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ÖN SÖZ 

13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar yaklaşık altı yüzyıl boyunca varlığını sürdüren 
ve İslamî Türk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, klasik Türk edebiyatı ya da divan 
edebiyatı denilen edebi ekolün ne kadar eser yarattığı ve bunların bugün ne 
kadarını günümüze bıraktığı tam olarak tespit edilebilmiş değildir. Üstelik 3182 
şairi olduğu tahmin edilen (İsen 1990: 9) bu ekolü keşfetmede birincil önem 
taşıyan mevcut divanların sayısı bile hâlâ meçhuldür. 

Biz de bu divanlardan birinin sahibi olan Le’âlî mahlaslı şairin divanını 
kitabımıza konu olarak aldık. Amacımız, Le’âlî’nin 15. yüzyıl Türk 
edebiyatındaki yerini belirlemek ve divanının metnini ortaya koymaktır. 

Yüksek Lisans tezimizden yola çıkarak hazırladığımız bu çalışmaya mevcut 
tezkirelerde zikredilen Le’âlî mahlaslı şairler hakkında verilen bilgileri 
incelemekle başladık ve sonuçta Le’âlî mahlaslı iki şairin bulunduğunu 
belirledik. Elimizdeki baş tarafı eksik tek nüsha divanın Le’âlî mahlaslı şairlerden 
hangisine ait olduğunu belirlememize tezkireler yardımcı olamadı. Çünkü verilen 
şiir örneklerinin kafiyeleri “r” den önceki harflere aitti. Elimizdeki nüsha ise “r” 
kafiyeli gazellerle başlamaktaydı. Pervâne Beg’e ait nazire mecmuasında 
“Müte’accim Le’ālî” başlığı altında yazılan gazellerin bir kısmının elimizdeki 
divanda bulunması nedeniyle tezkirelerde Müte’accim olarak tanıtılan Le’âlî’yi 
araştırdık ve şairin Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi bölümünde 
3298 numarayla kayıtlı Türkçe divanı üzerinde bir çalışma yaptık. Bu çalışma üç 
bölümden oluştu: 

Birinci bölümde şairin hayatı, eserleri tanıtıldı. Divanının incelenmesi ikinci 
bölümde ele alındı. Üçüncü bölümde Le’âlî Dîvânı’nın çeviriyazılı metni verildi. 

Divanın çeviriyazısında büyük ölçüde metne sadık kalmaya çalıştık. 
Le’âlî’nin divanı yanı sıra nazire mecmualarında da bulunan şiirlerinde farklı 
sözcüklere rastladığımızda anlam ve vezin bakımından en uygun bulduğumuz 
kelimeyi tercih ettik. Eserin tek nüsha olması ve şiirlerin der-kenarda bulunması 
dolayısıyla okunamayan, okunan ama anlam verilemeyen ya da vezne uymayan 
kelimelerin yerine, anlam ve vezne uygun olanlarını yazarak metindeki şekli 
dipnotta gösterdik. Silik olan, okunamayan ve herhangi bir anlam önerilemeyen 
kelimeler yerine (…) işaretini kullandık.  
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Eser, Eski Anadolu Türkçesi dil özelliklerine uygun olarak okundu. H.1001/ 
M.1593’te istinsah edilmiş olan nüshada Eski Anadolu Türkçesi imlasına 
uymayan yerleri dipnotta vermek yoluna gittik. 

244 gazel, 3 murabba 1 muhammes ve Farsça bir müfredden oluşan divandaki 
şiirleri nüshadaki sırasına göre değil nazım şekillerine göre sınıflandırdık ve 
divanı gazeller, musammatlar ve müfred olmak üzere üç bölümde ele aldık. Baş 
kısmı eksik olan ve “r” kafiyeli gazellerle başlayıp “m” kafiyeli gazellerle biten 
divandaki şiirlerin düzeninde alfabetik sıraya uyulduğu görüldü.  Divanda 
bulunan Farsça bir müfred transkripsiyon alfabesi ile yazıldı ve Türkçe anlamı 
verildi.  

Yapmış olduğumuz bu çalışma ile divan edebiyatı araştırmalarına bir katkıda 
bulunabilirsek kendimizi mutlu sayacağız. Bu vesileyle Yüksek Lisans tezi olarak 
hazırladığım bu divandaki metinleri okuyup incelemede benden yardımlarını 
esirgemeyen sayın hocam, tez danışmanım Prof. Dr. Fatma Sabiha Kutlar’a,  
kitap olarak basıma hazırlama aşamasında eksik ve kusurlarımı müdekkik bir 
nazarla tespit edip düzeltmemi sağlayan sayın hocam Prof. Dr. Ali İhsan Öbek’e  
içten teşekkürlerimi borç bilirim. 

 

Gülçiçek AKÇAY 

2020/ Edirne 
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1. BÖLÜM  

LE’ÂLÎ’NİN HAYATI, ESERLERİ VE EDEBÎ ŞAHSİYETİ 

1.1. HAYATI 
Tezkirelerde ve bazı kaynaklarda Le’âlî mahlaslı iki farklı şair mevcuttur. 

Bunlardan biri, Sehî(1325: 73)ve Latîfî tezkireleri (1314: 289)ile Gelibolulu 
Mustafâ Âlî’nin Künhü’l-Ahbâr  adlı eserinin tezkire kısmında (İsen 1994: 42) 
XV. yüzyılda Fâtih Sultân Mehmed döneminde yaşadığından bahsedilen Tokatlı 
Le’âlî diğeri ise Kınalı-zâde Tezkiresi (Kutluk 1989: 827)  ve Osmanlı 
Müellifleri’nde (BMT 1972: 384) XVI. yüzyılda yaşadığı söylenen Saruhanlı 
Le’âlî’dir. Bu tezkirelerde şairin doğum ve ölüm tarihleri hakkında bilgi 
verilmemiştir. 

Le’âlî mahlaslı bu iki şairden elimizdeki divanda yer alan şiirlerden bir 
kısmının Pervâne Beg Mecmuası’nda da bulunduğu görülmektedir. Mecmuada 
“Le’ālî-i Müte’accim”  başlığı altında (PB 968: 8a) kayıtlı şiirlerden hareketle 
şairin, Sehî, Latîfî ve Alî’nin sözünü ettiği Tokatlı Le’âlî olduğunu söylemek 
mümkündür.  

Divanında nereli olduğunu belirtmemektedir. Sadece bazı şiirlerinde Edirne 
şehrinin adı geçmektedir: 

  Leʾālī cennet olurdı saña bu Edrine şehri 

  Ger irsen Muṣṭafā ile viṣāline Ebū Bekrüñ 

  G.45/6 

  Ey göñül itme naẓar bu şehre sen ikrāh ile 

  Pür durur her gūşesi bunuñ çün ehluʾllāh ile 

  Şeh duḫūl itdi buña hem merdüm-i dil-ḫˇāh ile 

  Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 

      Mur.3/I 

 Bu şiirlerden hareketle şairin en azından bir süre Edirne’de yaşamış 
olduğunu söylemek mümkündür.  

 Tezkirelere göre, Acem vilayetlerinde seyahat ettikten sonra Anadolu’ya 
kalender şeklinde gelen Le’âlî, o devirde Acemlere çok rağbet olduğundan, 
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kendini onlardan biri olarak tanıtır, Türkçe şiirlerinin yanı sıra Farsça şiirler de 
söyleyerek epeyce saygı ve değer bulur. Güzel yazı ve şiir ilmiyle de ilgisi 
bulunan Le’âlî, Sultân Mehmed’in bile özel sohbetlerine nail olur, kendisine 
İstanbul Yedikule civarındaki Kılıç Baba Tekkesi adıyla meşhur olan kilise verilir 
(Sehî 1320: 73; Latîfî 1314: 289). Böylece sultanın nimet ve ihsanı ile iltifat ve 
rağbet bularak zengin olan şairimiz, sonradan sahte Acem olduğu anlaşılınca, bu 
iltifattan uzaklaştırılır (Köprülü 1981:375). 

 Gelibolulu Mustafâ Âlî, Künhü’l-Ahbâr adlı eserinin tezkire 
kısmında şairimizden şöyle söz etmektedir: 

 “Tokatlı iken vilāyet-i ʿAceme varup merd-i müteʿāccim olduġı hālde 
Rūm’a geldi. Ḥattā Rūm erenlerine Molla Cāmīnüñ ve sāʾir ʿAcem 
ulularının selāmuñ getürdi. El-ḥaḳeşʿār-ı dürer-bārı muntazam u 
merġūb ve leʾālī-i naẓm-ı āb-dārı beyneʾl- büleġā maḳbūl ü maṭlūbdur. 
Ḫuṣūṣā çoḳluḳ yād-dāştı var imiş. Rūma geldükde ʿAcem nāmıyla Ebuʾl-
feth meclisine dāhil olmuşlar. Yaʿnī ki o tāriḫde Aʿcām ḥaḳḳında mebzūl 
olan luṭf u kerem anuñ ḥaḳḳında daḫı mebzūl olmış. Ammā soñra 
müteʿaccim idügi bilinmiş. Meclis-i şehriyārīden ṭarḥ u reddine iḳdām 
olınmış. Mezbūr daḫı ḥasb-ı ḥālini bu vech ile naẓma ḳoyup riḳāb-ı 
hümāyūnlarına ṣunmış.”  (İsen 1994: 42). 

Latîfî, Acem olmadığı anlaşılan Le’âlî’nin, kendisine gösterilen iltifattan 
uzaklaştırılması üzerine söylediği birkaç beyitten örnek olarak da şunları 
göstermiştir: 

Olmak istersen itibāre maḥal 

Yā ʿArabdan yaḫūd ʿAcemden gel 

 

Rūmda kellelenmesin mi ʿAcem 

Oldı bu ʿizzet ile çün ekrem 

 

ʿAcemüñ her biri ki Rūm’a gelür 

Yā vezāret yā sancak uma gelür (Latîfî 1314: 290) 
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Tekkesi ve serveti sultan tarafından geri alınarak fakir düşen Le’âlî,  kendini 
İstanbul’da Allah emrine adar. Mezarı Şeyh İlahî Tekkesi’ndedir (Sehî 1320: 73).   

1.2. ESERLERİ 
Latîfî Tezkiresi’ne göre (1314: 289) şairin Farsça ve Türkçe birer divanı vardır. 

Türkçe Divanı: Divan, Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi 
bölümünde 3298 numarayla kayıtlı mecmuanın içindedir. “r” harfiyle kafiyeli 
gazellerle başlamaktadır. Baş kısmı eksik olan divan, 244 gazel, 3 murabba, 1 
muhammes ve 1 Farsça müfredden müteşekkildir.  

Farsça Divanı: Latîfî (1314: 290), Le’âlî’nin Farsça divanının da olduğu 
belirtse de bu eser elimizde bulunmamaktadır.  

1.3. EDEBÎ ŞAHSİYETİ 
Le’âlî, Anadolu’da ve Rumeli’de Türk edebiyatının büyük bir gelişme 

gösterdiği, divan edebiyatının artık kuruluş dönemini tamamlayıp ve klasik bir 
edebiyat görünümü kazanmaya başladığı, manzum ve mensur pek çok eserin 
verildiği, nazire mecmuaları ve tezkirelerde eserlerinden örnekler verilen pek çok 
sanatçının adının geçtiği (Mengi 2000: 105) 15. yüzyıl şairlerinden biridir. 
Döneminin Ahmed Paşa, Necâtî, Mesîhî gibi ünlü şairleri yanında tezkirelerde 
verilen bilgilerin azlığına bakılarak çok da şöhretli bir şair olamadığı 
anlaşılmaktadır.  

İyi derecede Farsça bildiğinden, hat ilmiyle ilgilendiğinden de bahsedilen  
(Sehî 1320: 73) Le’âlî için Latîfî (1314: 289) “emīrüʾl-kelām ve şīrīn-beyān” 
değerlendirmesini yapar. Gelibolulu Mustafâ Âlî ise Künhüʾl-Ahbâr’da onun 
şiirinin tazeliğinin ve üslubunun inceliğinin belagat sahipleri tarafından 
beğenildiğini şu sözlerle anlatır: “Eşʿār-ı dürer-bārı muntaẓam u merġub ve 
leʾālī-i naẓm-ı āb-dārı beyneʾl- büleġā maḳbūl ü maṭlūbdur.” (İsen 1994: 142). 

Le’âlî’nin divanında kendi şiiri hakkında görüşlerinin bulunduğu beyitlerin 
sayısı çok azdır. Bir beytinde kendi nazmındaki bütün beyitleri mücevher, inci 
dizisinin yerine koyar: 

Şiʿrinüñ her beyti beñzer çün cevāhir naẓmına 

Yaraşur dinse Leʾālī naẓmuña silk-i leʾāl   

       G.84/7 
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Sevgilinin vasıflarını anlatmanın, şiirine güzellik kattığını belirtirken aslında 
gönül ehilleri nezdinde hoşa giden sözler söylediğini de belirtir: 

  Ehl-i diller dillerinde vird idinse ṭañ mıdur    

Ey Leʾālī yār vaṣfıdur çü güftārum benüm 
       G.94/5 

Yine bir başka beyte göre şairin şiiri, sevgilinin dudakları ve dişlerinin nizama 
sokulmuş halidir.  Böyle inci gibi dizilmiş bir nazmın da mücevher değerinde söz 
dizen birileri tarafından okunması yakışık alır: 

  Vaṣf-ı laʿl ü dişüñe virdi Leʾālī çü niẓām    

  Yaraşur her kim aña nāẓım-ı gevher oḳıya 

       G.176/7 

Latîfî Tezkiresi’nde Le’âlî’nin Acem olmadığının öğrenilmesi ve mazhar 
olduğu iltifattan mahrum edilmesi üzerine söylediği kimi beyitlerden örnekler 
verilmiştir. Bu beyitlerden birinde Le’âlî, şiirini maden ocağında kıymet 
verilmeyen cevhere, denizde değeri anlaşılmayan inciye benzetmektedir: 

  Gevhere ḳıymet olmaya kānda   

  Dür bahāsın bula mı ummānda (Latîfî 1314: 290) 

Le’âlî’nin şiir üslubunu şekillendiren önemli unsurlardan biri de etkilendiği 
şairler olmalıdır. Divandaki bir beyitte Türkçe şiir yolunda Şeyhî’nin takipçisi 
olduğunu söyler. 

  Olupdur pey-rev-i Şeyḫī ṭarīḳ-i şiʿr-i Türkīde  

  Ki hergiz luṭf ile irmez Leʾālī naẓmına lüʾlü’   

      G. 155/8 

Le’âlî’nin Şeyhî’den başka şairlerin de gazellerine nazireler yazar.  Ahmed 
Paşa, Ahmed Çelebi (Kemâl Paşa-zâde),  Hâşimî-i Acem, Necâtî gibi şairlerin 
bazı gazellerine Le’âlî’nin yazdığı nazirelerin (Köksal 2001) matlaları şöyledir: 

 Ahmed Paşa: 

 Bu göñlüm şehrine düşdi gözümden nā-gehān āteş 

 Yaşum saḳası irmezse ṭolar mülk-i cihān āteş  (Köksal 2001: 1329)  
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Le’âlî:  

 Düşelden sūz-ı mihrüñden dile ey dil-sitān  

Ṭolar āhum şerārından ser-ā-ser āsmān āteş  

      G.26/1 

Kemâl Paşa-zâde: 

 Ẓāhir oldı gün yüzüñ āyine-i eflākden 

 Gitdi eşküm şeb-nemi bu dīde-i nemnākden (Köksal 2001: 2065) 

Le’âlî:  

 Tīr-i āhumla düşen encüm durur eflākden 

 Lāleler kim ġarḳ-ı ḥūn olup çıḳarlar ḫākden 

      G.114/1 

Hâşimî-i Acem: 

Bezm-i mey eylemişem dün gice sulṭānlar ile 

Nice sulṭānlar ile bī-ser ü sāmānlar ile (Köksal 2001: 2459) 

Le’âlî:  

 Terk-i ʿār idüp olan bī-ser ü sāmānlar ile 

 Hem-nişīn olmaġa ʿār eyleye sulṭānlar ile 

      G.209/1 
Necâtî Bey: 

 Bu ṣafādan ki ḳadeh aġzuñ öper döne döne 

 Nār-ı ġayretde kebāb oldı ciger döne döne (Horata 1998:59) 

Le’âlî 

 Gerçi kim yutdı ḳadeḥ ḫūn-ı ciger  döne döne 

 Laʿlüñe cān virüben aġzuñ öper döne döne 

      G.170/1 

16. yüzyıl şairlerinden Zâtî’nin Le’âlî’yi tanıyıp beğendiğini düşündürecek 
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aşağıdaki beyti gazellerine nazire yazmasından hareketle ifade etmek 
mümkündür. Beyitlerde söyleyiş ve mana benzerliği dikkat çekici ölçüde 
belirgindir:  

Le’âlî 

İderüm bir būseñe biñ cān revān didüm aña 

 Didi kim ey derdmend evvel senüñ cānuñ mı var 

       G. 19/ 4 
Zâtî 

Yoluna cânum revân itsem gerek cânâ didüm 

Yüzüme bin hışm ile bakdı didi cânun mı var 

 

16. yüzyıl şairlerinden Muhibbî, Fuzûlî; 17. yüzyıl şairlerinden Nâbî Le’âlî’yi 
okuyup beğenmişler midir tam olarak bilmemekle beraber örneklediğimiz 
beyitlerdeki manaların birbirine son derece benzediğini ifade edebiliriz: 

Ḳatl ʿahd eyledüñ ey şāhum velī ḳorḳum budur 
 Öldüre evvel beni ḳatlümde te’ḫīrüñ senüñ 
      G.56/3 

Fuzûlî’nin şu beyti de yukarıdaki ile aynı hayal ve mefhumu barındırması 
açısından dikkate değerdir: 

  Görüp endîşe-i katlimde ol mâhı budur derdim 
  Ki ol endîşeden ol meh peşîmân olmasın yâ Rab  
       (Tarlan 2014: 92) 
 

Şair, bir beytinde Leylâ ve Mecnûn’un aşkının kendi aşkı karşısında eskimiş 
olduğunu düşünmüş, bu eskimiş aşk hikâyesinin yerine kendisininkini 
koymuştur: 

Çün oldı ḳıṣṣa-i Leylī vü Mecnūn ġuṣṣa-i köhne 
Leʾālī derdmendüñ ben yeñi destānını buldum  

       G.106/5 

Olup efsanesi köhne-keder Ferhad u Mecnûnun Muhibbî kıssası nev‟dür 
okunsun cümle mahfilha (Ak 1987, 59) 
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2. BÖLÜM 

LE’ÂLÎ DÎVÂNI’NIN İNCELENMESİ 

2.1.ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

2.1.1.  Nazım Şekilleri 
Divanda 244 gazel, 3 murabba, 1 muhammes, 1 Farsça müfred olmak üzere 

toplam 249 şiir bulunmaktadır. 

Gazellerin 1’i 4, 99’u 5, 30’u 6, 89’u 7, 14’ü 8, 6’sı 9,  1’i 10 ve 1’i de 15 
beyittir. Murabbaların 1’i 5, 1’i 9, 1’i 16, muhammes ise 7 bendden 
müteşekkildir.  

2.1.2. Vezin, Kafiye, Redif 

2.1.2.1.  Vezin 
Le’âlî şiirlerinde 12 farklı vezin kullanmıştır. Bunlar bahirlere göre şu şekilde 

sıralanabilir: 

 Bahr-i Hezec 
1. mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün   

39 gazel 
2. mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün     

12 gazel 
3. mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün  

10 gazel 
Bahr-i Recez  

4. müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün  
3 gazel 

5. müfteʿilün mefāʿilün müfteʿilün mefāʿilün  
1 gazel 
Bahr-i Remel 

6. fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün   
112 gazel, 2 murabba, 1 muhammes 

7. fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün  
2 gazel 

8. feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün  
30 gazel, 1 murabba 
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Bahr-i Muzâri’ 
9. mefʿūlüfāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün    

23 gazel 
10. mefʿūlüfāʿilātün mefʿūlüfāʿilātün  

2 gazel 
Bahr-i Müctes 

11. mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün  
2 gazel 
Bahr-i Cedîd 

12. feʿilātün mefāʿilün feʿilün  
5 gazel 

Divanda vezin kusuru oldukça fazladır. Elimizdeki divanın tek nüsha olması 
bu durumun şairin kendisinden çok, divanı istinsah edenin ihmalinden 
kaynaklanma ihtimalini akla getirmektedir. Aşağıdaki beyitlerin italikle 
gösterilmiş mısraları bu kusurlara örnek teşkil eder: 

  Nīl ırmaġı cūş idüben ṭaşmasa Leʾālī 
Bir dem gözümüñ olmaya yaşına ber-ā-ber 

       G.9/6 

  Budur nemedde muʿtekif ü ʿuzlet itdügi 
  Andan ṣafāyile çıḳar ekåer āyine    
       G.192/8 

  Hergiz cihānda ḥüsn ile görmeyicek naẓīr   
  Nice neẓāre idersin sen baña seni 
       G.235/3 

  Ḥalḳa-i zülf ile yüzin ṣanuram 
  Göricek gird-i mehde hāleleri 
       G.236/4 

Zaman zaman da bazı kelimelerde vezin zorlamasıyla zihaf yapma yoluna 
gidilmiştir: 

   
  Ey dil cihānda şādī viren cāmdı Ceme 
  Cāmı deminde ḫāli  ḳoyup düşmegil ġama    
       G.205/1 
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Yine vezin gereği Türkçe kelimelerde med yapıldığı da zaman zaman görülür: 

  ʿIyda ḳurbān it diyü biñ cān virüp ḳıldum niyāz 
  Didi tīġum ḳan dökdügine degmez iñen az  
       G.24/1 

  Döne döne ḳondı murġ-ı dil çü dilber kūyına 
Bu ʿacebdür dirler ḳonmaz kebūter Kaʿbeye  

       G.196/6 

2.1.2.2. Kafiye 
Divan şiirinde ahengi sağlayan diğer unsurlar ise, kafiye ve rediftir. Le’âlî’nin 

şiirlerinin geneline bakıldığında iki ses benzerliğine dayanan tam kafiyenin ahenk 
vasıtası olarak kullanıldığı görülmektedir. Gazellerde 158 tam, 77 yarım, 17 
zengin, 2 cinaslı; murabbalarda 24 tam, 7 yarım; muhammeste 5 tam, 2 yarım; 
müfredde ise 1 tam kafiye kullanılmıştır. 

Şiirlerinde kafiyeye önem verdiği görülen şair, cinaslı kafiyede başarılı 
olduğunu da göstermektedir: 

  Eger cān almaġ içün ura yāre 
  Revān vir ey göñül tek yāre yāre 
 
  Ṣanasın āb-ı Ḫıżr ile virür cān 
  Çü dilber yara ura yara yara 
      G.216/1-2 

Divan şiiri geleneğinde dize ortalarında iç kafiyeli olan gazeller de vardır. 
Böyle gazellere “musammat gazel” denir (Dilçin 1997: 120). Le’âlî’nin 
divanında G.150, G.151 ve G.153 olmak üzere üç musammat gazel karşımıza 
çıkar. 

Kimi gazellerde kafiye kusurlarından sayılan “îtâ-yı celî” görülmektedir. 
Arapça, Farsça ve Türkçe kelimelerin sonuna gelen aynı anlamda ve görevdeki 
ekler îtâ-yı celî sayılır (Dilçin 1997:64): “geçer, kamer, eger, sezer, eker, irer” 
(G. 8); “peyker, dilber, zer, yakar, dutar” (G. 27). G. 32, G. 86, G. 139, G. 144, 
G. 149, G. 170’de de aynı durum söz konusudur. 

 Bir kelimenin birden fazla beyite kafiye olması Le’âlî’nin gazellerinde 
oldukça sık rastladığımız bir durumdur: 

 



20 

 

1 Zülf-i şeb-reng[i] ne yüzden rūy-ı dilber yaṣdanur 
Bu ne Hindīdür ki gülşende gül-i ter yaṣdanur 

3 Furṣat el virüp şuna kim dūst destin yaṣdana 
Ḫūr ile cennetde ṣan gül-deste-i ter yaṣdanur 

                    G.6 

1 Fikr-i zülfüñle naẓar her kim iderse tenüme  
   O da bir tār ṣanur zaʿf ile pīrāhenüme 

4 Cismüme gelse revān olubanı tīri anuñ 
   Ten revān ola hele cān vire pīrāhenüme 

         G.169 

G. 8, G. 9, G. 13, G. 15, G. 16, G. 18, G. 19, G. 23, G. 24, G. 30, G. 31, G. 35, 
G. 36, G. 39, G. 40, G. 41, G. 42, G. 43, G. 45, G. 47, G. 49, G. 53, G. 58, G. 62, 
G. 63, G. 67, G. 70, G. 75, G. 76, G. 81, G. 82, G. 86, G. 87,  G. 90, G. 91, G. 
101, G. 108, G. 109, G. 110, G. 111, G. 112, G. 119, G. 110, G. 111, G. 112, G. 
113, G. 119, G. 121, G. 125, G. 128, G. 129, G. 131, G. 132, G. 137, G. 139, G. 
140, G. 142, G. 145, G. 155, G. 158, G. 160, G. 163, G. 164, G. 168, G. 170, G. 
174, G. 175, G. 176, G. 184, G. 187, G. 198, G. 201, G. 203, G. 206, G. 210, G. 
217, G. 220, G. 221, G. 226, G. 233, G. 235, G. 236, G. 237, G. 241 ve Mur. 3’de 
de aynı durum söz konusudur. 

2.1.2.3. Redif  
Şair, kafiye kadar redifi de çokça kullanmıştır. Divanda gazellerin 189’u, 

redifli, 55’i redifsizdir. Murabbalarda 8, muhammeste ise 1 tane redif 
kullanılmıştır.   

Kelime halinde, ek halinde ve her ikisinin de bulunduğu şiirlerdeki redifleri 
şöyle tasnif edebiliriz: 

Kelime halindeki redifler; 

Gazellerde 82, murabbalarda 14, muhammeste 5, tanedir. 

Ek halindeki redifler; 

 Gazellerde 58, murabbalarda 7, muhammeste 2 tanedir. 

Hem kelime hem de ek halindeki redifin kullanıldığı şiirler; 
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 Gazellerde 49, murabbalarda 1 tanedir. 

Bazı şiirlerde kafiyeden sonra birden fazla kelimenin redif olarak kullanıldığı 
da görülür: 

  Ger gele ben ḳulına ol şeh-i ḫūbān bu gice  
  Oluram bende iken hem-dem-i sulṭān bu gice 
      G.181/1 

  Raḳībe luṭf ile baḳduñ seni Allāha ṣaldum ben 
  Beni kül ḳılmaġa yaḳduñ seni Allāha ṣaldum ben 
      G.150/1 

Divanda redifleri tekrarlı olan bir tek şiir vardır. O da, şairin Necâtî’ye yazdığı 
“döne döne” redifli gazelidir: 

  Gerçi kim yutdı ḳadeḥ ḫūn-ı ciger  döne döne 
  Laʿlüñe cān virüben aġzuñ öper döne döne 
      G.170/1 

Şair, Türkçe kelime ve eklerle redifler yapmaya özen göstermiştir. Bu durum, 
dönemin şairlerinin Türkçe şiir yazma konusunda gösterdikleri hassasiyete 
Le’âlî’nin de sahip olduğunu gösterir. Türkçe kelimelerin redif olarak 
kullanılması Le’âlî’nin şiirlerini ağır ve anlaşılmaz olmaktan uzaklaştırmış, 
canlılık ve akıcılık kazandırmıştır. Redif olarak kullanılan Türkçe soylu kelime 
ve eklerden bazıları şöyledir: “olur, var imiş, eyler, yasdanur, güler, olmazuz, 
yenemez, güneş, bas, yok, senün, ölicek, eyledün, olsan, kıl,  –dur benüm, -dan 
ayrıldum, ağlarum, -ı buldum, isteyen,  yakın, neden, ay u gün, göresin, üstine, 
döne döne, okıya, gice, gele, üzre, koynına, -ler içinde, var ise, olmasun kimse, 
ola, ol yüri,  eğler beni, idelüm” vb. 

2.2.DİL VE ÜSLUP 
Le’âlî’nin şiirlerinde kullandığı dil oldukça sadedir. Hatta bu sadelik konuşma 

diliyle aynı sayılacak seviyededir. Kimi şairlerde görülen üçlü-dörtlü zincirleme 
Arapça, Farsça terkiplere Le’âlî’de pek rastlanmaz. Bu sadelik halkın kullandığı 
deyimlerin kullanılmasıyla daha belirgin hale gelmiştir. Divanda şiirlerine 
canlılık kazandıran deyimlerden tespit edebildiklerimiz şunlardır: “ad çıkar-, 
amân vir-, and iç-, aradan çık-, ayağı toprağı hakkı, bağrını del-, bağrı yan-,  
bahtı açıl-,  baş çek-, baş eğ-, baş-i nidir-,  baş koş-, baş/ser ko-, baş üzre ko-, 
başa çık-, başdan ayağa düş-, başına gün doğ-, başını alıp git-, belâ çek-,  cân 
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bul-, (bir şey)den kesil, bûs al-, bûse vir-, câna düş-, cân/dil al- cân at-, cân bul-
,  cân çık-, câna kast it-, cândan usan-, cânı ağzına gel-, cânı çık-, cân kulağını 
tut-, cān teslim it-, cân/dil vir, cihanı dut-, dağ ur-, dil bağla-, dile ateş düş-, dile 
düş-, dinden çık-, elden çık-, elden ko-, el çek-, ele al-, ele getir-, el sun-,  el tola-
,  el ur- fitne düşür-, fitne düz-, fitne kopar-, fitne sal-, gam yi-, garib düş-, gönül 
al-,  gönül gözü, gönül yık-,  gözden çıkar-, gözden sakın-, göz dik-,  göz göz açıl-
, gözü  gezden at-, gūşına ir-, hâk ol-, hevâya düş-, hevāya git-,  hoş gör-, îmâna 
gel-, iş gör- kadem bas-, kana  gir-, kan dök-, kan iç-, karar bul-, karşı dur-, 
kemâle ir-, kıyamet kop-, nazar kıl-, oda yan-, pîrehen/yaka çâk it-, safâ vir-, 
selâma gel- , serden geç-, sevdaya düş-, sırrına ir-, sîne çâk it-, sîneye çek-, söze 
gel-, sûret vir-,  tenden çık-, üstüne düş-, vird idin-, vücuda gel-, yâda gel-, yil 
götür-,  yirden yire geç-, yüreği yüz pâre ol-, yüz bul-, yüz çevir-, yüz döndür-, 
yüz suyu, yüz sür-, yüz vir-, yüzünü kara kıl-,  zahm ur-”  

Klasik şiirimize Farsçadan geçmiş olan ve “u, ü veya vü” olarak okunmak 
suretiyle atıf terkibi (terkîb-i atfî) dediğimiz kelime gruplarını oluşturan atıf 
vavları (vâv-ı âtıfe) genellikle aynı cinsten Arapça ya da Farsça kelimeleri 
birbirine atfeden bağlaçlar olarak kullanılmışlardır. Bu çeşit terkiplerde Türkçe 
unsurların kullanılması çok sık rastlanan bir durum olmamakla beraber Le’âlî 
Dîvânı’nda Türkçe -ya da atıf vavından önce Türkçe ek almış- kelime, cümle ya 
da cümleciklerin birbirine atfedildiği Farsça yapılı atıf terkiplerini de kullanma 
temayülü bir üslup hususiyeti olarak kendini göstermektedir. 

Bu tür terkiplere şunları örnek verebiliriz: 

İçinde Türkçe -ya da atıf vavından önce Türkçe ek almış- kelime bulunanlar: 

Çün libās-ı al giymiş içine vü ṭaşına G. 215/5b  

Rüstem ola mı ceng ü ṣavaşına ber-ā-ber   G. 9/3b  

   Mihr ü māh oldı yüzüñ alnuñ ü ruḫsāruñ ile   G. 166/1a  

     Vaṣf-ı laʿl ü dişüñe virdi Leʾālī çü niẓām    G. 176/7a  

Ḫaberdār olmamışdur hīç cihānuñ yoġ u varından  G. 126/3b  

Sāz u söz olsa bile ʿişret daḫı yegrek durur G. 219/7a 
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Türkçe yapılı cümlelerden oluşanlar:  

N’eylerüm cān u cihānı vü cihānuñ cāhını  G. 23/2a  

Şol ḳadar cān muntaẓır oldı vü tīrin dil yidi   G. 52/7a  

Dilā ṭutup bu cihānı vü şehr-yār olsañ   G. 66/1a  

Zülfüñüñ zencīrini gördi vü göñlin baġladı   G. 79/4a  

Cānuma irdi vü geçdi eyledi kār aġlarum  G. 100/5b  

 

Farsçada yâ-yı vahdet diye adlandırılan ve isimlerin sonuna gelen “î” eki 
Osmanlı Türkçesinde yaygın olarak kullanılmamıştır. Le’âlî Dîvânı’nda ise 
aşağıda örneklerini göreceğimiz bu kullanım, istisna denilemeyecek ölçüdedir:  

 Dilberī ki ol sebeble ʿāşıḳa hem-rāz olur  G. 13/1a  

  Nāzenīnī kim vefādan evvel anda nāz olur  G. 15/4b  

  Küştigīrī kim aña bir bend ile bulur viṣāl  G. 77/4b  

  Demī ki mest-i ʿışḳ olup gide maʿşūḳına ʿāşıḳ  G. 126/4a  

  Murġī ki uçarken dege anı ola büryān  G. 134/4b  

2.3.MUHTEVA 

2.3.1. Din 

2.3.1.1. Allah 
Le’âlî Dîvânı’nda din, tasavvuf ya da Allah ile ilgili müstakil bir manzumeye 

rastlanmaz. Divanda “Hudâ” kelimesi 9, “Hakk” 6,  “Bârî” ise 1 kere 
kullanılmıştır. Genellikle, ulaşılmaz sevgiliyi hem böyle güzel hem de vefasız 
yaratan olması sebebiyle anılan Tanrı’ya, “Yâ Rab” nidalarıyla da sık sık 
sevgiliden dert yanılır:  

  Şāh itdüginde şehr-i cemāle şehā seni    
  Ḳılmış güzīde cümle güzelden Ḫudā seni 
       G.233/1 

  Bu vech ile ki ḳıldı güzel Ḥaḳ şehā seni    
  Yā Rab ne yüzden itmiş ola bī-vefā seni 
       G.234/1 
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  Nice ol nā-Müselmāna kişi  müʾmin disün yā Rab   
  Ki zülfüñ ipin uzatmış dolaşır her Müselmāna 
       G.173/4 

2.3.1.2. Melekler 
  Melekler divanda sadece teşbih unsuru olarak ele alınırlar. Yalnızca bir kere 

“Kerrûbiyân” melekleri kendi adlarıyla geçerler. Kerrûbiyân Allah’a en yakın 
meleklerdir. Yeryüzündekiler bayramın gelişini gökyüzündeki ayın hilal şeklini 
gözleyerek beklerlerken, gökyüzünde Kerrûbiyân aynı amaçla sevgilinin hilal 
kaşını gözler: 

  Gerçi gökde yeñi ay gözler ḳamu ehl-i zemīn   
  ʿIyd çün gözler felekde ḳaşuñı kerrūbiyān 
       G.124/6 

Şair, gökyüzünden yağan yağmurun sebebini hüsn-i ta’lil yoluyla meleklerin 
sevgiliye olan kıskançlıklarından dolayı ter dökmeleri olarak göstermiştir: 

  Çü bāl ü ḥüsn ile olaldan sen perī-peyker   
Felekden reşk ile dökdi melekler yir yüzine ter 

       G.12/1 

2.3.1.3. Dinî Kitaplar 
Divanda dinî kitaplardan sadece bir kere Kur’ân’ın adı geçer. Ancak “mushaf” 

kelimesi bir teşbih unsuru olarak sevgilinin yüzü ve güzelliğini tarifte sıkça 
kullanılır: 

  Cemālüñ muṣḥafı içre çü ḥarf-i dāldür zülfüñ    
  Esīrüñ olmaġa diller delīl ü dāldür zülfüñ 
       G.59/1 

Divanda sadece bir kere Kevser suresinin adı geçmektedir.  Onun dışında 
herhangi bir ayet iktibas olunmamıştır: 

  Żımn-ı ḫaṭṭuñda żamīr-i dehenüñ ẓāhir ider  
  Her ki tefsīr ile sūre-i Kevåer oḳıya 
       G.176/2 
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2.3.1.4. Peygamberler 
Peygamberlerin bazılarının adları divanda yer almaktadır. 

Kendine has mucizeleri ve ihtişamı sebebiyle Hz. Süleymân’ın da adı divanda 
çokça zikredilir. Süleymân peygamber, üzerinde mührü olan yüzüğü ile bulutlara, 
rüzgâra, kuşlara ins ü cine hükmedebilen bir hükümdardır. Şair sevgiliye 
kavuşma halinde, Süleymân’ın tahtını rüzgârların götürmesi gibi gönlünün de 
havaya karışıp ferahlayacağını vurgular:  

  Dil hevādār oluban ger ire vaṣluña şehā    
  Taḫtını yil götüre bil ki Süleymānlar ile 
       G.209/2 

Bazı beyitlerde Süleymân ve Süleymân’la ilgili kavramlar kullanılarak 
sevgilinin gücü ve büyüleyici güzelliği anlatılmaya çalışılmıştır: 

  Esirge kişver-i ḥüsni lebüñ mühriyle ḥıfẓ eyle    
  Süleymānsın musaḫḫardur cihān tesḫīr-i ḫātemden 
       G.121/3 

Hz. Yakûb peygamberin adı, âşığın durumunu anlatmak için kullanılan 
benzetmeliklerden biri olmuştur. Hz. Yakûb’un, oğlu Yûsuf peygamberi yıllarca 
özlemle beklediği gibi âşığın gönlü de sevgiliyi beklemektedir: 

Görmege müştāḳdur dil yüzüñi Yaʿḳūbveş    
Bulalı Yūsuf gibi cümle güzelden imtiyāz 

       G.24/6 

 Divanda adı en çok geçen peygamberlerden biri de Hz. Yûsuf’tur. Şair 
sevgiliden “Yûsuf, Yûsuf-cemal, Mısr-ı hüsn” gibi ad ve benzetmeleriyle 
bahseder. Yûsuf peygamberin bu kadar çok anılışının sebebi onun dillere destan 
güzelliğidir. O, güzelliğin sembolüdür. Sevgili de Yûsuf gibi, bütün güzellerin 
kendisine hakkını teslim ettikleri bir güzeldir: 

Güzeller ol şeh-i ḥüsne selāma gelse ṭañ mıdur   
  Ki Yūsuf gibi ḥüsn içre miåāli yoḳ müsellemdür 
       G.18/2 

Mıṣr-ı ḥüsn içinde ey Yūsuf-cemāl olduñʿazīz   
  Ḫūblar cümle sipāh u sen emīr ü mīrsin 
       G.141/3 
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Sevgili güzellikte Yûsuf’a öyle benzemektedir ki, ölümden sonra bir başka 
bedende tekrar diriliş, yani “tenasüh” batıl bir inanç olmasa, Yûsuf, Kenan 
şehrine geri döndü, denirdi: 

Tenāsüḫ bāṭıl olmasa saña derdüm şehā Yūsuf   
 Ki şehr-i ḥüsne şāh olup yine ʿavd itdi Kenʿāna 

       G.172/2 

Hz. Îsâ, nefesi ile hastaları iyileştirip ölüleri diriltmesi, tecerrüd ile göğe 
yükselmesi, güneş göğü olan dördüncü felek (çerh-i çârüm)te kalması gibi 
hususları dolayısıyla sevgili ve özellikle dudak için benzetmelik olur: 

  Gāh laʿl-i āteşīn iẓhār ider geh naḳd-i zer   
  Gösterür her dem dem-i ʿĪsā gibi iʿcāz gül 
       G.73/3 

  [Çün]lebüñ āb-ı ḥayāta cān virür ey ʿĪsī-dem    
  Ḫıżrveş zinde ḳalur ölmez anı hergiz emen 
       G.116/3 

Hz. Hızır, âb-ı hayât (âb-ı Hızr, âb-ı hayvân) münasebetiyle ele alınmış, 
sevgili ve dudağı için benzetilen olmuştur. Sevgilinin dudağı, âb-ı hayâtın Hızır’a 
ölümsüzlük verdiği gibi âşığa da can vermektedir: 

  Ẓulmet-i zülfüñde āb-ı Ḫıżr-ı laʿlüñ bulmaġa  
  Şemʿ-i mihrüñe delīl itmiş dilin yaḳar güneş 
       G.27/4 

Sevgilinin ağzı can bahşetme bakımından âb-ı hayâttan da üstün tutulmuştur: 

Leblerüñ nūşına ey cān ben nice teşbīh idem 
Bir ḳurı sözdür görinmez āb-ı ḥayvān u zülāl 

       G.84/6 

Bir beyitte de sevgilinin âşığa gösterdiği lütuf, âb-ı hayâta benzetilir: 

  Çün zülāl-i luṭfuñ ile sīr olupdur teşne-dil 
  Āb-ı Ḫıżr-ı vaṣluña irmişdi cān buldı beden 
       G.127/7 
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2.3.1.5. Halifeler 
Divanda İslâm’ın dört halifesinden sadece Alî’nin ismi geçmektedir. Âşık 

rakibini kâfir olarak nitelendirir ve Alî ile sadık kölesi Kanber’in kâfirleri 
öldürdüğü gibi rakibi öldürmek için sevgiliden yardım ister: 

  Gel kim raḳībi öldürelüm ey ʿAlī-ṣıfat 
   Ḥayder çü kāfir öldürdi Ḳanber ile   

    G.197/7 
2.3.1.6. Ashab 

Sahabeden sadece Bilâl-i Habeşî’nin ismi zikredilir. Kâbe’de ilk ezan okuyan 
Müslüman olması ve sevgilinin yüzünün Kâbe’ye benzemesi sebebiyle 
anılmıştır: 

  Muṣḥaf-ı ḫaddiyile ḫāl ü ḫaṭı Kaʿbede ṣan 
 Sūre-i Nūr oḳur gördi Bilāl-i Ḥabeşī  

   G.222/4 
2.3.1.7. Cennet-Cehennem  

Din ile ilgili diğer mefhumlar da aşkı, âşığı, sevgiliyi konu alan beyitlerde sık 
sık karşımıza çıkmaktadır. Cennet, cinân, firdevs-i a’lâ, huld-ı berîn, bihişt, 
uçmak adlarıyla birçok beyitte yer alan bir kavramdır. Cennet, ahirette 
mü’minlerin sonsuza kadar yaşayacakları özlenen yer olarak zikredildiği gibi 
sevgiliyle mahalli ile ilgili çeşitli terkip ve teşbihlerde de kullanılmıştır. Sevgiliye 
kavuşan âşık cennetle vuslat bulmuş gibidir: 

 Viṣāl-i yār ola gülşen cinānı n’eyleyelüm   
 Bihişt olursa güzelsüz cihānı n’eyleyelüm 

    G.97/1 

Cennet, gerçek anlamından ziyade, sevgilinin bulunduğu yer veya onun 
güzelliği için bir teşbih mahiyetinde de kullanılır. Hurilerle dolu bir cennet bile 
sevgilinin bulunduğu yere tercih sebebi değildir:  

 Gülistān-ı cināndan çün yüzüñdür bir maḥal ey cān   
 Meger ṭāvūs-ı cennetdür kim anda ḫāldür zülfüñ 

   G.59/6 

 Cehennem günü âşığın, sevgiliyi görmediği gündür: 
 Ey Leʾālī ʿıyd olıcaḳ yār yüzin görmese    
 ʿĀşıḳa olur cehennem ʿıyd ile dār-ı cinān 

       G.145/7 
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2.3.1.8. Kutsal Mekânlar 
Kâbe, Müslümanların kıblegâhıdır. Sevgilinin bulunduğu yer de âşıklar için 

bir Kâbe’dir. Aynı zamanda sevgilinin güzel yüzü âşığın Kâbe’sidir. Le’âlî 
Kâbe’yi bu anlayışa uygun olarak kullanır: 

  Gösterüp cānā Leʾālīye cemālüñ Kaʿbesin   
  ʿIyd-ı ḳurbān olup aña ʿıyda ḳurbān eyledüñ 

G.65/8 

Sevgilinin bulunduğu ortam âşıklar için kutsal bir dergâh gibidir. O dergâhın 
eşiği bile âşık için kıbledir. Mekke’deki Kâbe’yi tavaf etmesine gerek yoktur: 

Dergehüñden gel beni ṣalma ṭāvāf-ı Kaʿbeye 
  İşigüñdür Kaʿbe ey ḳıblem bañā her bābdan  
       G.113/4 

Bir diğer dinî mefhum mihrâb, kaş ile birlikte kullanılır. Divan edebiyatındaki 
eğilime uygun olarak Le’âlî de kaşı âşıklar için bir mihrâb sayar. Mihrâb çoğu 
zaman kaş yerine istiareli olarak ya da kaşla beraber verilmiştir. Hilal, sevgilinin 
kaşına özendiği için değil, onun üstünlüğü karşısında başını indirdiği için eğilmiş 
görünür: 

Māh-ı nev ḫam olduġı ebrūña öykünmek degül  
Ḳaşlaruñ miḥrābına baş indürür yaʿnī hilāl   

G.84/3 

Sevgilinin kaşının olduğu yerde mihraba gerek yoktur. Namaz kılmak veya 
ibadet etmek için kaşları mihrab, gözleri imam, yüzü de Kâbe kabul etmek 
yeterlidir. Böylece sevgilinin kudsiyyeti te’yid edilmiş olur: 

Gel namāz-ı ʿıyd içün göster yüzüñʿāşıḳlara 
Çün ḳaşuñ miḥrāb olupdur merdüm-i çeşmüñ imām  

       G.89/3 

2.3.1.9. Kutsal Vakitler 
Kur’ân-ı Kerîm’in inmeye başladığı gece olarak bilinen Kadir Gecesi şaire 

göre sevgilinin âşığa konuk olduğu gecedir: 

  Şeb-i ḳadre irişür ḥāṣıl ola cümle murād    
  Ger ola ol şeh-i ḫūbān bize mihmān bu gice 
       G.181/3 
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Âşığın gönlü kurban bayramında sevgiliye kurban edilmek için sinede 
saklanır:   

  ʿIyd-ı ḳurbān oldı ḳurbān ol dilā cānāna sen     
  Seni sīnemde anuñ çün ṣaḳlarum cān ile ben 
       G.144/1 

2.3.1.10. Küfürle İlgili Kavramlar  
Küfür ve kâfiri çağrıştıracak her söz siyah renk, örtme, gizleme manalarıyla 

birlikte sevgilinin saçı, hattı, kendisi ve rakibi anlatmada kullanılmıştır. Bu 
mefhumlar din ve iman ile tezat halinde görülmektedir: 

  Nice baş ḳoşdı gör zülfi uyup ol nā-Müselmāna 
  Ser-ā-ser ġarḳ-ı küfr olmış baş egmez ehl-i īmāna    
       G.172/1  

  Yār işiginde raḳībi ben nice öldürmeyem 
Görmişdür bir Müselmān gire kāfir Kaʿbeye   

       G.196/7 

Büt, genellikle Çîn ile birlikte sevgiliye benzetmelik olmaktadır: 

  Ol büt-i Çīnüñ irürse ser-i zülfine elüm  
  Gelür ol dem elüme deste-i ṭūl-i emelüm  
       G.108/1 

Sevgili, kusursuz güzelliğiyle olduğu kadar, duygusuzluğu, âşığa karşı 
ilgisizliği, merhametsizliği bakımından da puta benzetildiği için şair ondan 
sanem, diye bahseder: 

  Ne ṣafādur ṣanemā el uruban ġabġabuña  
  Ala dil būselerin cānını virüp lebüñe   
       G.195/1 

Siyahlığından ve imanı simgeleyen beyaz yüzü dökülerek onu kapatmasından 
dolayı kâfirlikle itham edilen saçla ilgili “Kur’an’a el basarak yalan yere yemin 
eden kafir” hayali, divanın mazmunlarından birini oluşturmuştur: 

Kāfir oldı diyü başuñ kesseler şerʿī durur 
Kim didi ey mū saña başdan çıḳup Ḳurʾāna baṣ 
     G.28/2 
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2.3.2. Şahıslar  

2.3.2.1. Tarihî ve Efsanevî Şahıslar 
Le’âlî Divânı’nda tarihî ve efsanevî şahısların, sanatkârların, mesnevi 

kahramanlarının da adı çokça anılmıştır. Divandaki bir gazel (201), Fâtih Sultân 
Mehmed’in ölümü üzerine yazılmıştır. Sultân Mehmed’in üzerine okunan cüzün 
tesiri ile kâfirlerin bile Müslüman olacağını hayal eden şair, sultanın türbesine 
gidip gelen sevgilinin yanaklarından saçılan nuru, kabrin üzerinde şimşek gibi 
çakan peygamber nuruna benzetmiştir. O sevgilinin gelişi, yani visali bir can 
verirken gidişi, yani hecri bin can almaktadır: 

  Cüz oḳurken görseler Sulṭān Meḥemmed üstine 
  Küll-i küfr ehli dönerdi dīn-i Aḥmed üstine  
 
  Ṣan Meḥemmed türbesinde berḳ urur nūr-ı Nebī 
  Ol ruḫ-ı pür-nūr ile geldükçe meşhed üstine 
 
  Biñ ölür biñ cān bulur her gün viṣāl ü hecr ile 
  Ol gelüp gitdükçe ḫāk-i Ḫān Meḥemmed üstine   
       G.201/1-2-3 

Cemşîd İran’ın büyük hükümdarlarındandır. Asıl adı “Büyük padişah”  
anlamına gelen Cem’dir. “Işık” demek olan “şîd” sonradan eklenmiştir. Rivayete 
göre Cem ganimetlerle döndüğü bir savaşın sonunda Azerbaycan’ın en yüksek 
yerinde kendine mücevherlerle süslü bir taht kurdurmuş, kendi de başına 
mücevher bir taç giymiş. Güneş doğunca tacı ve tahtında meydana gelen 
parlaklıktan dolayı halk ona “Cemşîd” adını vermiştir. Cem’in şarabı icad ettiğine 
inanılır. Ayrıca Cem, dünyanın yedi hikmetini gösterdiğine inanılan işlemeli bir 
kadehin sahibidir (Onay 2000: 136; Pala 2003: 96). Bu münasebetle Le’âlî 
Dîvânı’nda kadeh (câm), şarâb ve bezm ile birlikte anılır: 

  Cihānda Cem olam dirseñ müdām elden ḳoma cāmı 
  Ki dirler cām ile ḳaldı şehā nām u nişān Cemden  
       G.121/2 

  Ele Cem gibi cām alsañ müdām elden ḳoma sāḳī 
  Ki devri çarḫ-ı gerdānuñ döner çün ḥālden ḥāle    
       G.164/3 
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Divanda bir beyitte İran’ı baştanbaşa zapteden Makedonyalı İskender’in 
Aristo’ya yaptırdığı ve düşmanı çok uzaktan görebilmeye yarayan ayna (Ayine-i 
İskender), saflık bakımından sevgilinin güzelliğiyle karşılaştırılır ve elbet sevgili 
galip gelir: 

  Görse cemālüñ āyinesin bu safāyile  
  Ḥayrān ḳalurdı itmezdi İskender āyine   
       G.192/5    

İlahlık davasında bulunarak Hz. İbrâhim’i mancınıkla ateşe atan Bâbil 
hükümdarı Nemrûd da divanda adı anılan tarihî şahsiyetlerdendir. “Ḫalīl” redifli 
gazelde ayrılık ateşine teşbih edilmiştir: 

  Bu Leʾālī bendeye Nemrūdla āteş durur  
Sūzla hicrān benüm ey tāze bustānum Ḫalīl   

       G.69/6  

2.3.2.2. Sanatçılar 
Divanda sadece bir tek şairin adı geçmektedir. Le’âlî, 15. yüzyılın ilk 

yarısında yaşayan ve Anadolu sahası Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden 
olan Şeyhî’nin takipçisi olduğunu belirtir: 

  Olupdur peyrev-i Şeyḫī ṭarīḳ-i şiʿr-i Türkīde   
  Ki hergiz luṭf ile irmez Leʾālī naẓmına lü’lü’  
       G.155/8 

Şair, Çinli meşhur bir ressam olan Mânî’yi ve eserlerinden biri olan 
Nigâristān’ı divandaki muhammesin bir bendinde bahar mevsiminin getirdiği 
güzellikleri anlatmak için bir araya getirmiştir: 

İʿtidāl ile  bahār ey dil cihānuñ cānıdur 
Mürdeler zinde ḳılur gūyā Mesīḥ-i åānīdür 
Gülşeni zeyn eyledi Mānī anuñ ḥayrānıdur 
ʿAyn-ı Çīn oldı cihān gülşen Nigāristānıdur 

  Sāḳiyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur  
       Muh.1/I  

Bir başka beyitte sevgilinin güzelliğinin Mânî’ye ilham vereceği şöyle dile 
getirilmiştir: 

 



32 

 

  Ḳorḳaram Mānī göre mescidde taṣvīrüñ senüñ 
  Naḳş ide büt-ḫānede diye budur yirüñ senüñ  
       G.57/1 

2.3.2.3. Mesnevi Kahramanları 
Daha önce de belirttiğimiz gibi divanda mesnevi kahramanlarının adı da çokça 

zikredilmektedir. Şair, bir beytinde Leylâ ve Mecnûn’un aşkının kendi aşkı 
karşısında eskimiş olduğunu düşünmüş, bu eskimiş aşk hikâyesinin yerine 
kendisininkini koymuştur: 

Çün oldı ḳıṣṣa-i Leylī vü Mecnūn ġuṣṣa-i köhne 
Leʾālī derdmendüñ ben yeñi destānını buldum  

       G.106/5 

Mecnûn, Leylâ’nın aşkıyla deliye dönmüş, insanlardan kaçarak çöllerde vahşi 
hayvanlarla (özellikle ahu) dostluk kurmuştur. Âşık da Mecnûn gibidir: 

  Beni Mecnūn ṣanur ʿışḳ ile dīvāne görüp  
  Geldi bir bir yanuma  āhū-yı kuhsār benüm    
       G.107/3 

Ferhâd ile Şîrîn hikâyesi, Hüsrev ile tenasüp halinde zikr edilmiştir. Ferhâd 
âşığın, Şîrîn sevgilinin timsalidir. İran’ın meşhur hükümdarlarından olan 
Hüsrev’in, Ferhâd ile rekabeti ve sonunda Şîrîn’e kavuşmasına telmihte 
bulunulmuştur: 

İrdi Şīrīnüñ leb-i şīrīnine Ḫusrev velī 
Yādgār oldı cihānda ʿışḳ işi Ferhāddan 

       G.115/2 

Bazı beyitlerle “şîrîn” kelimesinin sözlük anlamıyla oyun yapılır: 

Her kişi meyl itdügi bu laʿlüñe Ferhādvār 
Ḫusrev olur her [kʾola] ol leb-i Şīrīne esīr 

       G.2/6 

Sevgiliyi ve özelliklerini anlatan şiirlerde kavimlerin, ülkelerin ve şehirlerin 
de adı geçmesi divan şiirinin teamüllerindendir. 
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2.3.2.4. Âşık 
Le’âlî Dîvânı’nda âşık divan şiir estetiğine muvafık olarak ele alınmıştır. 

Onun en büyük özelliği kendine ait bir iradesi olmamasıdır. O sevgili neyi murad 
ederse onu yapar, onu bulur, o olur. Âşığın amacı gönlüne taht kuran sevgiliye 
ulaşmaktır ve bunun için her şeyi yapmaya hazırdır. 

Âşık kendini ve tüm hayatını sevgiliye adamış kişidir. O, aşk şarabını ezelden 
içmiş ve bununla mest olmuş kişidir: 

  Ben şarāb-ı ʿışḳ-ı yār ile ezelden mest idüm 
  Ṣanmaġıl ey muḥtesib sen şimdi mest-i bādeyem  
        G.104/4 

Sevgilinin güzel yüzünü gösterdiği gün, âşık için bayramdır: 

  Baña ʿıyd ol gün  olur kim cemālin ʿarż ide dilber   
  Ki ʿıydı cān ṭaleb ḳılsa diyem cānān ile dilber  

       G.3/1 

Âşığın ahının dumanını koklayan felek de aşk ateşi ile tutuşur ve döne döne 
sema eder. Bu beyitle gökyüzünün dünya çevresindeki dönüşü1 güzel sebebe 
bağlanmış, hüsn-i ta’lil yapılmıştır: 

Felek āh-ı ciger-sūzum seḥer çün istimāʿ eyler 
Dutuşup nār-ı ʿışḳ ile yana yana semāʿ eyler 

       G.5/1 

Bir başka beyitte de âşığın ahından çıkan kıvılcımların güneşe ve bu ah 
ateşinin dumanını da geceye galip gelecek kadar yoğun olduğunu görürüz: 

 Şerār-ı āhuma mihr oldı maġlūb    
   Ki ġālibdür  şebe dūd-ı siyāhum   
        G.95/5 

Aşığın gözyaşları ancak Nil ırmağının çoşup taşmış haliyle kıyaslanacak 
kadar çoktur. Bu mübalağayı şu beyitte görmek mümkündür: 

                                                   
1 Doğu İslâm astronomları Batlamyus’un Dünya’nın sabit olduğunu ve Güneş, Ay, diğer gezegenler 

ve yıldızların dairesel yörüngelerle Dünya’nın çevresinde döndüğü yönündeki teorisinin 
gerçekliğine inanıyordu. Şairimiz de dünyanın merkezde olduğu bir uzayda gökyüzüne ait tüm 
unsurların onun çevresinde dönmesini feleğin âh ateşiyle yanışına bağlayarak bu dönüşe bilimsel 
değili şiirsel bir açıklama getiriyor. 
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Nīl ırmaġı cūş idüben ṭaşmasa Leʾālī 
Bir dem gözümüñ olmaya yaşına ber-ā-ber 

        G.9/6 

Âşık bütün bu acılara katlanmayı, vazife kabul eder. Hastalığının ilacı 
sevgiliye kavuşmaktır. Onunla vuslata erememek âşığı öldüren zehir gibidir. 
Sevgili onu öldürmek için elinden geleni yapmaktadır. Kaderine boyun eğen âşık, 
onu Allah’a havale eder: 

  Leʾālī ḫasteye merhem viṣāle irmedür bir dem   
 Virürsin em yirine sem seni Allāha ṣaldum ben 
      G.150/5 

Âşığa ait fiziksel özelliklerden biri de bedence zayıf olmaktır. Bu zayıflığının 
sebebi, ayrılıktan doğan acılar yüzünden sürekli ağlayıp inlemesidir. Hatta öyle 
zayıflamıştır ki bedeni bir âhın enerjisiyle göklerde seyredebilir: 

Nāle-i hicrān ile şöyle żaʿīf oldı beden 
  Āh ile mümkin durur kim seyr-i eflāk eyleyem 
       G.105/2 
Ayrılık günü baharda gerçekleşse âşık için kış olmuştur. Kavuşma kışın 

gerçekleşse o mevsim âşık için yaz gibidir: 

  Rūz-ı hicrān ger bahār ola Leʾālī ḳışdur ol  
  ʿĀşıḳa vuṣlat güni ḳışda olursa yaz olur 

        G.14/5  

Âşık sevgili için canını kendi eliyle verir. Âşığın o elindeki kan onun için 
bayram kınası gibidir: 

 Cān vire yār el ile ʿāşıḳ olan ölmege ger    
  ʿIyd ḥınnāsı gibi eline ḳanın yaḳalar 
        G.17/3 

Âşığın tek işi aşktır. Ondan başka bir iş beklemek abestir: 

  ʿĀşıḳa ey Leʾālī sen bir işi daḫı gör dime     
   ʿIşḳ durur anuñ işi bir daḫı kār-bārı yoḳ  
        G.39/7 
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Âşık sevgilinin yolunda can vermeye hazırdır. Eğer sevgili delici bir oka 
benzeyen kirpikleriyle âşığın canına kastediyorsa âşık onun attığı okları canı ile 
karşılar: 

 Cānum istiḳbāl ider biñ şevḳ ile tenden çıḳup   
  Ṭoġru gelse cān gibi ger sīneme tīrüñ senüñ 

      G.55/2 

Âşık aşk yolunda çeşitli belâlara da uğrar. Eşek rakip, sevgilinin müşk kokulu 
saçına dokunurken âşık, belâ tuzağına yakalanmış, ağlamaktadır: 

  Zülf-i müşkīn-i nigāra el urup aġyār-ı ḫar 
Ben belā dāmında peyveste giriftār aġlarum   
      G.100/4 

Âşığın canının hiçbir kıymeti yoktur. Can, sevgilinin gönül içindeki varlığını 
bildiği için bedenden bir türlü ayrılamaz. Yani âşığı yaşatan bir bakıma sevgiliye 
olan aşkıdır: 

 Tende bir laḥẓa ḳarār itmezdi cānum dilberā   
 Levḥ-i dilde olmasa ger naḳş-ı taṣvīrüñ senüñ 
      G. 55/4 

Âşık sevgilinin onu katletmek istediğini bilir ve bundan mutluluk duyar. 
Çünkü bu istek bile sevgilinin âşıkla ilgilendiğinin açık delilidir. Âşığın tek 
korkusu sevgilinin bu isteği gerçekleştirmede gecikmesidir: 

 Ḳatl ʿahd eyledüñ ey şāhum velī ḳorḳum budur  
 Öldüre evvel beni ḳatlümde te’ḫīrüñ senüñ 
      G.56/3 

Sevgilinin eşiğinde kul köle olmak, Mısır’a sultan olmak kadar yüce bir rütbe 
sahibi olmak ya da padişah olmakla eş değerdir: 

 İşigümde bendem ol diyü şehā ḳılduñ ḫaṭā   
 Bir söz ile bendeñi sen Mıṣra sulṭān eyledüñ 

        G.65/9 

 Pādşehlük isteyen olsın saña bende şehā    
 Kim saña bende olursa pādşehdür ḳul degül 

        G.70/3 
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Bir başka beyitte de yarasını iyileştirmesi için sevgiliden medet uman âşığın 
yakınmasını görürüz: 

 Didüm ey dilber dil-i mecrūḥa gel bir çāre ḳıl    
  Ṣanasın didüm cigerde tāze tāze yara ḳıl 

      G.71/1 

Âşığın secdegâhı sevgilinin eşiğinden başka bir yer değildir: 

 Ey Leʾālī işiginden ben nice baş ḳalduram   
 Kendi ḳıblem āstānı secdegāhumdur benüm 

        G.91/5 

Güneş dedikleri şey aslında sevgilinin güneş yüzünün şevkiyle her sabah 
âşığın ciğerinden çıkan ah ateşidir: 

 Āftāb-ı ʿārıżuñ şevḳiyle mihr ey meh-liḳā 
Her seḥer sūz-ı cigerden nār-ı āhumdur benüm 

     G.92/2 

Âşığın, sevgilinin kulu olması, âşık için övünç, sevgili için utanç kaynağıdır: 

   Gerçi kim ben bendeden ʿār eyler ol bendem dimez   
   Ben de faḫr idüp dirüm ol pādişāhumdur benüm  
        G.93/4 

Güle yakınlaşmanın dikenlerine de yakınlaşmayı gerektirdiği gibi gül yüzlü 
sevgiliye yakın olmak isteyen âşık da rakiplerine yakın olmayı göze almalıdır: 

 N’ola aġyāra yaḳın olsam o gül yüzi içün   
  Bülbül-i ḫaste-dil olur gül içün ḫāra yaḳın  
       G.118/4 

Bütün âşıklar sevgiliyle kavuşmak için can verme yiğitliğini gösterebilirler 
ama bunların içinde en mert olanı şairdir: 

 Merdümān merdān geçerler vaṣlına cān virmege   
 Cümlesinden cān ile bu yolda ben merdāneyin 

       G.147/5 

Le’âlî’nin aşkı kendisini öldürmeye yetecek kadar tesirli ve ölümcüldür: 

   Leʾālī bendeyi öldürmek içün    
 Seni sevmek yiter cānā bahāne 
       G.182/7 
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Şair, bir beytinde kendisinin boyuna, sevgilinin boyuna ve saçına benzetmelik 

olarak kullandığı “dâl (د), elif (ا) ve lâm (ل )” harfleriyle oyun oynamış, onları 

birleştirerek sevgilisine bağımlı olduğuna “dāl” (دال) göstermiştir: 

 Lām ḳaddümle elif ḳaddüñle dāl-i zülfüñi 
 Bu Leʾālī mübtelāñ olduġına dāl eyledüñ 

       G.58/6 

Âşık, nam sahibi olma düşüncesine yüz çevirmeli, aşk şarabıyla sarhoş 
olmalıdır: 

 Neng ü nāmı terk idüp içdüm şarāb-ıʿışḳını   
  Ey Leʾālī terk-i neng ü nām olupdur baña nām 

        G.109/5 

Bu şarabın sarhoşluğu ise onu divane edecek kadar kudretlidir: 

   Ey Leʾālī beri gel pīr-i muġāndan ḳaçalum   
Yüzümüz Ḥaḳḳa ṭutup cām-ı maḥabbet içelüm 
Varumuz cām-ı İlāhī yolına hep ṣaçalum  
Mest-i lā-yaʿḳıl olalum yaḳalar çāk idelüm 

     Mur.1/IX 

Âşık, bu divanelikten de utanmayacak kadar kâmildir. Âşıklık vasfını taşımak 
toplumda ayıp karşılanan bir olgu, utanılması gereken bir durum olarak algılanır. 
Âşık, aşk yolunda önüne çıkacak utanma engelini aşmış olan kişidir. Asıl bunun 
için utanmak, utanç vesilesidir: 

  ʿIşḳ yolında Leʾālī baña ʿarż eyleme ʿār  
  ʿĀrdan ʿār iderüm neme gerek ʿār benüm 

        G.107/6 

Aşk denizine düşen, sevgilinin belini kucaklama düşüncesinde ya da denizin 
kenarına güvenle çıkma endişesinde değildir. Bu denizin içinde olmak onun için 
yeterlidir:  

 Düşmişem deryā-yı ʿışḳa itmezem fikr-i kenār  
 Baḥr-i ʿışḳa düşenüñ fikri kenār olmaḳ neden 

        G.125/4 
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Hakikat, Allah’ın gizlediği ve açıkladığı her şeyi görmek, onu müşahade 
etmek demektir.Sevgiliden ayrı iken ona kavuşan kişi hakikat bayramını 
bulmuştur: 

Ey Leʾālī ol kişi ider ḥaḳīḳat ʿıydını  
Nā-gehān hicrān içinde yār ile bula viṣāl   

       G.82/7 

Terk, Allah’tan başka her şeyi bırakmak demektir. Benliğini, dünyevî işleri, 
şanı şöhreti,  aşk yoluna terk eden âşık gerçek Hak âşığı olmuş sayılır: 

Neng ü nāmı terk idüp içdüm şarāb-ı ʿışḳı ben 
  ʿĀşıḳa çün neng ü nām olupdur neng ü nām  
       G.89/6 

  Nām u nişānı ḳalmasun ʿuşşāk içinde olmasun  
  Her kim ki ʿışḳı terk ider ʿālemde nām u neng içün   
       G.119/6 

Gerçek âşık dünya lezzetinden el çektiği için hakiki zevke erişir. Vuslat 
uğruna dünyadan geçmeye hazırdır:  

  Dünyāyı virürdüm ser ile cānumı serbāz   
Ger vuṣlat-ı yār olsa Leʾālī bu bahāya  

       G.193/5 

  ʿĀlem-i cānda bilişdük cisme geldük bilmedük 
  N’eylerüm cismi anuñla saña çün bīgāneyin   
       G. 147/3 
Zira Hüsrev, Şîrîn’inle dünyevi vuslata ulaşmıştır aşk işi dünyaya sevgili 

uğruna canından geçen Ferhâd’dan yadigâr kalmıştır:  
İrdi Şīrīnüñ leb-i şīrīnine Ḫusrev velī 
Yādgār oldı cihānda ʿışḳ işi Ferhāddan 

       G. 115/2 
Gökteki dolunay, çoğu zaman şekli ve parlaklığı ile sevgiliye, sevgilinin 

yüzüne, hilâl ise şekli nedeniyle zayıflamış, beli bükülmüş âşığa benzetmelik 
olarak kullanılmıştır. Aşağıdaki beyitte şair, hilâli sevgiliye ramazan bayramında 
ulaşma iştiyakıyla bir yıl boyunca sefer eden, bu yüzden zayıflayan bir âşığa 
benzeterek güzel bir teşbîh-i maklûb örneği vermiştir:  
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ʿIyd-ı vaṣl içün meh-i nev ḳıldı bir yıllıḳ sefer 
Kimse bilmez żaʿf ile bu māh-ı nev mi yā ḫayāl 
     G. 82/2 

2.3.2.5. Sevgili 
Le’âlî Dîvânı’nda sevgili sürekli çeşitli nitelik ve vasıflarla anılmıştır. 

Sevgiliye isim ve sıfat olarak kullanılan kelimelerden bazıları şunlardır: Yâr, 
meh-reviş, meh-i nev, sayyâd, şîr, dilber, âftâb, habîb, mahbûb,  sâhib-cemâl, 
serv, serv-i naz, serv-kad, güzeller serveri, şuh, şîvekâr, şîve-engîz, şâh, gonçe, 
gül, şîrîn-leb, Yûsuf-cemâl vb.  

Sevgilinin bulunduğu yerin “Kâbe” olması, âşıkların kıble ya da mihrab yerine 
sevgiliye yönelmeleri divan estetiğinin klişelerinden biridir. Fakat Le’âlî’nin 
şiirlerinde âşık,  sevgiliye zaman zaman “Ka’bem ya da  “kıblem” şeklinde 
seslenmiştir ki alışıldık bir seslenme biçimi olmadığını söyleyebiliriz: 

Bir özge ṣūreti daḫı nice maʿbūd idinür dil 
  Dil ü cāndan saña dirken eyā Kaʿbem v’eyā ḳıblem 

       G. 99/5 

Mescide çün geldüñ ey ḳıblem namāz oldı tamām 
  Arḳasın miḥrāba yüzin saña döndürdi imām 
       G. 109/1 

Sevgilinin en belirgin özelliği duygusuz ve ilgisiz oluşudur. Âşığın halinden 
asla anlamaz. Ona karşı kayıtsızlığın yanı sıra “ağyar”la olan münasebetiyle 
âşığın acısını artırır. Ona merhamet etmez. Onun aşk elinden ölümü halinde yas 
bile tutmaz: 

  Yār gelmez bilürem mātemüme ben ölicek   
  Mātem oldur ki vara yasına düşmen ölicek    

       G.61/1 

  Cemʿ idüp aġyārı luṭf eylersin ey dilber benüm   
  Mār-ı zülfüñ gibi göñlüm tār-mār olmaḳ neden   
       G.125/5 

Sevgili gönül avlayan bir avcı gibidir ve âşığın gönlünün ondan kurtulma 
ihtimali yoktur. Bu yüzden ağlayıp sızlanması bile boşunadır. Gümüş göğsünün 
içinde mermerden bir kalp taşıyan zalimdir o: 
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  Çün ḫalāṣuñ yoḳdur ey murġ-ı dil ol ṣayyāddan  
  Derd-i ser virme aña gel fāriġ ol feryāddan   
      G.115/1 

  Ṣaḳın bārān-ı eşk ile Leʾālī nerm idem ṣanma     
  Ten-i sīmīn içinde ḳatıdur göñli mermerden   
       G.132/7 

Taşlar bile belli bir derecenin üzerindeki sıcaklıkta erir ama âşığın ahının 
eritici ateşi sevgilinin gönlünü etkilemez: 

Āteş-i āhum eåer itmez anuñ göñline āh   
  Nerm ider gerçi ki nār irişe çün ṭaşlara 
       G.167/2 

Sevgili, bencil ve kendini beğenmiştir. Âşık, aynadaki aksini gören sevgilinin 
kendisini daha çok beğenmesinden, daha beter bencilleşmesinden korkmaktadır: 

  Ḳorḳum budur ki daḫı beter ḫod-bīn olasın 
  Göstermek ile āyine nāgeh saña seni 
       G.234/2 

Sevgili divan şiiri geleneğindeki gibi güzellik itibariyle idealize edilir. 
Güzelliğin sembolü olan Yûsuf ile karşılaştırılır ve çoğu zaman ondan üstün 
tutulur: 

  Anuñla ḥüsn-i Yūsuf vezn olınsa     
  Leʾālī mihr ü māh olur terāzū    
       G.156/7 

  Mıṣr-ı ḥüsn içinde ey Yūsuf-cemāl oldun ʿazīz 
  Ḫūblar cümle sipāh u sen emīr ü mīrsin   
       G.141/3 

Evrendeki birçok varlık sevgilinin kaşını, gözünü, boyunu, kokusunu kıskanır 
yahut ona imrenir. Aşağıdaki beyitte kaşa ve yüze benzetmelik olarak kullanılan 
ayın gökyüzünde hilal şeklindeki duruşunun sebebi hüsn-i ta’lil yoluyla sevgiliyi 
kıskanmasına bağlanarak verilmiştir: 

  Geh ḳaşuña vü yüzüñe öykündi [eridi] 
  Gördüm felekde ḫaste yatur nīm-ten ḳamer    
       G.8/3 
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Sevgili bir güzellik pehlivanıdır; üstün gücüyle güneşi bile güreş 
çemberinden, yani yörüngesinden çıkararak alaşağı eder: 

  Küştigīr olmış bugün ḥüsn ile bir ṣāḥib-cemāl 
Dest-i çenberden ider ol āftābı pāy-māl 

       G.77/1 

Sevgiliyi kıskandıkları gibi ona hayranlıkla bakan varlıklar da divanda sıklıkla 
söz konusu edilmiştir. Meselâ güneş ile ay sevgiliyi görmek için sırayla sevgilinin 
mahallesinde dolaşırlarken, sevgilinin boyu ve yanağı, serviyi ve yasemin 
çiçeğini hayran bırakır: 

Gündüzin gün devr ider ḳūyını her gün gice māh 
Şöyle beñzer mihr ü meh sini severler müşterek 

       G.50/2 

  Ḳadd ü ḫaddüñ luṭfını gülşende görmişler meger 
  Ḳaldılar ḥayrān olup ḥayretde serv ü yāsemen 
       G.116/4 

Sevgilinin saçı, renk, koku ve şekil bakımından çeşitli hayal, benzetme ve 
tasavvurlar içinde ele alınır. Onun uzun, kıvrımlı, siyah, dağınık, güzel kokulu 
saçı yer yer sünbüle, çevgâna, menekşeye, zencire, dâma, dâl harfine, peri 
kanadına, kemende, reyhâna, yılana, ejdere benzetilmiş ve kokusu dolayısıyla 
müşk, anber, nâfe; rengi dolayısıyla şâm, siyâh, şeb kelimeleriyle birlikte 
anılmıştır. 

Sevgilinin saçı, gözü ve kaşı gibi karadır. Zülf-i şeb-reng, şâm-ı zülf, zulmet-i 
zülf, kara zülf sözleri bu renk unsurunu aksettirir. Beyazlığı ve imanı temsil de 
perişan şekli dolayısıyla zülüf, iman sahiplerine baş eğmeyen kâfire 
benzetilmiştir: 

  Nice baş ḳoşdı gör zülfi uyup ol nā-Müselmāna  
  Ser-ā-ser ġarḳ-ı küfr olmış baş egmez ehl-i īmāna  
       G.173/1 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi saç koku yönünden misk, anber, nafe ile birlikte 
ele alınır. Zülf-i anber-efşân, zülf-i miskîn, zülf-i mu’anber sözleri bu hususun 
yanında rengi ile de ilgili unsurları aksettirir: Şaire göre sevgilinin saçını anbere 
benzetmek haksızlık olur. Onun saçının her kıvrımı Çin miski ile dolmuştur: 

  Ben ʿabīr ü ʿanbere zülfin nice teşbīh idem 
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  Müşk-i Çīn ile pür olmışdur çün anda her şiken   
       G.146/4 

Sevgilinin uzun, perişan, dağınık ve kıvrımlı saçı zülf-i pür-çîn, çîn-i zülf, 
âşüfte gibi sözlerle ifade edilmiş ve mâr, zencir, zindân, dâm, kemend, benefşe, 
sünbül gibi kelimeler saça benzetmelik olarak kullanılmıştır. Âşığın gönlü her 
zaman sevgilinin saçlarına dolanarak perişan olur. 

Sevgilinin kaşları üzerine düşen kâkülleri sudan iki balık tutmuş kemende 
benzetilir. Bu ilginç benzetmenin kullanıldığı beyit şöyledir: 

  Kākülin ebrūsı üstine ṣalındurmış nigār  
  Ṣan çekildi bir kemend ile ṣudan iki semek 
       G.52/5 

Sevgilinin beyaz yüzünün üzerine düşen kıvrımlı saçı ayın etrafındaki 
halelerdir:  

  Ḥalḳa-i zülf ile yüzin ṣanuram 
  Göricek gird-i mehde hāleleri 
       G.236/4 

Sevgilinin yüzü dolunay, alnı Zühre yıldızı gibi parlaktır. Âşık her köşeden 
sevgilinin kaşını gizlice gözetlemektedir: 

  Sen yüzüñ bedrin hilāle dutduñ ey Zühre-cebīn 
  Gözlerüm her gūşeden ebr[ū]ñ[ı] ben senden nihān 
       G.124/3 

Le’âlî Dîvânı’nda kaş, güzellik unsuru olarak önemli bir yer tutar. Özellikle 
şekil ve renk yönünden çeşitli benzetmelere konu olur. Mihrâb, kemân, hilâl, 
hilâl-i ıyd, mâh-ı nev, kamer, yay, tuğra, râ, semek kaşın benzetmeliklerindendir. 
Sevgilinin kaşı tek başına veya gamze, kirpik, ben, hat, yüz ve zülüfle mütenasip 
olarak ele alınır: 

  Dāne-i ḫāliyle zülfi dām olup dil ṣayd ider 
  Fitne vü āşūb içün uymış güzīde ḳaşına  
       G.215/6 

Ramazan hilalini görmek isteyen şahidlerin sevgilinin kaşına bakmaları 
yeterlidir. Sevgilinin kaşı aynı zamanda âşıklar için mihrabdır. Mihrabın resmini 
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sevgilinin kaşına benzetebilen ressama ehl-i kıble olanlar bile hürmet gösterip 
secde ederler: 

  Resm-i miḥrābı eger beñzede ol ḳaşlara 
  Ehl-i ḳıble ḳamu baş indire naḳḳāşlara  
      G.160/1 

Sevgilinin kaşları âşıkların gönlünü delip geçmek isteyen ucu servi okları 
fırlatan birer yaydır: 

  Ḳaşlaruñ yayın ḳurupdur çeşm-i ḫūn-rīzüñ senüñ 
  Cān ü dilden geçmek içün tīr-i ser-tīzüñ senüñ  
      G.46/1 

Göz genellikle kaş ile birlikte ele alınır. Çeşm-i sayyad, ahû-çeşm, imâm, 
çeşm-i bîmâr, çeşm-i mest, çeşm-i humâr, câzû, ayn-ı hancer kelime ve terkipleri 
göz için kullanılan istiare ve teşbihlerdir. Sevgilinin gözü kara, iri, baygın bakışlı, 
delici ve sihirlidir. Ahu gibi güzel görünüşünün yanında âşığın canına kastetmiş 
bir aslan gibi can alıcıdır aslında: 

  Çeşmüñe āhūdur diyen āh anı bilmemişdür ol 
  Şīr dur[ur] ki ġayr-ı cān daḥı anuñ şikār[ı]  yoḳ   
      G.39/4 

Yüzün Kâbe, kaşın mihrâb olduğu bir yerde sevgilinin gözbebeği de imâm 
olarak görev yapmaktadır. Âşıklar ibadet için sevgilinin yüzünden başka bir yere 
yönelemezler: 

  Gel namāz-ı ʿıyd içün göster yüzüñʿāşıḳlara 
Çün ḳaşuñ miḥrāb olupdur merdüm-i çeşmüñ imām  

      G.89/3 

Bazen göz, âşığın gönlünü delip geçen kirpiklerle birlikte anılır. Oka benzeyen 
kirpiklerin arkasındaki bakış göze aittir ve öldürücü etkisi vardır: 

  Tīr-i müjgānın çeküp çün ḳaṣd-ı cān ide gözi 
  Vir revān cānı dilā ḳan eyleme peykānını  
      G.220/6 

Gamze, âşığın gönlünü delip geçen, yaralayan, öldüren bakıştır. Bu yönleriyle 
kılıca, oka, cellâda benzetilir. Sevgili gamzesiyle ortalığı karıştırır dünyaya fitne 
salar. Aslında âşık, gamze okunu ister. Hasta gönlünün dermanı belki de ondadır. 
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Sevgilinin, âşıkların içine işleyen, onları acıyla kıvrandıran bakışları aslında onlar 
için ihsan, lütuf mahiyetindedir: 

  Ġamzeler tīriyile sīnemi ṭoldurdı nigār 
  ʿÖmri çoġ ola bizi ṭoyladı iḥsānlar ile   
      G. 212/2 

Bazen de âşık, sevgilinin bakışıyla yaraladığı yaraları iyileştirecek bir merhem 
bulamadığından şikâyet eder: 

Ṭīġ-ı ġamzeyle dile biñ zaḫm urur dildār çoḳ 
Raḥm ider bir būs ile merhem ider bir yār yoḳ  

      G. 38/3 

  Fitneler düşdi cihāna her ṭaraf ġavġā ile 
  Gözler[i] uyandı beñzer ġamzelerle ḫˇābdan   
      G.111/2 

Kaş, göz ve gamze ile ele alınan kirpik de öldürücü ve yaralayıcı özelliğiyle 
ele alınır. Bu sebeple kirpik için ok, kılıç, şemşir, hançer gibi benzetmelikler 
kullanılır. Kaşın yaya benzerliğinin yanı sıra kirpiklerin de oka benzerliği 
sebebiyle sevgilinin gözünün, âşığın gönlünü avlamak isteyen bir avcı olması da 
kaçınılmazdır: 

  Oldı kemān ḳaşuña tīr-i müjen gözüñ 
  Cān ṣayd idi[n]ce tīr ile ṭurmaz çeker kemān  
      G. 149/6 

Sevgilinin âşığa hışımla bakması, onun sinesine yay kaşları ile kirpik oklarını 
atması demektir. Âşığın gönlünün bu eziyete dayanması müşküldür: 

  Naẓar ḳılduḳça ḫışm ile muḥibbe ol kemān-ebrū 
  Ṭaş olsa ʿāşıḳuñ ḳalbi ṭayanmaz tīr-i müjgāna  
      G. 171/5 

Yüz ve yanak genellikle birlikte ele alınır. Sevgilinin yüzü beyazlığı ve 
parlaklığı yönünden söz konusu edilir. Meh-rû, hurşîd-rû gibi teşbihler ve ruh-ı 
rahşân gibi tavsifler bunun göstergesidir. Bununla beraber rengi dolayısıyla güle, 
gül bahçesine ve laleye benzetilen yüz ve yanak, daima âşıkta bahar hissini 
uyandırır: 
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  Ger yüzin ʿarż ide yüz tāze bahār ola baña 
  O benüm lāle-ḫad ü gül-ruḫ u ġonçe-dehenüm 
      G.96/5 

Sevgilinin yüzü vaizin övdüğü cennetin gül bahçelerine tercih edilir. O 
goncaya benzeyen dudakları ve gül yanaklarıyla zaten bir gül bahçesi gibidir: 

  Medḥ ider vāʿiẓ Leʾālī gerçi cennet gülşenin 
  Bunda ol ġonçe-dehān u gül-ʿiẕār egler beni   
       G.242/5 

Parlaklığı ve yuvarlaklığı nedeniyle yüz ile ayna arasında benzerlik kurulur. 
Hatta sevgilinin yüzü aynadan da güzeldir. Sevgilinin yüzü ile aynayı karşı 
karşıya getirmemek gerekir; çünkü ayna, onun aksini yansıtabilecek kudrette 
değildir. Aşağıdaki beyitte yüz bulmak deyimi de kinayeli olarak kullanılmıştır: 

  İtme mirʿātı muḳābil meh-i ruḫsāruñ ile 
  Yüz bulup ḳarşılasa vaḳt ola dīdāruñ ile  
       G.165/1 

Yüzde bir güzellik unsuru olan ben; şekli, rengi ve kokusuyla çeşitli 
benzetmelere konu olur. Genellikle yanak, dudak, ayva tüyleri ve saçla birlikte 
anılır. Şekil ve renk yönünden ben, bazen âşığın gönül kuşunu avlamak isteyen 
avcının koyduğu bir daneye, bazen göz bebeğine, bazen yaraya, bazen de Hintli 
bir padişaha benzetilir. Kokusu yönüyle müşkîn ve anber-bârdır. Bir beytinde 
şair; sevgilinin gül bahçesine benzeyen yüzünde, ahu gözünün altındaki beni, 
gülşende düşürdüğü miske benzetir: 

  Ne ḫoş düşmiş gözüñ altında ḫālüñ 
  Düşürdi gülşene ṣan müşkīn āhū   
       G.156/2 

Bir başka beyitte yanak ile Rûm ülkesi, ben ile Hind padişahı, dudak ile şarap 
arasında benzerlik ilişkisi kurularak leff ü neşr sanatına güzel bir örnek 
oluşturulmuştur: 

  Ḫadüñde ḫāl-i müşkīnüñ lebüñ girdine düşmişdür 
  Ki Rūma geldi ʿayş eyler mey ile ṣan şeh-i Hindū  
       G.155/3 

Sevgilinin beninden sürekli bahseden şair, sanki dilinde misk tanesi 
dolaştırmaktadır. Bu yüzden onun da nefesi anberden daha hoş kokulu olur: 
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  Leʾālī ẕikr-i ḫāli çün dilüñde ḥabb-ı müşk oldı 
  Ki senden bir nefes gelse olur ḫoş-būy ʿanberden   
       G. 130/7 

Sevgilinin yanağında yer alan ayva tüyleri genellikle koyu rengi ve kokusu 
sebebiyle ele alınır. Misk, anber, reyhân, menekşe, karınca, duman, çimen, sebze, 
toz, yazı, Bilâl-i Habeşî, Hızr gibi benzetmelikler, kara baht, şeb-reng, yüz karası 
gibi ibareler bu hususa uygun olarak zikredilir. 

Âşığa göre sevgilinin hoş kokulu ayva tüyleri güzellik levhasına misk ile 
yazılmıştır. Bu yüzden hat, hem güzel kokulu hem de koyu renklidir. Aşağıdaki 
beyitte geçen hat-ı reyhân aynı zamanda bir yazı türüdür. Yanaktaki ayva tüyleri 
hatt-ı reyhanla yazılmış bir yazı şeklinde hayal edilir: 

  Ey ḫaṭ-ı reyḥān u ḫoş-bū kim ḫad-i dilberdesin 
  Ġālibā levḥ-i cemāle müşk ile taḥrīrsin   
       G.143/7 

Şair, menekşenin beli bükülmüş, eline baston almış bir ihtiyara benzemesini 
sevgilinin, kendisinden daha güzel görünen ve kokan ayva tüylerine aşırı 
özenmesi gibi güzel bir sebebe bağlayarak hüsn-i ta’lil yapmıştır: 

  Ḳaddi bükildi düşdi ʿaṣāya ḫaṭuñ görüp 
  Ġayretden öldi gitdi mecāli benefşenüñ   
       G.48/2 

Klasik şiirimizde ayva tüyleri yeşil veya siyah renkte kabul edilir. Hatt-ı sebzî 
ifadesinde bu husus görülmektedir. Gül-yanak, sünbül-saç benzerliğinde tenasüp 
içinde ayva tüyleri de tazeliği ve rengi ile güzellik bağının simgeleri olmuşlardır: 

  Ḫaṭ-ı sebz ü gül-i ruḫsār u sünbül zülfini gördüm 
  İrem bāġında dildāruñ eren bustānını buldum   
       G.106/4 

Sevgilinin nur yüzünü görmek âşık için mutluluk ve şans kaynağıdır. Lakin 
onun parlak yanakları üzerindeki kara renkli ayva tüyleri, âşık için mutluluk 
engelleyici kara baht gibidir: 

Gitse ḫaddüñden ḫaṭuñ ger ḳara baḥtum açılur  
  Ḫaddüñ üzre ḫaṭ şehā baḥt-ı siyāhumdur benüm   
       G.91/4 
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Ağız ve dudak genellikle birlikte zikredilmiştir. Ağız şekil olarak dar, yok 
denecek kadar küçük ve gizlidir. Kırmızı rengi ve kapalı haliyle açılmaya hazır 
bir goncaya, mim harfine, inci mücevher barındıran bir madene, âşığa can 
verişiyle âb-ı hayâta benzetilir. 

Sevgilinin ağzı öyle küçüktür ki o konuşmadan kimse onun ağzının olduğuna 
inanamaz: 

  Münkir idüm ben dehānı varluġına dilberüñ 
  Çün tekellüm itdi geldüm ẕerrece ikrāra ben  
       G.128/7 

  Būse-i ʿıydı ṭaleb ḳıldum dehānından didi 
Gözüñe nesne görinmez itme yoḳ yirden suʿāl 

       G.85/2 

Sevgilinin ağzı, açıldığında dudakları ve inci dişleri âşığın iflas etmiş gönlü 
için bir servet kaynağı olan mücevher madeni gibidir: 

  Dehānı gencin açıcaḳ leb ü dendānını görmiş 
  Sürinüpdür dil-i müflis ki gevher kānını buldum 
       G.103/2 

Bir gonca, ancak sevgilinin dişlerine benzeyen çiy taneleriyle dolu olduğunda 
sevgilinin o küçücük ağzına biraz benzeyebilir: 

  Dehān-ı teng ile ġonçe şehā bir ẕerre beñzerdi 
  Pür olsa ger dehānında dür-i dendān gibi jāle   
       G.162/5 

Dudak renk olarak kırmızıdır. Bu sebepten la’l, şarap, karanfil ve gonca ile 
münasebet kurulur. Tatlı olduğu için şeker, helva, süt gibi unsurlara benzer. 

Âşığın gönlü sevgilinin şarap renkli dudağı ile öyle sarhoş olmuştur ki artık 
ne şarabın, ne de meyhanenin adını anabilir: 

  Şöyle mest itdi dili mey-gūn lebi ol [dilberüñ] 
  Bādeyi yād eylemez añmaz adın mey-ḫānenüñ   
       G.53/7 

Sevgilinin boyu uzun, endamı incedir. Bu münasebetle serviye, şimşire, 
fidana, ardıça, karaağaça, çınara, elif harfine ve oka benzetilmiştir. Hatta bazen 
bütün bu benzetmelikler sevgilinin endamını anlatmada yetersiz ve zayıf kalırlar: 
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Ḳaddine servi Leʾālī ben nice teşbīh idem 
Bir ḳurı ḳaddür hemīn güftār yoḳ reftār yoḳ    

       G.38/4 

Sevgilinin boyu (kâmet) kıyâmet olarak ifade edilmiştir. Onun ayağa kalkmış 
halini gören âşık, kıyamette canına kavuşan bedenler gibi canana kavuşmuştur:  

  Ḳıyāmet ḳaddini gördüm irişdüm vaṣl-ı cānāna  
  Ḳıyāmetde irür zīrā bedenler cümlesi cāna    
       G.194/1 

Bel, inceliği sebebiyle söz konusu edildiğinden kıl ve hayâl kelimeleri ile 
kurulan söyleyişler çokçadır. Ağız da onun gibi çok küçük, hatta “yok” kabul 
edildiğinden ikisi birlikte ele alınmıştır. Ortada sevgilinin beli varsa da daracık 
ağzı gibi var mı yok mu, kesin belli değildir: 

Çün miyānı sırrına bir ḳılca yol bulmadı dil 
  Bir ḳıl ucınca dehānı nice idrāk eyleyüm  
       G.105/4 

Sevgilinin hayal gibi olan belinin hayaliyle, âşık hayâle dönüşmüştür. Sadece 
aşk acısı sebebiyle çektiği ahı onun varlığının delilidir: 

  Ḫayāl oldum miyānuñ fikri ile  
  Vücūda āhum olmışdur güvāhum   
       G. 95/6 

Sevgilinin ağzındaki tükürük bile öyle tatlı ve bereketlidir ki nereye tükürse 
orda şeker kamışı biter. Bu ilginç mübalağayı örnekleyen beyit şöyledir: 

  Yār yar-ı dehenüñ her ne yire ṣaldıysa 
Şöyle gür bitdi kimesne ney-i ḳandın yeñemez 

       G.23/4   

Divanda sevgilinin bütün bu saydığımız özelliklerinin divan estetiğinin dışına 
çıkacak özgün tasvirleri, benzetmeleri yok denecek kadar azdır. Sevgilide 
güzellik unsurlarını incelediğimizde de divan şiirinin kalıplarından 
uzaklaşılmadığını görürüz. 

2.3.2.6. Rakip 
Sevgili ve âşık ile ele alınan üçüncü tip de rakiptir. Rakip âşığın baş 

düşmanıdır. Sevgiliyle arasında engeldir. Bu sebeple onun için köpek, eşek, diken, 
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rû-siyah gibi benzetmelikler kullanılmıştır. Rakip öyle yüzü kara, öyle değersiz, 
dinsiz, imansız bir mahlûktur ki cehennemdekiler bile ona yer vermek istemezler: 

  Ey raḳīb ehl-i cehennem daḫı virmez saña cāy   
  Uş yüzüñ ḳarasını anda varasın göresin     
       G.140/4 

Sevgilinin eşiğindeki rakip Kâbe’ye girmeye çalışan bir kâfir gibidir. Âşık da 
bir Müslüman olarak bu kâfiri öldürmekle yükümlüdür: 

Yār eşiginde raḳībi ben nice öldürmeyem 
Görmemişdür bir Müselmān gire kāfir Kaʿbeye 

       G.196/7 

Âşığın rakibi kıskandığı gibi rakip de âşığı kıskanmaktadır. Sevgilinin 
kapısına gelen âşık, o kapının köpeği olan rakip tarafından kovulur. Bu da zaten 
dertli olan âşığın derdini artırmaktadır: 

  Şehā ben derdmendüñüñ ḳapuñda derdin arturdı  
  Raḳīb-i seg ṭalar ister süre ben bendeyi derden 
       G.133/5 

Sevgili âşığa karşı acımasızdır. Aynı acımasızlığı rakibe karşı göstermez. 
Âşığı acısından öldürdüğünde güler. Ama aynı durum rakip için söz konusu 
olmaz: 

  ʿĀşıḳı öldüricek şād oluban ḫande ḳılar      
  Ey raḳīb aġlaya mı bir it içün sen ölicek 
       G.61/2 

Sevgili devamlı rakiple beraberdir. Hep ona yüzünü gösterir, ona yüz verir. 
Âşığa da sevgilinin bir kez yanılıp onun yanına gelmesini beklemek kalır: 

  Yüz kez raḳībe ḳaṣd ile yüz göstere varup   
  Bir kez arada sehv ile bizden yaña gele 
       G.186/2 

Âşık sevgiliyi başka âşıklarla görmek istemese de gülün dikensiz 
olamayacağını bilir:  

  Dilemez göñlüm gözüm göre seni aġyārla     
Gülşen içre gerçi kimse görmedi bī-ḫār gül 

       G.72/3 
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Âşık nadir olarak sevgilinin lutfuna mazhar olur. Bu durum âşığı memnun, 
rakibi ise mahzun eder: 

Çün baña dilber vefā ʿahd itdi ben şād oluban  
Ey Leʾālī seg raḳībi gör ne maḥzūn eyledüm     

       G.101/7 

Âşığın sevgiliden ricası, iman yerine koyduğu yüzünü kâfir saydığı rakibe 
göstermemesidir. Böylelikle sevgilinin diğer âşığı da acısından imansız olarak 
ölecektir: 

  Yüzüñ gösterme ḳo ölsün raḳībi   
  Ki īmānsuz gide ol kāfiri ḳo 
       G.157/3 

2.3.2.7. Rind ve Zahid 
Harabat ehli olarak anılan rind, meyhaneden çıkmayan, sürekli sarhoş olan bir 

gönül adamıdır. Âşık kendini rind olarak takdim eder. Rind genel anlamda 
tasavvuf ehlidir. İki dünyayı terk ederek Allah’a yönelmiştir. Yarın endişesinden 
uzaktır. Kuru ve şeklî ibadetle meşgul olan zahid ve sofi ise onu sevgiliden ve 
şaraptan men etmek ister: 

  Bizden el çek al lebinden çek diyü çoḳ söyleme 
  Rind-i ṣāfī çekmez el ṣūfī şarāb-ı nābdan   
       G.111/4 

Rind, zahid ve sofi ile zıt karakterlerdir. Rind şaraptan asla vazgeçmeyeceği 
halde kendisine baskı yapan zahidi yeminleriyle aldatır: 

  Rind olan ʿahd ile peymāneyi terk eyleyemez 
Hemān aldar yürür ol zāhidi peymānlar ile   

       G.210/6 

Zahid kuru ve şekli ibadetle meşguldür. İbadetiyle gösteriş yapar. Oysa onun 
ibadeti bir bakışla bozulacak kadar zayıf ve geçersizdir: 

  Zāhid[ā] maġrūr olup geçinme dünyadan ṣaḳın 
Bir naẓar bozılur [ey] zāhid çü perhīzüñ senüñ  

       G.46/3 
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2.3.3. Memleketler 
Altı asır boyunca üç kıtada kaleme alınan divan şiiri örneklerinde muhteva 

yönünden dikkati çeken bir unsur da coğrafî mekânlardır. Klasik şiirde ün 
kazanmış özellikleriyle anılan ülke ve şehirlerin bazıları Le’âlî Dîvânı’nda da  
zikr edilmiştir. 

Hintli anlamına gelen Hindî, siyah rengi sebebiyle ben için benzetilen olarak 
ele alınır. Osmanlı ülkesi demek olan ve beyazlığın, parlaklığın simgesi haline 
geleb Rûm, yüz münasebetiyle onunla tenasüb içinde zikredilir: 

  Rūm-ı ḫadinde ḫāli ne ṭāliʿl[i] Hindīdür 
  Zülf-i siyehden olmış anuñ sāyebānı müşk  
       G.42/8 

Şair bir beyitte de sevgiliden Türk-i çeşm-i mest diye bahsedilmiştir: 

Taḳmış kemend-i zülfüñi diller esīrine 
Ol Türk-i çeşm-i mest getürmiş çanaḳ çanaḳ 

       G.35/3 

Le’âlî Dîvânı’nda en çok adı geçen ülkelerden biri Çin’dir. Çin, resim ve 
heykel münasebetiyle ele alınır. Bunda meşhur ressam Mânî’nin hayatı da rol 
oynar. Rivayete göre, resimlerle süslü duvarın karşısına boyda boya ayna 
koydurarak güzelliğe bir güzellik daha katmıştır. Bu münasebetle divanda sûret-
i Çîn, büt-i Çîn gibi ifadelere yer verilir: 

  Ṣūret-i bī-cān-ı Çīne ben nice teşbīh idem 
  Seni ki ser-tā-ḳadem çün cān ile taṣvīrsin  
       G.142/4 

Çin miskin de vatanıdır. Bu güzel kokulu madde Çin Türkistanı’nda yetişen 
misk keçisinin ya da ahusunun göbeğinden elde edilmektedir. Sevgilinin zülfü, 
beni, hattı renk ve koku yönünden misk, anber gibi hususlar içinde hayal edilir. 
Çin miski de bu yüzden sıklıkla anılan kavramlardandır: 

  Senüñ her ḥalḳa-i zülfüñ Ḫıṭā vü Çīn [ü] Māçīndür 
  Ḫaṭādur zülfüñi teşbīh idersem müşkine Çīnüñ  
       G.43/2 

Huten (Hıta, Hata) daima misk münasebetiyle ve Çin ile tenasüb halinde 
zikredilir. Bir beyitte sevgilinin kokusu Huten miskinden üstün tutulmuştur: 
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  Ḫıṭṭa-i Çīn ü Ḫıṭādan şerm idüp gelmez daḫı 
  Ger ṣabādan būy-ı ḫaṭṭuñ işide misk-i Ḫuten  
       G.120/3  

Rûm kelimesi, genellikle Anadolu ve daha geniş anlamda Osmanlı ülkesi için 
kullanılmaktadır. Bununla beraber Rûm kelimesiyle beyazlık mefhumu 
anlaşılmakta ve sevgilinin yüzü için benzetilen olmaktadır. Aşağıdaki örnekte 
Rûm kelimesi ülke anlamını taşıdığı halde sevgilinin “aydınlık” yüzü ile 
münasebet halinde verilmiştir. Aynı durum Şâm ülkesinin “karanlık, siyahlık” 
ilgisiyle saç arasında vardır: 

  Zülf ü ruḫsārın ṣorarsañ bendeden ol dilberüñ 
  Miålini görmiş degüldür kimse Rūm u Şāmda 
       G. 198/6 

Bedehşânla’li sevgilinin dudağıyla; Aden incisi sevgilinin dişleriyle; Yemen, 
akik taşından dolayı aşığın kanlı gözleriyle ilişkilendirilir. 

  Çün Leʾālī vaṣf-ı dendān u lebüñ naẓm eyle[di]   
  Ḳan olup laʿl-i Bedeḫşān āb ola dürr-i ʿAden  
       G.120/5 

  Şevḳ-i laʿlüñle Leʾālī çeşmi oldı ḫūn-feşān 
  Geh Bedeḫşān gösterür kendüyi [geh] mülk-i Yemen             

       G.127/8                                                                                                                      
Mısır, Yûsuf kıssası ve güzellik, bende-sultan münasebetiyle ele alınır. Mısr-

ı cemâl, Mısr-ı hüsn gibi ifadeler içinde çeşitli benzetmelere konu olur ve ülke 
anlamında da kullanılır: 

  Dil bende iken Mıṣr-ı cemālüñde şeh oldı 
  ʿĀdetdür olur Mıṣra şehā bende çü sulṭān   
       G.134/2 

2.3.4. Sosyal Hayat 

Le’âlî’nin bazı şiirlerinde dönemin beşerî hayatına ilişkin ipuçları elde 
edebiliriz. Şair dönemine ait çeşitli âdet ve alışkanlıkları bazı beyitlerinde dile 
getirmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir:  

Kulun padişahtan nimet istemesi, 
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İstesem inʿām-ı būse bendeni ʿayb eyleme  
  Bende ʿādetdür olur şehden çü inʿām istemek 

        G. 52/ 6 

Delinin boynuna zincir bağlanması, 

ʿÖmrüñ olduḳça ṣaḳın uṣlanma ey dīvāne dil 

  Zülf-i dilber olsa ger boynuñda zencīrüñ senüñ  

G. 55/ 6 

Ramazan hilâlinin bayramın geldiğine delil gösterilmesi, 

Māh-ı nev barmaḳ ḥisābıyla olur ʿıyda delīl  

Ol tamām ayuñ başından ḳaşı oldı ʿıyda dāl 

G. 84/ 2 

Kulların bayramda padişahın elini öpmeleri, 

Yüzüñi görüp elüñ öpsem şehā ʿayb itme kim 
  ʿIyd ola çün dest-būs-ı şāh iderler çākerān 

G. 124/2  

Gençlerin kulaklarına halka küpe takması, 

Şevḳ-i mihrüñle senüñ olmış cevān çün pīr-i çarḫ 
  Ḥalḳadur gūşında ṣankim sīm ile zer ay u gün 

G. 137/ 6 

Kalender dervişlerinin başları açık gezmesi ve dilenecekleri kişinin yüzüne 
ayna tutmaları,  

Baş açıḳ abdāluñ oldı devr iderler ay u gün  
  Yüzüñe āyīne ṭutup nūr ider cerr ay u gün 

G. 137/1 

Sarığın üstüne gül ya da sünbül konması,  

  Gül tāzelükde benzedigiçün ʿiẕāruña 
  Ḳodum hezār ʿizz ile destārum üstine 

G. 158/ 2 
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Yirden getürüp ʿizzet ile başda ḳonıldı 
  Hem-reng olalı sünbül-i dildāra benefşe 

G. 187/ 2 

Tā meger bu reng ile ḥelvācı ḥelvāsın ṣata 
Laʿlüñe teşbīh idüp yir yir ḳomışdur reng-i al 
     G. 84/8 

 şeklindeki örnekler bu makuledendir. 

 

SONUÇ 
XV. yüzyılda Anadolu’da ve Rumeli’de edebiyat büyük bir gelişme 

göstermiş, divan edebiyatı artık kuruluş dönemini tamamlamış ve klasik bir 
edebiyat görünümü kazanmaya başlamıştır. Manzum ve mensur her türde ve her 
konuda pek çok eser bu yüzyılda verilmiştir. Bu yüzyılda nesirde olsun, nazımda 
olsun İran edebiyatı etkisi devamlı surette artmış, özellikle yüzyılın ikinci 
yarısında, İstanbul’un fethiyle kurulan saray edebiyatı çevresindeki şair ve 
münşilerin Fars dili ve edebiyatına duydukları hayranlık dolayısıyla, bazı 
şairlerin Türkçeleştirme çabaları bile dile Farsça kelime ve tamlamaların 
girmesini önleyememiştir. 

Bu çalışmaya, mevcut tezkirelerde zikredilen Le’âlî mahlaslı şairler hakkında 
verilen bilgileri incelemekle başladık ve sonuçta Saruhanlı Le’âlî ve Tokatlı 
Le’âlî mahlaslı iki şairin bulunduğunu belirledik. Elimizdeki baş tarafı eksik tek 
nüsha divanın Le’âlî mahlaslı şairlerden hangisine ait olduğunu belirlememize 
tezkireler yardımcı olamadı. Çünkü verilen şiir örneklerinin kafiyeleri “r” den 
önceki harflere aitti. Oysa elimizdeki nüsha “r” kafiyeli gazellerle başlamaktaydı. 
Pervâne Beg’e ait nazire mecmuasında “Müte’accim Le’âlî”  başlığı altında 
yazılan gazellerin bir kısmının elimizdeki divanda bulunması nedeniyle 
tezkirelerde Müte’accim olarak tanıtılan Tokatlı Le’âlî’yi araştırdık ve Türkçe 
divanı üzerinde bir çalışma yaptık. Bu çalışma iki bölümden oluştu. İlk bölümde 
Le’âlî’nin hayatı, eserleri ve edebî şahsiyetini ele aldık. Kaynaklarda hayatı 
hakkında çok az bilgi bulunan Le’âlî’nin asıl adı, nereleri olduğu hakkında 
divanındaki şiirlerinde de bir ipucu yoktur. Bir süre Acem vilayetlerinde seyahat 
ettikten sonra kalender şeklinde Anadolu’ya gelen şair, kendini Acem tanıtarak 
saray ve edebiyat çevresinde saygı ve iltifat görmüştür. Sahte Acem olmasının 
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anlaşılması üzerine de bu iltifattan mahrum edilerek serveti elinden alınmıştır. 
Mezarı Şeyh İlâhî Tekkesi’ndedir. 

Latîfî Tezkiresi’nde Le’âlî’nin Türkçe ve Farsça iki divana sahip olduğu 
belirtilse de Farsça divanı hakkında elimizde bir bilgi mevcut değildir. 
Tezkirelerde onun hakkında verilen bilgilerin azlığına bakılarak döneminde çok 
da şöhret kazanamayan şairlerden biri olduğu söylenebilir. 

Le’âlî Dîvânı’nda gazellerin yoğunluk kazandığı görülür. Gazelin yanı sıra, 
murabba, muhammes ve müfred dışında bir nazım şekli kullanmamıştır. Vezne 
genellikle hâkimdir. Bazı mısralarda veznin tutmadığı veya bozuk olduğu 
görülmüştür. Şair, aruz hatalarından sayılan zihaf ve imaleleri çokça kullanmış, 
kafiye tekrarları, îtâ-yı celî gibi hatalara sık sık düşmüştür. 

Şairlerin Fars dili ve edebiyatının etkisinde oldukları,  Acem şairleri taklit 
ettikleri Fâtih devri şairi olmakla birlikte, Le’âlî’nin dili halkın konuşma diline, 
söyleyişine yakın bir sadelik gösterir. Divanında Arapça, Farsça kelime ve 
tamlamalarının azlığı, deyimlerin kullanılma sıklığı da bunun göstergesidir.  

Kendi şiirini beğenmekle beraber çağdaşı olan birçok şaire de nazire yazan 
Le’âlî’nin dilinin ve üslubunun, gerek Latîfî’nin gerekse Gelibolulu Âlî’nin 
tezkirelerinde övüldüğünü görmek mümkündür. 

Le’âlî Dîvânı’nı muhteva açısından incelediğimizde da din ve tasavvuf, 
müstakil bir konu olmamakla beraber, şiirlerin, divan şairlerinin genel eğilimi 
olan dinî- tasavvufî kavram ve terimlerden yararlanarak yazıldığına tanık oluruz. 
O bunları sevgiliyi, aşığı ve aşkın hallerini anlatmada birer araç olarak 
kullanmıştır. Le’âlî’nin aşkı dünyevi aşktır. 

Cemiyet, şahıs kadrosu olarak yoğunluk kazanmıştır. Şahıslar; tarihi ve 
efsanevi şahıslar, şairler ve sanatkârlar, mesnevi kahramanları şeklinde karşımıza 
çıkar. Bunlar kendileri ile ilgili hikâye veya efsaneler dolayısıyla çeşitli şekillerde 
ortaya çıkmıştır. Divandaki yaşayan insan unsuru sevgili - âşık - rakip üçlüsü 
etrafında yoğunluk kazanmıştır. Aşkın ve âşığın çeşitli hallerinin anlatıldığı 
şiirlerde,  divan şiirinin aşk ve acı çeken âşık anlayışına bağlı kalınmıştır. Sevgili, 
genellikle âşığa iltifat etmez, zulmeder, acı çektirir, rakip ile gezerek onu üzer. 
Sevgilinin karakter özelliklerinin yanı sıra güzellik unsurlarının da (saç, kaş, göz, 
kirpik, gamze, ben, hat, ağız vb.) üzerinde ayrıntılı şekilde durulmuştur. Rakip 
ise menfî bir tiptir. Düşman şeklinde görülür. Rind ve zahid de divan estetiğindeki 
algılanışlarına muvafık olarak işlenmişlerdir: Rind, zâhid ve sofi ile zıt 
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karakterlerdir. Harabat ehli olarak anılan rind, meyhaneden çıkmayan, sürekli 
sarhoş olan bir gönül adamıdır. Âşık kendini rind olarak takdim eder.  Zahid kuru 
ve şekli ibadetle meşguldür. İbadetiyle gösteriş yapar. Oysa onun ibadeti bir 
bakışla bozulacak kadar zayıf ve geçersizdir. 

Klasik şiirde ün kazanmış özellikleriyle anılan ülke ve şehirlerin bazıları 
Le’âlî Dîvânı’nda da zikr edilmiştir. Hint, Çîn, Mâçîn, Türkistân, Hıtâ, Hoten, 
Rûm, Bedehşân, Aden, Mısır gibi ülke ve şehirler hemen daima sevgilinin 
güzellik unsurlarını anlatmada kullanılan klişeler olarak divanda yer almaktadır. 

İncelememizden yola çıkarak, şairin divan estetiğinin dışına çıkacak özgün 
şiirleri çok azdır, demek mümkündür. Şiirler şekil ve muhteva açısından 
incelendiğinde, Le’âlî’nin 15.yüzyıl şiir anlayışı dışında orijinal bir anlayışa 
sahip olmadığı ortaya çıkmaktadır. 
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3. BÖLÜM 

DÎVÂN-I LE’ÂLÎ METNİ 

3.1. NÜSHA TAVSİFİ 
Le’âlî Divânı’nın belirleyebildiğimiz tek nüshası vardır. Bu nüsha, 

Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmut Efendi bölümünde 3298 numarayla 

kayıtlı mecmuanın içindedir. Mecmuanın 41-103 yaprakları arasında ve 

derkenarda yer almaktadır. “r” sesiyle kafiyeli gazellerle başlamaktadır. Baş 

kısmı eksiktir.  

Yazı taliktir. Satır sayısı 17’dir. Cilt ölçüsü 265x130, sayfa ölçüleri ise 210x74 

mm’dir. Kağıt abadidir. 

 İlk beyit: ʿAynıdur her biri mihrüñ līk mihri az [o]lur   

(…) 

Son beyit: Benüm ḫurşīd-i nūr-efşān rūşen eylemez göñlüm 

          Ki rūzum şeb olupdur çün ruḫ-ı cānāndan ayrıldum 

İstinsah tarihi: Şevval /1001 M.1593 

İstinsah kaydı: (Temmet li-ʿ avnilâh fi evā’il-i şevvāl sene iĥdā ve elf mine’l-

hicreti’n-nebeviyye: Allah’ın yardımıyla Hicret-i Nebevî’nin 1001(Hicrî) yılı 

Şevvâl ayının başlarında tamamlandı.) 
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3.2. METİN TESPİTİ VE TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ İLE 
İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
1. Metnin tespitinde ilmî eserlerde uygulanagelen transkripsiyon sistemi 

esas alınmıştır. 

2. āsmān/āsumān”, “pādşāh/pādişāh”, “āftāb/āfitāb”, “mihrbān/mihribān” 

gibi iki şekilde okunabilecek kelimelerin “āsmān”, “pādşāh”, “ āftāb”, 

“mihrbān” şeklinde okunması tercih edilmiştir.  

3. Metinde kimi zaman “it-”, kimi zaman da “et-” şeklinde yazılmış olan 

fiilin “it-” şekli tercih edilmiştir. 

4. Sona gelen yapım ekleri kelimeye bitişik yazılmış, önekler ve tamlamalar 

ise kısa çizgi ile ayrılmıştır. “Lāleveş”, “bį-çāre”, “ser-rişte” vb. 

5. “ki” bağlacıyla ve “ne” soru zamiriyle vezin gereği oluşan birleşmeler 

kesme işaretiyle gösterilmiştir. “k’anuñ”, n’idelüm” gibi. 

6. Atıf vavları ünlü uyumuna göre “u”, “ü” şeklinde, ünlüyle biten bir 

kelimeden sonra gelmişse “vu”, “vü” şeklinde gösterilmiştir: “zār u 

nizār”, “içine vü taşına”. 

7. Farsçadaki “vav-ı madūle” ile yazılan kelimeler “ ˇāb”, “ ˇān” şeklinde 

yazılmıştır. 

8. Metinde kimi zaman kelimeyle bitiştirilmiş kimi zaman da ayrı yazılmış 

“ile” edatından, “ile” şeklinde okuduklarımız, kelimeden ayrı, “-le, -la” 

şeklinde okuduklarımız ve 3. tekil şahıs iyelik ekiyle birleştirilenler 

kelimeye bitişik gösterilmiştir: “hecr ile”,  “vechiyle.” “alnuñla” 

“mühriyle”, “nārıla” 

9. Metin Eski Anadolu Türkçesine göre okunmuştur. Bu nedenle 

“özün”, “görünen”, “olusar” gibi kelimelerde Eski Anadolu 

Türkçesindeki şekillere uyulmuştur.  

10. Vezin ve anlam uygunluğu için metne eklenen kelime veya ekler 

köşeli parantez [ ] içinde verilmiştir. 
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11. Metinde okunamayan yerlere (…), anlamlandırılamayan yerlere ise 

(?) işareti konmuştur. 
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DĪVĀN-I LEʿĀLĪ 

A. GAZELLER 
1 

 fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 

   1  ʿAynıdur her biri mihrüñ līk mihri az [o]lur   

(…) 

 
2 Sūz-ı dilden sīnesin delmiş neyi gördüñ diseñ 

Nālelerle nāyı buldum nāleme dem-sāz olur  

 

3 Resen-i zülfüñde ey cānşevḳ-i laʿlüñle senüñ 
  Ṣad-hezārān dil muʿallaḳ atılup cān-bāz olur 

 

4 Gel raḳībi sür ḳatuñdan aç bahār-ı ḥüsnüñi 
Bunı kim gördi cihānda ḳış ṭururken yaz olur 

 

5 Dürlü dürlü şīvelerle oynadurmış ʿāşıḳı  
Ehl-i ḥüsnüñ şūḫına dirler ki ʿāşıḳ-bāz olur 

 

6 Ey Leʾālī ṭālib ol ṣayd-ı hümā-yı ʿışḳa kim  
Ṣāyesi kim peşşeye düşse anuñ şeh-bāz olur 

  

                                                   

1.  41b 
1a. Matlaın ikinci mısraı muhtemelen unutulmuş. 
3a.  cān: cānā(metin) 
6a. ṭālib ol: ol (metin)  
6b. peşşeye: püşteye (metin) 
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2 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Ḫāne-i tārīk-i tende cānum oldı çün esīr 

Mihrüñi anda çerāġ idindi ey meh ol faḳīr 

 

2 Ayı āyīne yüzüñ ayına ger virse miåāl  
Sāde-dildür ʿaksüñi olur ṣanur saña naẓīr 

 

3 Sen kemānı sīneye çekdügüñe reşk idüben  
Çıḳdı elden evvel ol mū başın aldı gitdi tīr 

 

4 Mūr-ı ḫaṭ meylin görüp ol laʿl-i şīrīne şehā 
Reşk ile şöyle żaʿīf oldum çeker mūr-ı ḥaḳīr 

 

5 Sīneden geçdi çü tīr-i ġamzesi ol dilberüñ 
Dilden āh idüp didüm cāndan daḫı geçer bu tīr 

 

6 Her kişi meyl itdügi bu laʿlüñe Ferhādvār 
Ḫusrev olur her [k’ola] ol leb-i Şīrīne esīr 

 

   3 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün  

 
 1  Baña ʿıyd ol gün olur kim cemālin ʿarż ide dilber   

    Ki ʿıydı cān ṭaleb ḳılsa diyem cānān ile dilber 

 

                                                   

3b. mū: مواد (metin) 
3.  42a 
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2 Deḥānı varluġını dil lebinden bildi dildāruñ 
Kişinüñ rāz-ı pinhānı mey ile fāş olur ekåer 

 

3 Ḳatı kelle şeker şimdi lebüñ ḳatında utanmaz 
Ezel n’eydügini bilse ezilüp āb ola şekker 

 

4 Göge hergiz naẓar ḳılmaz hilāl-i ʿıyd çün şol kim  
Naẓar ḳılduḳça peyveste ḳaşuñ yüzüñ ola manẓar  

 

5 Muḳābil olmaġa çıḳdı ber-ā-ber ḥācib-i yāre  
Meh-i nev kendü geydürdi hezārān mertebe kemter 

 

6 Sen ol sulṭān-ı ḫūbānsın eyā şāh-ı ḳamer-çihre 
Yaraşur nūr u fer ile başuñda mihr ola efser 

 

7 Mübārek olmaġa ʿıyduñ mezīd olmaġiçü[n] ʿömrüñ 
Müdām olmaḳluġa ʿayşuñ duʿālar eylerüm ezber 

 

8 Leʾālīden budur her dem saña vird ü duʿā Sübḥan  
Murāduñ ʿıydına dāʾim ola ʿavn eyleyüp rehber 

   4 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1 İrdi viṣāl-i ʿıyd güzeller bezendiler  

ʿUşşāḳ bende oldılar anlar efendiler  

 

 

                                                   
 4. 42a 
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2 Çün rūz-ı ʿıyd zīnet ile görüp anları 
 Diller sevindi şevḳ ile cānlar gövündiler 

 

3 Bir būse ile eylemediler tesellī hīç  
  ʿUşşāḳ cān u dil virüben çoġ özendiler   

 

4 Ḳand-i lebini şöyle ṣaḳınurlar anlar āh 
Ṣanmañ kimesne anda ḳonup ḳanda ḳandılar 

 

5 Ḫˇān-ı Ḫudā iken göre ḥelvā-yı leblerin 
  Görmez kimesne ṣanasın anlar ḳazandılar 

 

6 Cānı güzeller almadılar būseye bedel 
ʿUşşāḳ ḳadri yoḳ diyü cāndan uṣandılar 

  

 7  Döymez Leʿāli bunlar[a] diller naẓar ḳıla     
Bunca güzelüñ üstine daḫı bezendiler  

  

                                                   
 4b. kimesne: kimseler (metin); ḳandılar: ḳızdılar (metin) 
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5 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün  

 
1 Felek āh-ı ciger-sūzum seḥer çün istimāʿ eyler 

Dutuşup nār-ı ʿışḳ ile yana yana semāʿ eyler 

 

2 Görilmez gitdügi cānuñ meger ʿāşıḳ görür şol dem  
Sefer ʿazmin ḳılup dilber firāḳ-ıla vedāʿ eyler 

 

3 Ṣınayup ʿāşıḳı yāri eger bir cān ṭaleb ḳılsa  
Ḳatı cānsuzdur ol āşıḳ ki biñ cāna nizāʿ eyler 

 

4 Kesil benden diyü dilber çü ḳaṣd-ı cān ide ʿāşıḳ 
Kesilmez yārdan biñ cān olursa inḳıṭāʿ eyler 

 

5 Ḳad-i bālā ile ol şeh serāyından çıḳa seyre 
Leʾālī ṣanki maṭlaʿdan ṭoġup mihr irtifāʿ eyler 

6 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
2 Zülf-i şeb-reng[i] ne yüzden rūy-ı dilber yaṣdanur 

Bu ne Hindīdür ki gülşende gül-i ter yaṣdanur 

 

3 Dilbere ḳol yaṣdayup şevḳ ile şol kim cān virür  
Cānı çarḫa aġuban ḫurşīd-i enver yaṣdanur 

 

                                                   
 5. 42b 
6. 42b 
3b;5b; 6b;yaṣdanur: yaṣdana (metin) 
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4 Furṣat el virüp şuna kim dūst destin yaṣdana 
Ḥūr ile cennetde ṣan gül-deste-i ter yaṣdanur 

 

5 Yaṣduġın sünbül ṣanur döşendügin gül ehl-i ʿışḳ 
  İşigi ḫākinde yārüñ şeb çü mermer yaṣdanur 

 

6 Āstānı ḫākine yaṣdanmaġa ḳomaz beni 
Dir ki kimse görmedi faḳr ehlini zer yaṣdanur  

 

7 İşigüñe ser ḳoyıcı şöyle çoġ oldı şehā  
Ḫālī yir ḳalmadı şimdi her kişi ser yaṣdanur 

 

8 Saña kim dirler Leʾālī işiginde ol şehüñ  
Baş ḳoyuban āstānın nice server yaṣdanur 

7 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 

   1  Āh itdügümce gül gibi ol ġonçe-leb güler    
 Bād ile çünkim açıluban ġonçe hep güler 

 

2   Virür dehān-ı cāna hemān būse leẕẕetin 
 Ol leb-şeker ki būse idicek ṭaleb güler  

 

3    Tenden revānum olmış iken cān virür yine  
  Ol ġonçe-leb ki gül gibi vaḳt-i ġażab güler 
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4 ʿÖmri cihānda aġlayı geçen raḳībüñ āh 
Ben yāre ḥālüm aġlasam ol bī-edeb güler 

 

5  Şevḳ-i cemāl-i yār iledür güldügi gülüñ  
   Ṣanma Leʾālī bāġda gül bī-sebeb güler 

8 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Ġamzeñ ḫadengi ḫaste dilüñ merhemi geçer 

Ol geçdügince cānda bedenden belā geçer 

 

2 Tīr-i ḫadengi merhemidür derdümüñ velī 
Merhem irince ḫastelerüñ cānına geçer 

 

3  Geh ḳaşuña vu yüzüñe öykündi eridi 
   Gördüm felekde ḫaste yatur nīm-ten ḳamer 

 

4 Serve kimesne ṭoġru naẓar itmez idi hīç  
  Ṭoġruluġ ile ḳaddüñe öykünmese eger 

  

5  Bir ẕerrece görinmedi yārüñ dehānı līk 
Göñlüm dehānı var diyü sözden anı sezer 

 

6 Ḥāṣıldur ʿömrüme benüm ol mezraʿ-ı cemāl 
 Vuṣlat deminde ḥāṣıla ḳomaz beni eker 

                                                   

7. 43a 
4a. āh: āh tu (metin) 
8. 43a 
3a. vu: vu geh (metin);eridi: irmedi (metin) 
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7  Geldükçe ḫaste göñlüme ṣıḥḥat virür oḳı 
 Oḳı Leʾālī anuñ ile çün şifā irer 

9 
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 

 
1 Çarḫ itdi [ayı] gerçi ki başına ber-ā-ber 

Kem çıḳdı hilāl olmadı ḳaşına ber-ā-ber 

 

 2  Bu cürm ile oldı ḥarem içre ḥacer esved   

Kim ṭutmış özin işigi ṭaşına ber-ā-ber 

 

3 Biñ tīr-i ḫadengi gözi bir gezden aturken 
Rüstem ola mı ceng ü ṣavaşına ber-ā-ber 

 

4 Bükdi belümi ḥasret ile āh hilālüñ  
Her ay başına çıḳduġı ḳaşına ber-ā-ber 

 

5 Öykündi  diyü gerçi (…)masa yaşum 
Gel varalum ey cūy ṣu başına  ber-ā-ber 

 

6 Nīl ırmaġı cūş idüben ṭaşmasa Leʾālī 
Bir dem gözümüñ olmaya yaşına ber-ā-ber 

  

                                                   

9. 43a 
6a. Bu mısrada vezin bozuktur. 



68 

 

10 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 

1 Tīr-i cānān geldügince cānuma dermān olur 
Cisme ḳuvvet virmege sīnem içinde ḳan olur 

 

2 Sīne tennūrında dil bir yanmadan biryān olur 
Döne döne ol nigāruñ nārıla bir yan olur 

 

3 Rūz-ı hicrānda şeb olsa baña gündüz ṭañ degül 
Dūd-ı āhumdan felekde gün yüzi pinhān olur 

 

4 Cān revān olsa nigāruñ tīri ardınca ne ġam 
Çün ḥayāl-i laʿl-i cān-baḫşı bedende cān olur 

  

5 Bu ġazel çün ol güzel vaṣfında bulmışdur niẓām 
Ey Leʾālī her zebānda ẕikr olup destān olur 

11 
 fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 
 

1 Virse bir būse lebinden cān içinde cān olur 
Bir daḫı iḥsān iderse cemʿ olup cānān olur 

 

2 Faṣl olup aġyār eger ardınca vaṣl-ı yār ola 
Şuña beñzer ḳış gidüp ardınca tābistān olur 

 

                                                   

10. 43b 

11. 43b 
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3 Ṣan ʿufuḳdan gün çıḳar çarḫa girüp seyr itmege  
Baḥre girmege o meh çün cāmeden ʿüryān olur  

 

 4  Bilmezem yüzin gözin anı ne yüzden seyr ider  

Kendüden evvel naẓarda görüben ḥayrān olur 

 

 5  Rūy-ı zerdüm üzre her dem ḳanlu yaşum ṣaḫlayup  

Levh-i zerrīne ṣanasın sürḫ ile efşān olur 

 

 6  Fikr-i zülfinden gele çün şevḳ-i laʿliyle ḫadi 

Ṣan şeb-i tār içre cāna mihr ü meh tābān olur 

 

 7  Ey Leʾālī bir daḫı gelmezse tīr[i] dilberüñ 

Cān ü dil cenge düşüp bir gün arada ḳan olur 

12 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

  
1 Çü bāl [ü] zülf ü ḥüsn ile olaldan sen perī-peyker 

Felekden reşk ile dökdi melekler yir yüzine ter 
 

2 Ḳalup vādī-i fürḳatde viṣāle bulmaz idüm yol 
Ḥicāz-ı ḳūyuña cānā eger ʿışḳ olmasa rehber 

 

3 Ferīd-i ḥüsn iken gökden düşer maġribde her şeb gün 
Şehā üftādeñ olmışdur göge irgürmiş iken ser 

                                                   

12. 44a 
2b. Ḥicāz-ı: حجاز (metin) 
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4 Didüm ey şāh-ı meh-rūyān-ı devrān evc-i ḥüsn içre  
Yüzüñ gibi ṭolu bir meh olur mıydı didi kemter 

 

5 Dehānı būse yoḳ dirse seḫāsuzdur dime ey dil 
Ki yoḳluḳdan olur ḥısset żarūr kişiye ekåer  

 

6 Yaraşur ḥüsn ile olsa şeh-i leşker-keş-i ḫūbān 
Aña baş indürüp olur güzeller cümlesi leşker 

 

7 Zebāne alup oḳur ise ol laʿl-i leb-i dür-pāş 
İde ger ol dür-i yektā Leʾālī naẓmını ezber 

13 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Dilberī ki ol sebeble ʿāşıḳa hem-rāz olur 

Ṣan Mesīḥā deminden cān virüp dem-sāz olur 
 

2 Her güzelde mihr olur mı didüm ol meh-rū didi 
ʿAynıdur herbiri mihrüñ līk mihri az olur 

 

3 Sūz-ı dilden sīnesin delmiş ney[i] gördüñ diseñ 
Nāleler nāyını buldum nāleme dem-sāz olur 

 

4 Gel raḳībi sür ṭapuñdan aç baḥar-ı ḥüsnüñi 
Bunı kim gördi cihānda ḳış dururken yaz olur 

 

5 Ey Leʾālī ṭālib ol ṣayd-ı hümā-yı ʿışḳa kim 
  Sāyesi kem peşşeye düşse anuñ şeh-bāz olur 

                                                   

6a. şeh-i: şehi (metin); keş-i :keşi(metin) 
7b. dür-i: dürer-i (metin) 
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14 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Her kime açup dehānın remz ile hem-rāz olur 

Ṣırr ile dürc-i cevāhir genci aña bāz olur 
 

2 Nūr-ı vechiyle saña gün ger olursa müşterek 
Sāʾir eczāyı cemālüñ faṣl idüp mümtāz olur 

 

3 Miålüñi dār-ı cihāndan selb ider küllī göñül 
Bunı dimez kim güzel vardur velīkin az olur 

 

4 Zülfüñi çevgān görür dil kākülüñ çün rīsmān 
Başını geh gūy ider gāhī döner cān-bāz olur  

 
5 Rūz-ı hicrān ger bahār ola Leʾālī ḳışdur ol   
 ʿĀşıḳa vuṣlat güni ḳış da olursa yaz olur 

15 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Şīvesi dilberlerüñ ehl-i niyāza nāz olur 

Nāz iderken nāzük olan ʿāşıḳa hem-rāz olur 

 

2 Dürlü dürlü şīvelerle oynadurmış ʿāşıḳı  
Ehl-i ḥüsnüñ şūḫına dirler ki ʿāşıḳ-bāz olur  

 

 

                                                   
 14. 45a  
 2b. cemālüñ: cemālüñe (metin) 
 15. 45b 
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3 Māh-rūlardan dilā mihr ü vefā çoḳ umma kim  
Ger bularda mihr ola ekåer budur kim az olur 

 

4 Leẕẕet-i mihr [ü] vefāsın nāz ile eyler eleẕ 
Nāzenīnī kim vefādan evvel anda nāz olur 

 

5 Nār-ı zülfüñde şehā mey-gūn lebüñden mest olur 
Döne döne dil muʿallak atılup cān-bāz olur 

 

6 Dilberüñ pāyında ʿāşıḳ ṭañ degül baş oynasa  
Resm-i ʿāşıḳdur ezelden ʿışḳ ile ser-bāz olur  

 

7 Ey Leʾālī n’eylesün ol nāzenīn nāz itmeyüp 
Cān virür ehl-i niyāz andan gehī kim nāz olur 

16 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Gelmesi tīr-i nigāruñ ṣanmañuz āhestedür 

Çün ḫalāṣ ola elinden sīneme peyvestedür 
  

2 Ruḫlaruñ kim ḥalḳa-i zülfüñden olmışdur ʿayān  
Sünbül ile beste ṣankim lāle yā gül-destedür 

 

3 Meyli cūy-ı çeşminüñ ḳadd-i bülend-i yāredür 
Gerçi ṣu olsa revān peyveste meyli bestedür 

 

4 Ḳadd-i yārüñ fürḳatinden çarḫa irdi nālesi 
Çeşm-i bīmārından erçi dil żaʿīf ü ḫastedür  

                                                   

16. 45b 
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5 Germ olur ḥüsnüñ günine āsmāndan āftāb 
Atlar idi pāyuña līkin felekde bestedür 

 

6 Grd-i rāh-ı dilbere dil göz açup ṭurur velī   
Tozılur bād-ı ṣabādan düşdi yāḫud ḫastedür 

 

7 Oldı ḫatṭından ḫadinde ey Leʾālī dil feraḥ 
Dil-güşādur gülşen içre sebze kim nev-rüstedür 

17 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1 Resmidür ḥūblaruñ nār ile yāri yaḳalar  

Geh girībān ṭutuban [ʿāşıḳı] nāra yaḳalar 
  

2 Şöyle Ferhāda enīs olmış idi dāmen-i kūh 
Etegin ṭutar idi gitme diyüben yaḳalar 

 

3 Cān vire yār el ile ʿāşıḳ olan ölmege ger 
ʿIyd ḥınnāsı gibi eline ḳanın yaḳalar 

 

4 Leblerüñ şerbetini virme raḳīb-i ḫara çün  
Kimse görmedi ḫarı çeşme-i Ḫızra yaḳalar 

 

5 Yār kūyına Leʾālī yaḳasın yırta varur 
Çünki ʿışḳ eli ile çāk olur anda yaḳalar 

 

 

                                                   

6b. bād-ı: bādı (metin) 
17. 46a 
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18 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1 Şu bir ḫurşīd-i meh-rūyān ki anuñ  adı maḥremdür 
 Melek miål olamaz aña egerçi nesl-i Ādemdür 
 

2 Güzeller ol şeh-i ḥüsne selāma gelse ṭañ mıdur 
 Ki Yūsuf gibi ḥüsn içre misāl[i] yoḳ müsellemdür 
 

3 Cemāli ol şeh-i ḥüsnüñ feraḥ-baḫş u müferriḥdür 
 Aña kim hem-dem olursa dem-ā-dem şād u ḫurremdür 
 

4 Ṣanasın ḥūr-ı cennetle olur peyveste ol maḥrem  
Anuñla dār-ı dünyāda şu kim her laḥẓa hem-demdür  

 

5 Ḳaşuñ miḥrābına cānā ider peyveste çün bī-ḥad 
O yüzden nev-cevān iken meh-i nev ḳāmeti ḫamdur 

 

6 Özin bīgāne gösterse Leʾālī ġam yime zīrā 
Ḥayāli sīnem içinde dil ü cān ile maḥremdür 

19 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Ey felek diller alur bir cān-ı cānānuñ mı var    

Mihri cānlar ṣayd ider yā māh-ı tābānuñ mı var 
  

2 Bir yüce şimşād ile ʿālī dirilme bāġbān  
Kim güneş andan ṭoġar serv-i ḫırāmānuñ mı var 
 

                                                   
18. 46a 
19. 46b 
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3 Bir güneşle germ olup çarḫa girersin ey felek  

Nice gün yüzlü ḳul olmış şāh-ı ḫūbānuñ mı var 
 

4 İderüm bir būseñe biñ cān revān didüm aña 
Didi kim ey derdmend evvel senüñ cānuñ mı var 

 

5 Gördi bir ʿāşıḳ Leʾālī yār arar her cāyda 
Didi kim senüñ daḫı her-cāyi cānānuñ mı var 

20 
mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 
 

1 Şu kim yārini ḳucar pīrehensüz  
Ki cānı cāna vaṣl olur bedensüz   

 

2 Didüm öldürme beni fürḳatüñde  
Didi sen zinde misin daḫı bensüz  

 

3 Raḳībüñ dilberā cānda dögündür 
Didüm didi olur mı gül dikensüz 

 

4 Didüm sebze belürmiş gülşenüñde  
Didi gülşen olur mı yā çemensüz 

 

5 Leʾālī derdmendüñi ṣorarsañ 
Ki cānsuz cisme dönmişdür o sensüz 
 
 
 
 

                                                   

20. 46b 
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21 
feʿilātün mefāʿilün feʿilün 
 

1 Sūz-ı dilden fiġānsuz olmazuz  
Yanar oduz duḫānsuz olmazuz 

 

2 Kim bilür ḥālümüzi cānānsuz 
Biz ki bir laḥẓa cānsuz olmazuz 

 

3 Būseye cān aturkenölse raḳīb 
 Dime cānā ziyānsuz olmazuz    
 

4 Alladur cemāli çünki anuñ  
Anuñ içün biz ansuz olmazuz   

 

5 Çünki girdük Leʾālī kūyına biz 
Çıḳmayalum cinānsuz olmazuz 

22 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1 Ṣanmañuz ṣayd-ı dile zülf kemendin yeñemez   

Delü göñlüm göricek bendini kendin yeñemez 

 

2 Ne ḳadar kelle geçerse bu cihān içre şeker 

Baḥs-i leẕẕetde anuñ lebleri ḳandın yeñemez  

 

 

                                                   

21. 46b 
3a. aturken: alurken(metin) 
 22. 47a 
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3 Dilleri dilber esirgedi velī ḥalḳa ṣalup  

Her birin bende çeker zülf kemendin yeñemez 

 

4 Pāy-māl itdügi ʿuşşāḳını ḫışmıyla degül  

Nev-cevāndur şehümüz nāz semendin yeñemez  

 

5 Bendler Leʾālīye ser-i zülfi ki anuñ  

Bū ʿAlī olur ise hīle vü bendin yeñemez 

23 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1 Seni kim sevse şehā and ile kendin yeñemez 

Günde biñ and içe ger biñde bir andın yeñemez 
 

2 Bir ḳurı ḳadd ile ġālib didiler vechi mi var  
Serv eger göge ire serv-i bülendin yeñemez 

 

3 Serv eger ser çeküben gülşen-i çarḫa irişe 
Ḥüsn bāġında anuñ serv-i bülendin yeñemez 

 

4 Yār yar-ı dehenüñ her ne yire ṣaldıysa 
Şöyle gür bitdi kimesne ney-i ḳandın yeñemez 

 

5  Merdüm-i dīde ciger ḳan ile besledi velī 
  Baş çeker her ṭarafa eşk levendin yeñemez  

 
 

                                                   

23. 47a 
2a. didiler: dirler (metin) 
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6 Gerçi kim cevre Leʾālī yine and içdi nigār 

 N’idelüm içdi ise biñde bir andın yeñemez 

24 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 ʿIyda ḳurbān it diyü biñ cān virüp ḳıldum niyāz 
 Didi tīġum ḳan dökdügine degmez iñen az  
  

2 Āteş-i ruḥsārını kim gördi ise rūz-ı ʿıyd  
Cānına kār itdi düşdi cismine sūz [u] güdāz 

 

3 Cān içinde bir elifçe serve cāy itmez göñül 
Bes ne yüzle ḳadd-i yāre ḳarşu ola ser-firāz  

 

4 Rūy-ı yār ile çoġ itmiş baḥs-i ḥüsni çünki gül 
Kim bu eksüklükden oldı gülşen içre ʿömri az 

 

5 Gülsitān-ı ḥüsn içinde bir nihāl-i tāzesin 
Şīve berg olmış saña ey şūh dilber mīve nāz 

 

6 Görmege müştāḳdur dil yüzüñi Yaʿḳūbveş 
Bulalı Yūsuf gibi cümle güzelden imtiyāz 

 

7 Bu Leʾālī bendenüñ ʿıydı yüzüñ görmek durur  
Yüzüñi göster şehā diyü müdām eyler niyaz 
 
 

                                                   

24. 47b 
1b. ḳan: ḳana 
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25 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Bilmedüm ol dem ki ben yār ile olmışdum ḳarīn 

Māh ile burc-ı şerefde iḳtirānum var imiş  

 
2 N’eylerüm cān u cihānı vü cihānuñ cāhını 

Çün benüm dilber gibi cān u cihānum var imiş 

 
3 Didüm ey dilber dehānuñ var mı  yā vü mīm midür 

Didi fehm oldı sözüñden kim dehānum var imiş 

 
4 Zülfinüñ bir ḳılını biñ cāna bāzār eyledi 

Döndi bu sevdāda dir kim çoḳ ziyānum var imiş 

 
5 Ey Leʾālī varduġumca ḳarşu gelür kelb-i yār 

Dūst kūyında benüm bir mihrbānum var imiş 

26  
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1 Düşelden sūz-ı mihrüñden dile ey dil-sitān āteş  

Ṭolar āhum şerārından ser-ā-ser āsmān āteş  

 
2 Ḫadüñ ger zülfüñ altından ḫaṭuñ göster[me]se ṭañ mı 

Bu rūşendür ki göstermez şeb olıcaḳ duḫān āteş 

 
3 Gözüm közler bıraḳmışdur dile gülnār-ı ḫaddüñden 

Dutuşdı gösterür her dem dehānumdan zebān āteş  

 

                                                   
 25. 47b 
26. 48a 
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4 Ḫayāl-i ḫaddi geldükçe dile sīnemde sūz artar 
Getürmez kişiye gerçi kimesne armaġān āteş 

 
5 Ḫaṭum geldi diyü şemʿ-i cemālüñ eyleme pinhān 

Ki dūd-ı şemʿ ile olmaz ʿayān olsa nihān āteş 

 
6 Ḫadüñde ḫaṭṭ-ı müşkīnüñ hemīşe tāze vü terdür 

Çü sebze ābdār olsa aña itmez ziyān āteş 

 
7 Ḫayāl-i laʿli geldükçe bilesince gelür sūzı 

Götürmez göçdügi yirden egerçi kārvān āteş 

 

8 Leʾālī verd-i aḥmer görinen gülşende aḫgerdür 
K’anuñ nār-ıʿiẕārından2 dutupdur gülsitān āteş 

27 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Nūrdan perriyle gökde gerçi kim uçar güneş 

Ḥüsn ile saña irişmez ey perī-peyker güneş 

 
2 Gice yir altında vü gündüz varur gök üstine  

Yirde gökde yir bulımaz ḳaçar ey dilber güneş  

 
3 Şām-ı zülfi māniʿ olur ol mehi görmege çün 

Öñine her gün diker gör şemʿdān-ı zer güneş 

 
4 Ẓulmet-i zülfüñde āb-ı Ḫıżr-ı laʿlüñ bulmaġa  

Şemʿ-i mihrüñe delīl itmiş dilin yaḳar güneş 

                                                   
7a.Ḫayāl-i: Ḫayālī (metin) 
8b. ʿiẕārından: ʿiẕāruñdan(metin) 
 27. 48a 
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5 Ey Leʾālī gör nice mihr eylemişdür ol mehe 
Nice gitse yüzini andan yaña dutar güneş 

28 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Sīnemi yarup nigārā ḫancerüñ çoḳ cāna baṣ 

Ġam degül ḳandan ḳayurma ayaġuñ merdāne baṣ 

 
2 Kāfir oldı diyü başuñ kesseler şerʿī durur 

Kim didi ey mū saña başdan çıḳup Ḳurʾāna baṣ 

 
3 Şol ḳadar dökdüñ cihānda ḳanı ḳansuz yir ḳanı 

Şimdiden girü ḳadem her ḳanda baṣṣañ ḳana baṣ 

 
4 Ḳanlu yaşdan nerm olupdur ḫār-ı müjgān ġam yime 

Çeşmüme demdür ḳademdür gel ḳadem müjgāna baṣ 

 
5 Kaʿbe-i kūyuñda ḳurbān oldı diller ḳurb içün 

Tā ki ḳurbet bulalar var pāyuñı ḳurbāna baṣ 

 
6 Rūmdan diller uġurlar Çīnde ṣaḳlar kākülüñ 

Buluban aġırlıġın aṣmaġa var bir şāne baṣ 

 
7 Derdmendüñdür Leʾālī ḫasteye luṭf eyleyüp 

Nice bir pür-derd idersin gel ḳadem dermāna baṣ 

29 
mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 

 
1 Gel ey dil cāndan eyle yāre iḫlāṣ  

İder muḫliṣ olan dildāre iḫlāṣ 

                                                   
 29. 48b 
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2 İşidür zāhidüñ peyveste inkār 
Ki ʿışḳ ehlindedür bir pāre iḫlāṣ 

 
3 Dil ü cān yüzi gül-nārına muḫlis  

İder bülbülleyin gülzāre iḫlāṣ 

 
4 Ḫaṭı dīnden çıḳar dil bilmez anı 

İder  müʾmin diyü küffāre iḫlāṣ 

 
5 Leʾālī seg raḳībe ṣādıḳ oldı  

İder ol yār içün aġyāre iḫlāṣ 

30 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Didi ol dilber nedür di laʿl-i cānāndan ġaraż    

Didüm ey cān-ı cihān şol kim olur cāndan ġaraż 

 
2 Didüm ey şāh-ı cihān luṭf eyle cevr itme bize  

ʿAdl ü dād itmek durur dervīşe sulṭāndan ġaraż 

 
3 Būy-ı mūyuñdan nigārā cānı maḥrūm eyleme 

Cān muʿaṭṭar eylemekdür çünki reyḥāndan ġaraż 

 
4 Gülşen-i ḥüsnüñ temāşā eylesem menʿ eyleme 

Çün temāşā eylemekdür her gülistāndan ġaraż 

 
5 Cān-fezādur bu Leʾālī bī-dile laʿlüñ şehā 

Cāna cān virmek durur çün laʿl-i cānāndan ġaraż 

                                                   
 30. 49a 
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31 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Her kim ider şerḥ-i ḥüsnüñ istimāʿ 

Vecd olup eyler ṣafādan ol semāʿ 

 
2 Ayaġuñ tozına özin ḫāk iden  

Bulısar ḫurşīd gibi irtifāʿ 

 
3 Zülf ü rūyuñ her ki bir yirde göre 

Gice gündüz itdiler dir ictimāʿ 

 
4 Cān-ı şīrīnden cüdā düşmek durur 

Yārdan fürḳat bulup iden vedāʿ 

 
5 Cān bulur laʿl-i nigārından eger 

İtse bir ḥarfin Leʾālī istimāʿ 

32 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Tā cemālüñ pertevinden aldı nūr ü fer çerāġ 

Oldı her meclis içinde rūşen ü enver çerāġ 

 
2 Meclisüñde budur ey dilber dilin depretdügi 

Sūre-i nūrı [senüñ] yüzüñden ezberler çerāġ 

 
3 Āteş-i mihrüñ düşelden cānına ey meh-liḳā 

Bezmüñ içre dil delīl itmiş [ne] ḫoş yanar çerāġ 
 

                                                   
 31. 49a 
 32. 49a 
2b. yüzüñden: yüzüñe (metin) 
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4  Nūr ile şemʿ-i cemālüñe irişmezler şehā    
Ḳubbe-i çarḫ içre yaḳdı gerçi māh u ḫur çerāġ 

 
5 Ey Leʾālī devlet-i şāha duʿālar ḳılduġuñ 

Ḫidmetinde yana yana cümle şerḥ eyler çerāġ 

33 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Ey ki ismüñ gibi saña oldı çün hem-dem laṭīf 

Ẕāt-ı pāküñden olur iḥsān ile her dem luṭuf 

 
2 Bī-kes ü bī-çāre ḳalmış ḫaste vü dermānde  

Ḫulḳuñuñ dārüʿş-şifāsından umar merhem luṭuf 

 
3 Dehr elinden zehr içüp mecrūḥ-dil olanlara 

Ehl-i luṭf olandan olur dāʾimā emsem luṭuf 

 
4 Saña çün luṭf-ı ilāhī ism olupdur lā-cerem 

İrişe her kişiye olmaz ṭapuñdan kem luṭuf 

 
5 Çün muḥallā luṭf olupdur bu Leʾālī bendeye 

Żaʿf-ı ḥālin görüben eyle şehā muḥkem luṭuf 

34 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Ger dil almaḳda ola dilber ẓarīf 

Dil nedür cān virür aña her ẓarīf 
 

 

                                                   
 33. 49b 
 34. 49b 
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2 Ger ola dilber ẓarīf ü dil-peẕīr 
Cān u dilden pāyine ḳor ser ẓarīf 

 
3 Çün ẓarāfetden durur ẕikr-i ḥabīb 

Yār vaṣfını ider ezber ẓarīf 

 
4 N’ola dilber nāzük olsa ehl-i  nāz 
 Çünki yārüñ nāzükin ister ẓarīf 

 
5 Ey Leʾālī biñ ẓarāfet gösterür 
 Ḥüsn ile maḥbūb ola ger ẓarīf 

  35 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1 Ḥüsn[i] kitābın açdı çü dilber varaḳ varaḳ   

Oḳur ġubār-ı ḫaṭṭını diller sebaḳ sebaḳ 

 
2 Gülşen içinde pāyuña ṣaçmaġiçün şehā 

Güller zerīni elde dutarlar ṭabaḳ ṭabaḳ 

 
3 Taḳmış kemend-i zülfini diller esīrine 

Ol Türk-i çeşm mest getürmiş çanaḳ çanaḳ 

 
4 Cām-ı lebüñe irmeyüp ey leb-şeker senüñ  

Cānlar ciger ḳanını çekerler çanaḳ çanaḳ 

 
5 Cānlar irişdi ayaġına ey dil-i żaʿīf 

Cānuñ var ise sen de ḳımıldan ayaḳ ayaḳ 
 

 
                                                   
 35. 50a 



86 

 

6 Bulup raḳībi öldürelim diyü ehl-i ʿışḳ 
Ararlar ol ṭoñuzı segirdüp yayaḳ yayaḳ 

 
7 Her dem Leʾālī merdüm-i çeşmüm ciger ḳanın  

İçemaḳām-ı bezm-i ġamuñda ḳabaḳ ḳabaḳ 

36 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

     
1 Ḥüsni kitābın açmasa dilber varaḳ varaḳ 

Gül defterinden oḳur anı [dil]sebaḳ sebaḳ 
 
2 Yazmaġa ḥüsni nüsḫasını al varaḳlara 

Gül[i] çemende açaḳomışlar ṭabaḳ ṭabaḳ 

 
3 Gördi kitāb-ı ḥüsnüñi çün defter-i güli  

Ṣaçdı yabana bād-ı ṣabā hep varaḳ varaḳ 

 
4 Ḫūn-ı cigerden itmiş idi cān şarāb-ı ʿayş 

Şevḳ-i lebüñle dökdi gözümden ḳabaḳ ḳabaḳ  

 
5 Dilber müsāfir oldı bizi almadı ele 

Ol gitdügince ben de giderdüm ḳonaḳ ḳonaḳ 

 
6 Virdüñ dilā çü göñlüñi her-cāyi dilbere 

Ol gezer otaḳ otaḳ ara sen yataḳ yataḳ 

 
7 Şevḳ-i lebüñle bu durur iren Leʿāliye 

İçer ciger  ḳanını dem-ā-dem çanaḳ çanaḳ 

                                                   

7b. İçe: İçem (metin) 
36. 50a 
5a. ele: ala (metin) 
6a. göñlüñi :göñlini (metin) 
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37 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Yüzüñi görmeyeli yaḳdı beni nār-ı firāḳ   

Ḳaddümi ḫam ḳıldı hicrān yük ile bār-ı firāḳ 

 
2 Zār ü giryān oluban fürḳat odıyla yanaram 

Ẓulm ile benden ayırdı çünki dildārı firāḳ 

 
3 Gülşen-i ḥüsnüñ temāşā itmeyüp ey lāle-ruḫ 

Baġrumı yüz yirde delmişdür benüm ḫār-ı firāḳ 
 
4 Bundan evlā müşkil ola mı kişiye dünyede 

İrişüp vuṣlat bulıncaḳ ayıra yāri firāḳ 

 
5 Bu daḫı müşkil durur kim vaṣla ikrār eyleyüp 

Yār yüz döndürüp ide yine iẓhār-ı firāḳ 

 
6 Ṭatlu sözler söyleşürken ol lebi şīrīn ile 

Söyleme luṭf eyle cānā baña güftār-ı firāḳ 

 
7 Nicesi aġla[ma]yum hicrān elinden zār zār 

Müşkil işdür ey Leʾālī kişiye kār-ı firāḳ 

38 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Lāle-ruḫsın līkin anda ṭurre-i ṭarrār yoḳ 

Ġonçe-femsin anda hem şīrīn leb ü güftār yoḳ 

 

 
                                                   

37. 50b 
38. 50b 
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2 Yüzüñe teşbīh olınsa reng ile gül vechi var 
Līkin anda zülf-i miskīn ḫāl-i ʿanber-bār yoḳ 
 

3 Ṭīġ-ı ġamzeyle dile biñ zaḫm urur dildār çoḳ 
Raḥm ider bir būs ile merhem ider bir yār yoḳ  

 
4 Ḳaddine servi Leʾālī ben nice teşbīh idem 

Bir ḳurı ḳaddür hemīn güftār yoḳ reftār yoḳ 

 
5 Zülfinüñ bir ḳılına biñ cān u dil ʿarż eyledüm 

Dir ki bu sevdāyı ḳo var fāriġ ol bāzār yoḳ 

    39* 
 müfteʿilün mefāʿilün müfteʿilün mefāʿilün 

 
1 Gördi çü ḳara zülfüñi cān u dilüñ ḳarār[ı] yoḳ 
 Gerçi kim anda cān u dil ṭoptoludur ḳarār[ı] yoḳ   

 
2 Ḫāl-i ruḥuñla ey ṣanem kim ola şemʿ ü lāleveş 
 Sīnede dāġ u dilde ġam dīde-i eşk-bār[ı] yoḳ  

 
3 Ṣūret-i ḫūba sensüz [o] dīde neẓāre eylemez 
 Cān bile olmasa belī ṣūretüñ iʿtibār[ı] yoḳ 

 
4 Çeşmüñe āhūdur diyen āh anı bilmemişdür ol 
 Şīr dur[ur] ki ġayr-ı cān daḫı anuñ şikār[ı] yoḳ  

 
5 Düşdi miyānı fikrine dil çü kenār idem diyü 
 Vardı bir ince fikre kim hīç anuñ kenārı yoḳ 

 
                                                   

39. 50b 
* Bu gazelin 1,2,3,4. beyitlerin rediflerindeki ünlü yazılmamıştır. Fakat 5,6, ve 7.beyitlerde 

yazılıdır. Bu nedenle diğerlerine de ilave edilmiştir. 
5b.Vardı :Var idi (metin) 
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6 Saʿy ile cehd idüp dilā cān vir ü yār ele getür  
 Yoḳ durur ol kişi kʾanuñ dār-ı cihānda yāri yoḳ 

 
7 ʿĀşıḳa ey Leʾālī sen bir işi daḫı gör dime  
 ʿIşḳ durur anuñ işi bir daḫı kār [ü] bārı yoḳ  

40 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1 Dil ayru rūy-ı dilberden cüdā bāġ u bahārum yoḳ 
 Yüzini görmese cān dir ki çoḳ dem uş ḳarārum yoḳ 

 
2 Cemāl-i yārdan özge benüm bāġ u bahārum yoḳ 
 Temāşā itmesem cān dir ki çoḳ dem uş ḳarārum yoḳ 

 
3 Benüm gülşen içinde hem fiġān u zārum eksilmez 
 Ḫazāndur gözüme gülşen çün anda gül-ʿiẕārum yoḳ 

 
4 Nice giryān u zār olmayayın āşüfte vü ʿāşıḳ 
 Ġarīb üftādeyem bunda benüm yār ü diyārüm yoḳ 

 
5 O māhuñ āteş-i mihri tenüm ḫākister itmişdür 
  Ṣabā ger kūyına ilte tozum dilde ġubārum yoḳ 

 
6 Ki yārüñ Kaʿbe-i kūyından özge yirde bir laḥẓa 
 Yirüm cennet olursa ger benüm bir dem ḳarārum yoḳ 

 

 

                                                   

40. 51a 
1a. ayru: ayrudur (metin) 
3b.Ḫazāndur: Ḫazāndur ki (metin) 
4b. yāver : ارو  ی
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7 Ne yüzden olısar ḫālī göñül ġamdan gözüm nemden 
  Ki dil-şād itmege bir dem naẓarda ġam-güsārum yoḳ 
 

8 Baña dirsin ki kūyına baş açup varma āşufte 
 Ki ben şūrīde-i ʿışḳam Leʾālī iḫtiyārum yoḳ  

41 
müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün 

  
1 Ḫancer çeküp ḫūnī gözi ḳaṣd itdi cāna Yūsufuñ 
 Çeşm-i ḫumārı teşnedür tā ḳana ḳana Yūsufuñ 

 
2 Mihr-i cemāle ḥüsn ile sulṭān olupdur lā-cerem 
 Oldı dil ü cān mülkine ḥükmi revāne Yūsufuñ 

 
3 Diller perīşān oluban başdan ayaġa düşdiler 
 Zülfine el urmış bugün güstāḥ şāne Yūsufuñ  

 
4 Vaṣlına cān ü dil virüp ḳurbān olan ʿāşıḳlaruñ  
 Ḳanın dökerken elleri ġarḳ oldı ḳana Yūsufuñ 

 
5 Ruḫsārı muṣḥafdur ḫaṭı yazısı ḫāli noḳṭası 
 Ḥüsn[i] kitābı luṭf ile oldı çü hˇāna Yūsufuñ 

 
6 Bilmez Leʾālī ḳıymetin cān-ı ʿazīzi n’eyler o 
 Her kim ki ṣatın almaya vaṣlını cānaYūsufuñ  
 
 
 
 

                                                   

41. 51b 
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42 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1 Ḫaṭṭuñ vücūda geldi vü dutdı cihānı müşk  
 Gitdi Ḫıṭāya yüz ḳarasıyla nihānī müşk 

  
2 Miskīnlügiyle būyı ḫaṭuñdan alur meger 
 Andan muʿaṭṭar eyledi cümle cihānı müşk 

 
3 Mülk-i cemāle düşdi beñüñ dilberā ġarīb 
 Çīnden gelür çü Rūmda olmaz mekān-ı müşk 

 
4 Peyveste ḥalḳa ḥalḳa bu zülf-i muʿanberi  
 Şerḥ eylesem cihāna ṭolar dāstān-ı müşk 

 
5 Zülfüñ ġamında ḫāl-i siyeh mesken eylemiş 
 Çīn şāhıdur kim olmış anuñ ḫānmānı müşk 

 
6 İrdi çü çīn-i zülfüñ ucından seḥer ṣabā 
 Ḫoş-būy ola kim oldı bize armaġanı müşk 

 
7 Zülfüñ uzandı indi nigārā ʿiẕāruña      
 Rūma irişdi çīn ḳaṭar-ı kārbānı müşk 

 
8 Rūm-ı ḫadinde ḫāli ne ṭāliʿli Hindīdür 
 Zülf-i siyehden olmış anuñ sāyebānı müşk 

 
9 Yüzinden özge nār Leʾālī ne yirde var 
 Nūr ola pertevi [ki] anuñ hem duḫānı müşk  

                                                   

42. 51b 
8a. ṭāliʿli: ل   Hindīdur: Hindī durur (metin) ;(metin) طالع
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43 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1 Yazıldı verd-i ter üzre ġubār-ı ḫaṭṭ-ı miskīnüñ 
 Yitürdi ḳadrini gir[di] bu yüzde[n] nāfe miskīnüñ 

 
2 Senüñ her ḥalḳa-i zülfüñ Ḫıṭā vü Çīn [ü] Māçīndür 
 Ḫaṭādur zülfüñi teşbīh idersem müşkine Çīnüñ  
 
3 Senüñ mihrüñle sīnemde eger sine varam ey meh 
 Diye ʿuşşāḳ ḳabrümde senüñ pür-nūr ola sinüñ 

 
4 Raḳībi kendüzin görüp baña yüzini göstermez 
 Göreyin görmesin gözi ben ol şeyṭān-ı ḫod-bīnüñ 

 
5 Niçün mihr [ü] vefā yolın ṭarīḳ idinmedüñ ey meh 
 Neden cevr [ü] cefā oldı hemīşe resm ü āyīnüñ 

 
6 Revān cān vireyin cānā ne dem kim yüzüñi görem 
 Bu yüzden oldı beñz[er] çün kemīne bendeye kīnüñ 

 
7 Dil ü cān aldı ol dilber ne ġam ger ḳaṣd-ı dīn itse  
 Leʾālī dilber oldı çün senüñ cān u dil ü dīnüñ 

44 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Şīve ile göñlüm aldı ey sitemger gözlerüñ 
 Şimdi cāna ḳıldı ḳaṣdı yine dilber gözlerüñ 
 

 

                                                   

43. 52a 
6a. kim: ki kim(metin) 
44. 52a 
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2 Ben ġarībüñ yolların bend itmegiçün siḥr ile 
 Zülfüñüñ mārını itdi iki ejder gözlerüñ 

 
3 Virmişem cān u göñülden cānumı bir ġamzeñe  
 Ser-be-ser rāżī degül üste ser ister gözlerüñ 

 
4 Ṣanki bir şehbāzdur diller şikār itmeklige 
 Tīr-i müjgānı idindi bāl ü şeh-per gözlerüñ 
 
5 Gözleyüp ġamzeñ oḳın gözler Leʾālī ḳalbümi 
 Nice bī-dīndür eyā dilber bu kāfir gözlerüñ 

 
45 

mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 

1 Meger şol cān ire ʿıyd-ı viṣāline Ebū Bekrüñ   
Yana pervāneveş şemʿ-i cemāline Ebū Bekrüñ 

 
2 İrem diyü viṣāline ḫayāl eylersin ey göñlüm 
 Belā budur ki gelmezsin ḫayāline Ebū Bekrüñ 

 
3 Ger āl ide kemāliyle revān cānuñı aldı bil 
 Sen ey dil çünki aldanaduñ ālına Ebū Bekrüñ 

 
4 Sikender āb-ı ḥayvān çün ḳurı sevdāya düşmezdi 
 Ger irse çeşme-i laʿli zülāline Ebū Bekrüñ 

 
5 Eger bir būse laʿlinden meh aldıysa bil āl eyler 
 Sen ey dil gerçi aldanduñ meʾāline Ebū Bekrüñ 

 

                                                   

3b. üste: üstine (metin) 
45. 52b 
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6 Leʾālī cennet olurdı saña bu Edrine şehri 
  Ger irsen Muṣṭafā ile viṣāline Ebū Bekrüñ 

46 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Ḳaşlaruñ yayın ḳurupdur çeşm-i ḫūn-rīzüñ senüñ  
 Cān ü dilden geçmek içün tīr-i ser-tīzüñ senüñ 
 
2 Çüst ü şīrīn-cān olur ṭatlu diliyle dilberā 
 Hey ne şīrīn-kārdur laʿl-i şeker-rīzüñ senüñ 

 
3 Zāhid[ā] maġrūr olup geçinme dünyadan ṣaḳın 
 Bir naẓarla bozılur zāhid çü perhīzüñ senüñ 

 
4 Her birin bir bend ile meftūn idüpdür dilleri 
 Hey ne müşkil fitnedür zülf-i dil-āvīzüñ senüñ  

 
5 Ey Leʾālī o mehüñ ṣubḥ-ı cemāli mihr-ile 
 Göklerüñ baġrın deler āh-ı seḥer-ḫīzüñ senüñ 

47 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1 Ẕevḳ ü ṣafāda geçdi çü ḥāli benefşenüñ   
 Aġarmadı ölince ṣaḳalı benefşenüñ 

 
2 Zülfüñle başa çıḳmadı irdi ḫaṭuñ daḫı 
 Oldı müşevveş arada ḥāli benefşenüñ 
 

 

                                                   

46. 52b 
47. 53a 
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3 Bitti ḫatuñ ḫadüñde eyā gülşen-i cemāl  
 Oldı gül ile ṣanki viṣāli benefşenüñ 

 
4 Çekmez idi zamāne ḳafādan zebānını 
 Zülfüñ ḳılıyla olmasa ḳanı benefşenüñ 

 
5 Müşkīn ḫaṭuñla oldı muʿaṭṭar dimāġı çün 
 Adın[ı] niçün aña Leʾālī benefşenüñ 

48 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

    
1 Müşkīn ḫaṭuñ kim oldı miåāli benefşenüñ 
 Geçdi zamānı bitdi ṣaḳalı benefşenüñ 

 
2 Ḳaddi bükildi düşdi ʿaṣāya ḫaṭuñ görüp 
 Ġayretden öldi gitdi mecāli benefşenüñ 

 
3 Āhum ḥayāl-i ḫaṭṭuñ ile müşk-bū çıḳar 
 Müşkīn ider nesīmi şimāli benefşenüñ 

 
4 Her lāle-çehre ʿizzet idüp başı üzre ḳor 
 Būy-ı ḫaṭuñla nisbet olalı benefşenüñ 

 
5 Beñzer ḫaṭuñ gibi o da dīnden çıḳup durur 
 Şabḳa giyer libāsı boyalı benefşenüñ 

 
6 Gördi beḳāsı yoḳ bu cihānuñ zamānesi 
 Ġam ṭonı ile geçdi Leʾālī benefşenüñ 

                                                   

48. 53a 
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49 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Ḫāl-i laʿlüñden durur cānında dāġı lālenüñ 
 Nār-ı ḫaddüñden olur rūşen çerāġı lālenüñ 

 
2 (…) ki sürḫ ile oldı çünki ezhāruñ şehi 
 Sebze-zār içinde ṭutıldı otaġı lālenüñ    

 
3 Laʿl-reng olduġı budur ʿayş u nūş ile müdām 
 Düşmez elinden çemende çün ayaġı lālenüñ 

 
4 Sāġarı elden ḳomaz ḳandan gövünmişdir ḳanı 
 Lā-cerem pür oldı sevdādan dimāġı lālenüñ 

 
5 Āteş-i sevdā ile bulmaz idi hergiz ḳarār  
 Ey Leʾālī beste olmasa ayaġı lālenüñ 

50 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Ḥüsn ile saña irişmez ey perī-peyker melek 
 Şāh-ı ḥüsn olup aña ger taḫt ola farḳ-ı felek 

 
2 Gündüzin gün devr ider kūyuñı her gün gice māh 
 Şöyle beñzer mihr ü meh sini severler müşterek 

 
3 Cevrin arturduḳça cānda mihri muḥkem oldı çün 
 Didi görmedüm cihānda sencileyin cānı pek 

                                                   

49. 53a 
4a. ḳandan : mey ḳandan (metin) 
50. 53b 
1b. felek: melek (metin) 
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4 Zülf [ü] ḫāli nūş-ı laʿlinden iderlerdi çü ʿayş  
 Zülfi yüz döndürdi ḫāli bekledi ḥaḳḳ-ı nemek 

 
5 Seyl-i eşke ten ṭayanmazdı Leʾālī olmasa 
 Her yañadan tīrinüñ kimi ṭayaḳ kimi direk 

51 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Dil dehānuñ varluġında yoġ olınca itdi şek 
 İşiden didi bu miskīn yoḳ yire çekmiş emek  

 
2 Ḫāl ü ḫaddin gördügümce rūşen olur gözlerüm 
 Yüzi gözüm nūrıdur gözümde ḫāli merdümek 

 
3 Ḫāne-i cismüm ḫarāb olurdı seyl-i eşk ile  
 Tīr-i ġamzeñden aña ger olmasa yir yir direk 

 
4 Gözlerin görse gözümde ḳaşı naḳşı gözlemez 
 Görse ṣayyādı nihān olur çü baḥr içre semek  

 
5 Bī-ciger olma Leʾālī ʿışḳı yolında ṣaḳın 
 Gerçi tīrinden anuñ yüz pāre olmışdur yürek 

52 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

   
1 Mihrüñ ile giceler giryān olur māh ey melek 
 Encüm-i eşk ile pürdür ser-be-ser ṣaḥn-ı felek 

 

                                                   

51. 53b 
52. 54a 
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2 Dil cigerden ṣaḳınur cān daḫı dilden tīrüñi 
 Cān aradan çıḳdı āḫir ḳaldı anlar müşterek 

 
3 Laʿl-i dilberde nedendür bu melāḥat bilmedüm 
 Çünki ḥelvāya cihānda kimse ḳoymadı nemek 

 
4 Beni sevdüñse didüñ cān vir bu sırrı söyleme 
 Cān revān oldı saña cānsuz olur mı söylemek 

 
5 Kākülin ebrūsı üstine ṣalındurmış nigār  
 Ṣan çekildi bir kemend ile ṣudan iki semek 

 
6 İstesem inʿām-ı būse bendeni ʿayb eyleme  
 Bende ʿādetdür olur şehden çü inʿām istemek 

 
7 Şol ḳadar cān muntaẓır oldı vü tīrin dil yidi 
 Kimine yimek naṣīb olur kimisine emek 

53 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Şöyle mey-ḫor eyledi şevḳ-i leb[i] cānānenüñ 
 Sāʿili olam gibi bu ben gedā mey-ḫānenüñ 

 
2 Laʿlüñüñ keyfiyyetin dilli dilince ẕikr ider 
 Ḳapusın itmiş nihānī her ḫumı ḫum-ḫānenüñ 

 
3 Şöyle şīrīn eylemişdür sāḳiyā şekker lebüñ 
 Devr içinde her kişi laʿlin öper peymānenüñ 

 
 
                                                   

53. 54a 
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4 Birisin biñ cāna virmez būsenüñ bir cān ile  
 Ben ne cānum var ki būs idem lebin cānānenüñ 

 
5 Sünbül-i zülfin ṭutup çün [ruḫlarından] būs ider  
 Reşk ile ḳaddüm ḫam oldı āh elinden şānenüñ 
 
6 Zülfini çengine almış ruḫlarından būs alur    
 Ḳaddümi çeng eylemişdür āh elinden şānenüñ                

 
7 Şöyle mest itdi dili mey-gūn lebi ol [dilberüñ] 
 Bādeyi yād eylemez añmaz adın mey-ḫānenüñ 

 
8 Ey Leʿāli dür olur baḫr-i leb-i cān-baḫş-ı yār  

Baḥr-i dürdür gūyiyā kānı durur dür-dānenüñ 

54 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Vuṣlatuñ virdüñ raḳībe bize ḫˇān-ı fürḳatüñ 
 Bunı daḫı aña virgil dutdı bizi niʿmetüñ  

 
2 Çün cemālüñ māhı irmişdür kemāle dilberā 
 Süregör devrān-ı ḥüsni şimdidür çün ḥaşmetüñ 

 
3 Āşinādur diyü ʿizzet itmez oldı itleri 
 Ḫor düşdügi ne müşkil olur ehl-i ʿizzetüñ 

 
4 Yār olup aġyāra yāri itme aġyār ey nigār  
 İşi ʿaks itmek degüldür kārı ṣāhib-ḥikmetüñ 

                                                   

6a. būs: būse (metin) 
8a. baĥr-i: baĥri (metin) 
8b. dürdür: dürerdür (metin) 
 54. 54b 
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5 Fursaṭ az olur Leʾālī yāre çünki vuṣlata 
 Fürḳatin ḫoş gör nigāruñ olmasa ger vuṣlatuñ 

55 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Rūşen oldı gün gibi ḥüsn-i cihāngīrüñ senüñ 
 Şāh-ı ḥüsn olduñ melāḥat taḫt[ı]dur yirüñ senüñ 

 
2 Cānum istiḳbāl ider biñ şevḳ ile tenden çıḳup 
 Ṭoġru gelse cān gibi ger sīneme tīrüñ senüñ 

 
3 Dest-i ḳudret yazmasaydı ey ḫaṭ-ı ḫadd-i nigār 
 Āftāb üstinde kim eylerdi taḥrīrüñ senüñ 

 
4 Tende bir laḥẓa ḳarār itmezdi cānum dilberā 
 Levḥ-i dilde olmasa ger naḳş-ı taṣvīrüñ senüñ 

 
5 Tīġ-i müjgānuña ḳarşu kim durur ey çeşm-i yār  
 Bī-naẓīr üstād işidür çünki şemşīrüñ senüñ 

 
6 ʿÖmrüñ olduḳça ṣaḳın uṣlanma ey dīvāne dil 
 Zülf-i dilber olsa ger boynuñda zencīrüñ senüñ   

 
7 Ey Leʾālī saña taḳdīr olmasa ger vaṣl-ı yār 
 Mümkin olmaz biñ yıl itseñ vaṣla tedbīrüñ senüñ 
 
 
 

                                                   
 55. 54b 
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56 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Āb-ı Ḫıżruñ ʿaynıdur benzer ki şemşīrüñ senüñ 
 Cān virür cān almaġiken fikr ü tedbīrüñ senüñ 
 
2 Sīneme geldükçe biñ cān virürem geçme diyü 
 Sākin olmaz tende biñ cāndan geçer tīrüñ senüñ 

 
3 Ḳatl ʿahd eyledüñ ey şāhum velī ḳorḳum budur 
 Öldüre evvel beni ḳatlümde te’ḫīrüñ senüñ 

 
4 Bir girihde biñ dili bend eyler ol yüzden düşer 
 Bār-ı dilden pāyuña zülf-i girih-gīrüñ senüñ  

 
5 Ṣūretüñ her kim görürse levḥ-i dilde naḳş ider 
 Dilleri ḳıldı muṣavver naḳş-ı taṣvīrüñ senüñ 

 
6 Ḫoş yaraşmışdur be-ġāyet ey ḫaṭ-ı sebz-i ḫabīb 
 Levḥ-i laʿl üzre yed-i ḳudretle taḥrīrüñ senüñ 

 
7 Vaṣl-ı dilberden Leʾālī ḳısmet olmadı saña  
 Böyle tedbīr eylemişdür çünki taḳdīrüñ senüñ 

57 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Ḳorḳaram Mānī göre mescidde taṣvīrüñ senüñ 
 Naḳş ide büt-ḫānede diye budur yirüñ senüñ 

 
                                                   
56. 55a 
3a. şāhum: şeh (metin) 
 57. 55a 
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2 Ḳıble-i ʿuşşāḳdur dilber ḫadi ey ḫaṭṭ-ı yār  
 Ẓāhir oldı Kaʿbede bir kez bu tezvīrüñ senüñ 

 
3 Ṣan cehennemde yanarken āb-ı kevåer irişür 
 Teşne-i hicrāna irse āb-ı şemşīrüñ senüñ 
 
4 Ḳorḳaram ṭoġru gelürken ḳarşudan āh itmege  
 Kim şerār-ı āhum ile ḫam ṭuta tīrüñ senüñ 

 
5 Laʿl-i şīrīn şevḳ ile Ferhād idüpdür dilleri 
 Ey Leʾālī ḫusrev-i ḥüsn oldı çün seyrüñ senüñ   

58 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün  

 
1 Laʿl-i yāre irmege ey meh nice āl eyledüñ 
 Yā ne yüzden gül yüzinden yüzüñi al eyledüñ 

 
2 Būse alma didügüñ ṣandum ki ben alma didüñ  

Aldayuban bendeñe ki gör nice āl eyledüñ 

 
3 Piste-i laʿlüñde ḫālüñ ṣan megesdür ey perī 
 Engübīn üstine anı beste-i bāl eyledüñ 

 
4 Murġ-ı cān-ı ʿāşıḳı ṣayd itmege bir beñ durur  
 Dām-ı zülfüñde ne yüzden adını ḫāl eyledüñ 

 
5 ʿĀşıḳuñ cānında bir dāġ oldı laʿlüñ daġı beñ 
 Ḫāl-i laʿlümdür diyü gerçi ki çoḳ ḳāl eyledüñ 

 

                                                   
 58. 55b 
5b: eyledüñ: eyledi (metin) 
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6 Lām ḳaddümle elif ḳaddüñle dāl-i zülfüñi 
Bu Leʾālī mübtelāñ olduġına dāl eyledüñ   

59 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1 Cemālüñ muṣḥaf[ı] içre çü ḥarf-i dāldür zülfüñ 
 Esīrüñ olmaġa diller delīl ü dāldür zülfüñ 

 
2 Çü her mūyında anuñ bir dil-i dīvāne bend olmış 
 Çeker her biri bir yaña perīşān-ḥāldür zülfüñ 

 
3 Ne ṭañ ger ġāyet-i luṭfuñdan insān görmese seni 
 Perīsin sen bu ḥüsn ile perīde bāldür zülfüñ 

 
4 Siyāsetgāh-ı meydān-ı cemālüñde dil ü cāna 

Kemer olur uzanup zencirek çengāldür zülfüñ 

 
5 Miyānuñ fikridür dilde dilümde ẕikr-i mūyuñ hem  

Bilüñdür çeşm-i dilde ḳīl dilümde ḳāldür zülfüñ 

 
6 Gülistān-ı cināndan çün yüzüñdür bir maḥal ey cān 
 Meger ṭāvūs-ı cennetdür kim anda ḫāldür zülfüñ 

 
7 Cemālüñ muṣḥafından fāl açıcaḳ ḥarf-i cīm oldı 
 Leʾālī ṭāliʿinde çün mübārek fāldür zülfün 
 
 
 
 

                                                   

59. 55b 
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60 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Çekmedük diller ḳomaz cānā çü bende perçemüñ   

  Ṭañ mı bir bend ile ḳılsa beni bende perçemüñ 

 
2 Geh başuñda geh yüzüñde geh bünāgūşuñdadur  
 Bāġ-ı ḥüsnüñ seyriçün oldı gezende(?)perçemüñ 

 
3 Uzanup indi başuñdan yüzüñe gerçi şehā 
 Yüz çevürdi saña beñzer ḳandı ḳanda perçemüñ 

 
4 Ṣanki ṭāvūs-ı cināndur per açupdur uçmaġa  
 Līkin uçmaġı ḳoyup olmaz perende perçemüñ 

 
5 Bu Leʾālī bendeyi sürme ḳapuñdan ey ṣanem 
 Çünki bend ile anı çekdi kemende perçemüñ 

61 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1 Yār gelmez bilürem mātemüme ben ölicek 
 Mātem oldur ki vara yasına düşmen ölicek 

 
2 ʿĀşıḳı öldüricek şād oluban ḫande ḳılar 
 Ey raḳīb aġlaya mı bir it içün sen ölicek 

 
3 Her ne dem sen gidesin ben ten-i bī-cān ḳalurum 
 Daḫı dirlik mi ḳalur cān gidüben ten ölicek 

                                                   

60. 56a 
2b. gezende:  
3a. gerçi: gerçi şehā: (metin) 
61. 56a 
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4 Ruḫları mihrini sīnemde nihān eyledi kim  
 Sīnemi güller ile ide müzeyyen ölicek 

 
5 Şübhe yoḳdur ki Leʾālī yiri cennetdür anuñ 
 Yār kūyında ola ʿāşıḳa mesken ölicek 

62 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1 Yār Yāsīn oḳımaz meyyitüme ben ölicek 
 Ḳorḳum oldur ki vara yasına düşmen ölicek 

 
2 Tāze cān bulur idüm luṭf ile ol şūḫ gelüp 
 Şīvelerle ide ger üstüme şīven ölicek 

 
3 Ey raḳīb ölmege cehd eyle ki geç  ḳalmayasın   
 ʿĀşıḳuñ ʿömri uzar çünki sen irken ölicek 

 
4 Seg raḳīb ölüben öldügine şādluġum 
 Şād olur kişi Leʾālī ulu düşmen ölicek 

63 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1 Gelse ol cān-ı cihān meyyitüme ben ölicek 
 Yine cān geldi diyü ḳalḳa revān ten ölicek 

 
2  Çeşmidür ḫışm idüben ḳan döküben cānum alan 
  Zülfine el ṭolamañ ḳanlu diyüben ölicek 
 

                                                   

62. 56a 
4a. Bu mısrada vezin bozuktur. 
63. 56b 
1b. revān: revān revān (metin) 
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3  Ey raḳīb ölüme gelmez benüm ol sen diriken 
  Yār görsem var[a] mı meyyitüñe sen ölicek 

 
4  Her kimüñ cānını ol şūḫ çü şīveyle ala 

Niçün eyle[me]yeler üstine şīven ölicek 
 
5  Biñ senüñ gibi ḳatil eyleyüben ġam yimen 
  Ġam yiye ṣanma Leʾālī yalañuz sen ölicek 

64 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Miskīnlük ile düşdügiçün pāya perçemüñ 
  Çıḳdı başuñda sāye ṣalar aya perçemüñ 

 
2  Yüz virmek ile başa çıḳarduñ bir āfeti 
  Serdār olur bu vech ile ġavġāya perçemüñ 

 
3  Bāzār-ı ʿışḳ içinde baña sūd ider ġamı 
  Sevdā yolında olduġı ser-māye perçemüñ 

 
4  Ṭuġrā ḳaşuñuñ üstine başdan ṣalınduġı 

(…) midād ile ṭuġraya perçemüñ 

 
5  (…) çıḳup birini ciger-dār ṣanar daḥı 
  Dil mi ḳodı vara idi yaġmāya perçemüñ 

 
6  Zülfüñ belāsı başta iken ḫaste-dillere  
  Başdan çıḳup düşürdi yunmaya(?) perçemüñ 
 
 

                                                   
64. 56b 
5b. ḳodı: ḳodı ki (metin) 
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7  İrdi Leʾālī ḥüsnüñe başdan çıḳar gibi    
  Kim dir aña ki baş ḳodı araya perçemüñ 

65 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Ey ṣabā ol dilberüñ zülfin perīşān eyledüñ 
  Her ḳıl ucından zemīne biñ dil efşān eyledüñ 

 
2  Bir güzel kim ḥüsn ile tenhā geçerdi gün gibi 
  Her yirüñ encüm-ṣıfat nūr ile pinhān eyledüñ 

 
3  Laʿlüñe irmiş ḳadeḥ virdüñ baña sen sāḳiyā 
  Mürde cismüme anuñ her ḳaṭresin cān eyledüñ 

 
4  Cām-ı laʿlüñle mey[i] āb-ı Ḫıżır ḳılduñ meger 
  Anı bī-cān dillere hem cān u hem ḳan eyledüñ 

 
5  Ḫāk olam dirdüm yolında dilberüñ irgürmedüñ 

Kül ḳılup ey nār-ıfürḳat beni tālān eyledüñ 

 
6  Āsmāndan geçdi nālem tīr-i ġamzeyle şehā 
  Sīnemi yir yir delüp ney gibi nālān eyledüñ 

  
7  Seg raḳībüñ dergehüñde derdi bī-dermān idi  

Ol iti derden sürüp derdüme dermān eyledüñ 

 
8 Gösterüp cānā Leʾālīye cemālüñ Kaʿbesin 

ʿIyd-ı ḳurbān olup aña ʿıyda ḳurbān eyledüñ 

 

                                                   
65. 57a 
5b. nār-ı: Tatar-ı (metin); tālān: yalan  (metin) 
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9 İşigümde bendem ol diyü şehā ḳılduñ ḫaṭā 
 Bir söz ile bendeñi sen Mıṣra sulṭān eyledüñ 

66 
mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 

 
1 Dilā ṭutup bu cihānı vü şehr-yār olsañ 

Ki yeg dur[ur] dü cihānda ġulām-ı yār olsañ 

  
2 Dem-i viṣāl-i nigāra muḳābil ola mı hīç  

Ki ḥaşr olınca bu dār-ı cihānda var olsañ 

 
3 Ḳarār ḳalmadı dilde vefāña ʿahd ideli  

Olaydı ʿahd [ü] vefāñ üzre ber- ḳarār olsañ 

 
4 Nihān ola ḳamu ḫūbān sitāre-i nev çün meh   

Açup niḳābuñı gün gibi āşikār olsañ 

  
5 Leʾālī bendeñe ey şeh vefā vü luṭf idüben 

Ki ḫulḳ [u] ḥüsn ü cemāl ile nāmdār olsañ 

67 
mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 

   
1 Yolında terk iden cānı Cemālüñ 

Olur cān ile ḳurbānı Cemālüñ 
 

  
2 Cemāl ehli olupdur cümle işde 

Cemāl oldı çü sulṭānı Cemālüñ 

 
                                                   
 66. 57a 
 67. 57b 
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3 Dil ü cān virmek āsān idi aña  
Ger olsa būse iḥsānı Cemālüñ 

 
4 Gözi ḫūn-rīz olup oldıġı cānuñ 
 Düşer boynına ḳanı hep Cemālüñ 

 
5 Kemān ebrūlaruñ görmiş durur çün  

Aña tīr oldı müjgānı Cemālüñ 

 
6 Gelincek tīriyile cān virürdüm 

Geçüp gitmese peykānı Cemālüñ 

 
7 Leʾālī vaṣlı ʿıydına erenler 

ʿAceb mi olsa ḳurbānı Cemālüñ 

68 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Āteşīn sīnem kül itdi şevḳ-i gülnār-ı Ḫalīl 

Ṭañ mı muʿcizle ger olsa tāze gül nār-ı Ḫalīl 

 
2 Gel viṣālüñ ḫˇānına mihmān idin ben bendeñi 

Ḫˇān-ı mihmān ile oldı çünki iẓhār-ı Ḫalīl 

 
3 Yārelü göñlüme ger merhem ola yār oluban 

Dāʾimā yārī ḳılup Bārī ola yār-ı Ḫalīl 
 

 
4 Çün ḫarīdār oldı anuñ ʿışḳına sevdā-yı dil 

Bu metāʿ-ı ḥüsn ile germ oldı bāzār-ı Ḫalīl 

 
                                                   
68. 57b  



110 

 

5 Anuñ içün vird idindüm ṣubḥ u şām adın anuñ   
 Cānuma virür ṣafālar ẕikr-i tekrār-ı Ḫalīl 
 
6 Açuban ġonçe dehānın çün tekellüm eylese 

Gitmeye hergiz dilümden ẕevḳ-i güftār-ı Ḫalīl 

  
7 Ey Leʾālī çün ṭolaşdı bend-i zülfine göñül 

Lā-cerem oldı bu bend ile giriftār-ı Ḫalīl 

69 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Ey benüm mülk-i melāḥat içre sulṭānum Ḫalīl 

Bendeñ olmaḳ baña sulṭānluḳ yiter ḫānum Ḫalīl 

 
2 Nūr ṣaldı sīneme mihrüñ eyā ḫurşīd-rū 

Küfri yoḳ ger saña disem dīnüm īmānum Ḫalīl 

  
3 Ben saña ṣarf olmaġıçün ṣaḳlarum cānı ʿazīz 

Yoḫsa ol benüm neme yarar eyā cānum Ḫalīl 

 
4 Rūşen itmişdür şeb-i fürḳatde göñlüm ḫānesin  

Nūr-ı mihrüñ ey benüm şemʿ-i şebistānum Ḫalīl 

 
5 Bülbülī-vār ḳarşuña zār olduġum budur müdām 

Tāze güldür baña çün yüzüñ gülistānum Ḫalīl 
 

 
6 Bu Leʾālī bendeye Nemrūdla āteş durur  

Sūz-ıla hicrān benüm ey tāze bustānum Ḫalīl 

                                                   

69. 58a 
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70 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Cānları mest eyleyen dilber lebidür mül degül 
 Meclisi ḫoş-būy iden zülfüñ durur sünbül degül 

 
2 Ruḫlarından reng-i mey peydā olupdur lāleveş 

Yüzini her kim görürse dir açılmış gül degül 

 
3 Pādşehlük isteyen olsun saña bende şehā 

Kim saña bende olursa pādşehdür ḳul degül 

 
4 ʿĀrıżın ʿarż eylemez ʿāşıḳlara ol lāle-ḫad 

Ġonçe-i bāġ-ı cemāl içre açılmış gül degül 

 
5 Dām-ı zülfinde görinen ḫāller fülfül-ṣıfat   

Dānelerdür murġ-ı dil ṣayd itmege fülfül degül 

 
6 Gül yüzin her kim görürse zār olur bülbül gibi 

Kim gülüñ āşüftesi tenhā hemīn bülbül degül 

  
7 Āteş-i hicrān ile oldı Leʾālī küllī kül 

Aġdı āh ile hevāya ṣanma cānā kül degül 

 

 

 

                                                   

70. 58a 
1b. zülfüñdurur: zülfindür (metin) 
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71 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Didüm ey dilber dil-i mecrūḥa gel bir çāre ḳıl  

Ṣanasın didüm cigerde tāze tāze yara ḳıl 
 
2 Muṣḥaf-ı ḥüsnüñi taṣdīḳ itmeyen kāfir durur  

Tīr-i ḳahr ile anı dīn ʿışḳına sī-pāre ḳıl 

 
3 Ġāfil olma ḳıl diyü ey dil varından ḳıl ḥaẕer 

Mār-ı müşkīn derdüme ol ṭurra-i ṭarrāre ḳıl 

 
4 Görmek isterse miyānuñ mūyını menʿ eyleme  

Ḳo naṣīb olsun yiridür dīde-i aġyāre ḳıl 

 
5 Ḳomadı bir gün beni ol māh ile hem-dem olup 

Yā Rab aġyāruñ yüzin dün gibi her gün ḳara ḳıl 

 
6 Mihr idüp her gün raḳībe bu Leʾālī bendeye 

Kim didi ey meh saña göñlüñi seng-i ḫāre ḳıl  

72 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Reng ü būy ile çün itdi kendüyi iẓhār gül  

Bir ʿarūs-ı tāzedür ki gösterür dīdār gül 

 
2 Her seḥer ḥüsnüñ gülistānında ey lāle-ʿizār 

Görinür bir ġonçe līkin açılur tekrār gül 
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 72. 58b 
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3 Dilemez göñlüm gözüm göre seni aġyārla  
Gülşen içre gerçi kimse görmedi bī-ḫār gül 

 
4 Sırr-ı ḳudretden ḫaber virmek diler çün āşikār 

Gūşe-i gülşende açdı defter-i esrār gül 
 
5 Gülşen içre seyr iderken yire basma diyüben    

Ayaġın altına eyler özini īåār gül  

73 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Gülşen içre tāze itdi açılup āġāz gül  

Bülbül-i dil-ḫasteye eyler dem-ā-dem nāz gül 

 
2 Bülbülüñ ḳanın döküp ḳaṣd itdi gülşenden ḳaça  

Eyledi ḫūnīn per ile bāl açup pervāz gül 

 
3 Gāh laʿl-i āteşīn iẓhār ider geh naḳd-i zer 

Gösterür her dem dem-i ʿĪsā gibi iʿcāz gül 

 
4 Ḥüsnine maġrūr olup ġāfil fenādan gör güli 

Bülbüle her demde nāzın daḫı itmez āz gül 

 
5 Arturur bülbül fiġānın bilmezem ḥikmet nedür 

Özine biñ nāz ile olmış iken dem-sāz gül 

 
6 Yār ile olsa Leʾālī hem-nefes gülzārda  

Bülbüle olmış durur ṣan hem-dem ü hem-rāz gül 
 

                                                   
 73. 59a 
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74 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Şöyle beñzer bulmamışdur vaṣl-ı yāre çāre gül 
 Hecr eliyle eylemişdür pīrehen ṣad-pāre gül 
 
2 Bī-raḳīb olmaz cihānda yār olsaydı eger 
 Hem-dem olmazdı dem-ā-dem gülşen içre ḫāra gül 

 
3 Verd-i ḫaddinde nigāruñ zülfini gören didi 

Kim görüpdür mesken ola gülşen içre māra gül 

 
4 ʿAyn-ı vuṣlatda budur her bülbülüñ zār olduġı 

Gözine ḳarşu yüzini ʿarż ider aġyāra gül 

 
5 Gül yüzin görüp gülistān içre göñlüm añlarum 

Kim leṭāfet vech ile beñzer gibi dildāra gül 

  
6 Pertev-i āteş durur ẓāhir olan gül üstine  

Dilberā cāndan ṭutuşdı mihrüñ ile nāra gül 

 
7 Ġonçedür dilber Leʾālī söze gelse gül olur   

Dilberī k’ol ġonçedür olur gele güfṭāra gül  

75 
mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 

 
1 Gelüp gül būyına gülzāra bülbül 

Bulup şād oldı bu bī-çāre bülbül 
 

 
                                                   
 74. 59a 
 75. 59b 
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2 Dimāġın ter ḳılup būy ile girdi 
Hezārān şevḳ ile güftār[a] bülbül 

 
3 Gülüñ üstine düşdi ḳan ḳanatdı 

Özin urdı çü tīġ-i ḫāra bülbül 
 
4 Yıl oldı şimdi gördi gül yüzini 

Nice cān virmesün bī-çāre bülbül 

 
5 Çü gül gide Leʾālī gülsitāndan 

Olur hicrān ile āvāre bülbül 

76 
mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün 

 
1 Ḳıldum çü levḥ-i sīne naḳş-ı nigāra menzil 
 Ger görmese nigārı naḳşıyla eglene dil 

 
2 Zülfinden almaġa bū cān virdüm olmadı bu 

O yolda geçdi ʿömrüm bu oldı baña ḥāṣıl 

 
3 Bir ẕerre-i vücūdın görmez dehān-ı yārüñ 
 Līkin delīl ḳılmış sözin vücūdına dil 

 
4 Ḥüsn-i cemālini gör noḳṣānuñı bil ey māh 

Devrān içinde aduñ isterseñ ola kāmil 

 
5 Mūy-ı miyāna irdi çün dilberüñ Leʾālī 

Müşkil durur bilinmek mūy-ı miyān ile ḳıl 
 

                                                   
 76. 59b 
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77 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Küştigīr olmış bugün ḥüsn ile bir ṣāḥib-cemāl 

Dest-i çenberden ider ol āftābı pāy-māl 
 
2 Çün saña virdi celīl ey cān kemāl ile cemāl 
 Lā-cerem ism-i cemīlüñ oldı ol yüzden Cemāl   

 
3 Çün çıḳasın cāmeden küştī içün ey meh-reviş  

Ṣan bulutdan gün çıḳar devrāna ʿarż eyler cemāl 

 
4 Tīġ ile her bendümi ṣankim cüdā eyler ḥased  

Küştigīrī kim aña bir bend ile bulur viṣāl 

 
5 Çün libāsından çıḳup meydān-ı küştīye gire  

Āsmāndan gün düşüp pāyine olur pāy-māl 

 
6 Çün Leʾālī’ye cemālüñ muṣḥafuñ keşf idesin 

Ṭāliʿi suʿūd olup olur mübārek aña fāl 

78 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Ḥüsn ile olduñ cemīl ü ism ile sensin cemāl 

Cān bulur āb-ı ḥayāt-ı laʿlüñe bulan viṣāl 

  
2 Gün yüzüñe öykünür çün ḳaşlarıyla māh-ı nev  

Birisi noḳṣān bulur her ay biri her gün zevāl 

 

                                                   
 77. 59b 
 78. 60a 
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3 İsterem küştī yirinde ḫāk olam tā kim bula 
Ayaġuñ altı yüzüm üstiyle ey cān ittiṣāl 

 
4 Çün elif ḳaddüñe lām gibi ṭolaşurlar şehā  

Olur ol demde ḥasedden ḳadd-i bende ʿayn-ı dāl 

 
5 Fikr-i dil budur miyānın avlaya bir bend ile  

Ẓāhir añılmaz vücūda ey Leʾālī ol ḫayāl 

79 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Acıma ger laʿlüñe nisbet iderse bāl[ı] dil 

Bilmemişdür leẕẕet-i cānı çü Ḥamza Bālī dil 

 
2 Bilüñi nisbet iderdi gerçi ḳıla ḳāl ile  

Bulmadı ol ḳāl maʿnī ḳodı ḳīl ü ḳāli dil 

 
3 Ḥāl-i laʿlüñ cānuma bir dāġ urdı dilberā 

Ḫālī olmaz ol çemende sūr-ı ġamdan ḥāl-i dil 

  
4 Zülfüñüñ zencīrini gördi vü göñlin baġladı 
 Ki perīşāndur nigārā ol sebebden ḥāl-i dil    

 
5 Ol nigāruñ kūyı uçmaḳdur Leʾālī uçmaġa   

Murġ-ı cān bāl açup uçdı açdı şimdi bāl-i dil 
 
 

                                                   

79. 60a 
3b. çemende: çemenden (metin) 
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    80 
  fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün  
 

1 Gün yüzi üzre nigāruñ oldı ebrūsı hilāl  
Kim bu yüzdendür anuñ olduġı rūz ʿıydına dāl 

 
2 Būse-i ʿıydı ṭaleb ḳıldum dehānından didi 
 Gözüme nesne görinmez itme yoḳ yirden suʿāl 
 
3 Sīm-i eşk ü rūy-ı zerdüm yāre ʿarż itsem gerek 

Bu meåeldür ḫalḳ içinde söyledür ıssını māl 

 
4 Leblerüñ ʿaksi şehā düşmiş ruḫuñ mirʾātine 

Mül gül ile cemʿ ola dilden ider defʿ-i melāl  

 
5 Leblerine öykünürmiş reng ile laʿli görüñ 

Gör yine öykündürür oldı anı bu zeng-i dāl 

 
6 Ṣubḥ-dem mihr-i cemālüñ her kime pertev ṣala 

Kim ḫüceste ʿıyd olup olur mübārek aña fāl 

81 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Yüzüñe yüz sürmege ey şāh-ı ḫūbān dest-māl 

Anca dürlü naḳşa girdi buldı dermān dest-māl 

 
2 Yüz ṣuyın ḫāṣıl idüpdür yüzüñe yüz sürüyen 

Yüze göze sürdügi budur her insān dest-māl 

 
                                                   
80. 60b 

 3a. Sīm-i :Sīm ü (metin) 
 81. 60b 



119 

 

3 Beñzedürdüm dilbere serv-ḳadd olsa gül-ʿiẕār 
 Cāme giyüp hem ṭaḳınsa māh-ı tābān dest-māl 

 
4 Ṣan perīdür per açup pervāz ider biñ nāz ile  

Raḳs idüp alsa ele ol şāh-ı ḫūbān dest-māl 

 
5 Şevḳ-i laʿlüñle Leʾālī ġarḳ-ı ḫūn itdi gözin 
 Sürdügince yüzine oldı ḳızıl ḳān dest-māl  

82 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 ʿIyd dālı gibi oldı çün viṣāl-i ʿıyda dāl 

Şām-ı ʿıyd ol yüzden oldı merdüme manẓar hilāl 

 
2 ʿIyd-ı vaṣl içün meh-i nev ḳıldı bir yıllıḳ sefer 

Kimse bilmez żaʿf ile bu māh-ı nev mi yā ḫayāl 

 
3 Bulmaduñ ḳadd-i bülendi üzre ḳaşı rifʿatın 

Başuñ irmişdür felek evcine gerçi ey hilāl 

 
4 Görüben ebrū-yı yāri ehl-i ʿirfān eyidür 

Māh-ı nev görmekde nā-dān eylesün ḳo ḳīl ü ḳāl 

 
5 Çarḫ-ı çārüm mesken olup hem-dem-i ʿĪsī iken  

ʿIyd-ı ḫaddüñ görüp oldı mihr ile gün pāy-māl 

 
6 Çün viṣāl-i ʿıyd ola faṣl-ı bahār ü vaṣl-ı yār 

Her kime olsa müyesser görmez ol hergiz melal 
 

 

                                                   
 82. 61a 
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7 Ey Leʾālī ol kişi ider ḥaḳīḳat ʿıydını  
Nā-gehān hicrān içinde yār ile bula viṣāl  

83 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Āteş-i hecr ile cānā yandı cānum tizce gel 

Ey benüm cān u cihān u mihribānum tizce gel 

 
2 Nāme yazmaḳdan ṭapuña zer gibi ḥall olmışam  

Uş ḳalem gibi dökildi üstüḫˇānum tizce gel 

 
3 Gül yüzüñ hecrinde ben bülbül gibi zāram şehā 

Ey benüm bāġ u bahār u gülsitānum tizce gel 

  
4 Ṣubḥ u şām aduñ baña tesbīḥ olupdur ey ṣanem  

Senden özge yoḳ durur vird-i zebānum tizce gel 

 
5 Gice gündüz ḥasret odına yanup āh eylerüm 

Āsmāna çıḳdı feryād u fiġānum tizce gel 

 
6 Sen gidelden bir dem āzād olmadum ġamdan şehā 
 Gel bu ġamlu göñlümi şād eyle ḫānum tizce gel   

 
7 Ḫaste olmışdur Leʾālī ḥasretüñden cān virür  

Ey benüm cān u cihān u nev-cevānum tizce gel 
 
 
 
 

                                                   
 83. 61a 
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84 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Bildüm ey meh-rū felek levḥindeki naḳş-ı hilāl 

Rā ḳaşuñdan māh alur her ay başında bir miåāl 

 
2 Māh-ı nev barmaḳ ḥisābıyla olur ʿıyda delīl  

Ol tamām ayuñ başından ḳaşı oldı ʿıyda dāl 

 
3 Māh-ı nev ḫam olduġı ebrūña öykünmek degül 

Ḳaşlaruñ miḥrābına baş indürür yaʿnī hilāl 

 
4 Ey hilāl artuḳ görinme ḳaşına ḳarşu çıḳup 

İtme bu eksüklügi ger bulmaġ isterseñ kemāl 

 
5 Reşk-i ebrūsıyla oldı māh-ı nev şöyle żaʿīf 

Kimse farḳ itmez meh-i nev midür ol yāḫud ḫayāl 

 
6 Leblerüñ nūşına ey cān ben nice teşbīh idem 

Bir ḳurı sözdür görinmez āb-ı ḥayvān u zülāl 

 
7 Şiʿrinüñ her beyti beñzer çün cevāhir naẓmına 

Yaraşur dinse Leʾālī naẓmuña silk-i leʿāl 

 
8 Tā meger bu reng ile ḥelvācı ḥelvāsın ṣata 

Laʿlüñe teşbīh idüp yir yir ḳomışdur reng-i al 
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85 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Gün yüzi üzre nigāruñ oldı ebrūsı hilāl 

Kim bu yüzdendür anuñ olduġı rūz-ı ʿıyda dāl 

 
2 Būse-i ʿıydı ṭaleb ḳıldum dehānından didi 

Gözüñe nesne görinmez itme yoḳ yirden suʿāl 

 
3 Sīm-i eşk ü rūy-ı zerdüm yāre ʿarż itsem gerek  

Bu meåeldür ḫalḳ içinde söyledür ıssını māl 

 
4 Leblerüñ ʿaksi şehā düşmiş ruḫuñ mirʿatına  
 Mül gül ile cemʿ ola defʿ ider dilden melāl   

  
5 Leblerine öykünürmiş reng ile laʿli görüñ 

Gör yine öykündürür oldı anı bu reng-i dāl 

 
6 Ṣubḥ-dem mihr-i cemālüñ her kime pertev ṣala 

Kim hüceste ʿıyd olup olur mübārek aña fāl 

 
7 Bu Leʾālī bendeye göster cemālüñ ʿıydını 

Görmesün ey şeh daḫı ol şevḳ ile hergiz melāl 

86 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1 Ḳad-i yār ile baş ḳoşmış ber-ā-ber seyr ider kākül 

Gehī pāyın öper gāhī yüzine yüz sürer kākül 

 

                                                   
 85. 61b 
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2 Nice ḫoş-būy ḳılmışdur nigāruñ gird-i gerdānın 
Ṭolaşmış mār-ı müşkīnveş ṣaçar çün müşk-i ter kākül 

 
3 Gör ol çoḳ başlu ʿayyārı başından avlamış yāri 

Gülistān-ı cemālüñden girüp güller direr kākül 

 
4 Bu deñlü ḥabse girmişdür dimez başdan çıḳam bir gün 

Çıḳup yārüñ serinden gör yüzin her dem öper kākül 

 
5 Muʿaṭṭar ḳılduġı budur ten-i cān-baḫş-ı dil-đārı 

Başından pāyına deñlü ʿabīr-i ter ṣaçar kākül 

 
6 Ne deñlü ḳad-bülend ise naẓar ḳaṣr itmeñüz zīrā 

Ḳoşulsa ḳadd-i yār ile çıḳışur ser-be-ser kākül 
 
7 Leʾālī el uzatma sen ṣaḳın zülfeynine anuñ 

Yuḳardan uġrıdur diyü kemend atup ṭutar kākül 

87 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Ḫoş delīl olmış ruḫı ʿıydına ebrū-yı hilāl 

Görmedüm bir māh-ı nev peyveste ola ʿıyda dāl 

 
2 Māh-ı nev  rūy-ı felekden ṭoġmış iken ʿıyd içün 

Bu ʿacebdür gün yüzinden gösterür dilber melāl 

 
3 Yüzni her kim görür ise muṭṭaṣıl ʿıyd eyler ol  
 Māh-ı nev ʿıyd ile çün bulmış yüzüñle ittiṣāl  
  
 

                                                   

7a. zülfeynine:zülfeyne (metin) 
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4 Ehl-i ʿışḳuñ ʿıydı şol gündür ki nāgeh dilberi 
Rūz-ı hicrānda çıḳup gün gibi ʿarż ide cemāl 

 
5 Dilberüñ ʿıyd-ı cemāli çün müferriḥdür anı 

Bir naẓar her kim görürse görmez ol hergiz melāl 

 
6 Yazamaz bir ṭoġrı ḥarfin yıllar olmışdur şehā 
 Rā ḳaşuñdan māh ider peyveste çarḫ üzre miåāl 

 
7 Ey Leʾālī ʿıyd şu kişi ider biñ şevḳ ile  

Nār-ı fürḳatde yanarken yār ile bula viṣāl 

88 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Bir cemāl ehlinüñ oldı çünki sulṭān[ı] Cemāl 

Leşker-i ḫūbānuñ olsa ṭañ mıdur ḫānı Cemāl 

 
2 Çün cemīl olmış cemāliyle cihānda ol ṣanem  

Kim Ḫudā bu yüzden itmiş ism ile anı Cemāl 

 
3 Gün gibi tenhā olursa ṭañ mı ol bedr-i münīr  

Ḥüsn ile yoḳdur cihānda çünki aḳrān-ı Cemāl 

 
4 Bī-miåāl [ḥüsn ü] cemāl ile anı çünkim celīl 

ʿIyd-ı vaṣlında olur ʿışḳ ehl-i ḳurbān-ı Cemāl 

 
5 Dutuşup şemʿ-i cemāline yanar pervāneveş 

Şevḳ ile şol kim ola bir gice mihmān-ı Cemāl 
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6 Her cemāl ehlini görse cān u dil olur esīr  
Lā-cerem kimde olursa bu durur şān-ı Cemāl 

 
7 Görmedük gerçi Leʾālī biz cemālini anuñ 

Vaṣf ile ḳılduḳ cihānda anı sulṭān-ı Cemāl 

89 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Çün hilāl-i ʿıyd ḳaşuñdur yüzüñ māh-ı tamām 

ʿIyda şübhe eylemez yüzüñ gören ehl-i ṣıyām  
 
2 Sāḳiyā devr eylesün devrüñde cām-ı ḫoş-güvār 
 Ne ki ʿıyd oldı iderler ehl-i dil ʿayş-ı müdām   

 
3 Gel namāz-ı ʿıyd içün göster yüzüñ ʿāşıḳlara 

Çün ḳaşuñ miḥrāb olupdur merdüm-i çeşmüñ imām 

 
4 Çün nihāl-i ḳaddüñi eylerdi eşküm cüst ü cū 

Pāyuña oldı revān ey serv-i nāz u ḫoş-ḫırām 

 
5 Dāʾimā mey-gūn lebüñden pürdür aġzuñda şarāb 

Meşrebüñde ey ṣanem yoḫsa degül mi mey ḥarām 

 
6 Neng ü nāmı terk idüp içdüm şarāb-ı ʿışḳı ben 

ʿĀşıḳa çün [terk-i] neng ü nām olupdur neng ü nām 

 
7 Ey Leʾālī ḫāṣ olur çün ʿıyd içün ḥelvā-yı ḳand 

Leblerinden ḳıl ṭaleb var isteme ḥelvā-yı ʿām 
 

                                                   
 89. 62b 
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90 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Her seḥer bir şuʿledür ḫurşīd-i āhumdan benüm 

Hem kināyetdür gice dūd-ı siyāhumdan benüm 

 
2 Mihr[i] ol māhuñ beni ġam leşkerine şāh idüp 

Sāyebānlar dutdı baña dūd-ı āhumdan benüm 

 
3 Her gün āhumdan melek gibi nihān eyler özin  

ʿĀciz oldı neylesin ol her gün āhumdan benüm 
 
4 Günde yüz cevr eylese yüzden yüzüm döndürmezem  

Her ki yüz döndürse dönsün yüzi māhumdan benüm 

 
5 Çün hevā-yı zülf ü ḫaṭṭıyla olup ḫāk ol mehüñ 

Müşk ü ʿanber bulalar gerd ü giyāhumdan benüm 

 
6 Şām-ı zülfeynin götürse ruḫlarından ol ḳamer 

Başuma günler ṭoġar baḫt-ı siyāhumdan benüm  

 
7 Mihri ol māhuñ Leʾālī eksük olmasun kim ol 

Başuma devlet külāhıdur İlāhumdan benüm 

91 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Dem-be-dem āh arturan çün mihr [ü] māhumdur benüm 
 Çarḫı ser-gerdān iden hem bād-ı āhumdur benüm  
  
 

                                                   
 90. 63a 
 91. 63a 
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2 Mihrüñ ey meh bendeye şol deñlü rifʿat virdi kim 
Şāh-ı ʿışḳam ḳurṣ-ı ḫur zerrīn-külāhumdur benüm 

 
3 Dūd-ı āhum nüh felekden ger geçerse ṭañ mıdur  

Gökleri yir yir delen çün tīr-i āhumdur benüm  

 
4 Gitse ḫaddüñden ḫaṭuñ ger ḳara baḥtum açılur  
 Ḫaddüñ üzre ḫaṭ şehā baḥt-ı siyāhumdur benüm 

 
5 Ey Leʾālī işiginden ben nice baş ḳalduram 

Kendi ḳıblem āstānı secdegāhumdur benüm 

92 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Şehr-i ḥüsne şāh olan gün yüzlü māhumdur benüm 

Ben kemīne bendeem ol pādşāhumdur benüm 

 
2 Āftāb-ı ʿārıżuñ şevḳiyle mihr ey meh-liḳā 

Her seḥer sūz-ı cigerden nār-ı āhumdur benüm 

 
3 Leşker-i şādī baña ne vech ile yüz göstere  

Şādluḳ defʿ itmege her ġam sipāhumdur benüm  

 
4 ʿIşḳuñı cānā cihānda ben nice pinhān idem 

Eşk-i çeşmümle aña āhum güvāhumdur benüm 

 
5 Ben nice vuṣlat umayın ey Leʾālī yārdan 

Fürḳatinde bir nefes dirlik günāhumdur benüm 

                                                   
 92. 63b 
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93 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Mihr-i tābān her seḥergeh tāb-ı āhumdur benüm 

Mihri nā-peydā iden dūd-ı siyāhumdur benüm 

 
2 Ḥācibi naḳşını cān dil levḥine resm itdügi  

Dir ki ḳarşumda gerek ol secdegāhumdur benüm 

 
3 Laʿl-i cān-baḫş-ı nigāruñ āb-ı Ḫıżr olduġına  

Lebleri üzre ḫaṭ-ı sebzi güvāhumdur benüm 

 
4 Gerçi kim ben bendeden ʿār eyler ol bendem dimez 
 Ben de faḫr idüp dirüm ol pādşāhumdur benüm   

 
5 Ey Leʾālī gice gündüz rūşen eyler göñlümi 

Gündüzin gündür baña ol gice māhumdur benüm 

94 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Bili fikrinde ḳıla döndi dil-i zārum benüm 

Āh kim tīr-i müjeyle ḳıl yarar yārüm benüm 

 
2 Çeşm-i ṣayyādına dil kim ṣayd ider żabṭ itmege 

Zülfine bend it diyü pend itdi dildārum benüm 

 
3 Yıllar olmışdur ki dil zülfinde ḳalmışdur esīr  

Dimedi bir gün nicesin ey giriftārum benüm 

 

                                                   
 93. 63b 
94. 64a 
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4 Baña ne faṣl-ı bahār irüp açılsa gül yüzi 
Rūy-ı dilberdür bahār u bāġ u gülzārum benüm 

 
5 Ehl-i diller dillerinde vird idinse ṭañ mıdur  

Ey Leʾālī yār vaṣfıdur çü güftārum benüm 

95 
mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 

 
1 Felekde māha dāġ urmışdur āhum  
 İşitmez yir yüzinde āh māhum 
 
2 Ḫaṭuñ ḫoş-bū didüm çīn itdi ḳaşın 
 Ol āhū-çeşme bu oldı günāhum 

 
3 Kemānuñ çünki püştin döndi tīrin 
 Gelüp sīneme dir sensin penāhum 

 
4 Cihāndan ol mehüñ mihriyle gitdüm 
 Maḥabbet otı oldı her giyāhum  

 
5 Şerār-ı āhuma mihr oldı maġlūb 
 Ki ġālibdür  şebe dūd-ı siyāhum 

 
6 Ḫayāl oldum miyānuñ fikri ile  
 Vücūda āhum olmışdur güvāhum    

 
7 Leʾālī bendeyi bīgāne görme 
 Ki bendeñ bendesidür pādşāhum  

                                                   

5b. güftārum: giriftārum (metin) 
 95. 65a 
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96 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

   
1 Döndi bir kāha şehā āh ki hecr ile tenüm 
 Ḳorḳarum uya hevāya gide bir gün bedenüm 

   
2 Cübbe-i cānumı çāk eyleyüben yaʿnī teni  
 Cānı yoḳdur ki çeke zūr idüben pīrehenüm 

   
3 Beni ey lāle-ʿiẕār öldüricek yuma ḳanum 
 Bile her kim ki göre gülden olupdur kefenüm 

 
4 Çün hevā-yı ḫaṭ u zülfüñle girem ḳabre şehā 
 Būy-ı reyḥān u benefşe vire cān[ā] çemenüm 

 
5 Ger yüzin ʿarż ide yüz tāze bahār ola baña 
 O benüm lāle-ḫad ü gül-ruḫ u ġonçe-dehenüm 

 
6 Bunca diller ki didüm ṣayduñ olur ḳanda yatar  
 Didi zindān ile bend oldı bu zülf ü ẕeḳanum 

 
7 Didiler geldi Leʾālī uyuban otlaruña  
 Didi gitsün sürüñüz nemdür ol د  benüm اونی

97 
mefāʿilün feʿilātün mefāʿilün feʿilün 

 
1 Viṣāl-i yār ola gülşen cinānı n’eyleyelüm 
 Bihişt olursa güzelsüz cihānı n’eyleyelüm 

                                                   
 96. 65b 

4b.cānā: cāna (metin) 
5b. ruḫ u ġonçe: ü ruḫ ġonçe (metin) 
97. 65b 
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2 Dutam ki ġamzeñ oḳına ola bu sīne siper 
 Müjeñ ucından irişen sinānı n’eyleyelüm 

 
3 Şehā çü ḳılca miyānuñ kenār iderse ḫayāl 
 Bu vehme ẕerrece gelmez dehānı n’eyleyelüm 

  
4 Kelāma laʿl-i lebüñsüz dehān açup n’idelüm 
 Lebüñden açmasa sözi zebānı n’eyleyelüm 

 
5 Yalan söz ile Leʾālī viṣāle vaʿde virür  
 Ḥuṣūle gelmese ʿahdi yalanı n’eyleyelüm 

98 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1 Şeb-i hicrānda ḳaldum tā meh-i tābāndan ayrıldum 
 Ki rūz[um] şeb olupdur çün ruḫ-ı raḫşāndan ayrıldum 

 
2 Ben ol şīrīn-lebüñ hecrin şu deñlü acı gördüm ki 
 Revān oluncaġ ol ben ṣanki ṭatlu cāndan ayrıldum 

 
3 Dil-i mecrūḫuma tīri nigāruñ ʿayn-ı dermāndur 
 Çün ol dilden geçüp gitdi vü ben dermāndan ayrıldum 

 
4 Müsāfir olıcaḳ dilber göñülde ḳalmadı şādī 
 Düşümde görmezem ḫˇābı şems-i ḫūbāndan ayrıldum  

 
5 Nigārā şol zamāndan kim çevirdüñ yüzüñi benden 
 Ki ṣanma zārluḳ gitdi vü men efġāndan ayrıldum 

 

                                                   

98. 66a 
4b. Bu mısrada vezin bozuktur. 
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6 O gitdi ṣan zemistā[n] irdi gülşenden açıldı gül 
 Ki bülbül gibi zār oldum gül-i ḫandāndan ayrıldum  

 
7 Leʾālī rūz-ı hecrinde ne yüzden olmayam giryān 

Ki mülk-i ḥüsne ḥükm eyler güzel sulṭāndan ayrıldum 

99 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1 Yüzüñ döndürme idicek ḳuluñ secde ṣaña ḳıblem 
 Ki her yüzden çü vācibdür saña secde baña ḳıblem 
 
2 Seḥerden gice olınca gözin gözüñden ırmaz gün 
 Ne ṭañ ḥayrān olup ḳalsa giceden meh ṭaña ḳıblem 

 
3 Ṭarīḳ-i Kaʿbe-i kūyuñ ṣularken āb-ı eşk ile  
 İki çeşmüm arasında olupdur mā-cerā ḳıblem 

  
4 Ṣafālar buldı dil cānā cemālüñ olalı Kaʿbem  
 Nice ṣāf olmasın ḳalbüm virür her dem ṣafā ḳıblem 

 
5 Bir özge ṣūreti daḫı nice maʿbūd idinür dil 
 Dil ü cāndan saña dirken eyā Kaʿbem v’eyā ḳıblem 

 
6 Gözümden yüzüñi luṭf it ayırma daḫı döndürme 
 Ḳaşuñ miḥrāb yüzüñdür baña Kaʿbe çü ḳıblem  
  
7 Leʾālī Kaʿbe yüzüñden gözin bir yana döndürmez 
 Revā mı ḳıblesin anuñ çevirmek her yaña ḳıblem 

                                                   
99. 66a 
6b. Bu mısrada çünden sonra bir kelime unutulmuş görünüyor. 
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100 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Fürḳatinde dilberüñ feryād idüp zār aġlarum 
 Ṣubḥ-dem gün yüzini ʿarż itmez ol yār aġlarum 

 
2 Gül gibi ḫandān olup bir gün yüzüme gülmedi  

Lā-cerem ġamgīn olup dil-ḫaste nā-çār aġlarum 

 
3 Varup ol aġyārla her gün güler oynar o māh 
 Yanuban ḥasret odında her gice zār aġlarum 
 
4 Zülf-i müşkīn-i nigāra el urup aġyār-ı ḫar 

Ben belā dāmında peyveste giriftār aġlarum 

 
5 Ey Leʾālī ol kemān-ebrū atup ġamze oḳın 
 Cānuma irdi vü geçdi eyledi kār aġlarum 

101 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 İrmeyüp cām-ı leb-i yāre ciger ḫūn eyledüm 
 Eşke ḫılt itdüm ciger ḳanını mey-gūn eyledüm 

 
2 Dāmenine toz ḳonar diyübeni reşk eyleyüp 
 Yollarına seyl-i eşki cūy-ı Ceyḥūn eyledüm 

 
3 Ḳaddümi çeng eyleyüp cevr ile dilber eşki nār 
 Lāf idüp dir kim bunı ḥūbāna ḳānūn eyledüm 

                                                   

100. 66b 
2b. nā-çār: nār çār (metin) 
3a. güler: gelür (metin) 
 101. 66b 
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4 Ḫadd ü ḳaddi ḥasretinden ol cefā-cū dilberüñ 

Nāleyi bülbül gibi her demde efzūn eyledüm 

 
5 Bend-i zülfüñde dil-i Mecnūnı ṣor didüm didi  

Kim ṣorar her bir ḳılında bunca mecnūn eyledüm 

 
6 Cān u dil virdüm aña ol şeh çü şād oldı baña  

Dilde cemʿ olan ġamı fiʿl-cümle bīrūn eyledüm 

 
7 Çün baña dilber vefā ʿahd itdi ben şād oluban  
 Ey Leʾālī seg raḳībi gör ne maḥzūn eyledüm   

102 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Ṭūl-i fikr ile dili zülfinde Mecnūn eyledüm   
 Kūh āhūları ile anı maḳrūn eyledüm   

 
2 Rūy-ı zerdüm üzre ḳanlu eşkümi (…) 
 Cevr ile bilmezlenür ben eşkümi ḫūn eyledüm   

 
3 Āsmān-ı çarḫ-ı gerdān şöyle döndi üstüme 
 Ṣanmañuz kendü elümle kendümi un eyledüm   

 
4 Gülşen-i ḥüsninde yārüñ serv ḳaddi yādına  
 Fürḳatinde nāleyi bālādan efzūn eyledüm   
 
 

 

                                                   
 102. 67a 
2b. eşkümi: kim (metin) 
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5 Ey Leʾālī seg raḳībi ḫˇān-ı ḥüsninde ġanī 
  Ḥasret-i laʿlinden ancaḳ ben ḫūn eyledüm  

103 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1 Nigāruñ sīnem içinde yatan peykānını buldum 
 Be-ġāyet şāddur göñlüm ki cānuñ cānını buldum  

 
2 Dehānı gencin açıcaḳ leb ü dendānını görmiş 
 Sürinüpdür dil-i müflis ki gevher kānını buldum 
 
3 Nigāra nāme yazmaġa yarar ser-nāme iderken 

Güzeller serverigeldi didüm ʿünvānını buldum 

 
4 Kimesne cānı iḥsān itmedi hergiz velī dilber  
 Lebinden būse iḥsān itdi cān iḥsānını buldum 

 
5 Dem-i ḳatlümde tīġiyle lebin gösterdi ol dilber 
 Leʾālī cān virürken gör ecel dermānını buldum  

104 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Cān u dilden ʿışḳuña yıllar durur üftādeyem 

Pādşāhum her ne emrüñ var ise istādeyem 

 

                                                   

5b. Bu mısrada kelime eksiktir. 
103. 67a 
1a. Nigāruñ: Nigār kim (metin) 
2b.dil-i : dili (metin) 
3b. server i: servi (metin) 
104. 67a 
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2 Döne döne būse alur cām laʿl-i yārdan  
Yoḫsa ben cām-ı mey ile dem-be-dem ġavġadayam 

 
3 Ol nihāl-i tāzeye ey serv çün sen bendesin    

Nāz ile ṣaçın ḫamında dime kim āzādeyem 

 
4 Ben şarāb-ı ʿışḳ-ı yār ile ezelden mest idüm 

Ṣanmaġıl ey muḥtesib sen şimdi mest-i bādeyem 

 
5 Tā cemālüñ naḳşıla oldı muṣavver cān u dil 

Ġayrı ṣūretden nigārā şimdi ṣāf [u] sādeyem  

 
6 Tā ḳaşuñ miḥrābıla gördüm cemālüñ mescidin  

Ṣanma kim ġayrı maḥalde sācide seccādeyem 

 
7 Gül yüziyle çün dehānı ġonçesin vaṣf eyledüm 
 Gülşen-i ḥüsnin Leʾālī dilberüñ bügşādeyem 

 
8 Çün yetīm-i eşkümi sürdüm naẓardan dir baña 
 Di niçün sürdüñ naẓardan ben ki her dem zādeyem 

105 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

  
1 Derd-i dilden isterem tā sīnemi çāk eyleyem 
 Ḥabs-i tenden ḳurtarup cānı feraḥnāk eyleyem  

  
2 Nāle-i hicrān ile şöyle żaʿīf oldı beden 
 Āh ile mümkin durur kim seyr-i eflāk eyleyem 

 
                                                   

2a. cām: meclisde (metin) 
5b. Ġayrı: Ġayr (metin) 
 105. 67b 
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3 Gerd-i ḫāküm kūyına ilet diyü fikrüm budur 
 Yolına bād-ı ṣabānuñ cismümi ḫāk eyleyem  

 
4 Çün miyānı sırrına bir ḳılca yol bulmadı dil 
 Bir ḳıl ucınca dehānı nice idrāk eyleyem 

 
5 Ey Leʾālī tāze dilber mihri naḳş oldı dile  
 Sīneden ġayrı ḫayālin isterem pāk eyleyem 

106 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1 Gülince gül gibi dilber leb-i ḫandānını buldum 
 Revān cān virdüm ol demde [ki] cānuñ cānını buldum 

 
2 Ṭonatup şehr-i ḥüsnini temāşā itdürür dilber 
 Mezīd itsün Ḫudā ḥüsnin ki ḥüsn iḥsānını buldum 

 
3 Dil-i bīmār cān virdi ḫadengine devā diyü    
 Gelüp cān yirine derdi dilüñ dermānını buldum 

 
4 Ḫaṭ-ısebz ü gül-i ruḫsār u sünbül zülfini gördüm 
 İrem bāġında dildāruñ eren bustānını [buldum]  

 
5 Çün oldı ḳıṣṣa-i Leylī vü Mecnūn ġuṣṣa-i köhne 
 Leʾālī derdmendüñ ben yeñi destānını buldum 
 
 
 

                                                   

106. 67b 
4a.Ḫaṭ-ı: Ḫaṭ u (metin) 
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107 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1 Göñlümi evvel alup mihr ile yār benüm 
 Cevr ile dökdi gözin cānuma dildār benüm 

 
2 Āteş-i mihr dile düşdi dutuşdı o mehüñ 
 Cismümi nūr idersīnedeki nār benüm 

 
3 Beni Mecnūn ṣanur ʿışḳ ile dīvāne görüp  
 Geldi bir bir yanuma  āhū-yı kuhsār benüm  
 
4 Cānumuñ çıḳsa biri ten ḳala biriyle durup 
 Eyledi şevḳ-i lebüñ cānumı tekrār benüm 

 
5 Laʿl-i şīrīnüñ içün görse benüm acıduġum 
 Aġlaya ḥālüme Ferhād-ı dil-efgār benüm 

 
6 ʿIşḳ yolında Leʾālī baña ʿarż eyleme ʿār 
 ʿĀrdan ʿār iderüm neme gerek ʿār benüm 

 
7 Ẕevḳ ile dilde anuñ leẕẕetini ẕikr ideli 
 Cānuma oldı ġıdā laʿl-i şekerbār benüm  

108 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1 Ol büt-i Çīnüñ irürse ser-i zülfine elüm 
 Gelür ol dem elüme deste-i ṭūl-i emelüm 
 

                                                   

107. 68a 
2b. ider: iderse (metin) 
108. 68a 
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2 Dil-i mecrūḥuma em sem leb-i cān-baḫşuñ imiş 
Ḳo şehā em sem içün şerbet-i laʿlüñ emelüm 

 
3 Mehe teşbīh idicek ol şeh-i ḫūbān-ı cihān 
 Didi devr içre benüm gün daḫı olmaz bedelüm 

 
4 Naẓaruñ ġayrılara olalıdan ḥasret ile                             
 Beni gözden çıḳarup aġladıḳoduñ güzelüm 

 
5 Ölmege cān virüben ḳarşu varur idüm ecel 
 Dest-i dilberden olaydı benüm āḫir ecelüm 

 
6 Şeb-i fürḳatde bizim āḫir olupdur günümüz 
 Rūz-ı evvelde bize bu idi ḳısmet ni’delüm 

 
7 Yār ile çünki Leʾālī bize vuṣlat yoġ imiş 
 Yüri āvāre olup başumuz alup gidelüm   

109 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Mescide çün geldüñ ey ḳıblem namāz oldı tamām 
 Arḳasın miḥrāba yüzin saña döndürdi imām 

 
2 Dāʾimā mey-gūn lebüñden pürdür aġzuñda şarāb  
 Meşrebüñde ey ṣanem yoḫsa degül mi mey ḥarām 

 
3 Daʿvet itmek mescide ʿāşıḳları çün dilberüñ  
 ʿĀşıḳı miḥrāb olupdur merdüm-i çeşmi imām  
 

 
                                                   

109. 68b 
3b. ʿĀşıḳı: ʿĀşıḳları (metin) 
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4 Çün müdām-ı lebleri laʿlīn ḳadehde pür durur  
 Ehl-i ʿayş olan niçün itmeye ʿayş-ı müdām 

 
5 Neng ü nāmı terk idüp içdüm şarāb-ıʿışḳını  
 Ey Leʾālī terk-i neng ü nām olupdur baña nām 

110 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Ey nihāl-i ḳadd-i dilberden şeker-bār isteyen 
 Cānını virdi revān laʿl-i şeker-bār isteyen  
 
2 ʿĀşıḳuñ mirʿātidür āyīne-i rūy-ı ḥabīb 
 Kendü ʿaybuñdan ṣaḳın ey ʿāybsuz yār isteyen 

 
3 Gül yüziyle çün dehānı ġonçesin keşf itdi yār   
 Gülşen-i kūyına gülşen bezm-i gülzār isteyen 

 
4 Pür-dikendür zaḫmı anuñ ʿāşıḳuñ cānındadur 
 Kes raḳībi yārdan ey verd-i bī-ḫār isteyen 

 
5 Kūyuñı görüp ıraḳdan göñlin añlar cān şehā  
 Cennete ḳā’il degüldür gerçi dīdār isteyen  

 
6 Cānını şemʿ-i cemāle yandurur pervāneveş 
 Ey Leʾālī cāna ḳalmaz vaṣl-ı dildār isteyen  

 
 

                                                   

5a. içdüm: açdum (metin) 

110. 68b 
3a. yār: nāz (metin) 
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111 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Bir nefes el çek didi ṣūfī şarāb-ı nābdan 
 Curʿalar ṣaçdum gözümden yüzine ḫūn-ābdan 

 
2 Fitneler düşdi cihāna her ṭaraf ġavġā ile 
 Gözler[i] uyandı beñzer ġamzelerle ḫˇābdan  
 
3 Māh-tāb-ı rūyuña zülfüñ perīşān eyleme 
 Ebr gelse yüzine ey şeh ḳalur meh tābdan 

 
4 Bizden el çek al lebinden çek diyü çoḳ söyleme 
 Rind-i ṣāfī çekmez el ṣūfī şarāb-ı nābdan 
 
5 Gel raḳīb-i ḳalbi eyle luṭf getürme ḳalbüñe  
 Gevherüñ pāk olmaġ isterseñ şehā ḳallābdan 

 
6 Şerbet-i ḳand u nebātı añmazam çün kim baña  
 Yād-ı laʿlüñ ḫusrevā şīrīn gelür cüllābdan  

 
7 Cān u dil alduñ Leʾālīden daḫı ḳılma ṭamaʿ 
 Saña lāyıḳ göremez ġam ḳaldı çün esbābdan 

112 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Görseler ḳaşuñ yüzüñ döndürmegil aḥbābdan 
 Saña lāyıḳ görmezem menʿ itmegil miḥrābdan 
 

 
                                                   

111. 69a 

112. 69a 
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2 Ḳaşuñı ger gizleseñ her yüzden eyler cān sücūd 
  Kaʿbenüñ her cānibi müstaġnīdür miḥrābdan 

 
3  ʿĀrıżuñ ābında düşdi dil zenāḫdānuña āh   
  Müşkil olur cān ḫalās itmek kişi gird-ābdan 

 
4  Ḳanlu yaş gördi gözümden(…)açd[ı] hˇāb 
  Ġālibā ḳan görmemişdi bildi ol ḫūn-ābdan  

 
5  İki başdan gözlerüm saçdı çü fāş ola ḳaşuñ 
  İki başdan gözlenür çıḳsa kemān ḳullābdan 

 
6  Şöyle mest oldı Leʾālī şevḳ-i laʿlüñle şehā 

Bulmaz ol keyfiyyet[i] kimse şarāb-ı nābdan 

113 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Ġarḳ-ı ḫūn oldı gözüm ol laʿl-i āteş-tābdan 
  Şīşe-i meydür pür oldı ṣan şarāb-ı nābdan  

 
2  Gözüme dilber yüzin ṭoyınca göstermez diyü 
  Ḳapu yapar merdüm-i çeşmüm yüzine ḫˇābdan 

 
3  Ḳaşlaruñ ger gizleseñ her yüzden eyler cān sücūd 
  Kaʿbenüñ her cānibi müstaġnīdür miḥrābdan 

 
4  Dergehüñden gel beni ṣalma ṭavāf-ı Kaʿbeye 
  İşigüñdür Kaʿbe ey ḳıblem bañā her bābdan  

                                                   

3b. gird-ābdan: gerdāndan (metin) 
G.113/4. beyit G. 112/2 ile aynıdır. 

113. 69b 
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5  Gül yüzüñ görmiş meger gülşende ey ġonçe-dehen 
  Şerm ile dürler dökildi her gül-i sīr-ābdan 

 
6  Ey Leʾālī gird-i ḫaddinde ḫaṭı ol dilberüñ 
  Sebze-i terdür ẓuhūr itdi kenār-ı ābdan 

114 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Tīr-i āhumla düşen encüm durur eflākden  
  Lāleler kim ġarḳ-ı ḥūn olup çıḳarlar ḫākden 

 
2  Ḳalmamışdur ṣaġ yiri cisminde çarḫuñ tīr-i āh  
  Pehlevāndur oḳ geçürdi şīşe-i eflākden 
 
3  Yüzüme bir dem ḳadem basmaz gör ol nūr-ı baṣar 
  Yüzümi yüz vech ile eksik görür çün ḫākden 

 
4  Şevḳ-i laʿliyle müjem ucında ḳanlu ḳaṭreler    
  Ġonçelerdür bitdi ṣankim ḫārla ḫāşākden  

 
5  Sīneden geçdi çü tīri bir daḥı yād eylemez  
  Līk şām eksük degüldür bu dil-i ġamnākden 

 
6  Yüzüñ ayına eger āyīneveş ḳılsam naẓar 
  Yüz çevirme yoḳ żarar cānā çü çeşm-i pākden  

 
7  Göñlümüñ miʿrācıdur ṣayd idicek ol şīr-i dil  
  Hergiz indürmese dil naḫcīrini fitrākden 
 

                                                   

114. 69b 
2a. tīr-i: tīre (metin ) 
5b. degüldür: olmaz (metin) 
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8  Mār-ı zülfi zehrine dermān Leʾālī laʿlidür  
  Her kimi mār ursa dermān bulur ol tiryākden 

115 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Çün ḫalāṣuñ yoḳdur ey murġ-ı dil ol ṣayyāddan 
  Derd-i ser virme aña gel fāriġ ol feryāddan 

 
2  İrdi Şīrīnüñ leb-i şīrīnine Ḫusrev velī 

Yādgār oldı cihānda ʿışḳ işi Ferhāddan 

 
3  Dilberüñ yolında cān teslīmin ögrendüm hemān 

Bu ṭarīḳ-i ʿışḳı taʿlīm eyleyen üstāddan 
 
4  Dil gözinden ḳorḳusuz geçdi lebinden zülfine 
  Her kim ol cāndan geçe vehm eylemez cellāddan 

 
5  Luṭf ile bālā durur ḳaddüñ senüñ ey serv-i nāz  
  Gülsitān-ı [ḥüsn]içinde serv ile şimşāddan 

 
6  Bu Leʾālī bendeñi bād itmedüñ yād eyledüñ 
  Gerçi kim bir dem seni yād itmedi ol yāddan 

116 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  İki gül bir yirde cemʿ olup ne ḫoş olmış ḥasen 
  Birisi gülşen gülidür birisi vech-i Ḥasen 

 
 
                                                   

115. 70a 
4a. ḳorḳusuz: ḳorḳasuz 
 116. 70a 
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2  Gülsitān-ı ḥüsn içinde bitmedi ḳaddüñ gibi  
  Bir nihāl-i serv kim gül-ruḫ ola ġonçe-dehen 

 
3  [Çün]lebüñ āb-ı ḥayāta cān virür ey ʿĪsī-dem  
  Ḫıżrveş zinde ḳalur ölmez anı hergiz emen 

 
4  Ḳadd ü ḫaddüñ luṭfını gülşende görmişler meger 
  Ḳaldılar ḥayrān olup ḥayretde serv ü yāsemen 

 
5  Ter ġazel didi Leʾālī görüben bir dilberi  
  Kim anuñ ismi Ḥasen ḫulḳı ḥasen ḥüsni ḥasen 

117 
mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 

 
1  Bize mihr eyle ey meh geç cefādan 

Ziyān gelmez begüm mihr ü vefādan  

 
2  Ḫayāliyle lebüñden būse aldum 

Revān aġzuma geldi cān ṣafādan 

 
3  Dil-i bīmāra laʿlüñden şifā ḳıl 

Devā olmaz aña dārü’ş-şifādan 

 
4  Şehā gül yüzüñüñ keşf it niḳābın  

Ṣafālar bula bülbüller nevādan 

 
5  Leʾālī gördi çün sen nev-cevānı 

Yine başladı ʿışḳa ibtidādan  

                                                   
 117. 70b 
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118 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Her göñül kim olur ol ṭurra-i tarrāra yaḳın 
  Beñzer ol şeb-reve kim eylediler dāra yaḳın  

 
2  Dil dehānından anuñ defʿ idemez vehm ü] gümān 
  Ẕerrece bul[ma]dı çün kimse bu esrāra yaḳın  

 
3  Göricek gül yüzüñi nāle vü efġān iderüm 

Bir edā ile ki bülbül ide gülzāra yaḳın 

 
4  N’ola aġyāra yaḳın olsam o gül yüzi içün 
  Bülbül-i ḫaste-dil olur gül içün ḫāra yaḳın  

 
5  Zülf-i pür-çīni ile laʿl-i şeker-bārı anuñ  
  Zehr-i mār ola olursa eger aġyāra yaḳın 

 
6  Ḳanlu yaşıyla gözüm pür idiser yollarumı   
  Her ne dem görür isem ġayrıları yāra yaḳın 

 
7  Ger vefā diyü Leʾālī saña cevr itse nigār 
  Ṣādıḳ ol olma ṣaḳın cevr ile inkāra yaḳın 

119 
müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün 

 
1  Dil lāleveş ḫandān iken ol ʿārıż-ı gül-reng içün 
  Pür-ḫūn olur  ġonçe-ṣıfat her dem dehān-ı teng içün 

 

                                                   

118. 70b 
119. 71a 
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2  Ol [laʿl-i] şekker-bār ile her dilde ẕikr olsañ nʾola  
  Mülk-i Bedeḫşān añılur her bī-ḥalāvet seng içün 

 
3  Her gūşede ʿuşşāḳı gör maḳṭūl-i ġark-ı ḫūn-ı tīr 
  Kūyuñda her dem ḳan olur ol şūḫ-ı çeşm-i şeng içün  

 
4  Feryād [u] zārum işidüp düzdi çü sāzum sözüme 
  Çengine aldı çengini Zühre baña āheng içün 

 
5  Ol sünbül-i şeb-reng içün gelmiş Ḫıṭādan müşk içün 

Miskīn ciger ḳan eylemiş ġurbetde hem-reng içün  
 
6  Nām u nişānı ḳalmasun ʿuşşāk içinde olmasun 

Her kim ki ʿışḳı terk ider ʿālemde nām u neng içün 

 
7  Miḥrāb-ı ḳaşında gözi n’içün ṭutar tīr ü kemān 
  Gelmez Leʾālī Kaʿbeye ḥuccāc çün kim ceng içün   

120 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Verd-i aḥmer mi yüzüñ yā lāle-i ṣaḥn-ı çemen 
  Serv-i bustān mı ḳadüñ yā ʿarʿar u yā nārven 

 
2  Lālenüñ baġrı yanup gül pīrehen çāk eyledi 
  Perde yüzinden götürdi çünki ol ġonçe-dehen 

 
3  Ḫıṭṭa-i Çīn ü Ḫıṭādan şerm idüp gelmez daḫı 
  Ger ṣabādan būy-ı ḫaṭṭuñ işide misk-i Ḫuten 
 

 

                                                   

120. 71a 
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4  Ol dehānuñ sırrına kimse irişmez ẕerrece  
Hem miyānında ḥaber-dār olmadı ol pīrehen  

 
5  Çün Leʾālī vaṣf-ı dendān u lebüñ naẓm eyle[di]   
  Ḳan olup laʿl-i Bedeḫşān āb ola dürr-i ʿAden 

121 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Beni devrān ayırdı ol lebi cān derdine emden 
  Ki eşküm laʿl-reng oldı lebin yād itdügüm demden 
 
2  Cihānda Cem olam dirseñ müdām elden ḳoma cāmı 
  Ki dirler cām ile ḳaldı şehā nām u nişān Cemden 

 
3  Esir[ge] kişver-i ḥüsni lebüñ mühriyle ḥıfẓ eyle  
  Süleymānsın musaḫḫardür cihān tesḫīr-i ḫātemden 

 
4  Ġıdāsı tīr-i dildāruñ dem-ā-dem ḫūn-ı dildendür  
  Ḳızardı rūy-ı peykānı ki dem nūş itdügi demden 

 
5  Nigāruñ verd-i ḫaddinden ḳızup meyden ʿaraḳ çıḳdı 

Leʾālī dür ṣaçıldı ṣan gül evrāḳına şeb-nemden 

122 
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 

 
1  Ḫūn oldı ciger ṭurmaz aḳar ḳanı gözümden  

Ben el yuyalı hecrüñ ile ḳanı gözümden 
 
 

                                                   

121. 71b 
5b. Leʾālī : Leʾālī gel (metin) 
122. 71b 
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2  Her dem çıḳarur şevḳ-i lebüñ laʿl-i muṣaffā 
Gösterdi ʿayān ʿayn-ı Bedeḫşānı gözümden 

 
3  Ol serv-i revān oldı çü yaş gibi naẓardan  

Yaşumla revān itdi ḳodı cānı gözümden 

 
4  Göstermedi ḫandān oluban dür ṣadefinden 
  Şol deñlü revān eyledi nīsānı gözümden 

 
5  Ol şūḫ ḳadem baṣsa yüzüm üzre Leʾālī 
  Pāyına ṣaçardum dür ü mercānı gözümden 

123 
mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 

 
1  Şeb-i hecrüñde ey cān āb-ı ḥayvān 
  Lebüñe irmeyüben ḳaldı bī-cān 

 
2  Görüp sünbüllerüñi deste deste 
  Ḳaçup destine girdi bāġda reyḥān    

 
3  Boyuñ luṭfın görüp bustān içinde  
  Dikildi ḳaldı serv[i] şöyle ḥayrān  

 
4  Senüñ ol laʿl-i cān-efzā lebüñle  
  Ne yüzden nisbet olur laʿl ü mercān 

 
5  Diler kim ʿıyd-ı vaṣluñda Leʾālī 
  Kemān ebrūlaruña ola ḳurbān 

                                                   
 123. 71b 
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124 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Rūzeyi ṭutup yetişmekʿıyda ey cān-ı cihān 
  Vaṣluña irmek durur hecrüñ güninden nā-gehān 

 
2  Yüzüñi görüp elüñ öpsem şehā ʿayb itme kim 
  ʿIyd ola çün dest-būs-ı şāh iderler çākerān 

 
3  Sen yüzüñ bedrin hilāle dutduñ ey Zühre-cebīn 
  Gözlerüm her gūşeden ebr[ū]ñ[ı] ben senden nihān 
 
4  Bildi noḳṣānın muḳābil olıcaḳ çün ḳaşuña 
  Andan oldı māh-ı nev zerd ü żaʿīf ü nā-tevān 

 
5  Görmege üftān ü ḫīzān yilişür üftādeler 
  Bād-pāyine binüp sürmege döndürse ʿinān 

 
6  Gerçi gökde yeñi ay gözler ḳamu ehl-i zemīn 
  ʿIyd çün gözler felekde ḳaşuñı Kerrūbiyān 

 
7  Ey Leʾālī ins ü cinne ʿıyddur çün ʿadl ile  
  Mülk içinde dāʾim olsun ol Süleymān-ı zamān 

125 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Ol raḳīb-i kelbe mesken şehr-yār olmaḳ neden 
  Şehr-i yār içinde bir seg şehr-yār olmaḳ neden 

 
                                                   

124. 72a 
1a. cān-ı: cān u (metin) 
125. 72a 
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2  Sebze-i ḫūn-ı melāḥatdur  ġıdā-yı rūḥ içün  
  Levḥ-i dilde ḫaṭṭ-ı dilberden ġubār olmaḳ neden 

 
3  Ḳoyuban dilde ġamı ʿışḳuñ varup cāna didi  
  Bu ḫarābe yirde iki şehr-yār olmaḳ neden    

 
4  Düşmişem deryā-yı ʿışḳa itmezem fikr-i kenār 
  Baḥr-i ʿışḳa düşenüñ fikri kenār olmaḳ neden 

 
5  Cemʿ idüp aġyārı luṭf eylersin ey dilber benüm 
  Mār-ı zülfüñ gibi göñlüm tār-mār olmaḳ neden 

 
6  Dilberī ki olduġı dilden ḫaberdār olmaya 
  Ol dil ardunca varup cān hem niåār olmaḳ neden 

 
7  Ey Leʾālī geç hevāda uçmadan gel fāriġ ol  
  Zülf-i dilber gibi dāʾim bī-ḳarār olmaḳ neden 

126 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün  

 
1  Kişi cānından ayrılmaḳ nedür fürḳat nigārından 
  Ölümdür ölüm üstine vü ger gitse diyārından 

 
2  Kişi cān-ı ʿazīzinden cüdā olup gerü bulmaḳ 
  Budur kim nāme-i vuṣlat gele sevgili yārinden 

 
3  Dehānın āb-ı ḥayvāna anuñ teşbīh iden bī-cān 
  Ḫaberdār olmamışdur hīç cihānuñ yoġ u varından 
 

                                                   
6b. olduġı: ol olduġı (metin) 

126. 72b 
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4  Demī ki mest-i ʿışḳ olup gide maʿşūḳına ʿāşıḳ 
  Gören dir şīrdür gūyā alupdur bū şikārından 

 
5  Revān oldı gözüm yaşı ḳadi yādına ol servüñ  
  Ṣanasın cūy-ı Ceyḥūndan aḳar çeşmüm bıñarından 

  
6  Kişiye mest olup olur hemīşe resm-i maḫmūrı 
  ʿAceb budur ki mest oldum anuñ çeşm-i ḫumārından 

 
7  Ṭarīḳ-i ʿışḳ içinde ol mürīd-i mürted olmışdur 
  Ki ʿışḳı var iken yārüñ aña būs u kenārından 
 
8  Leʾālīye budur dāʾim meʾāl-i fikr ü endīşe 
  Ki yāre ire cān vire ölüpdür intiẓārından  

127 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Fürḳatüñde dilberā şol ḥaddedür żaʿf-ı beden   

Bu meges perri baña biñ kerre olur pīrehen   

 
2  Ḳadd-i mevzūnın görüp gülşende sen gül yüzlünüñ  
  Medḥine her ṣubḥ-dem her bülbül açmışdur dehen 

 
3  Ṣarmaşup zencīr-i zülfe çıḳsa dil mümkin durur 
  Līkin ol miskīne mesken oldı bu çāh-ı ẕeḳan 

 
4  Bu şikeste dil nice ġamdan perīşān olmasun  
  Bend-i muḥkemdür aña peyveste zülf-i pür-şiken 

                                                   

6b.mest: mestem (metin) 
8a. meʾāl-i:  meʾāl ü (metin) 
127. 72b 
3b. çāh-ı: çāh u (metin) 
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5  Luṭf-ı ḳaddiyle çemende oldı gerçi ser-firāz  
  Hem-ser olmaz serverā bālāñ ile serv-i çemen 

 
6  Zülf-i müşkīnüñ görüp bendinde mesken eyledi  
  Bu dil-i miskīne bend olmış durur ḥubbü’l-vaṭan 

 
7  Çün zülāl-i luṭfuñ ile sīr olupdur teşne-dil 
  Āb-ı Ḫıżr-ı vaṣluña irmişdi cān buldı beden 
 
8  Şevḳ-i laʿlüñle Leʾālī çeşmi oldı ḫūn-feşān 
  Geh Bedeḫşān gösterür kendüyi geh mülk-i Yemen 

128 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  ʿIyd-ı ḳurbān oldı ḳurbān olmaz isem yāre ben  
  Reşk ile cān virmeden ġayrı ne bulam çāre ben  

 
2  ʿIyd-ı ḳurbān olıcaḳ bu idi tedbīrüm benüm 
  Cānumı ḳurbān yolından vaṣl idem dildāra ben  

  
3  Ṣubḥ-dem ʿıyd-ı cemālüñ görmez isem dilberüñ 
  Nice yoldan fikr idüben bunı buldum çāre ben  

 
4  Her ṭarīḳ ile yüzin görmege yārüñ göñlümi 
  Her birin buñda ḳodum eyleyüp yüz pāre ben 

 
5  ʿĀrıżuñ verdin baña ʿarż eyle ey lāle-ʿiẕār 
  Tā gelem bülbül-ṣıfat yüz vech ile güftāra ben 
 

                                                   
8b. geh : gāh (metin) 
128. 73a 
4b.  Bu mısrada vezin bozuktur. 



154 

 

6  Göñlüme didüm ṭolaşma zülfine dīvāneveş 
  Didi ol sevdāda ḫoşdur aṣılursam dāra ben  

 
7  Münkir idüm ben dehānı varluġına dilberüñ 
  Çün tekellüm itdi geldüm ẕerrece ikrāra ben 

    
8  Daḫı nesnem yoḳ çü benüm ʿıyd içün dilbere 

Ey Leʾālī dürr-i vaṣfın iltürem īåāra ben 

129 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Cān virüp bir māha göñlin ġayrdan pāk eyleyen 

Ol durur māhiyyet-i dildārın idrāk eyleyen  

 
2  Şevḳ-i laʿlüñle çıḳan cāndur Mesīḥādan geçüp 

İrişüp ʿarşa ser-ā-ser seyr-i eflāk eyleyen 

 
3  Kūyına tozın irişdürmek hevāsıdur seḥer 

Bencileyin bāda cān virüp tenin ḫāk eyleyen 

    
4  Tīr-i āhum çıḳmaġa biñ yirde delmişdür dili 

Cān virürdüm ḫançer-i yār olsa dil çāk eyleyen 

 
5  Ol dehenden būse umsam yoḳ dise mümsik dimeñ  

Ekåeri yoḳluḳ durur ey dil çü imsāk eyleyen 

 
6  Dilberüñ mūy-ı miyānıyla dehānın fikr ider  

Mū-şikāf olup cihānda nükte idrāk eyleyen 

                                                   
8a. Bu mısrada vezin bozuktur. 
 129. 73b 
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7  Ey Leʾālī zülfine dil baġlama pür-ġamdur o 

Laʿl-i cān-baḫşı durur cānı feraḥnāk eyleyen 

130 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Cüdā olmaḳ dilerse ger başum şemşīr-i dilberden 
  Ki bār-ı cāndur ol tenden kesilsün geçdüm ol serden 
 
2  Çü dil ḥaşr ola dilberle ḳıyāmet ḳoparur ḳaddi 
  Baña artuḳ gelür ol gün ḳıyām-ı rūz-ı maḥşerden 

 
3  Öper döne döne meclisde utanmaz leb-i yāri 
  Ṣurāḫī gibi pür-ḫūndur derūnum reşk-i sāġardan 

 
4  Baña taʿẓīm ider itüm diyü çün ol melek-sīmā  
  Raḳībi ādem aldan(?) diyü ister kim süre derden 

 
5  Bedende zaḫm-ı dilber çün olup durur cāna  
  Dem-ā-dem āb-ı Ḫıżr içre anuñla ʿayn-ı ḫançerden  

 
6  Leb-i dilberle leẕẕetden ider baḥå ol ḥalāvetsüz 
  Ki ḳırdı kellesin bulsa acımış dil çü şekkerden  

 
7  Leʾālī ẕikr-i ḫāli çün dilüñde ḥabb-ı müşk oldı 
  Ki senden bir nefes gelse olur ḥoş-būy ʿanberden 
 
 
 

                                                   
 130. 73b 
 5a. Bu mısrada vezin bozuktur. 
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131 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Tīġ-i hecr ile nigārā yüregüm ger yarasın 
  Merhem-i vaṣl ile sen it yine anuñ çāresin 

 
2  Yüregüm yüz pāre oldı yüzini görmeyeli  
  Yine vaṣl olurdı görsem bir kez o cān pāresin 

 
3  Yār içün müşkil degüldür kişiye āvārelük 
  ʿĀşıḳa müşkil budur yār añmaya āvāresin 
 
4  Yār kūyına icāzetsüz ṣaḳın varma göñül 
  Ol icāzet virmeyince olmaya ki varasın 

 
5  Derd-i ʿışḳ ile Leʾālī ḫaste vü bī-çāredür 
  Yine ol bī-çārenüñ sen eyle ey cān çāresin 

132 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Ġıdā-yı cān ile budur ṣafā-yı rūḥ u ẕevḳ-i ten 

Müyesser ola būse her ḳadeḥde laʿl-i dilberden 

 
2  Çerāġın çerb(?) ide gün ṭoġdı diyü ehl-i meclis 

Ger ol ḫurşīd-rū nāgeh cemālin ʿarż ide dilden 

 
3  İşitmiş laʿl-i dilberden mükerrer būse alduġın 

İçerdi ḳanını bulsa acımış dil çü sāġardan 
 

 

                                                   
 131. 74a 
132. 74a 
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4  Melek ger ey perī-peyker ola maḳbūl-i dergāhuñ 
Serāyuñda ola ferrāş cārūb ide şehperden 

 
5  Göñül çün kākül[i] bendinden ey cān laʿlüñe düşdi 

Muʿallaḳ ṣankim atladı çıḳup cān-bāz çenberden  

 
6  Ṣanasın her birinde bedr olup görindi gice   

Düşelden ḫalḳalar gün yüzine zülf-i muʿanberden 

 
7  Ṣaḳın bārān-ı eşk ile Leʾālī nerm idem ṣanma  

Ten-i sīmīn içinde ḳatıdur göñli mermerden 

133 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Ne ḫoş devlet bulupdur gör miyānında kemer-zerden 

Ki bunca sīm-i ḫālis ḥāṣıl itdi cism-i dilberden 

 
2  Didüm dil baḥr-i mihrüñde viṣālüñ gevherin ister 

Didi ṭal baḥr-i mihre ger ṣafāñ var ise gevherden 

 
3  Yüze yüz olıcaḳ gördüm hezārān mertebe artuḳ 

Kemāl-i ḥüsninüñ vaṣfın işidürdüm ben ezberden 

 
4  Nihāl-i ḳaddine yārüñ ne yüzle ideyin nisbet 

Ki yoḳ reftār u güftārı ne ḥāṣıl ḳadd-i ʿarʿardan 

 
5  Şehā ben derdmendüñüñ ḳapuñda derdin arturdı 

Raḳīb-i seg ṭalar ister süre ben bendeyi derden 
 

 
                                                   

133. 74b 
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6  Didüñ kim rāh-ı ʿışḳumda idersin terk-i ser āḫir 
Ayaġuñ ṭopraġı ḥaḳḳı ben evvel geçmişem serden 

 
7  Leʾālī sīm-i eşk ile ne ḥāṣıl rūy-ı zerdümden 

Ki baña çāre olmadı viṣāle sīm ile zerden 

134 
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 

 
1  Bir būseñe biñ cān disem incinme gel ey cān 
  Dirler ki şeker bitdügi yirde olur erzān 
 
2  Dil bende iken Mıṣr-ı cemālüñde şeh oldı 
  ʿĀdetdür olur Mıṣra şehā bende çü sulṭān 

 
3  Çün daʿvi-i ḥüsn ide gele ḳarşuña ḫurşīd 
  Meydāna çıḳarken olur aʿżāları lerzān 

 
4  Şol dem ki hevāñ ile hevāya aġa āhum 
  Murġī ki uçarken dege anı ola büryān 

 
5  Cān murġını ḳurtardı şehā ten ḳafesinden    
  Şehbāz-ı ḫadengüñ per açup geçdi çü perrān 

 
6  Bir şāh-ı ser-efrāzuñ irer gūşına gūyā 
  Her dürr-i sirişküm ki ola pāyuña ġalṭān 

 
7  Mihrüñle Leʾālī olalı cevheri ey māh 
  Her dem pür ider dāmenini çeşm-i dür-efşān 

                                                   

134. 74b 
1b. dirler: diler (metin) 
3a. daʿvā-yı: daʿvāyı 
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135 
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 

 
1  Ḫurşīd-i ruḫuñ dūr idesin çün naẓarumdan  
  Bir ẕerre eåer ḳalmaya nūr-ı baṣarumdan 

 
2  Mihrüñle senüñ gün gibi çarḫa gire ey māh 
  Bir ẕerre ḳalursa bu cihānda eåerümden  

 
3  Cān almaġ ise tīr ile tenden ġarażuñ al 
  Peykānuñı cān gibi tek alma cigerümden 
 
4  Bir būseñ içün ser ḳoduġı pāyuña bu dil 
  Dir yaʿni ki artuḳ severüm cānı serümden 

 
5  Zülfüñ şebi içre çü görem māh cemālüñ 
  Rūşen görinür gözüme gicem seḥerümden 

 
6  Her laḥẓa Leʾālī gibi deryā-yı ġamuñda 
  Ġavvāṣ oluban dür ṣaçarum çeşm-i terümden 

136 
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 

 
1  Dimiş ki utanmaz mı geçer ḫāk-i derümden 
  Gül ḳıldum anuñ ḫāk-i derin āb-ı derümden 

   
2  Biñ mertebe şīrīn gele kām-ı dile cāndan 
  Ger būseye ʿahd itmişdüm ol leb-şekerümden 

 

                                                   
 135. 75a 
 136. 75a 
2b.Bu mısrada vezin bozuktur.  
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3  Ṣanma ṣaḳınam cān u seri senden eyā şāh  
  Yüzüñ göricek geçmiş idüm cān u serümden 

 
4  Çün gevher-i yek-dānesi[ni] dürc-i cihānuñ   

  Dergāhuña döker ṣaçarum dīdelerümden 

 
5  Sīnem siper-i cāna ḳomaz ġamzeñ oḳını  
  Cānum acımışdur ḳatı menʿ-i siperümden 

 
6  Ḳapuñda çü ḫāk oldı Leʾālī gidebilmez 
  Gitsün dime ger dergehüñe ḫāk-i derümden 
 
7  Ġamzeñ oḳınuñ lengeri yoḳ cānuma geçdi 
  Bir laḥẓa ḳarār itmedi gitdi cigerümden 

137 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Baş açıḳ abdāluñ oldı devr iderler ay u gün  
  Yüzüñe āyīne ṭutup nūr ider cerr ay u gün 

 
2  Bu durur vechi felekde ṭutılurlar geh gehī 
  Zülfi düşer yüzine olmaz münevver ay u gün 

 
3  Gerçi kim ḫod-bīn olur yüzin görüp ḳarşusına  
  Miålini görsün diyü āyīne dutar ay u gün 

 
4  Gördüm ol ḫurşīd çün seyrānda bir meh-rū ile 
  Didüm inmiş yir yüzinde seyr iderler ay u gün 

 

                                                   

4b.döker: dolar (metin) 
5a. siper-i: siperi (metin) 
137. 75b 
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5  Rūy-ı pür-nūrında ger çeşm olsa şūḫ u şīvekār 
  Dir idüm ʿaynuñ durur ey şūḫ dilber ay u gün 

 
6  Şevḳ-i mihrüñle senüñ olmış cevān çün pīr çarḫ 
  Ḥalḳadur gūşında ṣankim sīm ile zer ay u gün 

 
7  Ol büt-i Çīnüñ serāyında Leʾālī ṣanasın  
  Sīm ü zerdīn iki  ṣūretdür muṣavver ay u gün 

138 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Rūz u şeb şeydāñ olup ey şūḫ dilber ay u gün 
  Nūrdan dāʿirelerle devr iderler ay u gün 

 
2  Maẓhar-ı nūr oldı yüzi alnıdur manẓar anuñ 
  Gāh manẓardur çü nūra gāh maḥẓar ay u gün 

 
3  Aldı alnuñla yüzüñden ʿaks-i mirʿāt-i felek   
  Gice gündüz eyledi ey cān münevver ay u gün 

 
4  Āteş-i mihrüñle ey ḫurşīd-rū çarḫ اوزت 
  İki ʿāşıḳdur gice gündüzde yanar ay u gün 

     
5  Ey Leʾālī ʿāriye nūr aluban ol yārdan 
  Ḳıldılar devrānı nūrānī ser-ā-ser ay u gün 
 
 
 

                                                   
 138. 75b 
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139 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Nūrı alnuñla yüzüñden aldı beñzer ay u gün 
  Nūr-ı vechiyle o yüzden saña benzer ay u gün 

 
2  Gice gündüz anuñ ile yüzüñe göz dikdügüm 
  Budur olur rūz [u] şeb her çeşme manẓar ay u gün 

 
3  Biri ḳalḳan ṭutuban birisi ḫançerler çeküp  
  Ol raḳīb-i rū-siyāhı ṭurmaz arar ay u gün 
 
4  Gice gündüz her yiri saña mülāzım olduġı 
  Rūz u şeb senden olur çün münevver ay u gün 

  
5  Ey Leʾālī nūr ile evc-i felekde şāh iken 
  Oldı ḫurşīd-i cemāl-i yāre çāker ay u gün 

140 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Dil-i ṣad-pāremüñ ey cān çü yarasın göresin 
  Yine her yirini ḫancerle yarasın göresin 

 
2  Ser-i peykānuña peyveste ola her birisi 
  Ṣanma peykāndan anuñ ayru varasın göresin 

 
3  Āteş-i hecr ile yandı vü ḳarardı ḳanum āh 
  Dökicek ḳanumı ol demde ḳarasın göresin 

 

                                                   
 139. 76a 
 140. 76a 
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4  Ey raḳīb ehl-i cehennem daḫı virmez saña cāy 
  Uş yüzüñ ḳarasını anda varasın göresin 

 
5  Ḳara zülfinde Leʾālī çü ḳarār eyledi cān 

Ṣanma kim tende anuñ daḫı ḳarasın göresin  

141 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

  
1  Ey ḫaṭ-ı müşkīn ki ḫadd-i yārda taḥrīrsin    
  [Ẕikr] it ḥüsni beyānında ne ḫoş tefsīrsin 

 
2  Yāy gibi sīneye çekmez atar oḳ [t]ek dili 
  Dilberüñ yanında ey dil ṭoġruluḳda tīrsin 

 
3  Mıṣr-ı ḥüsn içinde ey Yūsuf-cemāl olduñ ʿAzīz 
  Ḫūblar cümle sipāh u sen emīr ü mīrsin 

 
4  Mihr ü meh gibi güzeller gice gündüz sīnede  
  Ey felek ḳaddüñ n’içün ḫamdur ne yüzden pīrsin 

 
5  Ey Leʾālī ger viṣāl-i yār taḳdīr olmasa 
  Olmaz ol gerçi bu yolda ṣāḥib-i tedbīrsin 

142 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Kilk-i ṣunʿ ile yazılmış nūrdan taṣvīrsin 
  Deyr-i devr içinde gün tek bī-naẓīr ü pīrsin 

 
 

                                                   

141. 76b 
142. 76b 
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2  Olmaġa diller müsaḫḫar ḫaṭṭ ile ey laʿl-i yār 
  Ol Süleymān-ı zamāna ḫātem-i tesḫīrsin 

 
3  Ol kemān-ebrū seni çün tīr ile pür eyledi 
  Dilberüñ yanında ey dil ṣan ḳubūr-ı tīrsin 

 
4  Ṣūret-i bī-cān-ı Çīne ben nice teşbīh idem 
  Seni ki ser-tā-ḳadem çün cān ile taṣvīrsin 

 
5  Dest-i ḳudretden vücūda geldüñ ey müjgān-ı yār 
  Bī-naẓīr üstād işisin cān deger şemşīrsin 
 
6  Gerçi kim āhū-naẓarsın ey büt-i Çīn ü Ḫıṭā 
  Līk cān ḳaṣdına ḥamle eylemekde şīrsin 

 
7  Ey ḫaṭ-ı reyḥān u ḫoş-bū kim ḫad-i dilberdesin 
  Ġālibā levḥ-i cemāle müşk ile taḥrīrsin 

 
8  Mihr [ü] meh-rūlar seni maʿnāda ḳılmışdur cevān 
  Ṣūretā gerçi Leʾālī yüz yaşında pīrsin 

143 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Raḳībe mihr idüp ey meh baña cevr ile ṭap begsin   
  Yüzüm döndürmezem olsa raḳīb-i seg gibi segsin 

 
2  Ḳıyāmet ḳaddüñi gördi ṭutıldı pāyı her servüñ 
  Ḳıyāmet ḳoparam her dem ḫırāmān oluban seksin 
 
 

                                                   
 143. 77a 
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3  Viṣālüñ añmazam ben de eyā sulṭān-ı meh-rūyān 
  Cemālüñ māhını gāhī baña ʿarż eyle gül teksin  

 
4  Ṭarīḳ-i vaṣlını anuñ eger bilmek dilerseñ var 
  Yolında gird olup ey dil etegine başın tegsin 

 
5  Çü gördüñ dāne-i ḫālin ṭutılduñ dām-ı zülfinde  
  Ḫalāṣuñ yoḳ belāsından ne gele başuña çeksin   

 
6  Didüñ kim ey melek-manẓar raḳībi süreyin derden 
  ʿAceb budur ki olmaduñ o segden yine münfeksin 

 
7  Dilā sen bir güzel sevdüñ gezer gün gibi her-cāyi 
  Ki her-cāyī belāñuz var çü sevdüñ dirmedüñ deksin 

 
8  Leʾālī bendeñe ey şeh vefālar gösterem didüñ 
  Anı aldamaġıl luṭf it heme ḳavlüñde gerçeksin 

144 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  ʿIyd-ı ḳurbān oldı ḳurbān ol dilā cānāna sen  
  Seni sīnemde anuñ çün ṣaḳlarum cān ile ben 

 
2  ʿÖmrüm olduḳça baña ʿıyd ola gül yüzin açup 
  Merḥabā ide benümle bir kez ol ġonçe-dehen 

 
3  ʿIyd içinde ʿıyd ider yüz vech ile ey meh-liḳā 
  Dest-būs itmege varup ṣubḥ-dem yüzüñ gören 
 

 
                                                   

144. 77a 
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4  Sīneler çāk ideler bir daḫı göricek yüzin 
  Ḳalmadı evvel naẓar çāk olmaduḳ bir pīrehen 
 
5  Gülşen içre bir naẓar görmiş meger reftārını  
  Ḳaldı pā-beste olup başın ṣalar serv-i çemen 

 
6  Cismine cennet maḳām olur bulur hem cānı cān   
  Kaʿbe-i kūyında varup cān virüp ḳurbān olan  

 
7  Ey Leʾālī ʿıydı ol kişi ider mi nūş idüp 
  Sīnesinde ola bir gül-çehre-i sīmīn-beden 

145 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  ʿIyd-ı nev-rūz irüben cennet-miåāl oldı cihān 
  Ṣan cihāna ʿıyd-ı nev-rūza uyup geldi cinān 

 
2  ʿIyd içün zeyn oluban ḥūr-ı bihişte döndiler  
  Ṣanasın geldi cinān ile bile her nev-cevān 

 
3  ʿĀşıḳa mātem gelür ʿıyd-ı müferriḥ hecr ile 
  Ger yüzin göstermese mihr ile yār-i mihrbān 

 
4  Nār-ı ʿışḳ-ı dilberüñ şöyle düşüpdür cānuma  
  Pertevi çarḫa çıḳup yir yir dutışdı āsmān 

 
5  Tīr-i āhum zaḫmıdur encüm degüldür görinen 
  ʿĀteş-i dil şuʿlesidür āsmānda kehkeşān 
 

                                                   

6a. cānı cān: cānı cānı cān (metin) 
145. 77b 
1b. ʿıyd-ı: ʿıyd u (metin) 
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6  Gül yüzin ʿarż eyledi çün bülbül-i āşüfteye 
  Yüzine ḳarşu oḳur her dem hezārān dāstān 
 
7  Ey Leʾālī ʿıyd olıcaḳ yār yüzin görmese  
  ʿĀşıḳa olur cehennem ʿıyd ile dār-ı cinān 

146 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Cismini ʿarż eyledi ḥammāmda bir sīm-ten 
  Kim ki gördi cān didi gelmez bu luṭf ile beden    
 
2  Cāmesin ġāyet ḳabā gördüm viṣāle irmedi 
  Andan evvel buldı vuṣlat cān virürken pīrehen 

 
3  Dilberüñ her kim femin gördi teʿaccüble  didi 
  İki pāre laʿlden mevcūd olupdur bu dehen 

 
4  Ben ʿabīr ü ʿanbere zülfin nice teşbīh idem 
  Müşk-i Çīn ile pür olmışdur çün anda her şiken 

 
5  Lebleri āb-ı ḥayātuñ çeşmesidür cān virür    
  Ḫıżrveş zinde ḳalur ölmez anı hergiz emen 

 
6  Zülfine nisbet olınsa müşk-i Çīn ʿayn-ı Ḫıṭā 
  Vechi yoḳ ḫaddüñ ḳatında ẕikr ola berg-i semen 

 
7  Ey Leʾālī ḳıldı ḥammāmı münevver gün yüzi  
  Ṣandı gün ḥammāmdan ṭoġdı anı ol gün gören 
 
 

                                                   

6a. yüzin: gözin (metin] 
146. 77b 
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147 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

    
1  Bir perīveş dilberüñ mihri odında yanayın 
  Cān u dilden çün cemāli şemʿine pervāneyin 

 
2  Vaṣlına ʿahd eylemişdi and ile ol nāzenīn 
  Ḳavline ṣādıḳ mıdur nāzüklügiyle dāneyin 

 
3  ʿĀlem-i cānda bilişdük cisme geldük bilmedük 
  N’eylerüm cismi anuñla saña çün bīgāneyin  
 
4  Ol perīveş gördi nā-geh zülfine el ṣunduġum  
  Didi kim mecnūn mısın didüm şehā dīvāneyin 

 
5  Merdümān merdān geçerler vaṣlına cān virmege 
  Cümlesinden cān ile bu yolda ben merdāneyin 

 
6  Didüm ey cān-ı cihān cānlar neden aḳar saña 
  Didi ol dilber Leʾālī cānlara cānāneyin 

148 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Gül-i ter gün yüzine öykünür ise ḳurusun 
  Saña bu ḥüsn ile gül nisbet iden dil çürüsün 

 
2  Serv ḳaddüñ göricek reşk ile cān virmedise 
  Görelüm bergi virem ḳaddüñ öñince yürüsün 

 
                                                   

147. 78a 
 3b. bī-gāneyin : peykāneyin (metin) 
148. 78a 
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3  Naẓarum pāk durur yüzüñe yoḳdur żararı 
  Seni gözden ṣaḳınan ġayrı naẓardan ḳorusun 

 
4  Seni bu dünyede bir kerre gören meyl ide mi 
  Aña ʿarż eyleseler cennet ü ḥūruñ sürüsün 

 
5  Ey Leʾālī o mehe ḥüsn ile gün beñzeyemez    
  Perde-i şāmī ile her gice yüzin bürüsün 

149 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Kirpüklerini tīr ḳılup ḳaşların kemān 
  Peyveste ḳıldı tīr ile ol sīm-ber kemān 

 
2  Tīr-i müjeñle ʿizzete irdi kemān ḳaşuñ   

Zīrā cihānda tīr iledür muʿteber kemān 

 
3  Oldı kemān ḳaşuñ içün tīri ḳāmetüñ  
  Tīr-i ḳadüñi ṭoġrı görüp baş eger kemān 

 
4  Ḳaddüm kemān u eşkümi zih āhı tīr idüp 
  Kendi vücūdum itdi baña tīr eger kemān 

 
5  Ḳaddüm kemānı elsüz atar āh tīrini 
  Elsüz cihānda görmedi göz tīr atar kemān 

 
6  Oldı kemān ḳaşuña tīr-i müjen gözüñ 
  Cān ṣayd idi[n]ce tīr ile ṭurmaz çeker kemān 

 

                                                   

5b. bürüsün: görüsün (metin) 
149. 78b 
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7  Tīr ü kemān çevirmege bir pehlevān gibi  
  Müjgānı tīr ḳıldı o şeh ḳaşlar kemān  

 
8  Ṭoldı Leʾālī tīr [ü] kemān ile bu ġazel  
  Müjgānı tīr olalı ol ḳaşlar kemān  

150 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

  
1  Beni ʿışḳuñda zār itdüñ seni Allāha ṣaldum ben 
  Ḳulumdur diyüʿār itdüñ seni Allāha ṣaldum ben 

 
2  Benüm āteş durur āhum çıḳar çarḫı yaḳar māhum 
  Baña raḥm itmedüñ şāhum seni Allāha ṣaldum ben 

 
3  Yüzüñdür dilberā çün gül hemīşe gül gibi sen gül 
  İçürmedüñ lebüñden mül seni Allāha ṣaldum ben 

 
4  Begüm benden çevirdüñ rū baña hīç olmaduñ dil-cū 
  İki çeşmüm olupdur cū seni Allāha ṣaldum ben 

 
5  Leʾālī ḫasteye merhem viṣāle irmedür bir dem   
  Virürsin em yirine sem seni Allāha ṣaldum ben 

 
151 

mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
  

1  Raḳībe luṭf ile baḳduñ seni Allāha ṣaldum ben 
  Beni kül ḳılmaġa yaḳduñ seni Allāha ṣaldum ben 

 
 
                                                   
 150. 78b 
151. 79a 
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2  Yig iken ṭātlu cānumdan gidersin cānā yanumdan 
  Cihān ṭoldı fiġānumdan seni Allāha ṣaldum ben 

 
3  Boyuñ serv-i ḫırāmāndur lebüñ her mürdeye cāndur 
  Ki hecrüñden ciger ḳandur seni Allāha ṣaldum ben  
 
4  Çün olduñ ḥüsn ile sulṭān hep olduḳ emrüñe fermān 
  Velī her dem dökersin ḳan seni Allāha ṣaldum ben 

 
5  Leʾālī zülfüñe meftūn olup ölmiş durur Mecnūn 
  Ki ḥālin ṣormaduñ bir gün seni Allāha ṣaldum ben 

152 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Virür her ḫaste-i ʿışḳa ṣafālarla şifā ḳānūn 
  Alup çengine şevḳ ile çala bir dil-rübā ḳānūn 

 
2  Yanalar sūz u sāzından eriyüp cümle ehl-i şevḳ 
  Ser-āġāz eyleyüp cāndan çala ol meh-liḳā ḳānūn 

 
3  Dizi üstine almışdur nevāzişler ider her dem 
  Bu yüzden mihr ile oldı o māha mübtelā ḳānūn 

 
4  Ṭutarlar cān ḳulaġını ṣadāsına dil-i ʿuşşāḳ 
  Açılup gül gibi dilber ṣafālarla çalar ḳānūn 

 
5  Leʾālī zeyn ola meclis mey-i maḥbūb ile her dem 

Hezārān vech ile virür dil ü cāna ṣafā ḳānūn 

                                                   

152. 79a 
4a. ṣadāsına: ṣadāsını (metin) 
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153 
müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün müstefʿilün 

 
1  Ol ruḫı gül ġonçe-dehān varsun yürüsün bir zamān  
  Ol ḳāmet-i serv-i revān varsun yürüsün bir zamān  
 
2  ʿIşḳ ehlinüñ sulṭānıdur cümle güzeller ḫānıdur 
  Her cānuñ ol çün cānıdur varsun yürüsün bir zamān 

 
3  Bilmez vefā ol nev-cevān cevr oldı işi her zamān    
  Cān almaġa virme amān varsun yürüsün bir zamān  

 
4  Ḥüsn ile daḫı tāzedür meyli dem-ā-dem nāzadur 
  İllerde hep āvāzedür varsun yürüsün bir zamān  

 
5  ʿIşḳ ehlinüñ sulṭānıdur gül yüzlülerüñ ḫānıdur 
  Her ḫaste-dil dermānıdur varsun yürüsün bir zamān  

 
6  Ol gülşen-i ḥüsnüñ güli ʿāşıḳlar oldı bülbüli 
  Ṣayd-ı dil idüp sünbüli varsun yürüsün bir zamān 

 
7  Müjgānı tīr ḳaşı kemān her tīrine cāndur nişān  
  Ol āftāb-ı mehveşān varsun yürüsün bir zamān 

 
8  Āşüftedür sünbülleri çekdi çü bende dilleri  
  Cān ṣayd idüp kākülleri varsun yürüsün bir zamān 

 
9  Ol daḫı ʿāşıḳ olmadı ʿışḳ ehli ḥālin bilmedi 
  Hem baḥr-i ʿışḳa ṭalmadı varsun yürüsün bir zamān  

                                                   

153. 79a 
2b. yürüsün: ṣalınsun (metin) 
7a. Müjgānı tīr: Müjgānı çü tīr ü (metin) 
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10 ʿĀlemde çün kim miåli yoḳ ṭañ mı sevenler olsa çoḳ  
  Andan bize çün nesne yoḳ varsun yürüsün bir zamān 

 
11 Ḥüsn ile çün oldı perī yüzinde zülfidür peri 
  Oldı güzeller serveri varsun yürüsün bir zamān 
 
12 Ḥüsni çü düşdi dillere yayıldı adı illere  
  Sulṭān olup güzellere varsun yürüsün bir zamān 
 

13 Vaṣlına yoḳdur çün meded olmış raḳībi yolda sed 
  Ol yüzi gülşen serv-ḳad varsun yürüsün bir zamān 

 
14 Ben zār u giryān olmışam ʿışḳı odına yanmışam 
  Vaṣlına yol bulmamışam varsun yürüsün bir zamān 

 
15 Ölmez Leʾālī bir kişi tā kim ola anuñ eşi 
  Ḥüsn ile yoḳdur beñdeşi varsun yürüsün bir zamān 

154 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Ḫadüñden reng alupdur gül ḫaṭuñdan müşk-i çīn çün bū 
  Ol oldı gülsitān şāhı cihānda buldı ʿizzet bu   

 
2  Ḥarāretden ṭutışmışdur yürür pür-nūr olup her gün 
  Senüñ mihrüñ odı mihre düşüpdür çünki ey meh-rū 

 
3  Leṭāfetde meger özin yüzüñ ayına beñzetmiş 
  O yüzden şermsār olup yüzin yerden götürmez ṣu 
 

 

                                                   
 154. 79b 
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4  Hezārān merdümüñ ḳanın döker her gūşede çeşmüñ  
  Özin bīmāra (…)mişdür görüñ ol merdüm-i cādū 

 
5  Hezārān şemʿ-i encümden münīr bezminde çün māhuñ 
  Żiyāda gün yüzüñe görine muḥtāc olupdur o 

 
6  Cemālüñ gülsitānında ʿiẕāruñ ābın  açmışdur  
  Anuñçün sebzedür ḫaṭṭ-ı reyḥānuñ ey gül-rū 

 
7  Leʾālī baḥr-i çeşmüñden revān ḳıl her ṭaraf cūyı 
  Sen ol serv-i ḫırāmānı idersin çünki cüst ü cū 

155 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Nigārā luṭf ile irmez dür-i dendānuña lüʾlūʾ 
  Durur bu āb-ı ḫayvāndan yiridür anuñ acı ṣu 

 
2  Ḫaṭādur zülf-i pür-çīnüñ Ḫıṭā miskine beñzetmek  
  Düşer ol āhu nāfından gül-i terden biter çün bū 

 
3  Ḫadüñde ḫāl-i müşkīnüñ lebüñ girdine düşmişdür 
  Ki Rūma geldi ʿayş eyler mey ile ṣan şeh-i Hindū 

 
4  Ne ḫoş ṭāliʿli Hindīdür beñüñ evc-i melāḥatde  
  Yüzüñ bedri aña mesken olupdur ey hilāl-ebrū 
 

 

                                                   

6b. Bu mısrada vezin bozuktur. 
155. 80a 
1a. dür-i: durur (metin) 
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5  Dil ü cān cūy-ı çeşmümden ġamuñ ile ḳan aġladı 
  Ki bir dem itmedük cānā dil-i mecrūḥı cüst ü cū 

 
6  Ne yüzden yüzüñi teşbīh ider bedr aya bir bed-rāy 
  Ne çeşm ü ne dehānı var ne zülf ü ne kemān-ebrū 
  
7  Leʾālī baḥr-i çeşmüñden revān ḳıl her ṭaraf cūyı 
  Sen ol serv-i ḫırāmānı idersin çünki cüst ü cū 

 
8  Olupdur pey-rev-i Şeyḫī ṭarīḳ-i şiʿr-i Türkīde   
  Ki hergiz luṭf ile irmez Leʾālī naẓmına lüʾlūʾ 

156 
mefāʿīlün mefāʿīlün fāʿūlün 

 
1  Ne siḥr itdi ʿaceb o çeşm-i cādū  
  Ki ejder görinür zülfüñde her mū 

 
2  Ne ḫoş düşmiş gözüñ altında ḫālüñ 
  Düşürdi gülşene ṣan müşkin āhū 

 
3  Didüm ḫaṭṭuñ mı ḫoş-būdur ya ḫālüñ 
  Ṭutup zülfeynini didi ki bu bu 

 
4  Ḫaṭādur nisbet-i zülfüñ Ḫıṭāya 
  Hezārān çīn durur çün anda her mū 

   
5  Revān cān virdügümce ʿarż ider tīġ 
  Ölürken ṭamzurursın aġzuma ṣu 

 

                                                   
5a. aġladı: aḳdı (metin) 
156. 80b 
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6  Firāḳ-ı yār ile cān virdi diyü 
  Revān geldi vü gözüm yumdı uyḫu 

 
7  Anuñla ḥüsn-i Yūsuf vezn olınsa 
  Leʾālī mihr ü māh olur terāzū 

 
157 

mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 
 

1  Baş egmezdi gözüñe gerçi ebrū 
  Ḫoş egdi siḥr ile anı bu cāẕū 

 
2  Gelür cevrüñle her kirpikden eşküm 
  Aḳar ṣan lūlelerden çeşmede ṣu 

 
3  Yüzüñ gösterme ḳo ölsün raḳībi 
  Ki īmānsuz gide ol kāfiri ḳo 

 
4  Raḳībüñ elin aldum yār çün yār 
  Didi var ite degdüñ elüñi yu 

 
5  Raḳībā dilber iti ululardur 
  Yüri var anlar ile sen de ulu 

   
6  Yüzine beñzedigi şükür içün     
  Leʾālī yüz virüp yürür yire ṣu 

 

 

                                                   
 157. 80b 
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158 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 
 

1  Bu şiʿr-i ter ki tāze didüm yārüm üstine  
  Ser-defter eyledüm ḳamu eşʿārum üstine 

 
2  Gül tāzelükde benzedigiçün ʿiẕāruña 
  Ḳodum hezār ʿizz ile destārum üstine 
 
3  Aldum çü būs-ı laʿlini ben naḳd-i dil virüp 
  Geldi raḳīb cān ḳodı bāzārum üstine 

 
4  Şīrīn ü ter didüm çü lebi vaṣfın ol mehüñ 
  Zühre terāne baġladı güftārum üstine 

 
5  Virdi şifā-yı şevḳ-i lebi ṣıḥḥat-ı ṣaḥīḥ 
  İrdi ḫayāli çün dil-i bīmārum üstine 

    
6  İrmez miyānı sırrına fikrüm egerçi kim  
  Kimse ḫayāl ḳomadı efkārum üstine 

 
7  Didi Leʾālī ayaġuma dür niåār ḳıl 
  Didüm şehā bu çeşm-i güher-bārum üstine 

159 
mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 

   
1  Şeker irmek dilerse laʿl-i yāre  
  İderler kellesini pāre pāre  

 

                                                   
 158. 81a 
3a. būs-ı: būsın (metin) 
 159. 81a 
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2  Ḫayāl [ü] vehmidür her kimse kim dir 
  Lebin öpdüm bilin çekdüm kenāre 

  
3  Hezārān cānum olsa vireyidüm 
  Viṣāle cān ile ger olsa çāre 

 
4  Ṭoġar her dem gözümden encüm-i eşk  
  Ki mihrüñle benüm ṣāḥib-sitāre 

 
5  Olur meh gün yüzüñden nūr ile pür 
  Dimek noḳṣāndur aña māh-pāre 

 
6  Ṭulūʿ it gün gibi çün vaṣf-ı ḥüsnüñ    
  Şehā şāyiʿ olupdur her diyāre 

 
7  ʿAceb düşdi Leʾālī baḥr-i ʿışḳa  
  Meger kim mevc ata anı kenāre 

160 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Resm-i miḥrābı eger beñzede ol ḳaşlara 
  Ehl-i ḳıble ḳamu baş indire naḳḳāşlara 

 
2  Ḳad-i dil-cūña irişdi ḳademüñ beklemedi 
  Yire dögse başın[ı] āb-ı revān ṭaşlara 

 
3  Zülfini būy idüben būyına ey dil naẓar it  
  Bu durur ʿişret ile irmek özin yaşlara 

 

                                                   

160. 81b 
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4  Zāhid-i ebleh ider ḫalvet ile ʿuzlet-i ʿayş 
  Mey nice ḫalvet ider tā ire ʿayyāşlara  

 
5  Ḳaşına ḳarşu Leʾālī naẓar itdürmez o māh 
  Naḳşını yazdırayın ḳarşuma naḳḳāşlara  

161 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Ḳalem-i ṣunʿ çü ṣūret vire ol ḳaşlara  
  Ṣanma kim ʿayn[ı] anuñ resm ola naḳḳāşlara  

 
2  Cām-ı pür-mey lebüñe irdügine reşk idüben  
  Ṣāġarın ḫālī bulup lāle döker ṭaşlara 

 
3  Darb-ı şemşīr-i müjenle ḳodılar pāyuña ser 
  Pehlevānlar ki girüpdür nice savaşlara 

  
4  Saña ḫalvetde dilā refʿ-i ḥicāb olmadı çün 
  Perdeyi keşf idüben uy uy ʿayyāşlara 

   
5  Her maḳāmı ki sen o başlaruñ irmedi başa  
  Yüri baş ḳoş Leʾālī ser-i evbaşlara 

162 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  İşitse ger yüzüñ vaṣfın yüze gülmeye gül ḳala 
  Ya ġonçe aġzuñ añılsa gelür mi ẕerrece ḳāle 

                                                   

4a. Zāhid-i: Zāhidi (metin) 
161. 81b 
3b. nice : anca (metin) 
162. 81b 
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2  Ḥayāt ābıyla çün olmış mükerrem Hindīdür didi 
  Suʾāl olıncaġuz cāndan leb-i dilberdeki ḫāle 

    
3  Meh on dördinde ṭolmışken neye eksilmeye andan 
  Meger ʿarż-ı cemāl itdi nigār-ı [çār]-deh-sāle 
 
4  Nigārā seyr-i ġamzeñle benüm yüz pāredür göñlüm 
  Gözümden ḳanlu yaş ile düşer pergāle pergāle 

 
5  Dehān-ı tengile ġonçe şehā bir ẕerre beñzerdi 
  Pür olsa ger dehānında dür-i dendān gibi jāle 

   
6  Dil-i pür-āteş-i ʿışḳuñ lebüñde ḫālüñi görmiş 
  Ḥarāret bendedür anda ne yüzden ola tebḫāle 

 
7  O māhuñ gūşına irmez Leʾālī āh-ı sīnemde 
  Pey-ā-pey irişür çarḫa dem-be-dem nāle 

163 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Çemende ʿayş içün almış ele laʿlīn ḳadeḥ lāle 
  Güle dir ẕevḳ ile ḫarc it zerüñ dil baġlama māle 

 
2  Nigāruñ devr-i ḫaddinde suʾāl olıncaġuz ḫaṭdan 
  Didi beñzer ki görmedüñ mehüñ girdinde sen hāle 

 
3  Lebüñ şehdine cehd idüp dutıldı bend-i zülfüñden 
  Belā dāmında bend olmış dil ü cān meyl idüp māle  

 
                                                   

2a. ābıyla: ābla (metin) 
7b. Bu mısrada kelime eksiktir. 
 163. 82a 
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4  Gehī efkār-ı zülf ü ḫaṭṭ gehī meyl-i ḫad ile ḳad 
  Dilā cemʿiyyet idemez düşen bu deñlü eşġāle 

 
5  Leʾālī ol şeh-i ḥüsnüñ çü vardur meyli dervīşe  
  O yüzden gūşe-gīr olup ḳabāyı virmişem şāle 

164 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

   
1  Ṭonanmış al libāsıyla yine zeyn oluban lāle 
  Ṣanasın nev-ʿarūs olmış giyer pīrāhen-i vāle 

 
2  Miyān-ı mūy[ı] dildāruñ dilā ḳılca kenār olmaz   
  Ḫayāle gelmez ol evvel meger dilde gele ḳāle   

 
3  Ele Cem gibi cām alsañ müdām elden ḳoma sāḳī 
  Ki devri çarḫ-ı gerdānuñ döner çün ḥālden ḥāle  

 
4  Çalagör sāzı sūz ile ki meclis germ ola muṭrib 
  Ki mey dü-sāle vü sāḳī olupdur çār-deh-sāle 

 
5  Libās-ı surḫ ile yāre Leʾālī ṣanma kim beñzer 
  Ne zülfi var ne ḫāl ü ḫaṭ ne yüzle beñzeye lāle 

165 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  İtme mirʾātı muḳābil meh-i ruḫsāruñ ile 
  Yüz bulup ḳarşılasa vaḳt ola dīdāruñ ile 

 
 
                                                   
 164. 82a 
 165. 82b 
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2  Pertev-i mihr-i cemālüñ dili yaḳup kül ide 
  Gölgelenmese eger sāye-i dīvāruñ ile 

 
3  Ṭoġrı getürdügiçün tīrini cān virdüm o dem 
  Her biri kim bir olup geleler oḳlaruñ ile 

 
4  İşidür sözüñi gūş u göremez aġzuñı göz 
  Ẓāhir olmadı femüñ ẕerrece güftāruñ ile 

 
5  Ṭīġ-i hecr ile dilā yāre nice bir [d]iyesin 
  Bārī yārī ḳıluban vaṣl ola sen yāruñla 

 
6  Gülşen-i ḥüsn-i nigāruñ olamaz çün bedeli 
  Ey bahār iken açılma gül ü gülzāruñ ile  

 
7  Ṣalınup gelir iseñ ḥāl-i Leʾālī ne ola  
  Kendiden gitdi görüp şīve-i reftāruñ ile  

166 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

   
1  Mihr ü māh oldı yüzüñ alnuñ ü ruḫsāruñ ile  
  Ġarḳ-ı nūr oldı gözüm pertev-i dīdāruñ ile 

 
2  Ṭapuya gelmiş idi gördi ḳapuñda beni gün 
  Ḳomadı rāḥat olam sāye-i dīvāruñ ile 

 
3  Gördi bu vech ile çün ṣalınışuñ serv-i çemen 
  Dikilüp ḳaldı şehā şīve-i reftāruñ ile     

 
 
                                                   
 166. 82b 



183 

 

4  Tīr-i ġamzeyle gözüñ öldüre ger ġam yimezem  
  Cān bulur yine göñül laʿl-i şeker-bāruñ ile 

 
5  Rūşen olmazdı göñül gün yüzüñüñ fikri ile  
  Ḳalmasa zülf-i siyeh giceler efkāruñ ile 
 
6  Yār kūyına bedel ḳılmazam ey ḫuld-ı berīn   
  Ḥūrlar pür ola ger ravża-i gülzāruñ ile 

 
7  Biñ yılıñ olsa Leʾālī bedel olmaya aña  
  Bir dem ārām idesin sevgili dildāruñ ile 

167 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Naḳşını yazar iken cān virüp ol ḳaşlara 
  Naḳş-ı bī-cān gibi cān ḳalmadı naḳḳāşlara 

 
2  Āteş-i āhum eåer itmez anuñ göñline āh 
  Nerm ider gerçi ki nār irişe çün ṭaşlara 

 
3  Ṭīr-i ġamzeñ gelicek sehm ile cān virdi revān 
  Gerçi dil girmiş idi ʿışḳ ile savaşlara 

 
4  Virdi bir ṣūret-i zībā saña üstād-ı ezel 
  Mümkin olmadı kim ol resm ola naḳḳāşlara 

 
5  Ḥüsn-i ḫaṭṭ ile Leʾālī yazuban vird oḳısın 
  Naẓmuñı şol yüzi gül lebleri dür-pāşlara 

 
                                                   

5b. Ḳalmasa: Ḳalmasa ey (metin) 
167. 83a 



184 

 

168 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Ben ki bend eylemişem zülfin anuñ gerdenüme 
  Yaʿnī peyvend iderüm rişte-i cānı tenüme  

 
 
2  Her ne dem ḥasret ile ol şehi görmege varam 
  Yapışur ḥaḳḳ-ı naẓar diyü segi dāmenüme 

 
3  Dāne-i ḫāl[i] ḫayāli ṭoludur göñlüm evi 
  Mezrāʿ-ı dilde budur ḫāṣıl olan ḫırmenüme 

 
4  Her gice silsile-i zülfini fikr eyledügüm 
  Bu ki pür-bend ile bend idem anı gerdenüme 

   
5  Dilber aldı dilümi cān da revān oldı bile 
  Ḳosun anları Leʾālī yeter ol cān tenüme 

169 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

   
1  Fikr-i zülfüñle naẓar her kim iderse tenüme  
  O da bir tār ṣanur żaʿf ile pīrāhenüme  

 
2  Çeşm-i pür-ḫūn görüben hecriyile zārluġum 
  Dürr ü mercān pür ider vaṣl içün dāmenüme 

 
3  Gün gibi rūşen ider mihri dil-i sūḫtemi 
  Gül yüzi gülşen ider gelse o meh meskenüme  

                                                   

168. 83a 
169. 83b 
3a. dil-i: dili (metin)  
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4  Cismüme gelse revān olubanı tīri anuñ  
  Ten revān ola hele cān vire pīrāhenüme  

 
5  Gördi ḫālüñi Leʾālī ḫadüñ üstinde didi 
  Hindī-yi zerdi görüñ girdi benüm gülşenüme  

170 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

   
1  Gerçi kim yutdı ḳadeḥ ḫūn-ı ciger döne döne 
  Laʿlüñe cān virüben aġzuñ öper döne döne 

 
2  Ṭolaşur dāʾireñi sende miyān var diyüben 
  Gerçi bu ortada böndüşdi kemer döne döne 

 
3  Ḥācibüñ gibi yüzüñ şemsine ṭāḳ olmaġıçün 
  Özini ḳıldı kemer ḳurs-ı ḳamer döne döne 

 
4  Ṭoymadı yüzüñe ey tāze cevān pīr felek 
  Cümle cismin gözedüp ḳıldı naẓar döne döne  

 
5  Yine yüz döndürüben yāri baʿīd itdi felek 
  Kim bilür daḫı bize neyleyiser döne döne 

 
6  Cāna cān virdügine gerçi ḳadīd oldı nebāt 
  Reşk-i laʿlüñden irür şehd ü şeker döne döne 

 
7  Ṭoldurup gözlerini ḳūze-i dūlab gibi 
  Ser-i kūyuña Leʾālī ṣu ṣaçar döne döne 

                                                   

5b. Hindī-yi: Hindīyi 
170. 83b 
6a.Cāna: Cānuma (metin) 
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171 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

   
1  Yine yüz döndürüp ṣalduñ bizi derd ile hicrāna   
  Kerem ḳıl irgür ey devrān bu mürde cismi ol cāna 
 
2  Hemīşe bī-nevā göñlüm viṣālin ister ol şāhuñ 
  Velīkin emr-i müşkildür gedā vaṣl ola sulṭāna 

 
3  Şehā mihrüñle çarḫ urup güneş devrāna girmişdür  
  Budur ḳorḳum ki mihrüñle ser-ā-ser cirm-i gün yana 

 
4  Gülistān-ı cemāl içre gören ehl-i naẓar anuñ 
  Yüzin gülzāra beñzetmiş boyın serv-i ḫırāmāna  

 
5  Naẓar ḳılduḳça ḫışm ile muḥibbe ol kemān-ebrū 
  Ṭaş olsa ʿāşıḳuñ ḳalbi ṭayanmaz tīr-i müjgāna 

 
6  Didüm kim nārı ʿışḳ ile niye yanduñ delü göñlüm   
  Didi göz yaşı olmasa yanardum ser-be-ser yana 

 
7  Cemāl-i yāre ḳarşu gün Leʾālī ṭuramaz bir dem  
  Münevver oluban gerçi çıḳar baḥå ile meydāna 

172 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Delü göñlüm büt idindi ṭapar bir nā-Müselmāna 
  Çelīpā ʿarż idüp zülfi dolaşup ehl-i īmāna 

 
                                                   

171. 84a 
6a. yanduñ: yazduñ (metin) 
172. 84a 
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2  Tenāsüḫ bāṭıl olmasa saña derdüm şehā Yūsuf 
  Ki şehr-i ḥüsne şāh olup yine ʿavd itdi Kenʿāna 

 
3  Dil ü cāndan dutışmışdur naẓarda nār-ı ʿışḳ ile  
  Hemīn ṣanma ki bāl ü per yaḳar mihrüñle pervāne 
 
4  Benüm ḥayrānluġum görse senüñ ʿışḳuñla ʿāḳiller 
  Gidüp ʿaḳlı vü Mecnūnveş ola dillerde efsāne 

 
5  Leb-i cān-baḫşuña irüp revān taḥṣīl-i cān itdi  

Ḳadeḥden çarḫa girmişdür döner meclisde peymāne 

 
6  Ḫırāmān mest-i nāz olmış gelür mestāne mestāne 
  Revān cān virdüm ol demde ben [ol] serv-i ḫırāmāna   

   
7  Leʾālī bende düşdi dil ḫadinde ḫāl ü zülf ile  
  ʿAcebdür mülk-i Rūm içre ṭutılmaḳ kāfiristāna 

173 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Nice baş ḳoşdı gör zülfi uyup ol nā-Müselmāna 
  Ser-ā-ser ġarḳ-ı küfr olmış baş egmez ehl-i īmāna  

 
 
2  Saña ger yār ola dilber bugün cān vir aña ey dil 
  Bedel ḳılma ṣaḳın yāri yarınḳı ḥūr u ġılmāna  

 
3  Murāduñ cān ise tenden revān cān virüben cānā 
  Ki tīġüñ ḫūna degmesün yigit girmesün ḳana 
 

                                                   

173. 84b 
 3b. Bu mısrada vezin bozuktur 
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4  Nice ol nā-Müselmāna kişi müʾmin disün yā Rab 
  Ki zülfüñ ipin uzatmış dolaşır her Müselmāna 

 
5  Pür oldı ser-be-ser sīnem ṣanasın ṭīre terkeşdür 
  Nişān idindi çün çeşmüñ nigārā tīr-i müjgāna 
 
6  Senüñ ḥüsn-i cemāl ile cihānda çün naẓīrüñ yoḳ  
  Ki ḥāżır olsa iderdüñ muḳābil Şāh-ı Kenʿāna 

 
7  Nigāruñ nār-ı mihriyle yanagör ey Leʾālī sen 
  Ki şol vech ile pervāne yanar şemʿ-i şebistāna 

174 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Aç yüzüñ gülşenini ʿayş idelüm güller ile  
  Būs idüp leblerüñi mest olalum müller ile 

 
2  Gül[veş] oldı ruḫ-ı sāḳī mey-i gül-gūn çeküben  
  Meclise virdi ṣafā zīnet-i gül güller ile  

 
3  Sāḳiyā ʿaksi ruḫ u leblerüñüñ cāma düşüp 
  Ṣanasın gül ḳodılar ṣuya ḳaranfüller ile 

 
4  Sürme ben bendeñi dergehden eyā şāh-ı cemāl 
  Pādşāhuñ şerefi artuḳ olur ḳullar ile 

 
5  Ey Leʾālī ter olup verd-i ruḫı ṣolmaduġı 
  Üstine sāye ṣalar kāküli sünbüller ile  

 

                                                   

174. 84b 
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175 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Gülşen-i ḥüsni müzeyyen olalı güller ile 
  Güllere sāye ṣalar kāküli sünbüller ile 

 
 
2  Ruḫ-ı āl üstine çün çıḳdı şehā ḫıżr-ı ḫaṭuñ 
  Dilleri ḳıldı feraḥ sebze-i ter güller ile 

 
3  Gülşen-i ḥüsni temāşāsına ḳomazsa beni  
  Āsmāndan geçerüm nāle-i bülbüller ile  

   
4  Kimse dillerle bunuñ ḫaṭṭını vaṣf eyleyemez 
  Yāre vaṣl olubanı ṣarılıcaḳ ḳollar ile  

 
5  Aḳ gül üstinde benefşe görüben ḫaṭṭın anuñ 
  Reşk idüp ḳaldı Leʾālī bu ḳara çullar ile 

176 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Her ki o ḫaṭṭ-ı lebüñ ḥıfẓ idüp ezber oḳıya 
  Ḳanı maʿnī diyene ḳand-ı mükerrer oḳıya  

 
2  Żımn-ı ḫaṭṭuñda żamīr-i dehenüñ ẓāhir ider  
  Her ki tefsīr ile sūre-i Kevåer oḳıya 

 
3  Sīnemi çāk ideyin uçurayın cān ḳuşını 
  Çünki şeh-bāz-ṣıfat gelmez o dilber oḳıya 

                                                   

175. 85a 
2b.ḳıldı feraĥ: feraĥ ḳıldı (metin) 
176. 85a 
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4  Ol ḫaṭ-ı sebz-i teri ṣafḥa-i āl üzre görüp  
  Yine dil ṭıflı diler tāze ṣebaḳlar oḳıya 

 
5  Dil ü cān tenden öñürdi irüşürler ḳapuya 
  Ṭapıya çün beni ol lebleri şekker oḳıya  
 
6  Ḫaṭṭ-ı laʿline anuñ vaḳt ki mefhūm dirüm 
  Dir ki mevhūmdur o di ḫaṭın ezber oḳıya  

 
7  Vaṣf-ı laʿl ü dişüñe virdi Leʾālī çü niẓām  
  Yaraşur her kim aña nāẓım-ı gevher oḳıya 

 
177 

feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 
 

1  Geldi evbāş-ı ḫaṭuñ zülf-i semen-sālar ile    
  Ṣaldılar fitne cihāna ḳurı sevdālar ile 

 
2  Ḫaṭuñ üstinde ḫadüñ bitdi benefşe ṣanuram 
  Bāġ-ı ḥüsnüñde bezendi gül-i zībālar ile 

 
3  Dāne-i ḫālini beñ zülfini dām eyleyeli  
  Oldı murġ-ı dili zār āyvālar ile 

 
4  Nice dilbercik olur zülfini āşufte ḳılup 
  Eyledi her ḳılını pür dil-i şeydālar ile 

 
5  ʿArż ider gülşen içinde zerini ḫˇāce-i gül  
  Saña vaṣl olmaġıçün kīse-i vālālar ile 
 

                                                   
 177. 85a 
1a. evbāş.ı: baş (metin) 
3b. Bu mısrada vezin bozuktur. 
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6  Gösterüp verd-i ʿiẕā[r]ını Leʾālī yine yār 
  Hem-nefes itdi bizi murġ-ı ḫoş-āvālar ile 

178 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Sīnemi ṭoldurdı ol şeh ġamze-i dil-dūz ile  
  Ḳorḳaram yana ḫadengi sīnem içre sūz ile 

 
2  Ḫoş melāḥat virdi ḫaddüñ ol leb-i şīrīnüñe 
  Gerçi kimse görmedi ḥelvāyı hergiz duz ile 

 
3  Yār işiginde meger it gibi dürtem öldürem 
  Çün raḳīb-i ḫar sürilmez bir ikice söz ile 

 
4  Ey raḳīb-i ḫar bizi dilden ḳomaduñ yār ile 
  Nice bir ürüp ulursın at mı ṣatduñ uz ile 

 
5  Ḫāk-i pāyini Leʾālī gözüme ḳuḥl itmege 
  Şimdi getürdi ṣabā daḫı ayaġı toz ile 

179 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

   
1  Ḫaṭṭ-ı müşkīnüñ gören laʿl-i dür-efşān üstine 
  Mihr-i ḳudretdür didi gencīne-i cān üstine 

 
2  Eşkümi gördükçe ol gül yüzlü derler şerm idüp 
  Gülde olur ḳatreler yaġsa çü bārān üstine  

 

 
                                                   

178. 85b 
179. 85b 
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3  Cānda mihrüñ var iken ġayrı mehi nʾitsün göñül  
  Çünki ḳonur mı kişi mihmānı mihmān üstine 
 
4  Zülf-i müşkīni ḫaṭum geldi diyü ḳaṭʿ eyleme  
  Ḫoş yaraşur çünki ol sünbül bu reyḥān üstine 

 
5  Evvel öldürdi dili āḫir çü tenhā ḳaldı cān 
  Cāna daḫı ḳasd ider ḳan eyleye ḳan üstine 

 
6  Görse laʿlin cān virürdi bu dil-i mecrūḥum āh 
  Derdlü olan ṭañ mı virse cān çü dermān üstine 

 
7  Ey Leʾālī ḫaṭṭı laʿlinden anuñ tenḫīr çün 
  Yazılupdur müşk ile mühr-i Süleymān üstine 

180 
mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 

 
1  O meh baña nigāh eyler kemerde 
  Ḳulumsın diyü şāh eyler kemerde   

 
2  Ne deñlü gizler ise ʿışḳı ʿāşıḳ 
  Belürdür çünki āh eyler kemerde 

 
3  Ḫadenginden gehī āh itdügüm bu 
  Ki dilden cāna rāh eyler kemerde 

 
4  O şeh meh mi ola yā mihr-i tābān  
  Bu göñlüm iştibāh eyler kemerde 

 

                                                   

180. 86a 
3a. Ḫadenginden: Ḫaẕenginden (metin) 
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5  Efendüm diyicek sögme ḳuluña 
  Beşerdür ḳul günāh eyler kemerde 
 
6  Leʾālī derd-i dilden āh idicek 
  İrür gögi siyāh eyler kemerde 

181 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Ger gele ben ḳulına ol şeh-i ḫūbān bu gice  
  Oluram bende iken hem-dem-i sulṭān bu gice 

 
2  Ne ḳadar maḥrem isek külbe-i vīrānumuza  
  Yine cānān geliser sen çıḳa ey cān bu gice 

 
3  Şeb-i ḳadre irişür ḥāṣıl ola cümle murād    
  Ger ola ol şeh-i ḫūbān bize mihmān bu gice 

 
4  Ṭāliʿüm saʿd oluban başuma günler ṭoġısar 
  Çün ṭulūʿ ide bize ol meh-i tābān bu gice 

 
5  Didi kim şemʿ getür şām ile mihmān olayın 
  İdeyin cān u dili şemʿ-i şebistān bu gice 

 
6  Ger ṭulūʿ ide bize mihr ile ol bedr-i münīr  
  Olısar gerdiş-i gerdūn bize fermān bu gice 

 
7  Bu Leʾālī ḳuluñuñ fikr[i] budur ger gelesin 
  Ḳaşlaruñ yayına ḳarşu ola ḳurbān bu gice 
 

                                                   

181. 86a 
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182 
mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 

  
1  Yine dil düşdi bir ebrū-kemāna 
  Ki evvel tīrine cāndur nişāne  

 
2  Benüm ʿışḳum atı segridigiçün 
  Urur ṭanbūra dilber tāziyāne  

 
3  Lebi üstinde ḫāli ol nigāruñ  
  Beñ olmışdur bu ṣayd-ı murġ-ı cāna 

 
4  Revān oldı çün ol [serv-i] ser-efrāz 
  Peyince cān u dil oldı revāne 

   
5  Dil ü cān başdan ayaġına düşdi 
  El urdı çīn-i zülfine çü şāne 

 
6  Şehā ne ḥükm ider dil kişverine  
  Baş egmez ḥüsn ile şāh-ı cihāna 
 
7  Leʾālī bendeyi öldürmek içün 
  Seni sevmek yiter cānā bahāne  

183 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

   
1  Nār-ı mihr-i dilberi şol deñlü yandurdum yine 
  Gör çerāġı ʿışḳı şevḳiyle uyandurdum yine 
 
 

                                                   
 182. 86b 

183. 86b 
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2  Esb-i ʿışḳı bend-i ʿaḳl ile egerçi baġladum    
  Bāġ-ı ḥüsn-i dilberi gördi boşandurdum yine 

 
3  Laʿl-i dilber ḥasretiyle ol ḳadar ḳan aġladum 
  Kim libās-ı çeşmümi surḫa boyandurdum yine 

 
4  Kaʿbe-i kūy-ı nigāruñ ḥācısıdur şimdi dil 
  Kim ṭavāf itmeklüge ṭoḳuz dolandurdum yine 

 
5  Nār-ı ḥasretle olupdur ḫaste dil çün ḥuşḳ-leb 
  Şerbet-i laʿlin añup aġzın ṣulandurdum yine 

 
6  Yāre cān virdüm Leʾālī ṣāf-dil oldı baña 
  Seg raḳībüñ reşk ile göñlin bulandurdum yine  

 
7  Tīr-i ḫūn-rīzi nigāruñ ḳan içüp ḳanmazdı hīç 
  Sīne-i mecrūḥ içinde ḳana ḳandurdum yine 

 

184 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Ḫışm ile yār gitmiş iken çün çıḳa gele  
  Ṣan cān durur ki mesken-i tenden çıḳa gele 

 
2  Bir būsesine cān vire dil ala dilberüñ 
  Bir būsesiyle ol dile biñ cān belā gele 

 
3  Her kim varursa kūyına yārüñ yüzin görüp  
  Andan esīr-i ʿışḳ oluban mübtelā gele 

                                                   

184. 87a 
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4  Her dem cefā vü cevrüñi resm eyledüñ bize 
  Āyīn idüp vefāyı hem ey bī-vefā gele 

 
5  Miskīn Leʾālī ḫaste cihān[dan] gideyorur 
  Teslīm-i cān eylesün ey dil-rübā gele 

185 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Cān hecrüñ ile gitmededür dilberā gele 
  Ol dem bedende cān yirine sen çıḳa gele 

 
2  Yüz kez raḳībe ḳaṣd ile yüz gösterevarup 
  Bir kez arada sehv ile bizden yaña gele 

 
3  Her şeb ḫayāl-i zülfüñ ider dil delü olup    
  Her ḳıl başına ister aña biñ belā gele 

 
4  Ḳapduñ bedenden avlayuban dilberā dili  
  Cān avlamaġa bir daḫı ey dil-rübā gele 
 
5  Dilber Leʾālī saña nice iltifāt ide  
  Her dem ḳapuya yüz süre biñ mübtelā gele 

186 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Fürḳat şebinde ḳalmışuz ey meh-liḳā gele  
  Eyle[ye] ḳara göñlümüzi pür-żiyā gele   

                                                   

185. 87a 
2a. göstere: göstere mi (metin) 
3b. gele: gile (metin) 
5b. gele: gile (metin) 
186. 87b 
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2  Her dem raḳībe varmaġıl aġlatmaġa bizi 
  Bir kez yüzüme gülmege benden yaña gele 

 
3  Cevr ü cefālar istemezüz bārī luṭf idüp 
  Senden vefālar itmege ey pür-cefā gele 

 
4  Yā Rab nicesi şād oluban ḫande ide yār 
  Her dem ḳapuya aġlayu biñ mübtelā gele 

 
5  Hecr ile cānı virür iken ʿāşıḳ-ı ġarīb  
  Ḫoşdur Leʾālī cān gibi dilber çıḳa gele 

187 
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 

 
1  Ḫoş-būy oluban giydügi bu ḳara benefşe 
  Ḫaṭṭuña diler beñzeye bir pāre benefşe 
 
2  Yirden getürüp ʿizzet ile başda ḳonıldı 
  Hem-reng olalı sünbül-i dildāra benefşe 

 
 
3  İşkencede gögerdi teni būy-ı ḫaṭuñdan  
  Uġurladuġın gelmedi iḳrāra benefşe 

 
4  Gir gülşen-i ḥüsninde dilā zülf ü ḫaṭından  
  Geh gül dir ü geh sünbül ü gāh ara benefşe 

 
5  Zülfi kereminden ḫadi gösterdügi ḫaṭṭın 
  Sünbüller arasına diler ḳara benefşe 

 

                                                   

3a. gögerdi: ردى  كورك
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6  Āşüfte-i ḫaṭṭuñ gibi Mecnūn-ṣıfat gör    
  Geh ṭaġda vü geh bāġda āvāre benefşe 

  
7  Ḫaṭṭuñ görüben gülşen-i ḫaddüñde Leʾālī 
  Didi ki ne ḫoş düşdi bu gülzāra benefşe 

188 
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 

 
1  Öykündügini sünbül-i dildāra benefşe 
  Fāş eyleyüben itdi yüzin ḳara benefşe 

 
2  Şeb-reng olup uġurladuġın būy-ı ḫaṭuñdan 
  İder ḳoḳısı ger güle inkāra benefşe  
 
3  Ḫaṭṭuñ gibi ekilmedin ol bitdügine baḳ  
  Öykündi aña gör bu siyeh-kāra benefşe 

 
 
4  Her yirde eyü ḳoḫuyıla ad çıḳarupdur 
  Mānend olalı zülfüñe bir pāre benefşe 

 
5  Ġamdan ḫam olup ḳāmeti yirden yire geçdi  

Miskīn ḫaṭuñuñ derdile bī-çāre benefşe 

 
6  Boynın egüben ḳaldı görüp ʿanber-i ḫaṭṭuñ 
  Yandı ḳararup ḥasret ile nāra benefşe 

 
7  Gördükçe sürer yüzine āşüfte Leʾālī 
  Beñzer diyüben sünbül-i dildāra benefşe 

 
                                                   

188. 88a 
4a.ad: at (metin) 
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189 
mefāʿilün feʿilāʿtün mefāʿilün feʿilün 

 
1  Seḥerde mihrüñ odına yanarken eylerem āh 
  Yetişdi evc-i semāya dutışdı mihr ile māh 

 
2  Dehānı ḥükm-i ʿademde lebine cān dimişem 
  ʿAdemden eyledi cānı bedende çünki İlāh 

   
3  Göñül göziyle ider cān neẓāre gün yüzini 
  Ki ten göziyle olamaz ol āftāba nigāh 

 
4  ʿAbīr[i] müşke ḳarup ẓann idermeşāma şifā 
  Ġubār-ı ḫatṭ o Leʾālī ḳarīn-i zülf-i siyāh 
 
5  Çü gördi bādī-i naẓarda gözüm [gün] yüzüñi    
  Bedīhi yāduma geldi cemāl-iYūsuf-ı çāh 

 
6  Fetīl[i]dür dil ü cānuñ ḥarāmī gözleri çün  
  Ne deñlü eger ise ḳaşı olur bu ḳana güvāh 

 
7  Niẓāmı naẓm-ı Leʾālī ḫayālüñ ile bulur 
  Niẓām olmaya o mülküñ kim anda olmaz şāh 
 
 
 
 
 

                                                   

189. 88a 
4a. ider: ider zeḳānuñ (metin) 
5b. cemāl-i: cemāl ü (metin) 
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190 
mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün 

 
1  Ol āftābı her kim beñzetmek ister aya  
  Bedr olmış ayı gūyā teşbīh ider sühāya 

 
2  Dil bend-i kākülinden zencīr-i zülfe düşdi 
  Ol mübtelā belādan düşdi yine belāya 

 
3  Ol cevre ḥüsn içinde kimse ber-ā-ber olmaz 
  Ger çün perī per açup pervāz ide hevāya 

 
4  Ser-rişte-i murāda vaṣl oluram ben ol dem 
  Ger dest-res bulursam ol sünbül-i dü-tāya 

 
5  Ol şūḫ-ı şīve-engīz görse seni Leʾālī 
  Düşnāma başlar ol dem sen ḥāżır ol duʿāya 

191 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Dilber götürdi çünki yüzinden külāleyi 
  Açdı bahār yüzini gösterdi lāleyi 

 
2  Şevḳ-i lebüñle ʿāşıḳ-ı dil-teşneler müdām 
  Emdür bu ḫaste cāna dir emer piyāleyi 

 
3  Ey şeh çü mülk-i hecrde bizi ʿāmil eyledüñ 
  Vaṣluñdan eyle biz ḳula gel sen ḥavāleyi 

 

                                                   

190.88b 
1b. sühāya: sühāma (metin) 
191. 88b 



201 

 

4  Çeşmi naẓarda āhū gibidür velī çü şīr 
  Avlar hezār cān u göñülden ġazāleyi 

 
5  Gördi yüzüñi itdi Leʾālī hezār āh 
  Bülbül durur ki gül görüp arturdı nāleyi 

192 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Ṭutdı cemāli āyına çün dilber āyine     
  Ol yüzden oldı nūr ile meh-peyker āyine 

 
2  Gördi çü naḳş-ı dil-keşini çekdi levḥine 
  Oldı cemāl-i yār ile ṣūretger āyine 

 
3  Devrān içinde ṣanki o bir sāde[-dil] idi 
  Buldı nigār [u] naḳş ile [çün] zīver āyine 

 
4  Anı naẓarda virdi çü ṣūret aña nigār 
  Ol yüzden oldı her naẓara manẓar āyine 

    
5  Görse cemālüñ āyinesin bu safāyile  
  Ḥayrān ḳalurdı itmezdi İskender āyine 

 
6  Her dem yüzine merdüm o yüzden ider naẓar 
  Geh geh cemāl-i yāre olur maẓhar āyine 
 
7  Bunca ṣafāsı var iken örter yine yüzin 
  Görür cemāl-i yāri vü şerm eyler āyine 
 

                                                   

192. 89a 
2b. ṣūretger: ṣūretger er (metin) 
5b. Bu mısrada vezin bozuktur. 
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8  Budur nemedde muʿtekif ü ʿuzlet itdügi 
  Andan ṣafāyile çıḳar ekåer [her] āyine 

 
9  Yüz buldı dāʾim ister aña rū-be-rū ola 
  Oldı Leʾālī dilbere çün manẓar āyine 

193 
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 

 
1  Ṣaldı çü hümā-yı ser-i zülf[i] baña sāye 
  Gören didi kim biglük irişmiş bu gedāya 

 
2  Cevrüñ ḫaberin taḫt-ı åerāya alup (…) 
  Feryād-ı cefāñı çıḳarur farḳ-ı semāya 

 
3  Mihrüñle şehā şöyle żaʿīf oldı tenüm ki 
  Bir ẕerre gibi āhum ile aġdı hevāya 

 
4  Vuṣlat bulıcaḳ laʿlüñe bulmaz daḫı fürḳat  
  Devrānda mey-i ṣāfī irişmiş bu ṣafāya 

 
5  Dünyāyı virürdüm ser ile cānumı serbāz   
  Ger vuṣlat-ı yār olsa Leʾālī bu bahāya  

194 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Ḳıyāmet ḳaddini gördüm irişdüm vaṣl-ı cānāna  
  Ḳıyāmetde irür zīrā bedenler cümlesi cāna  
 

    
                                                   

193. 89a 
194. 89b 
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2  Göñül sevdā-yı zülfüñden hevā-yı ḳaddüñe düşdi 
  Yaḳışmaz oldı baña o hevāyī oldı dīvāne 

   
3  İşitmiş zerd-dildür(?) çün hezārān idüben engüşt 
  Diler barmaḳ dolaya zülfüñüñ her tārına şāne 

 
4  Velī çün alduñ ey dilber diler hicret ḳıla cān hem 
  Nice bir ola hecrüñde ġam u mihnetle hem-ḫāne 

 
5  Leʾālī vaṣf-ı dendānuñ leb-i laʿlüñle naẓm itdi 
  Ki laʿlīn ṣāġar ile ṣan muraṣṣaʿ oldı dür-dāne 

195 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Ne ṣafādur ṣanemā el uruban ġabġabuña  
  Ala dil būselerin cānını virüp lebüñe  

 
2  Sūre-i Yūsufı tekrār ide yüzüñ görmek 
  Her kim ey şāh-ı cemāl ire senüñ mektebüñe 

 
3  Ayaġı altına ey çarḫ yüzüñ eyle niåār 
  Kebkebi mertebesin tā viresin kevkebüñe 
 
4  Her ne müʿmin ki ire zülfüñe dīnden çıḳar ol 
  Her ne ḳāfir ki göre gire senüñ mezhebüñe  

 
5  Gitdi Yūsuf saña virildi şehā ḥüsn ü cemāl 

K’aluben vaṣl olıcaḳ cevher-i cān ḳālebüne 
 

  

                                                   
 195. 89b 
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6  Çün el ü ayaġın öpmege irişmez elümüz  
  Bāri ey mūze senüñ yüz sürelüm kebkebüñe 

 
7  Ülfet olmadı Leʾālī saña bir zāhidile 
  Resm ü āyīni anuñ uymadı çün meşrebüñe 

196 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Nūr görmege giderseñ ey göñül ger Kaʿbeye 
  Kūy-ı dilberdür yüzüñ sür gir münevver Kaʿbeye 

 
2  Kaʿbeden maḳṣūduñ āḫir cennet ü dīdār[dur] 
  Yār kūyına var evvel ey birāder Kaʿbeye 

 
3  Saña teşbīh itdi dirdüm Kaʿbeyi cānā Ḫalīl 
  Ḳosa göñlüñ yirine bir ḳaṭı mermer Kaʿbeye 

 
4  Rūy-ı zerdüm ol ḳadar sürdüm der-i dildāra kim 
  Ser-be-ser zerdin düzildi ṣanasın der Kaʿbeye  

 
5  Dilberüñ budur der ü dīvārına yüz sürdügüm  
  Her yañadan ḥācılar çün yüz sürerler Kaʿbeye 
 
6  Döne döne ḳondı murġ-ı dil çü dilber kūyına 

Bu ʿacebdür dirler ḳonmaz kebūter Kaʿbeye 

 
7  Yār işiginde raḳībi ben nice öldürmeyem 

Görmişdür bir Müselmān gire kāfir Kaʿbeye 

 

                                                   
 196. 90a 
3a. cānā: cāna (metin) 
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8  Bir daḫı yār işiginde ḳatl bundandur helāl 
Kāfirīn ḳırmaġa vardı çün peyamber Kaʿbeye 

 
9  Bu ṣafāyile Leʾālī görse dilber kūyını  

Hīç bünyād urmaz idi ibn-i Āẕer Kaʿbeye 

197 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Yāri nicesi nisbet idem ben perīyile 
  İrmez uçarsa ol melege biñ periyile 

 
2  Virmez cemālüñ ayı gibi meclise fürūġ 
  Mihr-i münīr gör küleh-i nūr u feriyile 

 
3  Bī-raḫm ḫār-ı gül dirüben ʿayş ider o kim 
  Gidüp raḳībi ḫalvet ola dilberiyile 

 
4  Biñ cān dilese būsesine cān vir ol mehüñ 
  Ey dil ineñde itme cedel müşterīyile 

 
5  Ummaz kimesne mihr ṭapuñdan velī şehā    
  Çü it hemīşe ben ḳuluña beñzeriyile(?) 

 
 
6  Nice varam ben itlerine eriyüp tenüm 
  Fürḳat güninde ḳurıyıḳalmış deriyile 

 
7  Gel kim raḳībi öldürelüm ey ʿAlī-ṣıfat 
  Ḥayder çü kāfir öldürdi Ḳanberiyile 

  
                                                   

197. 90a 
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8  Uyma raḳībe seyr içün ey ʿĪsī-i zamān 
  Gerçi Mesīḥ geşt ider idi ḫarıyile 

 
9  Çıḳma Leʾālī dāʿireden aġzuñ egilür 
  Tesḫīr içün ger irişesin ol periyile 

198 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Görmişem bir sīm-ber-dilber bugün ḥammāmda 
  Ḫalvete çekmiş anı germ oluban ḥammāmda 
 
2  Ol gelincek merdümān ḥammāma gün ṭoġdı didi 
  Āftāb oldı yüzi ʿaksi anuñ her cāmda 

 
3  Mermere kim beñzedür nāzük tenin ol dilberüñ 
  Kim bulınmaz ol leṭāfet cism-i sīm-i ḫāmda 

 
4  Nūr-ı cismin görse ḥammām içre anuñ berḳ urur 
  Kāfir īmāna gele şekk itmeye İslāmda 

 
5  Baʿd-ez-ān taṣdīḳ-i ḳalb ile sücūd ide aña 
  Dāʾimā baş egdür[üp] eksük ḳoma ikrāmda 
 
6  Zülf ü ruḫsārın ṣorarsañ bendeden ol dilberüñ 
  Miålini görmiş degüldür kimse Rūm u Şāmda 

 
7  Ḳaldı  ḥayrān oluban unutdı çıḳmaḳ fikrini 
  Ey Leʾālī cismini kim gördise ḥammāmda 
 

                                                   

198. 90b 
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199 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Ger ṭulūʿ ide baña ol māh-ı tābān her gice    
  Bende n’içün devr ider bu çarḫ-ı gerdān her gice  

 
2  Gündüzin gül yüzüñe olmış muḳābil şerm idüp   
  Perde-i şebde budur olduġı pinhān her gice 

 
3  İtmedüñ bir gün tebessüm bendeye ey ġonçe-leb 
  Gül gibi gül gül yüzile ḳalma giryān her gice 
 
4  Baġruma ṣarduḳça andan tāze cān bulurdı dil 
  Ḳoynuma girse o körpe ḳuzu ʿüryān her gice 

 
5  Varmaġa ḳomaz beni kūyına yārü[ñ] seg raḳīb 
  Varuram andan nihān üftān u ḫīzān her gice 

 
6  Fürḳatiyle gün yanar her gün yüzinden dūr olup  
  Bu ʿaceb vuṣlatda olur şemʿ sūzān her gice 

 
7  Yār kūyında Leʾālī raḥm idüp feryāduma 
  Yanıma düşüp ider itleri efġān her gice 

200 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Ben bu yüzden oluram ḥayrān u giryān her gice 
  Gün yüzin eyler nihān ol māh-ı tābān her gice 

 

 
                                                   
 199. 90b 
200. 91a 
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2  Nice dil cemʿ oluban ḫoş-ḥāl olam ʿömrümde kim 
  Fikr-i zülfi ḥālümi eyler perīşān her gice 

 
3  Ṣoyınup her gün dereydüm geydügimi cān ile  
  Ger müyesser olsa ḳucmaḳ yāri ʿüryān her gice 

 
4  Gündüzin varmaḳdan oldum şehr içinde şermsār 
  Varuram bī-ṣabr olup kūyına pinhān her gice 

 
5  Ey Leʾālī görse idüm rūz-ı rūşen yüzini  
  Ol feraḥdan olur idüm şād u ḫandān her gice 

201 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Cüz oḳurken görseler Sulṭān Meḥemmed üstine  
  Küll-i küfr ehli dönerdi dīn-i Aḥmed üstine  

 
2  Ṣan Meḥemmed türbesinde berḳ urur nūr-ı Nebī 
  Ol ruḫ-ı pür-nūr ile geldükçe meşhed üstine 

 
3  Biñ ölür biñ cān bulur her gün viṣāl ü hecr ile 
  Ol gelüp gitdükçe ḫāk-i Ḫān Meḥemmed üstine 

 
4  İstiḳāmetde ṣanasın bir elifdür ḳāmeti  
  Anı medḥ itmege çekdi ḳaşları med üstine 

 
5  Ol nihāl-i ḳadd ile bu rūy-ı pür-nūrı gören 
  Gün yüz olmışdur ṣanur bir serverī ḳad üstine 

 

                                                   

201. 91a 
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6  Gülşen-i ḥüsni açılmış çünki ol lāle-ḫadüñ 
  ʿĀşıḳān bulsa ṭutardı gül gibi yed üstine 

 
7  Bilmek isterseñ Leʾālī anı dellāk oġlıdur 
  Şol güzel kim didiler eşʿār-ı bī-ḥad üstine 

 
8  Ey Leʾālī gün gibi ṭutdı cihānı şöhreti  
  Şol güzel kim didiler eşʿār-ı bī-ḥad üstine 

202 
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 

 
1  Beñler ki ḳarār eylemiş ol laʿl-i ter üzre 
  Ṣan noḳṭa durur ḳondı mükerrer şeker üzre 

 
2  Gūyā ki şafaḳ dāʿiresin ḳapladı mihrüñ 
  Bu cāme-i āl ol ṣanem-i sīm-ber üzre 

 
3  Gözüm diküben ḳalmışam uş bir ṭolu aydur 
  Bir gün görüben gün yüzini bir güẕer üzre 

   
4  Ol mihr-i münīri mehe teşbīh idemez dil 
  Şemsüñ şerefi var nice yüzden ḳamer üzre 
 
5  Bir pūl-i siyeh yirine geçmedi Leʾālī 
  Gerçi ki gözüm sīm aḳıdur rūy-ı zer üzre 
 
 
 

                                                   

6a. Gülşen-i: Gülşeni (metin) 
202. 91b 
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203 
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 

 
1  Çün fitne ḳopardı ḫaṭı devr-i ḳamer üzre 
  Ḫançer ṭaḳınur çeşmi daḫı şūr u şer üzre 

   
2  Gird-i ḫadi üzre ḫaṭuñ olsa ḫaṭ-ı şeb-reng 
  Bedr olsa siyāhı görinür çün ḳamer üzre 

 
3  Sürme diyüben tozını çeşm üzre ṭutardum   
  Bir kez ḳademin ḳosadı ol serv ser üzre  

 
4  Zülfi ḫaṭ-ı sebz üstine oldı çü perīşān 
  ʿAnber ṣaçılupdur ṣanasın müşk-i ter üzre 

 
5  Gün gibi żiyā buldı gözüm gerd-i rehinden  
  Bir kez ḳademin gözüme ḳodı güẕer üzre  

 
6  Zülf ü ḫad ü ḳaddi ṣanasın gülşen içinde 
  Sünbül bitirür dal[ı] gülüñ verd-i ter üzre 

 
7  Āhū ṣanuban çeşmine çigzinme Leʾālī 
  Ṣayd eyler o çün ḥamle ide şīr-i ner üzre 

204 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

   
1  Ben ol sulṭān-ı ḫūbānı nice nisbet idem aya 
  [Ki] lāyıḳ görmezem mihri aña ḥüsn ile hemtāya 

 

                                                   

203. 91b 
204. 92a 
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2  Ṣalın gülşende ey gül-rū temāşā eylesin diller  
  Ṣalınmaḳ yaraşur her dem çü sen serv-i dil-ārāya 

 
3  Nice bir itdüre ḥüsnin temāşā ol şeh-i ḫūbān 
  Temāşā bu durur ṭoymaz yüzin gören temāşāya 

 
4  Lebi irdükçe peymāne meyi şekker ider gūyā 
  Niye ḫulṭa ider şīri meger süd viricek dāye  

 
5  Dilā sevdā-yı zülfi çün ider ʿāḳilleri mecnūn 
  Gel ol sevdāyı terk eyle düşersin daġ [u] ṣaḥrāya 

 
6  Bir arada sükūn itmiş meger bir dem o ser ü ḳad 
  Varur her dem sücūd eyler dil-i miskīn ol araya 

 
7  Leʾālī yoḳ durur hergiz nebātı kār-ı devrānuñ 
  Ḳomaz ʿāḳil olan bir dem bugünki ʿıyşı ferdāya 

205 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Ey dil cihānda şādī viren cāmdı Ceme 
  Cāmı deminde ḫālī ḳoyup düşmegil ġama  
 
2  İrdi bahār ʿārif olan ḫoş görüp demi     
  Yār ile mey nūş idüp irmez çü dem deme 

 
3  Cānum hevāña düşmiş idi dilberā benüm 
  Ḥavvā hevāsı mihr ile düşmeden Ādeme 
 

 

                                                   

205. 92a 
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4  Şükrüm budur ki sürdi derinden raḳībi yār 
  Ol seg sürildi cennet içinden cehenneme 

 
5  Gözden bıraḳdı hecr ile ḳan aġladı nigār 
  Dem yoḳ Leʾālī dīdelerüm ṭalmaya deme 

206 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Sīnesinde cān bulur dil girse cānān ḳoynına 
  Kimsenüñ girmiş degüldür gerçi cānān ḳoynına 

 
2  Yüze yüz bir görmege olmaz aña biñ cān bahā 
  Ḳıymet olur mı ʿaceb girmege cānān ḳoynına 

 
3  Saña ser-gerdān olur ey nev-cevān pīr-i felek 
  Girmiş iken māh-ı tābān mihr-i raḫşān ḳoynına 

 
4  Benden ol körpe ḳuzıyı şöyle ṣaḳlar seg raḳīb 
  Nitekim girmege ḳomaz ḳurdı çūbān ḳoynına 

 
5  Ḳoynına girmek dilersin ey Leʾālī ol şehüñ 
  Var delü olma gedā girmez çü sulṭān ḳoynına 

207 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Şām-ı hicrānda kişinüñ girse cānān ḳoynına    
  Mürdeye beñzer ki çıḳmışken gire cān ḳoynına 

                                                   

206. 93b 
1b. gerçi: gerçi kim: (metin) 
2a. yüze yüz: metinde “y”lerin yerine “b” yazılmış. 
207. 94a 
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2  Cānı cān bulur kişinüñ şol zamān kim luṭf idüp 
  Yār-ı cānı ṣoyınup girse çü ʿüryān ḳoynına 

 
3  Göñlümi nūr baḫş idüp ḳapdı çü her bir dil-firīb 
  Döndi bu bī-çāre dil yüz pāre ḳurbān ḳoynına 

 
4  Ḫūb-rūlar vuṣlatı bir ḫaṭ durur gelmez dile 
  Ẕevḳini şerḥ idemez kim gire ḫūbān ḳoynına 

 
5  Ey Leʾālī burc[ı] ol māḥ-ı münīrüñ yücedür 
  Göge kim irer ki gire māh-ı tābān ḳoynına 

208 
mefʿūlü mefāʿīlü mefāʿīlü feʿūlün 

 
1  Bir sencileyin gül ola ger güller içinde 
  Feryād ile cānlar vire bülbüller içinde 

 
2  Zülfeynüñ arasında ruḫını gören eydür  
  Güller yaraşur açıla sünbüller içinde 

 
3  Yiller gibi yolında yilim ol şeh-i ḥüsnüñ 
  Bendem diyü bir kez aña ger yiller içinde 

 
4  Her kim ki düşer zülf hevāsında ḳalur bu 
  Ben baḫt ḳara gibi ḳara çöller içinde 

 
5  Hergiz dilemez kim ola āzād Leʾālī 
  Yıllarla ḳapuñda ḳala tā ḳullar içinde 

                                                   

 208. 94a 
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209 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Terk-i ʿār idüp olan bī-ser ü sāmānlar ile 
  Hem-nişīn olmaġa ʿār eyleye sulṭānlar ile 

 
2  Dil hevādār oluban ger ire vaṣluña şehā  
  Taḫtını yil götüre bil ki Süleymānlar ile 

 
3  Sen gül-i piste-dehenle kelimāt itmek imiş 
  Düşde söyleşdüm idi ġonçe-i ḫandānlar ile 
 
4  Tīr-i āhum felegüñ deldi ser-[ā]-pā tenini   
  Mihr ü meh idemedi defʿini ḳalḳanlar ile   

 
5  Derd-i dilberle Leʾālī hele var ḫoş gicedür 
  Vaḳt ola dilber ire derdüñe dermānlar ile 

210 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Çeşmi ḳanlar döküben ḫancer-i müjgānlar ile  
  Kūyını Kaʿbe-ṣıfat pür ide ʿüryānlar ile 

 
2  Bu sene dilbere olmaz daḫı bir nesne bahā 
  Ey dil aylıḳ bil anı ḳalsa bedel cānlar ile 

 
3  Gül yüzüñ şevḳi ile gülşen-i kūyuñda şehā 
  Bülbüli lāl idelüm nāle vü efġānlar ile 

                                                   
209. 94a 
3a.piste dehenle (ENMN): dehenle (metin) 
3b.Düşde (ENMN): Düşdi (metin)  
210. 94b 
2a. bahā: bahār (metin) 
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4  Ol şeh-i ḥüsne dilā ṣanma ki hem-dem olasın 
  Görmedi kimse gedā baş ḳoşa sulṭānlar ile 

 
5  Ḫāne-i dilde daḫı ḳalmadı bir tīre maḥal 
  Çünki dilber pür idüpdür anı peykānlar ile 

 
6  Rind olan ʿahd ile peymāneyi terk eyleyemez 
  Heman aldar yürür ol zāhidi peymānlar ile 

 
7  Cānı yüz biñse Leʾālī varın eylerdi revān 
  Vaṣl-ı yār olsayidi ʿāşıḳa ger cānlar ile  

211 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Būseler ḳılsa bedel dilber eger cānlar ile 
  Yeñi cānlar bula dilber yine dermānlar ile 
 
2  Ġamzeler tīriyile sīnemi ṭoldurdı nigār 
  ʿÖmri çoġ ola bizi ṭoyladı iḥsānlar ile 

 
3  Ḫaṭṭ-ı müşkīn gelicek gird-i ʿiẕārında didüm 
  Ṣanki çevrildi gülüñ çevresi reyḥānlar ile 

 
4  Boyına meyl idüben mūyına dolaşdı göñül 
  Ḳaldı āşüfte olup zülf-i perīşānlar ile  

    
5  Pertev-i mihr-i ruḫuñ maḥv ide nūr u ferini  
  Ger şehā cemʿolasın şemʿ-i şebistānlar ile 
 

 

                                                   

211. 94b 
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6  Ey Leʾālī zer ü sīme dime kim meyl ide yār 
  Pür durur [dürc-i] dehānı dür ü mercānlar ile 

212 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Meh (…) saña görinmez nūr yoḳdur var ise 

Yā meger āyīne-i ḥüsni ṭonuḳdur var ise 

 
2  Bir naẓar gördüm yüzin düşdüm hemān-dem pāyına 

Hergiz almadıelüm üftāde çoḳdur var ise 

 
3  Ḳaşı yayından baña çün tīr-i ġamz[e] ʿahd ide 
  ʿAhdine yoḳdur vefāsı yā ṣınıḳdur var ise 

 
4  Dil dehānuñ fikrile mülk-i ʿadem yolında[dur] 
  Yā bugün gider yaḫud gice ḳonuḳdur var ise 
 
5  Gün yüzin ḳoyup Leʾālī göz ki meh-rū gözleye 
  Göz göz açılmış delikdür nūrı yoḳdur var ise 

213 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Görüp bir gül-ruḫuñ zülfin giriftār olmasun kimse 
  Ki bülbül gibi nālişler idüp zār olmasun kimse 

 
2  Şu meh-rūlar ki serviveş hevāya çekdiler ḳaddi 
  Yücedür ḳaddi el irmez hevādār olmasun kimse 

 

                                                   

212. 95a 
1a. (…): Burada kelime atlanmıştır. 
2b. almadı: olmadı (metin) 
213. 95a 
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3  Lebinden būseye ḳıymet nigāruñ [sīm] ü zer olmaz  
  Ki cāndan ġayr ile anı ḫarīdār olmasun kimse 

 
4  Dil ü cān virüben hergiz yarayımadum ol yāre 
  Vefāsuz yāri dünyāda sevüp yār olmasun kimse 

 
5  Varup gülzār-ı ḥüsninde vefā verdin direm dirken 
  Cefā ḫārına düş olup düşüp ḫˇār olmasun kimse 

 
6  Cefā vü cevri dildāruñ olupdur mihrbān baña  
  Güzellerden cihān içre vefādār olmasun kimse  

  
7  Leʾālī vaṣlına yārüñ virüp cān bulmadum çāre 
  Viṣāle çāre bulmaġ içre nā-çār olmasun kimse  

214 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Yine derd diyüben ʿışḳa günehkār olmasun kimse 
  Ki ġayr-ı ʿışḳa şuġl itmekde bī-kār olmasun kimse 

 
2  Leb-i şīrīn ile dilber acı dil virüp azarlar 
  Ki laʿl-i cān-fezā ile dil-āzār olmasun kimse 

 
3  Leb-i mey-gūn ile yüzin gören mest oluban düşdi  
  Temāşā ideyin tenhā ḳomış yār olmasun kimse 

 
4  Dögüp it gibi ḳovarlar kesilmez yār yanından   
  Raḳīb-i seg gibi bī-şerm ü bī-ʿār olmasun kimse 

 

                                                   

214. 95b 
1a. derd: در (metin)  
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5  İrüp rūy-ı sefīdine Leʾālī yüz sürerken āh 
  Ḳara zülfinde bend olup siyehkār olmasun kimse 

215 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

   
1  Geh yüzine öykünür çün dilberüñ geh ḳaşına 
  Andan eksüklük gelür her ay māhuñ başına 

 
2  Ḳadr ile farḳ-ı felek fevḳine irürdi başum  
  Ki müyesser olsa baş ḳomaḳ işigi ṭaşına 

 
3  Cān yüzin görüp revān oldı ḳomayup tende dil 
  K’üymedi bunca zamān hem-dem olan yoldaşına 
 
4  Gözüme gün yüzlüler encümce görinmez benüm 
  İrdi ol bedr-i münevver çünki on dörd yaşına  

 
5  Ṣanasın ṣaḥn-ı çemende lāle-i gül-çehredür 
  Çün libās-ı āl giymiş içine vü ṭaşına  

 
6  Dāne-i ḫāliyle zülfi dām olup dil ṣayd ider 
  Fitne vü āşūb içün uymış gözi de ḳaşına 

 
7  Seg raḳībüñ ḳatline perhīz ider mi ehl-i ʿışḳ 
  Ey Leʾālī kişi bu yoldan ḳıyar ḳardaşına  
 
 
 
 

                                                   

215. 95b 
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216 
mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 

 
1  Eger cān almaġ içün ura yāre 
  Revān vir ey göñül tek yāre yāre 

 
2  Ṣanasın āb-ı Ḫıżr ile virür cān 
  Çü dilber yara ura yara yara 

 
3  Revānını teninden yār yarup 
  Revān bendin şu kim yārimi yara 

 
4  Nişān it zaḫm-ı tīġuñ tīrüñe çün 
  Nişān olur bedende olsa yara 
 
5  Leʾālī yara ursa yāre cān vir 
  Vesīledür çü vaṣl-ı yār yāre  

217 
mefāʿīlün mefāʿīlün feʿūlün 

 
1  Çün irdi ḥüsn ile ḫaddi kemāle 
  Yüzin gören virür cānı cemāle 

 
2  Cemāliyle kemāle irdi ol māh 
  Ki ḥüsni güni irmesün zevāle 

 
3  Virür hicrān ile ʿāşıḳları cān 
  İrürmez birisin hergiz viṣāle 
 

 
                                                   

216. 96a 
217. 96a 
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4  Aña cān virene işi cefādur  
  Ne müşkil ʿāşıḳa ger böyle ḳala 

 
5  Cemāliyle cihānda miål[i] yoḳdur 
  ʿAceb mi olsa maġrūr ol cemāle 

   
6  Saña çün Ḥaḳ güzellük virdi cānā 
  Esirge ʿāşıḳı girme vebāle 

 
7  ʿAceb taṣvīr idendür Ḥaḳ Leʾālī 
  Muṣavvir alımaz naḳş-ı miåāle 

218 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Her (…) güzelle işi ṣıyām ola     
  Görse şarāb-ı laʿlüñi tesbīḥ cām ola 
   
2  Örter yüzini zülfi ile ol perī-ṣıfat 
  Yatan(?) ġarīb-i ḫaste-dilüñ ṣubḥ u şām ola 

 
3  Ḥüsnüñ günine beñzeyemez māh-ı āsmān 
  Evc-i felekde biñ yıl aña ger maḳām ola  

 
4  İrmez viṣāli ʿıydına hergiz  ṣıyām ile 
  ʿIşḳı yolında her kişi kim nā-tamām ola 

 
5  Mıṣr-ı cemāli zeyn idüp ey Yūsuf-ı cemāl 
  Göster Leʾālī bendeye tā kim ġulām ola 

                                                   
 218. 96b 
 1a. (…): Metinde siliktir. 
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219 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Seyr-i deryā ḫoş durur çün manẓaruñ ḫūbān ola 
  Her birinüñ rūy-ı ḫūbı gün gibi tābān ola 

 
2  Māh [u] encümle felekde seyr ider ṣan bir cevān 
  Geşt[-ber-] geşt eylemekde beyle maḥbūbān ola 

 
3  Āsmāndan mihr ü meh inmiş durur baḥr içre ṣan 
  Her ne dem deryā içinde bunlara seyrān ola 

 
4  Nūra ġark ola ser-ā-ser rūy-ı deryā vü cihān 
  Keşf idüp gün yüzlerin bunlar çü nūr-efşān ola 

 
5  Tīr-i müjgānla çekilmişdür kemān ebrūları 
  ʿĀşıḳān tīr-i ḫadengine diler ḳurbān ola 

 
6  Geşt-i deryā ey Leʾālī ḫoş durur ḫūbān ile 
  Daḫı ḫoşdur çünkim anda cām-ı mey gerdān ola 

 
7  Sāz u söz olsa bile ʿişret daḫı yegrek durur 
  Bunı kim şerḥ eyleye ger būseler iḥsān ola 

220 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Çeşmi çü tīz eylemişdür ḫancer-i müjgānını 
  Her kişi tende emānet ṣaḳlar oldı cānını 

 

                                                   

219. 96b 
220. 96b 
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2  Bir daḫı tīġin revān itmez diyüben sīneme    
  Sīnem içre cān yirine ṣaḳlarum peykānını 

 
3  Dilerüm dilde ḫadengin bend idem durmaz geçer 
  Ṣanki bir zindānīdür deldi ḳaçar zindānını 

 
4  Gül yüzüñ gülşende görmüş bir naẓar cānā hezār 
  Gül yüzin ḳoyup saña ʿarż eyler o destānını 

 
5  Sen de tīz ol ey göñül ol dilbere cān virmege 
  Çün amān virmez çeküpdür ḫancer-i bürrānını 
 
6  Tīr-i müjgānın çeküp çün ḳaṣd-ı cān ide gözi 
  Vir revān cānı dilā ḳan eyleme peykānını 

 
7  El uzatmış kākül-i miskīnine irse elüm  
  Uşadurdum ucdan uca şānenüñ dendānını 
 
8  Bir ġazel yazdum lebi vaṣfında ol gül-çehrenüñ 
  Ḫūn-ı dilden itdi cism-i cedvel efşānını 

 
9  Gülşen-i ḫaddüñe girmiş ḫilʿat-ı zülfüñ giyüp 
  Hindī-yi ḫālüñ pür itmiş verd ile dāmānını 

 
10 Dürr-i dendānuñ Leʾālī çünki naẓm itdi şehā 
  Lüʾlüʾ-i manẓūm ile zeyn eyledi divanını 

 
 
 

                                                   

2a. tīġin: tīġin tīzin (metin) 
9b. Hindī-yi: Hindīyi (metin) 
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221 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Lebüñ şevḳiyle al itdüm gözümden ḳan ile yaşı 
  Gören ṣanur ki laʿl olmış ser-i kūyunda her ṭaşı 

 
2  Çü Beytu’llāhuñ olmadı muʿayyen bir yiri ḳıble 
  Nigāruñ yüzi üzre yā ne ḫoş miḥrāb olur ḳaşı 

 
3  O māha yir yüzinde yüz biñ ola mihr ile ʿāşıḳ 
  [Ki] söz yoḳ mihr-i ḥüsn ile egerçi gökdedür başı 

 
4  Dehānıyla bili ey dil seni vehm ü ḫayāl itdi 
  ʿAdemdür menzilüñ ṭurma vücūduñ raḫtını daşı 

 
5  Gözümden yaşlar aḳduġı pey-ā-pey pāyına budur 
  Uzasın ḥüsn bāġında o servüñ ḳadd ile başı    

 
6  Dehānı sırrını ey dil ṣaḳın bir ẕerre fāş itme  
  Kişinüñ her kişi olmaz çü her işinde sırdaşı 
 
7  Meger kim dürc-i laʿl içre durur derc itmiş ol dilber  
  Söze geldükçe dür ṣaçar Leʾālī laʿl-i dür-pāşı  

222 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Bu cemāl ile gören ṭoġrısı ol māhveşi 
  Egri baḳar yüzine ḳanda görürse güneşi 
 

 
                                                   
 221. 97a 
222. 97b 
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2  Her viṣālüñ ṣoñı çün fürḳat imiş anı bilüp  
Ḥīn-i vuṣlatdayiken şemʿüñ aḳar gözi yaşı  

 
3  Geldi baş ḳoşdı ḫaṭı zülfine ġavġālar içün  
  ʿĀleme fitne düzerken ḳoşulup göz ü ḳaşı 

 
4  Muṣḥaf-ı ḫaddiyile ḫāl ü ḫaṭı Kaʿbede ṣan 
  Sūre-i Nūr oḳur gördi Bilāl-i Ḥabeşi  

 
5  Ṣanma kim sākin ola tende Leʾālī daḫı cān 
  Yandı çün ʿışḳ odıla meskeninüñ içi ṭaşı 

 
223 

mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 
 

1  Virür bir būsede dilber dil-i mecrūḥā biñ cānı 
  Ki cān virmekde ol evvel Mesīḥādur aña åānī 

 
2  Dilerseñ ol kemān-ebrū seni terk itme[ye] ey dil 

(...) 
 
3  Dür-i dendānuñ ey dilber nice ḳıymetlü gevherdür 
  Ki perde eylemiş aña Ḫudā laʿl ile mercānı 

 
4  Esīr ü bende ḳılmışdur cihān ḫusrevlerin ḥüsni 
  Olupdur Mıṣr-ı ḥüsnüñ o çü Yūsuf gibi sulṭānı 

 
5  Leʾālī āb-ı Ḫıżr olan leb-i cān baḫşıdur bildük 
  Ki andan ġayrı görmedüm cihānda āb-ı ḥayvānı 

                                                   

5b. içi: içi vü (metin) 
 223. 97.b 
 2b. Bu mısra unutulmuştur. 
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224 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1 Şehr-i ḥüsne şāh olup sulṭān-ı ḫūbān ol yüri 
  Bendeñ olsun her güzel sen onlara ḫān ol yüri   

 
2  Rūşen itdi nūr ile nūr-ı cemālüñ dilleri 
  Āsmān-ı cāna ey cān māh-ı tābān ol yüri 

 
3  Gün yüzüñ üstinde alnuñ oldı çün māh-ı tamām 
  Nūra ġarḳ olup şehā mihr-i dıraḫşān ol yüri 

 
4  Dür dişüñ dürc-i lebüñden derc idüpdür çün Ḫudā 
  Aç dehānuñ dürcini her dem dür-efşān ol yüri 

 
5  Zülfine ṭolaşma didüm çün ṭolaşduñ ey göñül 
  Bu uzun sevdāda peyveste perīşān ol yüri 

 
6  Ey Leʾālī şevḳ-i laʿli seni ser-ḫoş eyledi 
  Dem-be-dem mey-gūn lebinden mest ü ḥayrān ol yüri 
 
7  Bir ayaġ üstine ḳaldı serv bālāñı görüp 
  Luṭf-ı ḳadd ile çemende sen ḫırāmān ol yüri 

225 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Cānları alduñ revān var tenlere cān ol yüri 
  Cānlar olup saña leşker şāh-ı cānān ol yüri 

 
                                                   
 224. 97b 
7b. Luṭf-ı : Luṭf u (metin) 
225. 98a 
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2  Yücedür çün menzilüñ nā-pāk eli irmez saña  
  Gün gibi devrān içinde pāk-dāmān ol yüri 

 
3  Luṭf-ı ḳaddüñ görüben el ḳaldurup cānā çenār 
  Dir duʿālar eyleyüp serv-i ḫırāmān ol yüri 

 
4  Ben şeb-i hicrān içinde ḳalmışam bī-nūr u fer 
  Rūy-ı pür-nūr ile sen mihr-i dıraḫşān ol yüri 

 
5  Dilberüñ gün yüzi nūrıyla çü rūşen olmaduñ 
  Ey gözüm fürḳat şebinde durma giryān ol yüri 

 
6  Ey Leʾālī vaṣf-ı ḥüsn-i dilberi ḫatm idicek 
  Laʿl-i dendānın ögüp dilden dür-efşān ol yüri 

226 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Çün güzellük sendedür ḥüsn ile sulṭān ol yüri   
  Ḥükm idüp mülk-i cemāle şāh-ı ḫūbān ol yüri 
 
2  Görmedüm bir serv-i dil-keş ki saña hem-tā ola 
  Bu ḳad-i bālā ile tenhā ḫırāmān ol yüri 

 
3  Dem-be-dem Yaʿḳūbveş ben hecr ile giryān olup 
  Sen şehā Yūsuf gibi sulṭān-ı ḫūbān ol yüri 

 
4  Ben şeb-i hecr içre encüm gibi gözden yaş döküp 
  Rūy-ı pür-nūr ile sen mihr-i dıraḫşān ol yüri 

 

                                                   

6a. ĥüsn-i: ĥüsni (metin) 
226. 98b 
2b. ḳad-i: ḳad ü (metin) 
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5  Ḫırḳa-pūşān ile zühd idüp çü başa çıḳmaduñ  
  Ehl-i ʿışḳ ile Leʾālī curʿa-nūşān ol yüri 

227 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Zülfiyile bende ḳılmış bir efendim var idi 
  Sünbülinden ḳaçmadın boynumda bendüm var idi 

 
2  Sāyesinde ḫoş geçürdüm bāġ-ı ḥüsnin seyr idüp 
  Bir yüzi gül ġonçe-leb serv-i bülendüm var idi 

 
3  Leblerin medḥ eyledüm evvelde ṣoñra ḥüsnini 
  Ḫoş leẕīẕ oldı sözüm ṣan dilde ḳandum var idi 

 
4  Bendeyi öldürmege and içüben ṣoñra didi 
  Ḳanuña el ḳarmadum gerçi ki andum var idi 

 
5  Çāh-ı miḥnetde beni ḥabs itdi ol Yūsuf-cemāl 
  Dimedi bir gün benüm bir derdmendüm var idi 

 
6  Bend-i zülfinden dilā müşkil belālar çek yüri 
  Ṭutmaduñ biñde birisin bunca pendüm var idi 

 
7  Ṣulayıcaḳ rāh-ı yāri naḳş iderdi surḫ ile 
  Ḫıdmetinde ṣu gibi bir ṭīz ü tündüm var idi 
 

 
                                                   
227. 98b : Bu gazelle 101a’daki ilk gazel küçük değişikliklerle birbirinden ayrıldığından 

sadece bu şekli edisyon kritiğiyle buraya alınmıştır.  
1b. Sünbülinden: Dergehinden (Diğer gazel) 
5a. mihnetde: fürḳatde; ĥabṣ: bend (Dg) 
6a. bend-i zülfinde: zülf bendinde (Dg) 
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8  Geh libāsın al iderdi gāh māʾī gāh surḫ 
  Eşk ile olmış müsemmā bir levendüm var idi 

 
9  Zülf bendinden Leʾālī dil ḳaçıcaḳ didi yār 
  Cānı ḫoş ḳurtardı gerçi çoḳ kemendüm var idi 

228 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Her kim yoluñda ḳoymaz ise cānı Muṣṭafā   
  Kāfir durur ki gel(me)di īmāna Muṣṭafā 

 
2  İtme raḳīb-i kāfire hergiz şefāʿati 
  Şefḳat iderseñ eyle Müselmāna Muṣṭafā 

 
3  ʿIyd-ı viṣāle irgürüben eyle gel ḳabūl 
  Kaʿbe ḳapuñda ʿāşıḳı ḳurbāna Muṣṭafā 

 
4  Miʿrāc-ı ʿışḳuña erbāb-ı cān virenlere 
  Lāyıḳ degül mi luṭf ile iḥsāna Muṣṭafā 

 
5  Pertev ṣalarsa ʿāleme gün gibi vech[i] var 
  Oldı cihānda ḥüsn ile yek-dāne Muṣṭafā 

 
6  ʿĀşıḳ şarāb-ı laʿlüñe büryān ider dili  
  Meyl eyleseñ nʾola dil-i büryāna Muṣṭafā 

 
7  Umma Leʾālī baña teraḥḥum ider diyü 
  Virmez selāmı ḥüsn ile sulṭāna Muṣṭafā 

                                                   

228. 99a 
4a. Bu mısrada vezin bozuktur. 
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229 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Ġamzeñ ḫadengi teşne durur ḳana Muṣṭafā 
  Görmez kimesne ḳan içüben ḳana Muṣṭafā 

 
2  Şunlar ki cemʿ cihān idüben muntaẓır durur 
  Bir būseñi virür ṣanur biñ cāna Muṣṭafā 

 
3  Ḳaddüñ ḫırāma gelse eger kim naẓar ḳıla  
  Ṣaḥn-ı çemende serv-i ḫırāmāna Muṣṭafā 

 
4  Her dem cemālüñ ayı durur nūr u fer viren 
  Evc-i felekde mihr-i [dı]raḫşāna Muṣṭafā 

 
5  Şöyle dutışdı cān u dile ʿışḳuñ āteşi 
  Ḳorḳum budur ki arż u semā yana Muṣṭafā 
 
6  Bir Hindi-beççedür beñi gül yüzide kim 
  Belki ḳomışdur anı gülistāna Muṣṭafā  
   
7  Efġān u zār ile aña virme derd-i ser  
  Dutmaz Leʾālī gūşını efġāna Muṣṭafā 

230 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Nesḫ idüp cümle cemāli buldı çün şöhret Nebī 
  Muṣḥaf-ı ḥüsniyle itdi dilleri daʿvet Nebī 
 

                                                   

229. 99a 
2b. Bu mısrada vezin ve anlam bozuktur. 
7a. Bu mısrada vezin bozuktur. 
230. 99b 
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2  Ḥūrlarla dem-be-dem cennetde hem-dem olmadan 
  Yeg durur bir dem senüñle olduġum ḫalvet Nebī 

 
3  Şol şefāʿatle Muḥammed ümmete olur şefīʿ 
  Eyle gel vaṣluñla bu ben bendeñe şefḳat Nebī 

 
4  Ḫaste-i ʿışḳı ṣaġaldur ṣanmaġıl ġayrı devā 
  Laʿl-i cān-baḫşuñ aña ger virmeye şerbet Nebī 

 
5  Başuma şol gün ḳopar müşkil ḳıyāmetler benüm 
  Kim ḳıyāmet ḳaddüñ ire gitmege ḳıymet Nebī 

 
6  Bu Leʾālī bende ʿışḳın şerm idüp dimez saña  
  Kim velāyetle bilüp itseñ n’ola raḥmet Nebī 

 
7  Laʿl-i mey-gūnuñ gibi cāna virür ẕevḳ ü ṣafā 
  Anuñ içün eylerüm cām-ı meye ḥürmet Nebī 

231 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Bu cihāndur her kişinüñ gerçi var eksüklügi 
  Cümleden artuḳ durur ʿāşıḳa yār eksüklügi 

 
2  Bī-ḳarār olduġum artuḳ oldı mihrüñ ile bu 
  ʿĀşıḳa çün pīşedür ṣabr u ḳarār eksüklügi 

 
3  Manẓarısın çeşmimüñ gitme naẓardan ey nigār 
  Nāẓıra müşkil durur naḳş-ı nigār eksüklügi 

 

 
                                                   

231. 99b 
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4  Gelmedi şādī ki tā dil inkisārın defʿ ide 
  Līkin eksük olmadı ṣubḥ inkisār eksüklügi 

 
5  Dilberā öldür beni tā eksük ola zārluḳ 
  Mūcib-i rāḥat durur çün āh u zār eksüklügi  

    
6  İʿtibāruñla olur naẓm-ı Leʾālī muʿteber 
  Eksük olmadı çü senden iʿtibār eksüklügi 

232 
feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün 

 
1  Dimezem yārda yoḳ cevr ü cefādan ġayrı 
  Baña her cevr degül mihr ü vefādan ġayrı 

 
2  Yoḳ delīl-i deheni hīç ṣadādan ġayrı 
  Ġayba vāḳıf olımaz kimse Ḫudādan ġayrı 

 
3  Ne ṭarīḳ ile sürem ben de anuñ pāyına ser 
  İşiginden geçemez kimse ṣabādan ġayrı 

 
4  Didüm ey dil ḫam-ı zülfinde ne keşf oldı saña  
  Didi fetḥ olmadı bir ḳılca belādan ġayrı 

 
5  Ṣūfi-i ṣāfi ḳabaġın anuñ altına çeker 
  Kimse vāḳıf olımaz aña ḳabādan ġayrı 

 
6  Gerçi her kişi cihānda bir işi pīşe ider 
  Ṣāf-diller idemez ʿayş u ṣafādan ġayrı 

                                                   

232. 100a 
3b.geçemez: kimse geçmez(metin)  
4a. zülfinde: zülfüñde (metin) 
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7  Vaḳt-i vuṣlatda Leʾālī ne ola pīş-keşüñ 
  Dil ü cāndur nem ola daḫı duʿādan ġayrı 

233 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Şāh itdüginde şehr-i cemāle şehā seni 
  Ḳılmış güzīde cümle güzelden Ḫudā seni 

 
2  Dār-ı cihānda ḥūr-ı cinān ārzū ḳılan 
  Bir gün meger ki görmedi ey meh-liḳā seni 

 
3  Virmiş egerçi her güzele ḥiṣṣe-i cemāl 
  Cümle cemāli cemʿ idüp itmiş Ḫudā seni 
 
4  Gerçi cihānda her güzelüñ resmidür cefā 
  Başdan ayaġa eyledi Ḥaḳ pür-cefā seni 

 
5  Ḥüsn ü cemāle gerçi ki yoḳ intihā şehā 
  Ḳılmış kemāl-i ḥüsnüñ ile müntehā seni  

    
6  Aġladuġuma gelmez idüñ ey ṣanem benüm 
  Çoḳ sevdügüñden eylese hicrān cüdā seni 

 
7  Cevrüñ Leʾālī bendeñe az itmege şehā 
  Görsem cefāsı çoḳ güzele mübtelā seni 

 
 
 
 

                                                   

233. 100a 
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234 
mefʿūlü fāʿilātü mefāʿīlü fāʿilün 

 
1  Bu vech ile ki ḳıldı güzel Ḥaḳ şehā seni 
  Yā Rab ne yüzden itmiş ola bī-vefā seni 

 
2  Ḳorḳum budur ki daḫı beter ḫod-bīn olasın 
  Göstermek ile āyine nāgeh saña seni 

 
3  Hergiz cihānda ḥüsn ile görmeyicek naẓīr 
  Nice neẓāre idersin sen baña seni 

 
4  Mülk-i cemāle ḥüsn ile ḥākim olanlara 
  Sulṭān-ı aʿẓam eylemiş ey şeh Ḫudā seni 

 
5  Bir ẕerresince mihrüñ olaydı Leʿāliye 
  Bu vech ile ki sevmişem ey pür-cefā seni  

235 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Nergisinden bir naẓar açılmadı nāz uyḫusı 
  Merdüm-i bīmāruñ olur gerçi kim az uyḫusı 

 
2  Yüzini görmege varsam bir naẓar açmaz gözin 
  Gerçek uyḫu mı ola yā Rabbi yā nāz uyḫusı 

 
3  Ḫˇāba varsam yār içün görnür raḳīb-i rū-siyeh 
  Ḳara düşler gösterür bu baḫt-ı nā-sāz uyḫusı 
 

                                                   

234. 100b 
3b. Bu mısrada vezin bozuktur. 
235. 100b 
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4  Derd-i ḫāli gül durur vechinde vü ṭuymaz gözi 
  Ṭañ degül ġāfil ḳılar çün merdümi yāz uyḫusı 

 
5  Çeşmi uyḫuda ṣanup būs-ı lebe ḳaṣd eyleme 
  Merdüm-i bīmār Leʾālī çün olur az uyḫusı  

236 
feʿilātün mefāʿilün feʿilün 

 
1  Çekse gül yüzlüler piyāleleri 
  Zeyn ider güller ile lāleleri 

  
2  Gül budaġında verd-i ter ṣanuram 
  Dest-i sāḳīde pür piyāleleri 

  
3  İrmedi āh gūşına mehümüñ 
  Çarḫa irgürdüm irce nāleleri 
  
4  Ḥalḳa-i zülf ile yüzin ṣanuram 
  Göricek gird-i mehde hāleleri 

 
5  Yüce şānı gūşına o mehüñ 
  İrgürimez Leʾālī nāleleri 

237 
feʿilātün mefāʿilün feʿilün 

 
1  Gül yüzüñden götür külāleleri 
  Sāḳiyā dur yürüd piyaleleri 

 

                                                   

5a.ṣanup: ṣanam (metin) 
236. 101a 
5a. Bu mısrada vezin bozuktur. 
237. 101b 
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2  Ḫˇāne-i ʿışḳa çü daʿvet itdi beni 
  Ḫūn-ı dilden idüp nevāleleri 

 
3  İçeridüm ḳanını bulsaydum 
  Laʿlüñe irişen piyāleleri 

 
4  Nice cāndur alınmaya göricek 
  Ol ruḫı āl gözi alaları 

 
5  Nice kez didi ḳaluram bu gice 
  Gitdi ol ḳaldı bende ḳāleleri 

 
6  Dür-i dendān ile lebin ṣanuram 
  Berg-i gülde Leʾālī jāleleri 

238 
feʿilātün mefāʿilün feʿilün 

 
1  Beñzedelden yüzine lāleleri 
  Sūsen ider baña iṭāleleri 

 
2  Öper idüm lebüñe irmeyüben 
  Laʿlüñe irişen piyāleleri 

 
3  Şehr-i mihre çü ʿāmil itdi dili  
  Derd ü ġamdan idüp ḥavāleleri 

 
4  Yār zülfi mi ḳıldı ḳaddümi dāl 
  Yā raḳīb-i següñ iṭāleleri 
 

 
                                                   
 238. 101b 
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5  Māʾil olmaz Leʾālī sünbüle dil 
  Gül yüzinde görüp külāleleri 

239 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Dil mi ḳaldı tār-ı zülfüñle giriftār olmadı 
  Cān mı ḳaldı ḳākülüñ bendine berdār olmadı 

 
2  Āh kim ʿışḳı hevāsına düşüp ol dilberüñ     

Ol ḳadar āh eyledüm bir dem hevādār olmadı 
 
3  Ṭāliʿüm yār olmaduġıdur sebeb kim luṭf ile  
  Mihr idüp ol meh baña bir gün vefādār olmadı 

 
4  Luṭf ile yapmış iken cevr ile yıḳdı göñlümi 
  Raḥm idüp gör bir naẓarla yine miʿmār olmadı 

 
5  Yıllar ile ṭoġmadı bir gün ṭulūʿ itdi o māh 
  Şükrüm oldur ol zamān arada aġyār olmadı 

 
6  Sevdüm ise bir gün ol meh-rū yüzüme baḳmadı 
  Kim maḥabbet ehli mihriyle günehkār olmadı 

 
7  Kaʿbe-i kūyın ṭavāf itdi Leʾālī düşde līk 
  Ruḫların görmeyüben rüʾyā-yı envār olmadı 

 
 
 
 

                                                   
 239. 101b 
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240 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Ehl-i dünyā gibi ṣankim kār u bār egler beni 
  ʿĀşıḳ-ı şūrīdeem şevḳ-i nigār egler beni 

 
2  Bend-i zülfinde dile eglenceden ḳıldum suʿāl 
  Didi ḫoş-būy ile ḫaṭṭ-ı müşk-bār egler beni 

 
3  Levḥ-i ḫaddümde ḫaṭum oḳurken eglendüñ didi 
  Didüm ey cān ḳırāʿat-ı ḫaṭṭ ġubār egler beni 

 
4  Būy-ı zülfiyle çü dilber boyını göstermedi 
  Şimdi sünbül-būy ile ḳadd-i çenār egler beni 

 
5  Kūy-ı yāre baş açup varmaġa yoḳdur ṭāḳatüm 
  Ey Leʾālī ṣanma kim vażʿ-ı vaḳār egler beni 

241 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Ṣanma göz irdüm viṣāle vaṣl-ı yār egler beni 
  Raḥm ide dilber diyüben intiẓār egler beni  

 
2  ʿAhd-i nā-maʿdūd idüpdür vaṣl içün dilber baña  
  Şimdiki demde ḥisāb-ı bī-şumār egler beni 

 
3  Ṣūretin taṣvīr idüpdür ʿışḳ ile naḳḳāş-ı dil    
  Levḥ-i dilde ṣūret-i naḳş-ı nigār egler beni  
 

                                                   
 240. 102a 
3b. Bu mısrada vezin bozuktur. 
241. 102a 
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4  Yār yüzin görmesem eglenmezin līkin raḳīb 
  Ḳarşu gelür it gibi bī-iḫtiyār egler beni 

 
5  Şehr-i yāre irmişem vaṣla Leʾālī çāre yoḳ 
  Gitmezem hergiz ümīd-i vaṣl[-ı yār] egler beni 

242 
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 
1  Ṣanmañuz irdüm viṣāle vaṣl-ı yār egler beni 
  Fürḳatinde dilberüñ feryād ü zār egler beni 

 
2  Gerçi bir ḳılca görinmez orta yirde ḥāṣılum 
  Kim miyān-ı dilbere ḳaṣd-ı kenār egler beni 
 
3  Ṭurdum aylarla yolında gün yüzin gördüm diyü 
  Muntaẓur ḳaldum bu yolda reh-güzār egler beni 

 
4  Gülşen içre bülbüli gördüm fiġān u zār ile 
  Baña hem-demdür diyü zār u nizār egler beni 

 
5  Medḥ ider vāʿiẓ Leʾālī gerçi cennet gülşenin 
  Bunda ol ġonçe-dehān u gül-ʿiẕār egler beni 

243 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Leb-i cān-baḫşuñ itmezse dil-i mecrūḥa dermānı 
  Hemān dermānı ölmekdür saña ıṣmarlayup cānı 

 

 

                                                   

242. 102b 
243. 102b 
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2  Leb-i şeftālüsin alan dile cān baḫş ider beñzer 
Yemiş seyrine cān virür nigāruñ ḥüsn bostānı 

  
3  Ḳala ṣaḥrā-yı Çīn içre kimesne añmayup nāfe 
  Perīşān eyleseñ cānā bu zülf-i ʿanber-efşānı 

 
4  Leb-i cān-baḫş-ı dildārı göreydi gün yüzinde ger 
  Ṭaleb ẓulmetde itmezdi Sikender āb-ı ḫayvānı 

 
5  Dilā meydān-ı ʿışḳına başını ṭop idüp ger kim 
  Nice başlar ḳıla ġaltān nigāruñ zülf-i çevgānı 

 
6  Yed-i ḳudretle bir āyet yazıldı laʿlüñe reyḥān   
  Meger Yaʿḳūb yazmışdur o yüzden ḫaṭṭ-ı Ḳurʾānı 

 
7  Leʾālī ehl-i ḥüsn olan aña hep bende olmışdur 
  Ki rūşen oldı gün gibi odur ḥüsn ili sulṭānı 

244 
mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün mefāʿīlün 

 
1  Şu demden zār olup ben ol meh-i tābāndan ayrıldum  
  Ki tende ḳalmadı dirlik ṣanasın cāndan ayrıldum 

 
2  Benüm ḫurşīd-i nūr-efşān rūşen eylemez göñlüm 
  Ki rūzum şeb olupdur çün ruḫ-ı cānāndan ayrıldum 

 
 

                                                   

4a. yüzinde: gözinde (metin) 
 244. 103a 
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B. MUSAMMATLAR 
 

1. MURABBAʿ-I MÜTEKERRİR 

   1 

 feʿilātün feʿilātün feʿilātün feʿilün  

 

    I 

 Mey-i ṣāf ile yine jeng-i dili pāk idelüm  
 Çekelüm cām-ı meyi cānı feraḥnāk idelüm 
 Nām u nāmūsı ḳoyup ʿişreti bī-bāk idelüm 
 Mest-i lā-yaʿḳıl olalum yaḳalar çāk idelüm 
 

    II 

 Bir nice gül-ruḫ ile seyr-i gülistān idelüm 
ʿAyş u ʿişret yirini ravża vü bustān idelüm 
ʿAyş ile nūş-ı meyi ʿāleme destān idelüm 
Mest-i lā-yaʿḳıl olalum yaḳalar çāk idelüm 
 

    III 

 [Vaḳ]t-i gül geldi gelüñ gülşene mül nūş idelüm 
[Gü]l ü mül şevḳi ile göñlümüzü ḫoş idelüm 
[Bir] güneş yüzlü ile ḳaynayalum cūş idelüm  
 Mest-i lā-yaʿḳıl olalum yaḳalar çāk idelüm 
 

 

 

                                                   
 1. 64a 

II/2. ravża vü: ravża-i (metin) 
III/3. cūş : ḫoş (metin) 
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    IV 

 Ney ü çeng ile yine ʿişrete bünyād idelüm 
  Dil-i vīrānumuzı cām ile ābād idelüm   

Ger müdām olmazise yār lebin yād idelüm 
Mest-i lā-yaʿḳıl olalum yaḳalar çāk idelüm 
 

     V 

  Nice bir zühd idüben cürʿa-i meyden ḳaçalum 
Bāb-ı meyḫāneyi baġlu bulırısaḳ açalum 
Sāḳiyā ṭolu ṭolu ṣun beri cāmı içelüm 
Mest-i lā-yaʿḳıl olalum yaḳalar çāk idelüm 
 

     VI 

  Ġam[ı] defʿ itmek içün cām ile hem-dem olalum 
 Cām-ı mey şevḳi ile şād oluban Cem olalum 
 Şāhid ü mey bulalum ẕevḳ ile ʿişret ḳılalum 
 Mest-i lā-yaʿḳıl olalum yaḳalar çāk idelüm 
 

     VII   

   Mey ü maḥbūba yine zühdi ḳoyup ḳoşılalum 
   Der-i meyḫāneyi devrān idüben ṭolaşalum 
   Nūş-ı meyden geçüben geh duralum geh düşelüm 
   Mest-i lā-yaʿḳıl olalum yaḳalar çāk idelüm 

 

    VIII 

   Nūş-ı mey çünki göñül bir güzel ile ḫoş imiş 
   Güzel olmasa kişinüñ teni cāndan boş imiş 
   Bize mey ḳısmet olup vuṣlat[ı] yārüñ düş imiş 
   Mest-i lā-yaʿḳıl olalum yaḳalar çāk idelüm 
 

                                                   
IV/3. ise: ھ   (metin) زس
V/2: açalum: içelüm (metin) 
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    IX 

   Ey Leʾālī beri gel pīr-i muġāndan ḳaçalum 
Yüzümüz Ḥaḳḳa ṭutup cām-ı maḥabbet içelüm 
Varumuz cām-ı İlāhī yolına hep ṣaçalum  
Mest-i lā-yaʿḳıl olalum yaḳalar çāk idelüm 
 

    2 

           fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün  

 

     I 

Ey cihān-ı ḥüsn içinde ḥūb u merġūbum benüm 
Ḫūb-rūlar meclisinde cümle-i ḫūbum benüm 
Saña ḳul olmaḳ yiter ʿālemde manṣūbum benüm 
Āh şāhum dilberüm gül yüzlü maḥbūbum benüm 

 
    II 

   Terk idüp dilden beni cāndan şehā yād itmedüñ   

Göñlümüñ vīrānesin bir laḥẓa ābād itmedüñ 

Yüzüme bir kez gülüp ben ḳuluñı şād itmedüñ 

  Āh şāhum dilberüm gül yüzlü maḥbūbum benüm 

 

    III 

  Āsmān baġrın deler bir dem cigerden itsem āh 

Pertev-i āhumla yanar āsmānda mihr ü māh 

  Ben ḳuluña merḥamet itmedüñ ey göy gözlü şāh 

Āh şāhum dilberüm gül yüzlü maḥbūbum benüm 

                                                   

2. 64b 
I/1: cihān-ı: cihānı (metin) 
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  IV 

  Ben seni idinmişem çün cān eyā şāh-ı cihān  

  Ẕikrüñi hem itmişem şām u seḥer vird-i zebān 

  Ṣafḥa-i cān u dile yazdum eyā ġonçe-dehān  

  Āh şāhum dilberüm gül yüzlü maḥbūbum benüm 

 

  V 

  Bu Leʾālī bende oldı bend-i zülfüñde esīr 

  Olmaduñ bendüñdeki bendenden ey dilber ḥabīr  

  Oldı derdüñle senüñ ey nev-cevān bende ḳaṣīr 

  Āh şāhum dilberüm gül yüzlü maḥbūbum benüm 

 

    3 

 fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

 

     I 

 Ey göñül itme naẓar bu şehre sen ikrāh ile 

 Pür durur her gūşesi bunuñ çün ehluʿllāh ile 

 Şeh duḫūl itdi buña hem merdüm-i dil-ḫˇāh ile 

 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 

 

                                                   
 

V/3. bende ḳaṣīr: ol bend her (?)(metin) 
 3. 92b 
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     II 

 Bir nice gün gerçi kim gil oldı ol bārān ile  

 Böyle ḳalmadı gil ü seyli anuñ her ān ile 

 Açılup şeh devletinde gülsitān bostān ile 

 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 

  

     III 

 Gülşeni oldı müzeyyen açılup hep gülleri 

 Ṣad hezārān şevḳ ile destān oḳur bülbülleri 

 Bunı söyler dem-be-dem ḳulaḳlarında elleri 

 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 

 

    IV 

  Dāʾimā söyler bunı taṣdīḳ idüp ehl-i maḳāl 
 Kim bahārına bunuñ firdevs-i aʿlādur miåāl 
 Vird ider bunı bu şehre her kim o bula viṣāl 
 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 
 

    V 

 Her ki o seyr ide vardı gördi merġizārını 
 Hem işitdi cān u dilden anda murġ-ı zārını 
 ʿAyş idüpdür devr-i şehdür ḫarc iderüm varını 

  Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile    

                                                   

II/1. bārān: yār (metin) 

II/2. ān ile: anuñla (metin) 
III/3. elleri: dilleri (metin) 

IV/2. firdevs-i: firdevsī (metin) 
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    VI 

 Cūylar her yañadan aḳup revān olmış buña 

 Gülşenī-i Ḥay diyü mādan revān olmış buña 

 Hem şehinşeh daḫı cān içinde cān olmış buña  

 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 

   

    VII 

  Her nihāl-i serv olupdur bir nigār-ı sebz-pūş 
 Āb-ı Ḫıżr idersün (…) çü nūş 
 Ne temāşā eyleyüp ola şehinşeh göñli ḫoş 
 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 
 

    VIII 

 Lāleler laʿlīn ḳadeḥ oldı gülistānda ele  
 Ṣāġar-ı zerrīn ile nergis ḳadeḥ ṣunar güle 
 Dir ki ʿayş itmek gerek hem-dem ḳılup cāmı bile 
 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 
 

    IX 

 Çün şükūfeyle bezenmişdür bu dem şāḫ-ı dıraḫt 
 Ṣan cevānlardur ki Ḥaḳḳ açmış durur anlara baḫt 
 Şimdi sulṭāna olupdur devlet ile pāy-i taḫt 
 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 

    

 

 

                                                   

VII/1. pūş: p’nin noktası unutulmuş. 
IX/1. bezenmişdür: bezetmişdür (metin) ;şāḫ-ı: şāḫ u (metin) 
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    X 

  Ḫūblar kim ḥüsn ile Yūsuf dururlar her biri 
 Ḥüsn ile hergiz irişmez anlara ḥūr u perī 
 Ṣan bihişt içinde yürür bunda ḫūbān leşkeri 
 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 
 

    XI 

 Mescid ü cāmiʿ kim oldı mecmaʿ-ı ehl-i ṣalāt 
 Cemʿ-i kevn cemʿ olur anda her ḳapudan ẓāhirāt 
 Şāhuñ erkānı gelür ṣaflar derilür ḳat ḳat 
 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 
 

     XII 

 Kim ider mescidlerüñ vasf-ı cemīlini tamām 
 Kim ṣalāt ile olupdur rūz [u] şeb dārü’s-selām 
 Ṣubḥ u şām anda oḳunurʿavn-i şāh ile kelām 

  Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile   
   

     XIII 

 Hem menārına varupdur nām-ı Aḥmed rifʿati 
 Göklere irse yiridür rifʿat ile ḳāmeti 
 Artuḳ oldı şeh gelelden hem müʿezzin şevketi 
 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 
 

     XIV 

 Rūz-ı ʿıyd ol deñlü geldi hem muṣallāya kişi 
 Kim muṣallādan çıḳup ṭutmışdı hep ṭaġ u ṭaşı 
 Devlet-i şehde müzeyyen olmış idi her kişi 
 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 
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     XV 

 Daḫı devletdür bu şehre Āṣaf-ı luṭf u kerem 

 Luṭf u iḥsānıyla olmışdur cihānda muḥterem 

 Şāh ile geldi bu şehri eyledi bāġ-ı İrem 

 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile 

     

     XVI 

 Ey Leʾālī var ola pāy-ı aʿẓam-ı şāh ile  
 Kim niẓāmı ʿāleme bunlar virür Allāh ile 
 Merdümān ḫoş-dil olup dirler çü sāl ü māh ile 
 Cennet oldı Edrine şehri viṣāl-i yār ile  

 

2. MUHAMMES-İ MÜTEKERRİR 

 

  1 

fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün 

     

     I 

İʿtidāl ile bahār ey dil cihānuñ cānıdur 
Mürdeler zinde ḳılur gūyā Mesīḥ-i åānīdür 
Gülşeni zeyn eyledi Mānī anuñ ḥayrānıdur 
ʿAyn-ı Çīn oldı cihān gülşen Nigāristānıdur 

  Sāḳiyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur   
 

 

 

                                                   
 1. 44a 
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     II 

 ʿAyş u nūş eyyām[ı] geldi elde cām olmaḳ gerek  
[Mes]tler destindeki cām içre fām olmaḳ gerek 
Ehl-i zevḳ olanlaruñʿayş[ı] devām olmaḳ gerek 
Rūz [u] şeb işi anuñ nūş-ı müdām olmaḳ gerek 
Sāḳiyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur 

 

     III 

 Bülbül-i cāna  nigārā rūy-ı ḫūbuñ gül yiter 
Ġonçe-i ḫandān yirine gel yüzüme gül yiter 

  Laʿl-i mey-gūnuñ ḫayāli ey yüzi gül mül yiter 
  Gül yüzi üstinde zülfüñ bendeye sünbül yiter 

Sāḳiyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur 
 

     IV 

Çün dehānuñ ġonçe vü yüzüñ gül-i ḥamrā gibi 
  Bülbül-i cān göreli yürür şehā şeydā gibi 
  Daġ u deşt oldı yiri Mecnūn-ı pür-sevdā gibi 
  Defʿ-i sevdā itmege yoḳdur mül ü ṣahbā gibi  

Sāḳiyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur 
 

     V 

Cām ile cemʿ-i ṣurāḫī ḥüzni defʿ eyler tamām  
Şād olup mey nūş iden alur cihāndan intiḳām  
Ġerd-i ġamdan ṣāf olup cāhı olur dārü’s-selām 
İde[r]üz mey-ḫāneyi ḥürmet idüp beytü’l-ḥarām 

 Sāḳiyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur 
 

 

 

                                                   

II/2. [mes]tler: Metinde kelimenin bu kısmı anlaşılamamıştır. 
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    VI  

Cümle ezhāra bahār güli çü sulṭān eylemiş  
Gülsitānda şāh-ı gül gūyā ki dīvān eylemiş 
ʿAyş u nūş ehli içün zeyn-i gülistān eylemiş 
Bülbüli zevḳ ehline gülşende ḫoş-ḫ˘ān eylemiş 
Sāḳiyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur 

 

   VII 

ʿIşḳ ile mey nūş idüp mül gibi cūş itdüm yine 
Defʿ idüp dilden ġamı göñlüm[i] ḫoş itdüm yine 

   Dilberüñ yüzin görüp cūş u ḫurūş itdüm yine 
Şevḳ-i dilberle meyi tekrār nūş itdüm yine 
Sāḳiyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur 

 

   VIII 

Ey Leʾālī gül çü nūr-ı Ahmed-i Muḫtārdur 
Reng ü būy ile cihānda lā-cerem muḫtārdur 
Ehl-i ʿayş olan bu dem bī-ḫ˘āb olup bīdārdur 
ʿAyşı şol eyler ki bir gül yüzlü aña yārdur 
Sāḳiyā mey ṣun bahār eyyāmı gül devrānıdur 

 

C. MÜFRED 
 

  mefʿūlü fāʿilātün mefʿūlü fāʿilātün  

Teşne be-ḫūn-ı men leb nergis-i pur-ḫumār hem 

Kuşte belā-yı ḫaṭṭet ṭurra-i muşk-bār hem 

                                                   

VI/1. bahār güli: gül bahārı (metin) 
VI/2.Gülsitānda: Gülsitānında (metin) 
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 Türkçesi: Dudak ve nergise benzeyen sarhoş göz kanıma 
susamış, ayva tüyünün belası da misk saçan saçların gibi beni 
öldürmüş. 
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