılar. 
 

Secde-gāh eylerse şāhım ķaşlarıñ miĥrābına 
İşidip üftādeler ķıble-nümādan śaydılar 
 

Şahım! Kaşlarının mihrabı, secde yapılan yer olunca; 
üftadeler işiterek, kıblegāhtan saydılar. 
 

Gün gibi ĥüsn-i cemāliñ āşikār olduġuçün 
Ger tevellā43 eyleyip fe-eynemā44dan śaydılar 
 

Yüzünün güzelliği gün gibi ortaya çıktığı için; “ne 
tarafa dönülürse orda olan”dan saydılar. 
 

Gūş edip rāz-ı nihānım zümre-i ehl-i kelām 
Ehl-i Ǿaşķ bezminde nažm-ı Ecriyā’dan śaydılar 

Söz bilenler topluluğu saklı sırlarımı işiterek; aşk 
ehlinin meclisinde, Ecrį’nin şiirinden saydılar. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Ehl-i Ǿaşķıñ derdine dermān-ı ġamlar yazdılar 
Derdin içinde nice biñ Ǿayn-ı cemler yazdılar 
 

Aşk ehlinin derdine keder dermanı yazdılar; derdin 
içinde ne kadar Cem töreni yazdılar. 
 

Muśĥaf-ı ruħsārına žarb eyleyip üftādeler 
Kirpigiñ hecriyle güyā ki raķamlar yazdılar 
 

Düşkünler yanağının kitabına bakarak, kirpiğinin acısı 
ile sanki rakamlar yazdılar. 
 

Ħāme-i dil-dāre ey dil zįnet-i dünya için 
Dürlü dürlü renk ile ħayli be-ġamlar yazdılar 
 

Ey gönül! Sevgilinin kalemi dünyanın süsü için, çeşit 
çeşit renkle çokça gam yazdılar. 
 

Sen cefācū dilbere Ǿarż etmeğe aĥvālimiz 
Mācerā-yı Ǿaşķa ey şāhım ķalemler yazdılar 
 

Ey şahım! Durumumuzu sen eziyet eden sevgiliye 
açmaya aşk hikāyesinde kalemler yazdılar. 
 

Ġam değil derd-i meşaķķat çekdiğin Ǿālemde hįç 
Ķahr içinde luŧf ile Ecrį-i keremler yazdılar 
 

Ālemde çektiğin sıkıntı derdi hiç keder değil; sıkıntı 
içinde ihsanla, şerefli Ecrį’yi yazdılar. 
 

 
 

                                                
عبث                                و  توال انجائھ  االعمي 43 (ǾAbese ve tevellā) : “ Yüzünü ekşitti ve öteye döndü.” Abese 
80/1 (90)        
 Nerde olursanız olun ölüm sizi “ : (Eynemā tekūnū yüdrikkümü’l mevt)این  ما تكونوا یدرككم الموت 44
bulur.” Kuran-ı kerimde bu minvaldeki sureler: Al-i İmrān 3/85-Nisā 4/78  
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22a 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Cevr-i efzūn etmeği meh-pāreler efzūn eder 
ǾĀşıķ-ı śādıķlara güyā büyük āŝār eder 
 

Ay yüzlüler,  eziyet artırmayı çoklaştırdılar; sanki 
dürüst āşıklara büyük eserler yapar. 
 

Cismimiñ sürāħ-ı sarāħ olduğun Ǿayb eylemek 
Bañā ne’tdiyse cihānda ġamze-i seħħār eder 
 

Bedenimin saflığın sürahisi olduğunu ayıplamak; bana 
dünyada ne etti ise, sihir eden yan bakış eder. 
 

Zümre-i nā-dāna dil vermem der idi şimdi yār 
Gizli gizli pūse-i vaślıñ varır pāzār eder 
 

Sevgili, cahiller topluluğuna gönül vermem derdi, 
şimdi, gizli gizli giderek, kavuşma öpücüğünü satar. 
 

Ey göñül teşvįş-i ħāb-ı ġamda geldi nevbetiñ 
Raĥm edip ol māh-ı enver çeşmini bį-dār eder 

Ey gönül! Keder uykusunun karmaşasında seni 
beklemek geldi; merhamet ederek, o parlak ay gözünü 
kırpmaz. 
 

Āteş-i Nemrūd da olsa meskeni bülbülleriñ 
Ķudret-i şāh-ı cihānıñ Ǿālem-i gülzār eder 
 
 

Bülbüllerin evi Nemrud’un ateşi de olsa dünyanın 
şahının gücü (onu) gül bahçesinden bir āleme 
dönüştürür. 
 

Derd-mend-Ecrį śaķın kim anma Manśūr ķıśśasın  
Boynu baġlı ķulunum diyenleri ber-dār eder 
 

Derd çeken Ecrį, sakın Mansur’un hikāyesini anma; 
boynu bağlı kulunum diyenleri dāra çeker. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Kār edipdir cānıma ey dilberā efkār-ı kār 
Zār olupdur murġ-ı dil ey ġonce-i gül-zār-ı zār 
 

Ey sevgili! Amel etmenin fikri ruhuma işlemiştir, ey gül 
bahçesinin ağlatan goncası! Gönül kuşu inlemiştir. 
 

Tār-ı zülfünde esįr olduķça oldum tārmār 
Dār-ı Ǿaşķında nice Manśūr eder ber-dār-ı dār 
 

Zülfünün telinde bağlı oldukça perişan oldum, aşk 
evinde çok Mansur’u sallandırır. 
 

Mest-i bį-hūşum ezelden sāķi-i kevŝer gibi 
Ġonce-i raǾnāda yoķ ol naķş-ı sįmin ber gibi 
 

Ezelden Kevser sunan güzel gibi aklımı yitirmiş, 
kendimden geçmişim; o gümüş göğsün işlemesi güzel 
goncada yok. 

Ħalķa-i bezm içre ĥayran oldu ol dilber gibi 
LaǾl-i mey-ġūnunda yāriñ neşǿe-i esrār var 
 

O sevgili gibi meclisin halkası içinde hayran oldu, 
sevgilinin şarap rengi dudağında gizli neşeler var. 
 

Ġam beyābānında Mecnūnum eğerçi bį-ġamım 
Şeb-çerāġ-ı Ǿārıż-ı Leylā için mi ĥürremim 
 

Kedersiz isem, keder çölünde Mecnun’um; Leyla’nın 
yanağının yıldızı içn mi gülüşüm? 
 

Terk-i eşyā eyledimse Ǿaşķ ile śan Edhemim 
Ġayr-ı dįdār istemez dil var iken dil-dār-ı yār 
 

Eşya’yı terk ettim ise aşk ile Edhem’im zannet; 
sevgilinin gönül alması varken, gönül başka yüz 
istemez. 
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Kişver-i şehr-i hidāyetde olur bir pādişāh 
Himmet-i āl-i bülend olsa sezā ķıl irtica 
 
 

Doğruluk şehrinin ülkesinde bir padişah olur, ulu 
yardım olsa yakışır, eski tarza dön. 
 

Kārını zār eyle  aġyārıñ yürü var Ecriyā 
Seyf-i Ǿaşķ ile erişip ķalǾa-i sekkār-ı śār 
 

Ey Ecrį! Git yürü, beddua kalesine aşk ile ulaşıp, 
rakibin işini boz. 
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22b 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
ŦaǾn-ı düşmān bir yaña hem bir yaña hicrān-ı 
yār 
Bir yaña āyįne-i dilde ķulūbdur zeng-bār 
 

Düşmanın ayıplaması bir yana, bir yana sevgilinin 
acısı; bir yana gönlün aynasında pas tutmuş kalpler. 
 

Ķahr-ı ġurbet bir yaña rāh-ı melāmet bir yaña 
Günc-i ġamda cism-i nācįzim olupdur ħākisār 
 

Gurbetin sıkıntısı bir yana, kınanmışlık yolu bir yana; 
keder köşesinde hazır bedenim yerle bir olmuştur. 

 

Nefs-i bed-aħlāķdan luŧf eyle göñlüm ķıl ħalāś 
Ķurtar anı da bu sįretden meded ey girdigār 
 

Kötü ahlaklı nefisten ihsanınla gönlümü kurtar; ey 
Yaradan! Bu nefisten onu kurtar. 
 

Var iken dest-i hidāyet sende ey yār-ı Ǿazįz 
İrticā kimden diler üftāde-i bį-mār-ı zār 
 

Ey yüce sevgili! Sende doğruluk eli varken; ağlayan 
hasta düşkün, kimden rica eder. 
 

Zülf-i pür-çįniñ ķomaz cemǾiyyet-i ĥāŧırını 
Dil-i perįşān eyledi gitdikçe Ǿaks-i rūzigār 
 

Kıvrımlarla dolu zülfün, gönlü bir araya getirmez; 
rüzgārın yansıması gittikçe gönlü dağıttı. 
 

ǾArż-ı ĥālet ile var bu maŧlaǾı sen Ecriyā 
Ol kerįm-i lā-yezāle45 luŧfu çoķdur śad-hezār 
 

Ey Ecrį! Durumunun ifadesi ile bu beyti söyle; o zeval 
bulmazın iyiliği, ihsanı yüz binlerce çoktur. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Felekde pertev-endāz umelekde ĥüsn-i mehveş var 
ŦulūǾ-ı şems-i ħāver şaǾşaǾ-i rūyında āteş var 
 

Felekte ışık saçma ve melekte ay gibi yüz var; 
doğunun güneşinin doğması, yüzünün görkeminde 
ateş var. 
 

Śaķın dām-ı bela-yı pįçtāb-ı zülfüne śayd olma 
Cefası ĥadden efzūn taĥt-ı destārında dil-keş var 
 

Sakın zülfünün karmaşık belā tuzağına bağlanma; 
eziyeti sınırsız, sarığının tahtında gönül çeken var. 
 

Ĥadeng-i tįre imāc eyle cismiñ śad-sürāħ olsun 
Ķurulmuş ol ķaşı yā germ olup destinde tįr-keş var 
 

Kayın okuna yönel, cismin yüz parça olsun; o kaşı 
“ya” kızarak, elinde ok çeken var. 
 

Ŧabįbim şerbet-i laǾliñle tımar eyle ĥāzıķsıñ 
Saña Ǿāşıķ geçer kūyuñda bir ķalb-i müşevveş var 
 

Tabibim! Dudağının şerbeti ile tedavi et, 
maharetlisin; sana āşık olan mekānında bir kalbi 
karışmış var. 

Ķaşı yāy-ı iĥāŧa eylemiş SaǾd-İbn-i Vaķķāś 
O tįr-endāz ile bir ŧıfl-ı Tātār-ı kemān-keş var 
 

Sad ibn-Vakkas, o kaşı “ya” yı çevrelemiş; o ok 
atan ile yay çeken bir Tatar çocuğu var. 
 

Felek görmüş mü böyle bir meh-i nā-mihribān Ecrį Ecri, felek böyle merhametsiz bir ay görmüş mü? 

                                                
 .Yok olmaz, ölmez”  Yılmaz, a.g.e“ال یزال     45
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Benim gibi hezārān rah-ı Ǿaşķında belā-keş var 
 

Benim gibi binlerce aşk yolunda belā çeken var. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
Ĥüsni anıñ Ǿaķde-i ħūrşįd-i müsteŝnā yazar 
Māh-i tāb-ı ŧalǾatiñ esrār-ı şebārā yazar 
 

Onun güzelliği, eşsiz güneşin sözleşmesini yazar, 
yüzünün aydınlık ayı, geceyi süsleyen sırları yazar. 
 

Sürħ-i laǾliñ kevŝer-i zemzem midir dedim dedi 
Teşne-i üftādeye āb-ı ĥayāt-ı mā yazar 
 

Dudağının kırmızısı zemzem kevseri midir, dedim. 
Düşkün susamışlara ebedilik veren suyu yazar dedi. 
 

23a 

 
Ķāmet-i serv-i śanavberdir çemen-zār üzre ol 
ǾĀşıķ-ı bį-śabr-ı sāmān için istiġnā yazar 
 

O, çimenlik içinde o hoş kokulu servinin boyu; sabırsız, 
düzensiz āşık için gönül tokluğu yazar. 
 

Zülf-i pįçtāb-ı ĥaŧŧ-ı āyet-i sebǾal meŝān 
Ķıl ķalemle riştesi Ǿāşıķlara sevdā yazar 
 

Zülfü karmaşık, yüzündeki çizgiler Fatiha’nın ayetleri; 
kıl kalemle ipi āşıklara sevda (karalık) yazar. 
 

Derdime śāfį şifādır lebleriñ emsem dedim 
Ol ŧabįbim cān [u] dil mecrūĥuma emmā 

Dudaklarını emsem, derdime doğal ilaçtır dedim; o 
doktorum, can ve gönül yarasına lakin yazar. 
 

Mekteb-i hicrān-ı dilde Ǿāşıķ-ı āvāreler 
Zār-ı feryād eyleyip ey dilberā eyvā yazar 
 
 

Ey sevgili! Başıboş āşıklar, gönül yarasının okulunda 
feryatla inleyerek eyvah yazar. 
 

Leşker-i Ǿāşıķları ser-defter eyler ca-be-cā 
Ecrį-i dil-ĥaste-i fi’l-cümleden ednā yazar 
 

Āşıkların askerini yer yer defterin başında eyler; gönül 
yorgunu Ecrį’yi hepsinden aşağı yazar. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Sırr-ı tevĥįd-i Ħüdā Tevfįķ-ı zį-şānımdadır 
ǾĀlem’ül-ġaybıñ umūru dest-i fermānımdadır 
 

Allah’ın birliğinin sırrı, şanımın uygunluğundadır, 
bilinmezlik āleminin emirleri elimdeki belgededir. 
 

Sürūr-ı maĥbūb-ı Ǿālem ins [ü] cinne ĥükm iden 
MecmuǾāt-ı Ĥaķķ-ı bāŧıl emr-i fermānımdadır 
 

Ālemin sevgilisinin insanlar ve cinlere hükmeden 
tahtı, hak ve batılın hepsi fermanımın emirlerindedir. 
 

CāmiǾ-i miĥrāb [u] minber secde-gāh-ı mümkünāt 
Ķıble-i beyt-i muǾažžam ķalb-i vįrānımdadır 
 

Caminin mihrap ve minberi olabilirliklerin secde 
yeri, büyük ev (kabe)in kıblesi, viran olmuş 
kalbimdedir. 
 

Dürr-i yektā-yı ĥaķįķat ķuǾr-ı bį-pāyān olan 
Her śadefden gevher-i baħr-ı firāvānımdadır 
 

Sonsuz kuyuda gerçeğin tek incisi olan her sedeften 
akan denizimin cevheridir. 

Vāĥid-i ferd ü śameddür menzil-i Ǿāşıķlarıñ 
Ecriyā esrār-ı Ĥaķķ iķrār-ı įmānımdadır 
 

Āşıkların menzili tek olan Allah’ın birliğidir; ey 
Ecrį! Allah’ın sırları imanımın yeminidendir. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Lāciverd-i ŧāķ-ı gerdūn bir dolap olmuş döner 
Dūd-ı āhım rū-yı çarħ üzre seħāb olmuş döner 
 

Feleğin lacivert tahtı bir dolap olmuş, döner. Ahımın 
dumanı feleğin yüzü üzerinde bulut olmuş döner. 
 

Ħūn-i eşkim ħalķa-i rindān içre rįzān-ı ķadeĥ 
Dest-i śāķīde meger śāfį-şarāb olmuş döner 
 

Gözyaşımın kanı rintlerin halkası içerisinde, kadehin 
sızıntısı, sanki içki sunan güzelin elinde katkısız şarap 
olmuş döner. 
 

Ey cemaliñ şemǾine cān atdı pervane göñül 
Āteş-i kānūn-ı dilberde kebāb olmuş döner 
 

Ey yüzünün mumuna pervane gönül can attı, sevgilinin 
kanununun ateşi kebab olmuş döner. 
 

Nāverān-ı çeşm-i seylābımla ārām etmeyip 
Heft-kişver reng-i ġamla āsiyāb olmuş döner 
 

Gözyaşı selimin döngüsünde durmayıp, yedi cihan 
keder rengi ile değirmen olmuş döner. 
 

23b 

 
Defter-i ǿilm-i ĥaķāyıķ nükte-i Ecrį meğer 
Ħāme-i ķudretle mektūb dörd kitāb olmuş döner 

Meğer Ecrį’nin nükteli gerçek ilim defteri, Kudret’in 
kalemi ile yazılarak dört kitap olmuş döner. 
 

 
99 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Bir ķarār olmaz şuǾā-i āfitāb fırfır döner 
Gözlerinden yaş döker rū-yı seħāb fırfır döner 
 

Güneşin ışıkları sabit olmaz, topaç gibi döner; bulutun 
yüzü gözlerinden yaş döker, topaç gibi döner. 
 

Bir cunūnum ķaraler giydikçe şām-ı leyl-i yār 
Bir ĥayāl-i vā çeker āsā tınāb fırfır döner 
 

Sevgili Leyla’nın karalığında bir delim karalar 
giydikçe; bir korku hayali çeker, çadırın çubuğu topaç 
gibi döner. 
 

Şol-ķadar tenevvür-i sūźān-gedeyim ey baħtiyār46 
Sāķi-i zerrįn kemer içre ħarāb fırfır döner 
 

Ey mutlu! Bu kadar ateşle parıldayan yerim, altından 
kemerli içki kadehinin içinde harap topaç gibi döner. 
 

Meclis-i Ǿuşşāķlar girdāba düşmüş mey için 
Geşte-i nācįz-i cism oldu kitāb fırfır döner 
 

Şarap için āşıkların meclisi girdaba düşmüşler; 
bedenimin kendinden geçmişliği kitap oldu, topaç 
topaç döner. 
 

Ķubbe-i çarħ-ı felek ey Ecriyā her rūz [u] şeb 
Şöyle ser-gerdandurur kim bir dolap fırfır döner 
 

Ey Ecrį! Her sabah akşam feleğin kubbesi, öyle 
boynundadır ki bir dolap, topaç gibi döner. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Ben mest-i ħarāb olduġum Ǿaşķıñ eŝiridir 
Maĥzūn-ı göñül olmama dünyā kederidir 

Kendimden geçerek harap olamamın (sebebi) aşk 
esirliği; gönlümün hüzünlü olmasının (sebebi ise) 

                                                
46 Vezin kusurludur. 
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 dünya üzüntüsüdür. 
 

Śūfį baña şemşįr-i belā çekme ki zįrā 
Başımdabenimleşker-i ġam ġuśśa-i çeridir 
 

Sofi, bana belā şimşadı çekme, çünkü gam ordusu, 
benim başımda keder askeridir. 
 

Benşāh-ıcünūnolduġum Ǿayb eyleme ey dost 
Zįrā bu cünūnluķ baña Leylā ħaberidir 
 

Ey dost! Benim delilik şahı olduğumu ayıplama, çünkü 
bu delilik bana Leyla (nın) haberi (nden) dir. 

Şįrįn deheniñ söyleden ey ŧūŧi-i güftār 
Meh-pāreleriñ leźźet-i aġz-ı şekeridir  
 

Ey şakıyan papağan! Tatlı ağzını söyleten, ay 
parçalarının ağzındaki şekerin lezzetidir. 
 

Nažmıñ seniñ ey Ecrį bugün mülk-i fenāda 
Bir merd-i süħen Ħusrev-i zerrįn kemeridir 

Ey Ecrį! Bugün geçici dünyada senin şiirin; bir yiğit 
söz, Hüsrev’in altından kemeridir. 
 

 
101 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

ŞemǾ-i ĥüsnüñ şevķıne pervāneler sūzān olur 
Āteş-i Ǿaşķıñla cānā bį-pervā bį-cān olur 
 

Güzellik mumunun ışığına pervaneler yanar, ey can! 
Aşkının ateşi ile kanatsız, cansız olur. 
 

Ĥoķķa-i çįnį dehānıñ ķandine ķonsa meges 
Şekker-i şehd-i nebātıñ sürħine ħandān olur 
 
 

Toplanmış kutu gibi olan ağzının şekerine sinek konsa; 
bitki balının şekeri, kırmızısına gülümser. 
 

24a 

 
LaǾl-i nābıñ nūş eden dil-teşne-i efgendeler 
Gūyiyā taśvįr-i Mānį vālu vü ĥayrān olur 
 

Saf dudağını içen susuzluktan inleyen gönül; sanki 
anlamın resmine şaşıırıp kalır. 
 

Māteķaddüm bir meŝel meşhūr-ı zārdır dünyede 
ǾĀşıķa raĥm eyleyen meh-pāreler sultān olur 

Dünyada ünlü bir atasözüdür, geçmişten; āşıka acıyan 
ay yüzlüler sultan olur. 
 

Şerbet-i şįrįn-lebiñ fikrile Ecrį ĥāmūş ol 
Aġzından çāk olup dil Ǿaşķ ile Ǿaŧşān olur 
 

Ecrį! Dudağının tatlı şerbetinin düşüncesi ile sus, 
ağzından yırtılıp gönül, aşk ile yanar. 
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FeǾilātün FeǾilātün FeǾilatün FeǾilün 
(FāǾilātün)       (FaǾlūn) 

 
Dünyede derd-i ġam u hecr ile miħnet olur 
Ehl-i dil başına ey dil ķatı devlet olur 
 

Ey gönül! Dünyada, keder ayrılık ve sıkıntı gönül 
ehlinin başına sağlam saadet olur. 
 

Kesme ümmįdiñi var ħāne-i cānāne yürü 
Dil-i dįvāne śıfat belki saña himmet olur 
 

Ümidini kesme, sevgilinin evine yürü, ulaş; deli gönlün 
sureti belki sana yardımcı olur. 
 

Yürü erbāb-ı diliñ meskenine ey ġāfil 
Ser-i cān-ı terk hele cānına hep minnet olur 
 

Ey gafil! Gönülden anlayanların mekānına var, hele 
baş ve canı terk et hep sıkıntı olur. 
 

Eline geçmiş iken fırśat-ı yāriñ bend it 
Çözülür düğmesi geçmez olur ki müddet olur47 

Sevgilinin fırsatı eline geçniş iken bağla, düğmesi 
çözülür, zaman olur ki geçmez. 

                                                
47 Vezin kusurludur. 
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Dil-i Ecrį gibi śādıķ olan leyl [ü] nehār 
Ġamze-i çeşm-i nigārıñ nakh-i naġmat olur 
 

Ecrį’nin gönlü gibi sadık olan, sabah akşam; 
gözündeki yan bakışı şarkı ile teftiş eder. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
ǾĀşıķ-ı śādıķ olan miħnet kişi dil-dār olur 
Vāķıf-ı sırr-ı ġarāįb mažhar-ı dįdār olur 
 

Doğru āşık olan dertli kişi gönül verir;  garipliklerin 
sırrına eren Hakk’ın didarını görür. 
 

Ķaŧre-i nāçįz olan ħāk-i rehe yüzler sürüp 
Mevc urur maǾnįde yaǾni bir ulu ebħār olur 
 

Önemnsiz bir damla olan, yolun toprağına yüzler 
sürerek, anlamda dalgalanır yani yüce denizler olur. 
 

Cānı cānāne verende iştibar olmaz velį 
Mut ü ķable ente mut 48esrārına serdār olur 

Canı sevgiliye verince inanılmaz fakat “ölmeden önce 
ölmek” sırrına başkomutan olur. 

 
Gūşe-i ġamda belā bārına ārām eyleyen 
Kendine śabr-ı tesellį eyleyip bį-dār olur 
 

 
Gam köşesinde sıkıntı yağmuruna dayanan, kendine 
sabrı aşılayıp uyanır. 
 

Ālem-i miħnetde Ecrį bülbül-i şūrįde ol 
Belki vaĥdāniyyetiñ bir gün ola gülzār olur 
 

Ecrį! Sıkıntı dünyasında perişan bülbül ol, belki 
yalnızlığın bir gün gül bahçesine dönüşür. 
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24b 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
Kişver-i iķlįm-i ĥüsne pādişāyı kim bulur 
Ol güzeller serveri māh-ı liķāyı kim bulur 
 

Güzellik ikliminin ülkesine padişahı kim bulur, o 
güzeller güneşi ay yüzlüyü kim bulur. 
 

Kimse ermiş mi cihānıñ gerdįş-i devrānına 
Žıll gibi Ǿibret-nümā mülk-i fenāyı kim bulur 
 

Dünyanın dönen girdabına kimse erişmiş mi? Gölge 
gibi ibretlik geçici mülkü kim bulur. 
 

Ġonce-i gül-berg-i ħandān ĥasretinden murġ-ı dil 
Çekdiği derd-i ġamıñla mācerāyı kim bulur 
 

Gülen gül yapraklı goncanın özleminden gönül kuşu, 
çektiği keder derdi ile macerayı kim bulur. 
 

Şāhid-i menzil-gehi maķśūd bilmez her kişi 
ǾĀşıķ-ı aķdem bilir ol dil-rubāyı kim bulur 
 

Amacın varışındaki şahidi her kişi bilmez; en eski āşık 
bilir, o sevgiliyi kim bulur. 
 

ǾAsker-i pür-nāciyān altın Ǿalemler çekdi hep 
Ecriyā ol server-i śāĥib-livāyı kim bulur 
 

Ey Ecrį! Kurtarıcılığın askerlerini her zaman altın 
ālemler çekti; o mülk sahibi güneşi kim bulur. 
 

 
 
 
 
 
 
                                                
                  Ölmeden önce ölünüz.”  Yılmaz, a.g.e “ : (Mūtū ķable ente mūtū)      موت قبل  أنت  موت    48
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FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 
(FāǾilātün)   (FaǾlūn) 

 
Dil-i perįşānımı ol zülf-i siyāh āh bilir 
Ne ķara günlere uġramışım Allāh bilir 
 

Dağılmış gönlümü o siyah zülüf, ah bilir; ne kara 
günlere uğramışım Allah bilir. 
 

Şeb [u] rūz derd [ü] ġamı hecr ile eyvāh etdim 
ǾĀlem-i sırr-ı ħafiyyāt olan ol şāh bilir 
 

Gece gündüz, dert ve kederi ayrılık acısı ile eyvah 
ettim; gizliliğin sırlı ālemi olan o şah bilir. 
 

VāǾižā zerķ [ü] riyā kendi gibi Ǿuşşāķı 
Mezheb-i Ĥaķķ’da şeyāŧįn ile hem-rāh bilir 
 

Ey vaiz! İkiyüzlülük;  kendi gibi āşıkları, Hakk’ın 
yolunda şeytan ile yoldaş bilir. 
 

Lāle-dāġ-ı dilimi kimseler idrāk etmez 
 Meğer ol ķādir-i ķayyūm-ı şehenşāh bilir 
 

Gönül yaramın lālesini kimseler anlayamaz; belki o 
ayakta ve diri olan kudretli şahların şahı bilir. 
 

Reh-i žulmetde ķara günlü bu Ǿāşıķ Ecrį 
Kūyuñı pādişāhım bir ulu dergāh bilir 

Karanlık yolda kara bahtlı bu āşık Ecrį, padişahım! 
Mekānını bir ulu dergāh bilir. 
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FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 

 
Bezm-i Ǿaşķ içre dilā Ǿārif estar ne bilir 
Dil-i Ǿuşşāķa şehā cāhil-i hem-ħar ne bilir 
 

Ey gönül! Aşk meclisi içinde bilginler yazıyı; ey şah! 
Āşıkların gönlünü, eşeğe denk bilgisiz, bilmez. 
 

ǾĀşıķıñ remz-i dilin merdüm-i Ǿirfān añlar 
Dil-i mażmūnumu efserde süħennūr ne bilir 
 

Āşıkın gönlündeki işaretleri bilgin insanlar anlar; gizli 
sözlerimin içini, başlarda, söz söylemeyi bilenler 
anlar. 
 

Ħātemiñ sırrını ol mažhar-ı aķrebden śor 
Evliyā menzįlini değme peġamber ne bilir 
 

Mühürün sırrını semadaki burca yakın olandan sor, 
velilerin durağını, her peygamber bilmez. 
 

25a 
 
Leb-i Şįrįn’ine Ferhād-ı münāsib düşdü 
Anıñ Ǿāşıķlıġını Ħüsrev-i dāver ne bilir 
 

Şirin’in dudağına Ferhad uygun düştü, onun āşıklığını 
hükümdar Hüsrev bilmez. 
 

Ġamze tek seyf-i duǾāsın oķuruz śubĥ [u] mesā 
Žarb-ı tīġıñ güzelim Ǿörśde ħançer ne bilir 
 

Yan bakış gibi duasının kılıcını, sabah akşam okuruz; 
güzelim! Kılıcının darbesini örsteki hançer bilmez. 
 

Ecriyā remz-i teki cāhil [ü] nādān ne bilir 
Pįr-i erkān-ı ĥaķįķat lām ile Ķayś ne bilir 

Ey Ecrį! Birliğin işaretini bilgisiz, cahil bilmez; 
gerçeğin işaretlerinin ulusunu lām ile Kays bilmez. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Nā-sezā mechūl49 olan nādānı gör serdār olur 
Ceyş-i Ǿirfān üzre Ǿāķildir heme pāydār olur 
 

Bilinmez olan bilgisiz başkumandan olur, gör, uygun 
mu? Bilginler ordusu üzerine akıllı olan ebedi olur. 
 

Dūdmān-ı nāle vü Ǿaşķ ki pür-sūz-ı güdāz 
Lāle-dāġ eyler cihānı āh-ı āteş-bār olur 
 

İnleme ve aşk sülalesi ki ateşler saçar; dünyayı lale 
yanığı eder, ateş dolu ah olur. 
 

Kār-gāh-ı Ǿāleme aldanma žıll-ı devletiz 
Ħān-ķāh-ı bį-beķā bādında tārmār olur 
 

Dünyanın uğraşı yerine aldanma, devletin gölgesiyiz; 
geçici mekān, rüzgārında yerle bir olur. 
 

ǾĀşıķ-ı śıdķ-ı Ħüdā dönmez Ĥalįlāsā hemān 
Nār-ı Nemrūd olsa da ol aħkeri gülzār olur 
 

Alllah’ın sadık āşıkı Halil gibi dönmez, hemen 
Nemrud’un ateşi olsa o közler gül bahçesi olur. 
 

Ecriyā ehl-i kemāliñ iǾtibārı rūz [u] şeb 
Bu zamānıñ sāye-i bābında pür-edyār olur 
 

Ey Ecrį! Olgunluk ehlinin gece gündüz saygınlığı, bu 
zamanın kapısı gölgesinde ibadethanelerle dolar. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Dilberā laǾl-i lebiñ zaħm-ı dile emsemlenir  
ǾĀrıżıñ pūs-ı dem-ā-dem derde merhem 
semlenir 

Ey sevgili! Dudağının yakutu, gönül yarasında 
emilmek ister; zamandan zamana yanağını öpmek, 
sıkıntıya merhem olur. 
 

Yār ile aġyār görmekden ölüm yeğdir baña 
Lafž-ı ġayr-ı bezm içinde Ǿāşıķ-ı ġam semlenir 
 

Sevgili ile rakibi birlikte görmekten ölüm bana iyidir, 
mecliste yabancıların sözü içinde kederli āşık 
zehirlenir. 
 

Rāh-ı maķśūda dil [ü] cān ile cān versem ne var 
ǾĀdet-i Ǿuşşāķ olan dil-dāre bį-ġam semlenir 
 

Amaçların yoluna gönül ve canla can versem ne var, 
āşıkların Ādeti olan sevgiliye gamsızlık zehir verir. 
 

Lāle-dāġ olsa no’la dāġ-ı derūn-ı Ǿārifān 
Nergisāsā dįde-i giryān-ı şebnem semlenir 
 

Bilginlerin içinin yarası, lale yarası olsa ne olur, 
nergis gibi ağlayan gözdeki çiğ zehirlenir. 
 

ŞiǾr-i mevzūnum müdāmā dilber evśāfıñ için 
ǾĀşıķ Ecrį’de ŧabįǾat şimdi muĥkem semlenir 
 

Ölçülü şiirim daima sevgilinin özellikleri için, āşık 
Ecrį’de huy, şimdi sağlam zehirlenir. 
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25b 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
Ebru zülfüñ kaǾbe-i ĥüsne niķāb olmuş gelir 
Mihr-i envār arasında māhitāb olmuş gelir 

Güzelliğin kabesinin yayında zülfün örtü olmuş gelir, 
parlayan güneş arasında ay olmuş gelir. 

                                                
49 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 
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İki gül yapraġına çoķ naġme yazmış bülbülān 
ǾĀrıżıñ her śafĥasında bir kitāb olmuş gelir 
 

İki gül yaprağına, bülbüller çok şarkı yazmış; 
yanağının her tarafında bir kitap olmuş gelir. 
 

Çįn-i zülfüñ ĥalķa ĥalķa devr ederse taǾn değil 
Çarħ-ı gerdūna žulmeti Ǿāks-i dolāb olmuş gelir 

Zülfünün kıvrımları halka halka dönerse ayıp değil, 
feleğin çarkına karanlığı, dolabın yansıması olmuş 
gelir. 
 

Döndüğünce sāķiyā girdāb-ı ġam peymānesi 
Her ķadeĥde ķubbe-i şekl-i ĥubāb olmuş gelir 
 

Ey içki sunan güzel! Keder girdabının kadehi 
döndükçe, her kadehte kabarcık şeklinde kubbeler 
olmış gelir. 
 

Rūz [u] şeb ey Ecriyā gel teşnelikden ġam yeme 
Lebleri ol mehveşiñ kim laǾl-i nāb olmuş gelir 
 

Ey ey Ecrį! Gece gündüz, susuzluktan gam yeme gel; o 
ay yüzlünün dudakları saf şarap olmuş gelir. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
ǾĀrıżı üstünde zülf-i dil-rubā śāf śāf gelir 
ǾĀşıķıñ derd-i siyāhıdır belā śāf śāf gelir 
 

Yanağı üstünde sevgilinin zülfü bölük bölük gelir, 
sıkıntı, āşıkın kara derdidir, bölük bölük gelir. 
 

Secde emrinde muǾannid ķaşlarıñ miĥrābına 
Çeşm-i dilberde olan tīġ-ı cefā śāf śāf gelir 

Secde emrinde inatlaşan, kaşlarının mihrabına; 
sevgilinin gözünde olan eziyet kılıcı, bölük bölük gelir. 
 

Ķıl müheyyā meclise var bāde-i gül-gūnuyla 
Rind-i meyħōr-ı ħarābāt sāķıyā śāf śāf gelir 
 

İhya et, meclise gel gül renkli şarapla; ey içki sunan 
güzel! Harap olmuş içki içen rint bölük bölük gelir. 
 

Bir güzeller şāhı sevdim ki baña her rūz [u] şeb 
Ķahr-ı luŧfuñdan dilā mihr [ü] vefā śāf śāf gelir 

Ey gönül! Bir güzeller şahı sevdim ki, bana her gece 
gündüz; ihsan ettiği sıkıntıdan acıma ve şefkat, bölük 
bölük gelir. 
 

VāǾiž-i nā-puħte gelmez bā-ŧarīķ-ı Ǿaşķa hįç 
ǾĀşıķ-ı bį-dār olan ehl-i śafā śāf śāf gelir 
 

Olgunlaşmamış vaiz aşk yoluna hiç gelmez; uyanık 
āşık olan eğlence ehli bölük bölük gelir. 
 

Ġam bucaġında meğer kim zülf-i dilberden cefā 
Ehl-i Ǿirfān başına ey Ecriyā śāf śāf gelir 
 

Ey Ecrį! Keder köşesinde sanki sevgilinin zülfünden 
eziyet, bilginler ehli başına bölük bölük gelir. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Dil-i şūrįde bülbül ġonce-ħandān ĥasretin söyler 
Fiġānı nāle eyler naġme-i dil ĥikmetin söyler 
 

Perişan gönüllü bülbül, gülen goncanın özlemini 
söyler, çığlığı inleme olur, gönül şarkısının 
gizemini söyler. 

Gör ol murġ-ı ķafesde şevķ ile Ǿizzet bulur ammā 
Hezār āh-ı anįn eyler vaŧānı ĥaśletin söyler 
 

O kafesteki kuşu gör, arzuyla şeref bulur fakat 
ahındaki ateş binlerce olur, vatanının 
özelliklerini söyler. 
 

Cihānda Ǿāşıķān maǾşūķa vāsıl olduġu demde 
Nice pinhān eder dįdār-ı Ǿaşķıñ vuślatın söyler 
 

Āşıklar, dünyada sevgiliye ulaştığı zaman, nasıl 
gizler, aşkın yüzüne kavuşmayı söyler. 
 

26a 

 
Nitekim çarħ-ı gerdūn-ı raǾįd-i berķ edip ey dil Ey gönül! Nitekim dönen feleği şimşek 

çaktırarak, inleyen āşıkın inleme çığlıklarının 
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Fiġān-ı nālesi Ǿuşşāķ-ı zārıñ dehşetin söyler 
 
 

korkunçluğunu söyler. 
 

Gülistān-ı cemālinde o şāhıñ Ecrį-i kemter 
Hemān Simurġ-ı ǾAnķā’nıñ kelām-ı ĥikmetin söyler 
 

Sefil Ecrį, o şahın yüzünün gül bahçesinde, 
derhal Anka kuşunun gizli sözlerini söyler. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Rumūz-ı sırr-ı esrārı esįr-i Ǿaşķ olan söyler 
Nice pinhān eder rāz-ı nihānıñ Ǿāşıķān söyler 
 

Gizliliğin sırlı işaretlerini, aşk esiri olan söyler; 
nasıl gizler, gizli sırları āşıklar söyler. 
 

Kelām-ı ĥikmet-i genc-i nihān ižhār-ı śūretdir 
Anı Ǿuşşāk olan aǾyān eder ammā nihān söyler 
 

Gizlilik hazinesinin sırlı sözleri suretin yansımasıdır; 
onu āşık olan ortaya çıkarır fakat gizli söyler. 
 

Çıķıp kürsįde maĥmil remz ile āġāz eder vāǾiž 
Kitāb-ı rāh-ı Ĥaķķı añlamaz deyyār yalan söyler 
 

Vaiz, kürsüye çıkıp oturarak işaretle başlar; Hakk’ın 
yolunun kitabını anlamaz manastırcı yalan söyler. 
 

Mükemmel sį vü dū-yı bist [ü] heşt ol ĥāl-i ĥüsnįyi 
Ĥarābāt ehl-i dürrler ki gel ādem Ǿārifān söyler 
 
 

Otuz iki ve yirmi sekiz güzelliğinin durumunda 
mükemmel, dağılmış ehli inciler ki bilgin insanlar 
söyler 

Belā-i genc-i miĥnetde edip bālını zānūsın 
Bükülmüş ķāmet-i nuŧķa Ħüdā Ecrį-i cān söyler 

Sıkıntı köşesinin dertlerinde kanandı kırık boynu 
bükük can Ecri Hüda’ya söyler 
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11’li Hece Ölçüsü (6 +5 ) 
 

Ey miŝl-i bulunmaz ħūblarıñ şāhı 
ŦulūǾ etdi vechiñ seyrānıñ mı var 
 

Ey eşi bulunmaz güzellerin şahı! Yüzün doğdu, 
izleyenin mi var? 
 

Zülf-i müşkinine eylerim āhı 
Ben gibi ĥāŧır-ı perįşānıñ mı var50 

Misk kokan zülflerine āh ederim; benim gibi gönlü 
dağılmışın mı var? 
 

Dü-çeşmimiñ revān olmada seli 
ǾĀşıķın vaślına erişmez eli 

İki gözümün seli akmada, āşıkın kavuşmasına eli 
ulaşmaz. 

 
Āsitānıñ bekler  ey cennet gülü 
Murġ-ı dilden özge rıżvānıñ mı var 
 

 
Ey cennet gülü! Eşiğini gönül kuşundan başka 
bekleyen cennet bekçin mi var? 
 

Sensiñ Ǿālemleriñ şāh-ı kişveri 
Cemāliñ şuǾlesi ŧutdu her yeri 
 

Ālemlerin ülkelerinin şahı sensin, yüzünün ışığı her 
yeri tuttu. 
 

Āfitāb-ı Ǿālem misin ey perį 
Śubĥ-ı muĥabbetde cevlānıñ mı var 
 

Ey perį! Ālemin güneşi misin? Sevgi sabahında bir 
döngün mü var? 
 

Derd-mend-i Ecriyā ey ķadd-i dil-cū 
Geceler śubĥa dek geçmekde ġayġu 
 

Ey boyu gönül kapan! Kederli Ecrį, geceleri sabaha 
kadar kaygı çekmekte. 
 

                                                
50 Vezin kusurludur. 
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26b 

 
Güzelsin Ǿālemde ammā ey meh-rū 
Gerçi Ǿāşıķlara ihsānıñ mı var 
 

Ey ay yüzlü! Güzelsin fakat ālemde āşıklara 
bağışlaman mı var? 
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11’li Hece Ölçüsü (6 +5 ) 
 

ǾĀşıķ olan dönmez şemǾ-i ħüsnünden 
Gūyā ki pervāne cān verir gider 
 

Āşık olan, güzelliğinin mumundan dönmez, sanki 
pervane can verir, gider. 
 

Göñül ayrılır mı ħalķ-ı ħüsnünden 
Cemāl-i pertev-i şān verir gider 
 

Gönül, güzelliğinin halkasından ayrılır mı? Aydınlık 
yüzün şan verir, gider. 
 

Şöyle bir dil-berdir ben sevdim anı 
Bulmadım miŝlini gezdim cihānı 
 

Şöyle bir sevgilidir, ben onu sevdim; dünyayı gezdim, 
benzerini bulamadım. 
 

Şemşįr-i cefāsı Tirmįz-i Kānį 
Sįne-i Ǿuşşāķdan ķan verir gider 
 

Eziyet veren kılıcı Tirmįzį Kānį, āşıkların sįnesinden 
kan verir, gider. 
 

Er odur ey göñül cevr-i bį-Ǿaded 
Çeker bu Ǿālemde var mı ĥadd u Ǿadd 
 

Ey gönül! Eziyeti sayısız, sınırsız ve sonsuz çeker, er 
odur. 
 

Bu Ǿaşķıñ yolunda olanlar nā-merd 
Terk-i ser edemez yan verir gider 
 

Bu aşkın yolunda namert olanlar, başından geçemez 
yan verir, gider. 
 

Derd-mend-i Ecriyā ķıl cānı sebįl 
İstersen yār ola ol cevr-i cemįl 

O güzel sevgili eziyet de etse canı ona sebil et. 

 
Mūtū ķable gerek bu baħşa delįl 
Ādem āħir küllį fān 51verir gider 
 

 
Ey dertli Ecrį! Canı sebil et, istersen o güzel eziyetçi 
sevgili olsun. 
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14’lü Hece Ölçüsü 

 
Esās vücūd-ı Ǿāşıķ ķudret-i Kibriyā yetişir 
Bu heft-kişvere pertev-i nūr-ı Muśŧafā yetişir 
 

Āşıkın vücudunun temeline yüce Kudret yetişir, bu yedi 
iklime Mustafa’nın nur ışığı yetişir. 
 

Fütūĥ-ı Ħayber için bu zārım-gāh-ı muĥabbetle 
Źülfiķār-ı hidāyet ile Ĥaydar-ı Mürteżā yetişir 
 

Hayber’in fethi için bu inleme yerine sevgiyle, 
doğruluk zülfikarı ile Haydar-ı Mürteza yetişir. 
 

Sāz-kar-ı derūnuma çenber-i Ǿaraķ-rįzden 
İcrā-yı mūsįķıye Dāvūd-śadā yetişir 
 

İç uygunluğuma dökülen içkinin döngüsünden, müziğin 
ifadesine Davud sesli yetişir. 
 

Bu nefs FirǾavūnuna Ǿaśā-yı muǾciz ile Bu nefis Firavun’una acze düşüren asa ile Hakk ile 
                                                
 .Küllį men Ǿaleyhā fān : “ (Yer) üzerinde bulunan her şey yok olacaktırكلی من علیھا   فان   51
Rahman, 55/26  
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Ġarķ-āb-ı kelįm ol yed-i Beyżā yetişir 
 
 

konuşmuş, suda boğan ile eli beyaz olan (zat) yetişir.  
 

Esmā-i Ĥüsnā ise maķśūdın bu Ǿālemde 
Zikr-i tevĥįd-i müsemmā ey Ecriyā yetişir52 
 

Güzel isimleri ise amacın bu dünyada, ey Ecrį! 
Birliliğin isimlerinin anılması yetişir. 
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27a 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
Zümre-i Ǿirfāne cānā dünyede raġbet mi var 
ǾĀşıķ-ı gevher-niŧāķa zerre-veş ķıymet mi var 
 

Ey can! Dünyada, bilginler topluluğuna rağbet mi 
var? Cevher döken āşıka toz kadar kıymet mi var. 
 

Ayaķ altında ķalıpdır leşker-i ehl-i kemāl 
Luŧf-ı iĥsān edecek Ǿālemde hįç ġayret mi var 
 

Olgunluk ehlinin askeri, ayakaltında kalmıştır; 
dünyada ihsan bağışlamaya hiç gayret mi var? 
 

Ey göñül bu zār [u] feryādım ni’der her rūz [u] şeb 
Bir leb-i ġonce-güle bülbül gibi ĥürmet mi var 
 

Ey gönül! Bu inleme ve bağrışmalarım her gece 
gündüz ne olur; bir dudağı gonca güle, bülbül gibi 
hürmet mi var? 
 

Kākül-i dil-ber gibi ĥāŧır-perįşān ehl-i dil 
Bād-ı āhım gūş eden Ǿāşıķda cemǾiyyet mi var 
 

Gönül ehlinin gönlü, sevgilinin kākülü gibi dağınık; 
ahımın rüzgārını işiten āşıkta birlik mi var? 
 

Ecriyā ne’tsin cihānda zümre-i Ǿirfān olan 
Ĥüsn elinde raĥm eden Ǿuşşāķa meh ŧalǾat mı var 
 

Ey Ecrį! Bilginlerin zümresi cihanda ne etsin, 
güzellik elinde merhamet eden āşıklara ay yüzlü mü 
var? 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Āteşte şehā cism-i ŧutāyāne berāber 
ǾAşķıñla seniñ şemǾiñe pervane berāber 
 

Ey şah! Ateşte beraber yanmaya yakışan, aşkınla senin 
mumuna pervāne beraber. 
 

Miĥrāb-ı cemāliñ olalı ķıble-i Ǿuşşāķ 
ǾĀşıķlar oķur vechini ķurāne berāber 

Āşıkların kıblesi, yüzünün mihrabı olalı; āşıklar, 
yüzünü Kuran’la beraber okur. 
 
 

Meclis-geh-i şād ile vārā-yı sāķi-i gül-fem 
Dil naġme ide bülbül-i elĥāne berāber 
 

Meclisteki mutluluk gül ağızlı içki sunan güzelin 
sakınması ile gönül şarkı söylesin bülbülün nağmesi ile 
beraber. 
 

Aġyār ile oldu meded sįne-i śāfı 
Tenĥāda varıp çāk-i girįbāne berāber 

İmdat! Rakip ile göğsünün temizliği birlik oldu, kuytu 
da yaka yırtığı ile beraber 
 

Bu heft zemįn yandı tutuşdu dil [ü] cānım 
Āhımla hemān Ecrį-i sūzāne berāber 
 

Gönül ve ruhum, bu yedi yer yandı tutuştu; hemen 
ahımla yanan Ecri ile beraber 

 
 
 
 

                                                
52Şiir vezin açısından kusurludur. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

ǾĀrıżın seyr eyleyen nūr-ı tecellādan geçer 
Ķāmetiñ seyr eyleyen serv-i semensādan geçer 
 

Yanağını izleyen tecelli nurundan geçer, boyunu 
izleyen, hoş kokulu serviden geçer. 
 

Lebleriñ cām-ı Cemin nūş eyleyen ey dil-rubā 
Mest-i bį-pervā olup āb-ı muśaffādan geçer 
 

Dudaklarının Cem kadehini içen, ey sevgili! 
Korkusuzca kendinden geçerek temizlenmiş sudan 
geçer. 
 

ǾAşķ-ı zencįrinde baġlı Ǿāşıķ-ı bį-çāreler 
Rüstem’i sen śanma kim zülf-i dilārādan geçer 
 

Aşkının zincirinde bağlı çaresiz āşıklar; Rüstem’i 
sanma sen çünkü gönül süsleyen (sevgili)den geçer. 
 

Ġamze ile çeşmiñ sįm-i yañağıñ seyr eden 
ǾĀşıķ-ı rind-i süħen dünyā vü ġavġādan geçer 

Yan bakışın ile gözün, yanağının gümüşünü izleyen; 
söz söylemesini bilen rint āşık; dünya ve kavgadan 
geçer. 
 

27b 

 
Vuślata nāǿil olan kūyuñda ey cānāne dost 
Arzu-yı maķśad-ı firdevs-i Ǿalādan geçer 
 

Ey sevgili dost! Mekānında kavuşmaya erişen, yüce 
cennete ulaşma isteğinden geçer. 
 

Śabr-ārām eyleyen rind-i süħen bugün beyim 
Derd-mend-i Ecrį gibi teşvįş-i ferdādan geçer 
 

Beyim, konuşma ehli sabr eden rint, bugün, dert çeken 
Ecrį gibi, yarının karmaşasından geçer. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Bir ķatre dilim noķŧa gibi nūna berāber 
Ķāf’dan baña hem-pāl ola mażmūn[a] berāber 
 

Bir damla gönlüm nokta gibi nūna beraber, Kaf’dan 
bana erişmiş ola mazmun beraber. 
 

Seylāb-ı sįrįşkin yürüsün rū-yı zemįne 
Çeşmiñden aķan eşk-i ġam-ı ħūna berāber 
 

Akan selin yeryüzüne, gözünden akan kanlı keder 
gözyaşı ile beraber yürüsün. 
 

Leylā diye Mevlā’yı bulur Ǿāşıķ olanlar 
İskān ede kūy-ı ġam-ı Mecnūn’a berāber 
 

Āşık olanlar Leyla diyerek Mevlā’yı bulur, Mecnun’un 
hüzün mekānında beraber oturtsun. 
 

Yāriñ ser-i kūyunda dilā şol-ķadar  aġla 
Gözyaşı revān mevc ura Ceyĥūn’a berāber 

Ey gönül! Sevgilinin mekānının başında şu kadar ağla; 
akan gözyaşı dalgalansın Ceyhun’a beraber. 
 

Ecrį gibi bir ķaŧrededir Ǿālem-i eşyā 
Kifāye degin şiǾr-i  revįş nūna berāber 
 

Eşya ālemi,  Ecrį gibi bir damladır; nunla beraber 
tarzlı şiir yeter. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Ol şuǾā-i vech-i pāk-i dil-rubādan kim ķaçar 
Pertev-i ħūrşįd-i envār-ı Ħüdā’dan kim ķaçar 
 

O sevgilinin temiz yüzünün ışığından kim kaçar, 
Allah’ın parıldayan güneşinin ışığından kim kaçar. 
 



79 
 

Geceler tā śubĥa dek nūr-ı tecellā eyleyen 
Ol güzeller serveri māh-ı liķādan kim ķaçar 
 

Geceleri ta sabaha kadar tecelli nuru veren, o güzeller 
güneşi ay yüzlüden kim kaçar. 
 

Sįnemi çāk eylesin ol ġamze-i dilber benim 
Şād olur dil böyle şemşįr-i cefādan kim ķaçar 
 

O sevgilinin yan bakışı benim göğsümü yırtsın, gönül 
böyle mutlu olur, eziyet şimşadından kim kaçar. 
 

Pūse-i laǾlim sezādır Ǿāşıķa dedi dedim 
Ey şehā āl-i cenāb mihr [ü] vefādan kim ķaçar  
 

Dudağımın öpülmesi āşıka uygun mudur, dedim. Ey 
yüce şah! Merhamet ve şefkatten kim kaçar dedi. 
 

Āfitāb-ı ĥüsn ü dilberdir śafā-i ĥāŧırım 
Ecriyā ol şuǾle-i nūr-ı żiyādan kim ķaçar 
 

Gönlümün eğlencesi, sevgilinin ve güzelliğin güneşidir, 
ey Ecrį! O aydınlık nurun ışığından kim kaçar. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Vāķıf-ı esrar olan dehre temennādan geçer 
Nefs-i şūmu ķaŧǾ edip ol lā-i illādan geçer 
 

Sırlara erişen dünyaya minnetten geçer, kötü nefsi 
keserek o başkalıklardan geçer. 
 

28a 

 
Men Ǿaraf bezminde seyrān eyleyip eşyāyı hep 
Kenz-i maħfį53 gözleyip dünyā vü Ǿuķbādan geçer 
 

“Ben kimim” meclisinde eşyayı hep izleyerek; gizli 
hazineyi gözleyip, dünya ve ahiretten geçer. 
 

Varlıġımdan geçmişim bir ķaŧre-i var olmuşam 
Var mı bir Ǿāşıķ şeĥā nūr-ı tecellādan geçer 
 

Varlığımdan geçmişim, bir varın damlası olmuşum; 
ey şah! Tecellinin nurundan geçecek var mıdır? 
 

Bu kebūter göñlümüz pervāz eder bir vaśl için 
Āsımānı devr edip tā Ǿarş-ı aǾlādan geçer 
 

Bu güvercin gönlümüz, bir kavuşma için kanat açar; 
göğü dolaşarak ta yüce arştan geçer. 
 

Ecriyā maĥv-ı vücūd ile bu yolda nā-gehin 
Vāśıl-ı dįdār olanlar lā-i illādan geçer 
 

Ey Ecrį! Bu yolda mekānsızın vücudunu yok ederek, 
yüze erişenler başkalıklardan geçer. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Dil-berā bilsem Ǿaceb ünsiyyetiñ kimlerledir 
Terk edip Ǿuşşāķa zārıñ ülfetiñ kimlerledir 
 

Ey sevgili! Bilsem acaba dostluğun kimlerledir, 
āşıklara inlemeni bırakarak yakınlığın kimlerledir? 
 

Ķanķı meclisde feraĥyāb şād-ı ĥürremsin ayā 
Hem-demiñ yā dil-rubā yā śoĥbetiñ kimlerledir 
 

Acaba hangi mecliste gülerek mutlu ve rahatsın, ey 
sevgil! Zamandaşın ve sohbetin kimlerledir? 
 

Pister-i ġamda yatıp üftādeler bālin-i ġam 
Sen şeh-i ħandānı bilmem rāĥatıñ kimlerledir 
 

Düşkünler, keder yastığında gam yatağında yatarak, 
sen gülen şahı bilmem rahatın kimlerledir. 

Yandırıp Ǿāşıķları pervāneveş ey dil seniñ 
ŞemǾ-i bezm-ārā gibi ger minnetiñ kimlerledir 
 

Ey gönül! Āşıkları pervane gibi yandırarak, senin 
meclisi süsleyen mumun gibi minnetin kimlerledir. 
 

Ecriyā günc-i belāda ey meh-i nā-mihribān Ey Ecrį! Sıkıntı köşesinde ey merhametsiz ay! Sen 

                                                
53 مخفیا         ,Küntü kenzen maħfįen : “ Ben bilinmeyen bir hazine idim, bilinmeyi diledimكنت  كنز ا 
birtakım kimseleri yarattım, onlara kendimi bildirdim, onlar da beni bildiler. Zariyat, 51/6 (134-221) 
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Sen śafā bezminde ol cemǾiyyetiñ kimlerledir eğlence meclisinde birlikteliğin kimlerledir. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Bād-ı āh-ı Ǿāşıķān eşyāyı tir tir titretir 
Śayt-ı feryād-ı yed-i mįnāyı tir tir titretir 

Āşıkların ahının rüzgārı, eşyayı tir tir titretir, Minanın 
gücünü inlemesinin çığlığı tir tir titretir. 
 

Śarśılır dūd-ı fiġānım kākül-i dil-ber gibi 
Başım üzre ŧurre-i sevdāyı tir tir titretir 
 

Sevgilinin kākülü gibi çığlığımın dumanı sarsılır, 
başımın üstündeki kara sevdayı tir tir titretir. 
 

Bį-Ǿaded olsa yolunda çekdiğim derd [ü] miĥnet 
Tįşe-i hicrān ile çāk eylesem ger kūh-ken  
 

Yolunda çektiğim sıkıntı ve eziyet sayısız olsa; ayrılık 
acısının kazmasıyla yırtsam şayet dağlık… 
 

Ķand-i laǾl-i ŧūŧi-i güftārın ey şįrįn-dehen 
Nāz ile ol Ħüsrev-i Dārā’yı tir tir titretir 
 

Ey tatlı ağızlı (sevgili)! Şakıyan papağanın dudağının 
şekeri, eda ile o Hüsrev-i Dārā’yı tir tir titretir. 
 

Zülf-i dil-ber gibi seyr et bāġ-ı dilde sünbüle 
Bū-yı Ǿaşķı Ǿāleme gitdikçe verdi velvele 
 

Gönül bahçesinde, sevgilinin zülfü gibi sünbüle seyret; 
aşkının kokusu gittikçe āleme velvele verdi. 
 

Sūz-nāk-ı naġme ile bir nažar ķıl bülbüle 
Her seĥerde ġonce-i raǾnāyı tir tir titretir 
 
28b 

 

Yakıcı nağme ile bir bak bülbüle, her sabah, hoş 
goncayı tir tir titretir. 
 

Cān çıķıp tenden ölürsem ben helāķ-ı Ǿaşķ ile 
Mahžar-ı cānān olursam nūr-ı pāk-i Ǿaşķ ile 
 

Tenden canım çıkarak ben aşk ile helak olarak 
ölürsem, sevgiliye erişirsem aşkın temiz nuru ile. 
 

Ecriyā dāħil olursam sūz-nāk-ı Ǿaşķ ile 
Nār-ı Ǿaşķım Cennetü’l Mevǿāyı tir tir titretir 
 

Ey Ecrį! Aşkın yakıcılığına karışırsam, aşkımın ateşi 
Mev’a cennetini tir tir titretir. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Müşg-i Ǿanber Ǿārıż-ı dil-berde perçem gösterir 
Śanki ebrū-yı kemāl-i tįr-i pür-ġam gösterir 
 

Anber kokusu sevgilinin yanağında perçem gösterir, 
sanki kederle dolu okun olgunluk kaşını gösterir. 
 

Ben belā vādilerinde eylerim yas ol perį 
Pertev-i ĥüsnü gibi māh-ı muĥarrem gösterir 
 

Ben sıkıntı vadilerinde yas tutarım, o peri yüzünün 
güzelliği gibi muharrem ayını gösterir. 

Dil ser-i kūyuñda feryād ü fiġān eyler iken 
Ķāmet-i serv-i ħırām-ı nāz-ı ĥürrem gösterir 

Gönül, mekānının başında inleme ve çığlık 
gösterirken; gülümseyerek eda ile salınan servi boy 
gösterir. 
 

Mekteb-i ŧıfla nažar ķıl ey göñül ħā(v)ce54 aña  
Muśĥaf-ı ĥüsnünde ey dil ism-i aǾžam gösterir 
 

Ey gönül! Çocuk okuluna bak, hoca ona güzelliğinin 
kitabında yüce isimleri gösterir. 
 

Lebleriñ pūs  eyledikçe Ecriyā ol dil-berā 
Bu dil-i mecrūĥumun zaħmına merhem gösterir 
 

Ey Ecrį! Dudaklarını öptükçe o sevgili, bu yarılmış 
gönlümün yarasına merhem gösterir. 
 

                                                
54 Metinde “ĥā” ile yazılmıştır. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Noķŧa-i raĥmān-ı aķdem gizlidir ādemdedir 
Nūr-ı eşyā-yı muķaddem gizlidir ādemdedir 

İlk acıma noktası, gizlidir, insandadır; evvel olan 
eşyanın nuru gizlidir, insandadır. 
 

Heft-ĥaŧŧı Muśĥaf-ı ĥüsnünde taĥķįk gördüler 
İki göñül bir ism-i aǾžam gizlidir ādemdedir 
 

Yedi çizgiyi, güzelliğinin kitabında aradılar; iki gönül 
bir yüce isim gizlidir, insandadır. 
 

Śanma kim burc-ı felekde ħūrşįd-i envār-ı yār 
ŞuǾle-i māh-ı muĥarrem gizlidir ādemdedir 
 

Feleğin tepesinde sevgilinin parlak güneşi sanma 
çünkü haram olan ay ışığı, gizlidir, insandadır. 
 

Ger ŧavāf etmek dilerseñ bu ĥaķįķat kaǾbesin 
KaǾbe-i beyt’ül-mükerrem gizlidir ādemdedir 
 

Eğer dönmek istersen bu gerçeklik kabesini, saygınlık 
evinin kabesi gizlidir insandadır. 
 

Tekye-i Ǿuşşāķa yürü Ecrį ķadem baś vāśıl ol 
Himmet-i Ǿālį-muǾažžam gizlidir ādemdedir 
 

Ecrį, āşıkların tekkesine yürü, ayak bas, eriş; yüce ve 
büyük (olanın) yardımı gizlidir, insandadır. 
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29a 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 
Cihānıñ Ǿizz [ü] cāhı cāhil-i enberde ķalmışdır 
Suħen-sāzįde ne’tsünbezm-i mey efserde ķalmışdır 
 

Dünyanın kıymet ve makamı kara cahile kalmıştır, 
söz söylemesini bilen ne etsin, içki meclisi taçta 
kalmıştır. 
 

Cemāliñ şaǾşaǾ-i ebrū ġam içre ġāǿib olmışdur 
ŦulūǾ-ı şems-i ħāver bir meh-i peykerde ķalmışdır 
 
 

Yüzündeki kaşın görkemi keder içinde 
kaybolmuştur, doğunun güneşinin doğuşu bir ay 
yüzlüde kalmıştır. 
 

Felek cellād-ı ħavf eyler görürse tīġ-ı dil-dārı 
Meğer seyf-i duǾāsı ġamze-i dil-berde ķalmışdır 
 

Felek korkunun cellādı olur, sevgiliyi görürse; 
sanki duasının kılıcı sevgilinin yan bakışında 
kalmıştır. 

 
Beni öldürmeğe ķaśd eyledi ol ķanlı göz ammā 
Teraĥĥum edip Ǿuşşāķa eli ħançerde ķalmışdır 
 

O kan göz beni öldürmeye kastetti ama āşıklara 
acıyarak eli hançerde kalmıştır. 
 

Benā-i kaǾbe-i Ǿulyā śorarsan Ecriyā kimdir 
Anıñ her gūşesin iǾmār eden ezderde ķalmışdır 

Ey Ecrį! Yüce kabenin inşa edenini sorarsan 
kimdir (diye), onun her köşesini onaran layık 
(kişi)da kalmıştır. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

ǾĀdemi Ǿirfān eden üç ĥarf ile beş noķŧadır 
Mest-i ser-gerdān eden üç ĥarf ile beş noķŧadır 
 

İnsanı bilgin eden üç harf ile beş noktadır, baş 
döndürerek kendinden geçiren üç harf ile beş noktadır. 
 

Bülbül-i nālendeyi her rūz [u] şeb ey ġonce-fem 
Böyle ber-efġān eden üç ĥarf ile beş noķŧadır 
 

Ey gonca ağızlı! İnleyen bülbülü her gece gündüz, 
böyle inleten üç harf ile beş noktadır. 
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Ĥaķķ demiş saña gözet tā kim tecellį eyleye 
ǾĀşıķı Ǿüryān eden üç ĥarf ile beş noķŧadır 
 

Allah sana gözet demiş ki tecelli etsin; āşıkı soyunuk 
eden üç harf ile beş noktadır. 
 

Leşker-i Hind’e mužafferdir sipehsālar-ı Ǿaşķ 
Merdüm-i meydān eden üç ĥarf ile beş noķŧadır 
 

Hint askerine aşk ordusu galip gelmiştir, meydana 
halkı yığan üç harf ile beş noktadır. 

Sūziş-i Ǿaşķ-ı hidāyetden mülemmādır göñül 
Nā-gehān sūzān eden üç ĥarf ile beş noķŧadır 
 

Gönül, doğruluk aşkının ateşinden rengārenktir; 
ansızın yakan üç harf ile beş noktadır. 
 

İstemez Ecrį cihānda Ǿārifįnden ilticā 
Dāǿimā sulŧān eden üç ĥarf ile beş noķŧadır 
 

Ecrį, dünyada bilginlerden sığınma istemez, her zaman 
sultan eden üç harf ile beş noktadır. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Rind-i Ǿaşķ sāķi-i gül-çehre cām-ı mey gelir 
Mest-i bülbülden fezā-i naġrā-i yā-Ĥayy gelir 
 

Aşkın kalenderi, gül yüzlü içki sunan güzel, şarap 
kadehi gelir; kendinden geçmiş bülbülden “ey diri” 
sesi gelir 
 

Cāhile eyle suħen hįç kimse hem-pāl olmasın 
Ħalķa-i meclisde zįrā manśūb-ı lāşį gelir 
 

Bilgisize söz söyle, kimseyle arkadaş olmasın çünkü 
meclis halkasında leşler olur. 
 

Pençe-i ĥavvās-ı ħams beş ĥurūf üstindedir 
İsm-i aǾžam lafž-ı iclālinde hep hay hay gelir 

Açlık satan pençe, beş harf üstündedir; yüce isimler, 
yüce sözünde hep “diri diri” gelir. 
 

29b 

 
Tīġ-ı ħūnħār-ı güle mecrūĥ ola ger üftādeler55 
Ehl-i dilden dil-berā sen śanma ki vāy vāy gelir 
 

 
Şayet, düşkünler gülün kan içici kılıcında 
yaralanırlarsa; ey sevgili! Gönül ehlinden vay vay 
gelir, sanma. 
 

ǾAyn lām yā ile yād etsem ismiñ Ecriyā 
Kim müsemmā dilberiñ yādında her dem Ǿāy gelir 
 

Ey Ecrį! Adını ǾAlį ile ansam, çünkü isimler 
sevgilinin hatırına hep ay gelir. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
ŦulūǾ etmiş ezel śubĥında nūr-ı āfitāb oynar 
Cemālin gösterir dehre żiyā ħūrşįd-i tāb oynar 
 

Ezel sabahında doğmuş güneşin nuru oynar, 
aydınlık, yüzünü dünyaya gösterir, parlak güneş 
oynar. 
 

Ķamer devrinde seyr etdim niķāb-ı zülf-i pür-çįniñ 
İçinde nū-be-nū ebrū siyāhın māhitāb oynar 
 

Ay zamanında kıvrım dolu zülfünün örtüsünü 
izledim; içinde diz dize siyah kaşın ay ışığı oynar. 
 

Seniñ ol ħalķa-i zikriñ cānā naġra-i Ǿuşşāķ 
Erişir raǾd-ı berķāsā felekde ne ķıbāb oynār 
 

Ey can! Senin o zikrinin halkası, āşıların çığırması; 
felekte şimşeğin çakması gibi erişir, kubbeler oynar. 
 

Meğer zer duħter-i pįr-i muġānıñ ħūn-ı eşkimle 
Döner şeb-tā seĥer56 ey sāķıyā cām-ı şarāb oynar 
 
 

Ey içki sunan güzel! Sanki sarı kanlı gözyaşımla 
meyhanecinin kızı, geceden sabaha döner, şarap 
kadehi oynar. 

 

                                                
55 Vezin kusurludur. 
56 Metinde “ص” ile yazılmıştır. 
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Ķaşıñla kirpigiñ aśĥābı olmuş şerħ eder gūyā 
Yed-i vāǾiž ĥaŧ-ı ĥüsnüñde ikiyüzlü kitāb oynar 

Kaşınla kirpiğinin sahipleri olmuş, sanki açıklar; 
vaizin eli, güzelliğinin yazısında ikiyüzlü kitap oynar. 
 

Yaķar Ǿāşıķ57ları āteş şerār-ı nažmıñ ey Ecrį 
Zebānıñ deħşeti çarħın serin üzre şehāb oynar 
 

Ey Ecrį! Şiirinin kıvılcımlı ateşi āşıkları yakar; 
dilinin korkusu, feleğin başının üstünde gök taşı 
oynar. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Bezm içre yine āteş-i āh-ı şererim var 
Kānūn-ı muĥabbetde şehā Ǿişvelerim var 

Meclis içinde yine kıvılcım saçan ahımın ateşi var, ey 
şah! Sevgi kanununda işvelerim var. 
 

Üftādeleri Ǿaşķ ile deryūze mi śandıñ 
Ħāk58-i reh-i dil-berde nice derbederim var 
 

Düşkünleri, aşk ile dilenci mi sandın? Sevgilinin 
yolunun toprağında nice kapı kapı dolaşanım var. 
 

Hem-meclis olup zümre-i ħūbān ile herkes 
Yārāne śafā vü źevķ edecek cilvelerim var 
 

Meclisleşerek güzeller topluluğu ile herkes, sevgililere 
eğlence ve zevk verecek cilvelerim var. 
 

Pāzār-ı dilārāda bugün Ǿaşķ menǾinde 
Ey ĥoca saña vermek için gör nelerim var 
 

Sevgilinin pazarında bugün aşk savuşturmasında, ey 
hoca! Sana vermek için gör nelerim var. 
 

Pervāne-i Ǿaşķ olalı pįrāmeniñ Ecrį 
Ey şemǾ-i cemālinde yanar bāl [u] perim var 
 

Ecrį, aşk pervanesi olalı çevren, ey Ecrį! Yüzünün 
mumunda yanan kanatlarım var. 
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30a 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 
Bu çarħıñ raǾd-ı berķi nāle-i zār-ı ħazįnimdir 
Sevād-ı bād-bān-ı ŧurre-i dūd-ı anįnimdir 
 

Bu feleğin şimşek çakışı, kederli inlemelerimdir; yelken 
açmış kāküllerimin karalığı ateşlenmiş dumanımdır. 
 

Felek-gül-zārını iĥrāķ eden bād-ı śemūmāsā 
Bürūdetle fiġān-ı Ǿandelib post-nişįnimdir 

Feleğin gül bahçesini semum rüzgārı gibi ateşe atan, 
soğuklukla bülbülün inlemesi oturduğum yerdir. 

 
Beni iħbār eden esrār-ı Ǿaşķ zįr ü bālāda 
O ħūrşįd-i şuǾā-i Ǿālem ü yār-i güzįnimdir 

Aşağı ve yukarıda, beni ihbar eden aşk sırları; ālemin 
parılayan güneşi ve güzide sevgilimdir. 
 

 
Şükūfāŧ-ı züħeyle ķāmet-i dil-dār seyr eyle 
Ħırām-ı behcetārā ser çeken ol yāsemįnimdir 
 

Satrünün yarılmalarıyla, sevgiliyi izle; arzuyu süsleyen 
salınışı ile baş çeken o yaseminimdir. 
 

Bu gül-zār-ı felekde ĥükm eden bülbül gibi Ecrį 
Firāķ-engüşterinde açılan ġonce-nigįnimdir 
 
 

Ecrį, bu feleğin gül bahçesinde hüküm süren bülbül 
gibi; ayrılık harmanında açılan mühür goncamdır. 
 

 
                                                
57 Bu kelime metinde “ ١” ile yazılmış ve harfe med konulmuştur. Harfin medli oluşu ve bilhassa anlam 
düşünüldüğünde sözcüğü “Ǿāşıķ” olarak okuduk. 
58 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Künūz-ı sırr-ı eşyā-yı maǾārif śān-ı Ǿāķildir 
Ser-ā-pā Ĥaķķ’ı bāŧıldan seçen mįzān-ı Ǿāķildir 
 

Bilginin eşyasının sırlı hazinesi, aklın yaratılmasıdır; 
baştan aşağı hakkı batıl olandan ayıran aklın 
terazisidir. 
 

Sevād-ı zülf-i pür-çįniñle ey Leylā-ħırām-efzā 
Gezer Ǿaşķıñla ol Mecnūn ser-i gerdān-ı Ǿāķildir 
 

Kıvrımlarla dolu zülfünün karalığı ile ey salınan 
Leyla! O Mecnun aşkınla gezer, aklı kaymıştır. 
 

ǾUbūdiyyet rubūbiyyetden el çekmez mežāhirde 
Uluhiyyetde ķāǿim yek-nažar edyān-ı āķildir 
 

Kulluk, onu besleyenden, görünürde kopmaz; ilahlıkta 
var olan bir bakış, aklın dinleridir. 
 

TaǾaķķul eyleyen her rūz [u] şeb bu heft-
kişverde 
Baśįretle edip geşt-i güzār seyrān-ı Ǿāķįldir 

Bu yedi ülkede her gece gündüz akleden, kuvvetle 
dolaşarak, aklı izler. 
 

Śıfāt-ı ādemi idrāk eden sebǾāl-meŝāniden 
İĥāŧa eyledi bu Ecrį-i Ǿirfān-ı Ǿāķildir 
 

Fatiha suresinden insanın yüzünü anlayan, bu aklın 
bilgisinin Ecrįsi’ni çevreledi. 
 

 
133 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Şehā nā-puħte cism-i āteş-i sūzān-ı ĥasretdir 
Hezārān nālelerle ġonce-i ħandān-ı ĥasretdir 
Baśįretle dilim Ǿarż etdiğim ol cāna ĥasretdir 
Gözüm nežžāre-i ruħsāre-i cānāna ĥasretdir 
Kulaġım istimaǾ-ı śoĥbet-i yārāna ĥasretdir 
 
 

Ey şah! Hasretin yanıcı ateşinin cismi 
olgunlaşmamıştır, binlerce inleme ile gülen 
goncaya hasrettir. 
Gönlüm, kuvvetle açıldığım o cana hasrettir, 
gözüm sevgilinin yanağına bakmaya hasrettir. 
Kulağım, sevgilinin sohbetini işitmeye hasrettir. 
 

Dirįġā olmaya mı çāh-ı yāriñ Ǿizzetinden  dūr 
Meded deryūzeveş ħāk-i derinde şefķatinden dūr 
30b 
Erişmez dest-i reys-i ķaśr-ı viśāliñ ħizmetinden 
Ayaġım śoĥbet-i devlet-i sarā-yı vuślatdan dūr 
Elim her rūz [u] şeb pūs etdiğim dāmāna ĥasretdir 

Sevgilinin çukurunun şerefinden uzak kalmasa mı? 
İmdat! Dilenci gibi kapısının toprağında 
şefkatinden uzak. 
Kavuşma sarayının başının eli, hizmetinden 
erişmez; ayağım kavuşma sarayının saadetli 
sohbetinden uzak. 
Elim, gece gündüz öptüğüm eteğe hasrettir. 
 
 

Meded olmazsa ey dil bendegāna luŧf-ı şāhımdan 
Melek taǾcįz olur bu nāle-i dūd-ı siyāhımdan 
Perįşān śavt erişir ŧurre-i berk-i giyahımdan 
ǾAceb mest-i sūz-nāk olsa melekler medd ü 
āhımdan 
Tenim zeng-i küdūretde göñül ħandāna ĥasretdir 

Ey gönül! Şahımın ihsanından kölelere imdat 
olmazsa; melek bu iniltimin siyah dumanından 
acze düşer. 
Bitkimin yaprağının kākülüne perişan çığlık erişir, 
melekler uzun ahımdan yanarak kendinden geçse 
şaşılır mı? 
Tenim kederlerin pasında, gönül gülmeye hasrettir. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
ǾĀşıķ-ı kemter-gedāya luŧf-ı şefķat yoķ mudur 
Bāb-ı Ǿaşķıñda şehā mihr [ü] muĥabbet yoķ mudur 
Ħāk59-i rāhında dili gāhįde ruĥśat yoķ mudur 
Tekye-i ĥüsnüñde ben bį-çāre himmet yoķ mudur 
Yoķ mudur sende şehā Ǿuşşāķa raĥmet yoķ mudur 
 

Aciz kul (olan) āşıka merhamet bağışlama yok 
mudur? Ey şah! Aşkının kapısında acıma ve sevgi 
yok mudur? 
Yolunun toprağında ara sıra gönle geçit yok mudur? 
Güzelliğinin tekkesinde ben çaresize yardım yok 
mudur? 
 

 
Ey şah! Sende āşıklara hiç merhamet yok mu 
Senden bana ansızın acıma ve sevgi olmadı; gece 
gündüz ettiğim inleme ve çağrışma göklere çıktı. 
Ey cihanın şahı! Kudret’in eli ile yolumu aç; 
durumumu açıklasam, kāfirler şimdinin güzeli 
yaparlar. 
Sende hiç onlar kadar bir parça gayret yok mudur? 
 

Olmadı senden baña mihr [u] muĥabbet nā-gehān 
Rūz [u] şeb Ǿayyūķa erdi etdiğim āh [u] fiġān 
Dest-i ķudretle güşād et rāhım ey şāh-ı cihān 
Ĥālimi Ǿarż eylesem kāfirler eyler ĥüsn-i ān 
Sende hįç anlar ķadar bir zerre ġayret yoķ mudur 
 
31a 

 

Yanmada leyl [u] nehār Ǿaşķıñla mürāc olmuşam 
Defter-i Ǿirfān içinde bilmem iħrāc olmuşam 
ĶaǾr-ı nā-peydā belā hecrinde mevvāc olmuşam 
Şānına Ǿāded midir nādāna muĥtāc olmuşam 
Kenz-i maħfįden bize taķdįre ķıśmet yoķ mudur 
 

Gece gündüz aşkınla yanmakta ziyadeleşmişim, 
bilginlerin defteri içinde acaba ihraç mı olmuşum? 
Sıkıntı yarasının görünmez çukurunda 
dalgalanmışım; şanına yakışır mı? Bilgisizlere 
muhtaç olmuşum. 
Bilinmezlik hazinesinin övgüsünden bize nasip yok 
mudur? 
 
 

                                                
59 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 

Sirişkim ħūn-feşān oldu nice bu günc-i fürķatde 
Bilenler ĥāl-i endūhum fi’l-cümle ķalır ĥayretde 
Nice śabr eylesem Eyyūbveş hicran-ı ĥikmetde 
Benim YaǾķūbveş leyl [ü] nehār bu derde müddetde 
Görenler ġālibā der Yūsuf-ı KenǾān’a ĥasretdir 
 

Bu ayrılık köşesinde, gözyaşım ne kadar kan saçtı; 
kederli hālimi bilenlerin hepsi hayrette kalır. 
Hikmetin ayrılığında Eyüp gibi ne kadar 
sabretsem, bu sıkıntıyı gece gündüz Yakup gibi 
çeken benim. 
Görenler galiba Ken’an’ın Yūsuf’una hasrettir, 
der. 
 

Beyābān-ı ġam içre Ecriyā Mecnūn-ı vālāyım 
Fezā-yı Ǿaşķ ile zincįr-i zülfe bend-i Leylāyım 
Diyār-ı āħir içre hicr-i yār ile mülemmāyım 
Şikeste ĥāŧırım bi’llāh rāĥatdan müberrāyım 
Vaŧānımdan cüdāyım śıĥĥatim ol yana ĥasretdir 
 

Ey Ecrį! Keder çölü içerisinde yüce Mecnun’um, 
aşk çölü ile zülfünün zincirine Leyla’nın bağıyım. 
Son ülke içinde, sevgilinin ayrılığı ile karışmışım, 
gönlüm kırık, vallahi rahattan uzaktayım. 
Vatanımdan ayrıyım, sağlığım o tarafa hasrettir. 
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ǾAnberāsā kākül-i dil-dāra baķ sünbül gibi 
Bād-ı āhımdan perįşān oldu dil kākül gibi 
Sen gül-i raǾnāya feryād eylerim bülbül gibi 
Ecriyā aġyār erişdi dād-ı yāre ġul gibi 
Uķtul-ı meşrik için şemşįr-i fürķat yoķ mudur 

Anber gibi sevgilinin kāküllerine bak, sünbül gibi; 
gönül, ahımın rüzgārından, kakül gibi dağıldı. 
Sen hoş güle, bülbül gibi inlerim; ey Ecrį! Gül gibi 
sevgilinin imdadına rakip erişti. 
“Ortak koşanları katlet” için ayrılık kılıcı yok 
mudur? 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Ermedi pāyāna yāre dildeki bu derd [u] sır 
Derdime dermān ŧabįbā sendedir bir ķıl nažar 
Cürm-i Ǿiśyānımla rįzān oldu ġonce baħr [u] berr 
ŦaliǾimden bilmezim Ǿaks döner yevm’ül-beter 
Baķma taķśįrāt-ı Ǿuşşāķa şehā sensin ġafar 
Ķul şaşar ādem beşer eyler ħaŧā dürrdür beşer 
 
 

Ebedi sevgiliye, gönüldeki bu dert ve sır ulaşmadı; ey 
tabip! Derdime derman sendedir, bir bak. 
Gonca! İsyan eden bedenimle denizler ve karalar 
döküldü, bilmiyorum, bahtım daha kötü günlere gider. 
Ey şah! Āşıkların kusurlarına bakma, sen 
bağışlayıcısın; kul şaşar, insan beşer, hata eder, 
incidir insan. 
 

Dü-cihānıñ pāy-ı bend etdi dili ol māsivā 
Eylerim günc-i belāda rūz [u] şeb zār-ı fezā 
Bir güzeller şāhınıñ Ǿaşķına oldum mübtelā 
Neylerim bilmem cihānda doğrusu bu yā Ħudā 
Baķma taķśįrāt-ı Ǿuşşāķa şehā sensin ġafar 
Ķul şaşar ādem beşer eyler ħaŧā dürrdür beşer 

O dünya nimetleri, iki cihanını ayağından bağladı; 
gece gündüz, belā köşesinde göklere inlerim. 
Bir güzeller şahının aşkına düşkün oldum, ey Allah! Bu 
dünyada ne ederim bilmiyorum. 
Ey şah! Āşıkların kusurlarına bakma, sen 
bağışlayıcısın; kul şaşar, insan beşer, hata eder, 
incidir insan. 
 

Erişir tā Ǿarş-ı aǾlā üzre efġānım meded 
Cevr-i efzūnuñla ey cān içre cānānım meded 
31b 

Leşker-i hecr-i melāmet aldı dāmānım meded 
ǾArżı  vü nevǾ-i beşerdir şāh-ı sulŧānım meded 
Baķma taķśįrāt-ı Ǿuşşāķa şehā sensin ġafar 
Ķul şaşar ādem beşer eyler ħaŧā dürrdür beşer 
 
 

İnlemelerim tā yüce göklere ulaşır, imdat! Aşırı 
eziyetlerinle ey can içindeki sevgili imdat! 
Kınanmışlık acısının askeri, eteğimi aldı, imdat! 
Sultanların şahı, yerin insanlığın yenisidir imdat! 
Ey şah! Āşıkların kusurlarına bakma, sen 
bağışlayıcısın; kul şaşar, insan beşer, hata eder, 
incidir insan. 
 
 
 
 

Ecriyā ħayli zamān rāhıñda yā-Rabbe’r-raĥįm 
Ħāk60-i pāyıñ Ǿāşıķa iskān-ı cennet’en-naǾįm 
Eşiegiñde ħiźmet-i leyl [ü] nehār oldum muķīm 
Biz günāhkār Ǿabd-ı Ǿaciz ķullara şānıñ kerįm 
Baķma taķśįrāt-ı Ǿuşşāķa şehā sensin ġafar 
Ķul şaşar ādem beşer eyler ħaŧā dürrdür beşer 

Ey Ecrį! Çokça zaman yolunda ey acıyan Rabbim! 
Ayağının toprağı, āşıka Naim cennetlerinde oturmadır. 
Eşiğinde, gece gündüz hizmette bulundum, biz günahlı 
aciz kul, kölelere şanın bağışlayıcıdır. 
Ey şah! Āşıkların kusurlarına bakma, sen 
bağışlayıcısın; kul şaşar, insan beşer, hata eder, 
incidir insan. 

 
 
 
 
 
                                                
60 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 



87 
 

136 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Ħāme-i ķudretle ĥaŧŧ-ı Ǿaşķ-ı cānānım yazar 
Defter-i aǾmālüme taĥrįr-i Ǿisyānım yazar 
 

Kudret’in kalemi ile sevgilinin aşkının yazısını yazar, 
amellerimin defterine isyanımın kayıtlarını yazar. 
 

Ķıl ķalemle med çeker ebrūları fermānıma 
Ġamze-i ħūn-rįz ile her laĥža fermānım yazar 
 

Kıl kalem ile kaşları fermanıma met çeker; kan 
döken yan bakış ile her an fermanımı yazar. 
 

Ĥā(v)ce61-i hicrāndan aħź eylemişdir ŧıfl iken 
Yarımaz mihr [ü] muĥabbet derd-i hicrānım yazar 
 

Ayrılık acısının hocası, çocuk iken yemin etmiştir; 
sevgi ve şefkat etmez, ayrılık derdini yazar. 
 

Tīġ-ı cevriñle helāk eyler dedim ey yār benim 
Yoķdurur ħavfım ciger bābında bir ķanım yazar 
 

Ey sevgili! Eziyet kılıcınla helak edersin, dedim; 
benim yoktur korkum, ciğer kapısında bir kanım var. 
 

Kilk-i sįm-endāz ile ol śafĥa-i ruħsārına 
ŞuǾle-tāb-ı śubĥ ile ħūrşįd-i raħşānım yazar
  
 

Gümüş saçan kalem ile o yanağının bölümlerine, 
sabah aydınlığının ışığı ile parlak güneş yazar. 
 

Bülbül-i ħā(v)nende 62tek her nažmını ġūş eyleyen 
Her varaķda śubĥ-dem ol verd-i ħandānım yazar 
 

Okuyan bülbül gibi her şiirini işiten, her yaprakta 
sabah vakti o gülen gülümü yazar. 
 

Kātib-i feyž-i İlāhį Ǿaşķ-defterdārıdır 
Ecriyā cemǾiyyet-i şiǾrimle dįvānım yazar 
 

İlahi bereketin yazıcısı, aşk deftercisidir; ey Ecrį! 
Şiirimin toplanması ile divanımı yazar. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 
 

Luŧf eyle śabā ol dil-i dil-dāra çaġır var 
ǾArz eyle dil-i zārımı bir ħōşça çaġır var 
 
32a 

 

Sabah rüzgārı ihsan et, o sevgilinin gönlüne çağır, var; 
inleyen gönlümü açıkla, bir hoşça çağır, var. 
 

Çoķ çekdi göñül derd [ü] belāsın çekebilmez 
Ol ĥaml-ı ferāvānıñı ardımda yaġır var 
 

Derd ve sıkıntısını gönül çok çekti (artık) çekemez; o 
akan yükünün ardında pislik var. 
 

Kūyuñda şehā sūz-ı firāķıñla dem-ā-dem 
Üftādelerinde nice biñ lāle-baġır var 
 

Ey şah! Her zaman mekānında ayrılık ateşinle, 
düşkünlerinde nice bin lale bağır var. 
 

Bir ben değilim şaǾbeźe rāzıñ istemez 
Bu dar-ı cihān içre nice dürlü śaġır var 

Bir ben değilim hokkabaz gizliliğini istemeyen, bu 
dünya evi içerisinde ne kadar türlü sağır var. 
 

Ecrį gibi ey peyk-i nesįm tekye-i Ǿaşķda 
Dem çek hū deyi bāb-ı hidāyetde ķaġır var 

Ey postacı rüzgār! Aşk tekkesinde Ecrį gibi hū diyerek 
nefes al, doğruluk kapısında nice rükū etmiş var. 
 

 
 
 
 

                                                
61 Metinde “hāce” şeklindedir. 
62 Özgün metindeki yazılımı hānende şeklindedir. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Göñül bir bį-amān ol ġamze-i ħūn-ħāra ĥasretdir 
Dilim ol tīġ-ı dil-rūz-ı sitemkār yāra ĥasretdir 
Fezā-i murġ-ı dil ol ġonce-i gül-zāra ĥasretdir 
Mededsiz merĥametsiz dil-ber-i ġaddāra ĥasretdir 
Özüm her rūz [u] şeb dil verdiğim dil-dāra ĥasretdir 

Gönül, amansız o kan döken yan bakışa hasrettir, 
gönlüm sitemli gönle kılıcını saplayan sevgiliye 
hasrettir. 
Gönül kuşunun korkusu, o gül bahçesinin 
goncasına hasrettir, imdatsız, acımasız gaddar 
sevgiliye hasrettir. 
Özüm, her gece gündüz gönül verdiğim sevgiliye 
hasrettir. 
 

Ĥalāś olmaz vucūdum ħaşre dek hecr-i felāketden 
Enįsim derd-i dāġ-ı bālinim oldu yoķ selāmetden 
Yanarsa cism-i nāçizim firāķ-ı nār-ı ĥasretden 
Olursam teşne-leb rāhında śad-çāk-ı ĥarāretden 
Helāķ olsam tenim ol sāķi-i ebrāra ĥasretdir 
 

Vücudum, felaket acısından kıyamete kadar 
kurtulamaz, arkadaşım, yastığımdaki dert yarası 
oldu, kurtuluş yok. 
Kıymetsiz bedenim hasret ateşinin ayrılığından 
yanarsa; susuzluğun yüz parça yırtığından yolunda 
dudağı kurumuş olursam… 
Helak olsam, tenim o doğru sözlü içki sunan güzele 
hasrettir. 
 

Şehā üftādeġānı defterinden eyleme iħrāc 
Varıp nādāna istemez Ǿāşıķ-ı bį-çāre istimzāc 
Reh-i Ǿaşķıñda eşkimden aķıtdım eşk-i pür-şeccāc 
Geceler Ǿazm edip ķaśr-ı visāle eyleyim emvāc 
Meğer küfründe göñlüm Leylet’ül-Esrār’a ĥasretdir 
 

Ey şah! Düşkünlerini defterinden atma, bilgisize 
giderek çaresiz āşık fikir almaz. 
Aşkının yolunda, gözümden çağlayan gözyaşı 
akıttım, geceleri çabalayarak kavuşma sarayında 
dalgalanayım. 
Gönlüm, sanki küfründe sırların gecesine hasrettir. 
 

Açılsın lāle gül sünbül müzeyyen eyleye būstānı 
Ŧarab-gāh eylesin zerrįn ķadeĥle murġ-ı elĥānı 
Varıp yād eylesin dilde eĥibbā bu süħandānı 
Ķatı ol śoĥbet-i źevķ-i muĥabbet bezm-i yārānı 
32b 

Göñül ol ŧūŧi-i şįrįn şeker güftāra ĥasretdir 
 

Lale gül sünbül açılsın, bahçeyi süslesin; altından 
kadehle şakıyan kuşu eğlence yeri etsin. 
Katı o sevgilinin meclisinin zevkli sohbetinde bu 
güzel söz söyleyen kişiyi, gönülde ahbaplar gelip 
ansın.  
Gönül, o şeker sözlü tatlı papağana hasrettir. 
 

Ederdim cān fedā Ecrį erişsem ķaśr-ı dil-dāre 
Ne çāre pā-yı māl oldum rehinde ķaldım āvāre 
Nažar ķılmaz o meh-rū śubĥa dek ben zār-ı bį-çāre 
Görünmez Ǿaynıma yıllarla o yār-i cefākāre 
Dilim ol māh-i tāb-ı mihr-i nūr-envāra ĥasretdir 
 

Ecrį, sevgilinin sarayına erişirsem can feda, ne 
çare, ayaklar altında kaldım, yolunda başıboş 
kaldım. 
O ay yüzlü, ben çaresiz inleyene sabaha kadar 
bakmaz; o eziyet çektiren sevgili, yıllardır gözüme 
görünmez. 
Gönlüm, o ışık saçan güneş ışığının ayına 
hasrettir. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Erişsem menzil-i maķśūda cānā Ǿaşķ ile yek-ser 
Cehālet defǾ olur ķalmaz göñülde bār-ı zeng-efser 
Śadef-i dürdānesidir baĥr-ı ŧabiǾimden çıķan gevher 
MeŧāǾ-ı vuślat olsam şevķ-ı Ǿaşķ içre görüp dürrler 
Bu Ǿaşķ ile dolaşdı žulmet-i bülŧāna İskender 
Erince çeşme-i ĥayvāna buldu nice Kevŝerler 
 

Ey can! Aşk ile tek başıma amacın menziline 
erişsem, bilgisizlik gider, gönülde tacın pas 
yağmuru kalmaz. 
Doğal denizimden çıkan cevher, inci tanesinin 
sedefidir, aşkın şevki içersinde inciler görerek, 
kavuşma malzemesi olsam. 
İskender, bu aşk ile karanlıklar ülkesini dolaştı, 
ebedilik çeşmesine erişince nice Kevserler buldu. 
 

Özün bir dāmen-i mürşįd-i pāka ey dilā ħūş et 
Vücūduñ ķaŧre ise baĥr-ı Ǿaşķ yanında var cūş et 
Naśįĥat böyledir ŧut pendimi gūşuñda mengūş et 
Bu āb-ı çeşmesāruñ ķaŧresinden gel sen de nūş et 
Bu Ǿaşķ ile dolaşdı žulmet-i bülŧāna İskender 
Erince çeşme-i ĥayvāna buldı nice Kevŝerler 
 

Ey gönül! Kendini bir temiz yol göstericinin 
eteğine bırak, vücudun damla ise, aşk denizine 
ulaş, onda coş. 
Nasihat böyledir, sözümü tut, kulağına küpe et; bu 
akan çeşmenin suyunun damlasından gel sen de iç. 
İskender, bu aşk ile karanlıklar ülkesini dolaştı, 
ebedilik çeşmesine erişince nice Kevserler buldu. 
 

Ĥayāt ālūdedir her noķŧası emvāt-ı bį-çāre 
Velākin mūt-i ķabl ister erince laǾl-i dil-dāre 
İçenler dipdiri olmuş temāşā ķıl bu esrāre 
Atılır ĥavż-ı Kevŝerveş göge emŝāl-i fevvāre 
Bu Ǿaşķ ile dolaşdı žulmet-i bülŧāna İskender 
Erince çeşme-i ĥayvāna buldu nice Kevŝerler 

Yaşam, karışıktır; her noktası çaresiz ölüler; fakat 
sevgiliye erince “ölmeden önce ölmek” ister. 
İçenler dip diri olmuş, bu sırları izle; Kevser 
havuzu gibi göğe fıskıye misali atılır. 
İskender, bu aşk ile karanlıklar ülkesini dolaştı, 
ebedilik çeşmesine erişince nice Kevserler buldu. 
 

33a 

 
 

O bāġ-ı dil-güşānıñ cū-yı ırmaġın diye görsem 
Fiġān-ı zār-ı bülbül geceler śubĥa dek sersem 
Arınsam āb-ı himmetle o demde teşne-cān versem 
Ezel bir ķaŧresi kevn-i mekānı ķande dersem 
Bu Ǿaşķ ile dolaşdı žulmet-i bülŧāna İskender 
İrince çeşme-i ĥayvāna buldu nice Kevŝerler 
 

O gönül açan bahçenin ırmağının akması diyerek 
görsem, bülbülün iniltili feryadı, sabaha kadar 
sersem. 
Yardımın suyuyla arınsam, o zaman susamış can 
versem; ezelin bir damlası mekānı nerde dersem. 
İskender, bu aşk ile karanlıklar ülkesini dolaştı, 
ebedilik çeşmesine erişince nice Kevserler buldu. 
 

Dem-ā-dem cüst u cū eyler göñül bu baĥr ile dehri 
Geçip girdāb-ı ġamdan gūşe gūşe bulmaġa behri 
O māh-ı cān-fezānıñ cennet-i dįdār imiş şehri 
Eriş bu menzil-i aǾlāya ķalma teşne-dil Ecrį 
Bu Ǿaşķ ile dolaşdı žulmet-i bülŧāna İskender 
Erince çeşme-i ĥayvāna buldu nice Kevŝerler 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gönül, bu deniz ile daima dünyayı, gam 
girdabından geçerek köşe köşe, nasibini arayıp 
sorar. 
O can verilen ayın şehri, yüzünün cenneti imiş; 
Ecrį, bu yüce menzile ulaş, gönlü susuz kalma. 
İskender, bu aşk ile karanlıklar ülkesini dolaştı, 
ebedilik çeşmesine erişince nice Kevserler buldu. 
 

 



90 
 

140 
 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Sehį ķāmet sehį servį sehį evzān sehį güftār 
Sehį servį nihāl ancaķ ŧabįǾatda belāġat var 
Sehį evzān dilārādır žarįfāne edālarla 
Sehį güftār belāġat var edālarla yazar eşǾār 
 

Düzgün boy, düzgün servi düzgün ölçü, düzgün söz; 
düzgün servi fidan ancak, dağada güzel söyleme var; 
düzgün ölçü, sevgilidir, incelikli tavırlarla doğru söz, 
güzellik var, eda ile şiirler yazar. 
 

Kemāl ehli bu bezm içre ne ĥaśiyyet bulur cānā 
Bu bezm içre şecāǾatle verir Ǿuşşāķ  sezā ammā 
Ne ĥaśiyyet bu meydāna eder her ān hünerlerle 
Bulur  cānā sezā ammā hünerlerle eder ižhār 
 

Ey can! Olgunluk ehli, bu meclis içinde ne keyfiyet 
bulur, bu meclis içinde āşıklar soylulukla uygunluk 
verir ama her an bu meydana ne keyfiyet hünerlerle, 
ey can! Uygunluk bulur ama hünerlerle ortaya 
çıkarır. 
 

33b 

 
Boyuñ şimşād ķaddiñ ǾarǾar o nevreste ne ħōş 
dilber  
Ķaddiñ ǾarǾar dişiñdir dür ro ŧıfl ammā güzel derler  
O nevreste naśįb olmaz baña her dem cefālarla 
Ne ħōş dilber güzel derler cefālarla eder güftār 
 
 

Boyun şimşir, boyun ardıç, o taze ne hoş sevgili; 
boyun ardıç, dişin incidir ama o çocuk güzeldir 
derler; o taze eziyetlerle bana nasip her zaman 
nasip olmaz; ne hoş sevgili, güzel derler, 
eziyetlerle konuşur. 
 

Eğer Ecrį bu Ǿaşķ içre saña hempā olan gelsin 
Bu Ǿaşķ içre dilārāne sipehsālar revān gelsin 
Saña hempā feśāĥatle ķanı Ǿāşıķ bu Ǿālemde 
Olan gelsin revān gelsin bu Ǿālemdebulan esrār 
 

Eğer Ecrį, bu aşk içinde sana arkadaş olan gelsin; 
bu aşk içinde sevgiliye yakışır şekilde ordular 
akarak gelsin; açık konuşma ile sana arkadaş, hani 
āşık bu ālemde; akarak gelsin, bu ālemde sırları 
bulan gelsin. 
 

 
141 

 
Ĥarf’üz-Zā 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Dem-i vuślatda dilārāyı hüveydā biliriz 
Dilberiñ ol lebini āb-ı muśaffā biliriz 
 

Kavuşma anında sevgiliyi apaçık biliriz, sevgilinin o 
dudağını arınmış su biliriz. 
 

Naġmeler gösteririz gülşen-i ĥüsnüñde şehā 
Nāle-efzālar eder bülbül-i şeydā biliriz 
 

Ey şah! Güzelliğinin gül bahçesinde şarkılar söyleriz, 
inlemeler veren deli bülbül biliriz. 
 

Her gören bezmimizi cümle ķalır ĥayretde 
Śūret-i naķş-ı ruħ-ı yārine uħfā biliriz 
 

Meclisimizi her gören şaşırır, sevgilinin yanağının 
işlemesinin yansımasını gizli biliriz. 
 

Şeb-i ġam silsile-i zülf-i perįşānında 
Sįm-i zincįr olan üftāya sevdā biliriz 
 

Gam gecesi dağınık zülüflerinin silsilesinde, zincirin 
gümüşü olan düşküne karalık biliriz. 
 

O cefā-pįşe bize her ne ķadar cevr etse 
Gene luŧfunu günden güne raǾnā biliriz 
 

O eziyet çektiren, bize her ne kadar eziyet etse, yine 
ihsanını günden güne güzel biliriz. 
 

Zįr eylese Ǿālemde bu Ǿāşıķları Ecrį 
Dem-i vuślatda vefāsın hele belā biliriz 
 

Ecrį, bu ālemde āşıkları aşağı etse, kavuşma anında 
şefkatini hele sıkıntı biliriz. 
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34a 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
ǾĀşıķ-ı zinde-diliz rind-i suħennūr biliriz 
Leb-i dil-dārı mey-i cām-ı mücevher biliriz 
 

Dinç gönüllü āşıklarız, söz söyleyebilen kalenderi 
biliriz, mücevher kadahteki şarabı sevgilinin dudağı 
biliriz. 
 

Kākül-i ŧurre-i dilberin ķara daġ başıma63 
Anı sevdāya ġaraż müşg ile Ǿanber biliriz 
 

Sevgilinin kıvrımlı kākülleri başıma kara dağ, onu 
karalığa kin (olarak) misk ile anber biliriz 

CāmiǾ-i ĥüsnüne secde ķılar Ǿuşşāk ne için 
İki ķaşıñ görecek ķıble-i minber biliriz 
 

Güzelliğinin camiine āşıklar niçin secde eder? İki 
kaşını görünce minberin kıblesi biliriz. 
 

Ķorķarım cān alıcı ġamzelerinden cānā 
ĶāŧǾ-ı seyf-i Ǿalį yār-i peġamber biliriz 
 

Ey can! Can alıcı yan bakışından korkarım, 
peygamber sevgilisi Ali’nin keskin kılıcı biliriz. 
 

Ecriyā sāz-ı derūnum iñiler śanma tehį 
Dem-i Ǿuşşāķ biliriz beşrev-i çenber biliriz 
 

Ey Ecrį! Gönül sazım boşuna inler sanma, āşıkların 
sohbetini, çenberde dönmeyi biliriz. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Ǿİrfan ile hempā olalı gerçi melūlüz 
Dānā-i suħendān ile erbāb-ı Ǿuķūlüz 
 

Bilgin ile arkadaş olalı gerçi usanmışız, güzel konuşan 
bilgin ile akıl erbabıyız. 
 

Bizler ki eğer tāc ile yek noķŧa-i źātız 
Heb dāħile-i eşref-i evlād-ı resūlüz 
 

Şayet bizler ki tac ile bir kişinin noktasıyız; hep 
peygamberin çocuklarının şereflilerine dāhiliz. 
 

Tevĥįd-i ħudāvend ile memlū olalıdan 
Ser-leşker-i ġılmān ile firdevse duħūlüz 
 

Efendinin birliğine karışmış olduktan beri meleklerin 
baş askeri ile cennete dāhiliz. 
 

Hem śoĥbet ulusun ne ola sırr-ı Vedūd 
Deyrįne-i dil-dārı muĥabbetde vüśūlüz 

Hem sohbet yücesi ulu Allah’ın sırları olsa ne olur? 
Manastırına sevgili ile kavuşuruz. 
 

Ecrį geleli ketm-i Ǿademden bu cihāna 
Bir ķaŧre ile baĥr-ı umīķ içre nüzūlüz 
 

Ecrį, bu dünyaya yokluğun sırrından geleli, bir damla 
ile derin deniz içine ineriz. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Gürūh-ı nāci-i Āl-i Resūle Ǿāşıķ-ı cānız 
Muĥibb-i ĥānedānda žāhirā bāŧında cānānız 
 

Yüce peygamberin kurtarıcı bölüğüne can (atan) 
āşıkız, peygamber sülalesinin dostlarında açıkça, 
gizlide sevgiliyiz. 
 

Biziz ol ħānķāh-ı Ǿālem içre ħırķa-pūş abdāl 
Görenler žann eder bį-cāmiyiz Ǿālemde Ǿüryānız 
 
 

O ālemin tekkesi içinde hırka giymiş erenler biziz; 
görenler, dağılmışız, ālemde çıplağız sanar. 
 

                                                
63 Metinde “başımda” olarak yazılmıştır. 
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Muĥibb evlādımız Nemrūd [u] FirǾavn oldu gitdikçe 
Biz ol zürriyyet-i İbrāhįm ü Mūsį-i Ǿumrānız 

Sevgli çocuklarımız, gittikçe Nemrut ve Firavun 
oldu; biz, o mutluluğun Musa’sı ve İbrahim’in 
soyuyuz. 
 

Yem-i fürķatde sāĥil bulmasın mı zevraķ-ı āmid 
Açınca bād-bān-ı himmeti güyā ki ŧayrānız 

Aşk hastalarının kayığı, ayrılık denizinde kıyı 
bulmasın mı? Yardım yelkenini açınca sanki 
kuşlarız. 
 

34b 

 
Cehālet menbaǾı Ecrį demişler bizlere yārān 
Kemāl erbābına maǾlūm olur ki baǾżı Ǿirfānız 
 

Sevgililer, bize bilgisizliğin kaynağı Ecrį demişler; 
olgunluk ehline bildirilir ki bazen bilginiz. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Feyż-i baħş-ı menbaǾ-ı sırr-ı Ħüdā’dır Ġayġusuz 
Bā-ŧarīķ-i Ǿaşķ içinde rehnümādır Ġayķusuz 
 

Kaygusuz, Allah’ın sırlarının kaynağını yayan 
berekettir; Kaygusuz, aşk yolu içinde, yol göstericidir. 
 

Ķābe ķavseyn ile o ednāya dāħil şübhesiz 
Sālikāna hem delįl-i Muśŧafā’dır Ġayķusuz 
 

Kaygusuz, kabe kavseyn ile o bilginlere şüphesiz 
dāhil(dir); tarikat yolcularına Mustafa’nın yol 
göstericisidir. 
 

On sekiz biñ Ǿāleme nūr-ı tecellā eyleyen 
Gün gibi śāĥib-kemāl-i Mürteżā’dır Ġayķusuz 
 

Kaygusuz, on sekiz bin āleme gün gibi tecelli nuru 
yayan olgunluk sahibi Mürteza’dır. 
 

Zehr-i miĥnet iħtiyār etsek no’la Ǿaşķında biz 
Ķurret’ül-Ǿayn64 hüsn-i ħalķa’r-rıżādır Ġayķusuz 
 

Aşkında biz sıkıntı zehrini seçsek ne olur; Kaygusuz, 
rızanın halkasının güzelliğinde “Kurretü’l Ayn” dır. 
 

Çārde-i maǾśūm-ı pak-i müstaķīm-i cān ile 
Ĥaķķ’a mažlūm-ı şehįd-i Kerbelā’dır Ġayķusuz 
 

Kaygusuz, doğru yolu gösteren on dört günahsız ruh 
ile Allah için Kerbela’nın zulme uğramış şehididir. 
 

Ol imām-ı şāh-ı Zeyn’el ǾĀbidin-i Bāķır’ı 
CaǾfer-i śādıķ-imām-ı piş(e)vādır Ġayķusuz 
 

Kaygusuz, o imamların şahı Zeyn’el ǾĀbidin-i Bāķır 
ve sadık imam Caferi’nin öncüsüdür. 
 

Mūsā-i Kāzım Rıżā’dır dįnimiz imānımız 
Hem Ħorāsānį Ǿalį Mūsā-Rıżā65‘dır Ġayķusuz 
 

Dinimiz imanımız, Mūsį-i Kāzım Rıżā’dır; Kaygusuz, 
hem horosanlı Ali Musa Rıza’dır. 
 

Hem taķī-i bā-naķī hem Ǿasker-i nācįlere 
Meĥdi-i sırr-ı Ħüdā śāĥib-livādır Ġayķusuz 

Kaygusuz, hem temizlikle takvalı hem kurtarıcı 
askerlere Allah’ın sırlarını gösteren mülk sahibidir. 
 

Ecriyā aǾmā olan Ǿāşıķlarıñ ħāk66-i deri 
Çeşmine lāşek velā kehl-i celādır Ġayķusuz 
 
 

Ey Ecrį! Kaygusuz, görmeyen āşıkların kapısının 
toprağı; şüphe yoktur ki (onların) gözüne cila 
sürmesidir. 
 

 
 

                                                
ؤ              قا لت  امرات   فرعون   قرت  عین  لي و لك  64 ( Ve ķāleti emrātü FirǾavne ķurret’ül-Ǿayni ve 
leke) : “Onlar ki bize rabbimiz gözler sevinci ve gönüller açan eşler ve çocuklar lutfeyle ve bizi azabından 
korunanlara önder yap, derler. Furkan, 25/74  
65 Metinde, “Mūsāyeǿr-Rıżā” şeklinde Arapça tamlama kaidesince yazılmış olan bu ifade vezne göre 
ancak “Mūsā-rızā” şeklinde okunabilmiştir. 
66 Metinde “ ĥāk” olarak yazılmış. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Gülsitan-ı vaĥdetiñ feyż-i müdarın görmüşüz 
Murġ-ı ǾAnķā’yız ki dehriñ nev-bahārın görmüşüz 
 

Birliğin gül bahçesinin huzurundaki bereketi 
görmüşüz; Anka kuşuyuz ki dünyanın yenibaharını 
görmüşüz. 
 

Ġonce-i bāġ-ı ĥaķįķat şöyle pinhāndır velį 
Vech-i dil-dār üzre anıñ āşikārın görmüşüz 
 

Gerçeğin bahçesindeki gonca, şöyle gizlidir ama 
sevgilinin yüzü üzerinde açıkça görmüşüz. 
 

Bāde-i Ǿaşķı ser-ā-ser nūş eden Ǿāşıķlarıñ 
Pādişāh-ı salŧanatda iǾtibārın görmüşüz 
 

Aşk şarabını baştanbaşa içen āşıkların saltanatın 
padişahında saygınlığını görmüşüz. 

Bį-sütūn-ı ġamda bį-hūde geçirmiş Ǿömrünü 
Çoķ leb-i şįrįn-i yāriñ Ǿaşķ-ı bārın görmüşüz 
 

Kederin aşılmazlığında ömrünü boşuna geçirmiş, 
çok dudağı tatlı sevgilinin aşk yükünü görmüşüz. 
 

35a 

 
Yūsuf-ı pür-muǾcizātız gerçi kim dil vermeziz 
Pįrezen dehriñ Zelįĥā-yı kibārın görmüşüz 
 

Mucizeler dolu Yūsuf’uz, gerçi gönül vermeyiz; acuze 
dünyanın nazik Zeliha’sını görmüşüz. 
 

Biz cemāl-i ĥüsn-i cānānıñ behşet-i vaślına 
Kim ħavās-ı ĥisse-i ŧūbā şecārın görmüşüz 
 

Biz sevgilinin güzel yüzüne kavuşma arzusuna ki biz 
Tuba’nın nasibinin zenginliğini görmüşüz. 
 

Āteş-i Nemrūd’dan ħavf etmez Ǿāşıķ Ecriyā 
Biz Ĥalįl’iñ būsitān-ı gül-Ǿizārın görmüşüz 
 

Ey Ecrį-i āşık Nemrud’un ateşinden korkmaz; biz 
Halil’in gül bahçesinin bostanını görmüşüz. 
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FeǾilātün FeǾilatün FeǾįlātün FeǾilün 
(FāǾilātün)        (FaǾlūn) 

 
Şeh-i iķlįm ġamzede ĥubbe-i Mevlā’yız biz 
Vādi-i ġamda cunūn vāśıl-ı Leylā’yız biz 
 

İklimin şahı! Yan bakışta Mevla’nın dostuyuz, keder 
vadisinde delileşmiş, Leyla’nın kavuşanıyız. 
 

Ķaŧre-i nāçįzeyiz luǿluǿ-i yektā bulduķ 
Mevc-i nažm içre dilā bir ulu deryāyız biz 
 

Kıymetsiz damlayız, bir tek inci bulduk; ey gönül! Şiir 
dalgası içerisinde bir yüce deniziz. 
 

BaǾżı enfüsiyle çoķ mürdeler iĥyā etdiñ 
MuǾciz-i Meryem ü hem-dem-i ǾĮsā’yız biz 
 

Bazen nefes ile çok ölüleri dirilttin, Meryem’in 
mucizesi ile hem İsa’nın nefesiyiz. 
 

Āşinā-yı ezeliz gerçi faķįriz ammā 
Bende-i ehl-i hüner Ǿārif-i dānāyız biz 
 

Ezelin tanıdığıyız gerçi fakiriz ama beceri ehlinin 
kölesi bilgili bilginleriz. 
 

Ecriyā ķıble-i Ǿuşşāķ olmalı ādem var 
Beyt-i maǾmūr-ı Ħüdā kaǾbe-i Ǿulyāyız biz 
 

Ey Ecrį! Āşıkların kıblesi olmalı, insan var; Allah’ın 
onarılmış evi, yüce kabeyiz. 
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FeǾilātün FeǾilatün FeǾįlātün FeǾilün 
(FāǾilātün)        (FaǾlūn) 

 
Geceler śubĥa dek Ǿaşķ ile yā şāh deriz 
Źikr-i tesbįĥ-i ĥaķįķat ile Allāh deriz 

Geceleri sabaha kadar aşk ile ey şah deriz, gerçek 
tesbihin anması ile Allah deriz. 
 

Görecek cennet-i rūyuñda zeneħdānıñ biz 
Güzelim müyesser olur mu bize ol cāh deriz 
 

Biz yüzünün cennetinde çene çukurunu görünce, 
güzelim bize o çukur nasip olur mu, deriz. 
 

VāǾižiñ ŧānŧanasın gūş edeniñ ĥaķķında 
AǾmel-i zerk-i riyā zāhid-i gümrāh deriz 
 

Vaizin tantanasını dinleyenin hakkında, ameli ikiyüzlü 
yolunu şaşırmış kaba sofu deriz. 
 

Ben Ǿaraf bezmine gel nefsiñi añla cānā 
Kendi özün farķ edene Ǿārif-i biǿllāh deriz 
 

Ey can! “Ben kimim” meclisine gel nefsini anla, kendi 
özünü fark edene billahi bilgin deriz. 
 

Ecrįveş bir bölük abdāl-ı Ħüdā’yız şāhım 
 Bize raĥm eyle ki kūyuñ olur dergāh deriz 

Şahım, Ecrį gibi Allah’ın erenlerinden bir bölüğüz, 
bize acı ki mekānını dergāh olur deriz. 
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35b 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Ħurūc etdiñ Ǿademden Ǿāleme seyrāne geldik biz 
Cihād-ı ekber için nefs ile merdāne geldik biz 

Yokuluktan ayırdın, āleme seyre geldik, büyük 
cihat için nefis ile vuruşmaya geldik. 
 

Ħarābāt ehliyiz bu ħānķāh-ı Ǿāleme şimdi 
Türāb-ı ķavminiñ ednāsıyız burhāne geldik biz 
 

Bu ālemin tekkesine dağılmışlar ehliyiz, kavminin 
toprağının en aşağısıyız, tanıklığa geldik. 
 

Muĥabbet şemǾine pervāneveş cān vermeğe ey dil 
Muĥabbet nidügin farķ etmeğe cānāne geldik biz 
 

Ey gönül! Sevgi mumuna pervane gibi can 
vermeye, sevgi nedir fark etmeye sevgiliye geldik. 
 

Żiyā eyler felekde pertev-i envārımız dehre 
Cemāl-i yāre mažhar-ı gün gibi aǾyāne geldik biz 
 
 

Felekte parıldayan ışığımız, dünyaya aydınlık 
saçar; sevgilinin yüzüne güngörmüş gibi 
göstermeye geldik. 
 

Havā-yı māsivāyı terk edip abdāl-ı Ǿaşķ olduķ 
Mürįd-i śādıķız bu yolda dervįşāne geldik biz 
 

Dünya nimetlerinin havasını terk ederek aşk eri 
olduk, sadık müritleriz, bu yolda dervişliğe geldik. 
 

Ararken kaǾbe-i maķśūd bulduķ şeyħ-i muŧlaķda 
Ŧavāf  etdik ĥaķįķat ħākini ķurbāne geldik biz 
 

Ararken, mutlak şeyhte amacın kabesini bulduk; 
gerçeklik toprağını döndük, kurban olmaya geldik. 
 

Biziz ol mest-i lā-yaǾķul ki hūşyār olmadıķ aśla 
Ezelden žām-ı Ǿaşķ ile dolu peymāne geldik biz 
 

Biziz o aklını yitirerek kendinden geçenler ki 
uyanmadık asla; ezelden aşk yükü ile dolu kadeh 
(olarak) geldik. 
 

Ķadem baśdıķ śıfāt-ı Ǿālem-i ervāĥdan ey Ecrį 
İżāfį menzilin bulduķ şükür Ǿumrāne geldik biz 
 

Ey Ecrį! Ruhlar āleminin görüntüsüne eriştik; 
yokluk menzilini tuttuk, şükür, saadete geldik. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Biz Ķāf-ı velāyetde dilā şāh-ı ġınāyız 
Vālāda gezer remz ile Simurġ-ı Hümā’yız 
 

Ey gönül! Biz velayetin ufkunda, tok gözlülüğün 
şahıyız; yükseklerde gezer, gizlilikle Hüma kuşuyuz. 
 

Biz mülk-i dil ü kişver-i Ǿārifde nişiñiz 
Ĥükm eyleriz ol Ķāf’a ķadar mįr-livāyız 
 

Biz, gönül mülkü ve bilginlik ülkesinde otururuz, o ufka 
hükmederiz, şehrin başkanıyız. 
 

Bir ķaŧre vücūduz ki no’la ĥāśılımız yoķ 
Deryā-yı muĥabbetde yine mevc-i fezāyız 
 

Bir damla vücuduz ki ürünümüz yok ne olur; sevgi 
denizinde yine dalga veririz. 
 

Biz sālik-i merdüm-i zāhid muǾciz-i Ǿaşķız 
Fettāĥ-ı suħen raĥme-i Ǿuşşāķa güşāyız 
 

Biz, takva ehlinin yolcuları, aşk şaşkınlarıyız; āşıkların 
dostu ve söz açıcısıyız. 
 

Ol leşker-i kibr-i ĥasediñ başına tīġız 
Her ehl-i diliñ düşmenine seyf-i ķażāyız 
 

O kıskançların kibir ordusunun başına kılıcız, her 
gönül ehlinin düşmanına kaza kılıcıyız. 
 

Şįrāzi benim şefķat-i Ĥāfıž gibi düşmez 
Bir geşte-i meydānda reǿįs’ül cühelāyız 
 

Şirāzį benim, Hāfız’ın acıması gibi düşmez; bir 
meydan geçitinde bilgisizlerin başkanıyız. 
 

Ĥaddiñ mi seniñ Ħüsrev-ı Dārā’ya nažįre 
Ecrį leb-i şįrįne suħen-pāke fedāyız 

Hüsrev-i Dārā’ya nazire senin haddin mi? Dudağı 
tatlı, temiz sözlü Ecrį’ye fedayız. 
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36a 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
Śāf-i ĥüsnüñ āyet-i dįdāra der maŧlūbumuz 
Kāşifiz cāh-ı zeneħdānıñ dürer manśūbumuz 
 

Güzelliğinin saflığı, yüzünün āyetine istekliniz der; 
keşfedeniz, çene çukurun açığımızı kapatır. 
 

Rişte-i zülfüñde merbūŧ nice biñ dįvāneler 
O selāsil kākül-i bendinde der maślūbumuz 
 

Nice bin deliler zülfünün ipinde bağlı, o silsile, 
bağlayan kākülünde asılmışlarız der. 
 

Herkesiñ eglencesi var śanma ki yoķdur bizim 
Pādşāh-ı źevāl-keremdir ĥüsn ile maĥbūbumuz 
 

Herkesin eğlencesi var, bizim yok sanma; cömertliğine 
zarar olmaz padişah, güzellik ile sevgilimiz(dir). 
 

Defter-i Ǿuşşāķa yazdı ħāme-i ķudretle hep 
Ol kirāmen kātibįnde oķunur mektūbumuz 
 

Kudret kalemi ile āşıkların defterine yazdı hep, o yazıcı 
meleklerde mektubumuz okunur. 
 

Derd ile bį-tāb olursañ Ǿāşıķ-ı śādıķlarız 
Bizden örgendi melāmet çekmeği Eyyūb’umuz 
 

Dert ile takatsiz kalırsan doğru āşıklarız; Eyyub’umuz, 
bizden çekmek içn kınanmışlık öğrendi. 
 

Mıśr elinde Yūsuf-ı KenǾān olunca Ecriyā 
Şād-ı ħandān oldu gitdikçe yine YaǾkūbumuz 
 

Ey Ecrį! Kenan’ın Yūsuf’u Mısır ilinde, Yakub’umuz 
gittikçe yine gülerek mutlu oldu. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Biz ķaŧre-i nūr-ı ezel-i zāt-ı śafāyız 
Vāĥid oluruz vāĥide biz mažhar-ı zātız 
 

Biz zevk kişisinin ezel nurundaki damlayız; bir oluruz 
birliğe biz zata erişeniz. 
 

Nūş eylemeye bādeyi kim pįr-i muġāndan 
Gelsin beri ol teşnelere āb-ı ĥayātız 
 

Meyhaneciden şarabı içmeye, beri gelsin o susamışlara 
ebedilik bağışlayan suyuz. 
 

Biz maĥv-ı vücūd eylemişiz ölmeden evvel 
Hem zinde-diliz śūfi bizi śanma ki śātız 
 

Ölmeden önce vücudumuzu mahv etmişiz, hem diri 
gönülüz, sufi bizi sıkıntıdayız sanma. 
 

Bir ķaŧre idin gerçi ezel şimdi muĥįtiz 
Deryā-yı muĥabbetde ķarįn sırr-ı nikātız 
 

Bir damla idin gerçi; ezel şimdi çevrelemişiz; 
sevgilinin denizinde yakın nüktelerin sırrıyız. 
 

Ecrį olalı noķŧa-i bi’llāh mažahhar 
ǾĀrif oluruz feyż67 bulur pāk-i śıfātız 
 

Ecrį, Allahın noktasına erişince, temiz yüzü bereket 
bularak, bilgin oluruz. 
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FeǾilātün FeǾilatün FeǾįlātün FeǾilün 
(FāǾilātün)       (FaǾlūn) 

 
Çehresi āġāz-ı nihān bülbül-i elĥān olmaz 
Güle şāhāne-i berk ħazāna cān olmaz  
 

Yüzü, ağzı gizli olan şakıyan bülbül olmaz; gül 
yaprağının dalları sonbahara ruh olmaz. 
 

Ezel-i aśl-ı ħurde hem-reh-i Cibrįl olsa 
Nükte-i ġamda varıp meclise Ǿirfān olmaz 
 

Ezelden aslı hurda olanın yoldaşı Cebrail bile olsa 
kederli sözde vararak meclise bilgin olamaz. 
 

Hele bir sālik-i Ĥaķķ ķalbini idrak edemez 
Meŝelā Ǿāleme yek başına sulŧān olmaz 
 

Hele bir Hakk yolcusu kalbini anlayamaz; mesela 
āleme tek başına sultan olmaz. 
 

36b 

 
Bize efsürde suħen her kim ederse ey dil 
Gelip erbāb-ı ġama śāĥib-i meydān olmaz 
 

Ey gönül! Bize solgun sözleri her kim söylerse; keder 
sahiplerine gelerek meydan sahibi olamaz. 
 

Ĥamd’üli’llāh ki şehā şāh-ı Sinān’ıñ ķuluyum 
Baña hįç derd [ü] elem zaħme68-i hicrān olmaz 
 

Ey şah! Şükrolsun, yüce şahın kuluyum; bana hiç 
sıkıntı, üzüntü ve ayrılık acısı olmaz. 
 

Ede Ecrį nitekim źevķ-ı ümįd-i ħalāś 
Yem-i Ǿaşķ içre ķalıp ġarķa-i ŧūfān olmaz 
 

Ecrį, nitekim kurtarılma ümidinin zevkini yaşasın; aşk 
denizi içerisinde kalıp, tufanda boğulmaz. 
 

 
 
 
 
 
                                                
67 Metinde “ž” ile yazılmıştır. 
68 Metinde “ĥā” ile yazılmıştır. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Tiryākilere etme şamātā sesi sevmez 
ŦabǾına yarar ŧatlıca ĥelvā sesi sevmez 
 

Tiryakilere gürültü etme, sesi sevmez; huyuna yarayan 
tatlıca helva sesi sevmez. 
 

LaǾl-i leb-i dilberde olur keyfe muvāfıķ 
Afyōna cilāfend-i muśaffā sesi sevmez 
 

Sevgilinin dudağının yakutunda keyfe erişir, afyona 
temizlenmiş sargı, sesi sevmez. 
 

Keyf ķızdıġı dem ķaddi duta kim nažar eyler 
Nergis gibi dilberlere uħfā sesi sevmez 
 

Keyif kızdığı zaman boyu iki büklüm bakar, nergis gibi 
sevgililere gizlilik sesi sevmez. 
 

Bir pūse Ǿıŧā eyle dedim ol yüzü māha 
Al bāri dedi duymasın aǾdā sesi sevmez 
 

Bir öpücük ver dedim o yüzü aya, al bari dedi, düşman 
duymasın sesi sevmez. 
 

Yek mıśraǾ-ı maŧlaǾda dedi śūfi bu şiǾri 
Ŝānį69sini Ecrį demiş ammā sesi sevmez 

Bir matla mısrasında sufi bu şiiri söyledi; ikincisini 
Ecrį söylemiş, ama sesi sevmez. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Doğdu yine bir māh-ı mücellā sesi sevmez 
Envār-ı cihān eyledi ifşā sesi sevmez 
 

Yine bir parlak ay doğdu, sesi sevmez; dünyayı 
parlattı, açıklama sesini sevmez. 
 

Ħūrşįd-i cemālinden eder dehre münevver 
Ol nūr-ı baśar ķıldı tecellā sesi sevmez 

Dünyaya, yüzünün güneşinden aydınlık verir; o görme 
ışığı tecelli etti, sesi sevmez. 

 
LaǾliñ diledim nāz ile ey sāķi-i meh-rū 
Bu teşne dile eyledi ıǾŧā sesi sevmez 
 

 
Ey ay yüzlü içki sunan güzel! Dudağını istedim, bu 
susamış gönle verdi, sesi sevmez. 
 

Feyż-āver70 olur murġ-ı göñül bāġ-ı çemende 
Güldükçe yüzüme gül-i raǾnā sesi sevmez 
 

Çimen bağına gönül kuşu feyz alır; hoş gül yüzüme 
güldükçe sesi sevmez. 
 

Ecrį gibi bir māh-ı veşe eyle muĥabbet 
Tā mülk-i dili ide muśaffā sesi sevmez 
 

Ecrį gibi bir ay gibiye sevgi duy, ta gönül mülkünü 
arındırsın, sesi sevmez. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
69 Metinde “س” ile yazılmıştır. 
70 Metinde kelimenin sonunda “yā” harfi vardır. Vezin gereği kelimeyi feyż-i değil “feyż” okuduk. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 
 

Biz merd-i dilāverle ezel ĥāśılıyız biz 
Naķķāş-ı ĥaķįķatle o dem nāziliyiz biz 
 

Biz, sevgilinin yiğitliği ile ortaya çıkmışız; hakikatin 
işleyicisi ile o zaman inmişiz. 
 

37a 

 
Biz āl Ǿabā pūş-ı cihān olduġumuzdan 
Ser-mest-i Ħudā menzilin vāśılıyız biz 
 

Biz, dünyada kırmızı aba giydiğimizden, Allah’ın 
kendimizden geçirdiği yolun erenleriyiz. 
 

Biz cān ile cānānı görüp laĥmüke laĥmi71 
Gūyā ki Muĥāmmed’le ǾAlį māǿiliyiz biz 
 

Biz can ile sevgiliyi görerek, yutkunup; sanki 
Muhammed ile Ali’ ye yönelmişiz. 
 

Ser-pūş-ı ħurūş eyler iseñ Ǿaşķ-ı muĥįŧe 
Deryā-yı muĥabbet olanıñ sāĥiliyiz biz 
 

Aşk çevresine coşmuşlukla başını bağlarsan; sevgi 
denizi olanın kıyısıyız. 

Śūfį bu cihān Ǿāleminiñ cāhili sensin 
Biz mest-i ħarāb Ǿārifiniñ Ǿāķiliyiz biz 
 

Sufi, bu dünya āleminin bilgisizi sensin; arifliğin harap 
olarak kendinden geçmişlerin akıllısıyız. 
 

Teslįm ola gör pįr-i ezel rāhına Ecrį 
Bir gün ola dįdār-ı Ħüdā dāħiliyiz biz 
 

Ecrį, ezel pirinin yoluna teslim ola gör; bir gün ola 
Allah’ın yüzünün dāhiliyiz. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Ol şūħ-ı cihān āh ile efġānıma baķmaz 
Ben neyledim ol dįde-i giryānıma baķmaz 
 

O cihanın edalısı, inlememe bakmaz; ben ne ettim, o 
ağlayan gözyaşıma bakmaz. 
 

Tenevvür-i firāķında kebāb etme her gāh 
Ol nūr-ı baśar bu dil-i hicrānıma baķmaz 
 

Ayrılığın aydınlığında her zaman kebap etme; o 
görmenin nuru bu gönül yarama bakmaz. 
 

Yıķdı bu göñül şehrini hįç eylemez ābād 
Ol ķaşı kemān milket-i vįrānıma baķmaz 
 

Yıktı bu gönül şehrini hiç abat etmez, o kaşı keman 
dağılmış mülküme bakmaz. 
 

Śarrāf değil ol çün ne bilir ķıymet-i gevher 
Bį-gāne olan luǿluǿi mercānıma baķmaz 
 

Sarraf değil ki cevherin kıymetini bilsin, yabancı olan 
mercan incime bakmaz. 
 

Kūyuñda şehiñ gerçi ki çoķ oldu ķuśūrum 
Üftādesiyim bir daħi Ǿiśyānıma baķmaz 
 

Şahın mekānında gerçi ki kusurum oldu; düşkünüyüm, 
bir daha isyanıma bakmaz. 
 

ǾAġyārı güzel sevdi demiş Ecrį’yi ammā 
Dünyā değer ol mühr-i Süleymān’ıma baķmaz 

Rakibi, Ecrį’yi güzel sevmiş dedi, ama dünyalara 
değer o Süleyman mührüme bakmaz. 
 

 
 
 
 
 

                                                
 .Etin Etimdir.”  Yılmaz, a.g.e“لھمك لحمی71
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Zülfüñ gibi bir ŧurre-i sevdā ele girmez 
Ĥüsnüñ gibi ol māh-ı mücellā ele girmez 
 

Zülfün gibi bir kara kākül ele girmez, güzelliğin gibi o 
parıldayan ay ele girmez. 
 

Ħūrşįd-i cemāliñ göreli şuǾle-i Ǿālem 
Boyuñ gibi bir ķāmet-i bālā ele girmez 
 

Ālemin ışığı, yüzünün güneşini göreli; boyun gibi bir 
yüce boy ele girmez. 
 

Ol ŧıfl-ı cefācū hele her meclis-i dilde 
Hem śoĥbet için bezme hüveydā ele girmez 
 

Eziyet eden o çocuk, hele gönül meclisinde, sobetçi 
olmak için meclise açıkça ele girmez. 
 

37b 

 
Bu şiǾr-i dil-i āmiz ile bir olalı ey cān 
Ŧut dāmenini Ecrį-i ednā ele girmez 
 

Ey cān! Bu gönül bulaştıran şiir ile bir olalı; eteğini 
tut, sefil Ecrį ele girmez. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Fāriġ-i āźāde-i dehriz Ǿabā-pūş olmuşuz 
Şeş-cihatıñ terkin urduķ fiķr ile ħūş olmuşuz 
 

Dünyanın serbest kalmışıyız, aba giyinmişiz; altı yönü 
bıraktık fikr ile kendimizden geçtik. 
 

CürǾa-i cām-ı saķīhim şerbetin nūş eyledik 
Tā elestden mest-i bį-pervā-yı ser-ħūş olmuşuz 

O içki sunan güzelin kadehinin damlasının şerbetini 
içtik; ta ezel meclisinden korkusuzca kendimizden 
geçerek sarhoş olmuşuz. 
 

LaǾliñ esrārında dil ĥayrān olup ķalmış meğer 
Gūşe-i günc-i uluhiyyetde bį-hūş olmuşuz 
 

Gönül, dudağının sırlarına hayran olarak kalmış, sanki 
İlahi köşenin kenarında akılsız kalmışız. 
 

Ey göñül bir ķaŧre meyle kendimizden geçmişiz 
Zāǿil-i idrāk edip meyħōr-ı medħūş olmuşuz 
 

Ey gönül! Bir damla içki ile kendimizden geçmişiz; 
aklımızı yitirerek dehşetle içki içmişiz. 
 

Ecriyā menzil-geh-i fiķre ķadem baśdıķ diye 
Bu fenā dārında ins ü cįn ile ĥūş olmuşuz 
 

Ey Ecrį! Düşünce menziline ayak bastık diyerek, bu 
geçici evde insanlar ve cinler ile hoş olmuşuz. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
ǾAşķ ile Mecnūnveş śaĥrāya düşdü göñlümüz 
Bir mürüvvetsiz śaçı Leylā’ya düşdü göñlümüz 
 

Aşk ile Mecnun gibi gönlümüz çöllere düştü, gönlümüz 
bir insaniyetsiz saçı Leyla’ya düştü. 
 

Nice feryād etmesin murġ-ı dil-i nā-kāmlara 
Bir açılmadıķ gül-i raǾnāya düşdü göñlümüz 
 
 

İsteksizlere gönül kuşu nasıl feryat etmesin; gönlümüz 
bir açılmamış hoş güle düştü. 
 

Fikr-i zülfüñle havā-yı Ǿaşķa uydu Ǿāşıķān 
Anıñçün āķībet sevdāya düşdü göñlümüz 
 

Āşıklar, zülfünün fikri ile aşk havasına uydu; onun için 
gönlümüz sonunda sevdaya düştü. 
 

Bį-sütūnüz Ǿaşķla çāk eyleriz çün kūhsār Dağlık olsa da aşkla yırtarız, engel tanımayız; 
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Fikr-i Şįrįn ile çoķ daǾvāya düşdü göñlümüz 
 

gönlümüz Şirin’in düşüncesi ile çok davaya düştü. 
 

Kākül-i dilber gibi baħt-ı siyāhız Ecriyā 
Rūzumuz oldu şeb-i yeldāya düşdü göñlümüz 
 

Ey Ecrį! Sevgilinin kākülü gibi kara bahtlıyız; 
gündüzümüz (gece oldu), gönlümüz, uzun geceye düştü. 
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FeǾilātün FeǾilatün FeǾįlātün FeǾilün 
(FāǾilātün)        (FaǾlūn) 

 
Āşinā-i ezeliz mürdeler iĥyā ederiz 
MuǾciz-i Ǿaşķ-ı Mesįĥā ile peydā ederiz 
 

Ezelden bilindiğiz, ölüleri diriltiriz; ay parçasının 
aşkının mucizesi ile ortaya çıkarırız. 
 

Biz ki aķdemde şehā pāk-i mücellā olduķ 
Rūy-ı ħūrşįd ile biz şuǾle-i dünyā ederiz 
 

Ey şāh! Biz ki evvelde temizlenerek cilalandık; güneş 
yüzlü ile biz dünyayı aydınlatırız. 
 

Evc-i eflāke nažar eyler iseñ leyl [ü] nehar 
Dehşet-i Ǿaşķ ile ger ħavf-ı süreyyā ederiz 
 

Gece gündüz feleklerin yücesine bakarsan; aşk 
korkusuyla belki yıldızları korkuturuz. 
 

Bizi ŧaǾn eylemesin vāǾiz-i nā-puħte-vücūd 
Mekteb-i Ǿaşķda anı nažm ile rüsvā ederiz 
 

Olgunlaşmamış vücutlu vaiz bizi ayıplamasın, aşk 
okulunda onu şiir ile rezil ederiz. 
 

Bize cevr etmesin ol muġpeçe ey Ecrį anı 
Rūĥ-ı ķudsiye verip şukve-i ǾĮsā ederiz 
 

Ey Ecrį! Bize o meyhaneci çırağı eziyet etmesin, onu 
kutsal ruha vererek; İsa’nın düzenini yaparız. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Dehr-i dūnuñ şāǾir-i rindānesi ĥōş geldiñiz 
Bezm-gāhıñ Ǿāşıķ-ı merdānesi ĥōş geldiñiz 
 

Alçak dünyanın kalender şairleri, meclisin yiğit 
āşıkları hoş geldiniz. 

ŞemǾ-i pür-sūze per ü bālın açıp biñ cān ile 
Nūr-ı Ǿaşķıñ ey dil-i pervānesi ĥōş geldiñiz 

Bin can ile ateş dolu muma kanatlarını açarak aşkın 
nurunun pervane gönlü hoş geldiniz. 
 

38a 

 
 

Çāk çāk olmuş diliñ ġāyet perįşāndır bugün 
Zülf-i pür-çįniñ nigār-ı şanesi  ĥōş geldiñiz 
 

Gönlün yırtık yırtık olmuş, oldukça dağınıktır bugün; 
(sevgilinin) kıvrım dolu zülfünün tarak gibi görünüşü 
hoş geldiniz. 
 

Serv-i reftār ile almış Ǿaķlını Leyl-i ħırām 
Vādi-i hecriñ deli dįvānesi ĥōş geldiñiz 
 

Edalı Leyla! Hoş salınışlı servi aklını almış, ayrılık 
vadisinin deli divanesi hoş geldiniz. 
 

Ecrį-i dil ĥaste-i hem-pā olan bu dehrde 
Meclis-i rindāneniñ bir dānesi ĥōş geldiñiz 
 

Gönül yorgunu Ecrį’ye bu dünyada arkadaş olan; 
kalender meclisinin bir tanesi hoş geldiniz. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Perįşān ĥāl olur bu Ǿālemiñ devrānı çoķ sürmez 
Döner Ǿaksi ile nā-bevr eder Ǿunvānı çoķ 
sürmez 
 

Dağılmış hāl olur bu ālemin döngüsü çok sürmez; aksi 
ile döner felakete uğratır, unvanı çok sürmez. 
 

Bu zār-ı bād semūm-ı žıll dıraħta sāye hįç ķalmaz 
Ħazāne gösterir rū-yı çemen seyrānı çoķ sürmez 

Bu semum rüzgārı esen ağaç gölgesindeki iniltiden, 
gölge hiç kalmaz; çimenin yüzü sonbahar gösterir, 
izlemesi çok sürmez. 
 

ŞecāǾatle ġarażfer olsa da nā-ħōd-ı ķuvvetden 
Yıķılır ħāk72sār üzre fenā sulŧānı çoķ sürmez 
 

Soylulukta, kişiliklilik kuvvetinden aşağı olsa da, 
toprak üzerine yıkılır, geçicilik sultanı çok sürmez. 
 

Şehāb-ı nār-ı fürķat ķızdırır kānūn-ı dünyāyı 
Yaķar yek dem şerār-ı āteş-i sūzānı çoķ sürmez 
 

Ayrılık ateşinin kıvılcımı, dünyanın kanununu kızdırır, 
bir zaman yakar, yakıcı ateşinin kıvılcımı çok sürmez. 
 

Erer Ǿavn-ı ināyetden hüveydā luŧf[u] var olsun 
Sezā müstaġni eyler Ecriyā Ǿirfānı çoķ sürmez 
 

Açıkça yardım eder, ihsanı var olsun; ey Ecrį! 
Yaraşırlık doyurur, bilgisi çok sürmez. 
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38b 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 
Elif kim ķāmetiñ remzinde cān incilir ķopmaz 
Ķıyāmet lafžının lāmında burhān incilir ķopmaz 
 

Elif, çünkü boyunun işaretinde can incilir kopmaz; 
kıyamet sözcüğünün lamında tanık inciilir kopmaz. 
 

Şikeste ĥāŧır olma şānına dildārveş ey dil 
Ser-i zülf-i dilārāyı perįşān incilir ķopmaz 
 

Ey gönül! Sevgilinin şanı gibi gönül kıran olma, 
sevgilinin başındaki zülüf, incilir kopmaz. 
 

Selāsel-i zülfüñüñ aġlayan ey dil kim demiş ķopdu 
Çün Ǿāşıķıyım zincir-i Leylāñ incilir ķopmaz 
 

Ey gönül! Zülfünün zincirinde kim demiş ağlayan 
var; çünkü āşıkıyım Leyla’nın zinciri incilir kopmaz. 
 

Nedir ol kehkeşān-ı rişte-i ebrū-yı müsteŝnā 
Anıñ ol ķavs-i iclālinde bārān incilir ķopmaz 
 

O görülmemiş kaşkarın ipindeki Samanyolu nedir? 
Onun o yüce yayında yağmur, incilir kopmaz. 
 

Sehį mevzūn-ı ķadd-i yāri Ecrį ķılca žann etme 
Eserse şurŧa-i āhımla her ān incilir ķopmaz 
 

Ecrį, sevgilinin boyunun ölçülü düzgünlüğünü kıl 
gibi sanma, eserse āhımın münasip rüzgārı her an, 
incilir kopmaz. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Et şemǾ-i cemāl-i Ǿaşķına pervaneleriz biz 
Bir baġrı yanık Ǿāşıķ-ı dįvāneleriz biz 

Aşkının yüzünün mumuna pervaneleriz biz, bir yanık 
bağırlı deli āşıklarız. 
 

                                                
72 Metinde “ĥā” ile yazılmıştır. 
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Biz ehl-i ħarābāt ile tā bezm-i elestden 
Medħūş olalı sākin-i meyħāneleriz biz 
 

Ta ezel meclisinden harap olmuşlarla, korkuya kapılalı 
meyhanede oturuyoruz. 
 

Ħārā değil ey śūfi sözüm ķıymet-i gevher 
Śarrāf olan ol śāĥib-i dürdāneleriz biz 

Ey sufi! Deve kuşu yumurtası değil sözüm kıymetli 
cevher; sarraf olan inci tanesi sahipleriyiz. 
 

Bu meclis-i rindānda aġyār ile ey dil 
Dost olmaz iseñ yād ile bį-gāneleriz biz 
 

Ey gönül! Bu rintler meclisinde rakip ile dost olmaz 
isen, yabancı olarak anılırız. 
 

Ecrį gibi nūş eyleyeli cām-ı elesti 
Ol devr-i Ǿademden beri mestāneleriz biz 
 

Ecrį gibi ezel meclisinin kadehini içti, o yokluk 
devrinden beri kendimizden geçmişleriz. 
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FeǾilātün FeǾilatün FeǾįlātün FeǾilün 
(FāǾilātün)        (FaǾlūn) 

 
ǾĀşıķ-ı bār-i ezel āħir-i bį-dād olmaz 
Derd-i Ǿuşşāķa anıñ gibi ŝenā-dād olmaz 
Ol leb-i şįrįne kim ola ki Ferhād olmaz 
Aña üftāde olan olmaya berbād olmaz 
Ķo desinler o mehi ŧıfl iken irşād olmaz 
Tekye-i ġamda anıñ gibi bir üstād olmaz 

Ezel yükünün āşıkı sonda adaletsiz olmaz, āşıkların 
derdine onun gibi yüce adalet olmaz. 
O tatlı dudaklıya kim Ferhat olmaz, ona düşkün olan 
berbat olmaz. 
Bırak, o ay çocuk iken doğru yolu bulamaz desinler; 
keder tekkesinde onun gibi bir üstat olmaz. 
 

39a 

 
 

O perį śāĥib-i rıfǾat ola ey ehl-i nifāķ 
Zülf-i zincirine bend oldu ser-ā-pā Ǿuşşāķ 
Aña Ǿāşıķ geçen āteşlere olmaz iħrāķ 
Anı kim bezm-i elest73 eyledi irşād-ı ħallāķ 
Ķo desinler o mehi ŧıfl iken irşād olmaz 
Tekye-i ġamda anıñ gibi bir üstād olmaz 
 

Ey ayrımcılık ehli! O peri yücelik sahibi olsun, āşıklar 
baştan ayağa zülfünün zincirinde bağlandı. 
Ona āşık olan ateşlerde yanmaz çünkü onu ezel 
meclisinde Yaratıcı irşat etti. 
Bırak, o ay çocuk iken doğru yolu bulamaz desinler; 
keder tekkesinde onun gibi bir üstat olmaz. 
 

O ķamer çehre yem-i Ǿāşıķ-ı yārān etdi 
Bize maķśūd anı can gibi cānān etdi 
Anı erbāb-ı ġamıñ başına sulŧān etdi 
Ehl-i miĥnet olanı aña ŝenā-ħān etdi 
Ķo desinler o mehi ŧıfl iken irşād olmaz 
Tekye-i ġamda anıñ gibi bir üstād olmaz 
 

O ay yüzlü, sevgilinin āşıkının denizi etti, bize maksat, 
onu ruh gibi sevilen etti. 
Onu keder ehlinin başına sultan etti, sıkıntı ehli olanı 
ona duacı etti. 
Bırak, o ay çocuk iken doğru yolu bulamaz desinler; 
keder tekkesinde onun gibi bir üstat olmaz. 
 

Bāb-ı Ǿaşķında anıñ olmaya Ecrį ġāfil 
Ŧuta dāmān-ı şehi dünyāda olan Ǿāķil 
Öyle bir şāh-ı cihāna ola gör nāǿil 
Buna mažhar olamaz śūfį olanlar cāhil 
Ķo desinler o mehi ŧıfl iken irşād olmaz 
Tekye-i ġamda anıñ gibi bir üstād olmaz 
 

Aşkının kapısında Ecrį gafil olmasın, akıllı olan 
dünyada şahın eteğini tutsun. 
Öyle bir cihan şahına eriş, sufi, buna bilgisiz olanlar 
erişemez. 
Bırak, o ay çocuk iken doğru yolu bulamaz desinler; 
keder tekkesinde onun gibi bir üstat olmaz. 
 

 
 

                                                
 Araf 7/172 (36-87-88-159-165-166-197) :(Elestü birabbiküm Ķālā belā)الست بربكم  قالو  بلي  73
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Ĥarf’ül-Sįn 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
Meclis-i ādemde her leyl [ü] nehār ādem celįs 
Ħalķa-i tevĥįd içinde kim olur elzem celįs 
 

İnsanlığın meclisinde here gece gündüz, kişi oturur; 
birliğin halkası içerisinde oturan önemlidir. 
 

Gūşe-i Ǿuzlet gözet ķurb-ı uluhiyyet için 
Ey göñül ĥalvet-serā-yı yāre ol aķdem celįs 
 

Yalnızlık köşesini gözle, ilahi yakınlık için; ey gönül! 
Sevgilinin gizli sarayına ilk otur. 
 

Ādemi ādemde bul ādemden iste himmeti 
Mürşid-i pįr-i ĥaķįķatle olup her dem celįs 
 

Hakikat ulusunun yol göstericisi ile her zaman 
oturarak, İnsanı insanda bul, hizmeti insandan iste. 
 

Şekl-i ādem bį-nihāyet ħalķ-ı ĥayvāndan beter 
Diye seyr et olmasın bezminde maĥrem celįs 
 
39b 

 

İnsanın şekli sonsuz, canlı halklardan kötü olmasın 
diyerek seyret, mecliste yabancı oturmasın. 
 

Āb-ı Ĥaydar çeşmesinden cāmı nūş et Ecriyā 
ǾĀşıķ-ı śādıķlar oldu meclis-i ħātem celįs 
 

Ey Ecrį! Ebedilik suyunun çeşmesinden kadehi iç, 
meclisin mührünü vuran sadık āşıklar oldu. 
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Ĥarf’ül-Şīn 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Cihānda var mı āyā bį-nihāyet derd-i ser çekmiş 
Benim gibi hezārān günc-i miĥnetde keder çekmiş 
 

Acaba dünyada sonsuz baş sıkıntısı çekmiş var 
mı? Benim gibi binlerce sıkıntı köşesinde keder 
çekmiş. 
 

Cemāliñ pertevin gördüm ķaşıñ tāķında ey meh-rū 
İki nūr-ı żiyā göñlümde ħūrşįd [ü] ķamer çekmiş 
 

Ey ay yüzlü! Kaşının sarayında, yüzünün 
ışığını gördüm; iki parlak nur gönlümde güneş 
ve ay çekmiş. 
 

Dehānında nigārā śāf-be-śāf inci-yi luǿluǿler 
Lebiñ yāķūt-ı aĥmer Süveyş nuķaŧ-güher çekmiş 
 

Ey güzel yüzlü sevgili! Ağzında bölük bölük 
inci ve mercanlar; dudağın kızıl deniz, Süveyş 
nokta cevher çekmiş. 
 

Śaçıñ her riştesi Ǿanber-feşān olduķça bend oldum 
Rehā yoķ dām-ı Ǿaşķıñ ǾUrvetü’l Vüsķā 74ķader çekmiş 

Saçının her ipi anber yaydıkça bağlandım; 
aşkının tuzağından kurtuluş yok, Kur’an-ı 

                                                
                                          فمن یكفر بالطاغوت ویؤمن باهللا فقد استمسك با لعر وه الوثقي       74

           ( Fe men yekfur bi’ŧ-ŧağuti ve yü’min billahi fe ķadistemseke bi’l-Ǿurveti’l-vüŝķā) : “Dinde 
zorlama yoktur, doğruluk sapıklıktan seçilerek belli olmuştur. Kim Tağut (şeytan)ı inkâr edip Allah’a 
inanırsa muhakkak ki o kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah işitendir, bilendir.” Bakara 2/256  
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 Kerim, kader çekmiş. 
 

Ruħında noķŧalar bir tūb-ı süreyyā aħter-i kevkeb 
Maķām-ı Ĥażret-i Ǿİsā’ya ķandįl-i fener çekmiş 
 

Yanağınha noktalar bir yıldız topu, yıldız ateşi; 
yüce İsa’nın makamına fener yıldızı çekmiş. 
 

Ser-i kūyuñda dil-dārıñ suǿāl et Ǿāşıķ Ecrį’den 
Erince vuślat-ı yāre neler çekmiş neler çekmiş 
 

Sevgilinin mekānının başında āşık Ecrį’den 
sor; sevgilinin kavuşmasına erince neler 
çekmiş neler çekmiş. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Dil-berā gįsūlarıñ śalķım śaçaķ śarmaş dolaş 
Sünbül-i ħūş-būlarıñ śalķım śaçaķ śarmaş dolaş 
 

Ey sevgili! Omuza dökülen saçların, hoş kokulu 
sünbüllerin salkım saçak sarmaş dolaş. 
 

Pįç-tāb-ı ŧurre-i müşkine zülfüñ ejdehā 
Māh-ı ĥüsne mūlarıñ śalķım śaçaķ śarmaş dolaş 
 

Misk kokan kāküllerinin dağınıklığına zülfün ejderha, 
güzelliğinin ayına kılların salkım saçak sarmaş dolaş. 
 

Gülsitān-ı vaĥdet içre vechine olmuş girift 
Ġonce-i şeb-boylarıñ śalķım śaçaķ śarmaş dolaş 
 

Birliğin gül bahçesi içerisinde yüzüne bağlandım; 
şebboy goncaların salkım saçak sarmaş dolaş. 
 

Leşker-i şāh-ı Ĥabeş gerdānına ķurmuş oŧaġ 
Noķŧa-i Hindūlarıñ śalķım śaçaķ śarmaş dolaş 

Habeş şahının askeri, boynuna otağ kurmuş; Hintli 
noktaların salkım saçak sarmaş dolaş. 
 

Bülbül-i şūrįdeveş feryād [ü] āhımdan benim 
Lāle-dāġ-ı rūlarıñ śalķım śaçaķ śarmaş dolaş 
 

Dağılmış bülbül gibi inleme ve feryadımdan, yüzünün 
lale yaraları salkım saçak sarmaş dolaş. 
 

Ecriyā cemǾiyyet-i ĥātır-perįşān nergisiñ 
Dįde-i cādūlarıñ śalķım śaçaķ śarmaş dolaş 
 

Ey Ecrį! Toplumun gönlünü dağıtan nergisinin cadı 
gözleri, salkım saçak sarmaş dolaş. 
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40a 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 
Havā-yı Ǿaşķ ile serv-i revānıñ başı śallanmış 
Nihāl-i ķāmetiñ şāħ sürdüğünce hep çaŧallanmış 
 

Aşk hevesi ile salınan servinin başı sallanmış, boyunun 
fidanı yaprak verdiğince hep çatallanmış. 
 

Nebāt-ı şehd-i Ǿanber-rįz-i yariñ ŧatlıdır ammā 
Mükerrer şekker-i ķand-ı şarāb-ı laǾl[i] 
ballanmış 
 

Sevgilinin anber döken şerbetinin bitkisi, tatlıdır ama 
tekrar ederek, dudağının şarabının şekeri ballanmış. 
 

Serin zānūya vermiş ķākül-i būstān-ı ĥüsnüñde 
Bükülmüş ķameti cāh-ı zeneħdānında dāllanmış 
 

Güzelliğinin bostanının kākülü, başını dizine vermiş; 
bükülmüş boyu, çene çukurunda dāllanmış. 
 

Sevād iķlįminiñ şāh-ı Ĥabeş mi salŧanat eyler 
Diyār-ı Rūm’a taĥtıñ ķurduğunca ĥāl ĥāllanmış 
 

Kara ikliminin Habeş şahı mı saltanat eder? 
Anadolu’ya tahtının kurduğu zaman şereflendirmiş. 
 

Nevālār gösterirdi erġanūn-ı çeng [ü] ney şimdi 
Kemāne def ü ķānūnuñ maķāl-i kįl ü ķāllanmış 
 

Ney çeng ve org şimdi şarkılar söyledi, kemane, tef ve 
kanunun sözleri dedikodulanmış. 
 

Meyān-ı yasemin dolanda ey dil el erişmezdi 
Ulu’l Ǿazm olmuş Ecrį ķaśr-ı yār üzre 

Ey gönül! Yaseminin beline tolanıldığında el erişmezdi, 
Ecrį, yücelmiş, sevgilini sarayına kavuşmuş. 



105 
 

viśāllanmış 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Göñül bir dil-bere meyl eyleyip dįdāra mažhar düş 
Muĥabbet ħāk75-i rāhında cefā çek yāra mažhar düş  
 

Gönül, bir sevgiliye yönelerek, (sevgilinin) yüzüne 
ulaş; sevgi yolunun toprağında eziyet çek sevgiliye 
ulaş. 
 

Baśįret açıla ķalbinde ey dil bir ayak evvel 
Varıp bezm-i mey içre sāķi-i ebrāra mažhar düş 
 

Ey gönül! Bir adım önce kalbinde kuvvet açılsın, 
içki meclisine vararak, özü sözü bir içki sunan 
güzele ulaş. 
 

ǾAdū-yı nefs-i şūmu Zülfikār-i āh ile ķatl et 
Süvār-i esb-i Ǿaşķ ol Ĥaydar-ı Kerrār’a mažhar düş 
 

Ahın zülfikarı ile kötü nefsi katlederek, aşk atının 
süvarisi ol, Haydar-ı Kerrar’a ulaş. 
 

Durup ahd-ı peyām-ı dāmen-i mürşide ey vāǾiž 
Hidāyet76 menzilin ŧut can ile iķrāra mažhar düş 
 

Ey vaiz! Mürşidin eteğine söz vererek, doğruluk 
yolunu tut, ruh ile Hakk’a ulaş. 
 

Özüñ bil men Ǿaraf bezminde merbūdāte taśdįk ol 
Tecellį eyleyen źātıñ saña esrāra mažhar düş 
 

Kendini bil, “ben kimim” meclisinde 
bağlanmışlara doğruluğunu kabul ettir, tecelli 
eden kişinin sırlarına ulaş. 
 

Göñül terk-i sevā ķıl Ǿālem-i fānide Ecrįveş 
Ĥaķįķa mülküne er mesned-i Ĥünkār’a mażhar düş 

Gönül, Ecrį gibi geçici dünyada zayıflığı terk et; 
gerçeklik mülküne er, Efendi’nin dayanağına ulaş. 
 

 
172 
 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 
 

Hicrāne belā dūnide ehl-i ġama düşmüş 
Erbab-ı riyā anıñ için ĥürreme düşmüş 
 

Ayrılık acısı, sıkıntı dünyasında keder sahiplerine 
düşmüş, ikiyüzlülüğün ehli onun için gülmeye düşmüş. 
 

Murġāb-ı göñül ŧaǾma-i Ǿaşķıñ hevesiyle 
Girdāb-ı muĥįŧ üzre ulaşmış yeme düşmüş 
 

Gönlün su kuşları, aşkın doyumsuzluğunun hevesiyle; 
dönen girdap üzerine ulaşmış, yeme düşmüş. 
 

40b 

 
Erbāb-ı muĥabbet nice bir olmaya ġam-nāk 
Kerħāne-i Ǿālemde serįr hep kime düşmüş 
 

Sevgi ehli, nasıl kederli olmasın; ālemin işletmesinde 
taht hep kime düşmüş. 
 

VāǾiž bizi ŧaǾn eyleme ķaśśām-ı ezelde 
Esrār-ı Ħüdāvendį olan ādeme düşmüş 
 

Vaiz, bizi ayıplama; ezelin taksimatında Efendi’ nin 
sırları, insana düşmüş. 
 

Bülbülleri ŧaǾn eyleme ey Ecrį-i şeydā 
Ol ġonce-i gül-berk hemān şebneme düşmüş 
 

Ey deli Ecrį! Bülbülleri ayıplama, o gül yapraklı gonca 
hemen çiğe güşmüş. 
 

 
                                                
75 Metinde “ĥā” ile yazılmıştır. 
76 Metinde “yedalet”  yazılmıştır. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Yatır kākülleriñ būyāt-ı Ǿanber-bāra yaślanmış 
Ķara sevda ile vechiñ seħāb āsāra yaślanmış 
 

Kāküllerin anber yağdıran kokulara yaslanarak yatar, 
kara sevda ile yüzün, buluttan eserlere yaslanmış. 
 

Perįşān ĥāl olup Ǿuşşāķ-ı zārın fikr-i zülfüñle 
Sevād-ı Ǿaşķla sekkāre düşmiş māra yaślanmış 
 

Zülfünün fikri ile inleyen āşıklar, dağılmış durumda 
olarak, aşkın karalığı ile belaya düşmüş, yılana 
sarılmış. 
 

Görüp bāġ içre reftārıñ bükülmüş ķaddi servįniñ 
Meğer kim secde etmiş zānū-i dil-dāra yaślanmış 
 

Bahçe içinde salınışını görerek, servinin boyu 
bükülmüş, sanki secde etmiş, sevgilinin dizine 
yaslanmış. 

Nedir ol pįç-tābıñ ķahr-ı ħūrşįde dedim dedi 
Ki aśl-ı vāśılıdır çün o luŧf-ı vara yaślanmış 
 

Güneşin kahrına, o dağılmışlığın nedir, dedim. Ki aslı 
kavuşmadır çünkü o ihsan edene yaslanmış. 
 

Ĥayāl-i çįn-i zülfüñle dil-i Ecrį’de ey şāhım 
Yatır vādi-i ġamda ĥaste-dil sengsāra yaślanmış 
 
 

Ey şahım! Ecrį’nin gönlünde zülfünün karışıklığının 
hayali ile gam vadisinde yatarak, yorgun gönül, 
taşlara yaslanmış. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Aldı Ǿaķlım tā ezel bir dil-rubā ħōş imdi ħōş 
ǾAhd-i peymāñında ŧurmaz āşinā ħōş imdi ħōş 
 

Ta ezelden bir gönül bağlayan aklımı aldı, tanırım, 
sözünde durmaz, hoş şimdi hoş. 
 

Dūd-ı endūhum füzūn eyler dem-ā-dem ol perį 
 Cevr-i dil-berden baña yoķdur rehā ħōş imdi ħōş 
 
 

O peri, kederimin dumanını zamandan zamana arttırır, 
sevgilinin eziyetlerinden bana kurtuluş yok mudur? 
Hoş, şimdi hoş. 
 

ŞaǾşaǾ-i ħūrşįd-i ĥüsnüñ gördüm aldandım saña 
Bir güler yüz vermediñ ey meh-liķā ħōş imdi ħōş 
 
 

Güzelliğinin güneşinin görkemini gördüm, sana 
aldandım; ey ay yüzlü! Bir güler yüz vermedin, hoş, 
şimdi hoş. 
 

Sen unuttuñ yār baña Ǿahd-i peymanıñ nā-gehān 
Dāmeniñ terk eylemem ben mübtelā ħōş imdi ħōş 
 

Sevgili, sen ansızın bana sözünü unuttun, ben düşkün, 
eteğini bırakmam, hoş, şidi hoş. 
 

Bir güzeller şāhına aldırdım Ǿaķlım Ecriyā 
Raĥm yoķ hįç cevr çoķ ol bį-vefā ħōş imdi ħōş 
 

Ey Ecrį! Bir güzeller şahına aklımı kaptırdım, hiç 
acıma yok, eziyet çok o sözünde durmaz; hoş, şimdi 
hoş. 
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41a 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 
ĶanāǾat ĥırķasın giymiş göñül fuķrāne el 
śunmuş 
Ser-ā-pā muǾciz-i Ǿālem ki dervįşāne el śunmuş 
 

Gönül, yetinme hırkasını giyerek, Kuran’a el sunmuş; 
baştan ayağa ālemin mucizesi ki dervişliğe el sunmuş. 
 

Şeb-i tecdįd-i žulmetde göñül evvel imiş ġamda 
ŞemāǾ-ı vech-i dil-dāre meh-i tābāne el śunmuş 
 

Karanlığın yenilenen gecesinde, gönül kederde önce 
imiş; sevgilinin yüzünün ışığına, parıldayan aya el 
sunmuş. 
 

Ħaberdār olmadım ŧayyār-ı Ǿaşķa murġ ol ne’tsin 
ǾIķāb-ı ķuvvet-i pāzū ile seyrāne el śunmuş 
 

Aşk kuşuna haberci olmadım, o kuş ne etsin; kol 
gücünün azabı ile izlemeye el sunmuş. 
 

Śaçıñ küfründe bende-i nice Mecnūn ser-gerdān 
Cemāl-i pertev-i Leyl-i ħırām-efşāne el śunmuş 
 

Saçının siyahında ne kadar köle Mecnun’un başı 
dönmüş; edalı Leyla’nın yüz ışığını saçmaya el 
sunmuş. 
 

Süvār-ı esb-i nāz oldu göñül meydān-ı rezm içre 
Çekip şemşįr-i Ǿaşķı leşker-i hicrāne el śunmış 
 

Gönül, savaş meydanı içerisinde nazla koşan at oldu, 
aşk kılıcını çekerek ayrılık askerine el sunmuş. 
 

Ġazel inşa için nažm-ı belāġat söylemiş Ecrį 
Kitāb-ı vechi görmüş defter-i dįvāne el śunmuş 
 

Ecrį, gazel kurmak için hoş söyleyişli şiir söylemiş; 
yüzünün kitabını görmüş, divanın defterine el sunmuş. 
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Ĥarfu’ś-Śād 

 
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Ey dil yürü var ħāne-i cānāna ķadem baś 
Belki ede pek nāz ile mihmāna ķadem baś 
 

Ey gönül! Yürü, git sevgilinin evine ayak bas; belki pek 
naz ile misafir eder, ayak bas. 
 

Merdāne dürüş ĥāşim-i Āśaf gibi her dem 
Ey mūr-ı żaǾįf taĥt-ı Süleymān’a ķadem baś 
 

Her zaman Asaf’ın hışmı gibi yiğitçe dövüş, ey zayıf 
karınca! Süleyman’ın tahtına ayak bas. 
 

Dil kaǾbesini eyle ŧavāf saǾy-ı belįġ et 
Ey merdüm-i dil ħalķa-i devrāna ķadem baś 
 

Gönül kabesini ziyaret et, meramını açıkça anlatmaya 
çalış; ey gönül halkı! Dönen halkaya ayak bas. 
 

Śūfį bizi ŧaǾn eyleme ķıl sen saña inśāf 
Gel śoĥbetine ehl-i dil Ǿirfāna ķadem baś 
 

Sufi! Bizi ayıplama, sen sana insaf et; gönül ehlinin 
sohbetine gel, bilginliğe ayak bas. 
 

Mey nūş edelim sāķi-i fi’llāh yerinden 
CemǾ oldı yine teşne-i rindāna ķadem baś 
 

Allah’ın içki sunan güzeli, yerinden içki içelim; 
rintlerin susamışları yine toplandı, ayak bas. 
 

Ecrį’den işit Ǿārif-i bi’llāh rumūzun 
Ġūş eyle sözüm Ǿarśa-i meydāna ķadem baś 

Allah’ın ilmini bilenlerin işaretlerini, Ecrį’den işit; 
sözümü işit, meydanın toprağına ayak bas. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 
 

ǾAzm eyle göñül meclis-i dil-dāre ayaķ baś 
Ķıl seyr-i sülūk Ǿarśa-i dįdāre ayaķ baś 
 

Gönül, çabala; sevgilinin meclisine ayak bas; yola gir, 
(sevgilinin) yüzünün toprağına ayak bas. 
 

Sāķį ķadeĥ-i eşk-i muĥabbet ile rįz et 
Mestāne revįş ġāmzesi ħūnħāre ayaķ baś 
 

İçki sunan güzel, sevgi gözyaşının kadehi ile dök; 
kendinden geçmişlerin yoluna, yan bakışı kan 
dökücüye ayak bas. 
 

41b 
 
Dil-i çāk-i girįbān isde tįr-i ķażādan 
Yek pāre olup ol şeh-i śād-pāre ayaķ baś 
 

Gönül, kaza okundan yakası yırtılmışlık iste, tek parça 
olarak, o yüz parça şaha ayak bas. 
 

Ħūrşįd-i cemāliñle bizi eyle müşerref 
Dil mülküne ey ŧalǾat-ı meh-pāre ayaķ baś 
 

Yüzünün güneşi ile bizi şereflendir, ey yüzü ay parçası! 
Gönül mülküne ayak bas. 
 

SaǾy eyle göñül mažhar-ı esrār-ı Vedūd ol 
Ecrį gibi bir yār-ı bį-çāre ayaķ baś 
 

Gönül çalış, Allah’ın sırlarına ulaş; Ecrį gibi bir 
çaresiz sevgili ayak bas. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Mübtelālar oldu derd [ü] belālardan ħalāś 
Bį-vefā dünyāda zeng-i māsivālardan ħalāś 
 

Düşkünler, dert ve sıkıntıdan kurtuldu; dönek 
dünyada dünya nimetlerinin pasından sakın. 
 

Çünkü cevriñ ĥadden efzūndur şehā Ǿāşıķlara 
Luŧfu var olsun beni ķılmaz cefālardan ħalāś 
 

Ey şah! Āşıklara eziyetin haddinden fazladır; ihsanı 
var olsun, beni eziyetlerden azat etmez. 
 

Merdüm-i bį-çārına bį-gāne eyler yār-ı ġār 
Şānına düşmez mi etmek nā-sezālardan ħalāś 
 

Mağara dostu, çaresiz halkına yabancılık eder, 
şanına uygunsuzlardan arındırmak yakışmaz mı? 
 

Kendi ĥālimden şikāyet eylerim senden değil 
Rüstem-i Ǿuşşāķ ile bį-vefālardan ħalāś 
 

Kendi durumumdan şikāyet ederim senden değil; 
āşıkların Rüstem’i ile sözünde durmayanlardan 
kurtar. 
 

Günc-i ġamda derd belā pesdir dem-ā-dem Ecriyā 
Bir gün olur bendesin eyler belālardan ħalāś 
 

Ey Ecrį! Keder köşesinde dert sıkıntı çoktur, zaman 
zaman, bir gün olur, kölesini belālardan kurtarır. 
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Ĥarf’uđ-Đāđ 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Bir melek ruħsār gördüm ġabġab-ı źįbā beyāż 
Ĥūri-i cennet meğer kim vech-i müsteśnā beyāż 
 

Bir melek yanaklı gördüm, süslü şakağı beyaz; sanki 
cennet hurisi, eşsiz yüzü beyaz. 
 

Bir ŧılısmı ejdehādır zülf-i Ǿanber rū-siyāh 
Fetĥ-i müşkil Muśĥaf-ı ĥüsnünde kenz-efzā beyāż 
 

Anber kokan siyah zülfü, bir ejderha büyüsüdür; 
güzelliğinin kitabını açması zor, göklerin hazinesi 
beyaz. 
 

Sįne bāġında açılmış iki gül Ǿanber şemįm 
Ol sebebden nāle eyler bülbül-i şeydā beyāż 
 

Göğsünün bağında anber kokan iki gül açılmış; o 
sebepten beyaz deli bülbül, inler. 
 

LaǾl-i nāb-ı ķırmızı şekker dudaġıñ kevŝeri 
Pūs-ı cām-ı lebleriñ nūş eyledim ammā beyāż 
 

Şeker dudağının şarabı kırmızı saf yakut; 
dudaklarının kadehinin öpmek için içtim ama beyaz. 

Serv-i reftār ile dil-ber etdi dāmen der-miyān 
Tā ŧopuķdan başa dek ol cāme-i raǾnā beyāż 
 

Edalı servi ile sevgili eteklerini ortaya çektiler; ta 
topuktan başa kadar o hoş elbise beyaz. 
 

Sįm-i sįmā ķāmet-i ŧubā gerek ol dilberiñ 
Bārek-Allāh ĥüsnüñ ey dil Ecrį-i yektā beyāż 

O sevgilinin boyu tuba, yüzü gümüş gerektir; ey 
gönül! Allah’a şükür, tek olan Ecrį, güzelliğin beyaz. 
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42a 

Ĥarf’ul-Ŧī 
 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 
Śarıldı boynuma ĥāb içre zülf-i dil-rubā maĥlūŧ 
Dil-i dįvānem-i bend etdi zincir-i belā maĥlūŧ 
 

Sevgilinin zülfleri uyku içine karışarak boynuma 
sarıldı; karışmış bela zincirinde deli gönlümü bağladı. 
 

Edip meyl-i muĥabbet tā ezel bir ŧıfl-ı dil-dāre 
Fedā ķıl cān sezā rāhında olmaz affına maĥlūŧ 
 

Ta ezelden bir gönül alan çocuğa sevgi ile yönelerek, 
canı feda et, uygunluk yolunda affına karışan olmaz. 
 

Kemend-i kākül-i ķahr-ı celālinden ĥazer ķılma 
Cemāl-i pertev-i dil-berde yoķdur  rūşenā maĥlūŧ 
 

Yüce kahrının kākül bağından çekinme, sevgilinin 
yüzünün ışığında aydınlık karışmaz. 
 

Bu fāni mektebinde vaz gelip seccādeden vāǾiž 
Yaraşmaz zümre-i Ǿirfān içinde bu riya maĥlūŧ 
 

Vaiz! Bu geçici okulda seccaceden vazgeçerek, bu 
bilgin topluluğu içinde ikiyüzlülük olmaz. 

Perįşān pįç-tāb zülf-i dilberveş göñül Ecrį 
Ħüdā Ǿuşşāķa vermiş tā ezel cevr-i fezā maĥlūŧ 
 

Ecrį, gönül sevgilinin zülfü gibi dağılmış, kıvrımlı; 
Allah, āşıklara ta ezelden eziyet verene karışmışlığı 
vermiş. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Ederseñ Ǿāşıķ-ı şūrįdeye cevr-i cüvān maĥlūŧ 
Erişir ŧāķa çarħ-ı nāle-i derd-i fiġān maĥlūŧ 
 

Perişan āşıka, taze eziyetler edersen, göklere 
feryat derdinin inlemesinin feleği karışır. 
 

Nice ārām eder dil murġ būstān-ı cemālinde 
Yıķılır ħāķisār üzre o zülf-i āşiyān maĥlūŧ 

Gönül kuşu, yüzünün bağında nasıl oturur, o zülfün 
yuvası karışarak toprağa yıkılır. 
 

Siper ķılsam dedim tįr-i ķażāya sįne-i Ǿaşķım 
Hemān-dem ŧīġ-ı peykān etdi ol ķaşı kemān maĥlūŧ 
 

Aşkımın sinesini, kaza oklarına siper etsem, dedim; 
hemen kirpiğinin kılıcı o kaşı kemana karıştı. 
 

Ŧavāf eyler sürüp yüz kaǾbe-i kūyuñda Ǿāşıķlar 
Giderler sürǾatle śad-hezār ķurbānıyān maĥlūŧ 
 

Āşıklar, mekānının kabesine yüz sürerek, ziyaret 
eder; hızlıca giderler, yüz binlerce kurbanlar 
karışır. 
 

Cefā-yı dilrubādan günc-i ġamda nā-tüvān Ecrį 
Eder her rūz [u] şeb feryād-ı vāveylā nihān maĥlūŧ 
 

Güçsüz Ecrį, gam köşesinde, sevgilinin eziyeti, her 
gece gündüz yaygaranın feryatı gizlice karışır. 
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Ĥarf’ul-Žī 
 

14’lü Hece Ölçüsü (7+7 ) 
 

Sücūd-ı ķaş edince o dilber eyledi ĥažž 
Tekbįr alınca müǿezzin minberler eyledi ĥažž 
 

Kaş secde edince, o sevgili haz etti; ezan okuyan, Allah 
ü Ekber diyince minberler haz etti. 
 

Ķılınç çekdi bülbüle bāġ-ı ĥüsnünde ġonce 
Meyān-ı beste-germ olup ħançer eyledi ĥažž 
 

Gonca, güzellik bahçesinde bülbüle kılıç çekti; beline 
bağlanarak, hançer haz etti. 
 

Ħūrşįd-i cemāliñ görüp şaǾşaǾa- endāzla 
Tā geceler śubĥa dek çün ķamer eyledi ĥažž 
 
42b 

 

Yüzünün güneşini görüp görkem vererek, ta geceleri 
sabaha kadar, ay haz etti. 
 

Kākül-i müşgini vaśf edecek cā-be-cā 
Mülk-i Ħoten’den gelip Ǿanber eyledi ĥažž 
 

Yer yer misk koıkulu kākülünü vasf edince, Hoten 
mülkünden gelerek, anber haz etti. 
 

Teşne iken bir ķadeĥ śundu baña ol perį 
Nūş edecek bu göñül Kevŝer eyledi ĥažž 
 

Susuz iken bana o peri bir kadeh sundu, içince bu 
gönül Kevser haz etti. 
 

Şįrimiziñ ġażabnāk seyf-i duǾāsın oķur Şiirimizin gazaba uğrayan duasının kılıcını okur, Ecrį 
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Nāz edip Ecrį-i derbeder eyledi ĥažž77 
 

naz ederek kapı kapı haz etti. 
 

 
 
 
 
 

183 
 

Ĥarf’ul-ǾAyn 
 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 
 

Dil zār-ı nizār söyleyemez ĥarf-ı muķaŧŧaǾ 
Ol ĥaŧŧ-ı dilārā ki olur sırra müreccaǾ 

Zayıf ve inleyen gönül, kesik harfleri söyleyemez, o 
sevgilinin çizgisi, sırra tekrar geri döner. 
 

Tefsįr edemez eylese de vāǾiž-i nādįd 
Ol Muśĥaf-ı vechāş yazar saŧr-ı muśannaǾ 
 

Yastık (gibi) vaiz, niyetlense de tefsir edemez, o kendi 
yüzünün kitabını sanat satırı ile yazar. 
 

Bir dil-bere dil-i Ǿāşıķa efgende cihānda 
Hįç miŝli bulunmaz şehā dil-dāre muşaķķaǾ 

Āşıkın gönlü, dünyada bir sevgiliye düşerse, ey şah! 
Sevgili için parçalanmışın hiç benzeri bulunmaz. 
 

Ħūrşįd-i ķadįm olsa sezā Ǿārıż-ı dil-ber 
Her śubĥ [u] mesā nūr-ı cemalindeki şaǾşaǾ 
 

Sevgilinin dudağı, her gece gündüz yüzündeki nurun 
görkemi, eskilerin güneşi olsa yakışır. 
 

Ecrį ki oķur Ǿilm-i yed-i lafž-ı ledūnu 
Eşyā-yı cihān eylemeden śafĥa-ı maŧlaǾ 
 

Dünyanın eşyası kesilmiş bölük olmadan, Ecrį ki 
bilinmezlik zamanının elindeki kitabı okur. 
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Ĥarf’ul-Ġayn 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Zülfünü gördü dedi ehl-i baśįret ķara daġ 
Ne ķara günlere ķaldıķ yüzümüz eyle sen aġ 
 

Güç ehli, zülfünü görerek kara dağ dedi, ne kara 
günlere kaldık, yüzümüzü sen ak et. 
 

Düşeli āteş-i hicrānına ey şah-ı cihān 
Ŧuŧuşup küllį yürekde eridi ķalmadı yaġ 

Ey dünyanın şahı! Ayrılık ateşine düşeli, tutuşarak 
bütün yürekte yağ eridi, kalmadı. 
 

Yūsuf’um olmayacaķ sen velį YaǾķūb gibi 
Baña beytü’l ĥazān olur güzelim gülşen-i bāġ 
 

Sen fakat Yakup gibi Yusuf’um olmayınca, bana keder 
evi gül bahçesi olur. 
 

Ķalmadı çekdiğim derd-i belā rāhında 
Başda bu Ǿaşķ-ı heves bendene oldu ķara daġ 

Yolunda çekmediğim sıkıntı kalmadı; başdaki bu aşk 
hevesi, kölene kara dağ oldu. 
 

Gezme bį-hūde fenā dehrini Ecrį gözüñ aç 
Yürü bir pįr ocaġında uyar āvāre çerāġ 
 

Ecrį! Geçici dünyada boşuna gezme, yürü, ulu 
ocağında başıboş çırakları uyar. 
 

 
 
 
                                                
77 Şiir vezin açısından hiçbir aruz kalıbına uymamaktadır. Şair (7+7) duraklı 14’lü hece ölçüsüyle şiiri 
kaleme almışsa dahi bazı mısralar bu ölçü ile de tam uygunluk göstermemektedir. 
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43a 

Ĥarf’ül-Fā 
 

FeǾilātün FeǾilatün FeǾįlātün FeǾilün 
                              (FāǾilātün)               (FaǾlūn) 

 
Biziz evlād-ı ǾArab silsile-i źāt-ı eşrāf 
Ki erer heft ķıbāb üzre şehā rūĥ-ı esdāf 
 

Şerefli kişilerin silsilesi, Arap evlatları biziz; ey şah! 
Çünkü incilerin ruhu, yedi kubbe üzerine ulaşır. 
 

Ravża-i dār-ı cüdūdum durur ol mevżū kim 
Kāfir islāma gelir nefsine ķılsa inśāf 
 

Ataların evinin bahçesi, o konu durur ki, kāfir, nefsine 
acısa, islama gelir. 
 

Mürde iĥyā-i süħende ǾĮsį-i Meryem belli 
Rāhibān Śulumanaśtır’da namāzın ķıla śāf 
 

Sözle ölüleri diriltmede, Meryem’in İsa’sı belli; 
rahipler, sulu manastırda namazını saf (tutarak) kılar. 
 

Cāmlar çāk-i girįbān źātıñı neşr eylemede 
Olur üftādeleriñ ħāk78-i derinde va’śśāf 
 

Kişiliğini açıklamada, kadehler kırılır; düşkünlerin, 
kapının toprağında saf tutarlar. 
 

MenbaǾ-ı feyż-i Ħudā muǾciz-i Ǿaşķız Ecrį 
Değilim zār değilim diñlemezem lāf-ı güzāf 
 

Ecrį, Allah’ın bereketinin kaynağı, aşk mucizesiyiz; 
inleyen değilim, boş söz dinlemem. 
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FeǾilātün FeǾilatün FeǾįlātün FeǾilün 
  (FāǾilātün)          (FaǾlūn) 

 
Dil verdiğim yā-Rab ola inśāf inśāf79 
Nažar et ĥāl-i perįşāna değil iħlāf iħlāf 
 

Ey Allahım! Gönül verdiğim insaf olsa, dağılmış 
duruma bak, telef olmuş değil. 
 

Bende-i sāz-ı derūnum ben diyim kim añlar 
Alacak kişverimi leşkeriye śāf-ı be-śāf 
 

İçimin inleyen kulunu ben diyeyim, kim anlar? Ülkemi 
alınca, askerleri saf saf. 
 

Bu ķadar cevr [ü] cefā naġme-i Ǿuşşāķa ĥarām 
Niçin eylersin ayā bendene isrāf-ı isrāf 
 

Bu kadar eziyet ve sıkıntı, āşıkların nağmelerine 
haram; acaba köleni niçin boşa harcarsın? 
 

Erişir mevsim-i eyyām-ı baĥār bülbül için 
Açılır ġonce-i ħandānları eŧrāf-ı eŧrāf 
 

Bahar günlerinin mevsimi bülbül için erişir, gülen 
goncaları, etraf etraf açılır. 
 

Bezm-i erbab-ı ġamıñ başına güftār ile Keder ehlinin başına söz ile ey gönül! Akıcı sözün 

                                                
78 Metinde “ĥā” ile yazılmıştır. 
79 Bu mısra mevcut vezne uygunluk göstermemektedir. 
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Süħeniñ meclise ey dil ede eşrāf-ı eşrāf 
 

meclise şeref versin. 
 

Zer-i ekşim güherin aldılar ammā cānā 
Eylenip gezdireler bir daħi śarrāf-ı śarrāf 

Ey can! Gözyaşımın sarısındaki cevheri aldılar ama 
oyalanarak bir daha sarraf sarraf gezdirsinler. 
 

Ġam-ı endūh-ı belā Ecrį’ye eyvāh eyvāh 
Öpüser şāh-ı cihān ħāk80iser eknāf-ı eknāf  
 

Ecrį’ye bela sıkıntısının kederi, eyvah eyvah; dünyanın 
şahı, yerleri yer yer öpecek. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Çehel iķlįminiñ serdārı idim bir zamān Ǿārif 
Ne çekdim mažhar olunca bu sırra nā-gehān 
Ǿārif 
 

Bilgin, bir zaman kırklar ikliminin başkumandanıydım; 
bu sırra ansızın ulaşınca ne çektim. 
 

O tįr-endāz-ı çeşme eyledim nāciz-i çeşm o māc 
O tīġ-ı ġamze-i şemşįre ey dil bį-gümān Ǿārif 
 

Bilgin, o ok atan göze, o hazır göze, o şimşir yan bakış 
kılıcına, ey gönül! Kuşkusuz tuzlu su verdim. 
 

43b 
Boyuñ şimşādına olmaz cihanda kimse hįç vāķıf 
Meğer baġ-ı cemālinden olur serv-i revan Ǿārif 
 

Boyunun şimşirine dünyada kimse erişemez; Bilgin, 
sanki yüzünün bahçesinde salınan servi olur. 
 

Mezellet rāhına yüz ŧutduġum için olmadı bir şey 
Vücūdum ĥāk olup oldı o sırra üstüħān Ǿārif 
 

Alçaklık yoluna yüz tuttuğum için bir şey olmadı, 
bilgin, vücudum toprak olarak o sırra kemikler erdi. 
 

Cemāl-i Ǿārıż-ı dil-dār-ı Ǿaşķı śorsalar cānā 
Dil-i Ecrį gibi olmaz aña her Ǿārifān Ǿārif 

 
 

Ey cān! Aşkın sevgilisinin yanağının ışığını sorsalar, 
Ecrį’nni gönlü gibi, ona her bilgin, bilgin olmaz. 
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Ĥarf’ul-Ķāf 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Cumhur olduķ ŧanŧura nisvānı …dik śaġladıķ 
Baş kenefde göngehį oġlanı …dik śaġladıķ 
 

Halk olduk, şamata, kadınları …tik, sahip olduk; baş 
kenefte ince yonga (gibi) oğlanı …tik, (ona) sahip 
olduk. 
 

Biz faķa Ǿilmin oķuduķ mekteb-i süflįde çoķ 
Ey müderris śofta-i dįzmānı …dik śaġladıķ 
 

Biz fakirlik ilmini aşağı mekteplerde çok okuduk, ey 
ders veren! Koca sofuyu …tik, (ona) sahip olduk. 
 

Ādem azdırmaķda emŝāli bulunmaz kimseyiz 
Śāĥib-i aġvā biziz şeyŧānı …dik śaġladıķ 
 

İnsan azdırmakta benzeri görülmemiş kimseleriz, 
sapıklık sahibi biziz, şeytanı …tik, (ona) sahip olduk. 
 

ǾĀrif-i dānā-yı meclis Ǿāşıķ-ı şermendeyiz 
Bu künūz-ı nažm ile Ǿirfānı …dik śaġladıķ 
 

Meclisin bilgili bilginleri, utangaç āşıklarız; bu şiirin 
gizliliği ile bilginleri …tik, (ona) sahip olduk. 
 

Bu si..ş eşǾārını Ecrį dediñ kerħānede 
Demedik küçük büyük śıbyānı …dik śaġladıķ 

Ecrį, bu si.iş şiirlerini genelevde dedin, küçük büyük 
demedik, çocukları …tik (onlara) sahip olduk. 

                                                
80 Metinde “ĥā” ile yazılmıştır. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Ey göñül Ǿavn-ı Ħüdā’dan luŧf-ı iĥsānıñ mı yoķ 
Ħūn-feşān ile sirişk-i çeşm-i giryānıñ mı yoķ 
 

Ey gönül! Allah’ın yardımından bağışlanan ihsanın mı 
yok, kan akıtan ile ağlayan gözlerinin gözyaşı mı yok? 
 

Bülbül-i şūrįdeveş feryād-ı vāveylā nedir 
Ey göñül bāġ-ı fenāda verd-i ħandānıñ mı yoķ 
 

Dağılmış bülbül gibi çağrışmanın feryatı nedir, ey 
gönül! Geçicilik bahçesinde gülen gülün mü yok? 
 

Dil-berā ĥüsn-i nažar ķaŧǾ eyleme üftādeye 
Rūz [u] şeb her sāǾat içre bį-Ǿaded şānıñ mı yoķ 
 

Ey sevgili! Güzel bakışını düşkünlerden kesme, her 
saat gece gündüz sayısız namın mı yok? 
 

Merĥamet yoķ sįne-i śad cānıma inśāf eder 
Ey ŧabįbim merhemiñ yoķ bāri hicrānıñ mı yoķ 
 

Yüz (parca olmuş) canımın göğsüne insaf edecek 
merhamet yok, ey doktorum! Merhemin yok bari ayrılık 
acın da mı yok? 
 

Āteş-i Ǿaşķıñla ħākister gerek Ǿāşıķlarıñ 
Bilmezim mihrinden özge nār-ı sūzānıñ mı yoķ 
 

Āşıkların aşkının ateşi ile toprak olsa gerek; 
güneşinden başka yanan ateşin mi var? 
 

Teşne-i laǾliñ durur bį-çareler ey sāķıyā 
Çeşmesār-ı ĥikmetinde āb-ı ĥayvānıñ mı yoķ 
 
44a 

 

Ey içki sunan güzel! Çaresizler, dudağına susamıştır; 
gizemli çeşmende ebedilik bağışlayan suyun mu yok? 
 
 

Ecriyā ķaŧǾ-ı ümįd olmaz nedir bu āh vāh 
Dünyevį Ǿuķbāda hem-dem ŧıfl-ı cānānıñ mı yoķ 
 

Ey Ecrį! Ümit kesilmez, bu ah vah nedir? Her zaman 
dünya ve ahirette çocukça sevgilin mi yok? 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Zülf-i müşgįninde yāriñ Ǿanber-i śārāya baķ 
Pįçtāb-ı ŧurre-i zincir-i istiġnāya baķ 
 

Sevgilinin misk kokan zülüflerinde anber kokusuna 
bak, umursamaz kāküllerin zincirindeki kıvrımlara 
bak. 
 

Ben dil-i dįvāneye peste ķılan kākülleri 
Āfitāb-ı ŧalǾat-ı nāz eyleyen Leylā’ya baķ 
 

Kāküllerini ben deli gönüle bağlayan, nazlı yüzüyle 
ışıldayan Leyla’ya bak. 
 

Ger sevad-ı ebr-i ġam śandım niķāb-ı āfitāb 
Žulmet-i gįsū-yı ħūrşįd-i cihānārāya baķ 
 
 

Güneşin perdesini, keder bulutunun karalığı sandım, 
cihanı süsleyen güneşin büklüm olmuş saçlarındaki 
karanlığa bak. 
 

Ķavs-i ebrū-yı celālinden ĥazer ķılma göñül 
Vāsıl-ı ser- menzil-i tā Leyletü’l esrāya baķ 

Gönül, azametli kaşlarının yayından çekinme; menzilin 
baş kavuşanı sırlı geceye bak. 
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Heft-ĥaŧŧ-ı ümm’ül-kitāb zülf-i dil-berde tamām 
Muśĥaf-ı ĥüsnünde Ecrį süyūd-ı maǾnāya baķ 
 
 

Sevgilinin zülfünde “Fatiha’nın yedi çizgisi” tamam, 
Ecrį, güzelliğinin kitabında anlamın yüceliğine bak. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Dāmı ķurdu Ǿāşıķa zülf-i kemend-endāza baķ 
Çekdi ħançer sįneme ol ġamze-i şehbāza baķ 
 

Kemend çeken zülfe bak, tuzağı kurdu; göğsüme 
hançer çekti, o şah oynatan yan bakışa bak. 
 

Naġme gösterdi göñülde erġanūn ey muŧrıbā 
Tā Ǿaraķdan ıśfahān üzre yürü şeh-nāza baķ 
 

Ey çalgıcı! Org gönülde nağme gösterdi, ta köklerden 
Isfahan’a yürü şehnaz makāmına bak. 
 

Tīġ-ı ħūnħār-ı celālinden ne mümkündür ħalāś 
Ķavs-ı ebrū-yı hilāl-i dil-ber-i mümtāza baķ 
 

Azametli kan dökücü kılıcından kurtulmak ne mümkün, 
seçkin sevgilinin hilāl kaşlarının yayına bak. 
 

Ney gibi nālān olur sürāħ-ı dilden çeng-i dil 
Perde-i Ǿibret-nümādan ħüzn ile  āvāza baķ 
 

Gönül çengi, gönül sürahisinden ney gibi inler; ibret 
gösteren perdeden kederle bağrışmaya bak. 
 

Enfes-i āfāķ-ı iĥyā eyle Ecrį nažm ile 
MuǾcizāt-ı kaǾbe-i bünyād eden iǾcāza baķ 

Ecrį, şiir ile ufukları nefesle uyandır; kabenin 
mucizelerine dayanak olan acizliğe düşürmeye bak. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Dilā nādān elinden dehrde cevr-i sitemsiz yoķ 
Bela-yı derd-i endūh-ı felāket ile kimsesiz yoķ 
Firāķ-ı nāle-i feryād ile bir çeşm-i ġamsız yoķ 
Ĥayāl-i yār ile ķan aġlamaķda ħūn-ı demsiz yoķ 
44b 
Nažar ķıldım cihānda Ǿāşıķ-ı rind-i elemsiz yoķ 
Temāşā eyledim cemǾiyyet-i yārāna ġamsız yoķ 
 

Ey gönül! Dünyada bilgisiz elinden sitem eziyeti 
olmayan yok, felāket kederinin derdinin belasına 
düşmemiş yok. 
Ayrılığın feryadı ile inleyen bir kedersiz göz yok; 
sevgilinin hayali ile kan ağlamakta nefesi kan olmamış 
yok. 
Baktım, dünyada kedersiz kalender āşık yok; sevgilinin 
toplumunu izledim, gamsız yok. 
 

Cunūn-ı Ǿaşķ ile ol vād-i hecri iftiħār etdim 
Havā-yı kākül-i Leylā’ya uydum āh [u] zār etdim 
Fiġānım perde perde ney gibi hem āşikār etdim 
Bu heft kişveri cānā bütün geşt-i güzār etdim 
Nažar ķıldım cihānda Ǿāşıķ-ı rindi elemsiz yoķ 
Temāşā eyledim cemǾiyyet-i yārāna ġamsız yoķ 
 

Aşk deliliği ile o ayrılık vadisiyle övündüm, Leylā’nın 
kākülünün havasına uydum, ah ve inleme ettim. 
İnlememi kısım kısım ney gibi açığa vurdum, ey can! 
Ben yedi ülkeyi bütün bütün dolaştım. 
Baktım, dünyada kedersiz kalender āşık yok; sevgilinin 
toplumunu izledim, gamsız yok. 
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Şu deñli eyledim idrāk fikr-i nā-tüvānımdan 
Ĥarįķ-i nār olupdur merdmān sūz-ı nihānımdan 
MaǾārif-i ehl-i taǾcįz oldular āh-ı fiġānımdan 
Anı bildim ki Ǿālemde žann-ı gümānımdan 
Nažar ķıldım cihānda Ǿāşıķ-ı rind-i elemsiz yoķ 
Temāşā eyledim cemǾiyyet-i yārāna ġamsız yoķ 
 
 
 

Güçsüzlüğümde düşünmeyi fark ederek şu kadar gizli 
ateşimden yiğitler ateşte yanar. 
Bilginler, inlemelerimden rahatsız oldular, ālemde 
şüphelendiğimden onu bildim. 
Baktım, dünyada kedersiz kalender āşık yok; sevgilinin 
toplumunu izledim, gamsız yok. 
 

Vefā eyler cihānda ķalmamış ehl-i kerem cānā 
Anıñçün rūz [u] şeb çekmekde derd Ǿuşşāķ ġam 
cānā 
Nice fitne olur Ecrį gibi erbāb-ı cem cānā 
Bu nažm-ı cān-fezāyı nā-gehān etdim śanam cānā 
Nažar ķıldım cihānda Ǿāşıķ-ı rind-i elemsiz yoķ 
Temāşā eyledim cemǾiyyet-i yārāna ġamsız yoķ 
 

Ey can! Cihanda kerem ehli kalmamış merhamet 
edecek, onun için āşıklar gece gündüz dert 
çekmekteler. 
Ey can! Ecrį gibi cem ehli nasıl fitne olur, bu can 
veren şiiri ansızın ettim sanayım. 
Baktım, dünyada kedersiz kalender āşık yok; 
sevgilinin toplumunu izledim, gamsız yok. 
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Ĥarf’ul-Kāf 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

ǾĀşıķ-ı şūrįde-i nūr-ı Ħüdā olsam gerek 
Vācib-i ħūrşįd-i ĥüsn-i Muśŧafā olsam gerek 
 

Allah’ın nurunda perişan āşık olsam gerek; 
Mustafa’nın güzellik güneşinin gereği olmalıyım. 
 

Cān-fezā terk eyledim seyr-i sülūk-ı Ǿāşıķım 
Mažhar-ı sırr-ı velāyet hel etā olsam gerek 
 
45a 

 

Can vermeyi terk ettim, yola girmiş āşıkım; veliliğin 
sırrına ulaşmaya “ hel ata” olmalıyım. 
 

Gūşe-i vaĥdet nişįnān dileyim ey pįr-i Ǿaşķ 
Ħānķāh-ı şevķ-ı ĥüsne āşinā olsam gerek 
 

Ey aşk ulusu birlik köşesinde oturmayı dilesem, 
güzellik arzusunun hanına bilindik olmalıyım. 
 

Leşker-i mihr-i muĥabbetle şehā rāhıñda ben 
Ol ķanāǾat mülküne mįr-livā olsam gerek 
 

Ey şah! Sevgi güneşinin askeri ile ben, yolunda; o 
yetinme mülküne tuğgeneral olmalıyım. 
 

On iki şehzāde-i śāĥib-zamānıñ ħāliyim 
Sākin-i Ǿarż-ı semāveş rūşenā olsam gerek 
 

Zamanın sahibi on iki şehzadenin hāliyim, semanın ve 
yerin oturanı gibi aydınlık olmalıyım. 
 

Sālik-i feyż-i Ħüdā’yım rūz [u] şeb ey Ecriyā 
Vāśıl-ı ser-menzil-i yāre sezā olsam gerek 
 

Ey Ecrį! Gece gündüz, Allah’ın bereketinin 
yolcusuyum; sevgilinin durağının baş erişenliğine 
yaraşır olmalıyım. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Meclis içre muŧrıbā her Ǿāşıķ-ı dem-sāz gereķ 
Söz gerek Ǿirfān ile gencįne-i hārāz gerek 
 

Ey çalgıcı! Meclisin içinde dost āşıklar gerekir, 
bilginler ile konuşmak, zayıflık hazinesi gerekir. 
 

Ŧūŧi-i şįrįn zebānında terennüm sāz ile 
Naġme-ġah-ı mūsiķı Ǿilminde ħūb-āġāz gerek 

Şeker söyleyen ağzında, şakıyarak; müzikte nağme 
ilminde güzel ağızlar (başlangıçlar) gerek. 
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Ney gibi süraħ-ı dilden dem çekip Ǿavn-ı sürūr 
Çeng-i kānūn [u] kemānıñ şįve-i şehbāz gerek 
 

Ney gibi gönül sürahisinden, tahtın yardımı ile 
neşelenerek; keman, kanun ve çengde hünerli (olmak) 
gerek. 
 

Dil-ber-i raǾnā da ister cilve-gāh-ı bezmde 
Ġamze-i ħūn-rįz istiġnā ile mümtāz gerek 
 
 

Hoş sevgili de meclisin cilve yerinde, kan dökücü yan 
bakışın umursamazlığı ile şeçkinlik gerektiğini diler. 
 

Nažm-ı dil-sūzunda taķviyyet verem āteş zebān 
YaǾni kim Ǿilm-i Ledūni ħā(v)ce-i Şįrāz gerek 
 

Gönül yangının şiirine, ateş ağzı ile destek vereyim; 
yani kim bilinmezlik ilmi, Şiraz hoca gerek. 
 

Faśl-ı eşǾār-ı velį fetĥ etmeğe ey Ecriyā 
Bezm-i ārāyişde her dem Ǿāşıķ-ı dil-bāz gerek 
 

Ey Ecrį! Yücelik şiirinin başlangıcını açmaya; 
süslenmiş mecliste her dem gönül alan āşık gerek. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Diñle ey merdüm-i efsürde-i peygār-ı celāl 
ǾĀlem-i velvele-endām edip ižhār-ı celāl 
 

Yüceliğini ortaya çıkararak, vücudu ālemi karıştıran 
Ey azametli savaşın soluk halkı dinle! 
 

Sįne-çāk olduġum andan ki beni ķıldı helāk 
Nigeh-i tīġ-ı nigāre ġamze ħūn-ħār-ı celāl 

Sevgilinin kılıcının bakışı, azametli kan dökücü yan 
bakışı, göğsü yırtık olduğum andan beri, beni mahvetti. 
 

ĶāŧıǾ-ı seyf-i ǾAlį kevn-i mekāna pesdir 
RadǾveş  naġra ile Ĥaydar-ı Kerrār-ı celāl 
 

Gök gürültüsü gibi bağırarak, yüce Haydar-ı Kerrār, 
Ali’nin kılıcının keskinliği, mekān ālemine yeter. 
 

Sūz-nāk oldu yine nāçize-i cismim hep 
Şerer-i mihr-i muĥabbet ile eşrār-ı celāl 
 

Sevginin güneşinin kıvılcımı ile kötülük büyükleri, hep 
yine kıymetsiz bedenimde yandı. 
 

45b 

 
Muśŧafā ĥaķķı benim şimdi emįr-i Ǿuşşāķ 
Beni ġafletden eder luŧf ile bįdār-ı celāl 
 

Şimdi āşıkların başkanı, Mustafa Hakkı benim; yüce 
(olan) ihsan ile beni gafletten uyandırır. 
 

Benim ol Ǿāşıķ-ı bed-nām-ı süħen-gū ammā 
MaǾnada pādişeh-i śāĥib-i esrār-ı celāl 
 

Anlamda yüce sırların sahibi (olan) padişah, kötü 
isimli söz söyleyen o āşık benim. 
 

Görüp āyįne-i ruħsārını ħāmūş oldum 
Bį-zebān eyledi göñlüm yine dįdār-ı celāl 
 

Yanağının aynasını görerek, sessizleştim; yüce yüz, 
gönlümü yine dilsizleştirdi. 
 

Lebine teşne iken ķaŧre-i laǾlin śundu 
Mey-i gül-gūnuyla ol sāķi-i ebrār-ı celāl 
 

O doğruluktan şaşmayan yüce içki sunan güzel, 
dudağına susamış iken, gül renkli şarabıyla dudağının 
damlasını sundu. 
 

Yetiş ey mįr-livā mehdi-i evlād-ı resūl 
Bozdu cemǾiyyet-i kākül-i ŧarrār-ı celāl 
 

Ey tuğgeneral, resulün çocuklarının hidayetçisi! Yetiş, 
yüce kıvrımlı kākülleri topluluğunu bozdu. 
 

 demiş şānına ķudret-i Ecrį فسیؤتھ
Ki olur nūr-ı Ħüdā vāriŝ-i dil-dār-ı celāl 
 

Ecrį’nin kudreti, şanına فسیؤتھ demiş ki Hüda’nın nuru 
yüceliğin gönül alan mirasçısı. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlü 
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Müzeyyen būsitān etdi ķaranfil lāle gül sünbül 
Baĥār-ı cānsitān etdi ķaranfil lāle gül sünbül 
 

Karanfil, lāle, gül, sünbül; bahçeyi süsledi, can 
bağını bahar etti. 
 

Büküldü ķāmetiñ servi ķaşıñ ŧāķında ey mihrį 
Hemān ķaydım kemān etdi ķaranfil lāle gül sünbül 

Ey güneş gibi (olan) sevgili! Kaşının sarayında servi 
boyun büküldü; karanfil, lāle, gül, sünbül; hemen 
bağlanmama yay oldu. 
 
 

Civānıñ ķaşları doldurdu celle yā-yı vaķķāsı 
Oķun müjgāniyān etdi ķaranfil lāle gül sünbül 
 

Tazenin kaşları, savaşçıların yayındaki deriyi 
doldurdu; karanfil, lale, gül, sünbül; okunu sivriltti. 
 

Şükūfāt-ı cemāliñ ŧurre-i gįsū-i sünbül-renk 
Diliñ daġ-ı nihān etdi ķaranfil lāle gül sünbül 
 

Yüzünün çizgileri, sünbül renkli saçlarının 
kıvrımları, karanfil, lale, gül, sünbül gönülde gizli 
yara açtı. 
 

Süvār-ı ŧurre-i çįniñde ol zülf-i muǾaŧŧarla 
Yine Ǿanber-feşān etdi ķaranfil lāle gül sünbül 

O hoş kokulu zülflerle, karışıklığın ordusu; karanfil, 
lale, gül, sünbül yine anber yaydı. 
 

Nice feryād-ı zār etmez şehā bülbül gibi Ecrį 
İşim āh-ı fiġān etdi ķaranfil lāle gül sünbül 
 

Ey şah! Ecrį, bülbül gibi nasıl feryat etmez; karanfil, 
lale, gül, sünbül işimi ah ve feryat etti. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
ǾĀşıķ-ı bülbül iseñ gel meclis-i gül-zāra gel 
ǾAndelibāsā hemįşe ķılmaķ için zāra gel 
 

Āşık bülbül isen, gül bahçesi meclise gel; bülbül gibi 
her zaman inlemeye gel. 
 

Var ise śanduķa-i ŧabǾıñda ger şiǾr-i metā 
Etmeğe bu dem niŝār cānā yüri pāzāra gel 
 

Mizacının sandığında şiir malzemesi var ise, ey can! 
Bu vakit saçmaya yürü pazara gel. 
 

46a 

 
Ger seniñ āŝār-ı Ǿaşķ gisiñ ise bezm-i elest 
Olma dūr bu meclis-i Ǿaşķa dilā hıvāra gel 
 

Ezel meclisi eğer senin aşk eserlerinin elbisesi ise, bu 
aşk mneclisinde uzak olma, ey gönül! Cevap vermeye 
gel. 
 

Kendini uħfā edip çekme o ġaflet-ħāneye 
Merd-i merdāne menend bu Ǿarśa-i işkāra gel 
 

Kendini gizleyerek o gaflet evine çekme; yiğitliğe 
yaraşır yiğitler gibi bu avlanma sahasına gel. 
 

Ecriyā ŧutduñ ise bir damen-i mürşįde sen 
Tekye-i Ǿaşķ içre cānā ĥālet-i esrāra gel 
 

Ey Ecrį! Sen bir mürşidin eteğini tuttun ise, ey can! 
Aşk tekkesi içerisinde gizliliğin durumuna gel. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 
 

Baśdı ķademi meclis-i rindāna ķaranfil 
Ħūş-bū-yı śafā vermede yārāna ķaranfil 
 

Karanfil, kalenderlerin meclisine ayakbastı, sevgililere 
eğlencelerin hoş kokusunu vermede. 
 

Ruħsāresi sürħ-āmiz olur bezm-i mey içre 
Nūş eyler ise bir iki peymāne ķaranfil 
 

Karanfil bir iki kadeh içerse; yanakları, içki meclisi 
içinde kırmızılık bulaştırır. 
 

Ĥāl-i siyehi Hindū yemen ķıymeti azdır 
Cānıñ verir Ǿāşıķlara pāhāne ķaranfil 

Hintlli yemen siyah benin kıymeti azdır, karanfil, 
āşıklara canını bedava verir. 
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Daġ-ı dil olur lāle ile teşne-i sūsen 
Ol ķaŧre-i laǾliñ için Ǿaŧşāne ķaranfil 
 

Susamın ve lalenin susamışı, gönül yarası olur; 
karanfil, o dudağının damlası için ateşlenir. 
 

Üftādeleriñ ħavf eder ol keç nažardan 
Çeşmiñ nigeh-i nergis-i mestāne ķaranfil 

O eğri bakıştan düşkünlerin korkar; gözlerin, 
kendinden geçmiş bakışlı karanfil. 

 
 
 
Raķś eyler iken lām olur ol mū-yı miyānıñ 
Oynar dil-i cān ile žarįfāne ķaranfil 
 

 
 
 
Kılca beli, oynarken lam olur; karanfil, gönül ve ruh 
ile edalıca oynar. 
 

Bezminde dilā zerrine zanbaķ mı śaġar hįç 
Hem-dem olacaķ Ecrį-i Ǿirfāne ķaranfil 
 

Ey gönül! Meclisinde altına zambak mı, kadeh hiç? 
Karanfil, bilgin Ecrį’ye arkadaş olacak. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Ey dil yürü var hem-dem-i kemāl ol 
Bul fażl-ı Ħüdā meclis-i cānāne viśāl ol 
 

Ey gönül! Yürü, var, olgunların arkadaşı ol; bu 
Allah’ın fazileti, sevgilinin meclisine kavuş. 
 

Fānūs-ı diliñ şemǾ-i muĥabbetle uyandır 
ŞuǾle vere bu kevn-i mekān içre viśāl ol 
 

Gönül kāsesini, sevgi mumu ile uyandır; bu mekān 
ālemi içine ışık versin, kavuş. 
 

Ĥüsnüñden alır şaǾşaǾ-ı ħūrşįd-i żiyā-baħş 
Şeb-tā-seĥer māh-ı ebrū-yı hilāl ol 
 

Işık veren güneş, görkemini güzelliğinden alır; geceden 
sabaha hilāl kaşlı ay ol. 
 

SürǾatle yürü leşker-i Ǿaşķ ile dem-ā-dem 
Nefsāniyle var eyle cihād ehl-i ķıtāl ol 
 

Zamandan zamana aşk ordusu ile yürü, nefisle cihat et, 
katlehli ol. 
 

46b 

 
Ecrį gibi bir dāmen-i mürşįde yapış kim 
Ergire seni ķaśr-ı dilārāya viśāl ol 
 

Ecrį gibi bir mürşidin eteğine yapış ki sen sevgilinin 
sarayına kavuş. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 

 
Yed-i ġam ile o māce-i şemşįr ey dil 
Sįnem oķ menziline etme nişāngįr ey dil 
 

Ey gönül! Keder eli ile o kılıcın suyunu, gönlümün 
menziline nişan tutan etme. 
 

Şu ķadar mest-i ħarāb olduġum Ǿayb eyle kim 
Ezelį śundu baña ol ķadeĥ-i pįr ey dil 
 

Şu kadar harp olup kendimden geçmişliğimi ayıplama; 
ey gönül! Ezelden o ulu kadehini sundu. 
 

Göñül aĥvālini añlat o şehenşāhe varıp 
Śaķın efsāne süħen eyleme tedbįr ey dil 
 

Gönül, o şahların şahına vararak durumunu anlat; ey 
gönül! Sakın efsane söyleme, tedbirli ol. 
 

Śaçı vaśfında şehiñ kim ķara ruǿyā serimi 
O muǾabbir ede mi ħayr ile taǾbįr ey dil 
 

Şahın saçının özellikleri başımın kara rüyası, ey gönül! 
O rüya tabircisi, hayır ile yorumlar mı? 
 

Dil-i vįrāne-i Ecrį şu ķadar oldu ħarāb 
Anı miǾmar-ı felek etmedi taǾmįr ey dil 
 

Ecrį’nin perişan gönlü, şu kadar harap oldu, ey gönül! 
Onu feleğin tamircisi onarmadı. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Gülsitān-ı ĥikmet içre murġ-ı şeydādır göñül 
NaǾme-i sāz-ı derūnuyla hüveydādır göñül 
 

Gönül, sırların gül bahçesinde deli kuştur; içinin 
inleyen nağmesi ile aşikārdır. 
 

Zįr-i bālā pest-i heşt esrārını izǾān eder 
Suyud-ı mażmūn ile Sįmurġ-ı ǾAnķa’dır göñül 
 

Yüksekliğin alçağı, yedi sesin gizemini anlar, gönül, 
mazmunun ululuğu ile Anka kuşudur. 
 

Nefħa-i rūh’ül-ķuds ǾĮsā-yı Meryem’dir velį 
Mūt u ķalbe menzilinde şimdi iĥyādır göñül 
 

Kutsal ruhun nefesi, Meryem’in İsa’sıdır fakat 
ölmeden önce ölme menzilinde, şimdi gönül dirlmiştir. 
 

KaǾbe-i Ǿulyā gerekmez Ǿāşıķ-ı śādıķlara 
Secde-gāh-ı Ǿārifān beyt-i Mevlā’dır göñül 
 

Sadık olan āşıklara, yüce kabe gerekmez; gönül, 
bilginlerin secde yeri, Mevla’nın evidir. 
 

Ecriyā gül-zār-ı baġ-ı dehre meyyāl olmazım 
Bülbül-i āşufteye Firdevs-i AǾlā’dır göñül  
 

Ey Ecrį! Dünyanın bağının gül bahçesine yönelmem, 
gönül, çılgınca seven bülbüle yüce cennettir. 
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Ĥarfu’l-Mįm 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Maķām-ı Ādem’e źāt-ı bihişt-efzāyı ben verdim 
Tezevvüc kāf u nūn81dur ħilķat-i Ĥavvā’yı ben verdim 
 

İnsanın makamına cennet veren zatı ben verdim, 
evlenme “kün” dür Havva’nın yaratılışını ben 
verdim. 
 

Śıfāt-ı āyet-i sebǾāl-meŝānį eyleyip tekmįl 
Ĥurūf-ı bist [ü] heşt-i Ǿilmi el esmā’i ben verdim 
 
47a 

 

Fatiha suresinin ayetlerinin vasıflarını 
tamamlayarak, yirmi sekiz harfi ve isimlerin 
ilmini ben verdim. 
 

Uluhiyyetde menzil Ķāf-ı istiġnāyı idrāk et 
ĶanāǾat mülküne şāh olmaġa eşyāyı ben verdim 
 

İlahilikte varış yeri (olan) usanmışlık Kaf’ını 
anla; yetinme mülküne şah olmaya, eşyayı ben 
verdim. 
 

Ĥükūm-ı heft-kişver dest-i ķudret andadır lā-şek 
Şerādan Ǿarşa deñli ĥikmet-i Mevlā’yı ben verdim 
 

Şüphesiz, kudretin eli yedi ülkenin hükmünedir, 
Şera’dan arşa kadar Mevla’nın hikmetini ben 
verdim. 
 

                                                
 Kef ve nūn (kün) : “O bir şeyi yaratmak isterse ona yalnız o demesi yeter. Ol “تقول لھو كن فیكون 81
dediği şey hemen oluverir.” Bakara 2/117,  Al-i İmrān 3/47,  EnǾām 6/73,  Nahl 16/43, Meryem 19/35, 
Yasin 36/82, Mümin 40/68 (249) 
 



121 
 

Sücūd et beyt-i maǾmūr-ı melāǿıñ çār-ı rükn üzre 
Ŧavāfıñ eylesiñler kaǾbe-i Ǿulyāyı ben verdim 
 

Dört esas üzerinde çöldeki imar edilmiş eve 
secde et, ziyeret etsinler, yüce kabeyi ben verdim. 
 

Cemāl-i şems-i envār evvel-i āħir tamām Ecrį 
Muĥammed Muśŧafā’ya Leylet’ül-Esrā’yı ben verdim 

Ecrį, parıldayan güneşin yüzü, başlangıç ve 
sonda tamam; Muhammet Mustafa’ya “Sırlı 
Geceyi” ben verdim. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Bu ŧarīķ-i Ĥaķķ śırāŧe’l mustaķīmimdir benim 
Müstaķīm idrāk olan ŧabǾį selįmimdir benim 
 

Bu Hakk yolu, doğru yolumdur, doğru algı olan, 
kusursuz huyumdur. 
 

Sālikiñ deyrįnesi olsam Ǿaceb mi rūz [u] şeb 
Ħāk82-i pā-yı yār-ı cennāte’n-naǾįmamdır benim 
 

Tarikat yolcusunun manastırı olsam gece gündüz, 
şaşılır mı? Sevgilinin ayağının toprağı, bolluklu 
cennetimdir. 
 

Luŧfu var olsun dem-ā-dem eyledi nįm-i nigāh 
Feyż-i baħşā-yı kerem Ǿayn-ı kerįmimdir benim 
 

Korkarak arasıra bir bakış eder, ihsanı var olsun; 
kerem bağışlayan bereketi çokça ikram edenimin 
gözüdür. 
 

Bū-yı ezhār-ı gülistān dār olur śubĥ [u] mesā 
Anları iĥyā eden bād-ı nesįmimdir benim 
 

Sabah akşam, gül bahçesinin çiçeklerinin kokusu, 
onlara can veren rüzgārımdır. 
 

Nāle-sāy-ı bülbülüm Ķāķnūs-ı feryadımla ben 
Biñ bir āġāz eyleyen zār-ı nesįmimdir benim 
 

İnleyen bülbülüm, inlememin Kaknus’u; bin bir 
başlangıç eden, rüzgārımın iniltisidir. 
 

Nice müddet ķurb-ı dergāhımda dur demiş o yār 
Bendesin çün söylemiş eski nedįmimdir benim 
 

O sevgili, ne kadar zaman dergāhımın yakınında dur, 
demiş; kölesi için eski dostumdur, demiş. 
 

Kāǿināt-ı rubǾa meskūn Ǿıŧā-luŧf eyleyen 
Küçe küçe Ecriyā ecren Ǿažįmimdür benim 
 

Oturulan dört kıtaya ihsan eden, ey Ecrį! Köşe köşe, 
sevap olarak yüceliğimdir. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Sāġiriñ ey sāķıyā gevher-feşānımdır benim 
LaǾl-i esrār-ı ĥayāt-ı cāvidānımdır benim 
 

Ey içki sunan güzel! Kadehin cevher saçanımdır, ebedi 
yaşam bağışlayan sırlı dudağımdır. 
 

Ey ķaşıñla kirpigiñ ħūrşįd-i ĥüsnüñ kākülüñ 
Heft ĥaŧŧ-ı āyet-i sebǾāl-meŝānimdir benim 
 

Ey kaşınla kirpiğin, kākülünün güzellik güneşi; yedi 
ayetli fatiha suremdir. 
 

RadǾ śanma ne ķıbāb üzre felekde śubĥa dek 
Nāle-i feryād ile āh-ı fiġānımdır benim 
 

Kubbeler üzerinde gök gürültüsü sanma, felekte, 
sabaha kadar inleme ve çığlıklarımın sesidir. 
 

47b 

 
LaǾl-i nābıñ şekker-i şehd-i nebāt-ı yār için 
Ħande-rįz-i ŧūti-i şįrįn-zebānımdır benim 
 

Sevgilinin saf dudağındaki şerbetin şekeri, tatlı 
ağzımdan gülücük döken papağanımdır. 
 

                                                
82 Metinde “ĥā” ile yazılmıştır. 
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ǾAşķa raħşın sürdü dilber kār-ı zār eyler yine 
Źerm-i şemsį ķılmaġa śāĥib-ķıranımdır benim 
 

Sevgili, aşka atını sürdü, inlemeden kār eder, güneşin 
kesilmesini sağlamaya muvaffak padişahımdır. 
 

Ecriyā dil teşnedir ey sāķıyā imdāda gel 
CürǾa-i laǾlin şarāb-ı erġuvānımdır benim 
 

Ey Ecrį! Gönül susamıştır, ey içki sunan güzel yetiş; 
dudağın, kızıl şarabın içimliğidir. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Bu miħnet-gāh-ı Ǿālemde nice pür-ġam-ı ġam çekdim 
Belā vādilerinde bį-ĥesāb derd-i elem çekdim 
 

Bu sıkıntı āleminde ne kadar kederle dolu 
keder çektim, sıkıntı vadilerinde hesapsız 
üzüntü, sıkıntı çektim. 
 

İki ebrūları cedvel çekip Bihzād Mānį veş 
Taśavvur eyledim ĥaŧŧ-ı sevādıñ ķıl ķalem çekdim 
 

İki kaşı Bihzat ve Mani gibi cetvel çekerek, 
kara çizgilerini resmettim, kıl kalem çektim. 
 

Żiyāfet menzilin śaġārveş śaġara ķıldım Ǿaşķ 
Śimāt-ı dilber-i raǾnāya ben nāy-ı naġım çekdim 
 

Ziyafet menzilinde kadeh gibi kadehe āşk 
kıldım, hoş sevgilinin benlerine ney nağmesi 
çektim. 
 

Ŝenā-ħān oldı meǿkülāt-ı ĥüsn-i ehl-i dil ammā 
Bu niǾmet ile serveş ceyşine ŧāķ-ı maǿ nem çekdim 
 

Gönül ehlinin güzelliğinin besini, duacılık oldu 
ama bu nimet ile baş gibi ordusuna matem 
sarayı çektim. 
 

Reyāħ-ı zülf-i pür-çįn-i nigārıñ Ǿaśr-ı kūyunda  
Meşām-ı cām-ı Ǿanber-rįz şeb-boy-ı şemem çekdim 
 

Mekānının bekçisi sevgilinin kıvrım dolu 
zülüflerinin kuyusunda, anber döken kadehin 
oluğundan hoş kokulu şebboy çektim. 
 

Düşüp dām-ı belā-yı Ǿaşķa ey dil günc-i fürķatde 
Cemāl-i iştiyāķ-ı yār ile śad sāl sıķım çekdim 
 

Ey gönül! Ayrılık köşesinde, aşk sıkıntısının 
tuzağına düşerek; sevgilinin aydınlık yüzü ile 
yüz yıl sıkıntı çektim. 
 

Benim ol mest-i ser-gerdāna zāhid dest-i sāķiden 
Şarāb-ı laǾl-i yāri kāse kāse dem-be-dem çekdim 
 

Zahit, içki sunan güzelden başı dönerek 
kendinden geçmiş benim; sevgilinin dudağının 
şarabını kāse kāse, nefes nefes çektim. 
 

Bu ġam-gāh-ı fenāda ĥasret-i dil-dār iken Ecrį 
Erişdi nāz ile aġūşa ol al-i himem çekdim 
 

Bu geçici keder evinde, Ecrį, sevgiliye hasret 
iken; naz ile kucağa geldi, o yüce yardım 
çektim. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Mest-i mey-ħōrum müdāmā merdüm-i meydān benim 
Mālik-i mülk-i muŧallaǾ matlaǾ-ı mįrān benim 
 

Daima içki içerek kendinden geçen, meydanın 
halkı benim, yaldızlanmış mülkün sahibi beylerin 
doğuşu benim. 
 

MenbaǾ-ı mihr-i mužžam maĥrem-i maħfį meǾān 
Maħzen-i merdüm mükemmel mınķab-ı medǾān 
benim 
 

Büyük güneşin kaynağı, gizli mekānların saklısı; 
olgunlaşmış halkların sığınağı, iddiaları kesen 
benim. 
 

Manŧıķ-ı maǾnā maǾārif maǾrifet memlū biziz 
Muśĥaf-ı maǾnā muǾallįm medres-i molyān benim 

Bilginin anlamındaki mantık, bilgi dolu olan 
biziz; öğretmenlerin anlam kitabı, okulun hocası 
benim. 
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48a 

 
Meryem-i muǾciz mesįĥā mürde müĥeyyā müdām 
Muśŧafa mehd-i Muĥammed Mürteżā mįzān benim 
 
 
 

Daima ölü dirilten, Meryem’in mucizesi Mesih; 
Muhammed’in hidayetçisi Mustafa, düzenleyen 
Mürteza benim. 
 

Mefħar-i mest-i meşāhid mi müheyyā Ecriyā 
MecmaǾ-ı maĥmūd-ı meşreb müddeǾi meydān benim 
 

Ey Ecri! Şahadet eden kendinden geçenlerin 
övgüsü hazır, şükredenlerin toplayıcısı meydana 
iddiacı olan benim. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Eyledi śubĥ-ı baħtım ŧalǾat-ı envār-ı nev-rūzum 
Felek çāk eyledi elbįse-i ķahr-ı siyāh-rūzum 
 

Yeni günümün parıldayan yüzü, bahtımın sabahı 
oldu, siyah günümün kahırlı elbisesini, felek yırttı. 
 

Żiyā-baħşā tecellį eyledi ol ĥüsn-i müsteŝnā 
ŦulūǾ etdi hezārān ķalb-i nā-hemvāra nev-rūzum 
 

O eşsiz güzellik, aydınlık saçmaya tecelli etti; yeni 
günüm, binlerce zamansız kalbe doğdu. 
 

Elif gibi sehį ķāmet ki tenhā bir kenār olmuş 
Havā-yı Ǿaşķla reftār eder serv-i ser-efzūnum 
 

Elif gibi düzgün boy ki boş bir kenar olmuş; baş 
çeken servim, aşk hevesi ile yürür. 
 

TaǾaķķul eyledikçe mekteb-i Ǿirfānda Fārįsim 
O şāhıñ kaǾbe-i kūyunda yüz sürmekde pįrūzum 
 

Akıllandıkça bilgi mektebinde Farsçam, o şahın 
mekānın kabesinde yüz sürmekte uğurum (dur). 
 

Bugün mihr-i muĥabbet ķıl göñül fikrāneme ferdā 
Şeb-i hicrānı refǾ eyler şemāǾ-ı nūr-ı emrūzum 
 

Gönül! Bugün, fikirlerime şefkat ve sevgi eyle; 
yarın bugünümün nurunun aydınlığı, ayrılık 
gecesini hükümsüz bırakır. 
 

Ķamer seyrine mažhar düş velāyet menbaǾ-ı Ecrį 
Açılmaz rūz-ı ħaşr olduķda maħf-i sırr-ı meknūzum 
 

Ecrį’nin velilik kaynağı (olan) ay izlemesine ulaş; 
dirilme günü oldukça gizli sırların saklılığı 
açılmaz. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Şehā gįsū-yı pür-çįniñ gibi ĥāŧır-perįşānım 
Şikāf-ı sįneyim hecriñle ben çāk-ı girįbānım 
 
 

Ey şah! Kıvrımlarla dolu saçların gibi gönlü 
dağınığım; göğsü yırtığım, ayrılığınla ben yakamı 
yırtmışım. 
 

Ben ol pervāne-i Ǿaşķım cemāliñ şemǾine ey yār 
Yanar şeb-tā-seĥer dil ĥānesinde83 nār-ı sūzānım 
 
 

Ey sevgili! Ben, yüzünün mumuna o aşk 
pervanesiyim; geceden sabaha, gönül evinde yanan 
yakıcı ateşim. 
 

Ĥayāt-ı cāvidān ižhār olur laǾliñ şarābında 
Meğer dārū-yı ĥikmetdir anıñçün mest-i ħayrānım 
 

Ebedi hayat, şarabı dudağında ortaya çıkar; sanki 
hikmet ilacıdır, şaşkınlığımdan kendimden geçmişim. 
 

Benim ol bülbül-i elĥāne āşüfte seĥerlerde 
Erişür ne ķıbāb üzre firāķ-ı āh-ı efġānım 
 

Sabah vakitlerinde o şakıyan bülbülü çılgınca seven 
benim, ayrılık acısı inlemelerim, kubbeler üzerine 
erişir. 

                                                
83 Metinde “ĥānesde” yazılmıştır 
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Ser-i zülf-i dilārādan perįşān olma ey Ecrį 
Nigāh-ı luŧf eder gāhi benim devletli sulŧānım 
 

Ey Ecrį! Sevgilinin zülfünün başında dağılma, bazen 
benim saadetli sultanım ihsanla bakar. 
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48b 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Dil-nevāzım serv-i reftārıñ temāşā eyledim 
Ol ħırām-ı nāzıñı nāħl-ı dilārā eyledim 
 

Gönül okşayanım, yürüyen servini izledim; o edalı 
salınışını, sevgili eyledim. 
 

Vech-i pākiñ ġonce-i Firdevs-i raǾnādır bugün 
Anıñ için nefħa-i dil murġ-ı şeydā eyledim 
 

Bugün, temiz yüzün cennetin hoş goncasıdır; onun 
için gönül nefesini, deli kuş eyledim. 
 

Kūh-ı ġamda Ķays-ı nālan olduġum Ǿayb eylemek 
Ber-miyān-ı yāsemin hemtā-i Leylā eyledim 
 

Keder dağında, inleyen Kays olduğumu ayıplamak; 
yaseminin belini Leyla’ya denk tuttum. 
 

Öyle bir cūş eyledi bāb-ı fiġānım Ǿālemi 
Eşk-i gül-gūnumla dehri ġarķ-ı deryā eyledim 
 

İnlememin kapısı, āemi öyle bir kaynattık ki gül 
renkli gözyaşım ile dünyayı denizlere boğdum. 
 

Seyf-i nažm-ı źü’lfikār-ı Ǿārifāndır Ecriyā 
Ĥaydar-ı kerrār-ı Ǿaşķım kim hüveydā eyledim 
 

Ey Ecrį! Bilginlerin zülfikarı, şiir kılıcıdır; aşkın 
Haydar-ı Kerrar’ıyım, çünkü āşikār oldum. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Baña yar olmayan meh-pāreyi meh-pāreden śaymam 
Aña Ǿāşıķ çeken āvāreyi āvāreden śaymam 
 

Bana sevgili olmayan ay parçasını, ay parçasından 
saymam; ona āşk çeken başıboşu, başıboştan 
saymam. 
 

Benim ol rū-yı zerdimle sirişkim var iken vāǾiž 
Seniñ ol kimyā-yı fenniñi bir bāreden śaymam 
 

Vaiz, benim o sarı yüzüm ile gözyaşım varken; 
senin o feninin kimyasını bir paradan saymam. 
 

Ķalem tek çāk-ı çāk olsa diliñ ey Ǿāşıķ-ı dil-sūz 
Seni hecrinde dil-dārıñ ki baġrı ķareden śaymam 
 

Ey gönlü yanan āşık! Gönlün, kalem gibi yırtılsa; 
seni, sevgilinin ayrılığındaki bağrı karadan 
saymam. 
 

Sehį iķlįm-i ĥüsnüñ ġamzesi var iken ey śūfį 
Seniñ şemşįriniñ biñ yāresin bir yāreden śaymam 
 

Ey sofi! Güzellik ikliminin düzgününün yan bakışı 
varken; senin kılıcının bin yarasını bir yāradan 
saymam. 

Reh-i Ǿaşķında cānānıñ nice bį-çāre vardırlar 
Yolunda olmayan bį-çāreyi bį-çāreden śaymam 
 

Sevgilinin aşk yolunda, ne kadar çaresiz vardır, 
yolunda olmayan çaresizi, çaresizden saymam. 
 

Benim kim şuǾle-i āh-ı fiġānım şevķ-i encümdür 
Seni ey çarħ-ı gerdūn şuǾle-i seyyāreden śaymam 
 

Benim inlemelerimin ışığı, yıldızların ateşidir; ey 
alçak felek! Seni yıldızların ışığından saymam. 
 

Ne deñli ġam-küsār olsañ cihānda Ecrį-i dil-ħūn 
Ser-i kūyında o yāriñ seni ġam-ħāreden śaymam 
 

Gönlü kan Ecrį! Dünyada ne kadar gam yiyen 
olsan; o sevgilinin mekānının başında, seni gam 
yiyenden saymam. 
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FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 
(FāǾilātün)       (FaǾlūn) 

 
Erişir kūy-ı dilārāda güle efġānım 
Zār-ı feryādımı gūş eylemedi sulŧānım 
 

Sevgilinin mekānında güle inlemem erişir, inlememin 
iniltisini sultanım duymadı. 
 

Şeb-i hicrān-ı melāmet ile memlū olalı 
Ĥamd-ı minnet ki dilā şād-ı dil-i ħandānım 

Kınanmışılığın ayrılık gecesi ile dolduğumuzdan, ey 
gönül! Minnet ve şükürler ki gönlüm mutlu ve 
gülmekte. 
 

Olalı ĥubb-ı Ħüdā mažhar-ı esrār-ı ezel 
MenbaǾ-ı nūr-ı muĥabbet ile dil-rįzānım 
 

Ezelin sırlarına ulaşma Allah dostluğu olalı, sevginin 
nur kaynağı ile dökülen gönülüm. 
 

49a 

 
Śuret-i naķş-ı rūħuñ seyr eden olmuş münkir 
Ne Ǿaceb seyr-i temāşā ola ser-gerdānım 
 

Yanağının işlemesinin yansımasını izleyen inkārcı 
olmuş, nasıl izleyeyim, başım dönmekte. 
 

Ser-i kūyında fiġānım işidip ey Ecrį 
Genc-i vuślata sezā eyleye mi cānānım 
 

Ey Ecrį! Mekānının başında inlememi işiterek, sevgilim 
kavuşma hazinesini uygun görür mü? 
 

 
212 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Feyż-i eşyāda olan źāt-ı benāmımdır benim 
Bu śıfāt-ı kenz-i lāyefnā84 kirāmımdır benim 
 

Eşyanın bereketinde olan, benim şöhretli 
kişiliğimdir, bu tükenmez hazinenin yüzü, 
cömertliğimdir. 
 

Ħūri-i Mevǿā ise zāhid ĥelāl olsun saña 
Duħter-i pįr-i muġānıñ kim ĥarāmımdır benim 
 

Mevǿā’nın Huri’si ise kaba sofu, sana helal olsun; 
Meyhānecinin kızı benim haramımdır. 
 

Ħiźmeti tām eyleye ķuds-ı melāǿıñ leşkeri 
Rūz [u] şeb emrimde yeksāndır ġulāmımdır benim 
 

Kınanmışların kutsal askeri, hizmeti tam etsin; 
gece gündüz, emrimde hazır kölemdir. 
 

Ĥażret-i Ħallāf-ı eşyāyı benim çün ħalķ eder 
Sırr-ı źāt-ı Musŧafā Ǿilm-i iǾlāmımdır benim 
 

Eşyanın yeminli yücesini benim için toplar; 
Mustafa’nın kişiliğinin sırrı, āşikār bilgimdir. 
 

Ecriyā ecren Ǿažįmimdir cihānıñ neşǿesi 
Yerde gökde kām alur nevǾ-i bekāmımdır benim 
 

Ey Ecrį! Dünyanın neşesi kırık arzumdur, yerde 
gökte sevinir, benim isteğine kavuşmuş türümdür. 
 

                                                
 Kanaat tükenmez“ : (El-ķanāǾatü mālen lā yenfedü ve kenzün lā yefnā)القناعھ مال الینفد و كنز ال یفنا 84
bir hazinedir.” (36-212) 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Nižām-ı nažm-ı dil-i sūzumla Ǿirfān içre 
maǾlūmum 
Ġulām-ı Ĥażret-i Dārā uluhiyyetde maǾlumum 
 

Yanan gönlümün şiirinin düzeni ile bilginler içinde 
bilinirim; yüce Dārā’nın kölesi, İlāhįlikte bilinirim. 
 

Verā-i perde-i Ǿibret-nümādır sırr-ı bį-hemtā 
Görünür naķş-ı śūretle śıfāt-ı laǾb-ı manżūmum85 
 
 

Dostsuzluğun sırrı, ibret gösteren perdenin 
yırtılmasıdır, yansımanın işlemesi ile şiirimin 
ağızdan dökülen şekli görünür. 
 

Maķālāt-ı tefehhüm Ǿarśa-i Ǿālemde ber-idrāk 
Nažar-gāh-ı sehį kevneyn ile ifşā-yı mefhūmum 
 

Kavramlarımın ortaya çıkması ile iki cihanın 
doğruca bakılan yeri, ālemin arsasında 
kavramanın bahisleri, algıüstüdür. 
 

Ħarāb-ābād olur ķalb-i ħazįnim gerçi fürķatle 
Beni ol gūşe-i miħnetde śanma ħüzn ile yevmim 
 

Ayrılık ile hüzünlü kalbim, gerçi harap olur ama 
beni o sıkıntı köşesinde, günüm kederli sanma. 
 

Biz ol Ecrį nižām-ı menbaǾ-ı esrār-ı ber-ĥikmet 
Ķılup ol mažhar-ı Ǿaşķa şehenşāh ile maĥkūmum 
 

Hikmetli sırları olan Ecrį olarak, aşka ulaşmaya 
şahların şahı ile tutukluyum. 
 

 
214 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Bāġ-ı göñlümde açıldı verd-i istiġnā benim 
Nāleler ķılsam Ǿaceb mi bülbül-i şeydā benim 
 

Gönül bahçemde umursamazlık gülü açıldı, deli bülbül 
benim, inlesem şaşılır mı? 
 

İki ķandįl-i felek nūr-ı żiyā-baħşā biri 
ŦalǾat-ı rūyumdadır ħūrşįd-i müsteŝnā benim 
 

Feleğin iki yıldızı, aydınlık saçan nur biri yüzümdedir, 
eşsiz güneş benim. 
 

Küfr-i zülf-i dil-beriñ şerĥinde kim tavśįl olan 
Ŧarfet’ül-Ǿayn86-ı rumūz-ı leyle-i esrā benim 
 

Sevgilinin zülfünün karasının ayrımına ulaşan, sırlı 
gecenin işaretlerinden göz açıp kapama anı benim. 
 

49b 

 
Ādem-i źātım tevaķķufdur śıfātım śūretā 
Genc-i maħfįden śorarsañ nüsħa-i kübrā benim 
 

Ey suret! Kişiliğimin insanlığı yüzümde durur, gizli 
hazineden sorarasan kāinat benim. 
 

Nažm-ı dil-sūzumda bir dürr-i güher cūş eylesem 
ĶuǾr-ı nā-peydā temevvüc eyleyen deryā benim 
 

Yanan gönlümün şiirinde bir cevher inci olarak 
kaynasam, görünmeyen çukurlarda dalgalanan deniz 
benim. 
 

Gāhi Dāvūd-ı Süleymān ĥükm-i ħātem bundadır Bazen Davut ve Süleymanın mührünün hükmü 

                                                
85 Kelime “ž” ile yazılmalıdır. 
 .Göz açıp kapayıncaya kadar” İsra Suresi“طرفھ العین 86
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Leşker-i FirǾavn bārān-ı yed-i beyżā benim 
 

bundadır; Firavun’un askeri beyaz elin yağmuru 
benim. 
 

Meryem’e nefħ eyleyen ol ķudsiyān-ı lā-yemūt87 
Rūĥ88-ı źāt-ı Musŧafā yā ĥażret-i ǾĮsā benim 
 

Meryem’e üfleyen o ölümsüz nefes benim; Mustafanın 
kişikiğinin ruhu, Hz. İsa benim. 
 

Ġonce-i göñlüm ħazān oldu şitā-yı Ǿaşķ ile 
Zülf-i dil-berden bu peyvestle dolu sevdā benim 
 

Aşk kışı ile gönlümün goncası soldu, sevgilinin 
zülfünden bu kavuşma ile dolu sevda (karalık) benim. 
 

Ecriyā küstāħ-ı dilden eyledikçe āh vāh 
ǾĀleme rüsvāy benim maǾnįde bį-pervā benim 
 

Ey Ecrį! Küstah gönülden ah vah ettikçe; anlamda 
korkusuz, āleme rezil benim. 
 

 
215 
 

MefāǾįlün MefāǾįlün FeǾūlün 
 

Şerār-ı āteş-i dįdār-ı Ǿaşķım 
Yanar pervāneveş per-nār-ı Ǿaşķım 
 

Aşk yüzünün ateşinin kıvılcımıyım, pervane gibi aşk 
ateşinde kanadım yanar. 
 

Füŧūĥ-ı Ĥayber-i Śāĥib-i Tebriźi’m 
Mažhar-ı Ĥaydar-ı Kerrār-ı Ǿaşķım 
 

Hayber’in açıcısı, Tebrįz’in sahibiyim; Aşkın Haydar-ı 
Kerrar’a ulaşanıyım. 
 

Benim ol mest-i medħūş-ı mey-āşām 
Meğer ol sāķi-i ebrār-ı Ǿaşķım 
 

O içki içerek korkuyla kendinden geçen benim, sanki 
aşkın doğruluklu içki sunan güzeliyim. 
 

Edersem tekye-i vaĥdetde seyrān 
Ulūhiyetle ber-esrār-ı Ǿaşķım 
 

Birlik tekkesinde gezersem, İlāhįlikte aşkın 
gizlilikleriyim. 
 

Semenderveş demimden sūz-ı Ǿālem 
Yanar demde āteşbār-ı Ǿaşķım 
 

Semender gibi nefesimden ālemin ateşi yanar, aşkın 
ateş yağmuruyum. 
 

Cemāl-i yāri Ecrį gördüğümçün 
Temevvüc eyledi tekrār-ı Ǿaşķım 
 

Ecrį, sevgilinin yüzünü gördüğüm için, aşkım tekrar 
ederek dalgalandı. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Śaçıñ Ǿanber şemįminden ĥayāt-ı cāvidān aldım 
Şehā pür-çįn-i zülfüñden nihan bir rişte cān aldım 
 

Saçının anber kokusundan ebedi hayatı aldım, ey 
şah! Kıvrım dolu zülfünden gizli bir tel aldım. 
 

Şarāb-ı laǾl-i nāb nūş  edip mest olduġum şimdi 
Teǿehhül ķaśdın etdim duħter-i pįr-i muġān aldım 
 

Saf yakut şarabından içerek kendimden geçtiğim 
şimdi, evlenmeye niyetlendim, Meyhānecinin kızını 
aldım. 
 

Dilim pervāz eder Simurġ-ı ǾAnķāveş mekān 
bulmaz 
Göñül derler anuñçün bir sarāy-ı gülistān aldım 

Gönlüm, uçmak ister, Anka kuşu gibi yer bulamaz; 
onun için gönül derler, bir gül bahçesi sarayı 
aldım. 
 

50a 

                                                
87 (Ve tevekkel Ǿalā el-ĥayye’l źį lā-yemūt) : “Ölmeyene tevekkül et ve O’nu överek tesbih et.” Furkan, 
25/58  

) و توكل علي الحي الذي ال یموت(                                           
88 Metinde “ħı” ile yazılmıştır. 
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ŞuǾā-i vech-i źātından89 cihānı nūra ġarķ eyler 
Bulunmaz miśli ŧıfl fį-sevād-ı nev-civān aldım 
 

Kişiliğinin yüzünün ışığından, dünyayı nura boğar; 
benzeri bulunmaz taze, esmer bir çocuk aldım. 
 

Kemend-i kākül-i zencįrine beste-dilim Ecrį 
Anıñ gįsū-i müşkininde ħūş-bū-yı nişān aldım 
 

Ecrį, kākülünün zincirli bağına gönlü bağlıyım; 
onun misk kokan saçlarından hoş koku işareti 
aldım. 
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FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 
(FāǾilātün)       (FaǾlūn) 

 
Ġam-ı hecriñle şehā źāǿil-i idrāk oldum 
Günc-i fürķatde mededĥā ĥaŧr-ı ġam-nāk oldum 
 

Ey şah! Ayrılığının kederi ile aklımı yitirdim, ayrılık 
köşesinde imdad! Kederli gönül oldum. 

Ġamze-i nįm-i nigāhıñla dem-ā-dem şāhım 
Vādi-i hicre düşüp sįne-i śad-çāk oldum 
 

Şahım! Yarım yan bakışın ile her zaman ayrılık 
vadisinde düşerek, gönlü yüz parça oldum. 
 

Rehiñi geşt-i güzār etmeğe şāh-ı güzįn 
Esb-i miĥnetde süvār vācib-i fitrāk oldum 
 

Eşsiz şah! Yolunu dolaşmaya sıkıntı atında koşan 
gerekli tasma oldum. 
 

Bildim ey maķśūd-ı Ǿuşşāķ olan Ǿālemde hemān 
Saña Ǿāşıķlıġım ižhār edeli ħāk oldum 

Ey āşıkların amacı olanı ālemde hemen bildim, sana 
āşıklığımı açalı toprak oldum. 

 
Ecriyā şāhid-i maķśūd-ı ķader dünyāda 
Taĥmil90-i cevr [ü] cefā çekmede çālāk oldum 

 
Ey Ecrį! Kaderin amcının tanıkları dünyada eziyet ve 
sıkıntıya katlanmada akıllandım. 
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MefǾūlü MefāǾįlün MefǾūlü MefāǾįlün 

 
Her dem edegör ħiźmet ħiźmet edegör her dem 
Maĥrem olasın yāre yāre olasın maĥrem 
 

Her zaman et hizmet, hizmet et her zaman; gizli ol 
sevgiliye, sevgiliye gizli ol. 
 

Devlet bu durur cānā cānā bu durur devlet 
Ĥādim olagör şāha şāha olagör ĥādim 
 

Saadet budur ey can! Ey can! Budur saadet; hizmetçi 
ol şaha, şaha ol hizmetçi. 
 

Fikriñle no’la dāǿim dāǿim no’la fikriñle 
Mātem ede Ǿāşıķlar Ǿāşıķlar ede mātem 
 

Düşüncen ile ne olur her zaman, her zaman ne olur 
düşüncen ile yas etsin āşıklar, āşıklar etsin yaş. 
 

Ermek dile sen yāre yāre dile sen ermek 
Bį-ġam edegör yāre yāre edegör bį-ġam 
 

Ermek iste sen sevgiliye, sevgiliye iste sen ermek; 
kedersiz ol sevgiliye, sevgiliye kedersiz ol. 
 

Ecrį olagör śādıķ śādıķ olagör Ecrį 
Ādem olasın sen de sen de olasın ādem 

Ecrį, sadık ol, sadık ol Ecrį; insan olasın sen de, sen de 
olasın insan. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

                                                
89 Metinde “ز” ile yazılmıştır. 
90 Metinde “tahammül”  olarak geçen bu ifade, vezin gereği“i” si kısa olarak “tahmil” okundu. 
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Heft-dūzaħ nev-bahār-ı gülsitānımdır benim 
Nār-ı Ǿālem şuǾle-i sūz-ı nihānımdır benim 
 

Yedi cehennem, gül bahçesimin yenibaharıdır, ālemin 
ateşi gizili ateşimin ışığıdır. 
 

Rū-yı çarħ üzre süvār-ı ebrū śanman nā-gehān 
Küfr-i zülf-i dil-rubā derd-i fiġānımdır benim 
 
 

Feleğin yüzü üzerinde kaşlarının askeri sanmayın, 
ansızın, sevgilinin zülfünün küfrü, dert ile inlememdir. 
 

Bülbül-i şūrįdeyim bāġ-ı muĥabbet içre kim 
Sünbül-i ħūş-bū-yı dil-ber āşiyānımdır benim 
 

Sevgi bahçesi içinde dağılmış bülbülüm, sevgilinin hoş 
kokulu sünbülü yuvamdır. 
 

50b 

 
Göñlümü bend-i belā ķaddüñ giriftār eylesin 
Kim rehinde kākül-i Ǿanber-feşānımdır benim 
 

Gönlümü, sıkıntı bağına boyun bağlasın; çünkü 
yolunda anber saçan kākülümdür. 
 

Nār-ı Nemrūd’a taĥammül eyler iseñ Ecriyā 
Ger Ĥalįlāsā bu āteş būsitānımdır benim 
 

Ey Ecrį! Nemrud’un ateşine eğer Halil gibi katlanırsan 
bu ateş gül bahçemdir. 
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FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 

                              (FāǾilātün)               (FaǾlūn) 
 

Ĥüsn-i tedbįr ile dil gibi firāvān olalım 
ǾAşķa terfiǾ edelim vāśıl-ı cānān olalım 
 

Güzel önlem ile gönül gibi akalım, aşka yükselelim, 
sevgiliye kavuşalım. 
 

Gidelim sürǾat ile ħāne-i cānāne ķadar 
Varalım bir gece dil-dāreye mihmān olalım 
 

Hızlıca sevgilinin evine kadar gidelim, bir gece gidip 
sevgiliye misafir olalım. 
 

Erelim kaǾbe-i ĥüsnüñde ŧavāf  eyleyim 
Yapışıp ħalķa-i maķśūduna ķurbān olalım 
 

Ulaşıp güzelliğinin evini ziyaret edelim, maksadın 
döngüsüne yapışarak kurban olalım. 
 

Gerçi bir ķaŧre diliz baĥr-ı muĥįŧ bizdendir 
Lücce-i mihr-i muĥabbet ile Ǿummān olalım 
 

Gerçi bir parça gönülüz, denizin çevresi bizdendir; 
sevginin sefkatin dalgası ile deniz olalım. 
 

Kenz-i maħfįyi bulur Ǿārif-i bi’llāh vāǾiž 
Terk-i taķlįd edegör gel beri Ǿirfān olalım 

Vaiz, vallahi bilgin gizli hazineyi bulur; taklidi bırak 
gel bu yana bilgilenelim. 

 
Bülbülüñ nālesi pāyāne erişdi şimdi 
Bāġ-ı dilde açılıp gül gibi ħandān olalım 
 

 
Bülbülün inlemesi şimdi sonsuzlaştı, gönül bağında 
açılarak gül gibi gülelim. 
 

Biz de Ǿāşıķ olalım ĥüsnüne yāriñ Ecrį 
Şāhdır luŧf eder ol vācib-i iĥsān olalım 
 

Ecrį, biz de sevgilinin güzelliğine aşık olalım; o gerekli 
ihsana kavuşalım, şahtır verir. 
 

 
221 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Fikr-i zülf-i yār ile memlū ayā sevda mıyım 
Hüsn-i tedbįr ile ħūrşįd-i cihānārā mıyım 
 

Sevgilinin zülfünün düşüncesi ile dolu, acaba sevda 
mıyım, güzel sakınma ile cihanı süsleyen güneş miyim? 
 

Bir gül açılmış ki bū-yı göñlüme ķıldı eser 
Anıñ için bilmezim ki bülbül-i şeydā mıyım 

Bir gül açılmış ki gönlümün kokusuna etki etti, onun 
için bilmem ki deli bülbül müyüm? 
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Mürdeler Meryem’den aldı rūĥ-ı ķudsį bir nefes 
MuǾcizāt-ı Muśŧafā yā ĥażret-i ǾĮsā mıyım 
 

Ölüler, Meryem’den kutsal ruhun bir nefesini aldı; 
Mustafa’nın mucizeleri yoksa yüce İsa’mıyım? 
 

Noķŧa-i źāt-ı muĥāķķaķ ism-i lāyefnāmdır 
Feyż-i ižhār-ı muĥabbet Ǿālem-i eşya mıyım91 
 

Kesin kişinin işareti, yok edilemez ismimdir; sevginin 
ortaya çıkmasının bereketi, eşya ālemi miyim? 
 

Bir zamān dünyā vü māfihāda cevlān eyledim 
Şimdi dünyā bizde peydā bilmezim dünya mıyım 
 

Bir zaman dünya ve ahirette dolaştım, şimdi dünya 
bizde ortada bilmem dünya mıyım? 
 

Ādem idim secde-gāh-ı beyt-i maǾmūr-ı melek 
Her kişi eyler ŧavāfım kaǾbe-i Ǿulyā mıyım 
 

Ādem idim meleklerin onardığı evin secde edilen yeri, 
her kişi ziyaret eder yüce kabe miyim? 
 

51a 

 
Ķahr-ı zülf-i āyet-i sebǾāl-meŝānį Ecriyā 
Kākül-i Leylā gibi ve’l-Leylet-i esrā mıyım 
 

Ey Ecrį! Zülfünün şiddeti Fatiha ayetleri, Leyla’nın 
kākülü gibi “gizemli geceye selam olsun ki” miyim? 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Eşiği ŧaşı ol yāriñ be śūfį cā imiş bildim 
Viśāl-i ķaśr-ı cānān cennet-i aǾlā imiş bildim 
 

O sevgilinin eşiğinin dışı be sofu mekān imiş bildim; 
sevgilinin sarayına kavuşma yüce cennet imiş bildim. 
 

Serįr-i salŧanat köhne cihānārāda ey vāǾiž 
Ħayāl-i ħāb-ı ġaflet gibi bir ruǿyā imiş bildim 
 

Ey vaiz! Eski cihanın süsünde saltanat tahtı, gaflet 
uykusunun hayali gibi bir rüya imiş bildim. 
 

Şemįm-i kākül-i dil-dāre bend olmaķ ne žann śūfį 
O biziz baĥr-ı Ǿuşşāķ Ǿanber-i sārā imiş bildim 

Sevgilinin kākülünün kokusuna bağlanmak ne düşünce 
sofi, o biziz, āşıkların denizi anber saçanmış bildim. 

 
 
O şūħ-ı çeşm-i tįr-endāz dil-i Ǿuşşāķa ķaśd eyler 
Ne ġam ol ķahramān-ı Ħüsrev-i Dārā imiş bildim 
 

 
 
O ok çeken güzel gözleri, āşıkların gönlüne niyet eder; 
ne keder, o kahraman Hüsrev-i Dārā imiş bildim. 
 

Olanlar pāymāl rāh-ı Ǿaşķında o dil-dārıñ 
Ki o dil-rįş bu Ecrį gibi ednā imiş bildim 
 

O sevgilinin aşk yolunda telef olanlar ki o dertli bu 
Ecrį gibi aşağı imiş bildim. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Çekdiğim derd-i belālar hep benim eksikliğim 
Başıma bu mācerālar hep benim eksikliğim 
 

Çektiğim sıkıntı dertleri, başımda bu hikāyeler hep 
benim eksikliğim. 
 

Çarħ-ı gerdūndan değil ħüzniyyetim Ǿālemde āh 
Ey felek bu iftirālar hep benim eksikliğim 
 

Kederliliğim, feleğin çarkından değil, ey felek! Bu 
iftiralar hep benim eksikliğim. 
 

Yoġ iken derd-i enįsim ŧutdular dāmānımı 
Ol raķīb-i nā-sezālar hep benim eksikliğim 

Dert ortağım yokken eteğimi tuttular, o yakışıksız 
rakip, hep benim eksikliğim. 
 

Kerbelā-yı Ǿaşķım ey dil kime şekvā eyleyim Ey gönül! Aşk Kerbalası’yım, kime şikāyet edeyim; 
büyük matem ve yaslar hep benim eksikliğim. 

                                                
91 Eşyā mıyım kelimesi metinde eşyā menim olarak geçmiştir. 
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Mātem-i yas-ı fezālar hep benim eksikliğim  
Bu güzeller şāhınıñ sevdāsıdır ey Ecriyā 
Bunca yıl ceng-i ġazālar hep benim eksikliğim 
 

Ey Ecrį! Bu güzeller şahının sevdasıdır, bunca gaza 
savaşları hep benim eksikliğim. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Ķahr-ı zülf-i yār ile ĥāl-i diğer gün olmuşam 
Kim sevād-ı Ǿaşķ ile ġam-nāk-ı efzūn olmuşam 
 

Sevgilinin zülfünün kahrı ile yarının hāli olmuşum, 
çünkü aşkın karalığı ile çokça kedere bulanmışım. 
 

Gerçi Leylā Ǿarż eder dil nisbet-i Mevlā için 
Kūh-ı  ġam serdārıyım śanmañ ki Mecnūn olmuşam 
 

Gerçi Leyla, gönül Allaha bağlılığı belirtir; keder 
dağının başkumandanıyım Mecnun olmuşum 
sanmayın. 
 

Ķaśr-ı cānāne varınca zār-ı giryān aġlarım 
Ĥālimi Ǿarż eylemekde dįde-pür-ħūn olmuşam 
 

Sevgilinin sarayına varınca gözyaşı ile inleyerek 
ağlarım; durumumu açıklamada kan dolu göz 
olmuşum. 
 

51b 

 
Ķaŧre-i rind-i süħen emvāc-ı Ǿaşķım ey göñül 
Kim zemįn üzre revān olmaķda Ceyhūn olmuşam 
 

Söz söylemesyi bilen kalenderlerin damlası, aşk 
dalgalarıyım, ey gönül! Çünkü yer üstünde akmada 
Ceyhun olmuşum. 
 

Ecriyā ħāyretde ķaldım ķahr-ı zülf-i yār ile 
Şimdi eşǾār söylemekde bikr-i mażmūn olmuşam 
 
 

Ey Ecrį! Sevgilinin zülfünün kahrı ile şaşırdım, 
şimdi şiirler söylemede söylenmemiş mazmun 
olmuşum. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Kākül-i ħūş-bū-yı dilberden gelir Ǿanber-şemįm 
Kim doķunsa śubĥ-ı bāmdan zülfüne peyk-i nesįm 
 

Sabah vakti postacı rüzgār, teline dokunsa; anber 
kokusu, sevgilinin hoş kokan kāküllerinden gelir. 
 

Ŧurre-i gįsū-yı şām üstünde vech altındadır 
Gūyiyā maķśūd olan Ǿuşşāķ-ı cennāte’n-naǾįm 
 

Siyah saçlarının büklümleri üstte, yüz altındadır; 
sanki āşıkların amaçladığı bollukların cenneti. 
 

Cevher-i mażmūnu kim deryā-yı ĥikmetden çıķar 
Maķbūl-ı genc-i ġıdā olmaz mı ol zürriyyetim 
 

O soyum,  gıda hazinesinde makbul olmaz mı? Gizli 
cevher, hikmet deryasından çıkar. 
 

ǾĀşıķ-ı şūridelik dil-dāre bir eğlencedir 
Pādişāh-ı Ǿālemiñ żuĥā güneh Cebel nedįm 
 

Perişan āşıklık, sevgiliye bir eğlencedir; ālemin 
padişahı sabah vakti günah, Cebel dost. 
 

Ecriyā zincir-i zülf-i dilrubāda bendedir 
Ķurtar anı ķahrdan luŧf-ı kerem ķıl yā raĥįm 
 

Ey Ecrį! Sevgilinin zülfünün zincirinde bağlıdır, ey 
merhamet eden! Onu bağışla, kahırdan kurtar. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
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Göñül miǾmārına bir ķaśr-ı ālişāne yapdırsam 
Ħarāb-ābād-ı dilde ħāne-i cānāne yapdırsam 
 

Gönül onaranına bir yüce saray yaptırsam, gönül 
haraplığını, sevgilinin evine yaptırsam. 
 

Dil-i vįrānemi meknūs ķılsam kaǾbeveş ey dil 
Binā-yı üstüvārıñ hādi-i raĥmān yapdırsam 
 
 

Ey gönül! Kabe gibi, viran olmuş gönlümü 
süpürülmüş yapsam; sağlam binanı, merhametle 
hidayetlendirsem. 
 

Raķīb-i dįv-i reştį ķalǾa-i hicrāne ĥabs etsem 
Aña zencir-i miĥnet āteş-i sūzāne yapdırsam 
 

Pislik dev rakibi, ayrılık kalesine kapatsam; ona 
sıkıntı zinciri, yanıcı ateş yaptırsam. 
 

Yıķılmış ķalbimiñ naķķāş-ı Ǿālem ile bir naķş 
Żiyā verse cihāna ol Ǿažįm-i kāşāne yapdırsam 
 

Yıkılmış kalbimi ālemin nakşedicisi ile bir nakış; 
cihana ışık saçsa o, büyük köşk yaptırsam. 
 

TaǾalluķ cāmını neyler dilā şimden ger[i] Ǿuşşāķ 
Ĥaķįķat mülkünü taǾmįr edip mey-ħāne yapdırsam 
 

Şimdiden sonra gönül, āşıklar alaka kadehini ne 
etsin, gerçeklik mülkünü onarıp, meyhāne yaptırsam. 
 

Mücellā eylesem mirǿāt-ı ķalbim genc-i ġam gitse 
Cefā āyįnesin ol āfet-i devrāne yapdırsam 
 

Kalbimin aynasını temizlesem, keder hazinesi gitse; 
eziyet aynasını o zamanın afetine yaptırsam. 
 

Sütūn-ı nālem üstinde ezel92 miǾmārına Ecrį 
Şikeste göñlümü maǾmūr-ı rāyigāne yapdırsam 
 

İnlememin direği üstünde ezel tamircisine Ecrį, kırık 
gönlümü bedava şenlendirsem. 
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52a 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Açıldı mülk-i dilde ġonceler bir tāze bāġ aldım 
Aña Ǿāşıķ geçer bir bülbülüm var śanma zāġ aldım 
 

Gönül mülkünde goncalar açıldı, bir taze bahçe 
aldım; ona āşık geçer bir bülbülüm var, sanma 
karga aldım. 
 

Felek śanma dilā bu ķubbe-i zerrįn-i gerdūnu 
Ķuruldu çetre ķavsı üstüme aŧlas oŧaġ aldım 
 

Ey gönül! Bu altın kubbeyi felek sanma, üstüme 
çadır yayı kuruldu, ipek otağ aldım. 
 

Münevver ķılmaġa mirǿāt-ı ķalbim māh-ı ħūrşįde 
Söñümez ħaşre dek her rūz [u] şeb öyle çerāġ aldım 
 

Güneşin ayına, kalbimin aynasını parlatmaya; 
dirilme vaktine kadar gece gündüz sönmeyecek bir 
ışık aldım. 
 

Ĥayāl-i kākül-i Şįrįn için Ferhād-ı hempāyem 
Süvār-ı zülf-i cānānı serimde ķara daġ aldım 
 

Şirin’in kākülünün hayali için Ferhad’a 
arkadaşım; sevgilinin zülfünün koşturucusunu 
başımda kara dağ aldım. 
 

Muĥabbet gülsitānında göñül murġı fiġān eyler 
Aña ārām için bir āşiyān eski ķonaġ aldım 

Sevgi gül bahçesinde gönül kuşu inler, onu 
beklemek için bir yuva, eski konak aldım. 
 

Güşād olduķça śoĥbet-i dilde ĥüsn-i dil-rubā Ecrį 
Tecellį-baħş eder śubĥ [u] mesā ol tāze çaġ aldım 
 

Ecrį, sevgilinin sohbeti gönülde açıldıkça, sabah 
akşam tecelli eder, bir taze zaman aldım. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 

                                                
92 Metinde “ź” ile yazılmıştır. 
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Kelām-ı ehl-i dillerle kemāle mālik ol göñlüm 
Müdāmā sālik ol vaśla viśāle mālik ol göñlüm 
 

Gönlüm, gönül ehlinin sözleri ile olgunluğa eriş, 
daima tarikat yolcusu ol, kavuşmaya eriş. 
 

Diliñ esrār ile doldur dem-ā-dem merdümā her dem 
Dilā dil-dāre maĥrem ol ki ĥāle mālik ol göñlüm 
 
 

Ey halk! Her zaman gönlünü gizemler ile doldur; ey 
dil! sevgiliye gizli ol ki duruma eriş. 
 

Diliñde dāǿimā lāmiǾ olur ol māh ŧulūǾ olsa 
Saña Ǿālemde hem māh-ı hilāle mālik ol göñlüm 
 

O ay doğsa, gönlünde daima parlar, gönlüm!  
Dünyada hilāl aya da eriş. 
 

Havā emlākı maĥv olsa göñülde var o hem-vāre 
O Dārǿullāhda memlūdur o māle mālik ol göñlüm 
 

Heves mülkleri mahvolsa da gönülde o her zaman 
var, gönlüm! O Allah’ın evinde doludur, o māla eriş. 
 

Dil-i āvāreler emāre-i dil-dāre meǿmūldür 
Sülūka sālik ol Ecrį kemāle mālik ol göñlüm 
 

Başıboş gönüller, sevgilinin işaretleri ile doludur; 
Ecrį tarikat yoluna eriş, gönlüm! Olgunluğa eriş. 
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FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 
(FāǾilātün)       (FaǾlūn) 

 
Seniñ ey yār-ı cefākār idiğin öğrendim 
NeǾaceb ġamzesi ħūn-ħar idiğin öğrendim 
 

Senin eziyet eden sevgili olduğunu öğrendim, şaşılır 
mı? Yan bakışı kan içen olduğunu öğrendim. 
 

Ķalmamış zerre ķadar merĥametiñ bilmezdim 
Dil-i üftādeye ġaddār idiğin öğrendim 
 

Toz kadar merhametin kalmamış, bilmezdim; düşkün 
gönle acımasız olduğunu öğrendim. 
 

Gidelim şāh-ı cihānıñ rehine cān verelim 
Ŧutalım dāmen-i dil-dār idiğin öğrendim 
 

Gidelim, cihanın şahının yoluna can verelim, sevgilinin 
eteği olduğunu öğrendim, tutalım. 
 

ǾĀleme mihr-i vefā etmedesin bende ne āh 
Ölmedik yār-ı sitemkār idiğin öğrendim 
 

Dünyaya şefkat ve acıma etmektesin, ah! Ben kölene 
öldürmeyen sitemli sevgili olduğunu öğrendim. 
 

52b 

 
Ecriyā āh-ı fiġān eylediğimden şimdi 
Çarħ-ı gerdūn ile bį-zār idiğin öğrendim 
 

Ey Ecrį! İnleme ve feryat ettiğimden şimdi; feleğin 
çarkı ile bıkmış olduğunu öğrendim. 
 

 
230 

 
Ĥarf’ul-Nūn 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Naġra-i berķ-i cihad içre şerārımdan śaķın 
Tıġ-ı āteş-bār olan lehv-i civārımdan śaķın 
Ķuvve-i dilden süvār ol küllį varımdan śaķın 
Fātiĥ-i ebvāb-ı düşmen şāh-ı vārımdan śaķın 
Nefs-i şūmu ķatl eden ol yār-ı ġārımdan śaķın 
Ben muĥibb-i ħānedānım zü’lfikārımdan śaķın 
 

Cihadın şimşeğinin sesi içinde kıvılcımından sakın, 
ateş saçan kılıç olan saran sayfamdan sakın. 
Gönül gücünden kaç, bütün varımdan sakın; düşman 
kapılarını açan iri incimden sakın. 
Kötü nefsi katleden o mağara dostumdan sakın, ben (o) 
sülalenin dostuyum, zülfikarımdan sakın. 
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Ādemiz kim ĥaķķımızda geldi Ķurān-ı mecįd 
Üstümüzde rūz [u] şeb Ħallāķ olur lemmā yürįd 
Seyyid-i sādāt-ı Ǿaşķız źātımız saǾd-ı saǾįd 
Bizdedir seyf-i hidāyet her dem ey nefs-i Yezįd 
Nefs-i şūmu ķatl eden ol yār-ı ġārımdan śaķın 
Ben muĥibb-i ħānedānım zü’lfikārımdan śaķın 
 

İnsanız ki hakkımızda azametli Kur’an geldi; 
üstümüzde gece gündüz hakkın isteğini yapan olur. 
Ey Yezid’in nefsi her zaman doğruluk kılıcı bizdedir; 
aşkın seyitleriyiz, kişiliğimiz saadet kaynağıdır. 
Kötü nefsi katleden o mağara dostumdan sakın, ben (o) 
sülalenin dostuyum, zülfikarımdan sakın. 
 

ǾAşķ ile sālār-ı Ǿaşķım vaśl-ı yāre nāǿilim 
Menzil-i maķśūd-ı didāra erince sāǿilim 
Her muśāfda aķtel-i meşrik için ger fāǾilim 
Ħāric-i ķatl eylemekde ķahramān-ı ķātilim 
Nefs-i şūmu ķatl eden ol yār-ı ġārımdan śaķın 
Ben muĥibb-i ħānedānım zü’lfikārımdan śaķın 

Aşk ile aşkın başkumandanıyım, sevgilinin 
kavuşmasına erişmişim; yüze ulaşma amacının 
menziline erince dilenciyim. 
Her kitapta ortak koşanların katledicisi için yapansam, 
yabancıyı katletmede katil kahramanım. 
Kötü nefsi katleden o mağara dostumdan sakın, ben (o) 
sülalenin dostuyum, zülfikarımdan sakın. 
 

Ben ĥaķįķat rāhına ķıldım dilā terk-i vücūd 
Źikr-i ĥikmet eylerim leyl [ü] nehar dilde Vedūd 
Ķuvve-i zār-ı fiġānımla döner çarħ-ı kebūd 
Żarb-ı şemşįr-i ġazātımdan ķaçar ehl-i ĥasūd 
53a 

Nefs-i şūmu ķatl eden ol yār-ı ġārımdan śaķın 
Ben muĥibb-i ħānedānım züǿlfikārımdan śaķın 
 
 

Ey gönül! Ben gerçeklik yoluna vücudumu terk ettim, 
gönülde Allah’ı gece gündüz gizlice anarım. 
İnlememin gücü ile mavi felek döner; gazamın kılıcının 
şiddetinden, kıskançlık ehli kaçar. 
Kötü nefsi katleden o mağara dostumdan sakın, ben (o) 
sülalenin dostuyum, zülfikarımdan sakın. 
 

Būse-i laǾlinden erdi cürǾa-i esrār-ı Ǿaşķ 
Öyle medhūş eyledi kim sāķi-i ebrār-ı Ǿaşķ 
Ħāb-ı ġaflet dįdeden gitdi olup bį-dār-ı Ǿaşķ 
Ecriyā cān ile oldum Ĥaydar-ı kerrār-ı Ǿaşķ 
Nefs-i şūmu ķatl eden ol yār-ı ġārımdan śaķın 
Ben muĥibb-i ħānedānım zü’lfikārımdan śaķın 
 

Aşk sırlarının içimliğine dudağını öperek erdi; aşkın 
doğrulukçu içki sunan güzeli öyle dehşete düşürdü. 
Aşk ile uyanarak, gözden gaflet uykusu gitti, ey Ecrį! 
Ruh ile aşkın Haydar-ı Kerrar’ı oldum. 
Kötü nefsi katleden o mağara dostumdan sakın, ben (o) 
sülalenin dostuyum, zülfikarımdan sakın. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Şehā Ǿaşķıñla Ǿuşşāķa hemįşe Ǿadl [ü] dād olsun 
Dil-i dįvāneye Ǿaşķıñ günden gün ziyād olsun 
Gehį cevriñ yeter bu Ǿāşıķ-ı zāre güşād olsun 
MetāǾ-ı vuślatıñ dil çārşūsunda mezād olsun 
Bizi taĥķįr eden Ǿālemde yā-Rabb ber-murād olsun 
Dil-i nā-şādımı ber-bād eden kūyuñda şād olsun 
 

Ey şah! Aşkınla āşıklara daima adalet olsun, deli 
gönle aşkın günden güne artsın. 
Bazen eziyetin bu inleyen āşıka yeter, açılsın; 
kavuşma malı, gönül çarşısında açık artırılmaya 
tutulsun. 
Ey Allah’ım! Bizi aşağılayan ālemde muradına 
erişsin; mutsuz gönlümü perişan eden mekānında 
mutlu olsun. 
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Ĥalāś olsun felāketden dem-ā-dem luŧf-ı şefķatle 
Berį olsun melāmetden śafā-yı Ǿizz ü Ǿizzetle 
Geçirsin Ǿömrünü genc-i cihan içre muĥabbetle 
SaǾādet ber-ķarār olsun aña her dürlü ĥiźmetle 
Bizi taĥķįr eden Ǿālemde yā-Rabb ber-murād olsun 
Dil-i nā-şādımı ber-bād eden kūyuñda şād olsun 
 
 

Şefkat ihsanı ile her zaman felaketten kurtulsun, 
şeref ve haysiyetin zevki ile kınanmışlıktan uzak 
olsun. 
Cihan hazinesi içinde ömrünü geçirsin, mutluluk her 
türlü hizmetle daimi olsun. 
Ey Allah’ım! Bizi aşağılayan ālemde muradına 
erişsin; mutsuz gönlümü perişan eden mekānında 
mutlu olsun. 
 

Cemāli gün gibi tābān olup ferĥunde ĥāl olsun 
Erip maķśūduna cānā dem-ā-dem ber-viśāl olsun 
ŞuǾa-i pertev-i ĥüsni żiyāsı ber-cemāl olsun 
Ŧarīķ-ı müstaķīm içre hemān śāĥib-kemāl olsun 
53b 

Bizi taĥķįr eden Ǿālemde yā-Rabb ber-murād olsun 
Dil-i nā-şādımı ber-bād eden kūyuñda şād olsun 
 
 

Yüzü güneş gibi aydınlanarak mutlu olsun, ey can! 
Amacına ererek her zaman kavuşsun. 
Güzelliğinin ışığının parıltılarının aydınlığı yüzünde 
olsun, doğru yol içinde hemen olgunluk sahibi olsun. 
Ey Allah’ım! Bizi aşağılayan ālemde muradına 
erişsin; mutsuz gönlümü perişan eden mekānında 
mutlu olsun. 

Dil-i Ecrį gibi kūyuñda nālān etme yā-Rabbį 
Melāmet gūşesinde ħāk93-i yeksān etme yā-Rabbį 
Dem-ā-dem pįşegāhıñ zār-ı fiġān etme yā-Rabbį 
Dil-i ferĥundesin yek laĥža hicrān etme yā-Rabbį 
Bizi taĥķįr eden Ǿālemde yā-Rabb ber-murād olsun 
Dil-i nā-şādımı ber-bād eden kūyuñda şād olsun 

Ey Allah’ım! Ecrį’nin gönlü gibi mekānında inletme; 
kınanmışlık köşesinde yerle bir etme. 
Ey Allah’ım! Her zaman ālemi inletme, mutlu 
gönlünü bir zaman yaralama. 
Ey Allah’ım! Bizi aşağılayan ālemde muradına 
erişsin; mutsuz gönlümü perişan eden mekānında 
mutlu olsun. 
 

 
232 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Taĥmis (Ġazel-i Sevdā) 

 
Kāni Ādem’den beri kim bildi esrā neydiğin 
Ǿİndehü ümm’ül-kitāb 94añla Ĥavvā neydiğin 
Noķŧa-i zāt-ı ĥaķāyıķ bil bu dünyā neydiğin 
Bilmez iken Ǿālem-i kevneyn eşyā neydiğin 
Kendimi kendim daħi aślım nedir yā neydiğin 
 

Hani Ādem’den beri sırların ne olduğunu kim bildi, 
bütün kitabın içinde Havva’nın ne olduğunu anla. 
İki ālem eşyanın ne olduğunu bilmezken, hakikatlerin 
zatının işareti, bu dünyanın ne olduğunu bil. 
Kendimi kendim bile aslım nedir ya da ne olduğunu. 
 

Çārdeh-i cevher ŝenāsın śanǾatından ħalķ edip 
Göğe mevcūdāt kendi ħilķatından ħalķ edip 
Tāb-ı ħūrşįd-i ķamer kim zerratinden ħalķ edip 
Ĥikmet-i nūr-ı İlāhį ķudretinden ħalķ edip 
Cümlemiz bildik ezel ķılmış hüveydā neydiğin 
 

On dört cevherin yüceliğini sanatından yaratarak, 
göğe varlığı kendi yaratıcılığından yaratarak. 
Ay ve güneşin aydınlığını tozlarından yaratarak, İlāhį 
nurun hikmetini gücünden yaratarak. 
Hepimiz ezelin āşikār kıldığını bildik. 
 

                                                
93 Metinde “ح” ile yazılmıştır. 
 O katımızda bulunan ana kitapta (levh-i “ (Ve innehü ümmü’l-kitābi ledeynā)و  انھ في ام  الكتاب لدینا 94
mahfuzda)dır, şanı yücedir, hikmetle doludur.” Zuhruf 43/4 (23-30-45-190-232) 
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Zülf-i pür-çįn-i nigārıñ ĥaŧŧ-ı ĥālin gözleyen 
Žulmet içre çeşm-i ĥayvān-ı mahālin gözleyen 
Ĥüsn-i müsteŝnį95 sehį ķadd-i nihālin gözleyen 
Cān verip yolunda cānānıñ viśālin gözleyen 
ǾĀşıķ-ı śādıķ bulur cān içre cānān neydiğin 
 
 

Sevgilinin kıvrım dolu zülfünü beninin çizgisini 
karanlık içinde ebedilik suyunun yerini gözleyen. 
Eşsiz güzelliği, düzgün fidan boyunu gözleyen, can 
vererek sevgilinin kavuşmasını gözleyen. 
Ruh içinde sevgilinin ne olduğunu sadık āşık bulur. 
 

ǾĀrif oldur mürşįd-i kāmilde śoĥbet diñlesin 
Sırr-ı nāŧıķ añlasın dürlü naśįĥat diñlesin 
54a 

Her kelām-ı nükte-i esrār-ı ĥikmet diñlesin 
Ŧālib olmuş var ise gerçi ĥaķįķat diñlesiñ 
Ķıśśa-i Mecnūniden arzū-yı Leylā neydiğin 
 

Bilgin odur, olgun yol göstericiden sohbet dinlesin; 
nutkun sırrını anlasın, çeşitli öğütler dinlesin. 
Her hikmetin gizli nüktesinin sözünü dinlesin, istekli 
varsa, gerçi gerçeklik dinlesin. 
Mecnun’un kıssasından Leyla’nın arzusunun ne 
olduğunu. 
 

Seyr eder Ǿārif olan Ǿaşķıñ gözünden ġayrısın 
Žāhir-i bāŧında görmez yār yüzünden ġayrısın 
VāǾiž-i nā-puħte añlar mı sözünden ġayrısın 
Śorsalar nā-dāna farķ etmez özünden ġayrısın 
Hįç ne bilsin görmemiş şūħ-ı dilārā neydiğin 
 
 

Bilgin olan, aşkın kaynağından başkasını seyr eder; 
sevgilinin yüzünden başka yerde açık ve gizliyi görmez. 
Olgunlaşmamaş vaiz, sözünden başkasını anlar mı? 
Bilgisize sorsalar kendinden başkasını fark etmez. 
Gönül alan güzelin ne olduğunu nerden bilsin, hiç 
görmemiş. 
 

Ecriyā aġyārı gör şimdi yüce ŧaǾn eyleyim 
Durmayıp rūz-ı ezel tā kim gece ŧaǾn eyleyim 
Bį-ħaber cāhilleri her-dem hece ŧaǾn eyleyim 
Çün benim sevdā-yı Ǿaşķ ehlin nice ŧaǾn 
eyleyim 
Başıma geldi de bildim Ǿaşk-ı sevdā neydiğin 

Ey Ecrį! Başkalarını gör, şimdi çokça ayıplayayım; 
ezel günü durmayarak ta gece ayıplayayım. 
Her zaman her hece habersiz bilgisizleri ayıplayayım, 
çünkü benim aşk ehli sevdalılarımı nasıl ayıplayayım? 
Aşk ve sevdanın ne olduğunu başıma geldi de bildim. 
 

 
233 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Ĥüccet-i tenzįl-i Ķur’ān mehdi-i āħir zamān 
Fātiĥ-i ebvāb-ı burhān mehdi-i āħir zamān 
Fażl-ı Yezdān-ı nümāyān mehdi-i āħir zamān 
Sırr-ı ŧāhā kenz-i Furķān mehdi-i āħir zamān 
Eyledi tecdįd-i įmān mehdi-i āħir zamān 
Hel etā şānında şāyān mehdi-i āħir zamān 
 

Son zamanın hidayetcisi, Kuran’ın inme vesikası; 
tanıklık kapılarını açan, son zamanın hidayetçisi. 
Allah’In faziletlerinin göstericisi, son zamanın 
hidayetçisi, Kur’anın hazinesi Taha’nın sırrı, son 
zamanın hidayetçisi. 
Son zamanın hidayetçisi, imanı tazeletti; “Hel eta” 
onun şanında açıktır. 
 

Ķudret-i Ĥaķķ’dan cihān içre gelip ol pādişāh 
ǾAyn-ı Ǿālem üzre açdı dįde-i nūr-ı nigāh 
Münkir-i ķaŧǾ-ı beyān oldu śaķın ey bį-günāh 
Kimse kim ŧāķat getirmez andadır seyf-i ilāh  
Ķātil-i her dürlü nā-dān mehdi-i āħir zamān 
Ķahramān-ı şāh-ı devrān mehdi-i āħir zamān 
 
 

O padişah, Hakk’ın gücü ile cihan içine gelerek; nur 
saçan bakışlarını ālemin gözü üzerine açtı. 
Ey günahsız! Açıklamayı keserek inkār etmekten sakın; 
Allah’ın kılıcına kimse takat getiremez. 
Her türlü bilgisizin katili, son zamanın hidayetçisi; 
zamanın kahraman şahı, son zamanın hidayetçisi. 
 

                                                
95 Metinde س  "  “ ile yazılmıştır. 
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Āyet-i sebǾāl-meŝānį nūr-ı vechinden güher 
ǾĀrıż-ı ĥaŧŧında gösterdi cihāna şuǾleler 
Ŧaşra96dan kevkeb-i Ǿarşa süreyyā ĥükmü eder 
MuǾcizāt-ı Muśŧafā aĥkāmın anda tāciver 
Feyż-yāb-ı feyż-i deyyān mehdi-i āħir zamān 
Raĥmet eyler Ǿadl-i raĥmān mehdi-i āħir zamān 

Yüzünün nurundan cevher, Fatiha ayetleri; yanağının 
çizgisinde cihana ışıltılar gösterdi. 
Göğün yıldızlarına dışardan pervin hükmeder; 
Mustafa’nın mucizeleri, hükümleri onda padişah. 
Dinlerin bereketli bollukçusu, son zamanın hidayetçisi; 
merhamet edicinin adaleti, son zamanın hidayetçisi, 
rahmet eder. 
 

MenbaǾ-ı sırr-ı velāyet mefħar-ı ehl-i śafā 
Maĥzen-i esrār-ı ĥikmet saǾdelet efzā-nümā 
Tācvār-ı muħterem sulŧān-ı Ǿālem cā-be-cā 
Kim dįrāz-i güft-i gū ĥaķķında Ecrį ķul kefā 
Evvel-i āħir nüzūlān mehdi-i āħir zamān 
Sūre-i yāsįn-i Furķan mehdi-i āħir zamān 
 

Veliliğin sırrının kaynağı, zevk ehlinin övgüsü; hikmet 
sırlarının mahzeni saadet gösteren yer. 
Yer yer ālemin sultanı, saygın padişah, çünkü uzun söz 
hakkında Ecrį yeter. 
Önce ve sonra inenler, son zamanın hidayetçisi; 
Kuran’ın Yasin suresi, son zamanın hidayetçisi. 
 

 
234 

 
Ĥarf’ul-Vāv 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Temāşā ķıl göñül āyįne-i Ǿālem-nümādır bu 
Nažar-gāh-ı uluhiyyetde mülk-i lā-fenādır bu 
 

Gönül, bu ālemi gösteren aynadır, seyret; bu İlāhį 
bakış yerinde yok olmaz mülktür. 
 

Refāķāt eyleme cāna ki ġayr-ı mācerādan geç 
Viśāl-i enderūn-ı dil-rubāda nā-sezādır bu 
 

Ey can! Arkadaşlık etme ki başka hikāyelerden geç, 
gönül kapanın sarayına kavuşmada, bu yakışıksızlıktır. 
 

Tarīķ-ı müstaķīm içre śadāķat berd ü nem ile 
Tecellį eyleye ķalbiñde envār-ı Ħüdā’dır bu 
 

Doğru yol içinde doğruluk, soğuk ve nem ile kalbinde 
tecelli etsin, bu Hüda’nın nurlarıdır. 
 

Ķıyāmet ķāmetin serv-i nihāl-i ser-bülend olsun 
Ħırām-ı nāz-ı istiġnā muŧavvil mācerādır bu 
 

Kıyamet boyun, başı uzun servi fidanı olsun; 
umursamazlık nazı ile salınışı uzun hikāyedir. 
 

Gel ey Ecrį baśįret ister iseñ rāh-ı Ǿaşķ içre 
O ħāk97-i pā-yı cānān bir şifā-yı tūtiyādır bu 
 

Ey Ecrį! Aşk yolu içinde güç istersen gel; o sevgilinin 
ayağının toprağı, bir şifa sürmesidir. 
 

 
235 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Nažar ķıl ĥüsn-i müsteŝnā olan meh-rūya hū yā hū 
Çeker üftādeler ol ķāmet-i dil-cūya hū yā hū 
 

Hū ya hū! (Allah ey Allah!) Eşsiz güzellikte olan ay 
yüze bak, düşkünler, o gönül alan boya hū ya hū 
çeker. 
 

Rehā yoķ bār-ı sā-yı sūħteye zincįr-i dil-berden 
Selāsil-i ŧurresi ol zülf-i Ǿanber-būya hū yā hū 
 

Yanmışın çiğ yağmuruna, sevgilinin zincirinden 
kurtuluş yok; saçlarının silsilesi, o anber kokulu 
zülfe, hū ya hū! 
 

İki med çekdi Bihzād ķıl ķalemle rū-yı ħūrşįde Bihzad, kıl kalemle güneşin yüzüne iki uzunluk çekti; 

                                                
96 Metinde “ث” ile yazılmıştır. 
97 Metinde “ĥā” ile yazılmıştır. 
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Hilāl-i māh-ı nevāsā iki ebrūya hū yā hū yeni ayın hilāli gibi iki kaşa, hū ya hū! 
 

55a 
 
Çemen-zār-ı śafāda bülbül-i şūride yek laĥža 
Fiġān-ı zār ile eyler gül-i ħōd-rūyā hū yā hū 
 

Eğlence çimenliğinde, perişan bülbül, bir an 
inleyerek ağlar; gülün kendi yüzüne, hū ya hū! 
 

Dil-i Ecrį gibi bir āfitāb-ı rūya dil verdim 
Çekip aġūşa aldım nāz ile pehlūya hū yā hū 
 

Ecrį’nin gönlü gibi bir güneş yüzlüye gönül verdim; 
çekerek kucağa aldım, naz ile bir yana, hū ya hū! 
 

 
236 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Sırr-ı tevĥįd-i Ħüdā’ya olduġum āmāde hū 
Şeb-çerāġ-ı şuǾle verdi ben dil-i nā-şāde hū 
 

Hüda’nın birliğinin sırrına hazırım, hū, ben mutsuz 
gönle, gece ışığı aydınlık verdi, hū. 
 

Ĥū hidāyet źikrin eyler her ne kim mevcūd olan 
Rūzigārıñ nālesi eźkār olur eşyāda hū 
 

Allah’ın doğruluğunu her kim var ise anar; rüzgārın 
inlemesi, eşyada hū  der. 
 

Ġonce-i gül-berg-i ħandānıñ için bülbülleriñ 
Her vaķitde źikriñ eyler başlayıp feryāda hū 
 

Gülen gül yaprağının goncası için bülbüllerin, her 
vakitte başlayarak yarına hū der. 
 

Naġra-i yā-hū çeker kūyuñda ey dil-ber seniñ 
Ħāk98-i rāhuñda dem-ā-dem her dil-i üftāde hū 
 

Ey sevgili! Her düşkün gönül, senin mekānında; ya hū 
nağrası, her zaman yolunun toprağında hū çeker. 
 

Ecriyā tevĥįd-i hū ķalbiñde memlūdur nişān 
Anuñ için źikriñ oldu dünyevį Ǿuķbāda hū 
 

Ey Ecrį! Allah’ın birliği kalbinde işaretlerle doludur, 
onun dünya ve ahirette hū, zikrin oldu. 
 

 
237 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Leşker-i Ǿirfān olan ey dil yine ķıldı ġulū 
Çeşm-i ħūn-ħārımla dolsun lāle-rengi pür-süçü 
 

Ey gönül! Bilginlerin askeri olan, yine galeyana geldi; 
lale renkli dolu şarap, kan içici gözümle dolsun. 
 

Eyleyip ŧūl-ı dırāz ile maķālāt ehl-i dil 
Eylesin ižhār-ı nažmın bezm içinde rū-be-rū 
 

Uzun gece ederek, gönül ehlinin sohbetleri, meclis 
içinde yüz yüze şiirimi açığa koysunlar. 
 

Pister-i ġamda yatarken yek-vücūd oldum yine 
Ol şeh-i mümtāz ile śubĥa dek ber mū-be-mū 
 

O seçkin şah ile sabaha kadar saç saç üstünde, keder 
yatağında yatarken yine tek vücut oldum. 
 

Bād-ı peykāsā dilā leyl [ü] nehār ķıldım güzār 
Zülf-i dil-dār-ı ruħunda şöyle etdim cüst [ü] cū 
 

Ey gönül! Postacı sabah rüzgārı gibi, gece gündüz 
gezdim; sevgilinin zülfünün yanağında şöyle araştırma 
yaptım. 
 

ǾArśa-i Ǿaşķ içre ey dil nā-gehān üftādeler 
Ecri-i Ǿāşıķ gibi eyler dem-ā-dem güft [u] gū 
 

Ey gönül! Aşk arsası içerisinde, düşkünler ansızın; āşık 
Ecrį gibi zaman zaman söz söylerler. 
 

 
 

                                                
98 Metinde “ĥā” ile yazılmıştır. 
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Ĥarfu’l-Hā 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 
Hep nesįm-i śubĥ açdı gülleri nev-rūzide 
Bāġıda feryād eder bülbülleri nev-rūzide 
 

Yenigünde sabah rüzgārı, hep gülleri açtı; yenigünde 
bahçedeki bülbüller inler. 
 

55b 

 
Ġonceler olmuş Ǿaraķ-rįz sāķi-i zerrįn-ķadeĥ 
Jāleden ķalmış müheyyā mülleri nev-rūzide 
 

Goncalar, altından kadehin içki sunan güzelinden içki 
döken olmuş; yenigünde çiğden şarapları canlanmış. 
 

Zülf-i tel tel levĥā etmiş bād-ı āh-ı Ǿāşıķān 
Ĥüsnü üzre ŧurre-i kākülleri nev-rūzide 
 

Āşıkların ahının rüzgārı yenigünde,  güzelliğinin 
üstünde kāküllerinin kıvrımlarını, tel tel zülfünü sayfa 
yapmış. 
 

Gülşen-i vechinde gör şeb-boy-ı istiġnā ile 
Sürħ-i reng-i lāle gül sünbülleri nev-rūzide 
 

Yenigünde yüzünün gül bahçesinde umursamazlık 
şebboyunu, kırmızı renkli lale ve gül, sünbülü gör. 
 

Naķş edip Bihzād Mānį noķŧa ķonmuş Ecriyā 
Bir Ĥabeş şāhı durur fülfülleri nevrūzide 
 

Ey Ecrį! Bihzad ve Mani, işleyerek nokta koymuş; 
karabiberleri, yenigünde bir Habeş sultanıdır. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Künūz-ı sırr-ı eşyā var şuǾā-i pür-cemālimde 
Verā-yı heft-ĥaŧŧ āyįneyi śanma hilālimde 
 

Yüzümün dolu aydınlığında, eşaynın sırlı hazinesi 
var; kaşlarımda yedi çizgili perdeyi ayna sanma. 
 

Śıfāt-ı śūret-i raĥmān-ı muŧlaķ źāt-ı kenz nedir 
Hū’vel-žāhir hū’vel bātın99 muĥįŧ oldu maķālimde 

Gizli zatın kesin merhamatinin yüzde yansıması 
nedir? Kalemde görünen ve görünmeyen hū 
kuşatıldı. 
 

Sevād-ı ķahr-ı zülfünden mi ikrām eylemiş bilmem 
Helāk olsa gerek semāne-i Ǿālem celālimde 
 

Zülfünün kahır karalığından mı ikram etmiş, 
bilmiyorum; yüzümde ālemin çatısı yıkılsa gerek. 
 

Bu naķş-ı sūret-i miǿrāt-ı Ǿālem kendi cismimdir 
Teşebbüh eyledi źātıñ śıfāt-ı ihtimālimde 
 

Ālemin aynasında işlemenin yansıması, kendi 
bedenimdir; yüzümün olasılığında, kişiliğin 
benzetildi. 

                                                
 O önce ve sonra : (Hüve’l evvelü ve’l-āħirü ve’ž-žāhirü ve’l bātınü)ھواالول  واالخر والظاھر والباتن   99
ve açık ve gizli olandır.  Yılmaz a.g.e. 
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Bu menzil-gāhide śıġmaz Ǿubūdiyyet rubūbiyyet  
Uluhiyyetde maĥv oldu ķalan bāķį viśālimde 
 

Bu menzil yolunda, kulluk ve besleyicilik sığmaz; 
İlāhįlikte, ebedi kavuşmamda kalan mahvoldu. 
 

Ne ŧūbā ķāmetiñ ĥavvāś-ı ħumsıyla eder reftār 
Muķarreb śāyesinde eyledi ārām niǾālimde 
 

Ne tuba boyun, kökü ile salınır; padişahın 
gölgesinde nimetlerim yer buldu. 
 

Kemāl-i nazm-ı dil-sūzıñda Ecrį çoķ cehālet var 
Anı raǾnāca temyįz eylesin raǾnā kemālimde 
 

Ecrį, gönül yakan olgun şiirinde çok cehalet var, 
onu güzel olgunluğumda, güzelce düzeltsin. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Rehā bulmaz göñül meyl edeli bir çeşm-i ħūn-ħāre 
Teraĥĥum eylemez Ǿuşşāķ-ı zāre baķ cefākāre 
 

Gönül, bir kan içici göze eğilim göstereli kurtuluş 
bulmaz; eziyet edene bak, inleyen āşıklara acımaz. 
 

Śalıp deryā-yı Ǿaşķa zevraķ-ı āmid[i] sürǾatle 
Erişdim bād-ı āhımla necāt-ı ĥāśıl-ı yāre 
 

Kurtarıcı kayığı, aşk denizine hızlıca salarak; 
sevgilinin kurtarıcılığına ahımın rüzgārıyla eriştim. 
 

Nice yıl ĥaste dil kūyunda anıñ bį-Ǿilāc oldum 
Nažar ķılmaz ŧabįbim sįne-i śad-çāk-ı bįmāre 
 
56a 

 

Ne kadar yıl, yorgun gönül! Onun mekānında ilaçsız 
kaldım; doktorum! Göğsü yüz parça olmuşa bakmaz. 
 

Ne deñli āh-ı vāveylā edersem de vefā ķılmaz 
Žamįrinde cefādan ġayr yoķdur ben günehkāre 
 

Ne kadar inleyip bağırır isem de acımaz; ben 
günahlıya, mayasında eziyetten başka (şey) yoktur. 
 

Ħüdā’ya baş açıķ yalın ayaķ ben ķılsam efġānı 
Ĥużūr-ı Rabb-i Ǿizzetde işim ķalınca settāre 
 

Allah’ın şerefli huzurunda işim koruyucuya kalınca; 
Allah’a baş açık yalın ayak ben inlesem. 
 

Ġafūr ismiñ tezekkür eylerem yevm’ül-ķıyāmetde 
Müdāmā dāmen-i destimde der varınca ġaffāre 
 

Dirilme günü, affedici ismini anarım; affediciye 
varınca, daima elim eteğinde der. 
 

Recā ķaŧǾ eylemez tā ħaşr olınca rūz [u] şeb Ecrį 
Budur ħāk-i rehinde Ǿaşķ ile yalvare yalvare 

Ecrį! Gece gündüz, ta dirilme vaktine kadar, ümidi 
kesmez; aşk ile yalvara yalvara yolunun toprağında 
budur. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Mülk-i dil oldu münevver nūr-ı tāb-ı Ǿaşķ ile 
ǾĀleme verdi żiyā ol āfitāb-ı Ǿaşķ ile 
 

Aşk ışığının nuru ile gönül mülkü aydınlandı, o aşk 
güneşi ile āleme ışık verdi. 
 

Kām alır feyż-i Ħüdā’dan Ǿāşıķ-ı bāreler 
Behre-mend olur dem-ādem kāmyāb-ı Ǿaşķ ile 
 

Āşık zerreleri, Hüda’nın bereketinden nasiplenir, aşk 
arzusu ile her zaman nasiplenir. 
 

Bāl [ü] per terkin urur pervāne-i sūz-ı güdāz 
Āteş-i ĥüsnüñde olur feyżyāb-ı Ǿaşķ ile 
 

Ateşe kanat açanlar, kanatlarından geçerler; aşkın 
bereket vericisi ile güzelliğinin ateşinde olurlar. 
 

CürǾa-i laǾliñle ser-gerdān olur ey sāķıyā Dudağının damlası ile başı döner, ey içki sunan güzel! 



141 
 

Śūret-i dįvāre döndüm ben şarāb-ı Ǿaşķ ile 
 

Ben aşk şarabı ile duvar şekline döndüm. 
 

Nāvdān-ı çeşm-i ħūn-rįzimle devr eyler felek 
Ĥınŧa100-i sırr-ı daķīķim āsiyāb-ı Ǿaşķ ile 
 

Kan döken gözümün oluğu ile felek döner; aşk 
değirmeninde ince sırlı bir buğdayım. 
 

Heft ĥurūf-i faħş-ı tažħįz vech-i ādemden çıķar 
Anıñ için dilde mesŧūrum kitāb-ı Ǿaşķ ile 
 
 

Yüce ve temiz yedi harf ademin yüzünden çıkar, onun 
için gönülde aşk kitabı ile yazılmışım. 

Kim eder sırr-ı Ǿarafdan Ecriyā etsin suǿāl 
Ķudsiyān-ı ķadirim ĥāžir cevāb-ı Ǿaşķ ile 
 

Ey Ecrį! Kim “kimim sırrı” ndan soru sorarsa sorsun; 
aşkın hazır cevaplılığı ile yüce kutsallığım. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Dilā Ǿālemde gel ehl-i hüner ol var kemāl añla 
Dem-ā-dem Ǿarśa-gāh-ı Ǿāleme gel ehl-i ĥāl 
añla 
 
 

Ey gönül! Ālemde gel beceri ehli ol; olgunluktan anla; 
her zaman ālemin arsasında gel, ehillerin durumunu 
anla. 
 

Göñül var dār-ı Ǿālemde avāre vaśl-ı dįdāre 
Ser-ā-ser verdi Mevlā maĥv olur ĥālā muĥāl añla 
 
 

Gönül,  ālemin evinde yüze kavuşmaya boşuna 
dolaşma; Mevlā, baştanbaşa verdi, mahvolur; imkānsız 
anla. 
 

Görürler dürr-i gevher kimde vardır luǿluǿ-i lālā 
Müdāmā ehl-i dil arar śorar ol laǾl-i lāl añla 
 

Cevherin incisini görürler, kimde padişah incisi 
vardır; daima gönül ehli araştırır, o yakut dili anla. 
 

56b 

 
Olur ol demde ol vāśıl dilā varsa da arada 
Devā olur saña ol merhem-i dil-dār-ı māl añla 
 

Ey gönül! Arada ulaşsa da o zaman kavuşur, o 
sevgilinin mālı san merhem olur, anla. 
 

Suǿāl olursa Ǿālemde dilā ol Ǿarśa-i aǾdā 
Dil-i Ecrį aña sille o durur ĥāl kemāl añla 
 

O düşman toprağı ālemde sorulursa, ey gönül! 
Ecrį’nin gönlü, ona tokattır olgunluk durumunu anla. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Düşenler Ǿaşķ ile ol dil-ber-i Ǿayyārıñ ardınca 
Helāk olsa gerekdir ġamze-i ħūn-ħārıñ ardınca 
 

O hileci sevgilinin ardına aşk ile düşenler, kan içici 
yan bakışın ardına düşenler helāk olsa gerektir. 
 

Binā-i cism-i nāçizim ħarāb-ābād ise cānā 
Anı üstād-ı ġam maǾmūr eder miǾmārıñ ardınca 
 

Ey can! Kıymetsiz bedenimin binası, dağılmış ise; onu 
keder hocası, mimarın ardınca şenlendirir. 
 

Viśāl-i yāre ermekçin nice ceng-i cidal etdim 
Erişip peyk-i nāle leşker-i aġyārıñ ardınca 
 
 

Rakiplerin askeri ardınca inleme habercisine erişerek, 
sevgiliye kavuşamk için ne kadar mücadele, savaş 
ettim. 
 

Cemaliñ şemǾasında per yaķarlar miŝl-i pervāne 
Hemān üftādeler sen şāh-ı āteş-bārıñ ardınca 

Düşkünler hemen sen ateş saçan şahın ardınca, 
pervane gibi yüzünün aydınlığında kanat yakarlar. 
 

                                                
100 Metinde “ħā” ile yazılmıştır. 



142 
 

 
Śaķın sen ġāfil olma kec-nažar bülbül-i şeydādan 
Nigehbān oldu nergis sāye-i gül-zārıñ ardınca 
 

Deli bülbülden kötü gözle sen sakın gafil olma, nergis, 
gülbahçesinin gölgesinin ardınca gözcü oldu. 
 

Esįr-i bend-i Ǿaşķ oldum ne çāre Ecri-i nālān 
Dil-i dįvāneveş ol ŧurre-i ŧarrārıñ ardınca 
 

İnleyen Ecrį, o kıvrımlı saçların ardınca deli gönül 
gibi, aşk bağının esiri oldum, çare yok. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

Dilā bu nažm-ı dil-sūzum hüveydā oldu gitdikçe 
Nižām-ı nažma bu dil tabǾ-ı raǾnā oldu gitdikçe 
 

Ey gönül! Bu gönül yakan şiirim, gittikçe āşikār 
oldu; gittikçe bu gönül, şiirin düzenine hoş ışık oldu. 
 

Göñül pervāz eder vālāda bį-nām-ı nişān śanma 
ĶanāǾat mülküne Simurġ-ı ǾAnķā oldu gitdikçe 
 

Gönül yüksekte uçar, isimsiz işaretsiz sanma; gittikçe 
yetinme mülküne Anka kuşu oldu. 
 

Ĥayāl-i laǾl-i yār için revāndır ķaŧre-i çeşmim 
Temevvüc eylemekde cūş-ı deryā oldu gitdikçe 
 

Gözümün damlası, sevgilinin dudağının hayali için 
akar; gittikçe dalgalanmada kaynayan deniz oldu. 
 

Nice cemǾiyyet etmez ehl-i diller günc-i miĥnetde 
Ķadeĥ rįzān sāķį bir müheyyā oldu gitdikçe 

Gönül ehilleri, sıkıntı köşesinde nasıl toplanmaz? 
Kadeh akan, içki sunan güzel gittikçe bir diriltici 
oldu. 

 
Muĥabbet bezm-gāhında ĥalāvet-baħş eder Ecrį 
Kemāl erbābına her laĥža hempā oldu gitdikçe 
 

 
Ecrį, sevgi meclisinde ahpaplık sunar, olgunluk 
ehline her an gittikçe arkadaş oldu. 
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57a 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Sezāvār oldu ižhār eylemek eşǾārı ĥīnsızca 
Selāsetle belāġat olmaz Ǿuşşāķ içre dįnsizce 
 

Vakitsizce şiirleri ortaya dökmek yakışıksız oldu, 
āşıklar içinde, dinsizce kolay anlaşılırlık ve akıcı 
konuşma olmaz. 
 

Benim yek-çeşm-i ħūn avlur yürür ammā baśįretle 
Nažar-gāhım durur kevn-i ĥaķāyıķ śanma Ǿaynsızca 
 

Benim bir kanlı gözüm sıkıntıda ama güç ile yürür, 
hakikatlerin mekānı bakış yerimdir, gözsüz gibi 
sanma. 
 

Cemāliñ Muśĥaf-ı kübraydı ĥaŧŧ anda ĥatem olmuş 
Ķarāǿit eylerim sebǾāl-meŝānį nestaǾįnsizce 
 

Yüzün büyük kitaptı, çizgiler ona mühür olmuş; 
Fatiha’yı istemeksizin okurum. 
 

Benim Mecnūn-ı ser-gerdān Ǿāşıķ-ı vādi-i ġamda 
Temāşā eyledim Leylā-ħırāmı böyle beyinsizce 
 

Keder vadisinin āşıkı, başı dönmüş Mecnun benim; 
salınan Leyla’yı böyle beyinsizce seyrettim. 
 

Göñül Sįmurġ-ı ǾAnķā’dır felek ŧāķīnda ey Ecrį 
Gören nā-būd-ı nā-peydā śanar anı muǾįnsizce 

Ey gönül! Feleğin sarayında gönül Anka kuşudur, 
onu gören iman etmeksizin görünmez, yok olur 
sanar. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Doġdu ħūrşįd-i dilārā śubĥ-ı śādıķdan yine 
Ķızdı kānūn-ı muĥabbet ŧabǾ-ı Ǿāşıķdan yine 
 

Gönül süsleyen güneş, doğru sabahtan doğdu, āşıkın 
ışığından yine sevgi kānūnu ısındı. 
 

Āteş-i fürķāt sirāyet gösterir dehre tamām 
Dilā daġ olduķça ifşā baġr-ı yanıķdan yine 
 

Ey gönül! Bağrı yanıklardan yine yara oldukça, ayrılık 
ateşi dünyaya işler. 
 

Dil elif bezminde tenhā servveş cevlān eder 
Ber-kenār olmuş gibi göñlüm ħalāyıķdan yine 
 

Gönül, elif meclisinde boş olarak servi gibi dolaşır; 
gönlüm yine hizmetçilerden kenarda olmuş gibi. 
 

Ĥüsn-i ġaddār āteşin āyįnedir śanma tehį 
ǾAşķa nārı eyledi tesĥįr-i Vāmık’dan yine 
 

Güzelliğinin acımasız ateşi aynadır, boş sanma; aşka 
Vamık’tan etkilenerek yine ateş verdi. 
 

Ecriyā tavśįl-i dil-dār oldu şübhe yoķ buña 
ŞaǾşaǾ-i rūyı ŧoġunca śubĥ-ı śādıķdan yine 
 

Ey Ecrį! Yüzünün görkemi yine doğru sabahtan 
doğunca; sevgiliye kavuşma oldu, buna şüphe yok. 
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MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

ŞürūǾ-ı Ǿaşķ ile etdim dįn-i dünyāya ben ĥille 
Anı aġūş-ārām eylemek ben cāhile çille 
 

Aşkın kötülükleri ile ben dünyanın dinine hile 
ettim, onu kucaklamak ben bilgisize çile. 
 

Vücūdum zevraķın ol sāĥil-i maķśūda ergirsem 
Dedi pįr-i muġān var bād-bān-ı himmeti belle 
 

Vücudumun kayığını o amacın kıyısına eriştirsem, 
meyhaneci, yardım yelkenini bil, dedi. 
 

Ŧarīķ-i müstaķīm içre ulu-’l-Ǿazm olduġum ŧaş 
Ķaŧār-ı Ǿāşıķān leyl [ü] nehāre el verir ĥille 
 

Doğru yol içinde yüce olduğum āşıkların sürüsü 
gece gündüze hilede yardım eder. 
 

Ne mümkün hem-dem olmaķ Ǿāşıķ-ı āźāde 
bezminde 
Raķīb-i ĥįle-sārı ey göñül bu Ǿarśadan elle 
 

Hür āşıklar meclisinde arkadaş olmak ne mümkün, 
ey gönül! Hileci rakibi bu arsadan gönder. 
 

57b 

 
Çerāġ-ı pertev-i dil-dār yandır ey śabā dilde 
Güzār et kūy-ı yāri ol şuǾā-i nūr-ı meşǾale 
 

Ey sabah rüzgārı! Gönülde, sevgilinin aydınlatıcı 
çırasını yak; o meşalenin nurunun ışığı ile 
sevgilinin mekānını gez. 
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Baĥār eyyām gelse sebze-dār-ı Ǿaşķ ede Ǿuşşāk 
Nice ārām eder dil ol dıraħtda olmasa dalle 
 

Bahar mevsimi gelse, āşıklar yeşilliklerde aşk etse; 
o ağaçta dal olmasa āşıklar nasıl oturur? 
 

Viśāl-i arzu-yı dil-rubā ister iseñ ey Ecrį 
Diliñ ĥālāt-ı vāĥid eyle rāhında yāriñ elĥamla101 
    

Ey Ecrį! Sevgiliye kavuşma arzusu ister isen, 
gönlünü sevgilinin yolunda elhamla birliğe bağla. 
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MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 
 

Bünyād edelim sürǾatle nažm-ı selįse 
Baķmaya göñül mūnis ile anda enįse 
 

Hızlıca kolay anlaşılır şiire dayanalım, gönül, 
sıcaklıkla onda dosta bakmasın. 
 

Envār-ı Ħüdāvend olan ol nūr-ı Muĥammed 
Ol faħr-ı ġınā-ħilǾat-ı baħş eyledi vįse 
 

O Muhammed’in nuru Efendiliğin parıltısı o aşırı 
övülmüş yaratıcıya ulaştırdı. 
 

Bir Leyl için vādi-i fürķatde ser-ā-pā 
Nevbet mi verir ehl-i cünūn o Ķays’a 
 

Bir Leyla için ayrılık vadisinde baştan ayağa, o Kays’a 
delilik ehli nöbet mi bırakır? 
 

Dil terk-i diyār eyledi Ǿazm etdi mecāze 
Ġam ġuśśa ile dāħil olup baĥr-ı Süveys’e 
 

Gönül, Süveyş denizine karışarak keder ile diyardan 
geçti, mecaza atıldı. 
 

Sür geşte-i cismiñ yürü var Ǿaşķ ile Ecrį 
Dil zevraķını verme śaķın anda reǿįse 
  

Dolanmış bedenini sür, yürü var aşk ile Ecrį; gönül 
kayığını onda sakın başkana verme. 
 

 
249 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
SürǾat eyler ehl-i dil meydāna nažm-ı nūn ile 
Kāni Ǿaşķ ile dilā pākize-i mażmūn ile 
 

Ey gönül! Temiz mazmun ile bazen aşk ile gönül 
ehli, meydana nun şiiri ile atılır. 
 

ǾAşķ ile Ǿāşıķ olan müstaġraķ eyler Ǿālemi 
Mevc-i deryālar gibi gūyā sirişk-i ħūn ile 
 

Aşk ile āşık olan, ālemi denizlerin dalgası gibi 
sanki kanlı gözyaşı ile boğar. 
 

Ĥüsn-i Leylā Ǿarż eden kūh-ı melāmet beklesin 
Terk-i idrāk eyleyip hempā ola Mecnūn ile 
 

Leyla’nın güzelliğne niyet eden, kınanmışlık 
dağını beklesin; aklını yitirip, Mecnun ile 
arkadaş olsun. 
 

Şol ķadar ķan aġladım sevdā-yı zülf-i yār ile 
Ķaŧre-i çeşmim berāber olmada Ceyĥūn ile 
 
 

Sevgilinin zülfünün karalığı ile şu kadar kan 
ağladım; gözümün damlası Ceyhun ile beraber 
olmakta. 
 

Noķŧa-i çeşmimle peydā oldu eşyā Ecriyā 
Ĥükm eder söylerse dil eşǾār-ı kāf-ı nūn ile 
 

Ey Ecrį! Gönül hükmederek söylerse kāf ve nun 
ile şiirleri; gözümün noktası ile eşya ortaya çıktı. 
 

                                                
101 Vezin kusurludur. 
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58a 
 

MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 
 
Bülbül yaraşır ġonce-i ħandān arasında 
Göñlüm ħūş olur bāġ-ı gülistān arasında 
 

Gülen goncalar arasında bülbül yakışır, gönlüm, gül 
bahçesinin bağı arasında hoş olur. 
 

Erbāb-ı muĥabbet ile aġyāre yaķışmaz 
Ey zāġ-ı siyāh sen nesiñ Ǿirfān arasında 
 

Sevgi ehline rakip yakışmaz, ey siyah karga! Sen 
bilginler arasında nesin. 
 

Ruħsār-ı nigār kākül-i ħūş-bū ile memlū 
Śan gül açılır sünbül-i reyĥān arasında 
 

Sevgilinin yanağı hoş kokulu kākül ile dolu, sünbül ve 
reyhan arasında gül açılır san. 
 

Miĥnet-keş-i erbāb-ı diliz gerçi dem-ā-dem 
Şādān oluruz meclis-i yārān arasında 
 

Sıkıntı çeken gönül ehliyiz, gerçi zaman zaman 
sevgililerin meclisi arasında mutlu oluruz. 
 

Her śoĥbetimiz baĥr-ı maǾānį dürr-i nā-yāb 
Hem-ķıymet olur luǿluǿi mercān arasında 
 

Her sohbetimiz, anlam denizi, el değmemiş inci; inci ve 
mercan arasında aynı kıymette olur. 
 

Ecrį ile hem-rāz olamaz naġmede bülbül 
Bį-hūde fiġān eyler o gül-şān arasında 
 

Bülbül, Ecrį ile nağmede sırdaş olamaz; o gül 
bahçeleri arasında boşuna inler. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Ġill [u] ġīş olur mu hįç merd-i muĥabbet-pįşede 
 vāķıǿan çeyrek olmaz aślā şįşede ممقنعرر
 

Yiğitlik, sevgi kuşananda hiç dedikodu olur mu? 
Mümkün değil, şişede asla çeyrek olmaz. 
 

Māsivā rengin ferāmūş eylemez leyl [ü] nehār  
VāǾiž-i zerķ-i riyā dünyā için endįşede 
 

Gece gündüz, dünya nimetlerinin rengini unutmaz; 
ikiyüzlü vaiz, dünya için endişede. 
 

ǾAks-i devr eyler murādımca felek devr eylemez 
Gör ne cevr eyler baña gerdūn-ı gerden gįşede 
 

Ters döner, gönlümce felek dönmez; bana dönek felek, 
kapıda ne kadar eziyet eder. 
 

İftirāķ-ı fürķati vaślıñla ey māh-ı münįr 
Bir müdārā olmadı dünyāda bu dil rįşede 
 

Ayrılığın farkını kavuşmanla ey parıldayan ay! Bu 
saçılmış gönül, dünyada bir kez yüzüme gülmedi. 
 

Ecriyā kimden umarsıñ ilticā şimdengeri 
Himmet etmez oldu erler şeyħi de dervįşi de 
 

Ey Ecrį! Şimdiden sonra kimden sığınma umarsın? 
Dostlar, şeyhi de dervişi de yardım etmez oldu. 
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FeǾilātün FeǾilātün FeǾilātün FeǾilün 
(FāǾilātün)        (FaǾlūn) 

 
Dünyede gördüğümüz āl-i Ǿabā şeklinde 
Nice rehzenler olurmuş fuķarā şeklinde 
 

Dünyada kırmızı elbise şeklinde gördüğümüz, fukara 
şeklinde ne kadar pencere olurmuş. 
 

Śaķın erbāb-ı ġama keç nažar etme fehm et Sakın keder ehline kötü gözle bakma anla, cahiller 
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Nice erler bilinir kim cühelā şeklinde 
 

şeklinde ne kadar insanlar bilinir. 
 

ǾĀşıķız remz-i kelāmın bir elif eyleye farķ 
Ĥüsni bir nūr-ı Ħüdā noķŧa-i bā şeklinde 
 

Āşıkız, sözünün işaretleri bir elif fark etse, Allah’ın bir 
güzelliği bā’nın noktası şeklinde. 
 

58b 

 
Gelecek ol demde gūşuma śadā-yı ĥāśāf 
İşit ey ehl-i süħen cān-ı nidā şeklinde 
 

O zaman kulağıma bir sağlam ses gelecek, ey söz 
söylemesini bilen, can kulağı ile işit. 
 

Dedi ey Ecrį-i bį-çāre saña ol rāzı 
Olagör Ǿaşķ ile ol şāha gedā şeklinde 
 
 

Ey çaresiz Ecrį! O sırrı sana dedi, aşk ile o şaha köle 
şeklinde ol. 
 

 
253 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
ǾAlį’dir yār-ı peyġamber ǾAlį’dir bā-i bi’smillāh 
ǾAlį’dir sūretü’r-raĥmān ǾAlį’dir źāt-ı Feyżu’llāh 

Peygamberin sevgilisi, besmelenin bā’sı merhamet 
edicinin yansıması, Allahın bereketli kişiliği 
Alį’dir. 
 

ǾAlį’dir hel-etā şānı odur ħalķ eyler insānı 
ǾAlį’dir Ǿilm-i edyāni ǾAlį’dir cümleye ser-şāh 
 

“Hel ata” şanı, insanı yaratan, dinlerin ilmi, 
cümleye baş şah Alį’dir. 
 

ǾAlį Yāsįn-i ve’l-Ķur’ān kitāb-ı nāŧıķ-ı ĥikmet 
ǾAlį’dir śuĥf-ı İbrāhįm ǾAlį’dir dört Kelāmu’llāh 
 

Kur’anın Yāsįn’i, hikmet sözlerinin kitabı, 
İbrahim’in suhufu, Allah’ın dört kelāmı Alį’dir. 

ǾAlį’niñ ķahrına ŧāķat getirmez Ǿālem-i eşyā 
ǾAlį’dir pür-ġażab ancaķ ǾAlį’dir Źü’l-Celālu’llāh 

Eşya ālemi Alį’nin kahrına dayanamaz; gazap 
dolu, Allah’ın azameti Alį’dir. 
 

ǾAlį’dir cümleye maķśūd ǾAlį’dir ķıble-i maǾbūd 
ǾAlį’dir cāmiǾ-i Maĥmūd ǾAlį’dir secde-i dergāh 

Herkese amaç, ibadetlerin kıblesi, şükredilen 
cāmiǾ dergāhın secde yeri Alį’dir. 
 

ǾAlį deryā-yı Ǿužmādır ki emvac-ı muĥabbetden 
Erenler ĥāśıl-ı Ǿāşıķ olupdur sırrına āgāh 
 

Sevgi dalgalarından oluşan büyük deniz Alį’dir ki 
erenler, āşık olarak sırrından haberdardır. 
 

ǾAlį’dir evvel-i āħir ǾAlį’dir bāŧın-ı žāhir 
ǾAlį’dir her yere ĥāżır ǾAlį’dir ol Velįyu’llāh 
 

Baş son, görünen görünmeyen, her yerde hazır, 
Allah’ın Velį’si Alį’dir. 
 

ǾAlį’den Ecriyā ıǾŧā yine ecren Ǿažįm aldım 
ǾAlį’dir źikr-i eźkārım ǾAlį’dir lafž-ı İlla’llāh 
 

Ey Ecrį! Alį’den yine sevap olarak yücelik aldım; 
dilimde andığım “Allah’tan başka İlāh yoktur” 
Alį’dir. 
 

 
254 

 
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
Ey ġonce gülüm bülbül-i şeydāyı unutma 
Kūyuñda olan Ǿāşıķ-ı rüsvāyı unutma 
 

Ey gonca gülüm, deli bülbülü unutma; mekānında olan 
rezil āşıkı unutma. 
 

Bir cürǾa-i laǾliñ diledim eylediñ iķrār 
VaǾd eylediğin cām-ı muśaffāyı unutma 
 

Dudağının bir yudumunu istedim, söz verdim; vaat 
ettiğin temiz kadehi unutma. 
 

Şįrįn-deheniñ fikriyle kūh-ı ken oldum 
Vaślın dileyen Ħüsrev-i Dārā’yı unutma 

Tatlı ağzının düşüncesi ile dağlık oldum, kavuşmanı 
isteyen Hüsrev-i Dārā’yı unutma. 
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Vechiñ gibi bir Aĥsen-i zįbā ele girmez 
Ey yār-ı śafā māh-ı mücellāyı unutma 
 

Yüzün gibi bir güzel elbise ele girmez; ey zevk 
sevgilisi! arınmış ayı unutma. 
 

59a 

 
Kūyuñda seniñ Ǿaşķıñ ile ey şeh-i Ǿālem 
Ecrį gibi bir Ǿāşıķ-ı ednāyı unutma 
 

Ey ālemin şahı! Mekānında aşkın ile Ecrį gibi bir hakir 
āşıkı unutma. 
 

 
 
 
 
 
 255 

 
MefǾūlü MefāǾįlü MefāǾįlü FeǾūlün 

 
ǾArż eyledim  aĥvālimi ol yār-i güzįne 
Luŧf eyle diye eyledğim āh-ı anįne 
 

Ettiğim ateşli ahlara ihsan et diyerek; o eşsiz sevgiliye 
durumumu açıkladım. 
 

Hicr ile şu kim aġladır Ǿuşşāķa o meh-rū 
Gözyaşı revān olsa sezā rū-yı zemįne 

O ay yüzlü, āşıkları ayrılık acısı ile ağlatır; gözyaşı, 
yeryüzüne aksa yakışır. 
 

Cān çıķdı bedenden nitekim o göz[ü] āhū 
Aġyāra muśaffā olacaķ sįne-be-sįne 
 

Ruh çıktı bedenden nitekim o ceylan gözlü; rakiplere 
göğüs göğse sarılacak. 
 

Üftādeleriñ buldu yine genc-i Ǿademden 
Ey sįm ü beden Ǿaşķıñ ile ĥayli defįne 
 

Ey gümüş beden! Düşkünlerin, aşkın ile yine yokluk 
hazinesinden hayli define buldu. 
 

Raĥm eyle dedim Ecrį’ye ey şūħ-ı sitemkār 
Bir kez nažar et fikr ediben çeşm-i nimįne 

Ey sitemli güzel! Ecrį’ye acı dedim; düşünerek yarım 
gözle bir kez bak. 
 

 
256 

 
FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
ǾAndelįbiñ źār-ı efġānı gerekmez Ǿāşıķa 
Bāġ-ı dehrin verd-i ħandānı gerekmez Ǿāşıķa 
 

Bülbülün inleme ve ağlaması āşıka gerekmez; āşıka, 
dünya bahçesinin gülen gülü gerekmez. 
 

Āteş-i Ǿaşķ-ı İleyhį ķıldı puħte göñlümü 
Duzaħıñ ol nār-ı sūzānı gerekmez Ǿāşıķa 
 

Gönlümü, İlāhį aşkın ateşi olgunlaştırdı; āşıka, 
cehennemin o yakıcı ateşi gerekmez. 
 

Raĥmet-i feyż-i Ħüdā dāǿim yaķar cān-ı dile 
Āsımānıñ āb-ı bārānı gerekmez Ǿāşıķa 
 

Allah’ın bereketli rahmeti, gönlün canını daima yakar; 
āşıka, gökyüzünün yağmur suyu gerekmez. 
 

Taĥta-gāh-ı mülk-i Ǿaşķa faķr ile baśdım ķadem 
Ecriyā bu bezmiñ Ǿirfānı gerekmez Ǿāşıķa 
 

Aşk mülkünün tahtına, yoksullukla ayak basdım; ey 
Ecrį! Āşıka, bu meclisin bilgini gerekmez. 
 

 
257 

 
MefǾūlü MefāǾįlün  MefǾūlü MefāǾįlün 
MefǾūlü MefāǾįlün MefǾūlü MefāǾįlün 
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Ǿİrfāne baķa bir dil bir dil baķa Ǿirfāne 
Rindāne ola āħir  āħir ola rindāne 
 

Bilgine bir gönül baksın, bir gönül baksın bilgine 
Kalenderlere olsun son, son olsun kalenderlere. 
 

Mey-ħōr ola bir Ǿāşıķ bir Ǿāşıķ ola mey-ħōr 
Mey-ħāne aña meskān meskān aña mey-ħāne 
 
 

İçki içen olsun bir āşık, bir āşık olsun içki içen 
Meyhane ona meskenler, meskenlerona meyhane. 
 

Leylā’ya ola Mecnūn Mecnūn ola Leylā’ya 
Yābāne ola Ādem Ādem ola yābāne 
 
 
 
 

Leyla’ya olsun Mecnun, Mecnun olsun Leyla’ya 
Yabancı olsun Ādem, Ādem olsun y abancı. 
 

59b 

 
ǾUşşāķa heme ey dil ey dil heme Ǿuşşāķa 
Peymāne vere sāķį sāķį vere peymāne 
 

Āşıklara ey gönül!                  ey gönül! Āşılara 
Kadeh versin içki sunan  içki sunan versin kadeh. 
 

Ecrį yürü var ķalma yürü var ķalma Ecrį 
İĥsāne yetiş erken erken yetiş iĥsāne 
 

Ecrį yürü var kalma, yürü var kalma Ecrį 
Bağışa yetiş erken,                 erken yetiş bağışa. 
 

 
258 

 
Ĥarf’ul-Yā 

 
MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 

 
Berāt-ı źātınıñ esmā-i raĥmāne’r-raĥįm Ecrį 
Erişir Ǿavn-ı Ĥaķķ’dan Ǿilm-i edyān-ı kerįm Ecrį 
Mirāŝ-ı cedd-i pākimden baña feyż-i Ǿilįm Ecrį 
Ser-ā-pā sįne-daġımdan gelir sırr-ı kelįm Ecrį 
Revān oldu dilimde nehr-i cennnāt’en-naǾįm Ecrį 
Taĥalluś şānıma geldi nihān ecren Ǿažįm Ecrį 
 

Ecrį! Kişiliğinin kurtuluşu, merhamet edenin 
isinleri; Hakkın yardımı, yüce dinlerin ilmi 
erişir. 
Ecrį! Temiz soyumun mirası, bana ilmin 
bereketi; konuşmanın sırları, baştan ayağa 
göğsümün yarasından gelir. 
Ecrį! Bolluk cennetlerinin nehri, gönlümde 
aktı; gizli sevabın yüceliği ile kurtuluş şanıma 
geldi. 
 

Nedir bu bāǾiŝ-i bülbül gibi feryāda ġam çekme 
Neşāŧ-ı mā-ĥaśaldır bu dil-i nā-şāda ġam çekme 
MuǾammer eyleyip cismiñ eder ābāda ġam çekme 
Nedir bu levĥa ey dil dünyāvį Ǿuķbāda ġam çekme 
Ķulūbüñde nihān-ı nūr-ı nehhāce’s-saķīm Ecrį 
Erer fażl-ı Ħüdā’dan olagör ŧabǾ-ı selįm Ecrį 
 

Bu bülbülün sohbeti gibi inlemeye keder çekme 
nedir? Kurtuluşun ortaya çıkmasıdır, bu 
mutsuz gönlüme keder çekme. 
Bedenini şanslı kılarak, şen olana keder 
çekme; ey gönül! Dünya ve ahirette bu levha 
nedir? Keder çekme. 
Ecrį, kalbinde yanlış yolun ışığının gizliliği; 
Allah’ın yüceliğinden selamet ışığı erer. 
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Enįsiñ rūz-ı maĥşerde hemān limmā yürid 102olsun 
Selāsil-feyż-i Ǿaşķa peste-i ĥablü’l verįd103 olsun 
Seni ŧaǾn eyleyen ķurb-ı muĥabbetden baǾįd olsun 
Müyesser eyledi ol dil-berā vuślat mezįd olsun 
Rehiñdir cezbe-i Ĥaķķ’dan śırāŧe’l-müstaķīm 104Ecrį 
Cemāliñ lemǾa-i esrār-ı ķur’ān’el-ĥakįm Ecrį 
 
 

Kıyamet gününde dostun hemen “Allah’ın 
dediği” olsun; aşkın bereketli zincirine şah 
damarından bağlansın. 
Seni ayıplayan, sevgi yakınlığından uzak olsun; 
o sevgili, nasip etti; kavuşma artsın. 
Ecrį! Hakk’ın cezbesinden doğruluk yolu 
yolundur; yüzün, doğru yolu gösteren Kur’anın 
sırlarının aydınlığıdır. 
 

Saña įmān gerekdir ķahr-ı luŧf-ı Ǿillet-i dilber 
Anıñçün vārid oldu Ādem’e esmāǿ-i pür-gevher 
Anı ižhār edipdir hep ĥadįŝāniyle peyġamber 
Budur tenzįl-i ĥüccet Ǿāşıķa ey Ecri-i kemter 
ǾAliyye’l-Mürteżā’dır bāb-ı Ǿilm içre nedįm Ecrį 
Künūz-ı vār-ı ĥikmetden gelir Ǿanber şemįm Ecrį 
 
 
 

Sevgilinin hastalığının kahır ihsanına, iman 
gerektir sanma; onun için cevher dolu isimler 
Ādem’e ulaştı. 
Peygamber, hep hadisleri ile onu açıklamıştır; ey 
sefil Ecrį! Āşıka delillerin inmesi budur. 
Ecrį! İlim kapısı içerisinde dost Alį-i 
Mürteza’dır; gizliliğin hazinelerinden anber 
kokusu gelir. 
 

259 
 

MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün MefāǾįlün 
 

İleyhį ķıl meded maĥbūb-ı zibā Muśŧafā ĥaķķı 
Güşād et baħt-ı maŧlūbum ǾAliyye’l-Mürteżā ĥaķķı 
Fezā-i el-amān senden saña ins-i Ħüdā ĥaķķı 
Taĥammül yoķ cefāya enbįyā-i evlįyā ĥaķķı 
Meded çeşm-i çerāġı ol Ĥasan ħalķ-ı rıżā ĥaķķı 
Ǿİnayet maǾdeni sensin şehįd-i Kerbelā ĥaķķı 
 

Ey ilah! Ziynetli sevgili Mustafa hakkı (için) medet 
et; Alį-i Mürteza hakkı (için) istenilen bahtımı aç. 
Allah’ın beşeriyetinin hakkı (için) senden 
sakınırım, velįler ve nebįler hakkı (için) eziyete 
katlanma yok. 
O halkın rızası, göz ışığı Hasan hakkı (için) medet; 
Kerbelā şehidinin hakkı (için) yardım kaynağı 
sensin. 
 

Olursa bendene mihr-i vefā Zeyne’l-ǾAbā senden 
Olursa merĥamet luŧf-ı Ǿıŧā  Zeyne’l-ǾAbā senden 
Olursa ķalbime nūr-ı żiyā Zeyne’l-ǾAbā senden 
Helāl etdi beni cevr-i cefā Zeyne’l-ǾAbā senden 
Meded çeşm-i çerāġı ol Ĥasan ħalķ-ı rıżā ĥaķķı 
Ǿİnayet maǾdeni sensin şehįd-i Kerbelā ĥaķķı 

Zeyne’l-ǾAbā senden kölene şefkat ve acıma, 
merhamet bağışlama olursa. 
Zeyne’l-ǾAbā senden kalbime aydınlık nuru 
olursa, eziyet ve sıkıntı bana helal etti. 
O halkın rızası, göz ışığı Hasan hakkı (için) medet; 
Kerbelā şehidinin hakkı (için) yardım kaynağı 
sensin. 
 

                                                
 Gerçekten rabbin istediğini yapandır.” Hud, 11/ 107 “ : (FaǾalün limā yürįd)         فاعلن لما یرید    102
(230-258 
103 ونحن اقرب الیھ من حبل الورید       (Ve naĥnü aķrebu ileyhi min ĥablü’l-verįd) : “Andolsun insanı biz 
yarattık ve nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. (çünkü) biz ona şah damarından daha yakınız. Kāf, 50/16 
(258)           
104 إھدنا  صراطالمستقیم   (İhdinā śırāŧe’l-müstaķīm): “Doğru yola eriştir” Fatiha, 1/5 (203-258) 
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Meĥemmed Bāķır-ı şāhdan ķamusı ilticā eyler 
Śadāķatle aña ħiźmet edenler cān-fezā eyler 
Nice biñ cism-i cān105ı yek nažarla kimiyā eyler 
O pāk-i meźheb-i CaǾfer baña himmet-sezā eyler 
Meded çeşm-i çerāġı ol Ĥasan ħalķ-ı rıżā ĥaķķı 
Ǿİnayet maǾdeni sensin şehįd-i Kerbelā ĥaķķı 
 

Hepsi, şah Muhammed Bakır’dan sığınma ister; 
doğrulukla ona hizmet edenler, can verirler. 
Binlerce ruhun cismini bir bakışla manevileştirir, o 
temiz soylu Cafer bana yardımı uygun görür. 
O halkın rızası, göz ışığı Hasan hakkı (için) medet; 
Kerbelā şehidinin hakkı (için) yardım kaynağı 
sensin. 
 

Uyutmaz rūz [u] şeb ħalķı eğer başlarsam efġāna 
Sütūn-ı el verir nālem erersem ķaśr-ı cānāna 
60b 

Rıżāyı Ĥaķķıçin olsun şehā luŧf ile iĥsāna 
Bu maŧlaǾ Ǿarż-ı ĥālimi hemān şāh-ı Ħorāsāna 
Meded çeşm-i çerāġı ol Ĥasan ħalķ-ı rıżā ĥaķķı 
Ǿİnayet maǾdeni sensin şehįd-i Kerbelā ĥaķķı 
 

Eğer inlemeye başlarsam, gece gündüz halkı 
uyutmaz; sevgilinin sarayına erişirsem inlemelerim 
dağa ulaşır. 
Ey şah! Hakk rızası için bu beyit Horasan’ın 
şahına durumumu arza bağışlansın. 
O halkın rızası, göz ışığı Hasan hakkı (için) medet; 
Kerbelā şehidinin hakkı (için) yardım kaynağı 
sensin. 
 

Taķī vü bā-naķıyye dil veren ġamdan berį derler 
Gürūh-ı nāciye hep leşker-i ol Ǿaskerį derler 
Livā-yı Ǿaşķ ile śāĥib-zamān olsam yiri derler 
Olursa hecr ile Ecrį gedādır ekserį derler 
  Meded çeşm-i çerāġı ol Ĥasan ħalķ-ı rıżā ĥaķķı 
Ǿİnayet maǾdeni sensin şehįd-i Kerbelā ĥaķķı 
 

İmanın temizliğine gönül verenler, kederden uzak 
derler; kurtarıcı topluluğa, hep o askerin ordusu 
derler. 
Aşk memleketi ile zamanın sahibi olsam yeri 
derler; Ecrį, ayrılık acısı ile olursa, köledir derler. 
O halkın rızası, göz ışığı Hasan hakkı (için) medet; 
Kerbelā şehidinin hakkı (için) yardım kaynağı 
sensin. 

 
260 
 

FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Faħr-ı Ǿālem vāriŝ-i yār-ı peġamber yā ǾAlį 
Hel-etā şānındadır Allāh ü ekber yā ǾAlį 
 

Ey Alį! Peygamberin sevgilisi, ālemin övgülü 
mirasçısı, “Hel ata” şanındadır, Allah büyüktür. 
 

Secde-gāh-ı Ǿāşıķāndır ol Ĥasan ħalķ-ı rıżā 
CāmiǾ-i beyt-i Ħüdā miĥrāb-ı minber yā ǾAlį 
 

Ey Alį! Allah’ın evinin cāmiinin minber ve mihrabı, 
halkın rızası o Hasan āşıkların secde ettiği yerdir. 
 

N’oldu ol luǿluǿi ve’l-mercān106-ı şāh-ı Kerbelā 
Kim şehįdā ne olur rāhında reh-ber yā ǾAlį 
 

Kerbelā’nın şahı, mercan ve incisine ne oldu? Ey Alį! 
Şehide ne olur yolunda rehber (sensin). 
 

Cānımıñ cānānıdır Zeyne’l-Abā her rūz [u] şeb 
Śad-selām olsun aña źātında mažhār yā ǾAlį 
 

Zeyne’l-Abā, her gece gündüz ruhumun sevgilisidir; ey 
Alį! Zatına erişmiş (olan) ona yüz selam olsun. 
 

Her cevābı ķıymet eyler kimiyā-yı himmeti 
Zümre-i Ǿaşıķları Bāķır-ı server yā ǾAlį 

Ey Alį! Āşıkların zümresini Bakır’ın güneşi, yardımının 
maneviyatı, her cevabı kıymetli kılar. 
 
 

ǾĀşıķ-ı seyr-i sülūkum meźheb-i pākinde āh 
Kim şehįd oldı Yezįd elinde CaǾfer yā ǾAlį 
 

Temiz yolunda yola girmiş āşıkım, ey Alį! Yezid elinde 
Cafer şehit oldu. 

Mūsa-i Kāžım Rıżā’dır  dįnime ķuvvet veren Dinime güç veren, Mūsi-i Kāžım Rıżā’dır; ey Alį! 

                                                
105 Metinde “ñ” ile yazılmıştır. 
 O tuzlu denizlerden inci ve“ : (Yaħrecü minhümā luǿlu-i ve’l-mercān)یخرج  منھا  اللؤلؤ والمرجان  106
mercān çıkar” Rahman, 55/22  
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Mesned-i ķalbimde ĥükm eyler ser-ā-ser yā ǾAlį 
 

Baştanbaşa kalbimin dayanağında hüküm sürer. 
 

Zehr-i mār-ı nūş idem şāh-ı Ħorāsān Ǿaşķına 
Źāt-ı pākin tā muķaddem ķıldım ezber yā ǾAlį 
 

Ey Alį! Horasan şahının aşkına, yılan zehirini içeyim, 
ta evvelden temiz kişiliğini ezberledim. 
 

Ķılma maĥrūm-ı cemālinden temāşā eyleyim 
Sevdiğim cānım ŧak-ı cānımda server yā ǾAlį 
 

Ey Alį! Sevdiğim, ruhum, can tahtımın güneşi; 
yüzünden mahrum etme, seyredeyim. 
 

61a 

 
Ĥubb-ı ehl-i beyt olanıñ başına ǾAlį naķī 
MuǾcizāt ile olur tāc-ı mücevher yā ǾAlį 
 

Ehl-i Beyt’in sevgilisi olanın başına temiz Alį; ey Alį! 
Mucizeleri ile başına mücevher tac olur. 

Ķıl gürūh-ı Ǿasker-i nācį bizi Ecrį gibi 
Nefs-i şūmu ķāŧıǾ mānend-i Ĥaydar yā ǾAlį 
 

Ecrį gibi, bizi kurtarıcı askerler topluluğu yap; ey Alį! 
Haydar gibi kötü nefsi kes. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 
 

Mehdi-i śāhib-livāyı eyle irsāl el-amān 
Ķuvvet-i pāzū vere dįne mükerrer yā ǾAlį 
 

Aman! Memleketlerin doğrulukçu sahibini gönder, ey 
Alį! Dine daima kol gücü versin. 
 

Sensin ol deryā-yı Ǿažįm kim nihāyetsiz muĥįŧ 
Baĥr [ü] ber yanında çü bir ķaŧre kemter yā ǾAlį 
 

O yüce deniz sensin, çünkü sonsuz çevrelemişsin; ey 
Alį! Denizler ve karalar yanında bir damladır. 
 

Sensin ol ķāŧīǾ beyān-ı śāĥib-i düldül-süvār 
Kim güşād olur yüzünde bāb-ı Ħayber yā ǾAlį 
 

Düldülü koşturan, kesin beyanlı kişi sensin; ey Alį! 
Hayber’in kapısı, yüzünde açılır. 
 

Sendedir şems-i nübüvvet āfitāb-ı ŧalǾatıñ 
ŞaǾşaǾından feyż alur māh-ı münevver yā ǾAlį 
 

Yüzünün güneşi, peygamberlik güneşi sendedir; parlak 
ay, görkeminden bereket alır. 
 

Sendedir ĥatm-ı Kelāmu’llāh-ı nāŧıķ nā-gehān 
Eyle Ǿıtā bende-i bį-çāre ister yā ǾAlį 
 

Ansızın Allah’ın sözlerinin ezberi sendedir; ey Alį! 
Çaresiz köleler ister, ver. 
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FāǾilātün FāǾilātün FāǾilātün FāǾilün 

 
Gāh olur kim vālih ü ħayrān eder Ǿaşķ ādemi 
Gāh olur kim mest-i ser-gerdān eder Ǿaşķ ādemi 
Gāh olur kim ney gibi nālān eder Ǿaşķ ādemi 
Gāh olur kim āfet-i devrān eder Ǿaşķ ādemi 
Gāh olur kim āteş-i sūzān eder Ǿaşķ ādemi 
Gāh olur kim dįde-i giryān eder Ǿaşķ ādemi 
Gāh olur kim vāśıl-ı cānān eder Ǿaşķ ādemi 
Gāh olur kim ħāk ile yeksān eder Ǿaşķ ādemi 

Zaman olur ki aşk, insanı yücelikle hayran eder; 
zaman olur ki aşk, insanın başını döndürerek 
kendinden geçirir. 
Zaman olur ki aşk, insanı ney gibi inletir; zaman olur 
ki aşk, insanı zamanın afeti eder. 
Zaman olur ki aşk, insanı yanan ateş yapar; zaman 
olur ki aşk, insanı gözü yaşlı eder. 
Zaman olur ki aşk, insanı sevgiliye kavuşturur; zaman 
olur ki aşk, insanı yerle bir eder. 
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Gāh olur kim aġlamakdan dįde-i pür-ħūn eder 
Gāh olur kim aķıdıp gözyaşını Ceyĥūn eder 
Gāh olur kim vādi-i fürķatlere Mecnūn eder 
Gāh olur kim Ǿārıż-ı Leylā için meftūn eder 
Gāh olur kim öldürüp bį-çāresin medfūn eder 
Gāh olur kim şādlıķdan zerveş memnūn eder 
Gāh olur kim bir iken derd-i derūnum on eder 
Gāh olur kim ķul iken sulŧān eder Ǿaşķ ādemi 
 

Zaman olur ki ağlamaktan, kan dolu yaş eder; zaman 
olur ki gözyaşını akıtarak, Ceyhun eder. 
Zaman olur ki ayrılık vadilerinde Mecnun eder; zaman 
olur ki Leyla’nın yanağı için öldürür. 
Zaman olur ki çaresizini öldürerek, defneder; zaman 
olur ki mutluluktan altın gibi memnun eder. 
Zaman olur ki içimdeki dert bir iken bin eder; zaman 
olur ki āşk, insanı sultan eder. 
 

Gāh olur kim derd ile Eyyūb eder Ǿāşıķları 
Gāh olur kim dergehe çārūb eder Ǿāşıķları 
Gāh olur kim ĥüsn ile maĥbūb eder Ǿāşıķları 
Gāh olur kim hicr ile meczūb eder Ǿāşıķları 
Gāh olur kim iki ķat mektūb eder Ǿāşıķları 
Gāh olur kim Ǿālem içre ħūb eder Ǿāşıķları 
Gāh olur kim aġladır YaǾķūb eder Ǿāşıķları 
Gāh olur kim Yūsuf-ı KenǾān eder Ǿaşķ ādemi 
 

Zaman olur ki āşıkları dert ile Eyüp eder, zaman olur 
ki āşıkları dergāha süpürge eder. 
Zaman olur ki āşıkları, güzellikle sevgili eder; zaman 
olur ki āşıkları, ayrılık ile deli eder. 
Zaman olur ki āşıkları, iki kat mektup eder; zaman olur 
ki āşıkları, ālem içinde güzel eder. 
Zaman olur ki āşıkları, ağlatır, Yakup eder; zaman 
olur ki aşk, insanı Kenan’ın Yusuf’u eder. 

Gāh olur kim ziynet-i dünyā için ġāfil eder 
Gāh olur kim ehl-i Ǿaşķı sāye-i cāhil eder 
Gāh olur kim tekye-i miĥnetlere vāśıl eder 
Gāh olur kim ķoç gibi ķurbān-ı İsmāǾįl eder 
Gāh olur kim Ǿilm ile ey Ecriyā ǾĀmil eder 
Gāh olur kim hādi-i rāh-ı Ħüdā ĥāśıl eder 
Gāh olur kim men Ǿaraf sırrın verip Ǿāķil eder 
Gāh olur kim menzil-i Ǿirfān eder Ǿaşķ ādemi 
 

Zaman olur ki dünya süsü için gafil eder, zaman olur 
ki aşk ehlini, cahillik gölgesi yapar. 
Zaman olur ki sıkıntı tekkelerine kavuşturur, zaman 
olur ki koç gibi İsmail’in kurbanı eder. 
Ey Ecrį! Zaman olur ki ilm ile çalışkan eder; zaman 
olur ki Hüda’nın yolunun takipçisini ortaya çıkarır. 
Zaman olur ki “ben kimim” sırrını vererek akıllı eder; 
zaman olur ki āşk, insanı bilginlik durağına ulaştırır. 
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SONUÇ 
 

Ecri Divanını konu edindiğimiz bu çalışmamızda özetle şu neticelere varabiliriz: 
 
 En erken ihtimalle 18. Yüzyılda yaşamış olduğunu söyleyebileceğimiz Ecri 
Caferidir ve bir tasavvuf şairdir. Şiirlerinde ehl-i beyt sevgisi yüksek oranda 
hissedilmektedir. Bu bağlamda yazılmış şiirlerinde şair, daha kudretli, estetik bir dil ve 
üslup işlemesi girişiminde bulunmuştur. 
 
 Ecri, eserinde bilhassa ehl-i beyt sevgisi ve bu çerçevede şekillenen olaylar 
olmak üzere, dini ve tasavvufi ifadelerin sıklıkla yer aldığı şiirler de kaleme almıştır. 
Yine hemen her divan şairi gibi aşk-şarap-bezm-maşuk-āşık gibi temel noktaları işleyen 
şiirler de yazmıştır. Bu anlamda eser, sadece bir noktaya takılıp kalmaktan kendini 
kurtarmış bir şekilde harmanlanmıştır diyebiliriz. 
 
 Eser içerisinde, dini ve tasavvufi noktalarda Arapça ve Farsça kelimelerle 
şekillenen beyitlerin yoğunluğu her ne kadar göze çarpsa da divanda doğrudan doğruya 
Arapça ve Farsça beyitler yer almaz.  
 
 Şair işlemek istediği duyguları sunmada gerek vezin gerek kafiye ve redif ve 
gerekse anlatım bakımından çokça zorlanmamıştır, ama yine de divan içerisindeki 
şiirlerin özellikle şekli bakımdan tam manasıyla kusursuz olduğu söylenemez. 
 
 Çalışmamızı hazırlarken özellikle şair hakkında edebiyat tarihleri ve tezkirelerde 
bir malumatın olmayışı şairimiz hakkında söyleyeceklerimiz bağlamında bizi zor 
durumda bırakmıştır. Zarureten biz de şaire dair bu noktada ki hususları, elimizdeki 
divan nüshasından hareketle sunduk. Hāliyle bunlar da çok sınırlı ve ihtimalli bilgiler 
oldu. Çalışmayı yaparken karşılaştığımız bir başka olumsuz durum ise elimizde 
mukayese şansı sağlayacak bir başka nüshasının olmaması idi.  
 
 Çalışmamızı daha anlamlı ve anlaşılır kılmak için mevcut metindeki iktibasları 
tespit ederek sunduk ve metni Türkiye Türkçesine aktardık. 
 
 Çok geniş hacimli bir eser olmamasına rağmen Ecri divanının işlemiş olduğu 
konular ve barındırdığı mevcut konular hasebiyle her eser gibi önem arz ettiği 
kanaatindeyiz. 
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