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ÖZET 

 17. ve 18. yüzyıl Osmanlı Devleti’nde askeri, siyasal ve sosyal değişimlerin yaşanmaya 

başladığı bir dönem olup bu değişim ve dönüşümler birtakım edebi arayışların doğmasına sebep 

olmuştur. Osmanlı Devleti bu yüzyıllarda her ne kadar askeri başarı sağlamayıp, siyasal alanda 

da istikrarı sağlamasa da özellikle 18. yüzyılın ilk yarısında hüküm süren III. Ahmed zamanı 

savaştan uzak, türlü yeniliklerin yaşandığı bir refah ve eğlence dönemi olmuştur. Padişah ve 

devlet erkanı himayesinde edebi muhitler oluşturulmuş, bu muhitlerde toplanan şairler Osmanlı 

şiirinin yer yer geleneksel kalıplarının dışına çıkararak ona farklı bir ses ve boyut 

kazandırmışlardır. Şiirlerde yüzyıllar boyunca klasikleşmiş mana ve mazmunların yanı sıra 

şairler “nevzemin” şiir başlığı altında farklı mazmun ve hayaller yaratmışlardır. Ayrıca şiirde 

muhteva dışında şekil ve türde de değişikliğe gitmiştirler. Örneğin Nefʻî ile birlikte kaside 

formunda köklü değişiklikler yapılmış, şarkı şekli de Nâ’ilî ile birlikte edebiyatımıza 

kazandırılarak yüzyıllar içerisinde popülaritesi artmıştır. 

 Dürrî Ahmed Efendi, 17. yüzyılın sonu ile 18. yüzyılın başında yaşamış olup Vanlı 

Dürrî, Dürrî-i Yek-çeşm diye de bilinir. Şair İstanbulʼda iyi bir eğitim görmüş olup bediheten 

tarih düşürme ve Farsça bilgisiyle ön plana çıkmıştır. Şiirleri mahlası olan inciye benzetilen 

Dürrî, dönemin padişahı III. Ahmed, sadrazam İbrahim Paşa ve birçok devlet adamının takdirini 

görmüş, şairler arasında saygınlık kazanmıştır. Devlet erkanına yakınlığı, tarih düşürmede 

mahareti ve iyi derecede Farsça bilgisi sayesinde Sadrazam İbrahim Paşa tarafından İranʼa 

gönderilmiş, edindiği izlenimleri İran Sefaretnamesi adlı bir eserinde toplamıştır. İran 

Sefaretnamesi eseriyle tanınan Dürrî Efendi’nin Divanʼı ise daha arka planda kalmıştır. 

 Çalışmaya esas aldığımız Dürrî Divanıʼnın bilinen tek nüshası Süleymaniye 

Kütüphanesi Esad Efendi bölümünde 3409 numarada kayıtlı bulunan bir mecmuanın içinde yer 

almaktadır. Mürettep bir divan özelliği taşımayan nüshada Dürrî’nin şiirleri yoğun olarak ilk 

varaklarda bulunmakta olup mecmuanın farklı sayfalarında da şairin şiirlerine rastlanılmıştır. 

Eserin çoğunluğunu tarih türünde yazılmış şiirler oluşturmakta olup bunun yanında kaside, 

gazel, musammat, rubai, kıta, nazm, müfredat gibi birçok nazım şekilleriyle yazılmış birçok şiir 

yer almaktadır. Hem kendi döneminde ve hem de kendinden sonraki yüzyıllarda hakkında 

övgüyle bahsedilen şairin Divanʼı çeviriyazıya aktarılıp incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dürrî, Yek-çeşm, Divan, III. Ahmed, Tarih Düşürme. 
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SUMMARY 

DURRI AHMED EFENDI’S DIVAN (ANALYSIS-TEXT) 

 The 17th and 18th century in Ottoman Empire began a period of military, political 

and social changes. These changes and transformations led to the birth of some literary quests. 

Although the Ottoman Empire did not achieve military success in these centuries and did not 

provide stability in the political sphere, it was seen that III. Ahmed's time was a period of 

prosperity and fun away from the war, with various innovations. Under the patronage of the 

Sultan and the statesmen, literary circles were created, and poets gathered in these 

neighborhoods removed Ottoman poetry from traditional patterns and gave it a different voice 

and dimension. Throughout the centuries, poets have created a variety of poems and illusions 

under the title of “nevzemin” alongside the classic meaning and mazmuns. Apart from the 

content they changed the form and type of poetry. For example, along with Nefʻî, drastic 

changes have been made in the form of kaside, and the song form has become popular with 

Nâ’ilî and has become popular in the centuries. 

 Dürrî Ahmed Efendi, also known as Dürrî the One-eyed lived in the end of the 17th 

century and the beginning of the 18th century. Although he was from Van, the poet was well 

educated in Istanbul and had come to the forefront with his ability to making historical verses 

and knowledge of Persian. Dürrî, whose poems were compared with minted in pearls, was the 

Sultan of the period III. Ahmed had seen the appreciation of Grand Vizier Ibrahim Pasha and 

many statesmen and gained respect among the poets. Thanks to his close proximity to the State, 

his ability to making history verses, and his good knowledge of Persian, he was sent to Iran by 

the Grand Vizier Ibrahim Pasha and collected his impressions in his book Iran Sefaretnamesi. 

Since Dürrî Efendi was known for his work on the Iranian expedition, his Divan remained in 

the background. 

 The only known copy of the Dürrî’s Divan, which is based on our study, is located in 

section of the Esad Efendi of the Süleymaniye Library, which is a poem magazine registered at 

3409. The copy is not order of alphabet; therefore, the poems of the Dürrî are found on the 

different pages of the copy. The majority of the work is composed of historical verses, and there 

are also verses such as qasidah, ghazal, musammat, rubai, qıta nazm, and mufredat. The Divan 

of the poet, who had been praised for his time and in the following centuries, has been 

transcripted and studied. 

Keywords: Dürrî, Yek-çeşm (One-Eyed), Divan, III. Ahmed, Making Historical Verses. 
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ÖNSÖZ 

 Dürrî Ahmed Efendi, 17. yüzyıl sonu ile 18. yüzyılın başı arasında yaşamış, tezkireler 

ve diğer birçok kaynaklar ittifakla kendisinden övgüyle bahsetmiştir. Şair özellikle irticalen 

tarih düşürmedeki maharetiyle ünlenmiş olup Farsçaya olan vukufiyeti sayesinde de pek çok 

makam ve mansıba erişmiştir. Ayrıca bazı kaynaklarda da şairin hüsn-i hat konusunda yeteneği 

ve alim kişiliğine de vurgu yapılmıştır. 

 Dürrî’nin İran Sefaretnamesi ve Divan adlı iki eseri bulunmaktadır. Şair daha çok 

sefaretnamesi ile tanınmakta olduğundan ötürü Divan’ı arka planda kalmıştır. Divan’ı üzerine 

ilk çalışmayı 1995 yılında M. Ziya Bağrıaçık, “Dürrī ve Divanıʼndaki Tarih Manzumeleri” adlı 

Yüksek Lisans teziyle yapmış olup ardından kısa bir zaman sonra 1996 yılında Sadık Erdem 

“Dürrī-i Yek-çeşm ve Gazelleri” adlı makaleyi kaleme almıştır. Divan’ın önemli bir kısmını 

oluşturan tarihler üzerine Bağrıaçık tarafından yapılan yüksek lisans tezinde hemen dikkatimizi 

çeken özensizlikle birlikte numaralandırma, vezin ve okuma yanlışları/eksiklikleri had 

safhadadır. Erdemʼin adı geçen makalesi ise daha ciddiyetle çalışılmış olup okuma yanlışları 

asgari seviyededir. Ancak her iki çalışmada da dikkatimizi çeken şey nüshanın tamamına 

bakılmayıp sadece Dürrî’nin şiirlerinin bulunduğu varakların çalışmalarına alınmasıydı. 

Halbuki şairin ilerleyen varaklarda da şiirleri tespit edilmiştir. Yukarıda sayılan eksiklikler, 

hatalar ve metnin bugüne kadar Divan hüviyeti oluşturularak müstakil şekilde çalışılmamış 

olması bizi bu eseri çalışmaya sevk etmiştir. 

 Dürrî Ahmed Efendi Divanı üç ana bölüm üzerine kurulmuştur. Birinci bölümde, Dürrî 

Ahmed Efendiʼnin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri ele alınmış, ikinci bölümde Dürrî Ahmed 

Efendi Divanıʼnın Şekil Özellikleri ve İncelemesi yapılmış, üçüncü bölümde ise Arap harfli 

metin çeviriyazıya aktarılmıştır. 

 Dürrîʼyi keşfetmemi sağlayan Sayın Doç. Dr. Şevkiye KAZAN NASʼa, metindeki 

problemli beyitlerin okunmasında yardımlarını esirgemeyen, tezimle ilgili pek çok sorunun 

çözümünde yardımcı olan ve metne yeni bir bakış açısı kazanmamı sağlayan Sayın Arş. Gör. 

Büşra ÇELİKʼe, tezimi kontrol edip destek olan tez danışmanım Sayın Doç. Dr. Furkan 

ÖZTÜRKʼe sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ramazan VURAL 

ANTALYA, 2019 



 

GİRİŞ 

 Ortaya çıktığı ilk yüzyıldan itibaren Divan şiiri, kendine has kalıbı ve belli bir gelenek 

çerçevesi içerisinde varlığını sürdüren aynı zamanda her dönemde farklı şiir temayüllerinin 

sergilendiği engin bir şiir alanıdır. Divan şiirinin dönemleri içerisinde 18. yüzyıl ayrı bir öneme 

sahiptir. Bu yüzyılda, Klasik Üslup, Sebk-i Hindî, Hikemî Üslup, Mahallileşme gibi üsluplar 

dönemin şairleri tarafından farklı biçimlerde ele alınmıştır. 

 17. yüzyılın sonunda Nâbî ve Sâbit’le başlayan edebiyata yerli unsurların, adet ve 

ananelerin girmeye başlaması hareketi, 18. yüzyılda daha da hızlanmış, özellikle Lale Devri 

şairlerinin edebiyatı yerlileştirme çabası hız kazanmıştır. Bu yüzyılda klasik divan şiiri katı 

kaidelerinden kurtulmaya başlamış, yüzyıllardır görülen mazmunlar değişmeye, hiç olmazsa 

yumuşamaya başlamıştır. Şiirde görülen özelliklerden biri de şarkı, manzum tarih ve nazirenin 

belirgin bir biçimde artmasıdır1. 

 17. yüzyılda Nefʻî, Nâbî, Şeyhülislam Yahyâ, Neşâtî, 18. yüzyılda ise Nedim, Şeyh 

Gâlib, Sünbülzâde Vehbî, Koca Râgıb Paşa gibi şairler ön plana çıkmaktadır. Her iki yüzyılda 

adı zikredilen şairler farklı üslupları ve yenilikleriyle Divan Edebiyatıʼnda yeni bir yol açmıştır. 

Özellikle Nâbî, Nefʽî, Nedim ve Şeyh Gâlib birçok şairi etkilemiştir. Bununla birlikte 17. 

yüzyılda kaside formundaki değişiklikler, daha çok gazelin ön plana çıkması, tarih düşürmenin 

önemli bir yer kapladığı, şarkı, murabba, tahmis, muhammes gibi musammatların sayısında ve 

nazirecilik geleneğinde bir hayli artış görülmektedir. Bu yüzyıl aslında iki önemli döneme 

ayrılabilir. Birinci dönem III. Ahmed ve Lale Devri yani yüzyılın ilk başları, ikinci dönem ise 

Şeyh Gâlibʼin yaşadığı 18. yüzyılın son zamanlarıdır. 

 Dürrî Ahmed Efendi (Dürrî-i Yek-çeşm), 17. yüzyılın sonunda doğmuş olup edebiyat 

sahasında varlığını 18. yüzyılda III. Ahmed döneminde göstermiştir. Birçok kaynakta2 adı 

zikredilmekte olup şairliği, tarih düşürmedeki yeteneği, Farsçaʼyı çok iyi bilmesi ve konuşması, 

Divanî ve diğer yazı çeşitlerindeki mahirliği ile övülmektedir. Şairin iki eseri olup bunlar; 

Divan ve İran Sefaretnamesiʼdir. Daha çok sefaretnamesi ile tanınmaktadır. Bu eser Sadrazam 

İbrahim Paşa tarafından İranʼa gönderilmesi ve oradaki izlenimlerini anlatmaktadır. Birçok 

                                                           
1 Kolektif, Büyük Türk Klasikleri, Ötüken-Söğüt Yayınları, İstanbul 1987, c. VII., s. 196. 
2 İsmail Beliğ, Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdetü'l-Eş'âr, haz. Abdulkerim Abdulkadiroğlu, AKM Yayınları, Ankara 

1999, s. 80; Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâ’idi’l-Eş’âr), İnceleme-Metin-

İndeks, haz. Pervin Çapan, AKM Yayınları, Ankara 2005, s. 189; Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu’arâ, haz. Adnan 

İnce, AKM Yayınları, Ankara 2005, s. 297; Şeyhi Mehmed, Vekâiʽu'l-Fuzalâʼ, haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı 

Yayınları, İstanbul 1989, s. 737. 
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yazma ve basma nüshasının yanında birkaç çevirisi3 bulunan eser Ayhan Ürkündağ tarafından 

2006 yılında yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır4. 

 Çalışmamızın konusu olan Dürrî Divanı, Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 

kısmında 3409 nolu numaradaki mecmuada kayıtlıdır. Divan’ın bilinen tek nüshası olmakla 

birlikte mürettep hüviyette değildir. Divan’ın bulunduğu varaklar dışında da mecmua içerisinde 

şairin bir hayli şiiri bulunmaktadır. Dürrî Divanʼı üzerine kısmi çalışmalar yapılmış olup 

bugüne kadar müstakil olarak bir çalışma yapılmamıştır. Divan’ı üzerine ilk çalışmayı 1995 

yılında M. Ziya Bağrıaçık, “Dürrī ve Divanıʼndaki Tarih Manzumeleri” adlı Yüksek Lisans 

teziyle yapmış olup ardından kısa bir süre sonra 1996 yılında Sadık Erdem “Dürrī-i Yek-çeşm 

ve Gazelleri” adlı makaleyi kaleme almıştır. Her iki çalışmacı da sınırladıkları kapsam 

bakımından Divanʽın belli bir kısmını çeviriyazıya aktarmışlardır. Divan’ın önemli bir kısmını 

oluşturan tarihler üzerine Bağrıaçık tarafından yapılan yüksek lisans tezinde hemen dikkatimizi 

çeken özensizlikle birlikte numaralandırma, vezin ve okuma yanlışları/eksiklikleri had 

safhadadır. Erdemʼin adı geçen makalesi ise daha ciddiyetle çalışılmış olup okuma yanlışları 

asgari seviyededir. Dürrî Divanʼını oluştururken bu yanlışları düzeltmeye ve daha iyi bir metin 

oluşturmayı amaç edindik. 

 Bu çalışmada Dürrî Ahmed Efendiʼnin Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri hakkında bilgi 

verildikten sonra Dürrî Ahmed Efendi Divanıʼnın Şekil Özellikleri ve İncelemesi ardından 

Dürrî Ahmed Efendi Divanı Metninin Kuruluşu ve Metin sunulmaktadır. 

 

                                                           
3 Hammer, Joseph Von, Osmanlı Tarihi, çev. Mehmed Ata; haz. Mümin Çevik, Erol Kılıç, Üçdal Hikmet Neşriyat, 

İstanbul 1992, c. XIV., s. 7. 
4 Ürkündağ, Ayhan, Ahmed Dürrī Efendiʼnin İran Seferatnamesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Afyon 

Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon 2006. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

DÜRRÎ AHMED EFENDİʼNİN HAYATI, EDEBİ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 

1. Dürrî Ahmed Efendiʼnin Hayatı 

1.1. Dürrîʼnin Adı, Lakabı ve Mahlası 

18. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nin küçük bir sükunet dönemine girdiği 

zamanda yaşamış olan Dürrî’nin asıl adı Ahmed’dir5. Mehmed Süreyyâ ise mahlasının “Vâfî” 

olduğunu belirtse de6 bu sadece iddia hükmünde olup bu bilgiyi doğrulayacak7 ne başka bir 

eserde ne de Dürrî Divanıʼnda8 doğrulanmamıştır. Şair divanında ismi ve lakabını hakkında bu 

beyti yazmıştır9. 

Çün nāmı Aḥmed oldı vü Dürrī laḳab baña 

Dürr-i ʽaṭāñı lāzıme oldı ṭaleb baña (Müs. 9/5) 

[=İsmim Ahmed, lakabım Dürri olduğu için, bana inci hediye etmeni istemek lazım 

oldu.] 

Dürrî mahlasının yanı sıra adından dolayı Dürrî Ahmed Efendi, doğduğu yer 

münasebetiyle de Vanlı Dürrî10 ve tek gözlü olmasından ötürü Dürrî-i Yek-çeşm diye de 

                                                           
5 İsmail Beliğ, Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdetü'l-Eş'âr, haz. Abdulkerim Abdulkadiroğlu, AKM Yayınları, Ankara 

1999, s. 80; Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, (Nuhbetü’l-Âsâr min Fevâ’idi’l-Eş’âr), İnceleme-Metin-

İndeks, haz. Pervin Çapan, AKM Yayınları, Ankara 2005, s. 189; Sâlim Efendi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, haz. Adnan 

İnce, AKM Yayınları, Ankara 2005, s. 297; Şeyhi Mehmed, Vekâiʽu'l-Fuzalâʼ, haz. Abdülkadir Özcan, Çağrı 

Yayınları, İstanbul 1989, c. IV. s. 737; Güzel, Bilal, “Kemiksiz-Zâde Safvet Mustafa ve “Nuhbetü’l-Âsâr Min 

Fevâidi’l-Eş’âr” İsimli Şair Tezkiresi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Ankara 2012, s. 206; Ergun, S. Nüzhet, “Dürri (Vanlı Ahmed)”, Türk Şairleri, İstanbul Matbaası, 1943, 

c. III., s. 1191; Kocatürk, V. Mahir, Türk Edebiyatı Tarihi Başlangıçtan Bugüne Kadar Türk Edebiyatının Tarihi, 

Tahlili ve Tenkidi, Edebiyat Yayınevi, Ankara 1964, s. 567; Horata, Osman, “Klasik estetikte hazan rüzgârları: 

Son Klasik Dönem (1700-1800)” Türk Edebiyatı Tarihi, ed. Talat Sait Halman, vd., Kültür Bakanlığı Yayınları, 

2006, c. II, s. 500-501; Osmanlılar Ansiklopedisi (Yaşamları ve Yapıtlarıyla), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2008, 

c. 1, s. 117; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Devirler-İsimler-Eserler-Terimler), Dergâh Yayınları, İstanbul 

1998, c. 1, s. 60, Abdülkadiroğlu, Abdülkerim, Van Meşhurları (1900 Doğumlulara Kadar), ed., Abdülkerim 

Abdülkadiroğlu, Van Kütüğü (Yüzüncü Yıl Üniversitesi), Türk Hava Kurumu Matbaası, Ankara 1993, s. 218. 
6 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî Osmanlı Ünlüleri, haz. Nuri Akbayar, İstanbul 1996, s. 423. 
7 Ayrıca Osmanlılar Ansiklopedisi (Yaşamları ve Yapıtlarıyla), c. 1, s. 117; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi 

(Devirler-İsimler-Eserler-Terimler), c. 1, s. 60' da büyük ihtimal Mehmed Süreyyâʼdan görülen bilgi 

doğrultusunda “Vâfî” mahlaslı yazılmış şiirlerinin olduğu belirtilmiştir. Fakat bu mahlasla yazılmış şiirleri 

bulunamamıştır. 
8 Dürrî Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Bölümü 3409/1, vr. 3b-73a. 
9 Dürrî Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, vr. 61b. 
10 Oğraş, R., Esad Mehmed Efendi’nin Hayatı, Edebi Kişiliği ve Şâhidü’l-Müverrihîn Adlı Eserinin Metni, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara (e-kitap), (11.11.2018), s. 297; Erdem, Sadık, Rāmiz ve Ādāb-ı Zurafā'sı 

(İnceleme-Tenkidli Metin-İndeks-Sözlük), AKM Yayınları, Ankara 1994, s. 97, Fatîn Davud, Hâtimetü'l-Eş'âr, 

haz. Ömer Çiftçi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Ankara (e-kitap), (27 Ekim 2018), s. 133; Güzel, 

“Nuhbetü’l-Âsâr”, s. 206; Sâlim, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, s. 239; Şeyhi Mehmed, Vekâiʽu'l-Fuzalâʼ, s. 737; Mehmed 

Süreyyâ, Sicill-i Osmanî, s. 423. 
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anılmaktadır. Dürrîʼnin Yek-çeşm (tek gözlü) mahlasını alması Divan’daki “Çeşmiyye-i Dürrī 

Aḥmed Efendi Bā-Fermān-ı Hümâyūn” başlıklı nesir bölümünde detaylı bir biçimde 

anlatılmaktadır:11 

“El-ʽaynu ḥaḳḳun ḥadīs̠-i şerīfinüñ maʽnā-yı laṭīfi dīde-i ehl-i baṣīrete rūşen ü nümāyān 

olduġına naẓaran zamān-ı ṭufūliyyetde ġamḫānemüze nisvāndan bir şūḫ-çeşm-i bed-bīn 

müsāfir olup bu ʽabd-i nā-çīze neẓẓāreye alup şiʽr 

Bilmem bizi gözüñle n'içün yirsin ey felek 

Bu gülistāna düşdük ise şeb-nem olmaduḳ 

feḥvāsınca āḫirü'l-emr iṣābet-i zaḫm-ı çeşm ile gözi benden vü beni gözden çıḳarduġı 

ʽaynı ile vālideynüme rūşen olduġın bu ḥaḳīre naḳl iderler idi. El-ḥāletu hāẕihi el-vāḥidü ke-

elfin çeşm-i ḫurde-bīn ile eczā-yı ʽālemi terāzū-yı ʽayār-ı merdümek dīde ile sencīde idüp yaʽnī 

bir gözden giçürüp baḳduḳda el-ḥamdüli'lāhi'l-melikü'l-baṣīr ʽālem-i ervāḥdan gözi açuḳlar ile 

göz āşinālıġı olmaḳ ḥasebiyle manẓūr-ı ʽayn-ı ʽināyet-i şāhāne ve maẓhar-ı çeşm-i ʽāṭıfet-i 

pādşāhāne-i ḫusrevāneleri olup ḫāk-i āsitān-ı devlet-nişānelerine rū-māl ile ifāde-i merām içün 

ʽarż-ı ḥāl ḳılındı şiʽr 

 Dest-gīr ol rikābuña düşdüm 

 Ḫāk-i pāyuñdan isterem sürme” 

Şair, Hz. Peygamber’in “Göz değmesi doğrudur.” hadisinin kendisince tecrübe 

edildiğinden bahsederek gözünü kaybetmesinin çocukluk dönemine rastladığı belirtir. Buna 

göre şairin çocukluk döneminde evlerine kötü gözlü bir kadın misafir olur ve evdeki süre 

boyunca gözünü Dürrî Efendiʼden ayırmaz. Öyle ki Dürrî’nin gözünde en sonunda yara çıkar, 

bu hadiseden kısa bir süre sonra gözünü kaybeder. Şair yine de ümitsizliğe düşmez, zira kendi 

ifadesine göre kalp gözü açık olan kişilerle göz aşinalığı vardır. Sultanın gözüne giren ve türlü 

iltifatlarına mazhar olan şair, III. Ahmed’den sürme talep etmek için de bu sanatlı mektubu 

kaleme alır. Fatin ve Şemsettin Sami ise bu mahlası tezkirelerinde bu beyitle bizlere aktarır: 

 Ḫāk-i pāyūñ kuḥli içün bu iki çeşm-i sefīd 

 Birbiriyle cenk idüp āḫir biri oldı şehīd12 

                                                           
11 Dürrî Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, vr. 46b- 47a. 
12 Fatîn, Hâtimetü'l-Eş'âr, s. 133; Şemseddin Sami, Kāmusu’l-Aʽlām, Mihran Matbaası, İstanbul 1889, c. III., s. 

2139. 
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[=Ayağının tozunun sürmesi için birbiriyle çarpışan bu iki beyaz gözden biri en sonunda 

şehit düştü.] 

1.2. Ailesi, Çocukluğu, Eğitimi ve Müderrisliği 

Kökeni hakkında pek bilgi bulunmasa da Dürrîʼnin, Vanlı Ebû Bekr Efendi isimli bir 

babası13, Saʽdî ve Feyzî adlı kardeşleri vardır. Kardeşlerinden Dîvân-ı Hümâyûn katipliği 

yapmış şair Feyzî Salih Efendi (ö. H. 1127/M. 1715)14; diğer kardeşi Dîvân Katipliği, Hotinʽde 

şıkk-ı sânî defterdarlığı vazifelerinde bulunan şair Abdü'lbâkî Saʽdî Efendi’dir.(ö. H. 1161/M. 

1748)15. Kardeşleri de şair olup Dürrî Divanʼında birçok şiirleri bulunmaktadır.16 

Dürrî’nin ilk çocukluk dönemi hakkında bilgi bulunmamakla beraber küçük yaşlardan 

itibaren İstanbulʽda iyi bir öğrenim gördüğü, devletin önde gelen isimlerinin meclisinde 

bulunduğu aktarılmıştır17. Kendisinin iyi bir eğitime sahip olması yönüyle birçok görevde 

bulunmuştur. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

I. Dîvân-ı Hümâyûn kalemi katipliği18. 

II. Dîvân-ı Hümâyûn hocalığı19. 

III. H. Receb 1125-1126 Muharrem 1126/Ö. Temmuz 1713-1 Şubat 1714 tarihleri arasında 

Târîh-i Naîmâʼnın müellifi Naîmâ Mustafa Efendi yerine Anadolu Muhasebeciliği20. 

IV. H. 27 Muharrem 1127/M. 24 Ocak 1715ʼte sipâh katipliği21. 

V. Süvârî mukâbeleciği22. 

VI. Harâc muhâsebeciliği23. 

                                                           
13 Talay, Aydın, Dürrî Ahmed Efendi, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1994, c. 10, s. 34-35, Abdülkadiroğlu, 

Van Kütüğü, s. 218. 
14 Beliğ, Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdetü'l-Eş'âr, s. 80; Güzel, “Nuhbetü’l-Âsâr”, s. 206; Şeyhi Mehmed, 

Vekâiʽu'l-Fuzalâʼ, IV. 471; Sâlim, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, s. 574; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî, s. 423. 
15 Sâlim, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, s. 399; Erdem, Rāmiz ve Ādāb-ı Zurafā'sı, s. 161-162. 
16 Dürrî Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, vr. 3b-73a. 
17 Erdem, Rāmiz ve Ādāb-ı Zurafā'sı, s. 97; Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, s. 189; Fatîn, Hâtimetü'l-Eş'âr, s. 133; 
18 Sâlim, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, s. 302; Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, s. 189; Fatîn, Hâtimetü'l-Eş'âr, s. 133. 
19 Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, s. 189; Güzel, “Nuhbetü’l-Âsâr”, s. 206; Erdem, Rāmiz ve Ādāb-ı Zurafā'sı, s. 

97; Şeyhi Mehmed, Vekâiʽu'l-Fuzalâʼ, IV, s. 737. 
20 Şeyhi Mehmed, Vekâiʽu'l-Fuzalâʼ, IV, s. 737; Erdem, Rāmiz ve Ādāb-ı Zurafā'sı, s. 97. 
21 Şeyhi Mehmed, Vekâiʽu'l-Fuzalâʼ, IV, s. 737; Erdem, Rāmiz ve Ādāb-ı Zurafā'sı, s. 97. 
22 Şeyhi Mehmed, Vekâiʽu'l-Fuzalâʼ, II, s. 337. 
23 Şeyhi Mehmed, Vekâiʽu'l-Fuzalâʼ, IV, s. 737; Erdem, Rāmiz ve Ādāb-ı Zurafā'sı, s. 98. 
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VII. H. Evâhir-i Şevvâl 1132/M. 15 Ağustos 1720 tarihinde şıkk-ı sânî defterdarlığı 

pâyesiyle İran elçiliği24.(İran elçiliği örevine gönderilişi için kaynakalarda H. 1131/M. 

171925, H.1134/M.172226, H.1137/M. 172527 gibi çeşitli tarihler yer almaktadır. 

VIII. H. 15 Safer 1134/M. 24 Kasım 1721ʼde İstanbulʼda başmuhasebecilik28. 

1.3. Evliliği 

Dürrîʼnin evliliğine dair bilgiye Divanʼındaki “Dürrī Efendi Teʼehhül Eyledügi Vaḳtde 

Bā-Fermān Taḥrīr Eyledügi Ḳaṣīdedür” başlıklı şiirden öğrenmekteyiz29. 

 Hele evlād başḳa gevherdür 

 Pederüñ cānına ber-ā-berdür 

 Ben de düşdüm ümīd-i evlāda 

 İtdi esbābını Ḥaḳ āmāde 

 Ḳavl-i pāk-i Ḫudā-yı ekber ile 

 Daḫı fermūde-i peyenber ile 

 Ḥaḳ teʼehhül müyesser itdi baña 

 Sünnet-i pāki eyledüm icrā 

 Şeb-i Ḳadr içre oldı fetḥ-i kelām 

 Düşdi ʽaḳd-i nigāha ʽīd-i ṣıyām 

 Devletüñde güzel sürūr itdüm 

 Yedi gün yedi gice sūr itdüm 

Şair evlat isteği üzerine, Allah’ın emri Hz. Peygamber’in kavliyle Kadir Gecesi’nde 

sözlenip, Ramazan Bayramı’nda evlendiğini ve Sultan III. Ahmed sayesinde yedi gün yedi gece 

düğün yaptığını anlatmaktadır. Başka bir kaynakta ise30: 

                                                           
24 Aktepe, Münir, “Dürrî Ahmed Efendi’nin İran Sefareti”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, I/4 (1968, Ocak) s. 60-

62; Aktepe, Münir, “1720-1724 Osmanlı-İran Münâsebetleri ve Silâhşör Kemanî Mustafa Ağa’nın Revân 

Fetihnâmesi”, İ.Ü.E.F. Yayınları, İstanbul 1970, s. 3; Sâlim, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, s. 302; Safâyî Efendi, Tezkire-i 

Safâyî, s. 189. 
25 Erdem, Rāmiz ve Ādāb-ı Zurafā'sı, s. 98; Şeyhi Mehmed, Vekâiʽu'l-Fuzalâʼ, IV, s. 737; Uzunçarşılı, İ. Hakkı, 

Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1978, 1/IV, s. 239. 
26 Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî, II, s. 338. 
27 Beliğ, Nuhbetü'l-Âsâr li-Zeyli Zübdetü'l-Eş'âr, s. 80. 
28 Erdem, Rāmiz ve Ādāb-ı Zurafā'sı, s. 98; Fatîn, Hâtimetü'l-Eş'âr, s. 133; Şeyhi Mehmed, Vekâiʽu'l-Fuzalâʼ, IV, 

s. 737. 
29 Dürrî Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, vr. 9b. 
30 Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, s. 15; Yöntem, Ali Canib,”Dürrî”, Hayat Mecmuası, c. III., 69, Ankara s. 3-4. 
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 Eyledi Dürrī teʽehhül añsızın 

 Aldı Kör Ṭavuḳçıbaşınuñ ḳızın 

beytiyle Dürrî’nin Kör Tavukçubaşı lakaplı birinin kızıyla yıldırım nikahıyla evlendiği 

anlatılmaktadır. Kayınpederinin de Dürrî gibi kör olması dikkat çekicidir. 

1.4. Vefatı 

 Dürrî Ahmed Efendi, İstanbulʼda başmuhasebeci iken H. 21 Rebîü'l-evvel 1135/M. 20 

Aralık 1722 tarihinde vefat etmiştir. Şeyh Vefâ Cami haziresine defnedilmiş ve mezar taşına da 

Galatalı Hâfızʼın şu beyti yazılmıştır31: 

 Ṣadef-i laḥd-i ʽadnde yer idüp Dürrī-i ṣāf 

 Ḳabr-i Dürrī ola dār-ı güher kān-ı ʽaṭā 

[=Temiz gönüllü Dürrî’nin istiridye mezarı Adn Cenneti’nde yer bulup, kabri inci kapısı, 

ihsan madeni olsun.] 

Sünbülzâde Vehbî, Dürrîʼnin vefatına şu tamiyeli tarihi düşmüştür32: 

 Çıḳar bir tamʽiyeyle fevtinüñ tārīḫin Vehbî 

 Güm oldı kān-ı dehrüñ göz göre pākīze bir Dürrī33 

[=Ey Vehbî, bir tamiyeyle ölümünün tarihi ortaya çıkar: Dünya madeninin bir 

incisi(Dürrî) göz göre göre kayboldu.] 

Mîrzâ-zâde Ahmed Neylî de, Dürrîʼnin vefatına şu tarih kıtasını yazmıştır34: 

 Ser-firāz-ı şuʽarā Dürrī kim 

 Mis̠li olmışdı maʽârifede ʽadīm 

 Göz yumup ol daḫı bu ʽālemden 

 Eyledi ʽazm-i gülistān-ı naʽīm 

                                                           
31 Erdem, Rāmiz ve Ādāb-ı Zurafā'sı, s. 98; Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, s. 709; Şeyhi Mehmed, Vekâiʽu'l-

Fuzalâʼ, IV, s. 737; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî, c. II, s. 338. 
32 Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, s. 709; Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, Mecmua-i Tevārīh, haz. Vahid Çabuk - 

Fahri Çelik Derin, İstanbul Edebiyat Fakültesi Yayınevi, İstanbul 1985, s. 167. 
3320+40+1+6+30+4+10+20+1+50+4+5+200+20+20+6+7+20+6+200+5+2+1+20+10+7+5+2+200+4+200+10= 

1136 sayısı çıkmakta olup Sünbülzâde Vehbî’nin “Çıkar bir tamiye” ifadesiyle toplam sayıdan bir çıkardığımızda 

şairin ölüm tarihi olan 1135 tarihini elde ederiz. 
34 Kılıç, Atabey, Mirzā-zāde Ahmed Neylī ve Divanı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2004, s. 373. 



8 

 

 Çıḳdı bir tamʽiye ile tārīḫ 

 Göçdi Dürrī hüneri ḳıldı yetīm 

[=Şairlerin önde gelenlerinden Dürrî’nin ilim alanında benzeri yoktu. Bu alemden 

gözlerini yumup, cennet bahçesine gitti. Tarihi bir tamiyeyle çıkar: Dürrî gitti, hüneri yetim 

kaldı.] 

Safâyî Tezkiresiʼnde ise ölümüne düşülen şu beyit yer almaktadır35. 

 Dürrī-i yektā vü dūr-endīş ü tiz-idrāk kim 

 Ḥall ederdi bir nefesde her mū-yı pīçīdeyi 

 Çünki çeşmin yumdu dünyādan dedim tārīḫin 

 Nā-bedīd etdi felek bir cevher-i nādīdeyi 

[=Benzeri olmayan Dürrî, öyle ileri görüşlü ve keskin zekalıydı ki bir çırpıda her karışık 

meseleyi çözerdi. Dünyadan gözlerini yumduğu için tarih düşürdüm: Dünya eşi benzeri 

görülmemiş bir mücevheri gözden yitirdi.] 

Yukarıdaki şiirlerden de anlaşıldığı gibi şair döneminde sevilen ve hürmet gösterilen bir 

kişiydi. 

Fatîn36 ve Şemseddin Sâmî37, Dürrîʼnin vefatını H. 1137/M. 1725 yılında 

göstermiştirler. Günümüzde Şeyh Vefâ haziresinde şairin mezar taşı bulunmamaktadır. 

2. Edebi Kişiliği 

2.1. Edebi Şahsiyeti 

Döneminde ilmi bilgisi ve aklı sayesinde önemli biri olan şair, âşıkâne şiirleri ve 

nāzikāne sözleri ile hürmet gören bir kişiydi. Şiir ve nesirde maharetli, tarih söylemede akranı 

az bulunurdı38. Göz yumup açıncaya kadar geçen kısa bir zamanda eşsiz, benzersiz bir tarih 

söylerdi. Tarih düşürmede ve hüsn-i hatta mahirdir39. 

Şiirleri, güzel duyguları dile getiren yeni manalarla dolu olup, düzgün söz söylemeye 

öncülük ederdi40. 

                                                           
35 Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, s. 197. 
36 Fatîn, Hâtimetü'l-Eş'âr, s.133. 
37 Şemseddin Sami, Kâmusu’l-Aʽlâm, s. 2139. 
38 Şeyhi Mehmed, Vekâiʽu'l-Fuzalâʼ, IV, s. 737. 
39 Sâlim, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, s. 302. 
40 Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, s. 189. 
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Şiirleri, tatlı sohbeti gibi sevimli ve güzel; mazmunları latiftir. Şiirlerini övgüde sınır 

yoktur. Tarihlerinde başka gazel ve kaside de ne kadar övülse yerindedir. Şairler topluluğunun 

göz nuru, zarif kişilerin sevgilisidir41. 

Şair, çok iyi derecede Farsça bilmektedir. Hatta İran elçiliği sırasında, sorulan sorulara 

tercümansız, gayet iyi bir şekilde cevap verebiliyordu42. 

Dürrî, Divanʼında bir beytinde; 

 Yem-i mevvāc-ı ṭabʽumdan çıḳan hep dürr-i yek-tādur 

 Ki vaṣṣāf-ı cenāb-ı pādşāh-ı ḫoş-liḳāyam ben   K. 17/12 

[=Şairlik kabiliyetimin dalgalı denizinden çıkanlar hep eşsiz incilerdir. Çünkü ben güzel 

yüzlü yüce padişahı tavsif ediyorum.] 

diyerek kendini över. Şairin bilhassa gazellerinde kelime tekrarı ve ikilemelerle 

oluşturduğu ahenk hemen göze çarpmaktadır. Örneğin; 

 Yine ol şūḫ-ı meh-peyker derūna urdı bir ḫancer 

 Çi ḫancer ḫancer-i ġamze çi ġamze ġamze-i dilber  G. 13/1 

[=Yine o ay yüzlü şuh sevgili kalbime bir hançer vurdu. Ne hançer yan bakış hançeri, 

ne yan bakışı sevgilinin yan bakışı.] 

gibi ince gazelleri bulunan Dürrî, döneminde ünlü olmakla beraber birinci derecede bir 

şair sayılmaz. Ama döneminde ve sonraki dönemlerde çokça övülmüştür. 

2.2. Kaynaklarda Şairin Anlatımı 

Dürrî Ahmed Efendi edebî ve tarihî kaynaklarda şöyle anlatılmaktadır: 

SÂLİM TEZKİRESİ: 

Lisân-ı Türkîde pesendîde tevârîh ü eş‘ârı ve zebân-ı Fârisîde ‘acemâne güftârı ve lugaz-ı bisyârı 

oldugundan mâ-’adâ kendüye mahsûs hurde nâzik bir hatt-ı nâ-dîdesi olup dîvânî ve sâ’ir kalemde hoş-

nüvîs letâfetkâr bir zât-ı pür-ma‘ârif-i celîlü’l-mikdâr ve ‘asrın pür-gû şâ‘ir-i pesendîde 

güftârlarındandır.Husûsâ târîh-gûyâlıkda muvaffakun min-’indi’llâh olup katı cüz’î âzmâyiş-i tab‘la ân-ı 

yesîrde bir göz yumup açınca bî-hem-tâ bir târîh-i bî-nazîr ederlerdi43. 

Türk dilinde beğenilen tarih ve şiirleri, Farsçada Acem tarzı sözleri ve çok sayıda 

lugazından başka kendisine özel küçük nazik bir görülmemiş yazısı olup divani ve diğer 

                                                           
41 Sâlim, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, s. 302 
42 Mehmed Râşid, Tarih-i Râşid, İstanbul Matbaa-i Amire, İstanbul 1282, c. V, s. 372-398. 
43 Sâlim, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, s. 297. 
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yazılarda güzel yazı yazan hoş bir kişi, kadri yüce olan ilmi bir kişilikti. Yüzyılın çok söyleyen 

ancak sözleri beğenilen şairlerindendir. Özellikle tarih düşürmede Allah katından bir başarıya 

sahip olup çok sınırlı şairlik bilgisiyle çok kısa bir zaman içinde, göz yumup açıncaya kadar 

benzersiz bir tarih söylerdi. 

Târîh semtinden gayrı gazel ü kasâyid tarafı dahı ma’mûr bir vücûd-ı ma‘rifet-mevfûrdur ki evsâfında ne 

rütbe ıtrâ olunsa şâyeste vü sezâdır. Nûr-ı ‘ayn-ı hadaka-i şu‘arâ ve nergis-i mutarrâ-i hadîka-i zurafâdır. 

Eş’âr-ı zîbâsı sohbet-i pâkîzesi gibi melîh ve cebîn-i nâzenîni mezâmîni gibi sabîhdir. Âsârına nihâyet ve 

eş‘ârına hadd ü gâyet yokdur44. 

Tarih sahasından başka gazel ve kasideleri de güzeldir, evsafında ne kadar aşırıya 

giderse gitsin ona yakışır. Şairlerin göz bebeğinin nuru, zarifler bahçesinin taze nergisidir. Süslü 

şiirleri, temiz sohbeti gibi güzel ve nazlı alnı nükteli sözleri gibi aydındır. Eserleri ve şiirleri 

sınırsızdır. 

SAFÂYÎ TEZKİRESİ: 

ʽAṣrıñ ḥadd-i  teslīme pā-nihāde olan şuʽārasından şāhid-i āṣārı gājedār-ı leṭāfet 

merġūle-i ebkār-ı maʽānū-i eşʽārı nükhet-rīz-i feṣāhat ve dürārī-i suḫan-ı siḥr-azmāsı perveriş-

yāfte-i aṣdāf-ı belāġat bir şāʽir-i ḫūb-ḫaṣletdir. Teferrüd-gerde-i dūde-i rūzgār olan 

nükteverāndan bir siḥrkārdır45. 

Yüzyılın teslim sınırına ayak basmış olan şairlerinden eserlerinin güzelinin (..…) 

şiirlerinin mana bakirelerinin saçları, fesahat kokulu ve sihirli sözlerinin incisi, belagat 

istiridyelerinden beslenmiş güzel hasletleri olan bir şairdir. Zamanın seçkin grubu olan 

şairlerinden sihirbaz bir şairdir. 

FATÎN TEZKİRESİ: 

Mûmâ-ileyh sadef-i belâgatın dürr-i yektâsı ve bahr-ı fesâhatın gevher-i âlem-bahâsı 

olup Sâlim Efendi Tezkiresi’nde dahi terceme-i hâl ve bazı eş‘âr-ı rengîn-meali mevcûd u 

mukayyeddir46. 

Dürrî, belagat istiridyesinin eşsiz incisi ve fesahat denizinin dünya değer mücevheri 

olup Sâlim Efendi Tezkire’sinde de hâl tercümesi ve bazı sanatlı şiirleri kayıtlıdır. 

                                                           
44 Sâlim, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, s. 300. 
45 Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî, s. 189. 
46 Fatîn, Hâtimetü'l-Eş'âr, s. 133. 
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HÜSEYİN AYVANSARÂYÎ: 

Dīvān-ı eşʽārı vardur. Bu beyt andañdur, teberrüken bu maḥalle ḳayd olındı: 

Murġ-ı can u dil-i ʽuşşaḳā ʽaceb ḥayf olmış 

Şahīnim bāde-i noḫūdla çaḳır keyf olmış 

Bu daḫi anıñdur: 

Germ olma germe gögsini sen gözle dāʽireñ 

Ṣaḳın zamāne sille urur saña def gibi47 

Şiirlerinin toplandığı Dîvân’ı vardır. Bu beyit onun şiirlerindendir, uğur olsun diye bu 

kısma kaydolundu: 

[=Can kuşu ve aşıkların gönlüne çok yazık olmuş. Şahinim nohut şarabıyla çakır keyif 

olmuş.] 

Bu da onundur: 

[=Böbürlenerek göğsünü germe, kendi çizgini gözet. Dikkatli ol ki zamane sana def gibi 

tokat atar.] 

KÂMÛSUʽL AʽLÂM: 

 Müteahhirīn-i şuʽarā-i Osmaniye’den olup, Vanlı’dır. Dersaādet’e varmakla, Dīvān-ı 

Hümāyūn kalemine bir müddet müdāvemedden sonra, 1132 tarihinde sefer ile İran’a giderek, 

avdetinde baş muhasebeci olmuş ve 1137 tarihinde vefāt etmişdir.Yek-çeşm olduğunu imā eden 

şu beyit cümle-i eş’ārındandır: 

“Hāk-i pāyin küḥli için bu iki çeşm-i sefīd 

Birbiriyle cenk edip āḫir biri oldu şeḥīd”48 

Son dönem Osmanlı şairlerinden olup Vanlı’dır. İstanbul’a giderek Dîvân-ı Hümâyûn 

kalemine bir müddet devam ettikten sonra 1132 tarihinde İran’a giderek, döndüğünde baş 

muhasebeci olmuş ve 1137 tarihinde vefat etmiştir. Tek gözlü olduğunu bu beytiyle işaret 

etmiştir: 

                                                           
47 Ekinci, Ramazan, Hüseyin Ayvansarâyî, Vefeyât-ı Ayvansarâyî, (İnceleme-Tenkitli Metin) (Basılmamış Yüksek 

Lisans Tezi), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, Manisa 2011, s. 199-200. 
48 Şemseddin Sami, Kâmusu’l-Aʽlâm, c. III, s. 2139. 
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[=Ayağının tozunun sürmesi için birbiriyle çarpışan bu iki beyaz gözden biri en sonunda 

şehit düştü.] 

KEMİKSİZ-ZÂDE SAFVET MUSTAFA “NUHBETÜ’L-ÂSÂR MİN FERÂİDİ’L-

EŞ’ÂR: 

 Acemʽe gönderilmiştir. Tażarruʽ-kerde rūzgār olan nükte-verāndan bir siḥr-kārdūr49. 

Biñ yüz otuz beş tārīḫiñde baş muḥāsebeci iken fevt olmaġla bu tārīḫ dinilmişdir50: 

Tārīḫ-i Vefātı 

Dürrī-i yektā vü dūr-endīş ü tīz-idrāk kim 

Ḥall ederdi bir nefesde her mūy-ū pīçīdeyi 

Çünki çeşmin yumdu dünyādan dedim tārīḫini 

Nā-bedīd etdi felek bir cevher-i nā-dīdeyi 

İran’a gönderilmiştir. Zamanın duacıları nüktecilerinden bir sihirbazdır. 1135 tarihinde 

baş muhasebeci iken öldüğü zaman bu tarih düşürülmüştür: 

Vefat Tarihi: 

[=Benzeri olmayan Dürrî, öyle ileri görüşlü ve keskin zekalıydı ki bir çırpıda her karışık 

meseleyi çözerdi. Dünyadan gözlerini yumduğu için tarih düşürdüm: Dünya eşi benzeri 

görülmemiş bir mücevheri gözden yitirdi.] 

ESAD EFENDİ ŞÂHİDÜ’L-MÜVERRİHÎN: 

 Yek-çeşm Vânî Ahmed Efendidir. Baş muhâsebeci iken bin yüz otuz beş senesi Rebî’u'l-

evvelinde fevt olup Şeyh Ebü'l-Vefâ civârına defn olunmuşdur. Dîvânı vardır51. 

Tek gözlü Vanlı Ahmed Efendi’dir. Baş muhasebeci iken 1135 tarihinin Rebiülevvel 

ayında vefat edip, Şeyh Vefâ civarında defnedilmiştir. Dîvân’ı vardır. 

HAMMER TARİHİ: 

İran'la Avusturya arasındaki ticaret konusunda ve Osmanlı eyâletlerinden ticari eşyanın geçmesi hususunda 

evvelce Pasarofça'da tartışılan iki maddeye bir çözüm getirmek için Virmont, Bâb-ı Âli'yi, bu seyahat 

                                                           
49 Güzel, “Nuhbetü’l-Âsâr”, s. 206. 
50 Güzel, “Nuhbetü’l-Âsâr”, s. 221. 
51 Oğraş, Esad Mehmed Efendi’nin Hayatı…, s. 228. 
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üzerine bir rölasyon kaleme almış bulunan vergi dâiresi reisi Dürrî Efendi'yi elçi sıfatiyle İran'a göndermeğe 

ikna etti. Dürrî Efendi'nin rölasyonu, cizvit rahibi Polonyalı Krusinski tarafından lâtinceye çevrildi52. 

Birincisi, Yirmisekiz Mehmed Çelebi; yüksek seviyede bilgili, zekâ sahibi elçi,Veziriâzam'a Fransa kral 

naibi nezdindeki görevinin neticeleri, sarayın örf veâdetleri, ve Avrupa medeniyeti üzerine hazırladığı 

teferruatlı raporu sundu.Tahran'a giden Osmanlı elçisi Dürri Efendi, İran şahı, nezdindeki elçiliğiniyine bir 

özet raporla bildirdi. Bu iki rapor hıristiyan ve Osmanlı okuyucularbakımından eşit bir alâka 

taşımaktadırlar. Zira her iki taraf da Dürrî Efendi'nin raporundan İran sarayının örf ve âdetleri hakkında 

yeni bilgilerelde edebilirler53. 

 Veziriâzam'ın karşısında şâir Vehbî, tarihçi Râşid, ünlü hat ustası Veliyüddin ve âlim 

Dürrî Efendi gibi İstanbul'un en şöhretli şâir ve ilimadamları yer almışlardı54. 

 Veziriâzam'm bütün mâiyyeti teşrifat gereklerinin yerine getirilmesinden sonra çekildi 

ve yanında yalnız içişleri, dışişleri ve maliye nâzırlariyle İmparatorluk müşiri (mareşal), 

Kapucubaşı ve devlet müsteşarı ile Veziriazamdın kabinesi kâtibi, eski İran elçisi Dürrî 

Mehmed Efendi; İmparatorluk tarihçisi ve Haleb kadısı Râşid; ordu silsilesi kadısı, 

Veziriâzam'ın yakm dostu şâir Vehbi, o sırada İmparatorluk tarihçiliğinde bulunan Çelebizade 

Âsim ve Dürrî Efendi ile birlikte İran'a gönderilmiş olan Nahifi Efendi kaldı55. 

SADETTİN NÜZHET ERGUN TÜRK ŞAİRLERİ: 

 Dürri; kaside, gazel, kıtʽa, lügāz gibi epeyce şiir kalme almakla beraber en ziyade tarih 

manzumeleri yazmış ve bilhassa bu nevi şiirleriyle iştihar etmiştir. 

Şükūh-i hüsn mükemmel celāl şartınca 

Hele güzeldir o Yūsuf cemāl şartınca 

Vücudı bāğını seyr eyledik o sebz hatın 

Şüküfte gonca-i  lāli nihāl şartınca 

Müşerref idüp o meh bendehānemiz bu gice 

Bizimle itti biraz kīl ü kal şartınca 

Gehī niyāz u gehī nāz bahsine girdik 

Netīce hālimiz itti suāl şartınca 

                                                           
52 Hammer, Osmanlı Tarihi, c. 14, s. 18. 
53 Hammer, Osmanlı Tarihi, c.14, s. 49. 
54 Hammer, Osmanlı Tarihi, c.14, s. 51. 
55 Hammer, Osmanlı Tarihi, c.14, s. 86. 
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Derāgūş idüp anı Dürriyā dil-i teşne 

Lebinden eyledi nūş-ı zülāl şartınca56 

Nābīʽye nazire 

Heman sen kaim ol ihlās ile mahz-ı vifāk üzre 

Ko dursun cümle aʽdā pāye-i fikr ü nifāk üzre 

Gehī cām-ı neş1t u geh sunar peymāne-i ālām 

Değildir devri sākī-i sipihrin bir siyāk üzre 

Olur guş eyleyenler telhgām-ı zehr-i nākāmı 

Değil efsānesi Ferhād ü Şīrīn mezāk üzre 

Girüp bir birine hattın heman ol rişte-i cānı 

O tīğ-ı gamzeden kesmek dilerler ittifāk üzre 

Hirām-ı nāzın ümmīdiyle Dürrī nice yıllardır 

Durur bekler ser-i kūyinde pāy-i iştiyāk üzre 

Tezkirede Kayıtlı Olan Gazel: 

Dil-i handerīz-i leb-i cānāne mübtelā 

Cānāne girye-i dil-i nālāne mübtela 

Gül-i māil-i terennüm-i efgānı bülbülün 

Bülbül tebessüm-i gül-i handāne mübtelā 

Şemʽ ıztırāb-ı āteş-i pervāneye esīr 

Pervāne sūz-i şemʽ-i şebistāne mübtelā 

Dürī eğer hakīkat ile eylesen nigāh 

Hep cümle şey tecelli-i Rahmanʽe mübtelā57 

Sadettin Nüzhet Ergun Türk Şairleri adlı eserinde Dürrî Efendiʽye önemli bir yer 

ayırmış ve detaylı bilgi vermiştir. Dürrî Divanıʽnda bulunmayan Nâbîʼye nazirelerini ve birçok 

farklı türdeki şiirlerini eserinde göstermiştir. 

                                                           
56 Saadettin Nüzhet Ergunʼun eserine aldığı bu gazel Dürrî Divanı ve farklı kaynaklarda bulunmamaktadır. 
57 Ergun, Türk Şairleri, s. 1192-1193. 
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Dürrî Ahmed Efendi yaşadığı dönemin tarihî ve edebi kaynaklarında hatta yüzyıllar 

sonraki kaynaklarda övgülere mazhar olmuş bir şairdir. Şair sadece şiir alanındaki maharetiyle 

değil aynı zamanda devlet adamlığı kimliği ile de ön plandadır. Özellikle bu yanını İran 

sefaretinde daha da ön plana çıkarmıştır. Dönemin sultanı III. Ahmedʼe olan yakınlığı sayesinde 

saraya hem yakın bulunmuş hem de içinde yer almıştır. Düşürdüğü tarihlerin yazdığı şiirlerin 

azımsanmayacak bir kısmı sarayla olan münasebetini bize açıkça ortaya koymaktadır. Yine 

dönemin sadrazamı Damat İbrahim Paşa ile olan ilişkisinin yanında Hammer Tarihiʽnde 

vurgulanan alim kişiliği ile meclislerde önemli bir yer teşkil eder. Döneminde şairler tarafından 

karşılaştırma kıstası sayılan bir kişi haline gelmiştir. Saadet Nüzhet Ergun Türk Şairleri adlı 

eserinde önemli miktarda sayfa ayırarak yer verdiği bu şaire ait başka kaynaklarda olmayan ve 

övgü dolu bilgileri kaleme almıştır. Fakat bu kadar iyi ilişkiler, saraya yakınlık ve şairin diğer 

iyi yönlerine rağmen Dürrî Ahmed Efendi hakkında kaynaklardaki bilgiler kısıtlı ve kısır bir 

döngü içerisinde yer almaktadır. Birçok kaynakta adı geçmekte olup bunlar detaylı veya çok 

yeni bilgiler sunmamakla beraber dönemin tezkire, tarihî eserler vb. kaynaklarda vuku bulan 

kurulaşan ve tekrarlayan anlatımdan payını almış olabilir. Örnek verecek olursak tüm 

kaynaklarda şairin hayatına ait hikaye tarzında bir bölüm, alıntı, dipnot gibi bir duruma 

rastlanılmamıştır. 

Genel olarak toparlayacak olursak Dürrî Ahmed Efendi görülen ve bilinen kaynaklarda 

sürekli övgüye mazhar olmuş bir şair olmakla birlikte yeni keşfedilecek ve daha kapsamlı uzun 

bir çalışma ile hak ettiği değeri ve önemi kazanacaktır. 

2.3. Dürrîʼnin Etkilendiği Şairler ve Dostları 

Dürrî Ahmed Efendi, duruma uygun olarak mana, ahenk ve dizin bakımından kusursuz 

söz söyleyebilen şair58, Nâbî tesirinde kalmıştır. 

 Biz ki dār-ı ṭurre-i şeb-gūna çıḳmış inmişüz 

 Ṣan kemend-i āh ile gerdūna çıḳmış inmişüz  G. 29/1 

 Lālezār-ı maṭlabı sīr-āb ider cū ḳalmamış 

 Rūd-ı himmetde nem-i şebnem ḳadar ṣu ḳalmamış  G. 37/1 

                                                           
58 Fatîn, Hâtimetü'l-Eş'âr, s. 133. 
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 Fer ṣaldı dehre pertev-i ḫūrşīd-i talʽatüm 

 Āfāḳı ṭutdı velvele-i kūs-i devletüm    G. 51/1 

 Aġzın açamaz ġonce ḥicāb-ı dehenümden 

 Güller ḳızarur ḥaclet-i vech-i ḥasenümden    G. 55/1 

matlaʽlı gazelleri Nâbîʼye naziredir. 

Bir diğer etkilendiği şair Nâilî-i Kadimʼdir. Divanını okuyup bir gazelini tahmis 

etmiştir. Tahmisin ilk bendi şöyledir:59 

 Ġarīḳ-i baḥr-i belāyuz kenāra dek giderüz 

 Ḥarīḳ-i dāġ-ı ġamuz lālezāra dek giderüz 

 Giçüp bu varṭayı dārü'l-ḳarāra dek giderüz 

 Hevā-yı ʽışḳa uyup kūy-ı yāra dek giderüz 

 Nesīm-i ṣubḥa refīḳuz bahāra dek giderüz    Tah. 1/1 

Ayrıca Divanında isimleri geçen kardeşleri Saʽdî ve Feyzî dışında, Karabacak-zâde 

Mustafa Mâdih Efendi60, Osman Künhî Efendi61, Esʼad Hâşim Efendi62, Sırrî şair dostları 

arasında sayılabilir. Bu kişiler dışında dönemim birçok şairi ve devlet adamı onun dostudur. 

2.4. Şahsiyetinin Diğer Yönleri 

Dürrî Ahmed Efendi nevi şahsına mahsus, az bulunur güzel bir yazısı vardır. Dîvânî ve 

diğer yazı türlerinde güzel yazan değerli bir kişiydi63. 

Dürrî, Hanefi mezhebinden ve Nakşibendi tarikatından olduğunu64: 

Ḥanīfī-mezheb-i dīnem ṭarīḳum Nakş-bendiyye 

Muṭābıḳdur sülūkum şerʽ-i pāke bī-riyāyam ben  K. 16/4 

                                                           
59 Dürrî Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, vr. 73a. 
60 Dürrî Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, vr. 44a. 
61 Dürrî Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, vr. 66a. 
62 Dürrî Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, vr. 66a. 
63 Sâlim, Tezkiretü’ş-Şu’arâ, s. 302. 
64 Dürrî Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, vr. 68a. 
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diyerek divanında belirtmiştir. Ayrıca ehl-i beyt sevgisini de şu mısra söyler65: 

Ġubar-i āstān-ı ehl-i beyt ü cümle aṣḥabum   K. 17/3 

3. Dürrîʼnin Eserleri 

3.1. Divan 

Dönemindeki tezkireler ve sonraki yüzyıllarda kaleme alınan kaynaklardan Dürrîʼnin 

müretteb bir divanı olduğu söylenilse de şimdiye kadar bahsedilen bu mürettep divana 

rastlanılmamıştır. Bilinen divanın tek nüshası ise Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi 

Kütüphanesi 3409 numarada kayıtlıdır. Divan’ın bulunduğu eser, bir mecmua olup farklı 

şairlerin divanlarını ve şiirlerini içermektedir. Dürrî Divanı bu mecmuanın 3b-73a varakları 

arasında bulunmaktadır. Anılan varaklar dışında Divanʼın bulunduğu mecmuada Dürrîʼnin 

başka şiirleri de yer almaktadır66. Bu şiirler Divanʼa dahil edilmiştir. Ayıca Dürrîʼnin yanı sıra 

kardeşi Saʽdî ve Feyzîʼnin şiirleri divanın içinde yer almaktadır. Bu nüshada 22 kaside, 77 

gazel, 4 murabba, 1 tahmis, 1 muhammes, 12 müseddes, 1 terkib-i bend, 1 müstezad, 6 şarkı, 

31 rubai, 139 kıta, 20 nazm, 68 müfredat(müfred, matlaʽ, mısraʽ-ı azade), 8 mesnevi vardır. 

Divan müretteb değildir. Tüm varaklarda derkenarlar mevcuttur. 

Divan Allahʼa münacatla başlar67: 

 Ey kevn ü mekānı yoġ iken var iden Allāh 

 V'ey ʽālemi müstaġrıḳ-ı envār iden Allāh 

 Sen ḳıl yed-i luṭfuñla benüm derdüme tīmār 

 Ey cümlelerüñ derdine tīmār iden Allāh 

Devamında Hz. Muhammed, Ebû Eyyûb-i Ensarî, Sultan III. Ahmed, Kapudan Mehmed 

Paşaʼnın övgüleri, kasideler ve tarihler devam eder. Derkenarlarda rubailer, nazmlar, müfredler, 

kıtalar, gazeller karışık biçimde yer alır. 36bʼye kadar kasideler, tarihler metnin içinde karışık 

biçimde yer almaktadır. Sonraki varaklarda  musammatlar yer alır. 42b de bu sona erer ve 

“İbtidāʼ Ġazelliyāt-ı Dürrī Aḥmed Efendi Der-ḥurūf'ul-elif” başlığıyla gazellerin bir kısmı 

verilir. Ardından şarkılar yazılmıştır. Metnin bu kısımlarından sonra Saʼdî ve Feyzîʼnin şiirleri 

çoğunlukla yer alır. İlerleyen varaklarda Dürrîʼnin şiirleri yer almakta olup eserde 

                                                           
65 Dürrî Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, vr. 68a. 
66 Bk. Dürrî Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, vr. 149a, 193a, 213b, 214a, 215a, 215b, 216a.216b, 217b, 218b, 221a, 223b, 

229a, 249a  
67 Dürrî Ahmed Efendi, Dürrî Divanı, vr. 3b. 
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musammatlar, tarihler, gazeller, rubailer, kıtalar, kasideler, müfredatlar karışık bir biçimde 

yazılmıştır. 

Nüsha Tavsifi 

Eser bilinen tek nüsha olup, Süleymaniye Kütüphanesi Esʽad Efendi Bölümü 3409/1 

demirbaş numarasıyla kayıtlıdır. 200*125 mm. ebadında olan eser koyu kahverengi deri cilt 

içinde 70 varak bulunmakta olup ince aharlı beyaz kağıt üzerine cetvel kullanılarak 21 satırlı 

harekesiz talik kırması hatla yazılmıştır. Nüshanın başında mihrabiye bulunur. Başlıklar ve 

mahlaslar kırmızı, metin siyah mürekkeple yazılmıştır. Fakat bazı mahlaslar siyah mürekkeple 

yazılmış olup kırmızı mürekkep ile üstü veya altı çizilerek gösterilmiştir. Cetveller dışında 

derkenarlarda da şiirler mevcuttur. 

Divanın başı: 

 Ey kevn ü mekānı yoġ iken var iden Allāh 

 V'ey ʽālemi müstaġrıḳ-ı envār iden Allāh 

Sonu: 

 Kelām-ı cehriye Dürrī naẓīre ḳābildür 

 Eger oḳursa bu şiʽri ḥasen ḥasen diyerek 

Bu nüshada 18 kaside, 71 gazel, 4 murabba, 1 tahmis, 1 muhammes, 10 müseddes, 1 

terkib-i bend, 1 müstezad, 5 şarkı, 30 rubai, 132 kıta, 18 nazm, 67 müfredat, 7 mesnevi vardır. 

3.2. İran Sefaretnamesi 

Çok iyi derecede Farsça bilen ve padişaha yakınlığıyla bilinen Dürrî Ahmed Efendi, 

Osmanlı Devleti ile Avusturya Pasarofça Antlaşmasına göre, Osmanlı topraklarından geçecek 

Avusturya-İran ticaret yoluna ait meseleleri görüşmek ve halletmek üzere, H. Evâhir-i Şevvāl 

1132/M. 15 Ağustos 172068 tarihinde şıkk-ı sani deftarlığı görevi payesiyle İranʼa elçi olarak 

gönderildi. Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından Dürrî Efendiʼye verilen şifahi bir emirle, 

İranʼda meydana gelen siyasi hadiselerin iç yüzünü öğrenmesi, İranlıların gelenek görenekleri 

hakkında bilgi edinilmesi istendi69. Dürrî Efendi, istenilen hususlarda elde ettiği bilgileri bir 

rapor halinde Sultan III. Ahmedʼe takdim etti. İşte bu rapor “İran Sefaretnamesi” diye 

adlandırılmıştır. 

                                                           
68 Şeyhi Mehmed, Vekâiʽu'l-Fuzalâʼ, s. 737, Unat, Osmanlı Sefirleri ve Seferatnameleri, s. 59. 
69 Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/1, s. 150; Aktepe, “Dürrī” 1/1, s. 57. 
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Bu eserin tarihi önemi ise Osmanlı Devleti tarafından İranʼa gönderilen elçilerin 

seferatnameleri arasında en erken tarihli bir metin olması ve Safevi Devletiʼnin son dönemi 

hakkında önemli bilgiler içermesidir. 
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70 Unat, F. Reşid, Osmanlı Sefirleri ve Seferatnameleri, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1968, s. 61; 

Babinger, Franz, Die Geschichtsschreiber der Osmaen und Ihre Werke, Leibzig 1927, s.326; Babinger, Franz, 

Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, çev. Coşkun Üçok, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1982, s. 355. 
71 Babinger, Die Geschichtsschreiber der…, s. 326; Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, s. 354; Unat, 

Osmanlı Sefirleri ve Seferatnameleri, s. 61. 
72 Babinger, Die Geschichtsschreiber der…, s. 326; Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, s. 354; Unat, 

Osmanlı Sefirleri ve Seferatnameleri, s. 61. 
73 Babinger, Die Geschichtsschreiber der…, s. 326; Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, s. 355. 
74 Babinger, Die Geschichtsschreiber der…, s. 326; Babinger, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, s. 355; Unat, 

Osmanlı Sefirleri ve Seferatnameleri, s. 61. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DÜRRÎ AHMED EFENDİ DİVANIʼNIN ŞEKİL ÖZELLİKLERİ VE İNCELEMESİ 

2.1. Divan’ın Şekil ve Tür Özellikleri 

Dürrî Ahmed Efendi Divanıʼnın mürettep olmaması ve müstensihin birtakım 

hatalarından dolayı nazım şekilleri ve türlerinde bazı sıkıntılar karşımıza çıkmıştır. Divan metni 

oluşturulurken eksiklikler/yanlışlar Cemal Kurnaz-Halil Çeltik 75, Haluk İpekten76, M. A. Yekta 

Saraç77ʼın şekil ve tür özellikleri üzerine yazdığı kitaplar dikkate alınarak giderilmeye 

çalışılmıştır. Şiir metinleri sınıflandırılırken öncelikle şekil özelliği bir başka deyişle kafiye 

düzeni dikkate alınmış ardından şiirlerin içerik özellikleri dikkate alınarak sınıflandırma 

yapılmıştır. Divanʼdaki nazım şekilleri sıralanırken gazeller “elif-bâ” sırasına göre 

düzenlenmiş, diğer nazım şekilleri ise varak numarasına göre dizilmiştir. 

Şair her türlü olaya tarih düşürmüştür. Bundan dolayı Divanʼın önemli kısmını oluşturan 

tarih türünde yazılmış şiirler şekil özelliklerine göre kategorilere (kaside, kıta, müfredat) 

ayrılmıştır. Genel olarak bu şiirleri türlerine göre birkaç ana başlık altında toplanmıştır. Bu 

başlıklar: 

1. Padişahların cülusları. 

2. Tayinler: Sadrazamlık, Vezirlik, Rumeli Kadı Askerliği, Valilik, Silahdarlık, Katiplik, 

Reislik. 

3. Fetihler. 

4. Bina, Çeşme, Sebil, Deniz Vasıtaları, Top ve Fanus Yapımı: Cami, Medrese, Saray, 

Köşk, Askeri Binalar, Türbe, Sünnethane Yapımı, Ev, Çeşme, Sebil, Deniz Vasıtaları, 

Top Yapımı, Fanus Yapımı. 

5. Merasimler ve Adetler: Sulh, Ziyafet, Evlenme Düğünü, Sünnet Düğünü, Hacıların 

Dönüşü, Sakal Bırakılması, Sultan III. Ahmedʼin Tophane Ziyareti, Spor Çalışmaları, 

Nâbî Efendiʼnin İstanbulʼa Gelişi, Diş Çıkarma. 

6. Doğumlar. 

7. Vefatlar. 

Şekil ve tür özellikleri aşağıda incelendikten sonra aruz kalıplarını detaylı olarak 

gösteren bir tablo verilmiştir. 

                                                           
75 Kurnaz, Cemal – Çeltik, Halil, Divan Şiiri Şekil Bilgisi, H Yayınları, Ankara 2010. 
76 İpekten, Haluk, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, Dergâh Yayınları, İstanbul 1999. 
77 Saraç, M. A.Yekta, Klâsik Edebiyat Bilgisi (Biçim-Ölçü-Kafiye), Gökkubbe Yayınları, İstanbul 2003. 
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2.1.1. Kaside 

 Dürrî Divanıʼnda toplam 22 kaside yer almaktadır. Bu kasidelerden ikisi fahriye, sekizi 

tarihlidir. Eyyûb-i Ensârîʽye ithafen yazılmış dokuz beyitlik bir kasidenin yanında bahariyye, 

îdiyye, nevruziye, sıhhatname78 gibi konularda kasideler yazmıştır. Kasidelerin uzunluğu 9 ile 

56 beyit arasında değişmektedir. Kasidelerde genellikle aruz ölçüsünün hezec ve remel bahirleri 

kullanılmıştır. “Pādşāh-ı ʻĀlem-Penāh Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḥażretlerinüñ Dest-i Himmet-

Peyvestleriyle Çekdügi Ṭuġrā Evṣāfıdur.” başlıklı şekil olarak kaside özelliği taşıyan şiir ise 

müstensih hatasından kaynaklı olarak kasidenin matla ve murassa beyti ikinci beyit olarak 

yazılmıştır. Bu tür hatalar şiirin şekil özelliği göz önünde bulundurularak düzeltilmeye 

çalışılmıştır. 

 Kasidelerin başlıkları ise şöyledir: “Tārīḫ-i Liḥye-i Hümāyūn Bā-Fermān-ı Hümāyūn, 

Pādşāh-ı ʻĀlem-Penāh Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḥażretlerinüñ Dest-i Himmet-Peyvestleriyle 

Çekdügi Ṭuġrā Evṣāfıdur, Ḳaṣīde-i Dürrī Efendi Berāy-ı Ḳaṣr-ı Dil-Firīb Der-Ḳurb-ı Sarāy-ı 

Cedīd-i Şehryārī, Der-Vaṣf-ı Ḳalemdān Hümāyūn-ı Der-Sitāyiş Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed Ḫān, 

Der Vaṣf-ı Maḥfil-i Şerīf Der-Sitāyiş Sulṭān Aḥmed Ḫān, Ḳaṣide-i Dürrī Bā-Ḥasb-i Ḥāl Ū, 

Ṣıḥḥatnāme-i Vücūd-ı Hümāyūn Hülledür Salṭānata, Ḳaṣīde-i Dürrī Efendī, Tārīḫ-i ʽAzīmet-i 

Sulṭān Aḥmed Ḫān Be Cānib-i Baġçe-i Ḳaraaġaç Der Ḳurb-ı Kaġıdḫāne, Tārīḫ-i Sāliyye-i 

Hümāyūn Der-Sitāyiş-i Ḫażret-i Ḫān Aḥmed-i Ālī-Şān, Dürrî (Eyyûb-i Ensârî için yazılmış 

kaside) Sulṭān Aḥmed Ḫānuñ Ḳalaylı Aḥmed Pāşāyı Ḳandiyeden Getürüp Mühri Virdügine 

Tārīḫdür, Der-Sitāyiş-i Sulṭān Aḥmed Ḫān Dāme Ẓılluhū Berāy-ı Tārīḫ-i Bahāriyye, Vezīr-i 

Aʽẓam Meḥemmed Pāşānuñ ̔ Os̠mancıḳda Binā Eyledügi Çeşmeye Tārīḫdür, Dāmād-ı ̔ Alī Pāşā 

Ḥażretlerinüñ Sūr-ı Pür-Sürūrına Tārīḫdür, İfṭāriyye Berāy-ı ʽAlī Pāşā, Tārīḫ-i Otaġ-ı Ḥażret-

i Sulṭān Aḥmed Ḫān, Ḳaṣīde-i Dürrī, Ḳaṣīde-i Dürrī, Der-Sitāyiş-i Ḥażret-i ʽÖmer Pāşā, 

Nevrūziyye-i Der-Sitāyiş-i Aḥmed Ketḫudā, Bahāriyye-i Der-Sitāyiş-i Ḥażret-i ʽÖmer Pāşā, 

Ḳaside-i ʽIdiyye Der-Sitayiş Āġā-yı Dārü'saʽāde”. 

2.1.2. Musammatlar 

 Dürrî Ahmed Efendi Divanıʼnda yer alan ve bendlerle yazılan nazım şekillerini şöyle 

sıralayabiliriz: 

                                                           
78 Sıhhatnameler genelde kaside ve mesnevi şeklinde Klasik Türk Edebiyatında yazılmıştır. En çok sıhhatname 

Sultan III. Ahmedʼe yazılmıştır. III. Ahmedʼe yazılan sıhhatnameler “Sıhhatnâme, Topkapı Sarayı Müzesi 

Kütüphanesi, Revan Kitaplığı,  No: 826” da bulunmaktadır. Dürrîʼnin divanda bulunan III. Ahmedʼe yazılan kaside 

şeklindeki sıhhatnamesi zikredilen eserde 29 beyit olarak kaleme alınmış Divanʼında ise aynı şiir 30 beyit olarak 

tespit edilmiştir. 
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2.1.2.1. Murabba 

 Divanda toplam 4 murabba bulunmaktadır. Bir tanesi 5 bend olmak üzere geri kalan üç 

murabba 4 bend şeklinde yazılmıştır. 

2.1.2.2. Şarkı 

 Dürrî Divanıʼnda toplamda 6 şarkı bulunmaktadır. Genellikle hezec ve remel bahirleri 

kullanılarak yazılmıştır. 

2.1.2.3. Muhammes 

 Divanda bir tane muhammes bulunmaktadır. 5 bendden oluşan muhammes remel 

bahrinin “Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. 

2.1.2.4. Tahmis 

 Nâʼilîʼnin “giderüz” redifli gazeline yazılmış 5 bendden oluşan tahmis, müctes bahrinin 

“Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. Tahmisin başlığı “Gazel-i Naʼīli 

Taḫmīs-i Dürrī”ʼdir. 

2.1.2.5. Müseddes 

 Divan’da toplam 12 tane müseddes bulunmaktadır. Çoğunlukla  remel ve hezec bahirleri 

kullanılarak kaleme alınmışlardır. Müseddesler 5 ile 8 bend arası yazılmıştır. 5 bendle yazılan 

bir müseddes münacatdır. 

 Müseddeslerin başlıkları şöyledir: “Tesdīs-i Dürrī Efendi ʻĪdiyye-i Sulṭān Aḥmed Ḫān 

Ḫülledür Salṭanata, Tesdīs-i Dürrī, Dürrī Efendīnüñ Māliyye Tezkirecisi Olduġı Maḥalde 

Taḥrīr Eyledügi Müseddesdür, Tesdīs-i Dürrī, Müseddes-i Dürrī, Sulṭān Aḥmed Ḫānuñ Nev-

İcādları Olan Zincīrli Altūñ Müseddesīdür, Tesdīs-i Dürrī Bā-Ḥasb-i Ḥāl Ū, Tesdīs-i Dürrī, 

Müseddes-i Dürrī Der Münācāt-ı Bārī Teʽalī, Tesdīs-i Dürrī Bā-Ḥasb-i Ḥāl Ū, Müseddes-i 

Dürrī, Şükriyye Der-Medḥ -i Vezīr-Aʽẓam ʽAlī Pāşā Yessera'llāhu Mā Yeşā.” 

2.1.2.6. Terkib-i Bend 

 Dürrî Ahmed Divanıʼnda bir tane terkib-i bend bulunmaktadır. Remel bahrinin 

“Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün” kalıbı kullanılarak 7 bend olarak yazılmıştır. 

2.1.2.7. Müstezat 

 Divan’da bir  müstezat yer almaktadır. “Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün/mefʽūlü 

feʽūlün” kalıbıyla yazılmıştır. 
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2.1.3. Gazel 

 Divan’da biri tevhid, ikisi naʽt toplam 77 gazel bulunmaktadır. Gazeller âşıkâne ve 

hikemî tarzda yazılmıştır. Beyit sayısı 5 ile 13 arasındadır. En çok muzari bahrinin“Mef‘ūlü 

fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün” kalıbı kullanılmıştır. Bunun yanında remel ve hezec bahirleri ile de 

birçok gazel yazılmıştır. Gazeller “İbtidāʼ Ġazelliyāt-ı Dürrī Aḥmed Efendi Der-ḥurūf'ul-elif” 

başlığı altında Divanʼda müsrensih tarafından elif-bâ sırasıyla verilmek istenmişse de birçok 

gazel derkenarlarda mevcuttur. Ayrıca müşterek yazılmış gazeller divan metninde mevcuttur. 

2.1.4. Kıta 

 Dürrî Ahmed Efendi Divanıʼnın önemli bir kısmını oluşturan tarih türü birçok nazım 

şekliyle kaleme alınmakla beraber en çok kıta nazım şekli kullanılarak yazılmıştır. Birçok aruz 

kalıbıyla birlikte farklı uzunluklarda kaleme alınmıştır. Eserde toplam 139 kıta nazım şekliyle 

yazılmış şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerinin çoğu tarih türünde yazılmıştır. Genelde remel ve 

hezec bahirleri kullanılarak kıtalar kaleme alınmıştır. Kıtaların uzunlukları bir kıta ile yüz üç 

beyit arasında değişmektedir. 

2.1.5. Rubai 

 Divan’da ikisi münacat olmak üzere toplam 31 rubai bulunmaktadır. Ahreb kalıbının 

farklı aruz kalıblarıyla kaleme alınmıştırlar. Rubailerde her ne kadar mahlas bulunmaması bir 

kural olsa da Dürrî bir rubaisinde mahlas kullanmış olup şekil ve kalıp özellikleri göz önüne 

alınarak yapılan değerlendirme sonucu bu bölümde yer verilmiştir. 

2.1.6. Nazm 

 Divan’da 20 tane nazm şeklinde yazılmış şiir yer almaktadır. Çoğunlukla müctes ve 

remel bahirleri kullanılarak kullanılarak kaleme alınmıştırlar. Nazm şekliyle yazılmış münacat 

ve naʽt türünde şiirler metin içerisinde yer almaktadır. Şiirde mahlası geçmesine rağmen tüm 

metinde uygulanan şekil özellikleri  göz önüne alınarak bu bölüme alınmış şiirler 

bulunmaktadır. 

2.1.7. Mesnevi 

 Dürrî Divanıʼnda 8 tane mesnevi bulunmaktadır. Beyit sayısı 2 ila 51 beyit arasında 

değişmektedir. Altı tanesi hafif bahrinin “Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün” kalıbıyla yazılmıştır. 

Divan metninde kaside oldukları başlık kısmında belirtilse de şekil özelliklerine bakıldığı 

zaman mesnevi şeklinde kafiyelendikleri için bu bölümde yer verilmiştir. 
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2.1.8. Müfredat 

 Divanda bu başlık adı altında 27 müfred, 23 matla ve 18 adet mısraʽ-ı azade olmak üzere 

toplam 68 şiir bulunmaktadır. Genellikle bu şiirlerde Remel bahrinin “Fā‘ilātün fā‘ilātün 

fā‘ilātün fā‘ilün” kalıbı ve Hezec bahrinin “Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün” kalıbı 

tercih edilmiştir. Müfredat başlığı ad altında toplanmış şiirlerin 31 tanesi tarih konusunda olup 

bu bölümde sınıflandırılmıştır. Bu bölümde genel bir özellik olan şiirde şairin mahlası 

bulunmamasına özelliğine rağmen bazı şiirlerde Dürrî mahlası bulunmakta olup bu tür özellik 

gösteren şiirler bu kategoride değerlendirilmiştir. 

2.1.9. Farsça Şiir 

 Divan metninde bir tane Farsça şiir bulunmaktadır. Remel bahrinin “Fā‘ilātün fā‘ilātün 

fā‘ilātün fā‘ilün” kalıbıyla yazılmış iki beyitlik bir şiirdir. 
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Aruz 

Bahirleri 

2.1.10. Divan Metnindeki Nazım 

Şekillerinin Aruz Bahirleri ve Kalıpları 

Tablosu 

 

Dürrî Ahmed Efendi Divanı 
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Hezec 

Bahri 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 8 2 2   3   15 44  2  14  

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 1        4 3  2  3  

Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün         2 1   1 2  

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün / mefʽūlü 

feʽūlün 

       1        

Mef'ūlü mefā’īlün mef'ūlü mefā’îlün          1      

Recez B. Müstefʽilün müstefʽilün müstefʽilün müstefʽilün   1      2 1    1  

 

Remel 

Bahri 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 4 1 2 1  3   12 43  5  21 1 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün          4      

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 6     4 1  13 35  2  12  

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün  1        3      

Mütekarib 

Bahri 

Fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūl 

 

            1   

Muzari 

Bahri 

Mef‘ūlü fā‘ilātün mef‘ūlü fā‘ilātün          2  1  2  

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün      1   17 4  1  8  

Kamil B. Mütefā’ilün mütefā’ilün mütefā’ilün mütefā’ilün          1      

Müctes B. Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 3    1 1   12 16  6  2  

Seriʽ B. Müfte‘ilün müfte‘ilün fā‘ilün          2    1  

Hafif B. Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün   1       10  1 6 2  

 

Ahreb 

Bahri 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘           13     

Mef‘ūlü mefā‘īlün mefā‘īlü fe‘ūl           4     

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘           13     

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūl           1     

Toplam 22 4 6 1 1 12 1 1 77 139 31 20 8 68 1 
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2.2. İnceleme 

2.2.1. Tasavvuf 

Divan şiirinin ana kaynaklarından olan tasavvuf, barındırdığı kelime, kavram, imge ve 

anlam dünyası edebiyatımızı beslemektedir. Bu doğrultuda Dürrî Efendi zahid, abdal, kesret-i 

vahdet, vahdet, dar-ı fena, zühd, salah, takva, mā-sivā gibi kavramları beyitlerinde işlemiştir. 

Mirʼāt-ı dilin ṣāf idemez jeng-i riyādan 

Ol zāhid-i sālūs (Mstzd. 1/1) 

Eylerüz dīdār içün dāʼim teveccüh Dürriyā 

Biz ḫam-ı ebrūda zāhid gūşe-i miḥrābda (G. 64/5) 

Ḥalḳa-i vaḥdetde ḳıl ārām mānend-i nigīn 

Ol ḳanāʽatsāz-ı yek-bādām mānend-i nigīn (G. 57/1) 

Dürrī o kimse kes̠ret ü vaḥdet nedür bilür 

Kim naḳd-i ʽömri ḥāle virüp ḳāle virmedi (G. 72/5) 

Mā-sivā terkine cām-ı ezeli nūş eyle 

Ṣūfiyā derd-i ser-i ehl-i taṣavvuf ne belā (G. 3/6) 

2.2.2. Aşk-Âşık-Sevgili 

Divan edebiyatında genellikle şairlerin aşkı mücerret güzelliğe duyulan aşktır. Bundan 

dolayı aşk, toplumu ve onu oluşturan bireyleri fizik,mistik ve metafizik zeminlerde buluşturan 

bir varoluş bilinci olarak kendisi hissettirmektedir. Buna bağlı iki şekilde gerçek aşk(aşk-ı 

hakiki) ve mecazi aşk(aşk-ı mecazi) diye tezahür edilmektedir. Divan Şiiriʼnde sevgili idealize 

edilmiş ve sevgiliyi hor görmekte ve ona sürekli eziyet etmektedir. âşık ise sevgiliden gelen 

herşeyi kabullenmektedir. Dürrî, geleneğe uygun biçimde aynı temaları aşağıdaki gibi 

işlemiştir. 

ʽArż idüp dāġını lāle yaḳasın çāk itdi 

Dāġ dāġ-ı ġam-ı ʽışḳ olan ider mi ārām (K. 12/6) 
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Dürrī mürīd-i mürşid-i ʽışḳ olalı bizüm 

ʽArş-ı berīne düşdi żılāl-i otaġumuz (G. 33/5) 

Erbāb-ı ʽışḳ her ne ḳadar olsa ḫūr u zār 

Ol deñlü izdiyād bulur şān u şevketüm (G. 51/4) 

Ḫalḳa şükūfe-baḫş olıcaḳ bāġ-bān-ı dehr 

Dāġ-ı derūn-ı ʽışḳ olana lāle virmedi (G. 72/3) 

2.2.3. Kozmik Unsurlar 

İnsanoğlu ilk zamanlardan günümüze kadar yıldızlar, gökyüzü, astronomi gibi kozmik 

unsurlara meraklı olmuştur. Zamanla gelişen medeniyetlerde bu unsurlar mitolojiden günlük 

yaşama kadar her alanda görülmüştür. Dürrî Divanıʼnda felek, asman, Şems, Kamer, Mirrih, 

Utarid, Müşteri, Pervin, Zühre, Burc-ı Hamel gibi unsurları şiirlerinde şöyle işlemiştir: 

Ḳızardı āftāb-ı ʽālem-ārā reng-i ḫacletden 

Sipihrüñ āsmānī çihresi döndi kebūd oldı (Kıta 45/7) 

N'ola lālāsı ḳamer dāyesi ḫurşīd olsa 

ʽĀleme rūḥ-ı muṣavver gibi bir cān geldi (Kıta 21/11) 

Bu şehenşāhuñ cihānda mis̠lin görmek temām 

Mihr ü mehden ṭutsa ger ʽaynek bu çarḫ-ı nüh-ḳıbāb (Kıta 84/4) 

Mihr ü māha kim baḳar nūr-ı mücessem var iken 

Müşterī vardur diyü çarḫ itmesün varın mezād (Kıta 62/13) 

Müşterī olmış felek gūyā görince resmini 

Ṣurre-i Pervīn ile eyler aña ḳarż-ı bahā (K. 2/19) 

Mirrih, Divan Edebiyatıʼnda feleğin kan dökücü celladıdır. Fitne, kavga ve 

bozgunculukla şiirlerde yer almaktadır. 

Fitne-i Mirrīḫ-çeşminden felek lerzān iken 

ʽĀşıḳuñ tedbīr-i baḫt-ı nā-be-sāmānın görüñ (G. 45/2) 

Ehl-i niyāzı çeşm-i bütān itmege helāk 

Furṣat virür mi ġamze-i Mīrrīḫ-heybetüm (G. 51/5) 
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Zühre, Divan Edebiyatıʼnda elinde çeng olan bir çalgıcı olarak tasvir edilmektedir. Şair 

bu özelliğini birkaç beytinde dile getirmiştir. 

Hemīşe ḥaclegāh-ı dehr ola tā sūr ile tezyīn 

İde bezm-i felekde Zühre tā kim naġme-cünbānı (K. 14/27) 

Alup çengin ele Zühre ser-āġāz-ı sürūr itsün 

Melekler ḥāżır itsün aña bir gehvāre-i zībā (Kıta 42/27) 

Zemīn üzre görüp ehl-i zamānı ḫurrem ü ḫandān 

Felekde Zühre de çeng aldı pür-şevḳ ü sürūd oldı (Kıta 45/6) 

Utarid ise elinde hame olan feleğin yazıcısı olarak tasvir edilir. Aşağıda bu anlamdaki 

beyitler verilmiştir. 

Yed-i naḳḳāş-ı ḳudretden çıḳan taṣvīr-i zībādur 

Melekler zīb-i dest itsün ʽUṭārid yazsun evrāḳa (Kıta 71/7) 

ʽUṭārid ṣafḥa-i pāk-i sipihre yazdı tārīḫin 

Ḳalemle Muṣṭafā oldı debīr-i sırr-ı Sulṭānī (Kıta 127/9) 

Gördüm ʽUṭārid almış ele ḫāme Dürriyā 

Taḥrīr iderdi ṣafḥa-i çarḫ-ı zebercede (Kıta 130/7) 

Şair bu beyitte ise birçok kozmik unsuru birlikte kullanmıştır. 

Arş üzre ḳudsiyān didi tārīḫ Dürriyā 

Burc-ı ḥamelde birbirini buldı mihr ü māh (Müf. 56/1) 

2.2.4. Tarihî-Dinî ve Efsanevi Şahsiyetler 

2.2.4.1. Hükümdar 

Dürrî Divanında, III. Ahmedʼe yazılmış birçok şiir bulunmaktadır. Bunlar çeşitli telmih 

ve teşbih yollarıyla anlatılmıştır. 

Pādşāh-ı dādger dārā-yı İskender-es̠er 

Yaʽni Sulṭān Aḥmed-i Cem-ḳadr u Ḫāḳān-iḥtişām (Kıta 136/1) 
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Ẓıll-ı Ḥaḳ Ḥażret-i Ḫān Aḥmed- S̠ālis̠ ki odur 

ʽĀlemüñ rūḥ-ı revān-baḫşı cihānuñ cānı (Kıta 110/1) 

Yaşadığı dönemde meclisleri ve birçok sanatçıya yaptığı hamiliklerle tanınan Çağatay 

hükümdarı Hüseyin Baykara ise eserde şöyle anılmıştır: 

Bezm-i ḫāṣı mecmaʽ-ı ʽallāmedür şol deñlü kim 

Reşk iderdi görse ol bezmi Ḥüseyn-i Bayḳara (K. 2/4) 

2.2.4.2. Şairler 

Divan’da birçok şairin adı geçmektedir. Bu şairlerin arasında Bâḳî, Nâbî, Saʽdî, Feyzî, 

Mâdih, Sırrî, Şehdî gibi şairler bulunmaktadır. 

Sen gibi pādşehi eylemege medḥ ü s̠enā 

Çoḳ mı Dürrī gibi bir şāʽir-i pākīze-edā 

Senden evvel gelen ecdād-ı kirāmuñ vāfir 

Her biri bilmedi Bāḳī gibi birḳaç şāʽir (Müs. 7/5) 

Ṭarḥ-ı Nābīdür buña peyrevlik olmaz Dürriyā 

Pek zemīn-i tengdür cāy-ı tekāpū ḳalmamış (G. 37/5) 

Ḥalebden geldi devlet ṣuyına ikrām ile Nābī (M. Azade 14/1) 

Dürrī vü Saʽdī Mādiḥ ü Feyżī bu bezmde 

Bir ḳaşı yāya çille çeker mübtelālaruz (Müf. 19/1) 

O şūḫuñ fikr-i zülf ü ḫāl ü ḫaṭṭ u rūyı maḥv itmiş 

Çü Mādiḥ Dürriyā Saʽdī ile Feyżī-i nālānı (Müf. 20/1) 

N'ola şiʽri pesend-i Rūm ise Sırrī vü Şehdīnüñ 

Senüñ eşʽār-ı pāküñ Dürriyā dünyā pesend eyler (G. 14/5) 

2.2.4.3. Dinî Şahsiyetler 

Dürrî Ahmed Efendi Divanıʼnda, Hz. Muhammed başta olmak üzere Hz. İsa, Hz. Nuh, 

Hz. Musa, Hz. Süleyman, Hz. Yusuf’un yanı sıra dört halife Hz.Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. 

Osman, Hz, Ali ve Peygamber efendimizin torunları olan Hz. Hasan ve Hüseyin işlenmiştir. 

Ayrıca Ebû Eyyûb el-Ensârî için divanda nazm şekliyle yazılmış bir şiir yer almaktadır. 
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Buña iḫlāṣ ile āmīn diyen erbāb-ı īmānuñ 

Şefīʽi ola peyġamber muʽīni Ḥażret-i Bārī (Nazm 8/8) 

Ġarḳ-ı deryā-yı ẕünūbam yā Resūlu'llāh meded 

Cümle dil-ḫvāhumla taḫlīṣe şefāʽat isterem (Naʽt 1/2) 

Resūl-i Yes̠rīb ü Baṭḥā Muḥammed-i ṣādıḳ 

Muḳīm-i gūşe-i ʽuzlet ʽazīz-i her-dü-serā (G. 2/2) 

Bu beyitte Hz. Peygamber ve Hz. İsa beraber bir beyitte işlenmiştir. 

İlāhī ẕāt-ı pāk-i pādşāhı ṣaḳla āfetden 

Be-ḥaḳḳ-ı Aḥmed-i Mürsel be-ḥaḳḳ-ı ʽȊsī-i Meryem (Kıta 12/13) 

Hz. Yusuf güzelliği, kardeşlerinin ihaneti, Züleyha olayı ve Mısır sarayında yaşadığı 

olaylar gibi farklı yönlerden edebiyatımızda işlenmiştir. 

Göricek miḥnet-i zindān-ı revā yāruña pes 

Ey Züleyḫā-yı zemān daʽvi-i Yūsuf ne belā (G.3/2) 

Ol pādşeh-i Mıṣr-ı cemālüm ki aransa 

Biñ Yūsuf olur ser-zede çāh-ı ẕeḳanumdan (G. 55/3) 

Aşağıdaki beyitte divan şiiri geleneğine uygun olarak Hz. Musa Tur Dağı ile 

anılmaktadır. Şair her duanın bu mekanda kabul edileceğini bizlere anlatmaktadır. 

Her münācātı ḳabūl oldı maḳām-ı Ṭūrda 

Ümmetüñden olduġı'çün ṣıdḳ ile Mūsā senüñ (G. 42/3) 

Hz. Nuh ise tufanla birlikte divan şiirinde sıkça işlenmektedir. 

Ṭūfān-ı Nūḥ olursa tezelzül muḥāldür 

Ger kūh-ı luṭfuñ eyler iseñ istinādumı (G. 76/6) 

Pīrdür ḳaddi bükülmiş ḳatı çoḳ yaş sürmiş 

Nūḥ Ṭūfānın añar yaşını ṣorsañ mes̠elā (Kıta 26/20) 

Hz. Süleyman ise mührü ile aşağıdaki beyitte anılmıştır. 
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Mālik-i mühr-i Süleymānī olurdum Dürriyā 

Destüme girse o sīm-endām mānend-i nigīn (G. 57/11) 

Divan Edebiyatında “çeharyâr-ı güzīn” olarak adlandırılan dört halifenin özelliklerini 

Dürrī tenasüp yoluyla aşağıdaki beyitte bizlere aktarmıştır. Hz. Ebu Bekir’i sadakatiyle, Hz. 

Ömer’i adaletiyle, Hz. Osman’ı yumuşak huyuyla ve Hz. Ali’yi ise ilmiyle aşağıdaki beyitte 

anılmıştır: 

Ebū Bekr ü ʽÖmer ʽOs̠mān u Ḥaydardan virüp feyżi 

Ḥaḳ itmiş ṣıdḳ u ʽadl u ḥilm ü ʽilme ẕātuñı şāyān (Kıta 80/11) 

Şair dört halifeye ait özellikleri bu beyitte yine bizlere sunmaktadır: 

Be-ḥaḳḳ-ı Ḥażret-i Ṣıddīḳ u Ḥażret-i Fārūḳ 

Be-ḥaḳḳ-ı Ḥażret- ʽOs̠mān be-ḥaḳḳ-ı Şāh-ı ġuzāt (G. 5/4) 

Divan Edebiyatında isimleri genellikle beraber anılan Hasan ve Hüseyin Hz. 

Peygamberʼin torunlarıdır. Edebiyatımızda uğradıkları eziyetler ve mazlum olmaları sebebiyle 

sıkça anılmaktadırlar. 

Be-ḥaḳḳ-ı muẓlime-i Ḥażret-i Ḥasen ü Ḥüseyn 

Be-ḥaḳḳ-ı cümle-i aṣḥāb u cümle-i sādāt (G. 5/5) 

Aşağıda Divanda Eyyübi Ensari için yazılmış şiirden bir parça verilmiştir. 

İder āyīne-i ḳalbi ġubār-ı ġuṣṣadan ʽārī 

Ṭavāf-ı merḳad-i sulṭān Ebā Eyyūb-ı Enṣārī (K. 10/1) 

2.2.4.4. Mitolojik Şahsiyetler 

Mitoloji, eski medeniyetlerin hayatlarında ve sanat eserlerinde ana kaynak olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Divan Edebiyatımızda ise Fars, Türk, Yunan mitolojisine dair birçok 

unsur bulunmakta ve sıkça kullanılmaktadır.Bu mitolojik figürler ve kavramlar çeşitli teşbih, 

telmih, istiare gibi sanatlar yoluyla şiirlerde kullanılmaktadır. Dürrî Divanı ise Fars 

mitolojisinde anılan İskender, Cem, Rüstem, Sührâb, Hüsrev, Efrîdûn, Efrâsiyab, Kahramân, 

Rüstem-i Zâl, Dârâ, Hülâgû, Âsaf, Büzürcmihr gibi mitolojik şahsiyetlerin adı anılmaktadır. 

Cem meşhur kadehi ile, Kahraman, Dârâ, Rüstem kahramanlıkları, İskender aynası, 

Hülâgû zalimliğiyle divanda anılmaktadır. Diğer kahramanlar ise kendi özellikleri çerçevesinde 

aşağıda anılmaktadır: 
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Bezenüp tāzelenüp köhne ʽarūs-ı ʽālem 

Alsun āyīne gibi destine cām-ı Cemşīd (K. 9/6) 

Ḫūn-ı maẓlūmān ile ifṭārı ʽadd itmiş ḥelāl 

Ol Hülāgū-meẕhebüñ āyīn ü erkānın görüñ (G. 45/4) 

Şübhesüz her cāmı bir āyīnedür ʽālem-nümā 

Baḳsun İskender gibi seyr itmeyenler rūy-ı kām (Kıta 27/15) 

Şemʽ-i bezm-i ḥarem-i devlet-i ʽOs̠māniyye 

Pertev-i dūde-i İskender ü Dārādur bu (Kıta 30/21) 

Bezmde Loḳmān ile Büzürcmihre hem-ʽayār 

Rezmde Sührāb ile İsfendiyāre hem-ʽinān (Kıta 111/9) 

Kāse-rūyı maṭbaḫ-ı iḳbālinüñ faġfūr-ı Çīn 

Āstān-ı cāhınuñ cārū-keşi Efrāsiyāb (Kıta 84/3) 

Gīv [ü] Rüstem-neberd-i ʽarṣa-i ceng 

Yaʽni Ḫān Aḥmed-i hüner-perdāz (Kıta 10/11) 

Şecāʽat ol ḳadar mirʽāt-ı vechinden nümāyandur 

K'olur her cünbişi ṭāḳat-rübā-yı Nīrem ü Rüstem (Kıta 12/4) 

Server-i bezm-i şecāʽat Ḫusrev-i şīr-iḳtidār 

Rüstem-i meydān-ı ṣavlet Ḳahramān-ı māʽu ṭīn (Kıta 20/1) 

Zīr-i müjgān-ı nigāhuñda nihān emr-i ḳıtāl 

Sensin āfāḳda şimdi ḫalef-i Rüstem-i Zāl (Terkib-i bend 1/1) 

O sulṭān-ı bülend-iḳbāl o ḫāḳān-ı felek-iclāl 

Ki eyler ḳadri kesr-i şān-ı Efrīdūn şükūh-ı Cem (Kıta 12/2) 

Çünki ʽādetdür ol es̠nāda żīyāfet eylemek 

İtdi icrā ʽādeti ol Āṣaf-ı rūşen-żamīr (Kıta 35/11) 

Yunan mitolojisinden Eflatun, Aristo gibi kişiler Divanʼda şöyle geçmektedir: 
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Suḫan-perver ḳalemver ṣāf-ṭıynet Bū ʽAlī-fıṭrat 

Felāṭūn-ı Arisṭū-Fiṭnat-i ādāb-ı Loḳmānī (Kıta 127/4) 

Bizden istifsār idüñ sırr-ı Arisṭūyı ki biz 

Çār-ṭāḳ-ı ʽaḳl-ı Eflāṭūna çıḳmış inmişüz (G. 29/3) 

Baḳmayan āyine-i cāma Felāṭūn-āsā 

Ḫum-ı esrār-ı sipihrüñ açamaz ser-pūşın (G. 60/4) 

2.2.4.5. Hikâye Kahramanları 

Şairlerin hayal dünyasını, efsanevi hikâye kahramanları geleneği önemli bir katkı 

sunmaktadır. Şair, Leyla vü Mecnun, Ferhad u Şirin gibi hikâyeleri şiirlerinde sıkça anmıştır. 

Aşağıdaki beyitlerde bu hikâyelerin kahramanları Divan Edebiyatı geleneği içinde Dürrî Efendi 

tarafından işlenmiştir. 

Dil-i dānā-yı Mecnūn itdi ʽışḳuñ 

Nesin sen ey ṣaçı Leylā nesin de (G. 67/4)) 

Bir tīşe ile ṣıġmadı kuhsār-ı ʽāleme 

Ferhāda ġālibā sebeb-i ser-zeniş budur (G. 15/4) 

ʽIşḳda pey-rev-i Ferhād ki dirler o bizüz 

Terbiyet-kerde-i üstād ki dirler o bizüz (G. 28/1) 

Şemmedür ḳıṣṣa-i Ferhād ile Mecnūn andan 

Ġışş olur ḥayret ile gūş uran efsānemüze (G. 69/3) 

2.2.4.6. Diğer Şahsiyetler 

Önceki bölümlerde isimleri zikredilen kahramanlar ve kişiler haricinde Lokman, 

Mevlana, Nizamülmülk, Keşkek Baba gibi şahıslar divanda bu beyitlerle anılmıştır. 

Bezmde Loḳmān ile Büzürcmihre hem-ʽayār 

Rezmde Sührāb ile İsfendiyāre hem-ʽinān (Kıta 111/9) 

Teskīn idemez āteşümi cümle eṭibbā 

Virmezse baña şerbeti Loḳmān-ı zeʽāmet (K. 18/13) 
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ʽAzm-i ʽuḳbā idüp ol ʽārif-i Mevlānāyı 

Çün vedāʻ eyledi bu dār-ı fenā tekyesine (Kıta 47/1) 

Bir iki tedbīrüñe ṣad bār iderlerdi pesend 

Gelseler dehre Niẓāmü'l-Mülk ile Āṣaf eger (Kıta 136/94) 

Keşkek Baba ismi günümüzde keşkek yemeğinin ismini veren şahıstır. Halk arasında 

tasavvufla yoğrulmuş bir hikâyeden hareketle bu isim bereket ile özdeşleşmiştir. Dürrî beytinde 

buna vurgu yapmaktadır. 

Ne ḳadar himmet olınsa yiridür bunda yatur 

Baba Keşkek o niʽam perver-i ḫvān-ı şühedā (Kıta 48/6) 

2.2.5. Ülkeler-Şehirler 

Divan bu başlık altında incelendiğinde birçok ülke ve şehir anılmaktadır.Bunlar Rum. 

Acem, Hind, Habeş, Mısır, Çin, Özbek, İstanbul, Halep, Bağdad, Musul, Semerkand, Buhara, 

Bedehşan, Kağıdhane, Kızıl Elma gibi yerler şiirlerde görülmektedir. 

Şaṭ kenārında meger eglene erbāb-ı ṣafā 

Ki bulınmaz daḫı bir cāy-ı ṣafāsı Muṣuluñ (G. 46/2) 

Dürriyā ṣıḥḥat ile ʽāzim-i Baġdād olsaḳ 

İtmedüñ cāna es̠er cevr ü cefāsı Muṣuluñ (G. 46/7) 

Hindle Özbek ü ʽAcem cümle ṭufeylüñdür senüñ 

Sen velī-niʽmetsün anlar niʽmetüñden behrever (Kıta 34/29) 

Öyle sulṭān kim şehān-ı Özbek ü Hind ü ʽAcem 

İtseler būs-ı rikāb itmez nigāha irtikāb (Kıta 84/7) 

Yūsuf-ı Mıṣr-ı ṣadākaṭ olmaġa olmaz sezā 

Sürme-āsā olmayanuñ çeşmine rü‟yā ʽazīz (Kıta 106/6) 

Nâbîʼnin etkisinde olan Dürrî Efendi Halepʼden geri dönen şaire tarih düşürmüştür: 

Ḥalebden geldi Rūma daʽveten iḳbāl ile Nābī (M. Azade 15/1) 

Eṭrāf-ı ḥüsnde görinen ḫaṭ mı cā-be-cā 

Yoḳsa diyār-ı Rūma Ḥabeşden sefer mi var (G. 11/6) 
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Ki idüp evveli ārāste Oḳ Meydānın 

Es̠eri oldı Kaġıdḫānede şimdi peydā (Kıta 41/5) 

Çin nakışları, putları ve resimleriyle edebiyatımızda sıkça kullanılan ülkedir. Dürrî 

aşağıdaki beyitlerde bu özelliklere vurgu yapmaktadır. 

Görse dir ṭarzını naḳḳāş-ı ṣanemḫāne-i Çīn 

Ġıbṭa-fermā-yı Semerḳand u Buḫārādur bu (Kıta 30/10) 

Nuḳūşı reşk-fezā-yı nigār-ḫāne-i Çīn 

Riyāżı ġıbṭa-i nüzhet-serā-yı bāġ-ı Naʽīm (Kıta 99/5) 

İstanbulʼun güzelliğini, ihtişamını ve bilim merkezi olduğunu Dürrî şöyle ifade etmektedir: 

ʽUlūm-ı ʽālemi taḥṣīle besdür İstanbul 

Diyār-ı Baṣra vü Mıṣr u Ḥaleb dimek ne dimek (G. 44/3) 

Ne bünyād-ı āb-ı rū-yı ḫānmān-ı ḫāk-i İstanbul 

Ne ḳaṣr-ı ārāyiş-i rūy-ı zemīn-i ḫāl-i leb-i deryā (K. 3/3) 

Donandı cā-be-cā eṭrāf-ı ʽālem döndi Firdevse 

Sitanbul şehri cennet oldı şehr-āyīn ile gūyā (Kıta 42/11) 

Mekke, Medine ve Kudüs şairin beyitlerinde kapalı olarak verilmektedir. 

Hemīşe taḥtgāh salṭanatda olasın ḫurrem 

Be-ḥaḳḳ-ı beyt-i maʽmūr u be-ḥaḳḳ-ı Kaʽbe-i ʽulyā (K. 3/37) 

Görüp o ḫaṭṭ-ı nevi Dürriyā didüm tārīḫ 

Civār-ı Kaʽbe-i īmāna geldi ceyş-i Ḥabeş (Kıta 113/3) 

Ne cāmiʽ ṣaff-ı erbāb-ı niyāza maʽbed-i tāze 

Ne cāmiʽ ümmet-i dīn-i Resūle Mescid-i Aḳṣā (Kıta 75/10) 

Hz. Peygamber’in metfun bulunduğu kabri şerifi Dürrî bize bu beyitle sunar: 

Ne cāmiʽ fırḳa-i İslāmiyānuñ beyt-i maʽmūrı 

Ne cāmiʽ mecmaʽ-ı ḳuddūsiyān-ı Ḳubbe-i Ḫaḍrā (Kıta 75/9) 

Lal taşı ile ünlü Bedehşan’ı Dürrîʼnin bu beytiyle zikreder: 
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Nedür bir gevher-i zībende-i baḥr-i leṭāfet kim 

İder üşküfte ḳadri ḳıymet-i laʽl-i Bedaḫşānı (K. 14/12) 

Türk-İslam tarihinde önemli bir motif olan Kızıl Elmaʼyı şair beytinde bize şöyle aktarır: 

Her ḳaçan baḥr-i sefīd üzre güẕer eyler ise 

Tā ḳaçar ḫavf ile küffār Ḳızıl Elmaya (Kıta 36/17) 

2.2.6. Sure İsimleri 

Divan şairleri, Kurʼan-ı Kerimʼden gerek telmih yoluyla gerekse lafzî iktibâslar yoluyla 

atıf yapmayı gelenek haline getirmiş ve bunu şiirlerinde kullanmışlardır. Dürrî Divanında 

Felak, Nas, Kafirun, İhlas, Fetih, Fatiha, Yasin, Taha, İnşirah surelerinin yanı sıra Feth, Neml 

ayetleri de zikredilmiştir. Bunların dışında metnin dipnotlarında Kurʽan-ı Kerimʼin başka sure 

ve ayetlerine yapılan iktibaslar gösterilmiştir. 

“Sure-i Kul”, Kul sureleri diye bilinen sureler aslında Kafirun, İhlas, Felak ve Nasʼtır. 

Çünkü bu dört sure “Kul” kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır. 

Nām-ı nāmīleri Zeyneb daḫı Ümmü Güls̠ūm 

Her biri ola muʽammer be-ḥaḳ-ı sūre-i Ḳul (Kıta 66/8) 

Mübārek ola vech-i enverine liḥye-i pāki 

Be-ḥaḳḳ-ı āyet-i Neml ü be-ḥaḳḳ-ı Sūre-i Tenzīl (K. 1/7) 

İtmek içün hemīşe rūḥını şād 

Fātiḥa oḳıyup idersin yād (Msnv. 2/14) 

Ḥaḳ seni medḥ itdi Ḳurʼān-ı ʽaẓīmü'ş-şānla 

Gökden indi şānuña Yāsīn ile Ṭāhā senüñ (G. 42/2) 

Oḳındı āyet-i fetḥ irdi ʽarşa ṣavt-ı tekbīrāt 

Daḫı tevḥīd ile tesbīḥ ü tehlīl oldı lā-yuḥṣā (K. 5/29) 

Aşağıdaki beyitlerde lafzi iktibas yoluyla şair sırasıyla İsra, Necm, Al-i İmran 

Sureleri’nden alıntı yapmıştır. 

Ne maḥfil hevdec-i selmā-yı ẕāt-ı ṣāḥibü'l-miʽrāc 

Ne maḥfil maḥmil-i leylā-yı sübḥānellezī esrā (K. 5/33) 
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Ne maḥfil raḥle-i āyāt-ı Ḳurʼān-ı ʽazīmü'ş-şān 

Ne maḥfil taḫtgāh-ı salṭanat-pīrā-yı ev ednā (K. 5/34) 

Zīnhār ez-ḳarīn-i bed zinhār 

Fe-ḳınā rabbenā ʽaẕābe’n-nār (Msnv. 6/19) 

2.2.7. Dinî Ay, Gün ve Geceler 

Şair divanında dini hususiyetlerden olan dini ay, gecelerden söz etmiştir. Miraç, Regaib 

Kandili, Kadir Gecesi gibi önemli günleri şiirlerinde işlemiştir. 

Ḳurb-i Ḫudāda leyle-i Miʽrāc içinde çün 

Bulduñ maḳām-ı ʽizz ü ʽalā yā Nebī meded (G. 7/3) 

Recebde leyle-i ḳandīlde teslīm eyleyüp rūḥın 

Sarāylı ḳadın itdi çün vedāʽ-ı ʽālem-i dünyā (Kıta 96/1) 

Olınca beş gice beş gün cedel işbu siyāḳ üzre 

Görindi ṭalʽat-ı māh-ı Recebden ġarra-i ġarrā (Kıta 139/18) 

Be-ẓuhūrāt-ı leyle-i İsrā 

Be-ser-efrāzi-i resūl-ı Ḫudā (Msnv. 7/37) 

Şair, Ramazan Ayıʼnın İslam alemindeki önemini bu kıta ile dile getirmiştir: 

Hemīşe tā Ramażān içre ehl-i İslāmı 

Simāṭ-ı cūdına ġarḳ ide Ḳādir ü Ḳayyūm (Kıta 2/1) 

Budur ümīd ki el ṣunduġuñca ifṭāra 

Ola meẕāḳuña her loḳma rāḥatu'l-ḥulḳūm (Kıta 2/2) 

Dürrî, Kadir Gecesi evlenmesi üzerine bu beyti yazmıştır: 

Şeb-i ḳadr içre oldı fetḥ-i kelām 

Düşdi ʽaḳd-i nigāha ʽīd-i ṣıyām (Msnv. 2/21) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

DÜRRÎ AHMED EFENDİ DİVANI METNİNİN KURULUŞU 

3.1. Metin Kuruluşunda İzlenen Yol 

1. Dürrî Ahmed Efendi Divanı transkribe edilirken Prof. Dr. İsmail Ünverʼin “Çevriyazıda 

Yazım Birliği Üzerine Öneriler79” isimli makalesi esas alınmıştır. 

2. Arapça ve Farsça kelime ve eklerin yazımında Prof. Dr. İsmail Ünverʼin “Çevriyazıda Yazım 

Birliği Üzerine Öneriler” isimli makalesi esas alınmıştır. Buna göre önekler ve son ekler 

kelimeye “-” ile bağlanmış; birleşik sıfatları oluşturan kelimelerin ve araya bir edat getirilerek 

oluşturulan kelimelerde edatla kelimenin arasına yine “-” konmuştur. (Örneğin dil-ārā, ser-tā-

ser) 

3. Gerektiğinde metne yapılan eklemeler [ ] içerisinde gösterilmiştir. 

4. Anlaşılmayan kelimelerin yanına (?) konmuştur. 

5. Kullanımı yerleşik olan “ne”li, “ki”li, ulamalar ise n’ola, n’eylerem, k’oldı kelimelerinde 

olduğu gibi kesme işaretiyle gösterilmiştir. 

6. Açıklama gereken durumlarda, ilgili açıklamanın sonuna * işareti konmuştur. 

7. Metinde niçe/nice ve pes/bes ayrımlarına dikkat edilerek, nicelik ifade edenyerlerde niçe, 

nitelik ifade eden yerlerde nice; “o hālde, öyleyse” anlamını göstermek üzere pes ve “yeter, 

yeterli” anlamını göstermek üzere bes kullanılmış; müstensih dalgınlığından ya da 

bilgisizliğinden kaynaklanan imla yanlışları dikkate alınmamıştır. 

8. Metinde geçen ayet iktibasları transkribe edilmiş ve italik biçimde yazılmıştır. Türkçe 

mealleri, geçtikleri ayet ve sure numarası ile birlikte dipnotlarda kaydedilmiştir. Hadisler ve 

sufi sözleri de yine transkribe edilmiş ve italik yazılmış. Gerekli açıklamalar dipnotlarda 

verilmiştir. 

9. Vezin gereği zihaf ya da imale yapılması gereken yerlerde kelimelerin imlası esas alınarak 

imaleler ve zihaflar ayrıca gösterilmemiştir. 

10. Metinde hem ى hem ء ile tesadüf edilen kāinat, dāim, sāil vb. kelimelerin orijinal imlalarına 

bağlı kalınmış ve bu kelimeler kā'ināt, dā'im, sā'il vb. olarak tespit edilmiştir. 

11. Vāv-ı maduleler ḫvā şeklinde gösterilmiştir. 

                                                           
79 İsmail Ünver, “Çevriyazıda Yazım Birliği Üzerine Öneriler”, Türkoloji Dergisi, Ankara 1983, c. II, s. 1,  ss. 51 

89. 
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12. Türkçenin ses özellikleri dikkate alınarak rūzigār, āfitāb, āsumān, pādişāh, pāyimāl,rūymāl 

şeklinde okunan kelimeler İsmail Ünverʼin makalesi gereğince rüzgâr, āftāb, āsmān, pādşāh, 

pā-māl diye okunmuştur. Bazı durumlarda vezin gereği pāy-māl,rūy-māl şeklinde yazılmıştır. 

13. Metindeki vezin bozuklukları dipnotlarda gösterilmiştir. 

14. Tarih düşülen ebcedli mısralar italik yazılmıştır. 

15. Metinde bulunan Farsça şiir çevriyazıya aktarılmış ve dil içi çevirisi dipnotta gösterilmiştir. 

16. Metindeki özel isimler büyük harfle gösterilmiştir. 

17. Metinde eksik olan veya okunamayan kelimeler (……..) ile gösterilmiştir. 
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3.2. Çeviriyazı Alfabesi 

 A, a, Ā, ā, E, e ا

 Ā, ā, A, a آ

 ʼ, -ı, -i, -yı, -yi ء

 B, b ب

 P, p پ

 T, t ت

 S̠, s̠ ث

 C, c ج

 Ç, ç چ

 Ḥ, ḥ ح

 Ḫ, ḫ خ

 D, d د

 Ẕ, ẕ ذ

 R, r ر

 Z, z ز

 J, j ژ

 S, s س

 Ş, ş ش

 Ṣ, ṣ ص

 Ż, ż, Ḍ, ḍ ض

 Ṭ, ṭ ط

 Ẓ, ẓ ظ

 ʽ ع

 Ġ, ġ غ

 F, f ف

 Ḳ, ḳ ق

 K, k, G, g, ñ ك

 L, l ل

 M, m م

 N, n ن

 و
V, v, U, u, Ü, ü, O, o, Ö, ö, 

Ū, ū 

 H, h, A,a, E, e ه

 Y, y, I, ı, İ, i, Ī, ī ى
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3.3. Metin 

1. 

Mef῾ūlü mefā῾īlü mefā῾īlü fe῾ūlün 

Hezec – – + / + – – + / + – – + / + – – 

1. Ey kevn ü mekānı yoġ iken var iden Allāh 

 V'ey ʽālemi müstaġraḳ-ı envār iden Allāh 

2. Sen ḳıl yed-i luṭfuñla benüm derdüme tīmār 

 Ey cümlelerüñ derdine tīmār iden Allāh 

2. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ey vücūduñ ʽillet-i ġāyet-i kevn ü mekān 

 Ravża-i pür-nūruña rū-māle himmet isterem 

2. Ġarḳ-ı deryā-yı ẕünūbam yā Resūlu'llāh meded 

 Cümle dil-ḫvāhumla taḫlīṣe şefāʽat isterem 

 

 

KASİDELER 

1. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Cülūs idince taḫt-ı devlete Ḫān Aḥmed-i ʽādil 

 Şeref burcına gūyā mihr-i raḫşān eyledi taḥvīl 

2. O sulṭān-ı Sikender-der o ḫāḳān-ı hümāyūn-fer 

 Ki ʽahdinde şer ü şūr oldı ḫayr u rāḥata tebdīl 

3. Bu es̱nāda cemāl-i bā-kemāli liḥye-dār oldı 

 Meḥāsin itdi ḥaḳḳā şāh beyt-i ḥüsnini teẕyīl 

                                                           
1. S. 3409: 3b. 

 Münācāt-ı Dürrī Aḥmed Efendi. 

2. S. 3409: 3b. 

 Der-Naʽt-ı Seyyidü'l-Kevneyn. 
1. S. 3409: 3b. 

 Tārīḫ-i Liḥye-i Hümāyūn Bā-Fermān-ı Hümāyūn. 
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4. Ẓuhūr idince ḫaṭṭ-ı ʽanber-efşān vech-i pākinde 

 Mübārek-bād içün itdi felekler birbirin taʽcīl 

5. Degül ḫaṭṭ-ı hümāyūn ḳıl ḳalemle kātib-i ḳudret 

 Cemāli ḫaṭṭınuñ icmālin itdi mū-be-mū tafṣīl 

6. ʽAceb mi cāmiʽ-i ḥüsninde olsa dūd-ı ḫaṭ peydā 

 Uyanmış gerd[en]-i sīmīni olmış nūrdan ḳandīl 

7. Mübārek ola vech-i enverine liḥye-i pāki 

 Be-ḥaḳḳ-ı āyet-i Neml ü be-ḥaḳḳ-ı Sūre-i Tenzīl 

8. O ḫaṭṭ-ı müşg-bāruñ ḳılmaġa tārīḫini taḥrīr 

 İderken mū-şikāfān-ı hüner diḳḳatle ḳāl ü ḳīl 

9. ʽUṭārid levh-i mihre Dürriyā yazdı bu tārīḫi 

 Cemāl-i Aḥmedīye sāye ṣaldı şeh-per-i Cibrīl 

 Sene 1115 

2. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Pādşāh-ı baḥr u ber Ḫān Aḥmed-i ṣāḥib-hüner 

 Kim vücūd-ı kāmilin maḥż-ı kemāl itmiş Ḫudā 

2. Ol şehenşāh-ı Arisṭū-fehm ü Eflāṭūn-ẕekā 

 K'eylemiş Ḥaḳ ṭabʽ-ı derrākin maʽārif-āşnā 

3. Cümle fenden behre vü her maʽrifetden ḥıṣṣemend 

 Gelmemişdür dehre bir böyle şeh-i ṣāḥib-ẕekā 

4. Bezm-i ḫāṣı mecmaʽ-ı ʽallāmedür şol deñlü kim 

 Reşk iderdi görse ol bezmi Ḥüseyn-i Bayḳara 

5. Gāh baḥs̱-i ʽilm ü geh meşḳ-i ḫaṭ u geh meyl-i şiʽr 

 Cümlenüñ taḥṣīline himmet idüp ṣubḥ u mesā 

6. Geh ṣilāḥ u gāh raḫş u gāh tīr ü geh tüfeng 

 Ḥāṣılı her fenni tekmīl itdi bī-çūn u çerā 

                                                           
2. S. 3409: 4a. 

 Pādşāh-ı ʻĀlem-Penāh Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḥażretlerinüñ Dest-i Himmet-Peyvestleriyle Çekdügi 

Ṭuġrā Evṣāfıdur. 
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7. Resm-i ḫaṭṭın sāʽid-i vālāsı çün buldı rüsūḫ 

 Mīl-i ṭuġrā itdi ol sulṭān-ı İskender-livā 

8. Ol ḳadar oldı ser-āmed şīve-i ṭuġrāda kim 

 Görse resm-i pākini Yāḳūt olurdı mübtelā 

9. Böyle ṭuġrā çekmemişdür şehryārān-ı selef 

 Böyle ās̱āra muvaffaḳ olmadı bir pādşā 

10. Bāreka'llāh bī-bedel ṭuġrā-yı ġarrā-yı şerīf 

 Ḥaḳ budur kim görmemişdür mis̱lini çeşm-i hümā 

11. Her elif bir serv-i müstes̱nā-yı bāġ-ı iʽtidāl 

 Yā bahāristān-ı devletde nihāl-i ḫoş-nümā 

12. Beyża-i ʽAnḳā-yı ḳudretdür o ġarrā beyża kim 

 Murġ-ı devlet bulmada ol beyżadan neşv ü nemā 

13. Zülfeler mūy-ı cebīn-i şāhid-i iḳbāldür 

 Yā riyāż-i salṭanatda sünbül-i behcet-fezā 

14. Ol muṣannaʽ ṭarz ile bir ḳaṣr-ı zībādur ḳafes 

 Kim o ḳaṣr içre ider nām-ı şerīfi ittikā 

15. Gerçi her bir ḫancere taṣvīr-i ḫancerdür velī 

 Biñ cevāb-ı ḫaṣmı eyler bir işāretle edā 

16. Memleket bir tuḥfe kālā-yı girān-miḳdārdur 

 Naḳş-ı ṭuġrā-yı hümāyūndur uran tamġa aña 

17. Mis̱li manẓūr olmaduḳ bir ḳıṭʻa-i merġūbedür 

 Böyle ṭuġrā-yı zer-endūz eylemek ḥaḳḳā sezā 

18. Āsmān-ı mekremetde kevkeb-i dümdārdur 

 Yā meger düşmiş zemīne sāye-i perr-i Hümā 

19. Müşterī olmış felek gūyā görince resmini 

 Ṣurre-i Pervīn ile eyler aña ḳarż-ı bahā 

20. Tā ki levḥ-i çarḫı pür-naḳş ide ressām-ı ḳader 

 Ḥükm ide rūy-ı zemīne ol şeh-i fermān-revā 

                                                           
19 B mısrasında”ġaraż” kelimesi anlam gereği “ḳarż” değiştirilmiştir. 
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21. Resm-i ṭuġrā-yı şerīf olsun duʽāmuz Dürriyā 

 Ḫān Aḥmed Bin Meḥemmed el-Muẓaffer dāʼimā 

3. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Zihī zībende-ḳaṣr-ı dil-güşā-yı ḫūb u müstes̠nā 

 Ki mis̠lin görmemişdür çeşm-i ʽālem dīde-i dünyā 

2. Güzel ās̠ār-ıʽālī cāy-ı vālā kūşe-i ḫurrem 

 Ḫoşā bünyād-ı ḥālet-āver ü ḳaṣr-ı ṣafā-baḫşā 

3. Ne bünyād āb-ı rū-yı ḫānmān-ı ḫāk-i İstanbul 

 Ne ḳaṣr ārāyiş-i rūy-ı zemīn-i ḫāl-i leb-i deryā 

4. Bu bir cāy-ı ṣafā-güster maḳām-ı pür-feraḥdur kim 

 Derūnı gülşen-i aḥḍar birūnı lücce-i ḫaḍrā 

5. Ḥaḳīḳat var mıdur ʽālemde bir böyle neşīmen kim 

 Ola bir cānibi gülşen-serā bir cānibi deryā 

6. İki deryā zemīn-būs itmege bir yire gelmişdür 

 Lisān-ı ḥāl ile dā’im iderler meskenet īmā 

7. Degüldür mevc-i pey-der-pey o ḳaṣr-ı baḥr idüp taʽẓīm 

 Sürüp dāmānına rūyın güher-efşān olur gūyā 

8. N'ola pür-cūş olup deryā ṣadef çāk olsa reşkinden 

 K'olur her ḳaṭre-i fevvāresi bir lüʼlü’-i lālā 

9. Nice fevvāre gūyā necm-i gīsū-dār-ı behcetdür 

 Ki olmış āsmān-ı ḥavż içinde cā-be-cā peydā 

10. Müferriḥdur o deñlü āb u ḫāki ẓann idersin kim 

 Ḳarışmış çeşme-i āb-ı ḥayāta ʽanber-i sārā 

11. Virür feyż-i nesīmi ehl-i ṭabʽa ẕevḳ-ı rūḥānī 

 İder luṭf-ı bahār[ı] gülşen-i firdevse istiġnā 

                                                           
3. S. 3409: 5b. 

 Ḳaṣīde-i Dürrī Efendi Berāy-ı Ḳaṣr-ı Dil-Firīb Der-Ḳurb-ı Sarāy-ı Cedīd-i Şehryārī. 
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12. Olup bād-ı ṣabā-yı nefḥa-perdāz-ı dem-i ʽĪsī 

 Ḳılur feyż-i hevāsı mürde-i ṣad-sāleyi iḥyā 

13. Hezārān nergisüñ ḫvāb-ı ʽademden dīdesin açmış 

 Ġubār-ı sürme-i çeşm olduġında şübhe yoḳ aṣlā 

14. Ġubārı olmasaydı sürme te’s̠īr-i ruṭūbetden 

 Gül[i] taṣvīr iderdi bülbül-i taṣvīrini gūyā 

15. Nuḳūş-ı pāki ḫod-reng-i taṣavvurdan muʽarrādur 

 Hezārān āferīn naḳḳāş-ı āteş-destine ḥaḳḳā 

16. Sarāy-ı ʽālem içre yapmadı el-ḥaḳ mühendisler 

 Bu gūne bir müferriḥ ḳaṣr-ı raʽnā ṭarḥ-ı rūḥ-efzā 

17. Netīce ḥaḳ budur kim pāy-i taḫt-ı āl-i ʽOs̠māna 

 Şehbāz-ı Hind ü Özbek ġıbṭa eylerse degül bī-cā 

18. Cihānda bu sevād-ı aʽẓama kim mālik olmışdur 

 Mülūk içre kime maḫṣūṣdur bu ḫıṭṭa-i vālā 

19. Bu devlet dār-ı Ḥaḳdur ḫānedān-ı āl-i ʽOs̠māna 

 Buña taḳlīd iden taḥḳīḳ ider nuḳṣānını ḥaḳḳā 

20. Bunuñ taʽrīfden āb u hevā vü resmi ʽārīdür 

 Be-āb u reng-i ḫāl u ḫaṭṭ çi ḥācet-i rūy-ı zībā-rā 

21. Teʽāla'llāh ne ḥāletdür bu kim baḥruñ kenārında 

 Ola böyle me’vā-yı ʽişret-zāy-ı ġam-fersā 

22. Ḫuṣūṣā Ḥażret-i Ḫān Aḥmedüñ ẓıll-ı hümāyūnı 

 O me’vā-yı ṣafāya ola gāhī meymenet-baḫşā 

23. Cenāb-ı pādşāh-ı rubʽ-ı meskūn kim odur şimdi 

 Cihān-dār-ı kerem-güster ḫıdīv-i memleket-pīrā 

24. Eyā ḫāḳān-ı baḥr u ber cihānbān-ı hümāyūn-fer 

 Eyā sulṭān-ı deryā-dil şehenşāh-ı cihān-ārā 

25. Senüñ ẕāt-ı şerīfüñ başḳa bir ṣunʽ-ı İlāhīdür 

 Naẓīrüñ gelmemişdür dehre mānend-i dür-i yek-tā 

26. Kiyāset ḳābiliyyet maʽrifet hep sende cemʽ olmuş 

 Saña feyyāż-ı muṭlaḳ her kemāli eylemiş iʽṭā 
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27. ʽAdīli münʽadim aḳrānı nādir mis̠li nā-dīde 

 Bugün sensin selāṭīn-i cihān içinde bī-hem-tā 

28. Benüm ḥaddüm degüldür ẕātuñı vaṣf eylemek ancaḳ 

 Ġaraż ʽarż-ı ʽubūdiyyetdür ol dergāha devr-āsā 

29. Baḳılsa dīde-i inṣāf ile ammā münāsibdür 

 Senüñ gibi şehenşāha benüm gibi s̠enā-pīrā 

30. Eger bir kerre manẓūr-ı nigāh-ı iltifāt olsam 

 Ne dürler ṣarf ideydüm vaṣfuña ey Ḫusrev-i dānā 

31. Velī mir’āt-ı ṭabʽum pür-ġubār-ı miḥnet ü ġamdur 

 Açılsaydı olurdı murġ-ı dil ṭūṭī-ṣıfat gūyā 

32. Yem-i ṭabʽumda çoḳdur gevher-i şehvār ḥünkārum 

 Anı tedrīc ile hep ḫāk-i pāya eylerem ihdā 

33. Anuñ'çün ḥıfẓ iderdüm kāle-i eşʽārumı tā kim 

 Senüñ gibi şeh-i ẕī-şāna pāy-endāz idem ḥālā 

34. Bi-ḥamdi'llāh naṣīb oldı o bāba intisāb itmek 

 Felekden itmezem ʽömrüm olınca bir daḫı şekvā 

35. Nigāh-ı şefḳatüñle merḥamet ḳıl ḥāline tā kim 

 Ola Dürrī ḳuluñ her bir sözi bir lüʼlü’-i lālā 

36. Ḫudā ẕāt-ı şerīfüñ ḥıfẓ idüp cümle ʽavārıżdan 

 Vücūduñ görmiye āsīb-i dehri z̠errece ḳaṭʽā 

37. Hemīşe taḫtgāh-ı salṭanatda olasın ḫurrem 

 Be-ḥaḳḳ-ı beyt-i maʽmūr u be-ḥaḳḳ-ı Kaʽbe-i ʽulyā 

4. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Zihī güzīde ḳalemdān-ı pāk-ı pür-sanʽat 

 Ki ehl-i ṭabʽa olur seyri māye-i nüzhet 

                                                           
4. S. 3409: 6b. 

 Der-Vaṣf-ı Ḳalemdān Hümāyūn-ı Der-Sitāyiş Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed Ḫān. 
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2. O deñlü ṣāf u mücellā vü pür-leṭāfetdür 

 Ki revnaḳı ruḫ-ı āyīneye virür ṣafvet 

3. Meger ki revġanı ḳandīl-i mihr ü mehdendür 

 Ki nūr-ı dīde getürmez nigāhına ṭāḳat 

4. Buña ṣadef dimek olmaz ṣadefden aʽlādır 

 Ki zīb-i sīnesidür nice tuḥfe-i ālet 

5. Nuḳūş-ı pākini görseydi reşkden Mānī 

 Olurdı çihresi rengīn-i ġāze-i ḫaclet 

6. Zihī devāt ki mānend-i naḳş-ı būḳalemūn 

 Virür neẓāreye her bir baḳışda bir ḥālet 

7. Nice devāt ki diḳḳatle mū-şikāf olsa 

 Kemīne naḳşına Bihzād-ı dīdemüz ṣūret 

8. Degül devāt bu bir ḥoḳḳa-i devādur kim 

 O ḥoḳḳada bulınur her marīż içün ṣıḥḥat 

9. Devāt-ı sīm ü zer-endūdı bir ḳamerdür kim 

 Şuʽāʽ-i şems ile eyler hemīşe germiyyet 

10. Şuʽā-ı şems degül mi o ince tel şebeke 

 Ki çeşm-i cānı ider seyri ḫīre-i ḥayret 

11. Niḳāb içinde nihān bir ʽarūs-ı zībādur 

 O tel ḳafesle o raʽnā devāt-ı pür-ḥikmet 

12. ʽAceb mi olsa midādı zülāl-baḫş-ı ḥayāt 

 Hemīşe menbaʽ-ı āb-ı ḥayāt olur ẓulmet 

13. Derūn-ı miḳlemeye zīb u fer viren ālāt 

 ʽAceb mi her biri olsa yegāne-i nedret 

14. Nedür o gizlik-i ser-tīz ü ḥāliṣü'l-aʽyār 

 Ki zerger-i felek īcādına çeke ġayret 

15. Ḳadinde ḫilʽat-ı gül-gūne reng-i ḳaḳnūsī 

 Serinde efser-i mercān-ı erġavān ḥumret 

16. O gūne tuḥfeye iʽzāz olınsa lāyıḳdur 

 Ki yādgār-ı ʽazīzde ḥelāldür ʽizzet 
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17. O rīkdān-ı müferriḥ mis̠āl-i cism-i laṭīf 

 ʽAceb mi olsa perī-peyker ü melek-ṭalʽat 

18. Ki her ne olsa derūnında hep nümāyāndur 

 Żamīr-i sādeye maḫṣūṣdur bu keyfiyyet 

19. Nücūmdur ki ʽıyān oldı çarḫ-ı mīnāda 

 Ḳıyās itme derūnında rīkdür ḳat ḳat 

20. ʽAceb güzel yaḳışurdı ger ol leṭāfetle 

 Olaydı mehçe-i sīmīn-rāyet-i nuṣret 

21. Nedür o maḳṭaʽ-ı ṣāf-ı beyāż u cevherdār 

 Naẓīf ü bī-bedel ü bī-bahā vü z̠ī-ḳıymet 

22. ʽAceb laṭīf ü dil-ārā vü ḫūb u nāzükdür 

 Ki diş biler aña her laḥẓa māhi-i cennet 

23. O ḳaṭre-rīz-i münaḳḳaş olur o heyʼetle 

 Yem-i nezākete bir niçe māhi-i behcet 

24. Kesildi rişte-i midḥat gelince miḳrāża 

 Anuñ'çün ālet-i pergāra ḳalmadı ḥācet 

25. Nihāl-i devḥa-i ʽirfāndur ol ḳalemler kim 

 Mis̠āl-i şāḫiçe-i serv olur sehī-ḳāmet 

26. ʽAceb mi maḳsem-i iḥsāna olsa lūle-i ter 

 Alınca deste anı pādşāh-ı Cem-şevket 

27. Cenāb-ı Ḥażret-i Ḫān Aḥmed-i hümāyūn-baḫt 

 Ki z̠āt-ı eşrefidür dehre neyyir-i devlet 

28. O deñlü gevher-i fażl u kemāl ile pürdür 

 Ki dinse z̠ātına lāyıḳ muḥīṭ-i ehliyyet 

29. İlāhi ṣaḳla ḫaṭālardan ol şehenşāhı 

 İlāhi ḳıl anuñ ecdād-ı pākine raḥmet 

30. Ki böyle bir şeh-i kāmil-vücūdı eylediler 

 Serīr-i salṭanata yādgār içün himmet 

31. Edā-yı şükri bu luṭfuñ muḥāldür ancaḳ 

 Duʽā-yı ḫayrına lāzım ḫulūṣ ile niyyet 



50 

 

 

32. Hemīşe ḫurrem ü ḫandān u şād u rāḥat ola 

 İṣābet itmeye aṣlā vücūdına zaḥmet 

33. Ne ḫvāhiş eyler ise meşreb-i hümāyūnı 

 Cenāb-ı Ḥaḳ aña teysīrin eyleye ḳısmet 

34. Eyā şehenşeh-i ʽādil devāt-ı vaṣfından 

 Ġaraż rikābuña ʽarż itmedür ʽubūdiyyet 

35. Murād-ı vaṣf-ı kemālāt-ı z̠āt-ı pāküñdür 

 Bahānedür ara yirde devāt içün midḥat 

36. Ümīdüm oldur eyā pādşāh-ı heft-iḳlīm 

 Ki sen bu devlete olduḳça māye-i zīnet 

37. Kemīne Dürri-i bendeñ de iltifātuñla 

 Bula miyāne-i aḳrānda ʽizzet ü rifʽat 

38. Hemīşe ṣarf idüp evḳātumı menāḳıbuña 

 İrem rikāb-ı şerīfüñde cān ile ḫıdmet 

39. Ki vaṣfuñ itmede bī-iḫtiyār u mecbūram 

 Hemīşe isterem evṣāfuña idem diḳḳat 

40. Niçe risāle idüp nām-ı pāküñe taḥrīr 

 Ḳılam menāḳıbuñı zīb-i ṣafḥa-i şöhret 

41. Medār ola ḳalemüñ elde reşḥa-pāş-ı kerem 

 Be-ḥaḳḳ-ı kilk-i güher-bār-ı kātib-i ḳudret 

5. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Teʽālall'āh zihī Ferd ü Aḥad Ḫallāḳ-ı bī-hem-tā 

 Ki itdi maḥż-ı ḥikmetle ʽademden ʽālemi peydā 

2. Odur Vahhāb-ı bī-minnet odur Rezzāḳ-ı bī-ʽillet 

 Odur ḫāḳān-ı sulṭān-ı selāṭīn-i cihān-ārā 

                                                           
5. S. 3409: 7b. 

 Der Vaṣf-ı Maḥfil-i Şerīf Der-Sitāyiş Sulṭān Aḥmed Ḫān. 
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3. Cemīʽ-i kāʼināta şāmil oldı luṭf u iḥsānı 

 Ḫuṣūṣā ehl-i İslāma ki oldur millet-i beyżā 

4. Cenāb-ı Aḥmed-i Muḫtārı irsāl eyledi tā kim 

 Cihānda eyleye aḥkām-ı emr ü nehyini icrā 

5. O sulṭān-ı muʽallā-ṣadr-ı dīvān-ı risālet kim 

 Ṣadā-yı kūs-ı şerʽinden pür oldı günbed-i ḫaḍrā 

6. Revān-ı pākine yüz biñ ṣalāt ile selām olsun 

 Ki oldur devr-i maḥşerde ʽuṣāfa melceʼ ü meʼvā 

7. Daḫı hem çār-yār-ı bā-ṣafā vü āl u aṣḥābı 

 Ki oldı burc-ı dīne her biri bir encüm-i ġarrā 

8. İlāhī cümlesin müstaġraḳ-ı deryā-yı raḥmet ḳıl 

 Ki anlarla binā-yı Ka῾be-i dīn oldı müstes̠nā 

9. Şeref irdi mülūk-i āl-i ʽOs̠māna çün anlardan 

 Anuñ'çün oldılar taḫt-ı ḫilāfet üzre pā-ber-cā 

10. Bu bir nesl-i mükerrem bir mübārek ʽırḳ-ı ṭāhirdür 

 Ki oldı bunlaruñ ʽahdinde şerʽ-i Aḥmedī iḥyā 

11. Çeküp seyfi ḳırup küffārı taṭhīr eyleyüp mülki 

 Şecāʽatla müsaḫḫar ḳıldılar dünyāyı ser-tā-pā 

12. Ne Tebrīz ü ʽIrāḳı ḳoydılar ne Mıṣr ile Şāmı 

 Açıldı şarḳdan tā ġarba dek dünyā vü mā-fī-hā 

13. Netīce ol arāżī-i muḳaddes cümle ser-tā-ser 

 Bu mülk-i pāke ilḥāḳ oldı maʽmūr eyleye Mevlā 

14. Ḫuṣūṣā ol maḳāmeyn-i şerīfeyn-i mükerrem kim 

 Birinüñ ism-i pāki Yes̠rib oldı birinüñ Batḥā 

15. Bu iki ḫıṭṭa gūyā noḳṭa-ı pergār-ı raḥmetdür 

 Ki oldı rūy-ı arża her biri bir ḫāl-i ʽanber-sā 

16. Biri olmış maḥall-i ravża-i pāk-i Resūlu'llāh 

 Birisi beyt-i Rabbānī ki oldı Kaʽbe-i ʽulyā 

17. Bu iki beyt-i vālāyı ṭavāf itmekde pey-der-pey 

 Gehī ehl-i zemīn geh ḳudsiyān-ı ʽālem-i bālā 
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18. Zihī devlet ki ol iki maḳāmuñ ḫıdmet-i pāki 

 Mülūk-ı āl-i ʽOs̠māna müyesser eylemiş Mevlā 

19. İdüp şāhān-ı sābıḳ anda çoḳ ās̠ār-ı müstaḥsen 

 Muḥaṣṣal her biri bir gūne ḥayrāt itdiler icrā 

20. Kimisi ṣurre vü kimi veẓāʼif eyleyüp taʽyīn 

 Kimi zād u zaḫīre kimi tuḥfe ḳıldılar ihdā 

21. Ol iki cāy-ı vālā-yı muʽallānuñ ahālisin 

 Tamām ikrām ile ġarḳ itdiler iḥsāna ser-tā-pā 

22. Hezārān birkeler iḥyā idüp ber ü beyābānda 

 Netīce ol ṭarīḳuñ her lüzūmın itdiler peydā 

23. Ṣaf-ı ḥüccācı tertīb eyleyüp envāʽ-ı zīnetle 

 O ṣaffa ḳıldılar bu maḥfil-i pāki şeref-baḫşā 

24. Ḫudā Ḫān Aḥmedi maḥfūẓ idüp ʽömrin ziyād itsün 

 Ki ol resm-i ḳadīmi yine icrā itdiler ḥālā 

25. İrişdi çünki vaḳti eyleyüp tezyīnine fermān 

 Zamān-ı ḥaccı ḥüccāc-ı kirāma ḳıldılar inhā 

26. Zihī şāhenşeh-i ʽādil ki niyyet eyleyüp ḫayra 

 Ṣafā vü saʽy ile kesb itmede zād-ı reh-i ʽuḳbā 

27. Bu rūz-ı dil-fürūzuñ eyleyüp şükrānesin niyyet 

 Faḳīr ü müstaḥaḳḳīne zer ü sīm eyledi iʽṭā 

28. Donandı ʽizz ü nāz ile yine ol maḥfil-i zerrīn 

 Çıḳardılar anı bāb-ı hümāyūndan ʽarūs-āsā 

29. Oḳındı āyet-i fetḥ irdi ʽarşa ṣavt-ı tekbīrāt 

 Daḫı tevḥīd ile tesbīḥ ü tehlīl oldı lā-yuḥṣā 

30. Revān oldı o gice ṣaf-be-ṣaf cümle meşāyiḫ hep 

 Daḫı erbāb-ı dīvān anlaruñ ardınca reh-fersā 

31. Pes andan ṣoñra mīr-āḫūr-ı evvel zīb ü zīnetle 

 Daḫı ṣurre emīni saḳḳabaşılar olup pūyā 

32. Mürūr itdi çün ol ṣaflar bu tertīb üzre fevc-ā-fevc 

 Ẓuhūr itdi hezār ikrām ile ol maḥfil-i zībā 



53 

 

 

33. Ne maḥfil hevdec-i selmā-yı ẕāt-ı ṣāḥibü'l-miʽrāc 

 Ne maḥfil maḥmil-i leylā-yı sübḥāne'llez̠ī esrā 

34. Ne maḥfil raḥle-i āyāt-ı Ḳurʼān-ı ʽazīmü'ş-şān 

 Ne maḥfil taḫtgāh-ı salṭanat-pīrā-yı ev ednā 

35. Ne maḥfil ḥaclegāh-ı nev-ʽarūs-ı raḥmet-i Bārī 

 Ki olmışdur niḳāb-ı nūr aña ol perde-i vālā 

36. Ne maḥfil heyʼeti gūyā ki bir nūr-ı maḥabbetdür 

 K'olur neẓẓāresi ṭāḳat-rübā-yı dīde-i bīnā 

37. Müzeyyen bir serīr-i ṣuffe-i ḳaṣr-ı cināndur kim 

 Temāşāsı olur ḥayret-fezā-yı merdüm ü ḥavrā 

38. Teʽāla'llāh nedür ol maḥfil-i eşrefde bu ḥālet 

 Ki taḥmīlinden eyler nāḳayı hem mest ü hem şeydā 

39. Zihī ʽizz ü şeref ol nāḳa-i maḳbūl u memdūḥa 

 K'olur her sāl ẓahrı böyle vālā maḥfile meʼvā 

40. Ne nāḳa nāḳa-i cennet aña her bār ider ġıbṭa 

 Ne nāḳa maḥż-ı nūr olmış mis̠āl-i nāḳa-i Ḳuṣvā 

41. Dü-çeşmi kuḥl-ı ḳudretle mükaḥḥal gerdeni mevzūn 

 Vücūdı cümleten maṭbūʽ u müstaḥsen Burāḳ-āsā 

42. Luʽāb-efşān olup her dem sürūrından bükā eyler 

 Ḳaçan kim olsa rāh-ı Ka῾betu'llāha ḳadem-peymā 

43. Bu bir rāh-ı mübārekdür ki her kim eylese niyyet 

 Eger insān eger ḥayvāna bir ḥālet olur peydā 

44. İlāhī ẕāt-ı pāküñ ḥaḳḳı'çün ümmīdim olur kim 

 Bu ʽāsī ʽabdine ne olsun naṣīb ol devlet-i ʽuzmā 

45. Tevekkül ḳıl Ḫudāya çekme ġam ey Dürri-i bī-kes 

 İder her maṭlabuñ ḥāṣıl senüñ ol ḳādir-i dānā 

46. Hemān sen ṣıdḳ ile dergāh-ı Ḥaḳḳa ʽarż-ı ḥācāt it 

 Kim ol dergāhdandur cümleye fetḥ ü ẓafer ḥaḳḳā 

                                                           
33 “Her türlü ayıp, kusur ve eksikliklerden beri olan o (Allah) yürüttü. (İsrâ, 17/1)”. 

34 “Daha yakın oldu. (Necm, 53/9)”. 
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47. Ḫulūṣ-ı ḳalb ile her ne temennā eyleseñ ḥaḳdan 

 İder maḳbūl yoḳdur şübhe āmennā ve ṣaddaḳnā 

48. Muʽammer ola sulṭān Aḥmed-i Ḫātem-i ṭabīʽat kim 

 İder yüz biñ gedāyı bir nigāh-ı luṭf ile iġnā 

49. Bu deñlü āstān-ı pākine çün intisāb itdüñ 

 Elem çekme saña ḥāṣıl olur her maṭlab-ı aʽlā 

50. O bir sulṭān-ı ẕī-şān pādşāh-ı muḥteremdür kim 

 Senüñ gibi hezārān zārı bir demde ider iḥyā 

51. Saña himmet anuñ bir nuṭḳ-ı cān-baḫşındadur ancaḳ 

 Hemān emr eyledi lālāsına itdi seni iḥyā 

52. Süren dergāhına yüz böyle bir şāh-ı felek-cāhuñ 

 ʽUlüvv-i ḳadr ile eyler ṭoḳuz eflāke istiġnā 

53. Hemīşe maḥal-i ḫurşīd olup pīrāye-i gerdūn 

 Hemīşe tā s̠üreyyā ola ʽıḳd-ı gerden-i cevzā 

54. O sulṭān-ı muʽallā-bārgāhuñ maḥmil-i baḫtı 

 Süvār-ı nāḳa-i devlet ola bī-bāk ü bī-pervā 

55. Ne eylerse temennā meşreb-i pāk-i hümāyūnı 

 Taʽabsiz hem meşaḳḳatsiz müyesser eylesün Mevlā 

56. Dili ḫurrem derūnı şād u iḳbāli bülend olsun 

 Be-ḥaḳḳ-ı sūre-i ḥacc u be-ḥaḳḳ-ı Kaʽbe-i ʽulyā 

6. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Eyā şehenşeh-i ferzāne pādşāh-ı ġayūr 

 Hemīşe ẕātuñı ḥıfẓ eyleye Ḫudā-yı Ġafūr 

2. Kemāl ü maʽrifet ü ʽaḳl u rüşd ü fehm ü ẕekā 

 Sevād-ı ṣafḥa-i ḳalbüñde ser-te-ser mesṭūr 

                                                           
47 “İnandık ve tasdik ettik”. 

6. S. 3409: 9a. 

 Ḳaṣide-i Dürrī Bā-Ḥasb-i Ḥāl Ū. 
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3. Mis̠āl-i āb-żamīrüñ o deñlü rūşendür 

 Ki mū-be-mū görinür ḥāl-i ḫāṭır-ı meksūr 

4. Netīce sende ki vardur bu cevher-i ẕātī 

 ʽIyāndur āyīne-i ḳalbüñe cemīʽ-i umūr 

5. Senüñ gibi var iken bir ḫidīv-i ẕī-şānum 

 Revā mıdur ḳalayım zār u ḫaste vü rencūr 

6. Çerāġ-ı ḫāṣuñ iken ben senüñ bu devletde 

 Revā mı şimdi o dergāhdan olam mehcūr 

7. Olınca dergeh-i vālāña rūy-māl-i niyāz 

 Niçe ḳaṣāʼid ü tārīḫe eyledüñ me’mūr 

8. Ne emr ḳıldıñ ise imtis̠āl idüp fī'l-ḥāl 

 Ṣafā-yı ḳalb ile yapdum bilā-ḳuṣūr u küsūr 

9. Menāḳıbuñda olan gūne gūne ās̠ārum 

 Olur ḳıyāmete dek dest-i ʽāleme menşūr 

10. Aña naẓar ḳılan iḥlāṣ ile duʽālar idüp 

 Senüñ kemālüñe eyler sitāyiş-i mevfūr 

11. Egerçi oldı rikābuñda ḫıdmetüm maḳbūl 

 Velī ne fāʼide çün saʽyum olmadı meşkūr 

12. Dirīġ ü ḥayf ki ʽömr-i ʽazīzüm oldı telef 

 Murādum üzre bu ʽālemde olmadum mesrūr 

13. Hemīşe ḥāl-i perīşānumı taṣavvur idüp 

 Düşer derūnuma yüz biñ ḫayāl-i dūr-ā-dūr 

14. O deñlü ġarḳ oluram baḥr-i ʽacz u ḥayrete kim 

 Ne ʽaḳl olur müteḥarrik ne ḫod ḥavāṣ-ı şuʽūr 

15. Kimesne ḫāṭır-ı vīrānum idemez ābād 

 Meger sen eyleyesin dest-i luṭf ile maʽmūr 

16. Duʽā-yı ḫayruña ṣarf eyleyüp şeb ü rūzum 

 Ḫulūṣ-ı ḳalb ile evrādum oldı ism-i ṣabūr 

17. Meger ki ide bu ism-i şerīf-i ḥürmetine 

 İki cihānda telāfīsini Ḫudā-yı ġayūr 
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18. Cefā-yı ḫār-ı güli ben çekem hezār-āsā 

 Gül-ābın almaġa aġyār ola bugün meʼmūr 

19. Meded meded meded ey pādşāh-ı ʽālem-gīr 

 Yazuḳ degül mi ḳala Dürri-i ḥazīn maġdūr 

7. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḥamdüli'llāh kim irüp luṭf-ı cenāb-ı Kird-gār 

 Buldı ṣıḥḥat ḥażret-i şāhinşeh-i Cem-iḳtidār 

2. Ḥaḳ bu kim fikrinden ol ẕāt-ı hümāyūn-ṭalʽatuñ 

 Mużṭarib olmışdı bi'l-cümle ṣıġār ile kibār 

3. Dem-be-dem el ḳaldurup dergāh-ı ḥaḳḳa ṣıdḳ ile 

 Cān u dilden dirler idi yā Ġanī perverdgār 

4. Senden ümmīd eylerüz ol z̠āt-ı pāküñ ṣıḥḥatüñ 

 Sen ḳıl anı cümle ʽilletden İlāhī destgār 

5. Ḥaḳḳ budur kim inḥirāfından mizāc-ı pākinüñ 

 Oldı gūyā ser-te-ser eczā-yı ʽālem bī-ḳarār 

6. Vāḳıʽā ʽālem tezelzül bulmamaḳ mümkin midür 

 Ḳāleb-i dünyāya zīrā  rūḥdur ol şehryār 

7. Rūḥ olınca nā-ḫoş elbette beden bīmār olur 

 Rūḥdur ḳaṣr-ı ten istiḥkāmına çün kim medār 

8. Ḥāṣılı rūḥ-ı muṣavverdür bu server ʽāleme 

 Çoḳ zamān yā Rab anı taḫtında eyle bī-ḳarār 

9. Tā ezelden gerçi kim olmışdı maḥbūbu'l-ḳulūb 

 Cümle ḫalḳ-ı ʽāleme ol şehryār-ı nāmdār 

10. Yaʽni olduḳça süvār-ı raḫş-ı devlet şān ile 

 Seyr idenler ṭalʽat-i pākin iderdi dil iftiḫār 

                                                           
7. S. 3409: 10b. 

 Ṣıḥḥatnāme-i Vücūd-ı Hümāyūn Ḫullede Salṭanetahu Ḳaṣīde-i Dürrī Efendī. 
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11. Muḳteżā-yı rūzgār-ı dehr-i pür-āzār ile 

 Ḳondı mirʼāt-ı żamīr-i pākine çün kim ġubār 

12. Gūş idenler ʽillet-i cān-sūzını bī-tāb olup 

 Ṭaşlar ile gömgök itdi tenlerin dīvāne-vār 

13. Ṣıḥḥat-ı z̠āt-ı hümāyūnın idüp Ḥaḳdan recā 

 Ḫalḳ-ı ʽālem gice vü gündüz iderdi āh u zār 

14. Bā-ḥuṣūṣ iḫlāṣ ile düstūr-ı ḫayr-endīşesi 

 Niçe ḳurbānlar kesüp çoḳ sīm ü zer ḳıldı nis̠ār 

15. Eyleyüp celb-i duʽā-yı ḫayr ehl-i ḥālden 

 Varını ṣarf eyledi hep yolına bī-iḫtiyār 

16. Ol zamān kim tābiş-i nār-ı ḥarāret ser-te-ser 

 İtdi ol cism-i laṭīf-i nāzenīni dāġ-dār 

17. Gūyiyā bir tāze naḫl-i gülşen-i firdevs idi 

 Cā-be-cā mānend-i gülbün güller açdı ṣad-hezār 

18. Yoḫsa bir raʽnā gül-i ṣad-berg-i bāġ-ı ḥüsn idi 

 İtdi anı tāb-ı teʼs̠īr-i ṭarāvet jāle-dār 

19. Yā vücūdı bir ṣadefdür ol yem-i cūduñ meger 

 Kim ẓuhūr itdi niçe pākīze dürr-i şāh-vār 

20. Yoḫsa bir rengīn bahāristān-ı feyż-ās̠ārdur 

 Oldı verd ü yāsemīn ü lāleden üşkūfezār 

21. Münteḥab bir nüsḫa-i merġūbedür ol z̠āt-ı pāk 

 Buldı laʽlīn noḳṭalarla ser-te-ser naḳş u nigār 

22. Seyr idenler dirler ol z̠āt-ı ṭarāvet menbaʽı 

 Ẓāhir oldı ābda yir yir ḥabāb-ı dāne-dār 

23. Bāzuvānın şāḫ-ı gül gibi görenler didiler 

 Pençe-i mercān yem-i behcetde oldı āşkār 

24. Eyleyince ṣayḳalı dest-i ḳader perdāḫte 

 Cism-i pāki ġıll u ġışdan oldı ṣāf āyīne-vār 

25. Gerçi buldı ʽāfiyet ol menbaʽ-ı ʽayn-ı şifā 

 Ḫayli zaḥmet çekdi ammā bir zamān leyl ü nehār 
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26. Gūyiyā şimdi mükāfāt-ı ten-i bīmārına 

 Bir çiçekli ḫilʽat iḥsān eyledi perverdgār 

27. Yā benekli aṭlas-ı zer-tārdur pür-naḳş u zīb 

 Destgāh-ı ġaybdan gönderdi anı Kird-gār 

28. Yā İlāhī öyle ümmīd eylerüz kim bir daḫı 

 İrmeye ol ẕāta bir ʽillet nihān u āşkār 

29. Ser-firāz-ı tāc olup taḫtında İskender gibi 

 Ṣıḥḥat ile eyleye ʽömr-i ṭabīʽīde ḳarār 

30. Olmaya nāzük teni āzürde-i dest-i ṭabīb 

 Görmeye ʽömrinde zaḥmet ol vücūd-ı kām-kār 

8. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Pādşāhum yine iḳbāl ile itdüñ ḥarekāt 

 Ḥarekātuñ ola müstelzem-i ḫayr u berekāt 

2. Ḳaṣr-ı tersānede birḳaç gün idüp ẕevk ü ṣafā 

 Bu maḥalle daḫı fer virdi ḳudūmüñ bi'ẕ-ẕāt 

3. Ḥaḳ budur kim bu sarāy-ı feraḥ-efzā çoḳdan 

 Saña müştāḳ idi ey Ḫusrev-i memdūḥ-ṣıfāt 

4. Vālid-i mācidiñüz Ḫān Meḥemmed merḥūm 

 Olalı ġarḳa-nişīn-i ṭabakāt-ı cennāt 

5. ʽİzz ü iḳbāl ile eslāfuñ olan şāhānuñ 

 Birisi itmedi bu menzile naṣb-ı rāyāt 

6. Gūyiyā ḳāleb-i bī-rūḥa dönüp ḳalmış idi 

 Es̱er-i feyż-i ḳudūmuñla yine buldı ḥayāt 

7. Çünki āġāz ile teşrīf-i hümāyūn itdüñ 

 Ṭurdı dīvānuña eşcār giyüp teşrīfāt 

                                                           
8. S. 3409: 12a. 

 Tārīḫ-i ʽAzīmet-i Sulṭān Aḥmed Ḫān Be Cānib-i Baġçe-i Ḳaraaġaç Der Ḳurb-ı Kaġıdḫāne. 
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8. Bezenüp tāzelenüp köhne ʽarūsān-ı çemen 

 Giydiler cümle yeşil cāmeler eṭfāl-i nebāt 

9. Servden ṣaḥn-ı gülistānda ḫıyābān ṣanma 

 Saña ṭurmışlar ayaġ üzre selāma iki ḳat 

10. Dem-i teşrīf-i hümāyūnuña ey serv-ḫırām 

 N'ola beẕl eylese eşcār yoluñda s̱emerāt 

11. Beñzemez ġayrı sarāya bu sarāy-ı ʽālī 

 Ki bunuñ ḳadrin ider nehr ile deryā is̱bāt 

12. Bu sarāya bu Kāġıd-ḫāne ṣuyıyla didiler 

 Ḳaṣrıdur ḳaṣr-ı Ḫavernaḳ ṣuyıdur nehr-i Furāt 

13. Nice ṣu ṣafvet ile itmede gāhī cereyān 

 Ki ṭaşup itmede deryā gibi neşr-i ḳaṭerāt 

14. Yoḫsa deryā ile cū bir yere cemʽ olmışlar 

 Teşne-veş ḳulzüm-i cūdından umarlar reşeḥāt 

15. Selsebīl olsa ʽaceb mi bu sarāyuñ ābı 

 Ḳaṣr-ı zībāsı olur reşk-i ḳuṣūr-ı cennāt 

16. Gülleri ġonce-i cennet gibi hep tāze vü ter 

 Bülbüli bülbül-i firdevs gibi ḫoş-naġamāt 

17. Rezmde tuġa döner bezmde zülf-i yāre 

 Gāh sünbülleri bulduḳça sükūn u ḥarekāt 

18. Olıcaḳ maẓhar-ı āyīne-i ḥüsn-i pāküñ 

 Başladı itmege ṭūṭī gibi murġān kelimāt 

19. Ey velī-niʽmet-i şāhān-ı cihān kehf-i enām 

 V'ey olan ẕāt-ı şerīfi sebeb-i fevz ü necāt 

20. Sensin ol ẓıll-ı Ḫudā pādşeh-i heft-iḳlīm 

 Ki pür olmuş es̱er-i ʽadlüñ ile çār-cihāt 

21. ʽĀlemüñ cismine cān itdi seni Ḥażret-i Ḥaḳ 

 İrse dünyāya n'ola feyż-i vücūduñla ḥayāt 

                                                           
9 A mısrasında “ḥayālān” kelimesi anlam gereği “ḫıyābān” ile değiştirilmiştir. 
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22. Ṭoyladuñ ʽālemi gencīne-i iḥsānuñ ile 

 Olsa faḳr ehli n'ola muġtenem-i māl-ı zekāt 

23. Deyre pertev ṣalalı devlet-i ʽOs̱māniyye 

 Sen ḳadar gelmedi bir ḫusrev-i pākīze-simāt 

24. Ẕātuñı eyleyüp Allāh ḫaṭālardan emīn 

 Cümle aʽmālüñ ide dāḫil-i silk-i ḥasenāt 

25. Geldi Dürrī gibi bir bende didi tārīḫin 

 Pādşāhum bu maḥal buldı ḳudūmüñle ḥayāt 

 Sene 1115 

9. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ḥamdüli'llāh ki irüp sāl-i hümāyūn-ı cedīd 

 Eyledi cāme-i esbāb-ı neşāṭı tecdīd 

2. Ḫayr ile irdi çün encāma yüz on beş sāli 

 Ola on altı daḫı bāʽis̱-i ʽīş-i cāvīd 

3. Bāreka'llāh zihī mevsim-i feyż-āver kim 

 Virdi ehl-i dile envāʽ-ı meserretle nüvīd 

4. Sālümüz tāze zamān tāze zemīn tāze vü ter 

 Köhne vadīleri ṭayy itse n'ola çarḫ-ı ʽanīd 

5. Demidür eyleyüp āġāze-i āheng-i sürūr 

 Başlasun cilvelere bezm-i felekde nāhīd 

6. Bezenüp tāzelenüp köhne ʽarūs-ı ʽālem 

 Alsun āyīne gibi destine cām-ı Cemşīd 

7. Başladı nāleye bülbüller açıldı güller 

 Oldı her ṣuffe çemen ḥalḳa-i bezm-i tevḥīd 

8. Nev-bahār oldı güzellendi ser-ā-ser gülşen 

 Yiridür ẕevk içün erbāb-ı dile sāye-i bīd 

                                                           
9. S. 3409: 13a. 

 Tārīḫ-i Sāliyye-i Hümāyūn Der-Sitāyiş-i Ḫażret-i Ḫān Aḥmed-i ῾Ālī-Şān. 
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9. Ḳalmadı ẕerre ḳadar ḫāṭır-ı ʽālemde elem 

 Gūyiyā oldı cihān muġtenem-i mevsim-i ʽīd 

10. Geldi erbāb-ı dilüñ meclisine şāhid-i kām 

 Girdi ser-pençe-i dest-i emele ẕeyl-i ümīd 

11. İtse dünyāyı münevver n'ola ber-vefḳ-i murād 

 Oldı ḫurşīd-i emel burc-ı murād üzre bedīd 

12. Böyle bir mevsim-i ferḫunde ki münşī-i felek 

 İdemez kilk-i zer-efşān ile vaṣfın tesvīd 

13. Böyle hengām-ı feraḥ-zāyı görüp bī-taḳrīb 

 Oldı dem-bestelik ehl-i suḫana emr-i baʽīd 

14. Yaʽni hengām-ı ṣafā-baḫş-ı şehenşāh-ı cihān 

 Mihr-i gerdūn-ı kerem ẓıll-ı Ḫudāverd-i mecīd 

15. Server-i Cem-ḥaşmet Ḫusrev-i Ḫākān-ʽaẓamet 

 Āsmān-kevkebe Dārā-yı Sikender-te’yīd 

16. Maẓhar-ı feyż-i Aḥad Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed 

 Ki odur şimdi selāṭīn-i cihān içre vaḥīd 

17. Ẕāt-ı pākīze olan cevher-i istiʽdādı 

 Belki bir pādşehe virmedi faʽāl-i mürīd 

18. Ne hüner var ise nevʽ-i beşere muḫtaṣ olan 

 Cümlesi ẕātına gūyā ki virilmiş te’bīd 

19. Nükte-perdāz u suḫan-senc ü edīb ü kāmil 

 ʽĀrif ü ehl-i dil ü ʽāḳil ü derrāk ü reşīd 

20. Māḥī-i ẓulm ü sitem ḥāmī-i şerʽ-i Ekrem 

 Ṣāḥib-i seyf ü ḳalem ḳāmiʽ-i eşrār u pelīd 

21. ʽAhd-i pāki şeref-i devlet-i ʽOs̱māniyye 

 Kevkeb-i devleti pertev-figen-i ṭalʽat-i ʽīd 

22. Şuḳḳa-perdāz-ı livā-yı ẓaferi ḫayl-i sürūş 

 ʽAlem-efrāz-ı der-i salṭanatı baḫt-ı saʽīd 

                                                           
15 A mısrasında vezin aksamaktadır. 
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23. Pāsbān-ı der-i iḳbāli gice bedr-i münīr 

 Dīde-bān-ı ḥarem-i devleti gündüz ḫurşīd 

24. Re’yi İskendere āyīne-i rūy-ı devlet 

 Ḥükmi cemʽiyyet-i Ye’cūc-i ġama sedd-i sedīd 

25. Nitekim ḥükmine mevḳūf niẓām-ı ʽālem 

 Oldı fermānına vā-beste cezā-yı tehdīd 

26. Māh-ı encüm-sipehā şāh-ı felek-bārgehā 

 Ey ki dārātuña şehler idemezler taḳlīd 

27. Sensin ol ẕāt-ı kerem-güster-i deryā-dil kim 

 Kef-i dür-pāşuña mānend olamaz baḥr-ı sefīd 

28. Şerm-nāk olmasa dest-i güher-efşānuñdan 

 Ḳaʽr-ı deryāda nihān olmaz idi mürvārīd 

29. Pādşāhum naẓar eyle baña Dürrī ḳuluñam 

 Olayım tā dür-i yek-tā gibi ʽaṣruñda ferīd 

30. Kīmiyādur naẓarı pādşehüñ va’llāhi 

 Kīmiyādan beni Allāh içün itme nevmīd 

31. İtdi ġam cānuma te’s̱īr Ḫudā ḥaḳḳıy'çün 

 Ne ḳadar nāle vü zār itsem olınmaz tebʽīd 

32. Ḥāṣılı himmet-i şāhāneñe ḳaldı çārem 

 Ne ise lāyıḳ olan şānuña oldur ümmīd 

33. Umaram ʽuḳde-i dil ḥall ola bir mektebe kim 

 Ḳalmaya rişte-i efkārda aṣlā taʽḳīd 

34. Çekilüp ḥüccet-i āmālüme imżā-yı ḳabūl 

 Kilk-i luṭfuñla berāt-ı emelüm ola resīd 

35. Devletüñde olayım yaʽni murād üzre çerāġ 

 İdeyüm ḥaşre dek evṣāf-ı şerīfüñ tesvīd 

36. Yeter ey Dürri-i güstāḫ yeter şerm eyle 

 Öyle dergehde olur mı bu ḳadar güft ü şenīd 

37. Pīç ü tābuñdan olur sūz-ı derūnuñ maʽlūm 

 Anı taṣdīʽ ile bir daḫı ne ḥācet te’kīd 
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38. Ṣıdḳ ile başla hemān ḫayr duʽā eylemege 

 İricek vaḳt-i seḥer gūşuña ṣavt-ı temcīd 

39. Tā ki bu köhne cihān tāzelenüp vaḳt-i bahār 

 Tā ki her sālüñ ola ḫilʽat-ı tārīḫi cedīd 

40. Fer virüp ḫilʽat-i cāha ḳad-i istiʽdādı 

 ʽÖmrini devletini eyleye Allāh mezīd 

41. Yazdı levḥ-i felege kilk-i ḳader tārīḫin 

 Ola Ḫān Aḥmede bu sāl-i hümāyūnı saʽīd 

 Sene 1116 

10. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. İder āyīne-i ḳalbi ġubār-ı ġuṣṣadan ʽārī 

 Ṭavāf-ı merḳad-i Sulṭān Ebā Eyyūb-ı Enṣārī 

2. Budur ṣaff-ı ġazāda rāyet-efrāz-ı Resūlu'llāh 

 Budur ḥīn-i veġāda ehl-i İslāmuñ hevādārı 

3. Bu bir z̠āt-ı mükerremdür ki ḫāk-i feyżnākinden 

 Olur müşgīn meşām-ı ḳudsiyān-ı ʽarş-ı settārī 

4. Zihī serdār-ı nuṣret yāver-i cünd-i muẓaffer kim 

 Diyār-ı Rūmı tesḫīr eyleyince ḳırdı küffārı 

5. Maḥabbet bezminüñ medhūş-ı z̠evḳi cān-ı āgāhı 

 Şehādet cāmınuñ mest-i müdāmı ḳalb-i hüşyārı 

6. O ḥūr-ās̠ār-ı rūḥāniyyetinden behrever lā-büd 

 Olan zāʼir-i mezār-ı fāʼiżü'l-envār-ı ebrārı 

7. Ḫuṣūṣā böyle bir sulṭān-ı iḳlīm-i velāyet kim 

 Maḳām-ı pākinüñ ḫayl-i melāʼik ola züvvārı 

8. Buña iḫlāṣ ile āmīn diyen erbāb-ı īmānuñ 

 Şefīʽi ola peyġamber muʽīni Ḥażret-i Bārī 

                                                           
10. S. 3409: 14b. 

 Dürrī. 
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9. Budur ümmīdümüz kim rūz-ı hevl-engīz-i maḥşerde 

 Ferāmūş itmeye bu Dürri-i zār u günāh-kārı 

11. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Bāreka'llāh zihī pādşeh-i mülk-ārā 

 Ẕātuñı cümle ḫaṭālardan emīn ide Ḫudā 

2. Sen o sulṭān-ı cihān pādşeh-i ẕī-şānsın 

 Ki naẓīrüñ daḫı seyr itmedi çeşm-i dünyā 

3. ʽĀleme pertev-i ḫurşīd-i saʽādet sensin 

 Ḥaḳ budur kim seni mümtāz yaratmış Mevlā 

4. Cümle emrüñde baṣīretle idersin ḥareket 

 Söz yoḳ eṭvār-ı ḥakīmāneñe ey ẓıll-ı Ḫudā 

5. Bu ne perdāḫte işdür bu ne şāhāne reviş 

 Bu ne zībā ḥareketdür bu ne nāzük īmā 

6. Bu taṣavvur nice ʽāḳilleri dem-beste ider 

 Bu tedārüklere ḥayrān olur erbāb-ı ẕekā 

7. Vāḳıʽā kimse taḫayyül idemezdi bu işi 

 Belki bir ḳalbe ḫuṭūr eylememişdi kaṭʽā 

8. Geldi bu devlete çoḳ kār-güzārende mülūk 

 Nice ḫāḳāna serīr oldı bu mesned ammā 

9. Ḳanḳı sulṭāna naṣīb oldı bu ḥüsn-i tedbīr 

 Ḳanḳı ḫākāna nigāh itdi bu gūne Mevlā 

10. Bunı kim fehm ider Allāhı severseñ fikr it 

 Oldı mı böyle bir ās̱āra muvaffaḳ ḳudemā 

11. Ḫufyeten daʽvet içün gönderesin bir ḳuluñı 

 Gele İstanbula tā Ḳandiyeden bir pāşā 

                                                           
11. S. 3409: 20a. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫānuñ Ḳalaylı Aḥmed Pāşāyı Ḳandiyeden Getürüp Mühri Virdügine Tārīḫdür. 
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12. Bula tā ḳurb-ı hümāyūnuña yārānuñ yol 

 Ola hem ruḫṣat-ı pā-būsuñ ile kām-revā 

13. Olmaya kimse bu esrār-ı şehāne vāḳıf 

 Bunı ḥiss itmeye ʽārif geçünen icmālā 

14. Hele tedbīr-i ḥakīmāneñe māşā’allāh 

 Ḥaḳ bu kim ancaḳ olur şīve-i ṭabʽ-ı ġarrā 

15. Nāgehān bāb-ı hümāyūndan olınca ẓāhir 

 Cümle barmaḳ ıṣırup ḥayrete vardı ʽuḳalā 

16. Didiler vāḳıʽa mı yoḫsa bizüm gördügümüz 

 Bu ne sırdur ki ẓuhūr eyledi bī-çūn ü çirā 

17. Çoḳdan ümmīd idinürlerdi velī kim dir idi 

 Ki ola böyle ḫabersüz bu işāret peydā 

18. Şübhe yoḳ luṭf-ı Ḫudā mevhibe-i ḥaḳdur bu 

 Buña iḫlāṣ ile şükr eyleyelüm ṣubḥ u mesā 

19. Ḳademi ola mübārek bu ʽibādu'llāha 

 İde Ḥaḳ her es̱erin devlet ile dīne sezā 

20. İʽtimād it bu söze pādşehüm va'llāhi 

 Re’yüñe cümle pesend itdiler aʽlā ednā 

21. İttifāḳ eyleyüp erbāb-ı baṣīret cümle 

 Didiler şimdi yirin buldı ṣadāret ḥaḳḳā 

22. Bāreka'llāh zihī fikr-i metīn re’y-i zerrīn 

 Bu ḳadar eyleyemez kimse iṣābet aṣlā 

23. Merḥabā re’y-i pesendīdeñe ey ẕāt-ı şerīf 

 Āferīn cevher-i idrāküñe ey ṣunʽ-ı Ḫudā 

24. Bu beşāretden olup şevḳ ile leb-rīz-i sürūr 

 Virdiler birbirine müjde cihān ser-tā-pā 

25. Yüz sürüp dergeh-i Mevlāya hep erbāb-ı ḳulūb 

 İtdiler ṣıdḳ-ı derūn ile duʽā cümle saña 

26. Söyledi Dürri-i dāʽī daḫı bu tārīḫi 

 Ola bāḳī o şehenşāha bu Āṣaf ḥaḳḳā 
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 Sene 1116 

12. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Açılup gül gibi her serv-ḳad-i sidre-ḳıyām 

 Ḳıldılar nāz iderek ṭarf-ı gülistāne ḫırām 

2. Nev-bahāruñ es̱er-i neşve-i cān-baḫşından 

 Cümle eczā-yı cihān eyledi taʽṭīr-i meşām 

3. Cām alup nergis ele açdı gözin ġafletden 

 Çeşm-i maḫmūrına yāruñ n'ola ḫvāb olsa ḥarām 

4. Oldı ezhār-ı çemen ḫvāb-ı ʽademden bīdār 

 Ne revā ehl-i ṣafā eylememek terk-i menām 

5. Ġoncalar ḫandeler itdükçe ḳızardı güller 

 Bülbülān olmaya mı girye ile ḫūn-āşām 

6. ʽArż idüp dāġını lāle yaḳasın çāk itdi 

 Dāġ dāġ-ı ġam-ı ʽışḳ olan ider mi ārām 

7. Oldı zerrīn-ḳadeḥ ārāyiş-i bezm-i gülşen 

 Devr iderse yiridür bezm-i ṣafāda gül-i cām 

8. Sünbüli bād-ı ṣabā ḳıldı perīşān-kākül 

 Hīç sevdā-zedeler ḥāline virsün mi niẓām 

9. Dāmen-i ṣabrını çāk itmeye mi şevḳinden 

 Būy-ı cān-perver-i ezhārı iden istişmām 

10. Gül gibi pārelemez mi yaḳasın ḫār-ı sitem 

 Gūş iden nāle-i murġ-ı çemeni ṣubḥ ile şām 

11. Bāġda beste-i zencīr-i cünūn olmaz mı 

 Ḳadem-i servi gören mevce-i cūy içre müdām 

12. Hele bu faṣl-ı ṣafā-baḫşı gören gülşende 

 Ger Felāṭūn ise de ḫānede itmez ārām 

                                                           
12. S. 3409: 31a. 

 Der-Sitāyiş-i Sulṭān Aḥmed Ḫān Dāme Ẓılluhu Berāy-ı Tārīḫ-i Bahāriyye. 
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13. Nice ṣabr eylesün erbāb-ı dil inṣāf eyle 

 Ki ider cilveye her laḥẓa ṭabīʽat iḳdām 

14. Ḥāṣılı böyle bir eyyām-ı feraḥ-tev’emde 

 Ehl olan furṣatı fevt itmez ider ʽīş-i müdām 

15. Yaʽni Ḫān Aḥmed-i S̱ālis̱ ki ʽulüvv-i ḳadrin 

 Çārüm-i ṭārem-i aʽlāda görür heft-ecrām 

16. O şehenşāh-ı muʽaẓẓam ki mülūk-ı eṭrāf 

 Oldı iẓhār-ı ʽubūdiyyet ile ḥükmine rām 

17. Şeh-i seyyāre-ḥaşem kim [i]ʽẓam-i şānından 

 Şeref-i ẕātını derk eyleyemez ʽaḳl-ı enām 

18. O ḫudāvend-i melek-ḫūy-ı felek-mertebe kim 

 Eylemez dergehine Ḫusrev ü Dārāyı ġulām 

19. Nice derk eylesün insān şeref-i ẕātını kim 

 Varamaz ġāyet-i evṣāfına peyk-i evhām 

20. Böyle İskender-i Ẕü'l-ḳadre müşābih göremez 

 Baḳsa āyīneye biñ yıl felek-i mīnā-fām 

21. Ser-te-ser sīnesi cevşen gibi fūlād olsa 

 Ḍarb-ı şemşīrine ṭāḳat getürür mi Behrām 

22. Nāvek-i tīrini bir kerre geçürse gözden 

 Merdüm-i çeşmini ḥāl eyler idi Zühreye Sām 

23. Ḳuvvet-i baḫt ile mümtāz-ı ḫavāḳīn-i cihān 

 [A]ʽẓam-i şān ile ser-tāc-ı selāṭīn-i iʽẓām 

24. Mihr germ-ābe-i ḳadrine göre ṭās-ı nüḥās 

 Āsmān ḳubbe-i iclāline nisbet ḥammām 

25. Pādşāhā sen o ser-çeşme-i iḥsānsın kim 

 Teşnedür zemzemüñe cümle mülūk-ı İslām 

26. Didi teşrīf-i hümāyūnına Dürrī tārīḫ 

 Ḳıldı iʽzāz ile sulṭān yine tebdīl-i maḳām 

 Sene 1118 
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13. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Menbaʽ-ı ʽayn-ı ʽaṭā çeşme-i iḥsān u seḫā 

 Ḥażret-i ṣadr-ı kerem-pīşe Meḥemmed Pāşā 

2. Ol veliyyün'n-niʽam-ı devlet olan Ḫātem-i ʽaṣr 

 Her-kesi çeşme-i luṭfından iderdi ısḳā 

3. Eyleyüp māl-i firāvān ile ṣarf-ı himmet 

 Şehr-i ʽOs̱māncıġı bu āb ile ḳıldı iḥyā 

4. Ḳatı muḥtāc idiler ṣuya bu şehrüñ ḫalḳı 

 Vāḳıʻā ḫayr-ı ʽaẓīm itdi ol Āṣaf ḥaḳḳā 

5. Ḳızılırmaḳ gibi içdükleri ḫūn-āb idi hep 

 Baġrın ol teşnelerüñ yaḳmış idi ḳıllet-i mā’ 

6. Vüzerādan niçe ḫayr ehli murād itdi velī 

 Birisi olmadı bu ḫayra muvaffaḳ aṣlā 

7. Ḥamdüli'llāh ki o düstūr-ı ṣalāḥ-endīşe 

 Eyledi bu es̱er-i pāki müyesser Mevlā 

8. Hele bir böyle s̱evāb itdi ki tā maḥşere dek 

 Nūş idüp raḥmet oḳurlar aña aʽlā ednā 

9. Çār yārüñ şeref-i ʽışḳına bu çeşme-i çār 

 Çār enhār-ı cinān ola aña rūz-ı cezā 

10. Nūş idüp Dürri-i leb-teşne didi tārīḫin 

 Āb-ı salsāli sebīl itdi Meḥemmed Pāşā 

 Sene 1117 

                                                           
13. S. 3409: 57a. 

 Vezīr-i Aʽẓam Meḥemmed Pāşānuñ ʽOs̠mancıḳda Binā Eyledügi Çeşmeye Tārīḫdür. 
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14. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Nedür bu cilve-i şādī nedür bu şevḳ-ı ḫandānī 

 Ki itdi ḳalbi leb-rīz-i meserret nevḳ-ı vicdānī 

2. Gülistān-ı dehān üşküfte-i ḥamd-i Ḫudāvendī 

 Hezār-ı ṭabʽ-ı şūḫ āġāza-senc-i şükr-i Yezdānī 

3. Zemīn sebz ü zamān ḫurrem derūnlar cümleten bī-ġam 

 N'ola ehl-i ṣafā her cānibe eylerse seyrānı 

4. Güzeller ʽarż-ı mehde başladı ʽuşşāḳ-ı şeydāya 

 Maḥaldür çarḫ olursa itdügi vażʽuñ peşīmānı 

5. ʽAraḳ şeb-nem ḳadeḥ gül bezm-i mey gülşen ṣabā sāḳī 

 N'ola eylerse rindān-ı ḫaḳīḳat ẕevḳ-ı rūḥānī 

6. Açıldı ehl-i ʻişret bülbül-āsā semt-i gülzāra 

 Çemende şimdi gūş it naʻra-yı yāhū-yı mestānı 

7. Didüm bu şevḳ-ı ḥālet-güstere bāʽis̠ nedür āyā 

 Ki itdi ehl-i ṭabʽı ser-te-ser mebhūt-ı ḥayrānı 

8. Didiler yümn ile burc-ı saʽādetde ḳırān itdi 

 Sipihr-i ʽizz ü nāzuñ māh ile ḫurşīd-i raḫşānı 

9. Ne ḫurşīd-i dıraḫşān yā nice māh-ı münevver kim 

 Fürūġ-ı pertevinden itdiler āfāḳı nūrānī 

10. Şehenşāh-ı muʻaẓẓam yaʽni Sulṭān Aḥmed-i S̠ālis̠ 

 Görüp perverde-i ḥāṣın nigāh-ı luṭfa erzānī 

11. Yem-i ʽiffet-serā-yı salṭanatdan eyleyüp ifrāz 

 ʽAlī Pāşāya iḥsān eyledi bir dürr-i ġalṭānı 

12. Nedür bir gevher-i zībende-i baḥr-i leṭāfet kim 

 İder üşküfte ḳadri ḳıymet-i laʽl-i Bedaḫşānı 

                                                           
14. S. 3409: 58b. 

 Dāmād ʽAlī Pāşā Ḥażretlerinüñ Sūr-ı Pür-Sürūrına Tārīḫdür. 
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13. Meh-i neyyir-fürūġ-ı āsmān-ı ḳadr u istiʽlā 

 Gül-i ʽanber-nesīm-i būstān-ı ṣulb-i sulṭānī 

14. Olınca nāz ile hevdec-nişīn-i maḥmil-i iʽzāz 

 Melekler oldılar tā bām-ı gerdūndan nigehbānı 

15. Görince ṣaf-be-ṣaf ālāy ile sūr-ı hümāyūnın 

 Ser-ā-pā ḫalḳ-ı ʽālem oldılar medhūş u ḥayrānı 

16. Ṭabaḳlar cümle māl-ā-māl envāʽ-ı cevāhirden 

 Tefārīḳ u tuḥaf sīm u zerüñ yoḳ ḥadd ü pāyānı 

17. Hele bir sūr-ı ġarrā-yı hümāyūn oldı kim aṣlā 

 Mis̠ālin görmemişdür ʽālem içre nevʽ-i insānī 

18. Hezārān āferīn ṭabʽ-ı hümāyūn-ı şehenşāha 

 Ki dāmād itdi böyle Āṣaf-ı pākīze-ʽunvānı 

19. Hümāyūn olduġı bundan nümāyāndur bu sūruñ kim 

 Müṣādif itdi mevlūd-i şerīfe luṭf-ı Ḥaḳ anı 

20. Ne Āṣaf kāmil-i fenn-i maʽārif ḫvāce-i evvel 

 Ne Āṣaf fāżıl-ı ʽālī-güher ʽallāme-i s̠ānī 

21. Edīb-i nüsḫa-i ḥikmet lebīb-i fenn-i ehliyyet 

 Selimü'ṭ-ṭabʽı bī-ʽillet melīḥü'l-vechi nūrānī 

22. Felāṭūn ʽilm-i hey’etde Arisṭū fenn-i ḥikmetde 

 Buña mānend olurdı bilseler tedbīr-i Loḳmānı 

23. Bu bir ẕāt-ı mükerrem bir vücūd-ı muḥteremdür kim 

 Bütün dünyāyı geşt itseñ bulınmaz mis̠l ü aḳrānı 

24. Ḫuṣūṣā fenn-i inşā vü ḫuṭūṭ u naẓm u eşʽāra 

 Açınca aġzını dem-beste eyler ehl-i ʽirfānı 

25. İlāhī Ḥażret-i Ḫān Aḥmedüñ ʽömrin füzūn it kim 

 Ser-efrāz itdi bir böyle vücūd-ı mekremet-şānı 

26. Bunuñ şükrin zebān ile edādan ḳāṣıruz ammā 

 Münāsibdür duʽā-yı ḫayr ile olmaḳ s̠enā-ḫvānı 

27. Hemīşe ḥaclegāh-ı dehr ola tā sūr ile tezyīn 

 İde bezm-i felekde Zühre tā kim naġme-cünbānī 
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28. Olup sulṭān-ı dehrüñ her güni bir sūr-ı şevḳ-engīz 

 Ola her gicesi bir ʽīd-i ferruḫ-fāl-i şādānī 

29. Daḫı ol iki ẕāt-ı muḥterem ʽizz ü saʽādetle 

 Olalar ḥaşre dek maḥfūẓ-ı dārü'l-emn-i Rabbānī 

30. Kerīmā Ḫālıḳā Perverdgārā merḥametkārā 

 Ḳabūl eyle duʽā-yı bī-riyā-yı derdmendānı 

31. Ümīd oldur bu sūr-ı pür-sürūruñ şevḳine Yā Rab 

 Ola Dürrī ḳuluñ da maẓhar-ı luṭf-ı cihān-bānī 

32. Ki cevr-i çarḫ ile aḥvāli ol deñlü mükedder kim 

 Zemīn ü āsmānı belki yoḳdur farḳa imkānı 

33. Mücerred himmet-i sulṭān-ı ʽālī-şān ḳalmışdur 

 O bī-ṣabr u dilüñ cemʽiyyet-i ḥāl-i perīşānı 

34. Hezārān ḳaṣr-ı dil oldı binā bu faṣl-ı ḫurremde 

 Yapılmaz mı ʽaceb ol bī-kesüñ de ḳalb-i vīrānı 

35. Yeter ey ḫāme-i ter-dest maʽlūm oldı maḳṣūduñ 

 Semend-i ṭabʽa uyma sen daḫı terk eyle cevlānı 

36. Mübārek eyleye sūr-ı hümāyūn-fālini Mevlā 

 Be-ḥaḳḳ-ı muʽciz-i Aḥmed be-ḥaḳḳ-ı naṣṣ-ı Kur’ānī 

37. Duʽā idüp felekde ḳudsiyān yazdı bu tārīḫi 

 Hümāyūn-bād ey sūr-ı sürūr-efzā-yı sulṭāni 

 Sene 1121 

15. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Neşāṭ-ı ʽīd virür ṣāʼime dem-i ifṭār 

 Olur dü-ʽāleme tercīḥ ʽālem-i ifṭār 

2. O cilveye ṭoyılur mı ola ḥuṣūṣā kim 

 Yanuñda bir iki z̠evḳ ehli hem-dem-i ifṭār 

                                                           
15. S. 3409: 62a. 

 İfṭāriyye Berāy-ı ʽAlī Pāşā. 
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3. Ḳulaḳ ṣadā-yı müʼeẕẕinde elde sāʽatler 

 Ne neş’edür hele ol vaḳt-i ḫurrem-i ifṭār 

4. Derūn-ı ṣāʼime ilḳā-yı rūḥ ider ḫoşça 

 Pür olsa māʼideden ḫvān-ı Meryem-i ifṭār 

5. Çeken simāṭ-ı ḫudā-dāda perde-i imsāk 

 Çeker hemīşe meh-i rūzede ġam-ı ifṭār 

6. Ṣımāḫ-ı cāna pey-ā-pey gelür bu zemzeme kim 

 Yiter cerāḥat-ʽiṣyāna merhem-i ifṭār 

7. ʽAceb mi ġuṣṣadan āzād olursa ehl-i ṣıyām 

 Hezār dūzaḫī āzād olur dem-i ifṭār 

8. Ne deñlü ḥıfẓına ṣavm iderse mihr imsākı 

 Yine beyāża çıḳar naḳş-ı ḫātem-i ifṭār 

9. ʽAceb mi ġāret iderlerse ḫvān-ı ġufrānı 

 Sipāh-ı ṣavmı yine bozdı Rüstem-i ifṭār 

10. Bu şiʽri āṣafına ḳıldı Dürrī dest-āvīz 

 Olınca meclis-i ḫāṣında maḥrem-i ifṭār 

11. Cenāb-ı ḥażret-i ḳāʼim-maḳām pāşā kim 

 Simāṭ-ı himmet ile oldı ḫātem-i ifṭār 

12. Hemīşe süfresi olsun küşāde dünyāda 

 Be-ẕevḳ-i çāşnī-i leẕẕet fem-i ifṭār 

16. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Zihī ḫuceste-es̠er-i ḫayme-i cihānbānī 

 Ki ehl-i ṭabʽa virür seyri ẕevḳ-i rūḥānī 

2. Ne ḫayme aṭlas-ı çarḫ-ı felek ḳumāş olsa 

 Bu mertebe olamaz zīb ü naḳşa erzānī 

                                                           
3 B mısrasında vezin aksamaktadır. 

16. S. 3409: 67a. 

 Tārīḫ-i Otaġ-ı Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed Ḫān. 
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3. Ne ḫayme güllerini seyr iderse bülbül-i dil 

 Bu āb u tāb ile yād eylemez gülistānı 

4. Ne ḫayme bir büt-i zerrīn-niṭāḳdur gūyā 

 Sütūnı oldı anuñ ḳāmet-i ḫırāmānı 

5. N'ola sipihr-i berine ider ise nāzişler 

 Bu bārgāh-ı muʽallā ki yoḳdur aḳrānı 

6. Ḥarīmine olamazsa ʽaceb mi ruḫ-fersā 

 Ki itdi şemsesi şermende şems-i raḫşānı 

7. Gören o şuḳḳa-i zerrīn ile ṭınābların 

 Şuʻāʻ-ı pertev-i ḫurşīd ẓan ider anı 

8. İden bu çetr-i hümāyūnı cāygāh-ı ṣafā 

 Añar mı taḫt-ı hevā-pāye-i Süleymānı 

9. Derūnı ol ḳadar olmış şükūfeden tezyīn 

 Ki seyr idenler alur feyż-i bāġ-ı Rıḍvānı 

10. Döner hümāya bu pervāz ile bu çetr-i laṭīf 

 Ḳaçan ki ṣalsa aña sāye ẓıll-ı Yezdānī 

11. Cenāb-ı Ḥażret-i Ḫān Aḥmed-i hümāyūn-baḫt 

 Ki çarḫ-ı aṭlas olur sāyebān-ı eyvānı 

12. O pādşāh-ı felek-bārgāh-ı devrān kim 

 Anuñla buldı şeref ḫānedān-ı ʽOs̠mānī 

13. Ḳurup bu çetri ġazāya ʽazīmet itdükçe 

 Musaḫḫar eyleye bi'l-cümle kāfiristānı 

14. Bu bārgāh-ı hümāyūna bu leṭāfet ile 

 Nigāh idince didi Dürri s̱enāḫvānı 

15. Netīce olmaya bundan ziyāde bir tārīḫ 

 Mübārek ola İlāhī bu çetr-i sulṭānī 

 Sene 1123 
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17. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. İdüp ḥablü'l-metīn-i şerʽ-i pāki rişte-i gerden 

 Ezelden bende-i fermān-ber-i ḳālū belāyam ben 

2. Derūnum nūr-ı īmān ile ser-tā-ser mücellādur 

 Ḳaviyyü'l-iʽtiḳād-ı dīn-i pāk-i Muṣṭafāyam ben 

3. Ġubār-ı āstān-ı ehl-i beyt ü cümle aṣḥābum 

 Dil ü cāndan muḥibb-i çār-yār-ı bā-ṣafāyam ben 

4. Ḥanīfī meẕheb-i dīnüm ṭarīḳum Naḳşbendiyye 

 Muṭābıḳdur sülūkum şerʽ-i pāke bī-riyāyam ben 

5. Netīce müʼmin-i pākem velī ʽiṣyānum efzūndur 

 Ümīdüm maġfiretdür rāci-i ʽafv-ı Ḫudāyam ben 

6. Hemīşe ḫayrdur ḳalbümde niyyet cümle maḫlūḳa 

 Vücūdum beẕl-i aḥbāb eylerem ehl-i vefāyam ben 

7. Degül aḥbāba aʽdāya bile yoḳ ẕerrece ġayżum 

 Derūnum ṣāfdur āyīne-i rūşen-cilāyam ben 

8. Müyesser olmamışdur kimseyi ʽömrümde ẕemm itmek 

 Beni kim ẕemm iderse eylesün bī-müddeʽāyam ben 

9. Cezāsın Ḥaḳ ider dünyāda vü ʽuḳbāda çün tertīb 

 ʽAcūl olmam anuñ'çün ṣābir-i rūz-ı cezāyam ben 

10. Baña yoḳdur żarar düşmen ne deñlü her ne kār olsa 

 Seg-i nā-pākdür anlar zülāl-i pür-ṣafāyam ben 

11. Zülāl-i pür-ṣafāyam baḥrem olmam cīfeden dil-gīr 

 Leṭāfet-perver-i ṣad-gevher-i ʽālem-bahāyam ben 

12. Yem-i mevvāc-ı ṭabʽumdan çıḳan hep dürr-i yek-tādur 

 Ki vaṣṣāf-ı cenāb-ı pādşāh-ı ḫoş-liḳāyam ben 

                                                           
17. S. 3409: 68a. 

 Ḳaṣīde-i Dürrī. 
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13. O şāhenşeh ki z̠āt-ı eşrefi iksīr-i devletdür 

 Zamānında anuñ müstaġni-i ẓıll-ı hümāyam ben 

14. N'ola her laḥẓa manẓūr-ı nigāh-ı iltifāt olsam 

 O ḫāḳān-ḫaşmete Ḫāḳānī-i şīrīn-edāyam ben 

15. Ḫudā ẕāt-ı hümāyūnın ḫaṭādan ḥıfẓ ide Dürrī 

 Ṣabāḥ u şām anuñ'çün vaḳf-ı miḥrāb-ı duʽāyam ben 

18. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – – 

1. Göñlüm olalı silsile-cünbān-ı zeʽāmet 

 İtdi beni mecnūn-ı beyābān-ı zeʽāmet 

2. Dāmān-ı girībān gibi biñ pāre iderdüm 

 Bir kez elüme girse girībān-ı zeʽāmet 

3. Göñlümce iderdi cevlān esb-i murādum 

 Olsaydı eger fāris-i meydān-ı zeʽāmet 

4. Gülzār-ı ümīdümde ne güller açılaydı 

 Bir kerre nüzūl eyleye bārān-ı zeʽāmet 

5. Yā Rabbi ne var bāġ-ı ümīd[imde] benüm de 

 Açılsa eger bir gül-i ḫandān-ı zeʽāmet 

6. Hep ceybümü dāmānumı pür-gevher iderdüm 

 Bir kerre açılsaydı baña kān-ı zeʽāmet 

7. Maḥṣūl-i güher olur idi ḥāṣıl-ı ʽömrüm 

 Bir ḳaṭre ḫurūş eylese ʽummān-ı zeʽāmet 

8. Ümmīd-i ḫayāliyle hilāl oldı vücūdum 

 Āġūşuma gelse meh-i tābān-ı zeʽāmet 

9. Sāyem daḫı nāz eyler idi ẓıll-ı hümāya 

 Ṭoġsa başuma mihr-i dıraḫşān-ı zeʽāmet 

                                                           
18. S. 3409: 69a. 

 Ḳaṣīde-i Dürrī. 
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10. Beş altı biñ aḳçe yine tīmār idi derde 

 Gör ḥikmeti oldı o da ḳurbān-ı zeʽāmet 

11. Āşüfte-dimāġ itdi beni ṭurre-i iflās 

 Girse elüme deste-i reyḥān-ı zeʽāmet 

12. Bir niçe zamāndur idüp ümmīd-i ruṭūbet 

 Oldum reh-i iflāsda pūyān-ı zeʽāmet 

13. Teskīn idemez āteşümi cümle eṭibbā 

 Virmezse baña şerbeti Loḳmān-ı zeʽāmet 

14. Hīç sīr ola mı gürsine-çeşmān-ı temennā 

 Tā ḳonmayıcaḳ süfresine nān-ı zeʽāmet 

15. Ol deñlü zeʽāmetle çerāġ oldı cihān kim 

 Dünyāya żiyā virdi çerāġān-ı zeʽāmet 

16. Bende geçinür gerçi ki ẓāhirde velīkin 

 Kendü başına her biri sulṭān-ı zeʽāmet 

17. Bir pāre-i nān olsa ḳaparlar anı fi'l-ḥāl 

 Bilmem ne zamān sīr ola çevgān-ı zeʽāmet 

18. Ḫavfum bu ki bir şeb ḳapalar ḳurṣa-i māhı 

 Etmek yirine gürsine-çeşmān-ı zeʽāmet 

19. Ser-pençe-i ġam ḳıldı girībānumı ṣad-çāk 

 Girmez mi ʽaceb destüme dāmān-ı zeʽāmet 

20. Dil nālede ben mużṭarib-i ḫār-ı felāket 

 Hep ḫalḳ-ı cihān bülbül-i bostān-ı zeʽāmet 

21. Rüʼyāda bu şeb oldı zeʽāmet baña iḥsān 

 Cemʽ oldı hep eṭrāfuma yārān-ı zeʽāmet 

22. Bu vāḳıʽadan şevḳ ile şol dem ki uyandum 

 Taʽbīre şürūʽ eyledi iḫvān-ı zeʽāmet 

23. Kimi didi olduñ bir iyü etmege nāʼil 

 Kimi didi açıldı saña kān-ı zeʽāmet 

24. Kimi didi ey müflis-i bī-dirhem ü dīnār 

 Girdi elüñe naḳd-i firāvān-ı zeʽāmet 
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25. Kimi didi Allāh mübārek ide Dürrī 

 Ḥaḳ itdi seni behrever-i ḫvān-ı zeʽāmet 

26. Ey kān-ı kerem baḥr-i himem ṣadr-ı mükerrem 

 Dāġ itdi beni āteş-i pinhān-ı zeʽāmet 

27. ʽAhdüñde çerāġ oldı zeʽāmetle cihān hep 

 Baña daḫı itseñ n'ola iḥsān-ı zeʽāmet 

28. Devrinde efendüm gibi bir ḫātem-i ʽaṣruñ 

 Olsam ne ʽaceb ben daḫı şāyān-ı zeʽāmet 

29. Ol gün ola mı āh ki ḫvān-ı keremüñden 

 Sīr ide beni niʽmet-i elvān-ı zeʽāmet 

30. İmżā ile āmed çekilüp teẕkirem üzre 

 Yazılsa berāt üstine ʽunvān-ı zeʽāmet 

31. ʽĀlem benüm eşʽār-ı dil-āvīzüme ḥayrān 

 Ben çeşm-i ümīdüm gibi ḥayrān-ı zeʽāmet 

32. Min-baʽd heves itmez idüm defter-i şiʽre 

 Girse elüme defter-i dīvān-ı zeʽāmet 

33. Ey Ḫātem-i devrān u velī-niʽmet-i ʽālem 

 V'ey ḫalḳı iden behrever-i nān-ı zeʽāmet 

34. Ẓulmetkede-i ḫānesi tā kim ola rūşen 

 Dürrī ḳuluñ it şemʽ-i fürūzān-ı zeʽāmet 

19. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Esdi ṣaḥn-ı bāġa bād-ı ṣubḥ-dem nev-rūzdur 

 Oldı ʽālem reşk-i gülzār-ı irem nev-rūzdur 

2. ʽArż-ı ruḫsār itdiler yir yir ʽarūsān-ı çemen 

 Açdı ḫandān olmaġa bir ġonce-fem nev-rūzdur 

                                                           
19. S. 3409: 213b. 

 Der-Sitāyiş-i Ḥażret-i ʽÖmer Pāşā. 
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3. Serv-ḳaddin gösterüp şimşād çekdi ḳāmetin 

 Ḳılmasun lerzān-ı ḥayret bīd hem nev-rūzdur 

4. Lāle dāġın ʽarż idüp sünbül daġıtdı zülfini 

 Cümle iẓhār oldı ezhār-ı ʽadem nev-rūzdur 

5. Oldı ḫāṭırlar şüküfte ġonce-i sūsen gibi 

 Ḫalḳ -ı ʽālem geşte çıḳsunlar bu dem nev-rūzdur 

6. ʽĪş esbābı müheyyā oldı bezm-i bāġda 

 ʽİşret it ṣaḥn-ı çemende muġtenem nev-rūzdur 

7. Naḳş-ı kilk-i ḳudreti seyr eyle ey dil sebzede 

 Destüñe al sen daḫı levḥ ü ḳalem nev-rūzdur 

8. Bir kerīmüñ midḥat-i pākine āġāz eyledüm 

 Cilve ḳıl ey ḫāme-i müşgīn-raḳam nev-rūzdur 

9. Ol kerīm-i mekremet-pīşe ṣalāḥ-endīşe kim 

 Luṭf-ı bī-pāyānı ḫalḳa dem-be-dem nev-rūzdur 

10. Her şebi ḫalḳuñ berāt olsa n'ola ol Āṣafuñ 

 Mihr [ṣalsa] ʽāleme her ṣubḥ-dem nev-rūzdur 

11. Pertev-endāz olalı Baġdāda mihr ü meh gibi 

 Ḫalḳ ṣubḥ u şām dirler lā-cerem nev-rūzdur 

12. Serverā manẓūr iden dīdār-ı pür-envār gibi 

 Çeşmine her rūz çün ferḫunde-dem nev-rūzdur 

13. Her nigāh-ı iltifātuñ kūşe-i ebrū ile 

 Başdaki ey ṣāḥib-i luṭf u kerem nev-rūzdur 

14. Ḫalḳ-ı ʽālem muntaẓır bir ʽīd u bir nev-rūz içün 

 Ben faḳīre ḫıdmetüñ hem ʽīd ü hem nev-rūzdur 

15. Bir kemīne bende kim pür-cürm ü pür-ʽayb u ḳuṣūr 

 Luṭf idüp ʽafv eyle ey vālā-himem nev-rūzdur 

16. Ḫatm idüp ey Dürri-i nā-çīz ḳıl baṣt-ı duʽā 

 Çoḳda bülbüller gibi itme naġam nev-rūzdur 

17. Dāʼimā ṭabʽ-ı şerefi ḫurrem olsun gül gibi 

 ʽİşret itsün görmesün renc ü elem nev-rūzdur 
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20. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Bahār oldı açıldı ġonce-i ḥamrā-yı nev-rūzī 

 Cihāngīr oldı gülbāng-i neşāṭ-efzā-yı nev-rūzī 

2. Çemen cā-yı safā gülşen müferriḥ bāġ ise dil-keş 

 Hevā ḥālet-fezā ṣaḥrā hevā-baḫşā-yı nev-rūzī 

3. Müʼes̱s̱ir-i sūz-ı bülbül dil-nişīn āvāze-i ḳumrī 

 Teşevvuḳ-zā-yı ḥayret faṣl-ı ġam-fersā-yı nev-rūzī 

4. Şüküfte cā-be-cā ezhār u ḫandān çihre-i dünyā 

 Cihān firdevs ü ʽālem cennetü'l-mevā-yı nev-rūzī 

5. Niḳā-bendāz olup dūşīzegān-ı cümle-i gülşen 

 Cihāna itdiler ʽarż-ı ruḫ-ı raʽnā-yı nev-rūzī 

6. ʽArūsān-ı çemen kākül-perīşān girdiler raḳṣa 

 Vezān oldı nesīm-i ṣubḥ-ı ʽanber-sā-yı nev-rūzī 

7. Ṣabā sāḳī vü gül cām-ı muravvaḳ būy-ı gül neşʼe 

 Yine tertīb olındı bezm-i ḫuld-āsā-yı nev-rūzī 

8. Ne ḥācet bezme şimdi feyż-i cān-baḫş-ı hevā her dem 

 Virür ehl-i dile keyfiyyet-i ṣahbā-yı nev-rūzī 

9. ................................... keşf eyleyüp perde 

 İder ʽuşşāḳa āheng-i teşevvuḳ-zā-yı nev-rūzī 

10. Bulınmaz bir zebān-ı şükve-perdāz-ı elem her-kes 

 Ḫamūş olup yatur āsūde-i ṣaḥrā-yı nev-rūzī 

11. Meger kim nāle-i şeb-gīr-i murġān-ı seḥer-ḫīzüñ 

 Ki ṣalmış çār-sū-yı gülşene ġavġā-yı nev-rūzī 

12. Ṣabā ṣaḥn-ı çemende şāh-rāh-ı ʽişret açmaḳda 

 Nümāyān oldı bir bir zīnet-i ālāy-ı nev-rūzī 

                                                           
20. S. 3409: 214a. 

 Nevrūziyye-i Der-Sitāyiş-i Aḥmed Ketḫudā. 
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13. Olınca deşt ü ṣaḥrā neşʼe-baḫş-ı ravża-i cennet 

 Ḥulūl itdi dimāġa ʽāḳıbet sevdā-yı nev-rūzī 

14. O sevdā-yı ciger-sūz ile çün ʽazm eyledüm bāġa 

 İşitdüm her ṭarafdan bāng-ı hūy u hāy-ı nev-rūzī 

15. Meger ol ẕāt-ı pāküñ gülşen-i rāz-ı kemālinde 

 Oḳurlar ser-be-ser murġān-ı rāz ifşā-yı nev-rūzī 

16. Semiyy-i faḫr-ı ʽālem Aḥmed Āġā-yı kerem-perver 

 Ki güller nükhetinden eyler istiʽṭā-yı nev-rūzī 

17. Gül-i bāġ-ı kerem ārāyiş-i destār-ı devlet kim 

 Nesīm-i ḫulḳı aḥbābı ider būyā-yı nev-rūzī 

18. Himemle ḫayme-endāz-ı temāşā olduġı vaḳte 

 Müṣādif düşdi el-ḥaḳ mevsim-i zībā-yı nev-rūzī 

19. Degül ezhār-ı gūn-ā-gūn-ı gülşen vaṣf-ı pākinde 

 Yazılmış bir zer-efşān ruḳʽa-i ġarrā-yı nev-rūzī 

20. Ser-i mevzūnına tāc-ı saʽādet zīb ü fer virmiş 

 Ḳad-i bālāsın açmış ḫilʽāt-i vālā-yı nev-rūzī 

21. Kerīmā serverā dāniş-pesendā ʽāṭıfetkāra 

 Eyā hem rifʽat-i mihr-i ḥamel-pīrā-yı nev-rūzī 

22. İder mirʼāt-ı ṭab-ı pāküñi her ṣubḥ-dem manẓūr 

 ʽAceb mi olsa Dürrī ṭūṭī-yi gūyā-yı nev-rūzī 

23. Benem ol naġme-perdāz-ı gülistān-ı ṭarāvet kim 

 Unutdurdı fiġānum bülbül-i şeydā-yı nev-rūzı 

24. İden gülşen-serā-yı midḥatüñde var ise gelsün 

 Bu üslūb üzre nevrūziyye-i aʽlā-yı nev-rūzī 

25. Güli her dem bahār-ı ʽārıżuñ ḫandān ola dāʼim 

 Olınca husrev-i ḫurşīd-i taḫt-ārā-yı nev-rūzī 
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21. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Yine rūy-ı zemīne ṣaldı pertev luṭf-ı Yezdānī 

 Yine ebr-i bahār itdi müzeyyen bāġ u bustānı 

2. Yine eṭfālini çekdi kenāra dāye-i ḳudret 

 Yine ezhārı taṭyīb itdiler ṣaḥn-ı gülistānı 

3. Yine gösterdi rūyın perde-i fīrūzdan ġonce 

 Yine ṭutdı cihānı bülbülānuñ ṣavt-ı nālānı 

4. Döşendi ferş-i jengārī riyāża dest-i ḳudretden 

 Ṣabā-mānend-i cennet ḳıldı ṣaḥrā vü beyābānı 

5. Ṣıfāhān oldı būy-ı tūtiyādan dāmen-i kuhsār 

 ʽAṭīr-i Çīne tercīḥ itdiler şeb-bū vü reyḥānı 

6. Bahāruñ neşʼe-i cān-baḫşınuñ ḥayrānı olmışdur 

 Anuñʼçün sünbül eyler her zamān kāküli perīşānī 

7. Ṣafālar bābına esbāb-ı cemʽiyyet olup ḥāżır 

 Çemende ḫıdmete naṣb itdiler serv-i ḫırāmānı 

8. N'ola zāl-i felek āyīne-i ḫurşīdi ʽarż itse 

 ʽArūs-ı yek-şebe ẓann itdi gūyā verd-i ḫandānı 

9. Ḳażā levḥ-i bahāra bir gülsitān eyledi taḥrīr 

 Ki lāle sürḫ ü şebnem noḳṭa ḫaṭṭ-ı sebz reyḥānī 

10. Teferrüc ḳaṣd idüp ol gülistān-ı pāke gördüm kim 

 Oḳur medḥ-i vezīr-i dehri bir murġ-ı ḫoş-elḥānī 

11. Gül-i bāġ-ı kerem serv-i revan-ı gülşen-i devlet 

 ʽÖmer Pāşā-yı ekrem Āṣaf-ı ẕī-şān-ı ʽOs̱mānī 

12. Yem-i iḥsān-ı bī-pāyānıdur ebre meger māye 

 Ki rūz u şeb nüzūl eyler cihān-ı feyż-i Rabbānī 

                                                           
21. S. 3409: 214b. 

 Bahāriyye-i Der-Sitāyiş-i Ḥażret-i ʽÖmer Pāşā. 
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13. Bi-ḥamdi'llāh görince meymetetle rūy-ı ḫandānın 

 Görinmez oldı şerminden seḥābuñ çeşm-i giryānı 

14. Olur mıydı cihāna faṣl-ı dey biñ yılda bir ẓāhir 

 Eger virseydi inʽāmı yed-i dünyāya fermānı 

15. Virürdi münbit-i ḫāki nesīm-i bāġ-ı firdevsī 

 Ger āb-ı luṭfı bu dārü's-selāma itse cereyānı 

16. N'ola memlū olursa ḳalb-i pāki feyż-i Ḥaḳdan kim 

 Oḳur evrād ile her dem kelām-ı pāk-i Sübḥānī 

17. Enīs-i ḳalbi Ḳurʼān hem-nişīni ʽālim ü fāżıl 

 Teferrücgāhı geh Maʽrūf-ı Kerḫī gāh Gīlānī 

18. Olur ṭabʽı muṣaffā vech-i pāki gül gibi ḫandān 

 İmāmı Aʽẓam ziyāretgāhına varduḳça şādānī 

19. Zihī luṭf-ı Ḫudā kim bu maḳām-ı cennet-ābāduñ 

 Ola her bir ziyāret-gerdesi maḳbūl-i Rabbānī 

20. Vezīrā Āṣafā gerdūn-cenābā Müşterī-ḳadrā 

 Eyā mihr-i meserret ṭalʽat-i ṣubḥ-ı cihānbānī 

21. Sen ol serdār-ı ekrem Āṣaf-ı ʽālī-nişānsın kim 

 Vücūduñla bulur ṣadr-ı vezāret revnaḳ u şānı 

22. ʽAdīli münʽadim aḳrānı nādir mis̱li nā-dīde 

 Bugün sensin vezāret taḫtınuñ pāşā-yı ẕī-şānı 

23. Vücūduñ serverā bir naḫl-i bustān-ı seḫāvetdür 

 Ki eyler sāyesinde zindegī biñ ʽabd-i ʽaczānı 

24. Kimisi maẓhar-ı luṭfuñ kimi memnūn-i iḥsānuñ 

 Binerler devletüñde kimisi esb-i küḥeylānī 

25. Velī ben bende-i ḫāküñ ne esbüm ne silāḥum var 

 Hemān esb-i ṭabīʽatdür iden medḥüñde cevlānı 

26. Yiter ey Dürrī-i bende yiter taṭvīl-i efsāne 

 Duʽāya başla kim buldı ḳaṣīdeñ ḥadd ü pāyānı 

27. Olup çarḫ üzre necm-i ṭāliʽi gün gibi pāyende 

 Ḫudā olsun vücūd-ı pākinüñ her dem nigehbānı 
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28. İdüp iḳbāl-i ʽömr-i devletin günden güne efzūn 

 Ḳıla maḳṣūd-ı dāreynine nāʼil-i luṭf-ı Yezdānī 

22. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Bāreka'llāh zihī ẕāt-ı saʽādet-pīrā 

 Ḥaḳ mübārek ide bu ʽīd ile nev-rūzı saña 

2. İnbisāṭ üzre olup ṣavm-ı şerīfüñ maḳbūl 

 İde her ḥācetüñi Ḥażret-i Allāh revā 

3. Sensin ol ẕāt-ı kerem-pişe seḫāvet-perver 

 Sensin ol maẓhar-ı elṭāf-ı cenāb-ı Mevlā 

4. Seni Ḥaḳ maḥrem-i dergāh-ı şehenşāh itdi 

 Saña Ḫallāḳ-ı cihān eyledi çoḳ luṭf u ʽaṭā 

5. Bu da bir niʽmet-ʽuzmā-yı saʽādetdür kim 

 Eylemiş ẕātuñı ol devlete şāyeste Ḫudā 

6. Gerçi bu devlete geldi niçe āġā-yı kerīm 

 Her biri eyledi ḥālince seḫāvet ammā 

7. Sende ḫatm oldı bugün ḳāʽide-i luṭf u kerem 

 Kimseler cūduña taḳlīd idemezler ḥaḳḳā 

8. Şimdi dehr içre hemān Ḫātim-i S̱ānī sensin 

 Bermekī dirler ise nāmuña ḥaḳḳā ki sezā 

9. Cümle īrāduñı ṣarf eyleyüp iḥsāna müdām 

 Ber-murād oldı saña müntesib olan fuḳarā 

10. İltifātuñ olup erbāb-ı dile māye-i faḫr 

 Sāye-i ʽāṭıfetüñ oldı penāh-ı żuʽafā 

11. Ey kerīm-i kerem-āmūz [u] seḫāvet-āyīn 

 Ṭaraf-ı Ḥaḳdan olan luṭf u kerem çoḳ mı saña 

                                                           
22. S. 3409: 217b. 

 Ḳaṣīde-i ʽIdiyye Der-Sitayiş Āġā-yı Dārü'saʽāde. 
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12. Ḥaḳ bu kim sen gibi āġā-yı kerīmü'ş-şāna 

 Her ne luṭf eyler ise Ḥażret-i Ḫallāḳ revā 

13. Himmetüñ ol ḳadar erbābına cārīdür kim 

 Her faḳīre sebeb-i cūduñ ile geldi ġınā 

14. Bu ne ʽizzet bu ne devlet ne saʽādetdür kim 

 Dāʼimā ẕikr-i cemīlüñ ide aʽlā ednā 

15. Cümle iç ḫalḳına luṭf eyledügüñden ġayrı 

 Eyledüñ sāʼiri de bende-i iḥsān u seḫā 

16. ʽUlemā vü ṣuleḥā ehl-i ḳalem ḥāṣ ile ʽām 

 Luṭfuñı görmemiş el-ḳıṣṣa bulınmaz ḳaṭʽā 

17. Dürri-i dāʽi ki bir bende-i dīrīneñdür 

 Eyledüñ anı daḫı maẓhar-ı iḥsān u ʽaṭā 

18. İltifāt ideli ol bendeñe beyne'l-aḳrān 

 Bende-i ḫalḳa-be-gūş oldı ḳapuñda ḥālā 

19. Budur ümmīdi ki yümn-i naẓar-ı pāküñ ile 

 Devletüñde daḫı çoḳ himmete şāyeste ola 

20. Ḥaḳ Teʽālā seni bu ṣadr-ı saʽādetde müdām 

 Ber-ḳarār eyleye ey püşt ü penāh-ı żuʽafā 

21. Görmeyüp ẕerre ḳadar cevr ü ġam-ı devrānı 

 Olasın mesned-i ʽizzetde hemīn pā-ber-cā 

22. Her günüñ ʽīd ide Ḥaḳ her giceñi Ḳadr-i Şerīf 

 Gice gündüz baña evrād-ı zebāndur bu duʽā 

23. ʽÖmrüñi devletüñi Ḥażret-i Ḥaḳ ide füzūn 

 Neyyir-i baḫtuñı raḫşende ide ḥükm-i ḳażā 
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MUSAMMATLAR 

MURABBALAR 

1. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – 

1. Ṣāf olur ṣafḥa-i mirʼāt-ı murād 

 Görürüz dem-be-dem inşā'allāh 

 Oluruz rüʼyet-i dīdār ile şād 

 Ḳıluruz defʽ-i ġam inşā'allāh 

2. Olma ey dil kereminden meʼyūs 

 Eyle dergāhını ādāb ile būs 

 Taḫt-ı dilde ider elbetde cülūs 

 Ol şeh-i muḥterem inşā'allāh 

3. Çıḳmadın ġam ile bundan cānum 

 Var ümīdüm ki bulam dermānum 

 Niʽmet-i vaṣluñ ile sulṭānum 

 Oluruz muġtenem inşā'allāh 

4. Özge ḥālet virür insāna bahār 

 İdelüm ṭarf-i gülsitāna güẕār 

 Gül-i maḳṣūdumuz ey Dürrī-i zār 

 Açılur subḥ-dem inşā'allāh 

2. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Bi-ḥamdi'llāh yine güller gibi ʽarż-ı cemāl itdüñ 

 Cihānuñ ġonce-i iḳbāli ḫandān oldı ḥünkārum 

 Esīrān-ı firāḳuñ maẓhar-ı feyż-i viṣāl itdüñ 

 Ṭulūʽ-ı pevtev-i ḥüsnüñ nümāyān oldı ḥünkārum 

                                                           
1. S. 3409: 32a, Derkenar. 

 Dürrī. 

2. S. 3409: 46a. 

 Şarḳı-yı Dürrī. 
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2. Egerçi bir zamān ẕāt-ı hümāyūnuñ çeküp zaḥmet 

 Vücūd-ı pāküñi āzürde itmişdi ġam-ı ʽillet 

 Olınca ḳāmetüñ pīrāye-baḫş-ı ḫilʽat-i ṣıḥḥat 

 Görenler ṭalʽatüñ bi'l-cümle ḥayrān oldı ḥünkārum 

3. Ḳaçan kim oldı ḫurşīd-i cemālüñ gün gibi pinhān 

 Hezārān ḳaṭre oldı dīdeden encüm gibi rīzān 

 Melekler ṣıḥḥat-i ẕātuñ'çün oldı ol ḳadar giryān 

 Hilāl-āsā vücūduñ māh-ı tābān oldı ḥünkārum 

4. Cihānı eyledüñ ḫātem gibi luṭfuñla meftūnuñ 

 ʽAceb mi cān ile her laḥẓa Dürrī olsa memnūnuñ 

 Bi-ḥamdi'llāh ki ṣıḥḥat-nāme-i ẕāt-ı hümāyūnuñ 

 Bugün ser-levḥa-i āfāḳa ʽunvān oldı ḥünkārum 

3. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Yā İlāhī pister-i miḥnetde ten bīmār iken 

 Ṣıḥḥat-ı cism-i żaʽīfim eyledüñ inʽām-ı tām 

 ʽİllet-i cān u dilüm vā-beste-i tīmār iken 

 Cümle nuḳṣānum şifā-yı luṭf ile itdüñ tamām 

2. Gerçi aḥkām-ı bahār-ı ʽāfiyet-baḫşā ile 

 Gülbün-i cismüm çiçekler açdı ol sevdā ile 

 Maḥv olup cümle nesīm-i ḥikmet-i Mevlā ile 

 Berg ü bār-ı ṣıḥḥat inʽām eyledi Rabb-i enām 

3. Bir niçe gün iḳtiżā-yı ḥikmet-i devr-i zamān 

 Pister-i cevr ü cefāda itdi cismüm nā-tevān 

 Ḫvāb-ı rāḥat çeşm-i giryānumdan olmışdı nihān 

 Ḥamdüli'llāh eyledi iḥsān Ḫudā-yı lā-yenām 

4. Yā İlāhī luṭf-ı ʽālem-gīrüñe yüz biñ s̠enā 

 Kim iḥāṭa eylemişdi cismümi derd ü ʽanā 

                                                           
3. S. 3409: 67b. 

 Güfte-i Dürrī Bi-Lisān-ı Sulṭān Aḥmed Ḫān. 
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 Zaḥmet ü derdüm alup itdüñ ʽaṭā ʽayn-ı şifā 

 Şükrini bu niʽmetüñ sen ḳıl İlāhī müstedām 

4. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. İlāhī derdümi şāyeste-i dermān iden sensin 

 Baña fażluñla ġufrān it ki çoḳdur cürm ü ʽiṣyānum 

 Hezārān müşkili bir laḥẓada āsān iden sensin 

 Güşād eyle benüm de ʽuḳde-i ḳalb-i perīşānum 

2. Düşelden cāme-ḫvāb-ı derde oldum żaʽf ile nā-çār 

 Beden pür-zaḫm-ı āzār-ı meşaḳḳat cān ise bīmār 

 Baña raḥm eyle yā Rab merhem-i luṭfuñla ḳıl tīmār 

 Ki ṣabrum ḳalmadı yandı tutuşdı cān-ı sūzānum 

3. Ṭabīʽat pür-elem cān ḫaste dil maḥzūn ciger biryān 

 Bu derd-i cān-güdāza bulmadum ʽālemde hīç dermān 

 N'ola bülbül gibi yansam yaḳılsam eylesem efġān 

 Ḥarāretden çiçekler açdı yir yir gülşen-i cānum 

4. Vücūdum dāġ-dār-ı derd olup bulduḳça germiyyet 

 Bulurdı şuʽle-i sūz-ı derūnum dem-be-dem şiddet 

 O dem kim cūş iderdi lücce-i nār-ı ġam-ı ḥasret 

 Bulaydum furṣatı baḥre atardum cism-i ʽuryānum 

5. Bi-ḥamdi'llāh hele dārü'ş-şifā-yı feyż-i Rabbānī 

 Ḳadeḥ-nūş-ı zülāl-i ʽāfiyet ḳıldı dil ü cānı 

 Vücūdunla yine oldı müşerref taḫt-ı ʽOs̠mānī 

 Şifā buldum helāk olsun ʽadū-yı nā-be-sāmānum 

 

 

                                                           
4. S. 3409: 67b. 

 Velehu. 
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ŞARKI 

1. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Hafif + + – – / + – + – / + + – 

1. Beni cevrüñle derdnāk itdüñ 

 Meded ey şūḫ-ı şīvekār meded 

 Reh-i ʻışḳuñda sīne-çāk itdüñ 

 Meded ey şūḫ-ı şīvekār meded 

2. Nedür ol şīvelerle ol güftār 

 Nedür ol cilvelerle ol reftār 

 Ḳalmadı cān u dilde ṣabr u ḳarār 

 Meded ey şūḫ-ı şīvekār meded 

3. İʻtimād eyle ʻāşıḳ-ı zāra  

 Ṣakın aldanma mekr-i aġyāra 

 Ġonce gülsin açılma her ḫāra 

 Meded ey şūḫ-ı şīvekār meded 

4. Ġayrlarla ḳılup hemīşe ṣafā  

 Bize gelseñ idersin istiġnā 

 Dürrī zāra ḳıyma itme cefā 

 Meded ey şūḫ-ı şīvekār meded 

2. 

Müstef‘ilün müstef‘ilün//Müstef‘ilün müstef‘ilün 

Recez – – + – / – – + – 

1. Serv-i ḫırāmān gösterür 

 Bu ḳāmet-i bālāñ seni 

 Dünyāya sulṭān gösterür 

 Bu nāz u istiġnāñ seni 

2. Ey zülf[i] sünbüller gibi 

 Ḳıl naġme bülbüller gibi 

                                                           
1. S. 3409: 42b. 

2. S. 3409: 45b. 

 Şarḳı-yı Dürrī. 
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 Açsun yine güller gibi 

 Ol ġonce-i ḥamrāñ seni 

3. Ḥüsnüñ baña āh itdürür 

 Ammā ki her-gāh itdürür 

 Mülk-i dile şāh itdürür 

 Ḳaşuñ gibi ṭuġrāñ seni 

4. Ey lebleri kān-ı meḥek 

 Yoḳ saña beñzer bir melek 

 Mümkin midür terk eylemek 

 ʽUşşāḳ-ı pür-sevdāñ seni 

5. Ḥaḳḳā güzel cānānesin 

 Her vech ile şāhānesin 

 Gevher gibi yek-dānesin 

 Ḥıfẓ eyleye Mevlāñ seni 

3. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün//Mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + –  –  – / + –  –  – 

1. Yine ās̠ār-ı ḳudretden 

 Ne zībā nev-bahār oldı 

 Nişāne virdi cennetden 

 Ne zībā nev-bahār oldı 

2. Güzeller ḳıldı cevlānı 

 Ḫırāmānī ḫırāmānī 

 Getürdi raḳṣa ġılmānı 

 Ne zībā nev-bahār oldı 

3. Açup nergislerin gülşen 

 Didiler dīdeler rūşen 

 Cihān hep oldı şād u şen 

 Ne zībā nev-bahār oldı 

                                                           
3. S. 3409: 45b. 

 Şarḳı-yı Dürrī. 
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4. Degül çünkim cihān bāḳī 

 Geçürme furṣatı sāḳī 

 Meded ṣun cām-ı berrāḳı 

 Ne zībā nev-bahār oldı 

5. Çıḳup ṣaḥn-ı gülistāna 

 Naẓar ḳıl ṣunʽ-ı Yezdāna 

 Hümāyūn-baḫt sulṭāna 

 Ne zībā nev-bahār oldı 

4. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Gün gibi gösterdi rūyın bir melek-sīmā güzel 

 Eyledi ʽuşşāḳ[ı] ḥayrān bir güzel ammā güzel 

 ʽÖmrüm içre görmedüm bir böyle müstes̠nā güzel 

 Ey güzel aʽlā güzel raʽnā güzel ḥaḳḳā güzel 

2. Reşḥa-i laʽl-i lebi ser-çeşme-i ʽayn-ı ḥayāt 

 Lehce-i sükker-feşānı ġıbṭa-i ḳand u nebāt 

 Ḥaḳ budur kim mis̠lini seyr itmemişdür kāʼināt 

 Ey güzel aʽlā güzel raʽnā güzel ḥaḳḳā güzel 

3. Cebhesi māh-ı münevver gerdeni kāfūrdur 

 Sīne-i ṣāfı hemān āyīne-i billūrdur 

 Gūyiyā rūḥ-ı mücessemdür ser-ā-pā nūrdur 

 Ey güzel aʽlā güzel raʽnā güzel ḥaḳḳā güzel 

4. Dir görenler Dürriyā ḳadd-i semen-sīmāsını 

 Yire mi indürdi Rıḍvān cennetüñ ṭūbāsını 

 Bī-bedel ḳılmış Ḫudā her ʽużv-ı müstes̠nāsını 

 Ey güzel aʽlā güzel raʽnā güzel ḥaḳḳā güzel 

                                                           
4. S. 3409: 46a. 

 Şarḳı-yı Dürrī. 

 Bu şarkı 68b. numarasında tekrar edilmiştir. 
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5. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḥasret-i rūyıñla sīnem dāġ-dārdur sevdügüm 

 Ṣubḥa dek her gice kārum āh u zārdur sevdügüm 

 Nāz ile seyri gülistāna ṣalın ey serv-ḳad 

 Gözlerüm yollarda ḳaldı inṭiẓārdur sevdügüm 

2. Ṭālib-i dīdār ile gāhī idüp mihr [ü] vefā 

 Ṣaḳlama ʽuşşāḳdan ḫūrşīd-i ruḫsāruñ şehā [sevdügüm] 

 Gün yüzüñden irdi zülfüñ daġıdup bād-ı ṣabā 

 Gösterür bir gün cemālüñ rūzgārdur sevdügüm 

3. Gülşen-i kūyuñdan itme ʽāşıḳuñ dūr ey ṣanem 

 Ġoncasın çāk itmesün dāmānuñı pür-ḫār-ı ġam 

 Tek hemān aġyāra senden olmasun luṭf u kerem 

 ʽĀşıḳa cevr ile nāzuñ iftiḫārdur sevdügüm 

4. ʽĀlemüñ aḥvāli gāhī cevrdür gāhī ṣafā 

 Miḥnete ṣabr eyleyen mesrūr olurmış dāʼimā 

 Dirler idi ʽāşıḳın atmaz yabāna Dürriyā 

 Ḥamdüli'llāh kim didüklerince vardur sevdügüm 

6. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Meded ey bī-vefā yārüm göre bu ġamla n'oldum ben 

 Felekden kāse-i zehr içdüm yine derd ile ṭoldum ben 

 Benüm çekdicegüm cevri cefāyı şimdi bildüm ben 

 Yiter raḥm eyle sulṭānum senüñ derdüñden öldüm ben 

2. N'içün ol zülf-i pür-çīnüñ ider ṭarz-ı nezāketler 

 Ḥabībüm levḥ-i ḥüsnüñde ne işāretdür ol āyetler 

 Senüñ cellād-ı ġamzeñden yiter ḳıldum şikāyetler 

                                                           
5. S. 3409: 46b. 

 Şarḳı-yı Dürrī. 
6. S. 3409: 249a. 

 Şarḳı-yı Dürrī. 
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 Teraḥḥum eyle sulṭānum senüñ derdüñden öldüm ben 

3. N'içün ʽuşşāḳa itdürdüñ bu efġān ile bu zārı 

 Vefā ḳılmaḳda sen ʽahde ṭurayduñ kāşki bir Bārī 

 Ne müşkil derd imiş sevmek ḥaḳīḳat bī-vefā yāri 

 Yiter raḥm eyle sulṭānum ġamuñla lāla döndüm ben 

4. Kimi ʽışḳuñla hū eyler kimi derd ü meẕelletde 

 Hezārān ʽāşıḳuñ olmış velī luṭfuñla devletde 

 Ḳoma bu Dürri-i zāruñ daḫı bu künc-i miḥnetde 

 Teraḥḥum eyle sulṭānum ġam-ı hecrüñle öldüm ben 

 

MUHAMMES 

1. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ser-be-ceyb-i nāz idelden ġonce-i ruḫsāruñı 

 Eyledüñ giryān hezār-āsā hezārān zāruñı 

 Almaduḳ bir dem ṣabādan būy-ı sünbülzāruñı 

 Süzmedük meyden ṣafā-yı laʽl-i şekker-bāruñı 

 Bulmaduḳ şekkerde ẕevk-i leẕẕet-i güftāruñı 

2. Şöyle zībāsın ki her efvāhda memdūḥsın 

 Merhem-i behbūdi-i zaḫm-ı dil-i mecrūḥsın 

 Yā ṭulūʽ itmiş sipihr-i ḥüsnden bir yūḥsın 

 Yā meleksin yā perī yāḫud mücerred rūḥsın 

 Görmedük insānda ey cism-i laṭīf ās̠āruñı 

3. Bī-ḥicāb itme tecellī ey meh-i müşgīn-niḳāb 

 Tābiş-i ruḫsāruña ṭāḳat getürmez āftāb 

 Günde biñ fitneyle āfāḳa virürsin inḳılāb 

 Eyledi seyl-āb-ı ḫūn dünyāyı ser-tā-ser ḫarāb 

 Çözme ẓālim nāfe-i gīsū-yı ʽanber-bāruñı 

                                                           
1. S. 3409: 61a. 

 Taḫmīs-i Dürrī. 
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4. Ey melek-sīmā nedendür bilsem āyā ṭıynetüñ 

 Kim bütün āfāḳı mebhūt eyledi keyfiyyetüñ 

 Dehri ser-tā-ser ḳodı ḥayretde ḥüsn-i ṭalʽatüñ 

 ʽĀlemi ḥaṣr eyledi ṭarz-ı ḫırām-ı ḳāmetüñ 

 Kimse görmüş yoḳ beşerde şīve-i reftāruñı 

5. Ey maḳām-ı vuṣlatı ehl-i dile dārü'ş-şifā 

 V'ey ṭabīb-i cān-ı ʽālem mübtelā ʽālem saña 

 Şerbet-i laʽlüñle ḳıl derd-i dil-i zāra devā 

 Nūş-dārū-yı viṣālüñle ʽilāc eyle baña 

 Pister-i hicrānda ḳoyma Dürri-i bīmāruñı
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TAHMİS 

1. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Ġarīḳ-i baḥr-i belāyuz kenāra dek giderüz 

 Ḥarīḳ-i dāġ-ı ġamuz lālezāra dek giderüz 

 Giçüp bu varṭayı dārü'l-ḳarāra dek giderüz 

 Hevā-yı ʽışḳa uyup kūy-ı yāra dek giderüz 

 Nesīm-i ṣubḥa refīḳuz bahāra dek giderüz 

2. Ḫadeng-i ṭaʽne-i ḫalḳa vücūd olursa hedef 

 Yolında bāde-fürūşuñ nuḳūd olursa telef 

 Mis̠āl-i ḫūze-girān geşt idüp ṭaraf-be-ṭaraf 

 Pelās-pāre-i rind-i be-dūş u kāse-be-kef 

 Zekāt-ı mey virilür bir diyāra dek giderüz 

3. Ḳalursa keş-me-keş-i çarḫ ile dil-i nā-kām 

 İderse ḳatlüme Behrām-ı fitne saʽy-i müdām 

 Ṭayansun āteş-i āha sipihr-i mīnā-fām 

 Virüp tezelzül-i Manṣūr sāḳ-ı ʽarşa tamām 

 Ḫudā Ḫudā diyerek pāy-i dāra dek giderüz 

4. Marīż-i ʽillet-i hicrāna vuṣlatuñdan dūr 

 Egerçi kim ḥarekāt-ı ḳadem degül maḳdūr 

 Dil-i fütāde ne deñlü olursa da rencūr 

 İderse ḳand-i lebüñ ḫāṭır-ı meẕāḳa ḫuṭūr 

 Diyār-ı Mıṣra degül Ḳandehāra dek giderüz 

5. Ḫilāf-ı reʼyin idüp Dürri-i perīşānuñ 

 Ḥuṣūl-ı kāmına saʽy itmedüñ ebed anuñ 

 Düşerse destine bir nevʽ ile girībānuñ 

 Felek girerse kef-i Nāʼilīye dāmānuñ 

 Senüñle maḥkeme-i kirdgāra dek giderüz 

                                                           
1. S. 3409: 72a. 

 Gazel-i Naʼīli Taḫmīs-i Dürrī. 
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MÜSEDDESLER 

1. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Eyā ḫıdīv-i bülend-iḳtidār u ṣadr-ārā 

 Şehenşeh-i kerem-āyīn ü server-i dānā 

 Senüñledür şeref-i dīn ü devlet ü dünyā 

 Ki ẕātuñ itmiş iḥāṭā ṣalāḥ ile taḳvā 

 Olup ṣalāt ile ṣavmuñ ḳabūl-i luṭf-ı Ḫudā 

 Mübārek eyleye ʽīd-i şerīfüñi Mevlā 

2. Mürevvet ehli şeh-i merḥamet-nişānsın sen 

 Kemāl ṣāḥibi sulṭān-ı nükte-dānsın sen 

 Bu ẕāt-ı pāk ile faḫr-ı cihāniyānsın sen 

 Mis̠āl-i rūḥ-ı muṣavver cihān-ı cānsın sen 

 Olup ṣalāt ile ṣavmuñ ḳabūl-i luṭf-ı Ḫudā 

 Mübārek eyleye ʽīd-i şerīfüñi Mevlā 

3. Yegāne dāver-i ʽālī-cenāb u ekremsin 

 Şehān-ı ʽālem içinde şeh-i mükerremsin 

 Fehīm ü ʽāḳıl u dānā-dil ü müsellemsin 

 Semiyy-i seyyid-i kevneyn ü faḫr-ı ʽālemsin 

 Olup ṣalāt ile ṣavmuñ ḳabūl-i luṭf-ı Ḫudā 

 Mübārek eyleye ʽīd-i şerīfüñi Mevlā 

4. Seni güzīn-i ḫavāṣ itdi ḫālıḳ-ı ʽallām 

 ʽAceb mi sāye-i luṭfuñda rāḥat olsa ʽavām 

 Duʽā-yı devletüñ itmekdedür cemīʽ-i enām 

 Çün eyledüñ ramażān-ı şerīf içün ikrām 

 Olup ṣalāt ile ṣavmuñ ḳabūl-i luṭf-ı Ḫudā 

 Mübārek eyleye ʽīd-i şerīfüñi Mevlā 

5. Ne deñlü itdüñ ise ṣavm-ı pāke sen taʽẓīm 

 O deñlü ecrini iḥsān ide Ḫudā-yı kerīm 

                                                           
1. S. 3409: 38b. 

 Tesdīs-i Dürrī Efendi ʻĪdiyye-i Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḫülledür Salṭanata. 

5 4. mısrada vezin aksamaktadır. 
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 Alup ṣalātuña bu tuḥfeyi be resm-i ḳadīm 

 İdince ʽazm-i sūy-ı cilve-gāh-ı ʽarş-ı ʽaẓīm 

 Olup ṣalāt ile ṣavmuñ ḳabūl-i luṭf-ı Ḫudā 

 Mübārek eyleye ʽīd-i şerīfüñi Mevlā 

6. İrişdi ʽīd-i ṣafā-baḫş oldı ʽālem şād 

 Cemīʽ ḳullaruñı eyledüñ ʽaṭā ile yād 

 Bu şehr içinde gerek bende vü gerek āzād 

 Duʽā ider saña ey ḫusrev-i kerem-muʽtād 

 Olup ṣalāt ile ṣavmuñ ḳabūl-i luṭf-ı Ḫudā 

 Mübārek eyleye ʽīd-i şerīfüñi Mevlā 

7. Zihī ṣıyām-ı ḫoş-encām u ʽīd-i ferruḫ-fāl 

 Ki oldı ḫalḳ sürūr u ṣafā ile ḫoş-ḥāl 

 Kimisi ḫilʽat-ı dībā giyindi kimisi şāl 

 Netīce her kişi oldı muḥaṣṣılu'l-āmāl 

 Olup ṣalāt ile ṣavmuñ ḳabūl-i luṭf-ı Ḫudā 

 Mübārek eyleye ʽīd-i şerīfüñi Mevlā 

2. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ey selāṭīn-i cihān içre şehenşāh-ı ferīd 

 Server-i ʽāḳil [ü] kāmil-i ḫudāvend-i reşīd 

 Şarḳ u ġarba ṭalʽat-ı pāküñdür ol necm-i saʽīd 

 Kim olınca gün gibi evc-i saʽādetden bedīd 

 Tūtiyā-yı ḫāk-i pāyuñ'çün iki çeşm-i sefīd 

 Şol ḳadar ceng itdi kim āḫir biri oldı şehīd 

2. Nesl-i pāk-i āl-i ʽOs̠māna vücūduñdur şeref 

 Gelmedi bu ḫānedāna sen gibi ḫayru'l-ḫalef 

 Sensin ol çāpük-süvār-ı şehryārān-ı selef 

 Kim olınca cilveger-i ṣaḥn-ı kerem her ṭaraf 

 Tūtiyā-yı ḫāk-i pāyuñ'çün iki çeşm-i sefīd 

 Şol ḳadar ceng itdi kim āḫir biri oldı şehīd 

                                                           
2. S.3409: 39b. 

 Tesdīs-i Dürrī. 
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3. Dehr[i] pür-nūr eyledüñ ḥaḳḳā ki Ẓıllu'llāhsın 

 Sāyesi memdūd olan ʽadl ehli şehenşāhsın 

 Ser-güz̠eştüm diñle çün her nükteden āgāhsın 

 Çār olınca bende-i nā-çīzüñe nā-gāhsın 

 Tūtiyā-yı ḫāk-i pāyuñ'çün iki çeşm-i sefīd 

 Şol ḳadar ceng itdi kim āḫir biri oldı şehīd 

4. Sen ki ḫāḳān-ı zamānsın ey şeh-i ṣāḥib-kerem 

 Himmetüñle devr-i iḳbālüñde ben ḫāḳānīyem 

 Ġam degüldür iki çeşmümden birisi olsa kem 

 Çün senüñ gibi veliyyü’n-niʽmetüm vardur ne ġam 

 Tūtiyā-yı ḫāk-i pāyuñ'çün iki çeşm-i sefīd 

 Şol ḳadar ceng itdi kim āḫir biri oldı şehīd 

5. Diñle aḥvālüm benüm ey pādşāh-ı baḥr u ber 

 Ṭıfl iken nā-geh iṣābet eyledi baña naẓar 

 Bu melāletden iderken vālideynüm nāleler 

 Ben didüm el-ḥükmü li'llāh bir başa bir göz yeter 

 Tūtiyā-yı ḫāk-i pāyuñ'çün iki çeşm-i sefīd 

 Şol ḳadar ceng itdi kim āḫir biri oldı şehīd 

6. Gerçi kim şimdi küçük evḳāfdur manṣıb baña 

 Ḫarca kāfī olur ammā eylemez deyne vefā 

 Pādşāhum daḫı bir aʽlāsını eyle ʽaṭā 

 Tā açup çeşmin bula Dürrī ḳuluñ ʽayn-ı şifā 

 Tūtiyā-yı ḫāk-i pāyuñ'çün iki çeşm-i sefīd 

 Şol ḳadar ceng itdi kim āḫir biri oldı şehīd 

3. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Eyā sulṭān-ı deryā-dil şehenşāh-ı cihān-baḫşā 

 Ve yā ḫāḳān-ı aʽẓam şehryār-ı memleket-pīrā 

 Vücūduñ revnaḳ-efzā-yı saʽādet eyleyüp Mevlā 

 Cihānı rāḥat itmiş ẓıll-ı iḳbālüñde ser-tā-pā 

                                                           
3. S. 3409: 40a. 

 Dürrī Efendīnüñ Māliyye Teẕkirecisi Olduġı Maḥalde Taḥrīr Eyledügi Müseddesdür. 
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 Bugün sensin ʽadālet taḫtınuñ şāh-ı kerem-kārı 

 Vücūd-ı pāküñi cümle kederden ḥıfẓ ide Bārī 

2. Seni ol mertebe kāmil yaratmış ḥażret-i Yezdān 

 Ki ʽaḳl u rüşd ü fehm ü derküñe ḥayrān olur insān 

 Teʽala'llāh zihī ẕāt-ı saʽādet māye-i ʽirfān 

 Nedür bu ḳuvvet-i fiṭnat nedür bu ḥiddet-i iz̠ʽān 

 Degüldür kesb ile ḥāşā saña bu feyż-i Rabbānī 

 Saña bu feyż-i Rabbānī ezelden olmuş erzānī 

3. Vücūduñ gevher-i yek-tā-yı deryā-yı saʽādetdür 

 Cebīn-i tābnāküñ maṭlaʽu'l-envār-ı behcetdür 

 Żamīr-i enverüñ gencīne-i esrār-ı ḥikmetdür 

 Kelāmuñ lüʼlüʼ-i manẓūme-i baḥr-ı belāġatdür 

 Netīce mis̠li yoḳ bir pādşāh-ı bī-bedelsin sen 

 Mis̠āl-i mihr-i raḫşān maẓhar-ı nūr-ı ezelsin sen 

4. Kerīm-i ḳadr-dānsın şehryār-ı maʽrifet-perver 

 Maʽārif ehline ikrām idersin ey kerem-güster 

 Senüñ devrüñde oldı behrever eks̠er hünerverler 

 Ḫuṣūṣā ben çıḳar oldum kemāl-i luṭfuña maẓhar 

 Bir ednā ḳaṭre-i nā-çīz iken ben ey şeh-i dānā 

 Beni sen eyledüñ feyż-i nigāhuñla dürr-i yek-tā 

5. Küçük evḳāf ile mesrūr olup evvel dil-i maḥzūn 

 Bugün māliyye iḥsānıyla ḳılduñ ḫāṭırum memnūn 

 Bu aḥvāle güvāhumdur efendim ḫālıḳ-ı bī-çün 

 Ki şükr-i niʽmetüñde ḳāṣırum olsam da Eflāṭūn 

 Zamān-ı devletüñde ber-murād oldum ṣafā itdüm 

 Ḫudāya ḥamd idüp saña duʽā-yı bī-riyā itdüm 

6. Olup taḫtuñda ḳāʼim dāʼimā ʽizz ü saʽādetle 

 Vekīl-i muṭlaḳuñ da ber-ḳarār olsun vezāretle 

 Sen itdüñ ʽālemi āsūde miḥnetden ʽadāletle 

 Bizi sen ḫākden refʽ eyledüñ luṭf u ʽināyetle 
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 Ölince şemʽüñe pervāneyüz ey mihr-i ʽālem-tāb 

 Gerek Dürrī gerek Saʽdī gerek Feyżī gerek aḥbāb 

4. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ey muṣaffā güher-i baḥr-i reşād Aḥmed Ḫān 

 V'ey meh-i çār-deh-i burc-ı murād Aḥmed Ḫān 

 Ey dili āyine-i rüşd ü sedād Aḥmed Ḫān 

 V'ey ṣafā-ṭıynet [ü] pākīze-nihād Aḥmed Ḫān 

 Ḥaḳ Teʽālī seni iḥsānına maẓhar ḳılmış 

 Yaʽni kim kāffe-i ʽāleme server ḳılmış 

2. Sensin ol şāh-ı Sikender-es̠er-i ʽālī-şān 

 Ki vücūduñla bulur revnaḳı bu kevn ü mekān 

 Görmedi mis̠lüñi bir vech ile çeşm-i devrān 

 Seni ḫalḳ eylemiş Allāh ʽadīmü'l-aḳrān 

 Ẓıll-ı iḳbālüñi āfāḳda memdūd ide Ḥaḳ 

 Dāʼimā baḫt-ı hümāyūnuñı mesʽūd ide Ḥaḳ 

3. Ẕāt-ı pāküñde olan ḳuvvet-i istiʽdādı 

 Virmedi bir şeh-i ẕī-şāna cenāb-ı Hādī 

 Şeyḫ-i kāmil arayan sende bulur irşādı 

 Ḥāṣılı sensin olan rāḥat-ı kevne bādī 

 Seni ḥıfẓ eyleye ḫallāḳ-ı cihān āfetden 

 Leẕẕet-i ḫāṭır ile kām alasın devletden 

4. Ol zamān kim şeref-i evc-i saʽādet bulduñ 

 Ḳuvvet-i ṭabʽ ile her fende mahāret bulduñ 

 Kendüñi dāḫil-i erbāb-ı velāyet bulduñ 

 Ḳalb-i pāküñde nihān niçe kerāmet bulduñ 

 Sen şehenşāh-ı velī-mertebesin ḥünkārum 

 N'ola vaṣf itse seni ṭabʽ-ı bülend-eṭvārum 

5. Ben senüñ vaṣfuña āġāz ideli çoḳ demdür 

 Ṭabʽ-ı vaṣṣāf-es̠erüm anuñ içün ḥurremdür 

                                                           
4. S. 3409: 40b. 

 Tesdīs-i Dürrī. 
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 Medḥ-i pāküñde ḳıyās itme biḍāʽum kemdür 

 ʽĀlem-i maʽniye ṭabʽum felek-i aʽẓamdur 

 Ey olan ṭalʽatı pertev-figen-i çarḫ-ı kühen 

 Şimdiden ṣoñra ben itsem gerek āġāz-ı süḫen 

6. Seni ḫallaḳ-ı cihān server-i ẕī-şān itmiş 

 ʽĀlemüñ ḳāleb-i fersūdesine cān itmiş 

 Baña miftāḥ-ı der-i maʽrifet iḥsān itmiş 

 Ḥamdüli'llāh ki senüñ medḥüñe şāyān itmiş 

 Sen hemān ṣaġ olasın baḫt-ı ḫilāfet üzre 

 Ola Dürrī ḳuluñ iḫlāṣ ile ḫıdmet üzre 

5. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ey ḫudāvend-i felek-pāye vü ḫurşīd-külāh 

 V'ey şehenşāh-ı Sikender-ḥaşem-i devlet ü cāh 

 Sensin āfāḳda şimdi şeh-i seyyāre-sipāh 

 Ṭalʽatuñ ʽālemi itmekde münevver her-gāh 

 Şübhesiz mihr-i dıraḫşendesin ey Ẓıllu'llāh 

 Ḳuvvet-i baḫt-ı hümāyūnuña māşā'allāh 

2. Rütbe-i şānuñı seyr eyle ki ḫallāḳ-ı ġanī 

 Eylemiş cümle mülūk içinde ser-efrāz seni 

 Pür olup vaṣfuñ ile ehl-i ṣalāḥuñ deheni 

 Saña itmekde duʽā cümle-i Mekkī Medenī 

 Şeref-i ẕāt-ı şerīfüñ bu yeter dünyāda 

 Oḳına ḫuṭbelerüñ Yes̠rib ile Baṭḥāda 

3. Sendedür fehm ü ḫıred rüşd ü sedād ü ʽirfān 

 Sendedür ʽilm ü edeb z̠ihn ü z̠ekā vü iz̠ʽān 

 Cevher-i ẕātuñı yek-dāne yaratmış Yezdān 

 Yaʽni ḳılmış seni ser-tāc-ı selāṭīn-i cihān 

 Bāġ-ı devletde açılmış gül-i raʽnāsın sen 

Seni taʽ bīr idemem cevher-i yek-tāsın sen 

                                                           
5. S. 3409: 41a. 

 Müseddes-i Dürrī. 
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4. Raḫşa olduḳça süvār ey şeh-i Rüstem-cevher 

 Heybetüñden ḳılamaz vechüñe bir kimse naẓar 

 Ḫufyeten ṭalʽatüñi seyr iden erbāb-ı baṣar 

 Seni iḫlāṣ ile Allāha emānet eyler 

 Ẕātuñı ḥıfẓ idüp envāʽ-ı kederden Mevlā 

 Ḳalb-i pāküñ ola her laḥẓa naẓargāh-ı Ḫudā 

5. Budur ümmīdüm eyā ḫusrev-i ḫāḳān-ʽaẓamet 

 Hep ẓuhūr ide derūnuñdaki yümn-i himmet 

 Her ṭarafdan saña yüz göstere fetḥ u nuṣret 

 Ḥaşre dek ola rikābuñda mülāzım devlet 

 Ol ḳadar baḫtuñı ʽālī ide Rabb-i ekrem 

 Ki ola bende saña cümle mülūk-ı ʽālem 

6. Saʽd idüp ʽīd ile nevrūzuñı Ḫallāḳ-ı enām 

 Devr-i ʽadlüñde bütün rāḥat ola ḫāṣ ile ʽām 

 Es̠er-i terbiyetüñ devlete virdükçe niẓām 

 Ḳullaruñ sāye-i luṭfuñda ola nāʼil-i kām 

 Ḳıla her ʽīd-i hümāyūnıñı ḥaḳ ferruḫ-fāl 

 Āstīn-būsuñ ile faḫr ide Dürrī her sāl 

6. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ol nedür kim Ḥaḳ ʽazīz itmiş anı taḳdīr ile 

 Cümlenüñ maḥbūbıdur ol ḥüsn-i ʽālem-gīr ile 

 Gerçi dāʼim ülfeti şāh u vezīr ü mīr ile 

 Līk vaḥşīdür diyü ḍarb eyleyüp taġrīr ile 

 ʽĀḳıbet anı müsaḫḫar ḳıldılar tedbīr ile 

 Gördiler ṭurmaz gezer bend itdiler zencīr ile 

2. Gāh olurdı maṣlaḥat-sāz-ı umūr-ı müşterī 

 Gāh iderdi kendüyi zīb-i dükān-ı zergerī 

 Çārsūda sū-be-sū ḥayrān gezerken serserī 

 Çizdiler eṭrāfına bir dāʼire hem-çün perī 

                                                           
6. S. 3409: 41b. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫānuñ Nev-Īcādları Olan Zencīrli Altun Müseddesidür. 
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 ʽĀḳıbet anı musaḫḫar ḳıldılar tedbīr ile 

 Gördiler ṭurmaz gezer bend itdiler zencīr ile 

3. Gösterince gün gibi bir gūşeden ruḫsāresin 

 Rām ider ednā naẓarla ʽālemüñ meh-pāresin 

 Müflis itmiş kīmiyāger gibi biñ āvāresin 

 Ṣaydına saʽy eyleyenler bulmadı bir çāresin 

 ʽĀḳıbet anı müsaḫḫar ḳıldılar tedbīr ile 

 Gördiler ṭurmaz gezer bend itdiler zencīr ile 

4. Ḫūbdur ammā görinmez herkese maḥcūbdur 

 Ḫalḳ-ı ʽālem hep aña ṭālibdür ol maṭlūbdur 

 Gerçi kim raġbet ider herkes güzel merġūbdur 

 Ṭuydılar aṣlın velī her-cāyi bir maḥbūbdur 

 ʽĀḳıbet anı müsaḫḫar ḳıldılar tedbīr ile 

 Gördiler ṭurmaz gezer bend itdiler zencīr ile 

5. Bir yüzinde ism-i pāk-i pādşāh-ı nām-dār 

 Bir yüzinde resm-i ṭuġrā-yı hümāyūn āşkār 

 Gerçi biñ yıl ṣabr ider içmezüz leyl ü nehār 

 Bildiler vaḥşī-durur żabṭ olmasa eyler firār 

 ʽĀḳıbet anı müsaḫḫar ḳıldılar tedbīr ile 

 Gördiler ṭurmaz gezer bend itdiler zencīr ile 

6. Bāreka'llāh pādşāh-ı ʽālemüñ īcādına 

 Cevher-i ʽaḳl ile sebḳat eyledi ecdādına 

 Dürriyā taḳlīd olınmaz ḫāṭır-ı naḳḳāduna 

 Tā ki nuḳṣān irmeye gencīnenüñ īrādına 

 ʽĀḳıbet anı müsaḫḫar ḳıldılar tedbīr ile 

 Gördiler ṭurmaz gezer bend itdiler zencīr ile 

7. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Pādşāhum şeref-i feyż-i ḫudā-dāduñ içün 

 Rūz u şeb oḳuduġuñ ẕikr ile evrāduñ içün 

                                                           
7. S. 3409: 56a. 

 Tesdīs-i Dürrī Bā-Ḥasb-i Ḥāl-i Ū. 
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 ʽİbret-i salṭanat-ı maʽdelet-ābāduñ içün 

 Rūḥ-ı ecdāduñ içün ṣıḥḥat-ı evlāduñ içün 

 Maṭbaḫ-ı ʽālem-i fānīde beni aç itme 

 Bir dilim etmek içün illere muḥtāc itme 

2. Ḥażret-i faḫr-ı rüsül nūr-ı dücā ḥaḳḳıy'çün 

 Çār-yār ile daḫı āl-i ʽabā ḥaḳḳıy'çün 

 Cennet-i ḫuld-ı berīn ʽarş u semā ḥaḳḳıy'çün 

 İtdi ġam cānuma teʼs̠īr Ḫudā ḥaḳḳıy'çün 

 Böyle ḳalursa eger keş-me-keş-i derd ü miḥen 

 Öldürür ġuṣṣa beni pādşehüm ṣaġ ol sen 

3. Cümle aḳrānum olan muġtenem-i devlet ü cāh 

 Ben nice eyleyeyüm ṣubḥ u mesā nāle vü āh 

 Ḥāṣılı cānuma kār itdi bu derd-i cān-kāh 

 Ḳalmadı ṣabr ile ārāma mecālüm bi'llāh 

 Merḥamet ḳıl meded ey ḫusrev-i ʽālī-şānum 

 Çıḳmasun tā felege nāle ile efġānum 

4. Elde yoḳ ḫarc idecek ẕerre ḳadar bir māye 

 ʽAzl ise baṣdı ḳadem sır ile altı aya 

 Ḳūt [u] yevmiyyeyi ben ʽāciz iken peydāya 

 Yine dāʼinlerümi ʽavḳ iderem ferdāya 

 Kimsenüñ yoḳ ḫaberi ḥāl-i perīşānumdan 

 Ben uṣandum hele Allāh bilür cānumdan 

5. Kiminüñ arḳası aġa kimisinüñ pāşā 

 Seni de püşt ü penāh eyledi Allāh baña 

 Sen gibi pādşehi eylemege medḥ ü s̠enā 

 Çoḳ mı Dürrī gibi bir şāʽir-i pākīze-edā 

 Senden evvel gelen ecdād-ı kirāmuñ vāfir 

 Her biri bilmedi Bāḳī gibi birḳaç şāʽir 

6. Sen de ḫod anlara nisbetle kemāl efzūndur 

 ʽAḳl u rüşd ü hünerüñ ġıbṭa-ı Eflāṭūndur 

 Her sözüñ sāmiʽa-i cāna dür-i meknūndur 

 Saña Ḫālıḳdan olan mevhibe gūn-ā-gūndur 
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 Bāri bir öyle çerāġ it ki beni sulṭānum 

 Ḥaşre dek pertevine cemʽ olalar iḫvānum 

8. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Bi-ḥamdi'llāh ki oldı kārger tedbīr-i rūḥānī 

 Ḳabūl itdi cenāb-ı Ḥaḳ duʽā-yı müstmendānı 

 Kederden sālim oldı ẕāt-ı pāküñ ey kerem-kānı 

 Yeñiden tāzelendi ḥaḳ budur kim ʽālemüñ cānı 

 Hemīşe şerbet-i luṭf ile ḳılsun saña dermānı 

 Ṭabīb-i ḥāẕıḳ-ı dārü'ş-şifā-yı feyż-i Rabbānī 

2. Ḥaḳīḳatde bu ʽālem cismdür ol cisme cānsın sen 

 Ki yaʽni ḳāleb-i dünyāya bir rūḥ-ı revānsın sen 

 Egerçi ṣūretā bir server-i vālā-nişānsın sen 

 Velī maʽnāda ḳuṭb-ı merkez-i emn ü emānsın sen 

 Niẓām-ı dīn ü devlet ẕāt-ı pür-sūduñla ḳāʼimdür 

 Saña nāsuñ duʽāsı bu cihetden devr-i dāʼimdür 

3. Ḫilāfum yoḳ Ḫudā ḥaḳḳıy'çün ey şāhenşeh-i ekrem 

 Severlermiş seni cān u göñülden cümle-i ʽālem 

 Ḳaçan kim ẕātuña itdi iṣābet ol kederle ġam 

 Bu şehr içre olan aʽlā vü ednā itdiler mātem 

 Sürüp yüz dergeh-i Ḥaḳḳa idüp yir yir münācātı 

 Didiler yā İlāhī sālim it ʽilletden ol ẕātı 

4. Duʽāsı çün ḳarīn-i isticābet oldı ebrāruñ 

 Kemāl-i istiḳāmet buldı ṭabʽ-ı ṣāf-ı kirdāruñ 

 Çoḳ nice cāmiʽ-i āfāḳı ṭutdı nūr-ı ruḫsāruñ 

 Görenler şükr idüp şād oldılar gün gibi dīdāruñ 

 Cemāl-i bā-kemālüñ gülşen-i devletde bir güldür 

 Anuñ'çün cümle ʽālem cān u dilden saña bülbüldür 

5. Hele ben bir şeb itdükçe duʽāya ṣıdḳ ile niyyet 

 Niyāz idüp Ḫudāya dirdüm ey Mennān-ı bī-minnet 

                                                           
8. S. 3409: 60b. 

 Tesdīs-i Dürrī. 
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 Şehenşāh-ı cihān luṭf u iḥsānuñla vir ṣıḥḥat 

 Taṣadduḳ da iderdüm yoluña olsaydı ger ḳudret 

 Senüñ gibi şehenşāh-ı melek-sīmāya ḥünkārum 

 Eger māluñ olaydum ṣarf iderdüm cümleten varum 

6. Bi-ḥamdi'llāh ʽināyet eyleyüp Ḫallāḳ-ı bī-hem-tā 

 Vücūd-ı pāküñe ṣıḥḥat libāsın ḳıldı çün ʽaṭā 

 Bunuñ şükrānesi ey pādşāh-ı mülk-i istiġnā 

 Ne var sen daḫı itseñ Dürri-i dil-ḫasteñi iḥyā 

 Yiter nār-ı ġam-ı miḥnetle cismi dāġ dāġ olsun 

 Zamān-ı devletüñde ber-murād olsun çerāġ olsun 

9. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Ey ʽuḳde-bend-i rişte-i peyvend-i cism ü rūḥ 

 V'ey nūr-baḫş-ı çihre-i māh u cebīn-i yūḥ 

 Küttāb-ı cürmümüñ ola her vaḳti ʽömr-i Nūḥ 

 Biñde birine virmeyeler cürmümüñ şürūḥ 

 İtdüm cemīʽi itdügüme tevbe-i naṣūḥ 

 Eyle ḳabūl tevbemi yā Rabb vir fütūḥ 

2. Bir ʽabd-i ḫavfnāk-i siyeh-rūyuñam senüñ 

 Muḥtāc-ı āb-ı ʽafv-ı güneh-şūyuñam senüñ 

 Feyż-iltimās-ı luṭf-ı ʽaṭā-būyuñam senüñ 

 Ve'l-ḥāṣıl ey kerīm kerem-cūyuñam senüñ 

 İtdüm cemīʽi itdügüme tevbe-i naṣūḥ 

 Eyle ḳabūl tevbemi yā Rabb vir fütūḥ 

3. Ben bir faḳīr ü bī-kes ü pür-cürm ü pür-elem 

 Sen bir ganī vü kādir-i z̠ü'l-menn ü z̠ü'l-kerem 

 Bār-ı günāh kütāh ḳadümi yā rab ḳıldı ḫam 

 Ṣubḥ u mesā günāhum añup āh eylerem 

 İtdüm cemīʽi itdügüme tevbe-i naṣūḥ 

                                                           
9. S. 3409: 61b. 

 Müseddes-i Dürrī Der Münācāt-ı Bārī Teʽalī. 

3 C mısrasında vezin aksamaktadır. 
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 Eyle ḳabūl tevbemi yā Rabb vir fütūḥ 

4. Ben ʽabdem hemīşe işüm sehvdür ḫaṭā 

 Sen pādşāhsın saña lāyıḳ-durur ʽaṭā 

 Ḳıldı hevā-yı nefs beni ḫvor Rabbenā 

 Raḥm it baña tāb-ı ruḫ-ı pāk-i Muṣṭafā 

 İtdüm cemīʽi itdügüme tevbe-i naṣūḥ 

 Eyle ḳabūl tevbemi yā Rabb vir fütūḥ 

5. Çün nām Aḥmed oldı vü Dürrī laḳab baña 

 Dürr-i ʽaṭāñı lāzıme oldı ṭaleb baña 

 Ḥamdüñ enīs-i ḳalb ḳılup rūz u şeb baña 

 Muḥtāc ḳılma kimseye itme ġażab baña 

 İtdüm cemīʽi itdügüme tevbe-i naṣūḥ 

 Eyle ḳabūl tevbemi yā Rabb vir fütūḥ 

10. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ey ḫudāvend-i ḳader-ḳudret melāʼik-pās-bān 

 V'ey şehenşāh-ı felek-ḳadr u muʽallā-āstān 

 Ḥaḳ ḫaṭālardan emīn itsün vücūduñ her zamān 

 Başuñ içün diñle aḥvālüm ki ḳaldum nā-tevān 

 El-amān ey ser-firāz-ı āl-i ʽOs̠mān el-amān 

 El-amān ey çāre-sāz-ı derdmendān el-amān 

2. Sābıḳ-ı sābıḳ ezelden eyleyüp baġrum kebāb 

 Ṣoñra itdi bir iki manṣıbla gūyā behre-yāb 

 İl alup maḥṣūlini bī-hūde ben çekdüm ʽaẕāb 

 Anuñ içün ḫānmān-ı ṭāḳatüm oldı ḫarāb 

 El-amān ey ser-firāz-ı āl-i ʽOs̠mān el-amān 

 El-amān ey çāre-sāz-ı derdmendān el-amān 

3. Ben sekiz yıldur ki vaṣfuñ eyleyüp ṣubḥ u mesā 

 Āstānuñda emek-dār oldum ey ṣāḥib-ʽaṭā 

                                                           
4 C ve D mısrasında vezin aksamaktadır. 

10. S. 3409: 66a. 

 Tesdīs-i Dürrī Bā-Ḥasb-i Ḥāl-i Ū. 
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 Gerçi kim evvelde çoḳ luṭfuñ görürdüm dāʼimā 

 İltifātuñ görmeyelden şimdi ḳaldum bī-nevā 

 El-amān ey ser-firāz-ı āl-i ʽOs̠mān el-amān 

 El-amān ey çāre-sāz-ı derdmendān el-amān 

4. İntisāb itmiş bugün ʽālemde her-kes bir yere 

 Kimisi mīr ü vezīre kimi bāb-ı āḫere 

 Ben tevekkül eyleyüp ḫallāḳ-ı ʽālem-pervere 

 İlticā itdüm der-i sulṭān-ı vālā-gevhere 

 El-amān ey ser-firāz-ı āl-i ʽOs̠mān el-amān 

 El-amān ey çāre-sāz-ı derdmendān el-amān 

5. Luṭf ile gūş it maḳālüm ey şehenşāh-ı kerīm 

 Dinile ḥālüm dīger-gūn oldı va'llāhu'l-ʽaẓīm 

 Şānuña lāyıḳ mıdur ey maẓhar-ı luṭf-ı ʽamīm 

 Ḫāk ile yeksān ola Dürrī gibi dürr-i yetīm 

 El-amān ey ser-firāz-ı āl-i ʽOs̠mān el-amān 

 El-amān ey çāre-sāz-ı derdmendān el-amān 

11. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Zihī düstūr-ı ekrem Āṣaf-ı yek-tā-yı ʽOs̱mānī 

 Zihī ẕāt-ı mükerrem maẓhar-ı elṭāf-ı Rabbānī 

 Cemālüñ maṭlaʽ-ı ʽizz ü celālüñ māh-ı tābānı 

 Cebīnüñ āsmān devletüñ mihr-i dıraḫşānı 

 Bugün devlet-serā-yı Cemde sensin Āṣaf-ı s̱ānī 

 Senüñle buldı esbāb-ı vezāret revnaḳ u şānı 

2. Saña devleti ezelden dāde-i feyyāż-ı muṭlaḳdur 

 Degüldür imtinān-ı şīr ile ḳavlüm muḥaḳḳaḳdur 

 Cemīʽ-i nāsdan maḫlūḳına Ḫālıḳ çün eşfaḳdur 

 Senüñ iḳbālüñi gitdükçe teʼyīd eyleyen Ḥaḳdur 

 Egerçi sāye-i bāl-i hümā devlet külāhıdur 

 Velī saʽy ile ḳonmaz başa tevfīḳ-i İlāhīdür 

                                                           
11. S. 3409: 216a. 

 Müseddes-i Dürrī. 
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3. Żamīrüñde ʽibādu'llāh içün teʼḫīre niyyet var 

 Anı vaḳtiyle icrā itmege Ḥaḳdan ʽināyet var 

 Derūnından ṣadāḳat ḳalb-i pāküñde emānet var 

 Senüñ ẕāt-ı şerīfüñde efendüm başḳa ḥikmet var 

 Netīce mis̱li yoḳ bir Āṣaf-ı pākīze sīmāsın 

 Ne ḥācet vaṣfuñ itmek āftāb-ı ʽālem-ārāsın 

4. Eyālet żabṭına ḥaḳḳā ki bir düstūr-ı ẕī-şānsın 

 Vezāret şarṭın icrā itmede maḥsūd-ı aḳrānsın 

 Ḥükūmetde ʽadīl-i Āṣaf-ı mülk-i Süleymānsın 

 Hemīşe ḫaṣlet-i memdūḥ ile maḳbūl-i Yezdānsın 

 Olup maḥfūẓ ālām u kederden ẕāt-ı mesʽūduñ 

 Cenāb-ı Ḥaḳ müyesser eyleye bi'l-cümle maḳṣūduñ 

5. Çün oldı ẕāt-ı pāküñ zübde-i cins-i Benī Ādem 

 Ẕekā vü ʽaḳl u fehm ü rüşdüñe taḥsīn ider ʽālem 

 Bugün aḳrān u ems̱āl içre sensin cümleden aḳdem 

 Vücūd-ı pāküñi ḥıfẓ ide dāʼim Ḫālıḳ-ı ekrem 

 Ezelden āstān-ı pāküñe efgendedür Dürrī 

 Ferāmūş itme sulṭānum ḳadīmī bendedür Dürrī 

12. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Bāreka'llāh zihī āṣaf-ı pākīze-simāt 

 Ṣānek-allāh zihī ẕāt-ı saʽādet-āyāt 

 Devlete oldı vücūduñ sebeb-i fevz ü necāt 

 Ṣadra teşrīfüñ ile buldı cihān tāze ḥayāt 

 Eyleyüp mesned-i iḳbāli müzeyyen bi'ẕ-ẕāt 

 Olasın maḥşere dek maẓhar-ı ḫayr u ḥasenāt 

2. Rūy-ı iḳbālüñ idüp nūr-ı ʽibādet şeffāf 

 Eylemiş zühd ü veraʽ āyīne-i ḳalbüñi ṣāf 

 Sendedür merḥamet ü şefḳat ü ʽadl ü inṣāf 

 Sende çoḳdur naẓar-ı luṭf-ı ḫafiyyü'l-elṭāf 

                                                           
12. S. 3409: 223b. 

 Şükriyye Der-Medḥ-i Vezīr-Aʽẓam ʽAlī Pāşā Yessera'llāhu Mā Yeşā. 
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 Cevher-i ẕātuñı bir luṭf-ı şehenşāh bilür 

 Bir daḫı ẕātuñı ḫalḳ eyleyen Allāh bilür 

3. Ḥaḳ seni eylemiş ey ṣadr-ı ṣudūr-ı vüzerā 

 Şeref-i ʽilm ile ser-tāc-ı fuḫūl-ı ʽulemā 

 Ḥiddet-i ṭabʽ ile biñ diḳḳat iderse ʽuḳalā 

 Rütbe-i fażluñı derk eyleleyemezler ḳaṭʽā 

 Bir güher kim ola perverde-i dest-i ḳudret 

 Nice mümkin aña taḳdīri bahā vü ḳıymet 

4. Sensin ol dürr-i girān-māye-i deryā-yı vücūd 

 Ki seni eyledi dünyāya Ḫudā māye-i sūd 

 Göricek ṭalʽātüñi dīde-i erbāb-ı şühūd 

 Oldılar muʽtekif-i kūşe-i miḥrāb-ı sücūd 

 Dergeh-i Ḥaḳḳa sürüp yüzlerini leyl ü nehār 

 Ṣıdḳ ile eyleyeler ḫayr duʽāñı tekrār 

5. Didiler ey Eḥad u Ḳādir ü Ferd ü Yezdān 

 Ḫalḳa çün senden olur luṭf u ʽaṭā vü iḥsān 

 Öyle ümmīd iderüz kim bu vezīr-i ẕī-şān 

 Ṣadr-ı aʽlāya vire niçe zamān revnaḳ u şān 

 Olup āfāḳa vücūdı sebeb-i emniyyet 

 Devr-i ʽadlinde ola cümle-i ʽālem rāḥat 

6. Oldı çün ey meh-i tābende-i envār-ı ṣabāḥ 

 Devlet ü dīne ẓuhūruñ sebeb-i fevz ü felāḥ 

 Ḥüsn-i tedbīrüñ ile ʽālemi itdüñ ıṣlāḥ 

 Ola ʽahdüñde cihān muġtenem-i ṣulḥ u ṣalāḥ 

 Saña şimden gerü iḫlāṣ ile ey ṣadr-ı ʽalā 

 Vācib oldı gice gündüz idelüm ḫayr duʽā 

7. ʽĀlemüñ ḫāṭır-ı vīrānını ābād itdüñ 

 Dilleri luṭf-ı firāvānuña muʽtād itdüñ 

 Gerçi kim manṣıb ile her-kesi dil-şād itdüñ 

 Līk bu silsilede Dürrī-i irşād itdüñ 

 Ne iṣābet ne ʽadālet ne kerāmetdür bu 

 Şübhesiz şāʼibesiz ʽayn-ı ʽināyetdür bu 
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8. Umaram ḥaşre dek ey mihr-i sipihr-i iclāl 

 Ḳonmaya dāmen-i iḳbālüñe hīç gerd-i zevāl 

 Eyledükçe güẕer eyyām u leyāl u meh ü sāl 

 Seni ṣadr üzre müʼeyyed ide Ḥaḳḳ-ı müteʽāl 

 Ṣavm-ı pāküñle ṣalātuñ ola maḳbūl-ı Ḫudā 

 Eyleye ʽīd-i şerīfüñi mübārek Mevlā
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TERKİB-İ BEND 

1. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ey ruḫuñ mihr-i dıraḫşān-ı sipihr-i iclāl 

 Çeşmüñ āfāḳ ile mirrīḫveş itmekde cidāl 

 Ṣafḥa-i çīn-i cebīnüñde ʽayān ḥarf-i celāl 

 Zīr-i müjgān-ı nigāhuñda nihān emr-i ḳıtāl 

 Sensin āfāḳda şimdi ḫalef-i Rüstem-i Zāl 

 ʽAlemüñ ṭurre vü kākül sipehüñ ḫaṭṭ ile ḫāl 

 Dergehüñde bilinür gerçi senüñ ʽarż ile ḥāl 

 ʽArżuḥāl eylemek ammā saña bir emr-i muḥāl 

 Sensin ol server-i ḫūbān u ser-efrāz-ı cihān 

 Ki saña bende-i fermān geçinür ins ile cān 

2. Ḫande āfet kelimāt āfet ü güftār āfet 

 Cünbiş āfet ḥarekāt āfet ü reftār āfet 

 Çeşm-i cellād-ı ḳażā ġamze-i ḫūn-ḫvār āfet 

 Nigeh-i mest eceli ebru-yı mekkār āfet 

 Ḫāl-i pür-fitne ġażab zülf-i siyeh-kār āfet 

 Ḫaṭ-ı nev-reste belā ṭurre-i ṭarrār āfet 

 Yalıñuz ḫāl ile zülfüñde dimem var āfet 

 Vażʽ-ı şūḫuñ dil-i bī-çāreye mihr-bār āfet 

 Meded āfet meded aḥbābı helāk itdi hep 

 Reh-i ʽışḳuñda belā-keşleri ḫāk itdüñ hep 

3. Şīr-i ner gibi yirüñden ki ḳıyām eylersin 

 Esb-i nāza binüp irḫā-yı zimām eylersin 

 Gāh ṭāvūs gibi meyl-i ḫırām eylersin 

 Gāh bülbül-ṣıfat āġāz-ı kelām eylersin 

 Ḫālüñi dāne ḳılup zülfüñi dām eylersin 

 Ṣayduña ʽāşıḳ-ı üftādeyi rām eylersin 

                                                           
1. S. 3409: 53b. 

 Terkīb-i Bend-i Dürrī Efendī. 
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 Bezm-i aġyāra varup şürb-i müdām eylersin 

 Şerbet-i laʽlüñi ʽuşşāḳa ḥarām eylersin 

 Bilmezem ḳaṣdı nedür sen şeh-i bī-pervānuñ 

 Neye müncer olur aḥvāli dil-i şeydānuñ 

4. Ḫaberüñ yoḳ mı senüñ mihr ü vefā semtinden 

 Niçe bir vażʽ-ı sitem cevr ü cefā semtinden 

 Tīr-i ġamzeñ ireli cāna ḳażā semtinden 

 Oldı hep ḳısmet-i dil derd ü belā semtinden 

 Düşeli zülfüñe dil rāh-ı ḫaṭā semtinden 

 Daḫı yol bulmadı taḫlīṣ u rehā semtinden 

 Şāhsın yoḳ bedelüñ ḥüsn ü bahā semtinden 

 ʽĀşıḳ-ı zāruña luṭf eyle ʽaṭā semtinden 

 Ṭutalum ḥüsn-i cihān-gīr ile memlūsın sen 

 N'eyleyem yoḳ bedelüñ lāle-i bī-būsın sen 

5. Bār-ı hicrānuñı ḥaml itmege ḳudret yoḳdur 

 Saña aḥvāl-i dil añlatmaġa furṣat yoḳdur 

 Ḥāṣılı cevrüñe ʽuşşāḳda ṭāḳat yoḳdur 

 Sitem ü cevre ise sende nihāyet yoḳdur 

 Ḫūblarda ezelī gerçi ki şefḳat yoḳdur 

 Sende ammā ḳadar-ı ẕerre mürüvvet yoḳdur 

 Ṣanma ʽuşşāḳda ṣıdḳ üzre maḥabbet yoḳdur 

 Vardur anlarda velī sende ḥaḳīḳat yoḳdur 

 ʽĀlem ey gül seni gülzār-ı vefā dir ammā 

 Sende yoḳ murġ-ı dile ẕerre ḳadar būy-ı vefā 

6. Luṭfuñ iẓhār idüben baña [ki] ġam-ḫvār olduñ 

 Yaralanmış dile merhemler idüp yār olduñ 

 Gāh ol çeşm-i füsūn-sāz ile ʽayyār olduñ 

 Gāh ol zülf-i siyeh-kār ile mekkār olduñ 

 Ṣoñra peymān-şiken-i yār u vefā-dār olduñ 

 Naḳd-i ṣabrum alup aġyāra ḫarīdār olduñ 

 Giderek māʼil-i āzār-ı dil-i zār olduñ 

 ʽĀḳıbet dehrde bir şūḫ-ı sitem-kār olduñ 
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 Ḳanḳı bir lāle-ruḫa yaḳsa göñül cān u teni 

 Şuʽle-i ser-keş olup dāġ ider elbette beni 

7. Sensin ey ġonce-i nev-ḫīz-i bahār-ı ezelī 

 Dürri-i ġam-zedenüñ ḥāṣıl-ı bāġ-ı emeli 

 Gelseler bir yire tātār ile rūmuñ güzeli 

 Sen şehüñ ʽālem-i ḥüsn içre bulınmaz bedeli 

 İtmesün dirsin eger ġayr ile ʽāşıḳ cedeli 

 Lāyıḳ-ı devlet-i vaṣl eyleme her nā-maḥali 

 Senden ey sehm-i belā ḳavs-i ḳażā-yı eceli 

 Ben taḥammül ḳıluram her ne cefā gelse velī 

 Ḳorḳaram yüze çıḳa baḫt-ı siyāhum bir gün 

 Yelerek dāmen-i ḥüsnüñ ṭuta āhum bir gün 
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MÜSTEZAD 

1. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün // mefʽūlü feʽūlün 

Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – – // – – + /  + – – 

1. Mirʼāt-ı dilin ṣāf idemez jeng-i riyādan 

Ol zāhid-i sālūs 

 Feyż almasa ger pertev-i ḫurşīd-i Ḫudādan 

Dāʼim ider efsūs 

2. Bu ḥasret ile burc-ı bedenden çıḳa cānum 

K'āḫir nefesümde 

 Ol ġonce-dehen olmadı bir kerre vefādan 

Muṭlaḳ baña meʼnūs 

3. Görmez mi ʽaceb āh ile ʽuşşāḳ-ı ciger-sūz 

Firdevs-i ruḫuñda 

 Ol ṭurrelerüñ cünbişini bād-ı ṣabādan 

Mis̠l-i per-i ṭāvūs 

4. İtdüñ çü tenüm nāz ile pā-māl-i semendüñ 

Ey şāh-süvārum 

 Bu şīşe-i çeşmüm daḫı ol kuḥl-ı cilādan 

Gel eyleme meʼyūs

                                                           
1. S. 3409: 70b, Derkenar. 

 Müstezād-ı Dürrī. 
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GAZELLER 

1. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Eyā serv-i semen-sīmā dehānuñ ġonce-i ḥamrā 

 Ne ġonce ġonce-i gülşen ne gülşen gülşen-i Meʼvā 

2. Ṣaçuñdan ey perī-peyker gelür bir nefḥa-i ḫoş-ter 

 Ne nefḥa nefḥa-i ʽanber ne ʽanber ʽanber-i sārā 

3. Bi-ḥamdi'llāh giçüp fürḳat irişdi müjde-i vuṣlat 

 Ne vuṣlat vuṣlat-ı dilber ne dilber dilber-i raʽnā 

4. Dil oldı laʽlüñe rāġıb dür-i dendānuña ṭālib 

 Ne ṭālib ṭālib-i gevher ne gevher gevher-i yek-tā 

5. Ezelden Dürri-i şeydā saña ʽāşıḳ-durur şāhā 

 Ne ʽāşıḳ ʽāşıḳ-ı ṣādıḳ ne ṣādıḳ ṣādıḳ-ı Mevlā 

2. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Gül-i riyāż-ı nübüvvet meh-i sipihr-i hüdā 

 Şeh-i serīr-i risālet emīn-i vaḥy-i Ḫudā 

2. Resūl-i Yes̱rib ü Baṭḥā Muḥammed-i ṣādıḳ 

 Muḳīm-i gūşe-i ʽuzlet ʽazīz-i her-dü-serā 

3. ʽAceb mi ehl-i zemīn virse pāy-būsuña cān 

 Müşerref oldı ḳudūmuñla cümle ehl-i semā 

4. Cihāniyāna ḳudūmuñla irdi raḥmet-i Ḥak 

 Eyā güzīde-i maḫlūḳ-ı Ḥażret-i Mevlā 

                                                           
1. S. 3409: 26b, Derkenar. 

 Dürrī. 

2. S. 3409: 40a, Derkenar. 

 Fi'n-Naʽt. 
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5. Taḥammül eyleyemez nāra Dürri-i zāruñ 

 Şefāʽat eyle aña ey şefīʽ-i rūz-ı cezā 

3. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Māye-i naḳd-i dil-i zāra taṣarruf ne belā 

 Pāsbān olmayıcaḳ deyre telaṭṭuf ne belā 

2. Göricek miḥnet-i zindānı revā yāruña pes 

 Ey Züleyḫā-yı zemān daʽvi-i Yūsuf ne belā 

3. Sākin-i gūşe-i mey-ḫāne-i āzād olana 

 S̠ıḳlet-i ṣoḥbet-i erbāb-ı tekellüf ne belā 

4. Cānı bir naẓra-i düzdīdeye vir ey ʽāşıḳ 

 Cünbiş-i ġamze-i ġammāza tevaḳḳuf ne belā 

5. Furṣat-ı devlet-i hicrānı bugün bāḳi iken 

 Devlet-i vuṣlat-ı māżīye teʼessüf ne belā 

6. Mā-sivā terkine cām-ı ezeli nūş eyle 

 Ṣūfiyā derd-i ser-i ehl-i taṣavvuf ne belā 

7. Dürriyā böyle maḳālāt ile meşhūr olana 

 Güft-gūy-ı süḫan-ı bezm-i taẓarruf ne belā 

4. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Debistān-ı ezelde olmadın levḥ u ḳalem peydā 

 Beyāż-ı dilde naḳş-ı ḫaṭṭuñ itmişdi raḳam peydā 

2. Şarāb-ı laʽl-i cām-baḫşuñla dil ser-mest iken cānā 

 Ne cān olmışdı ẓāhir bezm-i ʽālemde ne Cem peydā 

3. Hezārān bülbül-i dil perde-i efġānı çāk eyler 

 Olınca gülsitān-ı dehrde bir ġonce-fem peydā 

                                                           
3. S. 3409: 40b, Derkenar. 

 Dürrī. 

4. S. 3409: 42b. 

 Dürrī. 
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4. Bu gülzār içre ḫandān olmaz ey dil ġonce-i maḳṣūd 

 Mis̱āl-i şeb-nem-i ter olmayınca gözde nem peydā 

5. Ṣaḳın pā-māl-i esb-i nāz olursın ey dil-i şeydā 

 Bu meydān içre oldı bir büt-i Rüstem-sitem peydā 

6. Gel ey sāḳī aḳıt seyl-i neşāṭ-engīz-i ṣahbāyı 

 Ki oldı şūre-zār-ı dilde yüz biñ ḫār-ı ġam peydā 

7. Şikāyet itme ṣabr eyle ġam-ı devrāna ey Dürrī 

 Bu dünyādur olur elbette bir ehl-i kerem peydā 

8. İde Ḥaḳḳ ʽömrin efzūn ḥażret-i şāh-ı cihānuñ kim 

 Olur vaṣfıyla ḫāṭırda sürūr-ı dem-be-dem peydā 

9. Şeh-i Ḫātem-seḫāvet yaʽni Aḥmed Ḫān-ı devrān kim 

 Selāṭīn içre olmaz öyle bir ṣāḥib-kerem peydā 

10. Hezārān sāl devr itmek gerekdür çarḫ-ı gerdān kim 

 Ola anuñ gibi bir pādşāh-ı muḥterem peydā 

5. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. İremden bir es̠er ḳaṣr-ı Ḫavernaḳden nişāndur bu 

 Anuñ'çün zīnet-efzā-yı gülistān-ı cihāndur bu 

2. Bunuñ āb u hevāsı cennet-āsā rūḥ-baḫşādur 

 Meger ḳaṣr-ı dil-ārā-yı behişt-i cāvidāndur bu 

3. N'ola feyż-i hevāsı māye-i şevḳ-i derūn olsa 

 Baḳılsa nūr-baḫş-ı dīde-i seyrāniyāndur bu 

4. Derūnından birūnı luṭf-ı cāmından nümāyāndur 

 Nice inkār ider ehl-i naẓar günden ʽayāndur bu 

5. Muṭarrā sebzezārın seyr iden firdevs ẓann ider 

 Gören dir selsebīl-i ʽayn-ı enhār-ı cināndur bu 

                                                           
5. S. 3409: 68a. 

 Güfte-i Dürrī Med [u] Vaṣf-ı Ḳaṣr-ı Ṣadr-ı ʽAlī. 
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6. Muʽallādur dü-ṭāḳ-ı zer-nigārı ṭāḳ-ı kisrādan 

 Degül ḳavs-ı ḳuzaḥ iki kemān-ı zer-nişāndur bu 

7. İrem dirse buña erbāb-ı istiʽdād lāyıḳdur 

 Ki mis̠li ravża-ı ʽālemde yoḳ bir gülsitāndur bu 

8. İlāhī dāʼimā maʽmūr ḳıl bu ḳaṣr-ı vālāyı 

 Ki nüzhet-perver-i ḫāṭır leṭāfet-baḫş-ı cāndur bu 

9. Sezādur her ne deñlü ʽālem-ārā olsa ey Dürrī 

 Maḳām-ı ṣadr-aʽẓam-ı Āṣaf-ı ʽālī-mekāndur bu 

6. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Zihī Resūl-i mükerrem ḥabīb-i ẕāt u ṣıfāt 

 Ḫalīl-i gülşen-i iḫlāṣ u Nūḥ-ı baḥr-i necāt 

2. O nūrsın ki ezelden muṭābıḳ olmışdur 

 Ṣıfāt-ı ẕātuña ẕātuñ ṣıfātuña bi'ẕ-ẕāt 

3. Yapıldı feyż-i vücūduñla Kaʽbe-i İslām 

 Yıḳıldı yümn-i ḳudūmuñla deyr-i Lāt u Menāt 

4. Be-ḥaḳḳ-ı Ḥażret-i Ṣıddīḳ u Ḥażret-i Fārūḳ 

 Be-ḥaḳḳ-ı Ḥażret-i ʽOs̱mān be-ḥaḳḳ-ı Şāh-ı ġuzāt 

5. Be-ḥaḳḳ-ı muẓlime-i Ḥażret-i Ḥasen ve Ḥüseyn 

 Be-ḥaḳḳ-ı cümle-i aṣḥāb u cümle-i sādāt 

6. Be-ḥaḳḳ-ı ṭāʽat-i pākān-ı Naḳşbendiyye 

 Be-ḥaḳḳ-ı cümle-i evrād u cümle-i ṭāʽāt 

7. Şefāʽat eyle meded Dürri-i güneh-kāra 

 Şu dem ki eyleye feryād ahāli-i ʽaraṣāt 

7. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

                                                           
6. S. 3409: 61b. 

 Fi'n-Naʽtü'ş-Şerīf-i Dürrī Efendi. 

7. S. 3409: 62a. 
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1. Şevḳüñle vir derūna cilā yā Nebī meded 

 Ġam ẓulmetinden eyle rehā yā Nebī meded 

2. Üftāde vü ġarīb ü güneh-kār u şermsār 

 Bir derdmendem eyle devā yā Nebī meded 

3. Ḳurb-i Ḫudāda leyle-i Miʽrāc içinde çün 

 Bulduñ maḳām-ı ʽizz ü ʽalā yā Nebī meded 

4. Ḳudretden indi şāñuña levlāk ḫilʽati 

 Sensin şehenşeh-i dü-serā yā Nebī meded 

5. Ümmīdüm ol ki eyleyesin Dürriyi ḳabūl 

 Ol dem ki ümmetüñ diye vā yā Nebī meded 

8. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. İçenler cām-ı laʽl-i nābuñı mestānelenmişler 

 Çekenler zülfüñüñ zencīrini dīvānelenmişler 

2. Sitem ḫamyāzesinden teşnegāna şerbet-i vaṣluñ 

 Ṭolup ḫūn-ı cigerle gözleri peymānelenmişler 

3. Düşerse ṣayduña rūḥāniyān ıṭlāḳı müşkildür 

 Siyeh ḫālüñ ḫam-i zülfüñle dām u dānelenmişler 

4. Seḥerden ġonce der-şeb şemʽ-i bezm-ārā-durur ḥüsnüñ 

 Anuñ'çün cān u dil bülbüllenüp pervānelenmişler 

5. Olanlar ḫāzin-i genc-i ḫayāli ol dil-ārānuñ 

 Cihān maʽmūresinden Dürriyā vīrānelenmişler 

9. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. O şeh ki ġayr ile nūş-ı şarāb-ı nāb eyler 

 Ḫumār-ı ġam dil-i vīrānumı ḫarāb eyler 

                                                           
8. S. 3409: 15b, Derkenar. 

 Dürrī. 

9. S. 3409: 18a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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2. Bir āteşīn-ruḫuñ eşvāḳına felek her dem 

 Tenūr-ı tende yaḳar sīnemi kebāb eyler 

3. Alup kenārına aġyārı luṭf ider dāʼim 

 Baña gelince ġażabnāk olur ʽitāb eyler 

4. Raḳībi her gice memnūn-ı vuṣlat eyler iken 

 Tekellüm itmege ʽuşşāḳ ile ḥicāb eyler 

5. Ḫulūṣ-ı ḳalbüme baḳmaz beni ider nevmīd 

 Raḳīb-i melʽanet-endīşi kām-yāb eyler 

6. Bu derde tāb ü taḥammül getürmez anuñ içün 

 Mis̱āl-i teb dil-i pür-raʽşe ıẓṭırāb eyler 

7. Ṣaḳın ḥarāret-i Dürrīden ey felek ḥaẕer it 

 Ki nüh revāḳuñı iḥrāḳ-ı tef ü tāb eyler 

10. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Nigāhından o ḫūnī-meşrebüñ kerrūbiyān ditrer 

 Zihī cellād kim ḫavfından ehl-i āsmān ditrer 

2. O ṭıfl-ı nev-resüm zaḫm ursa artar lerziş-i sīnem 

 Belī her mübtedīnüñ żarb-ı tīrinden nişān ditrer 

3. Hevā-cünbānıyam bir āfetüñ kim vaḳt-i neẓẓāre 

 Olur dil mużṭarib ten fitne ʽaḳl āşüfte cān ditrer 

4. Nice dil-ḫvāhum üzre kām alam ben kim dem-i vuṣlat 

 Ten-i pür-raʽşe ditrer ol meh-i nā-mihr-bān ditrer 

5. Meded bir kerre yoḳla Dürri-i bīmāruñı luṭf it 

 Ġam-ı hicrān ile teb-lerze ṭutmış bī-emān ditrer 

                                                           
10. S. 3409: 18b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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11. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Rāh-ı ṭalebde dökmedügüm eşk-i ter mi var 

 Ḫarc olmaduḳ bu yolda meger sīm ü zer mi var 

2. Ḳan aġlasam ʽaceb mi ġam-ı laʽl-i yār ile 

 Nūş itmedük bu derd ile ḫūn-ı ciger mi var 

3. Ġāyetde mużṭarib ḥarekātuñ var ey göñül 

 Sende cünūndan ʽacebā bir es̱er mi var 

4. Bī-hūde miḥnet-i yeme ġavvāṣ olur esīr 

 Dendān-ı yāra beñzedecek bir güher mi var 

5. Bünyād-ı çarḫı hedm iderem dir hemīşe dil 

 Bilmem elinde tīşe-i āh-ı seḥer mi var 

6. Eṭrāf-ı ḥüsnde görinen ḫaṭ mı cā-be-cā 

 Yoḳsa diyār-ı Rūma Ḥabeşden sefer mi var 

7. Gevher-keşān-ı baḥr-i maʽārif zemānede 

 Dürrī degül dür olsa daḫı gūş ider mi var 

12. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Ol ṭıfl-ı nā-resīde ki biñ dil-figārı var 

 Neşküfte ġoncedür ki hezārān hezārı var 

2. Beñzer egerçi ṭurre-i müşgīni sünbüle 

 Ammā ki berg-i lāleden aḥmer ʽiẕārı var 

3. Ey nāẓırān-ı ṣunʽ-ı Ḫudā seyr idüñ görüñ 

 Ol bāġ-ı behcetüñ ne müzeyyen bahārı var 

4. Ey mīve-i nihāl-i melāḥat yetiş yetiş 

 ʽUşşāḳ-ı teşnenüñ saña çoḳ intiẓārı var 

                                                           
11. S. 3409: 22b, Derkenar. 

 Dürrī. 

12. S. 3409: 23a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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5. Ḳoymış hemān ṭabaḳçe-i iḫlāṣa varını 

 Dürrī ḥaḳīrüñüñ saña bir bergüẕārı var 

13. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Yine ol şūḫ-ı meh-peyker derūna urdı bir ḫancer 

 Çi ḫancer ḫancer-i ġamze çi ġamze ġamze-i dilber 

2. Gelür āheng ile bezme ider mestāne biñ naġme 

 Çi naġme naġme-i ṭūṭī çi ṭūṭī ṭūṭi-i sükker 

3. Ḫaṭ-ı ḫālüñden ol mehveş ṣalar her dem dile āteş 

 Çi āteş āteş-i micmer çi micmer micmer-i ʽanber 

4. İder ol çeşm-i pür-ʽişve hemīşe ʽāşıḳa cilve 

 Çi cilve cilve-i āhū çi āhu āhū-yı ḫoş-ter 

5. Göñül īs̱ār içün ṣaḳlar niçe gencīne-i gevher 

 Çi gevher gevher-i midḥat çi midḥat midḥat-ı server 

14. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Beşersin gerçi cānā ṭalʽatüñ ḥavrā pesend eyler 

 Nihāl-i serv-i ḫoş-reftāruñı Ṭūbā pesend eyler 

2. Ḫırām itseñ melā’ik hū çeker insān ider taḥsīn 

 Seni ey ṣunʽ-ı Ḥaḳḳ ednā degül aʽlā pesend eyler 

3. Nezāketle leb-i şekker-feşānuñ gelse güftāra 

 Kelām-ı cān-fezāsın ṭūṭi-i gūyā pesend eyler 

4. Varup hecr-i ruḫuñla ṣaḥn-ı gülşende fiġān itsem 

 Ṣadā-yı sīne-sūzum bülbül-i şeydā pesend eyler 

5. N'ola şiʽri pesend-i Rūm ise Sırrī vü Şehdīnüñ 

 Senüñ eşʽār-ı pāküñ Dürriyā dünyā pesend eyler 

                                                           
13. S. 3409: 27a, Derkenar. 

 Dürrī. 

14. S. 3409: 41a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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15. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Devr eyle bezmi cām ile sāḳī reviş budur 

 Şāh it gedāyı Cem gibi dād u dihiş budur 

2. Bālā-keş olma şuʽle gibi rūzgārda 

 Mānend-i āb ḫāke yüzüñ sür meniş budur 

3. Olduḳça meh hilāl anı bedr eyler āftāb 

 Ehl-i keremde ḳāʽide-i perveriş budur 

4. Bir tīşe ile ṣıġmadı kuhsār-ı ʽāleme 

 Ferhāda ġālibā sebeb-i serzeniş budur 

5. Ḫancer be-kef gelürken o şūḫı görüp didüm 

 Şūr-efgen-i cihān olacaḳdur geliş budur 

6. Dürrī egerçi āyine-i ḥüsni ṣāfdur 

 Ammā ġubār alur giderek gösteriş budur 

16. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Nem ḳapsa dīde ḫaṭdan eger eşk-i ter virür 

 Deryā alınca ebrden ābı güher virür 

2. Bir āh-ı ṣubḥgāha baḳar ʽuḳde-i derūn 

 Zīrā güşādı ġonceye bād-ı seḥer virür 

3. Şehr-i raḳībe uġrama ey ḫvāce-i cemāl 

 Kālā-yı ʽarża böyle ticāret żarar virür 

4. Ol mū-miyānı ʽışḳ ile ḳuçmaḳ murād iden 

 Bāzū-yı dāġdārını zerrīn kemer virür 

5. Dürrī bu bāġa neşr idegör cūy-ı eşküñi 

 Bir gün olur ki naḫl-i ümīdüñ s̱emer virür 

                                                           
15. S. 3409: 42b. 

16. S. 3409: 43a. 
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17. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. O şeb ki sāḳi-i raʽnā yürür ṭurur oturur 

 Ayaġ u şemʽ-i aḥibbā yürür ṭurur oturur 

2. Ne ḥāldür bu ki seyyāre vü s̱evābit ü ḫāk 

 Hevā-yı ʽışḳ ile ḥālā yürür ṭurur oturur 

3. Bahār-ı şevḳi ile cūy u serv ü sebze-i ter 

 Bu gülşen içre ne zībā yürür ṭurur oturur 

4. Düşüp telāṭum-ı emvāc-ı baḥr-i ʽışḳa göñül 

 Mis̱āl-i keşti-i deryā yürür ṭurur oturur 

5. Bilür mi gör ḥarekāt ü sükūt u ḥayretini 

 Egerçi Dürri-i şeydā yürür ṭurur oturur 

18. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. O kim bu bāġa nigāh-efgen-i te’emmül olur 

 Sevād-ı dīdesine gül diken diken gül olur 

2. O dem ki gülşen-i bezm içre cām-ı mey gül olur 

 Hezār naʽra-i mestāne reşk-i bülbül olur 

3. Gelür o ʽāşıḳa seyr-i çemenden istiġnā 

 Ki dāġ-ı sīnesi gül dūd-ı āhı sünbül olur 

4. Çekilmiş ey ḳaşı yā çille-i ġamuñ ṭutalum 

 Yā tīr-i ġamze-i şūḫa nice taḥammül olur 

5. Bu beyʽgehde ticāret o kimse eyler kim 

 Metāʽ u māyesi iḫlāṣ ile tevekkül olur 

6. Kelām-ı ḥażret-i ṣāḥib-zemīne ey Dürrī 

 Naẓīre eylememek ḥaḳ bu kim tekāsül olur 

                                                           
17. S. 3409: 43a. 

18. S. 3409: 43a. 
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7. Bir öyle server-i ʽālī-maḳām-ı ʽirfānuñ 

 ʽUlüvv-i ḳadrini feḥm itmemek tecāhül olur 

8. Cenāb-ı Ḥażret-i Ḫān Aḥmed-i hümāyūn-baḫt 

 Ki ḫāk-i dergehinüñ cüzʼi māye-i kül olur 

19. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Ol şeh semend-i nāzına urdı eger meger 

 Kim ehl-i ʽışḳa geldi görindi sefer mefer 

2. Geçmek muḥāldür saña mūy-ı miyāndan 

 Olmaz bu ṣaydgehde göñül her kemer memer 

3. Elbette ṭabʽ-ı ṣāf elemden ġubār alur 

 Āb-ı zülāle virmemek olmaz keder meder 

4. Gözden aḳıtma ḥüsnüñe ḳarşu sirişkümi 

 Virmez mi ḫırmen-i güle cānā ḫaṭar maṭar 

5. Ey bād ḳaldı Dürri-i zār intiẓārda 

 Kim didi saña dergeh-i şāha ḫaber me-ber 

6. Ḫān Aḥmed-i yegāne ki devrinde ser-keşān 

 Ġam nīzesiyle baġrını dāʼim deler meler 

7. Ecdād-ı pāki gülşen-i ʽadni maḳām idüp 

 Aʽdā-yı bed-nihādına olsun saḳar maḳar 

20. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ne lebin būs idecek nādire-güftārum var 

 Ne yüzin seyr idecek āyine-ruḫsārum var 

2. Gūyiyā ṭıfl-ı yetīmem bu felāketkedede 

 Ne baña kimse enīs oldı ne ġam-ḫvārum var 

                                                           
19. S. 3409: 43b. 

20. S. 3409: 43b. 
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3. Beni söyletme gel Allāhı severseñ luṭf it 

 Saña taḳrīr idemem derdümi efkārum var 

4. Ne yem-i dilde olan gevherüme raġbet olur 

 Ne bu bāzār-ı cihān içre ḫarīdārum var 

5. Bir ḳızıl altuna mālik degülem dünyāda 

 Gerçi kim sīnede biñ dāġ-ı şerer-bārum var 

6. Dāmen-i luṭfını elden ḳoma Dürrī o şehüñ 

 Belki bir gün diye bir ʽabd-i s̱enā-kārum var 

7. Sen hemān rūz u şeb iḫlāṣ ile şükr eyledüğüm 

 Bir kerem kānı seḫā maʽdeni ḥünkārum var 

8. İderem vaḳti ile pāyına bir bir īs̱ār 

 Ṣadef-i sīnede çoḳ gevher-i şehvārum var 

9. Yalıñuz gevher-i şehvār degül ṣarf idecek 

 Belki ṣandūḳa-i dilde nice esrārum var 

21. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Ġamuñla içdügümüz cürʽa-i leb-ā-lebdür 

 Bu bezmde çekilen hep belā-yı meşrebdür 

2. Netīce-baḫş olamaz ders-i ʽışḳ-ı sāde-ruḫān 

 Bize müṭālaʽa-i nev-ḫaṭānı maṭlabdur 

3. Fünūn-ı nüsḫa-i ʽışḳı tamām ḥıfz itmiş 

 Egerçi ol büt-i nev-reste ṭıfl-ı mektebdür 

4. ʽİẕār-ı ṣafḥa-i mū ḫaṭṭ u noḳṭa ḫāl-i siyāh 

 Cemāl-i yār ʽaceb nüsḫa-i mürettebdür 

5. Ümīd-i vuṣlat-ı Dürrī [vü] Saʽdi vü Feyżī 

 Velīk Mādiḥ aña cümlemüzden ensebdür 

                                                           
21. S. 3409: 44a. 
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22. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. ʽİẕār-ı āline gül dinse yār āteş olur 

 Şikenc-i zülfine sünbül disek müşevveş olur 

2. Mis̱āl-i serv ayaġına o gül-bün-i nāzuñ 

 Ne deñlü göz yaşı döksek o deñlü ser-keş olur 

3. Çehār-pāre ile raḳṣ ider ṣafāsından 

 Ne dem ki deyre duçār-ı büt-i müterreş olur 

4. Lebüñ ḫayāli ile eglenür dil-i bīmār 

 ʽİlācı renc-i ġamuñ[uñ] şarāb-ı bī-ġış olur 

5. O şūḫı Dürri vü Saʽdī vü Mādiḥ ü Feyżī 

 Görince bezm-i maḥabbetde çoḳ keş-ā-keş olur 

23. 

Müstef‘ilün fe‘ūlün müstef‘ilün fe‘ūlün 

Recez – – + – / + – – / – – + – / + – – 

1. Maḫmūr-ı bezme sāḳī cām-ı şarāb göster 

 Dil-teşnegāna yaʽnī cüllāb-ı nāb göster 

2. Yandum serāb-ı ġamda mis̱l-i dil-i Sikender 

 Ey Ḫıżr-ı çeşme-i cān bir ḳaṭre āb göster 

3. Ey ḫāne-zād-ı ʽiṣmet aç bürḳaʽ-ı cemālüñ 

 Ẓulmet-serāy-ı dehre bir āftāb göster 

4. Laʽl-i şeker-nis̱āruñ ṭūṭī-mis̱āl söylet 

 Ḥüsn-i ʽaraḳ-feşānuñ pür-āb u tāb göster 

5. Geh zülf-i pīç pīçüñ ʽarż eyle ḥalḳa ḥalḳa 

 Geh çeşm-i neş’e-baḫşuñ mest ü ḫarāb göster 

                                                           
22. S. 3409: 44a. 

 Güfte-i İştirāk Dürrī Saʽdī Feyżī Birāderān-ı Ū. 

3 B mısrasının vezni aksamaktadır. 

23. S. 3409: 59a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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6. Her kūçe-i gerd-i rüsvā itdükçe ḳaṣd-ı dīẕār 

 Ey ḫacle-perver-i nāz semt-i ḥicāb göster 

7. Deryā-yı maʽrifetsin olma ḫamūş Dürrī 

 Ṭabʽuñ ṣadefçesinden dürr-i ḫoş-āb göster 

24. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Bahār-ı bāġ-ı cihān bizlere ḫazān görinür 

 Nevā-yı bülbül ü ḳumrī ḫırāş-ı cān görinür 

2. O deñlü mümtezic-i devr-i ʽaks-i eflāküz 

 Ki cirm-i arż bize saḳf-ı āsmān görinür 

3. Egerçi ḫvāce-i bāzār-ı iʽtibāruz līk 

 Hemīşe çeşmümüze sūdumuz ziyān görinür 

4. Ne bes ki (*) şāhid-i ümmīdi cüst ü cū ideriz 

 Ne bir sürāġını bulduḳ ne bir nişān görinür 

5. Yazuḳ ki dīde-i insāna Dürriyā o perī 

 Raḳīb-i dīvden eyler ḥaẕer nihān görinür 

25. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Zaḫm-ı ḫadeng-i nāvek-i müjgānı kim çeker 

 Zūr-ı kemān-ı ebru-yı cānānı kim çeker 

2. Ṭut her kemīne ḳaṭresi biñ ʽömr-i Nūḥ imiş 

 Āzār-ı rāh-ı çeşme-i ḥayvānı kim çeker 

3. Çarḫ-ı felekden itmezüz ümmīd-i iltifāt 

 Bār-ı girān-ı minnet-i dūnānı kim çeker 

                                                           
24. S. 3409: 70a, Derkenar. 

 Dürrī. 

4 (*) Bu şekilde okunarak anlam bütünlüġü tesis edilmiştir. 

25. S. 3409: 73a. 

 Güfte-i Dürrī. 
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4. Ḳalduḳ ayaḳda destümüz al sāḳiyā meded 

 Sensüz ayaġ-ı bāde-i rummānı kim çeker 

5. Dürrī taḥammül eyleyemem bir neẓāreye 

 Zaḫm-ı ḫadeng-i nāvek-i müjgānı kim çeker 

26. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Dāġumuñ penbesi kim āh-ı fenādan dökülür 

 Neşterin ......…….. āzār-ı ṣabādan dökülür 

2. İtme ümmīd-i feraḥ eşk-i terümden ey dil 

 Maṭar-ı ġam-durur ol ebr-i belādan dökülür 

3. ʽĀrıżuñdan dökilen tāze ʽaraḳ dāneleri 

 Jāledür kim varaḳ-ı verd-i beḳādan dökülür 

4. Girye eyler ḫuṭebā gerçi ser-i minberde 

 Cümle hep gözlerinüñ yaşı riyādan dökülür 

5. Zīb-i iklīl-i ser-i devlet olan gevherler 

 Ḳalem-i Dürrī-i pākīze-edādan dökülür 

27. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Şarāb-ı laʽlüñ ol mestāne-dil kim ḳūt-ı rūḥ eyler 

 Ṣabāḥ-ı ḥaşr bīdār olsa anuñla ṣabūḥ eyler 

2. Güẕārān eyleyen ʽömrin ḫayāli bend-i zülfüñle 

 Anuñ bir sāʽatin reşk-āver-i ṣad ʽömr-i Nūḥ eyler 

3. Dilā ġam çekme kim açılmaz oldı daḫme-i ümmīd 

 Ḫudā fettāḥdur elbetde bir fetḥ ü fütūḥ eyler 

4. Cemāl-i ʽālem-efrūzuñ naẓargāh eyleyen ʽāşıḳ 

 Şuʽā-ı çeşmini pertev-feşān-ı ḥüsn-i rūḥ eyler 

                                                           
26. S. 3409: 215b. 

 Güfte-i Dürrī. 

27. S. 3409: 216b. 
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5. N'ola dem ursa Dürrī mest iken ādāb-ı ḥikmetden 

 Şarāb insānı zāhid vāḳıf-ı metn-i şürūḥ eyler 

28. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. ʽIşḳda pey-rev-i Ferhād ki dirler o bizüz 

 Terbiyet-kerde-i üstād ki dirler o bizüz 

2. Bir içim ṣu diyerek cān virürüz ġamzesine 

 Teşne-i deşne-i cellād ki dirler o bizüz 

3. Degişüp ʽaḳlı cünūna dili virdük zülfe 

 Ḳayd-ı endīşeden āzād ki dirler o bizüz 

4. Sāde-rū her büt-i bī-ġāzeye māʽil oluruz 

 ʽĀşıḳ-ı ḥüsn-i Ḫudā-dād ki dirler o bizüz 

5. Dürriyā vāli-i mülk-i süḫan āgāh olsun 

 Şāʽir-i nādire-īcād ki dirler o bizüz 

29. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Biz ki dār-ı ṭurre-i şeb-gūna çıḳmış inmişüz 

 Ṣan kemend-i āh ile gerdūna çıḳmış inmişüz 

2. Ey felek dürr-i yetīmüz pāy-māl itme bizi 

 Ḳadr ile dīhīm-i Efrīdūna çıḳmış inmişüz 

3. Bizden istifsār idüñ sırr-ı Arisṭūyı ki biz 

 Çār-ṭāḳ-ı ʽaḳl-ı Eflāṭūna çıḳmış inmişüz 

4. Çekmişüz meşḳ-i kemān-ı ebruvānından ḳalem 

 Muṣḥaf-ı ḥüsninde ancaḳ nūna çıḳmış inmişüz 

5. Dürriyā biz ṭamla-i yāḳūṭ-ı kān-ı ḥasretüz 

 Tā cigerden dīde-i pür-ḫūna çıḳmış inmişüz 

                                                           
28. S. 3409: 27b, Derkenar. 

 Dürrī. 

29. S. 3409: 36b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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30. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Biz ki raḥm-ı māder-i imkāna inmiş çıḳmışuz 

 Gevher-i yek-dāneyüz kim kāna inmiş çıḳmışuz 

2. Zīb-baḫş-ı efser-i şāhān olursaḳ vechi var 

 Dürr-i yek-tāyuz bün-i ʽummāna inmiş çıḳmışuz 

3. Çeşme-i ḫurşīd olursa n'ola menzil-gāhumuz 

 Jāleyüz berg-i gül-i ḫandāna inmiş çıḳmışuz 

4. Cevr-i ferzendān-ı Yaʽḳūb-ı zemān-ı ġalleden 

 Yūsuf-āsā çāh ile zindāna inmiş çıḳmışuz 

5. Neşʼe-i feyż-i mey-i bezm-i elestüz Dürriyā 

 Cām-ı ṭabʽ-ı ʽālem-i mestāna inmiş çıḳmışuz 

31. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Çīn-i zülf ü ḫaṭṭ-ı ʽanber-fāma girmiş çıḳmışuz 

 Eyleyüp Çīni seyāḥat Şāma girmiş çıḳmışuz 

2. Tāze düşdüñ sen zenaḫdānına ey dil itme āh 

 Niçe kez biz ol çeh-i ālāma girmiş çıḳmışuz 

3. Gāh gīsū gāh ebrū gāh ḫāl ü geh ẕeḳan 

 Olalı murġ-ı heves biñ dāma girmiş çıḳmışuz 

4. Seyr iderdük ʽaksümüz evvel derūn-ı bādede 

 Gūyiyā cism-i laṭīfüz cāma girmiş çıḳmışuz 

5. Tīġ-ı çeşm ü feyż-i laʽlüñle senüñ Dürrī gibi 

 Niçe kerre ḫāne-i bī-bāma girmiş çıḳmışuz 

                                                           
30. S. 3409: 37a, Derkenar. 

 Dürrī. 

31. S. 3409: 37b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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32. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Girye her dem sebeb-i ḫande-i cānān olmaz 

 Biñde bir ḳaṭre-i bārān dür-i ġalṭān olmaz 

2. Şāʽiriyyet yalıñuz vezn-i ṭabīʽatle degül 

 Bir şükūfeyle çemenzār-ı gülistān olmaz 

3. Ḳābiliyyet gerek ādemde mürebbī n'itsün 

 Dūde-i şemʽ-i Çigil kuḥl-i Sıfāhān olmaz 

4. Zīnet-i elbise ḥayvānı ider mi ādem 

 Tengnā zīver-i erzīz ile fincān olmaz 

5. Ḳomañuz Dürri-i ʽālī-güheri yirde meded 

 Bu ḳadar zīver-i gencīne-i ʽirfān olmaz 

33. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Eşk ile tāze neşv ü nemā buldı dāġumuz 

 Kesb-i ṭarāvet eyledi açıldı bāġumuz 

2. Ṣūr-ı ümīd olsa da mesmūʽumuz degül 

 Ol deñlü ṣūret-i ye’sle pürdür ḳulaġumuz 

3. Gel taḫtgāh-ı sīne-i pür-dāġı seyr ḳıl 

 Devrān-ı şāh-ı ġamda yanar biñ çerāġumuz 

4. Ṣun bir piyāle destümüz al sāḳiyā meded 

 Seng-i ḫumār ḳıldı şikeste ayaġumuz 

5. Dürrī mürīd-i mürşid-i ʽışḳ olalı bizüm 

 ʽArş-ı berīne düşdi żılāl-i otaġumuz 

                                                           
32. S. 3409: 42a, Derkenar. 

 Dürrī. 

33. S. 3409: 69b, Derkenar. 

 Dürrī. 

2 B mısrasının vezni aksamaktadır. 
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34. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Yāri derūn-ı pīrehen-i cānda beslerüz 

 Biz cevherīlerüz güheri kānda beslerüz 

2. Dāġ-ı derūnı pārelerüz āh-ı serd ile 

 Biz lālezārı faṣl-ı zemistānda beslerüz 

3. Tā irmesün aña żarar-ı çeşm-i āftāb 

 Biz Yūsuf-ı melāḥati zindānda beslerüz 

4. Ḫūn dilde eşk dīdede sevdāger-i ġamız 

 Yāḳūtı kānda dürri ʽummānda beslerüz 

5. Ġavvāṣ-ı fikretüz dür-i mażmūnı Dürriyā 

 Tā ḳaʽr-ı baḥr-i ṭabʽ-ı süḫandānda beslerüz 

35. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Ḳaçan kim ḫadleri ol serv-ḳaddüñ güllenürlermiş 

 Bahār-ı ḥüsne nisbet ṭurreler sünbüllenürlermiş 

2. Feminden yoḳ es̱er mūy-ı miyānı nā-bedīd ammā 

 S̱ebāt-ı leblerin mestāne ṣordum müllenürlermiş 

3. Ṣanurdum ḫvān-ı ḥüsninde ʽadesdür ḫāl-i Hindūlar 

 Velī bir yir ki teşmīm eyledüm fülfüllenürlermiş 

4. Olup bir ġonceye dil-beste defterḫānede küttāb 

 Anuñ'çün her seḥer bülbül gibi ġulġullanurlarmış 

5. Olurlar her zemān mecrūḥ-ı ḫār-ı ġam meger Dürrī 

 O gül-ruḫsāra murġ-ı cān u dil bülbüllenürlermiş 

                                                           
34.  S. 3409: 215b. 

 Güfte-i Dürrī. 

35. S. 3409: 17b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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36. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – – 

1. Şehr-i fitenüñ şāhı o çeşm-i siyeh olmış 

 Ṣaf ṣaf müjeler ceng içün aña sipeh olmış 

2. İtmezler imiş çeşmine zühhād iṭāʽat 

 Ṭāʽatleri hep ġāret-i ceyş-i nigeh olmış 

3. Sīb-i ẕeḳan içün resen-i zülfe ṣarılmış 

 Bī-çāre dil üftāde-i zindān-ı çeh olmış 

4. Bend olduġum ol zülf-i siyāh içre görenler 

 Dirler ki güneh-kār-ı esīr-i güneh olmış 

5. Ḫıżra çemen-i ḫaṭṭı olup ravża-i ḫażrā 

 Rūḥu'l-Ḳudüse bāġ-ı ruḫı cilvegeh olmış 

6. Neşr olıcaḳ āfāḳa tecellī-i cemāli 

 Dönmiş iki pertev felege mihr ü meh olmış 

7. Maġrūr-ı kemāl olma ṣaḳın Dürri ki ḫurşīd 

 Daʽvā-yı kemāl itmek ile ḫāk-i reh olmış 

37. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Lālezār-ı maṭlabı sīr-āb ider cū ḳalmamış 

 Rūd-ı himmetde nem-i şeb-nem ḳadar ṣu ḳalmamış 

2. Pā-māl-i küşt-gīrān-ı ġam olmış ehl-i dil 

 Nerre-şīrān-ı seḫāda zūr-ı bāzū ḳalmamış 

3. Nev-bahār-ı dehri ber-bād eylemiş bād-ı ḫazān 

 Bülbül uçmış güller aḳmış cūya şeb-bū ḳalmamış 

4. Divşür ey ṣayyād-ı dil ālātuñı boz dāmuñı 

 Ṣayd olur bu deşt-i vaḥşetde bir āhū ḳalmamış 

                                                           
36. S. 3409: 55b, Derkenar. 

 Dürrī. 

37. S. 3409: 59b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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5. Ṭarḥ-ı Nābīdür buña peyrevlik olmaz Dürriyā 

 Pek zemīn-i tengdür cāy-ı tekāpū ḳalmamış 

38. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ol ki ḫāl-i siyehüñ nāfe-i ḫurşīd yazmış 

 Ol iki çeşm-i ġazālüñ iki āhū yazmış 

2. Ḫalḳa-i ṭurre degül levḥ-i cebīnüñde senüñ 

 Seri berāt-ı ruḫuña kilk-i ḳadret Hū yazmış 

3. Gülşen-i ḥüsnüñe üstād idicek vaż-ı ḳalem 

 Ḫaṭṭuñı sebze-i ter zülfüñi şeb-bū yazmış 

4. Seni ser-defter-i ḫūbān yazan ey māh-liḳā 

 Defter-i ʽāşıḳ [u] aġyārı siyeh-rū yazmış 

5. Zīr-i laʽlinde olan ḫaṭṭ-ı ġubārı oḳudum 

 Dürriyā ḫaste-i ʽışḳa bir içim ṣu yazmış 

39. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Meclis-i meyde ṣurāḥī gibi ḳulḳul diyerek 

 Şerbet-i laʽlini nūş itdüm anuñ mül diyerek 

2. Başlayup naġmeye bülbül gibi ʽuşşāḳ-ı cemāl 

 ʽĀḳıbet açdılar ol ġonce-femi gül diyerek 

3. Yāsemenveş ṣarılup boynına ol verd-i terüñ 

 Ḳoḳlasam zülf-i dil-āvīzini sünbül diyerek 

4. Bend idüp çīn-i ʽaraḳ-çīnine cān riştesini 

 Uġraduḳ ṭūl-i emel ḳaydına kākül diyerek 

5. Dilleri şiʽri güşād itmek ile Dürrīnüñ 

 Uçurur ġonce-dehenler anı bülbül diyerek 

                                                           
38. S. 3409: 215b. 

 Güfte-i Dürrī. 

39. S. 3409: 9b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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40. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Tīr-i nigāhı sīnemüzi deldi cāna dek 

 Geçdi ḫadeng-i ġamzesi tā üstüḫvāna dek 

2. Mānend-i kuḥl-ı ḫāk-i derin bulmadı ḥakīm 

 Tā vardı cüst ü cū iderek Iṣfahāna dek 

3. Zencīr-i zülfe eylemesün keh-keşānı bend 

 Yoḫsa kemend-i āh uzanur āsmāna dek 

4. Lā-büd mürūr-ı dehr ile bir fetḥ-i bāb olur 

 Bu āstānı bekleyelüm bir zemāna dek 

5. Dürrī sezā ki ḫisset-i ebnā-yı Rūmdan 

 Erbāb-ı maʽrifet ḳaça Hindūsitāna dek 

41. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. ʽAceb ne var yüzüñe zülfüñi niḳāb idecek 

 Seḥābı perde-i ruḫsār-ı āftāb idecek 

2. Yeter ʽadūlar ile bāde içdüñ inṣāf it 

 Bu derdmendi mi bulduñ hemān kebāb idecek 

3. ʽAceb mi sübḥaya el urmasa ḳadeḥ-nūşān 

 Ḳadeḥden özge ne var elde bir ḥisāb idecek 

4. Ne ḳayd-ı cevrini çekmek sipihr-i bī-mihrüñ 

 Bulınmasa hele bir cevrin irtikāb idecek 

5. Bu nev-zemīn-i ḫoş-āyendedür hemān Dürrī 

 Senüñ de nüsḫa-i şiʽrüñde intiḫāb idecek 

                                                           
40. S. 3409: 13b, Derkenar. 

 Dürrī. 

41. S. 3409: 16a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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42. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Yā Muḥammed isteyüp miʽrācuñı Mevlā senüñ 

 Oḳudı şānuñda Sübḥāneʼlleẕī esrā senüñ 

2. Ḥaḳ seni medḥ itdi Ḳurʼān-ı ʽaẓīmü'ş-şānla 

 Gökden indi şānuña Yāsīn ile Ṭāhā senüñ 

3. Her münācātı ḳabūl oldı maḳām-ı Ṭūrda 

 Ümmetüñden olduġı'çün ṣıdḳ ile Mūsā senüñ 

4. Ḥamdüli'llāh buldı maḳṣūdın şeb-i miʽrācda 

 Çoḳ zamān müştāḳ idi teşrīfüñe ʽȊsā senüñ 

5. Ḫilʽat-i levlāke lāyıḳ sensin ey tāc-ı rüsül 

 Ḫalḳ olındı çünki āb-ı rūyuña dünyā senüñ 

6. Hep ṭufeylüñdür senüñ bu ādem ü cinn ü melek 

 Ḫilʽatüñle buldı raḥmet esfel ü aʽlā senüñ 

7. Yā Resūlu'llāh şefāʽat eyle Dürrī mücrime 

 Giçmez ol günde recāsı kimsenüñ illā senüñ 

43. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Bu rūzgāra nesīm-i bahār içün geldük 

 Ne ān ki keş-me-keş-i rūzgār içün geldük 

2. Bu bāġuñ ebr-i çemen-perver-i ḫazānı mıyuz 

 Ki naḳd-i ceyb-i ḥayātı nis̱ār içün geldük 

3. Fiġān ki berg-i ṣafādan naṣībümüz yoḳdur 

 Bu lālezāra hemān āh u zār içün geldük 

                                                           
42. S. 3409: 31b, Derkenar. 

 Fi'n-Naʽt-ı Dürrī. 

1 Her türlü ayıp, kusur ve eksikliklerden beri olan o (Allah) yürüttü. (İsrā, 17/1). 

43. S. 3409: 36a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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4. Ġaraż çeşīden-i leẕẕāt-ı ʽışḳdur yoḫsa 

 Dimeñ bu ġamkedeye vaṣl-ı yār içün geldük 

5. Ridā-yı āh ile bu maʽbed-i ḫarāba meger 

 Riyāżet-i dil-i şeb-zinde-dār içün geldük 

6. Zihī taṣavvur-ı bāṭıl ki bu çerā-gāha 

 Ġazāl-i vaḥşi-i dehri şikār içün geldük 

7. Bu būstānda ġaraż reng ü bū degül ancaḳ 

 Mesīredür diyü geşt ü güẕār içün geldük 

8. Sihām-ı cevri dirīġ itme ey sipihr-i kebūd 

 Zücāc-ı ḫāṭırı biz inkisār içün geldük 

9. Hemān bu gūne fesāda mücerred ey Dürrī 

 Ümīd-i raḥmet-i Perverdgār içün geldük 

44. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Viṣāle iẕn olıcaḳ būs-ı leb dimek ne dimek 

 Olınca perde derīde edeb dimek ne dimek 

2. Mey-i lebüñle olan mest-i ḫālüñi n'eyler 

 Şarāb-ı nāb gerek yoḫsa ḥab dimek ne dimek 

3. ʽUlūm-ı ʽālemi taḥṣīle besdür İstanbul 

 Diyār-ı Baṣra vü Mıṣr u Ḥaleb dimek ne dimek 

4. Hemīşe ʽāşıḳa rüsvāylıḳ muḳarrerdür 

 Maḥabbet ehline şūr u şeġab dimek ne dimek 

5. Olur mı ẕāt ile faḫr olmayınca istiʽdād 

 Cihānda cāhile ṣāḥib-neseb dimek ne dimek 

6. Şikāyet itme ġam-ı dil-rübādan ey Dürrī 

 Ṭarīḳ-ı ʽışḳda renc ü teʽab dimek ne dimek 

                                                           
44. S. 3409: 44b. 
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45. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ol mehüñ çīn-i şikenc-i zülf-i pīçānın görüñ 

 Bu dil-i āşüftenüñ ḥāl-i perīşānın görüñ 

2. Fitne-i Mirrīḫ çeşminden felek lerzān iken 

 ʽĀşıḳuñ tedbīr-i baḫt-ı nā-be-sāmānın görüñ 

3. Vaṣf-ı Ṭūbāda uzatmañ ḳāmeti ey vāʽiẓān 

 Ol ḳıyāmet-ḳāmetüñ serv-i ḫırāmānın görüñ 

4. Ḫūn-ı maẓlūmān ile ifṭārı ʽadd itmiş ḥelāl 

 Ol Hülāgū-meẕhebüñ āyīn ü erkānın görüñ 

5. Ey teʽaccüb eyleyenler mülk-i dil taḫrībini 

 Dest-bürd-i ḳahramān-ı çeşm-i fettānın görüñ 

6. Iżṭırārīdür fiġānı bülbülüñ ʽayb eylemeñ 

 Ġonce-i ter-dāmenüñ çāk-i girībānın görüñ 

7. Seyr-i gülşenden ġaraż ger ḳudret-i Yezdān ise 

 Ol nihāl-i tāzenüñ gül-berg-i ḫandānın görüñ 

46. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ḫalḳa ḫoş gelmez idi āb u hevāsı Muṣuluñ 

 Şaṭa ger uġramasa bād-ı ṣabāsı Muṣuluñ 

2. Şaṭ kenārında meger eglene erbāb-ı ṣafā 

 Ki bulınmaz daḫı bir cāy-ı ṣafāsı Muṣuluñ 

3. Mihrveş bir meh-i tābānı görinmez ancaḳ 

 Çeşm ü ebrū iledür māh-liḳāsı Muṣuluñ 

4. O daḫı ġāyet ile vaḥşet ider insāna 

 ʽAcebā neyle dil egler ġurebāsı Muṣuluñ 

                                                           
45. S. 3409: 60b, Derkenar. 

 Dürrī. 

46. S. 3409: 71b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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5. Hele bir ehl-i dil olsa güzelinden geçdük 

 Bilmem aṣlında mı yoḳdur şuʽarāsı Muṣuluñ 

6. Sengveş ḫāmı ṭabīʽat görinür hep ḫalḳı 

 Ġālibā seng iledür cümle bināsı Muṣuluñ 

7. Dürriyā ṣıḥḥat ile ʽāzim-i Baġdād olsaḳ 

 İtmedin cāna es̱er cevr ü cefāsı Muṣuluñ 

47. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Ümīd-i gerden iderken semen semen diyerek 

 İrişdi sebze-i ḫaṭṭı çemen çemen diyerek 

2. ʽAḳīḳ-i laʽli ümīdiyle zülfe bend oldum 

 Dirīġ Çīnde ḳaldum Yemen Yemen diyerek 

3. O reng-i zerd ḫazāndan degüldür ālūde 

 Ṣarardı cebhesi sīb-i ẕeḳan ẕeḳan diyerek 

4. Görinmez oldı tenüm penbe-i cerāḥatdan 

 Yed-i ṭabīb-i ecelde kefen kefen diyerek 

5. Kelām-ı cehdiye Dürrī naẓīre ḳābildür 

 Eger oḳursa bu şiʽri ḥasen ḥasen diyerek 

48. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. ʽAzm eyle ey berīd-i ṣabā kūy-ı yāra gel 

 ʽArż it peyāmumı benüm ol gül-ʽiẕāra gel 

2. Evvel me’āl-i ḥālümi bir bir ifāde ḳıl 

 Ṣoñra selām ile bu ġarībü'd-diyāra gel 

3. V'ey lālezār-ı ʽışḳı temāşa murād ise 

 Gülşen-serāy-ı ṣaḥn-ı dil-i dāġdāra gel 

                                                           
47. S. 3409: 73a. 

 Güfte-i Dürrī. 

48. S. 3409: 41b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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4. Ḫavf eyle çeşm-i terden aḳan cūy-bārdan 

 Ey serv-i ser-keş eyleme vaḥşet kenāra gel 

5. Bir daḫı ey sirāc-ı şebistān-ı ehl-i ʽışḳ 

 Mihmān-serāy-ı Dürri-i vaṣl-intizāra gel 

49. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – – 

1. Bülbül neġamāt eyledi gösterdi çemen gül 

 Sen daḫı açıl gül gibi ey ġonce-dehen gül 

2. Gülşende açup sīne-i pür-tābuñı ʽarż it 

 Tā çāk ide pīrāhenin ey sīm-beden gül 

3. Sen bāġ-ı leṭāfetde açılmış gül-i tersin 

 Uymaz ḳadd ü rūy u femüñe serv ü semen gül 

4. Teʼs̠īr idemez ḫār-ı ġam erbāb-ı ḫulūṣa 

 Gül ḥāṣıl ider gülşen-i ʽālemde diken gül 

5. Ġurbet-zedenüñ göñlin açar naġme-i bülbül 

 Ṭutsa ne ʽaceb gūşe-i bāġ içre vaṭan gül 

6. Dürrī ḳadem-i şāha yüzin sürdi mi bilmem 

 Kim olmada gitdükçe ter ü tāze vü şen gül 

7. Ḫān Aḥmed-i ʽādil ki nesīm-i kereminden 

 Feyż almada bu gülşen-i ʽālemde biten gül 

8. Ey şāh-ı cihān bāġ-ı saʽādetde dem-ā-dem 

 İtdükçe ʽadū giryeyi güller gibi sen gül 

50. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Münkesirdür seng-i ġamdan şīşe-i mīnā-yı dil 

 Şimdilik ḫūn-ı cigerdür sāḳiyā ṣahbā-yı dil 

                                                           
49. S. 3409: 44a. 

50. S. 3409:72a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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2. Oldıġı'çün kec-naẓar ḥakkāk-ı çarḫ-ı nā-şinās 

 Seng-i bed-gevherle yeksāndur dür-i yek-tā-yı dil 

3. Ten egerçi pāy-māl-i gūra fehmāndur velī 

 Çarḫ-ı heftüm seyrin eyler dīde-i bīnā-yı dil 

4. Sāyeveş ten her ne deñlü ḫāk ile yek-sān ise 

 Ol ḳadardur irtifāʽ-ı mihr-i ʽarşāsā-yı dil 

5. Vāyedār-ı āb-ı luṭf olsa olur şemşīrveş 

 İki cānibden nümāyān cevher-i vālā-yı dil 

6. Eylemez bir vech ile nā-dāna ʽarż-ı iḥtiyāc 

 Sāye-endāz-ı hümādur himmet-i bālā-yı dil 

7. Zīr-i bār-ı minnet-i dūnān olur mı Dürriyā 

 Ṭabʽ-ı ʽAnḳādan daḫı ber-terdür istiġnā-yı dil 

51. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Fer ṣaldı dehre pertev-i ḫurşīd-i ṭalʽatüm 

 Āfāḳı ṭutdı velvele-i kūs-ı devletüm 

2. Ol āfetem ki mis̱lümi hīç kimse görmemiş 

 Āyīnede meger göre ʽaksini ṣūretüm 

3. Görseydi ger tenāsüb-i aʽżāmı bir naẓar 

 Yūsuf bile olaydı miyān-bend-i ḫıdmetüm 

4. Erbāb-ı ʽışḳ her ne ḳadar olsa ḫvār u zār 

 Ol deñlü izdiyād bulur şān u şevketüm 

5. Ehl-i niyāzı çeşm-i bütān itmege helāk 

 Furṣat virür mi ġamze-i Mīrrīḫ-heybetüm 

6. Biñ dil-figāra bir nigeh itmem ġurūrdan 

 Ber-muḳteżā-yı ḥüsn budur şimdi ʽādetüm 

                                                           
51. S. 3409: 30b, Derkenar. 

 Dürrīnüñ Nābīye Dilber Deheninden Naẓīre. 
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7. Ser-tā-ḳadem vücūdum o deñlü laṭīfdür 

 Kim berg-i gülde daḫı bulınmaz leṭāfetüm 

8. Dürrīveş olmayan teni ṣad-pāre-i firāḳ 

 Lāyıḳ mıdur ki eyleye ümmīd-i vuṣlatum 

52. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Kesdük ümīd riştesini zülf-i yārdan 

 Yoḳ şimdi ḳılca minnetümüz rūzgārdan 

2. Artursa şevḳümi ḫaṭ-ı sebzüñ ʽaceb degül 

 Diller olur güşāde hevā-yı bahārdan 

3. Pāyuña eşk-i çeşmi nis̱ār eyledüm revān 

 Ey serv-ḳāmet el yudum ol çeşmesārdan 

4. Teşrīf-i bezm ider diyü ol āteşīn-ʽiẕār 

 Döndi kebāba cism-i nizār intiẓārdan 

5. Ṭaʽn eyler ise ehl-i ġaraż Dürriyā ne ġam 

 Eksük degül ḥacer şecer-i mīvedārdan 

6. Ey seng-dil ṭoḳınma ṣaḳın şīşe-i dile 

 Ẓulm itme tāra sen ḥaẕer it inkisārdan 

7. Pervānevār şūriş-i hecrüñle raḳs ider 

 Ey şemʽ ṣorma ḥāl-i dil-i bī-ḳarārdan 

53. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

Hezec – – + /+ – – + /+ – – + /+ – – 

1. Ey nāle-i dil dil-bere sen kār idemezsin 

 Ḫvābından o meh-pāreyi bīdār idemezsin 

2. Ey āh açarsın felege raḫneler ammā 

 Taḥrīk-i ser-i zülf-i siyeh-kār idemezsin 

                                                           
52. S. 3409: 10a, Derkenar. 

 Dürrī. 

53. S. 3409: 11b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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3. Ey āyine rūşen görinür ṣūretüñ ammā 

 Mihr olmayıcaḳ cevherüñ iẓhār idemezsin 

4. Ey dil saña da ʽışḳ virür ṣafveti yoḳsa 

 Sen kendüñi āyīne-i dīdār idemezsin 

5. Ey Dürri ġazel fażla-i gencīne-i dildür 

 Kān olmayıcaḳ gevheri īs̱ār idemezsin 

54. 

Müstef‘ilün fe‘ūlün Müstef‘ilün fe‘ūlün 

Recez – – +– /+ – – /– – +– /+ – – 

1. Tek teşnegān-ı vaṣla bir reşḥa-i fem olsun 

 Olmazsa cām-ı şādī peymāne-i ġam olsun 

2. Bezm içre sāḳiyā mey devr eylesün pey-ā-pey 

 Reşk-āver-i Cem ü Key bir başḳa ʻālem olsun 

3. Laʽlinde neşʼe-i mül zülfinde būy-ı sünbül 

 Lāyıḳ mı böyle bir gül her ḫāra hem-dem olsun 

4. Ṣaldı derūna dilber hecr āteşin ser-ā-ser 

 İster ki dīde-i ter her bār pür-nem olsun 

5. Ey āftāb-ı ruḫsār hecr-i ruḫuñla her bār 

 Lāyıḳ mı Dürri-i zār fersūde-i ġam olsun 

55. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – – 

1. Aġzın açamaz ġonce ḥicāb-ı dehenümden 

 Güller ḳızarur ḫaclet-i vech-i ḥasenümden 

2. Ol sāḥir-i üstād-ı nigāhum ki şeb ü rūz 

 Behrām-ı felek de ḥaẕer eyler fitenümden 

3. Ol pādşeh-i Mıṣr-ı cemālüm ki aransa 

 Biñ Yūsuf olur ser-zede çāh-ı ẕeḳanumdan 

                                                           
54. S. 3409: 12b, Derkenar. 

 Dürrī. 

55. S. 3409: 31a, Derkenar. 

 Dürrī Efendinüñ Nābīye Dilber Deheninden Naẓīreleridür. 
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4. Yūsuf da olursa eger üftāde-i dāmum 

 Taḫlīṣ idemez gerden-i cānı resenümden 

5. Dürrī gibi āvīḫte olmış niçe miskīn 

 Ḳullāb-ı ḫam-ı ṭurre-i ʽanber-şikenümden 

56. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 

Hezec + – – –/ + – – – / + – – 

1. Unutduñ zaḫm-ı ġamzeñ mübtelāsın 

 Güzeller böyle mi gözler gedāsın 

2. Ġarīḳ-i baḥr-i eşkümden ne ḳaçduñ 

 Kişi hīç terk ider mi āşnāsın 

3. Çekilmez derd imiş ʽışḳuñ ṭabībüm 

 Dil-i mecrūḥuma gönder devāsın 

4. Viṣālüñle bizi şād eyle cānā 

 Çıḳar ḫāṭırdaki fürḳat hevāsın 

5. Ḳanı ol dem duçār olsam mükerrer 

 Alurdum reh-güẕerde merḥabāsın 

6. O meh-rūnuñ cefādur kārı el-ḥaḳ 

 Dilā kim gördi dünyāda vefāsın 

7. Ferāmuş itme luṭfuñ mübtelāsın 

 Efendim şāh olan gözler gedāsın 

8. Baña bī-gāne yār olma raḳībe 

 Unıtma baḥr-i ʽışḳuñ āşnāsın 

9. Cemālüñ şemʽine pervāne oldum 

 Görince pertev-i nūr u żiyāsın 

10. Çekilmek oḳ gibi benden revā mı 

 Çekerken ol ḳaşı yānuñ cefāsın 

11. Mey ü maḥbūba virmişler ḳarārı 

 Sürenler bezm-i dünyānuñ ṣafāsın 

                                                           
56. S. 3409: 44b. 
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12. Meded ey ġonce-fem yoḳ mı dehānuñ 

 Nedür söyle leb-i laʽlüñ bahāsın 

13. O şūḫuñ reh-güẕārın bekle Dürrī 

 Görürsin ʽāḳıbet bir merḥabāsın 

57. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḥalḳa-i vaḥdetde ḳıl ārām mānend-i nigīn 

 Ol ḳanāʽat-sāz-ı yek-bādām mānend-i nigīn 

2. Dāʼireñ gözle tecāvüz itme ḥaddüñ tā seni 

 Eylesünler her-kes istiḫdām mānend-i nigīn 

3. Ġıll u ġışdan sīne-ṣāf ol tā ki ol gözde ṭutup 

 Eyleye ʽālem saña ikrām mānend-i nigīn 

4. Mū-şikāfān almaya naḳşuñ ṣaḳın ey sāde-levḥ 

 İtme sırrı kimseye iʽlām mānend-i nigīn 

5. Naḳş-ı ġayrı ḥakk iden dilden çü aṣḥāb-ı yemīn 

 Her eyādīde bulur ikrām mānend-i nigīn 

6. Ṣafḥa-i sīneñde taḥrīr it temessükdür sözüm 

 Alma ger Ḫātem olursa vām mānend-i nigīn 

7. Tekyegāhın sīm ü zerden eyleyen bed-gevherān 

 Muttaṣıl olup esīr-i dām mānend-i nigīn 

8. Dest-i ḥakkāk-i felekde çarḫ-ı çenberden geçen 

 İtmemek mümkin mi kesb-i nām mānend-i nigīn 

9. Ẓāhirüñ vīrāne eyle bāṭınuñ maʽmūr ḳıl 

 Ol ġalaṭ-naḳş-ı ṣaḥīḥ-encām mānend-i nigīn 

10. Rū-siyāham ṣūretā ammā derūnum ṣāfdur 

 Naḳşdur sīnemde ṣubḥ u şām mānend-i nigīn 

11. Mālik-i mühr-i Süleymānī olurdum Dürriyā 

 Destüme girse o sīm-endām mānend-i nigīn 

                                                           
57. S. 3409: 45a. 
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58. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Güẕār-ı ʽömrüñi fehm eyle āb-ı cūsından 

 Cihānuñ eyle güẕer cümle ārzūsından 

2. Meʼāl-i ḥāl-i Cemi cāmdan müşāhede ḳıl 

 İşit ḥikāyetini ḳulḳul-ı sebūsından 

3. Müẓāhir-i kerem-i ehl-i devlet olma ṣaḳın 

 Ḫalāṣ olınmaz anuñ ṭaʽne-i ʽadūsından 

4. Ṣabāḥ-ı vaṣlı saña şām-ı hecr ider āḫir 

 Bu devrüñ umma vefā mihr ü māh-rūsından 

5. Netīce bāʽis̱-i ṭūl-i emeldür ey Dürrī 

 Ümīdi kes o bütüñ zülf-i müşg-būsından 

59. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Ḥaẕer ḳıl çeşminüñ ey dil müjeyle ebruvānından 

 Emān virmez o Tātāruñ ṣaḳın tīr ü kemānından 

2. Ten-i ṣad-çāke baḳ ṣorma ne ḥācet zūr-ı müjgānı 

 Kemāndāruñ ḳıyās it şestini zaḫm-ı nişānından 

3. Geçer dil ḳavs-i ebrū-yı kecinden tīrveş ammā 

 N'içün geçsün şikenc-i ṭurre-i ʽanber-feşānından 

4. Bahārından hemān tek ʽandelībān ḫıṣṣemend olsun 

 Bu bāġuñ ḳāniʽyüz bir bergine faṣl-ı ḫazānından 

5. Ġıdā-yı ehl-i dil ḫūn-ı cigerdür şīşe-i dilden 

 Ḫalāṣ ol Dürriyā çarḫ-ı le’īmüñ imtinānından 

                                                           
58. S. 3409: 71a, Derkenar. 

 Dürrī. 

59. S. 3409: 72b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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60. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ṭutmayanlar güher-i pende ṣadefveş gūşın 

 Başdan aşınca ṭuyar baḥr-ı belānuñ cūşın 

2. Nāḳa-āsā göremez bir daḫı ḫvāb-ı rāḥat 

 Eyleyen maḥmil-i esbāb-ı ʽalāyıḳ dūşın 

3. Sāḳiyā dürd-i mey-i nāb ile taʽmīr eyle 

 Yıḳdılar leşker-i ġam şehr-i dilüñ varoşuñ 

4. Baḳmayan āyine-i cāma Felāṭūn-āsā 

 Ḫum-ı esrār-ı sipihrüñ açamaz ser-pūşın 

5. Der-kenār itmege ol gevher-i baḥr-ı ḥüsni 

 Mevcveş zümre-i ʽuşşāḳı açar āġūşın 

6. Çāresi neşve-i maʽcūn-ı leb-i dilberdür 

 Her kimüñ keyfi ġubār-ı ḫaṭ olursa būşın 

7. Ger Felāṭūn daḫı olursa olur dest-efşān 

 Gūş iden bezm-i meyüñ naʽra-i nūş-ā-nūşın 

8. Rind-i āgāhı bu ʽişretkede-i dünyānuñ 

 Ḥālden ḫāli bilür ṣavmaʽanuñ medhūşın 

9. Ġıbṭa-i gevher olur her süḫanı Dürrīnüñ 

 Açsa bir kerre ṣadef gibi leb-i ḫāmūşın 

61. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ẕevḳ-i vuṣlat bāʽis̠-i endūh u fürḳat olmasa 

 Ḫūb-rūlarla ezelden kāş ülfet olmasa 

2. Perde-i sırr-ı ḥaḳīḳat iştiġāl-i dehrdür 

 Çeşm-i cān bīdār olurdı ḫvāb-ı ġaflet olmasa 

                                                           
60. S. 3409: 64b. 

 Güfte-i Dürrī. 

61. S. 3409: 12a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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3. Ḳudretüm yoḳ kūyuñı ṭavf itmege üftādeyem 

 Farż olur mı Kaʽbe ḳıblem istiṭāʽat olmasa 

4. Ṭabʽ-ı mevzūndur olan gencīne-i dürr-i kemāl 

 Her türāb iksīr olur mı ḳābiliyyet olmasa 

5. Behre bulmaz maʽrifetden ḫar ḳalur cāhil gibi 

 Dürriyā üstāddan şāgirde himmet olmasa 

62. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Bir kerre maẓhar olmaġ ile çeşm-i mestine 

 Oldum rübūde vādi-i ʽāşıḳ-perestine 

2. Ṣad-gūne mekr ü āl ü füsūn itdi ḥāṣılı 

 Ol māhı māhi-i dili uġratdı şestine 

3. Dāʼim ider mi böyle bizi pāy-māl-i cevr 

 Ol mest-i nāz göñlümi almaz mı destine 

4. Reşkā o ḫāk-ṭıynet-i gerdūn-mesīre kim 

 Dehrüñ tenezzül itmeye bālā vü pestine 

5. Gelmez mi Dürriyā ʽaceb inṣāfa ol perī 

 Raḥm eylemez mi ʽāşıḳ-ı ḫāṭır-şikestine 

63. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Çemende şemʽ-i bezm olsa gül-i ḫandān-ı pervāne 

 Hezārān bülbül-i şeydā olur ḥayrān-ı pervāne 

2. Ḳaçan germiyyet-i bāzārı olsa şāhid-i şemʽüñ 

 Metāʽ-ı nūr olur hep zīnet-i dükkān-ı pervāne 

3. N'içün ḫār-ı fetīli der-kenār eyler diyü her şeb 

 Yanar gül-berg-i şemʽe ʽandelīb-i cān-ı pervāne 

                                                           
62. S. 3409: 19a, Derkenar. 

 Dürrī. 

63. S. 3409: 54b. 

 Güfte-i Dürrī. 
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4. Zamān-ı devlet-i ḥüsninde şemʽ-i meclis-ārānuñ 

 Olur dāġ-ı dil-i devr-i felek devrān-ı pervāne 

5. Murād üzre göñül zīr-i felekde idemez cilve 

 Belī fānūs içinde teng olur meydān-ı pervāne 

6. Gören devrinde şemʽüñ şuʽle-i cevvāle ẓann eyler 

 Ne ḫoşdur ol per-i sūzān ile cevlān-ı pervāne 

7. Gice tā ṣubḥa dek yandı yaḳıldı göz yaşın dökdi 

 Girince dest-i şemʽ-i Dürriyā dāmān-ı pervāne 

64. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Baḥri ṣıġmaz söyleyenler ḥalḳa-i girdābda 

 Göñlümi görsün şikenc-i ṭurre-i pür-tābda 

2. Devlet-i bīdārdur ażġās̱ ü aḥlām olsa da 

 Tek hemān bir şeb naṣīb olsa viṣālüñ ḫvābda 

3. Çāk olursın aradan çıḳ ey ketān-ı pīrehen 

 Biz o māhı der-kenār itsek gerek meh-tābda 

4. Merdüm-i çeşmüm degül evvel görişde ḥüsnüñi 

 ʽAks-i ḫālüñdür ki ḳalmış dīde-i pür-ābda 

5. Eylerüz dīdār içün dā’im teveccüh Dürriyā 

 Biz ḫam-ı ebrūda zāhid gūşe-i miḥrābda 

65. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Çākerlik eyle dilbere ger şeh-levend ise 

 Ḫāk ol yolında ḳāmeti bālā bülend ise 

2. Ḥüsn-i ḥasen neẓāresin eyle ġıdā-yı rūḥ 

 Yūsuf didüklerine dehān açma ḳand ise 

                                                           
64. S. 3409: 19b, Derkenar. 

 Dürrī. 

65. S. 3409: 20a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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3. ʽArż eyleyince ḥālüm o şāha ṣabā dimiş 

 Raḥm eylemek gerekdür aña müstemend ise 

4. Tā ḥaşre dek ümīd-i ḫalāṣ itmesün ṣaḳın 

 Her kim ki çīn-i ṭurre-i ḫūbāna bend ise 

5. Ol şūḫı esb-i ṭabʽa süvār itme Dürriyā 

 Çek sīneye murāduñ eger sīne-bend ise 

66. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Bu şeb bir māh-peyker ḫayme ḳurdı ṣaḥn-ı ṣaḥrāya 

 Degüldür yir yir āteş indi encümler temāşāya 

2. Gören her şuʽleyi meşʽal-fürūz oldı ṣanur ʽasker 

 Meger pervāneler per yaḳmış ol şemʽ-i şeb-ārāya 

3. Yaḫud sūz-ı dilin ol mehveşe ʽarż eyleyüp ʽuşşāḳ 

 Çıḳardı dūd-ı āhından şererler çarḫ-ı mīnāya 

4. Cemāl-i şāhid-i fetḥ itdi dehre bir tecellī kim 

 Müşābih oldı ordu-yı hümāyūn ʽadn-i aʽlāya 

5. Çerāġān oldı ʽālem şuʽle-i şemşīr-i nuṣretden 

 Ḫudā ʽömr-i ebed virsün cenāb-ı ṣadr-ı aʽlāya 

67. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 

Hezec + – – –/ + – – – / + – – 

1. Görüp o ṭıflı mekteb-ḫānesinde 

 Didüm āyā mürāhiḳ mi ne sinde 

2. Egerçi ḥālet-efzādur cevānān 

 Bu ḥālet anlaruñ bilsem nesinde 

3. Anuñ'çün laʽl ü dürre baḳmazam kim 

 Ne lebde beñzer ol şūḫa ne sinde 

                                                           
66. S. 3409: 35a, Derkenar. 

 Mebniyyi ʽAle'l-Ḥikāye. 

67. S. 3409: 45a. 
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4. Dil-i dānā-yı Mecnūn itdi ʽışḳuñ 

 Nesin sen ey ṣaçı Leylā nesin de 

5. Sürüp yüz dergeh-i sulṭān-ı Rūma 

 Ne Hinde meyl ider Dürrī ne Sinde 

6. Cenāb-ı Ḫān Aḥmed kim s̱enāsı 

 Gözüm açdı göñül āyīnesinde 

68. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ġam meze dīde ḳadeḥ ḫūn-ı cigerdür bāde 

 Gel göñül ʽīş idelüm bezm-i ṭarab āmāde 

2. Bend iden zülfüñe cān riştesin ey serv-i sehī 

 Ḥāṣılı ḳayd-ı taʽalluḳdan olur āzāde 

3. Ser-fürū eyledi gülşende benefşe yoḫsa 

 Ḳadd-i mevzūnuña olmaḳ mı diler üftāde 

4. Eyledi ḥasret-i laʽlüñ dili pür-ḫūn-ı sitem 

 Virdi zülfüñ hevesi ḫırmen-i ʽömrüm bāde 

5. Dürriyā pey-rev-i ehl-i süḫan olmaḳ āsān 

 Līk ḳābil mi naẓīre süḫan-ı üstāde 

69. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Reşk ider devr-i felek gerdiş-i peymānemüze 

 Cem de taḳlīd idemez ẕevḳ-i mülūkānemüze 

2. Ḫvāb-ı ġafletden açar çeşmini bīdār eyler 

 Mest hüşyār gider gelse de meyḫānemüze 

3. Şemmedür ḳıṣṣa-i Ferhād ile Mecnūn andan 

 Ġışş olur ḥayret ile gūş uran efsānemüze 

                                                           
68. S. 3409: 58a, Derkenar. 

 Dürrī. 

69. S. 3409: 58b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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4. Biñ hüner gösterürüz ʽarṣageh-i maʽnāda 

 Kimse taḳlīd idemez vażʻ-ı dilīrānemüze 

5. Oldı sevdā-zede-i zülf-i bütān ey Dürrī 

 Yine zencīr gerekdür dil-i dīvānemüze 

70. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Kimüñ kāşānesin gülzār idersin reng ü būyuñla 

 Bu şeb kimdür meşāmın eyleyen taʽṭīr būyuñla 

2. Ne gülzāra ʽaceb ey serv-i cūyāsā revān olduñ 

 Ki biz āvāre-i deşt-i ġam olduḳ cüst ü cūyuñla 

3. Bütün ʽālem esīr-i ġabġabuñ pā-māl-i zülfüñdür 

 Bugün meydān-ı ḥüsnüñ şāhısın çevgān u gūyuñla 

4. Nice cān-ı żaʽīfüm tār-ı zülfüñden ḫalāṣ olsun 

 Hezārān ḳahramānlar bend iken zencīr-i mūyuñla 

5. Açılduñ gül gibi ẓālim egerçi gülşen-i ġayra 

 Ḫırāş-ı cānda bizüz bülbül-āsā güft ü gūyuñla 

6. Çerāġ-ı bezm-i aġyār olmaġı terk itmedüñ gitdüñ 

 Bizi pervāneveş yaḳduñ şerār-ı tāb-ı rūyuñla 

7. Saña ben hū disem hey hāy ile düşnām idersin sen 

 Hemīşe ʽömrümüz geçsün mi böyle hāy u hūyuñla 

8. Bugün sen āftāb-ı evc-i eflāk-i melāḥatsin 

 Sipihre nāz ider dil intisāb-i ḫāk-i kūyuñla 

9. Baña ʽuşşāḳ hū dir zāhid ise hāy ẓālim dir 

 Pür itdüñ cümle āfātı ṣadā-yı hāy u hūyuñla 

10. Meger ṭabʽuñ senüñ ser-çeşme-i ṣafvetdür ey Dürrī 

 Ki gülzār-ı maʽārif tāzelendi şüst ü şūyuñla 

                                                           
70. S.3409: 72b. 

 Güfte-i Dürrī. 
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71. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Atınca ġamzeler tīr-i ʽitāb āheste āheste 

 Vücūdum ḳaṣrını eyler ḫarāb āheste āheste 

2. Olur ruḫsāruñuñ şermendesi gül bunca ḥüsn ile 

 Eger gülşende refʽ itseñ niḳāb āheste āheste 

3. Lebüñ devrinde gördükde degül tebḫāleler dirler 

 Dürilmiş kevs̱er üstinde ḥabāb āheste āheste 

4. Ġam-ı hecrüñle bezm-i miḥnet içre oldı ey ḫūnī 

 Ciger pür-ḫūnu hem baġrum kebāb āheste āheste 

5. Eger bilsem müfīd olsa ġam-ı hicrāna ey Dürrī 

 İçerdüm bāde-i ṣahbā-yı nāb āheste āheste 

72. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Zülfinden aṣdı cānı o şeh ḫāle virmedi 

 Āzād idüp esīrini dellāle virmedi 

2. Maḫmūr-ı ḥayretem ki bu bezm içre destüme 

 Bir tāze-rū şarāb-ı kühen-sāle virmedi 

3. Ḫalḳa şükūfe-baḫş olıcaḳ bāġ-bān-ı dehr 

 Dāġ-ı derūn-ı ʽışḳ olana lāle virmedi 

4. Reşkā o gūşe-gīr-i diyār-ı maḥabbete 

 Kim kāle-i dü-ʽālemi bir şāle virmedi 

5. Dürrī o kimse kes̱ret ü vaḥdet nedür bilür 

 Kim naḳd-i ʽömri ḥāle virüp ḳāle virmedi 

                                                           
71. S. 3409: 215a. 

 Güfte-i Dürrī. 

72. S. 3409: 13a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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73. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Döşenüp pīşgeh-i Āṣaf-ı devrāne sini 

 Sīne gerdi bu ḳadar niʽmet-i elvāna sini 

2. Pertev-i vech-i münīrinden o ṣāḥib-naẓaruñ 

 Döndi āyīne-i ḫurşīd-i dıraḫşāna sini 

3. Geh çekiç zıḫı çeküp geh küre-i nāra girüp 

 Ne sitemlerle duḫūl eyledi meydāna sini 

4. Biri ḳalḳarsa biri inmededür māʼidenüñ 

 Ne güzel dāʼiredür süfre-i iḥsāna sini 

5. Ḥaḳ veliyyü'n-niʽam-ı ʽālem ide ṣāḥibini 

 Tā ki niʽmetle ḳonur süfre-i aʽyāna sini 

74. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Ne gördük ol şeh-i bī-raḥmdan bī-dāddan ġayrı 

 Ne sūd itdük diyār-ı ʽışḳda feryāddan ġayrı 

2. Derūnum gerçi itdi münevver maṭlab dāġ dāġ ammā 

 Çenār-āsā elümde ḥāṣılum yoḳ bāddan ġayrı 

3. Kime tefhīm idersin derd-i zaḫm-ı tīşe-i ʽışḳı 

 Kimüñ başına gelmişdür bu iş Ferhāddan ġayrı 

4. Meserretden yine her dilde vardur bir es̱er ammā 

 Mükedder yoḳ dem-ā-dem bu dil-i nā-şāddan ġayrı 

5. Netīce Dürriyā bir dil bulınmaz ḳayddan fāriġ 

 Ḳanāʽat gūşesinde ḫāṭır-ı āzāddan ġayrı 

                                                           
73. S. 3409: 16b, Derkenar. 

 Güfte-i Dürrī Berāy-ı Sini-yi Ḳā’im-Maḳām Pāşā. 

74. S. 3409: 35b, Derkenar. 

 Dürrī. 

2 A. mısrasının vezni aksamaktadır. 
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75. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Oldı bezm-i yārda çoḳ ḳīl ü ḳāl añlanmadı 

 Āh kim keyfiyyet-i erbāb-ı ḥāl añlanmadı 

2. Çihre-i dilberde oldı ḫaṭṭ-ı müşgīn āşkār 

 Ḫāṭır-ı ʽāşıḳdaki gerd-i melāl añlanmadı 

3. Oldı her bir gevheri ārāyiş-i gūş-i cihān 

 ʽĀlem-i ṭabʽumdaki baḥr-i kemāl añlanmadı 

4. Gülşen-i ḥüsninde taʽbīrāt-ı gūn-ā-gūn ile 

 Bülbül-āsā itdügüm rengīn-ḫayāl añlanmadı 

5. Noḳṭa-i mevhūma ḳaldı cevher-i yek-tā gibi 

 Nükte-i ser-beste-i ehl-i maḳāl añlanmadı 

6. Ser-te-ser çıḳdı beyāża naḳş-ı eczā-yı cihān 

 Müddeʽā-yı Dürri-i āşüfte-ḥāl añlanmadı 

7. Añlanurdı müddeʽāsı ol dil-efgāruñ velī 

 Cevher-i ẕāt-ı şeh-i ṣāḥib-kemāl añlanmadı 

8. Ol ḫıdīv-i Bū-ʽAlī-endīşe kim māhiyyeti 

 İtdi Eflāṭūnları mebhūt u lāl añlanmadı 

76. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Yā Rab şüküfte it gül-i bāġ-ı murādumı 

 Aġlatma bülbül-i dil-i derd-iʽtiyādumı 

2. Mir’āt-ı ḳalbe ṣayḳal-i ẕikrüñle vir cilā 

 Ṣāf it secenceli dil-i rūşen-nihādumı 

3. Uġratma keşti-i dili gird-āb-ı şübheye 

 Müstaḥkem eyle lengere-i iʽtiḳādumı 

                                                           
75. S. 3409: 45b. 

 Dürrī. 

76. S. 3409: 68b, Derkenar. 

 Güfte-i Dürrī Fi't-Tevḥīd-i Bārī. 
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4. Tevḥīdden lisānumı dūr itme bir nefes 

 Maḥv-i beyāż-ı maʽrifetüñ ḳıl sevādumı 

5. Ferdā ümīdüm ol ki debīr-i mürüvvetüñ 

 Zīb-i cebīnüm eyleye naḳş-ı fu’ādumı 

6. Ṭūfān-ı Nūḥ olursa tezelzül muḥāldür 

 Ger kūh-ı luṭfuñ eyler iseñ istinādumı 

77. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Āṣafā niʽmet-i luṭfuñdan alur vāye sini 

 Süfre başına ṣalarsa yiridür sāye sini 

2. Ḫalḳa beẕl itmededür māʼide-i gūn-ā-gūn 

 Var ise maṭbaḫ-ı cūduñdan alur māye sini 

3. Şāhveş mesned-i kürsī-i ṣadefkārīde 

 Devletüñde n'ola ḳaṭʽ eyler ise pāye sini 

4. Ṣubḥ u şām olmadadur maẓhar-ı ḥüsn-i naẓaruñ 

 Gün gibi açsa n'ola sīnesini aya sini 

5. Rīze-çīn-i niʽamuñ olsa n'ola Dürrīveş 

 Rūz u şeb cemʽ ider eṭrāfına hem-sāye sini 

 

KIT῾ALAR 

1. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf + + – – / + – + – / + + – 

1. Ẓıll-ı Ḥaḳ pādşāh-ı devlet ü dīn 

 İdicek taḫt-ı ʽāṭıfetde mekān 

                                                           
77. S. 3409: 221a, Derkenar. 

 Der-Meḥd-i Sini-yi Vezīr Meḥemmed Pāşā. 

1. S. 3409: 3b. 

 Tārīḫ-i Cülūs. 
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2. Didi tārīḫ-i sālini Dürrī 

 Pādşāh-ı zamān Aḥmed Ḫān 

 Sene 1115 

2. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fa‘lün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + – 

1. Hemīşe tā Ramażān içre ehl-i İslāmı 

 Simāṭ-ı cūdına ġarḳ ide Ḳādir ü Ḳayyūm 

2. Budur ümīd ki el ṣunduġuñca ifṭāra 

 Ola meẕāḳuña her loḳma rāḥatu'l-ḥulḳūm 

3. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf + + – – / + – + – / + + – 

1. Pādşāh-ı zamāne ẓıll-ı Ḫudā 

 Yaʽni Sulṭān Aḥmed-i ẕī-şān 

2. O şehenşeh ki ẕāt-ı eşrefidür 

 Bāʽis̱-i rāḥat-ı zemīn ü zamān 

3. O şehenşeh ki devr-i ʽadlinde 

 Oldı muḥkem esās-ı emn ü emān 

4. Çünki oldı binā-yı devlet ü dīn 

 Himmetiyle müşeyyedüʼl-erkān 

5. Bu ṣafā-ḫānenüñ bināsı içün 

 Eyledi ṣadr-ı aʽẓama fermān 

6. Ṣarf-ı himmet ḳılup o ṣadr-güzīn 

 Virdi bu ḳaṣr-ı pāke revnaḳ u şān 

7. Bāreka'llāh zihī ḫuceste-maḳām 

 Ṣāneka'llāh zihī sütūde-mekān 

                                                           
2. S. 3409: 4b, Derkenar. 

Dürrī. 
3. S. 3409: 5a. 

 Bu Ḳaṣīde Daḫı Tersānedeki Ḳaṣr-ı Zībānuñ Bā-Fermān-ı Hümāyūn Tārīḫidür. 
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8. Böyle ḳaṣr-ı müferriḥ ancaḳ olur 

 Öyle sulṭāna lāyıḳ u şāyān 

9. Leb-i deryāda bir ṣadefdür bu 

 Aña gevher vücūd-ı şāh-ı cihān 

10. Vāḳıʽā yapmadı mühendis-i çarḫ 

 Böyle bir ḳaṣr-ı nādirü'l-aḳrān 

11. Ḥażret-i pādşāh-ı devrānuñ 

 Ḥıfẓ idüp ẕāt-ı pākini Yezdān 

12. O hümāyūn vücūd ile dā’im 

 Ḳıla bu ḳaṣr-ı pāki reşk-i cinān 

13. Şevket ile müşerref itdükçe 

 Bu ṣafā-gāhı ol şeh-i devrān 

14. Açılup ṭabʽı behcet-efzāsı 

 Ola gül gibi ḫurrem u ḫandān 

15. Dürrī-i bende sāl-i tārīḫin 

 Didi ḳaṣr-ı cedīd-i Aḥmed Ḫān 

 Sene 1115 

4. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Şeh-i vālā-maḳām-ı baḥr u ber sulṭān-ı deryā-dil 

 Şehenşāh-ı kerem-āyīn ü ḫāḳān-ı seḫā-muʽtād 

2. O sulṭān-ı bülend-eyvān [u] çār-erkān [u] heft-iḳlīm 

 Ki yümn-i maḳdeminden oldı muḥkem ḳaṣr-ı ʽadl ü dād 

3. Binā-yı dīn ü devlet çün metānet buldı ʽahdinde 

 Murād itdi bu cāy-ı dil-keşe bu ṭarḥ-ı nev-īcād 

4. Olup me’mūr ṣadr-ı aʽẓamı ʽizz ü saʽādetle 

 Bu ḳaṣrı ṭarz-ı merġūb üzre ḥaḳḳā eyledi bünyād 

                                                           
4. S. 3409: 5b. 

 Bu Daḫı Ḳaṣr-ı Ḫavernaḳ-Āsānuñ Bā-Fermān-ı Hümāyūn Tārīḫidür. 
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5. Zihī ḳaṣr-ı muṣannaʽ ṭarḥ-ı dil-keş me’men-i zībā 

 Göreydi naḳşını ḥayrān olurdı Mānī vü Bihzād 

6. Bu ḳaṣr-ı pāki taʽrif eyledükçe ferr ü şevketle 

 Ola güller gibi pür-inbisāṭ u ḫurrem ü dil-şād 

7. Olup me’mūr Dürrī bendesi yazdı bu tārīḫi 

 Leb-i vālā-yı deryā ḳaṣr-ı sulṭānī mübārek-bād 

 Sene 1115 

5. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + – / + + – 

1. Ẓıll-ı Yezdān cenāb-ı Aḥmed Ḫān 

 Yapdı çün bu ḫuceste eyvānı 

2. Didi tārīḫ-i sālini Dürrī 

 Ḳaṣr-ı cennet-mekān-ı sulṭānī 

 Sene 1115 

6. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ey keremkānı velī niʽmet-i ʽālī-şānum 

 Çārı maḳṣūd ile dergāhuña geldi bu gedāy 

2. Birisi tevliyetüñ ʽarżı biri eski sarāy 

 Bir de üskübdeki tevliyet-i şāh-ı hümāy 

3. Bir daḫı manṣıb-ı dīrīne rüʼūs-ı ibḳā 

 Senesi ṭolmaġa zīrā ki anuñ ḳaldı bir ay 

4. Bunlaruñ derdine ednā naẓaruñ kāfīdür 

 Beni mesrūr ḳıl ey kān-ı kerem baḥr-i ʽaṭāy 

                                                           
5. S. 3409: 5b. 

 Bu Daḫı Ḳaṣr-ı Dil-Güşānuñ Bā-Fermān-ı Hümāyūn Tārīḫidür. 

6. S. 3409: 7b, Derkenar. 

 Niyāz-nāme-i Dürrī. 
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7. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. ʽAceb o menbaʽ-ı ʽayn-ı zülāl-i himmetden 

 Yine bu teşneye āb-ı ḥayāt gelmez mi 

2. Netīce ḫaṭṭ-ı hümāyūn ile bulup ʽunvān 

 Bugün bu laḥẓa bu sāʽat berāt gelmez mi 

8. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. N'ola reşk itse bu ṭuġrālara ressām-ı felek 

 Es̠er-i ḫāme-i sulṭān-ı celīlü'ş-şāndur 

2. Beyża vü medd ü ḳafes ḫancere vü zülfeleri 

 Lāle vü serv ü gül ü sūsen ile reyḫāndur 

3. Nesḫ ü taʽlīḳde yek-tālar ise Şeyḫ ü ʽİmād 

 Dürriyā şīve-i ṭuġrāda da Aḥmed Ḫāndur 

9. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Hemīşe dār-ı şifā-yı ḥakīm-i muṭlaḳdan 

 Zülāl-i şerbet-i ṣıḥḥatle tez-mizāc olasın 

2. Vücūd-ı nāzüküñ ol deñlü ʽāfiyet bula kim 

 Tamām-ı ʽömrde müstaġni-i ʽilāc olasın 

                                                           
7. S. 3409: 8b, Derkenar. 

 Dürrī. 

8. S. 3409: 9a, Derkenar. 

 Dürrī. 

9. S. 3409: 10b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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10. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf + + – – / + – + – / + + – 

1. Gīv [ü] Rüstem-neberd-i ʽarṣa-i ceng 

 Yaʽni Ḫān Aḥmed-i hüner-perdāz 

2. Ḥaḳ bu kim bir güzīde sulṭāndur 

 Ola baḫtı küşāde ʽömri dırāz 

3. Her hünerde ʽaceb mehāreti var 

 Her fenüñ itdi rütbesin iḥrāz 

4. Şimdi nūr-ı ferāsetine ḥicāb 

 Ḳalmadı ġayr-ı perde-i iʽcāz 

5. Bir gün ol Ḳahramān [u] Sām-neberd 

 Oldı şemşīrlikde cevlān-sāz 

6. Açılup meşreb-i hümāyūnı 

 İtdi seyr-i tüfeng içün āġāz 

7. Ḫurde bir beyżayı nişāngāha 

 Dikdirüp ol Ḫıdīv-i bende-nüvāz 

8. Emr idüp çākerān-ı dergāhına 

 Oldılar beyżaya tüfek-endāz 

9. Kendi evc-i saʽādet üzre hemān 

 Anları seyr iderdi çün şeh-bāz 

10. Ḥikmetā kimse urmadı hedefe 

 Ḳaldılar hep esīr-i sūz ü güdāz 

11. Ol Süleymān-ı taḫt-ı iclālüñ 

 İtdi şāhīn-i ġayreti pervāz 

12. Ele aldı ṣalābet ile hemān 

 Bir muṣannaʽ tüfeng-i raʽd-āvāz 

                                                           
10. S. 3409: 11a. 

 Sulṭān Aḥmed Ḥażretleriniñ Tüfeng İle Beyża Ḍarbine Tārīḫdür. 
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13. Nice bir kerre āteş itdi ise 

 Oldı biñ pāre beyża-i mümtāz 

14. Hezār bābı uşta böyle gerek 

 Ola mişvārı bellü bī-tek ü tāz 

15. Kūh-ı Ḳāf üzre beyża-i ʽanḳā 

 Hedef olmaḳlıġa ger itse niyāz 

16. Bir atışda aña iṣābet idüp 

 İder ol beyża ḳuş gibi pervāz 

17. Dürriyā ol şecīʽ-i şīr-efgen 

 Olıcaḳ Rüstemāne cilve-ṭırāz 

18. Urduġı birle söyledüm tārīḫ 

 Āferīn dāver-i tüfek-endāz 

 Sene 1115 

11. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Minnet Cenāb-ı Ḥaḳḳa ki ber-vefk-i kām-ı dil 

 İtdi ẓuhūr evveli iḳbāl-i sermedüñ 

2. Yaʽni semiyy-i faḫr-i rüsül bir vezīr-i pāk 

 Oldı vekīl-i muṭlaḳı sulṭān-ı emcedüñ 

3. Nūr-efgen oldı ṭalʽati çün ṣadr-ı devlete 

 Mānend-i āftāb o ẕāt-ı müʽeyyedüñ 

4. Birbirine beşāret idüp didi cümle ḫalḳ 

 Ḥaḳḳā ki geldi ṣāḥibi şimdi bu mesnedüñ 

5. Yā Rab mübārek eyle be-ḥaḳḳ-ı Resūl-i pāk 

 Teşrīfini bu ṣadra o düstūr-ı erşedüñ 

6. Olsun rıżā-yı Ḥaḳḳa muvaffaḳ her emrde 

 Şerʽ-i şerīfin eylesün iḥyā Muḥammedüñ 

                                                           
11. S. 3409: 11b. 

 Rāmi Meḥemmed Pāşā Ḥażretlerinüñ Nā’il-i Mühr Oldıġına Tārīḫdür. 
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7. Bünyān-ı devletüñ virüp erkānına niẓām 

 Temhīd ide esāsın o ḳaṣr-ı müşeyyedüñ 

8. Devrinde ola emn ü emān üzre kāʽināt 

 Ceng ü nizāʽı olmaya hīç nīk ile bedüñ 

9. ʽĀm ola dehre pertev-i luṭfı güneş gibi 

 Devr eyledükçe māhı bu çarḫ-ı zebercedüñ 

10. Tārīḫ-i sālin eyler iken şāʻirān ḥisāb 

 Şevḳ u sürūr ile bu neşāṭ-ı mü’eyyedüñ 

11. Yazdı melek felekde bu tāriḫi Dürriyā 

 Dehr oldı mühr-i ʽaḳl ile Rāmī Meḥemmedüñ 

 Sene 1114 

12. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Cenāb-ı ṣāḥib-i seyf ü ḳalem Ḫān Aḥmed-i derrāk 

 Ki oldur şehryār-ı ʽāṭıfet-güster şeh-i ekrem 

2. O sulṭān-ı bülend-iḳbāl o ḫāḳān-ı felek-iclāl 

 Ki eyler ḳadri kesr-i şān-ı Efrīdūn şükūh-ı Cem 

3. Şehenşāh-ı keremver pādişāh-ı mekremet-perver 

 ʽAṭāda reşk-i Bū Caʽfer seḫāda ġıbṭa-i Ḫātem 

4. Şecāʽat ol ḳadar mir’āt-ı vechinden nümāyandur 

 K'olur her cünbişi ṭāḳat-rübā-yı Nīrem ü Rüstem 

5. O deñlü meclis-ārā-yı fünūn-ı maʽrifetdür kim 

 Felāṭūna ḫiṭāb itse cevābında olur ebkem 

6. Bu hengām-ı hümāyūn u bu eyyām-ı saʽādetde 

 Egerçi luṭfına maẓhar çoḳ ammā cümleden aḳdem 

7. ʽAlī Āġā-yı ṣāḥib-dil necībü'l-aṣl ü ʽalī-ḳadr 

 Ki oldur bezm-i ḫāṣü'l-ḫāṣ-ı ʽirfāna olan maḥrem 

                                                           
12. S. 3409: 12b. 

 Tārīḫ-i Silaḥdār ʽAlī Āġā Der-Sitāyiş-i Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed Ḫān. 
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8. Lebīb-i ehl-i ʽirfāndur edīb-i nükte-sencāndur 

 Nedīm-i ḫāṣ-ı sulṭāndur sezādur olsa ger mükrem 

9. Olup günden güne manẓūr-ı elṭāf-ı şehenşāhī 

 Silāḥdār itdi anı ʽāḳıbet ol dāver-i efḫam 

10. Mübārek ola ẕāt-ı pākine ol rütbe-i vālā 

 Niçe yıllar rikāb-ı şehryārīde ola maḥrem 

11. Yaḳışdı ḳaddine ol tār u pūd-ı ḫilʽat-i zībā 

 Ruḫ-ı rengīn-i ḫūbāna mis̱āl-i zülf-i ḫam-der-ḫam 

12. Ezelden Ḥaḳ bu kim mümtāz idi ol cevher-i ḳābīl 

 Bu elṭāf-ı Ḫudāvendī daḫı oldı aña munẓam 

13. İlāhī ẕāt-ı pāk-i pādşāhı ṣaḳla āfetden 

 Be-ḥaḳḳ-ı Aḥmed-i Mürsel be-ḥaḳḳ-ı ʽȊsī-i Meryem 

14. Çün ol ẕāt-ı şerīf oldı sezā bu deñlü ikrāma 

 Maḥaldür ursa erbāb-ı maʽārif midḥatinden dem 

15. Budur ümmīdümüz iḳbāl-i ʽālem-gīr-i şāhide 

 Çerāġ olsun murād üzre vezāretle olup mükrem 

16. Ḫaber geldükde Dürrī bendesine yazdı tārīḫin 

 ʽAliyy-i pāk-bīn oldı silaḥdār-ı şeh-i ekrem 

 Sene 1115 

13. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḥażret-i Ḫān Aḥmed-i ẕī-şān ḫāk-i dergehi 

 Kīmiyā-āsā olur çeşm-i cihānā tūtiyā 

2. Ol şeh-i vālā-mekān-ı ḳaṣr-ı himmet luṭf idüp 

 Bu maḥalli iltifāt-ı ḥāṣına itdi sezā 

3. Ṣuffe vü ḳaṣr u der ü dīvār u ḥavż u bāġçe 

 Cümleten muḥtāc idi taʽmīre yir yir vāḳıʽā 

                                                           
13. S. 3409: 14a. 

 Tārīḫ-i Kāḫ-ı Ṣuffe. 
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4. Ḥamdüli'llāh oldı maʽmūr u mükemmel bī-ḳuṣūr 

 Ol şehenşāha mübārek eyleye Bāri Ḫudā 

5. Ṭabʽını ḫurrem ḳılup Ḥaḳ ḳalbini mesrūr ide 

 ʽİzz ile ol ḳaṣrı teşrīf eyledükçe dā’imā 

6. Dürri-i dāʽīsi me’mūren didi tārīḫini 

 Ṣuffe Köşki oldı ḥālā ṣuffe-i ṣaḥn-ı ṣafā 

 Sene 1116 

14. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

Hezec – – + / + – – + / + – – + / + – – 

1. Şeh-bāz-ı ḫāṣ olmış idi rūz-ı ezelden 

 Gīsū-yı cevānāndan olan çīne giriftār 

2. Ḳalmışdı göñül nāmına bir murġ-ı żaʽīfüm 

 Oldı o daḫı pençe-i şāhīne giriftār 

15. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. İmām-ı ehl-i sünnet muḳtedā-yı ümmet ü millet 

 Penāh-ı dīn ü devlet ḥażret-i Ḫān Aḥmed-i ẕī-şān 

2. O şāhenşāh-ı ṣāḥib-ḫayr idüp iḫlās ile niyyet 

 Bu nüzhetgāh-ı erbāb-ı ṣalātı itdi ābādān 

3. ʽİbādetgāh idi gerçi ezelden bu maḥall-i pāk 

 Velīkin olmış idi şiddet-i iḥrāḳ ile sūzān 

4. Civārında olan erbāb-ı ṭāʽat āh iderlerdi 

 Ki āyā var mıdur bu cāmiʻüñ taʽmīrine imkān 

5. Bi-ḥamdi’llāh ḳabūl oldı duʽāsı ehl-i īmānuñ 

 Bu Beytu’llāhı maʽmūr itdi ol sulṭān-ı ʻālī-şān 

                                                           
14. S. 3409: 14a, Derkenar. 

 Dürrī. 

15. S. 3409: 14b. 

 Ṣulṭān Aḥmed Ḫānuñ İstanbulda Unḳapanında Taʽmīr Buyurduḳları Cāmiʽ-i Şerīfe Tārīḫdür. 



167 

 

 

6. İlāhī ḳaṣr-ı dīni her dem ābād olsun ol şāhuñ 

 Be-ḥaḳḳ-ı Kaʽbe-i ʽulyā be-ḥaḳḳ-ı cennet ü Rıḍvān 

7. Bu cāmiʽde olan tevḥīd ü ṭāʽāt u ʽibādetden 

 Ola ervāḥ-ı ecdād-ı ʽiẓāmı behrever her ān 

8. Maḳām-ı ẕikr-i Sübḥānī mekān-ı feyż-i Yezdānī 

 ʽİbādet-ḫāne-i vālā-maḥall-i raḥmet-i Raḥmān 

9. Ḫulūṣ-ı ḳalb ile Dürrī didi itmāmına tārīḫ 

 Bu vālā cāmiʽi zībende iḥyā ḳıldı Aḥmed Ḫān 

 Sene 1116 

16. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + – / + + – 

1. Ḥabbeẕā fülke-i serīʽüʼs-seyr 

 Merḥabā zevraḳ-ı ṣabā-cevlān 

2. Ṭarḥ-ı zībende kıṭʽası merġūb 

 Döndi bir şūḫ-ı şīve-kāra hemān 

3. Māh-ı nevdür yem-i felekde yürür 

 Fülkedür ṣanma baḥr içinde revān 

4. Esb-i baḥrī disem münāsibdür 

 Ki yürür ṣu yüzinde cilve-künān 

5. Başḳa bir keştī-i Dārādur 

 Seyr iden ṭarzını olur ḥayrān 

6. İremez sürʽatine bād-ı ṣabā 

 Her ne deñlü olursa ger pūyān 

7. Gūyiyā ṭūṭi-i münaḳḳaşdur 

 Düm ü minḳārı laʽl ile mercān 

8. Yoḫsa tāvūsdur ki bāl ü peri 

 Buldı naḳş u nigār ile ʽunvān 

                                                           
16. S. 3409: 14b. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḥażretlerinüñ Müceddeden Īcād Buyurduḳları Zevraḳa Tārīḫdür. 

5 A mısrasında vezin aksamaktadır. 
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9. Dilber-i sīne-çāke beñzer kim 

 Ḳol ṣalup her ṭaraf ider cevlān 

10. Yoḫsa bir dürr-i pāke ʽāşıḳdur 

 Ki gezer baḥr içinde ser-gerdān 

11. Ḳulıdur boynı baġlu ḥünkāruñ 

 İşigüñden cüdā degüldür bir ān 

12. Her ne semte ki emr iderse yürür 

 Bir işāretle bende-i fermān 

13. Gerçi ḳuldur velīk vaḥşīdür 

 Baġlamazsañ ider firār hemān 

14. Ḫaylice ter-mizāc u nāzükdür 

 İdemez iḥtimāl-i bār-ı girān 

15. Bir sebük-rūḥ ẕāta lāyıḳdur 

 Ki ola ṭabʽ ile melek-aḳrān 

16. Ḥāṣılı pādşāhdan ġayri 

 Yoḳ süvār olmaġa aña şāyān 

17. Yaʽni Ḫān Aḥmed-i Sikender-seyr 

 Ki odur server-i mülūk-i zamān 

18. Yapdırup işbu fülke-i pāki 

 Eyledi zīb-i ṣafḥa-i ʽummān 

19. Şevket ile süvār olup gāhī 

 İder eṭrāf-ı ʽālemi seyrān 

20. Melek olmış süvār-ı fülk-i felek 

 Fülkeye bindi ṣanma şāh-ı cihān 

21. Çarḫ-ı nīlīde āftāba döner 

 Sāye ṣalsa aña şeh-i devrān 

22. Her ḳaçan kim bu zevraḳ üzre binüp 

 İde seyrān o server-i ẕī-şān 

23. Ḫıżr u İlyās ola nigehbānı 

 Himmet-i rūḥ-ı Nūḥ-ı Keştībān 
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24. Dürri-i bende didi tārīḫin 

 Fülke-i bād-seyr-i Aḥmed Ḫān 

 Sene 1116 

17. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Bi-ḥamdi’llāh yine gülşen-serā-yı şehr-i İstanbul 

 Cedīden cilvegāh-ı pādşāh-ı ins ü cān oldı 

2. Yine teşrīf idüp ʽizz ü saʽādetle bu me’vāyı 

 Vücūd-ı nāsa ol rūḥ-ı muṣavver tāze cān oldı 

3. Ḥayāt-ı cāvidān buldı ḳudūmından sarāy-ı nev 

 Hemān ol ḳāleb-i fersūdeye rūḥ-ı revān oldı 

4. Bu menzil vāḳıʽā ḫāl-i cemāl-i rubʽ-ı meskūndur 

 Anuñ'çün cilvegāh-ı server-i ʽOs̱māniyān oldı 

5. Bināsı bī-bedel ṭarzı müsellem ṭarḥı müstes̱nā 

 Leṭāfetde hevāsı ġıbṭa-fermā-yı cinān oldı 

6. Der ü dīvār u saḳf u ṭāḳ u ferşi cümle pür-zīver 

 Feżā-yı gülşen-i cennet gibi hep gülsitān oldı 

7. Bu mesken gerçi ẕātında ezelden ḫūb idi ammā 

 Vücūd-ı pādşāh ile müşārün bi'l-benān oldı 

8.. Eyā şāhenşeh-i ekrem sen ol ẕāt-ı mükerremsin 

 Ki ʽahdüñde şer ü şūruñ vücūdı bī-nişān oldı 

9. Ḫudā ḥıfẓ eyleye ẕāt-ı şerīfüñ her ḫaṭālardan 

 Vücūduñ ʽāleme ser-māye-i emn ü emān oldı 

10. Eyā ẕāt-ı mükerrem Ḥaḳ bilür kim nice demlerdür 

 Duʽā-yı devletüñ bu bendeñe vird-i zebān oldı 

11. O deñlü ter-dimāġ oldum s̱enā-yı ẕāt-ı pāküñden 

 Ki ṭabʽ-ı feyżnāküm cilvegāh-ı ḳudsiyān oldı 

                                                           
17. S. 3409: 15a. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫānuñ Sarāy-ı Hümāyūna Nişīn Olduḳları Tārīḫdür. 
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12. Senüñ devrüñde buldı intiẓām aḥvāli dünyānuñ 

 Senüñ ʻahdüñde hep ebnā-yı ʽālem şādmān oldı 

13. N'ola ʽafv olsa Dürrī bir ḳuṣūrı böyle tārīḫüñ 

 Hümā-yı devlete bu mesken-i pāk āşiyān oldı 

 Sene 1116 

18. 

Mütefāʻilün fe‘ūlün mütefāʻilün feʻūlün 

Kāmil  + + – + – /  + – – / + + – + – / + – – 

1. O şehenşeh-i yegāne o ser-āmed-i zamāne 

 Ki vücūdı bī-bahāne şeref oldı ins ü cāna 

2. O ḫazā’in-i mevāhib n'ola olsa cūda rāġıb 

 Ki olur hemīşe ġālib dil ü ṭabʽı baḥr u kāna 

3. O ḫıdīv-i faḫr u iclāl sebeb-i niẓām-ı aḥvāl 

 Meh-i āsmān-ı iḳbāl gül-i gülşen-i zamāne 

4. Fen-i maʽrifetde kāmil hüner içre bī-muʽādil 

 Dili bahs̱-ı ʽilme mā’il sözi cümle ʽālimāne 

5. O şeh-i ferişte-sīmā nice gün idüp temāşā 

 Bu sarāyı ḳıldı me’vā yine ʽizz ile şehāne 

6. Ne sarāy-ı bāġ-ı cennet der ü ṣaḥnı pür-leṭāfet 

 Yiridür olınsa ḥürmet bu muʽaẓẓam āstāna 

7. Ne güzel maḳām-ı vālā ne maḥall-i ḫūb u zībā 

 Didiler behişt-i dünyā bu feraḥ-fezā mekāna 

8. Nedür ol güzīde bünyād o binā-yı cennet-ābād 

 Temeli zemīne evtād başı irmiş āsmāna 

9. Ne ḳavī metīn binādur ne maḳām-ı ḫoş-nümādur 

 Ne maḥall-i dil-güşādur ne sarāy-ı bī-bahāne 

10. N'ola olsa feyż-baḫşā dile ḳaṣr-ı cennet-āsā 

 Yine bu ḫuceste-me’vā o hümāya oldı lāne 

                                                           
18. S. 3409: 15b. 

 Tārīḫ-i Dīger Der-Sitāyiş-i Aḥmed-i ʽĀlī-Şān. 



171 

 

 

11. O ḫıdīv-i heft-kişver o şehenşeh-i muẓaffer 

 O edīb-i ṣāf-gevher ki yegānedür yegāne 

12. İdüp ism-i pākin Aḥmed anı ḳıldı Ḥaḳ mü’eyyed 

 Ola yādgār-ı sermed bu güzīde ḫānedāna 

13. Dilerüz Ḫudā-yı bī-çūn ide ʽömr ü cāhın efzūn 

 Vire ṭāliʽ-i hümāyūn o kerīm-i kāmrāna 

14. Açılup gül-i murādı ṭola nūr ile fu’ādı 

 Bula ẕevḳ u şevḳ u şādī ḳıla ʻīş-ı cāvidāne 

15. Didi Dürri-i s̱enā-kār dem-i maḳdemine tārīḫ 

 Bu hümā-yı evc-i devlet yine ḳondı āşiyāna 

 Sene 1116 

19. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Cenāb-ı hażret-i ḫāḳān-ı aʽẓam yaʽni Aḥmed Ḫān 

 Ki ẕāt-ı pāki olmışdur selāṭīn içre bī-hem-tā 

2. O sulṭān-ı keremver pādşāh-ı ṣāḥibüʽl-ḫayrāt 

 Ki cemʽ olmış vücūdında ṣalāḥ u ʽilm ile taḳvā 

3. Ḫulūṣ-ı tām ile hep niyyeti ḫayrātadur dā’im 

 N'ola ger eylese ās̱ār-ı cidd-i pākini iḥyā 

4. Ayaṣofiyye yaʽni ol maḥall-i nūr-ı raḥmet kim 

 Metānetde naẓīrüñ görmemişdür dīde-i dünyā 

5. Bulınmaz Ḥaḳ bu kim rūy-ı zemīnde mis̱l ü hem-tāsı 

 Ḳıbāb-ı sebʽadan bir ḳubbe-i merġūbedür gūyā 

6. ʽAceb mi künbed-i vālāsı çıḳsa evc-i eflāke 

 Ki olmışdur esāsı sāḳa-i ġabrāda pā-ber-cā 

7. Bu bir bünyād-ı vālā ṭarz-ı raʽnā ṭarḥ-ı ʻālīdür 

 Ki miʽmārān-ı ʽālem aña taḳlīd idemez ḳaṭʽā 

                                                           
19. S. 3409: 16a. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫānuñ Cāmiʽ-i Ayaṣofiyyeyi İlbās Buyurduḳları Tārīḫdür. 
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8. Benī Ümeyye ile cāmiʽ-i Ezher leṭāfetde 

 Egerçi Mıṣr u Şāma virdi revnaḳ her biri ammā 

9. Sevād-ı şehr-i İstanbulda bu maʽbed-i ḫāṣı 

 Cenāb-ı cāmiʽü'n-nās eyledi ḫāl-i ruḫ-ı dünyā 

10. Bu cāmiʽ gūyiyā bir āsmāndur ʽālem-i nūra 

 Ki zeyn itmiş feżāsın kevkeb-i ḳandīl ser-tā-pā 

11. Der ü dīvār u saḳf u ṭāḳ u ferşi hep ruḫām-ı ṣāf 

 Maḥaldür ger dinürse bu maḳāma cennet-i aʽlā 

12. İden ṣıdḳ ile ṭāʽat āstān-ı pür-ṣafāsında 

 Olur aña müyesser devlet-i dünyā ile ʽuḳbā 

13. Nice ṭāʽat idenler olmasun maḳṣūda nā’il kim 

 Veliyyu'llāhdan bir gūşesi ḥālī degül aṣlā 

14. Maḥall-i isticābet mehbiṭ-i envār-ı raḥmetdür 

 Sezādur Ḥażret-i Ḫıżra olursa mesken aḥyānā 

15. Muṣaffā maʽbed-i İslām u beyt-i ḫāṣ-ı Rabbānī 

 Muʽaẓẓam me’men-i ehl-i niyāz-ı millet-i beyżā 

16. Mekān-ı ẕikr-i sübḥānī ʽibādet-ḫāne-i pür-feyż 

 Ḳadīmī cilvegāh-ı ḳudsiyān-ı ʽālem-i bālā  

17. Seḥer tā ḳubbe-i çarḫa irer gülbāng-i istiġfār 

 Derūnı tevbe-kārān-ı günāha Kaʽbedür gūyā 

18. Ṭavāf itmekdedür ins ü melek eṭrāfını dā’im 

 Felekde beyt-i maʽmūra revādur itse istiġnā 

19. Selāṭīn-i selef gerçi buña çoḳ iltifāt itdi 

 Bu şāhenşeh gibi bir kimse ikrām itmedi ammā 

20. Cedīden ferş içün ʽuşşāḳa ādem gönderüp maḫṣūṣ 

 Sipārişlerle işletdi bahāsın eyleyüp iʽṭā 

21. Velī bu kār-ı ḫayra Ḥażret-i Āġā olup me’mūr 

 Edā-yı ḫıdmetinde cidd ü iḳdām eyledi ḥaḳḳā 

22. Ne āġā ser-firāz-ı ḫıdmet-i dār-ı saʽādet kim 

 Odur hep cümle evḳāf-ı şerīfe nāẓır u bīnā 
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23. Kemāl-i zīb ile revnaḳ virüp bu cāmiʽ-i pāke 

 Döşetdi bābdan miḥrāba dek merġūb u müstes̱nā 

24. Hemīşe sayʽini meşkūr idüp Ḥaḳ ḫayrını maḳbūl 

 Hemīşe böyle ās̱āra muvaffaḳ eyleye Mevlā 

25. Ayaṣofiyye el-ḥaḳ cennet-i aʽlāya dönmişdür 

 ʽAcā’ib zīb ü fer virdi aña bu ḫilʽat-i zībā 

26. İlāhī bu maḳāmı maʽbed-i İslām idüp dā’im 

 Tezelzül görmeye erkān-ı pāki ḥaşre dek ḳatʽā 

27. İçinde ehl-i ṭāʽāt eyledükçe ẕikr ile tevḥīd 

 Ola taḫtında ḳā’im ol ḫıdīv-i memleket-pīrā 

28. Hemīşe ʽömri uzun ḳalbi ḫurrem ṭabʽı şād olsun 

 Be-ḥaḳḳ-ı tāʽat-ı kerrūbiyān-ı ʽālem-i bālā 

29. Didi fermān-ı şāhenşāh ile tārīḫini Dürrī 

 Ayaṣofiyyeyi Ḫān Aḥmed ilbās eyledi ḥālā 

 Sene 1116 

20. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Server-i bezm-i şecāʽat Ḫusrev-i şīr-iḳtidār 

 Rüstem-i meydān-ı ṣavlet Ḳahramān-ı mā’ u ṭīn 

2. Yaʽni Sulṭān Aḥmed-i devrān ki itmiş Ḥaḳ anı 

 Pādşāh-ı rubʽ-ı meskūn dāver-i rūy-ı zemīn 

3. Pür ḳılup ẕāt-ı şerīfin feyż-i istiʽdād ile 

 Eylemiş iḥsān aña her fenni Rabbü'l-ʽālemīn 

4. ʻİzz ü şevketle varup bir gün kemerler seyrine 

 Geşt iderken şīr-i ner gibi o sulṭān-ı güzīn 

5. Çifte ḥavż içre ṣu üzre gördi bir līmūn ṭurur 

 Destine aldı tüfeng-i düşmen-endāzın hemīn 

                                                           
20. S. 3409: 17a. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫānuñ Kemerler Seyrinde Ḥavż İçinde Tüfeng İle Urduġı Līmūna Tārīḫdür. 
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6. Yüz adım yirden alup nūr-ı ferāsetle nişān 

 Bir atışda urdı līmūnı hemān ol ḫurde-bīn 

7. Kimde vardur bu hüner Allāh içün inṣāf idüñ 

 Uşta līmūn uşta ḥavż uşta tüfeng-i āhenīn 

8. Bāreka'llāh pādişāhum cevher-i idrāküñe 

 Ẕāt-ı mesʽūduñ ola dā’im ḫaṭālardan emīn 

9. Ḥaḳ ide ecdāduña raḥmet ki taḫt-ı devlete 

 Yādgār oldı senüñ gibi vücūd-ı nāzenīn 

10. Dā’imā sen böyle ās̱āra muvaffaḳ olasın 

 Eyleye vaṣf-ı kemālüñ Dürri-i bārīk-bīn 

11. Geldi bir üstād-ı kāmil söyledi tārīḫini 

 Pādşāhum ḳolunuñ idmānına ṣad-āferīn 

 Sene 1116 

21. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Müjdeler ʽāleme hem gözleri rūşen felegüñ 

 Ḥarem-i devlete bir şemʽ-i fürūzān geldi 

2. Gün gibi evc-i saʽādetden olup raḫşende 

 Gūyiyā ʽāleme bir mihr-i dıraḫşān geldi 

3. Yaʽni Ḫān Aḥmed-i ḫayrü'l-ḫalefüñ ṣulbinden 

 Māder-i ʽiṣmete bir duḫter-i ẕī-şān geldi 

4. Dīdesi rūşen olursa ne ʽaceb mihr ü mehüñ 

 Ḳurretü'l-ʽayn-ı şehenşāh-ı cihānbān geldi 

5. Ṭaraf-ı Ḥaḳdan o sulṭān-ı veliyyüʽn-niʻama 

 Bir ḥayā ehli ḳadem ṣāḥibi mihmān geldi 

6. Şemʽ-i mevlūdına cemʽ oldı melekler gūyā 

 ʽĀlem-i ġaybdan ol ẕāta nigehbān geldi 

                                                           
21. S. 3409: 17a. 

 Tārīḫ-i Vilādet-i Fāṭıma Sulṭān Binti Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed Ḫalledetu Salṭanatuhu. 
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7. Kimi ibrīḳ-i zer-endūdı kimi ṭutdı legen 

 Kimi destinde gül-āb ile buḫūrdān geldi 

8. Naḫl-i cennetden olursa n'ola gehvāre aña 

 Böyle bir ḥūr-ı perī-ḫūy u melek-şān geldi 

9. Nice gehvāre olup ḳavs-i ḳuzaḥdan ṭāḳı 

 ʽIḳd-ı pervīn aña āvīzeye şāyān geldi 

10. Ger ḳımāṭ olsa sezā sündüs ü istebraḳdan 

 Böyle bir zīb-i cihān zīnet-i devrān geldi 

11. N'ola lālāsı ḳamer dāyesi ḫurşīd olsa 

 ʽĀleme rūḥ-ı muṣavver gibi bir cān geldi 

12. Ḥamdüli'llāh ki verā-yı tutuḳ-ı ġaybīden 

 Es̱er-i mevhibe-i ḥażret-i Yezdān geldi 

13. Olsa revnaḳ-şiken-i gevher-i yek-tā lāyıḳ 

 Ṣadef-i kevne bugün bir dür-i ġalṭān geldi 

14. Başḳa bir neşv ü nemā buldı riyāż-ı devlet 

 Gülşen-i ʽiffete bir ġonce-i ḫandān geldi 

15. Bu beşāretden idüp çāk-i girībān güller 

 Yilerek bād-ı ṣabā mirveḥa-cünbān geldi 

16. Şād olup ḫalḳ-ı cihān eylediler şehr-āyīn 

 Dillere şevḳ-i füzūn ẕevk-i firāvān geldi 

17. Umaruz maḳdemini dehre mübārek ide Ḥaḳ 

 Ki ṭulūʽıyla meʽān ḳaṭre-i bārān geldi 

18. Yaʽni ol demde gülüp tāzelenüp rūy-ı zemīn 

 ʽĀleme luṭf-ı Ḫudā raḥmet-i Raḥmān geldi 

19. Pādşāhum elem itme ki o maʽṣūme-i pāk 

 Cānib-i dergeh-i Ḥaḳdan saña iḥsān geldi 

20. Gele bir gün ki beşāret iderek ehl-i cihān 

 Diyeler müjde ki şeh-zāde Selīm Ḫān geldi 

21. Çü o nev-bāve-i gülzār-ı ḥayā sidre-mis̱āl 

 Ṣalınup gülşen-i iḳbāle ḫırāmān geldi 
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22. Didi mevlūdına fermān ile Dürrī tārīḫ 

 ʽAyn-ı Cem rūşen ola Fāṭıma Sulṭān geldi 

 Sene 1116 

22. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ḥabbeẕā kevkebe-i ḥażret-i Sulṭān Aḥmed 

 Ki anı eyledi Ḥaḳ zīnet-i rūy-ı dünyā 

2 Pertev-i salṭanatı rūşen idüp āfāḳı 

 Dehrden ẓulmeti refʽ eyledi ḫurşīd-āsā 

3. Köhne ʽālem yine evvelki niẓāmın buldı 

 Ḥāṣılı añladı miḳdārını aʽlā ednā 

4. Her-kesüñ cevher-i ẕātīsi muʽayyen oldı 

 Bildi ḥaddin cühelā oldı mükerrem ʽuḳalā 

5. Ẕātı ʽālī olan elbette bulup ḥüsn-i ḳabūl 

 Giderek lābüd olur maẓhar-ı iḥsān-ı Ḫudā 

6. Ger delīl ister iseñ işbu maḳāl-i pāke 

 İşte meydān-ı hüner işte Meḥemmed Pāşā 

7. Ḳadr-i ʽirfānını maʽlūm idinüp şāh-ı cihān 

 ʽĀḳıbet ḳıldı anı ʽizz ile ikrāma sezā 

8. Ḥāṣılı himmet ile evvel idüp mīr-i āḫūr 

 Eyledi ḳāʽide-i resm-i ḳadīmi icrā 

9. Saʽyi meşkūr daḫī ḫıdmeti maḳbūl olıcaḳ 

 Eyledi mertebe-i ẕātını efzūn Mevlā 

10. Dem-be-dem maẓhar-ı ās̱ār-ı ʽināyet iderek 

 Ḳıldı el-ḳıṣṣa vezāretle anı kām-revā 

11. Hem vezāret hem idüp baḥr-ı sefīde ḳapūdān 

 Ḥaḳ bu kim eyledi şarṭınca iṣābet ḥaḳḳā 

                                                           
22. S. 3409: 17b. 

 Ḳapūdān Meḥemmed Pāşānuñ Oḳ Meydānına Ṭaş Dikdürdügi Tārīḫdür. 
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12. Vāḳıʽā şāhlara lāyıḳ olan oldur kim 

 Müstaʽid bendelerin eyleye bir bir iḥyā 

13. Ḥükmeten menzile oḳ atmış idi ol āṣaf 

 Düşdi ṭaş dikmesi ol vaḳte müṣādif mes̱elā 

14. Çünki ṭaş dikmede olmışdı żiyāfet ʽādet 

 Geldi ol daʽvete sulṭān-ı mekārim-pīrā 

15. Pehlevānlar daḫı cemʽ olup o menzilgehde 

 Dikdiler ol ṭaşı ṣaḥrāya bilā-çūn ü çirā 

16. Dürri-i bende de mevcūd idi ol mecmaʽda 

 Çünki fermān-ı hümāyūn ile oldı inhā 

17. Ḳuvvet-i ṭabʽ ile fi'l-fevr didi tārīḫin 

 Kapūdānlıḳda ṭaşın dikdi Meḥemmed Pāşā 

 Sene 1116 

23. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel  + + – – / + + – – / + + – 

1. Ḥaḳ bu kim baltacıyānuñ ocaġı 

 Maẓhar-ı luṭf-ı Ḥaḳ olmış ezelī 

2. Eks̱erī ehl-i hüner ḳopmışdur 

 Her birinüñ es̱eri uşta celī 

3. Şimdi bir ṣāḥib-i şest itdi ẓuhūr 

 Ki odur toz ḳoparanuñ bedeli 

4. Tīri cevlānger-i ṣaḥn-ı eflāk 

 Sāʽidi ḫāne-i ḳavsuñ temeli 

5. Şest ile atdı bir oḳ menzile kim 

 Seyr idenler didi var ola eli 

6. Gerçi çoḳ menzili İsmāʽīlüñ 

 Anı on üç gez ile geçdi velī 

                                                           
17 A mısrasında vezin aksamaktadır. 

23. S. 3409: 18a. 

 Teberdār-ı Ḫāṣṣa ʽAlī Āġānuñ Oḳ Meydānına Ṭaş Dikdürdügi Tārīḫdür. 
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7. Ḳorḳaram Toz ḳoparana yetişüp 

 O da bir toz ḳoparur besbelli 

8. Naẓar-ı ḥażret-i şāhenşehde  

 Çün pesend oldı anuñ bu ʻameli 

9. Himmet-i pādşeh-i ʽālem ile 

 ʽĀḳıbet menzilini aldıʽAlī 

10. Ḥabbeẕā ḥażret-i Ḫān Aḥmed kim 

 Ẕātı zeyn itdi bu dīn ü düveli 

11. Dā’imā ḫurrem ü ḫandān olsun 

 Görmesün ṭabʽ-ı şerīfi keseli 

12. Ser-firāz olmada erbāb-ı kemāl 

 Maʽrifet ehline raġbet ideli 

13. Maʽrifet ṣāḥibini yirde ḳomaz 

 Böyledür kā’idemüz cümle belī 

14. O kemāndār-ı ḳavī-bāzūdan 

 Çün bedīd oldı bu ās̱ār-ı celī 

15. Didi fermān ile Dürrī tārīḫ 

 Oḳ atup menzile ṭaş dikdi ʽAlī 

 Sene 1116 

24. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ketḫudā-yı ṣadr-ı aʽẓam ṣāḥib-i ḫulḳ-ı ḥasen 

 Yaʽni İsmāʽīl Efendi ehl-i ḫayruñ ekremi 

2. Ol kerīm-i ṣāḥibü'l- ḫayrāt idüp ḳaṣd-ı s̱evāb 

 İtdi icrā Ḥaḳ içün bu çeşme-sār-ı ḫurremi 

3. Bu maḥal bir böyle āba ḫayliden muḥtāc idi 

 Cümle memnūn oldılar bundan vuḥūş u ādemī 

                                                           
24. S. 3409: 18b. 

 Tārīḫ-i Çeşme-i İsmāʽīl Ketḫudā. 
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4. Bāreka'llāh ḫayr ise ancaḳ olur ṣad-āferīn 

 Ser-te-ser gūyā ki isḳā itdi ḫalḳ-ı ʽālemi 

5. Ḥaḳ Teʽālā ʽömrin efzūn eyleye ḫayrın ḳabūl 

 Teşnegāna ābdur el-ḥaḳ s̱evābuñ aʽẓamı 

6. Bu maḥalli eyledi rūşen bu ābuñ pertevi 

 Çeşme-i ḫurşīddür gūyā ki ʽayn-ı maḳsemi 

7. Nūş idüp dil-teşneler Dürrī didi tārīḫini 

 İtdi İsmāʽīl icrā ʽayn-ı mā’-i zemzemi 

 Sene 1116 

25. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Sulṭān-ı ber ü baḥr ser-efrāz-ı tāc u taḫt 

 Ḫān Aḥmed ol ser-āmed-i iḳbāl-i sermedī 

2. Ol şehryār-ı ṣāf-ṭabīʽat ki eyledi 

 Sīr-āb ʽadl-i gülşeni şerʽ-i Muḥammedī 

3. Bir gün hümā-ṣıfat o şehenşāh-ı aʽẓamuñ 

 Virdi bu cāy-ı pāke şeref ẓıll-ı esʻadı 

4. Ammā ki ṭabʽ-ı ṣāfı idüp ārzū-yı āb 

 Ṣādır olınsa ḥükm ile emr-i mü’ekkedi 

5. Yir yir teraşşuḥ eyledi her gūşeden ṣular 

 Ḥaḳḳā ki kerāmet eyledi ḳalb-i erşedi 

6. Gūyā ki pāy-būsına müştāḳ idi zemīn 

 Anuñ'çün eşk-i çeşmini icrāya başladı 

7. Cemʽ eyledi o reşḥaları cümle bir yire 

 Ḳıldı revān bu çeşme-i ṣāf u müceddedi 

8. Minnet Cenāb-ı Ḥaḳḳa ki bu ḫayr-ı pāk içün 

 Ḥaḳ eyledi muvāfıḳ o sulṭān-ı emcedi 

                                                           
25. S. 3409: 18b. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḥażretlerinüñ Oḳ Meydānında İḥyā Eyledügi Çeşmeye Tārīḫdür. 

5 B mısrasında vezin aksamaktadır. 
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9. ʽÖmri ziyāde baḫt[ı] küşāde olup müdām 

 Ḳılsun ḳıyām-ı sāʽate ḫayr-ı mü’ebbedi 

10. Dā’im zülāl-i mevhibe-i Kirdgārdan 

 Reyyān ola ḥadīḳa-i mülk-i muḫalledi 

11. Dürrī duʽā idüp didi tārīḫ-i sālini 

 ʽAyn-ı ḥayāt u çeşme-i Sulṭān Aḥmedi 

 Sene 1116 

26. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Nedür ol ḳalʽa-i maʽmūr-ı bedīʻü't-tims̱āl 

 K'itmiş üstād anı ġāyetde metānetle binā 

2. Cünd ü ceb-ḫānesi çoḳ ṭūp u tüfengi vāfir 

 Gūyiyā ṭolmış içi āteş ile ser-tā-pā 

3. Gerçi bünyādı metīn her ṭarafı müstaḥkem 

 Rūz u şeb olmada dā’im mütezelzil ammā 

4. Naẓar itseñ görinür cüs̱s̱esi mānend-i cebel 

 Līk bir yirde ḳarār eyleyemez kūh-āsā 

5. Geh yürür gāh ṭurur gāh ḳanad açmış uçar 

 Başḳa bir ṭarz ile her laḥẓa olur cilve-nümā 

6. O ḳadar cüs̱s̱e ile başlasa pervāza eger 

 İremez tozına biñ sürʽat iderse ʽanḳā 

7. Gerçi yoḳ cānı dili cān iledür hep seyri 

 Şaḫṣı bir cānvere beñzemez anuñ aṣlā 

8. Rūz u şeb ülfet ü ünsiyyeti insān iledür 

 ʽUnṣur-ı çār ile ḳā’imdür esāsı gūyā 

9. İḫtiyār ile Benī Ādeme teslīm olmış 

 Ḳullanurlar anı hep mü’min ü gebr ü tersā 

                                                           
26. S. 3409: 19a. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫānuñ Müceddeden İnşā Buyurdugı Ḳalyona Tārīḫdür. 
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10. Buldurınca ṣuyın āteş gibi sürʽat eyler 

 Tozı çıḳmaz ne ḳadar eyler ise kesb-i hevā 

11. Gāh dāmen-i bim-yāre meyl-i ḫırām itdükçe 

 Bir güzel şūḫ-ı perī-peykere beñzer mes̱elā 

12. Resen-i zülfini gāhī ṭaġıdur gāh büker 

 Geh niḳābın bürinür mis̱l-i ʽarūs-ı zībā 

13. Gerçi ġāyetde sebük-rūḥ velī lengerli 

 Ṭurmada kūh-ı girān yilmede mānend-i ṣabā 

14. Çünki ṣafrāyi-mizāc oldı biraz ḥikmetle 

 Gezdürür gice vü gündüz anı ḥükm-i sevdā 

15. Dest ü pāyı yoġ iken yine ġarābet bunda 

 Ṭarz-ı reftārına ḥayrān olur erbāb-ı ẕekā 

16. Hem cerī’ hem varıcı hem daḫı ġāyetde ṣabūr 

 Ḫaṣmı ejder de olursa da çatar elbette aña 

17. Dīvler ẓabṭ idemez gāh firār itdükçe 

 Gāh olur kim yidilür bir ḳıl ile bī-pervā 

18. Rūḥsuz ḳāleb-i fersūde iken ḥikmetdür 

 Yine aḥkām-ı nücūm ile yürür ṣubḥ u mesā 

19. Boynı baġlu gözi yaşlı cigeri pür-āteş 

 Bār-ı ġam çekmeden olmış ḳad-i bālāsı dü-tā 

20. Pīrdür ḳaddi bükilmiş ḳatı çoḳ yaş sürmiş 

 Nūḥ Ṭūfānın añar yaşını ṣorsañ mes̱elā 

21. Hele bir ṭurfe-nümā hey’et-i aġrebdür kim 

 Ṭursa ḳalʽa yürise esb olur uçsa ʽanḳā 

22. Didüm āyā nedür ol şaḫṣ-ı ʽacībü'l-heykel 

 Ki olur cünbiş ü eṭvārına ḥayrān ʽuḳalā 

23. Didiler nevʽ-i sefāyīnden o bir ḳalyondur 

 K'oldı fermān-ı şehenşāh ile ḥālā inşā 

24. Yaʽni yapdurdı anı Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed 

 Ki ola silk-i donanma-yı hümāyūna sezā 
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25. Ḥamdüli'llāh ki irüp himmet ile itmāma 

 Ṣuya indürmege cemʽ oldılar aʽlā ednā 

26. Gelüp iʽzāz ile reftāra o sulṭān-ı cihān 

 Sāye ṣaldı o temāşāgehe mānend-i hümā 

27. Eyleyüp şevket ile taḫt-ı saʽādetde ḳarār 

 Ehl-i dīvān ile hem geldi ʽumūmen vüzerā 

28. Bir ṭarafdan çalınup şevḳ ile mehter-ḫāne 

 Bir ṭarafdan daḫı ṭoplar atılup raʽd-āsā 

29. Olıcaḳ iẕn-i hümāyūn-ı şehenşeh ṣādır 

 Başladı inmege ol keşti-i ejder-sīmā 

30. Ḥāṣılı nice sürūr u nice şen-güller ile 

 Baḥre indürdiler ol zevraḳı bī-çün ü çirā 

31. Çün ṣalābetle nüzūl itdi ṣuya ḫavfinden 

 Mevcveş ditremege başladı dir dir deryā 

32. Heybeti baḥre ki bu mertebe lerziş virdi 

 Neye müncer olur aḥvāli ʽadūnuñ ʽacebā 

33. Pādşāhum olup iḳbāl ile ʽömrüñ efzūn 

 Saña bed-ḫvāh olanı ḳahr ide dā’im Mevlā 

34. Çoḳ zamān mesned-i devletde ser-efrāz olasın 

 Kāfiristānı çün fetḥ idesün ser-tā-pā 

35. ʽAvn-i Ḫallāḳ ile sen fetḥ-i bilād itdükçe 

 Sāl-i tārīḫini Dürrī ḳuluñ itsün imlā 

36. Umaram sen de aña öyle nigāh eyleyesin 

 Ki ser-efrāz ola her vech ile beyne'ş-şuʽarā 

37. Benüm eksüklügüme ḳalma ḳuṣūrum çoḳdur 

 Saña lāyıḳ ne ise sen anı eyle iʽṭā 

38. Baḥr-ı devletde olup keşti-i baḫtuñ cārī 

 Bula eyyām-ı muvāfıḳ ide ḥükmin icrā 

                                                           
34 B mısrasında vezin aksamaktadır. 
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39. Yāverüñ Ḫıżr ola her laḥẓa refīḳüñ tevfīḳ 

 Ḳıla her ḥācetüñi Ḥażret-i Allāh revā 

40. Didi fermān-ı hümāyūn ile Dürrī tārīḫ 

 Ḳahr-ı aʽdā içün oldı yine ḳalyon inşā 

 Sene 1116 

27. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Pādşāh-ı rubʽ-ı meskūn şehryār-ı şarḳ u ġarb 

 Yaʽni Sulṭān Aḥmed o Dādār-ı Ḫāḳān-iḫtişām 

2. Ol şeh-i ṣāḥib-serīr-i salṭanat kim ẕātını 

 Ḳuṭb-ı devlet merkez-i dīn eylemiş Rabbü'l-enām 

3. Ol şehenşāh-ı bülend-iḳbāl-i heft-iḳlīm kim 

 Devr-i ʽadlinde cihān buldı murād üzre niẓām 

4. Ẓıll-ı iḳbālinde ʽālem rāḥat oldı ser-te-ser 

 Ḳaṣr-ı dīn ü devlete virdi kemāl-i intiẓām 

5. Ol ḳadar nūr-ı ferāset var dil-i ṣāfında kim 

 Cümle fenni ʽayn-ı istiʽdād ile ḳılmış temām 

6. Fenn-i ḫaṭ fenn-i fażīlet fenn-i inşā fenn-i şiʽr 

 Fenn-i naḳş u fenn-i raḫş u fenn-i şemşīr ü sihām 

7. Mū-be-mū mecmūʽa-i ḳalbinde bulmışdur rüsūḫ 

 Ḥāṣılı her fenni kesb itmiş o sulṭān-ı be-nām 

8. Ḳābiliyyet ol ḳadardur ṭabʽ-ı derrākinde kim 

 Ḳā’ilüñ añlar murādın itmedin ʽarż-ı merām 

9. Dānişi ḥayretde ḳor insānı va'llāhü'l-ʻaẓīm 

 Gūyiyā ʽayn-ı iṣābetdür aña her bir kelām 

10. Cümleden ḳaṭʽ-ı naẓar bu kārgāh-ı dehrde 

 Ṭabʽ-ı miʽmārīsidür ḥayret-fezā-yı ḫāṣ ü ʽām 

                                                           
27. S. 3409: 20b. 

 Tārīḫ-i Kāḫ-ı Āyīnedār-ı Dil-Firīb Der-Sitāyiş-i Ḫān Aḥmed-i Ẕī-Şān. 
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11. Bu maḳāmuñ ṭarḥını bir gūne taḥmīn itdi kim 

 Ḳıldılar cümle mühendisler aña teslīm-i tām 

12. Vāḳıʽā bir böyle ṭarḥ-ı bī-naẓīrüñ mis̱lini 

 Görmemişdür ʽālem içre dīde-i ehl-i kirām 

13. ʽĀrıż-ı dilber gibi her cānibi pür-naḳş ü zīb 

 Dīde-i ʽāşıḳ-ṣıfat eṭrāfı hep āyīne cām 

14. Cām ṣanma revzeninde dīdelerdür cā-be-cā 

 Mihr ü māh-āsā cihāna nāẓır olmış ṣubḥ u şām 

15. Şübhesüz her cāmı bir āyīnedür ʽālem-nümā 

 Baḳsun İskender gibi seyr itmeyenler rūy-ı kām 

16. Yā meger ol şehryāruñ gözleyüp teşrīfini 

 Şevḳ-i dīdār ile itmiş çeşmine ḫvābı ḥarām 

17. Naḳşı ḫod ol mertebe dehşet-fezā-yı ʽaḳldur 

 Rūḥ-ı Bihzāda ider taʽlīm-i fenn-i irtisām 

18. Görse Mānī ṣanʽat-ı naḳş u nigārın ṣayd içün 

 Ḫalḳa-i çeşmi ḳalur dīvārda mānend-i cām 

19. Her ne deñlü var ise üşkūfe ṣaḥn-ı bāġda 

 Cümlenüñ taṣvīrini naḳḳāşı ḳılmış iltizām 

20. Gūyiyā bir gülsitān-ı tāzedür kim dem-be-dem 

 Rūḥa baḫş eyler ṣafā-yı seyri taʽṭīr-i meşām 

21. Ġālibā bu zīb ü zīnetle cāy-ı dil-güşā 

 Yā İrem gülzārıdur yā ravża-i Dārü's-selām 

22. Yoḫsa bu kāşāne bir maḥbūbe-i mümtāzdur 

 Naḳşınuñ her noḳṭası bir ḫāl-i miskiyyü'l-ḫitām 

23. Aġzı ġonca ruḫları gül ḳāmeti serv-i sehī 

 Çeşmi nergis sünbül ü şeb-būsı zülf-i müşk-fām 

24. Ḳıṭʽası merġūbe ṭarḥı bī-bedel ṭarzı ġarīb 

 Levḥ-i dīvārı mücellā saḳfı zer ferşi ruḫām 

                                                           
22 Kurʼan'da cennet şarabı "rahîk"ın içildikten sonra bırakacağı güzel kokunun (hitâm) misk gibi olacağı 

belirtilir.(Mutaffifin 83/25-26) 



185 

 

 

25. Oldılar āġūş-ı dīvārında her bir çekmece 

 Bir muṣannaʽ dürc-i gevher-perver-i yāḳūt-fām 

26. Cennet oldı bu maḥal ezhār-ı gūn-ā-gūn ile 

 Servdür gūyā buḫārīsi ider ʽarż-ı ḫırām 

27. Ḥāṣılı bu naḳş-ı reng-ā-reng ü cām-ı ṣāf ile 

 Ḫayli revnaḳ virdi bu ʽālī sarāya bu maḳām 

28. Ḥaḳ budur kim böyle vālā menzile teşrīf içün 

 Sāye ṣalsañ vechi var ey dāver-i Dārā-ġulām 

29. Sensin ol sulṭān-ı ʽālī-şān ki dest-i ʽadl ile 

 Kārgāh-ı devleti maʽmūr ider ḥükmüñ müdām 

30. Ol dür-i yek-dānesin kim çeşm-i ḥakkāk-i felek 

 Görmemişdür mis̱lüñ ey sulṭān-ı vālā-iḥtirām 

31. Ḫānedān-ı ʽizz ü cāhuñ dā’imā maʽmūr olup 

 Görmeye aṣlā tezelzül tā dem-i ṣubḥ-ı ḳıyām 

32. Bu mübārek ḫānede ẕevḳ ü ṣafā vü şevḳ ile 

 Eyleye Ḥaḳ şāhid-i maḳsūduñı her laḥẓa rām 

33. Dürri-i dāʽī didi fermān ile tārīḫini 

 Ṭarz-ı nev ey beyt-i Sulṭān Aḥmed-i vālā-maḳām 

 Sene 1117 

28. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Zīb-i iklīl-i edeb zīver-i tāc-ı ʽiṣmet 

 Ḥasan ol gevher-i deryā-yı vücūd-ı ebeveyn 

2. Yaʽni ferzend-i hünermend-i re’īsü'l-küttāb 

 Ki anuñ ẕātını itmişdi meʽārif pür-zeyn 

3. Zen-i dünyāya nigāh eylemeyüp ol maḫdūm 

 Eyledi bezm-i cinānda heves-i ḥūru'l-ʽayn 

                                                           
28. S. 3409: 20b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Vefāt-ı Rāmī-zāde. 
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4. Budur ümmīd ʽaṭāyā-yı Ḫudādan ferdā 

 K'anı memnūn [u] nüvāziş ide faḫru's̠-s̠aḳaleyn 

5. Söyledi Dürri duʽā eyleyerek tārīḫin 

 Ola ʽadn içre Ḥasan sākin-i ḳurb-ı ḥaseneyn 

 Sene 1114 

29. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Dür-i pāk-i ṣadef-i ṣulb-ı re’īsü'l-küttāb 

 Yaʽni Mollā Ḥasan ol zīver-i tāc-ı ʽirfān 

2. Edeb ü ʽaḳl u kemāl ü hüner ü fiṭnatda 

 Ḥaḳ budur ki aña olmazdı naẓīr ü aḳrān 

3. Bülbül-i rūḥı idüp ārzu-yı gülşen-i ḫuld 

 Nā-geh-ān eyledi bu bāġ-ı fenādan ṭayerān 

4. Budur ümmīd o maḫdūm-ı saʽādetmende 

 Ḥūr-ı firdevsi enīs eyleye Rabb-i Raḥmān 

5. Söyledi Dürri-i dāʽīsi anuñ tārīḫin 

 Ola Mollā Ḥasana rāḥat evi ṣaḥn-ı cinān 

 Sene 1114 

30. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ḥabbeẕā me’men-i zībende-i firdevs-mis̱āl 

 Gūyiyā cilvegeh-i zümre-i ḥavrādur bu 

2. N'ola āyīne-serā dirse buña ehl-i naẓar 

 Dil-i rūşen gibi yek-pāre mücellādur bu 

3. Bu maḳāma idegör dīde-i diḳḳatle nigāh 

 Başḳa kāşāne-i raʽnā-yı dil-ārādur bu 

                                                           
29. S. 3409: 21a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Dīger. 

30. S. 3409: 21b. 

 Tārīḫ-i Dīger Der-Sitāyiş-i Ḫān Aḥmed-i ʽĀli-Şān. 
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4. Naḳş[ı] āfāḳ-ı derūnında nümāyāndur hep 

 Ġālibā manẓara-i ṭārem-i mīnādur bu 

5. Seyr idenler bunı hep ʽālemi seyr itmiş olur 

 Gūyiyā nüsḫa-i mecmūʽa-i dünyādur bu 

6. Ne ḳadar dīde-i encüm gibi olsam nāẓır 

 Ṭoyamaz seyrine dil özge temāşādur bu 

7. Bilmem āyīne-serā-yı dil-i İskender mi 

 Yoḫsa rūşenkede-i dīde-i bīnādur bu 

8. Resmi revnaḳ-şiken-i naḳş-ı nigāristāndur 

 Ṣanki nüzhetkede-i gülşen-i me’vādur bu 

9. Ḥūrveş ādemi dil-beste ider taṣvīri 

 Bezmgāh-ı ḥarem-i cennet-i aʽlādur bu 

10. Görse dir ṭarzını naḳḳāş-ı ṣanem-ḫāne-i Çīn 

 Ġıbṭa-fermā-yı Semerḳand u Buḫārādur bu 

11. Ne ḳadar gülşen-i ʽālemde şükūfe var ise 

 Bundadur cümlesi bir ravża-i raʽnādur bu 

12. Yazamaz Māni vü Bihzād bunuñ taṣvīrin 

 Naẓar erbābı bilür cümleden aʽlādur bu 

13. Nice taʽbīr ideyim naḫl-i buḫārīsin anuñ 

 Ṭurfe bir serv-i sehī-ḳāmet-i bālādur bu 

14. Hele ḫoş ṭarḥ-ı nigārende-i ġam-fersādur 

 Ḫayli zībende vü şūḫ u ṭarab-efzādur bu 

15. Ṭarz-ı bünyādını bir kimse taṣavvur idemez 

 Başḳa bir ḳıṭʽa-i merġūbe-i zībādur bu 

16. Bu leṭāfetle bu rūşenkede āyīne degül 

 Pertev-i cilvegeh-i ʽālem-i bālādur bu 

17. Yūsuf-ı Mıṣr-ı kemāl oldı buña mālik olan 

 Ṣanki ḫalvetkede-i ḳaṣr-ı Züleyḫādur bu 

18. Ṭarḥı ser-cümle mühendisleri ḳıldı ʽāciz 

 Mis̱lini çeşm-i cihān görmedi yek-tādur bu 
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19. Bu ṣafāgāha neẓāret-figen-i taḥsīn ol 

 Es̱er-i ḥażret-i şāhenşeh-i dānādur bu 

20. Yaʽni Ḫān Aḥmed-i ferḫunde-şiyem kim ẕātı 

 Seyr idenler didiler cevher-i yek-tādur bu 

21. Şemʽ-i bezm-i ḥarem-i devlet-i ʽOs̱māniyye 

 Pertev-i dūde-i İskender ü Dārādur bu 

22. Beñzemez ġayrı şehenşāha bu sulṭān-ı güzīn 

 Server-i ḫayl-i mülūk-ı sipeh-ārādur bu 

23. Felek-i maʽdelete mihr-i cihān-pīrādur 

 Ufuḳ-ı mekremete ġurre-i ġarrādur bu 

24. Ḥaḳ mübārek ide bu cāy-ı feraḥ-baḫşı aña 

 Ki o gül ġonceye bir gülşen-i ḫaḍrādur bu 

25. Didi fermān-ı hümāyūn ile Dürrī tārīḫ 

 Cāy-ı aʽlā vü nihān-ḫāne-i zībādur bu 

 Sene 1117 

31. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Mesned-ārā-yı vezāret Āṣaf-ı ʽālī-nijād 

 Yaʽni kim pāşā-yı Caʽfer-nām u hem Yūsuf-şiyem 

2. Öyle bir kāmil-ḫıred kim re’y-i pür-tedbīrine 

 Kendini teslīm ider biñ şaḫṣ-ı Eflāṭūn-ḥikem 

3. Baṣra iḥsān oldı emr-i pādşāhīden aña 

 ʽİzzet u iḳbāl ile ʽaẓm itdi ol ferruḥ-ḳadem 

4. Ḥaḳ Teʽālā eyleyüp ʽavn ile her ʽüsrin yesīr 

 Maḳṣad-ı dāreynine nā’il ola ol pür-himem 

5. Çıḳdı bir hātif didi Dürrī anuñ tārīḫini 

 Ḥaḳ mübārek eylesün manṣūbuñ ey ṣāḥib-kerem 

 Sene 1107 

                                                           
31. S. 3409: 21b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Dürrī. 



189 

 

 

32. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Dāver-i devr-i zamān ḳuṭb-ı selāṭīn-i ʽiẓām 

 Yaʽni Ḫān Aḥmed o ḫāḳān-ı ʽadālet-pīrā 

2. Ol şeh-i merḥamet-endīş ki devrinde anuñ 

 Tā kemān-ḫāne-i eflāke çıḳar tīr-i duʽā 

3. Kīmiyā-yı naẓar-ı pāki ile āṣafını 

 İtdi her fende ser-efrāz-ı füḥūl-i kudemā 

4. Öyle bir Āṣaf-ı ferḫunde-liḳā kim ẕātı 

 Olmış ārāste-i zühd ü ṣalāḥ u taḳvā 

5. Ḫıdmet-i devlet ile dīni edādan ṣoñra 

 Eli degdükçe kemān-keşlik iderdi icrā 

6. Sābıḳā gerçi bu menzilgehe ṭaş dikmiş idi 

 Yine bir tāze es̱er eyledi şimdi peydā 

7. Yek-süvār oḳla alup menzili ol tīr-endāz 

 Oldı bu ʽarṣagehe yekte-süvār-ı vüzerā 

8. Yoġ iken meşḳi hele şestine māşā’allāh 

 Vāḳıʽā ancaḳ olur cevher-i ẕātı ḥaḳḳā 

9. Didi taḥsīn iderek Dürri-i dāʽī tārīḫ 

 Pehlevāndur yine ṭaş dikdi Meḥemmed Pāşā 

 Sene 1117 

33. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Maḥaldür intiẓāma ṭutsa yüz aḥvāl-i ʻālem kim 

 Nesaḳ-sāz-ı riyāset yine bir nefs-i nefīs oldı 

                                                           
32. S. 3409: 22a. 

 Ṣadr-ı Aẓʽam Meḥemmed Pāşānuñ Oḳ Meydānında Ṭaş Dikdügi Tārīḫdür. 

4 B mısrasında vezin aksamaktadır. 

33. S. 3409: 22a. 

Tārīḫ. 
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2. Bu bir vālā-himem Yaḥyā-kerem Caʻfer-şiyemdür kim 

 Simāṭ-ı himmetinde niçe Ḫātem kāse-līs oldı 

3. Maḳdemin de şeref virmişdi bu ṣadra bi-ḥamdi'llāh 

 Yine geldi ricāl-i devlet ile hem-celīs oldı 

4. O yek-tā nüsḫa-i kübrā-yı fenn-i maʻrifet gūyā 

 Riyāset ü cöngine bir beyt-i mevzūn u selīs oldı 

5. N'ola iḳbāl yüz gösterse Dürrī böyle tārīḫe 

 Kerīmī beg yine luṭf ile ikrāmen re’īs oldı 

 Sene 1117 

34. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Server-i deryā-dil ü dādār-ı ḫākān-iḫtişām 

 Yaʽni Sulṭān Aḥmed ol Dārā-yı İskender-es̱er 

2. Öyle bir pākīze gevherdür ki ẕāt-ı eşrefi 

 Dīde-i inṣāf ile dünyā vü mā-fīhā deger 

3. Zīnet-i devrān çerāġ-ı dūde-i ʽOs̱māniyān 

 Zīver-i rūy-ı zemīn ārāyiş-i nevʽ-i beşer 

4. Āftāb-ı evc-i devlet ḥükmrān-ı şarḳ u ġarb 

 Mihr-i burc-ı salṭanat fermān-revā-yı baḥr u ber 

5. Dāver-i iḳlīm-i Rūm u ḫusrev-i mülk-i ʽAcem 

 Revnaḳ-ı taḫt u nigīn ü efser ü tīġ u kemer 

6. Ḥaḳ budur kim böyle bir sulṭān-ı encüm-ḥaşmetüñ 

 Görmedi mis̱lin felekde dīde-i şems ü ḳamer 

7. Kārgāh-ı devlete virdi murād üzre niẓām 

 Ḥamdüli'llāh ḫayra tebdīl oldı cümle şūr u şer 

8. İntiẓām-ı devlet ü dīne hemīşe saʽy idüp 

 Her lüzūmın iltizām itmekdedür şām u seḥer 

                                                           
34. S. 3409: 22b. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḥażretlerinüñ Müceddeden İnşā Buyurduḳları Baştardaya Tārīḫdür. 
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9. Cümleden evvel donanma-yı hümāyūn silkine 

 Ḫayli revnaḳ virdi ol sulṭān-ı İskender-ẓafer 

10. Vāḳıʽā lāyıḳdur itse her ne deñlü iltifāt 

 Ḳanḳı devletde görülmiş böyle bir ʽālī-es̱er 

11. Bir es̱erdür kim naẓīrin görmemişdür rūzgār 

 Āferīn bānīsine ancaḳ olur hāẕā hüner 

12. Oldı her çekdürmesi bir ejder-i āteş-feşān 

 Daḫı her ḳalyonı bir ḥıṣn-ı ḥaṣīn-i muʽteber 

13. Şimdi bir baştarda inşād itdiler kim dem-be-dem 

 Ejder-āsā düşmene aġzından āteşler ṣaçar 

14. Ḳalʽadur gūyā mehībü'ş-şekl-i müstaḥkem-esās 

 Kim derūnı cünd ü ceb-ḫāneyle ṭolmış ser-te-ser 

15. Kūh-ı ḳāfāsā olur ki lenger-endāz-ı sükūn 

 Gāh olur sīmurġveş bāl ü perin açar uçar 

16. Ḥāṣılı tekmīl olup ol zevraḳ-ı āteş-feşān 

 ʽĀdet üzre baḥre indürmeklüge cemʽ oldılar 

17. İbtidā sulṭān-ı deryā-dil o vālā menzili 

 İtdi mānend-i hümā ẓıll-ı hümāyūna maḳar 

18. Ṣoñra geldi şeyḫü'l-İslām ile ṣadr-ı aʽẓamı 

 Hem-nişīn oldı meʽan mānend-i ferzend ü peder 

19. Baʽdehu erkān-ı devlet cümleten tertīb ile 

 Ol temāşāgāha ādāb üzre bir bir geldiler 

20. Çıḳdılar seyre ḳayıḳlarla ṣıġār ile kibār 

 Baḥr ü ber oldı ḫalāyıḳdan ḥaşer-ender-ḥaşer 

21. Ṭūplar güm güm ötüp çalındı mehter-ḫāneler 

 Ḫayli ḳurbānlar kesildi çoḳ virildi sīm ü zer 

22. Şol ḳadar ʽālem meserret buldı bu hengāmeden 

 Şehr-i İstanbulda oldı ṣandılar ʽīd-i dīger 

23. Eyledi fermān şehenşāh ḳadr-i ḳudret hemān 

 Ol ʽaẓīmü'l-cismi bir īmā ile indürdiler 
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24. Girdi çün baḥre o şekl ü hey’et ü endām ile 

 Heybetinden mevc-i deryā oldı hep zīr ü zeber 

25. Sāde bir cevlān ile çün baḥri itdi lerzenāk 

 Düşmene olmaz mı her bir ṭūpı bir dāġ-ı ciger 

26. Pādşāhum Ḥaḳ ḫaṭālardan emīn itsün seni 

 Ābveş ṭabʽ-ı laṭīfüñ görmesün aṣlā keder 

27. Sensin ol sulṭān-ı ʽālī-şān ki mihr-i devletüñ 

 Rubʽ-ı meskūn ile heft-iḳlīme ṣalmış nūr u fer 

28. Ḫıdmet-i beyt-i mükerrem ravża-i pāk-i Resūl 

 Çün saña olmış müyesser ey ḫidīv-i müfteḫar 

29. Hindle Özbek ü ʽAcem cümle ṭufeylüñdür senüñ 

 Sen velī-niʽmetsün anlar niʽmetüñden behrever 

30. Salṭanatda saña taḳlīd idemez sā’ir mülūk 

 Maẓhar-ı nūr-ı tecellīdür bu devlet ser-te-ser 

31. Ṭut ki taḳlīd eyledi eṭvāruña ḫākān-ı Çīn 

 Yā donanma-yı hümāyūna nice taḳlīd ider 

32. Muʽcizāt-ı Aḥmed-i Mürsel penāhuñdur senüñ 

 Ḳande ʽazm itseñ olur Ḫıżr-ı hidāyet rāh-ber 

33. Sen hemān bāb-ı rıżā-yı Ḥaḳda ṭur iḫlāṣ ile 

 Bir ṣadā-yı devletüñ aʽdāyı eyler der-be-der 

34. Ehle luṭfuñ düşmene ḳahruñ faḳīre şefḳatüñ 

 Ola ḫulḳ-ı Aḥmedī ḍarb-ı ʽAlī ʽadl-i ʻÖmer 

35. Ol ḳadar aʽlā ile ednāya luṭfuñ ʽām ola 

 Kim saña taḥsīn ide gökde melek yirde beşer 

36. Ḥaḳ donanmaña hümāyūn eyleye baştardañı 

 Ḳande var ise aña rehber ola fetḥ ü ẓafer 

37. Dürri me’mūren didi fi'l-fevr anuñ tārīḫini 

 Bu donanma-yı hümāyūna bu zevraḳ virdi fer 

 Sene 1117 
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35. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Pādşāh-ı baḥr u ber Ḫān Aḥmed-i Ḫātem-simāṭ 

 K'eyledi ḫvān-ı seḫā vü cūd ile dünyāyı sīr 

2. Ol şehenşeh kim żiyāfet-ḫāne-i āfāḳda 

 Rīze-çīn-i süfre-i iḥsānıdur bāy u faḳīr 

3. Ol dür-i yek-tā-yı deryā-yı saʽādet kim anuñ 

 Mis̱lini seyr itmemişdür dīde-i çarḫ-ı es̱īr 

4. Ḳanḳı ʽabdin eylese manẓūr-ı ʽayn-ı iltifāt 

 Ḳāf-ı devletde olur mānend-i ʽAnḳā cāy-gīr 

5. Her kimüñ kim cevher-i ẕātīsini ḥiss eylese 

 Luṭf ider elbet aña ol server-i ṣāḥib-serīr 

6. Bā-ḫuṣūṣ idüp ricāl-i devletinden intiḫāb 

 Böyle bir dānā-yı ṣāḥib-fiṭnati ḳıldı vezīr 

7. Pāk-meşreb sāf-ṭıynet sāde-dil kāmil-ʽayār 

 Cümle fenden behrever her maʽrifetden vāye-gīr 

8. Eyleyüp evvel mühimm-i devlet ü dīni edā 

 Sünneti iḥyā içün ṣoñra iderdi meşḳ-i tīr 

9. Yek-süvār oḳla alınca menzil-i maḳṣūdını 

 Lāzım oldı eylemek vażʽ-ı ʻalāmet ol dilīr 

10. Emr-i şāhenşāh ile ṭaş dikdi oḳ meydānına 

 Olmadı ḥaḳḳā bu ās̱āra muvaffaḳ bir şīr 

11. Çünki ʽādetdür ol es̱nāda żiyāfet eylemek 

 İtdi icrā ʽādeti ol Āṣaf-ı rūşen-żamīr 

12. Ḳıldı daʽvet ḥażret-i şāh-ı cihānı ibtidā 

 Kim odur şimdi veliyy-i niʽmet-i ḫātem-naẓīr 

                                                           
35. S. 3409: 23b. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫān-ı Ẕī-Şāna Oḳ Meydānında Vezīr-i Aʽẓam Meḥemmed Pāşānuñ Żiyāfetine 

Tārīḫdür. 
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13. Eyleyince ʽizz ile teşrīf o sulṭān-ı güzīn 

 Nūr ile rāhın zer-efşān eyledi mihr-i münīr 

14. Geçdi taḫt-ı devlet üzre yol temāşāgāhda 

 Ḳıldılar yir yir duʽā-yı devletin cemʽ-i kes̱īr 

15. Geldi ṣoñra fāżıl-ı ʽallāme-i dīn-i mübīn 

 Yaʽni kim müftī efendi ḥażret-i şeyḫ-i kebīr 

16. Baʽdehu geldi kemān-keşlerle sā’ir ḫāṣ u ʽām 

 Ḥāṣılı ol ʽarṣagāha cemʽ olup cemm-i ġafīr 

17. Pādşāh-ı dīn-i İslāma duʽālar eyleyüp 

 Dikdiler ol ṣaḥna bir seng-i ruḫām-ı dil-pezīr 

18. Şehryārā ḫānedān-ı devletüñ maʽmūr olup 

 Dā’imā iṭʽām olınsun ger ġanī vü ger faḳīr 

19. Devlet ü iḳbāl ü niʽmet māl ü mülk [ü]salṭanat 

 Hep senüñdür cümleten ey ḫusrev-i gerdūn-mesīr 

20. Sensin iṭʽām eyleyen inʽām ile dünyāyı hep 

 ʽĀleme eksüklügüñ göstermesün Rabb-ı Ḳadīr 

21. Sen tevekkül bābına eyle teşebbüs̱ ṣıdḳ ile 

 Şübhesüz her maṭlabuñ ḥāṣıl ider Ḥayy-ı kebīr 

22. Ḥaḳ bilür iḫlāṣ ile Dürrī duʽācuñdur senüñ 

 Pek maḥaldür ḫvān-ı luṭfuñdan olursa vāye-gīr 

23. Devletüñde nā’il-i kām oldı eks̱er ḳullaruñ 

 Nā’il-i kām olmamaḳ lāyıḳ degüldür ol ḥaḳīr 

24. Ḥaḳ vücūd-ı pāküñi ḥıfẓ eyleyüp āfātdan 

 Ḥaşre dek maʽmūr ola ol südde-i devlet-maṣīr 

25. Bi'l-bedāhe söyledüm teşrīfinüñ tārīḫini 

 Eyledi yümn ile sulṭān Aḥmedi daʽvet vezīr 

 Sene 1117 
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36. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Dem-be-dem ḳaldurup el yalvaralum Mevlāya 

 Ola manẓūr-ı şehenşāh-ı hümāyūn-sāye 

2. Yaʽni Ḫān Aḥmed-i Cem-kevkebe kim bendeligi 

 Māye-i faḫr olur İskender ile Dārāya 

3. Ẕātı ol gevher-i yek-tā-yı saʽādetdür kim 

 Çeşm-i inṣāf ile dünyāya olur ser-māye 

4. Āb-ı ṣāfī gibi āyīne-i ṭabʽı rūşen 

 Mihr-i rūşen gibi envār-ı dili beyżāya 

5. Ehl-i dil ehl-i kerem ehl-i ḳalem ehl-i kemāl 

 Hīç naẓīr olmaz o sulṭān-ı cihān-ārāya 

6. Nükte-i mübhemi fehmīdedür ol mertebe kim 

 Yer ḳomaz ẕerre ḳadar kā’iline īmāya  

7. Hele bir vech ile taʽrīfi degüldür mümkin 

 Şuʽarā çekmesün evṣāfın anuñ imlāya 

8. Bu ne iḳbāldür Allāhı severseñ luṭf it 

 Ki muvaffaḳdur o sulṭāna muʽallā-pāye 

9. Böyle bir Āṣaf-ı dānā-dile kim mālikdür 

 Ki vücūdı ola dehre sebeb-i pīrāye 

10. Zīnet-i efser-i iḳbāl Meḥemmed Pāşā 

 Ki odur gevher-i yek-tā ṣadef-i dünyāya 

11. Ṣāf dil ṣāf güher ṣāf meniş ṣāf żamīr 

 Ṭabʽı āyīnelik eyler felek-i mīnāya 

12. Ḥüsn-i tedbīri güzel her es̱eri müstaḥsen 

 Mihr-i gerdūn-ı kerem ẕāt-ı saʽādet-sāye 

                                                           
36. S. 3409: 24a. 

 Ḳapudan Meḥemmed Pāşā Ḥażretleriniñ ʽAzīmet-i Baḥr Eyledüklerine Tārīḫdür. 
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13. Nükte-dān ehl-i süḫan Āṣaf-ı ferḫunde-şiyem 

 Ki odur vāḳıf olan derk ile her maʽnāya 

14. Böyle sulṭāna sezādur bu vezīr-i kāmil 

 Biri ḫurşīde mis̱āl oldı birisi aya 

15. Bā-ḫuṣūṣ ehl-i şecāʽat Ḳapudan Pāşā kim 

 Cünbişi heybet ile lerze ṣalar deryāya 

16. Ol ḳadar fenn-i donanmada ser-āmeddür kim 

 Zevraḳı ġālib ider esb-i ṣabā-peymāya 

17. Her ḳaçan baḥr-i sefīd üzre güẕer eyler ise 

 Tā ḳaçar ḫavf ile küffār Ḳızıl Elmaya 

18. Bu donanma-yı hümāyūn ile seyr itdükçe 

 Rūy-ı deryāda döner Ḫıżr-ı melek-sīmāya 

19. Hem bahādır hem ola ehl-i hüner hem dīn-dār 

 Fetḥ ile nuṣret aña olmaya mı hem-sāye 

20. Seyr iden vech-i vecīhin didiler ḥaḳḳā kim 

 Ḳapudanlıḳ yaḳışur böyle güzel pāşāya 

21. Çün donanma-yı hümāyūnla çıḳdı baḥre 

 Cünbişi māye-i ḫavf oldı dil-i aʽdāya 

22. Yā İlāhī şeh-i ẕī-şāna virüp ʽömr-i ṭavīl 

 Dā’imā ḳıl anı devr-i felege pīrāye 

23. Daḫı hem āṣaf-ı rūşen-dil ü ṣāfī güheri 

 Dem-be-dem maẓhar ola mevhibe-i Mevlāya 

24. Böyle bir ẕāt-ı şerīfi ḳapudan eylediler 

 Ḥaḳ refīḳ eyleye tevfīḳini ol dānāya 

25. ʽAzm-i baḥr eyleyicek söyledi Dürrī tārīḫ 

 Ola yem seyri mübārek Ḳapudan Pāşāya 

 Sene 1117 
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37. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – 

1. Leşker-i ḥüsni perīşān oldı 

 Ḳalmadı ẕerre ḳadar ʽunvānı 

2. Devr-i rūyında o şāh-ı ḥüsnüñ 

 Aldı bir ḫāl-i siyeh meydānı 

38. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Şeh-i Cem-sāye Sulṭān Aḥmed-i ferḫunde-ṭāliʽ kim 

 Vücūdı ʽāleme ser-māye-i ṣad-iftiḫār oldı 

2. O ḫāḳān-ı hümāyūn-menḳabet kim devr-i ʽadlinde 

 Fesād u fitne hep güm-kerde-i rāh-ı iştihār oldı 

3. O ḳuṭb-ı merkez-i emn ü selāmet kim anuñ ẕātı 

 Niẓām-ı dehre bāʽis̱ rāḥat-ı kevne medār oldı 

4. O şemʻ-i pür-żiyā-yı dūdmān-ı āl-i ʽOs̱mān kim 

 Fürūġ-ı baḫtı revnaḳ-baḫş-ı mihr-i tāb-dār oldı 

5. Kemāl ehli anuñ ʽahdinde buldı raġbet ü ḳadri 

 Hünerverler anuñ devrinde ṣāḥib-iʻtibār oldı 

6. O bir sulṭān-ı ʽāli-şān-ı vālā-menziletdür kim  

 Rikābın būs idenler hep vezīr-i kām-kār oldı 

7. Zihī ḫāḳān-ı aʽẓam kim ṣadā-yı kūs-ı iclāli 

 Cigerden dehşet-endāz-ı ʻadū-yı ḫāksār oldı 

8. İdüp defʽ-i şer ü şūr-ı meẓālim rūy-ı ʽālemden 

 Murād üzre serīr-i salṭanatda ber-ḳarār oldı 

9. Hemīşe niyyeti icrā-yı aḥkām-ı şerīʽatdur 

 Anuñ'çün maẓhar-ı luṭf-ı cenāb-ı Kirdgār oldı 

                                                           
37. S. 3409: 24a, Derkenar. 

 Dürrī Mebniyyi ʽAle'l-Ḥikāye. 

38. S. 3409: 24b. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫānuñ Duḫter-i Pākīze-Aḫteri Fāṭıma Sulṭānuñ Dendānına Tārīḫdür. 
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10. O serv-i ser-firāz-ı būstān-ı ʽizz ü iḳbālüñ 

 Nihāli ẕātı pür-neşv ü nemā-yı berg ü bār oldı 

11. Yem-i ṣulb-i mekārim cūşişinden ol şehüñ yaʽnī 

 Bir aʽlā dürr-i yek-tā zīb-i āġūş-ı kenār oldı 

12. Ne dür bir gevher-i ʽālem-bahā-yı dürc-i ʽiffet kim 

 Bünāgūş-ı ʻarūs-ı ḥüsne zīb-i gūşvār oldı 

13. O dem kim eyledi mehd-i vücūda ʽizz ile teşrīf 

 Melekler yirine furṣat-güzīn-i intiẓār oldı 

14. O şems-i āsmān-ı ʽiṣmetüñ ḥīn-i ṭulūʽında 

 Kimisi sīm ile zer kimisi gevher-nis̱ār oldı 

15. Bahāristān-ı ġaybü'l-ġaybdan gūyā o gül-ġonca 

 Bu şāhenşāha verd-i ter gibi bir bergẕār oldı 

16. Yed-i ḥakkāk-i ḳudretden çıḳup bir gevher-i berrāḳ 

 Ḳonup gencīne-i şāh-ı cihāna yādgār oldı 

17. Olınca heft māha sinni ol mihr-i cihān-tābuñ 

 Dür-i dendānı revnaḳ-baḫş-ı dürr-i şāhvār oldı 

18. Nümāyān oldı çün ol dürr-i dendān dürc-i laʽlinden 

 İdüp elmās ḳadrin pest gevher şermsār oldı 

19. İlāhī ol şehenşāh-ı ser-efrāz ile gitdükçe 

 Ki zīnet-baḫş-ı ʽālem zīb-i dest-i rūzgār oldı 

20. O deñlü fetḥ-i buldān eylesün ki Dürriyā ʽālem 

 Disünler Ḫān Aḥmed pādşāh-ı nāmdār oldı 

21. Görince ġoncada şeb-nem melekler didiler tārīḫ 

 Bu zībā ḥoḳḳanuñ dendānı Dürrī āşkār oldı 

 Sene 1117 



199 

 

 

39. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ḥażret-i pādşeh-i dehri Fenerbaġçesine 

 Ḳıldı daʽvet yine pāşā-yı ṣadāḳat-es̱eri 

2. Öyle bir şeh ki vücūd-ı şeref-endūdından 

 Eyledi ġarḳa-i envār-ı ṣafā baḥr u beri 

3. Yaʽni Ḫān Aḥmed-i ẕī-şān ki bütün ʽālemde 

 ʽAvn-i ḫallāḳ ile defʽ eyledi hep şūr u şeri 

4. Devlet ü dīne murād üzre virüp ḥüsn-i niẓām 

 Zā’il itdi dil-i erbāb-ı ṣafādan kederi 

5. Ḥaḳ budur kim yeñiden buldı cihān ārāyīş 

 Salṭanat taḫtına ẕātı vireli zīb ü feri 

6. Ḳuvvet-i ṭabʽ ile bir fende ḳuṣūrı yoḳdur 

 ʽĀlemüñ şimdi odur server-i ṣāḥib-hüneri 

7. Bāreka'llāh zihī server-i ḫurşīd-i kerem 

 Āsmān-ı şerefüñ ḥaḳ bu ki sensin ḳameri 

8. Dā’imā böyle żiyāfetlere teşrīf ḳılup 

 Dā’imā ḳullaruña beẕl idesin sīm ü zeri 

9. Dem-be-dem sen idesin bezm-i saʽādetde ṣafā 

 Āteş-i ġamda kebāb ola ʽadūnuñ cigeri 

10. Öyle bir āṣaf-ı deryā-dile māliksin kim 

 Beẕl ider yoluña gencīne-i dürr ü güheri 

11. Dā’imā niyyeti taḥsīl-i rıżā-yı pāküñ 

 Devletüñde n'ola aʽdāya bulursa ẓaferi 

12. Terbiyet eyleyen anı senüñ iḳbālüñdür 

 Pādşāhuñ ḳulına böyle gerekdür naẓarı 

                                                           
39. S. 3409: 25a. 

Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḥażretini Vezīr-i Aʽẓam Meḥemmed Pāşā Fener Bāġçeye Daʽvetlerine 

Tārīḫdür. 
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13. Sen gibi şāh-ı Sikender-ẓafere āṣaf olan 

 Ḫıżr-ı tevfīḳ olur elbette anuñ rāhberi 

14. Tā dem-i ḥaşr olasın taḫt-ı ʽadāletde muḳīm 

 ʽĀlemüñ ḳabża-i ḥükmüñde ola ser-te-seri 

15. Bi'l-bedāhe didi teşrīfine Dürrī tārīḫ 

 Ḥüsn-i Sulṭān-ı cihān ḳıldı münevver Feneri 

 Sene 1117 

40. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Menbaʽ-ı ʽayn-ı ṣafā ser-çeşme-i cūd u seḫā 

 Yaʽni Sulṭān Aḥmed ol Ḫāḳān-ı İskender-simāt 

2. Ol şeh-i ṣāḥib-es̱er kim āb-ı ʽadlinden anuñ 

 Oldı Reyyān rubʽ-ı meskūn çār-gūşe şeş-cihāt 

3. Teşne-i luṭf idi dördünci cemāʽat ḳulları 

 Merḥametle eyledi manẓūrı ʽayn-ı iltifāt 

4. Ḥasbetenli'llāh bu āb-ı ṣāfı icrā eyleyüp 

 Ḳıldı iḥyā anları ol server-i ʽālī-ṣıfāt 

5. Dürri-i dāʽīsi meʼmūren didi tārīḫini 

 ʽAyn-ı rūḥ-efzā-yı Sulṭān Aḥmedi mā’-i ḥayāt 

 Sene 1117 

41. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Şeh-i Cem-kevkebe Sulṭān-ı selāṭīn-i cihān 

 Yaʽni Ḫān Aḥmed o ḫāḳān-ı hümāyūn-sīmā 

2. Ol şehenşāh-ı hümā-sāye ki iḳbālinden 

 Eyledi ʽālemi müstaġraḳ-ı envār-ı ṣafā 

                                                           
40. S. 3409: 25b. 

 Tārīḫ-i Çeşme. 

41. S. 3409: 26a. 

 Vezīr-i Aʽẓam Meḥemmed Pāşānuñ Kāġıdḫānede Ṭaş Dikdügi Tārīḫdür. 



201 

 

 

3. Bā-ḫuṣūṣ āṣaf-ı deryā-dil-i vālā-güherin 

 Ḳıldı feyż-i naẓar ile dür-i yek-tā ḥaḳḳā 

4. Cümleden ḳaṭʽ-ı naẓar fenn-i kemān-keşlikde 

 Ol ḳadar oldı ser-āmed o vezīr-i dānā 

5. Ki idüp evveli ārāste Oḳ Meydānın 

 Es̱eri oldı Kaġıdḫānede şimdi peydā 

6. Pīş-rev oḳla alup menzili ol tīr-endāz 

 Oldı çün pīş-rev-i ḫayl-i füḥūl-i vüzerā 

7. Pehlevānlar görüp ās̱ārını taḥsīn itdi 

 Faḫr idüp emr-i şehenşāh ile ṭaş dikse n'ola 

8. Bāreka'llāh zihī ḫoş es̱er-i müstaḥsen 

 Ṣāneka'llāh zihī ẕāt-ı saʽādet-pīrā 

9. Söyledi ġāyet-i īmā ile Dürrī tārīḫ 

 Dikdi ṭaş menzil-i maḳṣūda Meḥemmed Pāşā 

 Sene 1117 

42. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Hezārān müjde kim devlet-serā-yı şehryārīden 

 Yine bir şemʽ-i rūşen oldı āfāḳa żiyā-baḫşā 

2. Zihī ḫurşīd-i nūr-efşān ki ās̱ār-ı ṭulūʽından 

 Zemīn ü āsmān ġark oldılar envāra ser-tā-pā 

3. Ne rūşen āftāb-ı ʽālem-ārā-yı saʽādetdür 

 Ki feyż-i pertevinden rūşen oldı dīde-i dünyā 

4. Cenāb-ı pādşāh-ı ʽālemüñ bāġ-ı vücūdından 

 Ser-efrāz-ı necābet oldı bir serv-i melek-sīmā 

5. Cihāna yaʽni bir şeh-zāde-i ferruḫ-ḳadem geldi 

 Ḳudūmından n'ola bulsa ṣafā dünyā vü mā-fīhā 

                                                           
5 A ve B mısrasında vezin aksamaktadır. 

42. S. 3409: 26a. 

 Tārīḫ-i Vilādet-i Şeh-zāde Meḥemmed Ḫān Bin Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḫallede Salṭanatuhu. 
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6. Bir aḫterdür ṭulūʽ itdi bugün evc-i saʽādetden 

 Sezādur olsalar ḫurşīd ile meh dāye vü lālā 

7. Alup çengin ele Zühre ser-āġāz-ı sürūr itsün 

 Melekler ḥāżır itsün aña bir gehvāre-i zībā 

8. Güşād itsün yine bāb-ı behişti şevḳ ile rıḍvān 

 Donansun zīb ü zīnetle ser-ā-ser Cennetü'l-Me’vā 

9. Ḳurup bezm-i ṣafāyı ṣaḥn-ı Firdevs içre ġılmānān 

 Çalınsun sāzlar girsün semāʽa zümre-i ḥūrā 

10. Netīce gül gibi gülsün açılsun göñli dünyānuñ 

 Ki olmaz ehl-i ẕevḳe böyle bir faṣl-ı feraḥ-efzā 

11. Donandı cā-be-cā eṭrāf-ı ʽālem döndi Firdevse 

 Sitanbul şehri cennet oldı şehr-āyīn ile gūyā 

12. ʽAcā’ib zīb ü fer virdi bu şehr-i pāke şehr-āyīn 

 Maḥaldür seyre çıḳsa ḳudsiyān-ı ʽālem-i bālā 

13. Ṣafālar kesb idüp ehl-i zamāne şādmān oldı 

 Sürūr u şevḳ ile ʽīd itdiler aʽlā ile ednā 

14. Hele bir böyle faṣl-ı ʽālem-ārā oldı kim mis̱lin 

 Ne görmişdür ne ḫod görse gerekdür dīde-i dünyā 

15. Eyā sulṭān-ı ʽadl-āyīn sen ol baḥr-i saʽādetsin 

 Ki ṣulb-i pāküñi Ḥaḳ itdi kān-ı gevher-i yek-tā 

16. Hemīşe lücce-i ẕāt-ı şerīfüñ pür-ḫurūş olsun 

 Hemīşe zīb-i dehr olsun bu gūne lü’lü’-i lālā 

17. Vücūd-ı pāki sensin ḫānedān-ı Āl-i ʽOs̱mānuñ 

 Müselsel eyleye nesl-i şerīfüñ ḥaşre dek Mevlā 

18. Sen evreng-i ʽadālet üzre dā’im ḳā’im olduḳça 

 Gele dünyāya ṣulbüñden niçe şeh-zāde-i raʽnā 

19. Bugün sensin riyāż-ı devletüñ serv-i ser-efrāzı 

 İde Ḥaḳ sāye-i iḳbālüñi memdūd ü müstes̱nā 

20. Ḳılup āfāḳı rūşen neyyir-i baḫt-ı hümāyūnuñ 

 Mülūk-i dehr ola pertev-i gedā-yı ṭalʽatüñ şāhā 
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21. Çün ol nūr-ı mücessem pertev-i ʽizz ü saʽādetle 

 Ṭulūʽ itdi verā-yı ġaybdan mihr-i cihān-āsā 

22. Bedīhī söyledi fermān ile tārīḫini Dürrī 

 Meḥemmed ṣulb-i Aḥmed Ḫāndan oldı meh gibi peydā 

 Sene 1117 

43. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – – 

1. Dürrī müteḥammil gerek erbāb-ı tevekkül 

 Biz rāżıyuz iʽṭāsına ḫallāḳ-ı cihānuñ 

2. Bu berzaḫ-ı miḥnetden elem yoḳ bize zīrā 

 Devlet öte yanındadur elbette ḳażānun 

44. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Müjdeler kim āsmān-ı devlet ü iclālden 

 Dehre pertev ṣaldı bir ḫurşīd-i nūrānī-es̱er 

2. Müjdeler kim dest-sāz-ı bāġbān-ı ġaybdan 

 Zīver-i destār-ı iḳbāl oldı bir gül-berg-i ter 

3. Müjdeler kim oldı revnaḳ-baḫş-ı tāc-ı salṭanat 

 Bir güher kim mis̱lini görmiş degül çeşm-i beşer 

4. Yaʽni kim ḫallāḳ-ı ʽālem Ḥażret-i Ḫān Aḥmedi 

 Ḳıldı bir ferzend-i ʽālī-ḳadr ile rūşen-naẓar 

5. Öyle bir şeh-zāde teşrīf eyledi dünyāya kim 

 Seyr idenler ṭalʽatin nūr-ı mücessem ṣandılar 

6. Öyle bir şeh-zāde tenvīr eyledi āfāḳı kim 

 ʽĀrıżından iktisāb-ı nūr ider şems ü ḳamer 

                                                           
43. S. 3409: 26a, Derkenar. 

 Dürrī. 

44. S. 3409: 26b. 

 Tārīḫ-i Dīger. 
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7. Öyle bir şeh-zāde kim naḳş-ı cemālin gūyiyā 

 Ṣūret-i Yūsufda taṣvīr eylemiş kilk-i ḳader 

8. ʽİzz ile ol gül olınca zīver-i mehd-i vücūd 

 Perdehā-yı çeşm-i bülbülden ḳımāṭın biçdiler 

9. Eylesün bāb-ı behişti şevḳ ile rıḍvān güşād 

 Sākinān-ı ḫulde virsün hātif-i ġaybī ḫaber 

10. Naḫl-i cennetden düzüp gehvāre-i zībāsını 

 Cāme-ḫvābın sündüs ü istibraḳ itsün ḥūrlar 

11. Her ne deñlü ʽizzet ü ikrām olınca vechi var 

 Ḳurretü'l-ʽayn-ı şehenşāhīdür ol nūr-ı baṣar 

12. Ḳıldı ser-tā-ser cihānı ġarḳa-i nūr-ı sürūr 

 Evc-i ḳudretden ṭulūʽ idince mānend-i ḳamer 

13. Maḳdemi oldı cihāna māye-i şevḳ ü neşāṭ 

 Şād olup ehl-i ṣafā maḥv oldı dillerden keder 

14. Sū-be-sū tezyīn olup bāzārı şehr-āyīn ile 

 Cennet-āsā ḳıldılar her gūşeyi pür-zīb ü fer 

15. Düşdi ol vaḳte müṣādif ḥikmeten leyl-i berāt 

 Her mināre giydiler ḳandīlden bir tāc-ı zer 

16. Ol ḳadar oldı çerāġān ber ile baḥr üzre kim 

 Tā felekden seyr içün encümler oldı dīdever 

17. Geh tüfeng ü ṭūp atup deryāya āteş-bāzlar 

 Geh çıḳup evc-i hevāya her fişekden biñ şerer 

18. Baḥrde çarḫ-ı felekde ḳalʽalar ceng itmede 

 Sāḥilinde gūne gūne sāz ü söz ü cilveler 

19. Ṣaldı ṭabl u kūs-ı şāhī āsmāne ġulġule 

 Baḥr u ber oldı ḫalā’iḳdan ḥaşer-ender-ḥaşer 

20. Bir donanma-yı hümāyūn oldı İstanbulda kim 

 Mis̱lini seyr itmemişdür dīde-i nevʽ-i beşer 

                                                           
19 B mısrasında vezin aksamaktadır. 
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21. Ḥayretinden ḫīrelendi dīde-i gerdūn-ı pīr 

 Biñ temāşāya nice itsün kifāyet bir naẓar 

22. Ḥāṣılı iẕn-i şehenşāh-ı ḳader-fermān ile 

 On gün on gice donanma-yı hümāyūn itdiler 

23. Seyri gör kim şāh-ı Ȋrāndan gelen ilçi daḫı 

 Bir iki gün Üsküdārı eyleyince müstaḳar 

24. Aldılar fermān-ı şāhenşāh ile çekdürmeye 

 Seyr ile deryādan İstanbula eylerken güẕer 

25. Gördi çün ṭūp u tüfeng ü hāy u hūy u şenligi 

 Oldı istīlā-yı ḥayretle özinden bī-ḫaber 

26. Kendüsi döndi hemān ṭūpa ṭutulmış maymuna 

 Reng-i ḫacletden ḳızıl ḳurd oldı her bir sürḫ-ser 

27. Nice ḥayrān olmasun ilçi degül şāh-ı ʽAcem 

 Belki İskender bile seyr itmedi böyle es̱er 

28. Pādşāhum Ḥaḳ ḫaṭālardan emīn itsün seni 

 Görmesün ṭabʽ-ı şerīfüñ ẕerre deñlü bir keder 

29. Kevkeb-i iḳbālüñi tā böyle ʽālem-gīr iden 

 Ḳuvvet-i baḫtuñdur ey sulṭān-ı İskender-ẓafer 

30. Meymenetden ṭıynet-i pāküñ mürekkebdür senüñ 

 Maẓhar-ı feyż-i ezelsin ey ḫıdīv-i müfteḫar 

31. Cümle vehbīdür saña bu ʽaḳl u rüşd ü maʽrifet 

 Kesb ile olmaz bu istiʽdād maḳdūr-ı beşer 

32. Başḳa bir ṣunʽ-ı Ḫudādur cevher-i ẕātuñ senüñ 

 Sırr-ı tevfīḳa muvaffaḳsın sen ey ṣāḥib-hüner 

33. Ḥaḳ Teʽālā düşmene dā’im seni manṣūr idüp 

 Tevsen-i iḳbālüñe rehber ola fetḥ ü ẓafer 

34. Salṭanatda ḳāfdan ḳāfa olup ḥükmüñ revān 

 Dehr içinde olasın bir pādşāh-ı nāmver 

35. Hem daḫı ṣandūḳa-i elṭāf-ı Raḥmāniyyede 

 Dā’imā maḥfūẓ ola şeh-zāde-i vālā-güher 
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36. Ḥāfıẓı ʽavn-i İlāhī ḫvācesi ḳuddūsiyān 

 Dāye vü lālāsı mihr ü māh ola şām u seḥer 

37. Ol hümā-yı evc-i istiġnā-yı devlet ʽizz ile 

 Çün feżā-yı ʽālem-i imkāna açdı bāl ü per 

38. Ḳudsiyān tebşīr idüp Dürrī didi tārīḫini 

 Geldi şeh-zāde Meḥemmed Pādşāhum müjdeler 

 Sene 1117 

45. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Beşāretler zemīn ü āsmāna müjde āfāḳa 

 Yine sulṭān-ı ʽālem maẓhar-ı luṭf-ı Vedūd oldı 

2. Yine ẕevk ü ṣafādan tāzelendi ʽālemüñ rūḥı 

 Yine şevḳ ehline bir mevsim-i behcet-nümūd oldı 

3. Cenāb-ı Ḥażret-i Ḫān Aḥmedüñ ʽırḳ-ı laṭīfinden 

 Yine bir şāh-zāde zīver-i ṣaḥn-ı şühūd oldı 

4. Nice şeh-zāde bir ḫurşīd-i nūr-efşān-ı devlet kim 

 Felekde neyyir-i aʽẓam gibi saʽdu's-suʽūd oldı 

5. Ḳudūmından yine zeyn oldı şehr-āyīn ile ʽālem 

 Taṣavvurdan ziyānı ehl-i sūḳuñ cümle sūd oldı 

6. Zemīn üzre görüp ehl-i zamānı ḫurrem ü ḫandān 

 Felekde Zühre de çeng aldı pür-şevḳ ü sürūd oldı 

7. Ḳızardı āftāb-ı ʽālem-ārā reng-i ḫacletden 

 Sipihrüñ āsmānī çihresi döndi kebūd oldı 

8. Eyā sulṭān-ı taḫt-ārā senüñ ʽahd-i şerīfüñde 

 Bulup ʽālem meserret būd-ı ġam cümle nebūd oldı 

9. N'ola aʽlā vü ednā ẕāt-ı pür-sūdūñla faḫr itse 

 Vücūd-ı pāküñ ebnā-yı zamāna maḥż-ı cūd oldı 

                                                           
45. S. 3409: 27b. 

 Tārīḫ-i Vilādet-i Şeh-zāde ʽĪsā Ḫān Bin Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḫalledehu Salṭanatuhu. 
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10. Ḳıyām-ı sāyebān-ı devlet-i ʽālem-penāhuñ'çün 

 Cibāh-ı ehl-i ṭāʽat vaḳf-ı miḥrāb-ı sücūd oldı 

11. İlāhī sūdmend-i ʽömr-i devlet ola şeh-zāde 

 Ki teşrīfi cihāna māye-baḫş-ı nefʽ ü sūd oldı 

12. Vücūd-ı pāki ṣıḥḥat-yāb olup her laḥẓa şād olsun 

 Ki ʽālem maḳdeminden ser-te-ser şādī-nümūd oldı 

13. N'ola iḳbāl yüz gösterse Dürrī böyle tārīḫe 

 Gelüp şeh-zāde ʽĪsā zīnet-i mehd-i vücūd oldı 

 Sene 1117 

46. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḥaḳḳa minnet kim yine Ḫān Aḥmed-i ferḫunde-baḫt 

 Mālik oldı böyle bir şeh-zāde-i ʽȊsī-deme 

2. Öyle bir şeh-zāde kim seyr eyleyenler ṭalʽatin 

 Ṣandılar mihr-i münevverdür sipihr-i aʽẓama 

3. Gūyiyā nüzhet-serā-yı ʽālem-i ervāḥdan 

 Armaġan geldi cenāb-ı şehryār-ı ekreme 

4. Yoḫsa bir āyīne-i ʽālem-nümā-yı ġaybdur 

 Ṣafvet-i sīmā-yı pāki ṭaʽn ider cām-ı Ceme 

5. Ḥāṣılı bir neyyir-i raḫşendedür kim vechi var 

 Ṣalsa pertev ṭalʽat-ı vālāsı çarḫ-ı çārüme 

6. Eyleyüp tezyīn yine bāzārı şehr-āyīn ile 

 Ruḫṣat oldı ẕevḳ u şevḳ şādi vü ʽīş u deme 

7. Ḳurdılar bezm-i ṣafāyı ehl-i diller cā-be-cā 

 Ḳıldılar āfāḳı sāz ü sūr ile pür-zemzeme 

8. Ḳuvvet-i baḫt-ı hümāyūn-ı şeh-i ẕī-şān ile 

 Ġālib oldı Ḳahramān-ı şevḳ-i Sührāb-ı ġama 

                                                           
46. S. 3409: 28a. 

 Tārīḫ-i Dīger. 
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9. Pādşāhum Ḥaḳ seni gitdükçe manṣūr eyleyüp 

 Sāye ṣalsun rāyet-i baḫtuñ sipihr-i aʽẓama 

10. Ḳalb-i pāküñ bir muṣaffāyī bedel āyīnedür 

 Vechi var olsa muvaffaḳ nice sırr-ı mübheme 

11. Başḳa bir ṣunʽ-ı İlāhīdür mübārek ṭıynetüñ 

 Beñzemez ẕātuñ senüñ sā’ir mülūḳ-i efḫama 

12. Ḥaḳ muʽammer eyleyüp şeh-zādelerle ẕātuñı 

 Olasız maẓhar hemīşe luṭf-ı Ḥaḳḳ-ı aʽleme 

13. Dürriyā hātif didi mevlūdunuñ tārīḫini 

 Nūr ṣaldı gün gibi şeh-zāde ʽȊsā ʽāleme 

 Sene 1117 

47. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. ʽAzm-i ʽuḳbā idüp ol ʽārif-i Mevlānāyī 

 Çün vedāʻ eyledi bu dār-ı fenā tekyesine 

2. Dürriyā rıḥletine didi erenler tārīḫ 

 Ḳārı Aḥmed dedemüz göçdi beḳā tekyesine 

 Sene 1120 

48. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Müsteşār-ı vüzerā müʽtemin-i Aḥmed Ḫān 

 Āṣaf-ı devr-i zamān yaʽni Meḥemmed Pāşā 

2. Niyyeti ḫayra olup ḳaṣdı s̱evāba dā’im 

 Fikr ü endīşesi taḥṣīl-i rıżā-yı Mevlā 

3. Luṭf idüp otuz altıncı cemaʽāt odasın 

 Yapdı bi'l-cümle tetimmātı ile ser-tā-pā 

                                                           
47. S. 3409: 28a, Derkenar. 

 Dürrī. 

48. S. 3409: 28b. 

 Ṣadr-ı Aʽẓam Meḥemmed Pāşānuñ Otuz Altıncı Cemāʽat Odasın Yapdurduġına Tārīḫdür. 
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4. Yaʽni kim ṣuffe vü kāşāne vü dīvār ü derin 

 Eyledi ṭarz-ı bedīʻ üzre cedīd ü iḥyā 

5. Böyle bir bāb-ı binā olmadı bir dergāha 

 Ḳatı çoḳ eyledi bu bābda himmet ḥaḳḳā 

6. Ne ḳadar himmet olınsa yiridür bunda yatur 

 Baba Keşkek o niʽam-perver-i ḫvān-ı şühedā 

7. Bāni-i kevn ü mekān pādşeh ü āṣafınuñ 

 Ḳaṣr-ı iḳbālini maʽmūr ide tā rūz-ı cezā 

8. Ser-firāz oldı zamānında ġuzāt-ı İslām 

 Bāreka'llāh zihī pādşeh-i mülk-ārā 

9. Didi fermānı ile Dürri-i dāʽī tārīḫ 

 Bī-bedel itdi bu dergāhı Meḥemmed Pāşā 

 Sene 1117 

49. 

Mefāʻilün fe‘ilātün mefāʻilün fe‘ilün 

Müctes̱ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Semiyy-i faḫr-ı risālet vezīr-i Aḥmed Ḫān 

 Ki ḳavl u fiʻl-i ḳarīn-i rıżā-yı Mevlādur 

2. Bu ḫayr-ı pāki ḫulūṣ üzre eyledi tecdīd 

 Ümīdi feyż-i şefāʽatle ẕaḫr-i ʽuḳbādur 

3. İlāhi cümlemüzi nā’il it şefāʽatine 

 Ki şerʽ-i Aḥmedi iḥyā iden Mesīḥādur 

4. Kemīne Dürri-i dāʽīsi didi üç tārīḫ 

 Birisi lafẓ u biri ism ü biri maʽnādur 

5. Yapıldı on yedide bu mināre-i beyżā 

 Maḥall-i eşref ü cāy-ı nüzūl-ı ʽȊsādur 

 Sene 1117 

                                                           
49. S. 3409: 28b. 

 Ṣadr-ı Aʻẓam Meḥemmed Pāşānuñ Şām-ı Cennet-Meşāmda Tecdīd Eyledügi Mināreye Tārīḫdür. 
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50. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Li'llahi'l-ḥamd ki ber-vefḳ-ı murād-ı ʽālem 

 Böyle bir müjde-i cān-baḫş-ı ʽināyet geldi 

2. Yaʽni kim cānib-i ḥaccāc-ı ẓafer-rehberden 

 Bir peyām-ı ṭarab-engīz-i beşāret geldi 

3. Hem ṭavāf eyleyüp ikrām ile Beytu'llāhı 

 Hem idüp ravża-i pür-nūrı ziyāret geldi 

4. Pādşāhum demidür şād ola ehl-i İslām 

 Böyle bir ḫoş ḫaber-i şevḳ u meserret geldi 

5. Hep senüñ niyyet-i ṣāfuñ berekātındandur 

 Ki keder zā’il olup dillere ṣafvet geldi 

6. Ne ḳadar baḫt-ı hümāyūnuña fāl itdüm ise 

 Ḥaḳ bilür cümlesi hep fetḥ ile nuṣret geldi 

7. Çıḳageldi biri fi'l-fevr didi tārīḫin 

 Müjde şāhum yine ḥac ehli selāmet geldi 

 Sene 1117 

51. 

Mefāʻilün fe‘ilātün mefāʻilün fe‘ilün 

Müctes̱ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Muʽīn-i dīn-i Meḥemmed cenāb-ı Aḥmed Ḫān 

 Ki ḳalb-i enveridür ḳıblegāh-ı Rabbānī 

2. Ḳadīmi maḥfile bu secdegāhı żamm idicek 

 Ḥarīm-i cennete döndi bu cāy-ı rūḥānī 

3. Derūn-ı cāmiʽe eşrefi var o mertebe kim 

 Murādı üzre ider nūr-ı dīde cevlānı 

                                                           
50. S. 3409: 28b. 

 Ḥaccāc-ı Müslimīnüñ Selāmet ile Teşrīflerine Dürrīnüñ Bā-Fermān-ı Hümāyūn Tārīḫidür. 

51. S. 3409: 29a. 

 Tārīḫ-i Dürrī Berāy-ı Maḥfil-i Şerīf. 
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4. Bu maʽbed içre olan ṭāʽatuñ s̱evābından 

 Ḥaḳ ide behrever ol pādşāh-ı ẕī-şānı 

5. Melekler itdi bu tārīḫ ile mübārek-bād 

 Maḥall-i pür-şeref-i secdegāh-ı sulṭānī 

 Sene 1117 

52. 

Mefāʻilün fe‘ilātün mefāʻilün fe‘ilün 

Müctes̱ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. İmām-ı millet-i beyżā cenāb-ı Ḫān Aḥmed 

 Ki ḳalb-i pākidür envār-ı feyż-i ḥaḳḳa mekān 

2. Bu secdegāhı çeküp mevżiʽ-i ḳadīmimden 

 Çıḳardı cāmiʽe ḳadr-i bülendin itdi ʽayān 

3. O deñlü virdi leṭāfet derūn-ı cāmiʽe kim 

 Ṭaraf ṭaraf baḳup ehl-i naẓar olur ḥayrān 

4. İlāhi ḥaşre dek ol pādşāh-ı ẕī-şānuñ 

 Binā-yı devleti olsun müşeyyedü'l-erkān 

5. Ṭutup duʽā elini ḳudsiyān didi tārīḫ 

 Ola ḳabūl-ı İlāhī ṣalavāt-ı şāh-ı cihān 

 Sene 1118 

53. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Pādşāh-ı ṣāf-dil Ḫān Aḥmed-i ṣāḥib-ẕekā 

 Kim żamīr-i pāki olmış maẓhar-ı nūr-ı ḳıdem 

2. Bāreka'llāh ẕihn-i pāk ü ṭabʽ-ı ḫayr-endīşine 

 Eyledi bu gūşeyi bu maḥfil-i zībāya żam 

3. Buldı çün bu ḳaṣr-ı pāk-i bī-ḳuṣūra bir ḳuṣūr 

 Eyleyüp tekmīline himmet-i ẕāt-ı pür-kerem 

                                                           
52. S. 3409: 29a. 

 Tārīḫ-i Dürrī Berāy-ı Dīger Maḥfil-i Şerīf. 

53. S. 3409: 29a. 

 Tārīḫ-i Dürrī Berāy-ı Dīger. 
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4. Emri üzre itdiler bu ġurfe-i pāki binā 

 Hem ʽibādetgāh u hem me’vā-yı şāh-ı muḥterem 

5. Geldiler tebrīke üçler didiler tārīḫini 

 Secdegāh-ı ḫāṣ Sulṭān Aḥmed-i vālā-himem 

 Sene 1118 

54. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + – / + + – 

1. Pādşāh-ı yegāne ẓıll-ı Ḫudā 

 Yaʽni Ḫān Aḥmed-i ḫuceste-mekān 

2. O şehenşeh ki ẕāt-ı eşrefidür 

 Bāʽis̱-i rāḥat-ı zemīn ü zamān 

3. Öyle bir ṭabʽ-ı pāke mālikdür 

 Ki ider ġıbṭa ḫusrevān-ı cihān 

4. Bu muṣaffā neşīmen-i pāküñ 

 Baʽżı tezyīnin eyleyüp fermān 

5. Yaʽni tecdīd ḳıldı köhne iken 

 Eyledi iltifātına şāyān 

6. Ḥāṣılı muḳteżā-yı ṭabʽ üzre 

 İtdi bu ḳaṣr-ı pāki reşk-i cinān 

7. Oldı ḥaḳḳā miyān-ı bāġçede 

 Bir murabbaʽ-neşīmen-i ʽirfān 

8. Ḫayli merġūb u dil-nişīn oldı 

 Seyr iden ṭarzını olur ḥayrān 

9. Ṣanki gülşen-serāy-ı dünyāya 

 Düşdi bir ḳıṭʽa ravża-i Rıḍvān 

10. Gündüzin dīdebānı mihr-i münīr 

 Giceler pāsbān meh-i tābān 

                                                           
54. S. 3409: 29b. 

 Sulṭān Aḥmed-i Hümāyūn-Bahtuñ Sarāy-ı Hümāyūnda Taʽmīr Buyurduḳları Ḳaṣra Tārīḫdür. 
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11. Didi tārīḫini bir eksükli 

 Dürriyā ḳaṣr-ı pāk-i Aḥmed Ḫān 

 Sene 1118 

55. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Nāṣır-ı devlet ü dīn pādşeh-i rūy-ı zemīn 

 Yaʽni Ḫān Aḥmed o sulṭān-ı muʽallā-mesned 

2. Gördi bu maḥfil-i dīrīneyi teng ü tārīk 

 Aña żamm eyledi bir tāze münevver maʽbed 

3. Gerçi şāhān-ı selef bunda çoḳ itdi ṭāʽāt 

 Līk fikr eylemedi behcetini hīç aḥad 

4. Cāmiʽ-i ʽilm ü hüner mālik-i mülk-i ʽālem 

 Menbaʽ-ı cūd u seḫā maẓhar-ı elṭāf-ı Ṣamed 

5. Ḥüsn-i idrākine meftūn olur ehl-i dāniş 

 Cevher-i ẕātına taḥsīn ider erbāb-ı ḫıred 

6. Ol şehenşāh-ı melek-ḫūy u felek-mertebe kim 

 Oldı mir’āt-ı dili maẓhar-ı elṭāf-ı Ṣamed 

7. Ḥamdüli'llāh bu şehenşāha naṣīb oldı o ḫayr 

 Ḳala ḫayrātı gibi kendi de dünyāda ebed 

8. Didi itmāmı içün Dürri-i dāʽī tārīḫ 

 Ḥabbeẕā maḥfil-i pākīze-i Sulṭān Aḥmed 

 Sene 1118 

56. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Cāmiʽ-i Sulṭān Süleymān Ḫān-ı Ġāzī kātibi 

 Muṣṭafā-nām u muḥibb-i çār-yār-ı bā-ṣafā 

                                                           
55. S. 3409: 29b. 

 Tārīḫ-i Maḥfil-i Şerīf. 

56. S. 3409: 29b, Derkenar. 

 Tārīḫ. 



214 

 

 

2. Vālid-i mācidlerinüñ rūḥını iḥyā içün 

 Eyledi bu çeşmesār-ı ṣāfdan icrā-yı mā’ 

3. Eyleyüp bu ḫayrını maḳbūl Rabbü'l-ʽālemīn 

 Cürʽa-nūş-ı Kevs̠er ü Tesnīm ola rūz-ı cezā 

4. Nūş idüp leb-teşneler Dürrī didi tārīḫini 

 İtdi iḥyā mā’ ile rūḥ-ı Ḥüseyni Muṣṭafā 

 Sene 1112 

57. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Maẓhar-ı luṭf-ı Aḥad Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed 

 Ki anı itdi Ḫudā lāne-i devletde hümā 

2. Öyle bir şeh ki hemīşe oḳınur elḳābı 

 Bāni-i devlet ü miʽmār-ı ḳulūb-ı fuḳarā 

3. Mevżiʽinden bu ṣafā-ḫāneyi bālāya çeküp 

 Eyledi taḫt-ı Süleymān gibi mevḳūf-ı hevā 

4. Ḫāne-i ḫāṭırı pāk olmaġ ile ister kim 

 Ola me’vāsı daḫı pāk ü laṭīf ü ġarrā 

5. Ḥadd-i ẕātında güzel mesned-i merġūb oldı 

 Ol şehenşāha mübārek ide bu ḳaṣrı Ḫudā 

6. Olmış āvīḫte-i ḳadd-i nihāli servüñ 

 Bir muṣannaʽ ḳafes-i bülbüle beñzer gūyā 

7. Seyr idüp Dürri-i dāʽīsi didi tārīḫin 

 Virdi zībi o çemen ṣuffeye bu ḳaṣr-ı ṣafā 

 Sene 1118 

                                                           
57. S. 3409: 30a. 

 Sulṭān Aḥmed-i ʽĀlī-Şānuñ Sarāy-ı Hümāyūnda Çemen-i Ṣuffede İnşād Buyurduḳları Ḳaṣra 

Tārīḫdür. 

6 A mısrasında vezin aksamaktadır. 
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58. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Gül-i gülşen-serāy-ı salṭanat Ḫān Aḥmed-i derrāk 

 Ki oldur āb-ı rūy-ı ḫānedān-ı āl-i ʽOs̱mānī 

2. Cemīʻ-i me’men ü me’vā seni pāk ü laṭīf ister 

 Aña maḫṣūṣdur ḥaḳḳā ki āyīn-i cihānbānī 

3. Bu ḳaṣrı gerçi kim ecdād-ı pāki yapdılar ammā 

 Netīce meşreb-i pākince tezyīn eyledi anı 

4. Bu nüzhetgāhı teşrīf eyledükçe ferr ü şevketle 

 Ola güller gibi her dem güşāde ṭabʽ-ı ḫandānı 

5. Olup me’mūr Dürrī bendesi yazdı bu tārīḫi 

 ʽAceb maʽmūr u zeyn oldı bu ḳaṣr-ı bāb-ı Sulṭānī 

 Sene 1118 

59. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Cenāb-ı Ḥażret-i Ḫān Aḥmed-i ẕī-şān ki dir şimdi 

 Sezā-yı taḫt-ı devlet lāyıḳ-ı tāc-ı şehenşāhī 

2. O sulṭān-ı selāṭīn-i cihān kim çeşm-i şāhāna 

 Olur sürme ġubār-ı āstān-ı maʽdeletgāhı 

3. O ḫāḳān-ı ġażanfer-fer-i meydān-ı şecāʽat kim 

 Ṣadā-yı ṣavleti lerzān ider küffār-ı güm-rāhı 

4. Hemīşe niyyeti tertīb-i esbāb-ı ġazādur hep 

 Hemīşe dīn-i Ḥaḳ te’yīdidür mecmūʽ-ı dil-ḫvāhı 

5. İdüp Ṭopḫāne-i maʽmūreye bir niçe ṭūp fermān 

 Anı tekmīle me’mūr itdi ol düstūr-ı Cem-cāhı 

                                                           
58. S. 3409: 30a. 

 Sulṭān Aḥmed-i Ẕī-Şānuñ Bāb-ı Hümāyūnda Taʽmīr Buyurduḳları Ḳaṣr-ı Dil-Firībe Tārīḫdür. 

59. S. 3409: 30b. 

 Der-Sitāyiş-i Aḥmed Ḫān Tārīḫ-i Güzīde Ṭūp-ı Raʽd-Āver-i Peyker-i Şāhī. 
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6. Niẓāmü'l-mülk-i ʽOs̱mānī ʽAlī Pāşā-yı pür-dil kim 

 Hemīşe memleket tedbīrin eyler ḳalb-i āgāhı 

7. Bi-ḥamdi'llāh ki tekmīl itdürüp ḥüsn-i ḫitām üzre 

 Müheyyā ḳıldı vāfir ṭūp-ı aʽdā-kūb-ı cāygāhı 

8. Velī dökdürdi bu es̱nāda bir ṭūp-ı muṣannaʽ kim 

 Naẓīrin görmemişdür āsmānuñ mihr ile māhı 

9. ʽAceb ṭūp-ı ġażanfer-heybet ü ejder-mehābetdür 

 Ki ḍarbından çıḳar çarḫa ʽadūnuñ āh ile vāhı 

10. Derūnı gerçi pür-āteş yüzi buzdan ṣovuk ammā 

 Mü’es̱s̱irdür demi mānend-i feryād-ı seḥergāhī 

11. Dehānından çıḳınca dūd-ı pīç-ā-pīç ebr-āsā 

 Felekde māh-ı nev lerzān olur gird-ābda māhī 

12. Ṭūp olsa bir yire gelse atılsa rūyına ḫaṣmuñ 

 Bir aġızdan ider çāh-ı caḥīme cümlesin rāhı 

13. Bu ejderdür buña ḳundaḳ tekerlek hīç degül ḥācet 

 Bu bir dem çekse maḥv eyler cihānı şuʽle-i āhı 

14. Hezārān ḫıṣn-ı muḥkem ḍarbına ṭāḳat getürmezken 

 Ne mümkin sedd-i rāh olmaḳ ʽadūnuñ bār u bendgāhı 

15. Ki ednā bir şerārı düşse ger ordu-yı küffāra 

 Olur sūzān ṭınāb-ı ḫayme vü ālāt-ı ḫargāhı 

16. Ne cevher olduġın fehm itmeyenler nevʽ-i insānı 

 Açup ʻibret gözin seyr eylesün bu ḳudretu'llāhı 

17. İlāhī ḫānedān-ı āl-i ʽOs̱mānı kılup maʽmūr 

 Hemīşe ḳıblegāh-ı ehl-i ḥācet it o dergāhı 

18. Kemāl-i ṣunʽına taḥsīn idüp Dürrī didi tārīḫ 

 Güzīde ṭūp-ı raʽd-āvāz u ejder-peyker-i şāhī 

 Sene 1118 
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60. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + –/+ + – 

1. Bāreka'llāh zihī mis̱āl-i ġarīb 

 Ki bulınmaz cihānda aḳrānı 

2. Böyle bir tuḥfedür ki mis̱lin anuñ 

 Görmedi çeşm-i ʽālem-i fānī 

3. Bu ne fānūs-ı bü'l-ʽacebdür kim 

 Maḥv ider nūrı māh-ı tābānı 

4. ʽAḳl-ı kül resmin itmege ḳāṣır 

 Belki naḳşında ʽacz ider Mānī 

5. Oldı gūyā ki naḳş-ı būḳalemūn 

 Ki ider ḫīre çeşm-i insānı 

6. Görinür her baḳışda bir gūne 

 Seyr iden olmasun mı ḥayrānı 

7. Yoḫsa şeş-ḫāne bir ḳadeḥdür bu 

 Devr ider bezmgāh-ı ʽirfānı 

8. On sekiz şīşe on iki ḳandīl 

 Ḫayli zībende eylemiş anı 

9. Şīşeler zeyn olup şükūfe ile 

 Daḫı ḳandīller firūzānī 

10. Ṣanki gülşen-serāy-ı cennetdür 

 Enderūn-ı birūnı nūrānī 

11. Beñzedür āsmān-ı dünyāya 

 O ḳanādīl ile gören anı 

12. Yedi ṭūp ol yedi ʽalemler ile 

 Oldı bu heft ḳulleye s̱ānī 

                                                           
60. S. 3409: 31b. 

 Tārīḫ-i Fānūs-ı Sulṭān Aḥmed Ḫān. 
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13. Nūrdan ḳalʽa üzre gūyā kim 

 Ṭūp-ı zerrīneler ḳomış bānī 

14. İşte fānūs olınca böyle gerek 

 Ki ola şemʽ-i cemʽ-i ʽOs̱mānī 

15. Yaʽni kim bezm-i ḫāṣ-ı Aḥmed Ḫān 

 Bula anuñla revnaḳ u şānı 

16. Şemʽ-i baḫtın hemīşe rūşen ide 

 Pertev-i iltifāt-ı Yezdānī 

17. Didi tārīḫ-i resmini Dürrī 

 Uşta fānūs-ı bezm-i sulṭānī 

 Sene 1118 

61. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – 

1. Bāreka'llāh nev-ḫaṭ-ı zībende kim 

 Virdi ḥüsn-i Behcetīye zīneti 

2. Ḫaṭ mıdur yā sünbül-i ḫoş-bū mıdur 

 Kim bahār-ı ḥüsne virdi ṣūreti 

3. Ḫaṭ degül ʽuşşāḳınuñ maʽcūnıdur 

 Mest ider ehl-i dili keyfiyyeti 

4. Gerçi evvelden be-nām idi o şūḫ 

 Ḫaṭ ile arturdı şān u şöhreti 

5. Ḫāl-i hindūlar araya gitdiler 

 Ḫaṭ perīşān eyledi cemʽiyyeti 

6. Ḫaṭṭ sevād oldı o sīmīn ġabġaba 

 Anuñ içün buldı ḳadr u ḳıymeti 

7. Perde oldı gerçi ebr-i ḫaṭ velī 

 Mihr-i ḥüsnüñ gitmedi germiyyeti 

                                                           
61. S. 3409: 32a. 

 Tārīḫ-i Dürrī Berāy-ı Liḥye-i Behcetī. 
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8. Ḫaṭ ruḫın bilmem nice ḫas-pūş ider 

 Āteşüñ yandurmaḳ iken ʽādeti 

9. Ḫaṭṭı ḳara yüzi aḳdur gūyiyā 

 Eylemiş giceyle gündüz ülfeti 

10. Ol ḫaṭ-ı nev-reste-i ḫoş-bū içün 

 Fikr-i tārīḫ eyler iken ülfeti 

11. Biri ṣāḥib çıḳdı tārīḫin didi 

 Ḫaṭ ile buldı Meḥemmed behceti 

 Sene 1118 

62. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḳuṭb-ı ʽālem bāʽis̱-i emniyyet-i kevn ü mekān 

 Pādşāh-ı Cem-ḫaşem ḫāḳān-ı ṣāḥib-ʽadl ü dād 

2. Yaʽni sulṭān Aḥmed-i pākīze-ṭıynet kim odur 

 Maẓhar-ı tevfīḳ-i Bārī māye-i rüşd ü sedād 

3. Fenn-i dānişde Arisṭū ṣoḥbetinden müstefīż 

 Maʽrifetde Bū ʽAlī endīşesinden müsteżād 

4. Bir güherdür cevher-i ẕātı ki ḥakkāk-i felek 

 Mis̱lini gördüm dise bi'llāhi itmem iʽtimād 

5. Ẕātı ḫurşīd-i saʽādet kendü ẓıllu'llāhdur 

 Vechi var ẓıll-ı hümāyūnı bulursa imtidād 

6. Tā ezel feyyāż-ı muṭlaḳ eylemiş ol serverüñ 

 Çeşm-i iḳbālin münevver dīde-i baḫtın küşād 

7. Müttefiḳdür bu kelām-ı pākde erbāb-ı ṣadaḳ 

 Gelmemişdür kevne bir böyle şeh-i pāk-iʽtiḳād 

8. Ḥaşre dek bulmaz nihāyet vaṣf-ı pāki olsa ger 

 Āsmān kāġıẕ dıraḫtān ḫāme deryālar midād 

                                                           
62. S. 3409: 32a. 

 Tārīḫ-i Vilādet-i Şeh-zāde Selīm Ḫān Bin Sulṭān Aḥmed Ḫān. 
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9. Ṣıdḳ ile yüz sürmeden dergāh-ı Ḥaḳḳa rūz u şeb 

 Aña bir ferzend-i vālā-ḳadr idi naḳş-ı fu’ād 

10. Ḥaḳḳa minnet kim ḳabūl idüp duʽā-yı pākini 

 Ḳıldı iḥsān böyle bir şeh-zāde-i ferruḫ-nihād 

11. Öyle bir meh-pāre kim seyr eyleyenler ṭalʽatin 

 Eylemezler bir daḫı mihr-i cihān-ārāyı yād 

12. Böyle bir meh-pāre-i ḫurşīd-i ṭalʽat toġdı 

 ʽAḳl u nefs u rūḥ u ecsām eyleyelden ittiḥād 

13. Mihr ü māha kim baḳar nūr-ı mücessem var iken 

 Müşterī vardur deyü çarḫ itmesün varın mezād 

14. Gerdişinden bu ne āyā ki sipihrüñ rūz u şeb 

 Ümmühāna böyle bir ferzend idi gūyā murād 

15. Armaġandur māder-i dehre bu ṭıfl-ı nāzenīn 

 Kim diyār-ı ġaybdan gönderdi ḫallāḳ-ı cevād 

16. Mihri dāye māhı lālā eyleyüp Zāl-i felek 

 İtsün ol şeh-zādeyi perverde şām u bā-midād 

17. Ẕāt-ı pāki cism-i ḥūrādan n'ola pūyā ise 

 ʽIṭr-ı şāhīye nice mānend olur müşk ü zebād 

18. Maṭlaʽından ṭalʽat-i mevzūn ile yüz gösterüp 

 Şāh-ı beyt-i devlete ḥaḳḳā ki oldı müstezād 

19. Ṭıfl-ı nev-resdür kenār-ı māder-i eyyāmda 

 Ḥaḳ Teʽālā eyleye baḫtın ḳavī ʽömrin ziyād 

20. Maḳdemi dünyāyı şehr-āyīn ile mesrūr idüp 

 Oldı ẕevḳ u şevḳ ile aʽlā vü ednā ber-murād 

21. Seyr idüp yir yir çerāġān-ı zemīni ṣubḥa dek 

 İtmesün gerdūn ḳanādīl-i nücūma istinād 

22. Ḥāṣılı şehr-i Sitanbul içre üç gün üç gice 

 Bir donanma itdiler kim cümle ʽālem oldı şād 
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23. Ḥażret-i Ḥaḳ ẕātını Ḫān Aḥmedüñ maḥfūẓ idüp 

 Sāye-i iḳbāli mümted ola tā yevmü't-tenād 

24. Hem daḫı şeh-zāde-i vālā-nijāduñ yümn ile 

 Maḳdem-i pākin mübārek eyleye Rabbü'l-ʻibād 

25. Şād olup ehl-i cihān Dürrī didi tārīḫini 

 Ṣulb-i Aḥmed Ḫāndan geldi Selīm-i pāk-zād 

 Sene 1119 

63. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Efendim sen o deryā-yı melāḥatsin ki z̠ātuñda 

 Hezārān gevher-i ʽālem-pesend-i ḳābiliyyet var 

2. Murād üzre olursın ʽāḳıbet maḳṣūduña nāʼil 

 Senüñ ḥaḳḳuñda ḫayli himmet-i ehl-i velāyet var 

64. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Bi-ḥamdi'llāh nesīm-i rūḥ-baḫş-ı feyż-i ḳudsīden 

 Yine bir gül açıldı gülsitān-ı ittiḥād üzre 

2. Yine gülşen-serā-yı salṭanat revnaḳ bulup tāze 

 Ṣadā virdi yine kūs-ı meserret ʽadl ü dād üzre 

3. Bedīd oldı yine rūy-ı ṣafā mir’āt-ı ʽālemde 

 Yine çarḫ-ı felek devr eyledi vefḳ-i murād üzre 

4. Didüm āyā bu hengām-ṭarab-engīze bāʽis̱ ne 

 Ki oldı cümle dilde şevḳ u şādī izdiyād üzre 

5. Meger sulṭān-ı ʽālī-kevkebüñ ẓıll-ı hümāyūnı 

 Şeref-baḫş oldı bir şeh-zāde-i vālā-nijād üzre 

                                                           
23 İnsanların korku ve dehşetten bağrışıp çağrışacakları gün (40/Mü'min, 32) 

63. S. 3409: 32b, Derkenar. 

 Dürrī. 

64. S. 3409: 33a. 

 Tārīḫ-i Vilādet-i Şehzāde Murad Ḫān Bin Sulṭān Aḥmed Ḫān. 
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6. Nice şeh-zāde bir meh-pāre-i ḫurşīd-ṭalʽat kim 

 Melekler ṣūretin taṣvīr ider levḥ-i fu’ād üzre 

7. Cemāl-i bā-kemāli bedr-i tābān gibi şehr-efrūz 

 Cebīni neyyir-i aʽẓam gibi nūr-ı reşād üzre 

8. Ruḫ-ı āmāli ṣāf āyīne-i maḳṣūdı rūşen-ter 

 Gül-i iḳbāli ḫurrem ġonca-i baḫtı güşād üzre 

9. ʽAyāndur ṭalʽat-i pākinden ās̱ār-ı hünermendi 

 Vücūdı ḫalḳ olınmış gūyiyā rüşd ü sedād üzre 

10. Bunuñ būy-ı laṭīfi ṭīb-i ḥūrādan muṭayyebdür 

 Ki ʽıṭr-i şāhinüñ rücḥānı var müşk ü zebād üzre 

11. Kenār-ı māder-i eyyāmda bir ṭıfl-ı yek-tādur 

 Anı perverde itsün dāye-i gerdūn vedād üzre 

12. İlāhī dāʼimā ol şehryār-ı taḫt-ı iclālüñ 

 Ẓılāl-ı ʽizz ü cāhın sāyebān eyle ʻibād üzre 

13. Zemīn üzre zamān olduḳça kā’im ola ol şāhuñ 

 Zemīn-i mülki vüsʽatde zamānı imtidād üzre 

14. Ola ʽömri füzūn iḳbāli ber-ter sāyesi memdūd 

 Budur dāʼim duʽāmuz Ḥaḳḳa ṣıdḳ u iʽtikād üzre 

15. Daḫı şeh-zāde-i vālā-nihāduñ ẕāt-ı bihbūdın 

 Emānet eylerüz ḥıfẓ-ı Ḫudāya istinād üzre 

16. Didi mevlūd-ı ferrūḫ-fālinüñ tārīḫini Dürrī 

 Murādın buldı Sulṭān Aḥmed-i ʽādil Murād üzre 

 Sene 1119 

65. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – 

1. Çünki ey gevher-i tāc-ı iḳbāl 

 Baña farż oldı duʽā-yı devlet 

                                                           
65. S. 3409: 33a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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2. Bir daḳīḳa umaram olmaya fevt 

 İsterem luṭfuñı sāʽat sāʽat 

66. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Müjdeler kim ḥarem-i bāġçe-i devletde 

 Oldı üşküfte iki tāze vü ter ġonca-i gül 

2. Nice gül her biri bir zīb-i gülistān-ı ḥayā 

 Vechi var ruḫlarına olsa melā’ik bülbül 

3. Birinüñ ʽārıż-ı rengīnine meftūn gül-i ter 

 Birinüñ zülf-i muṭarrāsına mā’il sünbül 

4. Birinüñ sūḫte-i dāġ-ı cemāli lāle 

 Birinüñ şīfte-i nāfe-i ḫāli fülfül 

5. Birisi gül gibi gülzār-ı melāḥatde laṭīf 

 Biri sünbül gibi behcetde perīşān-kākül 

6. Birisi gevher-i şāhāne-i dürc-i ʽiffet 

 Biri elmās-ı girān-māye-i kān-ı Kābil 

7. Biri ḫurşīd-i münevver biri māh-ı enver 

 Birisi ḥūr-ı cinān biri melek şübhe degül 

8. Nām-ı nāmīleri Zeyneb daḫı Ümmü Güls̱ūm 

 Her biri ola muʽammer be-ḥaḳ-ı Sūre-i Ḳul 

9. İkisi daḫı meʽan ṣaldı cihāna pertev 

 Ola Ḫān Aḥmede yā Rab şeref-i māye-i kül 

10. Ḥaşre dek ḳā’im olup taḫt-ı şehenşāhīde 

 Kūs-ı ʽadli ṣala āfāḳa hemīşe ġulġul 

11. Didi Dürrī dem-i maḳdemlerinüñ tārīḫin 

 Gülşen-i devleti açdı iki sulṭānī gül 

 Sene 1119 

                                                           
66. S. 3409: 33b. 

 Tārīḫ-i Vilādet-i Hem-Zād-ı Zeyneb Sulṭān ve Ümmü Güls̠ūm Sulṭān Bintü Aḥmed Ḫān-ı ʽĀlī-Şān. 

8  Sūre-i Ḳul diye bilinen sureler aslında Kafirun, İhlas, Felak ve Nas'tır. Çünkü bu dört sure “kul” 

kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.  
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67. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – 

1. Menbaʽ-ı ʽayn-ı zülāl-i maʽdelet 

 Maḳsem-i ser-çeşme-i feyż-i cemāl 

2. Yaʽni Sulṭān Aḥmed-i ʽādil k'odur 

 Gevher-i yek-dāne-i nesl-i aṣīl 

3. Bu çemenzār içre iḥyā eyledi 

 Nev-es̱er bir çeşmesār-ı bī-ʽadīl 

4. Gerçi ābı ʻayn-ı zemzemdür velī 

 Hey’eti Ümmüʼl-ḳıyās cūy-ı Nīl 

5. Lūleler bi'l-cümle şāḫ-ı mīve-dār 

 Gūyiyā bir naḫl-i ḫurmādur bu mīl 

6. Ṣanki engüşt-i şehādetdür ʽayān 

 Mürdeyi iḥyāya olmaz mı delīl 

7. Tāze ḳılsun gülsitān-ı devletin 

 Dā’imā ol serverüñ Rabb-ı Celīl 

8. Ḫaste-dil Dürrī didi tārīḫini 

 Ṭarz-ı aʽlā çesmesār-ı selsebīl 

 Sene 1119 

68. 

Müfte῾ilün müfte῾ilün fā῾ilün 

Serī῾ – + + – / – + + – / – + – 

1. Ṣadr-ı güzīn āṣaf-ı vālā-mekān 

 K'eyledi sīr-āb-ı ʽaṭā her yiri 

2. Eyledi bu āb-ı ḥayātı revān 

 Pādşehüñ Āṣaf-ı nām-āveri 

                                                           
67. S. 3409: 33b. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫānuñ Sarāy-ı Hümāyūnda Müceddeden İḥyā Buyurduḳları Çeşmeye Tārīḫdür. 

2 B mısrasında “pādşāh” kelimesi vezin gereġi “pādşeh” ile deġiştirilmiştir. 

68. S. 3409: 33b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Çeşme. 
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3. Nūş ḳılup leẕẕet ile teşneler 

 Oldılar ās̠ār-ı ʽaṭaşdan berī 

4. Dürri-i dāʽī didi tārīḫini 

 ʽAyn-ı ʽAlīden içelüm kevs̠eri 

 Sene 1119 

69. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Şehryār-ı heft-kişver pādşāh-ı baḥr u ber 

 Ḫusrev-i Cem-sāye sulṭān Aḥmed-i ʽālī-maḳām 

2. Ol şehenşāh-ı Süleymān-seyr ü İskender-sülūk 

 Kim olur āb u hevā fermānına her laḥẓa rām 

3. Yapdurup bu fülke-i raʽnāyı naḳş u zīb ile 

 Eyledi ārāyiş-i ruḫsāre-i deryā temām 

4. ʽİzz ü şevketle süvār olduḳça İskender gibi 

 Ṣāf ide āyīne-i ṭabʽın Ḫudāvend-i enām 

5. Ṭarzına ḥayrān olup Dürrī didi tārīḫini 

 Bāreka'llāh ey müzeyyen zevraḳ-ı şāh-ı be-nām 

 Sene 1119 

70. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Bānū-yı ʽiṣmet-serā-yı ḫāṣ Sulṭān Ahmedi 

 Ḥasbetenli'llāh bu ḫayr-ı pāki inşād eyledi 

2. Tāze bir zībā es̱er ṭarḥ itdi bu maʽberde kim 

 Ehl-i sūḳı ser-te-ser mesrūr u dil-şād eyledi 

3. Hem sebīlüñ eyleyüp ḫuddāmını āmāde hem 

 Mektebe eṭfāl içün taʽyīn-i üstād eyledi 

                                                           
69. S. 3409: 34a. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫānıñ Müceddiden İnşā Buyurduḳları Zevraḳa Tārīḫdür. 
70. S. 3409: 34a. 

 Ḥaṣeḳi Sulṭānuñ Bā-Fermān-ı Hümāyūn Ṭarḥ u İnşād Eyledügi Sebīl ü Mektebe Tārīḫdür. 
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4. Dār-ı dünyāda vücūh-ı ḫayra ṣarf-i māl idüp 

 Cennet içre kendüye bir ḫāne bünyād eyledi 

5. Dürriyā hātif didi itmāmınuñ tārīḫini 

 Bu sebīl ü mektebi baş ḳadın ābād eyledi 

 Sene 1119 

71. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Bi-ḥamdi'llāh yine ṣulb-i cenāb-ı ṣadr-ı ʽālīden 

 Ṭoġup bir neyyir-i raḫşende pertev ṣaldı āfāḳa 

2. Ne neyyir öyle bir nūr-ı çerāġ-ı çeşm-i ʽālem kim 

 Żiyāsı düşdi tā āyīne-i mīnā-yı nüh-ṭāḳa 

3. Ṭulūʽından ḳarīrü'l-ʽayn olup her dem dünyā 

 Ġubār-ı maḳdemin kuḥl itdi çeşm-i cān-ı müştāḳa 

4. Müṣādif oldı çün ʽīda ḳudūm-ı meymenet-baḫşı 

 Muḥaḳḳaḳdur ki maẓhardur vüfūr-ı luṭf-ı Ḫallāḳa 

5. İdüp yüz biñ teşekkür vālid-i mācidleri ḥaḳḳa 

 Anuñ'çün başladı gencīne-i iḥsānı infāḳa 

6. Hele bir böyle ferzend-i saʽādetmend-i ẕī-şānuñ 

 Maḥaldür ʽīdina ḳurbān olursa niçe biñ nāḳa 

7. Yed-i naḳḳāş-ı ḳudretden çıḳan taṣvīr-i zībādur 

 Melekler zīb-i dest itsün ʽUṭārid yazsun evrāḳa 

8. O naḫl-i pāk ile vālidleri bir laḥẓa şād olsun 

 Duʽāmuz böyledür dā’im Cenāb-ı Rabb-i Rezzāḳa 

9. Dem-i mevlūd-ı ferruḫ-fāline Dürrī didi tārīḫ 

 Sürūr-ı ʽīd ile baṣdı ḳadem Aḥmed Beg āfāḳa 

 Sene 1119 

                                                           
71. S. 3409: 34a. 

 Ṣadr-ı Aʽẓam ʽAlī Pāşānuñ Maḫdūm-ı Mükerremleri Aḥmed Begüñ Vilādetine Tārīḫdür. 
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72. 

Mefā῾ilün fe῾ilātün mefā῾ilün fe῾ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Hemīşe Ḥażret-i Ḫān Aḥmed-i Cenāb-ı Ḫudā 

 Muvaffaḳ ide murād üzre fetḥ ile naṣra 

2. Bu ḳaṣrdan çıḳarup bu neşīmen-i pāki 

 Mis̠āl-i noḳṭa-i zīb itdi ṣafḥa-i ʽaṣra 

3. Bedīhi emr ile tārīḫini didi Dürrī 

 Güzel yaḳışdı bu pākīze ṣuffe bu ḳaṣra 

 Sene 1119 

73. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. İtdi cennet gibi bu ḳaṣrı ser-ā-pā mir’āt 

 Ṭabʽı rūşenger-i sulṭān-ı muʽallā-mesned 

2. Didi fermān-ı hümāyūn ile Dürrī tārīḫ 

 Ey ṣafā-ḫāne-i āyīne-i Sulṭān Aḥmed 

 Sene 1119 

74. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Cenāb-ı Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed Ḫān-ı deryā-dil 

 Ki oldı luṭf-ı cān-baḫşı zülāl-āsā şifā-baḫşā 

2. O şehenşāh-ı ʽiffet-pīşe kim ṣıdḳ u ḫulūṣ üzre 

 İder her laḥẓa taḥṣīl-i rıżā-yı Ḥażret-i Mevlā 

3. Binā-yı cāmiʽe niyyet idince āṣaf-ı pāki 

 O sulṭān-ı cihān iẕn-i hümāyūn eyledi iʽṭā 

                                                           
72. S. 3409: 34a, Derkenar. 

 Ṣuffe Köşkine Tārīḫdür. 

73. S. 3409: 34a, Derkenar. 

 Āyīneḫāneye Tārīḫdür. 

74. S. 3409: 34b. 

 Ṣadr-ı Aʽẓam ʽAlī Pāşānuñ Tersānede İḥyā Buyurduḳları Çeşmeye Tārīḫdür. 
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4. Çü tekmīl oldı hep ās̱ār-ı ḫayrātı murād üzre 

 Bu cāy-ı pāki de ʽayn-ı ʽaṭādan eyledi iḥyā 

5. Aḳup üç lūleden āb-ı ḥayāt-ı cān-fezā yir yir 

 Zülāl ü kevs̱er ü tesnīme mānend oldılar gūyā 

6. Feżā-yı ḥaşrde āb-ı şefāʽat eyleyen ümmīd 

 Bu dünyāda ider leb-teşnegān-ı ümmeti isḳā 

7. İlāhī pādşāhuñ ḥıfẓ idüp ẕāt-ı hümāyūnın 

 Vezīr-i aʽẓamın eyle hemīşe böyle ṣadr-ārā 

8. Ki tervīḥ ḳılup teşnegān-ı nās içün li'llāh 

 Mekārim-i çeşmesārından güzel āb eyledi icrā 

9. İçenler Dürriyā ḥamd eyleyüp dirler bu tārīḫi 

 Zihī ʽayn-ı ṣafā-yı çeşme-i pāk-i ʽAlī Pāşā 

 Sene 1119 

75. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Şehenşāh-ı mü’eyyed ẓıll-ı Ḥaḳ dādār-ı heft-iḳlīm 

 Penāh-ı dīn ü devlet muḳtedā-yı millet-i beyżā 

2. Hümāyūn-sāye Sulṭān Aḥmed-i ferḫunde-ṭalʽat kim 

 Odur şimdi ser-efrāz-ı selāṭīn-i cihān-pīrā 

3. Ser-ā-pā ẕāt-ı pāki maẓhar-ı nūr-ı saʽādetdür 

 Sezādur pertev-efşān olsa dehre āftāb-āsā 

4. O ḫākān-ı ʽaẓīmü'ş-şāna iḥsān eylemiş Bārī 

 Kemāl-i ḳuvvet-i iḳbālden bir āṣaf-ı dānā 

5. Ne āṣaf ḥāmi-i şerʽ-i mükerrem ṣāḥibü'l-ḫayrāt 

 Ne āṣaf māḥi-i cevr ü sitem düstūr-ı ṣadr-ārā 

6. ʽAlī Pāşā-yı ʽālī-menḳabet kim ṣıdḳ ile dā’im 

 İderdi fikr-i taḥṣīl-i rıżā-yı Ḥażret-i Mevlā 

                                                           
75. S. 3409: 34b. 

 Ṣadr-ı Aʽẓam ʽAlī Pāşānuñ Tersānede Müceddeden Ṭarḥ u İnşā Buyurduḳları Cāmiʽ-i Şerīfe 

Tārīḫdür. 
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7. Bi-ḥamdi'llāh bir öyle devlete oldı muvaffaḳ kim 

 Duʽā-yı ḫayr ile eyler s̱enāsın ḥaşre dek dünyā 

8. Yapup tā mevḳiʽinde cāmiʽ vü mekteble ḥammāmı 

 Bu ās̱ār ile gūyā bu maḥalli eyledi iḥyā 

9. Ne cāmiʽ fırḳa-i İslāmiyānuñ Beyt-i Maʽmūrı 

 Ne cāmiʽ mecmaʽ-ı ḳuddūsiyān-ı Ḳubbe-i Ḫaḍrā 

10. Ne cāmiʽ ṣaff-ı erbāb-ı niyāza maʽbed-i tāze 

 Ne cāmiʽ ümmet-i dīn-i resūle Mescid-i Aḳṣā 

11. Bināsı bī-bedel naḳşı muṣannaʽ ṭarḥı nā-dīde 

 Esāsı muḥkem eṭvārı müsellem ṭarzı bī-hem-tā 

12. Muʽallā rūḥ-baḫşā mürtefiʽ memdūḥ u müstaḥsen 

 Müferriḥ dil-güşā feyż-āver u maṭbūʽ ü müstes̱nā 

13. O deñlü ṣāf u berrāḳ u beyāż u ḫūb u nāzükdür 

 Ki nüzhet-ḫāne-i firdevsden bir ḳıṭaʽdur gūyā 

14. Bunuñla n'ola zīnet bulsa rūy-ı şāhid-i ʽālem 

 Ki oldı ḳıṭʽa-i merġūbesi ḫāl-i leb-i deryā 

15. Menār-ı pür-ḳanādīlin gören dir Kaʽbe bāmında 

 Sehī-ḳad bir melekdür efser-i zerrīn ile ḥaḳḳā 

16. Bu cāmiʽde s̱enā vü ḥamd ü ẕikr ü ṭāʽat olduḳça 

 Şehenşāh ile bānīsin muʽammer eyleye Mevlā 

17. Tamām olduḳda Dürrī bendesi yazdı bu tārīḫi 

 Muṣannaʽ ṭarz-ı aʽlā cāmiʽ-i pāk-i ʻAlī Pāşā 

 Sene 1119 

76. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Bu maḳāmı eylediler orta mālından binā 

 Pādşāhuñ bendegānı ḥāfıẓ-ı ceb-ḫānesi 

                                                           
76. S. 3409: 34b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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2. Hātif-i ġaybī didi tekmīline tārīḫ içün 

 On yedinüñ eñ güzel oldı müzeyyen ḫānesi 

 Sene 1119 

77. 

Mefā῾ilün fe῾ilātün mefā῾ilün fe῾ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Bu çeşmesārı revān eyledi li-vechi'llāh 

 Vezīr-i ʽaẓam-ı şāhenşeh-i cihānārā 

2. İlāhi fażluñ ile ḫayrını idüp maḳbūl 

 Zülāl-i raḥmete müstaġraḳ it anı ferdā 

3. Didüm aḳınca ser-i āb Dürriyā tārīḫ 

 Sebīl-i ʽayn-ı ḥayāt eyledi ʽAlī Pāşā 

 Sene 1119 

78. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Cenāb-ı Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed Ḫān k'odur şimdi 

 Ḫudāvend-i melek-ḫaṣlet şehenşāh-ı felek-dergāh 

2. O ḫākān-ı bülend-aḫter ki nūr-ı kevkeb-i baḫtı 

 Olur ṣubḥ u mesā pertev-feşān-ı rūy-ı mihr ü māh 

3. Çerāġ-ı bezm-i dünyā āftāb-ı evc-i maʽnādur 

 Temāşā itmemişdür çeşm-i devrān böyle şāhenşāh 

4. Hemīşe ḳaṣdı taʽmīr-i ḫarāb-ābād-ı ʽālemdür 

 Hemīşe berāy-ı maʽmūre itmekdür aña dil-ḫvāh 

5. Gerek ṣaḥn-ı sarāy olsun gerek ʽazm-i hümāyūndur 

 Diler elbette ṭabʽı böyle bir pākīze nüzhetgāh 

6. Mürūr-ı dehr ile bu ḳaṣr-ı bī-mānend olup köhne 

 Lisān-ı ḥāl ile tecdīd içün her dem iderdi āh 

                                                           
77. S. 3409: 34b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Çeşme-i Tersāne. 

78. S. 3409: 35a. 

 Sulṭān-ı Aḥmed Ḫānuñ ʽAlī Beg Ḳaryesinde Taʽmīr Buyurduḳları Ḳaṣra Tārīḫdür. 
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7. Olup manẓūr-ı ʽayn-ı iltifātı ehl-i şehenşāhuñ 

 Murād-ı meşreb-i pākince yapdurdı bi-ḥamdi'llāh 

8. O deñlü pür-leṭāfet oldı kim miʻmār-ı endīşe 

 Ne deñlü ṣanʻatin fikr itse ol deñlü olur güm-rāh 

9. Bu zīb ü zīneti seyr itmedi Erjeng ile Mānī 

 Bu gūne naḳşdan Bihzād-ı üstād olmadı āgāh 

10. Bu bir ṭarḥ-ı muṣannaʽ ṭarz-ı raʽnā ḳaṣr-ı vālādur 

 Bunuñ derkinde üstād-ı ḫıred ʽāciz olur va'llāh 

11. Hezārān āferīn ṭabʽ-ı hümāyūn-ı şehenşāha 

 Ki istiʽdādı ehl-i dānişi ḥayrān ider bi'llāh 

12. ʽAlī Beg menzili bu ḳaṣr ile reşk-i cinān oldı 

 ʽAceb mi seyr içün eṭrāfın alsa ḫayme vü ḫārgāh 

13. Seḥer mihr-i dıraḫşān seyr idüp şeb ṣubḥa dek encüm 

 O sulṭān-ı felek-sāye duʽālar eyle ki bī-gāh 

14. İlāhī ʽömrin efzūn it o sulṭān-ı cihān-bānuñ 

 İlāhī dā’imā aʽdāsı itsün nāle-i cāngāh 

15 Ḳadīmī Dürri-i dāʽīsi meʼmūren didi tārīḫ 

 Bu ḳaṣr-ı pāki ābād itdi Sulṭān Aḥmed-i Cem-cāh 

 Sene 1119 

79. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Āferīnler Ḳır atuñ cünbiş-i merdānesine 

 Ḥaḳ budur kim aña bu ʽarṣada yoḳdur s̱ānī 

2. Ḳuvvet-i baḫt-ı şehenşāh-ı ʽalī-sīretden 

 Aldı Düldül gibi ḥaḳḳā ki bugün meydānı 

3. Raḫş-ı raḫşende-i sulṭān-ı cihān böyle gerek 

 Ki güneş olmaya sürʽatde anuñ aḳrānı 

                                                           
79. S. 3409: 35b. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḥażretlerinüñ Ḳır Esb-i Ṣabā-Reftāruñ Öñdül Alduġı Tārīḫdür. 
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4. Gerçi Yūsuf Āġānuñ al atı āl eyler idi 

 Ḳoşuda geçmek içün kendi gibi ḥayvānı 

5. Leng ü lūk āl iderek n'itdi ise itdi hele 

 Geçdi biñ ḥīle ile bir niçe ḫar pālānı 

6. Bunı da geçmege ḫaṣmāne nigāh eyler idi 

 Ḥiss-i ḥayvāna göre kem-ter imiş iẕʽānı 

7. Ṭutalum cüs̱s̠e vü hem ḳuvvet ile fīl olmış 

 Hīç Burāḳ ile ne mümkindür ide cevlānı 

8. Ḳoşı meydānına at başı ber-ā-ber giricek 

 İkisi daḫı meʽan eylediler pūyānı 

9. Cünbiş-i evvel ile sebḳat idüp aña ḳır at 

 Ḳaldı al at girüde mis̱l-i ḫar-ı baṭrānı 

10. Ne ḳadar ḥīle vü āl itdi ise sürʽatde 

 Bulmadı tozına irmeklige bir imkānı 

11. Ḳır küheylān yitişüp oḳ gibi menzil başına 

 Yay gibi ḳaldı al at gevşek imiş her yanı 

12. Gūyiyā tāzi idi oturaḳaldı fi'l-ḥāl 

 Ḳalmadı adımını atmaġa bir dermānı 

13. Aña şimden girü ṣarı kedi dirlerse n'ola 

 Süfreden maṭbaḫa dekdür kedinüñ cevlānı 

14. Ḳanı ḳır ata ġażūbāne o evvelki nigāh 

 Şimdi aṣlā izine baṣmaġa yoḳdur cānı 

15. Şemm iderse nefesin ḥissi gider ḫavfından 

 Gūş iderse ḥaşrin lerze ṭutar aʽżānı 

16. Hele al ata bu meydānda ʽaceb reng oldı 

 Çıḳdı bāzāra bugün cevherinüñ nuḳṣānı 

17. Al degül eşheb idi ṭonı ezelden şimdi 

 Ḥacletinden ḳızarup ṭaşraya urdı ḳanı 

18. Hele ḥayvāna sözüm yoḳ bilürem ḥayvāndur 

 Budur elbette sezā-yı ṣıfat-ı ḥayvānī 
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19. İnfiʽāli es̱er eylerse eger ṣāḥibine 

 Ḥaşre dek vardur atum dimege ditrer cānı 

20. Ger uçarsa ẕüfer ḳuş dimez aña çaylaḳ imām 

 Uçdı al ḳaldı al ıṭlāḳı yazarken şānı 

21. Şehsüvārā Ḥaḳ idüp tevsen-i iḳbālüñi rām 

 Ṣaḥn-ı devletde hemīşe idesin cevlānı 

22. Ḳāfdan ḳāfa degin ʽāleme ḥükm eylemege 

 Vire tevfīḳ saña mevhibe-i Yezdānī 

23. Hep rikābuñda piyāde yürüye ḫayl-i mülūk 

 Ola gitdükçe füzūn salṭanatuñ ʽunvānı 

24. Ne ḳadar maṭlab-ı aʽlāya vüṣūl ister iseñ 

 Cümlesin ḥāṣıl ide Ḥażret-i Ḥaḳ āsānı 

25. Didi fermānuñ ile Dürri bedīhen tārīḫ 

 Düldül-āsā ne güzel aldı ḳır at meydānı 

 Sene 1119 

80. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Eyā sulṭān-ı ʽālī-şān ki teşrīf-i ḳudūmuñla 

 Bütün Ṭopḫāneye cemʽ oldılar eşrāf ile aʽyān 

2. Egerçi ṣūretā ṭūp seyrine cān atdılar ammā 

 Temāşā-yı cemālüñdür ġaraż ey server-i şāhān 

3. Sen ol ḫākān-ı İskender-ẓafersin kim murād itseñ 

 İdersin şarḳdan ġarba cihānı bende-i fermān 

4. İrişdi ḳulle-i Ḳāfa ṣadā-yı kūs-ı iclālüñ 

 ʽAceb mi ṭūp gibi güm güm öterse günbed-i gerdān 

5. Hele eflāki bilmem līk āvāz-ı ṭulūʽuñla 

 Pür olmışdur cihāt-ı sitte heft-iḳlīm ü çār-erkān 

                                                           
80. S. 3409: 36a. 

 Sulṭān Aḥmed Ḫān Ḥażretleriniñ Ṭopḫāneye Teşrīflerine Tārīḫdür. 
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6. Şeref virdi vücūduñ ḫānedān-ı āl-i ʽOs̱māna 

 N'ola ervāḥ-ı ecdād-ı aʽẓāmuñ olsalar şādān 

7. Naẓargāh-ı İlāhī bir şehenşāh-ı mü’eyyedsin 

 Seni ḥıfẓ ide dāʼim ḥażret-i ẕü'l-men ü ve'l-iḥsān 

8. ʽAdīli münʽadim aḳrānı nādir mis̱li nā-dīde 

 Bugün sensin selāṭīn içre ser-tāc-ı ser-efrāzān 

9. Saña nisbetle şāhān-ı cihān encümdür ammā sen 

 ʽAlemsin ol girde içre mis̱āl-i neyyir-i raḫşān 

10. Yazup levḥ-i semāya kilk-i ḳudret ismüñi Aḥmed 

 Seni ḳıldı semiyy-i faḫr-ı ʽālem Ḥażret-i Sübḥān 

11. Ebū Bekr ü ʽÖmer ʽOs̱mān u Ḥaydardan virüp feyżi 

 Ḥaḳ itmiş ṣıdḳ u ʽadl u ḥilm ü ʽilme ẕātuñı şāyān 

12. Bi-ḥamdi'llāh virüp dīn-i mübīne ḳuvvet ü şevket 

 Senüñ devrüñde revnaḳ buldı şerʽ-i Aḥmedī el-ān 

13. Cihād esbābına şimdi ne deñlü eyleseñ himmet 

 O deñlü ecrini iḥsān ider ferdā saña Yezdān 

14. Taḳayyüd eyledükçe sen umūr-ı dīn ü devletde 

 Düşüp ḫavf u hirāsa cümleten küffār olur lerzān 

15. Ḫuṣūṣā bir vekīl-i muṭlaḳa ḥālā muvaffaḳsın 

 Ki cümle emrüñi tekmīle saʽy eyler bilā-nuḳṣān 

16. Ṣadāḳat-kār-ı ʽiffet-pīşe düstūr-ı ṣalāḥ-endīş 

 Felāṭūn-ʽaḳl u Āṣaf-re’y u ṣāfī-ṭabʽ u pāk-iẕʽān 

17. Sezādur sen gibi sulṭān-ı vālā-ḳadre ḥünkārum 

 Bir öyle müsteşār-ı dīn ü devlet Āṣaf-ı ẕī-şān 

18. Hemīşe ṣaḥn-ı devlet ẕāt-ı pāküñle metīn olsun 

 Hemīşe ṭūp-ı ḳahruñ eylesün küffārı ser-gerdān 

19. Döküldükçe bugün Ṭopḫāne-i maʽmūrede ṭūplar 

 Dökülsün rīze rīze cismi aʽdānuñ olup sūzān 

                                                           
9 B mısrasında vezin aksamaktadır. 
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20. Bu ḳaṣr içre vücūd-ı meymenet-endūd-ı pür-sūduñ 

 Olınca sāye-endāz-ı saʽādet ey şeh-i devrān 

21. Bedīhī bir işāretle didi tārīḫini Dürrī 

 Hümāy-āsā gelüp ṣaldı bu cāya sāye Aḥmed Ḫān 

 Sene 1119 

81. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Menbaʽ-ı luṭf u kerem pür-çeşme-i ʽayn-ı ḥayāt 

 Pādşāh-ı baḥr u ber ḫākān-ı İskender-livā 

2. Yaʽni Sulṭān Aḥmed-i rūşen-güher kim ḳalbini 

 Eylemiş feyż-i Ḫudā āyīne-i ʽālem-nümā 

3. Ol şehenşāh-ı muʽaẓẓam kim vücūd-ı pākidür 

 Māye-i eczā-yı ḥikmet sāye-i luṭf-ı Ḫudā 

4. Muḳteżā-yı ṭabʽ-ı ṣāfı cümle ḫayrāt üzredür 

 ʽĀlemi iḥyāya saʽy itmekdedür ṣubḥ u mesā 

5. Eyleyüp bu çeşmesārı ḫayli menzilden revān 

 Ḥükmin icrā eyledi ol ḫusrev-i fermān-revā 

6. Böyle bir āb-ı muṣaffā kim içenler ḳaṭresin 

 Leẕẕetinden neşveyāb-ı ḳand olurlar gūyiyā 

7. Biri Ceyḫūn biri Seyḫūn biri Nīl ü biri Şaṭ 

 Yā Zülāl ü Zemzem ü Kevs̱er yāḫud āb-ı beḳā 

8. Her biri biñ teşneyi sīr-āb ider bir laḥẓada 

 Vechi var ıṭlāḳ olınsa bunlara ʽayn-ı ṣafā 

9. Āb ṣanmañ çār çeşm olmış bu zībā çeşmesār 

 Ol şehüñ dīdārına neẓẓāre eyler dā’imā 

10. Oldur ümmīdüm İlāhī bu ʽuyūn-ı erbaʽa 

 Çār enhār-ı cinān olsun aña rūz-ı cezā 

                                                           
81. S. 3409: 36b. 

 Tārīḫ-i Çeşme. 
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11. Emr-i ʽālī-şān ile Dürrī didi tārīḫini 

 Ḫān Aḥmed eyledi icrā-yı āb-ı cān-fezā 

 Sene 1119 

82. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Menbaʽı ʽayn-ı ʽaṭā Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed 

 Ki odur maẓhar-ı iḥsān-ı ḫafiyyü'l-elṭāf 

2. Ol şehenşāh-ı melek-ḳadr-i felek-mertebe kim 

 İtdi dergāhını Ḥaḳ ḫayl-i selāṭīna meṭāf 

3. Böyle İskender-i Dārā-ḥaşemüñ rūy-ı zemīn 

 Yaraşur ḳabża-i ḥükminde ola Ḳāf-be-Ḳāf 

4. Eyleyüp tāze bu ser-çeşme-i ṣāfı iḥyā 

 Virdi bu gülşen-i raʽnāya anuñla eşrāf 

5. Nice ser-çeşme bu bir āb-ı muṣaffādur kim 

 Ṭaʽmı sükkerden eleẕ levni gümüşden şeffāf 

6. Ney-şekerdür didi her lūle-i bercestesine 

 Leẕẕetin sükkere tercīḥ iden ehl-i inṣāf 

7. Yā İlāhī bu şehi öyle ser-efrāz it kim 

 Süre yüz pāyine ṣu gibi mülūk-ı eṭrāf 

8. Seyr idüp ṭarz-ı bedīʽin didi Dürrī tārīḫ 

 Nev-nihāl-i gül-i ṣad-berg-i çemen çeşme-i ṣāf 

 Sene 1120 

83. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Hemīşe Ḥażret-i Ḫān Aḥmedüñ Cenāb-ı Ḫudā 

 Vücūd-ı pākin ide zīb-i taḫt-ı ʽOs̱mānī 

                                                           
82. S. 3409: 37a. 

 Ḫān Aḥmed-i Cem-Cāhuñ Sarāy-ı Cedīdede İḥyā Buyurduġı Yüz Lūleli Çeşmeye Tārīḫdür. 

83. S. 3409: 37b. 
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2. Ki sāyesinde niçe bendegān-ı dergehine 

 Müyesser oldı hezārān s̱evāb-ı rūḥānī 

3. Kilerci başı [o] ʽOs̱mān Aġā o ṣāḥib-ḫayr 

 Bu maʽbede olup iẕn-i şerīf ile bānī 

4. Ḫulūṣ-ı ḳalb ile ḥaḳḳā yitürdi itmāma 

 Ṣalāt-ı cumʽa ḳılındı oḳundı Ḳur’ānı 

5. Zihī saʽādet-i ʻuẓmā o şāh-ı ʽāleme kim 

 Bu gūne bendeleri ola ḫayra erzānī 

6. Kilercibaşı aġānuñ hem ola ḫayrı ḳabūl 

 Ola muvāfıḳ-ı kārı rıżā-yı Yezdānī 

7. Vücūdı cümle-i ekdārdan olup maḥfūẓ 

 Cenāb-ı Ḥażret-i Ḫallāḳ ola nigehbānı 

8. Saʽādet-i ebedī yār olup Ḫudā yāver 

 Hemīşe ẕevḳ ü neşāṭ ile geçe devrānı 

9. Ḫulūṣ ile didi tārīḫ-i sālini Dürrī 

 Bu cāmiʽ oldı hele yādgār-ı ʽOs̱mānī 

 Sene 1120 

84. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Şehryār-ı tācdārān Ḫusrev-i ḫayl-i mülūk 

 Pādşāh-ı Cem-ḥaşem Ḫāḳān-ı İskender-cenāb 

2. Yaʽni Sulṭān Aḥmed-i raḫşende-kevkeb kim anuñ 

 Cebhesi māh-ı münevverdür cemāli āftāb 

3. Kāse-rūyı maṭbaḫ-ı iḳbālinüñ faġfūr-ı Çīn 

 Āstān-ı cāhınuñ cārū-keşi Efrāsiyāb 

                                                           
 Ser-Kilerciyān-ı Ḫāṣṣa ʽOs̠mān Āġānuñ Ḳara Aġaç Baġçesinde Binā Eyledügi Cāmīʽ-i Şerīfe 

Tārīḫdür. 

84. S. 3409: 37b. 

 Ṣadr-ı Aʽẓam ʽAlī Pāşānuñ Fāṭıma Sulṭānı Te’ehhülinde Olan Sūr-ı Pür-Sürūra Tārīḫdür. 
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4. Bu şehenşāhuñ cihānda mis̱lini görmek temām 

 Mihr ü mehden ṭutsa ger ʽaynek bu çarḫ-ı nüh-ḳıbāb 

5. Başḳa bir sırr-ı İlāhīdür vücūd-ı eşrefi 

 Kimse derk itmez anı va'llāhu ʽalem bi'ṣ-ṣavāb 

6. Fenn-i istiʽdād-ı māder-zādına ol serverüñ 

 Ḥaşre dek bulmaz nihāyet yazılur yüz biñ kitāb 

7. Öyle sulṭān kim şehān-ı Özbek ü Hind ü ʽAcem 

 İtseler būs-ı rikāb itmez nigāha irtikāb 

8. Her umūrında muvaffaḳdur anuñ'çün ol şehe 

 Virdi Ḫallāḳ-ı cihān bir Āṣaf-ı devlet-me’āb 

9. Āṣaf-ı ekrem ʽAlī Pāşā-yı ʽālī-rütbe kim 

 Dergehi silk-i vezāretden olındı intiḫāb 

10. Öyle bir destūr-ı ʽiffet-māyedür kim Ḫālıḳuñ 

 Emrine münḳād olup nehyinden eyler ictināb 

11. Dā’imā iḫlāṣ ile ṣāf olduġı'çün niyyeti 

 Ḥaḳ murādınca anı devletden itdi behreyāb 

12. Yaʽni kim bir gevher-i yek-tāyı ḥakkāk-i felek 

 Eyleyüp ʽiffet-serāy-ı salṭanatdan intiḫāb 

13. Genc-i maʽmūrında pinhān eyledi ol Āṣafuñ 

 Rūy-ı iḳbāli anuñla buldı ḥaḳḳā āb u tāb 

14. Öyle bir sūr-ı sürūr-efzā-yı behcet oldı kim 

 Seyr idince oldılar mebhūt-ı ḥayret şeyḫ ü şāb 

15. Çıḳdılar ālāya hep erbāb-ı cevān fevc fevc 

 Kimisi zerrīn bisāṭ urmış kimi sīmīn rikāb 

16. Girdiler bāb-ı hümāyūndan serāy-ı devlete 

 Oldılar hep mütefeyyiż şerbet ü ʽūd ü gül-āb 

17. Seyr idince ehl-i İslāmuñ bu ẕevk ü şevḳini 

 Oldı ʽadānuñ sirişk-i çeşmi ḫūn baġrı kebāb 

                                                           
4 B mısrasında anlam gereği “ṭolsa” kelimesi “ṭutsa” ile değiştirilmiştir. 
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18. İtdiler gerdūne-yi ikrāma ol mihri süvār 

 Ḳıldılar menzilgeh-i düstūr-ı ẕī-şāna şitāb 

19. Ḥāṣılı sūr-ı hümāyūnuñ ne ise ʽādeti 

 İtdi icrā cümleten ol server-i vālā-niṣāb 

20. Yā İlāhī ʽarṣa-i ʽālemde Sulṭān Aḥmedüñ 

 Ẕāt-ı pāki görmesün devr-i felekten inḳılāb 

21. Dā’im olsun ol şehenşāh-ı meʽānī-menḳabet 

 Kām-baḫş u kām-rān u kām-bīn ü kām-yāb 

22. Ḳāfdan Ḳāfa Sikenderveş cihāna ḥükm idüp 

 Ola ḳā’im salṭanatda tā dem-i rūz-ı ḥisāb 

23. Hem mübārek ide Ḥaḳ bu sūrını ol Āṣafuñ 

 Ola dā’im devletinden müstefīż ü müsteṭāb 

24. İnbisāṭından bu sūr-ı pür-sürūnuñ şād olup 

 Fikr-i tārīḫin iderken Dürri-i ḥāżır-cevāb 

25. Āsmāndan bir melek geldi didi tārīḫini 

 Menzili māh-ı münīr oldı mekān-ı āftāb 

 Sene 1120 

85. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + – / + + – 

1. Ṣadr-ı aʽẓam vezīr-i Aḥmed Ḫān 

 Āṣaf-ı Cem cenāb-ı ʽālī-cāh 

2. Yaʽni kim Ḥażret-i ʽAlī Pāşā 

 K'oldı tevfīḳ-i Ḥaḳ aña hem-rāh 

3. Sālikān-ı reh-i ḥaḳīḳat içün 

 Yapdı bir tekye ḥasbetenli'llāh 

4. Hem edā-yı ṣalāt içün mescid 

 Hem sülūk ehline ʽibādetgāh 

                                                           
85. S. 3409: 38a. 

 Ṣadr-ı Aʽẓam ʽAlī Pāşānuñ Dīvān Yolında Müceddeden Binā Eyledügi Cāmiʽ ve Tekyeye Tārīḫdür. 
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5. ʽĀleme öyle bir es̱er ḳodı kim 

 Ḫayr ile ismi yād olur hergāh 

6. Saʽyi meşkūr olup s̱evābı ḳabūl 

 Ḳılalar ẕikr-i ḫayrını efvāh 

7. Dürriyā hātif ehl-i tevḥīdi 

 İdüp esrār-ı ẕikrden āgāh 

8. Didi bu tekyegāh için tārīḫ 

 Ẕikr idüñ Lā ilāhe illa'llāh 

 Sene 1120 

86. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – 

1. Ṣāḥibü'l-ḫayr Āṣaf-ı Ḫān Aḥmedi 

 Yaʽni ṣadr-ı aʽẓam-ı ʽālī-simāt 

2. Bu ḳadīmī çeşmeye ṣu ẓamm idüp 

 Eyledi manẓūr-ı çeşm-i iltifāt 

3. Gūyiyā ʽayn-ı tevekkülden revān 

 Bir zülāl-i ṣafdur hem çün Furāt 

4. Nūş idüp Dürrī didi tārīḫini 

 Mā’-i ṣāfı çeşme-i ʽayn-ı ḥayāt 

 Sene 1120 

87. 

Mef῾ūlü mefā῾īlün mef῾ūlü mefā῾īlün 

Hezec – – + /+ – – – /  – – +/+ – – – 

1. Düstūr-ı kerem-perver ṣadr-ı nıṣfet-güster 

 Serdār-ı ẓafer-yāver yaʽni ki ʽAlī Pāşā 

2. Ol Āṣaf-ı deryā-dil ḫayrāta olup mā’il 

 Ḳoydı bu cihān içre niçe es̱er-i vālā 

                                                           
86. S. 3409: 38a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Çeşme-i ʽAlī Pāşā. 

87. S. 3409: 38b. 

 Tārīḫ-i Medrese-i ʽAlī Pāşā. 
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3. Bu buḳʽa-i zībāyı bünyāda ḳılup himmet 

 İḫlāṣ ile saʽy itdi yapdurdı güzel ḥaḳḳā 

4. Hengām-ı ḫitāmında bir kāmil-i rūşen-dil 

 Tārīḫi içün görmiş bir vāḳıʽa-i ġarrā 

5. İbn-i ʽumem-i peyġamber yaʽni ʽAlī Ḥaydar 

 İtmiş ola rü’yāyı bu ḳavli aña inhā 

6 Kim ġāyete yitdükde bu medrese-i ʽĀlī 

 Tārīḫini itsünler bu mıṣraʽ ile inşā 

7. Zīrā ʽadedi anuñ bu sāle muvāfıḳdur 

 Vāḳiʽde güzel düşdi yek-pāre vü müstes̱nā 

8. Gūyā ki kerāmetdür Dürrī aña bu tārīḫ 

 “Menʼallemenī ḥarfen ḳad sayyaranī ʽabdā” 

 Sene 1120 

88. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Bu muṣannaʽ ṭūp-ı raʽd-āhengi īcād eyledi 

 Pādşāh-ı āl-i ʽOs̠mānuñ vezīr-i erşedi 

2. Ġāyet-i īmā ile Dürrī didi tārīḫini 

 Ṭūp-ı şehr-āşūb-ı nev-īcād-ı Sulṭān Aḥmedi 

 Sene 1120 

89. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Bu ṭūp-ı nev-ẓuhūrı emr-i Sulṭān ile yapdurdı 

 Vezīr-i memleket-ārā ʽAlī Pāşā-yı ʽālī-şān 

                                                           
8 Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. 

88. S.3409: 38b, Derkenar. 

 Tārīḫ. 

89. S.3409: 38b, Derkenar. 

 Tārīḫ. 
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2. Ser-i āteş-feşānın seyr idüp Dürrī didi tārīḫ 

 Muṣannaʽ bī-bahāne ṭūp-ı nev-īcād-ı Aḥmed Ḫān 

 Sene 1120 

90. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Açılup bülbül gibi Dürrī didi tārīḫini 

 Gülşen-i ḳaṣr-ı hümāyūn bāb-ı Sulṭān Aḥmedi 

 Sene 1120 

91. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Māder-i Ḥażret-i Ḫān Aḥmed-i S̠ālis̠ ki Ḫudā 

 Niçe böyle es̠ere eyledi anı bānī 

2. Mevḳiʽinde ḳılup icrā bu zülāl-i ṣāfı 

 Zemzem-i luṭfına ḳandurdı nice ʽaṭşānı 

3. Böyle bir çeşmeye muḥtāc idi ḥaḳḳā bu maḥal 

 Ne güzel ḫayr-ı celīl itdi o ʽiffet kānı 

4. Budur ümmīd ki bu ḫayrı ḳılup Ḥaḳ maḳbūl 

 Ḳıla maḥşerde aña kevs̠er ile iḥsānı 

5. Dürriyā nūş ḳılanlar didiler tārīḫin 

 Mā’-i ṣāf-es̠er-i vālide-i Sulṭānı 

 Sene 1121 

92. 

Mef‘ūlü fā‘ilātün mef‘ūlü fā‘ilātün 

Mużāri‘ – – + / – + – – / – – + / – + – – 

1. Düstūr-ı ṣāf-gevher ẕāt-ı ṣalāḥ-perver 

 Yaʽni semiyy-i Ḥaydar ol āṣaf-ı yegāne 

                                                           
90. S.3409: 38b, Derkenar. 

 Tārīḫ. 

91. S. 3409: 39a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Çeşme. 

92. S. 3409: 39b, Derkenar. 
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2. Dehrüñ görüp esāsın fehm eyledi fenāsın 

 Açdı yed-i seḫāsın beẕl eyledi cihāne 

3. Ol server-i kirāmı mesrūr idüp enāmı 

 Yapdurdı bu maḳāmı vaḳf itdi ṭālibāne 

4. ʽİlm ehline maḳardur ḫayrāt-ı muʽteberdür 

 Ḥaḳḳā güzel es̠erdür bu cāy-ı bī-bahāne 

5. ʽİlm-i ḥadīs̱ ü tefsīr itdükçe ḳıldı tenvīr 

 Gül-bang-ı ehl-i taḳrīr tā çıḳsun āsmāne 

6. Bu mevżiʽ-i dil-ārā olduḳça zīb-i dünyā 

 Ḥaḳ ecrin ide ʽaṭā ol ḳadr-ı kāmrāne 

7. Dürrī bu āstāne tārīḫ-i bī-bahāne 

 Yapıldı ṭālibāne pākīze ders-ḫāne 

 Sene 1120 

93. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Edīb-i ṣāf-güher Muṣṭafā Efendi kim 

 Muʽīn u nāṣırı hem-vāre Ḥaḳ tebārek ola 

2. İdince oġlını sünnet didüm bu tārīḫi 

 ʽAlī efendimüze sünneti mübārek ola 

 Sene 1122 

94. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – 

1. Ṣāf cevher pādşāh-ı baḥr u ber 

 Yaʽni Sulṭān Aḥmed-i ferḫunde-ẕāt 

                                                           
 Tārīḫ-i Ders-Ḫāne-i Vezīr-i Aʽẓam ʽAlī Pāşā. 

93. S. 3409: 50b, Derkenar. 

 Dürrī. 

94. S. 3409: 54b. 

 Tārīḫ-i Selsebīl-i Der-Sarāy-ı Hümāyūn. 
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2. Yapdurup bu selsebīl-i ḫurremi 

 Ḳıldı bu cāy-ı laṭīfe iltifāt 

3. Ābı nehr-i selsebīlüñ ʽaynıdur 

 Ṭaʽmıdur reşk-āver-i ḳand u nebāt 

4. Dāne dāne ḳaṭresin gevher ṣanup 

 Āb-ı rūyın beẕl ider Nīl ü Furāt 

5. Dürri-i dāʽī didi tārīḫini 

 Selsebīl-i çeşme-i ʽaynü'l-ḥayāt 

 Sene 1121 

95. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Muṣṭafā Āġā-yı pāküñ duḫter-i saʽd-aḫteri 

 Yaʽni Zeyneb Ḳadın ol mestūre-i ʽiffet-güzīn 

2. Vażʽ iderken ḥamlini nā-geh şehīden oldı fevt 

 Ola ʽadn içre maḳāmı ḥaclegāhı ḥūr-ı ʽīn 

3. İntiḳālin gūş idüp Dürrī didi tārīḫini 

 Ola bezm-i cennete Zeyneb ʽarūs-ı nāzenīn 

 Sene 1122 

96. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Recebde leyle-i ḳandīlde teslīm eyleyüp rūḥın 

 Sarāylı ḳadın itdi çün vedāʽ-ı ʽālem-i dünyā 

2. Oḳuyup rūḥına raḥmet didi hātif bu tārīḫi 

 Sarāyından ola me’vā Cihānşāh Ḳadına aʽlā 

 Sene 1121 

                                                           
95. S. 3409: 54b, Derkenar. 

 Tārīḫ. 

96. S. 3409: 54b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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97. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Pādşāh-ı rubʽ-ı meskūn şehryār-ı şarḳ u ġarb 

 Yaʽni Sulṭān Aḥmed ol İskender-i Dārā-sipāh 

2.. Öyle şāhenşeh ki mis̱lin görmedi çeşm-i felek 

 Olalı āfāḳda rūşen çerāġ-ı mihr ü māh 

3. Pertev-i iclāli şemʽ-i dūdmān-ı salṭanat 

 Dest-i ʽadli bāni-i devlet-serāy-ı ʽizz ü cāh 

4. Ẕāt-ı pāki zīnet-i maʽmūre-i rūy-ı zemīn 

 Ẓıll-ı iḳbāli hümā-yı iʽtibāre sāyegāh 

5. Şevketi revnaḳ-fezā-yı ḫānedān-ı maʽdelet 

 Heybeti dehşet-nümā-yı düşmen-i güm-kerde rāh 

6. Zeyn olaldan kārgāh-ı devlet-i ʽOs̱māniyān 

 Gelmedi bir böyle sulṭān-ı muʽallā-destgāh 

7. Māye-i iksīr-i devletdür vücūdı ḥāṣılı 

 Böyle iḳbāle muvaffaḳ olmadı bir pādşāh 

8. Ṣıdḳ ile şāhid bu yetmez mi ki Vehhāb-ı kerīm 

 Virmiş ol sulṭāna bir āġā-yı ṣāḥib-intibāh 

9. Ḥāris-i dārü's-saʽāde maḥrem-i esrār-ı ḫāṣ 

 Ḫayr-ḫvāh-ı dīn ü devlet maẓhar-ı luṭf-ı İlāh 

10. Ol şehenşāhuñ rıżā-yı ḫāṭırın taḥṣīl içün 

 Yolına bi'l-cümle varın ṣarf ider bī-iştibāh 

11. Gül gibi ṭabʽ-ı hümāyūnı güşād olsun diyü 

 Yapdı bu gülşen-serāyı ol nedīm-i nīk-ḫvāh 

12. Öyle bir ḳaṣr-ı hümāyūn kim basīṭ-i ḫākde 

 Āsmān seyr itmedi bir böyle raʽnā bārgāh 

                                                           
97. S. 3409: 55a. 

 Tārīḫ-i Ḳaṣr-ı Hümāyūn Der-Bāġçe-i Sarāy-ı Cedīd. 
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13. Gūyiyā Firdevsden bir ḳıṭʽa-i merġūbedür 

 Kim temāşāsında ser-gerdān olur nūr-ı nigāh 

14. Ṭarḥ-ı vālā-ṭarzına taḥsīn ider miʽmār-ı ʽaḳl 

 Naḳş-ı zīb-efzāsına Mānī çeker her laḥẓa āh 

15. Bu zemīn-i nev-ẓuhūrı görmedi çeşm-i zamān 

 Pür olaldan naḳş-ı maṣnūʽāt ile bu kārgāh 

16. Her sütūnı bir cevān-ı serv-ḳāmetdür meger 

 Ṭāḳ-ı ebrūsına yitmez rişte-i medd-i nigāh 

17. Görse bu ḳaṣr-ı ḫavernaḳ revnaḳuñ taṣvīrini 

 Meyl-i seyrin eylemezdi ḫusrev-i zerrīn-külāh 

18. Lāne-i ʽanḳā-yı ḳudretdür bu ḳaṣr-ı nüh-revāḳ 

 Dāmeni ancaḳ olur bād-ı ṣabāya būsegāh 

19. Servler ṣaf ṣaf ṭurup el baġlamış teşrīfine 

 Her ḫıyābāndan açılmış raḫşına bir şāh-rāh 

20. Ẕāt-ı pākiyle o sulṭān-ı muʽallā-mesnedüñ 

 Zeyn olınca şeh-nişīn olur bu ʽālī bārgāh 

21. Ḫānedān-ı devletin maʽmūr idüp Ḥaḳ dā’imā 

 Āstānın eyleye tā ḥaşre dek vaḳf-ı cenāh 

22. Tā ki bu ne ḳubbe-i zengār-ı ḫām-ı kā’ināt 

 Olalar āyīneveş pertev-pezīr-i mihr u māh 

23. Ol şeh-i ḫusrev-serīrüñ āftāb-ı ṭalʽati 

 Eyleye dā’im bu ḳaṣr-ı nāzenīni cilvegāh 

24. Bu maḥall-i dil-keşüñ itmāmına tārīḫ içün 

 Lehce-i dilde iderken peyk-i endīşem şināh 

25. Emr-i şāhenşāh ile Dürrī didi tārīḫini 

 Ḳaṣr-ı ʽālī ṭarḥ-ı Sulṭān Aḥmed-i ʽālem-penāh 

 Sene 1120 
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98. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Silaḥdār-ı nigū-girdār-ı Sulṭān Muṣṭafā merḥūm 

 Vezīr-i fārisi'l-ḫayl-i cihān Ḥācī Ḥasan Pāşā 

2. Olup şām-ı şerīfe biñ yüz onda ibtidā vālī 

 Emīrü'l-ḥāclıḳla itdi ṭavf-ı Kaʻbe-i ʽulyā 

3. Daḫı niçe eyālet żabṭ idüp ammā ki ṣoñ demde 

 Bu ṣancaġ içre oldı rāyet-efrāz-ı reh-i ʽuḳbā 

4. Çıḳup daʽvetle istiḳbāline peyk-i ecel anuñ 

 ʽAdem-ābāda teşrīf-i nüzūlin eyledi īmā 

5. İnüp ol server-i mülk-i vücūd esb-i ḥayātından 

 Çalındı ṭabl-ı rāḥat ḫvāba vardı gūyiyā tenhā 

6. Budur ümmīd kim çirk-i günehden pāk olup ferdā 

 Ola müstaġraḳ-ı deryā-yı ʽafv u raḥmet-i Mevlā 

7. Duʽā idüp didi tārīḫ-i sāl-i fevtini Dürrī 

 Ola Ḥācī Ḥasan Pāşāya me’vā cennet-i ʽulyā 

 Sene 1122 

99. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Cenāb-ı kātib-i dārü's-saʽāde-i ʽālī 

 Ki oldı maẓhar-ı elṭāf-ı kirdgār-ı Kerīm 

2. O pāk-ṭıynet o ẕāt-ı melek-ṭabīʽat kim 

 Ḥaḳ eylemiş anı memdūḥ-ı ḥüsn-i ḫulḳ-ı aʽẓīm 

3. Hemīşe ḫvāhiş-i celb-i ḳulūb-i cümle-i nās 

 Müdām ümīdi ḥuṣūl-ı rıżā-yı Rabb-ı Raḥīm 

                                                           
98. S. 3409: 55a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Vefāt-ı Silaḥdār Ḥasan Pāşā. 

99. S. 3409: 55b. 

 Tārīḫ-i Ḫāne-i İbrāhim Efendi Kātib-i Āġā-yı Dārü's-Saʻāde. 

2 Ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin. (Kalem Suresi 4. ayet). 
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4. Bu menzil-i feraḥ-ābādı ḳıldı ṣaḥn-ı cinān 

 ʽAceb mi resmine dil-dāde olsa ʽaḳl-ı selīm 

5. Nuḳūşı reşk-fezā-yı nigār-ḫāne-i Çīn 

 Riyāżı ġıbṭa-i nüzhet-serā-yı bāġ-ı Naʽīm 

6. Hele güzel es̱er-i bī-bedel binā ḳıldı 

 Mübārek ide aña yümn ile Ḫudā-yı ʽalīm 

7. Ḥużūr-ı ḳalb ile hem inbisāṭ-ı ḫāṭır ile 

 Ola hemīşe o menzilgeh-i ṣafāda muḳīm 

8. Olup cenāb-ı ḥaḳuñ rūz u şeb emānında 

 Cihānda görmeye hīç ʽillet ü keder ġam u bīm 

9. Görüp bu menzili ehl-i ṭabāyiʽ ey Dürrī 

 İdince her biri tārīḫ-i sālini terḳīm 

10. Didiler olmaya bundan ziyāde bir tārīḫ 

 Mekān-ı ehl-i saʽādet maḳām-ı İbrāhīm 

 Sene 1120 

100. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ṣadr-ı aʽẓam Āṣaf-ı s̱ānī Ḥüseyn-i Bayḳara 

 Kim cihān devrinde buldı miḥnet ü ġamdan necāḥ 

2. Bir saʽādetdür ki itdi cānib-i Ḥaḳdan ẓuhūr 

 Oldı dīn ü devlete ser-māye-i fevz ü felāḥ 

3. Yā hümā-yı evc-i himmetdür ki pervāz eyleyüp 

 Farḳına oldı ʽibāduñ sāye-endāz-ı cenāḥ 

4. Nām-ı nāmīsi Ḥüseyn efʽāl ü eṭvārı Ḥasan 

 Ẕikri müstaḥsen żamīri pāk aḫlāḳı melāḥ 

5. Ẕāt-ı pāki nev-bahār-ı gülşen-i fażl u kemāl 

 Ṭabʽı ol gülşende gūyā menbaʽ-ı mā’-i ḳarāḥ 

                                                           
100. S. 3409: 56b. 

 Tārīḫ-i Ṣulḥiyye Der-Sitāyiş-i Ḥüseyn Pāşā. 



249 

 

 

6. Ol zamān kim eyledi ṣaḍr-ı saʽādetde ḳarār 

 İntiẓām-ı dehre meşġūl oldı her şām u ṣabāḥ 

7. Ḥükmine biñ cān ile aʽdā da raġbet gösterüp 

 Cān u dilden itdiler ṣulḥ üzre tedbīr-i ṣalāḥ 

8. Bir zamān gerd-i seferden gerçi kim bī-tāb olup 

 Tūtiyā-yı çeşm idi ḫalḳ-ı cihāna irtibāḥ 

9. Żayġamān-ı pīşe-i īmānı aġżāb eyleyüp 

 Her ṭarafdan ḫūkveş küffār iderlerdi niyāḥ 

10. Ḥamdüli'llāh beste-i ṣulḥ oldı bāb-ı dār u gīr 

 Vech-i rāḥatdan açıldı ḫalḳa rūy-ı iftitāḥ 

11. Bu meserretden fuṣūl-ı erbaʻa yek-reng olup 

 İmtizāc itdi türāb ü āteş ü āb u riyāḥ 

12. Gūşe gūşe ḫalḳ-ı ʽālem oldılar mest-i sürūr 

 Neş’e-baḫş oldı ḳulūba bu ḫaber mānend-i rāḥ 

13. Bāreka'llāh ey Arisṭū-reʽy-i Eflāṭūn-ḫıred 

 Kim zamānında zamāne buldı feyż-i İnşirāḥ 

14. Āferīn ey ḥāmiʽ-i şerʽ-i mübīn-i Muṣṭafā 

 Ehl-i dīne eyledüñ ġam-ḫāne-i dehr-i ferāḥ 

15. Heykel-i bāzū-yı iḳbāl olduġına şübhe yoḳ 

 K'oldı re’y-i bā-ṣavābuñ gerden-i mülke dü-şāḥ 

16. Muḳteżā-yı ẕāt-ı pāküñdür ki olmış tā ezel 

 Rūy-ı raḫş-ı devletüñ raḫşende-i rūy-ı ṣalāḥ 

17. Sā’ire taḳlīd ise devlet saña taḥḳīḳdür 

 Kim vezāret irs̱ ile ol nesle olmışdur mübāḥ 

18. Rāḥat-ı dāreyn ile mesrūr ide Ḫālıḳ seni 

 K'oldı devrinde mübeddel rāḥata ḥūb-ı kifāḥ 

19. Sāl-i ṣulḥuñ Āṣafā tārīḫini termīm içün 

 Şāʻirān ki deste ḳāmūs aldılar gāhī ṣıḥāḥ 
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20. Lafẓen ü maʽnen hemān Dürrī didi tārīḫini 

 Biñ yüz onda buldı dünyā rāḥat-ı ṣulḥ u ṣalāḥ 

 Sene 1110 

101. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Himmet-i düstūr-ı ṣadr-ārā ʽAlī Pāşā ile 

 Oldı çün zīb-i leb-i deryā bu ṭarḥ-ı bī-ʽadīl 

2. Ṭarz-ı pākin seyr idüp Dürrī didi tārīḫini 

 Ḳaṣr-ı nev fevvāre-i zībende ʽālī selsebīl 

 Sene 1120 

102. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Nıṣfet-i menḳabe Maḳṣūd Girāy Sulṭān kim 

 Terk idüp ʽālemi itdi heves-i ʽilliyyīn 

2. Dā’imā rūḥı olup niʽmet-i dīdār ile şād 

 Ola hem-ṣoḥbeti ḥūrī yiri gülzār-ı berīn 

3. İşidüp fevtini Dürrī didi tārīḫ-i temām 

 ʽAzm-i ʽadn eyleye Maḳṣūd Girāy Nūrü'd-dīn 

 Sene 1119 

103. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḥamdüli'llāh cilve-i luṭf-ı İlāhīden yine 

 Nev-cevān olmaḳlıġa meyl eyledi dünyā-yı pīr 

                                                           
101. S. 3409: 56b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Ḳaṣr-ı Ṣadr-ı ʽĀlī. 

102. S. 3409: 56b, Derkenar. 

 Tārīḫ. 

103. S. 3409: 57a. 

 Tārīḫ-i Dīger. 
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2. Pertev-i nūr-ı tecellīden bu da bir lemʽadur 

 Kim ser-ā-pā itdi dehr-i ẓulmet-ābādı münīr 

3. Ḥaḳ mülūk-ı āl-i ʽOs̱mānı ḫaṭādan ḥıfẓ ide 

 Bīşezār-ı dīne oldı her biri bir nerre şīr 

4. ʽİzz ü şevketle cülūs itdi o nesl-i pākden 

 Taḫt-ı şāhīye yigirmi bir şeh-i ṣāḥib-serīr 

5. Her biri biñ gūne ās̱āra muvaffaḳ oldılar 

 Cümlenüñ ervāḥını şād eyleye Ḥayy u Kebīr 

6. Muṣṭafā Ḫān oldı yigirmi ikinci pādşāh 

 ʽÖmr ü iḳbālin ziyāde eyleye Rabb-i Ḳadīr 

7. Bu yigirmi iki sulṭān-ı güzīnüñ Āṣafı 

 Ṣāḥib-i mühr olmaḳ üzre oldı yüz ṭoḳuz vezīr 

8. Yüz onuncı ḥāliyā bir Āṣaf-ı ʽallāmedür 

 Kim sedād u rüşdine taḥsīn ider şeyḫ u kebīr 

9. Cümle eṭvārı ḥasendür ism-i sāmīsi Ḥüseyn 

 Gelmemişdür dehre bir böyle vezīr-i bī-naẓīr 

10. Ṣulḥ idüp çāsār u cumhūr u ḳıral u çār ile 

 Rāḥat itdi ʽālem-i renc-i seferden ol müşīr 

11. Ḥamd idüp bu niʽmet-i ʽuẓmāya erbāb-ı kemāl 

 Oldılar tārīḫe sāʻī ger kebīr u ger ṣaġīr 

12. Lafẓen ü maʽnen hemān Dürrī didi tārīḫini 

 Mülki ıṣlāḥ itdi yüz onda yüz onıncı vezīr 

 Sene 1110 

104. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Ḥakīm-i şehryāri Nūḥ Efendi ḥāẕıḳ-ı kāmil 

 K'odur dārü'ş-şifā-yı ḥikmete Sūḳraṭ-ı bī-hem-tā 

                                                           
104. S. 3409: 57a, Derkenar. 

 Tārīḫ. 
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2. Bekā-yı bī-s̠ebātın añlayup dünyā-yı fānīnüñ 

 Murād itdi ki tertīb eyleye zād-ı reh-i ʽuḳbā 

3. Binā ḳıldı bu nüzhetgāh-ı ʽilmi ḥasbetenli'llāh 

 İdüp maḳbūl ḫayrın saʽyını meşkūr ide Mevlā 

4. Fuḥūl-i ehl-i ʽilme oldı zībā medrese el-ḥaḳ 

 İlāhī ḥaşre dek maʽmūr ola bu ṭarḥ-ı müstes̠nā 

5. Temām olduḳça yazdı Dürri-i dāʽī bu tārīḫi 

 Ḥekīmbaşı Efendi ḳıldı aʽlā medrese iḥyā 

 Sene 1111 

105. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḥażret-i ʽĀrif Efendi ol vücūd-ı nāzenīn 

 K'eylemiş Ḥaḳ ẕātını āyīne-i ṣıdḳ u ṣafā 

2. Ṭıynet-i pāki maʽārifden mürekkebdür hemān 

 Nüsḫa-i eczā-yı ḥikmetdür vücūdı muṭlaḳā 

3. Seyyid-i ʽallāme-fer Risṭū-yı Eflāṭun-hüner 

 Kāmil-i pākīze-gevher fāżıl-ı müşkil-güşā 

4. ʽĀrif-i lübb-i meʽānī vāḳıf-ı fenn-i edeb 

 Rā’iż-i raḫş-ı feṭānet merd-i meydān-ı ẕekā 

5. Cümle fenden behrever her maʽrifetden ḥıṣṣemend 

 Sīnesi mecmūʻa-i feyż-i Ḫudādur gūyiyā 

6. Ḫaṭṭ-ı ḥüsn-i dil-rübāyı nesḫ idüp ḥüsn-i ḫaṭı 

 Virdi taʽlīḳa kemāl-i şīve-i ḥüsn-i edā 

7. Ḳıṭʽası ḥayret-fezā-yı şāh Maḥmūd u ʻİmād 

 İntiẓām-ı saṭrı bir dürr sübḥa-i ʽālem-bahā 

8. Ḥāṣılı bir nüsḫa-i nā-dīdedür kim mis̱lini 

 Görmedi gencīne-i āfāḳda çeşm-i semā 

                                                           
105. S. 3409: 57b. 

 Tārīḫ-i Ṣadr-ı Rūm Şoden Ḥażret-i ʽĀrif Efendi. 
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9. Meşreb-i pāki muṣaffā ṭabʽı ʽālī ḫulḳı ḫoş 

 Ṣoḥbet-i rūḥ-āşnāsı neşve-baḫş u cān-fezā 

10. Şāh ile şāhāne hem dervīş ile dervīşdür 

 Ol sebebdendür aña ikrām ider şāh u gedā 

11. Bundan evvel ṣadr-ı Anaṭoluyı teşrīf idüp 

 Sāyesinde buldı çoḳ üftādeler neşv ü nemā 

12. Şimdi ṣadr-ı Rūma virdi yümn ile ḳadr u şeref 

 Ḥaḳ anı ṣadra mübārek eyleye ṣadrı aña 

13. Şād olup dāʽīleri Dürrī didi tārīḫini 

 ʽĀrifi bi'llāh ḥālā ṣadr-ı Rūm oldı sezā 

 Sene 1118 

106. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Āṣaf-ı ekrem ʽAlī Pāşā-yı ʽālī-rütbe kim 

 Ẕāt-ı pākin eylemiş Ḫallāḳ-ı bī-hem-tā ʽazīz 

2. Gerçi ehl-i ʽizzet itmişdür ezelden Ḥaḳ anı 

 Luṭf-ı şāhenşāh ile oldı yine ḥālā ʽazīz 

3. Yaʽni mülk-i Mıṣra mālik oldı ʽavn-i Ḥaḳ ile 

 Böyledür elbette manẓūrın ider Mevlā ʽazīz 

4. Şādmān olsun yine sükkān-ı Mıṣr-ı Ḳāhire 

 Oldı taḫt-ı Yūsufa bir Āṣaf-ı dānā ʽazīz 

5. Yūsuf-ı Mıṣr-ı saʽādet olmaġa ṣādıḳ gerek 

 Ṣāḥibin eyler muʽazzez olsa ger rü’yā ʽazīz 

6. Yūsuf-ı Mıṣr-ı ṣadākaṭ olmaġa olmaz sezā 

 Sürme-āsā olmayanuñ çeşmine rü’yā ʽazīz 

7. Ḥāṣılı dünyā vü ʽuḳbā ṭāʽat-i Ḫālıḳdadur 

 Ṣıdḳ ile ṭāʽāt ider erbābını Ḥaḳḳa ʽazīz 

                                                           
106. S. 3409: 57b. 

 ʽAlī Pāşā Ḥażretlerinüñ Valī-i Vilāyet-i Mıṣr-ı Ḳāhire Olduḳları Tārīḫdür. 
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8. Öyle bir Āṣaf ki ẕuḫr-i āḫiretdür maṭlabı 

 Bīş-i çeşminde degül dünyā vü mā-fīhā ʽazīz 

9. Ẓann iderdi ḥüsn-i Yūsuf da ṣalāḥ ās̱ārıdur 

 Nūr-ı vech-i pākini görse Zelīḫā yā ʽazīz 

10. Barmaġıyla gūyiyā īmā ider ümmü'l-ḳıyās 

 Gelmedi bu mülke bir böyle melek-sīmā ʽazīz 

11. Nīl-i nāʼil olmaġ'içün kiştzār-ı maṭlaba 

 Ümm-i dünyānuñ bütün maḫlūḳı dirdi yā ʽazīz 

12. Ḥamdüli'llāh müstecāb oldı duʽāsı anlaruñ 

 Ol diyāra oldı ber-düstūr-ı Āṣaf-rā ʽazīz 

13. Ṭalʽatiyle taḫt-ı Mıṣra virdi bir ḫayli şeref 

 Şimdi oldı gūyiyā ol manṣıb-ı vālā ʽazīz 

14. Ḳaddine olup mübārek ḫilʽat-i zībā-yı cāh 

 Ola yā Rab dāʼimā ol ẕāt-ı müstes̠nā ʻazīz 

15. Hem meḫārīm-i kirāmı ḥıfẓ-ı ʽavni'llāhda 

 Her birisi ola mānend-i dür-i yek-tā ʽazīz 

16. Şād olup dāʽīleri Dürrī didi tārīḫini 

 Oldı mülk-i Mıṣr-ı iḳbāle ʽAlī Pāşā ʽazīz 

 Sene 1118 

107. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Gül-i gülzār-ı cinān Fāṭıma binti Rıḍvān 

 Oldı raḥmetle çü ferş-i ʽademe ruḫ-sūde 

2. Bunda terk eyledi çünki peder-i Rıḍvānı 

 Anda Rıḍvāna mülāḳāt ola ol mesʽūde 

3. ʽAfv idüp Ḥażret-i Ḥaḳ luṭf ile taḳṣīrātın 

 İde firdevsde nāz u niʽama ālūde 

                                                           
107. S. 3409: 57b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Dürrī. 
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4. Daḫı bāḳīlerine ʽömr virüp Bāri Ḫudā 

 Ẓıll-ı devletlerini her dem ide memdūde 

5. Fevtinüñ iki melek geldi didi tārīḫin 

 Fāṭıma gülşen-i cennetde ola āsūde 

 Sene 1117 

108. 

Mef‘ūlü fā‘ilātün mef‘ūlü fā‘ilātün 

Mużāri‘ – – + / – + – – / – – + / – + – – 

1. Ḫurşīd-i evc-i ʽiffet Ḥācī Emīne ḳadın 

 Çün ʽālem-i fenādan itdi beḳāya rıḥlet 

2. Ol ẕāt-ı nāzenīnüñ yatduḳça ṭopraḳ içre 

 Ḥaḳ ʽafv idüp günāhın rūḥına ide himmet 

3. Çün gūş idüp vefātın tārīḫ içün didiler 

 Ḥācī Emīne Ḳadın ola ʽarūṣ-ı cennet 

 Sene 1124 

109. 

Mefā῾ilün fe῾ilātün mefā῾ilün fe῾ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Cenāb-ı vālide-i Ḫān Aḥmed-i s̠ālis̠ 

 Ki itdi Ḥażret-i Ḥaḳ anı maẓhar-ı ḫayrāt 

2. Bu āb-ı ṣāfı sebīl itdi fī sebīlli'llāh 

 İki cihānda ola tā ki nāʼil-i derecāt 

3. Nice sebīl ki bir ḳaṭresin idenler nūş 

 Meşām-ı cānı olur reşḥa-pāş-ı ḳand ü nebāt 

4. Cihānda teşneyi ıṣkā ḳadar s̠evāb olmaz 

 Ne deñlü aḥsen-i aʽmāl var ise bi'ẕ-ẕāt 

5. Zülāl-i ʽafv ile Ḥaḳ eyleye anı sīr-āb 

 O dem ki teşne-leb ola ahāli-i ʽaraṣāt 

                                                           
108. S. 3409: 57b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Dürrī. 

109. S. 3409: 58a. 

 Vālide Sulṭān Ḥażretlerinüñ Türbesinde İcrā Eyledügi Sebīle Tārīḫdür. 
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6. Ḳıyām-ı sāʽate dek nūş iden duʽā eyler 

 Ki ide Ḥażret-i Ḥaḳ anı dāḫil-i cennāt 

7. Duʽā idüp didi tārīḫ-i sālini Dürrī 

 Sebīl-i Vālide Sulṭān nişān-ı āb-ı ḥayāt 

 Sene 1121 

110. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ẓıll-ı Ḥaḳ Ḥażret-i Ḫān Aḥmed-i S̠ālis̠ ki odur 

 ʽĀlemüñ rūḥ-ı revān-baḫşı cihānuñ cānı 

2. Ol şehüñ vālide-i mācide-i ṣāliḥası 

 Cāvidān olmadıġın bildi bu dār-ı fānī 

3. Ṣıdḳ u iḫlās ile saʽy eyledi çün ḫayrāta 

 Bunca ās̠āra Ḫudā ḳıldı muvaffaḳ anı 

4. Gāh cisr itdi binā geh ṣular itdi icrā 

 Ki yapup eyledi maʽmūr niçe vīrānī 

5. Mā’-i zemzem gibi hep çeşmeleri ṣāf u leẕīẕ 

 Beyt-i aʽẓam gibi cāmiʽleri hep nūrānī 

6. Şimdi bu türbe-i vālā-es̠eri ḳıldı binā 

 Ki ola kendüye rāḥatkede-i cismānī 

7. Vāḳıʽā arż-ı muḳaddesde bu zībende es̠er 

 Añdırur ādeme nüzhetkede-i Rıḍvānı 

8. Budur ümmīd ki bu merḳad-i pāk içre müdām 

 Ḳıla āsūde Ḥaḳ ol ẕāt-ı kerīmü'ş-şānı 

9. Ṭuymayup nezʽi deminde sekerāt-ı mevti 

 Ṣoñ nefesde aña hem-rāh ide Ḥaḳ īmānı 

10. Maḥv idüp ʽilletini pertev-i nūr-ı ḥasenāt 

 Ẕevḳ ide rāyiḥa-i cennet ile rūḥānī 

                                                           
110. S. 3409: 58b. 

 Tārīḫ-i Binā-yı Türbe-i Vālide Sulṭān. 
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11. Her kim eylerse anı Fātiḥa-i ḫayr ile yād 

 Müsteḥaḳ ola aña maġfiret-i Rabbānī 

12. Didi itmāmı içün Dürri-i dāʽī tārīḫ 

 Türbesin ḳıldı binā Vālide-i Sulṭānı 

 Sene 1121 

111. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed Ḫān-ı vālā-menzilet 

 Kim odur şimdi ser-efrāz-ı selāṭīn-i zamān 

2. Ol şehenşāh-ı serīr-i mesned-i iclāl kim 

 Çāker-i dergāhıdur şāhān-ı İskender-nişān 

3. Her hünerde Ḥaḳ o deñlü māhir itmişdür anı 

 Kim degül evṣāf-ı pāki ḳābil-i şerḥ u beyān 

4. Başlasam vaṣf itmege cüzʽ-i kemālātın anuñ 

 Yetmeye deryā mürekkeb olsa kāġıẕ āsmān 

5. Ḥāṣılı bir pādşāh-ı bī-bedeldür kim anuñ 

 Mis̠lini seyr itmemişdür dīde-i ehl-i cihān 

6. Bu ne ḥikmetdür ki ṭabʽı her neye meyl eylese 

 Vech-i āsān üzre taḥṣīl eyler ol fenni hemān 

7. Taḫtgāh-ı salṭanatda dāver-i fermān-revā 

 Dār u gīr-i ʽarṣa-i ceng ü veġāda ḳahramān 

8. Feyż-i istiʽdād ile Riṣtū-yı Eflāṭūn-ẕekā 

 ʽİlm-i māder-zād ile ʽallāme-i āteş-zebān 

9. Bezmde Loḳmān ile Büzürcmihre hem-ʽayār 

 Rezmde Sührāb ile İsfendiyāre hem-ʽinān 

10. Naẓmda ḥayret-fezā-yı Ṣā’ib-i şīrīn-suḫan 

 Şīve-i inşāda reşk-i ḫvāce-i Şāh Cihān 

                                                           
111. S. 3409: 59b. 

 Tārīḫ-i Pāre-Zeden-i Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed Ḫān. 
9 A ve B mısrasında vezin aksamaktadır. 
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11. Nesḫ ü taʽlīḳ içre Yāḳūt-ı ʽUmādī kimse 

 Olmaz idi resm-i ṭuġrāda müşārün bi'l-benān 

12. Ḥāṣılı bir nüsḫa-i kübrādur ol ẕāt-ı şerīf  

 Ḥıfẓ ide dā’im ḫaṭādan anı Rabb-i Müsteʽān 

13. Emr idüp ḫuddāmına bir gün tüfeng-endāzlık 

 Seyr iderken mesnedinde ol şeh-i vālā-mekān 

14. Ṭabʽ-ı pāki meyl idince bir tüfeng aldı ele 

 Oldı gūyā ol tüfeng bir ejder-i āteş-feşān 

15. Dikdiler bir pāre-i sīmīn nişāngāha hedef 

 Eyleyüp nūr-ı firāsetle anı ol şeh nişān 

16. Himmetiyle üçlerüñ urdı üçünci defʽada 

 Seyr idenler didiler ḥaḳḳā budur ṣāḥib-ḳırān 

17. Vāḳıʽā olsa te’emmül bir kerāmetdür bu kim 

 Pādşāhān-ı selefden olmamışdur hīç ʽayān 

18. Elli üç ādem maḥalli fikr idüp inṣāf ḳıl 

 Ḫurde bir pāre nice teşḫīṣ olur ey ḫurde-dān 

19. ʽArṣa-i dünyāda ẓāhir olalı ālāt-ı ceng 

 Ḥaḳ bu kim böyle hüner göstermedi bir pehlevān 

20. Yā İlāhī öyle ümīd eylerüz kim ol şehüñ 

 Sāyesi ola ṭırāz-dāmen-i āḫir zamān 

21. Emrine rām eyleyüp āfāḳı İskender gibi 

 Salṭanatda Ḳāfdan Ḳāfa ola ḥükmin revān 

22. Bu es̠er çünkim ẓuhūr itdi o şāhenşāhdan 

 Başladı tārīḫini terḳīme her bir nükte-dān 

23. Dürri fermān-ı hümāyūn ile tārīḫin didi 

 Ḳıldı ol bir pāreyi ṣad-pāre sulṭān-ı cihān 

 Sene 1122 
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112. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Bu nişān-ı dil-keşüñ tārīḫi tekmīl olmadın 

 Geldi bir fermān-ı ʽālī daḫı ol dem nā-geh-ān 

2. Yaʽni ṣad-pāre idince pāreyi şāh-ı be-nām 

 Dikdi anuñ yirine bir dāne gülnārı nişān 

3. Himmet idüp anı da urdı üçünci defʽada 

 Seyr idenler ḳaldılar engüşt-i ḥayret ber-dehān 

4. Öyle bir gülnār-ı āteş-pāre kim seyr eyleyen 

 Yā ʽaḳīḳ-i ter ṣanur yā aḫker-i āteş-feşān 

5. Ḥaḳ Teʽālā ḳuvvet-i bāzūsını efzūn idüp 

 Vire aña devlet-i pāyende ʽömr-i cāvidān 

6. Pārelendükçe tüfenginden nişān ol serverüñ 

 Pāre pāre eyleye cism-i ʽadūsın her zamān 

7. Ḳahr olup düşmenleri ḍarb-ı tüfeng-i merg ile 

 Olalar dāʽīleri āsūde-i dārü'l-emān 

8. Aña da tārīḫ içün fermān olınca söyledüm 

 Bir kirāsı ḳıldı yüz biñ parça sulṭān-ı cihān 

 Sene 1122 

113. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. ʽAzīz-zāde o hem-nām-ı ḳıdve-i rüsülüñ 

 Olınca ḥilye-i ḥüsnine liḥye dā’ire-keş 

2. Miyān-ı hālede bedr-i ḳamer midür yoḳsa 

 Verā-yı perde-i ebr-i ḫafāya girdi güneş 

                                                           
112. S. 3409: 60a. 

 Tārīḫ-i Gülnār-Zeden-i Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed Ḫān. 

113. S. 3409: 60a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Berāy-ı Liḥye-i ʽAzīz-zāde. 
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3. Görüp o ḫaṭṭ-ı nevi Dürriyā didüm tārīḫ 

 Civār-ı Ka’be-i īmāna geldi ceyş-i Ḥabeş 

 Sene 1101 

114. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + – / + + – 

1. Ḥabbeẕā Ḥażret-i ʽÖmer Pāşā 

 Ki vezāretde cümleden uludur 

2. Rāh-ı Ḥaḳḳa sebīl-i āb itdi 

 Çeşme-i kevs̠ere nişāne budur 

3. Didi tārīḫini bir eksükli 

 Āb-ı rū cümle-i s̠evāba ṣudur 

 Sene 1102 

115. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ol semiyy-i faḫr-ı ʽālem aḥmed āġā-yı vecīh 

 Kim żamīr-i pākidür mir’āt-ı esrār-ı ḥakem 

2. Menbaʽ-ı cūd u seḫāvet mecmaʽ-ı ḫulḳ-ı kerīm 

 Ṣāf-dil pākīze-meşreb ehl-i devlet-i muḥteşem 

3. Bu maḳām-ı ḫurremüñ ber-muḳteżā-yı ṭabʽ-ı pāk 

 Eyledi taʽmīr ü bünyād dīde çün saʽy u himem 

4. Ḥamdüli’llāh öyle bir ṣūretde buldurdı kemāl 

 K'oldı her bir kūşesi reşk-āver-i bāġ-ı irem 

5. Bu binā hem-vāre ʽişretgāh olup bānīsi hem 

 Ola dā’im ḥüsn ü ḥāl üzre muʽammer ü muġtenem 

6. Lafẓen ü maʽnen didi Dürrī anuñ tārīḫini 

 Yapdı biñ yüzde bu vālā ḳaṣrı ṣāḥib-kerem 

 Sene 1100 

                                                           
114. S. 3409: 60a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Çeşme. 

115. S. 3409: 61a, Derkenar. 
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116. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Pādşāh-ı dādger dārā-yı İskender-es̠er 

 Yaʽni Sulṭān Aḥmed-i Cem-ḳadr u Ḫāḳān-iḥtişām 

2. Ol şehenşāh-ı bülend-eyvān-ı ḳaṣr-ı maʽdelet 

 Kim der-i iḳbālidür dārü'l-emān-ı ḫāṣ u ʽām 

3. Bu maḳām-ı dil-keşüñ bünyādına himmet ḳılup 

 Virdi ṭarz-ı ḫāṣ ile ḥaḳḳā kemāl-i intiẓām 

4. Böyle bir cāy-ı neşāṭ-efzā-yı vālā oldı kim 

 Aña dünyāda naẓīr olmaz meger dārü's-selām 

5. ʽĀrıżı dilber gibi her cānibi pür-naḳş u zīb 

 Dīde-i ʽāşıḳ-ṣıfat eṭrāfı hep āyīne-i cām 

6. Ṭarḥı zīb-efzādur u dīvārı pür-naḳş u nigār 

 Ābı rūşen ḥavżı dil-keş saḳfı zer ferşi ruḫām 

7. Pāsbān-ı bābıdur iḳbāl u devlet rūz u şeb 

 Dīdebān-ı ṣaḥnıdur ḫurşīd ile meh ṣubḥ u şām 

8. Ḥaḳ budur kim böyle menzilgāha mānend-i hümā 

 Sāye-endāz olsa lāyıḳdur o sulṭān-ı be-nām 

9. Bu maḥalli ẕāt-ı pākine mübārek eyleyüp 

 Ol şehenşāhı ḫaṭādan ḥıfẓ ide şāh-ı enām 

10. Bende-i dīrīnesi Dürrī didi tārīḫini 

 Ḳaṣr-ı zībā ṭarz-ı Sulṭān Aḥmed-i ʽālī-maḳām 

 Sene 1121 

                                                           
116. S. 3409: 62b. 

 Tārīḫ-i Ḳaṣr-ı Zībā. 
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117. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Bi-ḥamdi'llāh yine ṣulb-i cenāb-ı şehryārīden 

 Dıraḫşān oldı bir meh kim cihānı ṭutdı envārı 

2. Ne meh bir āftāb-ı evc-i iḳbāl u saʽādet kim 

 Zemīn ü āsmāna pertev-efgen oldı ās̠ārı 

3. Gül-i bāġ-ı ṭarāvet ġonca-i neşküfte-i ḳudret 

 Dür-i baḥr-ı leṭāfet gevher-i şeb-tāb-ı ḥünkārī 

4. O dem kim eyledi mehd-i vücūda yümn ile teşrīf 

 Melekler ḥāżır itdi ṣad-hezār ālāt-ı zer-kārī 

5. Netīce nūr-ı ḳudretden o şemʽ-i bezm-i iḳbāli 

 Fürūzān eyledi luṭf-ı cihān-ārā-yı Settārı 

6. Maḥaldür mihr ü māh ol ẕāta olsa dāye vü lālā 

 Sezādur ḫıdmetinde ḥūrlar olsa perestārı 

7. İlāhī Ḥażret-i Ḫān Aḥmedüñ ʽömrin ziyād eyle 

 Hemīşe nā’il it maḳṣūdına ol maʽdelet-kārı 

8. Ümīd oldur ki bu vaḳt-i mübārek şevḳine yazup 

 Yine mesrūr ide bir manṣıb ile bu dil ü zārı 

9. Bedīhī söyledi tārīḫ-i ferruḫ-fālini Dürrī 

 Muʽammer ide bu Şeh-zāde ʽAbdü'l-Māliki Bārī 

 Sene 1121 

118. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Süleymān Beg bihīn-i ferzend İbrāhīm kim 

 Sipāh ebnāsına şimdi odur āġā-yı ṣāḥib-dād 

                                                           
117. S. 3409: 62b. 

 Tārīḫ-i Velādet-i Şeh-zāde ʽAbdü'l-Melik. 

118. S. 3409: 62b, Derkenar. 
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2. O maḫdūm-ı mükerrem ol aṣīl-i ṣāf-gevher kim 

 Kibār içre odur her vech ile memdūḥ-ı māder-zād 

3. Bu sāḥilḫāne-i nüzhet-fezāya oldı çün mālik 

 Yed-i himmetle ḳıldı hep der ü dīvārını ābād 

4. O deñlü pür-leṭāfet oldı kim seyr eyleyenler hep 

 Bulurlar ẕevḳ-i rūḥānī olurlar ġuṣṣadan āzād 

5. Zihī zībā maḳām-ı dil-güşā ḳaṣr-ı cihānārā 

 Ḫoşā pākīze bünyād dilārā ṭarḥ-ı nev-īcād 

6. Mübārek eyleyüp ḥaḳ ẕāt-ı pākine bu sükenāyı 

 Ola hemvāre teşrīf eyledükçe ḫurrem ü dilşād 

7. Olur mı hīç bundan bir ziyāde Dürriyā tārīḫ 

 Leb-i deryāda bu ḳaṣr-ı Süleymānī mübārek-bād 

 Sene 1124 

119. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Teʽāla'llāh zihī devr-i feraḥ-baḫş-ı dil-ārā kim 

 Yine fer buldı ʽālem ḳudret-i Ḫallāḳ-ı vāḥidden 

2. Yine ehl-i cihān dil-şād olup kesb-i ṣafā itdi 

 Yine diller güşād oldı bu hengām-ı müsāʽidden 

3. Cenāb-ı pādşāhuñ yaʽni kim ḫurşīd-i maḳṣūdı 

 Dıraḫşān oldı bir şeh-zāde-i vālā-maḳāṣıddan 

4. Bu bir şeh-zāde-i ʽālī-nesebdür kim cebīninde 

 Nümāyandur fürūġ-ı devlet ās̠ār-ı meḥāmidden 

5. Cebīninde nümāyān olmasun mı nūr-ı devlet kim 

 Aña mīrās̠dur ābā vü ecdād-ı emācidden 

6. Ḳudūmı mūris̱-i behcet vücūdı māye-i ḥikmet 

 Vürūdı maḥż-ı emniyyet cihāna luṭf-ı mācidden 

                                                           
119. S. 3409: 63a. 

 Tārīḫ-i Dīger. 



264 

 

 

7. Felekde levḥa-i mihr ü mehe taḥrīr içün vaṣfın 

 N'ola düşmezse ḫāme rūz u şeb dest-i ʽUṭāridden 

8. Ṭulūʽ itdükçe ol meh cāy-gāh-ı mehd-i vālāsı 

 Pür oldı ḥūriyān-ı sīm sāḳ [u] nūr-ı sāʽidden 

9. Zemīne mihrveş pertev ṣalınca çıḳdı eflāke 

 Ṣadā-yı şükr ü mīlādı mesācidden meʻābidden 

10. O deñlü pür-ḫurūş oldı cihān kim nefḥa-i şevḳi 

 İder ẕī-rūḥ olan ıṣġā lisān-ı ḥāl-i cāmidden 

11. Mü’ebbed eyleyüp gitdükçe Sulṭān Aḥmedi Yā Rab 

 Vücūd-ı pākini ḥıfẓ eyle envāʽ-i şedāyidden 

12. Daḫı şeh-zāde-i vālā-nijāduñ zīb-i mesʻūdın 

 Yed-i luṭfuñla maḥrūs eyle zaḫm-ı çeşm-i ḥāsidden 

13. Hemīşe ḥırz-ı cān-ı pāki olsun Āyete'l-Kürsī 

 Hemīşe ṭıynet-i ṣāfı emīn olsun mefāsidden 

14. İderken fikr-i tārīḫ-i ḳudūm-ı meymenet-baḫşın 

 Żamīre geldi bir mıṣrāʽ-ı pāk ilhām u vāridden 

15. Hezārān ẕevḳ u şevḳ ile didüm tārīḫini Dürrī 

 Vücūda geldi ʽAbdü'l-Mālik Aḥmed Ḫān-ı ʽābidden 

 Sene 1121 

120. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Bir ehl-i ḥāle ḥuṣūl-i murād içün ṣordum 

 Didi s̠elās̠e aḫyar içre ṭāʽat-i Yezdān 

2. Didüm ki vüṣʽat-i rızḳa ʽaceb nedür çāre 

 Didi devām-ı vużūʼdur tilāvet-i Ḳurʼān 

                                                           
120. S. 3409: 63a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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121. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Çün der-i mīr ü vezīr ü şāhdan ẕillet görüp 

 ʽArż-ı ḥācāt eyledi Dürrī cenāb-ı ʽizzete 

2. Li'llahi'l-ḥamd ol ḳadar elṭāfa şāyān oldı kim 

 Gūyiyā dūzaḫdan āzād oldı girdi cennete 

122. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Şehenşāh-ı hüner-pīrā yed-i miʽmār-ı himmetle 

 Virince āb u tāb üzre bu ḳaṣr-ı pāke ʽunvānı 

2. Gelüp bir teşne-leb nūş eyleyüp Dürrī didi tārīḫ 

 Zülāl-i ʽayn-ı ṣāfī selsebīl-i ḳaṣr-ı sulṭānī 

 Sene 1122 

123. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Muḥīṭ-i ʽaḳl Meḥemmed ḫalīfe-i evvel 

 Bulınca yazıcılıḳla ḥuṣūl-ı āmāli 

2. Duʽā idüp didi tārīḫ-i sālini Dürrī 

 Mübārek ola Meḥemmed bu rütbe-i ʽālī 

 Sene 1124 

124. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

                                                           
121. S. 3409: 63a, Derkenar. 

 Dürrī. 

122. S. 3409: 64a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Selsebīl. 
123. S. 3409: 64a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Berāy-ı Kātib Āġā-yı Dārü's-Saʽāde. 

124. S. 3409: 64b, Derkenar. 

 [Tārīḫ] 
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Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Cenāb-ı ṣadr-ı deryā-dil müşīr-i mesned-ārā kim 

 Odur şimdi vezīr-i aʽẓam-ı Ḫān Aḥmed-i yek-tā 

2. Leb-i baḥruñ sarāy-ı pākini tekmīlden ṣoñra 

 Bu cāy-ı dil-keş üzre ḳıldı bu ṭarḥ-ı nevi peydā 

3. İdüp miʽmār-ı ʽaḳlı ḫıdmet-i taʽmīrine me’mūr 

 Güzel üslūb-ı merġūb üzre bünyād eyledi ḥaḳḳā 

4. Ṣafā-yı āb ile luṭf-ı hevāsın seyr idenler dir 

 Ḥarīm-i gülşen-i firdevsden bir ḳıṭʽadur gūyā 

5. Netīce baḥr u berde mis̠li yoḳ bir beyt-i ʽālīdür 

 Mübārek eyleye bānīsine Ḫallāḳ-ı bī-hem-tā 

6. Olup me’mūr Dürrī bendesi yazdı bu tārīḫi 

 Mekān-ı pāk ü zībā ṭarḥ-ı raʽnā-yı ʽAlī Pāşā 

 Sene 1122 

125. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Merḥabā merḥabā ey Āṣaf-ı ferḫunde-cemāl 

 Yine teşrīfüñ ile ʽālemi itdüñ iḥyā 

2. Yine gün gibi olup evc-i şerefden ṭāliʽ 

 Ṭalʽat-i pāküñ ile oldı münevver dünyā 

3. Ḥaḳ bu kim pertev-i ruḫsār-ı feraḥnāküñden 

 Başḳa bir gūne żiyā buldı cihān ser-tā-pā 

4. Sende bir sırr-ı Ḫudā vardur eyā ẕāt-ı şerīf 

 Ki bilen bilmeyen eyler saña elbette duʽā 

5. Luṭfuña maẓhar olan eyler idi evṣāfuñ 

 Olmayanlar daḫı gūş eyleyüp eylerdi s̠enā 

                                                           
125. S. 3409: 65a. 

 Tārīḫ-i Dil-Pezīr-i Ḥażret-i Meḥemmed Pāşā. 
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6. Ol zamān kim seni bu ṣadra murād itdi o şeh 

 İtmedi sırrını bir kimseye ifşā ammā 

7. Bildiler daʽvet içün gitdi silaḥdār aġalık 

 Gelecek kim diyü hep ḥayrete vardı ʽuḳalā 

8. Bāreka'llāh zihī pādşeh-i ʽāḳil kim 

 Re’y ü tedbīrde aḳrānı bulınmaz ḥaḳḳā 

9. Bu iṣābetleri bu ḳuvvet-i vicdānı görüp 

 Ḥiddet-i ṭabʽına taḥsīn ider erbāb-ı ẕekā 

10. Kimsenüñ ḫāṭırına gelmeye bu naḳş-ı ġarīb 

 Kendü maḫfīce ide levḥ-i żamīre inşā 

11. Çıḳıcaḳ ṣoñra beyāża ḳalalar ḥayretde 

 ʽAḳlınuñ añlaya miʽyārını aʽlā ednā 

12. Āşkārā o nihānı bu rumūzuñ keşfin 

 Birbirinden iderek ḫalḳ-ı cihān istiḳṣā 

13. Kār u bārın bıraġup başladılar efkāra 

 Sūḳ u bāzār u cevāmiʽde bile ṣubḥ u mesā 

14. Vüzerā fırḳasını bir bir idüp hep taʽdād 

 Bu ḥuṣūṣa ḳatı çoḳ eylediler ṣarf-ı ẕekā 

15. İntiḫāb eyledi her birisi zuʽmınca birin 

 Kimisi itdi iṣābet kimisi itdi ḫaṭā 

16. Ḥāṣılı bir niçe gün ḫalḳ ciger-ḫūn oldı 

 Kimse bu müşkili ḥal itmedi ferden ferdā 

17. Döndi taḳvīm-i kühen-sāle müneccim ḳavli 

 Levḥ-i ebced diseler taḫta-i remmāle sezā 

18. Bildiler cümlesi miḳdārını şimden ṣoñra 

 Bu ʽAlī olsa daḫı ḳavli olınmaz ıṣġā 

19. Böyle bir emr-i bedīhīde ġalaṭ-güster olan 

 Nice müstaḫrec olur emr-i ḫafīde ʽacebā 

20. Ḥāṣılı cümle taṣavvurları oldı mensūḫ 

 Ḥikmetin kendi bilür Ḥażret-i Ḥaḳḳ āmennā 
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21. Ol gürūhuñ hele yoḳ medḫali bunda ancaḳ 

 Cifr-i ʽaḳl ile biraz semtine vardı ʽuḳalā 

22. Giderek buldı taḥaḳḳuḳ ḫaber-i teşrīfüñ 

 Oldı dillerde nümāyān es̠er-i ẕevḳ u ṣafā 

23. Li'llahi'l-ḥamd ḫarām eyleyerek devlet ile 

 Ṣadra geldüñ yine ey Āṣaf-ı ferḫunde-liḳā 

24. Sendedür hep naẓarı şimdi ʽibādu'llāhuñ 

 Sensin ümmīdümüz ey püşt-i penāh-ı żuʽafā 

25. Meşreb-i pāk-i hümāyūna münāsib ḥareket 

 Yine sensin iden ey ṣāḥib-i remz ü īmā 

26. Pehlevān olmaġa maḫṣūṣdur ey tīr-endāz 

 K'ola bu çarḫ-ı kemāndar ile bir kez hem-pā 

27. Senden özge bilürüz ṭabʽ-ı şehenşāha göre 

 İdemez ḥükmini bir kimse bu ṣadruñ icrā 

28. Sendedür ʽaḳl u edeb rüşd ü sedād ü ʽirfān 

 Sensin el-ḳıṣṣa ser-efrāz-ı gürūh-ı vüzerā 

29. Seni her vech ile Allāha emānet itdük 

 Cümle müşkillerüñi eyleye āsān Mevlā 

30. Sen daḫı Ḥaḳḳa idüp cümle umūrın tefvīż 

 Gice gündüz es̠er-i sūziş ile eyle duʽā 

31. Ele al ḫāṭırını luṭf ile dermāndelerüñ 

 Ḥāṣıl it devlet-i dünyā ile ẕuḫr-ı ʽuḳbā 

32. Dürri-i bende daḫı dāʽi-i dīrīneñdür 

 Her ne kim lāyıḳ ise şānuña eyle icrā 

33. Çıḳarup nāmuñı eflāka didüm tārīḫüñ 

 Yine mühr aldı murād üzre Meḥemmed Pāşā 

 Sene 1122 
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126. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Şeh-i şevket-penāh-ı taḫt u efser yaʽni Ḫān Aḥmed 

 Ki ṭutdı ser-te-ser dehri ṣadā-yı kūs-ı iclāli 

2. O sulṭān-ı selāṭīn-i cihān kim ḫāk-i dergāhı 

 Olur cümle mülūkuñ tūtiyā-yı çeşm-i iḳbāli 

3. Hemīşe fikri taʽmīr-i ḳulūb-ı ehl-i sünnetdür 

 Anuñ'çün ḳalbi olmaz ẕikr-i Ḥaḳdan bir nefes ḥālī 

4. Bu sünnet-ḫāneyi tevsīʽ içün vażʽ-ı ḳadīminden 

 Murād itdi cedīden irtiḳāʽın ṭabʽ-ı meyyāli 

5. Güzel üslūb-ı merġūb üzre tecdīd itdiler ḥaḳḳā 

 Bulınmaz kārgāh-ı ʽālem içre şimdi ems̠āli 

6. İlāhī ḫānedān-ı devleti maʽmūr olup dā’im 

 Mürūr ide sürūr u ẕevḳ ile rūz u meh ü sāli 

7. Sürūş-ı ʽālem-i bālāda didiler Dürriyā tārīḫ 

 Zihī sulṭān-ı dīn ḳıldı mekān-ı sünneti ʽālī 

 Sene 1122 

127. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Teʽāla'llāh zihī taḫt-ı hümāyūn-ı şehenşāhī 

 Ki oldı kātib-i esrār aña bir maʽrifet kānı 

2. Ne kān-ı maʽrifet bir maʽden-i iksīr-i ʽirfān kim 

 Cihāna gelmemişdür belki gelmez mis̠l ü aḳrānı 

3. Cenāb-ı Muṣtafā Beg ibn-i Defterdār Pāşā kim 

 Bütün āfāḳı ṭutdı maʽrifetle şöhret ü şānı 

                                                           
126. S. 3409: 65a, Derkenar. 

 Dürrī. 

127. S. 3409: 66a. 

 Tārīḫ-i Sarāy-ı Sulṭān Aḥmed Ḫān. 
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4. Suḫan-perver ḳalemver ṣāf-ṭıynet Bū ʽAlī-fıṭrat 

 Felāṭūn-ı Arisṭū-fiṭnat-i ādāb-ı Loḳmānī 

5. Edīb-i fenn-i ehliyyet lebīb-i nüsḫa-i hiḳmet 

 Ḫabīr-i remz ü īmā vāḳıf-ı esrār-ı pinhānī 

6. Ḥaḳīḳat ḫıdmet içün böyle sulṭān-ı melek-şāna 

 Maḥaldür itseler hep intiḫāb erbāb-ı ʽirfānı 

7. Olup bir niçe müddet sāye-i iḳbāl-i şāhīde 

 Ola āḫir murād üzre çerāġ-ı luṭf u iḥsānı 

8. Mübārek-bādına reh-yāb-ı furṣat olmayup Dürrī 

 Hediyye olmaḳ üzre eyledi ʽarż-ı s̠enā-ḫvānı 

9. ʽUṭārid ṣafḥa-i pāk-i sipihre yazdı tārīḫin 

 Ḳalemle Muṣṭafā oldı debīr-i sırr-ı Sulṭānī 

 Sene 1121 

128. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Müşīr-i muḥterem düstūr-ı ekrem Āṣaf-ı efḫam 

 ʽAlī Pāşā vezīr-i aʽẓam-ı Ḫān Aḥmed-i yek-tā 

2. Olup dört sāl üç ay ṣadr-ı vālā-yı vezāretde 

 Güzel ḫıdmetler itdi işbu dīn ü devlete ḥaḳḳā 

3. Velī ber-muḳteżā-yı ḥükm-i taḳdīr-i Ḫudāvendī 

 Ne çāre eyledi ʽazm-i şehādet-ḫāne-i ʽuḳbā 

4. Hemīşe kārı çün ḫayrāt idi bu dār-ı dünyāda 

 Budur ümmīd-i ferdā ecrini iḥsān ide Mevlā 

5. Olanlar zā’ir-i ḳabri disünler Dürriyā tārīḫ 

 Ḳıla me’vā sarāy-ı ʽadn-i aʽlāyı ʽAlī Pāşā 

 Sene 1122 

                                                           
128. S. 3409: 66b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Vefāt-ı ʽAlī Pāşā. 

2 B mısrasında“itdi” kelimesi vezin gereġi “eyledi” ile deġiştirilmiştir. 
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129. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Meʽārif ehli Meḥemmed Efendi kim ẕātı 

 Münevver olmış anuñ pertev-i seʽādet ile 

2. Ḫalīfelikle ocaġında ḫayli ḫıdmet idüp 

 Çü nām u şānı ẓuhūr itdi istiḳāmet ile 

3. Ḳılup cenāb-ı Ḫudā saʽyini anuñ meşkūr 

 Çün oldı kātib-i dārü's-saʽāde devlet ile 

4. Neşāṭ u şevḳ ile ḫurrem olup aḥibbāsı 

 Duʽāsın eylediler cümle ṣıdḳ-ı niyyet ile 

5. Didüm o şevḳ ile ben daḫı Dürriyā tārīḫ 

 Yazıcı oldı Meḥemmed Efendi rifʽat ile 

 Sene 1124 

130. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Mecmūʻa-i kemāl-i Meḥemmed Efendi kim 

 Ḥaḳ mālik eylemiş anı baḫt-ı mü’eyyede 

2. Çoḳdan ocaġ-ı baltacıyāna emek virüp 

 Tā oldı baş ḫalīfelik ile ser-āmede 

3. Anda daḫı ẓuhūra gelüp istiḳāmeti 

 Çok ḫıdmet itdi ṣıdḳ ile Sulṭān Aḥmede 

4. Minnet Ḫudāya saʽyini meşkūr idüp anuñ 

 Oldı debīr-i ḥażret-i āġā-yı emcede 

5. Bir ḫilʽat-ı laṭīf idi sīmā-yı pākine 

 Ḥaḳḳā ki virdi revnaḳ-ı tāze o mesnede 

                                                           
129. S. 3409: 67b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Berāy-ı Kātib-i Aġā-yı Dārü's-Saʻāde. 

130. S. 3409: 68a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Berāy-ı Kātib-i Aġā-yı Dārü's-Saʻāde. 
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6. Ḫayli dem ol maḳāmda s̠ābit-ḳadem ḳılup 

 Ḥaḳ maẓhar eyleye anı iḳbāl-i sermede 

7. Gördüm ʽUṭārid almış ele ḫāme Dürriyā 

 Taḥrīr iderdi ṣafḥa-i çarḫ-ı zebercede 

8. Çün ġāyet-i duʽā ile tārīḫ olur temām 

 Bu rütbeyi mübārek ide Ḥaḳ Meḥemmede 

 Sene 1124 

131. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Eyledi Ṣāliḥ Efendi meyl-i nüzhetgāh-ı ʽadn 

 Gūş-ı cānı irciʽī emrin idince istimāʽ 

2. Āh idüp aḥbābı fevt içün didi tārīḫini 

 Ḳıldı Ṣāliḥ bu ʽibādetgāh-ı dehre el-vedā 

 Sene 1120 

132. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḫān Aḥmed idicek teşrīf-i taḫt-ı salṭanat 

 Dutdı āfāḳı mübārek-bād ile āvāz-ı kūs 

2. Böyle bir ʽanḳā-yı Ḳāf-ı ḳudrete evvel şikār 

 Ya ḳıral-ı Nemçedür yāḫud bilād-ı Engerūs 

3. Çoḳ kerāmāt gördi ecdād-ı ʽaẓāmından anuñ 

 Vechi var şāh-ı ʽAcem eylerse ʽarż-ı ḫāk-būs 

4. Veh nice şāh-ı ʽAcem gūş itseler evṣāfını 

 ʽAn-ḳarīb eyler şehān-ı Hind u Özbek Cāblūs 

5. Ḥükmine teslīm iderdi gerden-i İskenderi 

 Ger göreydi re’y-i Eflāṭūn-pesendin Feyleḳūs 

                                                           
131. S. 3409: 71b. 

 Dürrī. 

132. S. 3409: 72b. 

 Tārīḫ-i Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed Ḫān-ı S̠ānī ʽAleyhi'r-Raḥmetü'l Melikü's-Sübḥānī. 
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6. Oldı ḫalḳ āsūde şimdi nāle vü bī-dāddan 

 Kimse itmez devr-i ʽadlinde fiġān illā ḫurūs 

7. ʽAdli İslāma olup ser-rişte-i emn ü emān 

 Ḳahrı küffāra olur bādī-i itlāf-ı nüfūs 

8. Ḥaḳ vücūdın taḫt-ı ʽOs̠mānīde idüp ber-ḳarār 

 Dostlar ḥamd eyledükçe ide düşmenler füsūs 

9. Dürriyā hātif nidā idüp didi tārīḫini 

 Dehre müjde itdi Sulṭān Aḥmed-i ʽādil cülūs 

 Sene 1102 

133. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Pür iken rūy-ı zemīn ḫalḳ ile her ṣubḥ u mesā 

 Cümle rızḳın bulıyor birisi de aç degül 

2. Deñiz ayġırına yem virmez imiş māliki hīç 

 O yemin kendi bulur kimseye muḥtāc degül 

134. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Gülşenī şeyḫi o şemʽ-i ḥarem-i ʽirfānuñ 

 Germ olursa n'ola ḫurşīd gibi bāzārı 

2. Āftāb-ı felek-i maʽrifetem dirse eger 

 Aña şāhiddür iki kevkeb-i keyvānī 

                                                           
133. S. 3409: 149a, Derkenar. 

 Dürrī. 

134. S. 3409: 193a. 

 Dürrī. 
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135. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ṣanmañuz cāme-i ḥüsni o büt-i ḥayyātuñ 

 Dūş-ı ʽiṣmetde nihān ola bu āvāze ile 

2. Yine ser-rişte virüp ipligi bāzāra çıḳar 

 .……….... anı ḳullansa da endāze ile 

 

136. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Müjde kim Ḫallāḳ-ı ʽālem bir tecellī eyleyüp 

 Ġarḳa-ı nūr-ı sürūr itdi cihānı ser-te-ser 

2. Müjde kim mirʼāt-ı ġaybü'l-ġayb ʽilm-i Allāhdan 

 Oldı bir taʽbīr-i şādī levḥa-pīrā-yı es̱er 

3. Müjde kim āyīne-i ʽālem-nümā-yı devrden 

 Oldı rūy-ı şāhid-i maḳṣūd-ı ʽālem cilveger 

4. Müjde kim ḫāṭır-ı envār-ı ṣafādan oldı ṣāf 

 Ḳalmadı āyīne-i āfāḳ da gerd-i keder 

5. Müjde kim cūş-ı ṭarabdan eyleyüp āheng-sāz 

 Şevḳ ile bezm-i felekde Zühre ḳıldı cilveler 

6. Müjdeler kim tertīb-i meclis eyleyüp ehl-i neşāṭ 

 Sāʽid-i sīmīn-i sāḳīde görindi cām-ı zer 

                                                           
135. S. 3409: 218a, Derkenar. 

 Dürrī. 

136. S. 3409: 218b. 

 S̱iḳāt-i ṣaḥīḥü'l-kelimāt ittifāḳı üzre mümehhed bünyānü'd-devletü ve'l-iḳbālü mesned-i erkānü's-

saʽāde ve'l-iclālü faḳīrlerinüñ mā-ṣadaḳı olan düstūr-ı ekrem ü efḫam müşīr-i aʽdil ü aʽẓam devletlü 

ʽināyetlü vezīr-i bī-naẓīr Eflāṭūn-tedbīr aʽnī Meḥemmed Pāşā yüssirallāhu mā yürīdu mā-yeşāʼ 

ḥażretlerinüñ biñ yüz yigirmi üç senesinde fī-sebīli'llāh ġazā niyyeti ḳaṣdıyla ʽasākir-i manṣūre ile 

varup barut ṣuyı kenārında hoş geçeydi nām maḥalde Mosḳov ṭaburuyla ḳarşulaşup ve bi-

ʽināyetu'llāh Teʽālā çār-ı menḫūsı bozup ve ṭaburını mużammil idüp ve dört pāre ḳalʽa ve vāfir 

memleketin alup ve kendü mürācaʽat-ḫvāhişleriyle ʽaḳd-ı ṣulḥ u ṣalāḥ eyledügi ġazā-yı ġarrālarına 

ḳadīmī Dürrī bendelerinüñ tārīḫidür. 
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7. Müjdeler kim baḥr-i ʽināyetden çıḳup bir dürr-i pāk 

 Virdi tāc-ı devlet-i ʽOs̱māniyāna zīb ü fer 

8. Müjde kim şāhenşeh-i Dārā-ġulāmuñ kevkebi 

 Şarḳdan tā ġarba teʼs̱īr itdi İskender-ḳadr 

9. Müjde kim üç sipihr-i nuṣret-i İslāmdan 

 Ṭoġmadı bir aḫter ki nūr-ı āftābı maḥv ider 

10. Müjde kim bāġ-ı ẓaferden oldı bir gül ser-zede 

 ʽIṭr-sāy oldı meşām-ı ḫāne-i hem-çün müşk-i ter 

11. Müjde kim mirʼāt-ı ṣafvet pertev-i eyyāmdan 

 Oldı İslāma nümāyān çihre-i fetḥ ü ẓafer 

12. Yaʽni Mosḳov Çarı ol nekbet-meʼāb-ı rūzgār 

 Ṣulḥ iken tek ṭurmayup īḳāẓ iderdi fitneler 

13. Destine girmekle bir taḳrīb ile ḥıṣn-ı Azaḳ 

 Mālik-i baḥr-i siyāh olmaḳ murād itmiş o ḫar 

14. ʽĀḳıbet peymāneyi peymānına virüp şikest 

 Eyledi ḫabs̱-i derūnın āşkār ol bed-güher 

15. Ol zamān kim rāyet-i menḫūsını refʽ eyleyüp 

 Eyledi tâ vâdi-i heyhātdan Rūma sefer 

16. Üç yüz altmış biñ ḳ adar ḫınzīr-i merdüm-ḫvār ile 

 Ḥāşeli'llāh şehr-i İstanbul diyü ḳaṣd itdiler 

17. Ol ḳadar ʽucb u ġurūr itmişdi istīʽāb kim 

 Çeşmine gelmezdi ḫınzīr dāne-i ḫardal ḳadar 

18. Sūʼ-i ḳaṣdından o melʽūn-ı ḫabās̱et-pīşenüñ 

 Çünki āgāh oldı şāhenşāh-ı İskender-ẓafer 

19. Yaʽni Sulṭān Aḥmed ol fermān-revā-yı şarḳ u ġarb 

 Maẓhar-ı ḫulḳ-ı Meḥemmed menbaʽ-ı ʽadl-i ʽÖmer 

20. Cemʽ idüp dīvānına cümle ricāl-i devletin 

 Şerʽ ile bir meclis-i ʽālī ḳurup söyleşdiler 

21. Oldı ādāb üzre ol mecmaʽda ḫayli ḳīl ü ḳāl 

 Rişte-i taḳrīri āḫir tīġ ile ḳaṭʽ itdiler 
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22. Didiler erbāb-ı dīne farż-ı ʽayn oldı cihād 

 Yaʽnī ol ehl-i ḍalāle iḳtiżā itdi sefer 

23. Virdi bismi'llāh ile fetvāsını müftīʼü'l-enām 

 Mūcibinde şāh-ı ʽālem daḫı fermān itdiler 

24. Ḳıldı esbāb-ı ġazāya ṣadr-ı ṣafārā şürūʽ 

 Gitdi ʽasker cemʽine her cānibe emr ü ḫaber 

25. Başladı cemʽ olmaġa yir yir ġuzāt-ı müslimīn 

 Oldı ṣaḥrā-yı Dāver Pāşā ḥaşr-ender-ḥaşr 

26. Hep vezīrān-ı mükerrem mīr-i mīrān-ı kirām 

 ʽArż idüp ʽaskerlerin bir bir alay gösterdiler 

27. Bunlara serdār idüp düstūr-ı ʽālī-şānını 

 Virdi sancaġ-ı Resūlu'llāhı ol ferḫunde-fer 

28. Cümlesin iḫlāṣ ile Ḥaḳḳa emānet eyleyüp 

 Kendüsi seccāde-i ṭāʽatda oldı dīdever 

29. Gündüzin ṣāʼim gice ḳāʼim olup ol şehryār 

 Āh-ı āteş-bār ile dāʼim dökerdi eşk-i ter 

30. Ḳavsveş ḫam-der-ḫam idüp ḳāmet-i mevzūnını 

 Gönderüp tīr-i duʽāyı çarḫa her şeb-tā-seḥer 

31. Böyle eylerdi niyāzı dergeh-i Ḫallāḳa kim 

 Yā İlāhī senden ümmīd eylerüz fetḥ ü ẓafer 

32. Ehl-i derdüñ eyleyen sensin duʽāsın müstecāb 

 Sendedür her derde dermān ey ḥakim-i dādger 

33. Gerçi çoḳdur cürmümüz ammā ḫulūṣ-ı tām ile 

 Ẕikr-i pāküñdür hemīşe ḳalbümüzde cilveger 

34. Biz muvaḥḥid müʼminüz taḫt-ı ḫilāfetde bugün 

 Anlar erbāb-ı ḍalāletdü daḫı ehl-i saḳar 

35. Ḥażret-i faḫr-ı rüsül yaʽnī ḥabībüñ ʽışḳına 

 Anlaruñ cemʽiyyetin ḳahruñla ḳıl zīr ü zeber 

36. Bu teveccüh ile ḫulūṣ üzre ḳılup sūz u güdāz 

 Ḫırḳa-i pāk-i Resūlu'llāha eylerdi naẓar 
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37. ʽAzm idüp ṣadr-ı mükerrem-i ʽasker-i İslāma 

 Oldılar aʽdā-yı dīne şuḳḳa-pīrā-yı ẓafer 

38. Ḥażret-i düstūr-ı ṣadrārā Meḥemmed nām kim 

 Mühr ile oldur vekīl-i pādşāh-ı baḥr u ber 

39. Āṣaf-ı ṣāfī-ṭabīʽatdür vezīr-i pāk-dil 

 Kimseye ḳalbinde yoḳdur ẕerrece ḳaṣd-ı żarar 

40. Hem kemāndār-ı yegāne hem tüfeng-endāz-ı pāk 

 Hem suḫani hem gūne gūne maʽrifetden behrever 

41. Müşfiḳ āna her-kesüñ cebr iderdüñ ḫāṭırların 

 Ordū-yı küffāra dek menzil-be-menzil gitdiler 

42. Çeşm-i giryān sīne-i sūzān dil-i maḥzūn ile 

 Ḫafiyyen Ḥaḳḳa niyāz idüp ḳılurdı nāleler 

43. Dirdi ey Ḫallāḳ-ı ʽalem ṣāniʽ-i kevn ü mekān 

 Senden ümmīd ʽaṭā eyler bu ʽālem ser-te-ser 

44. Çün beni bu ʽAsker-i Manṣūra serdār eyledüñ 

 Saña tefvīż eyledüm cümle umūrum ḫayr u şer 

45. ʽİzzetüñ ḥaḳḳıʼyçün itme ben żaʽīfi şermsār 

 ʽAfv idüp cürmüm nigāh-ı merḥametle ḳıl naẓar 

46. ʽAhdini küffār bozdı ṭurmadı peymānına 

 Ḥāşeli'llāh ehl-i dīni pāy-māl itmek diler 

47. Ehl-i dīni eyleme pāmāl erbāb-ı ḍalāl 

 Şād idüp müʼminleri vir anlara renc ü keder 

48. Evliyā vü enbiyā eyleyüp dāʼim şefīʽ 

 Böyle eylerdi niyāz ol ḳuṭb-ı erbāb-ı sefer 

49. Li'llāhi'l-ḥamd oldı bi'l-cümle duʽāsı müstecāb 

 Böyledür elbette teʼs̱īr eyler āh-ı pür-şerer 

50. Ḥāṣılı ṣaḥn-ı veġāda itdiler ḍarb-ı ḫımām 

 ʽAsker-i Manṣūr ile cünd-i ʽadū-yı ḥīleger 

51. Ceng içün irsāl idüp evvel iki ṭaburını 

 Oldı çün ṭabur-ı s̱ālis çār-ı menḥūsa maḳar 
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52. Uydurup ṭūp u tüfengi oldılar āteş-feşān 

 Virmek ister iken ġuzāt-ı nuṣret-āyāta keder 

53. Ṣadr-ʽaẓam ejderān-ı Rūma fermān eyledi 

 Şīr-i ner gibi hemān bir kez yirinden ḳopdılar 

54. Cümleden evvel gürūh-ı enderūn āġāları 

 Cān ile başdan geçüp ṭabura dek cān atdılar 

55. Anlaruñ ardınca göñlinden geçen erbāb-ı ceng 

 Rūm ili daḫı ocaḳ ḫalḳıyla serden geçdiler 

56 Rüstemāne her ṭarafdan eyleyüp yir yir hücūm 

 Açdılar cemʽiyyet-i küffāra ḫayli raḫneler 

57. Evvelīn-i ṭabur menḫūsın perīşān eyleyüp 

 Ṣaldılar ṭabur-ı s̱ānī üstine zīr ü zeber 

58. Nār-ı bāzār-ı veġā gitdükçe germiyyet bulup 

 Āteş-i ceng ü cedel varduḳça oldı şuʽlever 

59. Urdılar müşriklere şemşīr-i bürrānı ġuzāt 

 Ḳırdılar aʽdā-yı dīni şīr-i merdān-ı hüner 

60. Belki üç sāʽatde birḳaç biñ gürūh-ı müşrikīn 

 Ṭuʽme-i şemşīr olup hep oldılar dūzaḫ-maḳar 

61. Bā-ḫuṣūṣ ol āb-ı rū-yı devlet-i Cengīziyān 

 Server-i Rüstem-es̱er Tātār Ḫān-ı nāmver 

62. Her ṭarafdan ʽasker-i Tātāra aḳın itdürüp 

 Çoḳ esīr ü māl alup hem ḫayli kāfir ḳırdılar 

63. Daḫı bender ʽaskeri ṣu cānibin ḳaṭʽ eyleyüp 

 Ṭurdılar ṭabura ḳarşu Sedd-i İskender ḳadar 

64. Ḳaldı ol ber-geşte-baḫtān teşne vü zār u zebūn 

 Başladılar ġūk ile ekl itmege ḳışr-ı şecer 

65. Her cihetden çünki meʼyūs oldılar feryād idüp 

 Düşdiler bīm-i helāka didiler eyne'l-meferr 

66. Öyle tażyīḳ itdiler küffār-ı bed-girdārı kim 

 Ḳabż-ı ervāḥa ecel bulmazdı bir dem reh-güẕer 
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67. Tā ezelden böyledür deʼb-i ḳadīm-i rūzgār 

 ʽAḳlına maġrūr olanlar hep peşīmān oldılar 

68. Ḳarşu ṭurmaz āteş-i sūzāna ḫırmengāh-ı kāh 

 Cūy-ı tīġ-ı ābdāra sedd-i rāh olmaz siper 

69. Çār nā-çār oldı çün kim böyle girdāba dūçār 

 Ḳalbine düşdi hirās-ı verʽ ile ḫavf u ḫaṭar 

70. Rāyet-i menḫūsını maʽkūs idüp didi hemān 

 El-amān ey dāver-i zūr-āver-i Rüstem-es̱er 

71. Cünd-i maḳhūrumda aṣlā ḳalmadı tāb u tüvān 

 Rüstemāne ḥamlelerle eyledüñ zīr ü zeber 

72. El-amān ey ḳahramān-ı ʽarṣa-i ceng el-amān 

 El-amān ey Ḥamza-i ṣāḥib-ḳırān-ı baḥr u ber 

73. Ḳalʽa u cebḫāne vü ṭūp u tüfeng ü memleket 

 Vireyim her ne dilerseñ ey vezīr-i müfteḫer 

74. Tek beni āzād idüp ʽafv it günāh u cürmümi 

 Ben ḫaṭā itdümse sen eyle ʽaṭā ey dādger 

75. Rīm-pāpānuñ lāşe-i murdārına yüz biñ ḳasem 

 Mürd olınca itmeyem daḫı ḥaddümden güẕer 

76. Ben degül evlād evlādum daḫı tā ḥaşre dek 

 Cānına laʽnet iderse devlete birḳaç naẓar 

77. Ḳande ben ḳande şükūh-ı devlet-i ʽOs̱māniyān 

 Ḳande ḫūk-ı ḫīre-ser ḳande hücūm-ı şīr-i ner 

78. Nice itsün pençe-i bāz ile bāzı ṣaʽve hīç 

 Destbürd-i Ḥaydara Ḫayber taḥammül mi ider 

79. Şol ḳadar itdi tażarruʽ kim cenāb-ı Āṣafuñ 

 Girye-i şādīden oldı dīdesi genc-i güher 

80. Ḥāṣılı ʽafv itdi cürmin ṣulḥına virdi rıżā 

 Cānını āzād idüp ḳıldı ḫaṭāsından güẕer 

81. Ṭopṭolu cebḫānesiyle çār ḳalʽa erdi çār 

 Birini maʽmūr idüp üçini taḥrīb itdiler 
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82. Li'llāhi'l-ḥamd öyle bir luṭf itdi İslāma Ḫudā 

 Kim anuñ seyr itmemişdür mis̱lini nevʽ-i beşer 

83. Āferīn ey Ḥaydar-ı kerrār-ı meydān-ı veġā 

 Āferīn ey ṣafder-i rezm-āzmā-yı pür-hüner 

84. Āferīn ey ḳahramān-ı yeke-tāz-ı ḍarb u ḥarb 

 Āferīn ey pehlevān-ı ʽarṣa-pīrā-yı es̱er 

85. Bir ġazā itdüñ ki ervāḥ -ı şehīdān oldı şād 

 Bir ġazā itdüñ ki cān-ı tāze buldı mürdeler 

86. Bir ġazā itdüñ ki taḥsīn itdiler ḫayl-i melek 

 Bir ġazā itdüñ ki memnūn oldılar nevʽ-i beşer 

87. Dehrde bir nām ḳoyduñ kim cihān tā ḥaşre dek 

 Yād idüp ās̱āruñı ẕikr-i cemīlüñ ideler 

88. İşbu dīn ü devlete bir ḫıdmet içüñ kim anı 

 İtmedi senden muḳaddem bir vezīr müfteḫar 

89. Az maṣrafla çoḳ iş gördüñ ġarābet bundadur 

 Ḥikmet üzre eyledüñ tedbīr-i Eflāṭūn ḳadar 

90. Dīn yolında varuñı ṣarf eyleyüp ḳılduñ cihād 

 Eyledüñ tekmīl-i ʽarż-ı salṭanat ey nāmver 

91. Ḥaḳ budur kim idemezdi böyle ḫıdmet āḫirī 

 Yüz ḫazīne ṣarf idüp ḳıldı biñ kerre sefer 

92. Her-kesüñ maʽlūmıdur Ās̱ār-ı eslāf-ı kirām 

 İşte evrāḳ-ı tevārīḫ s̱ikāt-ı muʽteber 

93. Hīç muvaffaḳ oldı mı böyle ġazāya bir vezīr 

 Gördi mi çeşm-i felek ʽālemde bir böyle es̱er 

94. Bir iki tedbīrüñe ṣad bār iderlerdi pesend 

 Gelseler dehre Niẓāmü'l-Mülk ile Āṣaf eger 

95. Saʽyüñi meşkūr idüp Ḫālıḳ vire ecr-i cezīl 

 Olasın iki cihānda maẓhar-ı ehl-i naẓar 

96. Ser-firāz-ı nās olup ṣadr-ı saʽādetde müdām 

 Devr-i luṭfuñda çerāġ ola hezārān bendeler 
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97. Ḥamdüli'llāh ḳuvvet-i baḫtından ol şāhenşehüñ 

 Buldı tāc u taḫt-ı ʽos̱mānī cedīden kerr ü ferr 

98. Tāze bir revnaḳ bulup gülşen-serā-yı salṭanat 

 Dīde-i aʽdāya her bir ḫārı oldı nīşter 

99. Ṣayd-ı evveldür o şehbāz-ı hümā-pervāza bu 

 ʽAzm iderse ḳāfdan ḳāfa cihānı fetḥ ider 

100. Nāmına ser-levḥa-i mihr üzre ol şāhenşehüñ 

 Şimdi sulṭānu'l-ġuzāt elḳābını yazmasun ḳamer 

101. Yaʽni Sulṭān Aḥmed-i ġāzī diyü taʽẓīm ile 

 Eylesün evṣāfını gökde melek yirde beşer 

102. Dürriyā bu neşʼeden ʽālem olup ser-mest-i ẕevḳ 

 Birbirine hep virürken inbisāṭından ḫaber 

103. Devlet-i bīdār baş ḳaldurdı tārīḫin didi 

 Pādşāhum Mosḳovı bozdı vezīrüñ müjdeler 

 Sene 1123 

137. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Gevher-i şāyeste-i kān-ı sevād-ı arż-ı dem 

 Yaʽni hem-nām-ı Resūl-i Ḥażret-i Rabbü'l-ʽubād 

2. Rıḥlet itdi dehrden kām amadın ol nev-cevān 

 Umaruz kim maẓhar-ı raḥmet ola yevmü't-tenād 

3. Āh idüp Dürrī aḥibbā fevtinüñ tāriḫīni 

 Muṣṭafā gitdi cihāndan almadı bū-yı murād 

 Sene 1124 

                                                           
137. S. 3409: 218b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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138. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Şeh-i ṣāḥib-ḳırān-ı baḥr u ber sulṭān-ı heft-iḳlīm 

 Şehenşāh-ı cihād-āyīn ü ḫāḳān-ı ẓafer-muʽtād 

2. Cenāb-ı Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed Ġāzī kim 

 Duʽā-yı ʽizz ü iḳbālin ider hep bende vü āzād 

3. Zamānında cihān çün rāḥat-ı ṣulḥ u ṣalāḥ oldı 

 Murād itdi bu ḥıṣn-ı bī-ʽadīli itmege bünyād 

4. Olup serdār-ı ẕī-şān ʽAbdī Pāşā bendesi meʼmūr 

 Metānet üzre yapdurdı anı ol mefḫar-ı imcād 

5. Be-ḥamdi'llāh ki bir ḥıṣn-ı ḥaṣīn-i nāzenīn oldı 

 Şeref virdi süvār-ı mülk-i İslāma mübārek-bādẕ 

6. Didi fermān-ı şāhenşāh ile tārīḫini Dürrī 

 Ḥotin ḥıṣnını ḳıldı ḥükm Ṣulṭān Aḥmed ābād 

 Sene 1125 

139. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Cenāb-ı āṣaf-ı kāmil ʽAlī Pāşā-yı pür-dil kim 

 Odur şimdi vezīr-i aʽẓam ḫāḳ ān-ı dehrārā 

2. Müʼeyyed Ḥażret-i Sulṭān Aḥmed Ḫān Ġāzī kim 

 Naẓīrin görmedi görmez daḫı dünyā vü mā-fīhā 

3. Şeh-i Fārūḳ-ṭıynetdür velīyu'llāh bir Ḥaḳdur 

 Buña yoḳ şübhemüz taḥḳīḳ āmennā vü ṣaddaḳnā 

4. Velī olmaz mı ol şāhenşeh-i ṣāḥib-iṣābet kim 

 Anı bi'l-cümle emrinde muvaffaḳ eyleye Mevlā 

                                                           
138. S. 3409: 223b. 

 Tārīḫ-i Ḳalʽa-i Ḥotin. 

139. S. 3409: 229a. 

 Güfte-i Dürrī Efendi Tārīḫ-i Fetḥ-i Ḳalʽa-i Gördüs. 
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5. Muḳaddem Mosḳovuñ virdi cezāsın şimdi cühūda 

 Bu düstūr-ı sipāh-ārāyı serdār eyledi ḥālā 

6. Çeküp seni ġanī sulṭān-ı kevneynüñ saʽādetle 

 Ġazāya niyyet itdi ol müşīr-i memleket-ārā 

7. Sipāh-ı āl-i ʽOs̱mān ile ʽazm idüp Sitanbulda 

 Mora tesḫīrine ḳaṣd eyledi bī-bāk u bī-pervā 

8. Gelüp menzil-be-menzil irdi çün ser-ḥaḳḳ-i manṣūra 

 Nümāyān oldı Gördüs nāmına bir ḳalʽa-i bālā 

9. Nice ḳalʽa çıḳup bir kūh-ı sengīn ü bülend üzre 

 Bir daḫı hem-ser olmış ḳulle-i gerdān ile gūyā 

10. Metānet bulmış ol deñlü ki biñ ṭūp ursalar birden 

 Ḳoparmaḳ mevżiʽnden bir ṭaşın mümkin degül ḳaṭʽā 

11. Anuñ tesḫīrini ṣadr-ı mükerrem idicek tażmīm 

 Ocaḳ ḫalḳıyla hep erbāb-ı fikret didiler lālā 

12. Ḳuşatmaġla alınmaz böyle ḳalʽa ʽaskeri yormañ 

 Meger tażyīḳ ile münḥal ola bu ʽatede-i Kübrā 

13. Teveccüh eyleyüp Ḥaḳḳa o düstūr-ı ʽalī-sīret 

 Didi baña bu ḥıṣnuñ fetḥin iḥsān eyle yā Mevlā 

14. Hemān bir fırḳa ceyşe ḳıldı pāşānuñ birin başbuġ 

 O muḥ kem ḳalʽayı tesḫīre fermān eyledi icrā 

15. Hizebran-ı veġā bāzār-ı ḥarbe virdi germiyyet 

 O ḥıṣnuñ fetḥine biñ cān ile saʽy itdiler Ḥaḳḳā 

16. Maḳām-ı rāstdan fetḥ-i ḥiṣāra idicek āġāz 

 Uṣūl-i fetḥ ü ḍarbı ḫumbarayla ḳıldılar īmā 

17. ʽAdū-yı dīn ise maḳdūrını ṣarf eyleyüp cenge 

 Dem-ā-dem balyemez ṭūplarla olurdı zemīn-fersā 

18. Olınca beş gice beş gün cedel işbu siyāḳ üzre 

 Görindi ṭalʽat-ı māh-ı Recebden ġarra-i ġarrā 

19. Hemān küffār ḳıldı rāyet-i menḫūsını maʽkūs 

 Didi ṣad el-amān ey nerre-şīr-i ʽarṣa-i heycā 
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20. İdüp cebḫāne vü ṭūp u tüfeng ü ḳalʽayı teslīm 

 Mücerred cānların taḫlīṣ içün itdiler istiġnā 

21. Bi-ḥamdi'llāh ki yümn-i muʽcizāt-ı pāk-i Aḥmedden 

 Ḫudā İslāma bu fetḥ-i celīli eyledi iʽtā 

22. Eñ evvel ṣaydıdur ol şāhbāz-ı evc-i iḳbālüñ 

 Hele seyr eyle açsun şeh-perin mānende-i ʽAnḳā 

23. Mora gerçi ezelden bir muṭalsam-ı genc idi ammā 

 Ṭılsımın bozdı ḥikmet ile o gencüñ Bu ʽAlī Sīnā 

24. Kilīd-i gevher-i maḳ ṣūd girdi dest-i ümmīde 

 Hemān encāmınuñ fetḥin daḫı āsān ide Mevlā 

25. Budur ümmīdümüz kim berren ü baḥren olup manṣūr 

 Bu mülki ser-be-ser tesḫīr ider ol āṣaf dāʼimā 

26. Ḫudā yārī ḳılup bir kez ḫıtāmın virse bu emrüñ 

 Sikenderveş aña olur müsaḫḫar büsbütün dünyā 

27. Bu fetḥ -i ʽālem-ārānuñ didi tārīḫini Dürrī 

 Yed-i aʽdādan aldı Gördüsüñ ḥaṣīnin ʽAlī Pāşā 

 Sene 1127
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RUBÂʽİLER 

1. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – – + / + – –– / – 

1. Yā Rab sen o Vehhāb-ı ʽaẓīm-iḥsānsın 

 Yā Rab sen o Rezzāḳ-ı kerīmü'ş-şānsın 

2. Kim ḳullaruña merḥametüñ bī-ḥaddür 

 Zīrā ki Raḥīm ü Erḥam ü Raḥmānsın 

2. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – – + / + – – – / – 

1. Biz ʽabdüz İlāhī sen bize mevlāsın 

 Ḳudretde keremde ḳādir ü yek-tāsın 

2. Biz rū-siyeh ü ʽāciz ü pür-teşvīşüz 

 Sen bī-bedel ü kerīm ü bī-hem-tāsın 

3. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūl 

Aḥreb – – + / + – – + / + – – + / + – 

1. Yā Rab baña itdüñ ol ḳadar luṭf u ʽaṭā 

 Kim ʽömrüm olınca idemem şükrin edā 

2. Ammā yine çoḳ luṭfuñı ümmīd iderem 

 Zīrā ki hemīşe ben ḳulam sen Mevlā 

                                                           
 

1. S. 3409: 3b, Derkenar. 

 Münācāt-ı Dürrī Efendi. 

2 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

2. S. 3409: 3b, Derkenar. 

 Dürrī. 

1 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

2 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

3. S. 3409: 4a, Derkenar. 

 Dürrī Efendi. 

2 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 
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4. 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb –  – +/ + – + – / + – – – / – 

1. Ey ẕerre-i luṭfı āftāb-ı ʽālem 

 Ve'y muġtenem-i feyż-i ʽamīm-i ādem 

2. Lā vü neʽam-ı ḫalḳa esīr itme beni 

 Ey mevhibesi müjde-i lā vü neʽam 

5. 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb –  – +/ + – + – / + – – – / – 

1. Yā Rab tamām-ı ḥayretem ser-tā-pā 

 Bilmem nic'olur ḥāl-i dilüm vāveylā 

2. Maḫlūḳa uṣandum eylemekden minnet 

 Bī-minnet-i ḫalḳ ḥācetüm eyle revā 

6. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – +/ + – – +/ + – – – / – 

1. Luṭfuñla beni kām-revā ḳıl yā Rab 

 İnʽām-ı şerīfüñe sezā ḳıl yā Rab 

2. Ben itdüm ise sehv ü ḫaṭā muʽterifem 

 Sen merḥamet it ʽafv u ʽaṭā ḳıl yā Rab 

                                                           
4. S. 3409: 4a, Derkenar. 

 Dürrī. 

2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūl vezniyle yazılmıştır. 

 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün faʽ vezniyle yazılmıştır. 

5. S. 3409: 4b, Derkenar. 

Dürrī. 
2 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlü fe‘ūl vezniyle yazılmıştır. 

6. S. 3409: 5a, Derkenar. 

Dürrī. 
2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūl vezniyle yazılmıştır. 

 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 
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7. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūl 

Aḥreb  – – + / + – – + /  + – – + / + – 

1. Sāḳī beni iḥsānuñ ile şād eyle 

 Ḳayd-ı elem-i dehrden āzād eyle 

2. Ġam cānuma yetdi yoḳ mıdur merḥametüñ 

 Bir cām-ı ṣafā-baḫş ile imdād eyle 

8. 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – + – / + – – – / – 

1. Ey ḥall-i rumūz-ı müşkilāt-ı ʽālem 

 V'ey vāḳıf-ı esrār-ı cemīʽ-i ādem 

2. Z̠ī-luṭf u kerem ki maṭbaḫ-ı cūduñda 

 Bir mūr-ı żaʽīf-i nā-tevāndur Ḫātem 

9. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūl 

Aḥreb – – + / + – – + / + – – + / + – 

1. Gencīne-i gerdūnda bulunsaydı eger 

 Ẕātuñ gibi bir ṣāf-ı mücevher sāʽat 

2. Raḳḳāṣ-ṣıfat çarḫa girüp mihr ile māh 

 Gerd-i serüñe dönmez idi her sāʽat 

                                                           
7. S. 3409: 6a, Derkenar. 

Dürrī. 
1 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün faʽ vezniyle yazılmıştır. 

2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlü fe‘ūl vezniyle yazılmıştır. 

8. S. 3409: 9a, Derkenar. 

 Dürrī. 

1 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘vezniyle yazılmıştır. 

9. S. 3409: 10b, Derkenar. 

 Dürrī. 

1 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

2 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 
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10. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – – +/ + – – – / – 

1. Ey evc-i melāḥatde meh-i tābānum 

 ʽAfv it keremüñle var ise nuḳṣānum 

2. Ḫurşīde muḳābil itme mirʼāt-ı ruḫuñ 

 Ġarḳ-ı ʽaraḳ-ı ḥicāb olur sulṭānum 

11. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – – +/ + – – – / – 

1. Ben müʼmin-i pākīze-fuʼādam yā Rab 

 Dildāre-i ḥüsn-i ittiḥādam yā Rab 

2. Āsīb-i ḳażādan mütezelzil olmam 

 Ben bende-i ṣāf-iʽtiḳādam yā Rab 

12. 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – + – / + – – – / – 

1. Ālūde-i cürm-i bī-ḥisābam yā Rab 

 Müstaġraḳ-ı deryā-yı ḥicābam yā Rab 

2. ʽAfv eyler iseñ sezā-yı Ġufrān oluram 

 ʽAdl eyler iseñ ehl-i ʽitābam yā Rab 

                                                           
10. S. 3409: 15a, Derkenar. 

Dürrī. 

2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlün mefā‘īlü fe‘ūl vezniyle yazılmıştır. 

 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

11. S. 3409: 23b, Derkenar. 

 Dürrī. 

1 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

2 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

12. S. 3409: 23b, Derkenar. 

 Dürrī. 

2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlü fe‘ūl vezniyle yazılmıştır. 

 B mısrası vezni Mef‘ūlü mefā‘īlün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 
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13. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – – + / + – – – / – 

1. Yoḳ bir ʽamelüm cürm ü  ḫaṭādan ġayrı 

 Elden ne gelür ḫavf u recādan ġayrı 

2. Bu tekyegeh-i fenāda ümmīdüm yoḳ 

 Dergāh-ı Ḫudāya ittikādan ġayrı 

14. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – – + / + – – – / – 

1. Her ʽaybumı setr eyle benüm ey Settār 

 Urma yüzüme ḳıl kerem itme beni zār 

2. İtdüklerüme cümle peşīmān oldum 

 Ümmīdüm odur ʽafv idesin ey Ġaffār 

15. 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – + –/ + – – – / – 

1. Ḥayy u Aḥad u Ḳadīmsin yā Rabbī 

 Esrār-ı dili ʽalīmsin yā Rabbī 

2. Vir maṭlabumı eyleme meʼyūs beni 

 Bir pādşeh-i kerīmsin yā Rabbī 

                                                           
13. S. 3409: 23b, Derkenar. 

 Dürrī. 

2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

 B mısrası vezni Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

14. S. 3409: 24a, Derkenar. 

 Dürrī. 

15. S. 3409: 26a, Derkenar. 

 Münācāt-ı Dürrī. 

2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūl vezniyle yazılmıştır. 
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16. 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – + –/ + – – – / – 

1. Geçdi şeb ü şām-ı fürḳat inşā'allāh 

 İrdi dem-i ṣubḥ-ı vuṣlat inşā'allāh 

2. Biñ şerm ile itdügüm münācāt oldı 

 Maḳbūl-i cenāb-ı ḥażret inşā'allāh 

17. 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – + –/ + – – – / – 

1. Ey maẓhar olan vüfūr-ı feyżu'llāha 

 Şefḳat-ı naẓarla baḳ bu ḫāk-i rāha 

2. Manẓūr-ı nigāh-ı iltifāt olmış hep 

 Sevḳ eyledügüñ ḥażret-i ʽālī-cāha 

18. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūl 

Aḥreb – – + / + – – + / + – – + / + – 

1. Cānā saña bu ḥüsn ile ādem diyemem 

 Hem-zād-ı perī rūḥ-ı mücessem diyemem 

2. Evṣāfuñ içün her ne murād eyler isem 

 Bi'llāhi olur zebānum ebkem diyemem 

19. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – – + / + – – – / – 

1. ʽĀlem dir idi pençe-i beyżāsın sen 

 Ben söyler idüm nūr-ı tecellāsın sen 

                                                           
16. S. 3409: 26a, Derkenar. 

 Dürrī. 

17. S. 3409: 29a, Derkenar. 

 Dürrī. 

18. S. 3409: 30a, Derkenar. 

 Dürrī. 

2 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlü fe‘ūl vezniyle yazılmıştır. 

19. S. 3409: 30a, Derkenar. 
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2. Bunlar güzelüm ḫayāl-i bāṭıldur hep 

 Her ne dinilürse andan aʽlāsın sen 

20. 

Mef‘ūlü mefā‘īlün mefā‘īlü fe‘ūl 

Aḥreb – – + / + – – – / + – – + / + – 

1. Ey ṣāf-ı güher cevher-i z̠ātuñla bugün 

 Sensin kef-i iḳbāle mücevher sāʽat 

2. Raḳḳāṣ-ṣıfat çarḫa girüp mihr ile māh 

 Eṭrāfuñı devr itmededür her sāʽat 

21. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – – + / + – – – / – 

1. Menzilgeh-i ʽālemde ġarībem yā Rab 

 Āşüfte-i aḥvāl-i ʽacībem yā Rab 

2. Gelmez bilürem ḥisāba cürmüm ammā 

 Ümmīd-i der-i luṭf-ı Ḥabībem yā Rab 

22. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – – + / + – – – / – 

1. Ey Mübdiʽ-i eşyā baña iḥsān eyle 

 Bir kāra şürūʽ eyledüm āsān eyle 

2. Şāh-ı rüsüli çün gül-i ḫandān itdüñ 

 Naʽtında beni bülbül-i nālān eyle 

                                                           
 Dürrī. 

2 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

20. S. 3409: 33a, Derkenar. 

 Dürrī. 

1 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūl vezniyle yazılmıştır. 

 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

21. S. 3409: 56a, Derkenar. 

 Dürrī. 

2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

22. S. 3409: 56a, Derkenar. 

 Dürrī. 

 Bu rubai 61b. numarasında tekrar edilmiştir. 
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23. 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – + – / + – – – / – 

1. Biz gerçi ġarīb ü bī-kes ü bī-cāyuz 

 Pūyān-ı reh-i bevādi-i sevdāyuz 

2. Ammā bu ṭarīḳ-i ġamda her vech ile biz 

 Ümmīd-i der-i hidāyet-i mevlāyuz 

24. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – – + / + – – – / – 

1. Ey ṣāniʽ-i her-bedāʽi-i arż u semā 

 V'ey Ḫālıḳ-ı mümkināt-ı süflā vü ʽalā 

2. Ser-tā-be-ḳadem maḥż-ı günāh u ʽaybum 

 ʽAfv eyle günāhum itme ʽaybum ifşā 

25. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – – + / + – – – / – 

1. Yā Rab meh ü ḫurşīd ü semā ḥaḳḳıy'çün 

 Encümde olan nūr u żiyā ḥaḳḳıy'çün 

2. Eyyām u nehār u hafte vü māh ile sāl 

 Evḳāt u dem ü ṣubḥ u mesā ḥaḳḳıy'çün 

                                                           
23. S. 3409: 56a, Derkenar. 

 Dürrī. 

24. S. 3409: 61b, Derkenar. 

 Dürrī. 

1 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlü fe‘ūl vezniyle yazılmıştır. 

25. S. 3409: 61b, Derkenar. 

 Dürrī. 

2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlü fe‘ūl vezniyle yazılmıştır. 
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26. 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – + – / + – – – / – 

1. Ḳurbiyyet-i cidd-i enbiyā ḥaḳḳıy'çün 

 Ünsiyyet-i ṣāḥib-i ʽaṣā ḥaḳḳıy'çün 

2. Ser-tāc-ı rüsül şāh-ı nübüvvet yaʽnī 

 Sulṭān-ı serīr-i iṣṭıfā ḥaḳḳıy'çün 

27. 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – + – / + – – – / – 

1. Yā Rabbi merām-ı dili taḳdīr eyle 

 Besdür beni āvāre-i tedbīr eyle 

2. Ben cürmüme münkir degülem līk bu dem 

 Ṣaḳla birazın behrede taʽẕīr eyle 

28. 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – + – / + – – – / – 

1. Biz ḥāceti eylerüz temennā Ḥaḳdan 

 Dāʼim umaruz luṭf u ʽaṭāyā Ḥaḳdan 

2. Her-kes birer ümmīd idinür līk biz kim 

 Yoḳ kimseden ümmīdümüz illā Ḥaḳdan 

                                                           
26. S. 3409: 61b, Derkenar. 

 Dürrī. 

2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

27. S. 3409: 62a, Derkenar. 

 Dürrī. 

1 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

28. S. 3409: 62a, Derkenar. 

 Dürrī. 

1 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 
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29. 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – + – / + – – – / – 

1. Ṣad āh bu çarḫ-ı dūn elinden her-gāh 

 Kim ʽaks-i murādum üzre devr eyler āh 

2. Aġyār ile yārı hem-dem eyler beni dūr 

 Lā ḥavle ve lā ḳuvvete illā bi'llāh 

30. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + /  + – – + / + – – – / – 

1. Dehr itdi meger ḳaṣr-ı vücūdum taḫfīf 

 Kim pister-i miḥnet üzre buldum tażʽīf 

2. Raḳḳām-ı ṣaḥāfiyāt-ı evrāḳ-ı fenā 

 Āh itmede taṣnīf-i ḥayātum taʽżīf 

31. 

Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlün fa‘ 

Aḥreb – – + / + – + – / + – – – / – 

1. Dürrī nice bir dilüñ perīşān olsun 

 Ḥālā demidür ki şād u ḫandān olsun 

2. Ol ẕāt-ı şerīfüñ it ṣıfātın taḥrīr 

 Bir naẓm ile kim ġıbṭa-i ʽirfān olsun 

 

 

 

                                                           
29. S. 3409: 62a, Derkenar. 

 Dürrī. 

2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlü fe‘ūl vezniyle yazılmıştır. 

 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

30. S. 3409: 71a, Derkenar. 

 Dürrī. 

1 B mısrası Mef‘ūlü mefā‘īlün mefā‘īlün fa‘ vezniyle yazılmıştır. 

2 A mısrası Mef‘ūlü mefā‘ilün mefā‘īlü fe‘ūl vezniyle yazılmıştır. 

31. S. 3409: 214a. 

 Rubāʽī. 
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NAZMLAR 

1. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Kimesne ḳalmadı ʽālemde iʽtimād idecek 

 Hemīşe bārgeh-i ḥaḳdur istinād idecek 

2. Bu iʽtiḳād ile ümmīdüm oldur ki odur 

 Bu bendegān-ı pür-iḫlāṣı ber-murād idecek 

2. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Felekde pertev ile āftāb-ı ʽālem-gīr 

 Bir ayda ancaḳ ider bir hilāli bedr-i münīr 

2. Kerem-revāsın o ḫūrşīdsin ki bir günde 

 Niçe hilāl olur pertevüñle vāye-pezīr 

3. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Dil ḫulūṣ üzre senüñ bende-i fermānuñdur 

 Cümleten cān ise müstaġraḳ-ı iḥsānuñdur 

2. Hele bir vech ile taʽbīr idemem bi'llāhi 

 Dil ü cān maḥşere dek muġtenem-i ḫvānuñdur 

                                                           
1. S. 3409: 5b, Derkenar. 

Dürrī. 
2. S. 3409: 6b, Derkenar. 

Dürrī. 
3. S. 3409: 6b, Derkenar. 

Dürrī. 
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4. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Yā Rab ol Āṣafuñ dil-i ṣāfın münevver it 

 Maḥfūẓ idüp cemīʽ-i ḫaṭardan muʽammer it 

2. İḳbāl ü ʽizz ü devlet ü şevḳ ü sürūr ile 

 Dīdār-ı pākini yine görmek müyesser it 

5. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

Hezec – – + /+ – – + / + – – + / + – – 

1. Eflāke çıḳarsa yiridür her gice āhum 

 Bir gün baña göstermedi yüz baḫt-ı siyāhum 

2. Öldürme beni ḥasret-i zülf-i siyehüñle 

 Alma günehüm gerden-i sīmīnüñ şāhum 

3. Ger menzilümi eylese teşrīf o māhum 

 Ḫurşīd şikest eyler idi şeb-külāhum 

4. Ḥaḳḳ-ı naẓarum ḳaldı ġubār-ı ḳademinde 

 Pāk itdi müjem yollarını gelmedi şāhum 

6. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Güz̠eşte dilberüñ īrādı zer degül misdür 

 İnanma tācir-i ʽunvān-fürūşa müflisdür 

2. Biraz müsāʽade-i baḫt egerçi lāzımdur 

 Binā-yı devlete ammā ḫıred mühendisdür 

3. Se-rūze devlet-i nā-pāydār-ı ʽālemdür 

 O mey ki neşʼesi vaḥşī ḫumārı mūnisdür 

                                                           
4. S. 3409: 7a, Derkenar. 

Dürrī. 
5. S. 3409: 8a, Derkenar. 

 Dürrī. 

6. S. 3409: 8b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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7. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

Hezec – – + /+ – – + / + – – + / + – – 

1. ʽAḳlı heves-i kākül-i müşgīne düşürdüm 

 Cānı şiken-i ṭurre-i pür-çīne düşürdüm 

2. Bir vech ile mümkin degül el-ḳıṣṣa ḫalāṣı 

 Ben murġ-ı dili pençe-i şāhīne düşürdüm 

8. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Meşām-ı cānı muʽaṭṭar idince būy-ı bahār 

 Derūna düşdi yine şevḳ-ı ārzū-yı bahār 

2. Gülüp açıl çemende sen de ġonce-lebler ile 

 Ki güller oldı şüküfte açıldı rūy-ı bahār 

9. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ey kerem ehli ʽināyet ṣāḥibi himmet eri 

 Bu elem ḥayretde ḳoydı Dürri-i ġam-perveri 

2. Ḳahramān-ı himmetüñ müşkil-güşā-yı dehr iken 

 Nā-ümīd itmek revā mıdur bu ʽabd-i kemteri 

3. Sen murād itseñ yaparsın anı va'llāhü'l-ʽaẓīm 

 İtme sulṭānum bahāne Āṣaf-ı dād-āveri 

4. Ḥasbetenli'llāh s̠evāba ḳaṣd idüp ḳıl merḥamet 

 Eyle miḥnetden rehā birḳaç ḥaḳīr ādemleri 

5. İki ʽālemde Ḫudā ḥāṣıl idüp maḳṣūduñı 

 Olasın maḥfūẓ-ı rūḥāniyyet-i peyġamberī 

                                                           
7. S. 3409: 14a, Derkenar. 

 Dürrī. 

8. S. 3409: 15a, Derkenar. 

 Dürrī. 

9. S. 3409: 17a, Derkenar. 

 Dürrī Mebniyyi ʽAle'l-Ḥikāye. 
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10. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḥażret-i Ḥaḳ ḳalbine Ḫān Aḥmedüñ ilhām ide 

 Bendegān-ı āstānın behremend-i kām ide 

2. Yā İlāhī şöyle ilhām it o şāhenşāha kim 

 Dürri-i dāʽī ne isterse anı inʽām ide 

11. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + – / + + – 

1. Her ḳaçan kim bu dürc-i ṣāf güher 

 Dest-i pāk-i şeh-i cihāna deger 

2. Açılup gül gibi ṣafāsından 

 Nefḥası ʽālemi muʽaṭṭar ider 

12. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Beyāż-ı gerden-i kāfūrı yāruñ ḥüsn-i maṭlaʽdur 

 Dü-laʽl-i sükker-efşānı zebān-zed iki mıṣraʽdur 

2. Nice keşf eylesün ol ġonca-i rāz ḥoḳḳa-i laʽlīn 

 Ki lebrīz-i güher yek-pāre bir dürc-i muṣannaʽdur 

3. Degüldür cāy-ı nāḫun cism-i pür-dāġumda ser-tā-pā 

 Mürīd-i pīr-i ʽışḳum pūşişüm delḳ-i muraḳḳaʽdur 

                                                           
10. S. 3409: 25a, Derkenar. 

 Dürrī. 

11. S. 3409: 25b, Derkenar. 

 Dürrī. 

12. S. 3409: 42b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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13. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Dil-i şeydā n'ola cemʽ itmese esbāb-ı sāmānı 

 Perīşān eyledi aḥvālümi zülf-i perīşānı 

2. Leb-ā-lebdür hevā-yı būs-ı laʽlüñle senüñ sāḳī 

 Ḥabābuñ ṣanma cām içre tehīdür çeşm-i ḥayrānı 

14. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḳaldum ṭaleb-i merām ile zār u zebūn 

 Ḳıldı beni āteş-i ḳalb-i dāġ-ı derūn 

2. Şeb-tā-be-seḥer nāle vü feryād iderem 

 Lāyıḳ mı olam hemīşe böyle maḥzūn 

15. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Ey gevher-i felek ṣadef-i lücce-i ḳıdem 

 Sulṭān-ı Rūm u şāh-ı ʽArab server-i ʽAcem 

2. Ceyḥūn-ʽadl u Nīl-mürüvvet Furāt-raḥm 

 Menbaʽ-ı luṭf u kān-ı ʽaṭā çeşme-i kerem 

3. Maḳbūl-ı ḫalḳ u mehbiṭ-i Cibrīl-Emīn daḫı 

 Maḥbūb-ı ḥaḳ melāẕ-ı cihān melceʼ-i ümem 

 

                                                           
13. S. 3409: 45b, Derkenar. 

 Dürrī. 

14. S. 3409: 62a, Derkenar. 

 Dürrī. 

15. S. 3409: 69a, Derkenar. 

 Güfte-i Dürrī Fī-El-Naʽt-ı ʽArīf. 
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16. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ölmege terzīn ʽarūs-ı dehre baḳmaz merd olur 

 ʽArṣagāh-ı ʽālem içre bir süvār-ı cerd olur 

2. Kend'özin ʽārif ider ḳayd-ı ʽalāyıḳdan berī 

 Kim Mesīḥāveş ṣuʽūd itmekde çarḫa ferd olur 

3. Öz hevāsına yilüp lā-ḳayd olan ʽāşıḳ degül 

 ʽĀşıḳ oldur kim Ebu'l-derdā gibi pür-derd olur 

17. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Dilberüñ nergis-i fettānına cādū didiler 

 Ḳad-i bālāsına ʽarʽar biline mū didiler 

2. Ḥüsnine beñzedecek bāġda bir gül yoġ iken 

 Ne ḫatā ile yiler zülfine şeb-bū didiler 

18. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Çeşm-i ser-mestüñ ʽaceb cellād-ı ḫūn-āşāmdur 

 Her biri dest-i ecelden gūyiyā bir cāmdur 

2. Şöyle fehm itdüm ki şimden ṣoñra ey ḫūnī nigāh 

 ʽĀşıḳa vaṣluñ temennāsı ḫayāl-i ḫāmdur 

                                                           
16. S. 3409: 69b, Derkenar. 

 Dürrī. 

17. S. 3409: 70a, Derkenar. 

 Dürrī. 

18. S. 3409: 217b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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19. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Ġamuñla çeşme-i çeşmi ki ḫūn-feşān idem 

 Cihānı ġarḳa-i seyl-āb-ı bī-amān idem 

2. Çün eyledüm dili dest-i ġamuñda zār u zebūn 

 Yaḳīnüm oldı ki vaṣluñla şādmān idem 

20. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Hezār şekveler ey şūḫ-ı bī-vefā senden 

 İrişmedi dile bir kerre merḥabā senden 

2. Düşer mi şānuña ey pādşāh-ı luṭf u kerem 

 Gedālaruñ ola āzürde dāʼimā senden 

 

                                                           
19. S. 3409: 218a, Derkenar. 

 Dürrī. 

20. S. 3409: 218a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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MESNEVİLER 

1. 

Fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūl 

Müteḳārib + – – / + – – / + – – / + – 

1. Teʻālā'llah ey ḳaṣr-ı cennet-nişān 

 K'olur her temāşāsı reşk-i cinān 

2. Zihī kāḫ-ı raʻnā maḳām-ı şerīf 

 Zihī ṭarḥ-ı zībende ṭarz-ı laṭīf 

3. N'ola olsa revzenleri dīdedür 

 Çeker maḳdem-i pākine intiẓār 

4. Baḳılsa ger ol revzen-i dil-nişīn 

 Olur çeşm-i endīşeye dūr-bīn 

5. Bu āyīne-i cāmuñ ġam-ı ḥasreti 

 Naṣīb itdi İskendere ẓulmeti 

6. Zihī cām-ı raḫşende-i tābnāk 

 K'ider ṣubḥ āyīnesin çāk çāk 

7. Eger görse saḳf-ı bülendin semā 

 S̱üreyyāyı āvīze eyler aña 

8. Nuḳūşına diḳḳatle baḳmaḳ muḥāl 

 Ḳalur diyeler anda ṣūret-mis̱āl 

9. O ṭāḳ-ı muḳavves virür bī-gümān 

 Yeşil tozlu ḳavs-ı ḳuzaḥdan nişān 

10. Eger olsa müjgān-ı Mānī ḳalem 

 Ḳalur naḳş-ı ṭāḳında pür-pīç ü ḫam 

11. Bu taḥrīri eylerse Bihzād yād 

 İner merdüm-i dīdesinden midād 

12. Olurdı mes̠ābe uzar şemseler 

 Nücūm olsa gündüz nümāyān eger 

                                                           
1. S. 3409: 4b. 

 Tersānede Müceddeden İbnā Olınan Ḳaṣr-ı Dil-Firībüñ Ḥaḳḳında Dinilen Ḳaṣīdedür. Bā-Fermān-ı 

Hümāyūn. 
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13. Yaḫud şemsesi şems-i raḫşendedür 

 Ki ḳurṣ-ı ḳamerden firūzendedür 

14. Meger çarḫ o gül-mīḫ revzenleri 

 Keser ḳurṣ-ı ḫurşīdden eks̠eri 

15. Bu ḳaṣr-ı ḫavernaḳ-nişāna mis̠āl 

 Sinimmār ḫvāb içre itmez ḫayāl 

16. Göreydi bu ḳaṣrı eger ḥūr-ı ʽīn 

 İderdi temāşā-ı ḫuld-ı berīn 

17. İki dīdebāndur aña mihr ü māh 

 N'ola itseler gice gündüz nigāh 

18. Degül mihr ü meh gözlük ile müdām 

 Anı seyr ider āsmān ṣubḥ u şām 

19. Maḳarr eyledükçe o sulṭān-ı dīn 

 Yiridür bu ḳaṣr disem şeh-nişīn 

20. Hümā-sāye Ḫān Aḥmed-i kāmrān 

 Ki oldur ser-i serverān-ı cihān 

21. İdüp ḳaṣr-ı iḳbālini Ḥaḳ metīn 

 Ola taḫt-ı devletde dāʼim mekīn 

22. Muḳīmān-ı dergāhı Dürrī-mis̠āl 

 Ola ẓıll-ı ʽindinde āsūde-ḥāl 

2. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + – / + + – 

1. Ey şeh-i mülket-i Süleymānī 

 Revnaḳ-ı taḫtgāh-ı ʽUmmānī 

2. Sāye-i Kirdgārsın bi'llāh 

 Vechi var saña dinse ẓıll-ı İlāh 

                                                           
2. S. 3409: 9b. 

 Dürrī Efendi Teʼehhül Eyledügi Vaḳtde Bā-Fermān Taḥrīr Eyledegü Ḳaṣīdedür. 



304 

 

 

3. Pādşāh-ı yegānesin ḥaḳḳā 

 Seni ḥıfẓ eyleye hemīşe Ḫudā 

4. Ey ser-efrāz-ı cilvegāh-ı refīʽ 

 Eger olmazsa mūcib-i taṣdīʽ 

5. Emrüñe imtis̠āl idüp ḥālā 

 Başladum bir zemīn-i ṭurfe-nümā 

6. Eyledüm ḫāme-i terüm inşā 

 Başḳa bir tāze ṭarḥ-ı şūḫ-ārā 

7. Diñle aḥvālini bu maḥzūnuñ 

 Açıla meşreb-i hümāyūnuñ 

8. Çünki ber-muḳteżā-yı emr-i Ḫudā 

 İctimāʽ oldı Ādem ü Ḥavvā 

9. Geldi andan vücūda nevʽ-i beşer 

 Buldı insān ile cihān zīver  

10. Emr-i naṣṣ-ı tenāselū irdi 

 Dīn-i İslāma taḳviyet virdi 

11. Kim ki buldı teʼehhül ile şeref 

 Göñline düşdi ārzū-yı ḫalef 

12. Çün püser oldı yādgār-ı peder 

 Pedere ḫayr ider püser eks̠er 

13. Seni Sulṭān Mehemmed-i merḥūm 

 Eyledi yādgār-ı ḫıṭṭa-i Rūm 

14. İtmek içün hemīşe rūḥını şād 

 Fātiḥa oḳıyup idersin yād 

15. Vire ẕātuñ hemīşe taḫta şeref 

 Gele senden de niçe ḫayr-ı halef 

16. Her birisi şeh-i muʽaẓẓam ola 

 Baḫt u devletle şād u ḫurrem ola 

                                                           
8 B mısrasında “eyledi” kelimesi anlam gereği “oldı” ile değiştirilmiştir. 

10 Evleniniz, çoğalınız (üreyiniz); çünkü ben, kıyamet günü, düşük dahi olsa, sizin çokluğunuzla, öbür 

ümmetlere karşı övünecegim. 
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17. Hele evlād başḳa gevherdür 

 Pederüñ cānına ber-ā-berdür 

18. Ben de düşdüm ümīd-i evlāda 

 İtdi esbābını ḥaḳ āmāde 

19. Ḳavl-i pāk-i Ḫudā-yı ekber ile 

 Daḫı fermūde-i peyember ile 

20. Ḥaḳ teʼehhül müyesser itdi baña 

 Sünnet-i pāki eyledüm icrā 

21. Şeb-i ḳadr içre oldı fetḥ-i kelām 

 Düşdi ʽaḳd-i nigāha ʽīd-i ṣıyām 

22. Devletüñde güzel sürūr itdüm 

 Yedi gün yedi gice sūr itdüm 

23. Daʽvet itdüm kibār u aʽyānı 

 Geldiler cümle devlet-i erkānı 

24. Līk bir ḫayli maṣrafum gitdi 

 Yine luṭfuñ anı tamām itdi 

25. Çün senüñ gibi pādşāhum var 

 Ne ġam ey ḫusrev-i bülend-tebār 

26. Ḥaḳ teʽālī seni muʽammer ide 

 Luṭf-ı bī-ġayesine maẓhar ide 

3. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + – / + + – 

1. Ḥabbeẕā dürc-i gevher-i ġalṭān 

 Ki olur dest-sāy-ı Aḥmed Ḫān 

2. Gül-i nesrīn gibi açılsa eger 

 Gülşen-i ʽālemi muʽaṭṭar ider 

                                                           
3. S. 3409: 24b, Derkenar. 

 Berāy-ı Dürc-i ʽIṭr-ı Şāhī Bā-Fermān-ı ʻĀlī. 
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4. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + – / + + – 

1. Ṣāf u raʽnā bu dürc-i bī-hem-tā 

 Ki virür dāʼimā meşāma ṣafā 

2. Ṣanma kim būy-ı ʽıṭr-ı şāhīdür 

 Es̠er-i ḳurb-ı pādşāhīdur 

5. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 

Hezec + – – –/ + – – – / + – – 

1. Ḫoşā pākīze dürc-i ʽıṭr-ı şāhī 

 Ki olmış zīb-i dest-i pādşāhī 

2. Ele alduḳça ol sulṭān-ı ẕī-şān 

 Olur būyā mis̠āl-i verd-i ḫandān 

6. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + – / + + – 

1. Ey şehenşāh-ı maʽdelet-bünyān 

 Pādşāh-ı yegāne Aḥmed Ḫān 

2. Gül-i nev-reste-i bahār-ı kemāl 

 Bülbül-i āşyāne-i iḳbāl 

3. Şems-i raḫşende-i sipihr-i kerem 

 Pertev-i nūr-ı ṣāniʽ-i ekrem 

4. Ey bihīn-i yādgār-i ʽOs̠mānī 

 Revnaḳ-efzā-yı taḫt-ı sulṭānī 

5. Ser-güẕeştüm olursa ger Āṣafā 

 Eyleyem ḫāk-i pāyuña inhā 

                                                           
4. S. 3409: 24b, Derkenar. 

 Dürrī. 

5. S. 3409: 25a, Derkenar. 

 Dürrī. 

6. S. 3409: 69b. 

 Ḳaṣīde-i Dürrī Civār-ı Ū Der-Sitāyiş Sulṭān Aḥmed Ḫān. 
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6. Ṣanma aḥvālden şikāyetdür 

 Ġarażum ṭurfe bir ḥikāyetdür 

7. Çün teʼehhül müyesser oldı baña 

 Eyledüm devletüñde ʽīş u ṣafā 

8. Bu teʼehhül ne ḫūb ʽādet imiş 

 Cāna raḥmet vücūda rāḥat imiş 

9. Kisveti pāk olur ṭaʽāmı laṭīf 

 Ser-te-ser cāme-ḫvābı ḫūb u naẓīf 

10. Bā-ḥuṣūṣ ola bir ḥayā-perver 

 Seni her vech ile ṣıyānet ider 

11. Gözedür dāʼimā riʽāyetüñi 

 Ṭutar ikrām birle ʽizzetüñi 

12. Seni görse ḳıyām ider fi'l-ḥāl 

 Ḫayli menzilden eyler istiḳbāl 

13. Destüñi būs idüp nezāket ile 

 Saña yüz gösterür beşāşet ile 

14. Ne ḳadar varsa göñülüñde ġamuñ 

 Ḥāṣılı cümle defʽ ider elemüñ 

15. Āh eger ola bir ʽacūze-nihād 

 Heyʼet ü şekli dīv-i māder-zād 

16. Bī-ḥayā vü sefīhe vü nekbet 

 Bed-gümān bed-zebān ü bed-sīret 

17. Gice gündüz işi olup āzār 

 Şevheri kendiden ola bī-zār 

18. Anlaruñ ẕemmine ḳılup āġāz 

 Baḳ ne dir Şeyḫ Saʽdī-i Şīrāz 

19. Zīnhār ez-ḳarīn-i bed zinhār 

 Fe-ḳınā rabbenā ʽaẕābe'n-nār 

                                                           
19 “Rabb'imiz, bizi ateş (cehennem) azabından koru. (Āl-i İmrān, 3/16)”. 
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20. Hele aʽlāsı ḥūr-ı cennetdür 

 Bedi siccīnden ʽibāretdür 

21. Ḥamdüli'llāh ki ṣāniʽ-i erḥam 

 Beni nā-cinse itmedi maḥrem 

22. Ṣāḥib-i ḥüsn-i ḫulḳa düş oldum 

 ʽAvn-i ḥaḳḳ ile küfvümi buldum 

23. İyüdür ülfet ü müvānesetüm 

 Ḫūbdur rāḥat u muʽāşeretüm 

24. Ġālib oldı maḥabbet ü ülfet 

 İki cānibden oldı germiyyet 

25. Şeb-i nevrūz defʽ olup kederüm 

 Ṭoġdı bir duḫter-i ṣafā-güherüm 

26. Çün o maʽṣūma geldi dünyāya 

 İḳtiżā itdi aña bir dāye 

27. Daḫı sāʼir ḥavāyic u maṣrūf 

 Ne ise anda ʽādet-i meʼlūf 

28. Ḫvāh u nā-ḫvāh cümlesin el-ān 

 Baña aldurdılar bilā-nuḳṣān 

29. Dāye vü maṣraf u ḥavāyic hep 

 Oldı beş yüz ġuruş deyne sebeb 

30. Deyni āsān iderdi Rabb-i laṭīf 

 Çekileydi berāta ḫaṭṭ-ı şerīf 

31. Umaram tā zamān-ı rūz-ı ḳıyām 

 Saña ʽömr-i ebed vire ʽallām 

32. Ben o dergehden eyledükçe niyāz 

 İdesin sen ʽaṭā-yı bī-endāz 

33. Şöhreti şehlerüñ ʽaṭā iledür 

 Şānı enʽām ile seḫā iledür 

34. Bā-ḥuṣūṣ ola salṭanatda muḳīm 

 Bir senüñ gibi pādişāh-ı kerīm 
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35. Ḳadrin añlar kemāle raġbet ider 

 Maʽrifet ehline maḥabbet ider 

36. Böyle bir server-i ḫoş-āyende 

 Ḫalḳı itmez mi kendüye bende 

37. Ey kemāl ehli şāh-ı ẕī-şānum 

 V'ey benüm ʽāṭıfetlü sulṭānum 

38 ʽĀşıḳam ẕāt-ı pāküñe bi'llāh 

 İsterem vaṣfuñı ḳılam her gāh 

39. Līk vaṣf itmege liyāḳat yoḳ 

 Saña lāyıḳ kelāma ḳudret yoḳ 

40. Gerçi çoḳdur ḳuluñda sūʼ-i edeb 

 Umaram ʽafv ola ḳuṣūrum hep 

41. Fer bulup pertevüñle kevkeb-i baḫt 

 Faḫr ide ṭalʽatüñle efser [ü] taḫt 

42. Ḥaḳ idüp ʽömr ü devletüñ efzūn 

 Ḳıla ʽīdüñ mübārek ü meymūn 

43. Ḥükm idüp salṭanatda ḳāf-be-ḳāf 

 Ola Dürrī ḳuluñ saña vaṣṣāf 

7. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + – / + + – 

1. Ey mübārek şeh-i ḫuceste-liḳā 

 Maẓhar-ı feyż-i ḥażret-i Mevlā 

2. Zīver-i taḫtgāh-ı sulṭānī 

 Revnaḳ-efzā-yı mülk-i ʽOs̠mānī 

3. Āftāb-ı sipihr-i istiġnā 

 Şehryār-ı memālik-i ġabrā 

                                                           
7. S. 3409: 71a. 

 Ḳaṣīde-i Dürrī Der-Vaṣf-ı Ḫaṭṭ-ı Şerīf. 
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4. Pādşāh-ı kerīm ü deryā-dil 

 Ẕāt-ı kāmil şehenşeh-i ʽādil 

5. Kār-fermā-yı ʽālem-i imkān 

 Nāẓım-ı cümle-i umūr-ı cihān 

6. Gerçi bu ḫānedān-ı ʽālī-şān 

 Bu ḳadar pādşāha oldı mekān 

7. Bir senüñ gibi şehryār-ı güzīn 

 İtmedi bu ḳarārgāhı mekīn 

8. Ġıll u ġışdan dilüñ muʽarrādur 

 Ṭabʽuñ āyīne-i mücellādur 

9. Sendedür nūr-ı feyż-i istiʽdād 

 Sendedür ʽaḳl u rüşd ü fehm ü sedād 

10. Cümle fenn-i hünerde ḳābilsin 

 Mis̠li yoḳ bir vücūd-ı kāmilsin 

11. Sensin ol pādşāh-ı Cem-ḥaşmet 

 Ki vücūduñla faḫr ider devlet 

12. Seni ḥaḳ maẓhar-ı kerem ḳıldı 

 Bir şehenşāh-ı muḥterem ḳıldı 

13. Ser-firāz-ı mülūk-ı devrānsın 

 Zübde-i nesl-i āl-i ʽOs̠mānsın 

14. Saña virdi bu deñlü istiʽdād 

 Cevher-i ẕāt-ı feyż-i māder-zād 

15. Seni ḳıldı ḫudā-yı bī-enbāz 

 Cümlesinden müsellem ü mümtāz 

16. Ḥāṣılı ey şehenşeh-i ʽālem 

 Şimdi sensin mülūk içinde ʽalem 

17. Her hünerde görüp mahāretüñi 

 ʽĀlem eyler duʽā-yı devletüñi 

18. Ḳalmadı maʽrifetde hīç bir fen 

 Hep saña virdi ḫālıḳ-ı ẕü'l-men 
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19. Līk fenn-i ḫaṭ içre yek-tāsın 

 Belki yāḳūtdan da aʽlāsın 

20. Ḳalemüñ lūle-i zülāl-i kemāl 

 Noḳṭası ḫāl-i çihre-i iḳbāl 

21. Görseler resm-i kilk-i iḳbālüñ 

 Dede vü Şeyḫ olurdı abdāluñ 

22. Reşḥa-i kilküñ āb-ı zemzemdür 

 Ḫaṭṭ-ı nüsḫañ ʽaceb müsellemdür 

23. Vāḳıʽā nesḫi ḫaṭṭı tā bu ḳadar 

 Yazmadı levḥ-i dehre nevʽ-i beşer 

24. Bu ḫaṭṭ-ı nesḫ-i pāk u reyḥānī 

 Cümle nesḫ itdi ḫaṭṭ-ı ḫūbānı 

25. Altı ḥarf oldı çünki ḫaṭṭ-ı şerīf 

 Şeş cihet ol cihetden oldı laṭīf 

26. Cümle ḥarfi sürūra dāʼirdür 

 Her birinde neşāṭ ẓāhirdür 

27. Ḥarf-i ḫā ḫandeden ʽibāretdür 

 Ṭā ise menbaʽ-ı leṭāfetdür 

28. Şīni şād olmaġa delāletdür 

 Rāsı nūr-ı sürūr-ı behcetdür 

29. Yā ise dilde lafẓ-ı yā Rabdur 

 Fā ise lafẓdan mürekkebdür 

30. İşte ḫaṭṭ-ı şerīf-i sulṭānī 

 Böyle vaṣf olur ey keremkānı 

31. Kim ki bu ḫaṭṭ-ı pāke nāʼil olur 

 Şübhesiz her murādı ḥāṣıl olur 

32. İsterem ben ḫudā-yı bī-çūndan 

 Feyż alam bu ḫaṭ-ı hümāyūndan 

33. Āh o ḫaṭṭ-ı şerīfi ben görsem 

 Aña bī-iḫtiyār yüz sürsem 
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34. Anı cān gibi ḥırz-ı cān itsem 

 Ḥarem-i sīnede nihān itsem 

35. Ṣafḥa-i dilde meşḳ idüp her bār 

 Günde biñ kerre eylesem tekrār 

36. Yā İlāhī be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı ḳıdem 

 Be-ʽibāret-nüvīs-i levḥ u ḳalem 

37. Be-ẓuhūrāt-ı leyle-i İsrā 

 Be-ser-efrāzi-i resūl-ı Ḫudā 

38. Be-nüzūl-i kelām-ı Rabbānī 

 Be-mezāyā-yı feyż-i Ḳurʼānı 

39. Be-velāyāt-ı çār-yār-ı güzīn 

 Be-ʽibādāt-ı ḫāṣ-ı ehl-i yaḳīn 

40. Eyle ey Ḥayy-ı Erḥam u Raḥmān 

 Beni ḫaṭṭ-ı şerīf ile şādān 

41. Dürriyā çekme ġam ki ol server 

 Seni çoḳ luṭfına ider maẓhar 

42. Sen bu emre hemān ḫaṭ istersin 

 Dāʼim ol emr içün mükeddersin 

43. Öyle mi ẓann idersin ey aḥmaḳ 

 Ki senüñ virmeye murāduñı ḥaḳ 

44. Var tevekkül ḳılup duʽā ile 

 Niʽmetüñ şükrini edā ile 

45. Eylemişken tenüñ elem pür-dāġ 

 Seni ol şehryār ḳıldı çerāġ 

46. Daḫı çoḳ luṭf ider saña bī-şek 

 Sen hemān ḳıl duʽāda ṣarf-ı emek 

47. Ḥaḳ vücūdın ḫaṭādan ide emīn 

 Taḫt-ı devletde dāʼim ola mekīn 

48. Ḳalb-i pāki hemīşe ḫurrem ola 

 İki ʽālemde de mükerrem ola 
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49. Her ne isterse ṭabʽ-ı vālāsı 

 Cümle ḥāṣıl ola temennāsı 

50. Taḫt-ı iḳbālde olup ḳāʼim 

 Düşmen-i dīni ḳahr ide dāʼim 

51. Fetḥ ide bu cihānı ḳāf-be-ḳāf 

 Ola Dürrī ḳulı aña vaṣṣāf 

8. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + – / + + – 

1. Ey vezīr-i ḳalem-rev-i devlet 

 Āṣaf-ı pādşāh-ı Cem-şevket 

2. Ṣadr-ʽaẓam-ı müşīr-i kār-güẕār 

 Maẓhar-ı luṭf-ı ḥażret-i Settār 

3. Sensin ol gevher-i yegāne ki Ḥaḳ 

 Virdi ẕātuñla ʽāleme revnaḳ 

4. ʽAḳl u fehm ferāset ü iẕʽān 

 Daḫı rüşd ü sedād ile ʽirfān 

5. Sendedür ey ser-āmed-i vüzerā 

 Seni dāʼim muʽammer ide Ḫudā 

6. Rāḥat itdüñ cihānı bi'llāhi 

 Yoḳ naẓīrüñ netīce va'llāhi 

7. Her umūra virüp niẓām-ı tamām 

 Ḥaḳ bu kim ḫayli eyledüñ iḳdām 

8. Māl-ı mīrīye saʽy idüp her bār 

 Nice fermānlar eyleyüp imrār 

9. Hep beḳāyāyı eyleyüp taḥṣīl 

 İtdüñ el-ḥaḳ ḫazīneyi tekmīl 

                                                           
8. S. 3409: 216b. 

 Ḳaṣīde-i Dürrī Der-Sitāyiş-i ʽAlī Pāşā. 
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10. İhtimām eyleyince sen bi'ẕ-ẕāt 

 Cemʽ olındı bu deñlü maḥlūlāt 

11. ʽAskeri ḳorınup tedāḫülden 

 Aldı her-kes ʽulūfesin elden 

12. Kimsenüñ olmadı derūnı ḫazīn 

 Her-kesüñ ḫūnın eyledüñ teskīn 

13. Bu ḳadar ḳalʽanuñ ʽimārātı 

 Daḫı her birinüñ mühimmātı 

14. Olmış iken nuḳūddan irsāl 

 Yine ḥālā ḫazīne māl-ā-māl 

15. Eyledüñ ihtimām Ṭopḫāne 

 Bī-şümār oldı ṭūpla dāne 

16. Virdüñ ālāt-ı ḥarbe cümle niẓām 

 Oldı cebḫāne himmetüñle tamām 

17. Daḫı bī-ḥaḳ sefāyin-i aʽlā 

 Eyleyüp hep müceddeden inşā 

18. Her biri oldı çeşm-i aʽdāya 

 Bir mehīb-ejder-i girān-sāye 

19. Āṣaf-ı pādşāh böyle gerek 

 Devlete ḫayr-ḫvāh böyle gerek 

20. Sensin aḳrān ile bugün fāʼiḳ 

 Sensin el-ḥaḳ ṣadārete lāyıḳ 

21. Virmeyüp ʽömri bāde ġaflet ile 

 Geçürüp vaḳtüñi ʽibādet ile 

22. Eyleyüp fikr zād-ı rah-ı beḳā 

 Eks̱er itdüñ nevāḳılı icrā 

23. Daḫı ḫayrāta ḫayli saʽy itdüñ 

 Ehl-i cennet ṭarīḳine gitdüñ 

24. Bī-ʽaded çeşmeler ḳılup icrā 

 Eyledüñ teşne-lebleri isḳā 
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25. Himmetüñle bilā-ḳuṣūr u küsūr 

 Oldı tersāne ṣaḥnı hep maʽmūr 

26. Daḫı İstanbul içre bu ḫayrāt 

 Oldı ḥaḳḳā güzīde-i ḥasenāt 

27. Yapdurup sūḳ u cāmiʽ u ḥammām 

 Ḥamdüli'llāh ki buldı ḥüsn-i ḫitām 

28. Vāḳıʽā bir güzel es̱erdür bu 

 Ḫayli merġūb u muʽteberdür bu 

29. Şübhesiz Ḥaḳ bu ḫayr-ı dil-ḫvāhı 

 Eylemişdür ḳul dergāhı 

30. Bes degül mi ḳabūl-i Ḥaḳḳa güvāh 

 Ẕikr idüñ lā ilāhe illā'llāh 

31. Böyle tārīḫ-i pāk ü müstes̱nā 

 Olmamışdur zebān-zed-i şuʽarā 

32. Bu senüñ ḫayr-ı niyyetüñdendür 

 Es̱er-ı ṣıdḳ u ʽiffetüñdendür 

33. ʽİlm-i Allah eyā ḫuceste-siyer 

 Cümle erbāb-ı maʽrifet yek-ser 

34. Ḥāliyā fırḳa fırḳa ehl-i naẓar 

 Anı ṣubḥ u mesā ziyāret ider 

35. Ḥaḳ Teʽālādan eylerem ümmīd 

 K'olasın sen bu ṣadrda cāvīd 

36. Nice böyle es̱er ḳılup peydā 

 İde tārīḫini ḳuluñ inşā 

37. Dāʼimā ey müşīr-i bi't-tedbīr 

 Ḳılayum vaṣf-ı pāküñi taḥrīr 

38. Bende olup hemīşe yanuñda 

 Ḳılayım ḫıdmet āstānuñda 

39. Līkin ey ber-güzīde-i vüzerā 

 Şerm ile eylerem bu emri recā 
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40. Ki emīn-i umūr-ı tersāne 

 Gözeden nāʼil iken iḥsāna 

41. Yine ihmāl ider muḥāsebede 

 Ṭutalum olmışuz muṭālebede 

42. Bā-ḫuṣūs itdi emr-i ʽālī ṣudūr 

 Eyledük biz de gūşiş-i mevfūr 

43. Bu ḳadar saʽy ḳıldı defterdār 

 Daḫı baş baḳı ḳulı leyl ü nehar 

44. Ne ḳadar itdilerse iḳdāmı 

 Yine oldı hevā ser-encāmı 

45. Görmezem diyü eylemez ʽiṣyān 

 Görürem dir velī sözi yalan 

46. Luṭfınuñ olursa ey kerem-perver 

 Maṣlaḥat bir işāretüñle biter 

47. Yeter ey Dürri luṭf ile güzār 

 Başla ḫayr duʽāya leyl ü nehār 

48. Ḥaḳ vücūdın ḫaṭādan ide emīn 

 Ola ṣadr-ı saʽādet üzre mekīn 

49. Çoḳ zamān ser-firāz-ı ʽālem ola 

 ʽİzz ü iḳbāl ile mükerrem ola 

50. İtmeyüp ġam o ẕāt-ı pāke es̱er 

 Ola aʽdāsı pāy-māl-i keder 

51. Yā İlāhī be-ḥaḳḳ-ı nūr-ı mübīn 

 Bu duʽāyı ḳabūle eyle ḳarīn 
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MÜFRETLER 

1. 

Mef῾ūlü mefā῾īlü mefā῾īlü fe῾ūlün 

Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – – 

1. Dil-teşnelere söyledi tārīḫini Dürrī 

 Gel rūḥ-ı Ḥasan ʽışḳ-ı Ḥüseyne içelüm mā’ 

 Sene 1110 

2. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Dürri-i bende didi lafẓen ü maʽnen tārīḫ 

 Ḳayd-ı ṣulḥ eyledi yüz onda Re’īsü'l-Küttāb 

 Sene 1110 

3. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – – 

1. Çekmem elem-i manṣıbı sen ṣaġ ol efendim 

 İbrām ider elbet saña z̠ātuñdaki himmet 

4. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Hārun oġlını idüp mālik-i māl-i Ḳārūn 

 Ḳāḍı oġlını zügürd eyledi yelloz dünyā 

                                                           
1. S. 3409: 5a, Derkenar. 

 Edirnede Çeşmeye Tārīḫdür. 

2. S. 3409: 5a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Ṣulḥiyye-i Rāmī. 

3. S. 3409: 7a, Derkenar. 

Dürrī. 
4. S. 3409: 8a, Derkenar. 

 Dürrī Mebniyyi ʽAle'l-Ḥikāye 
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5. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Dürri Aḥmed ṣaṭḥını eylerdi zülfiyle tamām 

 Emr-i dāmād ile şimdi ḫalḳa beyżā eyledi 

6. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Germ olma germe gögüsüñi gözle dāʼireñ 

 Ṣaḳın zamāne sille urur saña def gibi 

7. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Hümāyūn maḳdemi şeh-zāde içün ülfeti tārīḫ 

 Mesīḥ-āsā gelüp şeh-zāde ʽĪsā buldı ʽālem rūḥ 

 Sene 1111 

8. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḳudsiyān didi ḳarīrü'l-ʽayn olup tārīḫini 

 Oldı Sulṭān Aḥmede Şeh-zāde ʽĪsā nūr-ı ʽayn 

 Sene 1117 

                                                           
5. S. 3409: 24b, Derkenar. 

 Mebnī-i ʽAle'l-Ḥikāye. 

6. S. 3409: 25b, Derkenar. 

 Dürrī. 

7. S. 3409: 28a, Derkenar. 

 Tārīḫ. 

8. S. 3409: 28a, Derkenar. 

 Tārīḫ. 
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9. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Çıḳup yek-pāre istiḳbāle ʽālem didiler tārīḫ 

 Zihī kevkeb ararken gökde bulduḳ yirde ʽĪsāyı 

 Sene 1117 

10. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Sezādur bir ḳuṣūrı ʽafv olınsa böyle tārīḫüñ 

 Meḥemmed Beg yüz on ṭoḳuzda itdi ʽayn-i pāk icrā 

 Sene 1119 

11. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ruḳyedür bu s̠ābitā üç kez üfür tārīḫdür 

 Ḳondı Bismi'llāh mehd-i devlete Sulṭān Selīm 

 Sene 1119 

12. 

Müfte‘ilün müfte‘ilün fā‘ilün 

Serī‘ – + + – / – + + – /– + – 

1. Dürrī meʼmūren didi tārīḫini 

 Ḫalḳa-i Ḫān Aḥmed-i ʽālem-penāh 

 Sene 1119 

                                                           
9. S. 3409: 28a, Derkenar. 

 [Tārīḫ] 

10. S. 3409: 32b, Derkenar. 

 Dürrī. 

11. S. 3409: 33a, Derkenar. 

 Tārīḫ 

12. S. 3409: 35a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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13. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Biz sīr-çeşm-i māʼide-i ʽālemüz velī 

 Ḫvān-ı viṣāl-i dilbere germ-iştihālaruz 

14. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Dürrī vü Saʽdī Mādiḥ ü Feyżī bu bezmde 

 Bir ḳaşı yāya çille çeker mübtelālaruz 

15. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. O şūḫuñ fikr-i zülf ü ḫāl ü ḫaṭṭ u rūyı maḥv itmiş 

 Çü Mādiḥ Dürriyā Saʽdī ile Feyżī-i nālānı 

16. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Cihāndan rıḥlet itdükde didi hātif bu tārīḫi 

 Cihānşāh Ḳadına firdevs ola me’vā vü menzilgāh 

 Sene 1121 

                                                           
13. S. 3409: 44a, Derkenar. 

 Dürrī. 

14. S. 3409: 44a, Derkenar. 

 Dürrī. 

15. S. 3409: 45b, Derkenar. 

 Dürrī. 

16. S. 3409: 54b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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17. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. ʽArş üzre ḳudsiyān didi tārīḫ Dürriyā 

 Burc-ı ḥamelde birbirini buldı mihr ü māh 

 Sene 1105 

18. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + – / + + – 

1. Dürriyā nūş iden didi tārīḫ 

 Kevs̠erüñ ṣāfı aḳdı dünyāya 

 Sene 1122 

19. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – – 

1. Rifʽatle daḫı olsa eger hem-ser-i ḫurşīd 

 Ẕātında yine ẕerrece himmet bulamazsın 

20. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Ey dāġ-ı sīne ṣadra geçüp germe gögsüñi 

 Ḳan aġlamaḳda dīde-i giryān seni baṣar 

 

                                                           
17. S. 3409: 56b, Derkenar. 

 İstanbul Ḳā’im-i Maḳāmı Silāḥdar ʽOs̠mān Pāşā Ḥażretlerinüñ Sūr-ı Mübāreklerine Tārīḫ. 

18. S. 3409: 64a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Çeşme-i Sulṭān Aḥmed. 

19. S. 3409: 72a. 

 Dürrī. 

20. S. 3409: 25b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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MATLAʽLAR 

1. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Seyyid-i kevneyne taʽẓīmen şehenşāh-ı cihān 

 Eyledi bu naʽt-ı pāki resm-i ṭuġrā-yı ʽıyān 

2. 

Mefā῾īlün mefā῾īlün mefā῾īlün mefā῾īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Ḥabīb-i Ḥaḳdan ümmīd-i şefāʽat eyleyüp ferdā 

 Ḥadīs̱-i pākini ṭuġrā çeke Ḫān Aḥmed-i yek-tā 

3. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Naḳş-ı devlet ber-ḳarār olmaz mis̠āl-i dest-māl 

 Cāha maġrūr olma müftī vaḳʽasından örnek al 

4. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ṣubḥ-dem çıḳduḳça bāb-ı āsmāndan āftāb 

 Ol sulṭān-ı cihāna her gün olur fetḥ-i bāb 

                                                           
1. S. 3409: 3b, Derkenar. 

 Dürrī. 

2. S. 3409: 4a, Derkenar. 

 Dürrī. 

3. S. 3409: 4b, Derkenar. 

Dürrī. 
4. S. 3409: 5a, Derkenar. 

Dürrī. 
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5. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Der-i saʽādeti mānend-i mihr-i ʽālem-tāb 

 Güşāde ḳıl yüzime yā müfettiḥe'l-ebvāb 

6. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Ṣabā açduḳça bāb-ı gülsitānı her seḥergāhī 

 Açılsun gül gibi ṭabʽ-ı hümāyūn-ı şehenşāhī 

7. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Bu ʽazīmetde saña Ḫıżr ola her laḥẓa refīḳ 

 Yāverüñ ʽavn-ı Ḫudā hādi-i rāhın tevfīḳ 

8. 

Mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Müctes̠ + – + – / + + – – / + – + – / + + – 

1. Açup dü-destüñi dergāh-ı ḥaḳḳa eyle niyāz 

 Hemīşe rūyuña fetḥ ola bāb-ı gülşen-i rāz 

9. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ol gün olur mı açup bāb-ı murādın Müsteʽān 

 Ola bir süknāya mālik Dürri-i bī-ḫānmān 

                                                           
5. S. 3409: 5b, Derkenar. 

Dürrī. 
6. S.3409: 6a, Derkenar. 

Dürrī. 
7. S. 3409: 6b, Derkenar. 

Dürrī. 
8. S. 3409: 7a, Derkenar. 

Dürrī. 
9. S. 3409: 7a, Derkenar. 

Dürrī. 
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10. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ṣubḥ-ı ṣādıḳdur beyāż-ı gerden-i sīmīn-i yār 

 Tügme-i zerrīn girībānında mihr-i tābdār 

11. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Dāʼimā maḥfūẓ idüp ḥaḳ ẕāt-ı ferrūḫ-ḫālüñi 

 İtmiye zāʼil başumdan sāye-i iḳbālüñi 

12. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. İtse ḫırām o serv-i gül-endāmumuz bizüm 

 Ḳalmaz mis̠āl-i fāḫte [ṣan] ārāmumuz bizüm 

13. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – /  + + – 

1. Bezmüñ ecnās ile pür ehl-i dile ḫalvet yoḳ 

 Varıcaḳ pāyuña söz söylemege furṣat yoḳ 

14. 

Fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün 

Ḫafīf  + + – – / + – + –/ + + – 

1. Şarṭ olan ḳuvvet-i muḥāfaẓadur 

 Elde kilk ālet-i mülāḥaẓadur 

                                                           
10. S. 3409: 7b, Derkenar. 

 Dürrī. 

11. S. 3409: 10b, Derkenar. 

 Dürrī. 

12. S. 3409: 14a, Derkenar. 

Dürrī. 

13. S. 3409: 15a, Derkenar. 

 Dürrī. 

14. S. 3409: 24a, Derkenar. 

 Dürrī. 
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15. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Zīb-i dest-i pādşāhīden bu dürc-i ḫoş-nümā 

 Anuñ içün ʽıṭr-sāy olur meşāma dāʼimā 

16. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Dest-i būs itmek içün ṣaʽy iderem irmez elüm 

 Pāye olsun güzelüm bāri ayaġuñ öpelüm 

17. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Dāʼimā bābuñ olup melceʼ-i ehl-i ḥācāt 

 Olasın maḥşere dek maẓhar-ı ḫayr u ḥasenāt 

18. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Bāb-ı firdevsi güşād itdükçe Rıḍvān her zamān 

 Fetḥ ola yā Rab der-i maḳṣūd-ı sulṭān-ı cihān 

                                                           
15. S. 3409: 25a, Derkenar. 

 Dürrī. 

16. S. 3409: 25b, Derkenar. 

 Dürrī. 

17. S. 3409: 26a, Derkenar. 

 Dürrī. 

18. S. 3409: 28b, Derkenar. 

 Dürrī. 
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19. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Güzel tārīḫ olup virdi bu bāba Dürriyā şānı 

 Müzeyyen ṭarḥ-ı raʽnā-yı çemen-ārā-yı sulṭānī 

 Sene 1120 

20. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ġonce ṭūmārın güşād itdükçe feyż-i ṣubḥgāh 

 Yā İlāhī fetḥ ola bāb-ı murād-ı pādşāh 

21. 

Mef‘ūlü fā‘ilātün mef‘ūlü fā‘ilātün 

Mużāri‘ – – + / – + – – / – – + / – + – – 

1. Yā Rab ola güşāde mānend-i bāb-ı cennet 

 Rūy-ı şeh-i cihāna bu dergeh-i saʽādet 

22. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Açılduḳça bu zībā bāb açılsun ḳalb-i sulṭānī 

 Ḳapanduḳça ḳapansun dīde-i aʽdā-yı nā-dānī 

23. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Gören dir ḫaṭṭ-ı ʽanber-bārı yārüñ laʽl-i naġzında 

 Devā-yı misk-i ʽuşşāḳī yazılmış ḥoḳḳa aġzında 

                                                           
19. S. 3409: 28b, Derkenar. 

 Çemşirlikde Müceddeden Binā Olınan Ḫāne-i Hümāyūna Tārīḫdür. 

20. S. 3409: 28b, Derkenar. 

 Dürrī. 

21. S. 3409: 28b, Derkenar. 

 Dürrī. 

22. S. 3409: 28b, Derkenar. 

 Dürrī. 

23. S. 3409: 29a, Derkenar. 
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24. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Ḥadd-i ẕātında naẓīr olmaz bu ki Ceyḥūn u Nīl 

 Reşk-i ʽayn-ı selsebīl oldı bu ṣāfī selsebīl 

25. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Ṣafvetde bī-bahāne vü lez̠ẕetde bī-ʽadīl 

 Gūyā ki ʽayn-ı nehr-i cināndur bu selsebīl 

26. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Fetḥ-i bāb-ı mıṣraʻ-ı s̠ānīdedür tārīḫ-i tām 

 Ḳaṣr-ı zībā Ṭūr-ı Sulṭān Aḥmed-i ʽālī-maḳām 

 Sene 1120 

27. 

Mef‘ūlü mefā‘īlü mefā‘īlü fe‘ūlün 

Hezec – – + /+ – – + / + – – +/+ – – 

1. Ḫalḳa bir ulu niʽmetidür Bāri Ḫudānuñ 

 Ammā n'idelüm ḳadri bilinmez Ramażānuñ 

                                                           
 Dürrī. 

24. S. 3409: 30a, Derkenar. 

 Maṭlaʽ-ı Selsebīl. 

25. S. 3409: 30a, Derkenar. 

 Dürrī. 

26. S. 3409: 38b, Derkenar. 

 Tārīḫ. 

27. S. 3409: 47a. 

 Dürrī. 
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28. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Sāḳiyā ḥāl ḫarāb oldı yetiş imdāda 

 Ḫırmen-i derd ü ġamı āteşe yaḳ vir bāde 

29. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Göñlüm hevā-yı silsile-i dil-rübādadur 

 Ol ġoncenüñ ümīdi nesīm-i ṣabādadur 

30. 

Mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘īlü fā‘ilün 

Mużārī‘ – – + / – + – + / + – – + / – + – 

1. Yoḳdur günāh o ġamze-i ḫūnīde bendedür 

 Şāhum ṣuç öldürende degüldür ölendedür 

 

 

 

 

MISRAʽ-I ĀZĀDELER 

1. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Çıḳdı bir aʽlā ṣadefden iki dürr-i mīr-behā 

 Sene 1104 

                                                           
28. S. 3409: 58a, Derkenar. 

29. S. 3409: 72a. 

 Dürrī. 

30. S. 3409: 217a, Derkenar. 

 Dürrī. 

1. S. 3409: 5b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Velādet-i Şeh-zāde İbrāhīm Ḫān. 
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2. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Rūḥ idi menzil-i zībāya suʽūd itdi Ḥasan 

 Sene 1114 

3. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Hümā-yı rūḥ-ı Ḥasan bām-ı ʽarşı eyledi meʽvā 

 Sene 1114 

4. 

Müstef῾ilün müstef῾ilün müstef῾ilün müstef῾ilün 

Recez – – + – / – – + – / – – + – / – – + – 

1. Şeh-zādelerüñ oldı eñ ʽāḳılı Sulṭān Maḥmūd 

 Sene 1109 

 

5. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Eyledi ʽadl-i ʽÖmer āb-ı ḥayātı icrā 

 Sene 1101 

6. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Çekdi ser-levḥa kitāb-ı ḥüsne ḥaḳḳā kilk-i mū 

 Sene 1117 

                                                           
2. S. 3409: 20b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Vefāt-ı Rāmī-zāde. 

3. S. 3409: 20b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Vefāt-ı Rāmī-zāde. 
4. S. 3409: 28a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Velādet. 

5. S. 3409: 28a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Çeşme-i ʽÖmer Pāşā Güfte-i Dürrī. 
6. S. 3409: 29a, Derkenar. 
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7. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Kitāb-ı ḥüsne çekdi levḥa-i ser kilk-i mū ḥaḳḳā 

 Sene 1118 

8. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Bu ʽaynı itdi mā’-i pāk ile iḥyā ʽAlī Pāşā 

 Sene 1118 

9. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün 

Hezec + – – –/ + – – – / + – – 

1. Müferriḥ oldı bu āyīne-ḫāne 

 Sene 1119 

10. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Açdı ṭabʽ-ı pādşāhī geldi miftāḥ-ı Azaḳ 

 Sene 1124 

11. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Cāy-ı zībā ḳaṣr-ı sulṭānī maḳām-ı dil-güşā 

 Sene 1120 

                                                           
 Tārīḫ. 

7. S. 3409: 29a, Derkenar. 

 [Tārīḫ] 

8. S. 3409: 33b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Çeşme-i Ḫırḳa-i Şerīf. 
9. S. 3409: 34a, Derkenar. 

 [Tārīḫ] 

10. S. 3409: 38a, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Dürrī. 

11. S. 3409: 38a, Derkenar. 

 [Tārīḫ] 
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12. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Yüz onda bed’ olup ol ṣulḥa on birde temām oldı 

 Sene 1110 

13. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. Onda cehd on birde ṣulḥ oldı on ikide temām 

 Sene 1112 

14. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Ḥalebden geldi devlet ṣuyına ikrām ile Nābī 

 Sene 1122 

15. 

Mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün mefā‘īlün 

Hezec + – – – / + – – – / + – – – / + – – – 

1. Ḥalebden geldi Rūma daʽveten iḳbāl ile Nābī 

 Sene 1122 

                                                           
12. S. 3409: 57a, Derkenar. 

, Tārīḫ-i Dīger. 

13. S. 3409: 57a, Derkenar. 

 [Tārīḫ] 

14. S. 3409: 65b, Derkenar. 

 Nābī Efendinüñ İstanbula Teşrīfine Tārīḫ. 

15. S. 3409: 65b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Dīger. 
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16. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Yine ser-māye-i ṣadr oldı Meḥemmed Pāşā 

 Sene 1122 

17. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Şād oluñ aldı yine mühri Meḥemmed Pāşā 

 Sene 1122 

18. 

Fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün 

Remel + + – – / + + – – / + + – – / + + – 

1. Ṣadra geldi yine merdāne Meḥemmed Pāşā 

 Sene 1122 

Farsça Şiir 

1. 

Fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün 

Remel – + – – / – + – – / – + – – / – + – 

1. ʽĀlem ki şarāb-ḫāne-i ṣad-reng-est 

 Her reng-i vey ābisten-i ṣad nīreng-est 

2. Ṣahbā-yı vey ez-ḫūn-ı dil-i Cemşīd-est 

 Cāmeş zi-ḳafā-yı kelle-i Hūşeng-est 

 

 

                                                           
16. S. 3409: 65b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Dīger. 

17. S. 3409: 65b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Dīger. 

18. S. 3409: 65b, Derkenar. 

 Tārīḫ-i Dīger. 

1. S. 3409: 6a, Derkenar. 

Dürrī. 

Yüz bin türlü hileli bir meyhane olan ve her bir düzeninde/yalanında yüz(türlü) efsun gizlenen bu alemin 

şarabı/badesi Çemşid'in ciğer kanı, kadehi ise Hūşeng'in kafatasındandır. 
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Nesir 

1. 

Çeşmiyye-i Dürrī Aḥmed Efendi Bā-Fermān-ı Hümāyūn 

(14) Mādām ki şems ü ḳamer manẓara-i felekde cilveger ve aḥvāl-i ʽāleme şām u seḥer dīdever 

ola ol (15) ḳurretü'l-ʽayn-ı ʽālemiyān olan şevketlü mehābetlü ḳudretli ʽināyetli kerāmetli 

pādşāh-ı kerīmü'ş-şān (16) ü ḫāḳān-ı celīlü'l-ʽunvān ḥażretlerinüñ hem-vāre āyīne-i żamīrleri 

pertev-i envār-ı baṣīret ile mücellā (17) ve günden güne mir’āt-ı ḳalb-i münīrleri tāb-ı eşiʽa-i 

ṣafvet ile rūşen u muṣaffā ola āmīn. (18) bi-ḥürmeti ḥażret-i nūr-ı mübīn tūtiyā-yı ʽuyūn-ı aʽyān 

olan türāb-ı iksīr-niṣāb-ı dergāh-ı muʽallā (19) destgāhlarıyla dīde-i ġam-dīde-i remed-keşīde 

tekḥīl ḳılınmaḳ muʽarrıżında nümūde-i bende-i kemterīn-i (20) cefā-bīnāları budur ki ey nūr-ı 

dīde-i ādemiyān ʽaleyke ʽaynu'llāh şiʽr 

çeşm-i……………………………….. 

………………………………………. 

El-ʽaynı ḥaḳḳı ḥadīs̠-i şerīfinüñ maʽnā-yı laṭīfi* (1) dīde-i ehl-i baṣīrete rūşen ü nümāyān 

olduġına naẓaran zamān-ı ṭufūliyyetde ġam-ḫānemüze (2) nisvāndan bir şūḫ-çeşm-i bed-bīn 

müsāfir olup bu ʽabd-i nā-çīze neẓẓāreye alup şiʽr 

Bilmem bizi gözüñle n'içün yirsin ey felek 

Bu gülsitāna düşdük ise şeb-nem olmaduḳ 

(4) feḥvāsınca āḫirü'l-emr iṣābet-i zaḫm-ı çeşm ile gözi benden ve beni gözden çıḳarduġı ʽaynı 

ile (5) vālideynüme rūşen olduġın bu ḥaḳīre naḳl iderler idi. El-ḥāletu hāẕihi el-vāḥidü ke-elfin 

(6) çeşm-i ḫurde-bīn ile eczā-yı ʽālemi terāzū-yı ʽayār-ı merdümek-dīde ile sencīde (7) idüp 

yaʽnī bir gözden giçürüp baḳduḳda el-ḥamdüli'lāhi'l-melikü'l-baṣīr ʽālem-i ervāḥdan gözi (8) 

açuḳlar ile göz āşnālıġı olmaḳ ḥasebiyle manẓūr-ı ʽayn-ı ʽināyet-i şāhāne ve maẓhar-ı (9) çeşm-

i ʽāṭıfet-i pādşāhāne-i ḫusrevāneleri olup ḫāk-i āstān-ı devlet- (10) nişānelerine rū-māl ile ifāde-

i merām içün ʽarż-ı ḥāl ḳılındı şiʽr 

Dīde-i ḫūn-feşāna sulṭānum 

Minnet-i tūtiyāyı çekdürme 

                                                           
1. S. 3409: 46b. 

 Çeşmiyye-i Dürrī Aḥmed Efendi Bā-Fermān-ı Hümāyūn. 

 (*) metin 47a sayfasından devam etmekdir. 
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Dest-gīr ol rikābuña düşdüm 

Ḫāk-i pāyuñdan isterem sürme 
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SONUÇ 

 Dürrî Ahmed Efendi (Dürrî-i Yek-çeşm), 17. yüzyılın sonunda doğmuş olup edebiyat 

sahasında varlığını 18. yüzyılda III. Ahmed döneminde göstermiştir. Çocukken bir gözünü 

kaybetmesi sonucu Farsça tek gözlü anlamına gelen “Yek-çeşm” mahlasını kullanmıştır. Vanʼda 

doğmuş olan şairin babası Vanlı Ebû Bekr Efendi isimli bir zat, kardeşlerleri ise Dîvân-ı 

Hümâyûn katipliği yapmış şair Feyzî Salih Efendi (ö. H. 1127/M. 1715), diğer kardeşi ise Dîvân 

Katipliği, Hotinʽde şıkk-ı sânî defterdarlığı vazifelerinde bulunan şair Abdü'lbâkî Saʽdî Efendi 

(ö. H. 1161/M. 1748)ʽdir. Dürrî Ahmed Efendiʼnin babası hakkında iki kaynakta bilgi 

bulunmakta olup kardeşlerinin isimleri ise çok sayıda eserde zikredilmektedir. 

Dürrî Ahmed Efendi’nin ne zaman İstanbulʼa geldiği bilinmemekle beraber eğitim 

hayatıyla ilgili pek bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat çok iyi bir eğitim aldığı bulunduğu devlet 

görevleri; (Dîvân-ı Hümâyûn kalemi katipliği, Dîvân-ı Hümâyûn hocalığı, H. Receb 1125-1126 

Muharrem 1126/Ö. Temmuz 1713-1 Şubat 1714 tarihleri arasında Târîh-i Naîmâʼnın müellifi 

Naîmâ Mustafa Efendi yerine Anadolu Muhasebeciliği, H. 27 Muharrem 1127/M. 24 Ocak 

1715ʼte sipâh katipliği, Süvârî mukâbeleciği, Harâc muhasebeciliği, H. Evâhir-i Şevvâl 

1132/M. 15 Ağustos 1720 tarihinde şıkk-ı sânî defterdarlığı pâyesiyle İran elçiliği, H. 15 Safer 

1134/M. 24 Kasım 1721ʼde İstanbulʼda başmuhasebeciliktir. Ayrıca dönemin padişahı III. 

Ahmedʼe olan yakınlığı, sadrazam Damad İbrahim Paşa ile olan ilişkileri ve onun emriyle elçi 

olarak İranʼa gitmesi, diğer devlet adamlarına sunduğu şiirler, düşürdüğü tarihler önemli ve 

saygıdeğer bir kişi olduğunun kanıtıdır. Dönemindeki birçok şair tarafından övülmesi ve 

ölümüne düşürülen tarihler edebiyat sahasındaki saygınlığını ortaya koymaktadır. Bunun 

yanında dönemindeki ve sonraki yüzyıllarda yazılan birçok edebi ve tarihi eserlerde ismi 

övgüyle anılmaktadır. Farklı hünerleri ve yeteneklerine vurgu yapılmaktadır. Örneğin Salim 

Efendi Tezkiresi’nde Farsçaʼyı çok iyi bilmesi ve konuşması, divani ve diğer yazı çeşitlerindeki 

mahirliği ile övülmektedir. Hammer Tarihiʼnde şairin devlet kademesindeki saygınlığı ve 

alimliğine değinilmiştir. Dürrî Efendi, şiir alanında tarih düşürme yeteneği ile ön planda 

olmuştur. Birçok kaynakta bediheten tarih düşürdüğü söylenmiştir. 

Şairimizin iki eseri bulunmakta olup bunlar Divanʼı ve İran Sefaretnamesiʼdir. Daha çok 

İran Sefaretnamesi ile tanınan Dürrî Efendiʼnin Divanʼı arka planda kalmıştır. Dürrî’nin 

Divanʼı üzerine ilk çalışmayı 1995 yılında M. Ziya Bağrıaçık, “Dürrī ve Divanıʼndaki Tarih 

Manzumeleri” adlı yüksek lisans teziyle yapmış olup ardından kısa bir süre sonra 1996 yılında 

Sadık Erdem “Dürrī-i Yek-çeşm ve Gazelleri” adlı bir makale kaleme almıştır. Her iki 

araştırmacı da sınırladıkları kapsam bakımından Divanʽın belli bir kısmını çeviriyazıya 
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aktarmışlardır. Divan’ın önemli bir kısmını oluşturan tarihler üzerine Bağrıaçık tarafından 

yapılan yüksek lisans tezinde hemen dikkatimizi çeken özensizlikle birlikte numaralandırma, 

vezin ve okuma yanlışları/eksiklikleri had safhadadır. Erdemʼin adı geçen makalesi ise daha 

ciddiyetle çalışılmış olup okuma yanlışları asgari seviyededir. Ancak her iki çalışmada da 

dikkatimizi çeken şey nüshanın tamamına bakılmayıp sadece Dürrî’nin şiirlerinin bulunduğu 

varakların çalışmalarına alınmasıydı. Halbuki mecmuanın ilerleyen varaklarında da şairin 

şiirleri mevcuttur. Yukarıda sayılan eksiklik ve yanlışlar göz önüne bulundurularak tam bir 

divan hüviyeti oluşturulmak amaçlanmıştır. 

Dürrî Divanıʼnın mürettep bir nüshası olduğu kaynaklarda söylense de bilinen tek nüsha 

Süleymaniye Kütüphanesi Esad Efendi kısmında 3409 nolu numaradaki mecmuada kayıtlıdır. 

Eser mürettep olmayıp talik kırması yazı ile cetvel kullanılarak yazılmıştır. Divanʼında 

neredeyse birçok nazım şeklini (kaside, murabba, şarkı, muhammes, tahmis, müseddes, terkib-

i bend, müstezad, gazel, tarih, kıta, rubai, nazm, mesnevi, müfred, Farsça şiir) kullanmış olan 

şairin tarihleri önemli bir yer teşkil etmektedir. Divan’da 22 kaside, 77 gazel, 4 murabba, 1 

tahmis, 1 muhammes, 12 müseddes, 1 terkib-i bend, 1 müstezad, 6 şarkı, 31 rubai, 139 kıta, 20 

nazm, 68 müfredat (müfred, matlaʽ, mısraʼ-ı azade), 8 mesnevi vardır. Kasidelerinin bazıları 

tarih düşürme olup III. Ahmedʼe yazılmış ve bahariye, nevruziye, îdiye gibi konuları 

içermektedir. Divanında tespit etdiğimiz 77 gazelinde ise sık kelime tekrarları üzerine kurulmuş 

olan ve şiirleri Nâbî tesiriyle yazılmış hikemî ve âşıkâne tarzdadır. Farklı nazım şekilleriyle 

(kaside, kıta, müfred) yazılmış tarih konulu şiirler Divan’da önemli bir yer teşkil etmekdedir. 

Bu şiirleri şu başlıklar altında toplayabiliriz: Padişahların cülusları, Tayinler: Sadrazamlık, 

Vezirlik, Rumeli Kadı Askerliği, Valilik, Silahdarlık, Katiplik, Reislik, Fetihler, Bina, Çeşme, 

Sebil, Deniz Vasıtaları, Top ve Fanus Yapımı: Cami, Medrese, Saray, Köşk, Askeri Binalar, 

Türbe, Sünnethane Yapımı, Ev, Çeşme, Sebil, Deniz Vasıtaları, Top Yapımı, Fanus Yapımı, 

Merasimler ve Adetler: Sulh, Ziyafet, Düğünler, Hacıların Dönüşü, Sakal Bırakılması, Sultan 

III. Ahmedʼin Tophane Ziyareti, Spor Çalışmaları, Nâbî Efendiʼnin İstanbulʼa Gelişi, Diş 

Çıkarma, Doğumlar, Vefatlar. Musammatlar bölümünde Nâiʼlîʼnin “giderüz” redifli gazelini 

tahmis etmiştir. Müseddes şeklinde yazılmış bir tane münacatı ve farklı konularda 11 tane daha 

müseddesi vardır. Şarkı türünde şiir yazan şair redif tekrarlarını sıkça kullanarak bu türde 

kullanmıştır. Bir tane Farsça yazılmış şiiri Divanʼında yer almaktadır. Ayrıca farklı nazım 

şekillerinde yazılmış münacat ve naatları Divanʼın içinde tespit edilmiştir. 

 Dürrî Ahmed Efendi Divanı, daha önceki yayınlarda bulunmayan şiirleri de ortaya 

çıkarılarak divan hüviyetinde müstakil olarak çalışılmış ve şiirleri şekil ve içerik olarak 

incelenmiştir. Genellikle Nâbî tesirinde olan şairin, bir tahmisinde Nâ’ilî’den de etkilendiği 
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görülmektedir. İrticalen tarih düşürmedeki mahareti ve külfetsiz şiir söylemedeki yeteneği 

Divanʼda açıkça görülmekle beraber diğer nazım şekillerinde ustaca şiirler kaleme almıştır. 

Dürrî Ahmed Efendi artık sadece tarih düşürmedeki yeteneği ile değil diğer nazım şekillerinde 

gösterdiği üstün şiir kabiliyetiyle Klasik Türk Edebiyatıʼnda yerini alacaktır. 
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