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GİRİŞ
Leylâ ile Mecnûn Hikâyesi
Leylâ ile Mecnûn hikâyesi Yûsuf u Zelîha ve Hüsrev ü Şîrîn hikâyeleri gibi divan
şiirinin en çok işlenen konularından birisidir. Bu konularda mesnevi türünde müstakil bir
çok eser kaleme alınmış ve bu hikâyelerdeki isimler divan şiiride en çok adı geçen aşk
kahramanları olmuşlardır. Bunlar arasında, tasavvufî aşkın ifadesinde istihdam edilmesi
dolayısıyla, Leylâ ile Mecnûn hikâyesinin ayrı bir yeri vardır.
Kaynağı Arap edebiyatı olan Leylâ ile Mecnûn hikâyesinde esas itibariyle Hicri I.
yüzyılın ikinci yarısının sonlarına doğru öldüğü belirtilen ve asıl adı Kays olan
Mecnûn'un aşkı sebebiyle çektiği ıstırabı anlatılır. Daha sonraları diğer müslüman
milletlerin edebiyatlarına geçen hikâye Arap edebiyatında gerçekçi tarzda ele alınırken,
Türk ve Fars edebiyatlarında romantik bir tarzda işlenmiştir.1
Arap edebiyatındaki dağınık haldeki rivayetler İran edebiyatında manzum ve
düzenli bir hikâye haline ilk defa 584/1188 tarihinde Genceli Nizami (1140-1204)
tarafından meydana getirilmiştir. Nizâmî bunu yaparken hikâyenin kaynağındaki
rivayetlerde geçen hayata ait özellikleri tamamen kaldırmış, çölden başka belli başlı Arap
unsuru bırakmamıştır. Bu değişikliklerin çoğunun gayesinin hikâyeyi daha çarpıcı hale
getirmek ve bir takım ibretler sergilemeye yönelik olduğu, ilk "reng-i tasavvuf"un da
onun tarafından hikâyeye dahil edildiği ve ondan sonra bu hikâyeyi kaleme alanların ona

Ali Nihad Tarlan (1922). İslam Edebiyatında Leylâ ve Mecnûn Mesnevîsi. Doktora Tezi. İstanbul:
İstanbul Üniversitesi. Mukaddime. Hikâyenin Arap edebiyatındaki şeklinin detaylı özeti için bk. Ali Nihad
Tarlan (1922). İslam Edebiyatında Leylâ ve Mecnûn Mesnevîsi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul
Üniversitesi. 14-26; Agah Sırrı Levend (1959). Arap Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun
Hikâyesi. Ankara: Türkiye İş Bankası Yay. 1-7; Ahmet Ateş (1970). “Leylâ ile Mecnûn”. İslam
Ansiklopedisi. C. 7. İstanbul: MEB. 49-50. Tarlan, Mukaddime’de, “Arap edebiyatından Mecnûn’nun
şahsiyetine dair menâbi-i sâireden iktibas olunan malumatın ilavesiyle esas vak‘ayı aldık” demekle birlikte
kaynaklarını belirtmemektedir. Aynı şekilde eserde adı geçen Arapça, Farsça ve Türkçe eserlerin
nüshalarının yerleri ve Arapça ve Farsça beyitlerin Türkçe karşılıkları verilmemektedir. Burada bilinenlerin
tekrarı olacağı için hikâyenin Arap edebiyatındaki şekli üzerinde durulmayacaktır. Bu konuda yukarıda
verilen kaynaklar içinde en detaylı bilgi Tarlan’da bulunmaktadır. Hikâyenin Arap edebiyatındaki menşei
üzerindeki değerlendirmeler için bk. Alessio Bombaci (1970). “The History of Leylâ and Mejnûn”. Leylâ
and Mejnûn by Fuzûlî. London: George Allen & Unwin Ltd. 11-112.
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çok şey borçlu olduğu kaydedilmektedir.2 Hikâyeyi Nizami'den sonra kaleme alanlar da
kendilerince konuya bir tertip verip yorumlamışlardır.
Bu eserlerin bazılarında Mecnûn'un aşkı, eflatunî aşkın en güzel bir örneği olarak
değerlendirilirken çoğunlukla tasavvufi temlerin işlenmesine çok uygun olması dolayısı
ile kişinin mecazi aşktan ilahi aşka yükselişininn bir örneği olarak ele alınmış, zamanla
da Arap, Fars ve Türk klasik şiirinin ana mazmunlarından biri haline gelmiş ve halk
arasında en çok tanınan bir aşk hikâyesi olmuştur.3
Hikâyenin Türk edebiyatına girişi bugünkü bilgilerimize göre ilk olarak
Gülşehrî'nin 713/1313'te tamamladığı Mantıku’t-Tayr'ındaki 79 beyit uzunluğundaki
"Dâstân-ı Leylâ vü Mecnûn" başlıklı bölümü ve daha sonra Âşık Paşa'nın 730/1329'da
tamamladığı Garib-nâme'sindeki 30 beyitlik (8. Bab, 4. Destân) bölümü ile olmuştur. Her
ikisinde de sonunda ilahi aşka dönüşen bir aşk işlenmiştir. Bu konu daha sonraları
"temsîlî hikâye" olarak başka şairler tarafından da ele alınmıştır. Bugünkü bilgilere göre
hikâye Türkçe müstakil ve manzum bir eser olarak ilk defa Edirneli Şâhidî tarafından
Gülşen-i ‘Uşşâk adını verdiği eserde işlenmiştir. Eserini Şehzade Cem adına kaleme alan
Şâhidî konuyu tamamen tasavvufi bir yaklaşımla ele almıştır.
Bugün nüshası elimizde bulunan ve müstakil bir eser olarak yazılan Türkçe Leylâ
ile Mecnûn hikâyeleri ve şairleri şunlardır:
1. Şâhidî, Gülşen-i Uşşâk, 883/14784
2. Nevâ’î, Mecnûn u Leylî, 889/14845

Nizami’nin eserinin tahlil ve değerlendirmesi için bk. Ali Nihad Tarlan (1922). İslam Edebiyatında Leylâ
ve Mecnûn Mesnevîsi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 28-37, 157.
3
Tarlan, Fuzûlî’nin eserini tahlil ederken, onun bu eserle Mecnûn’un şahsında bir insanın mecazi aşktan
ilahi aşka yükselişini anlattığı yorumunu yapmaktadır, Ali Nihad Tarlan (1922). İslam Edebiyatında Leylâ
ve Mecnûn Mesnevîsi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 143-158.
4
Eser yayınlanmıştır. Nazire Erbay (hzl.) (2014). Edirneli Şâhidî: Leylâ vü Mecnûn (Gülşen-i Uşşâk)
Mesnevisi. Edirne: Edirne Valiliği. Hikâye ile ilgili Türk edebiyatındaki eserler ve nüshaları hakkında
burada verilen bilgiler Levend’den alınmıştır, Agah Sırrı Levend (1959). Arap Fars ve Türk
Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyesi. Ankara: Türkiye İş Bankası Yay. 11-369.
5
Nevâ’î’nin Türkiye kütüphanelerindeki nüshaları için bk. Agah Sırrı Levend (1958). “Türkiye
Kitaplıklarındaki Nevâ’î Yazmaları”. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten. Ankara: TDK. 127-209. Eser
yayınlanmıştır. Agah Sırrı Levend (hzl.) (1967). Ali Şir Nevâî, Hamse, Hayretü'l-Ebrâr, Ferhâd u Şîrîn,
Leylî vü Mecnûn, Seb’a-i Seyyâre, Sedd-i İskenderî. Ankara: TDK.; Ülkü Çelik (1993). Ali Şîr NevâyiLeylî vü Mecnûn (Gramer-Metin-Dizin). Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
2
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3. Bihiştî, Leylâ vü Mecnûn, 889/1484'ten sonra6
4. Hamdullah Hamdi, Mecnûn u Leylî, 905/1499 veya 914/15087
5. Ahmed Rızvân, Leylâ vü Mecnûn, 906/1500'den önce8
6. Kadîmî, Leylâ vü Mecnûn9
7. Celîlî, Leylâ vü Mecnûn10
8. Sevdâ’î, Kıssa-i Leylî Birle Mecnûn, 920/151411
9. Hakîrî, [Leylâ vü Mecnûn], 931/152412
10. Fuzûlî, Leylâ vü Mecnûn, 942/153513
11. Hamdî-i Lârendevî, [Leylâ vü Mecnûn], 949/154214
12. Celâl-zâde Sâlih, [Leylâ vü Mecnûn], 962/155415

Eser yayınlanmıştır. Zeynel Abidin Aygün (1999). Behişti'nin Leyla vü Mecnun mesnevisi (İncelemeMetin). Doktora Tezi. Adana: Çukurova Üniversitesi.
7
Eser üzerinde tez çalışmaları yapılmıştır. Zülfi Güler (1982). Hamdullah Hamdi: Leylâ ve Mecnûn
(İnceleme-Metin). Doktora Tezi. Erzurum. Atatürk Üniversitesi.
8
Eserin yazması Agah Sırrı Levend kitapları arasındadır.
9
Bir nüshası Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi kitaplığındadır. Bu şair, Şâhidî’nin eserinin bazı yerlerini
çıkarıp, mahlas yerlerini değiştirerek eseri kendine mal etmiştir.
10
Bu şairin eserlerinin külliyatı Paris Bibliotheque Nationalle’dedir. Eser yayınlanmıştır. Arzu Atik (2010).
Celilî'nin Leylâ ve Mecnûn'u ve Nizâmî'nin Leylâ ve Mecnûn'u ile karşılaştırması: Metin, Tercüme.
Boston: Harvard Üniversitesi.; Şevkiye Kazan (2011). Celilî'nin Leylâ ve Mecnûn Mesnevisi (İncelemeMetin). Isparta: Fakülte Kitapevi.
11
Eser üzerinde tez çalışmaları yapılmıştır. Cemal Bayak (1987). Sevdâ’î ve Kıssa-i Leylî Birle Mecnûn.
Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi; M. Ünal Şahin (1998). Leylî ve Mecnûn Sevdâ'î:
Transkripsiyon ve Dil İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.
12
Eser üzerinde tez çalışmaları yapılmıştır. Ahmet Koçak (2006). Hakîrî; Leylâ vü Mecnûn Hikâyesi
(Metin-İnceleme-Dizin-Tıpkıbasım). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Maramara Üniversitesi; Arzu Solak
(2003). Hakîrî; Leylâ vü Mecnûn Hikâyesi (Metin-İnceleme-Dizin-Tıpkıbasım). Yüksek Lisans Tezi.
İstanbul: Maramara Üniversitesi; Zikri Turan (1988). Mecnûn (u) Leylâ Hakîrî Transkripsiyon ve Dil
İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.
13
Eser yayınlanmıştır. Necmeddin Halil Onan (hzl) (1955). Fuzûlî Leylâ ile Mecnûn. İstanbul: Maarif
Vekaleti Yay.; Muhammed Nur Doğan (2000). Fuzulî Leylâ ve Mecnun. İstanbul: YKY.
14
Eser üzerinde tez çalışması yapılmıştır. Rifat Kütük (2002). Larendeli Hamdi'nin Leyla ile Mecnun
Mesnevisi (Metin-İnceleme ve Diğer Leyla ile Mecnun Mesnevileriyle Mukayesesi. Doktora Tezi.
Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
15
Eser yayınlanmıştır. Zehra Toska (2002). Sâlih Çelebi ve Mecnûn u Leylâ Mesnevîsi (Kıssa-i PürGussa). Boston: Harvard Üniversitesi; Rifat Kütük (1995). Celal-zâde Salih Çelebi: Leylâ vü Mecnûn
(Tenkidli Metin-İnceleme). Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi.
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13. Halîfe, Leylâ vü Mecnûn16
14. ‘Atâyî, [Leylâ vü Mecnûn]17
15. Fâ’izî, [Leylâ vü Mecnûn], 1033/162318
16. ‘Örfî, Leylâ vü Mecnûn19
17. ‘Andelîb, [Leylâ vü Mecnûn]20
18. Nâkâm, [Leylâ vü Mecnûn], 1314/189821
Bunlardan başka kaynakların Leylâ ile Mecnûn hikâyesini kaleme aldığını belirttiği
fakat eserleri bugün için elimize geçmemiş olan şairlerin isimleri ise şunlardır: Ahmed
Paşa, Hayâlî, Necâtî Îsâ, Sinân, Hayâlî Abdülvehhâb, Ârif Fethullâh, Halîlî, Sinân Çelebi,
Muhyî Zamîrî, ve Rif‘atî Abdülhay'dır.
Bu eserler içinde en çok Fuzûlî'nin eseri sevilip okunmuş ve bu konunun şaheseri
sayılmıştır. Kültürümüzün bu çok sevilen ve işlenen konusunu ele alan eserler arasında
en fazla çalışma da onun eseri üzerinde üzerinde yapılmıştır.22 Bu konuda elde bulunan
eserlerin metinlerinin ortaya çıkarılması, konunun ifade edilmesinde geçirdiği devreleri
görmemizi sağlayacağı gibi divan şiirinin gelişmesindeki geçirdiği aşamaları da
anlamamıza da yardımcı olacaktır.
Üzerinde çalışılan Sevdâ’î'nin eseri bu konudaki eserlerin en az tanınanlarından
biridir. Bugün için tek bir nüshasının varlığını bildiğimiz eser, Fuzûlî'nin eserinden 31
sene önce yazılmış olduğu halde onun 140'tan fazla beytinin Fuzûlî'nin eseriyle ortak
olduğu görülmektedir. Fuzûlî'nin eserinden önce yazılan bir eserde edebiyatımızda bu
konunun şaheseri sayılan Fuzûlî'nin eserinde de bulunan beyitlerin yer alması ilginç bir
durumdur. Bugün için sadece bir nüshası bilinen Sevdâ’î'nin eserinin eserinin metninin
hazırlanması ve bu ortak beyitlerin ve bunların şairinin tesbiti çalışması özelde Leylâ ve
Mecnûn mesnevîleri ile ilgili araştırmalara genelde edebiyat tarihimizdeki aşk anlayışı
incelemelerine katkı sağlayacaktır.
16

Eserin yazması Agah Sırrı Levend kitapları arasındadır.
Eserin yazması Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi kitaplığında Kadri Uçan’dan alınan kitaplar arasındadır.
18
Eser üzerinde tez çalışması yapılmıştır. Nilgün Büyüker (2011). Kafzâde Fâizî: Kitâb-ı Leylî vü Mecnûn
(Tenkitli Metin-İnceleme). Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi.
19
Eserin yazması Agah Sırrı Levend kitapları arasındadır.
20
Eser 1940’da N. Hocayef, 1956’da Aşka’da A. Ulugberdiyev-Ahundov tarafından yayınlanmıştır.
21
Eserin yazması Bakü Devlet Kütüphanesi’ndedir.
22
Eserin detaylı bir tahlili için bk. Ali Nihad Tarlan (1922). İslam Edebiyatında Leylâ ve Mecnûn
Mesnevîsi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 143-158.
17

BİRİNCİ BÖLÜM
1. Kıssa-i Leylî Birle Mecnûn

1.1. Nüsha Tavsifi
Eserin bugün bilinen tek nüshası Cambridge Üniversitesi kütüphanesindedir.23
Tamamı 59 yaprak olan yazma 21.1 x 12.2 cm boyutlarındadır, nesih ile yazılmıştır. Eser
2b'de başlamakta ve 59a’da sona ermektedir. Bir sahifede 12 beyit vardır. Ancak bazı
beyitlerin çaprazlama yazıldığı 8b, 11a, 11b, 12b, 27a'da ve minyatürlü sayfalardaki beyit
sayıları daha azdır. Eserin başladığı 2b'de basit tezhibli bir mihrabiye vardır. 2a'da
muhtemelen içine eserin ismini yazmak amacı ile yapılan dikdörtgen boş bir tablo
bulunmaktadır. 1a, 1b ve 59b'de hesap işlemleri bulunmaktadır. Yazılar cetvelle
çerçevelenmiştir. Metin harekesiz olmakla beraber bazı harekeli kelimere
rastlanmaktadır. Yazmanın yaprakları numaranmıştır. Nüshanın kendisi görülemediği
için, bu harekelerin ve yaprak numaralarının sonradan eklenip eklenmediği konusunda
bir söylenememektedir.
Eserde 4 tane minyatür (12a, 27b, 37b, 51b) vardır. Mikrofilmden alınan fotokopide
net bir görüntü bulunmadığı için bu minyatürlerde anlatılanlar tasvir edilememektedir.
Eserde 42 konu başlığı vardır, ancak bunlardan 38 tanesinin ismi yazılmış olmakla
beraber 4'ünün yeri boş bırakılmış ve eserin ilk bölümü, Tevhîd, başlığı için yer
ayrılmamıştır. Kendileri için başlık yeri bulunmasa da konuların rahat görülmesini temin
için esere 4 başlık daha tarafımızdan ilave edilmiştir.24 Müstensihin ismi ve eserin
istinsah tarihi kaydedilmemiştir. Eserin tamamı 1252 beyittir. Eserde 7 gazel ve 1
murabba vardır.
Eserin istinsahında pek titiz davranılmadığı, acele ile yazıldığı görülmektedir. 5b'de
bölüm başlığı için ayrılan yere yanlışlıkla bu bölümün ilk beyti yazılmış ancak sonradan
silinmemiştir. Aynı mısra daha sonra metin kısmında tekrar yazılmıştır. Bazı bölümlerin
G. Browne Edward (1900). A Handlist of the Muhammadan Manuscripts, Including All Those Written
in the Arabic Character, Preserved in the Library of the University of Cambridge. Cambridge: Cambridge
23

University Press. 191, sıra no. 992. Yazmanın fotokopisi Türk Dil Kurumu’nda bulunmaktadır.
24
Esere eklenen başlıklar metinde köşeli parantez içine alınmıştır.
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isimlendirilmemesi, yazıya önem verilmemesi, gerekli tashihlerin yapılmaması nüshanın
hazırlanmasında fazla itinâ gösterilmediğini ortaya koymaktatır. Yazmanın bu haliyle
şairin kendi elinden çıkmış olmasını düşünmek zor görünmektedir.

1.2. Sevdâ’î
Eserin sonunda, 1248. beyitte şair kendisini Sevdâ’î olarak tanıtmaktadır. Bu isim
onun mahlası olmalıdır. Eserde bundan başka hiç bir yerde ne şair veya müstensih adı
geçmediği gibi şair hakkında bilgi edinmemezi sağlayacak bir ifadeye de
rastlanmamaktadır. Eserin bir şahsa ithafını belirten bir kayıt da yoktur. Eserin
tamamlama tarihi H. 920, Zilkade Evâ’ili (18-27 Aralık 1514)
şeklinde
kaydedilmektedir, (B. 1249-1250).
Kaynaklarda Sevdâ’î mahlaslı iki şahsa rastlanmaktadır. Bunlardan biri Sicill-i
Osmânî'de 999/1591'de öldüğü kaydedilen Edirne'li Sevdâ’î Ahmed Çelebi25 diğeri
Sehî'nin Kırkkilise (Kırklareli) kadısı iken öldüğünü bildirdiği Sevdâ’î'dir.26 Sehî'nin
eserindeki Sevdâ’î ile ilgili kayıt şöyledir:
“Mevlânâ Sevdâ’î raĥmetullahi ‘aleyh. Ehl-i ‘ilmdendür, medâris görüp ‘ilm
kesb idüp nâzük-ŧab‘, ġarrâ, güzel ġazelleri ve rindâne bî-bedel ebyâtı var.
Ķırk Ķilisâ ķađısı iken Allâh emrine varup civâr-ı Ĥaķ'da mesken ŧutup
mezârı Ķırk Ķilisâ’dedür ve bu beyt onun eş‘ârındandur ki zikr olınur:
Âh
kim
eylemedi
çâre
bu
N’ideyim n‘eyleyeyim ne ķılayım çâresi ne”27

bî-çâresine

Sehî'nin verdiği bilginin tamamı bu kadardır. Burada şairin eserlerinin olup
olmadığı hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. Bu bilgiler eserin 6. tabakasında yer
almaktadır. Sehî bu tabakada tanışıp görüştüğü şairlerden bahsetmektedir. Konumuz olan
mesnevinin bu Sevdâ’î'ye ait olduğu kabul edilecek olursa Sehî'nin tanıştığı, görüştüğü
şairlerden bahsettiği bir tabakada yer verdiği Sevdâ’î'nin eserlerinden neden
bahsetmediği sorusu akla gelmektedir ki Sehî eserini bu mesnevinin yazılmasından
sadece 24 yıl sonra 945/1538'de, kaleme almıştır. Konuyla ilgili dikkati çeken diğer bir

Mehmet Süreyya (1311-1316/1895-1900). Sicill-i Osmânî. C. 3. İstanbul: Matbaa-i Amire. 114.
Haluk İpekten, Günay Kut, Mustafa İsen, Hüseyin Ayan ve Turgut Karabey (hzl.) (2017). Heşt Bihişt
Sehî Beg. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Ekitap Yay. 114.
27
Haluk İpekten, Günay Kut, Mustafa İsen, Hüseyin Ayan ve Turgut Karabey (hzl.) (2017). Heşt Bihişt
Sehî Beg. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Ekitap Yay. 114.
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26

9

SEVDÂ’Î

nokta, döneme çok uzak olmayan bir zamanda kaleme alınan Keşfü’z-Zünûn'da da şairin
adının Leylâ ile Mecnûn yazan şairler arasında geçmemesidir. Bu durumun sebebi
Sevdâ’î'nin İstanbul dışında yaşamış olması, eserini yazdıktan kısa bir süre sonra vefat
etmesi ve eserinin yaygınlık kazanmaması olabilir. Nitekim gerek eserin sadece bir
nüshası bulunmaktadır.
Mesneviden ilk defa bahseden Gibb eserin sahibinin muhtemelen Sehî'nin
bahsettiği Sevdâ’î olduğunu söylemekte ve onun bu kanaatine iştirak eden Levend
Sevdâ’î adına kayıtlı bir Dîvân'ın da28 olduğunu kaydetmektedir. Bu Dîvân'da
918/1512'de ölen Şehzâde Korkut'a ithaf edilen üç kaside bulunmaktadır. Bu da bize bu
Sevdâ’î'nin Şehzâde Korkut'un yakınında, muhtemelen, bulunmuş olduğunu
düşündürmektedir. Yukarıda da bahsedildiği üzere bu mesnevi de herhangi bir ithaf veya
bir devlet büyüğünün adı geçmemektedir. Bu durum şairin Şehzade Korkut'un
öldürülmesinden sonra Osmanlı hanedanına mesafeli kaldığını ve bundan dolayı da
eserinde kimsenin adını anmadığını düşündürmektedir. Ne yazık ki elimizdeki Dîvân ve
mesnevinin sadece birer nüshası mevcuttur ve Sehî'nin bahsettiği Sevdâ’î'ye ait diğer
kaynaklarda bir bilgi bulunmamaktadır.
Eserin Tevhîd, Münâcât ve Na‘t kısımlarından hareketle şairin medreseden
yetişmiş bir kişi olduğu söylenebilir. Ayrıca gerek bu kısımlar gerekse eserin son kısmı
gibi diğer yerlerindeki ifadelere bakarak şairin sünni inanca sahip olduğu söylenebilir.
Burada Sehî'nin kaydettiği Sevdâ’î'nin kadılık yapmış olması da bu iki eserdeki
Sevdâ’î'nin gerek eğitim, gerekse inanç kimliği noktasında benzerliklerinin olduğunu
göstermektedir.
Elimizde bulunan Kıssa-ı Leylî Birle Mecnûn mesnevisi ve adı geçen Dîvân'ın
birbirine yakın tarihlerde yazılmış olmaları dolayısıyla, bu eserlerde geçen Sevdâ’î
mahlasının aynı şahsa ait olması kuvvetli bir ihtimaldir. Yukarıda bahsi geçen Dîvân'ı
mezuniyet tezi olarak hazırlayan Şefik Yalçın eserdeki bugün kullanılmayan bazı ifade
şekillerine, tabir ve ata sözlerinin kullanım sıklığına ve kasidelerindeki nazaran
gazellerinin daha güzel ve akıcı olduğuna dikkat çekmektedir.29 Aynı şeyleri elimizdeki
Elias John Wilkinson Gibb (1958). A History of Ottoman Poetry. C. 2. Ed. Edward Granwille Browne.
2. bsk. London : Lowe-Brydone Ltd., 173; Agah Sırrı Levend (1959). Arap Fars ve Türk Edebiyatlarında
Leylâ ve Mecnun Hikâyesi. Ankara: Türkiye İş Bankası Yay. 209.
29
Şefik Yalçın (1954). Sevdâyî. Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Divanının Transkripsiyonu. Mezuniyet Tezi.
İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 15, 46. Eser üzerinde daha sonra Yüksek Lisans Tezi çalışması yapılmıştır:
Zübeyde Yaşar (2008). Sevdâyî Dîvânı'nın Çeviri yazı Metni ve Günümüz Türkçesiyle Nesre Aktarımı .
Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
28
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eser için de söyleyebiliriz. Bu hususlar da her iki eserin şairinin aynı kişi olmaları
ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Elimizdeki mesnevinin şairi ile Dîvân'ın şairinin aynı
kişi olduğu, ihtiyat kaydıyla, söylenilebilir. Mesnevinin sonundaki tamamlanma tarihinin
(1514) ile Dîvân'da kendisi için yazılan kasidelerin yer aldığı Şehzâde Korkut'un (ö.
1512) yaşadığı döneme çok yakın olması bu görüşün en önemli dayanağı
durumundadır.30

1.3. Eserin Değerlendirilmesi
1.3.1. Eserin İçeriği
Eserin başındaki Tevhîd (B. 1-45) bölümünde şair Allah'ın zât ve sıfatlarından
bahsetmektedir. Bunu Münacât (B. 46-73) bölümü takip etmektedir. Şair burada aczinden
ve günahkarlığından bahsetmekte ve Allah'dan bunlara af dilemektedir. Daha sonraki
Na‘t (B. 74-112) bölümünde Hz. Peygamber'in mucizelerinden, Allah'ın ona verdiği
yüceliklerden bahsetmekte ve ondan şefaat istemektedir. Bunu şairin sahâbe, Hz. Hasan
ve Hüseyin, şehidler ve yüce zâtları selamlayarak onların şefaatlerini istediği beyitler
takip etmektedir (B. 113-117). Bu bölümler bize şairin çok iyi bir dini eğitim gördüğünü
ve sünni bir inanca mensup olduğunu göstermektedir.
Bu bölümlerde şair eserin daha sonraki kısmı göz önüne alındığında şiiriyetin daha
zayıf olduğu söylenebilir. Ayrıca bu bölümlerdeki Arapça ve Farsça kelime oranının
sonraki bölümlere kıyasla daha yüksek olduğu görülmektedir.
30

Dîvân'ın mevcut nüshalarında bir tarih kaydı bulunmamaktadır. Dîvân'ın nüshaları için bk. Zübeyde
Yaşar (2008). Sevdâyî Dîvânı'nın Çeviri yazı Metni ve Günümüz Türkçesiyle Nesre Aktarımı . Yüksek
Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi. 28-30. Gibb her ne kadar eserinde Kıssa-ı Leylî Birle Mecnûn'un
Cambridge'deki nüshasından Türkçe Leylâ ile Mecnûn hikâyelerini ele aldığı yerde bahsetmiş olsa da
eserlerini daha sonra kaleme alan Ali Nihat Tarlan ve Ahmet Ateş onun adını yanlışlıkla Farsça Leylâ ile
Mecnûn yazan şairler arasında kaydederek eserinin bir nüshasının Cambridge'de olduğunu söylemişlerdir.
Elias John Wilkinson Gibb (1958). A History of Ottoman Poetry. C. 2. Ed. Edward Granwille Browne. 2.
bsk. London : Lowe-Brydone Ltd., 173; Ali Nihad Tarlan (1922). İslam Edebiyatında Leylâ ve Mecnûn
Mesnevîsi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 90; Ateş, age., 52. Kaynaklarda Farsça Leylâ ile
Mecnûn yazan şairler arasında Sevdâ’î mahlaslı bir şair bulunmamaktadır, Farsça Leylâ ile Mecnûn
hikâyeleri için bk. Agah Sırrı Levend (1959). Arap Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun
Hikâyesi. Ankara: Türkiye İş Bankası Yay. 11-100. Topkapı Müzesi Kütüphanesinde Sevdâ’î adına kayıtlı
İhtilâc-nâme isimli eserin ona değil Sevâdî'ye ait olduğu, bu kaydın yanlış okumadan kaynaklandığı
anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili bk. Yusufu Ziya Sümbüllü, Mehmet Akif Gözitok (2014). "Gaybî Bir İlim
Şubesi Olarak İhtilâç-Nâmeler ve Mevlânâ Sevâdî’nin Manzum İhtilâç-Nâmesi". Dede Korkut Türk Dili
ve Edebiyatı Dergisi 3 (6): 114.
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Bu bölümlerden sonra şairin eseri kaleme alma nedenini açıkladığı Sebeb-i Nazmı Kitâb (B.118-133) bölümü gelmektedir. Şair burada eserini arkadaşlarının "Acem"de
bulunan bu hikâyeyi Türkçe söylemesini istemeleri üzerine bu "Kıssa-i Leylî Birle
Mecnûn"u (B. 121) kaleme aldığını söylemektedir. Buradaki,
Her ķavm dilince olur söz ħûb
Her söz ki bilinmez ola nâ-ħûb (B. 127)
beyti dikkati çikmekte, şairin Türkçeye sahip çıkma bilinci taşıdığın göstermektedir.
Şairin bu bölümde kendisinden önce konuyu Farsça veya Türkçe kaleme alan hiç bir
şairden bahsetmemesi dikkati çekmektedir.
Şair bundan sonra konuya hemen girmemiş, daha sonra anlatmaya başlayacağı
trajik bir hikâye için okuyucuyu hazırlamak için "Der-beyân-ı Ahvâl-i Cihân-ı Bî-vefâ"
(B. 134-142) isimli bölümle başlamıştır. Burada şair dünyanın vefasızlığından
bahsetmekte, nefsine öğüt vermekte, ona hayır ile yâd edilmek için bir eser vermesini
tavsiye etmektedir.
Hikâye "Âgâz-ı Dâstân-ı Evvel" bölümüyle başlamakta ve 143-1238. beyitler
arasında yer almaktadır. 1239. beyitte eserin tamamlanma tarihi verilmekte, 1240-1252.
beyitlerde şair tekrar dünyanın vefasızlığından bahsetmekte ve okuyucudan dua
istemektedir.

1.3.2. Konunun İşlenişi
Hikâyenin işlenişi ile ilgili özellikleri şöyle sıralayabiliriz:
I. Şairin eserini kaleme alırken genel olarak Nizâmî'nin tertibini takip etmekle
beraber daha çok Hâtifî'nin eserini esas aldığı görülmektedir. Sevdâ’î'nin bu eseri ile
Hatîfî'nin eseri arasında gerek motif gerekse konuya yaklaşım ve ele alış açısından önemli
bir benzerlik görülmektedir. Sevdâ’î, Hâtifî'nin konuya eklediği 13 motiften31 9'unu
eserine almıştır. Bunlar:
1. Kays'ın henüz doğduğunda güzellere tutkun, yani doğuştan âşık-meşrep olması.
2. Mecnûn'un dilenci kıyafetinde Leylâ'yı görmeğe gitmesi. Hâtifî'ninkinde dilenci
kördür, burada ise kör değildir.
Hâtifî’nin konuya eklediği bu motifler için bk. Ali Nihad Tarlan (1922). İslam Edebiyatında Leylâ ve
Mecnûn Mesnevîsi. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 161; Agah Sırrı Levend (1959). Arap
Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnun Hikâyesi. Ankara: Türkiye İş Bankası Yay. 84-85.
31
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3. Mecnûn'a bir pîrin tarif ettiği bir tür büyünün yapılması.
4. Mecnûn'un babasının Leylâ'yı istemeğe gittiğinde Leylâ'nın köpeğini
kucaklaması.
5. Leylâ'nın düğün günü yüzündeki bezekleri bozması.
6. İbn-i Selâm'ın oğlunun Leylâ'yı boşaması. Hâtifî'de Leylâ'yı İbn-i Selam kendisi
alır ve daha sonra boşar.
7. Nevfel'in savaş sonrası Leylâ'yı gördüğünde ona aşık olması.
8. Mecnûn'un servi ağacını kesilmekten kurtarması.
9. Leylâ'nın devesinin çölde yolunu kaybetmesi.
Eserdeki diğer motiflerden Leylâ'nın fakirlere yemek dağıtması ve bunu duyan
Mecnûn'un eline bir tabak alarak Leylâ'yı görmeğe gitmesi Câmî'de; Mecnûn'un başına
kuşların yuva yapması ve Leylâ'nın Mecnûn'u rüyasında ölmüş görerek hastalanması
Celîlî'de; Leylâ'nı kolundan kan alındığında Mecnûn'un kolundan kan gelmesi
Hamdullah Hamdî'nin eserinde de geçmektedir. Arkadaşlarının Mecnûn'un yanına gelip
onu gezmeğe götürmek istemesi Molla Hüsrev'in eserinde de vardır.
Leylâ ile Mecnûn'un çeşme başında buluşmaları motifi ise bu şekliyle sadece
Sevdâ’î'de geçmektedir. Diğer eserlerdeki çeşme ve havuz başı sahnesi farklıdır.32 Eserin
dikkati çeken yönlerinden birisi hikâyenin Arap menşe’inde dahi bulunan Mecnûn'un
Kâbe'ye götürülmesi motifine burada yer verilmemiş olmasadır.
Eserde olayların derece derece ve planlı bir şekilde geliştirildiği tahkiyede eksik bir
nokta bırakılmamaya gayret edildiği görülmemektedir. Şair bunu yaparkan sadece
Hâtifî'nin eserine bağlı kalmamış kendinden önceki bir çok eserden faydalanarak konuya
kendine göre bir tertip vermiş ve ilavelerde bulunmuştur. Hikâyenin kurgusuna
bakıldığında bütün olayların kademe kademe Mecnûn'un elemini artırmak için mantıklı
bir şekilde örüldüğü, olaylar arası ilişkilerin ma‘kûl ölçülerde olduğu görülmektedir.
Burada Nevfel olayı örnek verilebilir (B. 883-970). Onun Mecnûn'un derdine derman
olma arzusu maksadının tersine bir sonuç vermiş ve Mecnûn'un ıstırabını daha da

32

Sevdâ’î'nin eserindeki motiflerle ilgili bu karşılaştırma, Tarlan ve Levend'den faydalınarak
hazırlanmıştır; Ali Nihad Tarlan (1922). İslam Edebiyatında Leylâ ve Mecnûn Mesnevîsi. Doktora Tezi.
İstanbul: İstanbul Üniversitesi. 161; Agah Sırrı Levend (1959). Arap Fars ve Türk Edebiyatlarında Leylâ
ve Mecnun Hikâyesi. Ankara: Türkiye İş Bankası Yay. 222-223.
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artırmıştır. Şair diğer eserlerden aldığı unsurları kendi potasında eritmiş ve onlara Türkçe
bir söyleyiş kazandırmıştır.
Sevdâ’î de Hâtifî gibi beşerî fakat süflî olmayan bir aşk macerasını dile getirmiştir.
Eser bu hikâyenin işlendiği bazı eserlerde görüldüğü üzre beşeri aşktan ilahi aşka
yükselişi işleme amacı taşımamaktadır. Bir insana karşı duyulan samimi bir aşkın kişiyi
yaşattığı ıstırabı ifade etmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır. Bu durum hikâyenin giriş ve
sonuç kısımlarında açıkça görülmektedir. Şair konunun esasını oluşturan aşk, ıstırap, vefa
ve samimiyeti olabildiğince hisli bir üslupla anlatmaya çalışmıştır. Eser adeta bir mersiye
edasıyla kaleme alınmıştır. Şair bunu yaparken de gayet açık ve anlaşılır bir dil
kullanmıştır.
II. Eserin 1006, 1009, 1010, 1014 ve 1015. beyitlerde şair okuyucuya "himmet
kemeri"ni kuşanıp "Mevlâ" yolunda "Mecnûn" gibi olmasını tavsiye etmektedir. Ancak
bu ifadelerden maksadı Mecnûn'un aşkına bir kudsiyet katmak değildir. Şairin amacı
okuyucuya nasihat etme, onlara Allah için çalışırken Mecnûn'un aşkı yolundaki
fedakarlığını örnek göstermektir.
III. Şair eserindeki bütün detayların gerçek hayata yakın olmasını daima göz
önünde bulundurmuş, efsanevi unsurlardan uzak durmaya çalışmıştır. Hikâyedeki gerçek
üstü gibi görünen unsurların büyük bir kısmı gerçek hayatta rastlanabilecek durumlardır.
Leylâ'nın kolundan kan alındığında Mecnûn'u kan tutması veya kan boşanması gibi.
IV. Eserde mübalağanın olmadığı söylenemezse de bu gayet makul bir seviyededir.
V. Eserdeki tasvirlerde şair orta seviyenin üstündedir. Hikâyedeki kişilerin hiç
birisinin heyecanını ihmal etmeden aksettirmeye çalışmıştır. Eserdeki başarılı tasvirlere
örnek olarak okuldaki kızların (B. 201-209), Leylâ'nın (B. 210-216), Mecnûn'un (B. 222228), baharın (B. 831-837), Nevfel'in savaşının (B. 936-952), sonbaharın (B. 1118-1127)
tasvirleri gösterilebilir. Bunların canlı, akıcı, renkli ve gerçeğe çok yakın oldukları
söylenebilir. Psikolojik tasvirlere örnek olarak da Leylâ'nın okuldan alınmasından
sonraki durumu (B. 308-332), Mecnûn'un çöle döndüğünde annesinin duyguları (B. 423426), Leylâ'nın ölmeden önceki duyguları (B. 1150-1197) ve Mecnûn'un Leylâ'nın
öldüğünü işitmesinden ölümüne kadar olan durumunun tasviri (B. 1198-1223)
gösterilebilir. Bu tasvirlerde şairin şahısların içinde bulundukları pskilojiyi yansıtma ve
heyecanı yükseltmeyi, hissiyatı şiirine taşımayı ve okuyucuyu sürüklemeyi başardığı
söylenilebilir.
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VI. Eser kolay anlaşılır, açık ve basit bir söyleyişle yazılmış olmakla beraber ibtidai
ve kuru değildir. Bu açık ve basit ifadeli beyitler kolaylıkla söylenivermişler gibi
görünmelerine rağmen bunların birçoğunun sağlam bir iç yapıya sahip oldukları, anlamın
beyitten beyite kesintisiz aktarıldığı, diğer bir ifade ile "irtibât-ı ma‘nevî"nin
sürdürüldüğü, olaylar arasındaki mantıkî teselsülün kuvvetle sağlandığı görülmektedir.
VII. Şair üslubuna bir ahenk vermeyi başarmıştır. Ancak eserin bütünün aynı
seviyede ahenkli olduğu söylenemez. Hikâyedeki heyecanın yükseldiği, duyguların
coştuğu yerlerdeki lirizm ve ahenk ve şiiriyetin eserin diğer kısımlarına göre daha yüksek
olduğu görülmektedir. Buna örnek olarak Leylâ'nın okuldan alınmasından sonra onu
okulda göremeyen Mecnûn'un duygularının anlatıldığı (B. 333-364), Leylâ'nın Mecnûn
ile çeşme başında buluşmaları ve ayrılmalarının anlatıldığı (B. 600-662) sahneler
gösterilebilir. Leylâ ile Mecnûn'un ölümlerinin anlatıldığı sahneler de (B. 1141-1239)
eserin en güzel bölümleri arasındadır.
VIII. Eserin çeşitli yerlerinde şairin aşk, âşık, aşk hali ve aşkın alâmetleri ile ilgili
fikirlerine rastlanmaktadır. Bu konuda dikkati çeken beyitler şunlardır, 262, 263, 270,
271, 313, 339, 626, 656, 1005-1007, 1009, 1010, 1013-1015. Ancak bu beyitlerden şairin
aşk anlayışının mecazi mi yoksa hakiki mi olduğu noktasında kesin bir sonuç çıkarmamız
güçse de 1005-1015. beyitlerden şairin daha çok hakiki aşka yönelik olduğu
söylenilebilir.
IX. Eserde Leylâ'nın dilinden 4 (B. 326-331, 733-737, 1100-1104, 1150-1155),
Mecnûn'un dilinden 3 (B. 621-626, 628-631, 1091-1096) gazel vardır. Ayrıca Mecnûn'un
dilinden söylenen 1 murabba (B. 971-984) ve mesnevi tarzında söylenmiş iki küçük şiir
(B. 350–356, 358–363) daha vardır. Bu şiirlere bakıldığında çok sıcak ve içli bir
söyleyişle karşılaşılmaktadır. Lirizm ve akıcılığı yüksek, yek-âhenk olan bu şiirler esere
renk katmaktadırlar. Özellikle Leylâ dilinden söylenen son gazel dikkat çekici
güzelliktedir. Bu şiirlerin bize şairin şiir kudretini daha iyi yansıttığı, onun gazel tarzında
mesneviye kıyasla daha başarılı olduğu söylenilebilir. Şair bu şiirlerin tamamını
mesnevinin vezni ile kaleme almıştır. Şairin böylece eserde bir âhenk bütünlüğü kurmayı
amaçladığı düşünülebilir.

1.3.3. Konunun İşlenişindeki Aksaklıklar
Hikâyenin işlenişinde görülen aksaklıklardan dikkati çekenleri şöyle sıralayabiriz:
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I. Şair Leylâ ile Mecnûn'u çeşitli vesilelerle buluşturmaktadır. Bunların başlangıç
safhaları çok güzel hazırlandığı halde ayrılış sahneleri o kadar başarılı değildir.
Bunlardan biri olan Leylâ ile Mecnûn'un çeşme başında buluşmalarının (B. 585-662)
başlangıcı güzel hazırlandığı halde Leylâ'nın Mecnûn'dan ayrılması iyi işlenmemiştir.
Leylâ'nın ayrılışına bir sebep gösterilmeli ve nereye gittiği belirtilmeliydi.
II. Mecnûn'a Leylâ'nın evliliğini haber veren kadının kimliği, Mecnûn'a haber
getirme sebebi belirtilmemiştir, halbuki bunlar hikâyeye boyut derinliği getirecek
motifler için kullanılabilirdi.
III. Leylâ'nın yemek dağıtıması (B. 986-1015) konusu da hikâyeye iyi adapte
edilmemiştir. Bunu hikâyenin bütünü içinde bir yere bağlayabilirdi. Mesela, Leylâ'nın
Mecnûn'un tabağını fırlatıp atmasına Mecnûn'un Nevfel ile kendi kabilesi arasında
savaşmasına sebep olmasından dolayı biraz kırgın olduğu yorumu getirilebilirdi veya
Mecnûn'u diğer insanlar dağıldıktan sonra Leylâ'nın yanına tekrar getirebilir ve onunla
konuşturabilirdi. Böylece Leylâ'nın Mecnûn'un tabağını fırlatıp atması bir sebebe
bağlanmış olurdu.
IV. Leylâ'nın rüyasında Mecnûn'u ölmüş gördüğü halde onunla ilgili olarak
annesine vasiyette bulunması da tahkiyede mantık hatası oluşturmaktadır. Şair ya bu
rüyayı hikâyeye koymamalı ya da rüyaya inanmadığını fakat yine de elinde olmadan
sararıp solduğu ve onun mutlaka hayatta olduğuna inanarak vasiyet ettiğini ifade ederek
bu motifi daha sağlam bir zemine yerleştirmeliydi. Ayrıca Mecnûn'un Leylâ'nın
ölümünden nasıl haberdar olduğu noktası atlanmıştır.
V. Eserde aynı tamlama ve söyleyişlerin tekrar edildiği yerlere sık rastlanmaktadır.
Ayrıca 2 beyit ve 9 mısra aynen tekrar edilmektedir: beyitler, 448/927, 840/931; mısralar,
163b/1188b, 336b/1240b, 439a/442a, 491b/1041b, 493b/1011b, 533b/534b, 606b/1071b,
638a/640a, 882a/985b.

1.3.4. Eserin Dili
Eser sade ve anlaşılır bir dil ile yazılmıştır, konuşma diline çok yakındır. Türkçe
söyleyiş ve cümle yapısı sağlamdır. Şair tasannuya yönelmemiştir. Eserde Arapça ve
Farsça çok sayıda kelime bulunmakta beraber bunlar eseri ağırlaştırmamakta, onu sun‘î
bir dil haline getirmemektedir. Ancak bazı bölüm başlıklarının (B. 5, 7, 14, 21) tamamen
Farsça olduğunu söylemek gerekir. Divan edebiyatı geleneğinde bölüm başlıklarının
Farsça yazılması bir gelenek idi. Burada dikkati çeken durum ise başlıkların tamamının
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değil ancak bir kaçının Farsça olmadır. Eserin gerek kelime kadrosunda gerekse
imlasında Eski Anadolu Türkçesi özellikleri bulunmaktadır. Bunun sebebi eserin Eski
Anadolu Türkçesi devrinden Klasik Osmanlıcaya geçişin yaşandığı 16. başlarında (B.
920/1514) yazılmış olmasıdır. Diğer bir ifade ile eser yazıldığı devrin dil özelliklerini
aksettirmektedir. Eserde bazı Doğu ve Azeri Türkçesi özellikleri de bulunmaktadır.

1.3.5. Eserin Vezin ve Kafiyesi
Vezin
Şair eserini Nizâmî gibi Mef‘ûlü Mefâ‘ilün Fe‘ûlün vezniyle yazmıştır. Şairin
vezne hakimiyetin eksiksiz olduğu söylenemez. İmale ve zihaflar dikkati çekecek kadar
çoktur. Eserin Türkçenin aruza intibakının henüz tam olarak sağlanamadığı bir dönemde
kaleme alındığı göz önüne alındığında bu duruma az çok müsamaha edilebilir. Eserde
sadece 1251a'da kelime eksikliği dolayısı ile vezin tamamen kaybolmaktadır.
Kafiye
Şairin beyitlerin ahengini yüksek tutmaya özel önem verdiği görülmektedir. Bunu
sağlamak için bir yandan bir çok beyti, (B. 228, 255, 257, 260, 309-311, 785, 914 gibi),
tam ve zengin bir kafiye ile tamamlamala çalışırken bir yandan da mümkün mertebe çok
sayıda beyitte redif kullanmaya çalışmakta hatta bunların bir çoğunun birden fazla kelime
ile yapıldığı görülmektedir, (B 17, 24, 27, 38, 40) beyitlerde olduğu gibi. Eserin 200 kadar
beytinin redifli olduğu görülmektedir. Eserin tamamının 1252 beyit olduğu
hatırlandığında şairin ahenge ne kadar önem verdiği daha iyi görülmektedir.

2. Sevdâ’î’nin Eserini Fuzulî’nin Eseri ile Karşılaştırma
Sevdâ’î'nin 1252 beyit hacmindeki eserinin 141 beyit33 gibi önemli bir miktarının
kendisiyle müşterek olduğu Fuzûlî'nin eseri ile arasındaki ilişkinin yeterince
görülebilmesi için bu iki eser arasında içerdikleri konular açısından da bir karşılaştırma
yapmak gerekmektedir. Bu bize bu eserlerin ortak noktaları kadar kendilerine has
yönlerini de tanımamızı sağlayacak dolayısı ile müşterek beyitlerin yazarı konusunu daha
iyi değerlendirmemize yardımcı olacaktır. Burada her iki eserin sadece hikâye ile ilgili
bölümlerindeki konular mukayese edilecektir. Önce her iki eserde de bulunan konular
verilecek ve varsa aynı konudaki farklılıklara değinilecektir. Daha sonra bu eserlerin
kendisine has konuları verilecektir. Burada verilecek beyit numaraları yer aldıkları
konunun anlatılmaya başladığı yerleri göstermektedir. Konu sıralamasında daha hacimli
olması dolayısı ile Fuzûlî'nin eseri takip edilecektir.

2.1. Her İki Eserde de Bulunan Konular
1. Kays'ın babasının zengin ve önceleri çocuğu olmayan bir Arap beyi olduğu. F. 447; S.
148.
2. Kötü ahlaklı çocuğun fenalığından bahsedilmesi. F. 493; S. 160.
3. Kays'ın babasının çocuğunun olması için dua etmesi. F. 498; S. 153.
4. Kays'ın babasının duasının kabul olması ve bir oğlunun olması. F. 500; S. 167.
5. Kays'ın dayısının çocuğu temizleyip sarması. F. 526; S. 169.
6. Çocuğun adının Kays konulması. F. 529; S. 172.
7. Kays'ın durmadan ağlaması. F. 531; S. 173.
8. Kays'ın ağlamasının kendisini güzel bir kadın kucakladığında kesilmesi, bıraktığında
tekrar başlaması. F. 534; S. 176. Kays'ın bu kadınla karşılaşması F'de dayısının onu
gezdirmesi, S'de ise onun Kays'ın ailesini ziyarete gelmesi esnasındadır.
9. Kays'ın bu halinden onun "esîr-i ‘ışk" olacağı yorumunun yapılması. F. 539; S. 186.
10. Kays'ın sünnet edilmesi. F. 550; S. 191.
11. Kays'ın okula gönderilmesi. F. 558; S. 200.
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Bu beyitlerin her iki eserde bulundukları yer ve konuları içeren liste aşağıda verilecektir.

12. Leylâ'nın güzelliğinin anlatılması. F. 565; S. 220.
13. Kays ile Leylâ'nın okulda karşılaşıp birbirine meyl etmesi. F. 581; S. 217.
14. Kays'ın güzelliğinin anlatılması. F. 583; S. 222.
15. Kays ile Leylâ'nın aşklarının artması. F. 601; S. 229.
16. Kays ile Leylâ'nın Aşklarının Duyulması. F. 616; S. 261.
17. Leylâ'nın annesinin bunu duyup onu azarlaması. F. 645; S. 272.
18. Leylâ'nın bilmezlikten gelse de annesinin onu okula göndermemesi. F. 681; S. 297.
19. Kays'ın Leylâ'nın okula gelmemesi üzerine onun aşkıyla perişan olması. F. 742; S.
333.
20. Kays'ın çöle gitmesi ve babasının onu "Leylâ bizde mihmândır" diye aldatıp eve
getirip nasihat etmesi. F. 897; S. 380.
21. Kays'ın babasına ihtiyarının elinde olmadığı şeklinde cevap vermesi. F. 979; S. 437.
22. Kays'ın babasının Leylâ'yı istemeğe gitmesi ve olumsuz cevap verilmesi. F. 1023; S.
503.
23. Babasının Kays'ı tedavi ettirmek için hekim araması. F. 1067; S. 493. Bu konu S'de
Leylâ'nın istemeğe gidilmesinden öncedir.
24. Leylâ'nın hastalanması. F. 1218; S. 308. Bu konu S'de Leylâ'nın okuldan alınmasından
öncedir.
25. İbn-i Selâm'ın Leylâ'yı istemesi ve bunun kabul edilmesi. F. 1419; S. 663. Bu konu
F'de İbn-i Selâm'ın bir av gezisinde Leylâ'yı görüp aşık olması ve birisini gönderip
istetmesi ile başlar. Önce söz kesilir sonra düğün yapılır, bu ikisi arasında Nevfel'in
savaşı vardır. S'de ise İbn-i Selâm, Leylâ'nın güzelliğine aşık olan oğlu için Leylâ'yı
kendisi istemeye gider. Nevfel'in savaşı İbn-i Selâm'ın oğlunun onu boşamasından
sonradır.
26. Nevfel'in Mecnûn'a yardım teklif etmesi, onun kabul etmemesine rağmen Leylâ'yı
Mecnûn'a istetmesi, verilmemesi üzerine savaşması. F. 1450; S. 883. Savaş F'de iki
defadır ikincisinde savaşı kazanıp Leylâ'yı Mecnûn'la evlendirmek isterse de
Leylâ'nın annasenin onun sözlü ollduğunu söylemesi üzerine bundan vaz geçer ve
Mecnûn'a Leylâ'dan dah güzel bir kızla evlendirmeyi teklif ederse de Mecnûn bunu
kabul etmez. S'de ise savaş bir defadır ve Nevfel Leylâ'yı görünce ona aşık olur,
Mecnûn'u zehirletip onunla kendisi evlenmek ister.

27. Leylâ'nın evlenmeyi önce reddetmesi, sonra kabul etmesi. F. 1703; S. 699. F'de Leylâ
anne ve babasından kurtulma düşüncesiyle bunu kabul eder ve düğün gecesi kocasına
okula gittiği sıralarda bir perinin görünüp kendisine birini yaklaştırırsa her ikisini de
öldüreceğini söylediğini ve bu perinin karşısında durmakta olduğunu söyleyerek onu
kendisine yaklaştırmaz. S'de ise Leylâ önce düğün esnasında süslerini söker ve
evlenmeyi reddederse de annesini ailesinin ondan itibarlarını lekelememesini istemesi
üzerine bunu çaresiz kabul eder ve düğün gecesi kocasına tokat atar ve ısrar ederse
kendini öldüreceğini söyleyerek onu kendine yaklaştırmaz; bu duruma tahammül
edemeyen İbn-i Selam'ın oğlu onu boşamak zorunda kalır.
28. Mecnûn'un Leylâ'nın evlenmesinden haberdar olması, ona mektup yazıp sitem etmesi
ve Leylâ'nın ona cevap yazması. F. 1830; S. 756. F'de Mecnûn'a bu haberi Zeyd getirir
ve mektupları o götürüp getirir. S'de ise Mecnûn'a bu haberi bir yaşlı kadın getirir ve
Mecnûn'un mektubunu Leylâ'ya o götürür. Leylâ'nın mektubunu ise Mecnûn'a bir
kervan getirir.
29. Leylâ'nın kolundan kan alınması anında Mecnûn'un kolundan kan boşanması ve bunu
gören babasına Leylâ ile aynı ruha sahip olduklarını söylemesi. F. 2130; S. 448. Bu
olay F'de babasının Mecnûn'u, Leylâ'nın babasının onun itibarını lekelediği için
öldürtmeyi düşündüğünü öğrenmesi üzerine onu eve getirmeye gittiğinde çölde bulup
nasihat ederken cereyan eder ve o Mecnûn'un bu sözlerinden sonra onun "kemâl"ine
inanıp nasihatı bırakır. S'de ise olay Leylâ'nın okula gönderilmemesi üzerine
Mecnûn'un çöle gitmesi ve babasının onu alıp eve getirmesinden sonra ona nasihat
etmekte olduğu sırada meydana gelir. Burada Mecnûn'un babasının onun bu haline
bir yorumu bulunmamaktadır.
30. Mecnûn'un vahşi hayvanlarla ünsiyet etmesi. F. 2229; S. 843.
31. Göç esnasında Leylâ'nın devesinin kervandan ayrılması, Mecnûn ile karşılaşması,
önce birbirlerini tanıyamamaları, tanıdıktan sonra Leylâ'nın onun yanında kalma
isteğini Mecnûn'un kabul etmemesi ve Leylâ'nın Mecnûn'un aşkının yüceliğini takdir
etmesi. F. 2545; S. 1043. Olayın bundan sonrası F'de, Leylâ'nın kaybolduğunu anlayıp
aramaya çıkanlar onu Mecnûn'un yanında bulup alır gider. S'de ise Mecnûn kendisi
Leylâ'yı evine götürür.
32. Leylâ'nın ölümü. F. 2814; S. 1114. F'de Leylâ, Mecnûn'a vuslat ümidinin
kalmamasının üzüntüsüyle ölmek için dua eder ve bu dileğinin kabul edilmesiyle
hastalanıp ölür. S'de ise Leylâ rüyasında Mecnûn'u ölmüş görür ve üzüntüsünden ölür.

33. Leylâ'nın ölmeden önce annesine vasiyet edip Mecnûn'u kendi yanına çağırması. F.
2846; S. 1140.
34. Leylâ'nın ölümünden Mecnûn'un haberdar olması. F. 2923; S. 1198. F'de bu haberi
Zeyd getirir, S'de ise kimin haber getirdiği belirtimez.
35. Mecnûn'un Leylâ'nın ölümünü öğrenmesinden sonra Leylâ'nın kabrine gitmesi ve
onun üstünde ölmesi. F. 2945; S. 1198. F'de Mecnûn, Zeyd ile beraber Leylâ'nın
kabrine gider ve orada yas tutar. Mecnûn'un ölümünden sonra Zeyd'in feryadına
insanlar toplanır ve Leylâ'nın kabrini açıp Mecnûn'u oraya defn ederler. Daha sonra
Zeyd burada bir türbe yaptırır. S'de ise Mecnûn, Leylâ'nın ölümünü duyduktan sonra
önce Leylâ'nın annesinin yanına gidip onunla görüşür. Daha sonra Leylâ'nın kabrine
gidip orada yalnız ölür. Etrafına vahşi hayvanlar toplanıp feryat eder, hacdan dönen
insanlar bu durumu görüp onu defn ederler.
36. Mecnûn'un kabrinin "haclet-geh-i ehl-i ‘âlem" olması. F. 3009; S. 1238.

2.2. Sadece Fuzûlî'nin Eserinde Bulunan Konular
1. Kays'ın doğduğunda sanki dünyada başına gelecekleri biliyormuşcasına ağlamaya
başlaması ve "gam-ı dünyâ"ya talip olması. F. 509.
2. Okul'da Kays'a bir şey sorulduğunda Leylâ'nın, Leylâ'ya bir şey sorulduğunda Kays'ın
cevap vermesi. F. 599.
3. Okulda ders çalışırken Kays'ın Leylâ'dan kendisine yardımcı olmasını istemesi. F. 624.
4. Kays'ın kitabını sorma bahanesiyle Leylâ'nın evine onu görmeye gitmesi. F. 634.
5. Okulda Kays'ın sadece "Leylâ" yazmayı öğrenmesi. F. 638.
6. Leylâ'nın okuldan alınmasından sonra perişan duruma düşen Mecnûn'u arkadaşlarının
gezmeye götürmeleri, burada Mecnûn'un çiçeklere, kuşlara derdini arzetmesi ve
arkadaşlarıyla gezmeye gelen Leylâ ile karşılaşması anında her ikisinin bayılması. F.
796.
7. Leylâ'nın ailesinin, Mecnûn'un babasına Leylâ'yı istemeğe gittiğinde oğlunun
iyileşmesinden sonra Leylâ'yı verebileceklerini söylemeleri. F. 1067.
8. Mecnûn'u babasının Ka‘be'ye götürmesi. F. 1093.
9. Mecnûn'un Ka‘be'den ayrılıp çöle gitmesi ve burada dağa, ceylana, güvercine derdini
arzetmesi. F. 1138.

10. Leylâ'nın çerağ, pervane, ay ve sabâya derdini arzetmesi. F. 1245.
11. Leylâ'nın bir bahar günü gezmeye çıkması ve burada bulut ile hasbihal etmesi ve daha
sonra Mecnûn'un gazelini okuyan bir kişiyi uzaktan dinlemesi. F. 1321.
12. Mecnûn'un, Nevfel'in savaşı esnasında Leylâ'nın ailesinin kazanması için dua etmesi.
F. 1559.
13. Mecnûn'un kendisine zincire bağlatarak Leylâ'yı görmeye gitmesi ve bu esnada
zincirle hasbihali. F 1601.
14. Mecnûn'un kör gibi hareket ederek Leylâ'yı görmeye gitmesi. F. 1680.
15. Mecnûn'un babasına, Leylâ'nın babasının halka kendisini "bed-nâm" ettiği için
Mecnûn'u öldürtmeyi düşündüğünün haber verilmesi ve bunun üzerine onun
Mecnûn'u eve getirmek için çöle gitmesi. F. 2020.
16. Mecnûn'un babasının ölümü. F. 2159.
17. Mecnûn'un yıldızlara "arz-ı hâl" etmesi, onların derdine çare olmaması üzerine "bârgâh-ı tevhîd"e yönelmesi. F. 2249.
18. Zeyd'in Mecnûn'a Leylâ'dan haber getirmesi ve Mecnûn'un Zeyd ile Leylâ'ya haber
göndermesi. F. 2338.
19. İbn-i Selâm'ın ölümü ve Zeyd'in bunu Mecnûn'a haber vermesi. F. 2428.
20. Leylâ'nın İbn-i Selâm'ın ölümünden sonra zahirde onun ölümü, hakitatte ise Mecnûn
için feryat etmesi. F. 2482.
21. Mecnûn'un yüceliklerinden bahsedilmesi. F. 2786.
22. Mecnûn'un ölümünden sonra Zeyd'in Leylâ ile Mecnûn'u cennette görmesi. F. 3019.

2.3. Sadece Sevdâ’î'nin Eserinde Bulunan Konular
1. Kays doğduğunda babasının halka bir çok ikramda bulunması. S. 171.
2. Kays'ın bir yaşında iken yedi yaşındaki bir çocuk kadar büyük olması. S. 184.
3. Kays'ı küçüklüğünde görenlerin ona hayran kalmaları. S. 190.
4. Okuldaki kızların güzelliklerinin anlatılması. S. 204.

5. Kays ile Leylâ'nın kapılarının önüne çıkıp birbirlerini beklemeleri ve okulda ders
tahtalarını değiştirmeleri, Kays'ın bu bahane ile okul sonrası onu evlerinde görmeye
gitmesi. S. 237.
6. Leylâ'nın okuldan alınmasından sonra Kays'ın dilenci kıyafetinde onu görmeye
gitmesi. S. 365.
7. Babasının ağlayıp inlemesinin kesilmesi için Kays'a büyü yaptırması. S. 479.
8. Leylâ'nın babasının tanıtılması. S. 494.
9. Babasının Leylâ'yı istemekte olduğu esnada Kays'ın yakınından geçen bir köpek ile
hasbihal etmesi. S. 537.
10. Leylâ'yı vermemeleri üzerine Mecnûn'un çöle gitmesi. S. 564.
11. Mecnûn'un çeşme başında Leylâ ile karşılaşması. S. 585.
12. Leylâ'nın kabilesi ile kışlağa gitmesi ve Mecnûn'un onu çeşme başında bir yıl
beklemesi. S. 627.
13. Mecnûn'un arkadaşlarının onu bu sevdadan vaz geçirmek için çöle gitmeleri. S. 830.
14. Leylâ'nın fakirlere yemek dağıtması, bunu duyan Mecnûn'un yemek alma bahanesiyle
onu görmeye gelmesi. S. 986.

3. Sevdâ’î ve Fuzulî'nin Eserlerinde Ortak Bulunan Beyitlerin Şairi
Konusu
Burada önce her iki eserde de yer alan beyitlerin şairi konusu tartışılacak daha sonra
da bu beyitlerin her iki eserdeki yerleri ve konu başlıkları liste halinde verilecektir.
Bu iki eserden Sevdâ’î'nin eseri 920/1514, Fuzûlî'nin eseri 942/1535'de yazılmıştır.
İki eserin kaleme alınması arasında sadece 31 yıl bulunmaktadır. Yazılma tarihi birbirine
çok yakın fakat her iki şairin birbirinin eserinden haberdar olabilmeleri için yeterli bir
süredir. Bununla beraber iki eserde 141 gibi büyük sayıda beyitin her iki eserde de
bulunması ilginç bir durumu ortaya koymaktadır. Burada bu durumun nasıl ortaya çıkmış
olabileceği konusundaki ihtimalleri şöyle sıralanabilir.
1. Tabii olarak düşünülebicek ilk ihtimal eseri sonra yazan Fuzûlî'nin bunları
kendinden önce yazan Sevdâ’î'den almış olabileceğidir. Tesbit edebildiğimiz 141 beyitten
başka her iki eserde de yer alan kafiyeleri farklı fakat benzer duygu ve düşüncelerin
işlendiği diğer bazı beyitler de bulunmaktadır. Her iki eserde aynen yer alan ve birbirine
yakın olan bu beyitlerin tamamı sağlam yapılı ve güzel ifadeli beyitlerdir. Ayrıca bunlar
Sevdâ’î'nin eserindeki diğer beyitlere kıyasla daha akıcı ve güzeldirler; bunların
Sevdâ’î'nin eserinde yabancılığı az çok hissedilebilir durumdadır.34 Dolayısı ile bunların
pek tanınmayan Sevdâ’î'ye ait olmasından çok Türk edebiyatını en önemli
şahsiyetlerinden birisi olarak kabul edilen Fuzûlî'ye ait olması daha kuvvetli bir
ihtimaldir. Fuzûlî'nin eseri Sevdâ’î'nin eserinden daha hacimlidir ve çeşitli nüshalarda
beyit sayısı değişebilmekle beraber genel olarak 3000 beyitin üzerindedir. Bu hacimde
bir eseri kaleme alabilen bir şair kendinden önce yazılan bir eserden 140 küsur beyti seçip
kendi eserine koymaya çalışmaya tenezzül etmeyecektir.
2. Diğer bir ihtimal Sevdâ’î'nin, Fuzûlî'nin eserini gördükten sonra beğendiği bu
beyitleri kendisinin eserine yerleştirmiş olmasıdır. Bunun için de şairin eserin yazıldığı
döneme kadar hayatta olması gerekir. Yukarıda bahsedildiği üzere bu mesnevinin şairi ile
Sehî'nin kaydettiği Sevdâ’î'nin aynı şahıs olduğu anlaşılmaktadır. Ölüm tarihini
vermemekle beraber Sehî'nin 945/1538'de kaleme aldığı tezkiresinde onu ölmüş olarak
kaydettiğine göre bu ihtimal de gerçekleşebilir olarak görülmemektedir.
3. Gerçekleşmesi uzak olmakla beraber düşünülebilecek bir diğer ihtimal ise Fuzûlî
ve Sevdâ’î'nin bu konuyu işleyen Farsça bir eserde gördükleri bu beyitleri Türkçeye aynı
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ifadelerle aktarmış olmalarıdır. Ancak böyle bir durumun bu kadar büyük bir miktardaki
beyit için gerçekleşebilmesi mümkün görünmemektedir.
4. Bu konuda olması mümkün görünün tek ihtimal Sevdâ’î'nin eserinin
müstensihinin Fuzûlî'nin eserinde beğendiği bu beyitleri oradan alarak Sevdâ’î'nin eserine
eklemiş olmasıdır. Ancak bu konuda da Sevdâ’î'nin eserinin bugün için sadece bir
nüshasının bulunması dolayısıyla bu konuda kesin bir yargıya varma imkanı
bulunmamaktadır.35
3.1. Sevda'î ve Fuzûlî'nin Eserlerindeki Ortak Beyitler
Beyit Numaraları
1. 11

[1857]36

[Tevĥîd]

2. 202

[560]

Âğâz-ı Dâstân-ı Evvel

3. 222

[583]

"

4. 223

[584]

"

5. 224

[585]

"

6. 225

[587]

"

7. 226

[588]

"

8. 227

[593]

"

9. 228

[594]

"

10. 261 [606]

"

11. 262 [607]

"

12. 263 [642]

"

13. 266 [644]

"

14. 284 [665]

35
36

Bulunduğu Konu

Şenîden-i Mâder-i Leylî în Sühan-râ

15. 285 [666]

"

16. 286 [667]

"

17. 287 [668]

"
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Köşeli parantez içindeki sayılar bu beyitlerin Fuzûlî’nin eserindeki yerlerini göstermektedir.

18. 313 [916]
19. 321 [1234]
20. 336 [727]

Leylî'nün Zârlık İtdügidür
"
Mecnûn'un Zârlığıdur

21. 337 [729]

"

22. 338 [730]

"

23. 339 [731]

"

24. 340 [732]

"

25. 341 [733]

"

26. 342 [734]

"

27. 343 [735]

"

28. 344 [737]

"

29. 345 [738]

"

30. 346 [739]

"

31. 347 [740]

"

32. 348 [741]

"

33. 349 [742]

"

34. 350 [743]

"

35. 351 [744]

"

36. 352 [745]

"

37. 353 [716]

"

38. 374 [2353]

Reften-i Mecnûn Be-gedâ’î

39. 393 [911]

Mecnûn'un Ahvâlin Babası İşitdügidür

40. 394 [912]

"

41. 409 [924]

"

42. 410 [925]

"

43. 417 [936]

"

44. 418 [937]

"

45. 419 [938]

"

46. 420 [939]

"

47. 421 [940]

"

48. 422 [941]

"

49. 448 [1223]

Leylî'nün Kolundan Kan Alduklarıdur

50. 449 [1224]

"

51. 451 [1226]

"

52. 453 [1227]

"

53. 454 [1228]

"

54. 456 [1229]

"

55. 457 [1230]

"

56. 470 [915]

"

57. 495 [477]

Der-sitâyiş-i Kavm-ı Leylî

58. 496 [479]

"

59. 497 [480]

"

60. 498 [481]

"

61. 499 [483]

"

62. 501 [482]

"

63. 504 [1023]

Mecnûn'un Babası Leylî'yi Dilemege Gitdügidür

64. 506 [1025]

"

65. 507 [1026]

"

66. 509 [552]

"

67. 564 [1080]

Mecnûn'un Babasından Ayrılıp Çöle Gitmesi

68. 565 [1081]

"

69. 566 [1082]

"

70. 581 [1133]

"

71. 582 [1134]

"

72. 583 [1135]

"

73. 584 [1136]

"

74. 663 [1218]

"

75. 664 [1219]

"

76. 670 [1429]

"

77. 688 [1443]

"

78. 691 [1444]

"

79. 692 [1710]

"

80. 693 [1712]

"

81. 694 [1713]

"

82. 695 [1714]

"

83. 696 [1715]

"

84. 697 [1716]

"

85. 698 [1717]

"

86. 708 [1779]

"

87. 709 [1780]

"

88. 710 [1781]

"

89. 711 [1782]

"

90. 743 [1793]

Şi‘r-i Leylî

91. 744 [1794]

"

92. 745 [1795]

"

93. 770 [1859]

Mecnûn'a Bir Karı Haber Getürdügidür

94. 772 [1855]

Mecnûn'un Leylî'ye Nâme Yazduġıdur

95. 773 [1856]

"

96. 774 [1858]

"

97. 794 [1954]

"

98. 795 [1955]

"

99. 796 [1957]

"

100. 797 [1958]

"

101. 815 [1968]

"

102. 816 [1969]

"

103. 827 [2017]

"

104. 880 [2496]

Bir Nice Musâhib Varup Mecnûn'ı Gördügidür

105. 881 [2514]

"

106. 887 [1455]

Nevfel Mecnûn'a Buluşduġıdur

107. 888 [1456]

"

108. 894 [1464]

"

109. 901 [1466]

"

110. 906 [1472]

"

111. 923 [1506]

Nevfel'ün Nâme Gönderdügidür

112. 932 [1512]

Nevfel'ün Ceng İtdügidür

113. 948 [1527]

"

114. 975

[777]

"

115. 1044

[2545]

116. 1045

[2546]

"

117. 1046

[2547]

"

118. 1047

[2550]

"

119. 1048

[2556]

"

120. 1049

[2557]

"

121. 1050

[2558]

"

122. 1051

[2559]

"

123. 1052

[2560]

"

124. 1053

[2561]

"

125. 1055

[2563]

"

Leylî Kavmıyla Kışlağa Gitdügidür

126. 1058

[2566]

"

127. 1059

[2570]

"

128. 1061

[2571]

"

129. 1086

[2738]

"

130. 1168

[1246]

Şi‘r-i Leylî

131. 1198

[2933]

Mecnûn'un Vefâtıdur

132. 1216

[2990]

"

133. 1231

[3001]

"

134. 1233

[3003]

"

135. 1234

[3004]

"

136. 1235

[3005]

"

137. 1236

[3006]

"

138. 1237

[3008]

"

139. 1238

[3009]

"

140. 1239

[3011]

"

141. 1240

[146]

"

SONUÇ
Dil, nazım ve tahkiyedeki bazı aksamalarla beraber eser mübalağadan uzak,
gerçekçi, saf, derin, temiz fakat bedbaht bir aşkın canlı ve güzel bir tasviridir. Şair
Mecnûn gibi bir aşk kahramanının ıstırabını dile getirmede başarılıdır. Türk halk
kültüründen alınan unsurlar esere ayrı bir renk katmıştır. Eser hem konunun ele alınışının
zenginleşmesine hem de Türkçenin ifade gücünün zenginleşmesine katkı sağlamaktadır.
Sevdâ’î ve Fuzûlî'nin eserlerindeki ortak beyitlerin şairi Fuzûli olmalıdır. Bu
beyitlerin eserini Fuzûlî'den 30 küsur yıl önce kaleme alan ve büyük bir ihtimalle
Fuzûlî'nin eserini kaleme almasından önce vefat eden Sevdâ’î'nin kendisi tarafından
eserine alınması ihtimali bulunmamaktadır. Bu beyitler eserin müstensihi tarafından
Sevdâ’î'nin eserine alınmış olmalıdır. Bugün için Sevdâ’î'nin eserinin bilinen tek bir
nüshası bulunmaktadır. Eserin farklı nüshalarının veya bu konuyla ilgili farklı
kaynakların ortaya çıkmasıyla bu konuda daha kesin sonuçlara ulaşmak mümkün olabilir.

Kıssa-i Leylî birle Mecnûn'un şairi Sevdâ’î ile yukarıda Dîvân'ından bahsedilen
Sevdâ’î'nin, eserlerin dil özellikleri, her iki şairin gazelde daha başarılı olmalarından
hareketle, aynı şair olması ihtimali kuvvetlidir. Bununla beraber her iki eserin de bugün
sadece birer nüshası bilinmektedir. Bu konuda kesin bir sonuca varabilmek için de bu
eserlerin yeni nüshalarının ortaya çıkmasına veya konuyu aydınlatacak kaynakların
ortaya çıkmasına ihtiyaç vardır.

Metnin Hazırlanması İle İlgili Açıklamalar

1. Metne yapılan eklemeler köşeli parentez içine alınmıştır.
2. Yazma nüshada metinden ayrılmamış olmakla beraber Leylâ ile Mecnûn dilinden
söylenmiş gazeller ayrı başlıklar altına alınmıştır.
3. -imek fiilinin metinde kendinden önceki kelime ile bitişik yazıldığı durumlar bitişik;
ayrı yazıldığı yerler ayrı ayrı yazıldı. Ayrıca bu fiil, vezin gereğine göre -imek ve eytmek olarak iki farklı şekilde okunmuştur.
4. Metinde okunamayan ve tereddütlü olunan yerlerin eski harfli metinleri ilgili beyitlerde
verildi.
5. Her iki eserde müşterek olarak bulunan beyitlerin Fuzûlî'nin eserindeki beyit
numaraları Sevdâ'î'nin beyitlerinin sol tarafında verildi. Fuzûlî'nin eserine ait verilen
beyit numaraları eserin Necmeddin Halil Onan yayınındaki yerlerine aittir.
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LEYLÂ İLE MECNÛN
[KISSA-İ LEYLÎ BİRLE MECNÛN]

METİN

1. [Tevĥįd]37
Mef‘ūlü Mefā‘ilün Fe‘ūlün
2b

3a

F 1857

37
38

1

Āġāz-ı süħan be-nām-ı Allāh
El-‘izzetü ve’l-beķā’u lillāh

2

Ol Ĥayy u Ķadįm [u] Lem-yezeldür
Ol ‘ālim-i ‘ilm-i bį-bedeldür

3

Ol ‘ālį-i bį-teşebbüh [ü] pāk
Vaśfına ‘uķūl irmez idrāk

4

Ol Ķādir ü fā‘il ü mu‘allā
Bį-ālet ider her işi hem-tā

5

Teşbįh ile źātını çe-gūne
Temŝįline ‘ālem uş nümūne

6

Bį-miŝl zihį Ķadįm ü Ekber
Bi’ź-źāt ķamu cihāna eşher

7

Teşbįhi kemāl-i ‘aķla ŧoġmaz
[Taķrįri] beyān-ı vaśfa śıġmaz38 ?

8

Her fi‘le baķarsa fā‘il oldur
Her şey’e baķarsa cā‘il oldur

9

"Kün"39 didi vücūda geldi ‘ālem
Emrine sücūd ķıldı Ādem

10

Emrine müdevver oldı eflāk
Zį Ķādir [ü] Ĥayy [u] Śāni‘-i pāk

11

Şeb žulmet iden be-śun‘ peydā
Gün gözgüsin eyleyen mücellā40

Metinde bu başlık bulunmamaktadır. Şiirin muhtevası dikkate alınarak eklendi.

Mısranın başındaki kelime okunamıyor.
Kelime anlamı "ol" demektir, bu kelime ile "Bir şeyi dilediği zaman, onun (Allah'ın) emri o şeye ancak
'Ol!' demektir. O da hemen oluverir " meâlindeki Kur’ân, Yâsin sûresi, 82. âyete telmihte bulunulmaktadır.
40
F'de beyit "Göz gözgüsin eyleyen mücellā / Dün ŧurrasın eyleyen muŧarrā" şeklindedir. Eserin Muhammet
Nur Doğan neşrinde beyitin ilk kelimesi buradaki gibi "Gün" şeklindedir, beyit no: 1858.
39

İnnā zeyyennā’s-semā’e’d-dünyā bi-zįneti’l-kevākib41

3b

41

12

Yulduzları ķıldı göge zįver
Hem buldı zemįn bisāŧ-ı zįver

13

Altun siperin götürdi eflāk
Hind ü ĥaşem itdi cevşeni çāk42 ?

14

Yulduzları ķıldı gökde iŝbāt
Fā‘il benem uşta ya‘nį bi’ź-źāt

15

Mevcūd vücūd-ı küll-i eşyā
Bir āyet-i "küllü men ‘aleyhā"43

16

Ķıldı buları delįl-i eşher
Ya‘nį ki benem ķamudan ežhar

17

Fānįdür ebed bir oldur ancaķ
Ķādirdür eĥad bir oldur ancaķ

18

Evśāfına çün irişmedi ‘aķl
‘Aķl irdügi yirden eyledük naķl

19

‘Ālemi ķılur muġayyiru’l-ĥāl
Gündüz gice yaz u ķış meh ü sāl

20

Oldur ki bu ħāk manžar içre
Her dem görünen bu mažhar içre

21

Ol yir ile göge ‘arşa śıġmaz
Hem kevn ü bisāŧ u ferşe śıġmaz

22

Ferş itdi özine bu bisāŧı
Ya‘nį ki bulundı mümkinātı

23

Taħt urdı vü ķurdı bār-gāhı
Adı anuñ oldı taħt-ı şāhį

24

Nežžāre-i ‘āleme baķa gel
Aç ‘ayn-ı beśāretüñ baķa gel

Kur’ân, Saffât sûresi, âyet 6, "Biz, en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık."

42
43

Kur’ân, Rahmân sûresi, âyet 26, "Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır."
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25

Ġāyib daħı çoķ temevvüci var
İllā ki ‘aceb teferrüci var

26

Her ķalb-i ķulūba kįmyādur
Kimine bu ‘ilm-i sįmyādur

27

Her kime ki luŧf ider ħalįl ol
Her kime ki ķahr ider źelįl ol

28

Feyż-i çemen-i celāle baħgil
Pervāne-śıfat vücūdı yaħgil

29

Bįnā-ger-i her-beśāret oldur
Her şey’ ara işāret oldur ?

30

Eşbāĥ-ı çemen bu levn-i evrāķ
İŝbāt-ı cemālidür anuñ baķ

31

Ebr-ile hevā’i eyledi cüft
Deryāda yaratdı dürr-i nā-süft

32

Tökdi yire ķaŧre ķaŧre bārān
Bitdi çemen oldı ġonca ħandān

33

Evrāķ-ı şükūfe açdı her-sū
Źāta ... oldı dir ki yā hū44 ?

34

Ķış faślını ol yetürdi her-cā
Daġlar ķamu oldı miŝl-i beyżā

35

Tökdi çemene hevā tegergin
Ķoymadı anuñ şecerde bergin

36

Örtüldi çemen ķaraldı yirler
İrişdi ħazān śoldı güller

37

Ķudret anuñ oldı her bir işde
Her iş bile ĥikmetin sirişte

38

Çün dorġuzan oldur öldüren ol
Hem aġladan ol [u] güldüren ol

Mısranın ikinci kelimesi okunamadı.
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39

‘İlminde ķamu ‘ulūm ma‘lūm
Hem söyleden ol bu sırr-ı mevhūm

40

Bu perde’i kimse açmamışdur
Bu şerbeti kimse içmemişdür

41

Her ħastenüñ ol degül ŧabįbi
Her bį-baśaruñ degül naśįbi

42

Her göz niçe ol cemāle baķsun
Her dil niçe ol hevāya aķsun

43

Her bende-i ‘āśį-i güneh-kār
Bu ĥāle nažar ķılur mı iy yār

44

Pes dāmen-i ‘afvuñ ile bu cān
Otursa zihį ‘ažįm iĥsān

45

Ķıl bendeleri ze-ġuśśa āzād
Elŧāf-ı ‘amįm birle dil-şād
2. [Münācāt]45

45

46

İy Ĥayy [u] Ķadįm ü Ferd ü Ekber
Ta‘žįm ü ŝenāñ iderler ezber

47

İy Ķādir-i bį-zevāl sensin
Bir Ķādir-i lā-yezāl sensin

48

Ben bende faķįr ü rū-siyāhem
Yüz ķarası oldı ‘öźr-ħāhem

49

‘Ālemlere uş Raĥįm sensin
Şermende günāh ile benem ben

50

Sen sātir-i ‘ayb-ı küll-i ma‘yūb
Pür-‘ayb ile ben şehįr-āşūb

51

Sen ‘afv-künende-i ħaŧāsın
Ben bende ħaŧālu ķıl ‘aŧā sen

Sayfada yer ayrılmakla beraber başlık konulmamıştır. Şiirin muhtevası dikkate alınarak eklendi.
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52

Dānende-i rāzsın sen iy şāh
Luŧf it beni ķoyma [böyle] gümrāh

53

Pes cānı bu ġam odına göndür
Raĥmet śuyı birle anı söndür

54

Ben ekdüm egerçi ħār u ħāşāk
Sen Rāĥim [u] sen ‘Alįm [u] bį-bāk

55

Ķıl göñlümi ġayr ĥubbdın pāk46
Ķılma yaķamı be-dest-i ġam çāk

56

Ħwān-ı keremüñden eyle in‘ām
Ķoyma beni dergehüñde nā-kām

57

Ben ķıldum eger günāh-ı bį-ĥad
Luŧfuñ etegine çekmegil sed

58

Sen sātir-i cümle-i ħaŧāsın
Hem ‘āśįlere yine ‘aŧāsın

59

Ben ekdüm eger ‘amel yolın ħār
Ne kim anı luŧfuñ itse gül-zār

60

Sen ‘Ālim ü hem Baśįr u Bįnā
Pinhān [u] žuhūr [u] zişt ü zįbā

61

Ķoyma bu đalālet içre mehcūr
Ben ħaste vü sen ŧabįb-i rencūr

62

Ķoyma beni dergehüñde maĥrūm
‘İlmüñde ‘ıyān bu sırr-ı mevhūm

63

Çeşmüm eger oldı perde-i zerķ
Benden beni itmez olmışam farķ

64

Ķıl Hādį bize hidāyetüñden
‘Afv it bizi sen ‘ināyetüñden

65

Ben raĥmetüñe gedā ġanį sen
Pür-‘öźrem ü dāmeni tehį ben

Mısradaki "ĥub" kelimesi vezin gereği "ĥubb" olarak okunmuştur.
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66

Luŧfuñ etegine śundı desti
Her kim seni ķoydı śındı desti

67

Raĥm it baña sen ze-nār-ı fürķat
Ķurtar beni sen ze-dest-i ĥurķat

68

Luŧfuñ ķamu ‘ālem içredür ‘ām
Raĥm it beni ķoyma bed-ser-encām

69

Şāyeste-i dergehüñ degülsem
Bir kez seni sivmişem didüm hem

70

İy sivgülü enbiyālaruñ var
Kimisi Kelįm ü kimi Muħtār

71

Onlara benüm śuçum baġışla
Luŧf u kerem it keremler işle

72

Onlardan ayurma bizi iy şāh
Mihrüñ ile göñlümüz ķıl āgāh

73

Hem ĥaşrumuzı ķıl onlaruñla
Maĥşerde bizi ķıl onlaruñla
3. [Na‘t]47
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74

İy mažhar-ı nūr [u] ma‘den-i cūd
Mihrüñle mükevvenāt mevcūd

75

Źātuñ ile buldı źāt ‘ālem
Fesħ oldı ķamu pūlāt-ı ‘ālem

76

Senüñ ki elüñde sübĥa dāne
Tesbįĥ idüben gele zebāne

77

Senüñ ki ķatuñda üştür iy şāh
Geldi dile ķıldı ĥālin āgāh

78

Taĥrįr ile źātuñ itsem iy hū
Ta‘rįf idemez dil olsa her mū

Sayfada yer ayrılmakla beraber başlık konulmamıştır. Şiirin muhtevası dikkate alınarak eklendi. Bu
başlık için ayrılan yerin bir kısmına yanlışlıkla 74. beytin ilk mısra'ı yazılmıştır.
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79

Buldı ķademüñle ‘Arş teşrįf
Ĥaķ oķıdı "ve’đ-đuĥā"yı48 ta‘rįf

80

Yüzüngi güneş görüp sücūda
Düşdi ve melek büküp rübūda

81

Çaġrıldı saña ki Şems-i Kevneyn
Baś ‘Arşa ķadem çıķarma na‘leyn

82

Bulsun ķademüñle zįneti ‘Arş
Zįr-i ķademüñde ‘Arş ola ferş

83

İy maĥşer-i sırr-ı "ķābe kavseyn"49
Ħāk-i ķademüñ devā-yı ‘ayneyn

84

Ĥaķ oķıdı çün seni be-mi‘rāc
Başuña ķoyıldı nūrdan tāc

85

Çün Hādį viśāl buldı senden
Şād oldı göñül beşāretüñden

86

Çün sencileyin şefį‘ümüz var
Ne ġam ben eger olam güneh-kār

87

Bindüñ çü Burāķ-ı berķ-reftār
Cebrā’il olup saña cilūdār

88

Baş ķoydı ayaġuña felekler
Öperdi riķābuñı melekler

89

Nežžāre-i ĥüsnüñe şitābān
Vāliĥ melek oldı mest ü ĥayrān

90

Mirrįħ ü Zuĥāl ü Zühre Pervįn
Ser-cümle öpüp Burāķ na‘lin

91

Gün ayaña düşdi virdi pertev
Na‘lüñe na‘alçedür meh-i nev

Kur’ân'ın 93. sûresinin ismidir; burada Hz. Muhammed'e (SAV) verilen nimetlerden bahsolunmaktadır.
Kur’ân, Necm sûresi, âyet 9, "(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yâhut daha az oldu." Bu
sûrede Hz. Muhammed'in (SAV) mirâcı anlatılmaktadır.
49
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92

Ol demde ķamu nebį [vü] mürsel
Ez-cümle nežāre durdı mücmel

93

Çün bir nažar itdiler sen aya
Pes başladılar o dem ŝenāya

94

Ķarşuñda oķıdılar teĥiyyāt
İy ma‘den-i cūd [u] mažhar-ı źāt

95

Aĥsent50 zihį cemāl-i pür-tāb
‘Aķl oldı teĥayyürüñde nā-yāb

96

Şābāş zihį münevverį źāt
Źātuñ bu ķamu cihāna mir‘āt

97

İy zįnet-i būstān-ı ‘ālem
Ser-śafĥa-i dāstān-ı ‘ālem

98

Sensin be-şefį‘-i her güneh-kār
Cānlar ķamu maķdemüñde įŝār

99

Her mūyuña ben teki hezārān
Baġışlayasıdur ehl-i ‘iśyān

100

Bu cūd u seħā ki sen mehüñ var
Bu luŧf u ‘aŧā ki ol şehüñ var

101

Gök śofrası cūduñuzda bir ħān
İ‘ŧāñuz içinde dolu pür-nān

102

Maŧlūb-ı ĥaķįķat oldı źātuñ
Taĥrįr [u] beyān oldı śıfātuñ

103

Şāhā keremüñden itme maĥrūm
Mihrüñ odı birle göñl[i] ķıl mum

104

‘Ālem ķamusı ķatuñda źerre
Ħwān-ı keremüñde berg-i terre

105

50

Maĥbūb-ı Ħudā şehen-şeh-i śadr
Emlāk-i cihān ķatuñda bį-ķadr

Ne güzel, güzel yaptın, iyi yaptın.
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106

Mihrüñle mükevvenāt [u] eflāk
Hem şānuña Ĥaķ oķıdı "Levlāk"51

107

Şer‘üñ bu cihānı ķıldı pür-nūr
İrişdi żiyā žulām olup dūr

108

‘İśyān-ı marįża şāfį luŧfuñ
Ger śunsa şarāb-ı śāfį luŧfuñ

109

Her bir tügüm olsa tende bir dil
Vaśfūnı eger oķısa biñ yıl

110

Biñden birin eylemez edā hem
Lāyıķ idemez saña ŝenā hem

111

Medĥüñde egerçi ‘ācizem ben
Ķıl ‘aczüme luŧf u merĥamet sen

112

Ĥaddüm yoķ idem ŝenā-i medĥüñ
Lāyıķ saña yā edā-i medĥüñ

113

Aśĥābuña ālüñe daħı hem
Bį-ĥadd selām onlara her dem

114

Onlar ki śaĥāb-ı Muśŧafā'dur
İşi (?) olaruñ dāyim śafādur52

115

Onlara baġışla sen i Ġaffār
Benüm śuçum iy Raĥįm [ü] Settār

116

Hem iki şehįd-i nūr-ı ‘aynı
Ya‘nį ki Ĥasan bile Ĥüseyn'i

117

Her dem ben-i ħasteden teĥiyyāt
Bir meşhedān [u] münevverį źāt53 (?)

51

Hadîs-i kudsî olarak değerlendirilen "Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım" mealindeki sözün ilk
kelimesi.
52
53

Mısranın ilk kelimesi okunamadı.

4. Sebeb-i Nažm-ı Kitāb
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118

Bir gün meger otururdı iy cān
Der-śoĥbet-i ħūb ehl-i ‘irfān

119

Anda baña açdılar bu rāzı
Cānuñda çü var ‘ışķ-bāzı

120

Senden ķıluruz bunı temennā
Türkįce bu nažmı eyle inşā

121

Bu Ķıśśa-ı Leylį birle Mecnūn
Nažmın ķıl anuñ çü dürr-i meknūn

122

Pür-sūziş ola vü ħūb [u] zįbā
Şöhret ŧapalar oķınsa her-cā

123

Ķıl Türkce anı ħūb ya‘nį
Tā kim bileler oķınsa ma‘nį

124

İdrāk idene ola ‘acāyib
Pür-nükte vü ma‘nį vü ġarāyib

125

Kimse ‘Acemi bu yirde bilmez
Biñ kez oķınursa ĥažžı olmaz

126

Her dilce oķınsa söz olur ħūb
Bülbül işidürse ola merġūb

127

Her ķavm dilince söz olur ħūb
Her söz ki bilinmez ola nā-ħūb

128

Pes ben daħı ķıldum iltimāsı
Maķbūl olur ehl-i dil du‘āsı

129

Ger himmetüñüz olursa bārį
Hem ‘avn ķılursa Bārį yārį

130

Ben daħı baśam bu yola ‘aķdām
Tā kim ola ħayr ile ser-encām

131

Yoķsa ķanı bende eyle tāķat
Kim söz diyem ola pür-leŧāfet

132

Ger himmetüñüz ola mu‘āvin
Şimdi vireyüm sözüñ cilāvin

133

Meydān-ı süħan içinde bāzį
Nažm ile beyān idem bu rāzı
5. Der-beyān-ı Aĥvāl-i Cihān-ı Bį-vefā
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134

İy dil bu cihānı fānį gördüñ
Ol ‘ıyş [u] śafā ki ħanı gördüñ

135

Gördüñ neler itdi çerħ-i ġaddār
Her kim ki ölürse sā‘ati var

136

Āħir seni ser-nigūn ķıldı
Baġruñı ġam-ile ħūn ķıldı

137

Bir gün göresin ki eylemiş ķahr
Ķatmış yine anuñ aşına zehr

138

Bu dünyā-i fānįdür pür-ez-ġam
‘Ömre daħı tekyelenmegil hem

139

Pes söyler iken nefes bu demde
Maĥv olmaya tā dilüñ ‘ademde

140

Söyle ki süħan dem-ile ħoşdur
Her derd ki var mey ile ħoşdur

141

Ez-kenz-i me‘ānį dür niŝār it
Ħoş nažm ile anı yādigār it

142

Oķınsa eger be-pįş-i üstād
Ħayr-ile bizi hem ideler yād
6. Āġāz-ı Dāstān-ı Evvel

143

Sāķį kerem eyle cām virgil
Ġamdan bize bir ārām virgil

144

Devrāna çün i‘tibār yoķdur
Keçrev felege ķarār yoķdur
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145

Ġamdan tut elin ben-i faķįrüñ
Ĥaķ ola müdām dest-gįrüñ

146

Çün ‘ışķ yolında ķoymışam baş
Ben cān vireyüm sen eyle şābāş

147

Bes eydelüm imdi bir ĥikāyet
Pür-sūziş ü şevķ-ile be-ġāyet

148

Var-idi memālik-i ‘Arabda
Bir ħüsrev-i ħūbān nesebde

149

Meşhūr-idi tāc [u] taħt-ile ol
Maġrūr-idi nįk baħt-ile ol

150

Hem śāĥib-i cāh idi ħıred-mend
Virmemiş idi Ĥaķ aña ferzend

151

Olmaz-idi hiç uşāġ[ı] anuñ
Virmez idi behre bāġı anuñ

152

Pes bunuñ içün çekerdi çoķ ġam
Dāyim tutar idi göñli mātem

153

Bu resme ķılurdı çoķ niyāzı
Şām u seĥer ol Ħudā'ya sūzį

154

Yā Rab beni ķoyma böyle maĥzūn
Bį-ŧıfl bu yirde zār u maġbūn

155

Ölürsem eger bu yirde maĥzūn
Adum bu cihānda ola ma‘dūm

156

Oġulsız egerçi şāh olursa
‘Ālem aña ger sipāh olursa

157

Şāhen-şeh eger aña ola ad
Ölse anı kimse eylemez yād

158

Kim ķoymasa muña bir nişāne
Sen śan anı gelmemiş cihāna

159

Oġlan daħı ħūb-durur der-eyyām
Ķazansa cihānda bir nigū-nām
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54

160

Pes yavuz oġul olmasa ħūb
Ölüp daħı muñā ķalmasa ħūb

161

Ferzend eger olursa bed-kār
Ölü diri ondan ola bį-zār

162

Ĥükminde çü kimse uramaz dem
Pes şükr ķıl ol Ħudā'ya her dem

163

Bir iş ki o bilür anı eyler
Efsānedür ol ki ħalķ söyler

164

Pes śıdķ-ile tut her iş ki tutduñ
İħlāś-ile tutdungısa ütdüñ

165

Her śubĥ ķılar54 śalāda rāzı
Ol ĥażrete ķarşu çoķ niyāzı

166

Çün oldı sözi ķabūl-i dergāh
Maķśūdını virdi ol dem Allāh

167

Ĥaķ virdi meger aña bir oġlan
Sen śan ki irişdi derde dermān

168

Doġdı bu cihāna geldi ol māh
Şād itdi atası göñlin Allāh

169

Pes dāyeler anı çoķ ĥarįre
Śardılar u ķoydılar serįre

170

Atası ‘ažįm ŧoy ķıldı
Ġavġā vü ĥaşem yöküş yıġıldı

171

Mālı vü ħazįnesi ne ki var
Cümlesini ķıldı aña įŝār

172

Ķays urdılar ol zamān aña ad
Oldılar anuñla ħurrem u şād

173

Aġlar-idi durmayup be-nā-kām
Ne emer idi ne ħod ķılar rām

Bu kelime metinde burada ve beyit 173b'de "ķılar" şekilde harekelenmiştir.
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174

Hiç ŧāye ile avunmaz idi
Aġlamaġı hiç dingmez idi

175

Yoħ dili ki kimse bile ĥālin
Ya añlayalar nedür maķālin

176

Pes var-idi bir perį daħı ħūb
Maĥbūb idi gözleri dil-āşūb

177

Tā kim duruban bulara geldi
Ol derd-içün uşta çāre ķıldı

178

Ķays'ı gelüben eline aldı
Aġlar iken anı gördi güldi

179

Çün aldı ķucaġına avındı
Yüzine baķup anuñ sivindi

180

Ne anasın añdı ne ħo ŧāye
Ĥayrān-idi şol cemāl-i aya

181

Olmışdı o meh-liķāya ĥayrān
Ayrılıcaġız ķılurdı55 efġān

182

Çün ŧāyesi uş bu ĥāl[i] bildi
Ol māhı aña enįs ķıldı

183

Gelse ķulaġına bir ħoş āvāz
Medhūş oluban düşerdi bį-sāz

184

Çün yaşına irdi vü yüridi
Görenler anı yaķın dir yidi

185

Bu olasıdur esįri ‘ışķuñ
Efsāne ile serįri ‘ışķuñ

186

Giçe bunuñ üzre sehl eyyām
Dįvāne-i ‘ışķ ola be-nā-kām

187

‘Ālemde fesāne olasıdur
Rüsvā-yı zamāne olasıdur

Bu kelime metinde iki defa yazılmıştır.

188

Atası ķatı siverdi anı
Tende śanasın oyıdı cānı

189

Beslediler anı nāz-ile ħūb
On yaşına çün irişdi maĥbūb

190

Kim baķsa o ĥüsn-i ber-kemāle
Ĥayrān ķalur-idi şol cemāle

191

Atası çü gördi oġlı yetdi
Pes vardı yaraġ-ı sünnet itdi

192

Ez-buķ‘a-i Kūfe tā-be-Baġdād
Çaġırdı ķamunı ad-bā-ad

193

Ħoş behre-neşāŧ oldı meclis
Cem‘ oldı ĥaşem ķurıldı meclis

194

Ortaya çü geldi cām-ile mey
Sāķį ķadehi śunar pey-ā-pey

195

Ķānūn-ile çünki düzdiler çeng
Tutdı ķamu sāz anda āheng

196

Eylerdi naķāre ile nāle
Śalur-idi şevķ ehl-i ĥāle

197

Gāh naġme-i def kemençe sāzį
‘Işķ ehline bildürürdi rāzı

198

Gāh oķur idi ġazel ħoş-āvāz
Eş‘ār-ı ‘Arab dilinden āġāz

199

Sünnet ķılup oġlını tamāmį
Ŧoyladı o cümle ħāś [u] ‘āmı

200

Çün buldı şifā vü oldı ħurrem
Gönderdi anı mektebe ol dem

12a

201

Ol mektebe daħı bir niçe ķız
Gelmiş-idi lebleri şeker-rįz

F 560

202

Bir śaf ķız oturdı bir śaf oġlan
Cem‘ oldı bihişte ĥūr u ġılmān

11a

11b

12b

13a

56

203

Şįrįn-süħanān [u] çeşm-i mestān
Şol ġamzelerinde āfet-i cān

204

Hem biri biriyle ‘ışķ-bāzį
Ķılurlar-idi be-naġme-sāzį

205

Yangaķları gül [ü] lebleri bal
Nergisleri şuħ [u] ķaşları dāl

206

Her biri laŧįfe-i zamāne
Kiprikleri oķ çeker nişāne

207

Nādirler idi cihān içinde
Her birisi ol zamān içinde

208

Ay māt olur-idi dişlerinden
Pervįn utanurdı ķaşlarından

209

Gün tutar idi niķāb olardan
Ay ider idi ĥicāb olardan

210

Birisinüñ adı idi Leylį
Gören ķılur-idi aña meyli

211

Görse yüzini olurdı gül zār
‘Işķında hezār cān u dil zār

212

Şol bāġ-ı bihişt ‘ārıżında
Şermende olur güneş yüzinde

213

Görüp yüzini tutardı ĥūrān
Engüşt-i teĥayyürin be-dendān

214

Şol ħāl-ile sünbülin görüp hem
Müşg-ile benefşe tutdı mātem

215

Ķaşıydı kemān kiprigi tįr
Şol ġamzesi cān ķılurdı naħçįr

216

Ebrūsına penāh ol şeh-i ķand56
Ķılurdı hezār cānı dil-bend

"Ebrūsına" kelimesinin "elif" harfi kelimenin ortasına yazılmıştır. Kelime bu şekliyle bir anlam ifade

etmemektedir.

217

Ķays ile meger kim ol perį-zād
Bir gün otururdı ruħ-be-ruħ şād

218

Çün Ķays anuñ yüzine baķdı
‘Işķ odı anuñ cānını yaķdı

219

Her niçe ki baħdı ‘aķlı çaşdı
Medĥ eyledi ‘ışķı başdan aşdı

220

‘Işķ eyledi Ķays'ı eyle şeydā
Pes nāle vü āh ķaldı peydā

221

Leylį daħı çünki anı gördi
‘Işķına ne dil ki cānı virdi

F 583

222

Gördi ki bir āfet-i zamāne
Miŝli daħı gelmemiş cihāna

F 584

223

Bir dilber-i serv-ķadd ü gül-rūy
Serv-i ħoş-rū gül-i semen-būy57

F 585

224

Şįrįn leb[i] menşe’-i leŧāfet
Ra‘nā ķadi ŧurduġıyla ‘āfet

13b F 587

225

Şehlā gözi nergis-i pür-efsūn
Zįbā ķaşı yay özi çün nūn58

F 588

226

Ĥüsn-i güli lāle-i şafaķ-fām
Zülfi ħamu lāle üzreki lām

F 593

227

Bir gözgiye59 ger açup gözini
Gözgide göreydi öz yüzini

F 594

228

Öz ‘ārıżına olurdı meyli
Ķılmazdı hevā-yı ‘ışķ-ı60 Leylį

229

Hem Leylį be-‘ışķ-ı Ķays iy yār
Oldı be-hezār dil ħarįdār

57

M.N. Doğan neşrinde F'de mısra "Serv-i hoş u gül-ruħ u semen-būy" şeklindedir.
F'de 2. mısra "Zįbā ķaşı nergis üzreki nūn" şeklindedir.
59
Bu kelime metinde sadece üç defa geçmektedir. Bu beyitte iki yerde "gözgi", beyit 11b'de ise "gözgü"
şeklinde yazılmıştır.
60
F'de "ĥüsn" şeklindedir.
58

14a

230

Ol buña göñül bu aña yüz cān
İkisi biri birine ĥayrān

231

Pes baġladılar ol iki bā-hem
Çün oldı binā-yı ‘ışķ muĥkem

232

‘Işķ āteş[i] bir şerer bıraķdı
Kim ħırmen-i śabrı odda yaķdı

233

Günden güne ‘ışķ olup ziyāde
Pes nām-ile nengi virdi bāda

234

‘Işķ eyledi çün göñülde naķli
Elden ķodılar ‘inān-ı ‘aķlı

235

Gördiler olurlar āşikārā
Pinhān idüben be-hem nežāre

236

Biri birine ġalaŧ śorardı
Bu nev‘-ile birbirin görürdi

237

Leylį işige çıķup dururdı
Ķays anı çü gelmedi görürdi

238

Ol daħı varup çıķardı şol dem
Bir yirde durup nihānį ol dem

239

Biri birini görürler idi
Ĥālüñ ne diyüp śorarlar idi

240

Bu resme ķılubanı bahāne
Ol iki ‘acāyib-i zamāne

241

Mektebde gelüp olurlar ebsem
Dınmazlar idi çün ehl-i mātem

242

Gāh gāh nihān baķarlar-idi
‘Işķ odına cān yaķarlar-idi

243

Uşāķlaruñ uķumaġda meyli
Ķays'uñ oħuduġı mihr-i Leylį

14b

61

244

Elife baķınca ol dil-efgār61
Yādına gelürdi ķāmet-i yār

245

Be62 dise anuñ leb-i zülālin
Noķŧa ŧanımaz velįk ħālin

246

Ŝe63 oķusa ca‘d-i zülf-i yāre
Her dem ķılur-idi ol nežāre

247

Dāl oķısa sūy-ı zülf-i pür-ħam
Āşüfte olup baħar dem-ā-dem

248

Alurdı ħayāl-i lām-elifden
Şol ķadr ħayāl-i zülf-i pür-fen

249

Onlar kim oħurlar-idi ol dem
Taħtaları beñzer idi bā-hem

250

Aħşam ki āzād olurlar-idi
Gör anları ne ķılurlar-idi

251

Ķays taħtasını Leylį alurdı
Leyl'üñkini Ķays alup giderdi

252

Ķays bu bahāne ile bāri
Varur idi tā göreydi yāri

253

Leylį'nüñ irende ķapusına
Sürerdi yüzini ŧapusına

254

Eydürdi ki Leylį gel revānį
Bu taħta senüñ benümki ħanı

255

Leylį de revān alup gelürdi
Bu remz-ile birbirin görürdi

256

Bir yirde durup o dem nihānį
Ol bunı śorar idi bu anı

Metnin tamamında "dil-figār" şeklinde yazılmakla beraber, beyit 422b'de hariç, vezin gereği "dil-efgār"
şeklinde okundu.
62
Metinde "bi" şeklinde harekelenmiştir.
63
Metinde "ŝi" şeklinde harekelenmiştir.

257

Söyleşübeni vedā‘ iderler
Pes ayrıluban o dem giderler

258

Çün Ķays gice ive giderdi
Efsāne-i ‘ışķı ders iderdi

259

‘Işķ olmış-idi göñülde fikri
‘Işķ olmış-idi dilinde źikri

260

Hem yoġ-idi ġayr işe meyli
İşi sözi olmış-idi Leylį

15a F 606

261

Çün bir niçe müddet ol iki pāk
Evķāt geçürdiler ŧarāb-nāk

F 607

262

‘Işķ olduġı yirde maħfį ķalmaz64
‘Işķ içre olan ķarār bulmaz

F 642

263

‘Işķ-ile riyā degül muvāfıķ
Rüsvāy gerek hemįşe ‘āşıķ

264

Ol mekteb uşaġı cümle bildi
Her biri bunı fesāne ķıldı

265

Her ķanda ki var söylediler
Āħir bunı fāş eylediler

266

Kim Ķays oluban esįr-i Leylį
Leylį daħı śalmış aña meyli

267

Çün gördi bular duyıldı esrār
‘Ālem ħamu oldılar ħaber-dār

268

Pes bād-śıfat gezerler idi
Çün çāresi yoķ dönerler65 idi

269

Çün yaś ķıluban ol iki māh
Bir birine baķar idi nā-gāh

270

Od düşse aġaca dūd olur fāş
‘Işķ āteşi irse od olur ŧaş

F 644

64

F'de "olmaz" şeklindedir.

65

Metinde "düzerler-idi" (?)

şeklinde yazılmıştır.

271

Ħasteligi her kim itse pinhān
Pes ża‘f-ile bilinürler iy cān
7. Şenįden-i Māder-i Leylį įn Süħan-rā66

15b

66

272

Çün bildi ulu kiçi bu rāzı
Bildürdiler anasına sözi

273

Bilgeç anası olup perįşān
Yırtdı yaķasın u ķıldı efġān

274

Śaçın yoluban urur yüzine
Gāh ellerini çalar dizine

275

Pes durdı revān gitdi ol dem
Leylį'ni görüp ķaħıdı muĥkem

276

Eydür ki işitdüm uşta bu dem
Sivmiş seni Ķays sen anı hem

277

Bu iş bize söyle ne revādur
Ķılmaz bunı kim ki bā-ĥayādur

278

Ķızlarda gerek kim ola bir şerm
Söyleye sözin ĥayāyıla nerm

279

Göstermeye güne daħ yüzini
Hem kimse işitmeye sözini

280

Yüz kişi olursa saña ‘āşıķ
Sen sivmegüñ onları ne lāyıķ

281

Ne ‘ār idi sen bize getürdüñ
Nāmūsumuzı ħamu itürdüng

282

Şimden girü otur ivde çıķma
Gözüñ açuban cihāna baķma

283

Besdür bizi eyledüñ feżāĥat
‘Ālemlere olmışuz melāmet

Leylâ'nın annesinin bu sözleri işitmesi.

16a F 665

284

Biz ‘ālem içinde nįk-nāmuz
Ma‘rūf-ı tamām-ı ħāś [u] ‘āmuz

F 666

285

Ne neng ile idelüm daħı lāf
Biz dınmayalum67 sen eyle inśāf

F 667

286

Tut kim saña dınmazam ben iy zār
Benden ulu bir müdebbirüñ var68

F 668

287

Nidersin69 eger atañ işidse
Ķaĥr-ile saña siyāset itse

288

Ķız kim ola bį-ĥayā vü bed-nām
Yir altına yaraşur be-nā-kām

289

Gitme daħı ivde otur ebsem
Naķş al ele ivde eylegil hem

290

Ger ġayr-ile dura otura ķız
Pes ķaralıġı getüre [ol] ķız

291

Her gül ki ilinmemiş olur ħūb
Üzüp ilenicek ola ma‘yūb

292

Hiç kimsene anı ele almaz
Alan daħı aña ķadr ķılmaz

293

Alma niçe ħūb olursa şįrįn
Almaz zedelense kimse birin

294

Yum gözüñi baķma kimseye sen
Yıġ göñlüñi aķma kimseye sen

295

Hem pencereden çıķarma başuñ
Reng eyleme vesme birle ķaşuñ

296

Leylį çün işitdi uş bu sözi
Ġayret ile yaş tökdi gözi

16b

67

F'de "dimeyelüm" şeklindedir.
F'de beyit "Dut kim saña ķıymazam men-i zār / Menden ulu bir müdebbirüñ var" şeklindedir.
69
F'de "neylersen" şeklindedir.
68

8. Cevāb-ı Leylį'dür Anasına

17a

297

Anasına çoķ ‘itāb ķıldı
Bu resm-ile bir cevāb ķıldı

298

‘Işķ adlu kim ola ne kişidür
Bu söz baña di kimüñ işidür

299

‘Işķ adlu vilāyet ola yā şehr
Söyle baña bir içürmegil zehr

300

Gül mi ya çiçek mi yoķsa yimek
Bilmen ki bu ‘ışķ olan ne dimek

301

Adı ne vü özi ne işi ne
Yā benüm-ile anuñ sözi ne

302

Bu söz ki burada söyledüñ sen
İşitdüm ü anı bilmezem men

303

Ķılma beni bu söz ile efgār
Yā sögme ki beni ħāŧıruñ var

304

Yāħud bu ne sözdür iy ana sen
Söylersin ü ķorķ aħı Ħudā'dan

305

Ol resm-ile söz didi ki Leylį
İnandı anası oldı meylį

306

Ķoymadı velįki gide gözden
Ķorķardı neden ki ŧa‘na sözden

307

Eydür idi çıķma girme zinhār
Ögüt virüben ķızına her bār
9. Leylį'nüñ Zārlıķ İtdügidür

308

Leylį çü ķatında görmedi yār
Pes ħasteledi bu ‘āşıķ-ı zār

309

Ne ayaġı var ki vara yāre
Ŧāķāt ħanı śabr u yā ķarāre

F 916

17b

F 1234

70

310

Ne kimseye sırrın eydebilür
Ne görmege yāri gidebilür

311

Ayırdı felek çü yāri andan
Kesildi ķarārı varı cāndan

312

Ne śabrı var-idi ne ķarārı
Gündüz gice ha ķılurdı zārı

313

Śaraldı vü döndi za‘ferāna
‘Işķ odına ķılınur nişāne70

314

Oldı çü ża‘įf [ü] dil-şikeste
Ķılurdı bu dem özini ħaste

315

Pes nāle ķıluban aġlar idi
Cān ĥasret odına ŧāġlar-idi

316

Śorśalar idür ki cümle a‘żām
Aġrır ķıluram fiġān be-nā-kām

317

Ķoymaz-idi gice yaśduġa baş
Gözden töker-idi dāyimā yaş

318

Eŝvāb71 olurdı cümle pür-nem
Eydürdi bu gice derledüm ben

319

Tā kim ķılur-idi nāle bünyād
Eydürdi ölümüm eylerem yād

320

Gāh eydür-idi yüregüm aġrır
Aġlardı ķılup bu resme tedbįr

321

Ķılur bu bahānelerle nāle
Ķan yaş ķılur ruħın çü jāle72

322

Bu resme ķılup bahāne peydā
Eylerdi fiġān zār u şeydā

F'de beyit "Dönmiş gül-i sürħi zaġferāna / Şimşād-ı laŧįfi ħizrāna" şeklindedir.
Metinde "esbāb" şeklinde yanlış yazılmıştır.
72
F'de beyit "Eylerdi behāne ile nāle / Düşmezdi olar düşen ħayāle" şeklindedir.
71

323

Çün dāmen-i yār gitdi elden
Pes künc-i ferāġı tutdı mesken

324

Bā miĥnet ü hecr ü derd ü zārį
Bu resme giçerdi rūzgārı

325

Bu fürķat elinden eyleyüp āh
Derd-ile bu şi‘ri didi ol māh
10. Şi‘r-i Leylį

18a

326

Gördüñ neler itdi baña devrān
Çeşmümden o servi ķıldı pinhān

327

Çün ebr-i bahār gözlerümden
Her dem ķılur oldı eşk-i bārān

328

Ayrıldı ķanı o gül-‘iźārum
Ķaldı cigerümde lāle-tek ķan

329

Bir daħı yüzini görmesem āh
Bu resme ķala mı dil perįşān

330

Ger böyle ķalursa fürķat ansız
Ne ‘ömr gerek baña ne ħod cān

331

Gül yüzini görmesem ben anuñ
Bu yegdür olam ben aña ķurbān

332

Oħurdı bu şi‘ri ĥasret ile
Yüz derd ü firāķ u miĥnet ile
11. Mecnūn'uñ Zārlıġıdur

333

Sāķį beni ‘ışķ ķıldı nālān
Ġam ħāne-i śabrı ķıldı talan

334

Ķalmadı göñülde ‘ışķdan ġayr
Ne cān-ile dilde ‘ışķdan ġayr

335

Derdüm bu ki irmeyem murāda
Devrān itüre beni arada

F 727

336

Feryād ki çerħ bį-vefādur
Dāyim işi cevr-ile cefādur

F 729

337

Ger hem-nefes itse iki yāri
Bir yire getürse iki zārı

F 730

338

Elbetde sebeb śalur73 araya
Onları74 esįr ider belāya

F 731

339

Billāh ne yamandur āşinālıķ
Çün vāķi‘ olur yine cüdālıķ75

18b F 732

340

Gül-zār-ı ķelām bāġ-bānı
Böyle bezemiş bu būstānı

F 733

341

Kim serv-i riyāż-ı miĥnet ü derd
Sevdā-zede Ķays-ı derd-perverd76

F 734

342

Her śubĥ giderdi mektebe şād
Mektebde olurdı ġamdan āzād

F 735

343

Meşk-i77 ħaŧ-ı ĥüsn-i yār iderdi
Def‘-i ġam-ı rūzgār iderdi

F 737

344

Geldi yine mektebe feraĥ-nāk
Tā kim ķıla źevķ-i vaśl[ı] idrāk

F 738

345

Gördi ki behişte ĥūr gelmez
Gün çıķdı78 henūz nūr gelmez

F 739

346

Ħurşįdsüz oldı rūz tā-şeb
Oldı başına ķaranķu79 mekteb

F 740

347

Bildi ki sipihr-i şu‘bede-bāz
Bir şu‘bede eylemişdür80 āġāz

73

F'de "śalup" şeklindedir.
F'de "anları" şeklindedir.
75
F'de beyit " Billāh ne yamandur āşinālıġ / Çün vāķi‘ olur yine cüdālıġ" şeklindedir.
76
Metinde "derde-perverd" şeklinde yazılmıştır.
77
Metinde "Meşķ-i" şeklinde yanlış yazılmıştır.
78
F'de "çıĥdı" şeklindedir.
79
F'de "ķarañu" şeklindedir.
80
F'de "eyleyüpdür" şeklindedir.
74

F 741

348

Elbetde cefā-yı ŧa‘n-ı aġyār
Ol gül yolına bıraķdı bir ħār

F 742

349

Nevmįd olup itdi nāle bünyād
İtdi81 nedür iy felek bu bį-dād

F 743

350

Nitdüm saña ķaśd-ı cānum itdüñ
Ķaŧ‘-ı reh-i dil-sitānum itdüñ

F 744

351

Kesdüñ ŧaleb-i ġarażda rāhum
Bildür baña82 kim nedür günāhum

19a F 745

352

Evvel beni83 eyledüñ mükerrem
Vaśl-ı śanem ile şād u ħurrem

F 746

353

Döndüñ niye böyle cevr idersin
Benden o nigārı dūr idersin84

354

Çün vaślına olmadı müyesser
Śalurdı firāķdan yire ser

355

Yaś ehli gibi be-girye vü zār
İderdi ze-derd-i ān dil-efgār

356

K’ey lāle-‘iźār u sįm-ġabġab
Mātem-gede sensiz oldı mekteb

357

Uşaķ ħamu oķımaġa meşġūl
Başladı fiġān u nāle’e ol

358

İy dilber-i gül-‘iźār gelgil
Yaħdı cigerümi ħār gelgil

359

Sensiz baña mekteb oldı zindān
İy serv-i bihişt [ü] ĥūr u Rıđvān

81

F'de "didi" şeklindedir.
F'de "maña" şeklindedir.
83
F'de "meni" şeklindedir.
84
F'de beyit " Döndüñ niye beyle cevr idersen / Ol devre naķįż devr idersen" şeklindedir.
82

19b

360

Aġlardı vü dirdi āh Leylį
Ez-derd ü firāķ u āh [u] veyli85

361

İy kāşki ben hįç olmayaydum
Ölüp bu cihāna gelmeyeydüm

362

İy cān nola ger çıķasın ez-ten
Vey ‘ömr yiter bu mekr-i pür-fen

363

Gördüñ ki felek ne mekr86 itdi
Benden hanı ol nigār gitdi

364

Yandurdı beni bu dāġ-ı hicrān
‘Işķuñ yolına gerek virem cān
12. Reften-i Mecnūn Be-gedā’į87

85

365

Bir gün meger ol şikeste Ķays'ı
Taġyįr virüp libāsa Ķays'ı

366

Gör imdi ‘aśā eline aldı
Özini dilencilige śaldı

367

‘Arż eyledi ża‘f [u] bį-nevālıķ
İv iv gezüp eyledi gedālıķ

368

Leylį küçesine çün irişdi
Cān u dil ile śafāya düşdi

369

Ol dostına žāhir eyledi rāz
Yā dost diyüp çaġırdı āvāz

370

Leylį işidicek ol śadā’ı
Bildi işigindeki gedā’ı

371

Āvāzın işitdi bildi Leylį
Bu resm ile rāy ķıldı Leylį

Bu beyitten önceki 2 ve sonraki 4 beyit 1. şahıs dilinden iken bu beyit 3. şahıs dilindendir; bu durumda
şiirin bütünlüğü bozulmaktadır. Bundan dolayı bu beytin 364. beyitten sonra yer alması daha uygun olurdu.
86
Metinde yanlış olarak "mihr" şeklinde yazılmıştır. Beytin anlamı dikkate alınarak değiştirildi.
87
Mecnûn'un dilenci kılığında [Leylâ'yı görmeye] gitmesi.

372

Her kim öz eliyle ķılduġı ħayr
Yegdür ki anuñ-çün ide bir ġayr

373

Pes geldi elin eline aldı
Ķolını revān boynına śaldı

F 2353

374

Leylį śorar aña kim nedür ĥāl
Derd-ile niçe giçer meh ü sāl88

20a

375

‘Işķuñ beni eyledi perįşān
Bir söyle ki sen nicesin iy cān

376

Ķays eydürü (?) oldı ‘ışķuñ üstād89
Virdüm ħamu nām u nengi ber-bād

377

Ĥālüñ nedürür sen iy perį-veş
Cān ħırmenine bıraķduñ āteş

378

Pes anda muĥālifān-ı bed-kār
Oldı meger onlara ħaber-dār

379

Söyleşür-iken duyuldı Ķays
Ol derd-ile gör ne ķıldı Ķays
13. Mecnūn'uñ Rüsvāy Olduġıdur

88
89

90

380

Çün sırları oldı āşikārā
Ķays ķılabilimedi müdārā

381

Yırtdı yaķasın u açdı başın
Seyl itdi aķıtdı ķanlu yaşın

382

Dįvāneligi90 çün itdi bünyād
Mecnūn ķodılar o dem aña ad

383

Rüsvāy oluban cihāna düşdi
Başına anuñ uşaġlar üşdi

F'de beyit "Nişe geçer ola meh ü sāli / Kim ola refįķi n’ola ĥāli" şeklindedir.
Mısranın ikinci kelimesinin vezin gereği "eydürü" şeklinde harekelendiği görülmektedir.
Metinde "dįvānelıġı" şeklindedir.
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384

Āşüfte-i mest iderdi efġān
Uşaġlar ururdı daşı her yan

385

Mecnūn ne yaña ki yüz tutardı
Kim ŧa‘na kimisi ŧaş aŧardı

386

Hiç kimseye ķılmaz-idi meyli
Dilinde sözi ha Leylį Leylį

387

Leylį diyüben ķılurdı efġān
Yüz tutdı yabana zār u giryān
14. Mecnūñ'uñ Aĥvālin Babası İşitdügidür

388

İnşā-ger-i bu śaĥife-i derd
Böyle bezemiş bu derde perverd

389

Kim atası anuñ oldı āgāh
Derd-ile revān eyledi āh

390

İşitdi çü bildi oġlı ĥālin
Ĥasret odı yaħdı perr ü bālin

391

Derd-ile cigeri yārelendi
Ĥasret ile baġrı pārelendi

392

Oġul ayaġına batsa bir ħār
Atanuñ ider o cānına kār

F 911

393

Çün vāķıf olur bu kār-ı ĥāle
Mecnūn içün itdi āh u nāle91

F 913

394

Çoķ aradı gezdi her mekānı
Bulunmadı oġlınuñ nişānı

395

Pes ol dem idür ne ķılayum ben
Ķanda baķup anı bulayum ben

396

Śorardı ki ķanda ola ķanı
Bir kişi idür ki gördüm anı

91

F'de beyit "Ol pįr çü vāķıf oldı ĥāle / Mecnūn kimi itdi āh u nāle" şeklindedir.
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397

Eydürdi fülān ħarābede zār
Gördüm gezer-idi ol dil-efgār

398

Pes atası çün anı işitdi
Tįz durdı revān oġlına yetdi

399

Gördi gözi yaşlu beñzi çün kāh
Bir deşt-i ħarābe içre nā-gāh

400

Oturmış ider fiġān [u] zārı
Ne ‘aķl [u] ne śabr u ne ķarārı

401

Gözi yaşı ķan ruħları zerd
Yoldaşı firāķ u hem-demi derd

402

Başı ayaġı açuķ perįşān
Yırtuķ yaķası bu resme ‘uryān

403

Ŧopraġa yüzi gözi bulaşmış
Miĥnet ipi boynına dolaşmış

404

Śaçı uzanup gözine yetmiş
Gözi yaşı seyl dizine yetmiş

405

Atası bu ĥāl-ile çü gördi
Yırtdı yaķasın u na‘ra urdı

406

Āh eyledi tökdi gözi yaşın
Miĥnet odı yaħdı baġrı başın

407

Eydür saña ķanda irdi bu derd
Śoldurdı yüzüñi eyledi zerd

408

Yāhud bu ne miĥnet-i belādur
Cānuñ ġam elinde mübtelādur

21b F 924

409

Ĥāl-i dilüñi baña92 beyān it
Esrār-ı nihānuñı ‘ıyān it

F 925

410

Kim aldı elüñden iħtiyāruñ
Kim eyledi tįre rūzgāruñ

92

F'de "maña" şeklindedir.

411

Yā Rab ne perį-veş ü süħan-bāy
Ķıldı seni ‘ışķa böyle rüsvāy

412

Pes başladı çün cevāba Mecnūn
Leylį didi tökdi gözleri ħūn

413

Śalmışdı ‘inān u ‘aķlı der-best
Atası tanımaz-idi çün mest

414

Śorar atasından ol dil-efgār
Kimsin baña söyle ne ħaber var

415

Eydür atañam ben iy perįşān
Yaķdum senüñ oduña dil ü cān

416

Ne ata bilürdi ne ħod ana
Leylį idi geldügi zebāna

F 936

417

Çün gördi iŧā‘atinden93 iĥmāl
Bildi ki faķįre özgedür ĥāl

F 937

418

Virdi bu cevāb94 ile tesellį
Kim dur gidelüm çaġırdı Leylį

F 938

419

Leylį bize geldi mįhmāndur
Senüñ95 ŧalebüñde dür-feşāndur

F 939

420

Mecnūn ki işitdi Leylį adın
Śandı ki felek virdi96 murādın

22a F 940

421

Lebbeyk diyüp ayaġa durdı
Ol Ka‘be-i maķśada yüz urdı

F 941

422

Atayıla Mecnūn-ı şikeste97
Geldi ive dil-figār u ħaste

423

Āh eyledi ana yandı cānı
Oġlını ķucaġladı revānį

93

F'de "iŧā‘atinde" şeklindedir.
F'de "firįb" şeklindedir.
95
F'de "la‘li" şeklindedir.
96
F'de "virür" şeklindedir.
97
F'de "Pįr ile civān-ı dil-şikeste" şeklindedir.
94

424

Öpdi yüzini vü ķıldı efġān
Odlara düşüben oldı giryān

425

Raħtın büküben götürdi ol dem
Ķırħardı revān śaçnı daħ hem

426

Śardılar anuñ başına ķurşaġ
Mecnūn idi śanasın ki tutsaġ
15. Mecnūn'a Babası Naśįĥat İtdügidür
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427

Mecnūn atası gör imdi neyler
Oġlına dönüp naśįĥat eyler

428

İy cān bu ne işdür eyledüñ [sen]
Yandum senüñ oduña bugün ben

429

Ne iş bu ki eyledüñ sen iy yār
Geldi bu işüñ ķatı baña ‘ār

430

Ben bir oġul istedüm Ħudā'dan
Bā-devlet-i ‘aķl Kibriyā'dan

431

Dünyādan eger gidersem iy cān
Benüm yirüme sen olasın ħān

432

Ne böyle beni bu ‘ālem içre
Bed-nām idesin sen ādem içre

433

Rüsvāy oluban nāmūs aparduñ
Çoķ serzenişi bize getürdüñ

434

Var ķavmüñ içinde saña mensūb
Çoķ şems [ü] ķamer śıfatlu maĥbūb

435

Der-ĥüsn yegāne-i zamānlar
Der-ġamze alur hezār cānlar

436

Göñlüñ diledügüni ben iy cān
Alam saña olma dil-perįşān

16. Mecnūn'uñ Babasına Cevāb Virdügidür

23a

437

Mecnūn be-cevāb-ı ān hüner-ver
Ez-dürc-i dehān tökdi şekker

438

Atasına itdi ol dem iy şāh
Bir diñle sözümden olgil āgāh

439

İy server-i ser-firāz-ı ‘ālem
Ķatuñda ‘ıyān ola bu ĥālüm

440

Öz cānına kim diler belānı
İster mi belāda kimse cānı

441

Kimse özini diler mi rüsvā
Mātem-zede vü şikeste her-cā

442

İy server-i ser-firāz-ı ‘ālem
Öz başına kimse ura mı ŧaş98

443

Göñlümde ķılam bu pendüñe cāy
Göñül eger elde yoķ nidem vāy

444

Yoķ elde benüm hiç iħtiyārum
‘Aķl [u] dil ü śabr u yā ķarārum

445

Ķoygil ki bu resme zār olam ben
Bā-ĥasret-i yādigār olam ben

446

Ol demde gözüm görür cihānı
Gözüm açuban görem ben anı

447

‘Işķuñ ħaberin dir-idi Mecnūn
Tökerdi atası gözleri ħūn
17. Leylį'nüñ Ķolından Ķan Alduķlarıdur

F 1223

98
99

448

Üstād-ı ezel ķadįm [ü] āzād
Bu gülşene beyle tökdi bünyād99

Bu beytin birinci mısra'ı ile 439. beytin birinci mısra'ı aynıdır. Beyitte kafiye bulunmamaktadır.
F'da mısra "Dihkān-ı faśįĥ-i Fārisį-zād / Bu gülşene beyle tikdi şimşād " şeklindedir.

F 1224

449

Kim ol çemen-i vefā-bahārı
Dāġ-ı ġam-ı ‘ışķ lāle-zārı

F 1225

450

Ya‘nį ki nigār-ı serv-i muĥkem
Leylį śadef-i cevāhir-i ġam100

F 1226

451

Girmişdi ĥisāra genc-mānend
Urmışdı zamāne aña pā-bend101

452

Ne ŧaşra ayaġın adabilür
Ne görmege yāri gidebilür

453

Ne bir feraĥı ne bir neşāŧı
Ne kimse ile bir iħtilāŧı

F 1227

23b F 1228 454

Bį-zār idi atadan anadan
Bį-gāne cemį‘-i āşinādan102

455

Mecnūn içün olmış-idi ħaste
Beñzi śaru rāh-ı ‘ışķa beste

F 1229

456

Yanına olurdı ħūblar cem‘
Pervāne-śıfat ĥavāle-i103 şem‘

F 1230

457

Şād olmaġa ħāŧır-ı ĥazįni
Eglenmege ŧab‘-ı nāzenįni

458

Hiç kimseye ķılmaz-idi meyli
Mecnūn içün aķıdurdı seyli

459

Bu derd-ile olmış-idi rencūr
Yaz buludı tek tökerdi yaġmur

460

Getürdiler aña bir ĥakįmi
Tā derdine anuñ ide bįmi

461

Ķan aldılar ol perį ķolından
Gide bu ĥarāreti dilinden

100

F'de 1. mısra "Ya‘nį reviş-i vefāda muĥkem" şeklindedir.
F'de 1. mısra "Urmışdı ayaġa pendden bend" şeklindedir.
102
F'de 1. mısra "Bį-zār atadan ü anadan" şeklindedir.
103
F'de "ĥavālį-i" şeklindedir.
101

24a

F 915

462

Leylį ķolına çü degdi nişter
Mecnūn yüregine baŧdı ħançer

463

Düşdi atası ķatında bį-cān
Pes gördiler anı boyadı ķan

464

Atası bu ĥāle nāle ķıldı
Mecnūn ayınup özine geldi

465

Eydür atasına itme nāle
Ķılduñ mı nažar bu vaśf-ı ĥāle

466

Leylį ķolına çü degdi nişter
Ķan itdi benüm vücūdumı ter

467

Leylį’i saġınma benden ayru
Ben ħaste isem o daħı śayru

468

Çeşmine anuñ irişse zaĥmet
Cānumda olur hezār miĥnet

469

Bį-çāre vü dil-şikeste Mecnūn
Derd-ile tökerdi gözleri ħūn

470

Ķanlu yaşı birle çeşmi nem-nāk
Ĥasret-ile yırtdı yaħasın çāk104

471

Daħ derd [ü] ża‘įf ü dil-şikeste
Fürķat-ile zār u göñli ħaste

472

Raħtı bütün olmaz-idi bir dem
Bir laĥža degül göñül [bį]-mātem
18. Mecnūn'a Babası Tedbįr İstedügidür

104

473

Miskįn atası o ħaste dil-gįr
Var-idi o yirde bir kişi pįr

474

Ol içmiş-idi bu cām-ı ‘ışķı
Hem bilmiş-idi nižām-ı ‘ışķı

F'de beyit "Düşmiş yire ħāk-sār u ġam-nāk / Aĥvāli ĥarāb u sįnesi çāk" şeklindedir.

24b

105

475

Pes vardı revān o pįri gördi
Oġlınuñ işine çāre śordı

476

Eydür aña iy ‘azįz-i ‘ālį
Ma‘lūm saña cümle ‘ışķ ĥāli

477

Oġlum benüm oldı ‘ışķa rüsvāy
Geldüm saña çāre eylegil rāy

478

Yırtuġ yaķası vü çeşmi nem-nāk
Virmiş aña ‘ışķ zehr-i tiryāk

479

Ol pįr idür aña iy ħıred-mend
Ben daħı diyem naśįĥat-ı çend

480

Leylį ķapusından algilin ħāk
Çek gözine yaş aķıtmasun pāk

481

Al śaçı baġını Leylį'nüñ hem
Tik yaħasına kim ola muĥkem

482

Yırtmaz yaķasın u yaş aķıtmaz
Pes derd ü belāya daħı batmaz

483

Mecnūn atası ĥırām u dil-şād
Vardı o devāyı ķıldı āzād

484

Pes gözleri daħı tökmedi nem
Yırtmadı daħı yaķasını hem

485

Gözden çün aķıdabilmedi yaş
Gösgine dögerdi derd-ile ŧaş

486

Dırnaġ-ile çizdür[ür]di105 gösgin
Ħançer gibi ayırurdı gösgin

487

Yırtmaz-idi yaķasını her yan
Yırtdı etegini tā girįbān

488

Pür-sūziş ile yanardı Mecnūn
Yaş yirine şimdi aħıdur ħūn

Metinde "çizerdi" şeklindedir. Vezin gereği değiştirildi.
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489

Eydürdi ki bunda yār gelsün
Tā cānuma bir ķarār gelsün

490

Leylį baña cān u ben aña ten
Yā Rabb106 görem mi yüzini ben

491

Bu resm-ile her dem āh iderdi
Āhı felegi siyāh iderdi

492

Kim görse anı ķılurdı efġān
Āhından anuñ yanar idi cān

493

Eydürler idi bu resme feryād
İy ‘āşıķ-ı pāk āferįn-bād
19. Der-sitāyiş-i Ķavm-i Leylį

494

Leylį atasından işid aĥvāl
Bir mįr idi ol daħı ħaber al

F 477

495

Kim ķavm-i107 ‘Arabda ol cüvān-merd
Cem‘iyyet-i ‘izz ü cāh-ile ferd

F 479

496

Emrine ‘Arab muŧį‘ u münķād
Geh Baśra gezerdi108 gāh Baġdād

F 480

497

Bir buķ‘ada ķılmayup109 ķarārı
Gezmekde geçerdi rūzgārı

F 481

498

Her laĥža ururdı her110 yañana111
Ser-çeşmelere siyāh ħāne

F 483

499

Evżā‘-ı ħıyām-ı müşk-fāmı
Ħalķa şeb-i Ķadr tek girāmį

106

Metinde "Rab" kelimesinin vezin gereği bir kapalı bir açık okunması gerektiği için b harfi şeddeli
okundu.
107
F'de "ħayl" şeklindedir.
108
F'de "maķāmı" şeklindedir.
109
F'de "olmayup" şeklindedir.
110
F'de "ol" şeklindedir.
111
F'de "yegāne" şeklindedir.
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500

Her menzile kim güźār iderdi
Śaĥrāyı112 benefşe-zār iderdi

F 482

501

Seyr eyler idi sürüp tena‘um
Gözler üzere miŝāl-i gejdüm113

502

Leylį otururdı zār u maĥzūn
Ez-ĥasret-i yār baġrı pür-ħūn
20. Mecnūn'un Babası Leylį’i Dilemege Gitdügidür

503

Sāķį hanısın ki irdi gül-zār
Ġam def‘ine eyle germ-i bāzār

504

Ġam düşmen-i cāndurur cihānda
Def‘ idegör anı bu zamānda114

505

Mecnūn atası o ħaste-i zār
Bį-çāre vü ‘āciz ü dil-efgār

F 1025

506

Āvāre olup cihānda ol pįr
Mecnūn içün itdi fikr ü tedbįr115

F 1026

507

Bildi ki ger olmaz olsa Leylį
Mümkin degül oġlına116 tesellį

508

Leylį ŧalebine ķoydı aķdām
Şāyed ire başa bu ser-encām

509

Cem‘ itdi ahālį-i diyārı
Her śāĥib-i ‘izz ü i‘tibārı

510

Leylį atası ivine ol dem
Dilemege geldiler anı hem

511

Leylį atası buları gördi
Yir gösterüben olar oturdı

F 1023

F 552
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112

F'de "śaĥrānı" şeklindedir.
F'de "merdüm" şeklindedir.
114
F'de beyit "Ġam düşmen-i cān-ı mübtelādur / Def‘ eyleyegör ki bir belādur" şeklindedir.
115
F'de beyit "Kim ‘āciz olup ġam içre ol pįr / Mecnūn'ına ķıldı fikr-i zencįr" şeklindedir.
116
F'de "olmaġı" şeklindedir.
113
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117

512

Ħoş geldüñüz iy ‘azįz mihmān
Durdı ayaġa ol oturuban

513

Getürdiler ol zamān ŧa‘āmı
Çekdiler o meclise tamāmı

514

Çün śofracılar götürdi ħwānı117
Pes ķıldılar ol zamān du‘ānı

515

Ķalķup bular anda söylediler
Çoķ ‘öźr [ü] tevāżu‘ eylediler

516

İy mįr ola ni‘metüñ ziyāde
‘Ālemlere devletüñ ziyāde

517

Ol seyyid-i ‘Āmirį pes ol dem
Ķız sözini açdı diledi hem

518

İsterüz araya düşe bir bend
Tā kim olalum sizüñle peyvend

519

Ķılmaķ dilerüz sizüñle bir ad
Arada maĥabbet ola bünyād

520

Biz daħı size uzatmışuz dest
Tā kim olalum sizüñle peyvest

521

Bu söz ola ger ķatuñda maķbūl
Mecnūn ola hiźmetüñde bir ķul

522

Aġ u ķızıl u ķumaş u partal
At u deve ķoyun u yüküş māl

523

Ķul u ķaravaş [u] çoķ cevāhir
Pür-bār ola çoķ ķaŧar ķaŧır

524

Maķbūl ola ger bu söz ķatuñda
Biz durmışuz uşta ħižmetüñde

525

Ne kim dilesen ķılalum anı
Yoluñda ŧufeyl baş u cānı

Metinde "ħānı" şeklindedir.
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118
119

526

Žāhirde senüñle gerçi yāruz
Aśl-ı neseb ile daħı varuz

527

Bu resm ile anca söylediler
Çoķ ‘öźr [ü] tevāżu‘ eylediler118

528

Leylį atası eydür cevābı
Āħir her işüñ olur śavābı

529

Oġluñ senüñ olsayıdı ‘āķıl
Söz dimek olaydı bāri ĥāśıl

530

Dįvānedür ol cihān içinde
Başı gözi cümle ķan içinde

531

Başı açuġ u ayaġı yalın
Kim görse anuñ bu resme ĥālin

532

‘İbret getürür gören işiden
Çıķmaz bu hevā anuñ başından

533

İncinme benüm sözümden iy yār
Yā śanma ki senden eylerem ‘ār

534

Mecnūn atası ider ki zinhār
Yā śanma ki senden eylerem ‘ār119

535

Anı mey-i ‘ışķ mest idüpdür
Servini anuñ bu pest idüpdür

536

Mecnūn oturur arada ġam-nāk
Ez-ĥasret-i yār çeşmi nem-nāk

537

Nā-geh bir it ez-segān-ı Leylį
Giçerdi arada bā-ŧufeylį

538

Mecnūn göricek hemān sebük-bār
Eyledi fiġān u nāle vü zār

539

Her şey gelüben dimāġına hem
Düşdi ol itüñ ayaġına hem

Bu mısra 515. beytin ikinci mısra'ı ile aynıdır.
Bir önceki beytin ikinci mısra'ı ile bu beytin ikinci mısra'ı aynıdır; bu durum tahkiyeyi aksatmaktadır.

27b

28a

540

‘İzzet ķıluban götürdi anı
Yüz sürdi ayaġına revānį

541

K’ey şįr-ħıśāl [ü] ejdehā-fer
Sensin ķamu menfa‘at ser-ā-ser120 ?

542

Feryād u fiġānuña seĥer-gāh
Güm-kerde-i kārvān bulur rāh

543

Sensin iden her gedā ile ceng
Ez-behr-i şikem niçün olur neng?121

544

Ķız atası görüp anı anda
Ol ķavme baķup ķılurdı ħande

545

Bu ķıśśa ki baña didüñüz siz
Ķız istemege çü geldüñüz siz

546

Ben virsem eger revā mı olsun
Bu derde o hiç devā mı olsun

547

Virsem aña ķız be-ŧa‘n-ı düşmen
Baş hancaru ilteyüm digil men

548

Varuñ bu iş olası degül hiç
Düşmiş baña niçe pįç-der-pįç

549

Çün düşmediler söz ile maķrūn
Pes döndiler ivlerine maġbūn

550

‘Āşıķlara dimeñüz delü siz
Onlar delü122 degül ü velį siz

551

Mecnūn idi ‘ışķ-bāz-ı ħūbān
Mecnūn idi dil-nüvāz-ı ħūbān

552

Mecnūn-idi peyrev-i reh-i ‘ışķ
Mecnūn-idi bilki āgeh-i ‘ışķ

120

121
122

Metinde “delü” kelimesinin üstünde “ne” kelimesi bulunmaktadır.
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553

Mecnūn-idi mübtelā-yı hicrān
Mecnūn-idi sįne-dāġ u büryān

554

Mecnūn-idi āh u zāra yanmış
Mecnūn-idi ġamlara boyanmış

555

Mecnūn-idi ‘āķıl-i ŧarįķat
Mecnūn-idi hādi-i ĥaķįķat

556

Mecnūn-idi dil-rübā-yı Leylį
Mecnūn-idi cān-fedā-yı Leylį

557

Mecnūn-idi ‘ışķ içinde üstād
Virdi ķamu nām [u] nengi ber-bād

558

Maĥabbet odına yandı Mecnūn
Žāhir gören anı śandı mecnūn

559

‘Işķ odıla göñli rūşen idi
‘Işķ-ile vücūdı gülşen idi

560

Bāŧında o şeh-süvār-ı çālāk
Ol mažhar-ı dįn pāk-ber-pāk

561

Çün tutdı be-gūşe-i melāmet
Pes yırtdı o cāme-i selāmet

562

İçmiş-idi bāde ez-leb-i yār
‘Ālemde gezerdi mest ü ħumār

563

Çeşminde hemān cemāl-i Leylį
Cānında hemān ħayāl-i Leylį
21. [Mecnūn'un Babasından Ayrılıp Çöle Gitmesi]123

F 1080

123

564

Ol pįr şikeste-ĥāl ü ĥayrān
Tedbįr-i ‘ilāc ider124 firāvān

Sayfada yer ayrılmakla beraber başlık konulmamıştır. Şiirin muhtevası dikkate alınarak bu başlık
eklendi.
124
F'de "idüp" şeklindedir.

F 1081

565

Her handa125 işitdi bir ŧabįbi
Gül-zārınuñ oldı ‘andelįbi

F 1082

566

İžhār idüp aña iĥtiyācın
Bįmārınuñ istedi ‘ilācın

29a

567

Besdür bu ķadar ki nāle ķılduñ
Ġayr oħına cān ĥavāle ķılduñ

568

Olma daħı böyle mest ü medhūş
Ķılma özüñi daħı ferāmūş

569

Raĥm eyle baña ki nā-tüvānem
Ma‘lūm ki daħı ne-zinde-mānem

570

‘Ömrümi felek çün itdi fānį
İy cān peder daħı "tu dānį"126

571

Mecnūn-ı şikeste bir çeküp sūz
Dir iy şeb-i tįreme olan rūz

572

Her niçe ķadem ki bu zemįne
Ķoyduñ ola çeşm men ĥazįne

573

İy śāĥib-i rāy [u] ‘aķl [u] destūr
Tut bu dil-i derd-mende ma‘źūr

574

Olduñ ise ger baña giriftār
Aĥvālüme bir dem ol ħaber-dār

575

Bir kimse’i yaħmaya eger nār
Kim āgeh olur ki sūzişi var

576

Ġam çekme yiter baña virüp pend
K’oldum be-kemend-i ‘ışķa men bend

577

Dermān ŧaleb itme göz k’ola kör
Kim dįde-i köre nūr olur dūr

578

Śad-bār özüñi bu rence śalduñ
Besdür bu ķadar ki sa‘y ķılduñ

125
126

F'de "ĥanda" şeklindedir.
"Sen biliyorsun".
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579

Ol demde ki açıla der-i genc
Kim ister özine miĥnet ü renc

580

Bir kimseye baħt kim ola güm
Peydā ola mı be-sa‘y-ı merdüm

F 1133

581

Çoķ ķıldı fiġān u nāle vü zār
Oġlından ümįd kesdi nā-çār

F 1134

582

Mecnūn tutuban reh-i beyābān
Ol pįr ķalup o yirde ĥayrān127

F 1135

583

Tenhā-sefer iħtiyār ķıldı
‘Azm-i ser-i kūy-i yār ķıldı

F 1136

584

Gündüz gözi yaşı hādi-i rāh
Gice yolı şem‘i meş‘al-i128 āh
22. Mecnūn'uñ Çeşmede Leylį'ye İrdügidür

30a

127
128

585

Sāķį beni ‘ışķ pür-ġam itdi
Cān gözini ħūn pür-nem itdi

586

Ser-mest-i cihān [u] ‘ışķ-bāzam
Ġam-ħānesi içre dil-nüvāzem

587

Oldum ġam-ı ‘ışķa pür-hüveydā
Kim ķoymadı ĥāl bende sevdā

588

Gūyende-i dāstān-ı mevzūn
Ķılmış bu çemen yüzini gül-gūn

589

Var-idi meger kim ol zamānda
Bir çeşme-i ħūb ol mekānda

590

Ħoş çeşme idi anuñ kenārı
Sen śanki behişt [ü] mürġ-zārı

591

Pür-sebze idi şükūfe-i gül
Nesrįn ü benefşe daħı sünbül

F'de beytin mısralarının yeri değişiktir.
F'de mısra "Gice yolı şem‘i şu‘le-i āh" şeklindedir.
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129

592

Leylį meger anda ķonar idi
Ol yurduñ içinde iner idi

593

Mecnūn orada olurdı her gāh
Her demde ķılurdı nāle vü āh

594

Görmege129 gelürdi Leylį yurdın
Göricegiz artururdı derdin

595

Yüzin sürüben ŧavāf iderdi
Ġamdan özini mu‘āf iderdi

596

Leylį atası ķabįlesi hem
Gitmişler idi yaylaya ol dem

597

Çün irdi ħazāna bāġ-ı vaślı
Sermāya dönüp zamāne faślı

598

Yaylaķdan ulus girüye döndi
Leylį gelüben o yurda ķondı

599

Şūrįde [vü] bį-ķarār Mecnūn
Oturmış-idi bulaķda ol gün

600

Leylį ŧuruban bulaġa vardı
Bir vāli oturmış anda gördi

601

Oturmış-idi fiġān u zārį
Ne ‘aķl u ne śabr u ne ķarārı

602

Unutmış özini bilmez olmış
Çeşmi ŧolu ķan u rengi śolmış

603

Leylį anı gördi düşdi oda
Pervāne-śıfat ŧudışdı oda

604

Urdı yüzine vü ķıldı nāle
Ne derde ben olmışam ĥavāle

605

Yügürdi revān ķatına vardı
Mecnūn baķup ol dem anı gördi

Metinde "görmaġa" şeklindedir.
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130

606

Āh eyledi titredi revānį
Düşdi śanasın ki gitdi cānı

607

Ĥasret-ile Leylį tökdi yaşın
Mecnūn'uñ o dem götürdi başın

608

Götürdi vü ķoydı dizi üste
Hem yüzini ķoydı yüzi üste

609

Mecnūn çü ayındı açdı gözin
Leylį ķucaġında gördi yüzin

610

Tanımadı śordı ol dem iy māh
Kimsin baña ŧoġru söyle billāh

611

Ķılduñ beni ħaste-ĥāl-i meylį
Senden baña geldi būy-ı Leylį

612

Leylį işidicek itdi efġān
Eydür benem uşta Leylį iy cān

613

Leylį idi çünki bildi Mecnūn
Özini ayaġa śaldı Mecnūn

614

Eydürdi ki ‘ıyd-ı ekber oldı
Çeşmümde cemāl mažhar oldı

615

Yāħud felek itmedi baña raĥm
Nālemden irişdi mi aña zaħm

616

Leylį idür iy şikār-ı ‘ışķum
İy vāli-yi bį-ķarār-ı ‘ışķum

617

Fürķatde saña ne ķıldı eyyām
Hicrān ġamı birle śubĥ-ile şām

618

Ĥālüñ niçe śorayum ben iy yār
Ķıldı beni fürķatüñ dil-efgār

619

Bunı didi ince ķıldı zārı
Mecnūn'ı didük (?) ki yaħdı varı130

620

Oħıdı bu şi‘ri anda ol māh
Yüz derd ü firāķ [u] mihnet-āgāh
23. Şi‘r-i Mecnūn -Gazel I-
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621

Mecnūn idür āh nitdi devrān131
Çeşmümden o servi ķıldı pinhān

622

Fürķat demidür gel iy göñül sen
Ķıl nāle’i bizden ayrılur cān

623

Bu serv-i çemenden ayrılursın
Bu ĥasret ile tök iy gözüm ķan

624

Bu gülşen-i ĥüsn-i nev-bahārum
Elden gider oldı iy ciger yan

625

Ŧoymadı gözüm yüzüñden iy māh
Ķıldı beni fürķatüñ perįşān

626

Ne ħo bulunur bu ‘ışķa çāre
Ne ħo bulunur bu derde dermān
24. [Leylį'nin Kabilesiyle Kışlaġa Gitmesi]132

627

Pes başladı iş bu şi‘r-i Mecnūn
Ĥasretle tökerdi gözleri ħūn
[Gazel II]

131

628

Döndi idür iy nigār-ı ħoş-vār
Ķoyduñ beni intižār ħoş var

629

Bu ħançer-i fürķatüñle āħir
Yarduñ cigerümi zār ħoş var

630

Bir daħı görem cemālüñi ben
Devrāna yoġ i‘tibār ħoş var

Metinde 1. mısra "Leylį idür āh nitdi devrān" şeklindedir. Şiir Mecnūn'un ağzından söylendiği için
buradaki "Leylį" kelimesi "Mecnūn" olarak değiştirildi.
132
Sayfada yer ayrılmakla beraber başlık konulmamıştır. Şiirin muhtevası dikkate alınarak bu başlık
eklendi.

32a

133

631

Cānumda bu dāġ-ı ‘ışķuñı ķoy
Olsun baña yādigār ħoş var

632

Leylį idür aña bir dem eglen
Tā varuban ive ķayıdam ben

633

Pes Leylį varup ne gördi varı
Göçmiş ivi yüklenür ŧavarı

634

Ķayıtmadı işi oldı nā-çār
Lįkin gözedüp oturdı ol zār

635

Onlar gider oldı tā-be-ķışlaġ
Leylį gider onlaruñla tutsaķ

636

Pes ol ķış oturdı ol dil-āşūb
Ol va‘deye tā geleydi maĥbūb

637

Ķış ötdi vü yaz hem daħı yay
Oturdı ol anda on iki ay

638

Otlar uzanup başından ötdi
Ķuşlar gelübeni yuya tutdı

639

Ķamış yaħasından eyleyüp yol
Çıķdı vü uzandı oturur ol

640

Otlar uzanup başından ötdi
Ķuşlar gelübeni yuya tutdı133

641

Yaz oldı ulus göçdi varı
Yayladı vü girü döndi barı

642

Ķışlaķ gözetdi döndi onlar
Pes geldi o yurda ķondı onlar

643

Leylį ŧurup anda śuya vardı
Oturmış o bį-ķarārı gördi

644

Leylį anı görüp eyledi āh
Mecnūn işidicek oldı āgāh

Bu beyit 638. beytin aynısıdır.
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645

Yāħud varup ive yetmedüñ sen
Döndüñ meger ive gitmedüñ sen

646

Leylį idür iy şikeste-i zār
Ben gideli bir ıl oldı iy yār

647

Sen bunda niçe ķarār ķılduñ
Bu resm ile böyle zār ķalduñ

648

Mecnūn idür aña iy meh-i men
İy ber-reh-i ‘ışķ-ı āgeh-i men

649

Bu resm-ile geçdi pes meh ü sāl
Hiç bilmemişem daħı nedür ĥāl

650

Bunı didi ayaġına düşdi
Sevdāsı anuñ başından aşdı

651

Uśśı gidüben yıķıldı ol dem
Gör Leylį’i kim ne ķıldı ol dem

652

Aldı ķucaġına ķoydı başın
Yüzine tökerdi ķanlu yaşın

653

Dāyim yüzine anuñ baħardı
‘Işķ odına cānını yaķardı

654

Her dem idür iy dirįġ-ı sevdā
Ķılmış bunı böyle bį-ser ü pā

655

Hiç kimse bu derde irmemişdür
Yā kimse bu sırra irmemişdür

656

Kim görmiş ola bu ‘ışķa çāre
Kesdi cigerümi pāre pāre

657

Leylį bunı diyüp āh iderdi
Āhı felegi siyāh iderdi

658

Mecnūn daħı ayınup çü durdı
Leylį yüzini ki birde gördi

659

Ol ĥüsne baķup ķılurdı efġān
Āhından anuñ yanar idi cān

33a

660

Geh zārį ķılur geh aġlayuban
Cān ĥasret odına daġlayuban

661

Leylį gider oldı ķaldı Mecnūn
Ĥasret deñizine daldı Mecnūn

662

Bilmezdi özin ne ķıla ol dem
Efġāna bıraķdı anı mātem
25. İbn-i Selām Ŧaleb İtdügidür

F 1218

663

Sāķį müte’ellim-i cemālem
Müştāķ-ı viśāl-i pür-kemālem134

664

Gör niçe ayaġa düşmişem lāl
Dil vir baña bir zamān elüm al

665

Kim ŧūtį-śıfat şeker dükānın
Açup bezeyem bu vaśf-ı kānın

666

Bu ‘ışķ sözine bįħ u bünyād
Üstād-ı süħan-ver eylemiş yād

667

Bir gün meger ol perį-cemālüñ
Ĥūrį-śıfat u ķamer-liķānuñ

668

Leylį ki cemāl çavı anuñ
Düşmişdi cihāna nāmı135 anuñ

669

Bir İbn-i Selām adlu iy yār
Var-idi o demde ol ħaber-dār

F 1429

670

Serdār-idi ol ķamu ‘Arabda
Sulŧān-idi özi bir ŧarafda136

33b

671

Var-idi bir oġlı nev-resįde
Ez-bāġ-ı viśāl gül-i neçįde?

672

Leylį’nüñ o hem cemāl-i vaśfın
Gökçeklik-ile kemāl-i vaśfın

134

F'de beyit "Śāķį müte’ellim-i ħumārem / Müştāķ-ı şarāb-ı ħoş-güvārem" şeklindedir.
Metinde "ħāmı" şeklindedir. Beytin anlamı dikkate alınarak bu şekilde değiştirildi.
136
F'de beyit "Ol ‘aśrda var idi ‘Arabda / Bir mu‘teber aślda nesebde" şeklindedir.
135

34a

137

673

İşidüp o ‘āşıķ olmış-idi
Ol ‘ışķ-ile göñli ŧolmış-idi

674

Başda heves-i viśāl-i Leylį
Cānında daħı ħayāl-i Leylį

675

Leylį diyüben töker gözi ħūn
Hem ol daħı olmış-idi mecnūn

676

Baħt’İbn-i Selām vāķıf oldı137
Ol ĥālini oġlınuñ çü bildi

677

Pes vardı revān yaraġın itdi
Ol Leylį’i dilemege gitdi

678

Yüklendi ķumaş u aķçe partal
Aŧ u ķaŧır u ķoyun yüküş māl

679

Hem la‘l [ü] cevāhir itdi pür-bār
Ķaŧar be-ķaŧar zer [ü] buħur var

680

Nāzük ķaravaşlar aldı maĥbūb
Çoķ ķullar u cümlesi ile ħūb

681

Çün İbn-i Selām geldi ol dem
Leylį'nüñ atası bildi ol dem

682

İ‘zāz-ile cümle ķarşu vardı
İkrām-ile çoķ buları śordı

683

Götürübeni düşürdi ive
Geldi ķamu yüklü at u deve

684

Çün İbn-i Selām oturdı ol dem
Ķıśśa’ı dile getürdi ol dem

685

Eydür aña iy emįr-i fāżıl
İy server-i cümle-i ķabā’il

686

Budur dilegümüz uşta sende
Oġlum ola tā ķapuñda bende

Şairin buradaki "baħt" kelimesini "baktı" anlamında kullandığı anlaşılmaktadır. "Baħtı" şeklinde

okunması durumunda vezin bozulmaktadır.

687

Ħiźmetde ķabūl idesin anı
Hem ķulluġuña getürem anı

688

Çün geldi bu rāz-ı dil beyāna
Oldı aña rāżı ata ana

689

Leylį atası idür ki ol dem
Oġlumdurur ol daħı benüm hem

690

Bir maślaĥat ide-göreli biz
Pes ħoş ola size vireli ķız

F 1444

691

Ol Müşteriye virildi Zühre
Şāyeste görüldi māra mühre

F 1710

692

Çün İbn-i Selām bu sözi bildi
Tiz durdı dügün yaraġı ķıldı138

F 1712

693

İy virdi nikāĥ-içün besį māl
Kim oldı ġanį ķabāyil iķbāl139

F 1713

694

Bing140 zerrįn-na‘l [ü] esb-i141 tāzį
Mıśrį vü ‘Irāķį vü Ĥicāzį

F 1443

34b F 1714 695

Bing cāriye vü ġulām-ı zįbā
Pįrāyeleri ĥarįr u dįbā

F 1715

696

Bing nāķa nebāt-ı ķand yüklü
Nesrįn derilü benefşe tüglü

F 1716

697

Bing ŧabla ‘abįr u ‘anber ü müşg
Yüz yük güher-i ter [ü] zer-i ħuşg

F 1717

698

Esbāb-ı nikāĥ olup revāne
Kābįni kesildi naķd-i cāna

699

Çün bu ħaberi işitdi Leylį
Ol derd-ile ne iş itdi Leylį

138

F'de beyit "Çün İbn-i Selām bildi ĥāli / Meydān-ı murādı gördi ĥālį" şeklindedir.
F'de beyit "Gönderdi nikāĥ içün besį māl / Şarŧ itdügin itdi cümle irsāl" şeklindedir.
140
F'de bu beyitte ve 695-697. beyitlerde "miñ" şeklindedir.
141
F'de "raħş" şeklindedir.
139

700

Yırtdı yaķasın u açdı başın
Seyl itdi aķıtdı ķanlu yaşın

701

Eydür ķılalar hezār pāre
‘Ālem baña ger ide nežāre

702

Çekmen ġam eger giderse başum
Mecnūn yolında aķsa yaşum

703

Bu dünyede kimsene baña yār
Olası degüldür ol ħaber-dār

704

Olmaz baña yār ġayr-ı Mecnūn
‘Işķumla benüm o zār [u] maĥzūn

705

Bu iki cihānda yār Mecnūn
Besdür baña ġam-küsār Mecnūn

706

Bu resm-ile ol ķılur ĥikāyet
Baħtından iderdi ol şikāyet

35a

707

Çoķ ķız u gelin yıġıldı varı
Onlar ŧoya geldiler bazārı?142

F 1779

708

Gül-çehre śanemler oldılar cem‘
Her bir śanemüñ elinde bir şem‘

F 1780

709

Resm-i ŧarab itdiler müretteb
Biş yüz büt-i gül-ruħ [u] şeker-leb

F 1781

710

Yüz ġonca dehenlü māh-pāre
Gül śuyı śaçardı143 reh-güzāre

F 1782

711

Yüz gül-ruħ elinde micmer-i ‘ūd
Eylerdi hevāyı144 ‘anber-ālūd

712

Bu resm-ile gördiler anı zār
Cümlesi ol işden oldı bį-zār

142
143
144

F'de "seperdi" şeklindedir.
F'de "havānı" şeklindedir.

35b

145

713

Pes geldi o dem niçe ħātūnlar
Leylį’i bezeye geldi onlar

714

Bir ĥāl-ile gördiler ki Leylį
Ķalmamış anuñ cihānda meyli

715

Her niçe bular anı bezerdi
Leylį el urup anı bozardı

716

Zįnet baña bes ħayāl-i Mecnūn
Āyįne baña cemāl-i Mecnūn

717

Pes durdı bezekciler revānį
Bildürdiler atasına anı

718

Leylį bu işi ķabūl ķılmaz
Her niçe didük sözümüz almaz

719

Anası işitdi çün bu sözi
Geldi ki naśįĥat ide özi

720

Eydür sözüm algil iy ķızum sen
‘Irżumuzı śaķlagil bizüm sen

721

Yarın diyeler bu söz[i] her cā
Ķılma bizi hem özüñi rüsvā

722

Leylį'ye bu söz ŧoķındı çün zehr
Anasına söyledi ķılup ķahr

723

Başdan ayaġa ‘ayubluyam ben
Efsāne idersin iy ana sen

724

Bį-‘ayb özidürür ol Ħudā bes
Virme baña bu naśįĥati kes

725

Çoķ renc ü belā bu cāna yetdi
Şimdi bıçaķ üstüħāna yetdi

726

Ben ħanda ve yā ħo ķavm u ķardaş
Leylį'ni baña yār bilüñ fāş145

Mısranın vezni aksamaktadır.

36a

727

Ben neylerem ata ana’ı fāş
Śaçdum ħamusın bu ‘ışķa şābāş

728

Gelse ecel itse cāna ġāret
Bu işden olur baña beşāret

729

Tökerdi yaşın gül-āba nisbet
Söylerdi sözin ‘itāba nisbet

730

Pes güc-ile gördi çāre yetmez
Hiç ħançer u daħ müdāra yetmez

731

Apardılar ol ża‘įf [ü] zārı
Ol derd-ile zār u bį-ķarārı

732

Oħurdı bu şi‘ri yana yana
Ķılurdı şikāyet ez-zamāne
26. Şi‘r-i Leylį -Gazel III

146

okundu.

733

İy vāy nideyüm ķarār gitdi
Elden bugün iħtiyār gitdi

734

Ĥasret etegin tutayum imdi
Çün dāmen-i vaśl-ı yār gitdi

735

İy dang yili söyle yāri görsen
Ol ħaste vü ĥāl-i zār gitdi

736

Rengi çü ħazān [u] yaşı gül-gūn
Çeşmi saña intižār gitdi

737

‘Işķ ile özüñi śanma mecnūn
Benden daħı śabr u ‘ār gitdi

738

Oħıdı bu şi‘r-i tökdi yaşın
Ĥasret odı yaķdı baġrı başın

739

Apardılar ol şikeste-ĥāli
Ruħ-zerd [ü] ża‘įf [ü] ħaste-ĥāli146

Buradaki "ruħ derdi" ifadesi beytin muhtevası dikkate alınarak " Ruħ-zerd" şeklinde

740

Ŧoy oldı vü cümle şād u ħandān
Leylį'ye śanasın oldı zindān

741

Şām oldı yaķıldı şem‘-i micmer
Tütüzdiler anda ‘ud u ‘anber

36b

742

Pes gerdege geldi ol dem oġlan
Tā ‘işret ide anuñla iy cān

F 1793

743

Ne gördi niķāb içinde bir nūr
Çü māh-ı dü-hefte bedr-i mestūr147

F 1794

744

Germ oldı maĥabbetüñ meźāķı
Deprendi viśāle iştiyāķı

37a

745

Ķol śaldı ki tā ķucaydı boynın
El śaldı ki aħtaraydı ķoynın

746

Pes aġzına eyle çaldı Leylį
Taħt altına anı śaldı Leylį

747

Eydür ne ħayāl-i ħam idersin
Beni saña yār ola m[ı] dirsin

748

Göñlüñ ŧama‘ın ile gelen cām
Ya‘nį alasın bu resm-ile kām

749

Ĥüsnüm güline el urma küstaħ
Fikr eyle özüñe ĥālüñe baħ

750

Mecnūn çeke miĥnet-i cemālüm
Nā-kes ola hem-demüm viśālüm

751

Ben saña iderem uşta bilgil
Var özüñe ġayr fikr ķılgil

752

Öldürem özümi şimdi bunda
Gel ķanuma girme imdi sen de

753

Pes bir niçe müddet oldı hem-ser
El virmedi her-giz aña duħter

147

F'de 2. mısra "Gözden ruħ-ı dil-firūzı mestūr" şeklindedir.

754

Uśandı oġlan bu ĥāli gördi
Acıġlanuban ŧalāķ virdi

755

Leylį atası işitdi bildi
Pes vardı ķızını aldı geldi
27. Mecnūn'a Bir Ķarı Ħaber Getürdügidür

37b

148
149

756

Bir gün meger ol şikeste Mecnūn
Śaĥrāda gezerdi zār u maĥzūn

757

Gösgine dögüp gezerdi dil-teng
Geh nāle vü gāh iderdi āheng

758

Geldi meger anda bir ķarı hem
Yüzin göreni baśardı mātem

759

Bilini zamāne bükmiş idi
Çoķ yārelere duz ekmiş-idi

760

Mecnūn'a yaħun çü geldi barı
Ol zāra içürdi zehr-i mārı

761

Eydür niçe böyle yanasın sen
Leylį ere vardı eydeyüm ben

762

Terküñi senüñ ķılupdur iy cān
Sen niçe anuñ-çün idesin āh148

763

Ol ‘işret ü źevķ-ile śafāda
Sen miĥnet ü derd-ile cefāda

764

Ol oldı ‘arūs-ı şād [u] ħandān
Terküñi senüñ ķılupdur iy cān149

765

Yüz döndürür işidicek aduñ
Sen daħı üz andan i‘timāduñ

766

Ol İbn-i Selām oġlını iy yār
Sivdi aña vardı ol ħaber-dār

Beyitte kafiye bulunmamaktadır.
Bu mısra 762. beytin ilk mısra'ı ile aynıdır.

38a

F 1859

767

Ol anuñ-ile śafāda her dem
Sen ġam-gįn olursın aña her dem

768

Gülmekde150 ol oynamaķda şādān
Sen de unut anı olma nā-dān

769

Mecnūn işidicek eyledi āh
Bir aġulu oķ toħundı nā-gāh

770

Efġāna151 getürdi mār u mūrı
Aġlatdı vuĥūşı vü ŧuyūrı

771

Pes ol dem eline aldı ħāme
Leylį'ye bu resme yazdı nāme
28. Mecnūn'uñ Leylį'ye Nāme Yazduġıdur152

F 1855

772

Dįbāce-i nāme nām-ı ma‘būd
Ķayyūm [u] Ķadįm [u] Ĥayy [u] Mevcūd

F 1856

773

Ol perde-keş-i ĥicāb-ı esrār
Kim ‘ālemi yoķdan153 eyledi var

F 1858

774

Çün nāmeye ma‘būd adın añdı
Derd ü dilini beyāna çekdi154

775

İy yār hanı o ‘ahd ü peymān
‘Işķ üste iderdüñ anı iy cān

776

Ķılduñ benüm ile ‘ışķa da‘vį
Ol ķavl [ü] ķarār bu mıydı ya‘nį

777

Ben bunda ķılam senüñ-çün efġān
Sen ġayr ile anda şād [u] ħandān

778

Ben içdügüm ola zehr-i fürķat
Sen içesin anda şehd ü şerbet

150

Metinde "gülmaķda" şeklindedir.
F'de "K’efġāna" şeklindedir.
152
Metinde "yazugidür" şeklindedir.
153
F'de "yoĥdan" şeklindedir.
154
F'de beyit "Çün bir nice ĥamd toħmın ekdi / Derd-i dilini beyāna çekdi" şeklindedir.
151

38b

39a

779

Ben bunda dizüm ķucam be-ĥasret
Sen ġayr ķucup be-nāz u ‘işret

780

Sen ġayr dizine ķoyasan baş
Bunda benüm ola yaśduġum ŧaş

781

Ben ĥasret-ile düşem bu daġa
Her nākes ala seni ķucaġa

782

Ķılduñ baña cevr-ile cefā sen
Göstermedüñ āħir-i vefā sen

783

Bu mıydı benümle ‘ahdüñ iy yār
Telħ oldı neden bu şehdüñ iy yār

784

İy dost ġamuñla ben giyem şāl
Sen aŧlas u kemħa içre ħoş-ĥāl

785

Ķaŧ‘-ı nažar itdüñ ez-tebārek
Dil-dār-ı nevüng ola mübārek

786

Bu nev‘-ile ķıldı çün tamāmį
Ol ķarıya teslįm itdi anı

787

Tapşurdum idür ki varasın sen
Leylį'nüñ eline viresin sen

788

Bu nāme’i görüp anı virgil
Zinhār velį nihānį virgil

789

Pes söyle bunı o zār yazdı
Ol hecr-ile bį-ķarār yazdı

790

Ol ķarı gelüp getürdi anı
Leylį'ye revān yetürdi anı

791

Çün Leylį oħıdı nāme-i yār
Ķan tökdi revān u aġladı zār

792

Gördi ħamu ŧa‘na nükte dil-sūz
Yarasına śaġın ekdiler ŧuz

29. Leylį'nüñ Mecnūn'a Nāme Yazduġıdur
793

Aldı eline ķalem revānį
Ġayret odına ŧudışdı cānı

F 1954

794

Cānına ķılup ‘itāb te’ŝįr
Ol nāme cevābın itdi taĥrįr

F 1955

795

Ol demde zebānı oldı cārį155
Kim evvel-i nāme nām-ı Bārį

F 1957

796

İžhār-ı vücūd iden ‘ademden
Ħayr u şerini çeken raķamdan156

F 1958

797

Meşşāŧa-i şāhid-i zamāne
Sulŧān-ı bülend-āsumāne157

798

Andan soñra derdin itdi taĥrįr
Çoķ nükteler aña ķıldı taķrįr

799

Bizden saña şol ħaber kim iy yār
Dimişler aña inanma zinhār

800

Bu şerbet-i leblerümden iy158 cān
Yoķdur velį senden özgeye ķan

801

Bu sözleri töhmet eylemişler
Benden saña uşta söylemişler

802

Düşmen sözidür ki dönme benden
Başum gider ise dönmezem ben

803

Bed-ħwāh ide töhmet aña nā-çār
İl aġzını tutmaķ olmaz iy yār

804

Şād olmamışam ġamuñla bir dem
Başdan ayaġa ġamuñla derdem

805

Yazduñ baña bunca ŧa‘na dil-sūz
Saçduñ yaram üstine neden ŧuz

39b

155

F'de mısra "Bu ŧarz ile oldı kilki cārį" şeklindedir.
F'de 2. mısra "Įcād-ı ĥudūs iden ‘ķıdemden" şeklindedir.
157
F'de 2. mısra "Sulŧān-ı bülend-āsitāne" şeklindedir.
158
Metinde "eyā"dır; bu şekliyle bir hece fazla gelmekte ve vezni bozmaktadır.
156

806

Baŧsa senüñ ayaġuña bir ħār
Gözüme baŧar benüm ol iy yār

807

Her dem sen orada ķılsan āhı
Göñlümde ĥarāret-i siyāhı

808

Ger yār-isen eyle mihr-bānlıķ
Ķılma bize daħı bed-gümānlıķ

809

Benden göresin bu resme nā-gāh
Bizden yuħaru Ħudā'dur āgāh

810

Ħalķ itse bunı sen itme zinhār
Telħ itme dehānumı gel iy yār

811

Ben ŧaşra ayaġum adabilmen
Yā kimseye sırrum eydebilmen

812

Hicrān ķafesinde bend-vāram
Bilgil beni kim ża‘įf ü zāram

813

Benden seni eyledi cüdā āh
Bu töhmet [ü] ŧa‘n [u] kiźb-i bed-ħwāh

40a

814

Budur benüm uşta şerĥ-i ĥālüm
Bu sözi dime olur mežālim

F 1968

815

Ger töhmete olmışam giriftār
İkrāĥ-ile benden159 olma bį-zār

F 1969

816

Bir dür degülem kim ola ĥakkāk
Alduķda taśarrufında160 çālāk

817

Çün nāme’i yazdı bükdi der-hem
Mecnūn'a diler ki göndere hem

818

Bir kişini gördi kārvānı
Ol gider idi çaġırdı anı

819

Virdi bitigi idür nişāne
İrsen haçan ol fülān yabāne

159
160

F'de "menden" şeklindedir.
F'de "taśarrufumda" şeklindedir.

820

Çün varuban ol araya irsen
Bir ‘āşıķ-ı bį-ķarārı görsen

821

Vir nāme’i aña söyle zinhār
Leylį bunı saña virdi iy yār

822

Ol kişi alup revān gitdi
Çün varuban ol yabana yetdi

823

Gördi gezer anda bir kişi zār
Ez-cān u cihān cümle bį-zār

824

Pes vardı revān eline virdi
Mecnūn anı gördi artdı derdi

825

Ol nāme’i alıcaķ yıķıldı
Andan aña Leylį būyı geldi

40b

826

Pes oħıdı geldi çün özine
Sürerdi yüzine gāh gözine

F 2017

827

Mecnūn'a çü nāme oldı vāśıl
Dür gördi ‘aķįķine muķābil

828

Pes boynına aśdı çün ĥamāyıl
Kim cānı belādan oldı māyil

829

Cānından anı ‘azįz tutardı
Şād olup özin göge atardı
30. Bir Niçe Muśāĥibler Varup Mecnūn'ı Gördügidür

830

Üstād-ı ezel Ķadįm [u] Āzād
Bu gülşene böyle tökdi bünyād

831

Bir gün meger irdi mevsim-i yaz
Mürġ u çemen itdi nevĥa āġāz

832

Pür-zįnet idi çemen be-her-sū
Her sebze yüzine tutmış incü

833

Lāle götürüp ĥicāb yüzden
Gül śalmış-idi niķāb yüzden

41a

834

Nergis daħı yuķudan uyanmış
Yüzine şükūfeler boyanmış

835

Hem ķuşlar oħurdı pür-nevāda
Seyr eyler-idi gezüp hevāda

836

Açmışdı çemen benefşeden tāb
Şeb-nem güle saçdı lü’li-i nāb

837

Gül-zārlar oldı ‘işret-ābād
Her yirde olundı bezm bünyād

838

Pes var-idi anda niçe oġlan
Mecnūn'la bile muśāĥib iy cān

839

Bir gün meger ol ikisi iy yār
Birbirine ķıldılar ħaber-dār

840

Mecnūn'ı bu dem varup görelüm
Ĥālüñ ne diyüp anı śoralum

841

Cem‘ oluban itdiler yaraġı
Pes gezmege geldiler o daġı

842

Gördiler oturmış ol dil-efgār
Feryād ķılur ze-ĥasret-i yār

843

Dört yanın anuñ geyikler almış
Boynuzını buġu gölge ķılmış

844

Aślan daħı ķuyruġıyla iy yār
Yelpüler idi Mecnūn'ı her bār

845

Ķurŧlar daħı ayaġı ķatında
Durmışdı ħamusı ħiźmetinde

846

Geyik meleşüp ķılurdı nāle
Dört yanını çevrülür ġazāle

847

Geyik ķuzıcıķları gelürdi
Mecnūn olaruñla şād olurdı

848

Dört yanın alurdı geyicikler
Mecnūn olaruñla göñlin egler

41b

42a

849

Mecnūn daħı handa kim olurdı
Anlar daħı çevresin alurdı

850

Yaturlar idi anuñla şādān
Ķoymazlar-idi ķılaydı efġān

851

Ol yāri anuñ çü gitdi elden
Pes daġ etegini tutdı mesken

852

Yoldaşlar o dem ileri geldi
Ol dem ħamu cānavar daġıldı

853

Bunlar aña virdiler selāmı
Mecnūn-ile ķıldılar kelāmı

854

Mecnūn çü bulardan oldı āgāh
Yoldaşları gördi eyledi āh

855

Pes geldi görişdi onlaruñla
Hem śordı śorışdı onlaruñla

856

Bunlar aña itdi iy dil-āzār
Gel gideli olma böyle efgār

857

Besdür bu ķadar ki nāle ķılduñ
Çoķ miĥnete cān ĥavāle ķılduñ

858

Yaz mevsimidür ideli vaĥdet
Durmaz gider elden iş bu furśat

859

Beş gün tutalum ‘azįz cānı
Ķalmaz bize böyle bu cüvānį

860

Hem-demler ile ķılalı śoĥbet
Hem źevķ u śafā ĥużūr [u] ‘işret

861

Baġ-ı çemen içre idelüm geşt
Cennet-śıfatı kimiydi her deşt

862

Gülşen ħamu miŝl-i bāġ-ı cennet
Her gūşe śaġın otaġ-ı cennet

863

Gül nergis ü hem benefşe her yan
Ez-behre-neşāŧ ġonca ħandān

42b

161

864

Al sözümüzi gel imdi sen de
Ġam yaķasını tik imdi sen de

865

Ķılma daħı āh u nāle’i kes
Leylį’i unut bu nevĥā’i kes

866

Ol fāriġ oturmış ivde şādān
Sen de unut anı olma nā-dān

867

Gider bu hevāyı başdan iy yār
Ķılma bu fürāķ-ile daħı zār

868

Mecnūn idür itmeñüz bu pendi
Dutası degül bu pend bendi

869

Ben yār ġamıyla olmışam şād
Bu pend-i belāy[ı] eylemeng yād

870

Bülbül ki ķafesde tutsa mesken
Pes bāġ olur aña berg-i ħazan161

871

Ben ħasteye neylesün digil bāġ
Ger bāġa varursa ola mı śaġ

872

Ger bāġ u bahār eger gülistān
Leylį'süz olur baña o zindān

873

Ħoşdur ġam-ı Leylį birle hem-dem
Ġayr-ile olam be-bāġ her dem

874

Onlar işidüp cevāb-ı Mecnūn
Pes döndiler ivlerine maġbūn

875

Üzdiler ümįdi gitdiler hem
Her biri ivine yetdiler hem162

876

Mecnūn ķalup anda zār [u] giryān
Ez-ĥasret-i yār baġrı büryān

"Ħazān" kelimesi metinde kafiye için elifsiz yazılmıştır:
Metinde "Her biri ivine yetdi onlar". Bu şekliyle mısranın kafiyesi tutmamaktadır. Kafiye için "yetdi
onlar" kelimeleri "yetdiler hem" şeklinde değiştirildi.
162

877

Ne śabrı var-idi ne ķarārı
Dāyim ķılur idi āh u zārı

878

Ol gün gidüben çün oldı aķşam
Şeb ķoymadı anda źerre ārām

879

Ne yār u ne mūnis ü ne ġam-ħwār
Gündüz gice derd-ile dil-efgār

F 2496

880

Gördi ġam u derde yoķ nihāyet
Ķıldı şeb-i tįreden şikāyet

F 2514

881

Yüz tutdı aña ki feyż-i ‘āmį
Çekmiş bu medāra śubĥ u şāmı

882

Mecnūn şikeste-ĥāl [ü] ĥayrān
Yüz tutdı yabana zār [u] giryān
31. Nevfel Mecnūn'a Buluşduġıdur163

883

Sāķį yine görgil ıżŧırābum
Ġam miĥneti içre dil-kebābum

884

Merdāne-i ‘azm-i ‘ışķa düştüm
Ne ‘ažm ki rezm-i ‘ışķa düştüm

885

Der-ceng çü Rüstem-i ‘alāyam
Lįkin ġam-ı ‘ışķa mübtelāyam

886

Gūş eyle biraz ki bir ĥikāyet
Eydem saña ser-be-ser rivāyet

F 1455

887

Kim var-idi bir ħuceste-fercām
Ol ‘aśrda ‘ādil ü nigū-nām

F 1456

888

Tįġ-ile meśāf müşk-ile ĥal164
Ma‘rūf-ı zamāne adı Nevfel

889

Mįr idi ķamu ‘Arabda ol dem
Ħoş vaķt gezerdi şād u ħurrem

43a

163
164

Metinde "buluşdugidür" şeklindedir.
F'de "müşkili ĥal" şeklindedir.

F 1464

43b

F 1466

165
166

890

Necd adlu meger var-idi bir daġ
Mecnūn-idi anda hecr[e] tutsaġ

891

Nevfel çıķuban ķılurdı seyrān
Ol ŧaġda gezerdi bir gün iy cān

892

Gördi meger anda bir kişi zār
Ez-cān u cihān cümle bį-zār

893

Oturmış-idi o bir ser-i rāh
Ķılurdı müdām nāle vü āh

894

Eŧrāf ŧuyūr [u] vaĥş ŧolmış
Vaĥşet anı bir ĥiśāra śalmış165

895

Śordı nökerinden ne kişidür
Bu resme fiġān bunuñ işidür

896

Bir ĥācibi ol zamān revānį
Nevfel'e didi ser-ā-ser anı

897

Nevfel ki işitdi bildi anı
Mecnūn-içün oda yandı cānı

898

Ol daħı bu ‘ışķa düşmiş idi
Üstine bu ġamlar üşmiş idi

899

Çekmişdi o hem bu ‘ışķ ĥālin
Bu miĥnet ü derd-ile melālin

900

Düşdi yüridi be-sūy-ı Mecnūn
Oturmış-idi źelįl ü maĥzūn

901

Āŝār-ı telaŧŧuf itdi ižhār
Mecnūn'a didi kim iy vefā-dār166

902

‘Āşıķ kime olmış-isen iy yār
Şāyed ķılalum bu derde tįmār

903

Mecnūn aña eytdi cümle ĥālin
Hem söyledi ser-be-ser maķālin

F'de 1. mısra "Eŧrāfını ŧayr ü vaĥş almış" şeklindedir.
F'de beytin mısraların yeri değişiktir. F'de 2. mısra "Mecnūn'a yetişdi ol vefā-dār" şeklindedir.

F 1472

44a

904

Nevfel işidicek aġladı zār
Eydür daħı çekme ġam sen iy yār

905

Hiç ķılma melūl göñlüñi sen
Varup dileyem anı saña ben

906

Ger olsa zer-ile iş ser-encām
Yük yük tökelüm zer alalum kām

907

Ger virmeseler bu resm-ile ķız
Pes đarb-ile anı alalum biz

908

Çün śulĥ ile olmaya müyesser
Pes đarb-ı ķılıc ide müsaħħar

909

Tā kim olasın bu ġamdan āzād
Senüñ-çün idem cihānda bir ad

910

Şādān olasın bu resm-i ĥāle
Bed-ħwāhuñ olan düşe melāle

911

Hem-dem olalum bu resme iy cān
Her dem gezelüm be-bāġ [u] būstān

912

Mecnūn idür aña iy şehen-şāh
Bir diñle sözümden olgil āgāh

913

Sa‘y itse baña bu cümle ‘ālem
Yār olmasa baħt nitsün ādem

914

Baħtı kimüñ olur-ise ķara
Sa‘y ile olur mı aña çāre

915

Renc-i ecelin olan naśįbi
Nitsün aña ‘ālemüñ ŧabįbi

916

Çün sa‘y ile baħt olmaya rām
Bu iş olası degül ser-encām

917

Sa‘y itme benüm işümde iy mįr
Ŧāli‘ k’ola şom aña ne tedbįr

918

İncinme benüm sözümden iy yār
Bu zaĥmeti çekme bar zinhār

919

44b

F 1506

45a

167

Nevfel işidüp müşevveş oldı
Cān u teni maĥż-ı āteş oldı
32. Nevfel'üñ Nāme Gönderdügidür

920

Pes gör anı ol zamān ne ķıldı
Yazdurdı nişān ilçi śaldı

921

Ser-nāmede yazdı luŧf [u] ta‘žįm
Hem yazdı evāħirinde çoķ bįm

922

Ħoşdur vireler ķızı be-‘izzet
Yoķsa oluram be-tįġ-ı ġayret

923

Ver olsa bu ħayr işinde te’ħįr167
Uş168 ŧa‘n-ı sinān u đarb-ı şemşįr

924

Mühr itdi vü ilçi śaldı anı
Eydür ħaberin getür revānį

925

Ol ķavm irişdi iş bu kāma
Leylį atasına irdi nāme

926

Oħıdı nişānı ĥāli bildi
Acıġlanuban cevāba geldi

927

Nevfel özini bir işde gözler
‘Aķlından ıraķ ola bu sözler

928

Bilmez meger ol kişi özini
Ĥaddinden öte dimiş sözini

929

Śandı ki bizi ża‘įf ü zāruz
Meydān arasında hem bį-zāruz

930

Leylį ķaçan ola aña hem-dem
Lāyıķ mı görür bizi aña hem

931

Nevfel özini bir işde gözler
‘Aķlından ıraġ ola bu sözler169

F'de mısra "V’er olsa bu ħayr işde te’ħįr" şeklindedir.
F'de "Ha" şeklindedir.
169
Bu beyit ile 927. beytin aynısıdır.
168

33. Nevfel'üñ Ceng İtdügidür
F 1512

45b

170

932

Cem‘ itdi sipāh-ı bį-nihāyet
Çaldurdı nefįr ü çekdi rāyet

933

Onlar daħı iş bu ĥāli bildi
Nevfel çeri çekmiş uşta geldi

934

Geyindi vü bindiler cemāze170
Hep sāz u silāĥ olundı tāze

935

Bir śubĥ ki tutdı kevn ü cihānı
Žulmet ze-cihān olup nihānį

936

İki yanudan çıķdı leşker
Birbirine tįġ çaldı leşker

937

Āvāz-ı naķāre kūs u śurnā
Yiryüzine śaldı ĥaşr-ı ġavġā

938

Yulduz gibi tįġ urdı berķı
Ķılıclar avāzı tutdı şarķı

939

Ķan oldı revān aķdı çün āb
Baş oldı revān içinde nā-yāb

940

Gökden iner oldı tįġ-ı bārān
Cān alıcı tek alur-idi cān

941

Bārān-idi tįr u tįġ-ı kįne
Ol tiker u bu sökerdi sįne

942

Merg itmiş-idi kemįn-i cān-hā
Gizlendi be-kūşe-i kemān-hā

943

Mātem-geh içün meger der-an-gįn
Nāle ķılur idi nāy-ı zerrįn

944

Ol bįşe-i rezmde dilįrān
Ġarrān-idi śanki nerre-şįrān

945

Meydān-ı cihān idüp śadānı
Meydān eri oynadur cidānı

'Cemmāz" kelimesi vezin gereği bu şekilde okundu.

F 1527

46a

946

Bārān gibi tökilürdi oķlar
Cān virübeni düşerdi çoķlar

947

Mecnūn arada gezüp peşįmān
Ħaclet çeküben ol işden iy cān

948

Ŧurmışdı ‘alem-miŝāl bį-bāk
Bu ‘arśada şerm-sār u ġam-nāk

949

Nevfel çıķuban miyān-ı meydān
Bir na‘ra çeküp çü şįr-i ġarrān

950

Çalurdı ķılıc keserdi başı
Merdāne ķılurdı ol śavaşı

951

Bir resm-ile oldı ceng ü ġavġā
K’anı işiden olurdı şeydā

952

Tįġ almış eline pehlevānlar
Başlar kesilüp tökildi ķanlar

953

Baśıldı o demde ķavm-i Leylį
Ķaçup ķırılup daġıldı ħayli

954

Bu resm-ile çünki oldı bunlar
Leylį'ni esįr ķıldı bunlar

955

Nevfel görüp aña ‘āşıķ oldı
Özi ŧama‘ itdi gör ne ķıldı

956

Eydür aña virmeyüp alam men
Almasam anı niçe ķılam ben

957

Mecnūn'a virürsem anı müşkil
Ansız niderem bu cānı müşkil

958

Yigdür aña içüreli zehri
Tā Leylį ide bizümle mihri

959

Buyurdı idüñ aġulu şerbet
Mecnūn-ile biz ķılalı śoĥbet

960

Çün ħādim-i şāh şerbet-i zehr
Meclise getürdi ez-ser-i ķahr

46b

961

Yādından o ķıśśa gitdi rāha
Ol cām-ile zehri virdi şāha

962

Nevfel ele aldı zehr-nākin
Tā ‘āşıķuñ ala cān-ı pākin

963

Mecnūn'a çü şāh ķaśd ķoşdı
Kim ki ķuyı ķazdı kendi düşdi

964

Her kim ki ider yavuz ħayāli
Lā-büd bes özi çeker melāli

965

Mecnūn'[ı] unudup o zehri içdi
Cān virdi revān uzandı düşdi

966

Mecnūn'a çü bed itdi çünki pįşe171 ?
Merhem dileyüp irişdi nįşe

967

Nevfel çün içüp o zehri öldi
Leylį atası işitdi bildi

968

Leylį'ni gelüp apardı ol dem
Bu ħaste-i zārı tutdı mātem

969

Mecnūn ĥazįn [u] zār ķaldı
Cānında firāķ-ı yār ķaldı

970

Leylį gidicek bu ķaldı maġbūn
Oħurdı bu şi‘ri anda Mecnūn
34. Mecnūn'uñ Şi‘ridür -Murabba‘-

971
972
973
974

171

Gör nitdi felek hanı o cānān
Leylį'ni gözümden itdi pinhān
İrmişdi viśāl ayırdı devrān
Bu ĥasret-ile tök iy gözüm ķan
Žulm-ile felek ayırdı yāri
Baħt eylemez oldı bize Bārį
Göñül daħı hem bu demde bārį
Bu ĥasret-ile tök iy gözüm ķan

Mısranın vezni tutmamaktadır.

F 777

975
976

47a

977
978
979
980

Ger gelse ecel benüm nem ala
Cān gitdi meger gelüp ġam ala172
Şād ola felek bu kār-ı ĥāle
Bu ĥasret-ile tök iy gözüm ķan
El virmiş iken viśāl hanı
Yār elde idi o ĥāl hanı
Ol vaśla daħı ķarār hanı
Bu ĥasret-ile tök iy gözüm ķan
Gitdi göñül oldı baħt yaġı
Bu fürķate hanı śabr daġı
Uş miĥnet-i hecrüñ irdi çaġı
Bu ĥasret-ile tök iy gözüm ķan

981

Ŧāli‘hanı kim biz olalum şād
Zencįr-i belādan olup āzād

982

Söndürdi murād şem‘ini bād
Bu ĥasret-ile tök iy gözüm ķan

983

Hicrān cigerümde ķaldı yāre
Ġam baġrumı ķıldı pāre pāre
Yār itmedi ĥālüme nežāre
Bu ĥasret-ile tök iy gözüm ķan

984
985

Mecnūn oħıdı bu şi‘ri nālān
Yüz tutdı yabana zār u giryān
35. Leylį Aş Üleşdürdügidür

47b

172

986

Eydem saña añla bir ħaber fāş
Bir gün meger itdi Leylį bir aş

987

Üleşdürür anı tā faķįre
Her bį-kes ü bį-nevā esįre

988

Leylį hem özi üleşdürürdi
Her kime ki ol aşdan virürdi

F'de 2. mısra "Cān ħod yoħdur meger ġam ala" şeklindedir.

48a

173

989

Eylerler idi anı ıraġa
Kim alsa giderdi bir ķıraġa

990

Mecnūn işidüp bu ĥāli geldi
Hem eline bir çanaġı aldı

991

Maķśūdı degül kim aş alaydı
Geldi Leylį'nüñ yüzin göreydi

992

Mecnūn gelüben çanaġ uzatdı
Leylį uruban revān uşatdı

993

Şād oldı bu remzi bildi Mecnūn
Oynadı revān güldi Mecnūn

994

Çün anı görüp gülişdi ādem
Mecnūn'a dönüp didiler ol dem

995

İy aĥmaķ u ebleh ü ‘aķılsız
Bu işe güler mi kimse her giz

996

Ħalķuñ çanaġına ol ķoya aş
Senüñ çanaġuña urdı bir ŧaş

997

Urdı çanaġı uşatdı iy zār
Ne şād olasın bu resme bį-‘ār173

998

Mecnūn idür onlara ħaber-dār
Añlañ ki bu işde bir nažar var

999

Virse baña daħı aş bil hem
Pes lāzım idi gideydüm ol dem

1000

Uşatdı çanaġ tā ķalam ben
Ĥüsnine anuñ nažar ķılam ben

1001

Leylį bize ķıldı ġamze-i rāz174
Tā duymaya her ħasįs ü ġammāz

2. mısra metinde "Ne şād olasın bu resme iy ‘ār" şeklindedir. Beytin anlamının muhtevaya uygun olması
için "iy ‘ār" ifadesi "bį-‘ār" olarak değiştirildi.
174
Metinde “zār” şeklindedir. Beytin anlamına ve kafiyesine uymadığı için değiştirildi.

48b

1002

Remz itdi daħı benümle ol yār
Tā olmayalı biz aña bį-zār

1003

Anuñ baña var ‘ināyeti bil
Sındurdı çanaġı olma ġāfil

1004

Tā āñlada bize iş bu ĥāli
Ħoş ma‘nįdür añla gel maķāli

1005

Her neye ki dost ķılsa ya‘nį
Cehd it bulasın aña be-ma‘nį

1006

Himmet kemerin bilüñe ķurşan
‘Işķ aŧına tā binesen iy cān

1007

Mecnūn gibi şeh-süvār-ı ‘ışķ ol
Merdāne be-pāy-dār-ı ‘ışķ ol

1008

Her cānda ki ‘ışķ ola peydā
Pes lā-cerem anı ide şeydā

1009

Mecnūn gibi mülk [ü] māla ķalma
Bir ĥāle iriş bu ķāle ķalma

1010

Bu naķş-ı cihāna ķılma meyli
Tā kim göresin cemāl-i Leylį

1011

Pes ķıldı özine ‘ışķı bünyād
İy ‘āşıķ-ı pāk āferįn-bād

1012

İy kāşif-i remz-i pür-me‘ānį
İy žāhir-i ķuds-i lā-mekānį

1013

Dįvāne-laķab velįk ‘āşıķ
Bu resme gerek hemįşe ‘āşıķ

1014

Gel ‘āşıķ-ı pāk pāk-bāz ol
Mevlā’ı unutma bā-niyāz ol

1015

Tā kim bilesin bu ĥāl-i ‘ışķı
Hem añlayasın maķāl-i ‘ışķı

36. Mecnūn Bāġa İrüp Servi Āzād İtdügidür

49a

175

1016

Sāķį gel irişdi vaķt-i gül-zār
Ġam defterini dir eyle ŧomār

1017

Kim vaķt-i viśāl-i cān gelüpdür
Cānāna fedā revān gelüpdür

1018

Ġam defterine çü yoķ nihāyet
Eydem saña diñle bir ĥikāyet

1019

Ķış idi śavuġ bir gün iy yār
Mecnūn gezer idi ol ħaber-dār

1020

Başın açuban gezer ciger-sūz
Ķaplamış elini ayaġın buz

1021

Bir yolı tutup gider ķıraġa
Ol yol anı aldı geldi bāġa

1022

Seyr eyleyüben gezerdi bāġı
Pes gördi nigāhı bāġ-bānı

1023

Bir serv aġacına eylemiş ķaśd
Tā kim kese eyleye anı pest

1024

Mecnūn yüridi aña revānį
Ķoymadı keseydi bāġ-bānı

1025

Urma buña bıçķı kesme zinhār
Bu serv miŝāl-i ķāmet-i yār175

1026

Bu Leylį boyına beñzer anı
Kesme buña virgilin emānı

1027

Oldı kişi bu söz ile berhem
Mecnūn'a dönüp didi pes ol dem

1028

Ķışdur yoķ odun u yöküş ‘ālem
Müşkildürür iş bu resme ĥālüm

2 mısra metinde "Bu serv viśāl-i ķāmet-i yār" şeklindedir. Beytin anlamı dikkate alınarak "viśāl"
kelimesi "miŝāl" olarak değiştirildi.

49b

176

1029

Bunı keserem ki yanduram tā
Ķıllet bizi ķıldı bį-ser ü pā

1030

Ĥayfuñ gelür ise śatayum ben
Algil baña vir bahāsını sen

1031

Dünyāda benüm bu servden ġayr
Yoķdur daħı bil ki nessenem176 dir

1032

Var ise baña odun-bahā vir
Bu serv aġacı senüñ ola dir

1033

Mecnūn idür aña söyledüñ ħūb
Geldi bu sözüñ göñülme mensūb

1034

Baġlu idi ķolda la‘li anuñ
Virdi idür al bu tercümānuñ

1035

Bir la‘l idi şeb-çerāġ-ı ‘ālem
Yetürmez idi bahāsın ādem

1036

Virdi eline çün aldı anı
Şād itdi ķatı o bāġ-bānı

1037

Çün faķrdan eyledi anı şād
Pes ol dem o servi ķıldı āzād

1038

Mecnūn ķıluban hevā-yı Leylį
Ol serve baħup tökerdi seyli

1039

Eydürdi ne serv-i dil-sitānsın
Ārām-ı göñle ķarār-ı cānsın

1040

Çün Ħıżr geyüp libās-ı ħađrā
Bu kūşe’i mesken eyledüm cā

1041

Bunı diyüp anda āh iderdi
Āhı felegi siyāh iderdi

1042

Aġlardı müdām idüp fiġānı
Kim işidenüñ yanardı cānı

Metinde vezin gereği "nesne" kelimesinin vezin gereği "nessene" şeklinde okunması için "sin" harfinin
üzerine şedde konulmuştur.

37. Leylį Ķavmıyla Ķışlaġa Gitdügidür
1043

Bu yanda meger ki ķavm-i Leylį
Ķışlaġa śavuķdan itdi meyli

F 2547

1044

Göç oldı açıldı bār-gehler
Üştürlere177 mehd çekdi mehler

F 2548

1045

Bir maĥmile girdi178 Leylį-i zār
Kūh-ı ġamın itdi nāķaya bār

50a F 2549 1046

Efġānı idüp ceres ünin pest
‘Işķı gibi itdi nāķa’i mest179

F 2550

1047

İy başı açuķ ayaġı yalın
Bulmış niçe kez Ĥarem viśālin

F 2556

1048

Çün düşdi senüñle ittifāķum
Raĥm eyle [baña]180 gör iştiyāķum

F 2557

1049

Luŧf [it] benüm ile kār-ı ħayr it
Mecnūn'um olan diyārı seyr it181

F 2558

1050

Ben bį-kesi sen yetür ol aya
Bu derdi irişdür ol devāya182

F 2559

1051

Ol maĥmil içinde oldı bį-hūş183
Muŧlaķ özin eyledi ferāmūş

F 2560

1052

Bį-hūşlıġında düşdi ol nūr
Hem-rāhı olan gürūhdan dūr

F 2561

1053

Ol nev‘-idi žulmet-i şeb-i tār
Kim olmadı sārbān ħaber-dār

1054

Aldı deve gözledi yabanı
Leylį ayınup ne gördi anı

177

F'de "baħtįlere" şeklindedir.
F'de "bindi" şeklindedir.
179
F'de mısra "‘Işķı meyi itdi nāķanı mest" şeklindedir.
180
Metinde bulunmayan bu kelime F'de "maña" şeklinde kayıtlıdır.
181
F'de beyit "Luŧf eyle binā-yı kār-ı ħayr et / Mecnūn'um olan diyāra seyr et" şeklindedir.
182
F'de beyit "Bu şifteni yetür ol aya / Bu derdi yetüşdür ol devāya" şeklindedir.
183
F'de mısra "Nāgāh giderken oldı bį-hūş" şeklindedir.
178

F 2563

1055

Göz açdı özini gördi itmiş
Hem-rāhı bıraķmış184 anı gitmiş

1056

Ne yol u ne iz ü ne ħo ādem
Bilmez yolı göñli doldı mātem

1057

Yol bilmez idi gör anı nitdi
Bir yanuya ŧoġrulandı gitdi

50b F 2566 1058

Ne rāh u ne rāhber bulundı
Ne kāfileden eser bulundı

F 2570

1059

Düşdi güźer ol semen-‘iźāra
Mecnūn-ı ħazįn olan diyāra

1060

Ol yire irişdi k’anda Mecnūn
Dāyim gezer idi zār u maĥzūn

1061

Sürüp deve’i giderdi ol māh
Bir şaħs görindi aña nā-gāh185

1062

Çün geldi aña yaħın revānı
Āvāz idüben çaġırdı anı

1063

Eydür baña söyle hancaru yol
Baķmadı cevāb virmedi ol

1064

Tanımadı Leylį daħı anı
Yaķun gelüben çaġırdı anı

1065

İtürmiş özin bu resme Mecnūn
Leylį ne bilür o zār [u] maĥzūn

1066

Leylį idür aña ne kişisen
Aduñ baña söyle tā bilem ben

1067

Ol ‘āşıķ-ı mest-i zār u şeydā
İtdi aña iy ĥabįb-i zįbā

1068

Ķays idi adum velįk eknūn
Bir ‘ışķ-ı nigār ķıldı Mecnūn
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184
185

F'de "bıraĥmış şeklindedir.
F'de beyit "Her yan nigerān gezerdi ol māh / Bir şaħs-ı ĥazįn görindi nā-gāh" şeklindedir.
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186

1069

Leylį işidüp anuñ sözini
Atdı deveden revān özini

1070

Eydür ki menem gel uşta Leylį
Ĥālüñ menüm ile ķıl tesellį

1071

Mecnūn işidüp anı revānį
Düşdi śanasın ki gitdi cānı

1072

Leylį başını alup dizine
Gösterdi yüzini ol ĥazįne

1073

Mecnūn ayınup özine geldi
Başın götüren kim-idi bildi

1074

Leylį idür iy şikeste-ħāŧır
Şimden girü ol cemāle nāžır

1075

Kāmuñca saña ilāh186 virdi
Maķśūd etegin elüñe virdi

1076

Maķśūduñı söyle tā bilem men
Ne kim dilesen anı ķılam men

1077

El ele tutup çıķalı bir yan
Niçe olalum ġam-ile büryān

1078

Ayrılmayalum daħı ölince
Yegdür ölüm ayrılup ķalınca

1079

Mecnūn işidüp bu rāzı andan
Nāmūs odına dutışdı cāndan

1080

İl aġzını çünki tutmaġ olmaz
Kişi özin oda atmaġ olmaz

1081

Ol yegdür alam seni ben iy cān
Tā kim yetürem ivünge pinhān

1082

Yegdür baña kim çekem firāķung
Cānumda hemįşe iştiyāķuñ

Metinde "įlāh" şeklindedir.

1083

Çün virmediler rıżāyıla bil
İş kim ola bį-rıżā ne ĥāśıl

1084

Çün girmez ise ele viśālüñ
Yegdür baña kim çekem ħayālüñ

1085

Leylį idür iy enįs-i cānum
İy cānum içinde zinde-gānum

52a F 2738 1086

Aĥsent ki źāt-ı pāk imişsin
Pākize-vücūd-ı ħāk imişsin

1087

Pes bindi heyūn-ı reh-neverdi
Mecnūn deve’i tutup yiderdi

1088

Çün geldi yaħın ive irişdi
Leylį deve’i çökürdi düşdi

1089

Ķucaġlaşuban vedā‘ iderler
Gör anları kim o dem niderler

1090

Mecnūn oķıdı bu şi‘ri anda
‘Işķ āteşi yanar idi cānda
38. Şi‘r-i Mecnūn -Gazel IV-

1091

El virdi bugün firāķ-ı eyyām
Hicrān yine ķaldı śubĥ-ile şām

1092

Şād olmış-idüm senüñle bir dem
Bilmen ki nolasıdur ser-encām

1093

‘Işķ aldı ķarār [u] śabrum iy dost
Ķıldı beni ‘ālem içre bed-nām

1094

Ķılduñ beni bį-ķarār u bį-śabr
Bu ħaste göñül hem oldı nā-kām

1095

Bu derd-ile ben ölürsem iy cān
Yoķ kimse saña getüre peyġām

1096

Bir daħı görince yār-ı ħoş-vār
Budur sözüm uşta ķıldum i‘lām
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1097

Mecnūn oķıyup bu vaśf-ı ĥāli
Arturdı ġamıyla nāle nāli

1098

Bu fürķat elinden eyleyüp dād
Her dem ķılur idi nāle bünyād
39. Şi‘r-i Leylį

1099

Pes başladı iş bu şi‘r-i Leylį
Gözleri tökerdi ebr seyli
[Gazel V]
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1100

İy vāy neler itdi bu zamāne
Fürķat eli ķaśd ķıldı cāna

1101

İy çerħ-i vefāsız āh elüñden
Ķılsam boyanur felek duħāne

1102

Bu aġulu hecr oķına ķarşu
Her dem beni eyledüñ nişāne

1103

Nolaydı ki gelmemiş olaydum
Bu miĥnet ü derd-ile cihāna

1104

Bu fürķat-ile ne ķılayum ben
Döndürdi gözüm yaşını ķana

1105

Ĥasret yeli ķopdı iy dirįġā
‘Ömrümi apardı ol cihāna

1106

Bunı oķıyup ķılurdı feryād
Baħtından iderdi her zamān dād

1107

Bunı idüben ķılurdı efġān
Mecnūn tutuban reh-i beyābān

1108

Gösgine dögüp giderdi pür-ġam
Yırtup yaķasın dir-idi her dem

1109

Yā Rab bu firāķa ne ķılam ben
Bu odlara niçe yaķılam ben

1110

Sensiz nideyüm dirįġ iy yār
Ħanda gideyüm dirįġ iy yār

1111

Yetmedi ķanı ŧabįbe derdüm
Bulmadı devā niçe yügürdem

1112

Ħıżr olmış-idi benümle yoldaş
Žulmet arasında zindegį fāş

1113

Yā Rab nolasıdurur ser-encām
Śabr ider idi bu derde nā-kām
40. Leylį'nüñ Vefāt-nāmesidür
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1114

Sāķį yine başa geldi eyyām
Hicrān ġamı ķıldı ‘ömri nā-kām

1115

Yetürmedi ĥasrete viśāli
Der-vaķt-i kemāl ider zevāli

1116

Çarħ-ı felegüñ medārı yoķdur
Devrānınuñ i‘tibārı yoķdur

1117

İşidgilin imdi bir ĥikāyet
Eydem size ser-be-ser rivāyet

1118

Nā-gāh ħazān vaķti yetdi
Ditredi çemende servi tondı

1119

Bāġ içre gül ü benefşe lāle
‘Ömri gidüben düşer zevāle

1120

Oldı çemenüñ bu naķşı sāde
Gül berg-ile sebzi virdi bāda

1121

Bāġlar ķamu geydi raħt-ı mātem
Leylį'ye olar tutardı mātem

1122

Śoldurdı ħazān būstānı
Ķan aġladı ol zamān revānį

1123

Çün bāde-i merg çıķdı başa
Lāle ķadehini çaldı ŧaşa
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1124

Elvān-ı şükūfe oldı ‘uryān
Çeşm-i felek oldı aña giryān

1125

Nesrįn özini bıraķdı pāya
Yiryüzi ķamu boyandı sāye

1126

‘Ālem ķamu oldı mesken-i būm
Bāġlardaki bülbül oldı ma‘dūm

1127

Bir bād-ı ħazān nā-geh esdi
Gül-şende bu ber-nehānı kesdi 187 ?

1128

Ol meh-veş [ü] pür-mezįr Leylį
Ol ĥüsn ile bį-nažįr Leylį

1129

Bir gice yatur meger o maĥzūn
Yuķuda görür ki öldi Mecnūn

1130

Yandı cigeri tutışdı cānı
Diknindi188 uyandı görgec anı

1131

Ditredi bu ħābı gördi ol māh
Şol gül gibi rengi oldı çün kāh

1132

Ol serv-i revānı tutdı çün teb
Yandı ze-ĥarāret ol şeker-leb

1133

İlçi-i ecel gelüp revānį
Diler apara be-ĥasret anı

1134

Gül yüzi döner gehį ħazāna
Geh al olur geh oda yana

1135

Her dem ki olurdı rengi gül-gūn
Ez-ĥasret ider ĥarāret efzūn

1136

Yüzinde o ħāl miŝl-i ‘anber
Yanardı śaġın miyān-ı micmer

1137

Şol ĥüsn-i güli śaraldı śoldı
İnceldi teni ża‘įf oldı

187
188

Metinde

şeklinde harekelenmiştir.

1138

Bu derd ü belā’ı çekdi ince
Zaĥmet anı ķıldı ķıldan ince

1139

Gördi ki işi kemāle yetdi
Ĥüsni güneşi zevāle yetdi
41. Leylį Anasına Vaśıyyet İtdügidür
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189

1140

Eydür anasına ol dil-efgār
Gel göreli bir zamān dįdār

1141

Gel ķılalı bir vedā‘ iy ana
Ecel yeli ķaśd ķıldı cāna

1142

Gibidür merg itdi bu ķonaġuñ189 ?
Artasıdurur cigerde dāġung

1143

Çekdüñ benüm ince zaĥmetümi
Hem çekesisen bu fürķatümi

1144

Vaķt oldı gide bu derd ü zaĥmet
Siz ķurtulasız ze-bār-ı miĥnet

1145

Daħı yirüngüzi ķılayum dar
Şimden girü olasız dil-efgār

1146

İncinmeye kimse benden iy yār
Meger ki cenāzem ola nā-çār

1147

Vardur dilegüm ķatuñda pinhān
Senden dilerem ben iy ana cān

1148

Ölürsem eger bu derd-ile zār
Bu sözler emānet ana zinhār

1149

Oħurdı bu şi‘ri yana yana
Eydürdi vaśıyyet olsun ana

Hikâyede beyitin bulunduğu yerin muhtevası dikkate alınarak birinci
mısranın ikinci kelimesi "merg" olarak değiştirildi.

42. Şi‘r-i Leylį -Gazel VI-
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1150

İy cān u cihān şimdi ħoş ķal
İy rāĥat-ı cān şimdi ħoş ķal

1151

Yetdi ecel uş ayurdı senden
Virmedi emān şimdi ħoş ķal

1152

Görmedi gözüm cemāl-i Mecnūn
Kec devr-i zamān şimdi ħoş ķal

1153

Gitdüm ġam-ı ĥasretüñle Mecnūn
Baġrum ŧolu ķan şimdi ħoş ķal

1154

Dāġ-ı ġamuñ oldı baña yoldaş
Ħāk oldı mekān şimdi ħoş ķal

1155

Ĥüsnüm gülini bu bād-ı fürķat
Uş ķıldı ħazān şimdi ħoş ķal

1156

Mecnūn'ı bulup çaġırgil anı
Ol ‘ışķum esįri mübtelānı

1157

Ĥālüm ki ne resme oldı taķrįr
Sen söylegil aña cümle bir bir

1158

Söylegil eger görürsen anı
‘Işķuñ ile Leylį virdi cānı

1159

Sin oldı bugün sarāy[ı] anuñ
Laĥd oldı gör imdi cāy[ı] anuñ

1160

Hecrüñ ile uş cigerde dāġı
Ölende ol oldı hem otaġı

1161

Çün ķalmadı sensiz ol dil-ārām
Bu nev‘-ile ķabre gitdi nā-kām

1162

Dilde sen idüñ sözi gidince
Gözlerdi seni gözi gidince

1163

Çoķ ĥasret ü ārżūñı iy yār
Ŧopraġa apardı ol dil-efgār
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1164

Cān gitdi senüñ ġamuñla iy cān
Artdı cigerümde dāġ-ı pinhān

1165

Gitdüm bu ġam u bu miĥnet ile
Gitdüm bu firāķ u ĥasret ile

1166

Virdüm dil ü cān yoluña yārem
Tiz gel ki saña ben intižārem

1167

Ķorķma gel olalı şimdi hem-rāz
Ez-ŧa‘na-i müdde‘į [vü] ġammāz

1168

Bį-minnet olalı gel ben ü sen
Bį-ħavf-ı raķįb ü ŧa‘n-ı düşmen

1169

Bed-ħwāh ola dünyede melāmet
Gel bile olalı tā ķıyāmet

1170

Gel śoĥbet ideli bir mekānda
Yol bulmaya hiç raķįb anda

1171

Ben senüñ olam vü sen benüm hem
Ne ġuśśa-ı ħalķ ola ne mātem

1172

Leylį bunı söyledi revānį
Pes ķıldı tamām virdi cānı

1173

Feryād u fiġān ķopdı her-sū
Kim yırtdı yaħa vü kim yolar mū

1174

Ķız u gelin oldı cümle nālān
Başların açup ķılurlar efġān

1175

Geydi ķara ol ķabįle varı
İderler idi hezār zārı

1176

Leylį'nüñ anası ol dil-efgār
Aġlardı ķılurdı nāle vü zār

1177

Olmışdı ze-derd-i Leylį rencūr
Yaz buludı tek tökerdi yaġmur
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190
191

1178

Ħūbān-ı ‘Arab ķabįle āhį190
Başdan ayaġa geyüp siyāhı

1179

Ol ķavm [u] ķabįle cümle varı
Leylį'ye ķılurdı cümle zārı

1180

Tutdılar anuñ öñine perde
Kim görse anı düşerdi derde

1181

Yudılar anı o dem revānį
Techįzini ķıldılar nihānį

1182

Tābūt muĥāfe oldı nā-çār
Görmeye anı raķįb-i bed-kār

1183

Tābūtı öñince cümle ādem
Eylerler-idi fiġān her-dem

1184

Pes ķıldılar ol mehüñ nemāzın
‘Arż eylediler Ĥaķ'a niyāzın

1185

Yir altına düzdiler maķāmı
Defn itdiler ol mehi tamāmı

1186

Ol server-i ĥüsn-i nāzenįnān
Gözden felek itdi anı191 pinhān

1187

Bu çerħe kim i‘tibār ķıldı
Yā kime bu bir ķarār ķıldı

1188

Her balı belā vü şehdidür zehr
Efsānedür ol ki ħalķ söyler

1189

Zinhār göñül cihāna virme
Sözüñ tanıgil ziyāna virme

1190

Efsūn-ı felekden olma ġāfil
Tā ķılma[ya]sın dirįġ ĥāśıl

1191

Leylį'nüñ anası zār [u] maġbūn
Ĥasretle tökerdi gözleri ħūn

Kelimenin "ahâli" anlamında kullanıldığı görülmektedir. Metinde
Metinde "aña" şeklindedir.

şeklinde yazılmıştır,

1192

Ġam ķılmış-idi anı iki ķat
Bu miĥnet ü derd eylemiş māt

1193

Ol māh-liķā vü dil-sitānuñ
Ķabrin ķucuban yaturdı anuñ

1194

Gice dek-ā-dek ķucardı ķabrin
Aparmış-idi bu derd śabrın

1195

Ķabrine ķoyardı başı her dem
Başına ururdı ŧaşı her dem

1196

Efġān idüben ķılurdı nāle
Ne derdedir olmışam ĥavāle

1197

Gül bergi tökildi ħār ķaldı
Bülbül ze-firāķ [u] zār ķaldı
43. Mecnūn'uñ Vefātıdur

F 2933
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192

1198

Mecnūn'a bu söz irişdi nā-gāh
Anı işidicek eyledi āh192

1199

Başın açuban yügürdi geldi
Leylį anasın bu ĥāle buldı

1200

Bu resme melāmet ü be-miĥnet
Eydür iy ana bu ne ĥikāyet

1201

Eydür daħı śorma ĥālümi sen
Bu miĥnet ü bu melālümi sen

1202

Ecel yeli nāgehān esdi
Ol serv-i nihāli hanı kesdi ?

1203

Söndi ķanı ol çerāġ-ı maķśūd
Tutdı bu cihānı mātem-i dūd

1204

İşidgilin imdi ħani Leylį
Virdi ġamuñ ile cānı Leylį

F'de beyit "Mecnūn ki ħaberden oldı āgāh / Sūz-ı ciger ile çekdi bir āh" şeklindedir.

57b

F 2990

193

1205

Unutmadı seni bir zamānı
Mecnūn diye diye virdi cānı

1206

Leylį ķanı oldı saña ĥasret
Şimden girü ol sen aña ĥasret

1207

Leylį bize bunca zār ķoydı
Gitdi seni yādigār ķoydı

1208

Mecnūn bu sözi işitdi cāndan
Yırtdı yaķasın uśandı cāndan

1209

İtdi bu ne sözdür itdüñ ana
Cānumı pür-āteş itdüñ ana

1210

Bunı didi düşdi oldı bį-hūş
Cān gitdi śanasın oldı ħāmūş

1211

Düşdi yire Mecnūn-ı dil-efgār
Dilinde bu idi söz[i] her-bār

1212

İy merg irişdi ġam zamānı
Yaķma beni śancgilin revānį

1213

İy peyk-i ecel irişdi gel vaķt
Ķurtar beni tutdı zaĥmet-i saĥt

1214

İy bād-ı ecel gel olma pinhān
Ķurtar beni vireyüm saña cān

1215

Bunı didi tutdı anı zaĥmet
Cānına irişdi renc ü miĥnet

1216

Ķabrini ķucaġladı nigāruñ
Ħākine sürer yüzin mezāruñ193

1217

Feryād-ile ķabrüñ üzre yatdı
Ŧopraġā ayaġı başı batdı

1218

Ne kimsesi var yanında anuñ
Fürķat odı çoķ cānında anuñ

F'de beyit "Ķabrini ķucaķladı nigāruñ / Cān śadķası itdi ol mezāruñ" şeklindedir.
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1219

Yoķ kimsesi ĥālini göreydi
Yāħud bu ġarįbi bir śoraydı

1220

Ölse ne cenāze götüren var
Ne derd-ile küskin oturan var

1221

Yā kime vaśıyyet eyleye bir
Yā derd ü dilini söyleye bir

1222

Ecel yeli esdi nāgehānį
Mecnūn daħı anda virdi cānı

1223

Yüzin yire ķoydı virdi ol cān
Mecnūn bu cihāna gelmemiş śan

1224

Çün vaĥş u ŧuyūr gördi anı
Mātem tutup itdiler fiġānı

1225

Cümle cānavarlar itdi feryād
Ķıldı ħamusı fiġānı bünyād

1226

Aślan śavururdı başa ŧopraġ
Ķavlan ķamu cismin eyledi daġ

1227

Geyikler iderdi eyle zārį
Ŧaşlar daħı aġlaşurdı varı

1228

Tutmışlar idi ķamusı mātem
Ķılurlar-idi fiġān her dem

1229

Çoķ ķāfile geldi nāgehānį
Ĥacdan gelür idi gördi anı

1230

Gelgec ķamu cānavar ŧaġıldı
Ol ĥācılar üstine yıġıldı

1231

Gördiler anı yire yüz urmış
Ol ‘āşıķ-ı ħaste cānı virmiş

1232

Çün gördiler ol sa‘įd-i ‘ışķı
Götürdiler ol şehįd-i ‘ışķı

F 3003

1233

Yudılar anuñ ten-i nizārın
Dil-dārınuñ açdılar mezārın194

F 3004

1234

Ķoydılar anı hem ol mezāra
Ġam-nāk irişdi195 ġam-küsāra

F 3005

1235

Rūĥ oldı felekde rūĥa hem-rāz
Ten oldı ten-ile yirde dem-sāz

58b F 3006 1236

Ref‘ oldı ta‘alluķāt-ı ĥāyil
Maŧlūbına ŧālib oldı vāśıl

F 3008

1237

Ķabr üstine ķoydılar nişāne
Fāş oldı bu mācerā cihāna

F 3009

1238

Ŧavfından olup196 murād ĥāśıl
Ol ķabre ħalāyıķ oldı māyil

F 3011

1239

Budur eŝer-i maĥabbet-i pāk
Ħoş mertebedür bu ķılsan idrāk

F 146

1240

Bu dünyā-yı dūn bį-vefādur
Dāyim işi cevr-ile cefādur197

1241

Dünyā işi cümle mekrdür āl
Şerbetidür aġu śanmagil bal

1242

Dünyāyı śaġınma bāġ u gül-zār
İşi güci cümle miĥnet ü ħār

1243

Yā Rab198 be-ĥaķ-ı Ĥabįb-i Raĥmān
Yā Rabb199 be-ĥaķ-ı Şįr-i Yezdān

1244

Yā Rabb be-āl-i Muśŧafā hem
Ben ħasteye sen yetür şifā hem

194

F'de 1. mısra "Ġasl eyleyüben ten-i nizārın" şeklindedir.
F'de "yetişdi" şeklindedir.
196
F'de "Ŧavfından ķılup" şeklindedir.
197
F'de 1. mısra "Ŧa‘n itme ki çerħ bį-vefādur" şeklindedir.
198
Metinde "Rab" kelimesinin, vezin gereği, bir kapalı bir açık okunması gerektiğini göstermek için b
harfinin üzerine şedde konulduğu görülmektedir. Burada veznin buna ihtiyacı yoktur.
199
Metinde burada ve bir sonraki beytin ilk mısra'ındaki "Rab" kelimesinin, vezin gereği, bir kapalı bir açık
okunması gerektiğini göstermek için "b" harfinin üzerine şedde konulduğu görülmektedir.
195

59a

1245

Ecel etegine śalıcaķ baş
Ol dem baña ķıl įmānı yoldaş

1246

Ol dem ki varam be-menzil-i gūr
Ķılgil beni sen ‘aźābdan dūr

1247

Ol dem ki olam be-ħāk-yeksān
Ķılgil baña sen ĥisābum āsān

1248

Her ħanda ola bu ķıśśa bünyād
Sevdā’į faķįri ideler şād

1249

Ŧoķuzyüz yigirmide bu nāme
Ħatm oldı irişdi iħtimāme

1250

Źü’l-ķa‘denüñ evvelinde iy yār
Ħatm oldı bu ķıśśa ol ħaber-dār

1251

İşideni oķıyanı [ķardaş]200
Yā Rab ķıl įmān olara yoldaş

1252

Çün nāme buña irişdi ol dem
Sildüm ķalemi ki ebsem ebsem
Temmet

200

Metinde bu mısra yarım bırakılmıştır,

