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Đsmail AVCI 
 
 

Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı 
Danışman: Doç. Dr. Âdem CEYHAN 

Temmuz 2007, 565 sayfa 
 
 

Bu çalışmada, Hazînî’nin manzum kırk hadis tercümesinin ulaşılabilen 3 
yazma nüshası üzerinden tenkitli metni ortaya konulmuş ve eserin incelemesi 
yapılmıştır. Çalışmaya konu olan 3800 beyitlik mesnevi, kırk hadis türündeki 
eserlerin en hacimlisi olarak bilinmektedir. 

Đki bölümden oluşan çalışmanın giriş kısmında, “hadis” ve “edebiyat” 
kavramlarının bir araya gelişi konu edilmiş ve klasik Türk edebiyatı içinde önemli 
bir yere sahip olan kırk hadis türü üzerinde durulmuştur. Arap, Fars ve Türk 
edebiyatındaki kırk hadis geleneğine ve Türk edebiyatında bu türdeki eserlerle 
ilgili yapılan çalışmalara da burada değinilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde 
Hazînî hakkında bilgi verildikten sonra, kırk hadis tercümesi şekil, dil, üslup ve 
muhteva özellikleri bakımından değerlendirilmiştir. Đkinci bölüm ise eserin tenkitli 
metnine ayrılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Hazînî, Mesnevi, Hadis-Edebiyat Đlişkisi, Kırk Hadis 

Geleneği, Şerh. 
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Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Âdem CEYHAN 
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In this study an edition critic based on the available three manuscripts of 
the poetic translation of forty hadith of Hazînî has been prepared and the work has 
been analyzed. It has been known that the subject of this study the mesnevi with 
3800 verses is the largest among the forty hadith type works. 

In the introduction of the study relations of “hadith” and “literature” 
concepts have been examined and form of forty hadith that has a very important 
place in the classical Turkish literature has been emphasized. The traditions of 
forty hadith in Arabic, Persian and Turkish literature and the works of this form 
in Turkish literature have been touched upon here.  In the first chapter of the 
study after introducing Hazînî the translation of forty hadith has been examined in 
terms of form, language, style and content. Second chapter is spared for the edition 
critic of the work. 

 
Key Words: Hazînî, Mesnevi, Hadith-Literature Relations, The Tradition of 

Forty Hadith, Commentary. 
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ÖN SÖZ 
 

Klasik Türk edebiyatında, hem mensur hem de manzum olarak kaleme alınan 

kırk hadis türündeki eserler önemli bir yer tutar. Bu türdeki eserlerin ilk örnekleri Arap 

edebiyatında verilmiştir. Önceleri daha çok didaktik bir karakterde ve mensur olarak 

yazılan kırk hadisler, Đranlı ve Türk sanatkârların elinde, zamanla edebî bir hüviyet 

kazanmış ve başarılı manzum örnekler verilmiştir. Türk edebiyatında bu türdeki bilinen 

ilk eser, 14. yüzyılda Kerderli Mahmud tarafından mensur olarak kaleme alınan 

Nehcü’l-Ferâdis’tir. Bu konuya bizde en çok ilgi gösterenler şairler olmuştur. Ali Şir 

Nevâî, Fuzûlî, Hâkânî, Nâbî ve Münif gibi önde gelen birçok şairin kırk hadis tercümesi 

ve/veya şerhi vardır. Manzum olarak yazılan kırk hadislerde daha çok kıt’a ve mesnevi 

nazım şekilleri kullanılmıştır. Kıt’alar hâlinde yazılanların bir kısmı Molla Câmî’den 

tercümedir. Mesnevi nazım şekliyle yazılanların başında ise Hazînî ve Hâkânî’nin 

eserleri gelir. 

Hazînî’nin kırk hadisi, manzum olanlar içinde, bilinen en hacimli eserdir. Kırk 

hadisler arasında öne çıkmasına rağmen, şimdiye kadar herhangi bir çalışmaya konu 

olmamıştır. Bu sebeple eserin tenkitli metni hazırlanmaya çalışılmış ve müellifiyle 

birlikte tanıtılması amaçlanmıştır. 

Çalışmanın ilk kısmında, Türkçe ve Đngilizce Özet, Ön Söz, Đçindekiler, 

Transkripsiyon Alfabesi ve Kısaltmalar yer almaktadır. Bunları, Giriş ve biri Hazînî ve 

Manzum Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi, diğeri Eserin Nüshaları ve Tenkitli Metin 

olmak üzere iki ana bölüm ile Sonuç bölümü takip etmektedir. Son kısımda ise Dizin ve 

Kaynakça bulunmaktadır. 

Giriş bölümü, Hadis-Edebiyat Đlişkisi, Kırk Hadis Geleneği ve Türk 

Edebiyatında Kırk Hadisler Üzerine Yapılan Çalışmalar şeklinde üç başlık olarak 

düzenlenmiştir. Hadis-edebiyat ilişkisinden söz edilirken, hadislerin edebîlikleri, edebî 

eserlerde mealen veya iktibas yoluyla kullanılmaları ve doğrudan edebî eserlerin 

konusunu teşkil etmeleri üzerinde durulmuştur. Kırk Hadis Geleneği başlığı altında ise, 

kırk hadislerin yazılma nedenleri, tasnifleri ve genel özellikleri ile Arap, Fars ve Türk 
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edebiyatındaki kırk hadis geleneğinin seyri konusunda bilgi verilmiştir. Türk 

edebiyatında kırk hadislerle ilgili yapılmış tespit edilebilen çalışmalarla bu bölüm 

tamamlanmıştır. 

Hazînî ve Manzum Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi adını taşıyan birinci 

bölümde, Hazînî hakkında bilgi verildikten sonra, Hazînî’nin tercüme ettiği orijinal eser 

ve müellifi tanıtılmıştır. Ardından manzum tercümenin adı, yazılış sebebi ve yılı ile 

ilgili bilgiler sıralanmış; son olarak da eser şekil, dil, üslup ve muhteva özellikleri 

açılarından değerlendirilmiştir. 

Đnceleme sırasında kullanılan örnek beyitlerin eserde kaçıncı beyit oldukları, 

parantez içinde numaraları verilerek belirtilmiştir. Ayrıca, metinde Arapça 2 şiir yer 

almaktadır. Bu şiirler metne eski harfli kopyalarıyla alınmış ve dipnotta gerekli 

açıklama yapılmıştır. 

Đkinci bölüm, Eserin Nüshaları ve Tenkitli Metin başlığını taşımaktadır. Burada 

önce nüshalar tanıtılmış ve metnin oluşturulmasında gözetilen esaslar üzerinde 

durulmuş, sonra da tenkitli metin verilmiştir. 

Eserin tenkitli metninin hazırlanıp incelenmesiyle ortaya çıkan neticeler Sonuç 

bölümünde toplanmıştır. Bu bölümden sonra, tenkitli metinde geçen şahıs, yer ve eser 

adlarını ihtiva eden Dizin yer almaktadır. Son kısım ise Kaynakçaya ayrılmıştır. 

Dipnotlarda geçmediği hâlde sıkça kullanılan kaynaklarla kırk hadisler üzerine yapılan 

çalışmalar da Kaynakçaya dâhil edilmiştir. 

Tez konumun belirlenmesi de dâhil olmak üzere, çalışmamın her aşamasında 

değerli görüşleriyle bana yol gösteren ve her türlü kolaylığı sağlayan hocam Doç. Dr. 

Âdem CEYHAN’a, zamanlarını ayırarak tezimle ilgilenen hocalarım Doç. Dr. Bahattin 

KAHRAMAN ve Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim GÜLHAN’a, yardımları için Arş. Gör. 

Ersoy TOPUZKANAMIŞ ve Arş. Gör. Halil Đbrahim ŞAHĐN’e teşekkür ederim. 

 

 

Đsmail AVCI 

           Balıkesir 2007 
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GĐRĐŞ 

 

Toplum hayatının bütün yönlerinden izler taşıyan klasik Türk edebiyatı, 

beslendiği kaynaklar bakımından bu izleri temellendirecek bir çeşitlilik gösterir. Başta 

Kur’an ve hadisler olmak üzere dinî ilimler, Đslam tarihi, tasavvufi konular, 

peygamberlerle ilgili hikâyeler, mucizeler ve kerametler, tarihî ve efsanevi kişiler, 

dönemin ilimleri, millî kültür ve yerli ürünlerle edebiyatın ana malzemesi olan dile ait 

unsurlar, sanatkârlar tarafından işlenmiş ve geniş bir edebî birikim vücuda getirilmiştir. 

Klasik Türk edebiyatı, işlediği konular bakımından az veya çok dinî bir karakter 

taşır. Bu durum, hem muhteva hem de şekil bakımından edebî eserleri etkilemiştir. Dinî 

olsun olmasın mensur veya manzum eserlerin hemen hepsinin besmeleden sonra 

hamdele ve salveleyle başlayıp dua ve münacat ile bitmesi bu etkinin uzantısıdır.1 

Đnsana ve hayata dair bütün her şey bu edebiyatın konusunu teşkil eder. Öyle ki 

hemen her konu, zaman içinde edebî bir tür olarak şekillenmiş durumdadır. Mustafa 

Tatçı, bütün dünya edebiyatının türlerin çeşitliliği bakımından incelenmesi durumunda, 

bizdeki edebî tür genişliğinin diğer milletlerde kesinlikle görülmeyeceğini, Tanzimat’a 

kadar yazılan edebî türlerin sayısının dört yüze yakın olduğunu ve Türk dünyasının bir 

bütün olarak düşünülmesi hâlinde bu sayının daha da artacağını belirtir.2 Gerçekten de 

edebiyat tarihine bakıldığında, dinî konulu mevlit, hilye, miraciye gibi türlerden 

şehrengiz, rûzname, kıyafetname, taziyetname gibi türlere kadar akla gelebilecek her 

konuda eserler verildiği görülür. 

Bunlar içerisinde “kırk hadis” türü önemli bir yer tutar. Kırk hadisin bir araya 

getirilmesiyle oluşturulan bu türdeki eserler, hem ortaya çıktıkları Arap edebiyatında 

hem de Fars ve Türk edebiyatında sanatkârlar tarafından büyük ilgi görmüş ve bu 

konuda çok sayıda eser verilmiştir. Kırk hadisler, “hadis” ve “edebiyat” kavramlarının 

                                                 
1 Âmil Çelebioğlu, “Türk Edebiyatında Manzum Dînî Eserler”, Eski Türk Edebiyatı 

Araştırmaları, Đstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1998, s. 349. 
2 Mustafa Tatçı, Edebiyattan Đçeri: Dinî-Tasavvufi Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar, Ankara, 

Akçağ Yayınları, 1997, s. 6. 
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yan yana kullanıldığı eserlerdir. Bu sebeple iki kavramın bir araya gelişi üzerinde kısaca 

durmakta fayda vardır.3 

 

1. Hadis-Edebiyat Đlişkisi 

Bilindiği üzere hadisler, Hz. Muhammed’in sözleridir. Bu sözlerin edebiyatla 

ilişkisini iki noktada aramak gerekir. Birincisi, hadislerin doğrudan edebî oluşlarıdır. 

Hz. Muhammed, Arapların en fasih ve beliğ konuşanı olarak kabul edilmektedir.4 

Bunun sonucu olarak da söylediği sözlerde edebî bir hususiyet vardır.5 Ancak bu özellik 

onun, lafzen rivayet edilen hadisleri için geçerlidir.6 Hadislerin edebî açıdan üstün 

olmaları, sahihlikleri için bir işaret olarak kabul edilmiş ve bu konuyu ele alan müstakil 

eserler yazılmıştır.7 

Hadis ve edebiyatı bir araya getiren ikinci husus ise iki başlık hâlinde 

düşünülebilir. Bunlardan ilki, hadislerin kısmen veya bütün olarak edebî eserlerde yer 

almasıdır. Sanatkârlar, bazen mealen, bazen de kısmen veya aynen alıntılar yaparak 

eserlerinde hadislere yer vermişler, böylelikle söylediklerini örneklendirme, fikirlerini 

destekleme yoluna gitmişlerdir. Aşağıdaki beyitlerde sırasıyla “Đlim Çin’de de olsa 

arayıp alınız”, “Ölmeden önce ölünüz” ve “Hayra delalet eden hayrı işleyen gibidir” 

hadislerinin şiirde nasıl kullanıldığı görülmektedir. 

Utlubü’l-ilme velev bi’s-Sîyni tasdîk eyleyen 

Đlme gâyet virmeyüp hem-vâre cüst ü cûdadur 

 

                                                 
3 Hadis-edebiyat ilişkisinden bahsederken “Hadis Edebiyatı”, “Hadis Đlimleri Edebiyatı”, “Hadis 

Edebiyatı Tarihi” gibi adlarla yazılan eserlerin de (Đsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, Çeşitleri-
Özellikleri-Faydalanma Usulleri, Đstanbul, Marmara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 
2003; Mücteba Uğur, Hadis Đlimleri Edebiyatı, Ankara, Diyanet Vakfı Yayınları, 1996; Yusuf Ziya 
Kavakçı, Hadîs Edebiyatı Tarihi, Đstanbul, Đrfan Yayınevi, 1966) olduğunu belirtmek gerekir. Ancak bu 
eserlerde, hadislerin edebî eserlerde kullanılması veya bizzat eserlerin konularını teşkil etmesi değil, 
başlangıçtan bugüne kadar hadis etrafında oluşmuş olan literatür, hadis kaynakları ve bu konularda 
yazılan eserler kastedilmektedir. 

4 M. Yaşar Kandemir, Mevzû Hadîsler, Menşe’i, Tanıma Yolları ve Tenkîdi, Ankara, Diyanet 
Đşleri Başkanlığı Yayınları, 1980, s. 177.  

5 Đbrahim Bayraktar, Edebî ve Đlmî Açıdan Hadîs, Đzmir, Işık Yayınları, 1993, s. 36-37. 
6 age., s. 17. 
7 Örnek olarak, Đbrahim Bayraktar, age.; Adem Dölek, Edebî Açıdan Hadîslerde Teşbîh ve 

Temsîller, Erzurum, Ekev Yayınları, 2001; Ramazan Kazan, Edebî Üslûp Açısından Hadis Metinleri, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005, 
gibi eserler verilebilir. Ayrıca bu çalışmalarda da konuyla ilgili yazılmış müstakil eserler hakkında bilgiler 
vardır. 
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Aşkiyâ ölmezden ön öl kim hadîs-i aşkda 

Âşıkın şânındadır mûtû ve kable en-temût8 

Kaddüm gibi hâk-i kademüñ öpdi na’lçeñ 

Meşhûrdur e’d-dâlü ‘ale’l-hayri ke-fâ’il9 

Hadis-edebiyat ilişkisindeki diğer nokta ise, hadislerin doğrudan edebî eserin konusunu 

teşkil etmesidir. Kırk, seksen, yüz gibi belirli sayılarda bir araya getirilen hadislerin 

şerhleri ve tercümeleri yapılmış; böylelikle zengin bir literatür oluşmuştur.10 Belirli 

sayıda hadislerin derlenmesiyle yazılmış bu tür eserler, halkın dinî kültürünün 

şekillenmesinde önemli roller oynamış ve hadisleri yaygın kitle kültürüne taşımada bir 

araç olmuştur.11 Bunlara ilave olarak hadislerin, özellikle, dekoratif sanatlardan 

sayılabilecek hat sanatında da yoğun bir biçimde işlendiğini; özellikle Osmanlı 

döneminin çeşitli mimari eserlerinde, kitabe ve levhalarında tezyinî bir enstrüman 

olarak kullanıldığını da eklemek gerekir. Bu hadisler, kısa, manaları açık, fasih ve beliğ 

olanlardan seçilmiştir. Ayrıca hat sanatında kullanılan hadislerin çoğunluğu, kırk hadis 

ve benzeri eserlerde yer alan hadislerle aynı temalara sahiptir. 

Bütün bunlardan, hadislerin, Đslami kültürde yalnızca inanç, hukuk, hikmet, 

siyaset, ahlak gibi alanlarda değil, aynı zamanda sanat, edebiyat, estetik gibi alanlarda 

da ortaya çıktığı; Müslüman birey ve toplumun yalnızca zihnini, varlık anlayışını değil, 

bedii zevkini de etkilediği anlaşılmaktadır.12 

Kırk hadisin toplanması ve bunların tercüme veya şerhlerinin yapılması gibi 

Kur’an’dan seçilmiş kırk ayeti13, dört halifenin, özellikle de Hz. Ali’nin kırk veciz 

                                                 
8 Đskender Pala, Divan Edebiyatı, Đstanbul, Ötüken Yayınları, 1997, s. 46. 
9 Agâh Sırrı Levend, Divan Edebiyatı Kelimeler ve Remizler Mazmunlar ve Mefhumlar, 

Đstanbul, Enderun Kitabevi, 1984, s. 105. 
10 Yüz hadisler konusunda şu çalışma yapılmıştır: Nihat Öztoprak, Klasik Türk Edebiyatında 

Manzum Yüz Hadisler, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Đstanbul, Marmara Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, 1993. 

11 Mehmet Emin Özafşar, “Osmanlı Eğitim, Kültür ve Sanat Hayatında Hadis”, Türkler, 
Ankara, Yeni Türkiye Yayınları, Cilt 11, 2002, s. 364. 

12 agm., s. 366. 
13 Merdümî (öl. 970/1563)’nin kırk ayet ve kırk hadisi kıtalar halinde tercüme ettiği ve 

Tuhfetü’l-Đslâm adını verdiği eseri, kırk ayet tercümeleri için örnek gösterilebilir. Eser, Ahmet Sevgi 
tarafından yayımlanmıştır. Ahmet Sevgi, Merdümî, Tuhfetü’l-Đslâm (Manzûm Kırk Âyet ve Kırk 
Hadis Tercümesi), Konya, 1993. Yine aynı araştırmacı tarafından Okçu-zâde Mehmed Şâhî (1562-
1630)’nin eseri üzerine bir çalışma yapılmıştır: Ahmet Sevgi, “Okçu-zâde’nin Manzum Kırk Âyet 
Tercümesi”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 1, 1994, s. 145-155. 
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sözünü14, Mevlânâ’nın Mesnevî’sinden alınmış kırk beyti15 açıklayan veya çoğu dinî 

konularda olmak üzere belirli hususları kırk başlık halinde izah eden eserler16 de vardır. 

Bunlar da kırk hadisler gibi hem manzum hem de mensur olarak kaleme alınmışlardır. 

Kırk sayısıyla doğrudan ilgili olan bu eserlerin yazılmasında kırk hadis türündeki 

eserlerin etkili olduğunu ve onlara örnek oluşturduğunu söylemek mümkündür. 

 

2. Kırk Hadis Geleneği 

“Kırk hadis”, “hadîs-i erbaîn”, “tercüme-i hadîs-i erbaîn”, “şerh-i hadîs-i 

erbaîn”, “çihl hadis”, “hadîsü’l-erbaîn”, “erbaîn”, “çalis hadis” gibi adlarla anılan kırk 

hadis türü dinî, ahlaki, toplumsal ve edebî mahiyette ortaya konulan birçok eserle Arap, 

Đran ve Türk edebiyatında çok fazla rağbet görmüş; böylelikle zengin bir dinî edebiyat 

sahası meydana getirmiştir. Bu türdeki eserlerin yazılmasına sebep olan, yine Hz. 

Peygamaber’in bir hadisidir. Hemen bütün kırk hadis kitaplarının mukaddimelerinde 

görülen ve son kısmı bazen farklı olarak da yazılabilen, kırk hadislerin tasnifinde veya 

bunların tercüme ve şerhlerinin yapılmasında temel hareket noktası olan hadis şudur: 

“Ümmetim için din emirlerine dair kırk hadis ezberleyeni Allah fakihler ve âlimler 

zümresi arasında diriltir.” Abdülkadir Karahan ve Selahattin Yıldırım anılan hadisin 

yanında, kırk hadislerin yazılmalarında, bu türdeki eserlerin içeriğinden, özellikle de 

mukaddimelerinde müelliflerin işaret ettiği hususlardan hareketle başka sebeplerin de 

olduğunu belirtirler.17 Bu sebepleri şöyle sıralamak mümkündür: 

 

 

 

                                                 
14 Dört halifenin, özellikle de Hz. Ali’nin vecizelerini konu alan eserler, edebiyatımızda önemli 

bir yere sahiptir. Bu konuda yapılmış en kapsamlı çalışma Âdem Ceyhan’a aittir. Âdem Ceyhan, Türk 
Edebiyatı’nda Hazret-i Ali Vecizeleri, Ankara, Öncü Kitap, 2006. 

15 Bu konuda yapılmış bir çalışma için bkz.: Đsa Çelik, “Tasavvufî Şerh Edebiyatı Bağlamında 
Mesnevî Şerhlerinden Kırk Beyit Yorumu Üzerine Mukayeseli Bir Đnceleme”, Atatürk Üniversitesi 
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 23, 2004, s. 33-56. 

16 Bu konuda yapılmış bir çalışma için bkz.: Mehmetrahim Sait, Kitâb-ı Kırk Suâl (Metin ve 
Đndeks), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
1990. 

17 Abdülkadir Karahan, Đslâm-Türk Edebiyatında Kırk Hadîs, Ankara, Diyanet Đşleri 
Başkanlığı Yayınları, 1991, s. 5-18; Selahattin Yıldırım, Osmanlı’da Kırk Hadis Çalışmaları 1, 
Đstanbul, Osmanlı Hadîs Araştırmaları, 2000, s. 20-31. 
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a. Đslami kültürde kırk sayısıyla ilgili inanışlar.18 

b. Hz. Muhammed’in şefaatine nail olmak, 

c. Hayır dua almak, rahmetle yâd edilmek, 

ç. Sıkıntıları unutmak, faydasız geçen zamanı telafi etmek, 

d. Dinî emirlere ve halka hizmet etmek, 

e. Daha önce bu türde eser verenlere benzemek, bu geleneği devam ettirmek, 

f. Dost veya talebe ricasını yerine getirmek, 

g. Hadis ilminde veya edebiyatta bilgili olduğunu göstermek, 

h. Ulema sınıfında itibarlı görünmek, 

ı. Bazı konuları açıklamak, ders olarak okutulacak bir eser bırakmak, 

i. Maddi sebepler, büyüklere hoş görünmek. 

Abdülkadir Karahan adı geçen eserinde, kırk hadisleri şöyle bir tasnife tabi 

tutmuştur:19 

A. Şekil bakımından 

 1. Mensur olanlar 

 2. Nesir-nazım karışık olanlar 

 3. Manzum olanlar 

B. Muhteva bakımından 

 1. Muhtevanın şekli 

  a. Yalnız hadis metinleri 

  b. Kısa izahlar veya tercüme ve izahlarla hadis metinleri 

  c. Ayet ve hadisler veya meviza ve hikâyelerle takviye edilenler 

 2. Seçim prensibine göre 

  a. Kutsi hadislerden seçilenler 

  b. Peygamberin hutbelerinden seçilenler 

  c. Senetleri sahih hadislerden seçilenler 

                                                 
18 Kırk sayısıyla ilgili inanışlar Đslami kültürde önemli bir yer tutar. Bu sayıyla ilgili olarak 

Abdülkadir Karahan’ın yukarıda adı geçen eserinden başka şu kaynaklara bakılabilir: Abdülkadir 
Karahan, “Đslâmiyette 40 Adedi Hakkında”, Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi TDE Dergisi, 
Cilt IV, Sayı 3, 1951, s. 265-273; Annemarie Schimmel, Sayıların Gizemi, Çev.: Mustafa Küpüşoğlu, 
Đstanbul, Kabalcı Yayınları, 2000; Necip Asım, “Kırk Sayısının Aslı”, Đstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türkiyat Mecmuası, Cilt II, 1926, s. 390-392; Kerim Yund, “Türk Dilinde Kırk”, Türk Dili, 
Cilt II, Sayı 23, 1953, s. 749-752; H. Avni Yüksel, “Türk Folklorunda Kırk Sayısı”, Milli Kültür, Sayı 9, 
1982, s. 43-46. 

19 Abdülkadir Karahan, age., s. 20-39. 
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  ç. Zıt isnatlı, 7 ve 10 ile alakalı veya isnatsız hadislerden seçilenler 

  d. 40 rakamına dayanılarak tertip edilenler 

  e. Ezberlenmesi kolay ve kısa hadislerden seçilenler 

  f. Veciz, camialı hadislerden seçilenler 

  g. Fasih ve sahih hadislerden seçilenler 

  h. Noktasız harflerden seçilenler 

 3. Muhtevanın mahiyeti (konu) 

  a. Kur’an’ın faziletleri 

  b. Đslamın şartları 

  c. Hz. Muhammed, âl ve ashabı 

  ç. Tasavvuf ve tarikat 

  d. Dünyevi meşgaleler ötesi 

  e. Đlim, âlim 

  f. Siyaset ve hukuk 

  h. Cihat 

  ı. Toplumsal ve ahlaki hayat 

  i. Bir kavim, bir bölge veya bir şehrin fazileti 

  j. Tıp 

  k. Mizah ve mutayebe 

  l. Hüsn-i hat 

  m. Aynı anda birden fazla konuyu ele alanlar. 

Kırk hadis türündeki eserler yukarıda da belirtildiği gibi manzum, mensur veya 

manzum-mensur karışık olarak yazılmışlardır. Daha çok kıt’a ve mesnevi nazım 

şekliyle20 kaleme alınan Farsça ve Türkçe manzum kırk hadis tercümelerinde en çok 

aruzun fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün, fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün ve müfte’ilün müfte’ilün 

fâ’ilün vezinleri kullanılmıştır. Kıt’alar halinde yapılan çihl hadis tercümelerinin en 

şöhretlisi Abdurrahman Câmî (817-898/1414-1492)’nin eseridir.21 Mesnevi nazım 

                                                 
20 Kıt’a ve mesnevinin yanında çok az olmakla birlikte bu tür eserlerde kaside nazım şekli de 

kullanılmıştır. Örnek olarak Kaşıkçı Ali Rıza Efendi (1883-1969)’nin eseri gösterilebilir. Kaşıkçı Ali 
Rıza, Kırk Hadis, Haz.: Mahmut Kanık-Fatma Z. Kavukçu, Ankara, Hece Yayınları, 2006. 

21 Abdurrahman Câmî’nin bu eseri, içlerinde Ali Şîr Nevâî, Fuzûlî, Rıhletî, Nâbî gibi isimlerin de 
bulunduğu 9 mütercim tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Ahmet Sevgi bu tercümeleri 
karşılaştırmalı olarak bir araya getirmiştir. Ahmet Sevgi, Molla Câmî’nin Erba’în’i ve Manzûm 
Türkçe Tercümeleri, Konya, 1999. 
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şekliyle yazılanlarda ise Hâkânî Mehmed Bey (öl. 1015/1606-7)’in eseriyle üzerinde 

çalıştığımız Hazînî’ye ait eser önde gelir. 

Kırk hadis türündeki eserlere çoğu zaman belli bir ad verilmez, genellikle tür 

adıyla anılırlar. Bununla beraber nadiren bazı müelliflerin eserlerine belli bir ad 

verdikleri de görülür. Örnek olarak Hâkânî’nin Miftâhü’l-Fütûhât’ı22, Okçu-zâde 

Mehmed Şâhî (970/1562-1039/1630)’nin Ahsenü’l-Hadîs’i23 verilebilir. 

Kırk hadis türündeki eserler, çoğunlukla müstakil olarak kaleme alınmıştır. 

Ancak bunun yanında, Usûlî (öl. 945/1538), Münîf (öl. 1155/1742) ve Sâdıkî’nin kırk 

hadislerinde olduğu gibi, divanların ya da başka eserlerin başında veya herhangi bir 

kısmında da bulunabilmektedir.24 

Bazen bu türdeki eserlerde yer alan hadis sayısı 40’ın üzerinde olabilmektedir. 

Mesela Nevevî’nin ve Hâkânî’nin eserlerinde 42 hadis vardır. Ayrıca, içinde 40 

hadisten çok daha fazla hadis bulunan, ancak kaynaklarda kırk hadis olarak geçen 

eserler de vardır. Karahan bunu, “Fakat ara sıra 2x40=80 veya 3x40=120 hadîsi nazma 

çekenler, yahut da yüz hadîsi kırk hadîs niyetine tercüme ve şerh edenler bizde de, Đran 

edebiyatında da görülegelmekte…” şeklinde açıklar.25 Mütercimlerin tercüme ettikleri 

hadislerin miktar ve kaynaklarını belirtmemeleri, eserlerin nüshalarındaki farklılıklar 

veya hadislerin yanında, eserde başka bazı tercümelerin de olması ve bunların fark 

edilmeden esere dâhil olduğunun zannedilmesi böyle yanılmalara sebep olmaktadır.26 

Bu sayısal farklılıklara rağmen, kırk sayısının bu türdeki eserler için genel bir isim 

olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.27 

Kırk hadislerde işlenen konular çeşitlidir. Bazı eserler tek bir konuyu ele alır, 

ancak çoğunluk farklı konuları işleyen kırk hadislerdedir. 

                                                 
22 Eser üzerinde bir yüksek lisans çalışması yapılmıştır. Müzahir Kılıç, Hâkânî: Hayatı, Edebî 

Şahsiyeti, Eserleri ve Hadîs-i Erba’în’in Tenkitli Metni, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Erzurum, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993. 

23 Eser üzerinde bir çalışma yapılmıştır. Âlim Yıldız, “Okçu-zâde Mehmed Şâhî ve Manzûm 
Kırk Hadîs Tercümesi: Ahsenü’l-Hadîs”, Dokuz Eylül Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 
XVII, Kış-Đlkbahar 2003, s. 115-148. 

24 Abdülkadir Karahan, age., s. 299. 
25 age., s. 170. 
26 Âdem Ceyhan, “Usûlî’nin Hadis ve Vecize Tercümeleri”, Đstanbul Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi TDE Dergisi, Sayı 30, 2003, s. 153. 
27 Müzahir Kılıç, “Edebiyat Tarihi Bakımından Kırk Hadisler”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı 18, 2001, s. 94. 
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Kırk hadis türündeki eserler, ilk ortaya çıktıkları dönemde, doğrudan öğretime 

yönelik olarak hazırlanmış birer hadis mecmuası şeklindedir. Öncelikle okuyucuya bilgi 

vermeyi ve onu eğitmeyi amaçlayan bu tür eserlerin yazılmalarında, sanat göstermekten 

ziyade didaktik bir amaç güdülmüştür. Ancak âlim ve şairlerin kalemlerinde bu konu, 

zamanla ve menşelerinden uzaklaştıkça edebî bir hüviyet kazanmıştır.28 

 

a. Arap Edebiyatında Kırk Hadis 

Erbaûn hadis türündeki eserlerin ilk örnekleri Arap edebiyatında verilmiştir. 

Abdülkadir Karahan Arap edebiyatındaki erbaûn hadisleri Nevevî (631/1233-676/1277) 

öncesi ve sonrası olarak iki grupta değerlendirir. II/VIII. asırda Abdullah b. Mübârek 

(öl. 181/797) ile başlayan erbaûn hadis, kısa zamanda geniş rağbet ve alaka görmüş, 

nicelik ve nitelik bakımından gelişip serpilmiş ve özellikle M. XIII. asırda kemalini 

bulmuştur. Bu asırda Nevevî’nin topladığı Erbaûn Hadis, devrinden başlayarak bu 

güne kadar türün en önemli, en tanınmış ve en çok şerh edilmiş kırk hadisi olmuştur. 

Arapça erbaûn hadislerden bir kısmı, Türk ve Fars kökenli sanatkârlar tarafından 

meydana getirilmiştir. Karahan’ın verdiği bilgilere göre Arap edebiyatında bu türdeki 

eserlerin sayısı 252’dir.29 Bu sayı, türe gösterilen ilgi bakımından dikkat çekicidir. 

Karahan ayrıca eserinde, erbaûn hadis tertipleyenleri ve eserlerini zaman sırasına göre 

liste hâlinde vermiştir.30 

Arap edebiyatındaki eserlerin hemen hepsi mensur olarak kaleme alınmıştır ve 

çok azında manzum parçalara rastlanır. Bu durum Arapçadaki eserlerin daha çok ulema 

ve meşayih tarafından kaleme alınmış olması ve bu tür eserlerde esasen edebî bir 

gayeden ziyade ilmî ve telkinî bir amacın güdülmesiyle açıklanabilir.31 

 

b. Fars Edebiyatında Kırk Hadis 

Farsçada “çihl hadis” olarak adlandırılan bu geleneğin başlangıcı, VI/XII.-

VII/XIII. asırlara rastlar. Đlk örnek Farâvî’nin 500/1107’de tercüme ettiği eserdir. Fars 

edebiyatında bu türde eser veren en önemli kişi Abdurrahman Câmî’dir. Onun manzum 

olarak kıtalar hâlinde tercüme ettiği eseri, zamanından başlayarak asırlarca hem Fars 
                                                 

28 Abdülkadir Karahan, age., s. 319-320. 
29 age., s. 320-321. 
30 age., s. 71. 
31 age., s. 21. 
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hem de Türk sanatkârları üzerinde etkili olmuştur. Nesir-nazım karışık çihl hadislerin en 

güzel ve zengin örneğini ise, X/XVI. asır başlarında Hüseyin Vâiz Kâşifî (öl. 910/1505) 

vermiştir. Daha sonraları birçok çihl hadis mütercim ve şârihi yetişmişse de şöhret, 

değer ve nüfuzca bunları aşan olmamıştır. Bu arada, Nevevî ve Bahâüddîn Âmilî (öl. 

1030/1621) gibi Arapçanın bilinen erbaûn sahiplerinin eserleri de ayrıca tercüme ve 

şerh edilmiştir. Böylece anonim olanlarla birlikte 50’ye yakın çihl hadis mütercim ve 

şârihi tespit edilmiştir.32 Bu mütercim ve şârihler, Abdülkadir Karhan’ın eserinde zaman 

sırasına göre verilmiştir.33 

Fars edebiyatında çihl hadisler çoğunlukla nesir-nazım karışık veya manzum 

olarak kaleme alınmıştır. Abdülkadir Karahan, çihl hadislerin iki önemli özelliğinden 

bahseder. Bunlardan birincisi, ilk ürünlerden itibaren bu eserlerin dinî karakterinin 

hemen yanında kuvvetli bir edebî vasfın da yer alması, hatta edebî vasıflarının zamanla 

öne geçmesidir. Karahan bunu, Đran zekâsında şiir ve sanata karşı mevcut olan kabiliyet 

ve istidat, âlim ve sûfîlerle birlikte şair ve ediplerin bu konuya ilgi duyması ve anılan 

türü, kuru bir talimî sahadan kurtarma eğilimiyle açıklar. Đkinci özellik ise, Şii âlim ve 

ediplerin kaleme aldıkları eserlerde, daha çok Hz. Ali’nin faziletleri, imameti ve 

menkıbeleri hakkındaki hadislerin toplanıp tercüme veya şerh edilmiş olmasıdır.34 

 

c. Türk Edebiyatında Kırk Hadis 

Kırk hadis tercüme ve şerhlerine edebî bakımdan en fazla ilgi gösteren ve birinci 

sınıf sanatkârların kalemiyle bu sahada en çok manzum örnek verenler Türkler 

olmuştur. Osmanlı müelliflerinin Arap ve Fars dillerinde kaleme aldıkları kırk hadisler 

de vardır. Fakat bunlardan hiçbiri, Türklerin ana dilleri ile yazdıkları kırk hadis tercüme 

ve şerhleri derecesinde edebî-didaktik bir değere ulaşamamış ve Türkçede olduğu 

nispette bu sahanın ilk plandaki mahsulleri arasına girememiştir.  

XIV. asırda Mahmud b. Ali (öl. 761/1360)’nin Nehcü’l-Ferâdis adlı eseriyle 

Türk edebiyatında görülmeye başlanan kırk hadisler35, XV, XVI ve XVII. asırlarda 

                                                 
32 age., s. 321-322. 
33 age., s. 132. 
34 age., s. 93-94. 
35 Atebetü’l-Hakâyık’ın Türk edebiyatındaki ilk manzum kırk hadis tercümesi olabileceğine 

dair görüşler vardır. Seyfullah Korkmaz “Atebetü’l-Hakâyık Türk Đslâm Edebiyatında Đlk Türkçe 
Manzum Hadis Tercümesi midir?” (Türk Kültürü, Sayı 450, 2000, s. 603-613) adlı makalesinde, eserin 
manzum bir hadis tercümesi olduğunu, buradaki hadislerin sayısının tahminen 40’ı bulduğunu ve bu 
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rağbet gören dinî bir edebiyat türü olarak gelişip genişlemiş ve bu, XVIII. asrın ilk 

yarısına kadar devam etmiştir. XVIII. asrın ikinci yarısından itibaren ara sıra dikkate 

değer manzum örnekler olmakla birlikte, bu türdeki eserlerin sanat yönleri zayıflamaya 

başlamıştır. Ancak zamanımıza kadar muhtelif konularda ve daha çok didaktik 

mahiyette olmak üzere eserler yazılmaya devam etmiştir. 

Türkçe kırk hadis musannifleri arasında nicelik ve nitelik bakımından şairler 

önde gelir. Türk şairlerinin kırk hadis tercümeleri ile uğraşmalarında, XV. asrın ikinci 

yarısından itibaren Câmî’nin geniş çapta tesiri olmuştur.36 Câmî’nin çihl hadisi, Türk 

edebiyatının önde gelen 9 şairi tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Nevevî’nin 

eserinin de Osmanlı müellifleri üzerinde, özellikle XVIII. asırdan itibaren etkili olduğu 

görülür. Hemen her büyük Türk şairi, her asırda, mümkün olduğunca bir kırk hadis 

tertip etmeye çalışmıştır. Padişahların, devlet büyüklerinin destekleri, kalem erbabının 

bu ananeyi yaşatma gayreti ve halkın gösterdiği rağbet, hilye, siyer, mevlit gibi edebî-

dinî türlerle birlikte, hatta onların başında, kırk hadis tercüme ve şerhlerinin 

çoğalmasına ve yayılmasına hizmet etmiştir. Edebiyatımızda kırk hadis tercüme ve 

şerhlerinin sayısı, son tespitlerle 120’ye yaklaşmaktadır. Bu sayı, türün zenginliğini 

göstermesi bakımından önemlidir.37 Karahan, adı geçen eserinde Türk edebiyatındaki 

                                                                                                                                               
yönüyle manzum kırk hadislere benzediğini belirtir. Bu konuda söyledikleri şunlardır: “… eserin her bir 
bâbındaki hadislere ve bunların manzum tercümelerine bakınca da Atebetü’l-Hakâyık’ın Türkçe manzum 
hadis tercümelerinden ilki olduğunu söylemek de mümkündür. Eser, bu yönüyle Türk Đslâm 
edebiyatındaki manzum 40 hadis tercümelerine benzemektedir. Aslında Edip Ahmed, hadisleri, manzum 
olarak tercüme etmekle, Türk Đslâm edebiyatında bir öncü olmuştur. Bu yönüyle o, hadisleri Türkçe şerh 
ve tercüme ederek Nehcü’l-Ferâdis (trc. 815/1358)’i yazan Mahmud b. Ali’den, kırk hadisi Farsça 
manzum tercüme eden Camî (trc. 886/1481)’den (…) ve Ali Şir Nevâi (1441-1501)’den çok öncedir. 
Ayrıca, eserde gördüğümüz tercümeler, Kur’an ve hadislerin Türkçeye çevrilmesi yolunda atılmış ilk 
önemli adımlardır.” (s. 604). “Sonuç olarak, yukarıda verdiğimiz hadisler ve manzum tercümeleri göz 
önüne alındığında; Edip Ahmed’in Atebetü’l-Hakâyık isimli eserinin, Türk Đslâm edebiyatının manzum ilk 
hadis tercümesi olduğunu söylemek mümkündür. Eserdeki manzum hadis tercümelerinin sayısı, tahminen 
40’ı bulmaktadır. Bu yönüyle eser, edebiyatımızda, kendisinden daha sonraki yıllarda ortaya çıkmış olan 
manzum kırk hadis tercümelerinin de öncüsü durumundadır.” (s. 612). Atebetü’l-Hakâyık’ın, hadislerin 
manzum tercümeleri açısından değerlendirildiği bir başka çalışma için bkz.: Abdülkadir Palabıyık, Hadis 
Açısından Đlk Devir Đslâmî Türk Edebiyatı Eserleri Üzerinde Bir Đnceleme (Başlangıçtan XIII. 
Yüzyıl Sonlarına Kadar), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Đzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 1991. 

36 Molla Câmî’nin Osmanlı edebiyatına etkisi için bkz.: Muhsin Macit, “Molla Câmî’nin 
Osmanlı Edebiyatına Tesiri I”, Erdem, Cilt 7, Sayı 20, 1991, s. 519-529. 

37 Abdülkadir Karahan, age., s. 139-142. 
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kırk hadis mütercimlerini zaman sırasına göre bir liste hâlinde vermiştir.38 Yeni 

tespitlerle birlikte edebiyatımızdaki kırk hadis mütercimleri şunlardır: 

XIV. asır 

Mahmud b. Ali (öl. 761/1360) 

XV. asır 

Ali Şîr Nevâî (1441-1501) 

XVI. asır 

Hazînî (trc. 930/1524) 

Usûlî (öl. 945/1538) 

Emir Mukaddes (trc. 951/1544) 

Melâmî Dede (trc. 960/1553) 

Fuzûlî (öl. 963/1556) 

Merdümî (öl. 970/1563) 

Nev’î (trc. 977/1569) 

Abdülmecid b. Nasuh (trc. 978/1570) 

Âşık Çelebi (trc. 979/1571) 

Fevrî (öl. 978/1571) 

Selâmî Mustafa (öl. 993/1585) 

Mecdî (öl. 995/1587) 

Âlî (trc. 1005/1597) 

Harîmî, Ali Dede Bosnavî (öl. 1007/1598) 

Ali b. Mustafa (XVI. asır) 

                                                 
38 age., s. 311. Karahan eserinde, XV. asır mütercimleri arasında Kemâl Ümmî (öl. 

880/1475?)’yi de gösterir. Ancak, “Bazı divan nüshalarında yer aldığı gibi müstakil nüshası da bulunan 
eser yaklaşık 200 beyitlik bir mesnevi olup ölüm hakkındaki bir hadisin şerhinden ibarettir. (…) 
Menziller hâlinde kaleme alınan mesnevide ölüme hazırlanan sâliklerin sahip olması gereken özellikler on 
menzilde dört armağandan meydana geldiği için kitap Kırk Armağan adını almıştır.” Đslâm 
Ansiklopedisi, Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, Cilt 25, 2002, s. 230. Yine listede yer alan Kastamonulu 
Latîfî (896/1491-990/1582)’nin Sübhatü’l-Uşşâk’ı da kırk değil, bir yüz hadis tercümesidir. Karahan 
bunu, “Bu bahsin başı ile sonu karşılaştırılınca Latîfî’nin kırk hadîs adı altında yüz hadis topladığı sabit 
oluyor.” şeklinde belirtmiş ve “Sübahtü’l-Uşşâk üzerinde duruşumuzun sebebi, bunun, bir kırk hadîs 
niyeti ve ondan gelecek ecr ve mesûbat ümidi ile yazıldığının sarahaten ifade edilmiş olması ve bizim de 
böyle bir örnek tanıtmamızın faydalı olacağı mülâhazası iledir.” (age., s. 190) diyerek Latîfî’nin bu eseri 
üzerinde durma sebebini açıklamıştır. Eser, Ahmet Sevgi tarafından yayımlanmıştır. Ahmet Sevgi, Latîfî, 
Sübhatü’l-Uşşâk, Konya, 1993. Ayrıca eser, manzum yüz hadisler konusunda Nihat Öztoprak tarafından 
yapılan ve daha önce adı geçen doktora çalışmasında, tespit edilen diğer beş adet yüz hadis metniyle 
birlikte incelenmiştir. 
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Rıhletî (XVI. asır) 

XVII. asır 

Hâkânî (trc. 1012/1603) 

Seyyid Kadrî (III. Mehmed devri, 1595-1603) 

Feyzî-i Kefevî (öl. 1025/1616) 

Kemâleddin Mehmed (959-1090/1552-1621) 

Okçu-zâde (öl. 1039/1630) 

Ankaralı Đsmâîl Rüsûhî (öl. 1041/1631) 

Sehî Mehmed (öl. 1055/1645) 

Hibrî Ali (öl. 1080/1669) 

Abdurrahman Hibrî (öl. 1087/1676) 

Nâbî (trc. 1085/1674) 

Abdülkerim Celvetî (öl. 1100/1689) 

Süleyman Đzmirî (öl. 1102/1691) 

Fethî-i Karamanî (öl. 1106/1694) 

XVIII. asır 

Abdullah b. Mehmed (trc. 1115/1703) 

Osman-zâde Tâ’ib (trc. 1120/1708) 

Đshak Hocası Ahmed (öl. 1120/1708) 

Hikmetî (III. Ahmed devri, 1703/1730) 

Hasan b. Ali (trc. 1122/1710) 

Süleyman Fâzıl (öl. 1134/1722) 

Vahdetî Osman (öl. 1135/1723) 

Bursalı Đsmail Hakkı (trc. 1137/1724) 

Münif (trc. 1146/1733) 

Abdülgaffar Kırımî (öl. 1157/1744’ten sonra) 

Urfalı Nüzhet Ömer (öl. 1192/1778) 

Turhal Şeyhi Mustafa (öl. 1197/1783) 

Seyyid Đbrâhim (öl. 1197/1783) 

Müstakim-zâde Sâdeddin (trc. 1200/1786) 

Süleyman Feyzî Efendi (öl. 1212/1797) 
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XIX. asır 

Đsmail Müfid (öl. 1217/1802) 

Đbrâhim Hanif (öl. 1217/1802) 

Köstendilli Şeyhî (öl. 1232/1827) 

Abdullah b. Đsmail (trc. 1233/1818) 

Hikmet (trc. 1243/1828) 

Abdülaziz Ahmed (öl. 1277/1861’den sonra) 

Sâdık Pravarî (öl. 1290/1873) 

Mustafa Cem’î (trc. 1290/1874) 

Hüseyin Remzî (trc. 1309/1892) 

 

XX. asır 

Zühdî (1854-1914) 

Mehmed Emin Nâmî (trc. 1322/1904-1327/1909) 

Ömer Ziyaeddin (II. Abdülhamid devri, 1876-1909) 

Âlemcan Barudî (trc. 1908) 

Cebbar-zâde Mehmed Ârif (öl. 1339/1920) 

Ahmed Naîm (trc. 1343/1925) 

Harputlu Kemâleddin (1866-1936) 

Hasan Basrî Çantay (doğ. 1303/1887) 

A. Hamdi Akseki (trc. 1945) 

Kaşıkçı Ali Rıza (1883-1969) 

Kırk hadis türünde eserler, sadece Arap, Fars ve Türk dillerinde yazılmamıştır. 

Urduca kırk hadisler olduğu gibi, Endonezya ve Güney Afrika’da kaleme alınan kırk 

hadisler de vardır. Karahan, Urdu dilinde yazılmış 7, Endonezya’da ve Güney Afrika’da 

basılmış birer kırk hadis tespit etmiştir.39 

 

3. Türk Edebiyatında Kırk Hadisler Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Türk edebiyatında kırk hadisler üzerine yapılmış gerek kitap yayını ve tez 

çalışması gerekse makale boyutunda bir hayli çalışma vardır. Bunlardan bir kısmı genel 

                                                 
39 age., s. 355-364. 
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manada türü ele alan çalışmalar, bir kısmı ise metin neşirleridir. Metin neşirlerinde de 

türle ilgili bazı bilgilerin verildiği görülür. 

Kırk hadisler üzerine yapılmış en kapsamlı çalışma Abdülkadir Karahan’a aittir. 

Onun Đslâm-Türk Edebiyatında Kırk Hadîs adlı çalışması, bu türün doğuşu, yazılış 

sebepleri, Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında kırk hadisler, bunların tasnifi gibi 

konularda en geniş bilgi alınabilecek kaynak durumundadır. Selahattin Yıldırım’ın 

Osmanlı’da Kırk Hadis Çalışmaları 1 adını taşıyan eseri ise, Arapça ve Türkçe olarak 

yazılan kırk hadisler ve müellifleri hakkında tanıtıcı bilgiler içerir. Ahmet Sevgi de bu 

konuya ilgi duyan araştırmacılardandır. Molla Câmî’nin Erba’în’i ve Manzûm 

Türkçe Tercümeleri adını taşıyan eseriyle, Molla Câmî’nin Erba’in’ini Türkçeye 

tercüme eden 9 mütercimin eserini karşılaştırmalı olarak bir araya getirmiştir. 

Türk edebiyatında kırk hadislerle ilgili tespit edilebildiğimiz çalışmalar 

şunlardır: 

Akay, Hasan. “Nâbî’nin Manzum Kırk Hadis Tercümesi”, Đslâmi Edebiyat, 

Sayı 2, 1989, s. 9-13. 

Aksoy, Hasan. Mustafa Ali’nin Manzûm Kırk Hadîs Tercümeleri, Đstanbul, 

Marmara Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1991. 

Aksoy, Hasan. “Fevrî’nin Manzûm Kırk Hadîs Tercümesi”, Marmara 

Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 13-15, 1995-1997, s. 121-

130. 

Aksu, Cemal. “Hanîf’in Manzûm Kırk Hadîs Tercümesi Şerhi”, Đlmî 

Araştırmalar, Sayı 17, 2004, s. 17-34. 

Aşkın, Mehmet. Darekutnî’nin Kırk Hadîs Adlı Eseri, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Bursa, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, 1989. 

Ata, Aysu. Nehcü’l-Ferâdis, Cennetlerin Açık Yolu III (Dizin-Sözlük), 

Ankara, Türk Dil Kurumu Yayınları, 1998. 

Ceyhan, Âdem. “Usûlî’nin Hadis ve Vecize Tercümeleri”, Đstanbul Üniversitesi 

Edebiyat Fakültesi TDE Dergisi, Sayı 30, 2003, s. 147-188. 
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Cihan, Sadık. “Taşköprüzâde Ahmed Efendi’nin ‘Letaifü’n-Nebî’ Đsimli Kırk 

Hadîsi” Atatürk Üniversitesi Đslâmî Đlimler Fakültesi Dergisi, Sayı 4, 

1980, s. 41-77. 

Cihan, Sadık. “Nüzhet Ömer Efendi ve Hadîs-i Erba’în Tercümesi”, On Dokuz 

Mayıs Üniversitesi Đlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 5, 1991, s. 35-67. 

Cihan, Sadık. “Şeyhî ve Hadîs-i Erba’în Tercümesi”, On Dokuz Mayıs 

Üniversitesi Đlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 9, 1997, s. 5-27. 

Durak, Hasan Hüseyin. Usfûrî’nin Kırk Hadîs Şerhinin Tahkîk, Tahrîc, 

Terceme ve Tenkidi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa, 
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Durmaz, Ahmet. Urfalı Nüzhet Bin Ömer Efendi (Hayatı, Eserleri) ve 

Erbaîni, Yayımlanmamış Lisans Tezi, Erzurum, Atatürk Üniversitesi 

Đslâmî Đlimler Fakültesi, 1976. 
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I. BÖLÜM 

 

HAZÎNÎ VE MANZUM ŞERH-Đ HADÎS-Đ ERBAÎN TERCÜMESĐ 

 

A. HAZÎNÎ 

 

Türk ve Fars edebiyatı tarihinde Hazînî mahlasını taşıyan on kişi vardır. Ancak, 

gerek XVI. yüzyıl gerekse sonraki yüzyıllarda yazılan tezkire ve diğer biyografik 

eserlerde40, elimizdeki kırk hadis tercümesinin sahibi olan Hazînî’yle ilgili bilgiye 

rastlanamamıştır. Hazînî de eserinde kendisiyle ilgili bilgi vermemiştir. Onunla ilgili tek 

bilinen, kırk hadis şerhini XVI. yüzyılda tercüme ettiğidir. Eserin, Hâtimetü’l-Kitâb 

bölümündeki tercüme yılını veren beyit şudur: 

Muŝšafānuñ hicretinden iy hümām 

Kim šoķuz yüz otuz ıl geçdi tamām (3799) 

Beytin ikinci mısrasındaki hicri 930 yılı, miladi 1524 yılına karşılık gelmektedir. Bu da 

Hazînî’nin XV. yüzyılın ikinci yarısıyla XVI. yüzyılın ilk yarısı arasında yaşamış 

olabileceğini düşündürmektedir. Ancak burada ilginç olan, Hazînî mahlasını taşıyan 

diğer kişilerden bir kısmının da XVI. yüzyılda yaşamış olmalarıdır. Kırk hadis şerhini 

tercüme eden Hazînî’yi dışarıda tuttuğumuzda, XVI. yüzyılda yaşadığı bilinen bu 

mahlastaki kişilerin sayısı 5’tir. Bu durum, elimizdeki eserin bu Hazînî’lerden herhangi 

birine ait olabileceği ihtimalini de akla getirmektedir. Ancak elde bilgi olmadığından bu 

konuda bir fikir yürütmek ve net bir şey söylemek mümkün görünmemektedir. Bu 

sebeple biz, Hazînî mahlaslı kişilerle ilgili bilinenleri sıralamakla yetineceğiz. 

 
                                                 

40 Hazînî ile ilgili olarak XVI. yüzyıl ve sonrası tezkirelerden başka bakılan başlıca kaynaklar: 
Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi, Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım), Ankara, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, 2000; Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri I-II-III ve Ahmed Remzî Akyürek 
Miftâhu’l-Kütüb ve Esâmî-i Müellifin Fihristi (Tıpkıbasım-Dizin), Haz.: Mustafa Tatçı-Cemal 
Kurnaz, Ankara, Bizim Büro Basımevi, 2000; Nev’îzâde Atâî, Hadâyıku’l-Hakâyık fî Tekmileti’ş-
Şakâyık (Şakâyık-ı Nu’mâniye ve Zeyilleri), Haz.: Abdülkadir Özcan, Đstanbul, Çağrı Yayınları, 1989; 
Şemseddin Sami, Kâmûsu’l-A’lâm, I-VI, Đstanbul, 1306-1314 H. 
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Hazînî, Sultân Ahmed-i Hisârî (doğ. 939/1532-941/1534) 

Hazînî’yle ilgili ilk bilgileri veren Fuad Köprülü’dür. Köprülü, Türk 

Edebiyatında Đlk Mutasavvıflar adlı eserinde Hazînî’nin Cevâhirü’l-Ebrâr min 

Emvâc-ı Bihâr adlı eserini tanıtmış ve Yesevîliğin usûl ve adabına dair bilgileri 

buradan aldığını belirtmiştir.41 Hazînî’nin eserleri üzerine yapılan çalışmalarda doğum 

yılı 939/1532-941/1534 arası olarak gösterilmiştir.42 Günümüzde Tacikistan sınırları 

içinde kalan Hisar’da doğan Hazînî, hayatının ilk yarısını burada geçirmiş, daha sonra 

uzun süre Đstanbul’da kalmıştır. Ölüm yılı belli değildir.43 Hazînî’nin yukarıda verilen 

eserinden başka Câmi-i Mürşidîn, Menba’u’l-Ebhâr fî Riyâzi’l-Ebrâr, Tesellâ’u’l-

Kulûb, Dû Mersiye, Huccetü’l-Ebrâr ve Dîvân olmak üzere 6 eseri daha vardır.44 

Yukarıdaki bilgilerden hareketle, tahminen miladi 1532-1534 yılları arasında 

doğan Hazînî’nin, kırk hadis şerhini manzum olarak Türkçeye aktaran Hazînî’yle aynı 

kişi olamayacağı anlaşılmaktadır. 

Hazînî-i Esterâbâdî (öl. 939/1532) 

Mîr Seyyid Hüseyn Kâzî-i Esterâbâdî, Herat şehrinin kadısıdır. 1532’de 

Horasan’ın istilası sırasında Şiilikle itham edilip öldürülmüştür. Basılmış bir divanı 

vardır. Sa’îd-i Nefîsî onun mahlasının Hüznî olduğunu, ancak yanlışlıkla bazı kitaplarda 

Hazînî olarak kaydedildiğini bildirmiştir.45 Üzerinde çalıştığımız manzum kırk hadis 

şerhinin S nüshasında “Nâzımı nihâyetde kenârına işâret olundıgı vechle Hüznî isminde 

bir zât oldugı soñradan añlaşılmışdır (vr. 1b).” şeklinde sonradan bir not düşülmüştür. 

Ancak bunun yanlış okumadan kaynaklandığı görülmektedir. 

Hazînî-i Gûnâbâdî (öl. XVI. yüzyıl) 

Asıl mesleği tüccarlıktır. Ancak şiir de yazmıştır. Kaynaklarda 940/1534 yılında 

tertip ettiği bir divanının olduğu yazılıdır. 

 
                                                 

41 Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında Đlk Mutasavvıflar, Ankara, Diyanet Đşleri Başkanlığı 
Yayınları, 1991, s. 368. 

42 Cihan Okuyucu, Hazini, Cevâhirü’l-Ebrâr min Emvâc-ı Bihâr (Yesevî Menâkıbnamesi), 
Kayseri, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, 1995 s. VI; Samire 
Mahmudova, Hazînî’nin ‘Menba’u’l-Ebhâr fî Riyâzi’l-Ebrâr’ Adlı Eserinin Tahkîk, Neşir ve 
Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Đstanbul, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, 2000, s. 3; Đbrahim Kunt, Hazînî ve Dîvânı (Đnceleme-Metin), Yayımlanmamış Doktora Tezi, 
Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002, s. 30. 

43 Cihan Okuyucu, age., s. VI-VII. 
44 Đbrahim Kunt, age., s. 41-56. 
45 age., s. 26. 



 21

Hazînî-i Kâtib (öl. XVI. yüzyıl) 

Đsmi Mevlânâ Abdülhayy’dır. Uzunca bir süre Mîrzâ Kâmrân (öl. 956/1549)’ın 

hizmetinde bulunmuştur. 

Yukarıda ismi anılanlar dışında, Hz. Ali ile ilgili birçok kasideyi içeren bir 

divanı bulunan Hazînî-i Geylânî, Hz. Hüseyin’in soyundan gelen ve ismi Mîr Seyyid 

Muhammed olan Hazînî-i Meşhedî, tüccar ve hünerli bir şair olan Hazînî-i Yezdî, ismi 

Emîr Celâleddîn Hasan olan Hazînî-i Erdestânî veya Salâyî-i Erdestânî, Abdurrahman 

Câmî’nin talebelerinden Kâsım-ı Kâhî (öl. 988/1580)’nin müridi Hazînî-i Çâçî ve adı 

Mîrzâ Muhammed Rızâ olan ve Đmam Rızâ (öl. 203)’nın neslinden gelen bir başka 

Hazînî daha vardır.46 

Kırk hadis mütercimi Hazînî’nin hayatı ve eğitim durumuyla ilgili elde bilgi 

olmasa da, kültürü ve edebî birikimi hakkında, eserinden hareketle bazı çıkarımlar 

yapmak mümkündür. Hazînî, mensur olarak kaleme alınmış Arapça bir eseri, nazmen 

Türkçeye tercüme etmiştir. Bu sebeple onun, Arapçayı oldukça iyi bildiği rahatlıkla 

söylenebilir. Ayrıca, hadislerden müteşekkil bir eseri seçmiş olması, hadis konusunda 

da bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Bunun yanında, mensur olan bir eserin 

manzum olarak farklı bir dile aktarılması, aynı zamanda edebî bir yeteneğin de 

ifadesidir. Hazînî’nin dili kullanmadaki ve ifadedeki rahatlığı, beyitleri türün 

gerektirdiği ve halkın anlayabileceği bir açıklıkla art arda sıralaması buna bağlıdır. 

Eserde, az olmakla birlikte, âşıkane tarzda beyitlere de rastlanır. Bir meclisi tasvir ettiği 

aşağıdaki beyitler, onun şiir konusunda geleneğe yabancı olmadığını gösterir. 

Oturup mey-ĥānede mest ü ĥarāb 

Gice gündüz nūş idüp cām-ı şarāb (3433) 

Đşleridür bāde içmek rūz u şeb 

Dem-be-dem ‛ayş u temāşā vü šarab (3435) 

Böylesince ķırķ kişi mest ü ĥarāb 

Ara yirde şāhid ü şem‛ ü şarāb (3440) 

Ķarşularında muġanní sāz ider 

Çeng ü ney ķānūn ile āvāz ider (3441) 

                                                 
46 age., s. 26-27. 
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Meclis ehlinüñ ķamu göñli feraģ 

Elde sāķí yüridür gülgūn ķadeģ (3442) 

Cām ŝındı yire dökildi şarāb 

Tevbe ķılmaġa iderlerdi şitāb  (3474) 
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B. MANZUM ŞERH-Đ HADÎS-Đ ERBAÎN TERCÜMESĐ 

 

1. Hazînî’nin Tercüme Ettiği Orijinal Eser ve Müellifi 

Hazînî’nin tercümesini yaptığı Şerh-i Hadîs-i Erbaîn’in müellifi Muhammed b. 

Ebî Bekr el-Usfûrî’dir. Müellifin Arapça olarak kaleme aldığı mensur eseri üzerine 

Hasan Hüseyin Durak tarafından bir yüksek lisans çalışması yapılmıştır. Durak, 

Muhammed b. Ebî Bekr’le ilgili şu bilgileri vermektedir: 

 
“Muhammed B. Ebî Bekir adını taşıyan pek çok müellif vardır. Ancak “Usfûrî” 

nisbesiyle meşhur olanına ne Keşfü’z-zünûn ve zeyillerinde ne de Mu’cemü’l-Müellifîn ve 
el-Âlam gibi biyografik ve bibliyografik kaynaklarda rastlamak mümkün oldu. Muhammed 
b. Ebî Bekir’in “Şerh-i Hadîs-i Erbaîn” adını taşıyan eserinin sadece matbu nüshalarında 
rastladığımız bu nisbet, bize daha sonra konulmuş gibi geliyor. Müellifin ilk hadisini şerh 
ederken anlattığı “usfûr (serçe)” hikâyesi, diğer şârihlerden farkını belirtmek için müellifine 
alem olmuş gibi görünmektedir. Müellifin hayatı ile ilgili olarak yaptığımız araştırmalar 
neticesinde vefat tarihine ulaşılamamıştır.”47 

 
Usfûrî eserine bir mukaddimeyle başlar. Allah’a hamt, Hz. Muhammed’e salat 

ve selamdan sonra, uzun zaman günah ve isyan denizinde yüzdüğünü, Allah’ın 

hoşnutluğunu kazanmak ve şeytana ters düşmek, cehennemden kurtulmak ve cennete 

girmek istediğini belirtir; Hz. Muhammed’in kırk hadislerin yazılmasına sebep olan ve 

bu türdeki hemen her eserin mukaddimesinde geçen hadisini verir. Ashabın rivayet 

ettiği, seçkin âlimlerin ve büyük imamların senetleriyle Hz. Muhammed’e ulaşan kırk 

hadisi topladığını, bunlara çeşitli eserlerde anılan ve âlimlerden işitilmiş hikâyeler 

katarak eserini yazdığını söyler. Bu eser vesilesiyle Allah’ın merhametini diler ve 

okuyanların da kendisine duada bulunmalarını ister. Mukaddimeden sonra esere konu 

olan hadisler gelir. Önce hadis metinleri verilmiş, daha sonra bunlar ayetler ve başka 

hadislerle açıklanmış, konuya uygun hikâyelerle desteklenmiştir. 39. hadis diğerlerinden 

farklı olarak neredeyse tek başına bir kırk hadis mahiyetindedir. Burada önce kırk 

hadislerin yazılmasına sebep olan hadis verilmiş, daha sonra da kırk adet hadis 

sıralanmıştır. 

Hasan Hüseyin Durak ve Abdülkadir Karahan Türkiye, Mısır ve Avrupa 

kütüphanelerinde, esere ait onlarca yazma ve matbu nüshanın bulunduğunu tespit 

etmişlerdir. Bu da eserin, Osmanlılar tarafından çok yazılıp okunduğunu ve şöhretinin 
                                                 

47 Hasan Hüseyin Durak, Usfûrî’nin Kırk Hadis Şerhi’nin Tahkîk, Tahrîc, Terceme ve 
Tenkidi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
2002, s. 4. 
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gölgelenmeden son zamanlara kadar devam ettiğini göstermektedir. Karahan, 

Hazînî’nin eseri tercüme etmesini de yine bu şöhrete bağlar.48 Çalışmada 

belirtilmemesine rağmen, Durak’ın sadece esere ait bir nüshayı alıp Türkçeye aktardığı 

anlaşılmaktadır. Ancak burada kullanılan nüshanın da hangi nüsha olduğu 

belirtilmemiştir. 

Hasan Hüseyin Durak eseri, Şerh-i Hadîs-i Erbaîn olarak anar49, ancak Usfûrî, 

eserine bir ad vermemiştir. Hazînî ise, Usfûrî’nin eserinden bahsederken, iki yerde (61, 

3788) Hadîs-i Erbaîn ibaresini kullanır. Bizim, Balıkesir Đl Halk Kütüphanesi’nde 

yazma eserler arasında görebildiğimiz bir nüshasında da50, esere bir ad verildiğine dair 

kayıt yoktur. Sadece eserin sonunda, “temmet hadîsü’l-erbaîn”51 ibaresi yer almaktadır. 

Muhammed b. Bekr el-Usfûrî’nin eseri Hazînî’den başka, Sâdıkî tarafından da 

Türkçeye tercüme edilmiştir. Ancak Abdülkadir Karahan, mütercimin kimliğinin tespit 

edilemediğini belirtir. Sâdıkî sadece, Muhammed b. Ebî Bekr’in eserindeki 39. hadisi 

nazmen Türkçeye aktarmıştır. Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün veznindeki 85 

beyitlik mesnevi ile ilgili Karahan şunları söyler: 

 
“Vezin, kafiye, kelime tekniği, ifade tarzı bakımlarından aksaklıklarla mahmul 

olduğu gibi, tercüme itibarı ile de gevşek ve başarısız gözüken bu birkaç sayfalık Erbaîn 
müsveddesi, mevzuumuzu aydınlatacak veya yeni bir şey söylemeğe imkân verecek bir 
hususiyet taşımaktan uzaktır. Sâdıkî’nin 55 vr. tutan Mecmûa-i eşar’ının başında bulunan bu 
kısım Kemal Ümmî, Usûlî gibi şairlerden başlayarak Münif’e kadar birkaç şairde 
görebildiğimiz tarzda Divan başlarında veya aralarında bir de 40 hadîs faslı bulundurmak 
yolunda muvaffak olmamış bir risale olmaktan başka bir şey ifade etmemektedir.”52 

 

Usfûrî’nin kırk hadis şerhinin yazma ve matbu nüshalarından hareketle 

Osmanlılar tarafından çok yazılıp okunduğunu yukarıda söylemiştik. Hazînî ve 

Sâdıkî’nin Türkçe tercümelerinin yanında, eserin Urducaya da çevrildiğini yine Karahan 

haber vermektedir. Muhammed Abdüssettar Tunkî tarafından yapılan tercüme Lahor’da 

29 Muharrem 1326 (3 Mart 1908)’da basılmıştır. Genel görünümü bakımından bu Çalis 

Hadîs Tercümesi Usfûrî’nin kırk hadisinin biraz genişletilmiş şeklinden ibarettir. 160 

sayfadan oluşan bu eserden, mütercimin bir hayli kültürlü olduğu, Arapçayı iyi bildiği 

                                                 
48 Abdülkadir Karahan, age., s. 170. 
49 Hasan Hüseyin Durak, age., s. 4. 
50 Balıkesir Đl Halk Kütüphanesi, yazma eser, Nu.: 87, vr. 34a-77b. 
51 agy., vr. 77b. 
52 Abdülkadir Karahan, age., s. 297-299. 
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ve uygun hikâyelerle eseri zenginleştirmek bakımından oldukça emek sarf ettiği 

söylenebilir.53 

 

2. Eserin Adı, Yazılış Sebebi ve Yılı 

Önceki bahislerde, kırk hadis türündeki eserlerin çoğu zaman adlandırılmadığını 

ve tür adıyla bilindiklerini belirtmiş; Usfûrî’nin de kırk hadisi bir araya getirip şerh 

ettiği eserine bir ad vermediğini ve eserin daha sonradan Şerh-i Hadîs-i Erbaîn olarak 

anıldığını söylemiştik. Hazînî de bu sebeple birlikte, eserine Usfûrî’den tercüme 

etmesinin de etkisiyle olsa gerek bir ad vermemiştir. Ancak hem şerh olması hem de 

nazmen Türkçeye tercüme edilmesi nedeniyle eseri, Manzum Şerh-i Hadîs-i Erbaîn 

Tercümesi olarak anmak mümkündür. 

Hazînî, uzunca bir hamdele ve salveleden sonra, 36 beyitlik Sebeb-i Nazm-ı 

Kitâb bölümünde, önce Usfûrî’nin eserini niçin yazdığını, yine onun mukaddimesinden 

nazmen tercümeyle şöyle verir: 

Şeyĥ zāhid ‛ālim ü ‛ābid imām 

Kim Muģammed bin Ebū Bekr iy hümām 

Didi bir gün cürmümi źikr eyledüm 

Ol geçen eyyāmumı fikr eyledüm 

Ma‛ŝiyet deryāsına ġarķ olmışam 

Öz elümle kendüm oda ŝalmışam 

Fikr ķıldum ne ķılam ben iy ‛aceb 

Ola ol benüm necātuma sebeb 

Ķalmışam baģr-i ma‛āŝíde ebed 

Çıķmaġa oddan baña ola meded 

Bundan özge šapmadum ben bir mecāl 

Ķurtara oddan beni bí-ķíl ü ķāl 

(…) 

Böyle buyurmışdı ol şāh-ı ‛Arab 

Her kim itse sünnetümi müsteģab 

                                                 
53 age., s. 356-357. 
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Sünnetümden ķırķ ģadíśi cem‛ ide 

Ümmetüm içre özini şem‛ ide 

Rūz-ı maģşerde aña olam şefí‛ 

Ģażret-i Ģaķda ola ķadri refí‛ (41-51) 

Bu beyitlerden sonra, kırk hadislerin yazılmasında ana sebep olan Hz. 

Muhammed’in hadisi gelir ve Usfûrî’nin, eserini yazma sebebi ve nasıl yazdığıyla ilgili 

beyitlerle devam edilir: 

Şeyĥ aydur çün bunı gördüm yaķín 

Cem‛ ķıldum pes ģadíś-i erba‛ín 

Cümlesi mesned ile anuñ ķamu 

Her birini naķl ķılmış bir ulu 

Her birini bir ŝaģābe söylemiş 

Rāvíler andan rivāyet eylemiş 

Ŝoñra andan söyledi bilgil yine 

Bir ģikāyet her ģadíśüñ üstine 

Va‛ž u aĥbār u rivāyāt u ġaríb 

Eyledüm ilģāķ aña ben dil virip 

Var ümídüm bu sebeb birle meger 

Özümi ķurtaram ez-nār-ı saķar (52-57) 

Bundan sonraki beyitlerde Hazînî, şeyh olarak andığı Usfûrî’nin eserini 

tamamlayarak işini bitirdiğini ve sıranın kendisine geldiğini belirtir; eseri tercüme etme 

sebebini söyler: 

Çünki şeyĥ öz işini ķıldı tamām 

Yitdi nevbet bu faķíre iy hümām 

Bu maģalde bu faķír ü pür-günāh 

Fi‛l-i cürm ile ĥašā’ vü işi āh 

Bir nice dín ķardaşı ile bile 

Meclis içre otururken cem‛ ile 
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Araya geldi Ģadíś-i Erba‛ín 

Bir nice söz naķl olındı iy emín 

Ba‛żı kimse meclis içre söyledi 

Đltimās itdi vü ilģāģ eyledi 

Gel bu demde sen ķabūl it bir nefes 

Ķılasın nažmına sen bunuñ heves 

Bir nice yāruñ sözin ķıldum ķabūl 

Buldum uşbu nažma anuñçün vuŝūl 

Türk diliyle terceme nažm eyledüm 

Šāķatüm yitdükce tibyān eyledüm 

Çünki böyle iltimās itdi bular 

Bu işi benden temennā ķıldılar 

Pes muķırr oldum bunı gördüm ŝavāb 

Eyleyem bu iltimāsa ben cevāb 

Pes ķalem aldum ele ender-zamān 

Nažmına meşġūl oldum ben hemān 

Nažm idüben Türkí ķıldum terceme 

Lāyıķ ola umaram her encüme 

Đsti‛ānet isteyüp bundan hemān 

Şuġl ķıldum bu işe ender-zamān 

Eyledüm ben şimdi maķŝūda şürū‛ 

Kim beyān ola uŝūl ü hem fürū‛ (58-71) 

Yukarıdaki beyitlerden de anlaşılacağı üzere Hazînî, Usfûrî’nin eserini yazma 

sebebiyle ilgili düşüncelerini paylaşmakta ve onları bir anlamda kendi düşünceleri gibi 

dile getirmektedir. Önce Usfûrî’nin de belirttiği şekilde kendisinin de günahkâr bir kul 

olduğunu, yaptığı bütün işlerde hata ettiğini ve bu yüzden de ömrünün ahla geçtiğini 

belirtir. Bağışlanma ümidiyle, arkadaşlarının tavsiyesi ve teşvikiyle eseri nazmen 

Türkçeye aktarmayı kabul ettiğini söyler. 
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Hazînî, daha önce başka bir münasebetle söylediğimiz gibi eserini 930/1524 

yılında tercüme etmiştir. Hâtimetü’l-Kitâb bölümünde tercüme yılını şu beyitte verir: 

Muŝšafānuñ hicretinden iy hümām 

Kim šoķuz yüz otuz ıl geçdi tamām (3799) 

 

3. Şekil Özellikleri 

Hazînî, Usfûrî’nin mensur olarak kaleme aldığı Arapça eseri, mesnevi nazım 

şekliyle Türkçeye tercüme etmiştir. Eserin toplam beyit sayısı 3800’dür ve bu hâliyle, 

Türk edebiyatında manzum kırk hadisler arasında, bilinenlerin en hacimlisidir. Hazînî 

bu sayıyı Hâtimetü’l-Kitâb bölümünde, 

Üç biñ oldı hem sekiz yüz beyt bu 

Ģaķķa irişdi bi-‛avn-i ferd hū  (3798) 

beytiyle verir. Eser tercüme edilirken hacim hemen hemen iki misli artmıştır. Manaya 

bağlı kalınmakla beraber serbest bir tercüme yolu seçilmiştir. Eserde bazı yerler şerhin 

şerhi durumundadır. 

“Beyit sayısının çok olması yüzünden, aruzun hangi bahrinden olursa olsun, 

mesnevîde daima kısa kalıplar kullanılmıştır.”54 Âmil Çelebioğlu 13, 14 ve 15. yüzyıl 

mesnevilerinde en çok kullanılan iki veznin fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün ve mefâ’îlün 

mefâ’îlün fe’ûlün olduğunu tespit etmiştir.55 Kırk hadis türündeki eserlerde de en çok 

kullanılan üç vezinden birinin fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün olduğunu yukarıda 

belirtmiştik.56 Hazînî de 16. asırda tercüme ettiği eserini, baştan sona aruzun remel 

bahrinin fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün kalıbıyla yazmıştır. Farklı olarak sadece, kaside 

nazım şekliyle yazılan 5 beyitlik Arapça bir şiirin 8 beyitlik tercümesinde mefâ’îlün 

mefâ’îlün fe’ûlün kalıbı kullanılmıştır. Bu kısım, eserin 2151. beytinden sonra yer 

almaktadır. 

Hâzînî’nin eserinde, zaman zaman vezin hatalarına rastlanmaktadır. Bu hataların 

genellikle, içinde uzun “î” bulunan kelimelerde yoğunlaştığı görülür. Vezin gereği pes, 

                                                 
54 Đsmail Ünver, “Mesnevî”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı II (Divan Şiiri), Sayı 415-416-

417, 1986, s. 432. 
55 Âmil Çelebioğlu, Türk Edebiyatı’nda Mesnevi (XV. Yüzyıla Kadar), Đstanbul, Kitabevi 

Yayınları, 1999, s. 376-377. 
56 Bkz.: Kırk Hadis Geleneği bölümü. 
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çün, kim, iy gibi doldurma kelimelere çokça başvurulmuştur. Bu bakımdan vezin 

konusunda pek başarılı olduğu söylenemez. Ancak bu türdeki eserlerin sanat 

göstermekten ziyade öğretime yönelik olarak yazıldıkları ve metnin tahkiyevi 

özelliğiyle hacmi göz önünde alındığında bu hatalar normal karşılanabilir. Bunun 

yanında, tenkitli metnin kurulmasında kullanılan 3 nüshanın da çok özenli olmadığına 

bakılırsa, vezin hatalarının bir kısmının da müstensihlerden kaynaklandığı düşünülebilir.  

Bazen vezin gereği, az da olsa “sehl”, “kavm”, “beyt” gibi kelimeler “sehel”, 

“kavim”, “beyit” şeklinde yazılmıştır: 

Bir sehel iş anları tebdíl ider 

Uşbu ‛ālemde yine ta‛zíl ider  (572) 

Yā ķavim siz cenneti eyleñ šaleb 

Cehd idüp çoķ çoķ çeküp renc ü ta‛ab (834) 

Üç beyit medģ itmişem didi saña 

Dilerem ki söyleyem yā Muŝšafā (2003) 

Eserde kafiye olarak seçilen kelimeler üç dilden de olmakla birlikte çoğunlukla 

Arapça veya Farsçadır: 

Yüridendür gök yüzinde mihr ü māh 

Anlaruñçün encümi iden sipāh (7) 

Āline evlādına olsun selām 

Anlaruñla zeyn olur her bir kelām (38) 

Gördiler çün düşdi gökden ol hemān 

Aġzını açup çıķardılar revān  (684) 

Didi Śābit yā yigit virgil ĥaber 

Ķandadur anuñ evi iy mu‛teber (1663) 

Yine ‛Abdu'llāh didi kim yā cüvān 

Bu ķadar ‛aybı ki sen ķılduñ beyān (2242) 

Bunuñ üste bir ģikāyet bu zamān 

Gūş ķılgıl söyleyem ben yā fülān (3158) 
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Kafiye kelimeleri çoğunlukla Arapça ve Farsçayken rediflerde ağırlık Türkçe 

kelimelerdedir: 

Tañrı adın ben daĥi yād eyleyem 

Sözi andan ŝoñra bünyād eyleyem (4) 

Ģaķ resūlinden rivāyet eyledi 

Didi ki Seyyid ģikāyet eyledi  (135) 

Fikr ķılgıl sen ki aģvālüñ nedür 

Gör Ĥudāya lāyıķ a‛mālüñ nedür (963) 

Olmamışduñ ‛āŝí hem Allāha sen 

Šā‛at iderdüñ hem ol dergāha sen (1224) 

Muŝšafāyı nice maģzūn eyledi 

Uşbu ġayret baġrumı ĥūn eyledi (2105) 

Şimdi ķırķ yıl oldı ki ‛iŝyān ile 

Ķulluġuñdan ķaçmışam šuġyān ile (2997) 

Böyle idi dā’imā ‛ādetleri 

Bunlar ile var idi ülfetleri  (3285) 

Terk ķılmayınca dünyā şöhretin 

Bulmaķ olmaz bilgil uĥrā devletin (3765) 

Tercümede cinasa örnek olabilecek beyitler vardır. Okumak ve ok kelimeleri ile 

dört beyitte yapılan cinas ilgi çekicidir: 

Cānumı virdüm Muģammed ‛aşķına 

Var iken bu özge kimse ‛aşķı ne (2747) 

Şād u ĥurrem gider idi işine 

Daĥi ķonaġuñ ķatında işi ne  (2871) 

Bir daĥi kim içmemişem bāde ben 

Virmedüm ‛ömri anuñla bāda ben (3188) 

Ola hem-sāye saña cennetde ol 

Ol durur ķonşuñ ģaķíķat bilmiş ol (3408) 



 31

Cebrā’íl çün bu nidā’yı işide 

Muŝšafā ile diler bir iş ide  (3514) 

Uşbu āyetdür ki atdı ol oķı 

Ma‛nāsını fikr idüp sen daĥ oķı (2954) 

Biri daĥi atdı bir oķı yine 

Ya‛ní bu āyet dürür oķı yine  (2962) 

Oķugıl kim Tañrınuñ oķı budur 

Đster iseñ āyeti oķı budur  (2963) 

Çün fefirrū āyetini oķıdı 

Eyle degdi kim ŝanasın oķ idi (2965) 

Belli bir konuyu işleyen, bağımsız bir kitap olarak yazılmış mesnevilerin 

planları, büyük oranda birbirine benzer. Bu genel plan, giriş, asıl konu ve bitiş 

bölümlerinden oluşur. Giriş bölümünde genellikle besmele, tevhit, münacat, na’t, miraç, 

mucizat, dört halife ile padişah ve devlet büyüğünün övgüsü ve sebeb-i telif yer alır. 

Asıl konunun işlendiği kısım ana bölümdür. Burada ele alınan konular eserden esere 

değişir ve bu değişkenlik, bölümün genel planında da kendisini gösterir. Son kısım bitiş 

bölümüdür ve hacimli mesnevilerde bu bölüm asıl konudan hâtime, hâtimetü’l-kitâb, 

hâtime-i kitâb, hatm-şuden-i…, tamâm-şuden-i… gibi belli başlıklarla ayrılır. Burada 

Allah’a hamt ve dua edilir, eserin adı, beyit sayısı, yazılış tarihi, vezni gibi bilgiler yer 

alır ve okuyucudan hayır dua isteği dile getirilir. Bir mesnevide, sıralanan bu kısımların 

tamamı her zaman bulunmayabilir ya da burada anılmayan bazı kısımlar da eklenebilir, 

ancak genel plan bu şekildedir.57 

Mesnevinin bu genel planına Hazînî’nin eseri de büyük oranda uyar. Besmele ile 

başlayan ve hamdele ve salveleyle devam eden 35 beyitlik mukaddime kısmı ile 36 

beyit tutan ve eserin yazılış sebebinin açıklandığı Sebeb-i Nazm-ı Kitâb kısmı ilk 

bölümü oluşturur. Bunu, El-Hadîsü’l-Evvel başlığıyla başlayan ve 3686 beyit tutan 40 

hadisin ayet, başka hadisler ve hikâyelerle açıklandığı ana bölüm takip eder. Üçüncü 

bölüm ise nasihat, münacat ve duadan oluşan 43 beyitlik Hâtimetü’l-Kitâb bölümüdür. 

                                                 
57 Đsmail Ünver, agm., s. 432-447. 
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Yukarıda bahsedildiği şekilde bu bölümde, Allah’a hamt ve duadan sonra eserin beyit 

sayısı, yazılış yılı gibi bilgiler verilmiştir. 

 

4. Dil ve Üslup Özellikleri 

Klasik Türk edebiyatında mesneviler, diğer edebî türlere oranla dilleri daha sade 

olan eserlerdir. Ancak yazıldıkları döneme göre dil özelliklerinde farklılıklar vardır. 14. 

asırda yazılan bir mesnevi ile 16. ya da 18. asırda yazılan bir mesnevi aynı dil 

özelliklerine sahip değildir. Mesnevilerde dil ve anlatım bakımından farklılık gösteren 

üç ayrı kısım vardır. Bunlardan biri başlıklardır. Mesnevilerde başlıkların dili genellikle 

Farsçadır, ikinci sırayı Arapça alır. Başlıkları Türkçe olan mesneviler sayıca azdır. 

Türkçe bir mesnevide başlıkların Arapça veya Farsça olmasında müstensihlerin de 

tasarrufu söz konusudur. Kesin bir ölçü olmamakla birlikte, tasavvufi mesneviler ile aşk 

mesnevilerinde başlıklar genellikle Farsça, dinî konulu eserlerde ise Arapçadır.58 

Hazînî’nin eserinde, büyük oranda eserin Arapça aslına sadık kalınmakla birlikte, 

Arapça ve Farsça başlıkların bir arada kullanıldığı görülmektedir. Hadis metinlerinden 

önce kullanılan başlıkların tamamında dil Arapçadır. El-Hadîsü’l-Evvel, El-Hadîsü’s-

Sânî gibi. Ancak hikâyelerde ve diğer kısımlarda hem Arapça hem de Farsça başlıklar 

kullanılmıştır. Bu farklılığı, mütercimin tercihiyle ya da yukarıda belirtildiği şekilde 

müstensihin tasarrufuyla açıklamak mümkündür. 

Mesnevilerin tevhit, münacat, na’t ve övgü gibi kısımlarını içeren giriş 

bölümlerinde, işlenen konulara bağlı olarak dil genellikle ağırdır. Asıl konunun ele 

alındığı ana bölümde ise, eserin yazılış amacına göre değişmekle birlikte, dil daha 

sadedir.59 Hazînî’nin eserine bu açıdan bakıldığında, gerek giriş bölümünde gerekse asıl 

konunun işlendiği ana bölümde anlaşılır bir dilin kullanıldığı görülür. Zaten eserin 

konusu da bunu gerektirmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi, kırk hadisler her 

şeyden önce öğretime yönelik olarak hazırlanmış eserlerdir. Okuyucuyu bilgilendirmeyi 

ve eğitmeyi amaçlayan bu tür eserlerde, sanat göstermekten ziyade didaktik bir amacın 

olduğu bilinmektedir. Şair de eserini vücuda getirirken bunun farkındadır ve halkın 

rahatlıkla istifade edebileceği bir dili tercih etmiştir. Aşağıda verilen beyitlerden ilk 

grup eserin giriş bölümünden, ikinci grup ilk hadisten sonra anlatılan serçe 
                                                 

58 agm., s. 457. 
59 agm., s. 457-458. 
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hikâyesinden, üçüncü grup ise bitiş bölümünden alınmıştır. Üç grupta da dilin açık ve 

anlaşılır olduğu, mesajın tasannuya düşülmeden verilmeye çalışıldığı görülür. 

Muŝšafā māh-ı ‛Acem şāh-ı ‛Arab 

Oldı ol ‛ālem vücūdına sebeb 

Dürlü dürlü mu‛cizāt-ı enbiyā’ 

Her kerāmet žāhir itse evliyā’ 

Cümlesi andan ķılupdur iķtibās 

Hem şefā‛atin ķılurlar iltimās 

Da‛vet itdi anı Mi‛rāca Celíl 

Oldı hem Rūģu'l-emín aña delíl 

Oldı Cebrā’íl aña hem reh-nümā 

Tā irişdiler be-Sidrü'l-müntehā 

Ķaldı Sidrü'l-müntehāda Cebrā’íl 

Gel gidelüm didi bā-emr-i Celíl (20-25) 

(…) 

Bir ģikāyet istimā‛ it şimdi sen 

Bu ģadíś üstine iy ĥulķ-i ģasen 

Ol ‛Ömer Ĥaššāb emírü'l-mü’minín 

Ol Medíne gūşesinde iy emín 

Gördi šutmış bir kesí bir serçeni 

Eylemiş maģbūs oynadur anı 

Raģm ķıldı ķuşa ol demde ‛Ömer 

Aldı ŝatun anı oġlandan meger 

Alup anı ol dem āzād eyledi 

Ķurtarup maģbūs iken şād eyledi 

Geçdi bunuñ üstine bir rūzgār 

Eyledi çün kim fenā’dan ol güźār (80-85) 

(…) 
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Irmagıl göñlüñi Ģaķdan bir nefes 

Andan özge nesneye ķılma heves 

Terk ķıl ģırŝ u hevāyı zínhār 

Dünyeyi ķoy ‛uķbāyı ķıl iĥtiyār 

Dünyeyi sevmek ģisābın virmege 

Degmez anuñ bu ‛aźābın görmege 

Dünye içün díni elden ŝalmagıl 

Aldanup biş gün ģayāta ķalmagıl 

Bu fenā’nuñ sevgüsin terk eylegil 

Göñlüñi Allāh ile berk eylegil 

Terk ķılmayınca dünyā şöhretin 

Bulmaķ olmaz bilgil uĥrā devletin (3760-3765) 

Kırk hadis tercümesinde bugün için kullanımdan düşmüş arkaik kelimeler 

önemli yer tutar. Bunlardan, incelediğimiz metinde üç yerde geçen ve Tarama 

Sözlüğü’nde60 başa geçmek, öne düşmek anlamları verilen başlamak fiili, günümüzde 

rastlanmayan iletmek, ulaştırmak, götürmek anlamında kullanılmıştır. 

Āĥire oldur yitüren her işi 

Šoġrı yola başlayan her azmışı (3) 

Öñlerine düşe Aģmed ol zamān 

Başlaya tā bunları sūy-ı cinān (1479) 

Ben didüm ki sen beni ilet eve 

Ķabre başlarsın beni ive ive  (2675) 

Sözlükte bulamadığımız yozlamak fiilinin de yalan söylemek, sözü saptırmak anlamına 

gelecek şekilde kullanıldığı görülmektedir. 

Ģaķķ ayıda šoġrı söyle yozlama 

Var mıdur noķŝānı anuñ gizleme (2641) 

                                                 
60 Kelimelerin anlamları Yeni Tarama Sözlüğü’nden alınmıştır. Sözlükte olmayan anlamlar ise 

metinden çıkarılan anlamlardır. Yeni Tarama Sözlüğü, Düz.: Cem Dilçin, Ankara, TDK yayınları, 1983. 
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Yine sözlükte şafak vakti, hayret, şaşma, şaşılacak şey, hayret edilen şey anlamlarına 

gelen ve metinde birçok yerde geçen tañ kelimesinin, bu anlamlarının yanında eserde 

doğrudan yarın, gelecek, ilerideki zaman anlamlarında da kullanıldığı anlaşılmaktadır. 

Dünyede böyle mażarrat ķıldı çün 

Özüñüñ ģāli n'ola šañlaki gün 1258) 

Šañla çün kim irişe maģşer güni 

Mü’min iseñ ŝıdķ ile diñle bunı (1277) 

Bu üç örneğin dışında, eserde geçen arkaik kelimelerden bazıları şunlardır: 

Acıg: Acı, dert, ıstırap. (2674, 2678, 2757, 3672) 

Angal (ل)*+ا): Koyun ve kuzunun boynuna geçirilen tasma. Kelime sözlükte 

“ingil” şeklindedir. (1350, 1396, 3550) 

Arkuru: Birbirinin tersine, çaprazlama. (1514) 

Balk urmak: Parlamak, parıldamak, ışık saçmak. (3116, 3117, 3212) 

Başlu: Yaralı. (264) 

Bayık: Açık, belli, gerçek, kesinlikle. (3080) 

Cankı: Danışık kurulu. (2025, 2812) 

Cıda: Süngü, kargı, mızrak, harbe. (771, 782) 

Çatılu: Çevrelenmiş, sarılmış, dolanmış, çatılmış. (1351) 

Çav: Yüksek ses; haber, şöhret, nam. (1988) 

Çizginmek: Dönmek, dolaşmak. (2593, 2769) 

Deprenmek, depretmek: Hareket etmek, kımıldamak, sarsılmak, kımıldatmak, 

sarsmak. (1099, 1742, 3372, 3375) 

Egin: Sırt, arka. (891, 1638, 2094, 2143) 

Eñek: Çene, çene kemiği, gerdan. (782) 

Geñince: Đstenildiği gibi, isteğe göre, rahat rahat, isteğe uygun olarak. (1938) 

Giñlik: Bolluk, genişlik, ferahlık. (1279, 1283) 

Imızganmak: Uyuklamak, azıcık uyumak. (2378) 

Đrgürmek: Ulaştırmak, eriştirmek. (2863) 

Đrte (gün): Ertesi, gelecek sabah, şafak sökme zamanı, yarın. (3237) 

Đvmek: Acele etmek. (233, 469, 2675) 
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Kakımak: Öfkelenmek, kızmak, itiraz etmek, karşı gelmek, azarlamak, tekdir 

etnek. (2028) 

Kayır: Kum, kalın kum, çakıl. (3206) 

Kayıtmak: Geri dönmek, geri gelmek. (520, 522, 784, 1175, 1645, 1647, 1648, 

1658, 1760, 2541, 2590, 2606, 2896, 3050, 3446, 3450) 

Kayu: Kaygı, endişe, tasa. (1523) 

Kırak: Kenar, kıyı, uç, sınır, çevre, ufuk. (1238) 

Kıynak: Yırtıcı hayvan pençesi. (815) 

Ohramak: Mırıltı şeklinde kişnemek, için için inlemek. (2241) 

Ötmek: Geçmek, aşmak. (237, 1420, 1584, 2945, 2946, 3506, 3645) 

Sagalmak: Hastalıktan kurtulmak, şifa bulmak, iyileşmek. (1266) 

Sagınmak: Đyi düşünmek, mülahaza etmek; sanmak, zannetmek. (2958, 2967) 

Sagış, san: Sayı, adet, miktar, hesap. (919, 3206, 3207, 3224) 

Sançmak: Saplamak. (1520) 

Saru: -e doğru, tarafına. (143, 233, 607, 1342, 1348, 3249) 

Sayru: Hasta. (847) 

Sındurmak: Kırmak, parçalamak. (1513) 

Süñük: Kemik. (1513) 

Tutruk: Ateş tutuşturacak çer çöp. (990) 

Tütün: Duman. (2166) 

Uç: Sebep, vesile. (977, 1830) 

Ulalmak: Büyümek, yetişmek; yaşlanmak; artmak, çoğalmak. (226, 354) 

Utmak (ütmek): Yenmek, oyunda kazanmak, yararlanmak. (3291, 3270) 

Uyak: Uyanık, uykusuz, uykusuzluk. (3592) 

Yaşurmak: Saklamak, gizlemek, örtmek, kapatmak. (3300) 

Yavıtmak: Kaybetmek, saklamak. (644) 

Yavuk: Yakın, akraba. (803) 

Yayak: Yürüyerek giden, yaya, piyade, binitsiz. (1325) 

Yıgmak: Men etmek, engel olmak, esirgemek, yoksun bırakmak. (3198) 

Yiygü: Yiyecek. (960, 1146, 1151, 1153, 1154) 
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Yügürmek, yügrük: Koşmak, hızlı gitmek, hızlı giden, çok koşan, yürük. (1325, 

1872, 2588, 3275, 3337, 3343) 

Đncelenen eserde yer yer deyim ve atasözlerine de rastlanır. Aşağıda verilen 

beyitler, deyimlerin eserdeki kullanımlarına örnektir. 

Dil vermek: Atasözleri ve deyimleri içine alan eserlerde61 konuşma gücü vermek, 

gönül vermek gibi anlamlarla karşılanan deyim, incelediğimiz eserde iki beyitte 

geçmektedir. Deyimin bu iki beyitte gönül vermek anlamını da düşünmek mümkündür, 

ancak söylemek, dile getirmek, söze dökmek anlamıyla kullanıldığı da söylenebilir. 

Va‛ž u aĥbār u rivāyāt u ġaríb 

Eyledüm ilģāķ aña ben dil virip (56) 

Çün Ģadíś-i Erba‛íni bu ġaríb 

Türke ķıldı terceme uş dil virip (3788) 

Dil bir etmek: Gönül birliği etmek, ağız birliği etmek anlamlarına gelen bu 

deyim, sadece bir beyitte geçer. 

Cem‛ olup bir yire tedbír itdiler 

Cümle ol tedbíre dil bir itdiler (2948) 

Yüz tutmak: Yüzünü çevirip bir yere doğru gitmek anlamındaki deyim, şu beyitte 

geçmektedir: 

Ķovdı çün Mūsā anı andan yine 

Bu kezin yüz šutdı yazı yüzine (1835) 

Yine yukarıdaki deyime benzer olarak yüzünü bir yere çevirmek anlamındaki yüzünü 

tutmak deyimi de bir beyitte şöyledir: 

Yüzüni šutdı göge çoķ aġladı 

Āteş-i āh ile baġrın šaġladı  (611) 

Örnek beyitlerle verilenler dışında, eserde geçen diğer deyimlerden bazıları 

şunlardır: 
                                                 

61 Ömer Asım Aksoy, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, 2 Cilt, Đstanbul, Đnkılap Yayınları, t.y.; 
Millî Kütüphane Başkanlığı, Türk Atasözleri ve Deyimleri, 2 Cilt, Đstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, 2001; E. Kemal Eyüboğlu, On Üçüncü Yüzyıldan Günümüze Şiirde ve Halk Dilinde 
Atasözleri ve Deyimler, 2 Cilt, Đstanbul, 1973; Şinasi, Durûb-ı Emsâl-i Osmaniye, Haz.: Süreyya 
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Aklını cem eylemek (288), ayağına düşmek (2690), bağrını dağlamak (611, 1886, 

3034), başını koymak (2094), belini bağlamak (630, 760), doğru yol varmak (634), fikre 

batmak (299), göz alabildiğine (1505), kulak urmak (185, 3566), gûş tutmak (2567), 

tüyü ürpermek (643), yanıp yakılmak (1378), yer öpmek (1970, 2065), yüz sürmek, 

yüzünü yere sürmek (212, 626, 1946, 2062), yüzünü yırtmak (1845). 

Đncelenen eserde geçen atasözleri ve kalıp kullanımların yer aldığı bazı beyitler 

ise şunlardır: 

Dir ‛Alí māldār olanuñ dünyede 

Çoķ olur düşmānı bilgil iy dede (318) 

Çoķ olur dünyāda ‛ilm ehline yār 

Kim anı görse özine dōst šutar (319) 
(Đlim dost kazandırır, mal düşman. Mal insana düşmandır.) 

Đl ile olur ķamu her iş ki var 

Pes anuñçün ķılmazam ben zār zār (1541) 

Olmazam ġamgín aña hem ser-nigūn 

Đl ile olan ķara gündür dügün  (1542) 
(El ile gelen düğün bayramdır.) 

Ben bunı bildüm ki noķŝānlıķ ķamu 

Atuñ iyesinden olur iy ulu  (2262) 

Pes atınuñ ‛āŝí olduġı hemān 

Đyesi cürminden olur bil ‛ayān (2266) 
(Mal sahibine çeker. Mal sahibinden belli olur.) 

Böyle šoġmışdur yine gitmiş bile 

Gör aña pes n'eyledi bu ģāl ile (2795) 
(Böyle gelmiş, böyle gider.) 

Bir nice kişi gerek ola refíķ 

Kim diyildi er-refíķ śümme'š-šaríķ (3463) 
(Önce yoldaş, sonra yol) 

Nažm içinde lík ķıldum muĥtaŝar 

‛Āķile bir ģarf işāretdür yiter  (3701) 

(Ârife bir işaret yeter.) 

Manzum Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi’nde akıcı bir dil ve ifade özelliği 

dikkati çeker. Gerek hadislerin açıklandığı kısımlarda, gerekse bu hadislere uygun 
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hikâyelerin anlatıldığı bölümlerde beyitlerin birbiri ardınca, zahmetsiz bir söyleyiş ve 

akıcı bir üslupla sıralandığı görülür. Önce bir başlıkla hadisin kaçıncı hadis olduğu 

belirtilir. El-Hadîsü’l-Evvel, El-Hadîsü’l-‘Âşir gibi. Arkasından bazı durumlarda hadis 

metni verilerek açıklamaya geçilir. Bu kısmlarda ilk beyitler genellikle birbirine benzer. 

Đlk beyitte hadisin kaçıncı hadis olduğu belirtildikten sonra ravi adı zikredilir. Burada 

gûş eyle, diñle, istimâ’ it, añla, işit gibi hitap kelimeleri vardır. Asıl konuya da çoğu 

zaman Mustafa didi, dir işitdüm Mustafa, Mustafa’dan rivayet eyledi gibi ibarelerle 

giriş yapılır. Aşağıda sırasıyla 10. ve 30. hadislerin anlatıldığı kısımların ilk beyitleri 

örnek olarak verilmiştir. 

Bu ģadíś-i ‛āşirinci oldı pes 

Đstimā‛ına anuñ ķılgıl heves 

Naķl ider bunı Küleyb ibni Ĥuzem 

Gūş ķılgıl ķalmaya göñlüñde ġam 

Dir işitdüm kim Muģammed Muŝšafā 

Didi ol bedrü'd-dücā’ nūrü'l-verā (831-833) 

(…) 

Bu otuzıncı ģadíś oldı ‛ayān 

Gūş ķılgıl sen bunı ez-dil ü cān 

‛Āmirí ibni Rebí‛a söyledi 

Muŝšafādan bu sözi naķl eyledi 

Muŝšafā didi ki bir kişi eger 

Fevt olsa dünyeden ķılsa güźer (2833-2835) 

Asıl konu anlatılırken bazen başka hadis veya ayetlere başvurulur, her hadisten 

sonra da bir veya daha fazla hikâye anlatılır. Hikâyelerin anlatıldığı kısımlarda, bazen 

doğrudan olayların anlatımına geçilirken çoğu kez ilk beyitlerde, bir giriş mahiyetinde 

olmak üzere, hadislerde olduğu gibi birbirine benzer ifadeler yer alır. Mesela: 

Hem yine diñle münāsib bu söze 

Bir ģikāyet aydayın şimdi size (104) 

Bir ģikāyet diñle imdi iy ulu 

Hem içi dürlü naŝíģatdür šolu (2229) 
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Bir ģikāyet var durur yād eyleyem 

Gūş iderseñ cān u dilden söyleyem (3393) 

Hem hadisler hem de hikâyelerin sonunda, genellikle dua cümleleri içeren 

beyitler vardır: 

Ķullaruñuñ yā Đlāhe'l-‛ālemín 

Niyyetini ĥayr ķıldurgıl hemín (116) 

Veh meger kim fażlı ile ol Ĥudā 

Eyleye raģmet bize yevmü'l-cezā’ (1209) 

Yā Đlāhí sen yaķından ķılma dūr 

Ķılma Aģmedden cüdā yevmü'n-nüşūr (2394) 

Bazı yerlerde daha önce geçen bir hadise veya anlatılan bir hikâyeye gönderme 

yapılır, ravilerle ilgili farklılıklara işaret edilir veya anlatılacak çok şeyin olduğu, ancak 

kısaca izah yolunun seçildiği ve akıllı kişiye bunun yeteceği belirtilir: 

Ol durur ecri anuñ kim añladuñ 

Anı altıncı ģadíśde diñledüñ  (702) 

Bir rivāyetde ‛Ömerdür didiler 

Böyledür ba‛żı rivāyet mu‛teber (885) 

Nažm içinde lík ķıldum muĥtaŝar 

‛Āķile bir ģarf işāretdür yiter  (3701) 

Eserde, ikinci şahsa hitap ve karşılıklı konuşma üslubu hâkimdir. Gerek hadis 

gerekse hikâye başlıklarından sonraki ilk beyitlerde, yukarıda da verilen gûş eyle, diñle, 

istimâ’ it, añla, işit gibi hitap ifadeleri diğer kısımlarda da yer alır. Hz. Ali’nin kendisine 

gelip mal ve ilimle ilgili soru soran on kişiyle karşılıklı konuştuğu bölüm, hikâye içinde 

karşılıklı konuşma üslubuna güzel bir örnektir: 

Geldi anlaruñ biri ķıldı su’āl 

Yā ‛Alí dir ‛ilm mi yigdür yoķsa māl (306) 

Didi ‛ilm oldı mírāś-ı enbiyā’ 

Māl Ķārūndan ķalupdur bí-ĥafā’ (309) 
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Hem daĥi Hāmān u Şeddāddan durur 

Daĥi ol Fir‛avn-ı bí-dāddan durur (310) 

Ol bu söz ile rücū‛ itdi revān 

Geldi ikincisi anda ol zamān  (311) 

Didi ‛ilm efēal durur māldan hemān 

Didi kim nedür delílüñ ķıl beyān (313) 

Didi sen māla olursın pāsbān 

‛Đlm saña pāsbāndur bil ‛ayān (314) 

Bu cevābı aldı gitdi ol daĥi 

Geldi üçincisi ol dem iy aĥí  (315) 

Anlaruñ tek ol daĥi ķıldı ĥišāb 

‛Đlm efēaldür diyü virdi cevāb (316) 

Dir ‛Alí māldār olanuñ dünyede 

Çoķ olur düşmānı bilgil iy dede (318) 

Çoķ olur dünyāda ‛ilm ehline yār 

Kim anı görse özine dōst šutar (319) 

Didi mālı dā’im uġrı aparur 

Māl gidicek iyesi maģrūm ķalur (334) 

Uġrı aŝlā ‛ilme híç kār eylemez 

‛Đlm iyesi uġrılardan ġam yimez (335) 

Gitdi ol geldi onıncısı revān 

Anlaruñ tek ŝordı ol daĥi hemān (351) 

Đmdi virgil ‛ilm ile māldan ĥaber 

Ķanķısı efēal durur iy mu‛teber (352) 

Māllu olan kişi göñli ulalur 

Hem rubūbiyyetden ol da‛ví ķılur (354) 

Ehl-i ‛ilm olur tevāżu‛da müdām 

Virdi anlaruñ cevābını tamām (357) 
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Eserde zaman zaman bazı mısraların veya beyitlerin aynen ya da benzer şekilde 

tekrarlandığı görülür. Hatta art arda gelen üç dört beytin başka bir yerde aynı sırayla 

verildiği kısımlar vardır. Toplam 9 beyit veya mısra bu şekilde birkaç kez 

tekrarlanmıştır. Buna, yukarıda değinildiği şekliyle başlıklardan sonraki benzer beyitleri 

de eklemek mümkündür. Bu, aynı fikrin farklı yerlerde birkaç kez tekrar edilmesinden 

ve içerik değişse bile konunun hadis gibi belli bir husus etrafında dönmesinden 

kaynaklanmaktadır. Ancak bu tekrarlar, eser içinde göze batmamakta, tam tersine her 

bölümde ifadenin belli bir düzeyde ilerlemesini ve bölümler arasında üslup açısından 

bütünlük kurulmasını sağlamaktadır. Ayrıca tekrarlanan kısımlardan bazıları, ahenk 

bakımından kulağa hoş gelen mısralardan oluşmaktadır. Nâzımın bu kısımları, tercüme 

edilen orijinal eserdeki aynı fikrin yeniden ifadesi durumundaki yerlerin zorlaması hariç 

tutulursa, bilerek tekrarladığını düşünmek mümkündür. Beyitlerden bazıları şunlardır: 

Didi kim Allāh saña virdi selām 

Pes selām ardınca başladı kelām (1773) 

Buldum anı çün aña virdüm selām 

Pes selām ardınca başladum kelām (2557) 

(…) 

Seyyid-i ‛ālem Muģammed Muŝšafā 

Ŝadr u bedr-i ‛ālem ü ŝāģib-vefā (16) 

Bu sözi çün kim işide Muŝšafā 

Ŝadr u bedr-i ‛ālem ü ŝāģib-vefā (1459) 

Aşağıdaki beyitler sırasıyla 1062, 1063, 1064 ve 1065. beyitlerle aynıdır. Bu 

kısım, farklı kişilere sorulan sorulara aynı cevapların verildiği kısımdır: 

Eyleyem šamu ķapusında maķām 

Ümmetüñden ķoymayam ben ĥāŝŝ u ‛ām 

Cümlesini ben girüye döndürem 

Anları dārü'n-na‛íme gönderem 

Ol zamān görsem eyā ĥayra'l-beşer 

Kim beni ol dem melā’ikler eger 
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Hem düşem ġavvāŝ olup od içine 

Çıķaram ķamusını ben hem yine (1039-1042) 

Eserde yer yer kelime tekrarlarıyla söyleyiş gücünün yükseldiği beyitler vardır. 

Aşağıda örnek olarak verilen beyitlerdeki “aman, yardım et!” manasındaki el-gıyâs 

kelimesinin tekririyle oluşan ahenk dikkat çekicidir: 

El-ġıyāś iy faĥr-i ‛ālem el-ġıyāś 

Mefĥar-ı evlād-ı Ādem el-ġıyāś 

El-ġıyāś iy mehbiš-i Rūģu'l-emín 

Gelgil iy maģbūb-ı Rabbü'l-‛ālemín 

El-ġıyāś li'llāhi fi'llāh el-ġıyāś 

El-ġıyāś iy ŝāģib-i cāh el-ġıyāś 

Đy günāhkārlar penāhı el-ġıyāś 

Đki ‛ālem pādşāhı el-ġıyāś 

El-ġıyāś iy ĥaste diller merhemi 

El-ġıyāś iy kimsesizler hem-demi (1440-1444) 

Manzum Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi’nde, aliterasyon ve asonans 

örnekleri ahengi sağlayan birer unsur olarak göze çarpar: 

(k ünsüzü) 

Ķodı arķamda ķanadın ol maģāl 

Ķomadı baş ķalduram bu oldı ģāl  (246) 

Onını daĥi ķabūl itmek gerek 

Yoķsa döndermek gerekdür šutma şek (3077) 

(m-n ünsüzü) 

Şimdi geldüm ehlümi gördüm bugün 

Cümlesi ġamgín oturur ser-nigūn  (2101) 

Uşbu nev‛ ilen geçer ģālüm benüm 

Vird ü gerdüm cümle ef‛ālüm benüm (3195) 
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(r ünsüzü) 

Cem‛ olup bir yire tedbír itdiler 

Cümle ol tedbíre dil bir itdiler  (2948) 

(s-z ünsüzü) 

Söyledüm kim böyle ġamgín nişesiz 

Kim çekersiz fikr ile endíşe siz  (2102) 

Ba‛żısından ķullarınuñ ol Çalap 

Ba‛żısıyla ŝavmaz olursa ġażab  (2930) 

Yir yüzinden eksük olmazdı fesād 

Ol fesāddan olmayaydı kimse şād  (2931) 

(ş ünsüzü) 

Leşker ile uşta ķılmışdur kemín 

Oldılar bu işde ġāyet sehmgín  (2947) 

Ķılduġum işe peşímān olmışam 

Ķatı bed-ģāl ü períşān olmışam (2980) 

(a-ı ünlüsü) 

Böyle didi ķatı ķatı aġladı 

Āhlar ķıldı ki baġrın šaġladı  (984) 

(i-e ünlüsü) 

Kimini mü’min kimin kāfir ider 

Kimini zāhid kimin fācir ider  (12) 

Kimine virdi nübüvvet ĥil‛atin 

Kimine virdi velāyet şevketin (13) 

Didi yigdür ‛ilmi yig bilmek yaķín 

‛Đlmi yig bilmekligüñ yigdür hemín (355) 

(ö-u-ü ünlüsü) 

Dir elüñden geldügi nedür digil 

Göñlüñi şād eyle bir söz söylegil (1059) 
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Çün uyandum uyķudan ben yā resūl 

Ķurumış gördüm elüm iy pür-uŝūl (1526) 

(ân harf grubu) 

Çün bunı işitdi Selmān ol zamān 

Ol zamānda eyledi āh u fiġān  (941) 

Beyitlerde ilk mısranın son kelimeleri ile ikinci mısranın ilk kelimelerinin aynı 

olması da ahengi ve ifadeyi güzelleştiren bir başka unsurdur. Bunun yanında, bir beyti 

oluşturan dizelerin aynı ünsüz veya ünlülerle başlaması da ahengi arttırır. Örnekler: 

Didi maĥlūķāta her kim raģm ider 

Raģm ider aña Ĥudā-yı dādger (76) 

Çün bunı işitdi Selmān ol zamān 

Ol zamānda eyledi āh u fiġān  (941) 

Yidüre ķamuya dürlü ni‛meti 

Ni‛meti kim vaŝfa gelmez leźźeti (2516) 

Meskeni anuñ yine hem nār olur 

Nār içinde işi āh u zār olur  (2526) 

Ola hem-sāye saña cennetde ol 

Ol durur ķonşuñ ģaķíķat bilmiş ol (3408) 
(…) 

Đstimā‛ eyle ikisin daĥ i yār 

Đstegil ķansın ķılursañ iĥtiyār  (874) 

Bir buyur yā Muŝšafā kim n'idelüm 

Biz buña şimdi ne tedbír idelüm (1729) 

Her receb ayında ‛ādetdür bize 

Herçi var ulu kiçi cümlemüze (1968) 

Ķorķa ol şaĥŝ anı görende revān 

Ķorķma diyü ola aña mihrbān (2224) 

‛Arşa seyrān ide açup bāl ü per 

‛Arşa irende sücūda ķoya ser  (3515) 
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Hazînî’nin edebî yönünden bahsedilirken de değinildiği üzere, eserde az olmakla 

birlikte, âşıkane şiir üslubunu hatırlatan beyitlere de rastlanır: 

Oturup mey-ĥānede mest ü ĥarāb 

Gice gündüz nūş idüp cām-ı şarāb (3433) 

Đşleridür bāde içmek rūz u şeb 

Dem-be-dem ‛ayş u temāşā vü šarab (3435) 

Böylesince ķırķ kişi mest ü ĥarāb 

Ara yirde şāhid ü şem‛ ü şarāb (3440) 

Ķarşularında muġanní sāz ider 

Çeng ü ney ķānūn ile āvāz ider (3441) 

Meclis ehlinüñ ķamu göñli feraģ 

Elde sāķí yüridür gülgūn ķadeģ (3442) 

Cām ŝındı yire dökildi şarāb 

Tevbe ķılmaġa iderlerdi şitāb  (3474) 

 

5. Muhteva Özellikleri 

Manzum Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi, besmele beytiyle başlar ve tevhit, 

münacat ve na’tla devam eder. Giriş bölümü diyebileceğimiz bu ilk bölümde, eserin 

niçin nazmedildiği anlatılır; Hz. Muhammed’in kırk hadis toplamanın faziletiyle ilgili 

hadisi zikredilir. Eser, bir kırk hadis kitabı olduğundan ana çatısını hadisler oluşturur. 

40 ana hadisin altında, bunları açıklamak üzere ayetler, konuyla ilgisi olan başka 

hadisler ve hikâyeler vardır. Ayetlerin bir kısmı, beyitlerde bir iki kelimeyle iktibas 

yoluyla, bir kısmı ise metniyle birlikte verilmiştir. Eserde geçen toplam ayet sayısı 

32’dir. Bu ayetlerden bazıları birbirinin tekrarı durumundadır. 

Manzum Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi’nde, hadislerden çok azının metni 

verilmiştir. 40 ana hadisten sadece 2., 7. ve 17. hadislerin metinleri vardır. Eserde ana 

başlıkla verilenlerin yanında, El-Hadîsü'l-Uhrâ, Fî-Hadîs-i Âher-i Resûl ‛Aleyhi's-selâm 

gibi başlıklarla, başka hadislerin de açıklandığı görülür. Ancak gerek ana hadisler 

gerekse hikâyeler anlatılırken, herhangi bir başlık olmaksızın bir hadisin açıklaması 

olduğu anlaşılan kısımların yanında, 7. hadisten sonraki Hikâyet-i Uhrâ örneğinde 
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olduğu gibi, hikâye başlığıyla verilip de yine hadisleri anlatan yerler de vardır. Bütün 

bunlar düşünüldüğünde eserdeki hadis sayısı 80’i aşmaktadır. 

Eserde, hikâyeler önemli bir yer tutar. Hemen her hadisten sonra Hikâyet, 

Hikâyet-i Uhrâ gibi başlıklarla konuya uygun hikâyeler anlatılmıştır. Belli bir başlıkla 

verilmese bile, hadislerin açıklandığı kısımlara da küçük hikâyeler yerleştirilmiştir. 

Eserde toplam 40 hikâye anlatılır. Bazı başlıklar Hikâyet-i Behrâm-ı Mecûsî, Hikâyet-i 

Đbrâhîm Đbni Edhem gibi hikâyenin konusunu yansıtabilecek şekildedir. Anlatılan 

hikâyeler, eserin içeriğine uygun olarak dinî konuludur ve genellikle yapılan iyi bir işten 

dolayı bağışlanmayla veya kahramanların Müslüman olmalarıyla son bulur. Çoğu 

zaman Hz. Muhammed ve ashabı ile Đslam büyüklerinin hikâyelere konu olduğu 

görülür. Bazen hikâyenin kim tarafından nakledildiği veya nereden alındığı belirtilir. 

Mesela 10. hadisten sonra Hikâyet-i Uhrâ başlığıyla verilen 3. hikâyenin Behcetü’l-

Hadâ’ik fî-Mev‘izetü’l-Halâ’ik adlı eserden alındığı belirtilmiştir. Eserdeki 

hikâyelerin bir bölümü Alaaddin Zündüsî (öl. 400/1009)’nin Ravzatü’l-Ulemâ adlı 

eserinde geçmektedir.62 Bazı hikâyelerin kaynağı ise Kur’an’dır. 

Ayet, hadis ve hikâyelerden başka eserde yer yer Arapça ibareler ve dua 

cümleleri de vardır.  

Kırk başlık hâlinde açıklanan hadislerle bunlara uygun olarak anlatılan 

hikâyelerin konuları, eserdeki başlıklarla birlikte aşağıda özet olarak verilmiştir. Eser 

içinde geçen ayetlerle ana hadisleri destekleyici mahiyetteki diğer hadis metinleri ve 

Arapça ibareler ise dipnotta açıklandığı için buraya alınmamıştır. 

 

BAŞLIKLAR ĐÇERĐK 
Giriş (1-71) Giriş bölümü tevhit, münacat ve na’tla başlar. Sebeb-i Nazm-ı Kitâb 

başlığıyla eserin niçin nazmedildiği anlatılır, kırk hadis toplamanın 
faziletiyle ilgili hadis zikredilir. 

El-Hadîsü'l-Evvel (72-116) Konusu, yeryüzündeki canlılara merhametle yaklaşmadır. Bu 
kısımda Hz. Ebû Bekir’in, bir çocuktan oynadığı serçeyi para 
karşılığı alarak serbest bırakmasıyla ilgili hikâye de anlatılır. 

Hikâyet-i Münâsib Đsrailoğulları içinde yaşanan kıtlığı, bu kavimden bir kişinin 
insanlara yardım konusundaki iyi niyetini ve Allah’ın bu iyi niyeti 
sebebiyle o kişiye merhametini konu alır. 

El-Hadîsü's-Sânî (117-221) Konusu, rahmetten ümidini kesmemedir. 
Hikâyet-i Uhrâ Ömrü ibadetle geçen, ancak halka ümitsizlik aşıladığı için rahmetten 

mahrum edilen bir kişinin hikâyesi anlatılır. 
El-Hadîsü'l-Uhrâ Konusu, inanan kişinin Allah korkusu taşımasıdır. 

                                                 
62 Hasan Hüseyin Durak, age., s. 115. 
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Hikâyet-i Uhrâ Hz. Musa zamanında daima kötülük yapan bir kişinin öldükten sonra 
halk tarafından yıkanıp defnedilmeden bir mezbeleye atılmasını, 
ölmeden önce Allah’a dua etmesi ve bağışlanması sebebiyle Allah’ın 
emri üzerine Hz. Musa tarafından bulunup usulünce defnedilmesini 
konu alır. 

El-Hadîsü's-Sâlis (222-287) Konusu, Allah’ın yaşlılara sabah akşam nazar ettiği ve yaşlıların 
Allah’tan utanmaları ve böylelikle azaptan kurtulmalarıdır. 

Hikâyet Ebû Mansur’un vefatına az bir zaman kala yaşlı bir köleyi azat 
etmek istemesi anlatılır. 

El-Hadîsü'r-Râbi‛ (288-361) Konusu, ilim öğrenmenin fazileti ve sevabıdır. 
Hikâyet Hz. Muhammed’in kendisinin ilmin şehri, Hz. Ali’nin de kapısı 

olduğunu söylemesi üzerine, Hâricîlerin Hz. Ali’yi kıskanmalarını 
ve ona ilim ve malla ilgili sorular sormalarını konu alır. 

El-Hadîsü'l-Hâmis (362-428) Konusu, kötü bir iş yaptıktan hemen sonra iyi bir iş yapmak ve 
kelime-i tevhidin insanı cehennemden uzaklaştırması ve cennete 
yaklaştırmasıdır. 

Hikâyet-i Uhrâ Bir kişinin Arafat’ta yedi taşı eline alıp kelime-i şehadet getirmesi ve 
rüyasında bu taşların cehennemin yedi kapısını kapatarak cennete 
girmesini sağlaması hikâye edilir. 

Hikâyet-i Uhrâ Hz. Musa’nın, insanların ateşe atılmasıyla ilgili sorusunu ve Allah’ın 
bu soruya verdiği cevabı konu alır. 

El-Hadîsü's-Sâdis (429-635) Konusu, cuma günü ve cuma namazıdır. 
Hikâyet-i Uhrâ Hz. Ebû Bekir’in nasıl Müslüman olduğu anlatılır. 
Hikâyet-i Uhrâ Uzun süre ateşe tapan iki kardeşin, ateşin kendilerini yakıp 

yakmayacağını denemelerini ve küçük olanın Müslüman olmasını 
konu alır. 

El-Hadîsü's-Sâbi‛ (636-694) Konusu, lâ ilâhe illallâh deyince titreyen kişinin ömrünün uzatılacağı 
ve Allah’ın velîleri yanına almakta acele etmesidir. 

Hikâyet-i Uhrâ Başlık hikâye olarak verilmiştir, ancak anlatılan lâ ilâhe illallah 
diyenin dört bin büyük günahının affolunacağına dair hadisidir. 

Hikâyet-i Uhrâ Asi bir padişahın Müslümanlarca yakalanıp bir küpün içine 
kapatılmasını, o padişahın putlardan yardım istemesine rağmen 
karşılık bulamamasını ve Müslüman oluşunu anlatır. 

El-Hadîsü's-Sâmin (695-743) Konusu, cuma namazının faziletidir. 
Haber-i Âher Allah’ın meleklere yeryüzünde insan yaratacağını söylemesini ve 

Beyt-i Ma’mur’un yapılmasını anlatır. 
El-Hadîsü't-Tâsi‛ (744-830) Konusu, Allah’tan utanıp günah işlememe, tövbe, kalbi Allah’a 

çevirme, verilen rızka şükür ve rızık için ibadetten kaçmamadır. 
Hikâyet-i Uhrâ Yeşil bir kuşun, timsahların ağzında kalan balık parçalarıyla 

beslenmesini anlatır. 
Hikâyet-i Uhrâ Eşkıyalar tarafından kaçırılıp ıssız bir yere eli kolu bağlı olarak 

bırakılan bir tüccara, bir karganın her gün bir parça ekmek getirmesi, 
Đbrahim Edhem’in de bir av esnasında bu olaydan haberdar olması 
sebebiyle tahtından ve malından vazgeçmesi hikâye edilir. 

El-Hadîsü'l-‛Âşir (831-1139) Konusu, cennet ve cehennemdir. 
Hikâyet-i Beşâret Hikâye olarak verilmiştir, ancak anlatılan, cennetliklerin cennete 

girdikten sonra ebediyen orada kalacakları, hep sağlıklı ve genç 
olacakları, nimet içinde yüzecekleri ve asla üzülmeyeceklerine dair 
bir hadistir. 

El-Hadîsü'l-Uhrâ Konusu, Hz. Musa’nın Allah’a en son cennete kimin gireceğini ve ne 
kadar mülkü olacağını sorması, Allah’ın da cehennemde kalan son 
Müslümanı rahmetiyle çıkarıp cennete koyacağını ve ona dünya 
krallarının dördünün yeri kadar yer vereceğini söylemesidir. 

Fî-Sıfâti'n-Nîrân Konusu, cehennemle ilgili gelen bir ayet üzerine Hz. Muhammed’in 
ağlaması ve cehennemin vasıflarıdır. 
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Hikâyet-i Mansûr Đbni ‛Ammâr Mansûr ibni Ammâr’ın Kûfe’de bir gece, işlediği günahlardan dolayı 
pişmanlık içinde yalvaran ve tövbe eden bir kişinin sesini duyması, 
bunun üzerine ona azap ayetini okuması ve ertesi günü o kişinin 
azap ayetini duyunca öldüğünü öğrenmesi hikâye edilir. 

Hikâyet-i Uhrâ Hz. Muhammed’in Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, 
Hz. Fatma ve Hz. Ayşe’nin yanında bulunduğu bir sırada, onlara 
ümmetinin yüklerinin ağır olduğunu ve bu sebeple kıyamet günü için 
endişelendiğini söylemesi, onlardan ümmetinin kıyamette kurtulması 
için neler yapacaklarını sorması ve cevap alması, sonra Cebrail’in 
gelerek Allah’ın ümmetini cennete koyacağını müjdelemesi anlatılır. 
Hikâyenin, Behcetü’l-Hadâ’ik fî-Mev‘izetü’l-Halâ’ik adlı eserden 
alındığı belirtilmiştir. 

El-Hadîsü'l-Hâdî ‛Aşer 
(1140-1270) 

Konusu, yoksullara yardım ve cömertliktir. 

Hikâyet-i Uhrâ Bir kadının rüyasında cimriliği yüzünden cehenneme giden 
annesiyle cömertliği sayesinde cennete giden babasını görmesi, 
yanmak üzere olan annesine cennetteki babasından aldığı bir miktar 
suyu vermesi ve elinin kuruması, sonra da Hz. Muhammed’e gelip 
elini iyileştirmesini istemesi hikâye edilir. 

El-Hadîsü's-Sânî ‛Aşer (1271-
1487) 

Konusu, dört halifenin kıymetli taşlardan yapılmış tahtlar üzerinde 
oturup cennettekilere su vermeleri, cehennemin dalgalandığı bir 
sırada oradakilerin cennettekileri görmeleri ve cehennemin dibine 
itilmeleri ile kalbinde hardal tanesi kadar iman olanın şefaatle 
cehennemden çıkacağıdır. 

Hikâyet Kıyamet günü cennete önce hangi ümmetin gireceği, Hz. 
Muhammed’in kendi ümmetinden cehenneme gidenleri yüzlerindeki 
iman eserinden tanıyıp şefaatçi olacağı anlatılır. 

El-Hadîsü's-Sâlis ‛Aşer 
(1488-1558) 

Konusu, Hz. Muhammed’in bir gün mescitte insanların çok 
gülüştüğünü görünce onlara ölümü ve kabri hatırlamalarını 
söylemesi, inanan kişinin kabirde rahat edeceği ve cenneti göreceği, 
inanmayanların ise sıkıntı yaşayacağıdır. 

Hikâyet-i Uhrâ Hz. Osman’ın cehennemden bahsedilince orada yansa bile yalnız 
olmayacağı için ağlamaması, kabirden bahsedilince ise tek başına 
kalacağı için ağlaması anlatılır.  

El-Hadîsü'r-Râbi‛ ‛Aşer 
(1559-1610) 

Konusu, Hz. Muhammed’in Cebrail’e ümmetinin hesaba çekilip 
çekilmeyeceğini sorması, Cebrail’in de Hz. Ebû Bekir hariç hepsinin 
hesaba çekileceğini söylemesi, ancak Hz. Ebû Bekir’in cennete 
girmek için dünyadayken kendisini sevenlerin de yanında olmasını 
istemesidir. 

Hikâyet-i Uhrâ Hz. Muhammed’le ashaptan bazı kişilerin oturduğu sırada bir köpek 
tarafından ısırılan iki kişinin, arka arkaya Hz. Muhammed’in yanına 
gelmesi ve köpeğin dile gelerek bu iki kişinin Hz. Ebû Bekir’le Hz. 
Ömer’e sövmelerinden dolayı onları ısırdığını söylemesi anlatılır. 

El-Hadîsü'l-Hâmis ‛Aşer 
(1611-1683) 

Konusu, yaşayanların amellerinin ölmüş olan atalarına arz edileceği, 
eğer iyi bir işse onların Allah’a şükredecekleri, kötüyse hidayete 
ermeleri için dua edecekleridir. 

Hadîs-i Uhrâ Konusu, ölmüş olanlara sövmenin kabirde eza görmelerine sebep 
olacağı, ihsanda bulunmanın da onların sevinmelerini sağlayacağıdır. 

Hikâyet-i Uhrâ Sâbitü’l-Bennânî’nin cuma gecesi rüyasında ölmüş bir kişiyi 
görmesi, diğer ölülere yiyecek içecek verilirken o kişiye 
verilmemesi, buna da diğer kişilerin çocuklarının, akrabalarının 
kendilerine hayır duada bulunmalarının sebep olduğunu söylemesi 
anlatılır. 

El-Hadîsü's-Sâdis ‛Aşer 
(1684-1786) 

Konusu, Đhlas suresidir. 

Sebeb-i Nüzûl-i Sûretü'l-Đhlâs Đhlas suresinin niçin indirildiği anlatılır. 
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Hikâyet Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicreti sırasında Sürâka 
adlı kişinin onu öldürmeye çalışması ve daha sonra Müslüman 
olması anlatılır. 

Hikâyet-i Uhrâ Hz. Muhammed’in borcu olan bir kişinin namazını kılmayacağını 
söylemesi ve Cebrail’in gelerek o kişinin günde yüz defa Đhlas 
suresini okuduğunu, bu sebeple borcunun ödendiğini bildirmesi 
üzerine Hz. Muhammed’in o kişinin namazını kılması hikâye edilir. 

El-Hadîsü's-Sâbi‛ ‛Aşer 
(1787-1888) 

Konusu, bir müminin hastalanması hâlinde Allah’ın meleklere 
‘Kulumun sağlıklı ve rahat iken yaptığı en güzel amellerini yazın.’ 
demesidir. 

Hikâyet-i Dîger Bir kişi hasta olmadan Allah’ın dört melek göndereceği ve o kişinin 
gücünü kuvvetini alacağı, böylelikle bütün günahlarından arınacağı, 
Allah’ın o kişiye şifa vermek istediğinde bütün gücünü vereceğini 
ancak günahlarını vermeyeceği anlatılır. 

Hikâyet-i Uhrâ Hz. Musa zamanında yaptıklarıyla halkı bıktıran bir kişinin Allah’ın 
emriyle şehirden sürülmesi, ancak gittiği yerde de halka rahat 
vermediği için oradan da kovulması ve bir çöle gitmesi, burada 
hastalanması, sonra ana babasını anması ve Allah’a dua etmesiyle 
bağışlanması, Allah’ın emriyle Hz. Musa tarafından defnedilmesi 
anlatılır. 

El-Hadîsü's-Sâmin ‛Aşer 
(1889-1947) 

Konusu, imanı en çok beğenilenlerin Hz. Muhammed’i görmediği 
hâlde ona iman edenler olduğudur. 

Hikâyet Kâfirlerin Hz. Muhammed’i öldürmeye çalışmaları, Tarık adlı bir 
kişinin Kâbe’nin duvarı üzerine çıkarak oradan taş yuvarlaması, 
ancak taşın düşeceği yerden başka bir taşın çıkarak Hz. Muhammed 
oradan ayrılıncaya kadar onu korumasıyla ilgili mucize ve Tarık’ın 
da bunu görünce Müslüman olması hikâye edilir. Ayrıca ahir 
zamanda Müslüman olanların imanının en yüksek derecede olduğu 
da anlatılır. 

El-Hadîsü't-Tâsi‛ ‛Aşer 
(1948-2151) 

Konusu, puta tapan bir kişinin Hz. Muhammed’e gelip putlara 
kurban kestiklerini, putun Hâşimî soyundan bir peygamber 
geleceğini söylediğini anlatması, Hz. Muhammed’in de ona Đslamı 
öğretmesi ve o kişinin Müslüman olmasıdır. Hadisten sonra üç 
beyitlik Arapça bir şiir vardır. 

Hikâyet-i Uhrâ Đslamı kabul eden ilk kişiler anlatılmıştır. 
Fi't-Terceme Beş beyitlik Arapça bir şiirin tercümesi verilmiştir. 
El-Hadîsü'l-‛Đşrûn (2152-
2213) 

Konusu, hayâdır. 

Hikâyet-i Uhrâ Hz. Muhammed’in yanına çok günah işlediğini söyleyen bir kadının 
gelmesi, Allah’tan utanması ve affedilmeyeceğinden korkması, Hz. 
Muhammed’in ise tövbe edenlerin bağışlanacağını anlatması hikâye 
edilir. 

El-Hadîsü'l-Hâdî ve'l-‛Đşrûn 
(2214-2268) 

Konusu, Müslüman kardeşini dünyada sevindiren ve mutlu edenin 
ahirette bunun karşılığını alacağıdır. 

Hikâyet Abdullah b. Mübârek’in pazarda kusurlu olduğu söylenen bir at satın 
alması, ancak ata inançlı bir kişi olduğunu söylemesi, atın bunu 
duyunca hüner göstermesi hikâye edilir. 

El-Hadîsü's-Sânî ve'l-‛Đşrûn 
(2269-2352) 

Konusu, çoluk çocuğun geçimi, ibadet, şeytandan uzaklaşma ve 
ölüm için hazırlık yapma hususunda sıkıntı çekmenin günahlara 
kefaret olacağıdır. 

Hikâyet Günah işlediğini söyleyen bir kişinin Hz. Muhammed’e gelmesi, 
ancak utandığı için günahını söyleyememesi, bunun üzerine Hz. 
Muhammed’in günah işlerken Allah’tan utanmadığı için o kişiyi 
kovması, Cebrail’in gelerek küçük bir çocuğu sevmenin bile günaha 
kefaret olacağını söylemesi anlatılır. 

El-Hadîsü's-Sâlis ve'l-‛Đşrûn Konusu, Ayete’l-Kürsî’yi on defa okuyanın şeytanın ve sultanın 
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(2353-2394) şerrinden korunacağıdır. 
Hikâyet Geçmiş ümmetlerin peygamberlere mucize olmadan inanmamaları, 

ümmetinin Hz. Musa’dan Allah’ı kendilerine göstermesini 
istemeleri, uyuyup uyumadığını sormaları ve Hz. Musa’nın da onlara 
Allah’ı anlatması ve Đslam ümmetinin en hayırlı ümmet olduğu 
anlatılır. 

El-Hadîsü'r-Râbi‛ ve'l-‛Đşrûn 
(2395-2416) 

Konusu, ikiyüzlülerin kıyamette pişmanlık içinde olacakları, bu 
yüzden ihlaslı olunması gerektiği, riyanın küçük şirklerden 
olduğudur. 

El-Hadîsü'l-Hâmis ve'l-‛Đşrûn 
(2417-2519) 

Konusu, cennetin ve içindekilerin, nefsinin arzularına boyun 
eğmeyip Allah’ın rızasını gözetenler için yaratıldığıdır. 

Hadîs-i Uhrâ Konusu, cennette yeme içmenin ve tuvalet ihtiyacının olup 
olmadığıdır. 

El-Hadîsü's-Sâdis ve'l-‛Đşrûn 
(2520-2628) 

Konusu, cömertlik ve cimriliktir. 

Hikâyet-i Behrâm-ı Mecûsî Behrâm-ı Mecûsî’nin cömertliği ve Müslüman olması anlatılır. 
El-Hadîsü's-Sâbi‛ ve'l-‛Đşrûn 
(2629-2705) 

Konusu, kıyamette herkese yaptığı işlerin karşılığının eksiksiz 
verileceği ve kimsenin haksızlığa uğramayacağıdır. 

Hikâyet-i Đbrâhîm Đbni Edhem Đbrahim b. Edhem’in Müslüman olup kölelerini azat etmesi, 
kölelerinden birinin sarhoşken ona vurması ve Đbrahim b. Edhem’in 
bunun kendisi için cennete girmesine yardımcı olacağını söylemesi 
hikâye edilir. 

El-Hadîsü's-Sâmin ve'l-
‛Đşrûn (2706-2808) 

Konusu, zulmeden, isyan eden, hile yapan, Allah’ı unutan, ölümü 
hatırlamayan, tamahkâr olan, nefsine uyan ve malını hayır için 
harcamayan kişinin kötülüğüdür. 

Hikâyet Ömer b. Abdülaziz zamanında yapılan bir savaşta Bizans’a esir 
düşen bir kişinin tamahkârlığı, din değiştirmesi ve öldürülmesi 
anlatılır. 

El-Hadîsü't-Tâsi‛ ve'l-‛Đşrûn 
(2809-2832) 

Konusu, hayırla yâd edilen bir ölünün cennete, şerle yâd edilenin ise 
cehenneme gideceğidir. 

Hikāyet-i Uhrā Hikâye olarak verilmiştir, ancak üç kişinin hayırla yâd ettiği bir 
ölünün cennete gireceğine dair bir hadis açıklanmıştır. 

El-Hadîsü's-Selâsûn (2833-
2905) 

Konusu, vefat eden ve şerli olduğu Allah tarafından bilinen bir 
kişinin hayırla anılması hâlinde bağışlanacağıdır. 

Hikâyet-i Tarâr Yalancı bir kişinin insanları kandırarak yemek yiyip ücretini onlara 
ödetmesi, ölümüne yakın da iki kişiye para verip kendisinin iyi bir 
insan olduğunu söylemelerini istemesi, o iki kişinin de böyle demesi 
nedeniyle bağışlanması anlatılır. 

El-Hadîsü'l-Hâdî ve's-
Selâsûn (2906-3003) 

Konusu, insanlardan bir kısmının maruz kaldığı belaların başka 
insanların eliyle defedilmesidir. 

Hikâyet-i Fudayl Đbni ‛Iyâz Yol kesip kervanları soyan Fudayl b. Iyaz’ın Müslüman olması ve 
bunun sebebi anlatılır. 

El-Hadîsü's-Sânî ve's-Selâsûn 
(3004-3110) 

Konusu, ümmetin iyilerinin ve kötülerinin kimler olduğudur. 

Der-Haberest ez-Resûl-i Hudâ 
‛Aleyhi's-selâm 

Bir gece Hz. Muhammed’in mescide gitmesi ve orada Hz. Ebû 
Bekir, Hz. Ali ve Mu’âz b. Cebel’in namaz kılmalarını, namazda 
Kur’an’ı hatmetmeye çalışmalarını ve namaz esnasında ağlamalarını, 
Hz. Muhammed’in de bunun sebebini sormasını hikâye eder. 

El-Hadîsü's-Sâlis ve's-
Selâsûn (3111-3143) 

Konusu, cuma günü gusletmenin ve cuma namazının faziletidir. 

El-Hadîsü'r-Râbi‛ ve's-
Selâsûn (3144-3199) 

Konusu, doğruluk, şükür, hayâ ve güzel huydur. 

Ve ‛Alâ Hâzâ Hikâyet-i Ca‛fer-
i Tayyâr 

Câfer-i Tayyâr’ın Müslüman oluşu, yalandan, zinadan ve içkiden 
uzak durması sebebiyle Allah katında derecesinin yükseltilmesi 
anlatılır. 
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El-Hadîsü'l-Hâmis ve's-
Selâsûn (3200-3227) 

Konusu, bağışlanma dilemenin günahları affettireceğidir. 

El-Hadîsü's-Sâdis ve's-
Selâsûn (3228-3381) 

Konusu, Fâtiha, Ayete’l-Kürsî ve Âl-i Đmrân’daki “şehidallahü” ve 
“kulillahümme” ayetlerinin okunmasının faziletidir. 

Hikâyet-i Der-Devr-i ‛Îsâ 
‛Aleyhi's-salâtü ve's-selâm 

Havârîlerden Nevfel’in Đran kisrâsına giderek onu imana davet 
etmesi ve onun da halkıyla birlikte imana gelmesi anlatılır. 

El-Hadîsü's-Sâbi‛ ve's-
Selâsûn (3382-3482) 

Konusu, herhangi bir mecliste otururken Allah’a dua etmenin ve 
bağışlanma dilemenin, o meclisteki kötü hâllere kefaret olacağıdır. 

Hikâyet-i Hazret-i Şeyh 
Bâyezîd-i Bistâmî 

Bâyezid-i Bistâmî’nin cennette komşusu olacak seksen kişiyle ilgili 
gördüğü rüya anlatılır. 

El-Hadîsü's-Sâmin ve's-
Selâsûn (3483-3585) 

Konusu, cehenneme konulan Müslümanların sonra oradan 
çıkarılmaları ve kâfirlerin bunu görünce Müslüman olmamaları 
nedeniyle duydukları pişmanlıktır. 

Fî-Hadîs-i Âher Resûl 
‛Aleyhi's-selâm 

Konusu, cehennemde kırk bin yıl Allah’a yalvaran bir Müslümanın 
Cebrail’in şefaatiyle oradan çıkarılıp cennete koyulmasıdır. 

El-Hadîsü't-Tâsi‛ ve's-
Selâsûn (3586-3701) 

Konusu, kırk hadis öğrenmenin ve başkalarına da öğretmenin 
sevabıdır. Ayrıca bu kırk hadisin neler olduğu da burada verilmiştir. 

El-Hadîsü'l-Erba‛ûn (3702-
3757) 

Konusu, ahir zamanda ortaya çıkacak kötü insanların kimler 
olduğudur. 

Hâtimetü'l-Kitâb (3758-3800) Eserin son bölümüdür. Burada eseri okuyanlara nasihat edilir, 
onlardan dua beklendiği belirtilir, Allah’tan bağışlanma dileğinde 
bulunulur. 
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II. BÖLÜM 

 

ESERĐN NÜSHALARI VE TENKĐTLĐ METĐN 

 

A. ESERĐN NÜSHALARI VE TENKĐTLĐ METĐNDE TAKĐP EDĐLEN 

YOL 

1. Nüshaların Tanıtımı ve Nüsha Ailesi 

Çalışmada, Hazînî’nin Manzum Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi’nin tespit 

edilebilen üç yazma nüshası kullanılmış ve bu nüshalar, bulundukları illerin baş 

harfleriyle adlandırılmışlardır. Nüshalar, karşılaştırmalı metin kurulurken verilen bu 

harflerle ifade edilmişlerdir. Eserin nüshaları şunlardır: 

 

A Ankara Üniversitesi DTCF Kütüphanesi Đsmail Saib Sencer 

Koleksiyonu, Nu.: 738. 

Başı: Bi'smi'llāhi'r-raģmāni'r-raģím 

Đbtidāsında her işüñ iy ģakím 

Sonu: Nažma geldi çün tamām oldı kitāb 

Pes didüm v'Allāhü a‛lem bi'ŝ-ŝavāb 

Varak: 97. 

Ölçüler: 204x145 – 159x46. 

Satır: 19. 

Yazı: Nesih, harekeli, başlıklar ve cetveller kırmızı. 

Kâğıt: Su yolu filigranlı Avrupa kağıt. 

Cilt: Kahverengi meşin. Cilt zarar görmüş, yıpranmış. 

Müstensih: Ģāfıž Dervíş Meģmed Đbni Mi‛mārü’š-Šosyeví. 

Đstinsah tarihi: Yok. 

Đstinsah kaydı: Temmetü’l-kitāb bi-‛avni'llāhi'l-melikü'l-vehhāb ‛alā-yedi 

‛abdi'ż-ża‛ífi'n-naģíf ķalílü'l-iģsān keśírü'l-‛iŝyān el-faķír el-ģaķír el-Ģāfıž Dervíş 
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Meģmed ibni Mi‛mārü’š-Šosyeví ġafara'llāhü lehü ve li-vālideyhi ve aģsenü ileyhimā 

ecma‛ín. 

Eserin ön kapak dış yüzünde sonradan yapıştırılan bir kâğıt üzerinde “Terceme-i 

Ģadíś-i Erba‛ín” yazılıdır, kapağın iç yüzü boştur. 1a’da “Şerģ-i Eģādiś-i Erba‛ín-i 

Manžūm ez-te’líf el-merģūm Ģazíní der-tāríĥ 930 ‛aded-i ebyāt 3800” kaydı, 2 beyitlik 

Arapça bir şiir, aşağıdaki kıt’a ve 2a, 61a ve 97b’de de geçen okunamayan bir mühür 

vardır. Ayrıca 96b-97b arasında Arapça dua cümleleri ve karalamalar vardır. 

Seni źemm eylerse ĥalķ-ı cihān 

Gelmesün fevrí saña emr-i ba‛íd ġaríb 

Kimi iśbāt ider Ĥudāya şerík 

Kimi eyler resūlini tekźíb 
 

B Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi Orhan Kitaplığı, 

Nu.: 328. 

Başı: Bi'smi'llāhi'r-raģmāni'r-raģím 

Đbtidāsında her işüñ iy ģakím 

Sonu: Raģmet eylesün Ĥudā ol kişiye 

Du‛ā’ ķıla bunı yazan kişiye 

Varak: 122. 

Ölçüler: 195x127 – 150x75. 

Satır: 15. 

Yazı: Ta’lik, başlıklar kırmızı. 

Kağıt: Sarımtırak, filigranlı. 

Cilt: Kahverengi meşin, hendesî yuvarlak basma şemseli. Cilt zarar görmüş, 

yıpranmış. 

Müstensih: Đbrāhím bin Meģmed. 

Đstinsah tarihi: Yok. 

Đstinsah kaydı: Āmín yā Rabbe'l‛ālemín temme bi-‛avni'llāhi'l-meliki'l-vehhāb 

‛alā-yedi ‛abdi'ż-ża‛ífi'l-ģaķíri'l-faķír el-müźnib el-muģtāc ilā raģmetu'llāhi Đbrāhím bin 

Meģmed ġafara'llāhü lehü ve li-vālideyhi. 

Eser, 1b-119a arasındadır. Eserin ön kapak dış yüzünde sonradan yapıştırılan bir 

kâğıt üzerinde “Manžūm Ģadíś-i Erba‛ín” yazılıdır. 1a’da “Fārisí Erdebílí”, “el-
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muģibbü'd-dā‛í Đbrāhím ibni el-Ģāc Seferdār”, “‘Šayyār Maģmūd Paşanuñ’ 

memhūrdur.” kaydı, Farsça bir beyit ve birinde “Kütüb-ĥāne-i Cāmi‛-i Şeríf Sulšān 

Orĥān Ġāżí der-Burūsa 1201”, diğerinde “Aģmed Vefíķ” yazılı iki mühür vardır. 119b 

boştur. 120a-122b arasında ikisi “Münācāt-ı Şeyĥ Sa‛dí Raģmetu'llāhi ‛Aleyh”, diğeri 

“Münācāt-ı Nāŝırí” başlığını taşıyan Farsça üç şiir vardır, üçüncü şiir eksiktir. 
 

S Sivas Ziya Bey Kütüphanesi Eski Yazılı Eserler Bölümü, Nu.: 100. 

Başı: Ben anuñ vaŝfını Tevrātda ‛ayān 

Daĥi Đncíl ü Zebūr içre beyān 

Sonu: Dapsa ger nažmında bunuñ bir saķam 

‛Afv idüben çekmeye buña raķam 

Varak: 113. 

Ölçüler: 206x150 – 165x95. 

Satır: 15. 

Yazı: Ta’lik kırması, başlıklar kırmızı. 

Kağıt: Aharlı, sarımtırak, filigranlı. 

Cilt: Kahverengi meşin, sırtı kahverengi deri, üstü kabartma kâğıt kaplı. 

Müstensih: Bilinmiyor. 

Đstinsah tarihi: Yok. 

Đstinsah kaydı: Yok. 

Eser, 2a’da başlamakta ve 112b’de sona ermektedir. Baştan ve sondan bazı 

varaklar koptuğundan eksiktir. 

Ön kapağın iç yüzünde ve 1a’da bazı Arapça ibareler ve karalamalar vardır. 
1b’de: 

“Ģadíś-i erba‛ín manžūmesi”, 

“Nāžımı nihāyetde kenārına işāret olundıġı vechle Ģüzní isminde bir źāt olduġı 

ŝoñradan añlaşılmışdır. Bu kitāb bir ģadíś-i mü’ellefi nažmen terceme itdigi gibi sebeb-i 

vürūdını daĥi tafŝílen beyān ve aña münāsib ģikāye naķl ider. Açıķ Türkcedir, mūcib.”, 

“Manžūm ve mufaŝŝal güzel bir kitābdır. Faķaš yedinci ģadíśe ķadar evveli 

yoķdur. Nāžımı da kim olduġı ma‛lūm degildir. Eģādíś arasında ba‛żan münāsib 

ģikāyeler de vardır. Mevlā mü’ellif ve ŝāģib ve kātib ve ķāri’ine raģmet ide.” yazılıdır. 

2a’da “Kütüb-ĥāne-i Żiyā’” yazılı bir mühür vardır. 
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113a’da Tokatlı Đshak Efendi’nin Nazmü'l-‛Ulûm adlı eserine, Ebû Ahmed b. 

Ahmed Behisnî tarafından yapılmış şerhe ait eserden bir bölüm vardır. 

113b’de: 

“Đmām Meģmed Mar‛aşíniñ manžūm luġatı da şöyle başlar: Đlāhí nāmuñ itdüm 

tāc-ı nām, Ki nāmum şāyi‛ ola ĥāŝŝ u ‛ām” kaydından sonra, 

“Bu kitāb Toķadlı Đsģāķ Zincāní nām źātıñ manžūm luġat kitābı, ismi Nažmü'l-

Le‛ālí olacaķdır. Birinci beyti ‘Gülidür besmele gül-zār-ı ‛ilmüñ, Revācı revnaķı bāzār-ı 

‛ilmüñ’ diyerek başlıyor. Ammā şerģi olan bu kitābıñ manžūm díbācesinden 

añlaşıldıġına göre şāriģ Aģmed Behisní isminde bir źātdır. Bu manžūme parçasınıñ 

aķsām-ı mütebāķísi bulunur ise istifādeyi mūcib olur. Mü’ellifiñ şöhreti Mü’eyyed-zāde 

olacaķdır, Ģayātí böyle diyordı.” yazılıdır. Ancak hemen ardından “Ĥāyır, bu luġat 

manžūmesi degildir, ‛aķā’iddir, Ģayātíde olan bu degildir.” şeklinde not düşülmüştür. 

 
Yukarıda özellikleri verilen ve tenkitli metnin kurulmasında kullanılan 

nüshalardan A nüshasında 3629, B nüshasında 3421, S nüshasında ise 3230 beyit vardır. 

Eserin toplam beyit sayısının 3800 olduğu göz önüne alındığında, S nüshasının baştan 

ve sondan bazı varaklarının kopmuş olması da hesaba katılsa bile, müstensihlerin eser 

üzerinde oldukça fazla tasarrufta bulundukları söylenebilir. Her üç nüshada da ara ara 

bazı beyitler atlanmıştır. Art arda gelen bazı beyitler ise birleştirilerek tek beyit hâline 

getirilmiştir. Müstensihlerin büyük oranda beyitlerdeki kelimeleri değiştirdikleri, çoğu 

zaman farklı kelimeleri tercih etmeye çalıştıkları görülmektedir. Özellikle, pes, hem, 

çün, kim gibi kelimelerin geçtiği hemen her beyitte, nüshalar birbirinden ayrılır. Yine 

aynı anlama gelen kelimelerden de farklı olanı yazma eğilimi vardır. Mesela aşağıda 

verilen beyitteki zevce kelimesi B’de hâtûn, S’de ise ‘avret olarak yazılmıştır. 

Uşaġından šıfl olan daĥi bile 

Zevcesi daĥi bileydi cem‛ ile  (523) 

S nüshası, A ve B’ye göre oldukça özensiz yazılmıştır. Bu nüshada çoğu zaman 

kelimelerin yanlış yazıldığı, bazı kelimelerin ise atlandığı ve buna bağlı olarak vezin 

hatalarının çoğaldığı görülür. 

Üç nüshada da istinsah tarihi yoktur. Bu sebeple hangisinin daha eski olduğu 

hakkında net bir şey söylemek mümkün değildir. B ile S nüshaları metinde, A ile S 

nüshaları ise imlada büyük oranda birleşmektedirler. B nüshası diğer iki nüshaya göre 
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biraz daha sağlam görünmektedir. Bu sebeple metin kurulurken, vezin, anlam ve 

kafiyenin elverdiği ölçüde bu nüshadaki kelimeler tercih edilmeye çalışılmıştır. Ancak 

harekeli olan A nüshası, B ve S’ye göre imlada kendi içinde daha tutarlıdır ve bu 

yüzden A’nın imlası esas alınmıştır. Nüshaların gerek metin gerekse imla özelliklerine 

bakıldığında, birbirlerinden istinsah edilmediği anlaşılmaktadır. Ancak B ve S’nin 

metinde büyük oranda birleşmeleri, bu iki nüshanın aynı kaynağı kullandıklarını 

düşündürmektedir. Buradan hareketle nüshalar arasındaki ilişkiyi şöyle vermek 

mümkündür: 

              O 
      

      

         A     

             B           S 

 

2. Metnin Oluşturulmasında Gözetilen Esaslar 

Tenkitli metin oluşturulurken takip edilen yol ve imlada gözetilen esaslar, 

Tenkitli Metin Kurma ve Đmla başlıklarıyla aşağıda maddeler hâlinde verilmiştir. 

 

a. Tenkitli Metin Kurma 

1. Tenkitli metin kurulurken, nüshaların hiçbiri esas alınmadan, üç nüsha da göz 

önünde bulundurularak şairin kaleminden çıkması muhtemel şekle ulaşılmaya 

çalışılmıştır. Vezin, anlam, kafiye ve eserin ifade özellikleri bakımından en uygun olan 

kelimeler metne dâhil edilmiş, farklar ise dipnotta verilmiştir. 

2. Eserdeki beyitler, mesnevi nazım şekliyle yazılan eserler üzerine yapılan çoğu 

çalışmada olduğu gibi 1, 5, 10… şeklinde numaralandırılmıştır. Sadece kaside nazım 

şekliyle yazılan Arapça bir şiirin 8 beyitlik tercümesine 1, 2, 3… şeklinde numara 

verilmiştir. 

3. Beyitlerdeki farklar numaralarla, başlıklar ile ayet, hadis, Arapça ibareler ve 

diğer açıklamalar yıldızla “*” verilmiştir. Ancak aynı mısrada veya bir beytin her iki 

mısrasında da açıklanması gereken yerler varsa, 17. ve 18. beyitlerde olduğu gibi hem 

numara hem de yıldız kullanılmıştır. 
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4. Dipnotta farklar verilirken beyitlerin ilk mısraları için “a”, ikinci mısraları 

içinse “b” kısaltmaları kullanılmıştır. Her mısra için ayrı dipnot kullanılmış (5a, 5b 

gibi), ancak beytin her iki mısrasındaki fark aynıysa bu, 5a/b, 6a/b şeklinde verilmiştir. 

5. Dipnotta farklar gösterilirken önce metne alınan kısım yazılmış, arkasından iki 

nokta “:” konulmuş, sonra da nüsha adlarının alfabetik sırası gözetilerek farklar 

verilmiştir ve bu farklar virgülle “,” ayrılmıştır. Eğer aynı mısra içinde iki ayrı fark 

varsa, bu ikisi arasına eğik çizgi “/” konulmuştur. 

6. Nüshalarda olmayan kısımlar için yok anlamında kısa çizgi “-” kullanılmıştır. 

7. Ayet ve hadislerden yapılan iktibaslar ile Arapça ibareler metinde ilk 

geçtikleri yerde italik yazılmış ve dipnotta gerekli açıklama yapılmıştır. Tam metin 

olarak verilen ayetler dışındaki bu türden kısımlar, metnin ilerleyen bölümlerinde 

geçiyorsa italik yazılmakla yetinilmiş, tekrar açıklama yapılmamıştır. 

8. Eserde yer yer vezin hatalarına rastlanmaktadır. Bunlar da dipnotta beyit veya 

mısrası yazılarak “Vezin tutmuyor.” şeklinde belirtilmiştir. 

9. Nüshalarda art arda gelen beyitlerden bazıları birleştirilerek tek beyit haline 

getirilmiştir. Bunlar da dipnotta verilmiştir. 

10. Bazı beyitler üzerinde müstensihlerce çok fazla değişiklik yapılmıştır. Bu 

sebeple beytin sadece bir iki kelimesi diğer nüshalarla ortaktır. Böyle durumlarda tek 

tek fark vermek yerine farklı olan beyit dipnota alınmıştır. 

 

b. Đmla 

1. Arapça ve Farsça birleşik kelimeler ve tamlamalarda muzaf ile izafet kesresi 

arasına kısa çizgi “-” konulmuştur. sâhib-vefâ, tûl-i emel gibi. 

2. Arapça ve Farsça bütün ön ekler getirildiği kelimeden kısa çizgi ile ayrılmış, 

Farsça son eklerle türetilen kelimelerin ekleri ayrılmadan yazılmıştır. bî-haber, dergâh, 

şeytânveş gibi. 

3. Atıf vavı “u, ü, vu, vü” şeklinde gösterilmiştir. subh u şâm, kîl ü kâl, enbiyâ’ 

vü evliyâ’ gibi. 

4. Arapça tamlamalar hayrü'l-beşer örneğinde olduğu gibi yazılmıştır. 

5. Vezin gereği düşen vokaller kesme işaretiyle gösterilmiştir. n'idelüm, n'ola 

gibi. 
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6. Tamlama şeklinde olanlar da dâhil olmak üzere, özel adların ilk harfleri büyük 

yazılmış ve aldıkları ekler kesme işaretiyle ayrılmamıştır. Ahmedden, Mûsâya gibi. 

7. Özellikle, noktalı harflerin yazımındaki yanlışlıklar düzeltilerek asıl imlasına 

uygun olarak yazılmış, bu konuda ayrıca açıklama yapılmamıştır. 

8. Đmek fiili vezin ve kafiye mecburiyeti olmadıkça ekleştirilmeden ayrı bir 

kelime olarak yazılmıştır. tevhîd idi, diñler iseñ gibi. 

9. Pâdşâh, âşkâr, âşnâ gibi medli okunan kelimeler, burada olduğu gibi arada 

ünlü türetilmeden yazılmıştır. 

10. ‘Aşk, ‘ayân gibi kelimelerin, burada olduğu gibi geniş vokalli şekilleri tercih 

edilmiştir. 

11. Dâ’im, kâ’im gibi hem hemze hem de “ye” ile yazılabilen kelimelerde metne 

uyulmuştur. 

12. Lafza-i Celâl ile yapılan tamlamalar Arapça telaffuzuna uygun olarak 

okunup yazılmıştır. li'llâh, bi'llâh gibi. 

13. Sonu çift ünsüzle biten kelimeler, bir uzun bir kısa hece olarak okunması 

gereken yerler ile vasl olan yerlerde çift ünsüzle, diğer yerlerde tek ünsüzle yazılmıştır. 

14. Fiil çekim ve bildirme ekleri kafiye mecburiyeti olmadıkça yuvarlak-dar 

şekilde kullanılmıştır. sebebdür, biridür, virür gibi. Ancak metinde düz-geniş 

yazılmışsa buna uyulmuştur. görer gibi. 

15. Birinci teklik şahıs bildirme ekinin vokali düz-geniş (a-e) okunmuştur. 

benem, gelmişem gibi. 

16. Üçüncü tekil şahıs eki düz-dar (ı-i) okunmuştur. oldı, güli gibi. Ancak kafiye 

gereği metinde yuvarlak yazıldıysa buna uyulmuştur. 

17. Arapça asıllı bazı kelimelerin yazılışında uzatma bulunmadığı halde, bilinen 

okunuşlarına uygun olarak uzun okunmuştur. lâkin, Allâh, hâzâ gibi. 

18. Ança, niçe, egerçe gibi kelimelerin anca, nice, egerçi şekilleri tercih 

edilmiştir. 



 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. TENKĐTLĐ METĐN 
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  Fā‛ilātün Fā‛ilātün Fā‛ilün 

 

A 1b 1 Bi'smi'llāhi'r-raģmāni'r-raģím  

B 1b  Đbtidāsında her işüñ iy ģakím 

 

  Kim ki bi'smi'llāh ile girse işe  

  Tañrı tevfíķiyle ĥatme irişe 

 

  Āĥire oldur yitüren her işi  

  Šoġrı yola başlayan her azmışı  

 

  Tañrı adın ben daĥi yād eyleyem  

  Sözi andan ŝoñra bünyād eyleyem  

 

 5 Ķādir ü Ģayy u Ķadím ü Źü'l-celāl 

  Vāģid ü ferd ü Ģakím ü bí-miśāl 

 

  ‛Ālemi oldur ‛ademden var iden  

  Yiri ķā’im gökleri devvār iden 

 

  Yüridendür gök yüzinde mihr ü māh  

  Anlaruñçün encümi iden sipāh  

 

  Źātı birligi ŝıfātı çoķ durur  

  Miśli żıddı hergiz anuñ yoķ durur  

                                                 
  1-465. beyitler arası varakların kopması nedeniyle S'de yoktur. 
  2. beyit A'da yoktur. 
  3a Āĥire oldur yitüren : Āĥir ol durur bitüren A. 
  3b Šoġrı : Doġrı B. 
  4a eyleyem : eylerem A. 
  4b sözi : söze A / eyleyem : eylerem A. 
  6a oldur : kevn-i B. 
  7a yüridendür : yürir itdi B. 
  7b Anlaruñçün : mihr ü māhı B. 
  8a birligi : birlikde B. 
  8b żıddı hergiz anuñ yoķ : şibhi żıdd u niddi yoĥ B. 
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  Kimse andan šoġmadı ol kimseden  

  Cümle maĥlūķātı oldur yaradan 

 

 10 Ādemi zínet yaratdı ‛āleme  

  Ma‛rifetle nūr virdi Ādeme 

 

  Cismi ķılmışdur müşerref cān ile 

  Ķıldı insānı şeríf ímān ile  

 

B 2a  Kimini mü’min kimin kāfir ider  

  Kimini zāhid kimin fācir ider  

 

  Kimine virdi nübüvvet ĥil‛atin  

  Kimine virdi velāyet şevketin 

 

  Enbiyā’yı ‛āleme gönderdi tā  

  Ķullarına göstere rāh-ı Ĥudā  

 

A 2a 15 Evvelā Ādem olaruñ āĥiri  

  Muŝšafādur cümle ‛ālem serveri 

 

  Seyyid-i ‛ālem Muģammed Muŝšafā  

  Ŝadr u bedr-i ‛ālem ü ŝāģib-vefā 

 

                                                 
  9a šoġmadı : doġmamış B. 
  10. beyit B'de yoktur. 
  11b Ķıldı insānı : Ādemi ķılmış A. 
  12a mü’min kimin kāfir : kāfir kimin mü’min A. 
  12b fācir : žālim B. 
  13a/b virdi : virür A. 
  14a tā : ol A. 
  14b Ķullarına göstere rāh-ı Ĥudā : Göstereler bilmeyene šoġrı yol A. 
  15a Ādem olaruñ : çün Ādem olur A. 
  16. ve 17. beyitler B'de birleştirilerek tek beyit haline getirilmiştir: 

 Ŝadr u bedr-i ‛ālem ü ŝāģib-vefā 

 Ol durur ĥatm-i rüsül ü enbiyā’ 
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  Ol durur ĥatm-i rüsül ĥayrü'l-beşer 

  Mu‛cizātıdur anuñ şaķķu'l-ķamer∗ 

 

  Oldı levlāk∗ ü le-‛amrük∗∗ tāc aña 

  Ķābe kavseyn∗ oldı hem Mi‛rāc aña  

 

  Āĥirin geldi egerçi ŝūreti 

  Cümledin öñdin olupdur ĥilķati  

 

 20 Muŝšafā māh-ı ‛Acem şāh-ı ‛Arab 

  Oldı ol ‛ālem vücūdına sebeb  

 

  Dürlü dürlü mu‛cizāt-ı enbiyā’ 

  Her kerāmet žāhir itse evliyā’  

 

  Cümlesi andan ķılupdur iķtibās 

  Hem şefā‛atin ķılurlar iltimās  

 

  Da‛vet itdi anı Mi‛rāca Celíl 

  Oldı hem Rūģu'l-emín aña delíl  

 

                                                 
∗ 17b “Saat yaklaştı ve ay yarıldı.” (Kur’ân-ı Kerîm, Kamer, 54/1) anlamındaki ayetten iktibas. Bu ibare 

Kur’an’da şakka’l-kamer şeklindedir. 
∗ 18a “Levlāke levlāk le-mā-ĥalaķtü'l-eflāk” (Sen olmasaydın felekleri (kâinatı) yaratmazdım.) cümlesinin 

ilk kelimesidir. Mehmet Yılmaz, Edebiyatımızda Đslamî Kaynaklı Sözler (Ansiklopedik Sözlük), Đstanbul, 

Enderun Kitabevi, 1992, s. 113. 
∗∗ 18a “(Ey resulüm), senin ömrüne andolsun ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.” (Kur’ân-ı 

Kerîm, Hicr, 15/72) anlamındaki ayetten iktibas. 
∗ 18b “Đki yay aralığı kadar, yahut daha az (kaldı).” (Kur’ān-ı Kerim, Necm, 53/9) anlamındaki ayetten 

iktibas. 
  18b hem : pes B.  
  19b cümledin : cümleden A. 
  20b Oldı ol : Ol imiş A. 
  21b kerāmet žāhir itse : ne deñlü ger var ise A. 
  22b şefā‛atin : şefā‛atden B. 
  23b hem : pes B. 
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  Oldı Cebrā’íl aña hem reh-nümā  

  Tā irişdiler be-Sidrü'l-müntehā  

 

 25 Ķaldı Sidrü'l-müntehāda Cebrā’íl  

  Gel gidelüm didi bā-emr-i Celíl  

 

  Didi Cebrā’íl ki bundan yuķaru  

  Yoķ durur seyrüm işit iy māh-rū  

 

  Ger baŝam bundan yuķaru bir ķadem  

  Cismümi eyler tecellí ke'l-‛adem 

 

B 2b  Gitdi Aģmed ķaldı çün Rūģu'l-emín 

  Ķābe ķavseyne irişdi ol Emín  

 

  Diledi ol gice Ģaķdan ümmetin  

  Ümmete ķurtardı Ģaķķuñ raģmetin  

 

 30 Cümle ‛iŝyān ehline oldı şefí‛  

  Andan olmış cümlenüñ ķadri refí‛ 

 

  Fi'l-meśel encüm cemí‛-i enbiyā’ 

  Māh-ı bedr oldı arada Muŝšafā  

 

                                                 
  24a hem : çün B. 
  24b be-Sidrü'l-müntehā : ki oldur müntehā A. 
  25a Sidrü'l-müntehāda Cebrā’íl : anda Cebrā’íl çün gitdi ol A. 
  25b gidelüm didi bā-emr-i Celíl : yuķaru gidelüm didi resūl A. 
  26a yuķaru : yuĥaru B. 
  26b yoķ durur : yoĥ durur B / işit : daĥi B. 
  27a yuķaru : yuĥaru B. 
  28b Emín : yaķín B. 
  29a ol gice Ģaķdan : ģażretden ol dün B. 
  29b Ümmete ķurtardı Ģaķķuñ raģmetin : Anlara ķurtardı Ģaķdan şefķatin B. 
  30. beyit A'da yoktur. 
  31b oldı arada : oldur orada B. 
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  Hem şefí‛ü'l-müźnibín-i ‛ālem ol  

  Hem cemí‛-i enbiyā’ya ĥātem ol 

 

  Cānib-i Ģaķdan ŝalāt ile selām 

  Pāk-rūģına irişsün ŝubģ u şām  

 

  Āline evlādına aŝģābına 

  Ehl-i beytine daĥi aģbābına 

 

 35 Olsun etbā‛ına yüz biñ āferín 

  Āline aģbābına iy ehl-i dín 

 

A 2b  SebebSebebSebebSebeb----i Nažmi Nažmi Nažmi Nažm----ı Kitı Kitı Kitı Kitābābābāb∗ 

 

  Çün bugün ol Ĥālıķa ģamd eyledüm 

Cān u dilden hem śenāsın söyledüm  

 

  Ŝoñra ben aldum ķalem andan ele  

  Medģ oķudum Muŝšafāya ŝıdķ ile  

 

  Āline evlādına olsun selām  

  Anlaruñla zeyn olur her bir kelām  

 

  Yā aĥí gel göñlüñi ķıl müctemí‛ 

  Cān ķulaġıyla baña ol müstemí‛ 

 

 

                                                 
  32a şefí‛ü'l-müźnibín-i : şefí‛-i mücrimāní B. 
  33b ŝubģ u şām : ve's-selām B. 
∗ Der-Sebeb-i Nažm-ı Ìn Kitāb A. 
  36b Cān u dilden hem : Hem dil ü cāndan A. 
  37a ben aldum ķalem andan : andan ben ķalem aldum B. 
  37b Medģ oķudum : Ni‛met oĥudum B. 
  38a olsun selām : medģ āferín B. 
  38b Anlaruñla zeyn olur her bir kelām : Hem oĥıdum yine bā-ŝıdķ u yaķín B. 
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 40 Virse tevfíķ ol Ĥudā-yı Müste‛ān 

  Đdeyüm ben şimdi maķŝūdı beyān  

 

  Şeyĥ zāhid ‛ālim ü ‛ābid imām 

  Kim Muģammed bin Ebū Bekr iy hümām  

 

B 3a  Didi bir gün cürmümi źikr eyledüm 

  Ol geçen eyyāmumı fikr eyledüm  

 

  Ma‛ŝiyet deryāsına ġarķ olmışam 

  Öz elümle kendüm oda ŝalmışam  

 

  Fikr ķıldum ne ķılam ben iy ‛aceb  

  Ola ol benüm necātuma sebeb  

 

 45 Ķalmışam baģr-i ma‛āŝíde ebed  

  Çıķmaġa oddan baña ola meded 

 

  Bundan özge šapmadum ben bir mecāl 

  Ķurtara oddan beni bí-ķíl ü ķāl 

 

  Ol cihān faĥri şefí‛ü'l-müźnibín 

  Tāc-ı ‛ālem mehbiš-i Rūģu'l-emín 

 

 

                                                 
  40b Đdeyüm ben şimdi maķŝūdı beyān : Aydayın bir maķŝūdı şimdi ‛ayān A. 
  41b Kim Muģammed bin Ebū Bekr iy hümām : Ol Muģammed Đbn-i Muĥtār ol zamān B. 
  42b fikr : źikr B. 
  43b Öz elümle kendüm oda : Özümi nāra elümle B. 
  44a ne ķılam ben : ki ne ķılam B. 
  44b Ola ol benüm necātuma : Ol necātum çün ola benüm B. 
  45. ve 46. beyitler A'da şöyledir: 

 Ķurtara baģr-i ma‛āŝíden beni 

 Rāżí ola benden ol Ģayy u Ġaní 

 Bundan özge bulmadum híç bir sened 

 Kim beni ķurtarmaġa ola meded 
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  Ŝadr u bedr-i ‛ālem ü ĥayrü'l-beşer  

  Žāhir itmiş lafž-ı deryā-yı güher  

 

  Böyle buyurmışdı ol şāh-ı ‛Arab  

  Her kim itse sünnetümi müsteģab  

 

 50 Sünnetümden ķırķ ģadíśi cem‛ ide 

  Ümmetüm içre özini şem‛ ide  

 

  Rūz-ı maģşerde aña olam şefí‛  

  Ģażret-i Ģaķda ola ķadri refí‛  

 

∗K(ل اH?I0 .J7G اEFGم :BCD 9 ارA@?9 <=>;( :9 78/. د56 4. 12(0/.  
 

  Şeyĥ aydur çün bunı gördüm yaķín  

  Cem‛ ķıldum pes ģadíś-i erba‛ín  

 

  Cümlesi müsned ile anuñ ķamu 

  Her birini naķl ķılmış bir ulu 

 

A 3a  Her birini bir ŝaģābe söylemiş  

  Rāvíler andan rivāyet eylemiş  

 

                                                 
  48a Ŝadr u : Ŝadr-ı A. 
  48b Žāhir itmiş lafž-ı deryā-yı : Lafžı deryāsından aķıtmış A. 
  49. buyurmışdı ol şāh-ı ‛Arab : Böyle dimiş her kişi çekse ta‛ab A. 
  49b Her kim itse sünnetümi müsteģab : Sünnetümi eyleye ol müntaĥab A. 
  50b içre özini : içinde özin A. 
  51a maģşerde : maģşer ben A. 
  51b Ģaķķda : Ģaķķdan B. 
∗ - A. “Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Kim sünnetime dair kırk hadis toplarsa şefaatime dahil 

olur.”. Đbnü'l-Cevzî, el-Đlelü'l-Mütenâhiye, I, 121. 
  52a çün bunı gördüm : ki bunı gördüm bil B. 
  52b pes: ben B. 
  54. beytin mısraları A'da yer değiştirmiştir. 
  54b Vezin tutmuyor. 
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 55 Ŝoñra andan söyledi bilgil yine  

  Bir ģikāyet her ģadíśüñ üstine 

 

B 3b  Va‛ž u aĥbār u rivāyāt u ġaríb 

  Eyledüm ilģāķ aña ben dil virip  

 

  Var ümídüm bu sebeb birle meger 

  Özümi ķurtaram ez-nār-ı saķar  

 

  Çünki şeyĥ öz işini ķıldı tamām 

  Yitdi nevbet bu faķíre iy hümām 

 

  Bu maģalde bu faķír ü pür-günāh 

  Fi‛l-i cürm ile ĥašā’ vü işi āh  

 

 60 Bir nice dín ķardaşı ile bile 

  Meclis içre otururken cem‛ ile 

 

  Araya geldi Ģadíś-i Erba‛ín 

  Bir nice söz naķl olındı iy emín 

 

  Ba‛żı kimse meclis içre söyledi 

  Đltimās itdi vü ilģāģ eyledi 

 

  Gel bu demde sen ķabūl it bir nefes  

  Ķılasın nažmına sen bunuñ heves 

 

  Bir nice yāruñ sözin ķıldum ķabūl  

  Buldum uşbu nažma anuñçün vuŝūl 

                                                 
  55a söyledi bilgil : ben getürdüm dir B. 
  56b ilģāķ : ilģāģ A. 
  57b ez-nār-ı : ol nār-ı A. 
  59b ile : ilen B. 
  63a Gel bu demde sen ķabūl it bir : Didiler n'ola ķabūl itseñ A. 
  64. beyit B'de yoktur. 
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 65 Türk diliyle terceme nažm eylegil  

  Šāķatüñce gel beyān it söylegil  

 

  Çünki böyle iltimās itdi bular 

  Bu işi benden temennā ķıldılar 

 

  Pes muķırr oldum bunı gördüm ŝavāb  

  Eyleyem bu iltimāsa ben cevāb  

 

  Pes ķalem aldum ele ender-zamān  

  Nažmına meşġūl oldum ben hemān 

 

  Nažm idüben Türke ķıldum terceme 

  Lāyıķ ola umaram her encüme  

 

 70 Đsti‛ānet isteyüp bundan hemān  

  Şuġl ķıldum bu işe ender-zamān  

 

  Eyledüm ben şimdi maķŝūda şürū‛ 

  Kim beyān ola uŝūl ü hem fürū‛  

 

 

 

 

 

                                                 
  65a Türk diliyle : Türkí idüp A / eylegil : eyledüm A. 
  65b Šāķatüñce gel beyān it söylegil : Šāķatüm yitdükce tibyān eyledüm A. 
  67a muķırr : faķír B. 
  67b bu : ol B. 
  68. beytin mısraları A'da yer değiştirmiş olup şöyledir: 

 Nažmına çün meşġūl oldum ben hemān 

 Hem ķalem aldum ele ender-zamān 
  69b Lāyıķ ola umaram : Umaram lāyıķ ola A. “encüm” kelimesi “encümen” olarak düşünülebilir. 
  70a hemān : yaķín A. 
  70b Şuġl ķıldum bu işe ender-zamān : Meşġūl oldum bu işe ben ba‛d-ezín A. 
  71b Kim : Tā A / ü hem : ile A. 
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B 4a  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'líśü'líśü'líśü'l----EvvelEvvelEvvelEvvel 

 

A 3b  Budur evvelki ģadíś ez-erba‛ín  

  Gūş ķılgıl ŝıdķ ile iy pāk-dín 

 

  Rāvíler böyle rivāyet ķıldılar  

  ‛An‛aneyle bu sözi söylediler  

 

  Đstimā‛ itgil eyā ŝāģib-nažar  

  Bu sözi naķl eyledi Đbni ‛Ömer  

 

 75 Diñle ‛Abdu'llāh bunı böyle didi 

  Faĥr-i ‛ālemden rivāyet eyledi 

 

  Didi maĥlūķāta her kim raģm ider  

  Raģm ider aña Ĥudā-yı dādger  

 

  Raģmi çoķ ķullara Ģayy u bí-zevāl  

  Raģm ider didi resūl-i bí-miśāl 

 

  Kim ki Ģaķ ĥalķına ķılmaz şefķati  

  Nice umar ol Ĥudādan raģmeti 

 

  Raģm idüñ siz yirde Ģaķķuñ ķulına  

  Tā ki raģmet ide size bulına 

                                                 
  72a Budur evvelki ģadíś ez-erba‛ín : Bu durur evvel ģadíś-i erba‛ín A. 
  73a ķıldılar : eyledi B. Vezin tutmuyor. 
  73b ‛An‛aneyle bu sözi söylediler : ‛An‛aneylen ol bize böyle didi B. 
  74a ŝāģib-nažar : ŝāģib-vücūd B. 
  74b ‛Ömer : Mes‛ūd B. 
  76a maĥlūķāta her kim raģm ider : maĥlūķuma kim ki raģm ide A. 
  76b ider aña Ĥudā-yı dādger : ide yevmü'l-cezā’ aña Ĥudā A. 
  77a çoķ ķullara Ģayy u : olan kullara ol B. 
  78a ki Ģaķ ĥalķına : ża‛íf olana B. 
  79. ve 80. beyitler B'de yoktur. 
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 80 Bir ģikāyet istimā‛ it şimdi sen 

  Bu ģadíś üstine iy ĥulķ-i ģasen 

 

  Ol ‛Ömer Ĥaššāb emírü'l-mü’minín  

  Ol Medíne gūşesinde iy emín  

 

  Gördi šutmış bir kesí bir serçeni  

  Eylemiş maģbūs oynadur anı 

 

  Raģm ķıldı ķuşa ol demde ‛Ömer  

  Aldı ŝatun anı oġlandan meger 

 

  Alup anı ol dem āzād eyledi  

  Ķurtarup maģbūs iken şād eyledi  

 

 85 Geçdi bunuñ üstine bir rūzgār 

  Eyledi çün kim fenā’dan ol güźār  

 

  Bir gice bir şaĥŝ anı düşde görer 

  Didi ģālüñ nite oldı yā ‛Ömer  

 

  Bu ķaranġu evde ģālüñ söylegil  

  Nice oldı sen anı şerģ eylegil  

 

 

                                                 
  81a Ol ‛Ömer Ĥaššāb : Evvel ‛Abdu'llāh B. 
  81b gūşesinde : gūçesinde B. 
  82a šutmış : dutmış B / bir kesí bir serçeni : bir oġlan bir serçe’i A. 
  83a ķuşa ol demde ‛Ömer : ol ķuşa ol dem ol er B. 
  84a Alup anı ol dem : Çünki aldı anı B. 
  84b Ķurtarup maģbūs iken : Ķurtaruban ol kuşı B.    
  85b çün kim : çünki B. 
  86b nite oldı yā ‛Ömer : nitedür iy pür-hüner B. 
  87a Bu ķaranġu evde : Ol cihānda n'oldı A. 
  87b anı : baña A. 
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  Söylegil Allāh saña ne eyledi  

  Nice düşdi anda bāzāruñ didi  

 

B 4b  Pes emírü'l-mü’minín virdi cevāb  

  Kim işüm oldı ŝavāb-ender-ŝavāb  

 

 90 Ģaķ Te‛ālā cürmümi ‛afv eyledi 

  Rūģumı raģmet ĥˇānıyla šoyladı  

 

A 4a  Pes yine ol şaĥŝ aña söyledi 

  Ne sebebdür ki saña raģm eyledi  

 

  Ģaķ seni cūduñ içün mi itdi zād  

  Yoķsa ‛adlüñden mi olduñ ber-murād  

 

  Yoķsa zühdüñden mi bulduñ şefķati  

  Kim saña oldı Ĥudānuñ raģmeti  

 

  Didi bu didüklerüñ iy māh-rū  

  Ķılmadılar fā’ide bunlar ķamu 

 

 95 Didi beni ķabre ķoyup gitdiler  

  Bir ķaranġu evde çün terk itdiler  

                                                 
  88a saña ne eyledi : senüñle n'eyledi A. 
  88b düşdi : oldı A. 
  89a cevāb : ĥaber A. 
  89b oldı ŝavāb-ender-ŝavāb : ender-ŝavāb oldı ŝavāb B. 
  90b ĥˇānıyla : ĥūnıyla A. Vezin tutmuyor. 
  91b sebebdür ki : sebeb oldı A. 
  92a cūduñ içün mi itdi zād : cūduñda itmiş mi āzād B. 
  92b ber-murād : bu murād B. 
  93a zühdüñden : raģmetüñden B. 
  93b raģmeti : ģürmeti B. 
  94. beyit B'de yoktur. 
  95a Didi : Çün A / ķoyup : ķoyuban A. 
  95b Bir ķaranġu evde çün : Ol ķara yirde beni A. 
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  Geldiler iki ferişte nā-gehān 

  Heybetinden gitdi ‛aķlum ol zamān  

 

  Çünki bu ģāl ile gördüm anları 

  Ditredi yapraķ gibi a‛żām varı  

 

  Đkisi šutup beni šurġurdılar  

  Oturınca geldi ķarşuma olar  

 

  Đtmek isterken baña bular su’āl  

  Bir nidā’ geldi ne-gāhın bu maģāl  

 

 100 Đy melekler  ķulumı siz terk idüñ 

  Anı ķorķıtmañ yanından tíz gidüñ  

 

  Raģm ķılmışdı fenā’da bir ķuşa 

  Lā-cerem ‛uķbāda raģmet irişe 

 

  Çünki maĥlūķātuma raģm itdi ol  

  Raģmetüm ĥˇānına andan buldı yol  

 

  Raģmet eyle ķamuya sen iy Raģím  

  Ķullaruña rūzí ķıl dārü'n-na‛ím  

 

                                                 
  96b ol zamān : der-zamān B. 
  97b Ditredi yapraķ : Titredi yapraġ B. 
  98a šutup : dutup B. 
  98b Oturınca : Oturıcaķ A / olar : bular A. 
  99a Đtmek isterken : Dilediler ideler B. 
  99b maģāl : mecāl B. 
  100a  ķulumı siz : ol ķulumnı B. 
  100b ķorķıtmañ : ķorĥıtmañ B. 
  102a maĥlūķātuma : maĥlūķuma B / itdi : eyledi B. 
  102b ĥˇānına : ĥūnına A. 
  103a ķamuya sen : sen ķamuya A. 
  103b Vezin tutmuyor. 



 74

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Münāsibi Münāsibi Münāsibi Münāsib∗ 

 

B 5a  Hem yine diñle münāsib bu söze  

  Bir ģikāyet aydayın şimdi size  

 

 105 Var idi bir zāhid ü ‛ābid ‛ayān  

  Ol Bení Đsrā’íl içre bir zamān  

 

  Açlıķ irişdi Bení Đsrā’íle  

  Bir gün ol zāhid meger eyyām ile 

 

  Gider iken yola bir gün ol hümām  

  Gördi ķumdan bir depe ol ník-nām  

 

  Böyle fikr itdi ki un olaydı bu  

  Vire idüm bunı açlara ķamu  

 

A 4b  Ķurtaraydum tā ki açlıķdan meger 

  Bu Bení Đsrā’íli ben ser-te-ser  

 

 110 Ol zamān peyġamberine ol Ĥudā 

  Vaģy ķıldı var fülāna muştıla  

 

 

                                                 
∗ Ģikāyet-i Uĥrā B. 
  104a yine diñle : daĥi bir de A. 
  104b aydayın : aydam B. 
  105a zāhid ü ‛ābid ‛ayān : ‛ābid ü zāhid kişi A. 
  105b Ol Bení Đsrā’íl içre bir zamān : Bení Đsrā’íl idi šā‛at işi A. 
  106a Vezin tutmuyor. 
  107a ol hümām : nā-gehān B. 
  107b ķumdan bir depe ol ník-nām : bir ķumdan tepeyi evvel ‛ān B. 
  108a olaydı : olsaydı A. 
  108b Vire idüm bunı açlara : Açlara bunı vireydüm ben B. 
  109b Bu : Ol B / ser-te-ser : ser-be-ser B. Vezin tutmuyor. 
  110b fülāna : fülānı B. 
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  Ol depe un olduġınuñ ecrini  

  Hem saña virdi yaķín Rabbüñ Ġaní  

 

  Defterine eyle yazdurdum tamām  

  Eylemiş ola taŝadduķ iy hümām  

 

  Raģm ķıldı çün benüm ķullaruma 

  Dervíş ü miskín ü yoķsullaruma  

 

  Çünki ol ĥayr içün itmişdi ġaraż 

  Raģmet itdüm şimdi ben daĥi ‛ivaż 

 

 115 Her kimüñ ki ĥayra ola niyyeti  

  Lā-cerem Ģaķdan irişe raģmeti  

 

  Ķullaruñuñ yā Đlāhe'l-‛ālemín  

  Niyyetini ĥayr ķıldurgıl hemín  

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'śíśü'śíśü'śíśü'ś---- Śān Śān Śān Śāníííí 
 

 H?I0 .G)@ت Mا .IN Mل اO8ل ر)K H70 .G)@ت Mا PQد رO@F: 9A90 ا
 Mا .Gب اRKا .G)@ت Mا SC>RA PDاRGا RD)1Gا TI8 وU7VCGا =A)@G9 ا:∗  

 
 
                                                 
  111a depe un olduġınuñ: daġuñ un olduġın B. 
  111b Hem saña virdi yaķín Rabbüñ : Yazdurupdur ol Ĥudāvend-i B. 
  112a yazdurdum : yazdurdı B. 
  112b iy : ol A. 
  113b miskín ü yoķsullaruma : yoķsul miskínlerüme A. Vezin tutmuyor. 
  115a ki ĥayra ola niyyeti : kim niyyeti pes ĥayr ola A. 
  115b irişe raģmeti : aña raģmet gele A. 
  116a Ķullaruñuñ : Niyyetini A. 
  116b Niyyetini ĥayr ķıldurgıl : Ķullaruñuñ ĥayra itdürgil A. 
∗ - B. “Abdullah bin Mesud (r.a.)'dan rivayet edilmiştir. Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Allahü 

Te‛âlâ'nın rahmetini uman günahkâr, Allah'a, onun rahmetinden ümidini kesen âbidden daha yakındır.”. 

el-Hindî, Alaaddin Müttekî, Kenzu’l-Ummal fî Süneni’l-Akvâl ve’l-Ef’âl, Haleb, Cilt III, 1969-1977, s. 

140, Hadis Nu.: 5869. 
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  Bu ikincisi durur ez-erba‛ín 

  Diñle bunı ŝıdķ ile iy pāk-dín 

 

B 5b  Đbni Mes‛ūddan durur uşbu ĥaber 

  Muŝšafādan naķl ider ol mu‛teber 

 

  Ķıldı Aģmedden rivāyet ol hümām 

  Bu sözüñ isnādı andandur tamām 

 

 120 Muŝšafā didi ki bir fācir kişi 

  Dā’imā ümmíd ola Ģaķdan işi  

 

  Raģmetine Tañrınuñ yaķındur ol  

  Ol kişiden kim ‛ibādet ķıla bol  

 

  Ĥalķı nevmíd ide raģmetden müdām 

  Ķullarumı ķorķuda her ŝubģ u şām  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

  Bu söze ķuvvet Mu‛ammer söyledi 

  Zeyd Eslemden rivāyet eyledi 

 

A 5a  Var idi öñdin zamānda bir kişi  

  Šā‛at idi Tañrıya dün gün işi  

 

 

 

                                                 
  120b Dā’imā ümmíd ola Ģaķķdan : Ķorķa Ģaķķdan hem ĥayır ola A. 
  121a Tanrınuñ : Allāhuñ A / yaķındur ol : yaĥın durur B. 
  121b ķıla bol : ķıladur B. 
  122b ķorķuda her : ķorĥuda ol B. 
∗ - A. 
  124a öñdin zamānda bir kişi : dir bir kişi evvel zamān A. 
  124b Šā‛at idi Tañrıya dün gün işi : ‛Ömri geçmişdi ‛ibādetle tamām A. 
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 125 Šā‛atine tekye ķılmışdı özi 

  Ĥalķa nā-ümmídlik dā’im sözi  

 

  Ķorķudurdı ķulları ol tünd-ĥū  

  Nā-ümíd iderdi raģmetden ķamu  

 

  Çünki naķl itdi fenā’dan ol kişi 

  Ģażret-i Ģaķdan umardı baĥşişi 

 

  Pes didi Ģaķ ģażretine iy Ĥudā 

  Ne yaraķ itdüñ ķatuñda sen baña  

 

  Ģaķ ĥišāb itdi ki ben itdüm yaraķ  

  Ķılmışam saña cehennemde šuraķ  

 

 130 Didi yā Rabbí ‛ibādātum ķanı 

  Zühd ü šaķvām ile šā‛atüm ķanı  

 

  Söyledi Ģaķ ķullarumı sen müdām  

  Raģmetümden nevmíd eyledüñ tamām 

 

  Nevmíd itdüm şimdi raģmetden seni  

  Ĥalķı ķorķudup ögerdüñ sen seni  

 

 

                                                 
  125b nā-ümmídlik dā’im : nevmídlik idi dün gün B. 
  126a Ķorķudurdı ķulları : Ķorĥudurdı ķullarum B. 
  126b iderdi : eylerdi B. 
  128b yaraķ : yaraġ B. 
  129a ben : nār B / yaraķ : yaraġ B. 
  129b Ķılmışam saña cehennemde šuraķ : Anda ķılmışam seniñçün ben duraġ B. 
  130b Zühd ü šaķvām : Đctihād A. 
  131a Söyledi Ģaķ : Ģaķ didi ki A. 
  132a Vezin tutmuyor. 
  132b ķorķudup : ķorĥudup B / ögerdüñ sen seni : bilmezdüñ beni A. 
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B 6a  Pes gerek ķul ĥā’if ü rācí ola 

  Ģaķ ķatında tā ki ol nācí ola 

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'líśü'líśü'líśü'l----UUUUĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

  Bunuñ üste bir daĥi diñle ĥaber  

  Böyle didi Bū Hureyre mu‛teber  

 

 135 Ģaķ resūlinden rivāyet eyledi 

  Didi ki Seyyid ģikāyet eyledi  

 

  Đtmemişdi bir kişi źerre ‛amel 

  Eylemişdi dünyede šūl-i emel 

 

  Lík Ģaķķı birlemişdi ol yaķín 

  Elde tevģíd idi ümmídi hemín  

 

  Çün ecel yaŝduġına başın ķodı  

  Ehline böyle vaŝiyyet eyledi 

 

  Ben ölenden ŝoñra oda urasız 

  Kül olınca cismümi yandurasız 

 

 140 Hem külümi yil güninde siz yine  

  Ŝavuruñ baģruñ ki gide ķa‛rına  

 

 

                                                 
∗ - A. 
  134a üste bir : üstine A. 
  134b Bū Hureyre : Đbn-i Mes‛ūd B. 
  135b ki : kim A. 
  137b Elde tevģíd idi ümmídi : Allāha tevģíd bu dest-āvíz A. 
  138a yaŝduġına : ŝanduġına B. 
  140a yil güninde : göndere yil B. 
  140b baģruñ : baģre A. 
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  Söyledi bunı vü baġlandı nefes  

  Murġ-ı rūģı uçdı boş ķaldı ķafes 

 

  Didügini işlediler ol zamān  

  Yandurup kül itdiler anı revān  

 

A 5b  Hem külini šutuban deryā ŝaru  

  Böyle ŝavurdılar anı sū-be-sū  

 

  Ķabżasına aldı Allāh nā-gehān 

  Pes aña ŝorup didi kim yā fülān  

 

 145 Kendözüñe böyle niçün eyledüñ  

  Yandurup deryāya ŝavurduñ özüñ  

 

  Didi ķorķuñdan senüñ iy Kirdgār  

  Kim çoķ olmışdum ķatuñda şermsār  

 

B 6b  Nice varam ģażrete ben rū-siyāh  

  Ĥavf ķıldum gelmege iy pādşāh 

 

  Ol sebebden oda yandurdum bu dem  

  Tā vücūdum ola diyü ke'l-‛adem 

 

                                                 
  141a vü : çü B. 
  142a ol zamān : herçi var B. 
  142b revān : i yār B. 
  143a šutuban : dutuban B. 
  143b ŝavurdılar : savurdılar B. 
  144b ŝorup : sordı B / didi kim : didiler A. 
  145a Kendözüñe : Kendözüñni B. 
  145b deryāya ŝavurduñ : deryā saru savurduñ B. 
  146a ķorķuñdan : ĥavfuñdan B. 
  146b çoķ : çoĥ B. 
  147a Nice varam ģażrete : Ģażretüñe cism ile B. 
  148a bu dem : müdām A. 
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  Bu sözi çünki işitdi Müste‛ān  

  Baģr-i raģmet cūşa geldi ol zamān  

 

 150 Ģaķ Te‛ālā ol ķula raģm eyledi 

  Cürmüñi cümle baġışladum didi 

 

  Çünki iķrār eyledüñ ‛iŝyānuña 

  Ķılmaduñ ıŝrār sen šuġyānuña  

 

  Pes saña ben daĥi raģmet eyledüm 

  Rūģuñı öz fażlum ile šoyladum 

 

  Sen Muģammed ümmetinüñ iy Kerím  

  Cürmüni ‛afv it baġışla yā Raģím  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

  Bunuñ üste bir ģikāyet diñlegil 

  Ķalbüñi ŝāf eyle ‛ibret añlagıl 

 

 155 Var idi Mūsā zamānı bir kişi  

  Dünyede fısķ u fücūr idi işi 

 

  Çün ecel irdi o şaĥŝa nā-gehān 

  Dünyeden naķl itdi uĥrāya revān  

 

 

                                                 
  149a Bu sözi çünki işitdi : Bunı işitdi Ĥudā-yı B. 
  149b ol zamān : der-zamān B. 
  151b ıŝrār : inkār A. 
  153a Sen : Hem A. 
  153b ‛afv : raģm A. 
∗ Ģikāyet A. 
  155a Var idi : Vardı A / zamānı : zamānında A. 
  156b revān : ‛ayān A. 
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  Anı gördiler keríh ol dem meger  

  Ķoymayup ķabre yabāna atdılar 

 

  Didiler kim fāsıķ idi bu ‛ayān 

  Anı mü’minlerle ķomaķlıķ yaman  

 

  Yumaġ ile defnini terk itdiler  

  Götürüp bir mezbeleye atdılar 

 

 160 Mūsāya vaģy itdi ol dem Müste‛ān  

  Eyledi bu şaĥŝuñ aģvālin beyān  

 

  Didi yā Mūsā örü šur şimdi tíz  

  Var ģabíbüm defn ķıl yuyup temiz  

 

A 6a  Ol gürūh-ı evliyā’nuñ biridür  

B 7a  Ŝūretā öldi ģaķíķat diridür 

 

  Anı yuyup ķılmadı kimse kefen  

  Ķoymadılar ķabre daĥi šurma sen  

 

  Var anı yuyup kefenle sen revān  

  Ķıl namāzın daĥi defn eyle hemān  

 

                                                 
  157. beyit A'da yoktur. 
  158b ķomaķlıķ : ķoymaĥlıķ B. 
  159a Yumaġ ile defnini : Yumaķı defn itmegi B. 
  160a itdi ol dem : eyledi ol A. Vezin tutmuyor. 
  160b beyān : ‛ayān A. 
  161a šur : dur B. 
  161b yuyup : yugıl B. 
  162a gürūh-ı : gürūhı A. 
  163a ķılmadı kimse : kimse ķılmadı A. 
  163b Ķoymadılar : Ķomadılar A / daĥi šurma : durgıl şimdi B. 
  164a yuyup kefenle : kefenle yuyup B. 
  164b namāzın : namāzını B / eyle : it B. 
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 165 Vardı Mūsā isteyü gitdi anı 

  Ol araya kim dimişdi ol Ġaní  

 

  Buluban kūy ehlini ol dem ŝorar  

  Yā Müselmānlar baña virüñ ĥaber 

 

  Kūyuñuzda öldi mi bir ehl-i ģāl  

  Kim veliyyu'llāh ola uşbu mecāl  

 

  Didiler ol ķavm aña kim yā resūl 

  Ol ŝıfatlu kimsene ölmiş degül  

 

  Ölmemişdür bil yaķín iy pāk-dín  

  Yigregin bilür Đlāhü'l-‛ālemín 

 

 170 Pes yine Mūsā didi kim herçi var  

  Kimsene öldi mi eyleñ āşkār 

 

  Didiler dün bunda öldi bir kişi 

  Dünyede fısķ u fücūr idi işi 

 

  Görmedük lāyıķ yuyup defn eylemek 

  Bundan ötrü çekmedi kimse emek  

 

 

 

 

                                                 
  165b Ol araya kim dimişdi : Oraya kim dimiş idi A. 
  166a Buluban kūy ehlini ol dem ŝorar : Pes anı kūçede sorardı meger B. 
  167a Kūyuñuzda : Kūçede B / - : dir B. 
  167b uşbu mecāl : ol muģāl A. 
  168b kimsene ölmiş degül : kimse bunda bilmiş ol B. 
  169a bil yaķín : yaķında A. 
  170a kim herçi var : ki her ki var B. 
  172b çekmedi kimse : çekmedük aña A. 
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  Sürüyüp yābāna atmışuz anı  

  Böyle var aģvāli iy cānlar cānı  

 

  Didi Mūsā baña anı gösterüñ 

  Nerdedür anuñ mekānı gösterüñ  

 

 175 Andan ötrü Ģaķ baña vaģy eyledi  

  Var ģabíbümdür anı getür didi 

 

  Mūsāya gösterdiler ol mürdeni  

  Oldı ģayrān çün baķup gördi anı  

 

B 7b  Didi yā Rabbí baña emr eyledüñ 

  Var ģabíbümdür anı getür didüñ 

 

  Ķavmi anuñ fısķını iśbāt ider 

  Evliyā’ zümresine nice gider  

 

  Lušf idüp bildür baña aģvālini 

  Nicedür tā bilem anuñ ģālini 

 

 180 Mūsāya vaģy itdi Rabbü'l-‛ālemín  

  Anlaruñ şāhidligi ģaķdur yaķín  

 

 

 

                                                 
  173a atmışuz : salmışuz B. 
  173b Böyle var aģvāli : Bilürüz aģvālin A. Vezin tutmuyor. 
  174b anuñ mekānı gösterüñ : anı baña ĥaber virüñ A. 
  175. beyit A'da yoktur. 
  176a ol : çün B. Vezin tutmuyor. 
  176b baķup : baĥup B. 
  178b Evliyā’ zümresine nice gider : Yā Đlāhí bunca ģāletdür dir B. 
  180a Vezin tutmuyor. 
  180b şāhidligi : şāhidlıķı B. 
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  Anlaruñ didügi gibidür hemān  

  Diñle bāķísin idem saña ‛ayān  

 

A 6b  Ģālet-i nez‛a gelicek ol kişi 

  Pes şefí‛ itdi özine üç işi 

 

  Ger ķamu mücrimleri ķılsa su’āl 

  Yarlıġadum cümlesin bí-ķíl ü ķāl 

 

  Kendü nefsin istedi ol ĥōd hemān  

  Nice raģm itmeydüm aña ol zamān  

 

 185 Didi yā Rabbí ol üç nedür digil  

  Ģaķ didi şimdi ķulaġ ur diñlegil  

 

  Çün ecel yitdi nidā’ ķıldı baña  

  Didi kim sen ĥōd bilürsin iy Ĥudā 

 

  Fısķ iderdüm gerçi ben fí-külli ģāl 

  Lík cem‛ olmışdı bende üç ĥıŝāl  

 

  Biri bu kim fısķ işe meşġūl idüm  

  Lík bu nefsüñ elinde ķul idüm  

 

 

                                                 
  181a gibidür : gibi ol A. 
  181b bāķísin idem saña : yaķínin saña idem A. 
  184a nefsin istedi ol ĥōd hemān : nefsini diledi ĥōd hemín B. 
  184b itmeydüm aña ol zamān : itmeyeydim aña ol demin B. 
  185a ol üç nedür digil : o nedür söylegil B. 
  185b şimdi : Mūsā B. 
  186a Çün ecel yitdi : Ölüm iricek A. 
  187b bende : baña B. 
  188a Biri : bir B / fısķ işe : fısķa ger B. 
  188b Lík : Gerçi B. 
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  Fısķ iderdüm lík ikrāh eyleyüp 

  Ķılduġum iş cümlesi şerdür diyüp 

 

 190 Yā Đlāhí fısķ iden demde benüm 

  Var idi yanumda hem üç hem-demüm 

 

  Bir hevā birisi yavuz hem-nişín  

  Biri şeyšān ile olmışdum ķarín  

 

B 8a  Bu üçi ŝaldı beni ma‛ŝiyete  

  Kim beni ķomadı bunlar ĥidmete  

 

  Sen bilürsin sırrı ĥōd iy pādşāh  

  Bu sözüme pes ne ģācetdür güvāh  

 

  Hem ikinci fısķ iderdüm gerçi ben 

  Fısķ içinde işler idüm herçi ben 

 

 195 Ben severdüm cümle ŝāliģ ķulları  

  Göñlüme ĥoş gelmiş idi yolları 

 

  Anlar ile šurup oturmaķ baña  

  Fısķ ehlinden yig idi iy Ĥudā  

 

  Dünyede ŝāliģleri yā Müste‛ān 

  Yig severdüm fısķ ehlinden ‛ayān 

                                                 
  191a Bir hevā birisi : Biri hevāydı ki B. 
  191b Biri şeyšān ile olmışdum : Bir daĥi hem şeyšān olmışdı A. 
  192a ŝaldı : saldı B. 
  192b ķomadı : ķoymadı B. 
  193a Sen : Pes B / sırrı : ģāli B. 
  193b pes : ĥōd B. 
  195a cümle : lík A. 
  196a oturmaķ baña : oturmaġı ben A. 
  196b Fısķ ehlinden yig idi iy Ĥudā : Yig severdüm gerçi bildüñ cümle sen A. 
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  Gelse yanuma meger iki kişi  

  Biri ŝāliģ birisinüñ fısķ işi 

 

  Ŝāliģüñ yaĥşı šutardum ģürmetin  

  Bitürürdüm evvel anuñ ģācetin 

 

 200 Ģürmetine anlaruñ iy pādşāh 

  ‛Afv ķılgıl cürmümi sen yā Đlāh 

 

A 7a  Hem üçinci söyledüm kim yā Kerím  

  Yarlıġar iseñ beni sen yā Raģím  

 

  Enbiyā’ vü evliyā’ mesrūr olur 

  Hem daĥi maķhūr şeyšān ĥōr olur  

 

  Yoķ eger ķılsañ ‛aźāb ile cezā’  

  Ġamlu olur enbiyā’ vü evliyā’ 

 

  Ol la‛ín şeyšān yine ĥandān olur 

  Kim anuñ ĥandānlıġı çendān olur  

 

 205 Ben bilürem yā Đlāhí sen yaķín 

  Enbiyā’ vü evliyā’nuñ şādısın  

 

  Yig seversin şādlıġından Đblísüñ  

  Đşi şerr ü mekr ü ģíle telbísüñ 

                                                 
  198a yanuma meger : nā-geh yanuma B. 
  199a šutardum : dutardum B. 
  201a söyledim kim : şöyle bilgil A. 
  201b Yarlıġar iseñ : Yarlıķar olsañ B / sen : kim B. 
  202b maķhūr şeyšān ĥōr : şeyšān ża‛íf ü ĥˇār B. 
  203a Yoķ : Yoĥ B. 
  204b ĥandānlıġı : ĥandānı ŝad B. 
  205b evliyā’nuñ : evliyā’ vü A. 
  206a şādlıġından : şādisinden A. Beytin vezni tutmuyor. 
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B 8b  Pes bu dem cürmümi ‛afv it yā Raģím  

  Lušf idüp erzāní ķıl dārü'n-na‛ím  

 

  Bilgil iy Mūsā bunı şimdi yaķín 

  Kim vesíle budur ortada hemín 

 

  Bu sebebden anı āzād eyledüm 

  Lušfum ile rūģını şād eyledüm 

 

 210 Didi yā Mūsā yaķín bil bunı sen 

  Diler isem ‛ālemüñ cürmini ben  

 

  Cümlesin ‛afv eylesem ķılsam ‛ašā’  

  Lušfuma inkār iden eyler ĥašā’  

 

  Ĥāŝŝa kim bir kimse ŝuçını bile  

  Yüz sürüp dergāhuma zārí ķıla 

 

  Özi ol cürmine iķrār eyledi 

  Bildi öz ŝuçını iżhār eyledi 

 

  Keremümle raģmet itdüm ben aña 

  Đşle yā Mūsā didügümi saña 

 

 215 Šur örü sen emri yirine getür  

  Yu temiz šut ķap revān anı götür  

 

                                                 
  207a bu dem cürmümi ‛afv it yā : benüm cürmümi bu dem iy B. 
  207b Lušf : ‛Afv B. Vezin tutmuyor. 
  210b Diler isem ‛ālemüñ cürmini : Dilesem ki ‛ālemi bu demde B. 
  211a Cümlesin : Cürmini B. 
  211b eyler : ider A. 
  212-214. beyitler arası B'de yoktur. 
  215a Šur örü sen emri : Dur revān emrümi B / getür : yitür B. 
  215b šut : dut B. 
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  Defn ķılgıl kim ģabíbümdür o ķul 

  Kim anuñ ķıla namāzın bilmiş ol  

 

  Yarlıġaram cürmini ‛afv eylerem  

  Raģmetüm ĥˇānıyla anı šoylaram  

 

  Šurdı Mūsā yudı ĥoş i‛zāz ile  

  Ķıldılar ķavmi namāzını bile 

 

  Öz eliyle ķabrine ķodı anı 

  Menziline gitdi ol cānlar cānı  

 

A 7b 220 Ģürmetine anlaruñ iy Źü'l-minen 

  Cürmümi ‛afv eyleyüp baġışla sen 

 

  Hem olaruñ himmetinden iy Ġaní  

  Lušfuñ ile bí-naŝíb itme beni 

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'śíśü'śíśü'śíśü'ś----ŚāliśŚāliśŚāliśŚāliś∗ 

 

  Diñle üçinci ģadíśi şevķ ile  

  Tā anı nažma getürdüm źevķ ile  

 

  Đbni Mālik kim Enes dürür adı  

  Bu ģadíśi ol rivāyet eyledi 

                                                 
  216b anuñ ķıla : ķıla anuñ A. 
  217a Yarlıġaram : Yarlıġayup A. 
  217b ĥˇānıyla : ĥūnından A. 
  218a Šurdı : Durdı B. 
  219b cānlar : cānum A. Vezin tutmuyor. 
  221a himmetinden iy : ģürmetine yā A. 
∗ Ģikāyetü'l-Ģadíśü'ś-Śāliś B. 
  222a şevķ : ŝıdķ B. 
  222b źevķ ile : ben bile B. 
  223a Mālik kim Enes dürür : ‛Abbās bil ki meşhūrdur B. 
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  Didi kim buyurdı ol faĥr-i cihān  

  Ol şefí‛-i mücrimān-ı ins ü cān 

 

 225 Lušfı ile ol Ĥudā-yı dādger 

  Šañ u aĥşam pírlere eyler nažar 

 

  Dir ki geçdi ‛ömrüñ ulaldı yaşuñ 

  Süñügüñ inceldi vü ditrer başuñ 

 

  Yaķın oldı hem saķar u bí-ĥaber 

  Đdesin bizden yaña şimdi güźer 

 

  Tevbe ķılgıl şimdi eylegil ģayā’ 

  ‛Āŝíliġi ķo rücū‛ itgil baña  

 

  Pírligüñden ben utanuram bu dem 

  Pes ‛aźāb idem saña cezā’ idem 

 

 230 Bir ģikāyet geldi diñlegil i yār 

  Hem münāsibdür buña göñlüñ uyar 

 

  Pírlerüñ gör Ģaķ ķatında ģürmetin 

  Pādşāhuñ ķapusında ķurbetin 

 

  Gider idi bir gün ol Şír ‛Alí 

  Šañ namāzına meger kim ol velí 

 

  Gördi mescid ŝaru gider bir ķoca 

  Ĥoş gelince gider ivmez źerrece 

 

  Ol píre ģürmet ķılup Şír-i Ĥudā 

  Đlerü varmaķlıġı görmez revā 

                                                 
  224-252. beyitler arası, varaklardan birinin kopması nedeniyle B'de yoktur. 
  228b Vezin tutmuyor. 



 90

 235 Ķoca gider işe ardınca ‛Alí 

  Đlerü atmazdı andan ol velí 

 

  Vaķt irişdi kim šoġaydı āftāb 

  Mescide irişdiler min-külli bāb 

 

  Ķoca girmez mescide ötdi gider 

  Ol meger Naŝrānídür pír-i saķar  

 

A 8a  Girmedi mescide çün ol bed-liķā’ 

  Bildi Naŝrānídür anı Murtażā 

 

  Girdi mescide ‛Alí gördi meger 

  Kim rükū‛ itmiş resūl-i mu‛teber 

 

 240 Ol rükū‛ı eyle uzatmış resūl 

  Bir ķıyām ile rükū‛dan daĥi bol 

 

  Tā ‛Alí ķıldı cemā‛atle namāz 

  Fāriġ olup ķıldılar Ģaķķa niyāz 

 

  Dir ŝaģābe bu namāzda yā resūl 

  Niçün uzatduñ rükū‛ı böyle bol 

 

  Görmemişdük böyle itdügüñ senüñ 

  Bize ma‛nāsın beyān eyle bunuñ 

 

  Didi ol dem ki rükū‛ itdüm hemín 

  Kündegí gibiydi siz bilüñ yaķín 

 

 245 Diledüm başumı ķalduram revān 

  Tā ki Cebrā’íl irişdi ol zamān 

 

                                                 
  237b Vezin tutmuyor. 
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  Ķodı arķamda ķanadın ol maģāl 

  Ķomadı baş ķalduram bu oldı ģāl 

 

  Çünki gitdi başumı ref‛ eyledüm 

  Vāķı‛a budur ki uş size didüm 

 

  Didiler kim nite böyle itdi ol 

  Bu işi ŝormamışam didi resūl 

 

  Ģāżır oldı yine Cebrā'íl emín 

  Yā resūla'llāh didi bilgil yaķín 

 

 250 ‛Alí isterdi cemā‛atle namāz  

  Ķıla mescidde idüp Ģaķķa niyāz 

 

  Yolda ta‛cíl gider idüm nā-gehān 

  Yitdi bir fertūt píre ol zamān 

 

  Bilmedi ki ol kişi Naŝrān idi 

  Ol cehennem yolına erzān idi 

 

B 9a  Pír olduġına ģürmet eyledi 

  Ol edeb ģaķķın ri‛āyet eyledi  

 

  Pes baña emr itdi Tañrı ki yüri  

  Šut rükū‛dan ķalķmasun peyġamberi  

 

 255 Ķalmasun tā kim cemā‛atden ‛Alí 

  Gelsün irişsün namāza ol velí 

 

                                                 
  250a Vezin tutmuyor. 
  253b Ol edeb : Cehd idüp A. 
  254a Tañrı ki : Allāh kim A. 
  254b Šut rükū‛dan ķalķmasun : Ķomagıl ķılmaġa sen A. 
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A 8b  Bu ‛aceb midür eyā ŝāģib-vefā  

  Ol durur bundan ‛aceb didi Ĥudā  

 

  Eyledi ol dem baña böyle ĥišāb  

  Ķoymaġıl šoġmaġa bir dem āftāb  

 

  Tíz iriş šutgıl ķanaduñla revān  

  Ol ‛Alínüñ ģürmetine bu zamān  

 

  Nite kim bir píre ģürmet eyledi 

  Ol edeb ģaķķın ri‛āyet eyledi 

 

 260 Şeyĥ Naŝrāníden ötrü  Kirdgār  

  Bunca lušf itdi ‛Alíye āşkār 

 

  Ķıl taŝavvur özüñe sen iy cüvān 

  Öz ĥayālüñden bunı eyle ‛ayān 

 

  Bir Müselmān píre ģürmet ķılasın 

  Gör ki sen nice merātib bulasın  

 

  Ģürmetine pírlerüñ iy pādşāh 

  Ŝaķla bizi itme şeyšāna tebāh  

 

 

                                                 
  256a ‛aceb midür : ‛aceb durur A. 
  256b didi : kim ol A. 
  257a baña böyle : Míkā'íle A. 
  257b šoġmaġa : doġmaġa B. 
  258a šutgıl : dutgıl A. 
  258b ģürmetine : ģürmetinden B. 
  260. ve 261. beyitler B'de yer değiştirmiştir. 
  260a Naŝrāníden ötrü : Naŝrāní içün ol B. 
  262b merātib : ģasenāt A. 
  263b Ŝaķla bizi itme şeyšāna tebāh : Şerr-i şeyšāndan bizi eyle nigāh B. 
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  Āb-rūyı ģaķķıçün yaşlularuñ  

  Çeşm ŝuyı ģaķķıçün başlularuñ 

 

 265 Kim bizi senden yaña irşād ķıl 

  Hem cehennemden daĥi āzād ķıl 

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet∗ 

 

  Gel yine sen müstemí‛ ol iy beşer  

  Bu ģikāyet üstine bir de ĥaber  

 

B 9b  Ol Ebū Manŝūr şeyĥ-i nāmdār 

  Māturídí dirler aña āşkār  

 

  Virdi üstādı sözünden ol ĥaber  

  Söyledi bu nev‛ ile ol mu‛teber  

 

  Çünki üstādına irişdi ecel 

  Seksene irmişdi ‛ömri o maģal 

 

 270 Ol Ebū Manŝūra emr itdi yüri  

  Didi šur bāzāra var iy dín eri  

 

  Sen benümçün bir ķul iste ŝatun al  

  Bunca ola ‛ömri anuñ bu maģal  

                                                 
  264. beyit A'da yoktur. 
∗ Ģikāyetü'l-Ģadíśü'ś-Śāliś B. 
  266a beşer : püser A. 
  266b Bu ģikāyet üstine bir de : Bunuñ üste bir daĥi diñle B. 
  267b Māturídí dirler : Māturíd didiler B. 
  268a sözünden : dilinden A. 
  268b nev‛ ile : nev‛ ilen B. 
  270a Manŝūra : Manŝūr A. 
  270b šur : dur B. 
  271a benümçün bir ķul iste : benüm içün ki bir ķul B. 
  271b maģal : mecāl B. 
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  Al getür anı kim āzād eyleyem  

  Ben özümçün ol güne zād eyleyem 

 

  Šurdı bu Manŝūr anı ķıldı šaleb  

  Gezdi ol çoķ yirleri çekdi ta‛ab  

 

A 9a  Her kime ŝorsa virürlerdi cevāb  

  Ol bulınmaz híç yire ķılma şitāb 

 

 275 Ķandedür seksen yaşar ķul bu zamān  

  Olmamış āzād ola ol nā-tüvān  

 

  Pes Ebū Manŝūr gelüp virdi ĥaber  

  Söyledi aģvāli aña ser-te-ser  

 

  Çün işitdi secdeye ķoydı başın  

  Gözlerinden hem revān itdi yaşın 

 

  Yüzini šopraġa sürüp söyledi  

  Ĥālıķa ‛arż-ı münācāt eyledi  

 

  Didi iy Ġaffār u Ģayy u Źü'l-celāl 

  Đy Kerím ü iy Raģím ü bí-miśāl 

 

 

                                                 
  272a anı kim : kim anı A. 
  273a Šurdı : Durdı B. 
  273b ol çoķ yirleri çekdi ta‛ab : çoĥ yirleri pes çekdi emek B. 
  274a ŝorsa virürlerdi : sorsa virür idi B. 
  275a Ķandedür : Ĥandedür B. 
  275b nā-tüvān : bu zamān B. 
  276a Ebū : Ebā B. 
  276b ser-te-ser : ser-be-ser B. 
  277a ķoydı : ķodı A. 
  278a šopraġa sürüp söyledi : topraġa ķoydı aġladı B. 
  278b ‛arż-ı : ‛arż u B. 
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 280 Ķullaruñ seksen yaşında ķul yaķín  

  Görmediler lāyıķ āzād olmadın 

 

  Didiler ķul mı olur seksen yaşar 

  Sen kerímsin cümleden iy Kirdgār 

 

B 10a  Sen ķamudan mihrbānsın iy Kerím 

  ‛Afv idici sensin iy Berr ü Raģím  

 

  Nice lāyıķ göresin bu dem beni 

  Ķılmayasın oddan āzād iy Ġaní  

 

  Zārísine raģm idüp Perverdgār  

  Yarlıġadum didi ol dem āşkār 

 

 285 Ben seni lušfumla āzād eyledüm 

  Raģmet ile rūģuñı şād eyledüm 

 

  Ķullaruña raģm ķılgıl iy Ĥudā  

  Ķıl ĥalāŝ oddan be-‛aşķ-ı Muŝšafā 

 

  Raģmetüñden bí-naŝíb itme bizi 

  Ĥāŝŝ ķullaruñla ķıl ģaşrumuzı 

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'ríśü'ríśü'ríśü'r----RābiRābiRābiRābi‛‛‛‛∗ 

 

  Dinle dördinci ģadíśi bu zamān 

  ‛Aķluñı cem‛ eyle iy ārām-ı cān 

 

                                                 
  280a yaşında ķul : yaşar ķulı A. 
  282b Berr ü Raģím : Rabbü'r-raģím B. 
  283b ķılmayasın : ķılmasın B. 
  284a Vezin tutmuyor. 
  286a raģm : lušf B. 
∗ El-Ģadíśü'r-Rābi‛ ‛an-Đbrāhím Đbni ‛Alķame A. 
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  Didi Đbrāhím işitdüm ben yaķín 

  ‛Alķameden bu ģadíśi iy emín  

 

 290 Ol daĥi didi ki ‛Abdu'llāhdan 

  Böyle işitdüm ben iy ĥulķ-i ģasen 

 

  Didi ‛Abdu'llāh ki didi Muŝšafā 

  Ŝadr u bedr-i ‛ālem ü ŝāģib-vefā 

 

A 9b  Kim ‛ilimden ögrene bir bāb eger  

  Dünyesine dínine nef‛i deger  

 

  Ādemüñ ĥalķ olduġından iy emín  

  Altı biñ elli yıl olmışdur hemín  

 

  Bir kişi gündüz oruç gice namāz  

  Đtmiş olsa Ĥālıķa ‛arż-ı niyāz  

 

B 10b 295 Cümlesini ķılmış ola Ģaķ ķabūl  

  Biri merdūd olmaya iy pür-uŝūl 

 

  Ol ķula anuñ śevābını Kerím  

  Yazdurur aña ķılup lušf-ı ‛amím  

 

                                                 
  289b iy emín : hem hasín B. 
  292a ‛ilimden : ‛ālimden A. 
  292b Dünyesine dínine : Dínine dünyāsına B. 
  293a Ādemüñ ĥalķ olduġından iy emín : Dünyānıñ ‛ömrini Ģaķķ yazar aña B. 
  293b Altı biñ elli yıl olmışdur hemín : Kim yidi biñ ıldur iy ehl-i vefā B. 
  294a Bir kişi gündüz oruç gice : gündüz oruç gicesi ķıla B. 
  294b olsa : ola B / ‛arż-ı niyāz : ‛arż u niyāz B. 
  295a Cümlesini ķılmış ola : Ķılmış olsa cümlesini A. 
  296a śevābını : ŝavābını B. 
  296b ķılup lušf-ı ‛amím : ķamu Rabbü'r-raģím B. 



 97

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet∗ 

 

  Bir ģikāyet diñle imdi ŝıdķ ile 

  Bu ģadíś üste getüreyüm dile  

 

  Muŝšafā didi ki ‛ilmüñ şehriven  

  Ķapusıdur ol ‛Aliyyü Bü'l-Ģasan 

 

  Çün Ĥavāricler işitdi bu sözi 

  Fikre batdılar gicesi gündüzi 

 

 300 Pes ‛Alíye eyledi anlar ģased  

  Ol ģadíśi itmek isterlerdi red  

 

  Anlaruñ ulularından on kişi 

  Cem‛ oluban šanışurlar bu işi  

 

  Didiler buña ŝoralum bir su’āl  

  Her birimüz ayru ayru bir maģāl  

 

  Cümlemüze ger virürse bir cevāb  

  Pes olur işi ‛Alínüñ nā-ŝavāb  

 

 

                                                 
∗ - B. 
  297b ģadíś üste getüreyim : ģadíśi uşta getürdüm A. 
  298a ‛ilmüñ şehriven : ‛ilm şehrimen B. 
  300a eyledi: başladı B. 
  300b Ol : Bu B / itmek : bulmaķ B. 
  301b šanışurlar : danışurlar B. 
  302a ŝoralum : soralum B. 
  302b Her birimüz ayru ayru : Ayrı ayrı her birimüz A. 
  303a ger virürse bir : girü virürse A. 
  303b nā-ŝavāb : bā-ŝavāb A. 
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  Yoķsa her birümüze bir nev‛ ile  

  Ol cevāb aydup bizi rāżí ķıla  

 

 305 Muŝšafā didügi gibi ol ‛Alí 

  Pes ķapusı ola ‛ilmüñ ol velí  

 

  Geldi anlaruñ biri ķıldı su’āl 

  Yā ‛Alí dir ‛ilm mi yigdür yoķsa māl 

 

  Didi māldan ‛ilm efēaldür yaķín 

  ‛Đlmi efēal bilmegüñ yigdür hemín  

 

  Didi yigligi nedendür söylegil 

  Gel dil ile anı taķrír eylegil  

 

B 11a  Didi ‛ilm oldı mírāś-ı enbiyā’  

  Māl Ķārūndan ķalupdur bí-ĥafā’ 

 

A 10a 310 Hem daĥi Hāmān u Şeddāddan durur  

  Daĥi ol Fir‛avn-ı bí-dāddan durur 

 

  Ol bu söz ile rücū‛ itdi revān  

  Geldi ikincisi anda ol zamān  

 

 

                                                 
  304a birümüze bir nev‛ ile : bir nev‛ ile birümüze A. 
  304b Ol cevāb aydup bizi rāżí ķıla : Vire cevāb rāżí olavuz ol söze A. 
  305b ķapusı ola ‛ilmüñ : ola ‛ilmüñ ķapusı A. 
  307b bilmegüñ : bilmegi A. 
  308b anı : şimdi A. 
  309a Vezin tutmuyor. 
  310a daĥi Hāmān u : Hāmān ķardaşı B. 
  311a ile rücū‛ itdi revān : birle rücū‛ itdi hemān A. 
  311b Geldi ikincisi anda ol zamān : Didügüm nedür delílüñ ķıl beyān A. 
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  Ol daĥi ancılayın ķıldı su’āl 

  Didi ‛ilm efēal mi olur yoķsa māl 

 

  Didi ‛ilm efēal durur māldan hemān 

  Didi kim nedür delílüñ ķıl beyān  

 

  Didi sen māla olursın pāsbān 

  ‛Đlm saña pāsbāndur bil ‛ayān 

 

 315 Bu cevābı aldı gitdi ol daĥi  

  Geldi üçincisi ol dem iy aĥí 

 

  Anlaruñ tek ol daĥi ķıldı ĥišāb 

  ‛Đlm efēaldür diyü virdi cevāb 

 

  Dir delílüñ bu söze nedür digil 

  Bunı sen taķrír idüp şerģ eylegil  

 

  Dir ‛Alí māldār olanuñ dünyede 

  Çoķ olur düşmānı bilgil iy dede  

 

  Çoķ olur dünyāda ‛ilm ehline yār  

  Kim anı görse özine dōst šutar  

 

 320 Gitdi ol dördincisi geldi revān 

  Ŝordı ol da anlaruñ tek der-zamān  

 

 

                                                 
  313b delílüñ : dilüñle B. 
  315a cevābı : cevābın A. 
  317b Bunı sen : Sen bunı B / idüp : ilen B. 
  318b Çoķ olur düşmānı : Çoĥ olur düşmeni B. 
  319a Çoķ : Çoĥ B. 
  319b anı görse özine dōst šutar : görürse özine ol dōst dutar B. 
  320b Ŝordı ol da : Sordı ol daĥ B. 
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  Didi ki ‛ilm ile māldan söylegil  

  Ķanķısı efēal durur şerģ eylegil  

 

  ‛Đlm efēaldür didi sen šutma şek  

  Pes ki māldan ‛ilmi yig bilmek gerek  

 

  Didi ki nedür delílüñ bu söze  

  Anı bildür tíz ‛ayān eyle bize 

 

B 11b  Didi māldan viricek noķŝān olur 

  Virdügine ŝāģibi pişmān olur 

 

 325 Nice kim ‛ilmi taŝarruf itseler  

  Ķarşu artar ĥūb olur iy mu‛teber  

 

  Gitdi ol daĥ ol cevāb ile o dem  

  Geldi bişincisi daĥi ŝordı hem  

 

  Söylegil ‛ilm ile mālı iy ‛Alí  

  Ķanķı efēaldür beyān it iy velí  

 

  Dir ‛Alí kim ‛ilm māldan yig olur 

  ‛Aķlı olan bu sözüñ remzin bilür 

 

 

                                                 
  321a ki : kim A. 
  321b Ķanķısı : Ĥansısı B. 
  322a šutma : dutma A. 
  322b bilmek : sevmek B. 
  323a ki : kim A. 
  325a itseler : ideler A. 
  325b iy : ol A. 
  326a daĥ : da A. 
  326b daĥi ŝordı : ŝordı ol da A. 
  327a Söylegil ‛ilm ile mālı iy : Söyledi kim ‛ilm ile māl yā A. 
  327b Ķanķı : Ĥansı B / beyān it iy : cevāb vir yā A. 
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A 10b  Daĥi hem aydur delílüñ söylegil  

  Yigligini bize ma‛lūm eylegil 

 

 330 Dir ‛Alí bu söze isterseñ delíl  

  Māl yıġanı dā’im oķurlar baĥíl  

 

  ‛Đlm iyesine velí dirler kerím  

  Dā’im aña taģsín eylerler ‛ažím  

 

  Gitdi ol daĥi o söz ile tamām  

  Geldi altıncısı ŝordı iy hümām  

 

  Anlaruñ tek virdi aña daĥ cevāb  

  Didi ki göster delílüñ bā-ŝavāb  

 

  Didi mālı dā’im uġrı aparur 

  Māl gidicek iyesi maģrūm ķalur  

 

 335 Uġrı aŝlā ‛ilme híç kār eylemez 

  ‛Đlm iyesi uġrılardan ġam yimez 

 

  Gitdi ol geldi yidincisi durar  

  ‛Đlm yig mi yoķsa māl mı dir ŝorar  

 

                                                 
  329a Daĥi hem : Ol daĥi B. 
  330a isterseñ : istersen B. 
  330b oķurlar : oĥurlar B. 
  331a ‛Đlm : - A. 
  331b taģsín eylerler : ķadr iderler bil B. 
  332a daĥi o söz : da ol cevāb A. 
  332b ŝordı : anda B. 
  333a aña daĥ : anlara A. 
  333b ki : kim A. 
  334b iyesi : ŝāģibi A. 
  336a geldi yidincisi : da geldi yidinci A. 
  336b yig mi : yigdür B / māl mı : māl B. 
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  Didi yigdür ‛ilmi yig bilgil yaķín 

  ‛Đlmi yig bilmekligüñ yigdür hemín 

 

  Didi bu söze delíl göster baña  

  Tā ki ben varam işüme bā-ŝafā  

 

B 12a  Didi ki maģşer güni māl yıġanuñ  

  Cümle isterler ģisābını anuñ  

 

 340 ‛Đlm ehli niceye olur şefí‛ 

  Nicelerüñ menzilin eyler refí‛ 

 

  Geldi sekizinci çünki gitdi ol  

  Ol daĥi ŝordı yine iy pür-uŝūl  

 

  ‛Đlm efēal mi olur dir yoķsa māl 

  Dir ‛Alí ki ‛ilm yigdür itme ķāl  

 

  Didi göstergil delíl eyle temiz 

  Anı işidüp gidem ben tíz-be-tíz  

 

  Didi šursa māl bir nice zamān 

  Çürüyüp tebdíl olur bilgil ‛ayān 

 

 345 Çürümez ‛ilm ebter olmaz bellü bil 

  Ol eger šursa nice yüz kerre yıl  

                                                 
  338a söze : işe A. 
  338b bā-ŝafā : ĥoş ŝafā A. 
  339a Didi ki maģşer güni māl yıġanuñ : Dir ‛Alí maģşerde māl yıġanlaruñ A. 
  339b ģisābını anuñ : ģisābın anlaruñ A. 
  341a çünki : vü çün A. 
  341b yine : aña A. 
  342b ki : kim A. 
  343b işidüp : gūş idüp A. 
  345b šursa nice yüz kerre yıl : durursa nice yüz biñ ıl B. 
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  Gitdi ol geldi šoķuzıncı revān  

  Yā ‛Alí dir eylegil bu dem beyān 

 

  ‛Đlm māluñ ķanķısı efēal durur  

  Eyle tafŝíl bu baña mücmel durur 

 

A 11a  ‛Đlmi yigdür didi māldan lā-muģāl  

  Mālı yig bilmeklige yoķdur mecāl  

 

B 12b  Dir delílüñ var mıdur söyle baña  

  Tā ki ben muší‛ olam cāndan saña  

 

 350 Didi māl ķalbi ķara eyler yaķín 

  Dilleri pür-nūr ider ‛ilm iy emín  

 

  Gitdi ol geldi onıncısı revān  

  Anlaruñ tek ŝordı ol daĥi hemān  

 

  Đmdi virgil ‛ilm ile māldan ĥaber  

  Ķanķısı efēal durur iy mu‛teber  

 

  ‛Đlm efēaldür didi aña ‛Alí 

  Dir delílüñ var mı durur iy velí  

 

                                                 
  346a šoķuzıncı : doķuzıncı B. 
  347a ķanķısı : ĥansısı B. 
  348a ‛Đlmi yigdür didi : ‛Đlm yigdür dir A. 
  348b yoķdur : yoĥdur B. 
  349a Dir : Di A. 
  349b ben muší‛ olam cāndan : cāndan muší‛ olam B. 
  350b Dilleri pür-nūr ider ‛ilm : ‛Đlm nūr eyler cānı A. 
  351a revān : tamām A. 
  351b daĥi hemān : da iy hümām A. 
  352a Đmdi virgil ‛ilm ile māldan ĥaber : Didi kim ‛ilm ile māldan vir cevāb B. 
  352b Ķanķısı efēal durur iy mu‛teber : Ĥansı efēaldür cevāb it bā-ŝavāb B. 
  353b var mı durur iy : var mıdur didi B. 
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  Māllu olan kişi göñli ulalur  

  Hem rubūbiyyetden ol da‛ví ķılur 

 

 355 Didi yigdür ‛ilmi yig bilmek yaķín  

  ‛Đlmi yig bilmekligüñ yigdür hemín 

 

  Didi bu söze delíl göster baña 

  Tā ki ben varam işüme bā-ŝafā 

 

  Ehl-i ‛ilm olur tevāżu‛da müdām 

  Virdi anlaruñ cevābını tamām  

 

  Anlara didi ‛Alí iy merdümān 

  Bilüñüz kim ‛ömrüm olduķca hemān  

 

  Ŝorsañuz bu nev‛ ile min-külli bāb 

  Her biriñüze virürem bir cevāb  

 

 360 Çünki anlar bunı böyle bildiler 

  Cümlesi šurup ímāna geldiler  

 

  Ehl-i ‛ilmüñ ģürmetine iy Ĥudā 

  Bí-naŝíb itme bizi yevmü'l-cezā’ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  354a Māllu olan kişi göñli ulalur : Māl kişinüñ göñlüni ulu ķılur A. 
  355. ve 356. beyitler A'da yoktur. 
  357b cevābını : cevābın B. 
  358b hemān : tamām B. 
  359b bir : ben B. 
  360b šurup : durup B. Vezin tutmuyor. 
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  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'líśü'líśü'líśü'l----ĤĤĤĤāmisāmisāmisāmis∗ 

 

  Erba‛índen bu bişincidür yine 

  Söylerem ben ŝıdķ ile diñleyene  

 

A 11b  Dir Ebū Źer Muŝšafāya söyledüm  

B 13a  Sen baña eyü ‛amel ögret didüm  

 

  Ol beni ķıla cehennemden ba‛íd 

  Hem daĥi yandurmaya nār-ı şedíd  

 

 365 Muŝšafā aydur ki ķılsañ bir ĥašā’  

  Bir śevāb iş tābi‛ itgil sen aña  

 

  Ma‛ŝiyetden işleseñ bir fi‛li sen 

  Đşle ardınca anuñ fi‛l-i ģasen 

 

  Yaĥşı fi‛lüñ ol yamanı maģv ider  

  Pes yaman yaĥşı gelen yirden gider  

 

  Dir Ebū Źer ben didüm yā Muŝšafā  

  Uşbu remzi sen beyān eyle baña  

 

 

 

                                                 
∗ El-Ģadíśü'l- Ĥāmis ‛an-Ebí Derdā A. 
  362b Söylerem : Söyleyem A. 
  363a Źer Muŝšafāya : Derdā resūle A. 
  363b eyü ‛amel : eyle ‛ilm B. 
  364b Hem daĥi : Kim beni B. 
  365a aydur ki ķılsañ : didi ki ķılıñ B. 
  365b itgil : eyle B. 
  367a yamanı : günāhı B. 
  367b yirden : yirde A. 
  368a Dir Ebū Źer ben didüm yā Muŝšafā : Didi Bū Derdā didüm ben yā resūl A. 
  368b Uşbu remzi sen beyān eyle baña : Bu rumūzı gel beyān eyle uŝūl A. 
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  Źikr-i lā-ilāhe illa'llāh hem∗ 

  Ol ģasenātdan mıdur iy pür-kerem 

 

 370 Muŝšafā didi ne‛am iy ehl-i dín 

  Ģasenātuñ aģseni oldur yaķín 

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā ∗∗ 

 

  Bunuñ üste bir ģikāyet geldi uş  

  Cān u dilden sen bu sözi eyle gūş  

 

  Varmış idi bir kişi ģacca meger  

  Gör ki nice eyledi ol mu‛teber 

 

  Ģācılar çün ‛Arafāta šurdılar  

  Ģażrete ķıldı münācātı bular 

 

  Bir kişi aldı eline yidi šaş  

  Zārí ķıldı gözlerinden dökdi yaş  

 

 375 Aytdı yā šaşlar güvāh oluñ baña  

  Ben şehādet iderem birdür Ĥudā  

 

 

 

                                                 
∗ 369a “Allah’tan başka ilah yoktur” anlamında kelime-i tevhidin ilk bölümü. 
∗∗ Ģikāyet-i Münāsib A. 
  371a üste bir : üstine A. 
  371b sen bu sözi : bu ģadíśi B. 
  372a bir kişi ģacca : ģacca bir kişi A. 
  373a ‛Arafāta : ‛Arefeye B. 
  374a Bir : Ol A / šaş : daş B. 
  374b dökdi : tökdi B. Vezin tutmuyor. 
  375a Aytdı : Didi A. 
  375b iderem : eylerem B. 



 107

 
5K ا>X( اZ>Y(ر اX2=وا و ا+. اX2= ان Y اHG اY اM و اX2= ان :CW=ا 

Mل اO8ر∗  
 

  Hem Muģammed ģaķ resūlidür anuñ 

  Đĥtiyār itdügi ķulıdur anuñ 

 

B 13b  Çünki bunı didi pes diñle yine  

  Ĥālıķ ol dem uyķu virdi gözine  

 

A 12a  Çün uyudı düşde gördi ol cüvān 

  Nā-gehān ķopmış ķıyāmet ol zamān  

 

  Maģşer ehli çaġrışur vā-ģasretā 

  Çünki bunı böyle gördi ol fetā 

 

 380 ‛Adl içün mízān ķurıldı nā-gehān  

  Ģaķķ u bāšıl ŝorılur yaĥşı yaman  

 

  Çünki yitdi nevbet ol şaĥŝa meger  

  Ŝordılar a‛mālin anuñ ser-te-ser  

 

  Müstaģaķķ oldı ‛aźāba ol kişi 

  Āh ķıldı artdı ol dem teşvíşi  

 

 

                                                 
∗ - B. “Taşlara bana şahitlik yapın dedi. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed 

Allah'ın resulüdür.”. 
  377a bunı didi : didi bunı B. 
  377b uyķu virdi gözine : uyĥu virdi çeşmine B. 
  378b ol zamān : der-zamān B. 
  380a ķurıldı : ķurılmış A. 
  380b ŝorılur : sorılur B. 
  381a yitdi nevbet : nevbet irdi A. 
  381b Ŝordılar a‛mālin anuñ ser-te-ser : Sordular a‛mālini pes ser-be-ser B. 
  382b Vezin tutmuyor. 
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  Bunı sürdiler cehennemden yaña  

  Görelüm imdi n'ider Allāh aña  

 

  Çün cehennem aġzına yitürdiler  

  Geldi ol dem nā-gehāní bir ģacer  

 

 385 Ŝaldı šamunuñ ķapusına özin  

  Virmedi yol bunı ŝalmaġa yaķín  

 

  Leşkerine Mālik emr itdi revān 

  Ķoparuñ šaşı ķapudan bu zamān  

 

  Leşkeri Māliküñ ol dem geldiler  

  Šaşa çoķ çoķ zír u bālā ķıldılar 

 

  Ķoparabilmediler šaşı meger  

  Bir ķapuya daĥi ķıldılar güźer 

 

  Geldiler ol şaĥŝı yine šutmaġa  

  Ol ķapudan daĥi oda atmaġa  

 

 390 Geldi ol šaşdan biri daĥi o dem  

  Ŝaldı özini ķapuya der-ķadem  

                                                 
  383a Bunı sürdiler : Sürdiler bunı B. 
  383b imdi n'ider Allāh aña : ki şimdi n'eyler ol Ĥudā B. 
  384a cehennem aġzına : cehenneme anı B. 
  384b ol dem nā-gehāní : nā-gehin oraya B. 
  385a šamunuñ : damunuñ B. 
  385b ŝalmaġa : salmaķa B. 
  386b Ķoparuñ : Didi tíz A. 
  387. beyit B'de yoktur. 
  388a šaşı : daşı B. 
  389a šutmaġa : dutmaġa B. 
  389b daĥi oda atmaġa : yine oda atmaķa B. 
  390a šaşdan : daşdan B / o dem : meger B. 
  390b özini ķapuya der-ķadem : ol ķapuya özin ol meger B. 
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  Hem aña daĥ zūr-ı bāzū itdiler  

  Yine andan daĥi ‛āciz gitdiler  

 

  El-muģaŝŝal yidi ķapuyı tamām  

  Cümle gezdürdiler anı iy hümām 

 

B 14a  Her birini ķaplamış šaşuñ biri  

  Ģayrete vardı melā’ikler varı  

 

  Çünki bunı böyle gördiler hemān 

  Anı ‛Arşa iletürler ol zamān  

 

 395 ‛Arż ķıldılar Ĥudāya ģālini 

  Didiler Ģaķķa anuñ aģvālini 

 

  Ģaķ Te‛ālā ķıldı lušfından nidā’ 

  Didi yā ķulum beşāretdür saña 

 

A 12b  Şāhid itdüñ özüñe šaşı yaķín  

  Ķılmadı ģaķķuñı żāyi‛ ol hemín  

 

  Pes nice ben ģaķķuñı żāyi‛ ķılam  

  Şāhidem ben daĥi anı bilürem 

 

 

 

                                                 
  391a daĥ zūr-ı bāzū itdiler : da zír u bālā ķıldılar A. 
  391b gitdiler : ķaldılar A. 
  392a El-muģaŝŝal : El-ģāŝılı A. 
  393a šaşuñ : daşuñ B. 
  393b melā’ikler varı : melekler her biri B. 
  394b iletürler : aparurlar B. 
  397a šaşı : daşı B / yaķín : ‛ayān A. 
  397b ol hemín : bu zamān A. 
  398a Pes nice ben ģaķķuñı żāyi‛ ķılam : Cennete iletdiler anı bu dem A. 
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  Ģaķ melā’iklere emr itdi revān  

  Cennete iltüñ ķulumı bu zamān  

 

 400 Cennete iletdiler anı bu ģāl  

  Gördi baġlu girmege yoķdur mecāl  

 

  Pes şehādet itdi ol dem şevķ ile  

  Açdı ķapuyı revāní źevķ ile 

 

  Fetģ-i lā-ilāhe illa'llāh durur∗  

  Hem Muģammedün resūlu'llāh durur  

 

  Ķapu açıldı revān girdi kişi  

  Açıluban gitdi göñli teşvíşi  

 

  Şükr ķıldı çün uyandı uyķudan  

  Göñli āzād oldı ol dem ķayġudan  

 

 405 Şükr ider dergāha kim iy pādşāh  

  Bizi tevģíd ehli ķılduñ yā Đlāh 

 

 

 

                                                 
  399a melā’iklere : zebānílere B. 
  399b Cennete iltüñ ķulumı bu zamān : Ol ķulumı aparuñ sūy-ı cinān B. 
  400a iletdiler : apardılar B. 
  400b yoķdur : yoĥdur B. 
  401a itdi ol dem şevķ ile : geldi ol dem ol ķula B. 
∗ 402a/b “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed onun elçisidir” anlamında kelime-i tevhid. 
  402a Fetģ-i : Ya‛ní A. 
  402b Muģammedün : Muģammed ģaķķ B. 
  403. beyit B'de yoktur. 
  403b Vezin tutmuyor. 
  404a uyķudan : uyĥudan B. 
  404b ķayġudan : ķayķudan B. 
  405a ider dergāha kim : dergāhuña ki B. 
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  Ķılduñ ümmet Muŝšafāya sen bizi 

  Hem anuñla eylegil ģaşrumuzı  

 

  Ģürmetine Aģmedüñ iy Kirdgār 

  Ģażretüñde ķılma bizi şermsār 

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

B 14b  Zāhid ü müftí imām u seyyidí  

  Öz atasından rivāyet eyledi 

 

  Šūra vardı bir gün ol Mūsā Kelím 

  Pes münācāt itdi Ģaķķa iy kerím  

 

 410 Ĥalķı lušf idüp  yaratduñ ez-‛ašā’ 

  Terbiyet itdüñ olara bā-ŝafā  

 

  Yaradursın aģsen-i ŝūretde hem 

  Ādem oġlunı ķamu iy źü'l-kerem 

 

  Anlara virdüñ firāvān ni‛meti 

  Her birine dürlü dürlü zíneti 

 

  Pes ķıyāmetde oları šañla sen  

  Nite yaķarsın oda iy Źü'l-minen  

 

 

                                                 
  406b eylegil : eyledüñ A. 
∗ Ģikāyet A. 
  408a Zāhid ü : Zāhid-i A. 
  409b Ģaķķa iy : aña k'iy B. 
  410a lušf idüp : lušfuñdan B / ez-‛ašā’ : iy Ĥudā B. 
  410b itdüñ : ķılduñ B. 
  413a šañla : dañla B. 
  413b yaķarsın : yaĥarsın B. 
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A 13a  Vaģy ķıldı Ģaķ ki yā Mūsā revān 

  Šur ekin ek sen oturma bu zamān  

 

 415 Šurdı ol dem pes revān ekdi ekin  

  Terbiyet virdi ŝuvardı ba‛d-ezín  

 

  Çünki biçin vaķti irişdi tamām  

  Biçdi hem dögdi vü anı ol hümām  

 

  Ģāŝılın getürdi Mūsā ol zamān  

  Ģaķķ aña ķıldı ĥišāb ol dem revān  

 

  Kim ekinüñ n'eyledüñ Mūsā digil  

  N'eyledügüñ hem bilem şerģ eylegil  

 

  Didi kim dögdüm getürdüm yā Ġaní  

  Didi der-çāh itmişem bu dem anı  

 

 420 Didi yā Mūsā digil kim bíş ü kem  

  Yazıda híç nesne ķoyduñ mı bu dem  

 

 

 

                                                 
  414b Šur ekin ek sen : Dur ekin ekgil B. 
  415a Šurdı : Durdı B. 
  415b virdi ŝuvardı : ķıldı suvardı B. 
  416a biçin : biçmek B. 
  416b vü anı ol hümām : anı ĥoş şādmān B. 
  417a Ģāŝılın getürdi Mūsā ol zamān : Çün getürdi ģāŝılın Mūsā revān B. 
  417b ol dem revān : ender-zamān B. 
  418a Mūsā : baña A. 
  418b N'eyledügüñ hem bilem şerģ eylegil : N'eyledügüñi bilem tíz söylegil A. 
  419a kim : ki B. 
  419b Didi der-çāh itmişem : Hem ķapuya ķoymışam B. 
  420a digil kim : beyān it A. 
  420b Yazıda : Terk idüp A. 
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  Aytdı yā Rabbí belí terk eyledüm 

  Ol ki ĥayrı yoķ idi getürmedüm  

 

  Pes Ĥudā Mūsāya ol dem söyledi  

  Ben daĥi bilgil eyā Mūsā didi  

 

B 15a  Oda maĥlūķumdan anı yaķaram  

  Anda źerre olmaya ĥayr u kerem 

 

  Ol durur ĥayr olmayan kim ez-beşer  

  Birlemeklige beni ol ‛ār ider 

 

 425 Ķul ki lā-ilāhe illa'llāh ol  

  ‛Ār iderdi söylemeklige o ķul  

 

  Bilgil iy Mūsā ģaķíķat şimdi sen  

  Ol sebebden yandururam anı ben 

 

  Yā Đlāhí ķullaruñı lušf ilen 

  Ehl-i tevģíd eylegil iy Źü'l-minen 

 

  Ehl-i tevģídden bizi ķılma cüdā 

  Anlaruñla ģaşr ķılgıl iy Ĥudā 

 

 

 

 

                                                 
  421b yoķ idi : yoĥ idi B. 
  422a Ĥudā Mūsāya ol dem söyledi : didi ol dem Ĥudā-yı Müste‛ān B. 
  422b didi : ‛ayān B. 
  423a yaķaram : yaĥaram B. 
  424. beyit B'de yoktur. 
  425a ki : - A / ol : çün B. 
  425b ‛Ār iderdi söylemeklige o ķul : Söylemege ‛ār ide iy reh-nümūn B. 
  426. beyit A'da yoktur. 
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  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'síśü'síśü'síśü's----SādisSādisSādisSādis 

 

  Uşbu altıncı ģadíśi diñle sen 

  Cān ķulaġıyla işidüp añla sen 

 

 430 Bu ĥaberden çünki cānuñ ģažž ala 

  Şek degül kim raģmete lāyıķ ola  

 

  Ol Ebū Naŝr uşbu nev‛e söyledi 

  Vāsıšídür şehrini anuñ didi 

 

  Bū Duĥādan böyle işitdüm ĥaber  

  Böyle dimişdi baña ol mu‛teber  

 

A 13b  Söyledi ki didi Ŝıddíķü't-taķí  

  Ol Ebū Bekr-i ‛Atíķ ü müttaķí 

 

  Bir ‛Arab geldi resūle söyledi 

  ‛Arż idüben ģālini şerģ eyledi 

 

 435 Dir ‛Arab böyle işitdüm yā resūl 

  Sen dimişsin cum‛a ķılsa ķanķı ķul  

 

  Đki cum‛a arasında her ĥašā’ 

  Đşlese cümle kefāretdür aña 

 

  Daĥi ķılsa her kişi biş vaķt namāz 

  Vaķti fevt itmese ķılsa ol niyāz  

 

                                                 
  430b degül kim : degülse A. 
  432a Bū Duĥādan : Bir recülden B. 
  432b dimişdi : dimişdür A. 
  433. beyit B'de yoktur. 
  435b ķanķı : ĥansı B. 
  437b fevt itmese ķılsa ol : ķoyup itmeyüp itse A. 
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  Ol namāzlar arasında her ĥašā’ 

  Đşlese cümle kefāretdür aña  

 

B 15b  Sen mi dimişsin bunı yā Muŝšafā 

  Söylegil ki derdüme ola devā  

 

 440 Ben dimişem didi ol faĥr-i cihān 

  Daĥi arturdı didi ol dem revān  

 

  Cum‛a güninde varup ġusl eylemek  

  Cum‛aya varmaķ içün çekse emek  

 

  Cürme bunlar hep kefāretdür ķamu  

  Pes bunı benden işit iy ník-ĥū  

 

  Cum‛a içün her kişi kim bir ķadem 

  Yürise ol cürmine ķılsa nedem  

 

  Ol yigirmi yıl ‛ibādet menzilin 

  Bula didi ol resūlü'l-mürselín  

 

 445 Cum‛adan ol kimse ki fāriġ ola  

  Đki yüz yıluñ śevābını bula 

 

 

                                                 
  438b cümle : anlar B. 
  439b ki derdüme ola : kim ola derdüme A. 
  440b didi : idi A. 
  441a güninde varup : güni varuban A. 
  441b varmaķ içün çekse : varmaķlıķa çekmek B. 
  442a hep : daĥ B. 
  442b bunı benden işit iy ník-ĥū : didi benden işit iy māh-rū B. 
  443b Yürise ol : Yüriyüben A. 
  444b resūlü'l-mürselín : resūlü'l-müttaķín B. 
  445. beyit A'da yoktur. 
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  Olmış ola cum‛a ģażretde ķabūl  

  Kim bunı böyle buyurmışdur resūl  

 

  Kim kebāyirden ķılursa ictināb  

  Ģaķ ŝaġíre cürmine ķılmaz ‛itāb 

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

  Bu ģadíśüñ rāvísi iy mu‛teber  

  Bil ki Ŝādıķdan durur añla ĥaber  

 

  Gör ki Đslāmına ne düşdi sebeb 

  Sen bunı bilmeklige eyle šaleb  

 

 450 Tācir idi Şāma gitdi ol meger  

  Gice yaturken ne-gāh bir düş görer 

 

  Gördi uyķusında kim şems ü ķamer  

  Ķoynına gelüp ikisi hem girer  

 

A 14a  Alup anları eline ol zamān  

  Gögsine baŝar oluban mihrbān  

 

 

                                                 
  446a Olmış ola cum‛a ģażretde ķabūl : Cümle ģażretde ķabūl olmış ola A. 
  446b Kim bunı böyle buyurmışdur resūl : Ģaķķ Te‛ālā raģmet ide ol ķula A. 
  447a Kim : Ger A. 
∗ Ģikāyetü'l-Đslām Ebū Bekr Raēiya'llāhu ‛Anhü A. 
  448a Vezin tutmuyor. 
  448b Bil ki Ŝādıķdan durur añla : Ol Yār-ı Ġār Ŝıddíķ durur diñle A. 
  449b Sen : Pes A. 
  450a gitdi ol : gitmişdi A. 
  451a uyķusında kim : uyĥusında ki B. 
  451b Ķoynına gelüp ikisi hem : Đkisi daĥ dāmeni altda B. 
  452a Alup : Aldı B. 
  452b baŝar : basar B. 
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B 16a  Hem ridāsını olara geydürür 

  Uyanuban uyķudan ol dem šurur  

 

  Šurdı yirinden ŝabāģın ol ‛azíz  

  Bir mu‛abbir istedi ayda temiz  

 

 455 Bir keşíşe vāķı‛asın söyledi  

  Bu düşüñ ta‛bírini buyur didi  

 

  Söyledi rāhib ne yirlüsin digil  

  Hem ķabíleñi daĥi şerģ eylegil  

 

  Söyledi kim Mekkedür ilüm ‛ayān  

  Hem Bení Hāşimdenem bellü beyān  

 

  Ŝan‛atuñ nedür didi şimdi bu dem 

  Didi tācirlikdür işüm dem-be-dem  

 

  Hem didi çıķar zamānuñda senüñ  

  Bir kişi adı Muģammeddür anuñ 

 

 460 Bil ki Hāşimden ķopar ol serveri 

  Ol olur āĥir zamān peyġamberi  

 

                                                 
  453b Uyanuban uyķudan ol dem šurur : Uyanur ol demde uyĥudan durur B. 
  454a Šurdı : Durdı B. 
  454b ayda temiz : vü buldı tíz A. 
  455a Bir keşíşe : Ol kişiye A. 
  455b buyur didi : bir bir didi A. 
  456a digil : özüñ B. 
  456b ķabíleñi daĥi şerģ eylegil : ķablüñ daĥi kim durur senüñ B. 
  457a kim : ki B / ilüm : yirim B. 
  457b Bení : Didi B. 
  458b tācirlikdür : tācirliĥdür B. 
  459a Hem didi çıķar : Pes didi çıĥar B. 
  460b Ol olur : Olur ol A. 
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  Olmasaydı ol yaratmazdı Ĥudā 

  ‛Arş u Kürsí hem daĥi arż u semā 

 

  Ne nebí yaradur idi ne melek  

  Enbiyā’nuñ seyyididür šutma şek  

 

  Sen girersin dínine anuñ yaķín 

  Hem vezír olursın aña iy emín 

 

  Hem ĥalífesi olursın sen anuñ  

  Vāķı‛añ ta‛bíri budur uş senüñ 

 

S 2a 465 Ben anuñ vaŝfını Tevrātda ‛ayān 

  Daĥi Đncíl ü Zebūr içre beyān 

 

  Görmişem getürmişem aña ímān  

  Uş anuñ dínindeyem ben bu zamān  

 

  Ķorķuban Naŝrānílerden daĥi ben  

  Örtmişem Đslāmımı bil şimdi sen  

 

B 16b  Çünki bu sözi işitdi ol ulu  

  Ķalbi nerm oldı vü nūr oldı šolu  

 

 

 

                                                 
  462a nebí yaradur idi : peyġamber yaradurdı B. 
  462b šutma : dutma B. 
  464a ĥalífesi : ŝaģābesi B. 
  466a Vezin tutmuyor. 
  466b ben : işbu B. 
  467a Ķorķuban : Ķorĥuban B / daĥi : lík B, S. Vezin tutmuyor. 
  467b Örtmişem : Ŝaķlaram A. 
  468a Çünki bu : Çün kim ol A. 
  468b šolu : dolu B. 
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  Oldı müştāķ ol resūli görmege 

  Hem iverdi ĥidmetine irmege  

 

A 14b 470 Mekkeye çün geldi Ŝıddíķ ol zamān  

  Muŝšafāyı istedi buldı revān  

 

  Oldı görgeç yüzinüñ şevķi  ziyād  

  Gün gele mihri olurdı izdiyād  

 

  Eylemezdi ansızın bir dem ķarār 

  Geçdi bunuñ üstine bir rūzgār  

 

  Pes Muģammed söyledi bir gün aña 

  Bunca kim gelüp gidersin sen baña  

 

  Bunca kim ŝoģbet ķılursın iy  ‛aceb  

  Sen Müselmān olmamaġa ne sebeb  

 

 475 Nite bilmezsin beni sen ģaķ resūl 

  Yanuma sen kim gelürken böyle bol  

 

 

 

 

                                                 
  469b Hem iverdi : Tā iverdi B, Đver idi S. 
  470a çün geldi Ŝıddíķ : geldi giricek B. 
  470b buldı : tapdı B. 
  471. beyit A'da yoktur. 
  471a görgeç yüzinüñ : göricek yüzüni S. 
  471b olurdı : oldı S. 
  472b bunuñ üstine bir : bir dem bunuñ üste B, bunuñ üste andan S. 
  473b kim : ki S. 
  474. beytin mısraları S’de yer değiştirmiştir. 
  474a kim : ki B. 
  474b olmamaġa : olmaduġuñ B, olmadıġıña S. 
  475b kim : ki S / gelürken : gelürsin B, S. 
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  Didi olsañ ger nebí iy pāk-źāt  

  Sende elbette gerekdür mu‛cizāt  

 

  Söyledi yitmez mi mu‛ciz ol saña  

  Gördügüñ düş Şāmda iy ĥūb-liķā’  

 

  Anı ta‛bír eyledi rāhib ‛ayān  

  Didi ki aña getürmişem ímān  

 

  Çünki bu sözi işitdi ol güzín  

  Šurdı ĥoş ímān getürdi ba‛d-ezín  

 

 S 2b )ًV> Mل اO8ر =CW: \+و ا Mا Yا HGا Y ان =X2ل ا)V4∗  
 

 480 Söyledi ol demde ki birdür Ĥudā  

  Sen resūlisin anuñ yā Muŝšafā  

 

  Evvel ímān ol getürdi Aģmede  

  Er kişilerden yaķín bil dünyede  

 

 

 

                                                 
  476a olsañ ger : sen olsañ B, S. 
  476b Sende elbette gerekdür: Senden elbette gerek bir B. 
  477a mu‛ciz ol : bu mu‛ciz B, mu‛ciz bu S. 
  477b Gördügüñ düş Şāmda iy : Şāmda gördügüñ vāķı‛a A, Gördügüñ vāķı‛a Şāmda B / ĥūb-liķā’ : ĥūb 

šaña A. 
  478a ta‛bír eyledi rāhib : rāhib ta‛bír eyledi A. 
  478b ki : kim A, S. Vezin tutmuyor. 
  479a Çünki bu sözi işitdi : Çün kim işitdi bu sözi A / güzín : yaķín A, B. 
  479b Šurdı : Durdı B, S. 
∗ - A, B. “Şehadet ederim, Allah'tan başka ilah yoktur, sen Allah'ın resulüsün dedi.”. 
  480a demde ki birdür : dem ki bir durur A. 
  480b Sen resūlisin anuñ yā : Hem resūlidür Muģammed B. 
  481a ímān ol : ol ímān B. 
  481b dünyede : iy dede B, S. 
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  Lík ‛avretlerden ímāna gelen  

  Ol Ĥadícedür yaķín bil bunı sen  

 

B 17a  Ģürmetine anlaruñ sen iy Ĥudā  

  Irma anlardan bizi yevmü'l-cezā’  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā ∗ 

 

  Mālik-i Dínār vaķtinde meger  

  Đki ķardaş var idi iy mu‛teber 

 

 485 Oda šaparlardı anlar ŝubģ u şām  

  Biri seksen üç yaşamışdı tamām 

 

  Otuz üç idi kiçisinüñ yaşı 

  Oda šapmaġ idi bunlaruñ işi  

 

  Didi bir gün kiçisi kim iy aĥí 

  Biz bu odı ŝınayalum gel aĥí  

 

A 15a  Bize bu ģürmet ider mi görelüm  

  Biz bu işüñ ma‛nāsına irelüm  

 

 

 

                                                 
  482a ‛avretlerden : ‛avretlerde S. 
  482b Ĥadícedür : Ĥadíce ana A, daĥ Ĥadíce idi S. 
  483a anlaruñ : bunlaruñ B. 
  483b Irma : Ayırma B, Yırma S / - : sen S. 
∗ Ģikāyet-i Münāsib A. 
  484a vaķtinde : zamānında S. 
  485a šaparlardı : tapınmışdı B, daparlardı S. 
  486b šapmaġ idi : tapınmaķdı B, dapmaķ idi S / bunlaruñ : anlaruñ S. 
  487b ŝınayalum : sınayalum B, S. 
  488a Bize bu : Bize híç A, Híç bize S / ider : ķılur B, S. 
  488b Vezin tutmuyor. 
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  Bize daĥi šapmayanlar gibi ol  

  Görelüm yandurmaġa eyler mi yol  

 

 490 Ger bizi yandurmaz ise bilelüm 

  Aña daĥi yaĥşı ĥidmet ķılalum  

 

  Yoķ eger yandursa terk itmek  gerek  

  Ġayrı Tañrı isteyü gitmek gerek  

 

  Eyle olsun didi ķardaşı aña 

  Ben muší‛em her ne kim dirseñ saña  

 

S 3a  Ol zamānda varup od yandurdılar  

  Bir zamān ķarşusın alup šurdılar  

 

  Didi kiçisi ulusına revān 

  Oda evvel sen elüñ uzat hemān  

 

 495 Didi ulusı ki yoķ sen başlaġıl  

  Nice kim bilürsin eyle işlegil  

 

 

 

 

                                                 
  489a Bize : Bizi S / šapmayanlar : dapmayanlar B, S. 
  489b eyler : ider A. 
  490b ĥidmet : ģürmet B. 
  491. beyit A'da yoktur. 
  491a Yoķ : Yoĥ B. 
  491b Ġayrı : Özge B. 
  492b kim : ki B. 
  493a zamānda varup : zamān varuban S / yandurdılar : yaĥdılar S. 
  493b zamān : sā‛at A, B / šurdılar : durdılar B, S. 
  494b Oda evvel : Evvel oda S. 
  495a yoķ : yoĥ B. 
  495b kim bilürsin eyle : ki bilürsin anı A, bilür iseñ B. 
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  Kiçisi ķoydı elin od üstine  

  Barmaġın yandurdı ol dem destine  

 

B 17b  Çünki yaķdı barmaġın āh eyledi  

  Döndi ol dem oddan ikrāh eyledi  

 

  Didi ol dem otuz üç yıldur tamām  

  Eylerem saña ‛ibādet ŝubģ u şām 

 

  Bu ķadar ķulluġumuñ ģaķķı ķanı  

  Yandurup sen şimdi incitdüñ beni  

 

 500 Didi iy ķardaş gel imdi gidelüm  

  Bir kerím Tañrıya ķulluķ idelüm  

 

  Biş yüz ıl incitmiş olsaķ biz anı  

  Šoġrı varsaķ yarlıġaya ol Ġaní  

 

  Geçe bizden ol bir istiġfār ile  

  Yarlıġaya bizi bir iķrār ile  

 

 

 

                                                 
  496a ķoydı : ķodı A. 
  496b ol dem : anda S. 
  497a yaķdı barmaġın : yaĥdı barmaġın B, yandı barmaġı S. 
  497b ol dem : andan B, anda S. 
  498a Didi ol dem : Didi andan B, Söyledi kim S. 
  499a ķanı : ĥanı B. 
  499b Yandurup sen : Yanduruban A / incitdüñ : acıtduñ A. 
  500a gel imdi : şimdi S. 
  500b ķulluķ : ķulluġ A. 
  501a biz : - S. 
  501b Šoġrı : Doġrı B, S / yarlıġaya : ķulluķıla B, ‛afv ķıla S. 
  502a istiġfār ile : istiġfār ilen S. 
  502b - : biz S / iķrār ile : iķrār ilen S. 
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  Bir şehādetle bizi āzād ide  

  Cürmümüz ‛afv eyleyüp dil-şād ide  

 

  Eyle olsun didi ķardaşı daĥi 

  Didi gel imdi gidelüm iy aĥí  

 

 505 Bir kişiye varalum ki bize ol  

  Mürşid olup göstere ol šoġrı yol  

 

  Bize ta‛lím ide Đslām dínini  

  Maģv ide tā göñlümüzüñ jengini  

 

  Fikri böyle eylediler ol zamān  

  Mālik-i Dínāra varalum hemān 

 

A 15b  Bize tā ‛arż eyleye Đslāmı ol  

S 3b  Göstere bize ģaķíķat šoġrı yol  

 

  Đkisi daĥi šuruban vardılar  

  Māliki Baŝra içinde buldılar  

 

 510 Gördiler va‛ž eylemekde ol emír 

  Baġlamış hem yanına cem‛-i keśír  

                                                 
  503a şehādetle : şehādetlen S. 
  503b Cürmümüz : Cürmümüzi S / eyleyüp : eyleye B, idüp S. 
  504b imdi : şimdi S. 
  505a bize : bizi B. 
  505b ol šoġrı : bir doġrı B, S. 
  506-508. beyitler arası B'de yoktur. 
  506b jengini : kínini S. 
  507a böyle : eyle S. 
  508a Bize tā : Tā bize S / Đslāmı : ímānı S. 
  508b bize : - S / šoġrı : doġrı B, S. 
  509a šuruban : duruban B, S. 
  509b buldılar : gördiler B. 
  510b Baġlamış hem : Hem baġlamış B, Kim baġlamış S. 
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  Çünki gördiler bu ģālde ol emín 

  Virdi ulusına iġvā’ ol la‛ín 

 

  Didi ķardaş ben Müselmān olmazam 

  Ķulluġunı oduñ elden ŝalmazam  

 

  ‛Ömrümüñ bu nev‛ ile geçdi çoġı  

  Aŝŝı ķılmaz döndügüm şimdi daĥi  

 

  Ben Müselmān olsam imdi bu zamān 

  Ol Muģammed dínine girsem hemān 

 

B 18a 515 Ehl-i beytüm cümle ša‛n eyler baña 

  Ser-zeníş eyler ķamu šurmaz aña  

 

  Ša‛nesinden anlaruñ bu dem yaķín 

  Hem baña yigdür cehennem iy emín 

 

  Kiçisi didi ki iy ķardaş ‛ayān  

  Ša‛nesi bir demdür anlaruñ hemān 

 

  Unıdurlar bir iki demden girü 

  Sen yaķín bilgil mü’ebbeddür šamu  

 

  Çoķ aña bu nev‛e ilģāģ eyledi  

  Pend idüben dürlü sözler söyledi  

 

                                                 
  512b Ķulluġunı oduñ : Od ķulluġunı B, S / ŝalmazam : ķoymazam A. 
  513a bu nev‛ ile geçdi çoġı : geçdi bu nev‛ ile çoĥı B, bu nev‛ ilen geçdi çoĥı S. 
  513b Aŝŝı : Đşi S / döndügüm şimdi : şimdi döndügüm B, şimdi girü S. 
  515b ķamu šurmaz aña : ķamu doymaz aña A, cümlesi her yaña S 
  517a ‛ayān : inan S. 
  518b šamu : damu B. 
  519a Çoķ : Çoĥ B. 
  519b Pend : Nuŝģ A. 
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 520 Đtmedi hergiz ķabūl anuñ sözin 

  Pes ķayıtdı döndürüp andan yüzin 

 

  Didi sen bil iy şaķí ibni şaķí  

  Yoķ durur cānuñda çün dín revnaķı  

 

  Çün ķayıtdı ol girü gitdi revān  

  Geldi kiçisi ilerü ol zamān  

 

S 4a  Uşaġından šıfl olan daĥi bile 

  Zevcesi daĥi bileydi cem‛ ile  

 

  Meclise girdi oturdı ol hümām 

  Tā ki Mālik fāriġ oldı ez-kelām  

 

 525 Đlerü geldi o yigit der-ķadem  

  ‛Arż ķıldı ķıŝŝasını hem o dem  

 

  Didi Đslāmı baña ‛arż eylegil 

  Nice dimek gerek anı söylegil 

 

A 16a  Mālik Đslāmı aña ‛arż eyledi 

  Šav‛-ı raġbetle şehādet söyledi  

 

 

 

                                                 
  521a iy : - B, yā S. 
  521b Yoķ durur cānuñda : Yoĥ durur yanuñda B. 
  522a girü : kebír A. 
  522b ol zamān : der-zamān S. 
  523a Zevcesi : Ĥātūnı B, ‛Avreti S. 
  524a oldı : ola B. 
  525a o : ol B, S. 
  525b hem : pes B. 
  527b raġbetle : raġbetlen B, S / söyledi : eyledi A. 
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  Ehl-i beyti hem Müselmān oldılar  

  Küfri ķoyup ehl-i ímān oldılar  

 

  Şādlıķdan ol cemā‛at cümlesi  

  Aġlayup feryād ķıldılar besí  

 

B 18b 530 Šurdı meclisden çıķup gitmek diler  

  Mālik aña söyledi iy mu‛teber 

 

  Bir dem eglen bu cemā‛atden saña 

  Tā ki ben cem‛ eyleyem ķaftan bahā 

 

  Bu sözi çün kim işitdi ol cüvān 

  Söyleme dir bu sözi iy mihrbān 

 

  Híç gerekmez kimseden nesne baña 

  Ben tevaķķu‛ eylerem Ģaķdan yaña  

 

  Anuñ içün gelmedüm ímāna ben 

  Ĥalķ nesne vire iy ĥulk-i ģasen 

 

 535 Dínümi dünyāya ŝatmam bil ‛ayān  

  Bunı didi gitdi yolına revān 

 

  Vardı bir vírāne içre ol zamān  

  Buldı bir ev ķıldı özine mekān 

 

                                                 
  528a Ehl-i beyti hem : Ehli hem cümle S. 
  528b ehl-i ímān oldılar : hem ímāna geldiler A. 
  529a Şādlıķdan : Şādlıġından S. 
  529b Aġlayup : Aġlaşup S. 
  530a Šurdı : Durdı B, S / çıķup : çıĥup B. 
  533b tevaķķu‛ eylerem : tevekkül iderem B, yüzümni dutmuşam S. 
  535a bil ‛ayān : bu zamān A. 
  536a zamān : hemān A. 
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  Aç ŝusız ol gice anda yatdılar  

  Ŝabr ķılup Ĥālıķa şükr itdiler 

 

S 4b  Ŝubģ olıcaķ didi ‛avret iy kişi  

  Ķalbümüzi aldı açlıķ teşvíşi  

 

  Bir iş işle bāzāra var bu zamān  

  Ücretini al ša‛āma vir revān  

 

 540 Pes hemān bāzāra vardı ol yigit  

  Đşlemege bulmadı bir iş işit  

 

  Didi şimdi ben varayum bu maģal  

  Đşleyem Allāh içün bugün ‛amel  

 

  Vardı ol bir mescide girdi  revān  

  Terk olınmışdı ‛ibādetden ‛ayān 

 

  Híç kimse anda ķılmazdı namāz 

  Híç cemā‛at görmez idi çoķ u az  

 

 

                                                 
  537a ŝusız ol : u ŝusız B. 
  538a olıcaķ didi ‛avret : oldı ĥātūnı dir A, B. 
  538b Ķalbümüzi aldı : Ķalbümi aldı bu A. Vezin tutmuyor. 
  539a Bir iş işle bāzāra var : Var bāzāra bir iş iste B, S. Vezin tutmuyor. 
  539b al ša‛āma vir : ša‛āma virgil A. 
  540a Pes hemān : Ol zamān B, S. 
  540b Đşlemege bulmadı bir iş : Đstedi bulmadı işi sen B, Đstedi bulmadı bir işi ki S. 
  541a şimdi : şehre S / varayum : varayın A. 
  541b Đşleyem Allāh içün : Allāh içün işleyem A / bugün : dün gün B. 
  542. ve 543. beyitler A'da birleştirilerek tek beyit haline getirilmiştir: 

 Vardı ol bir mescide girdi  revān 

 Kimse ķılmazdı namāz anda ‛ayān 
  542a bir : - S. 
  543b çoķ : çoĥ B. 
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  Vardı ĥoş anı süpürdi ķıldı pāk  

  Ķoymadı hem ĥār u ĥas u anda ĥāk  

 

B 19a 545 Ķıldı anda aĥşama degin namāz 

  Ĥālıķına eyledi ‛arż-ı niyāz 

 

  Menziline gitdi aĥşam oldı çün  

  Didi ehli bulmaduñ mı iş bugün  

 

A16b  Ehl-i beytine didi oluñ āgāh  

  Baña iş işletdi bugün pādşāh 

 

  Đşledüm sulšān içün bugün didi 

  Lík bugün ģaķķumı ol virmedi  

 

  Var ümídüm šañla vire ol ĥoca  

  Yatdılar pes aç u maģzūn ol gice  

 

 550 Çün ŝabāh oldı yine ol bā-ta‛ab  

  Varuban bāzāra iş ķıldı šaleb 

 

  Yine iş işletmedi kimse aña  

  Döndi girü geldi mescidden yaña 

 

 

 

                                                 
  544a ĥoş anı : anı ĥoş A, ol anı B. 
  544b hem ĥār u ĥas u anda : híç ĥār u ĥāşāk ile B, S. 
  546a aĥşam oldı çün : çün kim oldı şām A. 
  546b ehli bulmaduñ mı iş bugün : ‛avreti işledüñ mi iy hümām A. 
  547a Vezin tutmuyor. 
  548b ģaķķumı ol : ģaķķumızı S. 
  549a Var ümídüm : Virmedi çün A / šañla : dañla B, yarın S. 
  549b pes : hem A. 
  550a bā-ta‛ab : bí-ta‛ab A, S. 
  551a aña : baña S. 
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  Ķıldı šā‛at yine aĥşama degin 

  Geldi aĥşam ol evine iy emín  

 

S 5a  ‛Avreti didi yine kim iy  ģelāl  

  Sen eli boş nite geldüñ n'oldı ģāl  

 

  Bulmaduñ mı sen bugün daĥi ‛amel 

  Uşta aġlaşur uşaġuñ bu maģal 

 

 555 Didi kim bilgil bugün daĥi yaķín  

  Đşlemişdüm dünki sulšāna hemín  

 

  Virmedi bugün umaram šañla ben  

  Cum‛a günidür vire ŝabr eyle sen 

 

  Ol gice daĥi yine aç yatdılar 

  Ĥālıķa ŝıġındılar şükr itdiler  

 

  Çün ŝabāh oldı yine šurdı öri  

  Vardı bāzāra yine ol ķayġulı  

 

  Her nice kim istedi iş bulmadı 

  Ģaķdan özge híç ümídi ķalmadı 

 

                                                 
  552b ol evine iy emín : öz evine ol emín A, evine göñli ģazín S. 
  553. ve 554. beyitler B'de birleştirilerek tek beyit haline getirilmiştir: 

 ‛Avreti didi yine kim yā ģelāl 

 Uşta aġlaşur uşaġuñ bu mecāl 
  553a yine : aña A. 
  553b nite geldüñ n'oldı ģāl : nişe geldüñ bu mecāl S. 
  555a kim bilgil bugün daĥi : bugün daĥ bilgil S. 
  555b dünki : dañla B. 
  556a šañla : dañla B, yarın S. 
  557b ŝıġındılar : sıġındılar B / şükr : ŝabr S. 
  558a šurdı : durdı B, S. 
  558b Vardı bāzāra yine ol : Yine ol bāzāra vardı S / ķayġulı : ķayķulı B. 
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 560 Yine vardı mescide ol şāh-bāz  

  Ŝıdķ ile ķıldı iki rek‛at namāz  

 

B 19b  El götürdi ĥoş münācāt eyledi  

  Ĥālıķına ‛arż-ı ģācāt eyledi  

 

  Söyledi ki yā Đlāhí seyyidí  

  Hem şefí‛ itdi özine Aģmedi  

 

  Rūzí ķılduñ dín-i Đslāmı baña  

  Başuma ķoyduñ benüm tāc-ı hüdā  

 

  Uşbu dínüñ ģürmetiçün yā Ġaní  

  Lušf idüben sen esír itme beni  

 

A 17a 565 Cum‛a güni ģürmetiçün iy Ĥudā  

  Lušf göster şimdi bu demde baña 

 

  Sen ‛ıyālüm fikrini benden götür 

  Anlaruñ rızķını lušfuñdan yitür 

 

  Ķalbümi šoldurdı fikri anlaruñ  

  Ol ĥarābe içre aç yatanlaruñ 

 

                                                 
  560a Yine vardı : Vardı yine S. 
  560b ile : ilen S. 
  561a götürdi : götürüp B. 
  561b ‛arż-ı ģācāt : ‛arż u ģācāt B. 
  562a ki : kim S. 
  562b itdi : itdüñ A. 
  563a baña : hüdā S. Vezin tutmuyor. 
  563b ķoyduñ : ķoduñ A. 
  564a Uşbu : Đşbu A. 
  564b Lušf idüben sen esír itme : Kim anuñ birle şeríf itdüñ A, Kim anuñlan sen şeríf itdüñ S. 
  565. ve 566. beyitler A'da yer değiştirmiştir. 
  567a šoldurdı : doldurdı B, S. 
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S 5b  Nefsüm içün itmezem senden su’āl 

  Sen bilürsin ģālümi iy Źü'l-celāl  

 

  Ben utanuram olardan uşbu dem 

  Ķorķaram şimdi olardan daĥi hem  

 

 570 Tā ki tebdíl ola ģāli anlaruñ 

  Ola bu işden zevāli anlaruñ 

 

  Nite kim dín içre anlar bu mecāl  

  Đstiķāmet šutmamışlar hem kemāl  

 

  Bir sehel iş anları tebdíl ider 

  Uşbu ‛ālemde yine ta‛zíl ider  

 

  Çünki bu nev‛e münācāt itdi ol  

  Uşbu nev‛ ile tażarru‛ ķıldı bol  

 

  Šurdı meşġūl oldı yine šā‛ate  

  Baġladı belini muģkem ĥidmete  

 

 575 Çünki ķā’im oldı ol dem āftāb 

  Cum‛aya çıķdı revān ol ník-şāb  

 

 

                                                 
  568b ģālümi : ģālini A, ĥōd S. 
  569b Ķorķaram şimdi olardan daĥi : Ķorĥaram daĥi olardan simdi B, S. 
  571a Nite : Nişe B / mecāl : muģāl A. 
  571b šutmamışlar : dutmamışlar B, bulmamışlar S. 
  572b Uşbu ‛ālemde yine ta‛zíl : Đşbu ‛ālemden taġyír A. 
  573a itdi ol : eyledi A. 
  573b Uşbu nev‛ ile tażarru‛ ķıldı bol : Ĥālıķa hem ‛arż-ı ģālin söyledi A. 
  574a Šurdı : Durdı B, S. 
  574b muģkem : yine S. 
  575b çıķdı revān : çıĥdı yine B. 
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B 20a  Çünki bunı böyle bildüñ diñle sen 

  Gel ‛ıyāli ģālini daĥ añla sen  

 

  Açlıġı artdı ‛ıyālüñ çün yaman  

  Oldılar ol günde ġāyet nā-tüvān  

 

  Geldi bir şaĥŝ ol zamānda ķapuya 

  Šurdı bir dem munšažır hem šapuya  

 

  Ķapu ķaķdı çıķdı ‛avret šaşķaru  

  Gördi anda bir yigit var māh-rū  

 

 580 Gördi altundan elinde bir šabaķ 

  Bir müźehheb yaġlıķ üste çün varaķ  

 

  Đçi šolu dürr ü cevher sím ü zer  

  Daĥi çoķ ni‛met yanınca bí-şümār  

 

  Didi iy ĥātūn bunı algıl revān  

  Kim size sulšān ayırdı bu zamān  

 

S 6a  Pādşeh kim işlemiş zevcüñ aña  

  Ücretidür kim getürdüm uş saña  

                                                 
  576b ģālini daĥ : ģālini de A, ģālini şimdi S. 
  577a Açlıġı : Açlıķı B / ‛ıyālüñ çün yaman : uşaġınuñ hemān A, ‛ıyālinüñ hemān B. 
  577b ġāyet : ķatı S. 
  578b Šurdı bir dem : Durdı ol dem B, Durdı bir S / šapuya : dapuya B, S. 
  579a Ķapu ķaķdı çıķdı ‛avret šaşķaru : Ķaĥdı ķapu çıĥdı ‛avret daşĥaru B, S. 
  579b anda bir yigit var : kim durar bir yigit B, kim durur bir yigit S. 
  580b yaġlıķ üste çün varaķ : yaġlıġ örtmiş çün varaķ A, yaġlıġ üste pür-varaķ S. 
  581a šolu : dolu B, S. 
  581b çoķ ni‛met yanınca : çoĥ ni‛met yanında B. 
  582a iy ĥātūn : ĥātūn sen A. 
  582b Kim size sulšān ayırdı : Bunı size virdi sulšān A. 
  583a işlemiş : işledi S / aña : ‛ayān A. 
  583b kim getürdüm uş : uş getürdüm kim A. 
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  Sen gelende zevceñe virgil ĥaber 

  Bu iki gün ücretidür mā-ģażar 

 

A 17b 585 Söyle ol işinde taķŝír itmesün  

  Cehd ķılsun híç te’ĥír itmesün  

 

  Ol işinde yaĥşı ķılsun ictihād 

  Ücretini biz daĥ idelüm ziyād  

 

  Ĥāŝŝa kim bugün de cehd itsün ķatı  

  Pādşeh ķatında ola ģürmeti  

 

  Ger bugün az daĥi olsa iş yaķín  

  Çoķ giçer pādşāh ķatında hemín  

 

  Kim ki çoķ işlerse anuñ ĥidmetin  

  Pādşeh bilür anuñ keyfiyyetin 

 

 590 Çünki bunı didi ol gitdi revān  

  Šurdı ol ‛avret ayaġa der-zamān  

 

B 20b  Bir nice altun getürdi ol bile  

  Gitdi bāzāra revāní źevķ ile  

 

                                                 
  585a ol işinde : ki ol işde A, uş işinde B. 
  585b híç : daĥi A. 
  586b daĥ idelüm : de ķılalum A. 
  587a Ĥāŝŝa kim bugün de cehd itsün : Ĥāŝŝ bugün cehd ide S. 
  587b ķatında : yanında B. 
  588. beyit A'da yoktur. 
  588b Çoķ : Çoĥ B. 
  589a çoķ : çoĥ B / ĥidmetin : ģürmetin A, S. 
  590a bunı didi ol gitdi revān : didi bunı gitdi ol hemān S. 
  590b Šurdı : Durdı B, S. 
  591a nice : iki A. 
  591b revāní źevķ : revān şevķ S. 
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  Çünki bāzāra irişdi ník-zen 

  Vardı ŝarrāfuñ ķatına diñle sen  

 

  Virdi çün ŝarrāfa altunuñ birin 

  Bunı ĥurde eyle didi nāzenín  

 

  Altunı aldı vü baķdı  yüzine  

  Fikr ķıldı bir zamān öz özine  

 

 595 Beñzemez çün gördi bu altunlara  

  Ŝordı pes teftíş idüp ol servere  

 

  Didi bunı ķandan almışsın digil  

  Ĥavf ķılma ģālüñi ‛arż eylegil  

 

  Nice müddetdür ki ŝarrāf olmışam 

  Nice nice aķçe virüp almışam  

 

S 6b  Böyle altun görmemişem daĥi ben 

  Bunuñ aģvālini šoġrı söyle sen  

 

 

 

 

 

                                                 
  592b ŝarrāfuñ ķatına : ŝarrāfuñ yanına B, ŝarrāf ķatına S. 
  593b eyle didi nāzenín : eylegil dir nāzenín B, eyle dir iy ník-dín S. 
  594. ve 595. beyitler S'de yer değiştirmiştir. 
  594a aldı vü baķdı : çün aldı baĥdı B, aldı çü baķdı S. 
  594b öz özine : kendü özine A, S. 
  595a çün gördi bu altunlara : dir gördügümüz altuna S. 
  595b teftíş idüp ol servere : teşvíş idüp ol servere B, teftíş idüp ol ĥāšūna S. 
  596a ķandan : ĥandan B. 
  596b ģālüñi ‛arż : doġrusın şerģ B. 
  597b aķçe : aġçe B. 
  598b šoġrı : doġrı B, S. 
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  Ķıŝŝa’ı ‛arż eyledi ĥātūn  aña  

  Đşidüp ŝarrāf anı ķaldı šaña  

 

 600 Bil ki Naŝrāní idi ol  ŝarrāfı  

  Küfrinüñ altında ímānı ĥafí  

 

  Çünki bu ģāli işitdi der-zamān 

  Šurdı ol ímāna geldi bí-gümān 

 

  Didi ímānı baña ‛arż eylegil 

  Nice dimek gerek anı söylegil 

 

  ‛Arż-ı Đslām itdi ol ĥātūn aña 

  Ķoydı başına anuñ tāc-ı hüdā 

 

  Virdi biñ dirhem gümiş ĥātūna hem  

  Bunı ĥarc eyle didi sen çekme ġam  

 

 605 Bu dükense gel yine benden yaña  

  Daĥi in‛ām eyleyem her dem saña 

 

  Bunı aldı gitdi bāzāra ĥātūn  

  Dürlü ni‛met aldı anda ol ŝatun  

 

                                                 
  599. beyit B'de yoktur. 
  599a eyledi : itdi S. 
  599b Đşidüp ŝarrāf anı ķaldı šaña : Ķodı başına anuñ tāc-ı hüdā A. 
  600a Vezin tutmuyor. 
  600-603. beyitler arası A'da yoktur. 
  600b Küfrinüñ altında ímānı : Küfrüñ altında ímāndur B. 
  604a gümiş ĥātūna hem : daĥi ol ĥātūna B, ĥātūna şimdi hem S. 
  604b Bunı ĥarc eyle didi sen çekme ġam : Hem bunı da eyle ĥarclıķ çekme ġam A, Bunı ĥarc eyle daĥi 

sen ġam yime B. 
  605a gel yine : yine gel A. 
  606a gitdi bāzāra : bāzāra gitdi S. Vezin tutmuyor. 
  606b ni‛met aldı anda ol : ni‛metler alup anda A, ni‛metler aldı anda S. 
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B 21a  Daĥi nedür iģtiyācı aldı ol  

  Pes evi ŝaru gözetdi šutdı yol  

 

  Çünki bunı bildüñ iy ĥulķ-i ģasen  

  Ol kişi ģālini işit şimdi sen  

 

A 18a  Nice oldı anı daĥi söyleyem  

  Gūş ķılgıl nicedür şerģ eyleyem  

 

 610 Ķıldı çün kim cum‛a’ı ol muģterem  

  Çıķdı cāmi‛den dili pür-hemm ü ġam  

 

  Yüzüni šutdı göge çoķ aġladı  

  Āteş-i āh ile baġrın šaġladı  

 

  Varabilmez menziline eli boş  

  Nār-ı ģasretden yüregi ķıldı cūş  

 

S 7a  Mendilini oturur yire düşer  

  Anı šopraġ ile šoldurdı meger  

 

 

                                                 
  607a nedür iģtiyācı : iģtiyāc ne ise A, B. 
  607b Pes evi saru gözetdi dutdı : Yine evi aŝra šutuban šutdı A, Pes evi saru gözledi dutdı S. 
  608a bunı bildüñ : bildüñ anı A. 
  608b ģālini işit : ģālin işitgil A, ģālini diñle S. 
  609a daĥi : daĥ hem S. 
  609b nicedür : anı da A. 
  610a kim : ki B. 
  610b dili : göñül A. 
  611a šutdı : dutdı B, S / çoķ : çoĥ B. 
  611b Āteş-i āh ile baġrın šaġladı : Āteşín āh ile baġrın daġladı B, Āteş-i āh ile baġrın daġladı S. 
  612a Varabilmez menziline : Menziline varabilmez A. 
  612b Nār-ı : Tā S. 
  613a oturur : oturup A. 
  613b šopraġ ile šoldurdı : topraġ ile doldurdı B, topraġ ilen doldurdı S. 
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  Mendilini ķıldı šopraķdan  šolu  

  Aldı gider anı göñli ķayġulu  

 

 615 Ehl-i beyti göre anı şād ola  

  Tā ki bir dem ķayġudan āzād ola  

 

  Ŝorsalar bunı diyem ki un durur  

  Bunı ķazandum size üç gün dürür 

 

  Menziline geldi çün bu nev‛ ile 

  Gāh feryād ide geh zārí ķıla  

 

  Çünki yitdi ķapusına ol cüvān  

  Ehl-i beytin cümle gördi şādmān  

 

  Gerçi özi ķayġulu zār u ģazín  

  Geldi ehlinüñ güler buldı yüzin  

 

 620 Gördi evi šopšolu raĥt u ķumāş  

  Aş u etmek dürlü ni‛met ķurı yaş  

 

 

 

                                                 
  614. beyit S'de yoktur. 
  614a šopraķdan šolu : topraġdan dolu B. 
  614b ķayġulu : ķayķulu B. 
  615a Ehl-i beyti göre anı : Göre anı ehl-i beyti S. 
  615b ķayġudan : ķayķudan B. 
  616a Ŝorsalar : Ŝorsa S / diyem ki : dimege A, diyem kim S. 
  617a Gāh : Gāhí A / geh zārı ķıla : gāhí źevķ ile A, gāh zārı ķıla S. 
  618a yitdi ķapusına : ķapusına geldi A. 
  618b beytin cümle gördi : beyti gördi cümle A, S. 
  619a ķayġulu zār u : zār u ķayķulu B. 
  619b buldı : gördi B. 
  620a šopšolu : dopdolu B, S. 
  620b ķurı : ķuru B. 
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  Ĥātūnından ķıŝŝa’ı ķıldı su’āl  

  Didi ‛arż eyle baña kim n'oldı ģāl  

 

B 21b  Uşbu nice ni‛met ü esbāb u raĥt  

  Ķandan olmışdur digil iy ník-baĥt  

 

  Ķıŝŝa’ı ‛arż eyledi çün ‛avreti  

  Bildi vardur Ģaķ ķatında ķurbeti  

 

  Ķıŝŝasını cümle aña söyledi 

  Her ne kim görmiş idi şerģ eyledi  

 

 625 Bildi bunca ni‛meti kim ol hümām  

  Kim aña Allāh ayırmışdur tamām  

 

  Secde ķıldı yüzüni sürdi yire  

  Şükr idenler pes ki çoķ ni‛met göre  

 

  Secdeden baş ķaldurup šurdı  örü  

  Vardı mendile baķa ol māh-rū  

 

                                                 
  621a Ĥātūnından : Ĥātūndan S. Vezin tutmuyor. 
  621b kim : ki B. 
  622a Uşbu nice : Uşbu bunca B, Uş bunca S / raĥt : māl S. 
  622b Ķandan olmışdur digil iy ník-baĥt : Ĥandan olmışdur didi iy ník-baĥt B, Ķandan olmışdur digil iy 

ník-ģāl S. 
  623. beyit S'de yoktur, A'da ise 623. ve 624. beyitler yer değiştirmiştir. 
  623b vardur Ģaķ ķatında : Ģaķ ķatında vardur A. 
  624b kim : ki S. 
  625a bunca : cümle A. 
  625b Kim aña Allāh ayırmışdur : Pes aña Ĥālıķı virmişdür A. 
  626a sürdi : urdı B. 
  626b idenler pes ki çoķ : idene şekksüzin A, idenler pes ki çoĥ B. 
  627-630. beyitler arası S'de yoktur. 
  627a šurdı : durdı B. 
  627b baķa : baĥa B. 
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A 18b  Mendili işikde ķoymışdı cüvān  

  Olmaya tā šopraġ olduġı ‛ayān  

 

  Vardı açdı mendili ol mu‛teber 

  Šopšolu undur anı baķup görer  

 

 630 Yine bir daĥ secde ķıldı ģażrete  

  Baġladı bilini dün gün šā‛ate  

 

  Didi her kim Ģaķķ ile olur yaķín  

  Ģaķ daĥi anuñ ile olur hemín  

 

  Çünki bu nev‛e merātib buldı ol  

  Ķoymadı elden ölince šoġrı yol  

 

  Her ķula olsa Ĥudānuñ raģmeti 

  Dā’imā Ģaķdan irişür ni‛meti 

 

  Ģürmetine šoġrı yol varanlaruñ  

  Šoġrı yol üste muķím olanlaruñ  

 

 635 Šoġrı yoluñ eylegil bize naŝíb  

  Müstecāb it bu du‛āyı yā mücíb  

                                                 
  628a ķoymışdı : ķomışdı A. 
  628b šopraġ : topraġ B. 
  629b Šopšolu : Dopdolu B / baķup : baĥup B. 
  630a daĥ : de A. 
  630b bilini dün gün šā‛ate : dün gün bilini ĥidmete A. 
  631a ile : ilen S. 
  631b anuñ ile olur : anuñla olur bil A, anuñ ilen olur S. 
  632-635. beyitler arası S'de yoktur. 
  632b Ķoymadı : Ķomadı A / šoġrı : doġru B. 
  634a šoġrı : doġru B 
  634b Šoġrı : Doġrı B / yol üste muķím olanlaruñ : yolda hem muķím šuranlaruñ A. 
  635a Šoġrı : Doġru B. 
  635b du‛āyı : du‛ā'ı A. 
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  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'síśü'síśü'síśü's----SābiSābiSābiSābi‛‛‛‛ 
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B 22a  Erba‛índen bu yidincidür ŝaģíģ 

  Diñle şimdi söyleyem rūşen ŝaríģ  

 

A 19a  Diñle Ma‛ķal oġlı ol ‛Abdü'ŝ-ŝamed 

S 7b  Bu ģadíśe andan olmışdur sened  

 

  Dir Veheb ibni Münebbihden  ‛ayān  

  Böyle işitdüm didi ben bir zamān  

 

  Dir Zebūruñ āĥirinde görmişem 

  Kim otuz sašr anda yazılmış behem  

                                                 
∗ - B, S. “Abdüssamed bin Ma‛kal'den rivayet edilmiştir. Vehb bin Münebbih (r.a.) şöyle dedi: Davud 

(a.s.)'un Zebur'unun sonunda otuz satır okudum. Allahü Teâlâ'nın şöyle buyurduğunu yazıyordu: Ey 

Davud, bilir misin hangi müminin hayatını uzatmak isterim? Hayır dedi. Allahü Teâlâ: O kimsenin ki, lâ 

ilâhe illallâh dediği zaman cildi titrer ve mafsalları çözülür. Nasıl baba çocuğunun ölmesini istemezse ben 

de onun ölmesini istemem. Ama çaresiz ben onu bu yurtta değil, kendi yurdumda sevindirmek isterim. 

Çünkü dünyanın nimetleri beladır. Đçinde bir düşman vardır ki size fesat çıkarmakta kusur etmez. Đçinizde 

kanın dolaştığı gibi dolaşır. Bundan dolayı velilerimi cennete sokmakta acele ederim. Böyle olmasaydı 

Âdem ve çocukları Đsrafil Sûr'a üfürünceye kadar ölmezdi.”. Ebû Nuaym, Ahmed b. Abdillah el-

Esbehanî, Hilyetü'l-Evliyâ ve Tabâkatü’l-Esfiyâ, Beyrut, Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, 1984, Cilt IV, s. 46. 
  636b şimdi : imdi B. 
  637b ģadíśe andan : ģadíś kim B, ģadíś andan S. 
  638. beyit A'da yoktur. 
  638a Münebbihden : Münebbihle B. 
  638b bir : bu B. 
  639b Kim otuz sašr anda yazılmış behem : Sašrı hem otuz yazılmış bulmuşam A. 
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 640 Ģaķ Te‛ālā Dāvūda vaģy eyledi  

  Híç bilür misin ki yā Dāvūd didi  

 

  Đsterem ki eyleyem ‛ömrin dırāz 

  Didi Dāvūd bilmezem iy kār-sāz 

 

  Didi yā Dāvūd ki bilgil ķanķı ķul  

  Dise lā-ilāhe illa'llāh bol  

 

  Cümle tüyi ürpere ol dem anuñ 

  Ditreye a‛żāları daĥ hem anuñ  

 

  Görürem ölümi kerh ben aña  

  Nice kim oġlunı yavıtmaz ana  

 

 645 Lāzım olmış lík anuñ ölmegi 

  Ol ķuluñ bizden yañaya gelmegi  

 

  Tā ki düşmen fitnesinden ķurtula  

  Ol ķulumuñ cümle ‛aybı örtile  

 

  Đsterem bir evde ķılam anı şād  

  Bu evüñ ġayrı ola ol ĥoş-nihād  

                                                 
  640a Ģaķ Te‛ālā Dāvūda vaģy eyledi : Bunda yazmış anda ki yā Dāvūd sen A, Böyle yazmış anda ki yā 

Dāvūd sen B. 
  640b ki yā Dāvūd didi : ķanķı ķulı ben A, ĥansı ķulı ben B. 
  642a yā Dāvūd ki bilgil : beni yād iderse A / ķanķı : ĥansı B, S. 
  642b bol : ol S. 
  643b Ditreye : Titreye B, S. 
  644a ölümi kerh ben : eyle göre mevti A, eyle kerh bunı S. Vezin tutmuyor. 
  644b kim oġlunı yavıtmaz : kim oġlunı avudur A, oġlına yavıtmaz S / ana : ata B. 
  645b bizden yañaya : bizden yaña hem A, benden yañaya S. 
  646a ķurtula : ķurtulur B. 
  646b örtile : örtilür B. 
  647a bir evde ķılam : ķılam bu evde B. 
  647b Bu evüñ : Bol anuñ B, Bu anuñ S / ol : iy A, - S. 
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  Ni‛metidür bu evüñ ‛aynü'l-belā  

  Đçi šolu miģnet ü renc ü ‛anā  

 

  Bil yaķín kim dünyenüñ içi šolu  

  Ĥāŝŝ ķullarumçün olmışdur ‛adū 

 

 650 Evliyā’yı ol cihetden ötrü ben  

  Ta‛cíl idüp iletürem dünyeden  

 

B 22b  Ķurtula tā fitnesinden düşmenüñ  

S 8a  Tā fesād olmaya işinde anuñ 

 

  Cennet içinde göre ni‛metleri  

  Bula andan gūn-e-gūn rāģatları  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

  Bu ģadíśi daĥ yine iy mu‛teber  

  Đbni Mālik ol Enes virdi ĥaber 

 

  Muŝšafādan naķl ķıldı ol ulu 

  Dir işitdüm söyledi ol māh-rū 

 

 655 Kim ki lā-ilāhe illa'llāh diye 

  Šāķatince anı ol medģ eyleye  

                                                 
  648a bu evüñ : bu anuñ B, S. 
  648b šolu : dolu B, S. 
  649a kim dünyenüñ içi šolu : ki dünyenüñ içi dolu B, dünyānuñ içi dolu S. 
  650a Evliyā’yı : Evliyā’ı S. 
  650b iletürem : aparuram B. 
  651a Ķurtula tā : Ķurtulasın A. 
  652a göre ni‛metleri : ire ni‛metlere A, virem rāģatları S. 
  652b Bula andan gūn-e-gūn rāģatları : Đre anda gün-be-gün rāģatlara A, Bula andan yüz levn rāhatları B. 
∗ Ģikāyet-i Uĥrā Fí-Hāźā'l-Ma‛nā S, - A. 
  653a daĥ yine : diñlegil A. 
  655b anı ol : ol anı A. 



 144

  Dökilür cürm-i kebāyirden yaķín  

  Ol ķuluñ dört biñ günāhı iy emín 

 

A 19b  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

  Bir ģikāyet diñle imdi bu zamān  

  Bu ģadíśüñ üste iy ārām-ı cān  

 

  Đbni ‛Abdu'llāh ki adı Bekr idi  

  Rāvílerden ol rivāyet eyledi  

 

  Didi ol kim pādşehlerden biri 

  ‛Āŝí idi Tañrıya dínden beri  

 

 660 Tañrıyı terk eylemişdi ol kişi  

  Rūz u şeb bütlerle olurdı işi  

 

  Ķaŝdına anuñ Müselmānlar ne-gāh 

  Kim ġazā’ya çıķdılar olup āgāh  

 

  Üstine leşker çeküben vardılar  

  Leşkerin anuñ ser-ā-ser ķırdılar  

 

                                                 
  656a Dökilür : Tökilür B, S. 
∗ Ģikāyet A, Ģikāyet Fí-Hāźā'l-Ĥaber S. 
  657a imdi : şimdi S. 
  657b ģadíśüñ üste : ģadíś üstine A. 
  658a Đbni ‛Abdu'llāh ki adı Bekr idi : Bu ģadíśi Đbni ‛Abbāsdan didi B. 
  658b Rāvílerden ol rivāyet eyledi : Rāvíler bize rivāyet eyledi A, Rāvíler andan bize böyle didi S. Vezin 

tutmuyor. 
  659b Vezin tutmuyor. 
  660a eylemişdi : itmiş idi S. 
  660b bütlerle olurdı : putlar ile idi A, bütlerlen olurdı S. 
  661b çıķdılar olup : çıĥdılar oluñ B. Vezin tutmuyor. 
  662a leşker çeküben : anuñ leşker dirüp S. 
  662b ser-ā-ser : ser-te-ser S. 
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  Kendüsini çünki diri šutdılar  

  Anı öldürmege çoķ fikr itdiler  

 

B 23a  Didiler buña ne nev‛ ile cezā’  

S 8b  Virelüm bu döndügiçün ez-Ĥudā  

 

 665 Cümle anda fikri böyle ķıldılar  

  Anı bir küpüñ içine ŝaldılar  

 

  Aġzını anuñ ŝıvadılar revān  

  Altına od urdılar ender-zamān 

 

  Çünki oduñ ıssısı geçdi aña 

  Göñlüni döndürdi bütlerden yaña  

 

  Didi ķurtar yā Hübel bundan beni 

  Sevdügümüñ ģürmeti içün seni 

 

  Didi yā ‛Uzzā beni eyle ĥalāŝ  

  Ķılmışam ķulluķ nice yıl saña ĥāŝ  

 

 670 Ŝıġayup başuñ silerdüm tozuñı  

  Şimdi gel döndürme benden yüzüñi  

 

                                                 
  663a Kendüsini : Kendözüni S / šutdılar : dutdılar B, S. 
  663b öldürmege çoķ : öldürmege çoĥ B, öldürmek içün S. 
  664a ile : ilen S. 
  664b Virelüm bu döndügiçün : Vire bu döndügi içün S. 
  665a böyle : eyle S. 
  665a bir küpüñ : ķumķuma A / ŝaldılar : saldılar S. 
  666a ŝıvadılar : sıvadılar B, S. 
  667b Göñlüni : Yüzüni S / bütlerden : putlardan A. 
  669a beni eyle ĥalāŝ : ĥalāŝ eyle beni A. 
  669b Ķılmışam ķulluķ nice yıl saña ĥāŝ : Daĥi artuķ ģürmet idem ben seni A. 
  670a Ŝıġayup : Sıġayup B, S / başuñ : başuñı A / tozuñı : yüzüñ A. 
  670b Şimdi : Đmdi B / döndürme : döndürmegil A / yüzüñi : yüzüñ A. 
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  Ben saña bunca ki šā‛at ķılmışam 

  Secde idüp çoķ ‛ibādet ķılmışam  

 

  Bu belādan sen ĥalāŝ eyle beni  

  ‛Ām içinde şimdi ĥāŝŝ eyle beni  

 

  Her nice kim anlara eyler nidā 

  Daĥi çoķ zaģmet virürdi od aña  

 

  Gördi çün kim yoķdur anlardan ümíd  

  Zārí ķılduġınca od olur şedíd  

 

A 20a 675 Çünki nevmíd oldı anlardan yaķín 

  Döndi yüzin sūy-ı Rabbü'l-‛ālemín  

 

  Bir yüce āvāz ile  ķıldı  nidā  

  Didi kim ben şāhidem birdür Ĥudā 

 

  Hem resūlidür Muģammed Muŝšafā 

  Döndüm anlardan yaña ben bí-ĥafā 

 

S 9a  Bir yaġış yaġdurdı anda ez-kerem  

  Ol yanan od üstine iy muģterem 

 

                                                 
  671b çoķ ‛ibādet ķılmışam : çoĥ ‛ibādet itmişem B. 
  672a ĥalāŝ eyle beni : beni eyle ĥalāŝ A. 
  672b ‛Ām içinde şimdi ĥāŝŝ eyle beni : Ķılmışam ķulluķ nice yıl saña ĥāŝ A, ‛Ālem içre şimdi ĥāŝŝ eyle 

beni S. 
  673b çoķ zaģmet : zaģmet hem A, çoĥ zaģmet B. 
  674a yoķdur anlardan : yoķ durur andan A, yoĥdur anlardan B. 
  674b Vezin tutmuyor. 
  675b yüzin : ol dem B. 
  676. ve 677. beyitlerin ikinci mısraları A'da yer değiştirmiştir. 
  676. beytin mısraları S'de yer değiştirmiştir. 
  676a yüce : üce B / ile : ilen S. 
  678a yaġış yaġdurdı anda : yaġmur yaġdurdı Allāh S. 
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  Odı söndürdi ķamu maģv  eyledi  

  Gör ki şimdi Ĥālıķ aña n'eyledi 

 

 680 Ķuş kimi gider hevāda küp hemān  

  Dirdi lā-ilāhe illa'llāh ‛ayān 

 

  Vardı bir ķavmüñ içine düşdi ol 

  Tañrı bilmezlerdi nedür ya resūl  

 

  Bilmez idi anlar ímān dín nice  

  Yāĥū meźheb millet ü āyín nice  

 

  Daĥi bilmezler idi ecr ü śevāb  

  Bir yimek içmek bilürler zād u āb 

 

  Gördiler çün düşdi gökden ol hemān  

  Aġzını açup çıķardılar revān 

 

 685 Didiler kimsin bize šoġrı digil  

  Bu ne ģāletdür bize şerģ eylegil 

 

  Vāķi‛ olan ķıŝŝayı bir bir didi  

  Anlara ģālin ķamu ‛arż eyledi  

 

                                                 
  679-706. beyitler arası, varaklardan birinin kopması nedeniyle B'de yoktur. 
  679. beyit S'de yoktur. 
  680a kimi gider hevāda küp : olup ķumķuma hevāya A. 
  681b Tañrı bilmezlerdi nedür ya : Tañrıyı bilmez nedür yāĥūd A. 
  682a Bilmez idi anlar ímān : Ne bilürlerdi anlar kim S. 
  682b meźheb millet ü āyín : millet meźheb anı S. Vezin tutmuyor. 
  683a Daĥi bilmezler idi : Bilmezler idi nedür S. 
  684a çün : ki S / ol hemān : çün ‛ayān S. 
  685a šoġrı : doġrı S. 
  686a ķıŝŝayı : ķıŝŝa’ı A. 
  686b ģālin ķamu : ķamu ģālin A. 
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  Pādşeh idüm didi yirüm fülān 

  Bu durur ķıŝŝam daĥi bilüñ ‛ayān  

 

  Çünki bunı böyle gördiler bular 

  Cümlesi ol dem Müselmān oldılar 

 

  Çün Müselmān oldılar bunlar ķamu  

  Bildiler ki bir dürür ol ferd hū 

 

 690 Her kişiye kim ķılursa Ģaķ nažar 

  Dirilür kāfir ímān ile gider  

 

  Bir ķulına olmasa fażlı eger  

  Ķılsa ol biñ yıl ‛ibādet ser-be-ser  

 

  Šā‛atin eyler yüzine cümle red  

  Ol olur evvel yolı üstine sed 

 

A 20b  Šā‛ati merdūd olandan iy Ĥudā 

  Ķılma bizi raģm ķıl yevmü'l-cezā’  

 

S 9b  Fażluñ olan ķullaruñdan eylegil 

  Raģmetüñ ĥˇānıyla bizi šoylagıl 

 

 

 

 

                                                 
  687b durur : dur S. 
  689. beyit S'de yoktur. 
  690b ile : ilen S. Vezin tutmuyor. 
  691a olmasa : ķılmazsa S. 
  691b ser-be-ser : ser-te-ser S. 
  692a Šā‛atin : Šā‛ati A. 
  693b raģm ķıl : fażl idüp A. 
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  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'śíśü'śíśü'śíśü'ś----ŚāminŚāminŚāminŚāmin∗ 

 

 695 Đy ‛azízüm cem‛ ķıl ‛aķluñı ĥoş  

  Gel sekizinci ģadíśi eyle gūş 

 

  Ol ‛Alí ibni Ebí Šālib meger  

  Böyle virdi Muŝšafādan ol ĥaber  

 

  Cum‛a güni didi çün bañ virile 

  Mescide ol dem cemā‛at dirile 

 

  Her ķapusında anuñ yitmiş melek 

  Gelüp anda otururlar šutma şek  

 

  Gözedürler mescide varanları 

  Adlu adıyla yazarlar anları 

 

 700 Bir kişi gelse namāza iy hümām 

  Minber üste oturan demde imām  

 

  Olmaz ol gün anuñ ecrinden ķalíl 

  Muŝšafā dimişdür anı bellü bil  

 

  Ol durur ecri anuñ kim añladuñ  

  Anı altıncı ģadíśde diñledüñ 

 

                                                 
∗ El-Ģadíśü'ś-Śāmin ‛Aliyyü Đbni Ebí Šālib Raēiya'llāhü Te‛ālā ‛Anhü A. 
  695a ķıl : ķılgıl S. 
  696a meger : yaķín A. 
  696b Böyle virdi Muŝšafādan ol ĥaber : Didi işitdüm resūlden ol emín A. 
  698b Gelüp anda otururlar šutma : Kim gelüp anda oturur dutma S. 
  700b üste oturan demde : üstinde oturanda A. 
  701b Muŝšafā dimişdür anı : Bunı Aģmed buyurupdur A. 
  702. ve 703. beyitler A'da yer değiştirmiştir. 
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  Đki cum‛a arasında her ĥašā’ 

  Đşlese cümle kefāretdür aña 

 

  ĤaberĤaberĤaberĤaber----i Āi Āi Āi Āĥerĥerĥerĥer∗ 

 

  Çünki bunı añladuñ iy mu‛teber 

  Diñle şimdi virelüm andan ĥaber  

 

 705 Didi Allāh yā melā’ikler bilüñ 

  Bu işi siz cümleñüz ma‛lūm ķıluñ 

 

  Yir yüzinde yaraduram ben yaķín 

  Bir ĥalífe kim ola anda emín  

 

B 23b  Pes melekler didi kim iy Źü'l-minen  

S 10a  Yir yüzinde yaradursın nişe sen 

 

  Bir gürūhı kim fesād ehli ola 

  Yir yüzinde ķan döküp ‛iŝyān ķıla  

 

  Biz saña tesbíģ ü tehlíl iderüz 

  Daĥi taķdís ile teclíl  iderüz  

 

 

 

                                                 
∗ - A. 
  704b virelüm andan : virem bir daĥi S. 
  706b kim : ki S. 
  707a didi kim : didiler A. 
  708b döküp : töküp B, döke S. 
  709b Daĥi taķdís ile : Hem daĥi ta‛žím A. 
  709. ve 710. beyitler S'de birleştirilerek tek beyit haline getirilmiştir: 

 Biz saña tesbíģ iderüz iy Ġaní 

 Biz yiterüz birlemeklige seni 
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 710 Sen yaratma ol gürūhı iy Ġaní  

  Biz yiterüz birlemeklige seni 

 

A 21a  Ĥışma geldi nā-gehān ol ferd Rab  

  Eyledi ol demde anlara ġażab 

 

  Didi siz ben bildügüm bilmezsüñüz 

  Söylemeñüz didi epsem šuruñuz  

 

  Pes melekler ķorķusından ol zamān  

  Yidi kez ‛Arşı šavāf itdi revān  

 

  Ģaķ Te‛ālā anlara emr eyledi 

  Yir yüzinde siz bir ev yapuñ didi  

 

 715 Ādem oġlanları ger ķılsa ĥašā’  

  Yidi kerre ol šavāf itsün aña 

 

  Cürmini ‛afv eyleyem tā anlaruñ 

  Çizginüp aña šavāf idenlerüñ 

 

  Pes Ĥudānuñ buyruġını šutdılar  

  Yir yüzinde Ka‛be bünyād itdiler 

 

 

 

                                                 
  710. beyit A'da yoktur. 
  711a nā-gehān ol : ol zamān S. 
  712b Söylemeñüz didi epsem šuruñuz : Söylemeñ siz şimdi šuruñ didüñüz A, Söylemeñ şimdi duruñ siz 

didüñüz S. 
  713a ķorķusından : ķorĥusından B. 
  713b kez : kerre S. 
  714b yapuñ : šutuñ A. 
  715a Ādem : Ādemüñ A / ger ķılsa : ķılsa A, ķılsa her B. 
  717a šutdılar : dutdılar B, S. 
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  Çün nübüvvet Nūģa yitdi iy ulu  

  Šutmış idi ‛ālemi ķāfir ķamu  

 

  Vardı dördinci göge ķıldı ķarār  

  Ol mekānda šur didi Perverdgār  

 

 720 Nūģ Ģaķdan diledi ķopdı šūfān  

  Ref‛ ķıldı Ģaķķ anı ber-āsmān  

 

  Beyt-i ma‛mūr oldı pes adı anuñ  

  Adına lāyıķ bu bünyādı anuñ  

 

B 24a  Ģaķ yaratdı bir mināre ol zamān  

  Beyt-i ma‛mūruñ yanında iy cüvān  

 

S 10b  Ol minārenüñ uzunluġı yaķín 

  Biş yüz ıllık yol durur bilgil hemín  

 

  Çünki bunı bildüñ imdi diñle sen  

  Göñlüñi cem‛ eyle yaĥşı añla sen 

 

 

 

 

                                                 
  718a Çün nübüvvet : Çünki nevbet A, S. 
  718b Šutmış idi ‛ālemi ķāfir ķamu : Olmış idi ‛āleme šūfān šolu A. 
  719. ve 720. beyitler A'da yer değiştirmiştir. 
  719b šur : dur B, S. 
  720a Vezin tutmuyor. 
  720b Ref‛ ķıldı Ģaķķ anı ber-āsmān : Ģaķķ götürdi anı sūy-ı āsmān B. 
  721a Beyt-i ma‛mūr : Beytü'l-ma‛mūr B / oldı : idi S. 
  721b bu : ki S. 
  722a Ģaķ : Çün A. 
  722b iy cüvān : bil hemān S. 
  723b ıllık : yıllıķ A, yıllık S / bilgil hemín : añla hemín A, añla çūnín S. 
  724a bunı bildüñ imdi : bildüñ imdi bunı A. 
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 725 Çünki cum‛a güni ola Cebrā’íl  

  Ol mināre üzre çıķar bellü bil  

 

  Bir yüce āvāz ile oķur eźān  

  Cem‛ olur anda melā’ik ol zamān 

 

  Minberüñ üstine Đsrāfíl yine  

  Pes çıķup ĥušbe oķur döne döne  

 

  Hem Míkā’íl olur anlara imām  

  Pes ŝalāta šurup eylerler ķıyām  

 

  Çün namāzdan kim olur anlar ferāġ  

  Diñle imdi kim ne dirler šut ķulaġ  

 

A 21b 730 Ol zamānda Cebrā’íl eyler ĥišāb  

  Pes didi kim ne ķadar ecr ü śevāb  

 

  Bu eźāndan ģāŝıl oldıysa baña  

  Ben baġışladum be-‛aşķ-ı Muŝšafā  

 

 

 

                                                 
  725a ola Cebrā’íl : olsa bellü bil S. Vezin tutmuyor. 
  725b üzre çıķar bellü bil : üste çıĥar bellü bil B, üste çıķar Cebrā’íl S. 
  726a yüce āvāz ile oķur : üce āvāz ile oĥur B, üce āvāz ilen oķur S. 
  727a üstine Đsrāfíl : Đsrāfíl üstine S. 
  727b çıķup ĥušbe oķur : çıĥup ĥušbe oĥur B. 
  728a Vezin tutmuyor. 
  728b šurup : durup B, S. 
  729a kim olur : olıcaķ A. 
  729b kim ne dirler šut : ne didi šutgıl A. 
  730a Vezin tutmuyor. 
  730b didi kim ne ķadar : aydur kim ne ķadar A, dir kim nedür B. 
  731a oldıysa : olursa A. 
  731b Ben : Pes A. 
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  Yir yüzinde oķuyanlara eźān  

  Pes yine sen diñle imdi bu zamān  

 

  Söyler Đsrāfíl ĥašíbliķden baña  

  Ģāŝıl olsa ne ķadar fażl u ‛ašā’ 

 

  Yir yüzindeki ĥašíblere ķamu 

  Didi kim baġışladum ben iy ulu  

 

 735 Pes Míkā’íl dir imāmetden Ĥudā  

  Ne ķadar ecr ü ‛ašā’ yazar baña  

 

  Cum‛a güninde olanlara imām  

  Dir baġışladum olara  ve's-selām  

 

B 24b  Pes didi cümle melā’ik bā-ŝavāb 

  Ne ķadar bu cum‛adan ecr ü śevāb 

 

S 11a  Bize ģāŝıl olsa bilüñ bu zamān  

  Cem‛ine baġışladuķ cümle ‛ayān  

                                                 
  732a oķuyanlara : oĥuyanlara B. 
  732b sen diñle imdi bu zamān : gel diñle imdi bu zamān A, sen diñle imdi hem-çünān S. 
  733a Söyler Đsrāfíl ĥašíbliķden : Đsrāfíl daĥi aydur yine A. 
  734b ulu : māh-rū A, S. 
  735a Pes : Hem A / imāmetden : imāmlıķdan A. Vezin tutmuyor. 
  735b ‛ašā’ yazar baña : śevāb virür aña A. 
  736a olanlara imām : imām olanlara A. 
  736b olara ve's-selām : oları anlara A. 
  736. ve 737. beyitler S'de şöyledir: 

 Kim baġışladum anı bilüñ yaķín 

 Yir yüzindeki imāmlara hemín 

 Pes melā’ikler didiler yir yüzin 

 Bu namāzda her ‛ašā bilüñ yaķín 
  738a Bize ģāŝıl olsa bilüñ bu zamān : Bize ģāŝıl olsa siz bilüñ hemān A, Bizüm içün kim olur ģāŝıl 

hemān S. 
  738b Cem‛ine baġışladuķ cümle : Biz ķamu baġışlaruz anı B, Didiler baġışladuķ cümle S. 
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  Cum‛a güni kim imām ile bile  

  Ol gelüp cum‛a namāzını ķıla 

 

 740 Uşbu didügüm ķamu ecr ü śevāb  

  Diñledügüñ bu su’āl ile cevāb  

 

  Kim Muģammed ümmetinüñdür ķamu  

  Ġayrına yoķdur naŝíb iy māh-rū  

 

  Şükr dergāhuña kim iy dādger  

  Bizi ķılduñ ümmet-i ĥayrü'l-beşer 

 

  Ol melā’ik ģürmetine yā Đlāh 

  Ķılma bizi ģażretüñde rū-siyāh  

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'tíśü'tíśü'tíśü't----TāsiTāsiTāsiTāsi‛‛‛‛ 

 

  Bu šoķuzıncı ģadíśi ‛aşk ile  

  Diñler iseñ ben getürdüm uş dile  

 

 745 Kim Mu‛āz ibni Cebel iy ehl-i dil  

  Naķl ķıldı Muŝšafādan bellü bil  

 

                                                 
  739a ile : ilen S. 
  740a Uşbu didügüm : Đşbu dinenler A, Uşbu didi kim S. 
  740b ile : ilen S. 
  741a Kim : Hep A, Đş B. 
  741b Ġayrına yoķdur naŝíb iy māh-rū : Ġayrıya yoķdur naŝíb iy māh-rū A, Ġayrına yoĥdur naŝíb bil iy 

‛amū B. 
  742a - : Çoķ A / kim : - A. 
  743b Ķılma bizi ģażretüñde : Ķılma maģşerde bizi sen B, Bizi ķılma ģażretüñde S. 
  744a šoķuzıncı : doķuzıncı B. 
  744b getürdüm uş : getürürem B, getürdüm S. 
  745a iy ehl-i dil : ol ehl-i dín S. 
  745b bellü bil : ol yaķín S. 
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  Didi kim didi resūl-i bí-miśāl  

  Kim didi Ġaffār u Ģayy u lā-yezāl  

 

  Sen iy Ādem oġlı ķıl benden ģayā’  

  Terk idüp ‛iŝyānı dön benden yaña  

 

A 22a  Ben utanuram saña yevmü'l-ģisāb 

  Oda yandurup virem dürlü ‛aźāb  

 

  Tevbe ķıl yā Ādem oġlı sen bu dem 

  Enbiyā’ tek tā kerāmetler virem 

 

 750 Yā bení Ādem saña virem ‛ayān 

  Ķalbüñi döndürme benden bir zamān 

 

B 25a  Döndürürseñ ķalbüñi benden eger  

  Ķılmazam nuŝret saña işit ĥaber  

 

  Yā bení Ādem eger maģşer güni 

  Ģażretüme sen gelende bil bunı  

 

S 11b  Yir gök ehlinüñ śevābı ser-be-ser  

  Ger senüñle bile olsa iy beşer  

 

 

                                                 
  746a bí-miśāl : Źü'l-celāl S. 
  746b Kim didi : Dir ol B, S. 
  747a Sen iy Ādem oġlı ķıl benden : Didi kim iy Ādem oġlı ķıl B. 
  747b Terk idüp ‛iŝyānı dön benden yaña : ‛Āŝíliġi terk idüp döngil baña A, S. 
  748b virem : ķılam A. 
  751a Döndürürseñ : Dönderürsen B. 
  751b işit : bilgil A, diñle S. 
  752b Ģażretüme : Ģażretümde A. 
  753a Yir gök ehlinüñ śevābı ser-be-ser : Yir ü gök ehli śevābını eger A. 
  753b senüñle : senüñlen S. 
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  Ger baña inanmasañ kim ben saña  

  Rızķuñı her dem virürem bí-cefā  

 

 755 Sen seni merzūķ hem rāzıķ beni  

  Ger yaķín bilmez olursañ iy dení 

 

  Bilmeseñ kim yeñi olduķca günüñ  

  Rızķuñı yeñi ķıluram ben senüñ 

 

  Bilmeseñ yevmen cedíd rızķan cedíd 

  Bu işe inkār itseñ sen şedíd  

 

  Ol senüñ ecr ü śevābuñ bilmiş ol  

  Birisini eylemem senden ķabūl 

 

  Terk ķılma šā‛atümi rızķ içün  

  Rızķuñı irişdirürem gün-be-gün 

 

 760 Rızķ içün ger šā‛ati terk  eyleseñ  

  Bilüñi dünyā içün berk eyleseñ  

 

  Vācib olur eyleyem saña ‛aźāb  

  Oda yandurup ķılam dürlü ‛iķāb  

 

                                                 
  754a inanmasañ kim ben : inanmayasın kim A. 
  754b her dem virürem bí-cefā : ben virürem her dem saña A, her dem virürem bā-ŝafā B. 
  755a seni : beni A. 
  756a kim yeñi : ki ne ki A. 
  757b Bu işe inkār itseñ sen şedíd : Bu işe inkār idenlerdür şedíd A, Bilmeseñ kim bundadur rızķa kilíd B. 
  758. beyit A'da 753. beyitten sonra yazılmıştır. 
  759a šā‛atümi : šā‛tüñi A. 
  760. ve 761. beyitler A'da yer değiştirmiştir. 
  760a Rızķ içün ger šā‛ati : Rızķ içün šā‛ati B, Rızķuñ içün šā‛atüm S. 
  760b Bilüñi dünyā içün : Dünye içün bilüñi A. 
  761a olur eyleyem saña : oldur kim saña ķılam A. 
  761b yandurup ķılam : yanduram idem A / ‛iķāb : ‛itāb A, ġażab S. 
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  Yā bení Ādem bu biş ĥāŝŝiyyeti 

  Ŝaķlar olsañ tíz bulasın cenneti  

 

  Cennetümi size erzāní ķılam 

  Hem behiştüñ sizi sulšānı ķılam 

 

  Ģaķ Te‛ālā ķulları te’díb ider 

  Šā‛atine ķulları terġíb ider 

 

B 25b 765 Sen eyā mü’min yime ġam rızķ içün 

  Rızķuñı irişdirür Ģaķ gün-be-gün  

 

  Rızķuñ içün terk ķılma šā‛ati 

  Tā ola saña Ĥudānuñ raģmeti  

 

A 22b  Kim buyurmışdur Ĥudā-yı Kirdgār  

  Ol kelām içinde bunı āşkār 

 

S 12a  Yir yüzinde her ne ki var cān-ver  

  Rızķı Ģaķķ üstindedür iy mu‛teber  

 

)XKرز Mا .I0 Yرض اY4. ا SAو:( :9 دا∗  
 

 

 

 

 

                                                 
  762b Ŝaķlar : Saĥlar B, S / bulasın : bulasıñ B, bulursıñ S. 
  765b irişdirür Ģaķ : irişdirürem A, irişdirür S. 
  766b ola saña : saña ola B. 
  767a Kirdgār : dādger A, S. 
  768a cānever : cānver B, cānāver S. 
  768b üstindedür : üstinedür A, üstinde S. 
∗ - A. “Yeryüzünde yaşayan hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a bağlı olmasın.”. Kur’ân-ı Kerîm, Hûd, 

11/6. 
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  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

  Eyle kim gelmiş ĥaberde iy ulu  

  Ĥālıķ u Perverdgār u ferd hū  

 

 770 Bir yaşıl ķuş yaradupdur der-hevā  

  Gūş ķılgıl vaŝfını aydam saña 

 

  Arķasında bir cıda nisbetlü şey  

  Yaradupdur ol Ķadím ü ferd Ģay  

 

  Bir anuñ tek yine ķarnında daĥi  

  Yaradupdur sen işitgil yā aĥí  

 

  Hem yaradupdur yine Perverdgār  

  Bir balıķ nisbetlü nesne āşkār 

 

  Baģr içinde bir neheng ol pādşāh  

  Yaradup durur yine olgıl āgāh  

 

 775 Baģr içinde ķūtıdur anuñ semek  

  Ķılmış anuñ işini balıķ yimek  

 

                                                 
∗ Ģikāyet A, Ve ‛Alā-Hāźā Ģikāyet S. 
  769a Eyle kim gelmiş : Böyle gelmişdür S. 
  769b u : ol S. 
  770a yaşıl : yeşil A. 
  771a Arķasında : Arĥasında B / nisbetlü şey : nisbetlüsi S. 
  771b ferd Ģay : lušf issi S. 
  772. beyit B'de yoktur. 
  772b yā : iy A. 
  773. beyit A ve S'de yoktur. 
  774. beyit A ve B'de yoktur. 
  774b Vezin tutmuyor. 
  775a Baģr içinde ķūtıdur anuñ : Ģaķķ yaratmış baģr içinde bir A. 
  775b Ķılmış anuñ işini : Ya‛ní kim virdi aña B, Ya‛ní kim işi durur S. 
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  Arasına dişinüñ balıķ eti 

  Girübeni incidür anı ķatı 

 

  Dişlerine çünki et zaģmet virür  

  Đncidür çoķ çoķ aña miģnet virür  

 

  Çıķarur başını deryādan revān  

  Aġzını açup šurur ol bir zamān  

 

  Ol yaşıl ķuş ol zamān gökden iner  

  Pes gelür anuñ dehānına ķonar  

 

B 26a 780 Ol nehengüñ aġzına ol dem girer  

  Etleri dişi arasında görer  

 

  Ol eti dişi arasından  ķamu  

  Çıķarup yir anı iy ol ník-ĥū  

 

  Eñegine šayanur iki cıda  

  Çiyneyüp ķoymaz ki ol ķuşı yuda  

 

S 12b  Dişlerini arıdur anuñ tamām 

  Uçuban gider hevāya şād-kām 

                                                 
  777a/b virür : ider S. 
  777b çoķ çoķ : çoĥ çoĥ B. 
  778a Çıķarur : Çıĥarur B. 
  778b açup šurur ol bir : açup durur ol bir B, açar durur hem ol S. 
  779a yaşıl : yeşil A / gökden iner : içre iner A. 
  779b Pes gelür : Hem gelüp A / ķonar : girer B. 
  780a girer : oturur S. 
  780b arasında görer : arasından götürür S. 
  781. beyit S'de yoktur. 
  781a Ol eti dişi : Eti dişüñ B. 
  781b Çıķarup : Çıĥarup B / ol : - B. 
  782a Eñegine : Aña yine A / šayanur : dayanur B, S. 
  782b Çiyneyüp ķoymaz ki : Ol nehengi ķomaz A. 
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  Ķayıdur balıķ daĥi hem yirine  

  Ķıl ta‛accüb Tañrınuñ taķdírine 

 

 785 Rızķını ķuşuñ balıķ aġzından ol  

  Yaradupdur yitürür her demde bol 

 

  Rāģatına balıġuñ ol ferd Rab 

  Eylemişdür yine ol ķuşı sebeb 

 

A 23a  Birbirisine sebebdür ol iki 

  Ģikmeti çoķ Ĥālıķuñ bunuñ teki  

 

  Ķanķı birini getüre ķul dile  

  Pes gerek kim her zamān şükrin ķıla 

 

  Çün yitürür rızķuñı her dem Ĥudā  

  Aŝŝısı yoķ ġam u teşvíşüñ saña 

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

 790 Bir ģikāyet geldi şimdi bu maģal  

  Bu ģadíśüñ üste gelmişdür meśel 

 

  Gör ki Đbrāhím Edhem n'eyledi 

  Taĥt u tācını nice terk eyledi  

 

                                                 
  784a daĥi hem yirine : yirine hem yine B. 
  785a aġzından : dişinden A, B. 
  787b çoķ : çoĥ B. 
  788a Ķanķı : Ĥansı B, S. 
  789a Ĥudā : Saña A. 
∗ Başlıktan 830. beyte kadar olan kısım A'da yoktur. 
  790a geldi şimdi : diñle imdi S. 
  791b Taĥt u tācını : Tāc u taĥtını S. 
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  Tevbesine gör ki ne oldı sebeb  

  Diñleyüben bu sözi ķılgıl ‛aceb  

 

  Leşkerini cem‛ idüp bir gün tamām 

  Ava çıķmışdı meger kim ol hümām  

 

B 26b  Düşdi bir yirde revāní ol ‛azíz  

  Süfre açıldı öñinde tíz-be-tíz  

 

 795 El uzatdı tā ki ol yiye ša‛ām 

  Diñle imdi ķıŝŝasını iy hümām  

 

  Bir ġurāb indi hevādan der-zamān  

  Süfreden bir etmegi ķapdı revān 

 

S 13a  Götürüp uçdı revān sūy-ı hevā 

  Gördi Đbrāhím anı ķaldı šaña  

 

  Šurdı ol dem atına oldı süvār 

  Ol ķuşuñ ardınca gitdi berķvār 

 

  Gözledi ol ķuşı anda ol ķadar 

  Çıķdı bir šaġuñ başına ol meger  

 

 

 

                                                 
  792a oldı : düşdi S. 
  792b ķılgıl : añla S. 
  793b çıķmışdı : çıĥmışdı B. 
  794a revāní : meger kim S. 
  794b açıldı : açdılar S. 
  795b ķıŝŝasını iy hümām : ķıŝŝasın iy ník-nām S. 
  796a der-zamān : ol zamān S. 
  797b ķaldı : beti S / šaña : daña B. 
  799b Çıķdı : Çıĥdı B. 



 163

 800 Ġā’ib oldı orada çün ol ġurāb  

  Sürdi ardınca revān idüp şitāb  

 

  Çıķdı sulšān daĥi ol šaġ üstine  

  Ol ġurābı tā ki görmek ķaŝdına  

 

  Çıķdı šaġa dört yaña ķıldı nažar  

  Gördi ıraķdan ķaraltusın meger  

 

  Çünki gördi ķamçı urdı atına 

  Tā ki yavuķ geldi anuñ ķatına  

 

  Uçdı ķuş gitdi hevāya der-zamān 

  Gördi Đbrāhím yirinde bir cüvān 

 

 805 Baġlamışlar elin ayaġın anuñ 

  Gördi sulšān çünki aģvālin anuñ  

 

  Arķası üste bıraķmışlar anı  

  Gördi sulšān çün anı yandı cānı  

 

  Atdan indi bendini ref‛ eyledi 

  Ol belāların revān def‛ eyledi  

 

 

                                                 
  800a orada çün ol ġurāb : gözinden çün ol zamān S. 
  800b Sürdi ardınca revān idüp şitāb : Deprenince sürdi atını revān S. 
  801a Çıķdı sulšān daĥi ol šaġ : Çıĥdı Đbrāhím o daġuñ B. 
  801b Ol ġurābı tā ki görmek ķaŝdına : Görmek isterdi ġurābı destine B. 
  802a Çıķdı šaġa : Daġa çıĥdı B. 
  802b Gördi ıraķdan ķaraltusın meger : Baķuban çünki ķaraltusın görer B. 
  803b yavuķ : yaĥun B. 
  805b sulšān çünki : Đbrāhím çün B / aģvālin anuñ : evvel çaġın S. 
  806a Arķası : Arĥası B / bıraķmışlar : bıraĥmışlar B. 
  806b Vezin tutmuyor. 
  807b revān : anuñ S. 
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  Ol kişinüñ ģālini ķıldı su’āl  

  Didi sırruñı ‛ayān it n'oldı ģāl 

 

B 27a  Bu ne ģāletdür ki uġramış saña 

  Bileyüm ģālüñ beyān eyle baña 

 

 810 Ol kişi didi aña ki diñlegil  

  Ģālümi taķrír ideyüm añlagıl  

 

  Tācir idüm didi iy şāh-ı cihān  

  Üstüme geldi ģarāmí nā-gehān  

 

S 13b  Ķamu eśvābumı yaġma ķıldılar 

  Beni bunda baġlayuban ŝaldılar  

 

  Yidi gündür bundayam ben iy ulu 

  Budur aģvālüm işit iy ník-ĥū 

 

  Ol ġurāb her günde bir etmek baña 

  Kim getürür uş ‛ayān olsun saña  

 

 815 Oturur gögsümüñ üste  der-zamān  

  Anı ķıynaġı ile šoġrar revān  

 

 

                                                 
  808a Ol : O S. 
  810a ki : kim S. 
  810b Ģālümi taķrír ideyüm : Đdeyüm ģālümi saña ‛arż S. 
  811a şāh-ı cihān : şāh yaķín S. 
  811b nā-gehān : añsızın S. 
  812b ŝaldılar : saldılar S. 
  814b Kim getürür uş ‛ayān olsun saña : Aluban gelür baña eyler ġıdā B. 
  815. ve 816. beyitler S'de yer değiştirmiştir. 
  815a der-zamān : ol zamān S. 
  815b Anı ķıynaġı ile šoġrar : Doġrar etmegi ķanadıyla revān S. 
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  Loķma loķma aġzuma virür anı 

  Yidi gündür böyle ŝaķlar ol beni 

 

  Gör ki bu vírānede ol dādger 

  Rızķumı kesmez benüm iy mu‛teber 

 

  Gördi Đbrāhím çün ol ģāli ‛ayān  

  Tevbe ķıldı Ģaķķa döndi ol zamān  

 

  Düşdi atından çıķardı raĥtını  

  Terk ķıldı cümle tāc u taĥtını 

 

 820 Ķullarını cümle āzād eyledi 

  ‛Uķbā içün özine zād eyledi  

 

  Vaķf ķıldı cümle emlākın tamām 

  Gencini baĥş eyledi bā-ĥāŝŝ u ‛ām 

 

  Bir ‛abā ķıldı cihānda iĥtiyār 

  Bir ‛aŝā aldı eline şehryār 

 

  Ka‛be’i ārzūlayup düşdi yola  

  Daĥi raġbet ķılmadı altun pula 

 

B 27b  Ķūt-ı yevmí almadı özine zād  

  Ĥoş tevekkül ķıldı Ģaķķa i‛timād  

 

 

                                                 
  818a ‛ayān : revān S. 
  818b ol zamān : der-zamān S. 
  819a çıķardı : çıĥardı B. 
  820b Vezin tutmuyor. 
  823a ārzūlayup : ārzū ķılup B. 
  824a yevmí : yevm S. 
  824b i‛timād : i‛tiķād B. 
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 825 Bir gün aç ķoymadı anı ol Ĥudā 

  Ka‛be’i ķıldı šavāf ol bārhā  

 

  Ķıldı Allāha tevekkül ol hümām 

  Dünyeden ol ģāl ile geçdi tamām  

 

S 14a  Eyle terk itdügi içün ol Ġaní 

  Evliyā’nuñ serveri itdi anı  

 

  Yā Đlāhí lušfuñ ile ķıl nažar 

  Ķullaruñ ģāline sen iy dādger  

 

  Sen olardan bizi maģrūm eyleme 

  Dünye vü ‛uķbāda meźmūm eyleme 

 

 830 Bize fetģ eyle ķanā‛at ķapusın  

  Göñlümüze rūzí ķıl ‛ilme'l-yaķín  

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'líśü'líśü'líśü'l----‛‛‛‛ĀĀĀĀşirşirşirşir∗ 

 

  Bu ģadíś-i ‛āşirinci oldı pes  

  Đstimā‛ına anuñ ķılgıl heves  

 

 

 

 

                                                 
  825b Ka‛be’i ķıldı šavāf ol bārhā : Šavāf ķıldı Ka‛be’i buldı hüdā S. 
  826b ile : ilen S. 
  827b itdi : ķıldı S. 
  828b Ķullaruñ ģāline sen : Bu ża‛íf ķullarıña S. 
  830a Bize fetģ eyle ķanā‛at : Fetģ ķıl bize ‛ināyet S. 
  830b Vezin tutmuyor. 
∗ El-Ģadíśü'l-‛Āşir ‛an-Kilāb Đbni Ĥuzem Raēiya'llāhu Te‛ālā ‛Anhü A, El-Ģadíśü ‛Āşir S. 
  831a pes : hem A. 
  831b anuñ ķılgıl heves : bunuñ cehd it behem A, ķıl bunuñ sen heves S. 
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  Naķl ider bunı Küleyb ibni Ĥuzem  

  Gūş ķılgıl ķalmaya göñlüñde ġam  

 

  Dir işitdüm kim Muģammed Muŝšafā  

  Didi ol bedrü'd-dücā’ nūrü'l-verā 

 

  Yā ķavim siz cenneti eyleñ šaleb 

  Cehd idüp çoķ çoķ çeküp renc ü ta‛ab  

 

 835 Ķaçıñuz hem cehd idüp siz nārdan 

  Ķurtulasız šañla āh u zārdan  

 

  Her kişi kim cenneti ārzū ķılur 

  Gözlerine ol nice uyķu alur  

 

  Kim cehennemden ķaçar iy ník-nām  

  Pes aña olmaķ gerek uyķu ģarām  

 

B 28a  Didi ki cennet nihān olmış yaķín  

  Miģnet ü zaģmet içinde bil hemín 

 

 

 

 

                                                 
  832a ider bunı Küleyb ibni Ĥuzem : ķıldı bunı Selmān iy emín B. 
  832b Gūş ķılgıl ķalmaya göñlüñde ġam : Gūş ķılgıl ķalmaya göñlüñde kín B, Dir kim bunı gūşuña al bu 

dem S. 
  833a Dir : Dirken A. 
  834b çoķ çoķ : çoĥ çoķ B. 
  835b šañla : dañla B, S. 
  836b ol nice uyķu alur : ol ķaçan uyķu A, pes nice uyĥu B. 
  837a Kim cehennemden ķaçar iy ník-nām : Her kişi kim cenneti ister müdām S. 
  837b uyķu : uyĥu B. 
  838. beyit A'da yoktur, S'de ise şöyledir: 

 Dimiş Aģmed cennet olmışdur nihān 

 Dürlü miģnet içinde bil ‛ayān 
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  Hem nihān olmış durur nār-ı saķar  

  Şehvet ü leźźet içinde iy beşer  

 

 840 Olmasun maġrūr oluban  şehvete  

  Aldanup māyil olasız leźźete 

 

  Çünki şehvet ģaķķ işe māni‛ ola  

  Āĥiretde ol sizi maģrūm ķıla  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Beşi Beşi Beşi Beşāretāretāretāret∗ 

 

  Bu ģadíśi böyle didi Bū  Sa‛íd  

  Dir işitdüm Muŝšafādan ol sa‛íd 

 

  Böyle didi ol şefí‛ü'l-müźnibín 

  Ģaķ ģabíbi mehbiš-i Rūģu'l-emín 

 

  Ol zamān ki cennet ehli cennete  

  Girüben irişe dürlü ni‛mete 

 

A 23b 845 Çaġıra ol dem münādíler ‛ayān 

  Cennet ehline diyeler ol zamān  

 

  Aydalar vardur sizüñçün bir ģayāt 

  Görmeyesiz siz daĥi hergiz memāt 

                                                 
  839a Hem nihān olmış durur nār-ı : Kim nihān olmış durur didi A, Hem didi gizlidür nār-ı S. 
  839b beşer : püser B. 
  840. beyit S'de yoktur. 
  840a Olmasun maġrūr oluban şehvete : Olmaya maġrūr olasız cennete A. 
  841a Çünki şehvet ģaķķ işe māni‛ ola : Şehvet ārzūsı size māni‛ olur B, Olmasun ārzū size māni‛ ola S. 
  841b Āĥiretde : Āĥiretden A, S / ķıla : ķılur B. 
∗ Ģikāyet-i Uĥrā B, - S. 
  842-850. beyitler arası S'de yoktur. 
  842a ģadíśi : ģadíśde A. 
  844a ki : kim A. 
  845b diyeler : dirler B. 
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  Size bir ŝaġlık virüpdür ol Eģad  

  Daĥi ŝayru olmayasız tā ebed 

 

  Bir yigitlik virdi size pādşāh 

  Pír oluban olmayasız siz tebāh  

 

  Size bir ni‛met virüpdür ol Ĥudā 

  Olmayasız daĥi hergiz bí-nevā 

 

 850 Ger bunı sen bilmek isterseñ yaķín 

  Đstegil Ķur’ān-ı Rabbü'l-‛ālemín  

 

∗و +Oدوا ان تT*I اS7ZG اورث/OCه( CA( آT/7 ت@OICن  
 

S 14b  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'líśü'líśü'líśü'l----UUUUĥrĥrĥrĥrāāāā∗∗ 

 

B 28b  Bu ģadíśi daĥ Muġíre söyledi  

  Muŝšafādan ol bunı naķl eyledi 

 

  Dir münācāt itdi ol Mūsā Kelím 

  Didi kim baña ĥaber vir iy Kerím 

 

  Cennete āĥir giren iy pādşāh 

  Ne ķadar bulur merātib yā Đlāh 

 

 

 

                                                 
  847. beyit B'de yoktur. 
  848b Pír oluban olmayasız : Olmayasız pír oluban A. 
  850b Đstegil : Uştadur A. 
∗ - A, S. “Ve bir ses işte geçmişte edip eyledikleriniz sayesinde kazandığınız cennet bu diye 

yankılanacak.”. Kur’ân-ı Kerîm, A‛raf, 7/43. 
∗∗ Ģikāyet-i Muġíre Raēiya'llāhu Te‛ālā ‛Anhü A, Ĥaber-i Āĥer S. 
  851a ģadíśi daĥ : ģadíśi de A, ģadíśi hem S. 
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  Didi ki sen diñle yā Mūsā ‛ayān  

  Çünki ŝorduñ ideyüm saña beyān  

 

 855 Ehl-i ímānı cehennemden ķamu  

  Kim çıķaram ķalmaya kiçi ulu  

 

  Od içinde źerre ímānlusını 

  Ben çıķaram ķoymayam ķamusını  

 

  Lík bir kişi ķalur anda hemān  

  Çıķaram öz raģmetümle ol zamān  

 

  Cennetüñ ķapusına çün kim gele 

  Girmege bulmaya yol ‛āciz ķala  

 

  Ol ķula aydam ki girgil cennete  

  Ġarķ olgıl anda dürlü ni‛mete  

 

 860 Ayda kim nice girem iy pādşāh  

  Kim saña ķamu ‛ayāndur yā Đlāh  

 

 

 

 

                                                 
  854a ki sen : Allāh A, S. 
  854b ideyüm : eyleyem S. 
  855. ve 856. beyitler S'de yer değiştirmiştir. 
  855b Kim çıķaram : Kim çıĥaram B, Tā çıķaram S. 
  856b çıķaram : çıĥaram B. 
  857a ķalur : ķala S. 
  857b Çıķaram : Çıĥaram B / raģmetümle : raģmetümlen S. 
  858b bulmaya yol : yol bulmaya A, yir bulmaya S. 
  859a Ol ķula aydam ki : Pes aña diyem ki A, Pes aña aydam kim S. 
  859b anda dürlü : dürlü dürlü S. 
  860a Ayda kim nice girem iy : Nice gireyüm diye ol S. 
  860b Kim : Hep A. 
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  Öz yirine her kişi ķılmış ķarār  

  Herkes itmiş menzilini iĥtiyār  

 

A 24a  Girmege yir ķalmamış daĥi baña  

  Sen bilürsin bāķísini iy Ĥudā  

 

  Ben diyem rāżí olur iseñ aña 

  Yir virem ben cennet içinde saña  

 

  Đki sulšānuñ yirini dünyede  

  Kim senüñçün virem iy mātem-zede 

 

 865 Ayda kim ben rāżíyem iy Źü'l-celāl 

  Raģm idüp her ne virürseñ bu mahāl 

 

S 15a  Pes diyem ki cennete gir bu zamān  

  Yirüñüñ miķdārını görgil ‛ayān  

 

B 29a  Ol ķadar kim va‛de ķıldum ben saña 

  Đki ol miķdār idem şimdi ‛ašā’  

 

  Pes aña Ģaķ vire dört sulšān yirin  

  Kim ne miķdār ola diñle her birin  

                                                 
  861a Öz yirine her kişi : Özine her kişi yir B. 
  861b Herkes itmiş menzilini : Her kişi itmiş menāzil A, Her kişi itmiş öz yirini S. 
  862. ve 863. beyitler B'de birleştirilerek tek beyit haline getirilmiştir: 

 Girmege yir ķalmamış daĥi baña 

 Yir virem cennet içinde ben saña 
  862b bāķísini : bāķísin S. Vezin tutmuyor. 
  863b virem ben : virürem A. 
  864a yirini : yirince ola S. 
  866a diyem : diye A. 
  866b görgil : bilgil B. 
  867b Đki ol miķdār idem şimdi : Ol ķadar şimdi iki ķılam A, Đki anca eyleyem şimdi S. 
  868a aña Ģaķ vire : vire Ģaķķ aña S / yirin : yirini S. 
  868b diñle her birin : aydam her birin A, bilgil her birini S. 
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  Çün Ĥorāsān u ‛Irāķ ola tamām  

  Hem Yemen mülkince daĥi Mıŝr u Şām  

 

 870 Āĥirine böyle in‛ām idicek  

  Ģaķķ aña bu nev‛e ikrām idicek 

 

  Fikr ķıl evvel girenler cennete  

  Ol irişür nice dürlü ni‛mete 

 

  Cennetüñ çoķdur ŝıfātı iy emín  

  Söylemek olmaz anuñ biñde birin 

 

  FíFíFíFí----ŜŜŜŜıfıfıfıfāti'nāti'nāti'nāti'n----NírNírNírNírānānānān∗ 

 

  Şimdi lāyıķ bu durur iy mu‛teber  

  Söyleyem bu dem cehennemden ĥaber  

 

  Đstimā‛ eyle ikisin daĥ i yār  

  Đstegil ķansın ķılursañ iĥtiyār  

 

 875 Ol Enes kim ibni Mālik didiler  

  Bize andan böyle irişdi ĥaber  

 

                                                 
  869a Çün : Kim A. 
  869b Yemen : vire B / daĥi : ola A. 
  870a Āĥirine : Āĥire S. 
  871a Fikr ķıl evvel : Ķıl fikr evvel A. 
  872a iy emín : bil yaķín B. 
∗ Ģikāyet-i Fí-Cehennem A, Ŝıfāt-ı Cehennem B. 
  873 ve 874. beyitler S'de başlıktan öncedir. 
  873b Söyleyem bu : Söyleyem bir A, Söyleyene bir S. 
  874a eyle ikisin daĥ : it ikisinden de A. 
  874b ķansın ķılursañ : ĥansın ķılursan B, S. 
  875a Ol Enes kim ibni Mālik didiler : Đbni ‛Abbāsdan olındı bu ĥaber B, Ol Enes kim ibni Mālikdür dir 

S. 
  875b Bize andan böyle irişdi ĥaber : Muŝšafādan naķl ider ol mu‛teber B. 



 173

  Didi bu āyet inende Muŝšafā 

  Ķatı ķatı aġladı ol müctebā  

 

  Ģaķ yidi šamuya va‛de eyledi  

  Šoldurayum sizi ādemden didi  

 

 A 24b D مو انOFV: ءmD TX7: ب)A 5*G ابOAا S@J8 )XG  9?@CDا T0=هOCG T7X∗  
 

  Aġlar idi Muŝšafā aŝģābı hem 

  Cümlesinüñ göñli idi pür-elem 

 

S 15b  Gerçi aŝģāb aġlar idi zār zār 

  Lík bilmezler idi ģāl āşkār  

 

B 29b 880 Kim ne āyet indürüpdür Cebrā’íl  

  Aġlaşurlardı olup ģayrān zelíl  

 

  Đdemezdi kimsene ģāli su’āl 

  Otururlardı ķamu göñli melāl 

 

  ‛Ādetiydi Muŝšafānuñ iy ulu 

  Ĥāšırı olan maģalde ķayġulu 

 

  Fāšıma’ı göricek olurdı şād 

  Olur idi ĥāšırı ġamdan āzād  

                                                 
  876b ķatı aġladı : aġladı didi A. 
  877a yidi šamuya : Te‛ālā šamuya A, yidi damuya B. 
  877b Šoldurayum sizi ādemden : Doldururam ben sizi ādem B, Doldururam sizi ādemden S. 
∗ “Berikilerin hepsi için vaat edilen varış yeri muhakkak ki cehennemdir. O cehennem ki yedi kapıdan 

girilir, her kapıdan onlardan günahlarının niteliğine göre ayrı bir kafile hâlinde.”. Kur’ân-ı Kerîm, Hicr, 

15/43-44. 
  879b Lík bilmezler idi ģāl : N'oldı bilmez ģāli anlar A, Lík bilmezler idi ģāli S. 
  880a Vezin tutmuyor. 
  880b Aġlaşurlardı olup ģayrān zelíl : Aġlaşurlar idi olup ĥacíl S. 
  883b Olur idi : Pes olurdı S. Vezin tutmuyor. 
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  Šurdı gitdi ‛Abdu'r-raģmān ibni ‛Avf  

  Fāšıma’ı ķıla bu işden vuķūf  

 

 885 Bir rivāyetde ‛Ömerdür didiler  

  Böyledür ba‛żı rivāyet mu‛teber 

 

  Vardı ĥoş ikrām ile virdi selām  

  Fāšıma aldı selāmını tamām  

 

  Fāšıma didi ki kimsin iy beşer  

  ‛Abdu'r-raģmān diyüben virdi ĥaber  

 

  Didi bunda nite geldüñ söylegil  

  Ģācetüñi sen baña ‛arż eylegil  

 

  ‛Abdu'r-raģmān didi yā faĥrü'n-nisā’  

  Bilmezem ben kim ne šuydı Muŝšafā  

 

 890 Bilmezem ne indürüpdür Cebrā’íl  

  Aġlayup gözyaşını eyler sebíl  

 

 

 

                                                 
  884a Šurdı : Durdı B, S. Vezin tutmuyor. 
  884b ķıla : ide S / vuķūf : vaķaf A, vaķf B. 
  885. beyit B'de yoktur. 
  886a ile : ilen S. 
  886b selāmını tamām : selāmın iy hümām S. 
  887a ki kimsin iy : ki kimsüñ yā B, kimsüñ yā S. 
  887b ‛Abdu'r-raģmān diyüben : ‛Abdu'r-raģmānam diyü A, ‛Abdu'r-raģmānam diyüp S. Vezin tutmuyor. 
  888a nite : nişe B. 
  888b Ģācetüñi sen : Ģācetüñ nedür S. 
  889a Vezin tutmuyor. 
  889b Bilmezem ben kim ne šuydı : Bilmezem ben kim ne duydı B, Bilmezüz kim ne duyupdur S. 
  890a Bilmezem ne indürüpdür : Kim ne āyet getürüpdür S. Vezin tutmuyor. 
  890b Aġlayup gözyaşını eyler sebíl : Muŝšafā aġlar olup maģzūn-dil S. 
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  Fāšıma aydur girü šur bu zamān  

  Egnüme raĥtum alayın iy cüvān  

 

  Tā resūlüñ ĥidmetine varayın 

  Anuñ aģvālini bir bir ŝorayın  

 

  Fāšıma çün geydi raĥtını revān  

  Ne idi raĥtı işit ķılam beyān 

 

S 16a  Eski şemle pāresiydi göñlegi 

  Geydi anı ol ĥātūnlaruñ yigi  

 

A 25a 895 Ĥurma yapraġından ol  faĥrü'n-nisā’  

  On iki yirde yamamışdı yama  

 

  ‛Abdu'r-raģmān gördi bu ģālde anı  

  Āh ķıldı derd ile yandı cānı  

 

  Pes el urdı ol mübārek başına 

  Ġarķ ķıldı cismini gözyaşına 

 

B 30a  Didi vā-veylā diríġā āh āh 

  Derd ilen ģālüm benüm oldı tebāh  

 

                                                 
  891a šur : dur B, S. 
  891b alayın : geyeyüm B. 
  892b Anuñ aģvālini bir bir : Nedür aģvāl andan S. 
  893. beyit B'de yoktur. 
  894b Geydi anı : Geymiş idi S. Vezin tutmuyor. 
  895. beyit B’de yoktur. 
  895a yapraġından ol faĥrü'n-nisā’ : çöpinden aña ĥayrü'n-nisā’ A. 
  895b yama : aña S. 
  896a ‛Abdu'r-raģmān gördi bu ģālde : Çün ‛Ömer gördi bu ģāl ile A, Çün bu ģāl ilen ‛Ömer gördi S. 

Beytin vezni tutmuyor. 
  896b ile : ilen S. 
  898b ilen ģālüm benüm oldı : ile oldı benüm ģālüm A. 
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  Ķayŝer ü Kisrā geyer zíbā ģarír  

  Bu nice ģālet durur yā dest-gír  

 

 900 Muŝšafānuñ ķızına iy Źü'l-minen  

  Eski şemleden virürsin pírehen 

 

  On iki yirde yama urmış aña  

  Ĥurma yapraġından ol faĥrü'n-nisā  

 

  Çün resūl ķatına geldi Fāšıma  

  Gördi düşmiş Muŝšafā ķatı ġama 

 

  Fāšıma didi ki  yā ĥayra'l-beşer 

  ‛Abdu'r-raģmān raĥtumı ‛aceb görer  

 

  Ol Ĥudānuñ ģaķķı içün yā ata  

  Kim seni ķıldı cihāna muķtedā  

 

 905 Vardur evümüzde biş yıldur yaķín  

  Bil ‛ayān bir ķoç derisi iy Emín 

 

  Hem yir üste döşegümüz kendözin 

  Döşegümüz kiçe daĥ oldur hemín  

 

                                                 
  899a zíbā : díbā A. 
  899b yā : iy A. 
  900a Muŝšafānuñ ķızına : Muŝšafā ferzendine B, S. 
  901a iki : - S / yama urmış : yamamışdı A. 
  901b yapraġından : çöpinden A. 
  902a resūl ķatına : resūlüñ ķata B. 
  902b düşmiş Muŝšafā : Muŝšafā düşmiş S. 
  903b ‛Abdu'r-raģmān raĥtumı ‛aceb görer : Raĥtumı gördi ‛aceblendi ‛Ömer A, S. Vezin tutmuyor. 
  904a ģaķķı içün yā ata : ģaķķı çün yā beyyināt A. 
  904b seni ķıldı cihāna muķtedā : baña virdi hediyye keremāt A, saña virdi şerí‛atlen hüdā S. 
  905a Vardur evümüzde biş yıldur : Evümüzde var durur biş yıl A. 
  906b Döşegümüz kiçe daĥ : Örtümüz kiçe daĥi A. 
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  Yaŝdugumuz bir deridür hem-çünān  

  Ĥurma yapraġıdur içinde ‛ayān 

 

  Muŝšafā didi ki dime yā beşer  

  Fāšımaçün ġam yime iy mu‛teber  

 

S 16b 910 Đtmiş ola Ģaķķ anuñ şāyed yirin  

  Cennet içre bā-gürūh-ı sābıķín 

 

  Fāšıma geldi oturdı ol zamān 

  Didi iy Tañrı ģabíbi mihrbān  

 

  Nite böyle aġladuñ ķatı ķatı 

  Bize ma‛lūm eylegil bu ģikmeti 

 

  Muŝšafā didi aña iy duĥterüm 

  Çeşmümüñ nūrı vü hem ník-aĥterüm  

 

B 30b  Cebrā’íl āyet getürdi bu zamān  

  Ol cehennem vaŝfını ķıldı beyān 

 

A 25b 915 Dir ki šamunuñ yidi ķapusı var  

  Her birinüñdür ‛aźābı ŝad hezār 

 

  Didi Zehrā yā nebí sen bu zamān 

  Bir ķapusı vaŝfını eyle beyān 

 

                                                 
  907a Yaŝdugumuz : Yasdugumuz S. 
  908a beşer : ‛Ömer A, S. 
  908b ġam yime : yime ġam S. 
  910a Đtmiş ola Ģaķķ anuñ şāyed : Ģaķķ anuñ itmiş ola şāyed A, Tañrı anuñ eylemiş durur S. 
  911b Didi iy : Dir aña A. 
  913a vü hem : benüm A, eyā S. 
  914a bu : ol A. 
  915a šamunuñ : damunuñ B, S. 
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  Muŝšafā didi ki bir dem diñlegil  

  Söyleyem šutgıl ķulaġuñ añlagıl  

 

  Gör ki ne vardur saña idem beyān  

  Eñ yuķaru ķapusında bil ‛ayān  

 

  Var ulu šaġlar ki oddandur ķamu  

  Ŝanı yitmiş biñ durur iy māh-rū 

 

 920 Daĥi yitmiş biñ dere oddan yaķín 

  Yine her derede vardur sehmgín  

 

  Her dere içinde yitmiş biñ daĥi 

  Şehr vardur cümle oddan iy aĥí 

 

  Var durur her şehr içinde bí-ķuŝūr  

  Yine yitmiş biñ daĥi köşk ü ķuŝūr 

 

  Var durur her ķaŝr içinde bí-gümān 

  Hem yine yitmiş biñ ev oddan ‛ayān  

 

  Var durur her evde bilgil iy aĥí  

  Nārdan ŝandūķ yitmiş biñ daĥi  

 

 

                                                 
  917a bir dem : bir bir S. 
  917b šutgıl : dutġıl B, dut S. 
  918a vardur saña idem : virdi baña didüm A. 
  918b Eñ yuķaru : Anuñ yuĥaru B, Anuñ yuķaru S. 
  919a ulu šaġlar : durur daġlar B, ulu daġlar S. 
  920b derede : daġuñ B, S. 
  922. beyit A'da yoktur. 
  923b Hem yine yitmiş biñ : Yine yitmiş miñ daĥ B. 
  924a Var durur her : Vardur her bir S / iy : yā B. 
  924b ŝandūķ yitmiş biñ : yitmiş biñ ŝandūķ A. 
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 925 Var durur her ŝandūķ içre  bí-ģisāb  

  Daĥi yitmiş biñ daĥi oddan ‛aźāb 

 

  Her birisi biri birinden biter 

  Bu durur vaŝfı işitdüñ mu‛teber  

 

S 17a  Fāšıma bunı işitdi destine 

  Āh ķıldı düşdi yüzi üstine 

 

  Didi veyl śümme veyl aña kim  

  Ola anuñ meskeni nār-ı caģím 

 

B 31a  Çün cehennem vaŝfın işitdi olar  

  Āh ķıldı yaķuban cān u ciger  

 

 930 Didi n'olaydı beni iy pādşāh 

  Kāş bir ķoç itmiş olsañ yā Đlāh 

 

  Źebģ idüben tā yiyelerdi beni 

  Šaġıdalar idi a‛żām varını  

 

  Ĥurd idüp hem üstüĥˇānumı ķamu  

  Atalardı pāre pāre sū-be-sū 

 

  Tā işitmeydüm cehennem źikrini 

  Çekmeyeydüm hem ‛aźābuñ fikrini 

 

                                                 
  925. ve 926. beyitler S'de yoktur. 
  925a durur her ŝandūķ içre : her ŝandūķ içinde B. 
  926b mu‛teber : muĥtaŝar A. 
  928a Vezin tutmuyor. 
  929a olar : ‛Ömer A, S. 
  929b yaķuban : yaĥuban B, S. 
  931b Šaġıdalar : Daġıdalar B, S. 
  932-938. beyitler arası A ve B'de yoktur. 
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  Geldi ol zamān Ebū Bekr iy aĥí 

  Đşit imdi kim ne didi ol daĥi 

 

 935 Didi n'olaydı beni sen iy Ĥudā 

  Bir ķuş itmiş ola idüñ der-hevā 

 

  Šaġ u ŝaģrāda gezeydüm bí-maķar 

  Ķūt ideydüm özüme berg ü şecer 

 

  Hem olaydı menzilüm şāĥ-ı dıraĥt 

  Nārı görmeyüp olaydum ník-baĥt 

 

  Pes ‛Alí çıķdı ne-gāhın šaşķaru 

  Ķorķudan olmış idi beñzi ŝaru 

 

  Šoġmamış olsam n'olaydı anadan  

  Gelmemiş olsam n'ola dünyāya ben  

 

 940 Yā beni n'olaydı yutsaydı sibā‛  

  Ķılmayaydum nār źikrin istimā‛ 

 

  Çün bunı işitdi Selmān ol zamān  

  Ol zamānda eyledi āh u fiġān 

 

  Çıķdı Selmān ol zamān aydur  baña  

  Zārí ķılup eyleyüp vā-veylā vā  

 

 

                                                 
  939a Šoġmamış : Doġmamış B, S. 
  939b Gelmemiş olsam : Gelmiş olmasam A. 
  940a Yā beni n'olaydı yutsaydı : Yā beni n'ola yimiş idi B, Tā n'olaydı yiye idi beni S. 
  941. beyit A ve S'de yoktur. 
  942-949. beyitler arası S'de yoktur. 
  942a Çıķdı : Çıĥdı B. 
  942b Vezin tutmuyor. 
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A 26a  Aġlayu gitdi revān sūy-ı baķi‛ 

  Ķıldı zārí anda bā-ŝavt-ı refí‛ 

 

  Zārí ķılur seyr ider ender-ķubūr  

  Ben ne ķılam dir idi yevmü'n-nüşūr 

 

 945 Dir yüküm aġır durur menzil ıraķ  

  Ol sebebden var durur cānda firāķ  

 

  Menzilüm uzaķ azıġum çün ķalíl  

  Vāy eger šañla olam ĥōr u ĥacíl  

 

  Var yolumda dürlü dürlü ‛uķdeler 

  N'ola ģālüm bilmezem ender-saķar 

 

  Böyle diyüp aġlar idi zār zār 

  Gözlerinüñ yaşı oldı cūybār  

 

S 17b 950 Ol bu ģāletde idi irdi Bilāl  

  Didi yā Selmān ĥaber vir n'oldı ģāl 

 

  Kim seni ķayġulu gördüm bu zamān  

  Bunca niçündür digil āh u fiġān 

 

  Didi vā-veylā benümçün yā Bilāl 

  Hem senüñçün daĥi yine bu mecāl  

                                                 
  944a ķılur : ķılup A. Vezin tutmuyor. 
  945a menzil ıraķ : yolum ıraġ B. 
  945b cānda firāķ : cānumda daġ B. 
  946a uzaķ azıġum çün : hem azıġumdur key A. 
  946b šañla : dañla B. 
  949b Gözlerinüñ yaşı oldı cūybār : Gözlerinden yaş tökerdi bí-şümār B. 
  950a ģāletde idi irdi : ģālde idi çün irdi A, ģālde idi ki aġladı S. 
  951. beyit S'de yoktur. 
  952b mecāl : muģal A. 
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B 31b  Muŝšafā virdi cehennemden ĥaber  

  Kim anı hergiz işitmesün beşer  

 

  Bunda geydüñ šonları ķušní ketān  

  Šañla kim nār-ı saķar olur ‛ayān  

 

 955 Yā Bilāl oddan olursa ĥil‛atüm  

  N'olasıdur bilmezem ol ģāletüm 

 

  Didi kim veyl baña vü hem saña  

  Yā Bilāl šut ķulaġuñ benden yaña  

 

  Gicelerde ĥoş ferāġat nāz ile  

  Yaturuz döşekde yüz biñ sāz ile 

 

  ‛Avret ile ĥoş mu‛āniķ oluban  

  Ĥoş yaturuz ķol boyuna ŝaluban  

 

  Šañla şeyšān ile maķrūn olavuz  

  Oddan aġlāl ile mescūn olavuz  

 

 

 

                                                 
  953a virdi : didi B. 
  953b hergiz işitmesün : işitmesün hergiz B. 
  954a šonları ķušní : hem ģarír ķušní A, donlar durur B. 
  954b Šañla kim : Dañla kim B, Anda çün S. 
  955. beyit S'de yoktur. 
  956a Vezin tutmuyor. 
  956b Yā Bilāl šut ķulaġuñ : Dut ķulaġuñ yā Bilāl B. 
  957a/b ile : ilen S. 
  958a mu‛āniķ : muvāfıķ B. 
  958b ŝaluban : saluban B, S. 
  959a Šañla : Dañla B, Yarın S. 
  959b mescūn : maġlūķ A, maġbūn B. 
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 960 Ger olursa ŝuyumuz mā’-i ģamím  

  Yiygümüz zaķķūm u yirümüz caģím  

 

  Çün işitdi bu sözi ol dem Bilāl 

  Zārí ķıldı ol daĥi šutdı melāl  

 

  Böyle anlar ķılıcaķ ĥavf u ĥašar 

  Sen eyā miskín özüñe ķıl nažar 

 

A 26b  Fikr ķılgıl sen ki aģvālüñ nedür 

  Gör Ĥudāya lāyıķ a‛mālüñ nedür 

 

  Böyle geçürdi olar leyl ü nehār 

  Sen yatursın ĥoş ferāġat şāhvār  

 

 965 Yā Đlāhí fi‛lümüze baķmagıl  

  Sen bizi šamu odına yaķmagıl  

 

  Lušfuñ ile ķıl nažar iy  pādşāh  

  Ĥışmuñ odıyla bizi ķılma tebāh  

 

 

 

 

 

 

                                                 
  960. beyit S'de yoktur. 
  960b yirümüz : me’vāmuz B. 
  961b šutdı : itdi A, dutdı B. Vezin tutmuyor. 
  964b şāhvār : ĥˇācevār A, B. 
  965a baķmagıl : baĥmagıl B, S. 
  965b šamu : damu B, S / yaķmagıl : yaĥmagıl B, S. 
  966. beyit S'de yoktur. 
  966a Lušfuñ ile ķıl : Lušf ile ķılgıl A. 
  966b odıyla bizi ķılma : adına bizi itme A. 
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  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Mani Mani Mani Manŝŝŝŝūr ūr ūr ūr Đbni Đbni Đbni Đbni ‛Amm‛Amm‛Amm‛Ammārārārār∗ 

 

B 32a  Bir ģikāyet geldi iy cān-ı peder  

  Bu ģadíśüñ üstine ĥoş mu‛teber 

 

S 18a  Didi Manŝūr ibni ‛Ammār iy emín 

  Nice oldı söyleyem keyfiyyetin 

 

  Ģacca giderdüm didi ben bir zamān 

  Kūfeye irişdi yolum nā-gehān 

 

 970 Ol yir içre nā-gehāní bir gice  

  Bir işüm düşdi işitgil sen nice  

 

  Gice yoluma giderken nā-gehān  

  Ben işitdüm bir āvāz anda ‛ayān  

 

  Çün ķulaķ urdum ben anı diñledüm  

  Hem didügini anuñ ben añladum  

 

  ‛Đzzetüñ ģaķķı didi iy pādşāh 

  Gerçi ķıldum ģażretüñde ben günāh  

 

  Ol günāh itmekde maķŝūdum yaķín 

  Bu degüldi yā Đlāhe'l-‛ālemín 

                                                 
∗ Ģikāyet-i Uĥrā B, S. 
  967-982. beyitler arası B 32b'de tekrar yazılmıştır. Bu sebeple bu kısım atlanmış ve doğrudan B 33a'dan 

devam edilmiştir. 
  970a Ol yir içre nā-gehāní : Kūfedeydüm dir ne-gāhın B, Kūfede didi ne-gāhın S. 
  970b sen nice : iy ĥˇāce A, B. 
  971a Gice yoluma giderken : Gicede yolum giderdüm B, Yoluma gider iken S. 
  971b Ben işitdüm bir āvāz anda : Bir āvāz oldı ķulaġuma A, Bir āvāz oldı yine anda B. Vezin tutmuyor. 
  972a ķulaķ urdum ben : ķulaġum urdum A. 
  972b Hem didügini anuñ ben : Her ne didügini anuñ A, Hem anuñ ne didügini S. 
  973b ben : çoķ B. 
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 975 Kim senüñ emrüñe ben idem ĥilāf  

  Urmaz idüm ma‛ŝiyetde dürlü lāf 

 

  Ma‛ŝiyet kim işler idüm iy Ġaní  

  Bilür idüm hem günāh olduġını 

 

  Bir ĥašā’ durur velíkin iy Ĥudā  

  ‛Ārıż oldı nefsüm uçından baña 

 

  ‛Afvuña maġrūr olup iy pür-kerem 

  Hem daĥi baŝdum bu yola ben ķadem  

 

  Hem şeķāvet daĥ baña oldı mu‛ín  

  Kim ma‛āŝí işlere oldum ķarín  

 

 980 Şimdi fażluñdan umaram iy Çalap  

  Đtmeyesin baña ķahr ile ġażab  

 

A 27a  Eyleyesin bu benüm ‛öźrüm ķabūl  

  Ķılmayasın sen beni nāra vuŝūl  

 

  Lušf u fażluñ olmasa iy  pādşāh 

  Kim benüm ģālüm ķatı olur tebāh 

 

                                                 
  975a emrüñe ben idem : emrüñe idem ben A, ben emrüñe idem S. 
  976. beyit S'de yoktur. 
  977a ĥašā’ durur velíkin : ĥašā’dur lík baña S. 
  978b daĥi baŝdum bu yola ben : bu yola ben daĥi baŝdum A. 
  979a şeķāvet daĥ baña oldı mu‛ín : şeķāvet perde olmışdur baña A, şefā‛at daĥ baña oldı mu‛ín S. 
  979b Kim ma‛āŝí işlere oldum ķarín : Ķomadı kim ben varam senden yaña A. 
  980a Şimdi : Đmdi B / Çalap : Ĥudā A. 
  980b Đtmeyesin baña ķahr ile ġażab : Ķahruñ ile beni gönderme oda A. 
  981a Eyleyesin bu benüm : Lušfuñ ile eylegil A. 
  981b Ķılmayasın : Ķılma yā Rabb A. 
  982. beyit S'de yoktur. 
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B 33a  Böyle didi aġlayup zārí ķılup  

  Ķıldı gözyaşın revān ŝuçın bilüp  

 

  Böyle didi ķatı ķatı aġladı  

  Āhlar ķıldı ki baġrın šaġladı 

 

S 18b 985 Söyledi Manŝūr ‛Ammār ol zamān  

  Çünki gördüm sākin oldı ol cüvān 

 

  Ģaķ kelāmından bir āyet oķudum  

  Ol cehennem vaŝfı idi kim didüm  

 
WG7(س و اGده( اOK رًا و)+ T*?Iو اه T*F1+ا اOK اO7:9 ا<gGا )X<رة >( ا)Z

∗En S*oI: )X?I0ظ 2=اد O`@< Yن اM :( ا:RهT و >OI@1ن :( >R:cون  
 

  Kim bu āyet ma‛nāsı ġālib budur  

  Söyleyem algıl ķulaġa hem-çüdür 

 

  Ķullara eyler ĥišāb ol Müste‛ān 

  Kim eyā mü’minler işidüñ ‛ayān 

 

  Nefsüñüzlen ehlüñüzi dir Đlāh  

  Ķorķup oddan ģıfž idüñ ķılmañ günāh  

 

                                                 
  983a aġlayup : añlayup S. 
  983b Ķıldı gözyaşın : Dökdi yaşını A, Tökdi yaşını S. 
  984. beyit A'da yoktur. 
  985. beyit A ve B'de yoktur. 
  986a oķudum : oĥudum B. 
  986b vaŝfı idi kim : vaŝfıydı çün kim A, vaŝfıdur ki ben S. 
∗ “Siz ey imana ermiş olanlar! Yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve size yakın olanları 

koruyun. Onun başında gözetici olarak bulunanlar emrettiği hiçbir şeyde Allah'a karşı gelmeyen, ama 

daima kendilerinden isteneni yapan kararlı ve azimli meleklerdir.”. Kur’ân-ı Kerîm, Tahrîm, 66/6. 
  987. beyit B ve S'de yoktur. 987a’nın vezni tutmuyor. 
  989a Nefsüñüzlen ehlüñüzi : Nefsüñüz hem ehlüñüz A, Nefsüñüzi ehlüñüzi S. 
  989b Ķorķup : Ķorĥup B / ģıfž : cehd A. 
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 990 Šutruġı ādem durur anuñ ķamu  

  Daĥi šaşlardur didi ol ferd hū  

 

  Var melekler anuñ üstine yaķín 

  Her birisidür be-ġāyet sehmgín 

 

  ‛Āŝí olmazlar Ģaķ emrine ķamu  

  Pes ķılurlar her ne dirse mū-be-mū  

 

  Oķudum bu āyeti çün ol zamān  

  Yüceden bir na‛ra urdı nā-gehān  

 

B 33b  Bir nice hū didi epsem oldı pes  

  Gelmedi híç daĥi andan ŝoñra ses  

 

 995 Gitdüm andan yoluma ol dem revān 

  Ŝubģ irişdi ‛ālem oldı çün ‛ayān  

 

  Ol yire geldüm ki aģvāli bilem  

  Ol ne ģāletdür anı ma‛lūm ķılam 

 

A 27b  Bir cemā‛at oldı gördüm āşkār  

  Aġlaşurlar cümlesi ‛uryān u zār  

 

                                                 
  990a Šutruġı ādem durur anuñ : Tutruġı ādem olur anuñ A, Tutruġı ādem durur oduñ S. 
  990b šaşlardur : daşlardur B, S. 
  992a ķamu : olar B. Vezin tutmuyor. 
  992b Pes ķılurlar her ne dirse mū-be-mū : Kim ķılurlar her ne dir ol dādger B. 
  993a Oķudum : Oĥudum B, S / çün : ben B. 
  993b Yüceden bir na‛ra urdı nā-gehān : Bir üceden na‛ra ķıldı der-zamān B. 
  994a hū didi : yaķardı B. 
  994b ŝoñra ses : bir nefes S. 
  995b ‛ālem oldı çün : ‛āleme oldı A, çün cihān oldı S. 
  996a aģvāli : aģvālüm B. 
  997a oldı gördüm : gördüm anda A. 
  997b Aġlaşurlar cümlesi ‛uryān u : Aġlaşurlardı ķamusı zār S. 
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  Bir ‛acūze arada eyler bükā’ 

  Yüzini göge šutup eyler nidā’  

 

  Kim o şaĥŝuñ anası ölmiş meger  

  Gözyaşın döküp iderdi nevģalar  

 

S 19a 1000 Söyler idi aġlayup ol bí-nevā 

  Ģaķ Te‛ālā görelüm virsün cezā’  

 

  Ol kişi kim oġlum öldürdi benüm 

  Oda düşmiş uş yanar cān u tenüm  

 

  Oġluñı kim öldürüpdür didiler 

  Anuñ aģvālin bize virgil ĥaber  

 

  Didi kim šurmışdı ķılurdı namāz  

  Eyler idi Ĥālıķa ‛arż-ı niyāz 

 

  Bir kişi gice içinde nā-gehān 

  Oķudı bu āyeti kim ol zamān  

 

 1005 Kim içi dürlü ‛aźāb idi anuñ  

  Miģnet ü ĥavf u ‛itāb idi anuñ  

 

 

                                                 
  998b Yüzini göge šutup eyler nidā’ : Gör ki dutup yüzini eyler nidā’ B, Yüzini dutup göge eyler ŝadā S. 
  999a o şaĥŝuñ anası ölmiş : o şaĥŝuñ anası imiş A, kişinüñ anası imiş S. 
  999b Gözyaşın döküp : Yaş töküp gözden S. 
  1000b görelüm : göreyin A, göreyüm S. 
  1001b düşmiş : düşdi S. 
  1002b Anuñ aģvālin : Sen bu aģvāli S. 
  1003a kim šurmışdı : ki durmışdı B, kim durmışdı S. 
  1004b Oķudı bu : Oĥudı bir B, Oķurdı bu S. 
  1005a Kim : Pes A. 
  1005b Miģnet ü ĥavf u : Cümle miģnetlen S. 
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  Ol ĥišābı çün işitdi āşkār 

  Düşdi cān ıŝmarladı bí-iĥtiyār  

 

  Didi Manŝūr ibni ‛Ammār ol gice  

  Düşde gördüm ol cüvānı gör nice  

 

  Söyledüm ki Ģaķ senüñle n'eyledi 

  Ģālini šurdı baña ‛arż eyledi  

 

B 34a  Didi Ģaķ virdi merātib kim baña 

  Kim şehíd olanlara ķıldı ‛ašā’  

 

 1010 Bedr güninde şehíd olanlara 

  Ol śevābı yazmış idi anlara  

 

  Hem beni de ķıldı anlardan biri  

  ‛Āķil iseñ añlagıl sen bu sırı  

 

  Ben aña ŝordum ki yine ne sebeb  

  Ģaķ saña ķıldı bu lušfı iy ‛aceb  

 

  Didi kim anlar şehíd oldı yaķín  

  Cümle kāfir ķılıcında iy emín 

 

                                                 
  1006b ıŝmarladı : ısmarladı B, esfārladı S / bí-iĥtiyār : ol bí-ķarār A. 
  1007a ol : bir A. 
  1007b gör : kim A, ol S. 
  1008b durdı baña ‛arż : ol dem baña ‛arż A, durdı baña şerģ S. 
  1009b şehíd olanlara ķıldı ‛ašā’ : şehídler irmiş idi hem aña A, şehíd-i Bedre ķılmışdı ‛ašā’ B. 
  1010b śevābı : śevāb kim A, S. 
  1011a de ķıldı anlardan : daĥi ķıldı anlarıñ S. 
  1011b añlagıl sen : añlayu gör A. 
  1012a ki yine ne : yine kim ne A, ki ne oldı S. 
  1012b Ģaķ : Kim A, S / iy ‛aceb : ferd Rab S. 
  1013a kim : ki B / yaķín : i yār S. 
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  Ben de Ģaķ rıżā’sın iderdüm šaleb  

  Bu benüm ģaķķuma ol oldı sebeb 

 

 1015 Tañrı ķılıcıyla ben oldum  şehíd  

  Ol sebebden ötrü ben oldum sa‛íd 

 

S 19b  Vir sa‛ādet ķullaruña iy Ġaní 

  Ķılma maģrūm āĥiretde sen beni  

 

A 28a  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

  Gūş ķılgıl bir dem iy ārām-ı cān 

  Bir ģikāyet ideyüm şimdi beyān  

 

  Kim ki bunı gūş iderse ŝıdķ ile  

  Ol gerek özini cennetlik bile 

 

  Behcedendür naķli bu sözüñ yaķín  

  Diñle bunı ŝıdķ ilen iy pāk-dín  

 

 1020 Otururdı bir gün ol faĥr-i cihān  

  Ol şefí‛-i mücrimān-ı ins ü cān 

 

 

 

                                                 
  1014. beyit B ve S'de yoktur. 
  1015. beyit A'da yoktur. 
  1015a Tañrı : Ģaķķ S. 
  1016b Ķılma maģrūm āĥiretde sen : Ŝaķla bizi ırmasun kibr S. 
∗ Ģikāyet-i Münāsib A, Ģikāyet-i min-Behcetü'l-Ģaķāyıķ B. 
  1017b ideyüm şimdi beyān : ideyin şimdi beyān A, ideyüm şimdi ‛ayān B. 
  1018a Kim : Her A, B / gūş iderse : işidürse B. 
  1019a Behcedendür : Behícdendür B. B’de mısranın yanında “bí-ma‛nā ism” yazılmıştır. 
  1019b ilen : ile A. 
  1020. beyit B'de yoktur. 
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  Hem Ebū Bekr ü ‛Ömer ‛Ośmān daĥi  

  Hem yine ol Şír-i Raģmān iy aĥí  

 

B 34b  Fāšıma vü ‛Āyişe daĥi bile  

  Otururlardı resūlu'llāh ile  

 

  Ol güzín-i enbiyā’ ol dem ne-gāh 

  Šutdı yüzini göge ķıldı bir āh  

 

  Nevģa ķıldı āh idüben aġladı  

  Cümle aŝģābuñ yüregin šaġladı 

 

 1025 Aġladı ol nev‛e kim faĥr-i cihān  

  Cümle aġlatdı oları ol zamān  

 

  Gerçi aġlaşurdı anlar daĥ ķamu  

  Lík bilmezlerdi ģāli iy ulu  

 

  Kim ne içün aġladı ol dem resūl  

  Ol sebebden oldılar ķatı melūl 

 

  Ol Refíķ-i Ġār geldi ilerü  

  Muŝšafāya didi kim iy māh-rū  

                                                 
  1021a Ebū Bekr ü ‛Ömer ‛Ośmān : bileydi cümle aŝģāblar B. 
  1021b Hem yine ol Şír-i Raģmān : Yine hem ol ehl-i beyti B. 
  1022a Fāšıma vü ‛Āyişe : Ĥadíce hem Fāšıma B. 
  1022b Otururlardı : Otururdı hem B. 
  1023b Šutdı : Dutdı B, S / ķıldı bir : bir ķıldı A. 
  1024a Nevģa ķıldı āh : Nevģa āh S. 
  1025a kim : ol A. 
  1025b oları : anları S. 
  1026a anlar daĥ : bunlar da A. 
  1026b ulu : ‛amū A. 
  1027a Kim : Hem A / dem : - S. 
  1028a Ol Refíķ-i Ġār : Evvel ol Ŝıddíķ-i Ġār A, Evvel Ŝıddíķ-i Gār S. 
  1028b kim : ki B. 
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  Ne sebebden aġladuñ ķatı ķatı 

  Bize ma‛lūm eylegil bu ģikmeti 

 

S 20a 1030 Kim fedā’ olsun saña cānum başum  

  Uş yaķıldı derd ile içüm šaşum  

 

  Pes didi ol dem Muģammed Muŝšafā  

  Đy benüm šoġrı refíķüm bā-ŝafā’  

 

  Söylegil kim ben nice aġlamayam  

  Ģasret odıyla ciger šaġlamayam  

 

  Ümmetüm öñinde var çoķ dürlü kār  

  Anuñ içün aġlaram ben zār zār  

 

  Yükleri aġır durur menzil ıraķ  

  Ol sebebden var durur cānda firāķ  

 

A 28b 1035 Yolları ıraķ günehleri öküş  

  Bilmezem ki nite olısardur iş  

 

 

 

 

                                                 
  1030a Kim : Hem A / cānum başum : cānum tenüm A, cān u başum B. 
  1030b Uş yaķıldı : Kim yıķıldı A, Uş yaĥıldı B / içüm šaşum : cānum tenüm A, iç ü daşum B. 
  1031a dem : - S. 
  1031b šoġrı : doġru B, doġrı S. 
  1032a Söylegil kim : Diñlegil kim A, Söylegil sen B. 
  1032b šaġlamayam : daġlamayam B, S. 
  1033a çoķ : çoĥ B. 
  1033b Anuñ içün : Ol sebebden S. 
  1034a ıraķ : ıraġ B. 
  1034b durur cānda firāķ : durur cānumda daġ B, cānumda dürlü daġ S. 
  1035a ıraķ günehleri öküş : ŝa‛b günehleri yögüş B, ŝa‛b günāhları yögüş S. 
  1035b ki nite olısardur : ki nice olasıdur B, kim nite olasıdur S. 
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  Dir ol Ebū Bekr-i Ŝıddíķ u ŝafā’  

  Yoluña cānum fedā’ yā Muŝšafā  

 

  Ĥāšıruñı ĥoş šutgıl yā resūl  

  Şol mübārek göñlüñi ķılma melūl  

 

  Ol zamān kim ‛adl ü mízān ķurıla  

  Šamuya kim ‛āŝí ķullar sürile  

 

B 35a  Eyleyem šamu ķapusında maķām  

  Ümmetüñden ķoymayam ben ĥāŝŝ u ‛ām 

 

 1040 Cümlesini ben girüye döndürem 

  Anları dārü'n-na‛íme gönderem 

 

  Ol zamān görsem eyā ĥayra'l-beşer 

  Kim beni ol dem melā’ikler eger 

 

  Hem düşem ġavvāŝ olup od içine 

  Çıķaram ķamusını ben hem yine 

 

  Yanduralar anlaruñ içün beni  

  Tā idem taĥfíf olaruñ yüküni  

 

 

                                                 
  1036a Dir ol Ebū Bekr-i Ŝıddíķ u ŝafā’ : Didi ol Bū Bekr-i Ŝıddíķ bā-ŝafā’ A, Didi ol dem ol Ŝıddíķ bā-

ŝafā’ B. 
  1036b cānum : cān u baş S. 
  1037a šutgıl : dutgıl B, S. Vezin tutmuyor. 
  1037b Şol : Hem A / ķılma : itme B. 
  1038a kim : ki B / ‛adl ü mízān : ‛adl-i mízān A, S. 
  1038b Šamuya : Damuya B, S. Vezin tutmuyor. 
  1039-1042. beyitler arası A ve S'de yoktur. 
  1043. beyit B’de yoktur. 
  1043b olaruñ : anlaruñ S. 
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  Çün işitdi şād oldı Muŝšafā 

  Eyledi Ŝıddíķa ŝıdķ ile du‛ā’ 

 

 1045 Yüzini döndürdi ‛Ömerden yaña  

   Didi sen de söylegil iy müctebā  

 

  Ümmetümçün sen ne işlersin digil  

  Sen beni ķayġudan āzād eylegil  

 

  Söyledi ‛Ömer ki iy faĥr-i cihān  

  Yoluña bi'llāh fedā’dur baş u cān  

 

S 20b  Yoķ benüm Ŝıddíķa nisbet šāķatüm  

  Ol iden işe irişmez ķuvvetüm  

 

  Ümmetüñ ‛āŝílerinüñ ben yaķín  

  Cürminüñ üçden birin aldum hemín  

 

 1050 ‛Ömere ķıldı du‛ā’ döndi yine  

  Baķdı ‛Ośmānuñ hemān-dem yüzine  

                                                 
  1045a ‛Ömerden yaña : ‛Ömere sarı A, ‛Ömerden ŝaru S. 
  1044b ile du‛ā’ : ile ŝafā’ B, ilen du‛ā’ S. 
  1045b  Didi sen de söylegil iy müctebā : Söylegil iy ķullaruñ ník-aĥteri A, Didi sen daĥ söylegil iy māh-

rū S. 
  1046a Ümmetümçün sen ne işlersin digil : Ümmetümçün sen daĥi bir söylegil A, Ümmetüm içün ne 

işlersüñ digil S. 
  1046b Sen : Hem A. 
  1047a ‛Ömer ki : ol da ki B, ‛Ömer kim S. 
  1047b fedā’dur baş u : fedā’ baş ile B. 
  1048a Yoķ : Yoĥ B, S. 
  1048b Ol iden : Đtdügi A. 
  1049a Ümmetüñ ‛āŝílerinüñ : Cürmini ümmetlerinüñ S. 
  1049b Cürminüñ üçden birin aldum : Rub‛ cürmin ben ķabūl itdüm A, Üç ülişinden birin S. 
  1050a ‛Ömere : Aña pes B / döndi : šurdı A. 
  1050b Baķdı ‛Ośmānuñ hemān-dem yüzine : Baķdı ‛Ośmān yüzine ol āyine A, Baĥdı Źi'n-nūreynüñ o 

demde yüzine B. 
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  Didi sen daĥ söyle iy ŝāģib-ģayā’  

  Đy refíķ olan behişt içre baña  

 

  Ümmetimüñ sen günāhından digil  

  Ne getürürsin baña şerģ eylegil 

 

  Didi ‛Ośmān n'eyleyem yā Muŝšafā  

  Yoķ ‛Ömerce šāķatüm iy reh-nümā  

 

  Cürmini ümmetlerüñ ben yā resūl 

  Dört bölükden birini ķıldum ķabūl  

 

 1055 Çün aña ķıldı du‛ā’ faĥr-i cihān 

  Döndi aydur yā ‛Alí eyle beyān 

 

B 35b  Sen ne işlersin baña šoġrı digil  

  Ümmetüm ģaķķında bir cūd eylegil 

 

  Açdı aġzın ol emírü'l-mü’minín  

  Yā resūla'llāh didi bilgil yaķín 

 

A 29a  Ben daĥi šañla elümden geldügin  

  Anlar içün işleyem iy pāk-dín  

 

 

                                                 
  1051a Didi sen daĥ söyle iy : Söyle sen daĥi eyā A, Didi sen daĥi söylegil iy S. 
  1051b Đy refíķ olan behişt içre baña : Sözüñ ile ola tā derde devā’ A. 
  1052. beyit A ve B'de yoktur. 
  1053a n'eyleyem : ne ķılam A. 
  1053b Yoķ : Yoĥ B. 
  1054b bölükden birini : baģiśden birini B, ülişden birisin S. 
  1056a işlersin : işlerseñ A, işlersüñ S / šoġrı : doġrı B, S. 
  1057a Açdı aġzın : Aġzın açdı A. 
  1058a šañla : anda A. 
  1058b Anlar içün işleyem : Anlaruñçün işleyem A, Anlaruñçün eyleyem S. 
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  Dir elüñden geldügi  nedür digil  

  Göñlüñi şād eyle bir söz söylegil  

 

 1060 Söyledi ol demde ol Şír-i Ĥudā 

  Diñlegil aydam saña yā Muŝšafā 

 

  Ol zamān ki ģaķķ u bāšıl ŝorıla  

  Dūzaĥa kim ‛āŝí ķullar sürile  

 

  Eyleyem šamu ķapusında maķām 

  Ümmetüñden ķoymayam ben ĥāŝŝ u ‛ām 

 

S 21a  Cümlesini ben girüye döndürem  

  Anları dārü'n-na‛íme gönderem 

 

  Ol zamān görsem eyā ĥayra'l-beşer   

  Ķomasa beni melā’ikler eger  

 

 1065 Düşeyüm ġavvāŝ olup od içine  

  Çıķarayum šamudan bir bir yine  

 

  Anları ben döndürüp girü ķalam  

  Đsteyüp bir bir anı šaleb ķılam  

                                                 
  1059 ve 1060. beyitler A'da yer değiştirmiştir. 
  1059a Dir elüñden geldügi : Didi elden geldügin A. 
  1059b bir söz : tíz bir A, bir tíz B. 
  1061a ki : kim A, - S / ŝorıla : sorıla S. 
  1061b Vezin tutmuyor. 
  1063a ben girüye : girüye ben B. 
  1064a eyā : ki yā A. 
  1064. ve 1065. beyitler B'de yoktur. 
  1064b Ķomasa beni melā’ikler eger : Kim beni anda melā’ikler yiger S. 
  1065a Düşeyüm : Düşeyin A. 
  1065b Çıķarayum šamudan bir bir yine : Çıķarayın šamuda birbirine A. 
  1066a döndürüp : göndürüp A, S. 
  1066b bir bir anı šaleb ķılam : yine birisinde bulam B, yine birisinden daĥ bulam S. 
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  Cümle anlar çıķmayınca šamudan  

  Çıķmayam daĥi ben iy ĥulķ-i ģasen  

 

  Pes aña ķıldı du‛ā’ ĥayrü'l-beşer 

  Fāšımaya ķıldı ol demde nažar 

 

  Didi sen de söylegil yā Fāšıma  

  Düşmişem bu iş içün ķatı ġama  

 

 1070 Ümmetümçün söylegil sen ne ķadar  

  Sa‛y idersin söyle iy nūr-ı baŝar  

 

  Pes didi ol demde ol ĥayrü'n-nisā’ 

  Yā resūla'llāh saña cānum fedā’ 

 

  Ol zamān ki ķurıla ŝorġu ģisāb  

  Ŝorıla yaĥşı yaman cürm ü śevāb  

 

B 36a  Bir zamān anda tevaķķuf eylegil  

  Ben gelince anda mühlet dilegil 

 

  Ben gelince virmesün anlar ģisāb 

  Ķoymagıl ŝorılmaġa cürm ü śevāb 

 

 

 

                                                 
  1067a šamudan : damudan B. 
  1067b Çıķmayam : Çıĥmayam B. 
  1069a Didi sen de söylegil yā Fāšıma : Ümmetüm ģaķķında sen de söylegil B. 
  1069b Düşmişem bu iş içün ķatı ġama : Aytdı göñlüñi maña ma‛lūm ķıl B. 
  1070a Ümmetümçün söylegil sen : Ümmetüm ģaķķında sen de A, Ümmetüm ģaķķında söyle sen S. 
  1070b idersin söyle iy : idersüñ söylegil B. 
  1072a ki ķurıla ŝorġu : kim ŝorıla ŝoru A, kim ķurıla sorġu S. 
  1072b cürm ü śevāb : cürm ü ŝavāb A, ĥayr u śevāb B. 
  1073. ve 1074. beyitler A ve S'de yoktur. 
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 1075 Çünki ģāżır olam anda ol zamān  

  Ben elümden geldügin idem hemān 

 

  Muŝšafā aydur eyā çeşmümde nūr  

  Cismümüñ rūģı vü göñlümde sürūr  

 

  Ģāżır olıcaķ ne işlersin digil 

  Diñleyem bir bir ‛ayān it söylegil  

 

  Fāšıma didi ki šañla yā ata  

  Ol zamānda kim irişem ģażrete  

 

  Ümmetüñ görem günāhın ben hemān  

  Aġır ola šā‛atinden ol zamān 

 

A 29b 1080 Ben Ģasanuñ aġulu pírāhenin  

S 21b  Ol dem aluram ele iy pāk-dín 

 

  Ŝaluram anı terāzū  gözine  

  Ger anuñla daĥi olmazsa yine  

 

  Hem Ģüseynüñ daĥi ķanlu göñlegin  

  Ķoyaram üstine anuñ ben yaķín 

                                                 
  1075a olam : oldum S. 
  1076a aydur eyā çeşmümde nūr : didi eyā çeşmüm nūrı A, didi eyā çeşmümde nūr S. 
  1076b Cismümüñ rūģı vü göñlümde sürūr : Ki çeşmüm nūrı vü göñlüm sürūrı A, Çeşmümüñ rūģı 

çeşmümde sürūr S. 
  1077b Diñleyem bir bir : Sen baña bunı S. 
  1078a šañla : diñle A. 
  1078b zamānda kim irişem : zamān kim irişem ben A, zamān kim irişem S. 
  1079a görem : gördüm S. 
  1080. beyit S'de yoktur. 
  1081. ve 1082. beyitler S'de yer değiştirmiştir. 
  1081a Ŝaluram : Saluram B, S / gözine : üstine B. 
  1081b Ger anuñla daĥi olmazsa : Ger anuñla daĥi olmasa B, Anuñ ilen daĥi olmazsa S. 
  1082a Hem : Ben S / göñlegin : gömlegin A. 
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  Ger anuñla daĥi olmazsa tamām  

  Açaram başumı ol dem ve's-selām  

 

  Dökerem ŝaçumı ol dem yüzüme  

  Šoldurup ģasret yaşını gözüme  

 

 1085 Yine mízānuñ gözine ol zamān  

  Mıķna‛amı daĥi ķoyam ben revān  

 

  Tā aġır gele olaruñ šā‛ati  

  Đre Allāhuñ olara raģmeti  

 

  Döndi anda hem yine ĥayrü'l-beşer  

  ‛Āyişeye pes revān ķıldı nažar  

 

B 36b  Didi ki iy ümmetümüñ anası  

  Ben bu işden ķayġulu oldum besí  

 

  Ümmetüm ‛āŝílerine bu zamān 

  Sen ne dirsin ķıl baña bu dem ‛ayān  

 

 

 

                                                 
  1083. beyit S'de yoktur. 
  1083b başumı : başumnı B. 
  1084a Dökerem ŝaçumı :Tökerem saçumnı B, S. 
  1084b Šoldurup ģasret yaşını : Doldurup ģasret yaşını B, Doldurup ģasretlü yaşı S. 
  1085a mízānuñ : terāzū B. 
  1085b daĥi ķoyam ben : ķoyaram daĥi A, daĥ ķoyaram ben S. 
  1086a aġır gele olaruñ : ola aġır olaruñ A, gele aġır anlaruñ S. 
  1086b Allāhuñ olara : anlara Đlāhuñ A, anlara Ĥudānuñ S. 
  1087a Döndi anda hem yine : Aña daĥ ķıldı du‛ā’ B, Döndi andan daĥi ol S. 
  1087b ‛Āyişeye pes revān : Pes ‛Āyişeye revān B, ‛Āyişeye ol zamān S. 
  1088a ki iy ümmetümüñ : sen ümmetlerümüñ B, kim iy ümmetümüñ S. 
  1088b işden : işde B. 
  1089b dirsin ķıl baña bu dem : dirsin di baña bu dem A, dirsüñ ķıl baña şimdi S. 
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 1090 Söyledi kim yā nebíler serveri  

  Cümle ‛ālem ĥalķınuñ sen bihteri 

 

  Eyle olur mı ki ol günde baña  

  Ĥalķ muģtāc ola mı direm saña  

 

  Didi ger muģtāc olurlarsa digil  

  Sen ne ķılursın baña bir söylegil  

 

  Söyledi pes ‛Āyişe iy yüzi gül 

  Söylemek anı saña lāyıķ degül 

 

  Muŝšafā didi ki dimezseñ baña  

  Söylegil sözüñi şimdi ataña  

 

 1095 Didi ki dimem aña daĥ yā resūl  

  Ben aña daĥ dimegi ķılmam ķabūl  

 

  Pes didi kim var ‛Alíye di anı  

  Ķurtarur mısın görem ġamdan beni  

 

S 22a  Pes aña da söylemem dir ‛Āyişe  

  Muŝšafā ķıldı ta‛accüb bu işe  

                                                 
  1090a kim : ki B. 
  1091a günde : günüñ A. 
  1091b ola mı direm saña : olup ide ilticā’ B, ola benden yaña S. 
  1092a Didi ger muģtāc olurlarsa : Didiler muģtāc olur ise A, Didi muģtāc olur olsa S. 
  1092b bir söylegil : şerģ eylegil A. 
  1094a ki dimezseñ : dimezseñ sen S. 
  1094b sözüñi şimdi : şimdi sözüñi A, sözüñi bu dem B. 
  1095a ki dimem aña daĥ : ki dimem aña da A, kim dimen aña daĥ S. 
  1095b ķılmam : ķılman B, S. 
  1096a kim : ki B. 
  1096b Ķurtarur : Ķurtara A. 
  1097a da söylemem : daĥ söylemen S. 
  1097b ķıldı ta‛accüb : taģayyür ķıldı S. 
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  Didi bārí Fāšımaya ķıl  beyān  

  Ne ki söylersin anı eyle ‛ayān  

 

  Didi ki dimem aña daĥ yā nebí  

  Bu söze depretmezem hergiz lebi  

 

 1100 Pes didi kim kime dirsin anı sen  

  Söylegil tā kim bilem ģālüñi ben  

 

  Didi kim anı Ĥudāya söylerem 

  Ģācetümi ben aña ‛arż eylerem  

 

A 30a  Bunı didi šurdı girdi ĥalvete  

  Yüzini döndürdi ol dem ģażrete 

 

B 37a  Mıķna‛ın aldı başından ol zamān  

  Ŝaçını yüzine šaġıtdı revān  

 

  Hem yine gísūların aldı ele 

  Derd ilen ol zamān geldi dile 

 

 1105 Pes didi kim yā Đlāhí  seyyidí  

  Böyle didi ķatı ķatı aġladı 

                                                 
  1098. ve 1099. beyitler A'da yoktur. 
  1098a Didi bārí Fāšımaya ķıl beyān : Pes didi kim Fāšımaya söylegil S. 
  1098b Ne ki söylersin anı eyle ‛ayān : Ģālüñi şimdi aña ‛arż eylegil S. 
  1099a daĥ : da B. 
  1099b depretmezem : tepretmezem B. 
  1100a kim kime dirsin anı sen : ki kime dirsüñ sen anı B, kime dirsüñ anı sen S. 
  1100b kim bilem ģālüñi ben : bileyüm ben ģālüñi B, kim bilem sırrıñı ben S. 
  1101b aña : Ģaķķa A. 
  1102a šurdı : durdı B, S. 
  1103a Mıķna‛ın : Mıķna‛asın A / ol zamān : hemān A. 
  1103b Ŝaçını yüzine šaġıtdı : Saçını yüzine daġıtdı B, S. 
  1105. beyit A'da yoktur. 
  1105a kim : ki B. 
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  Yā Đlāhí ģażretüñden diledüm  

  Ķıl beni mü’minler anası didüm  

 

  Ģācetüm maķbūl ķılduñ iy Ġaní  

  Göñlüme ŝalduñ bularuñ mihrini  

 

  Ĥoş gelür mi anaya iy pādşāh 

  Oda yanup uşaġı ola tebāh 

 

  Vara özi cennete yalñuz gire  

  Yā Đlāhí bunı kim cā’iz göre  

 

 1110 Yā Đlāhe'l-‛ālemín lušf işlegil 

  Anlaruñ ŝuçın baña baġışlagıl  

 

  Anları gönder benümle  cennete  

  Cennet içinde irişdür ni‛mete  

 

S 22b  Sen beni daĥ yoķsa šamuya apar  

  Anlaruñla yanayum iy Kirdgār 

                                                 
  1106a diledüm : dilerem B. 
  1106b Ķıl beni mü’minler anası didüm : Ķıl beni mü’minler anası direm B, Beni mü’minler anası ķıl 

didüm S. 
  1107a ķılduñ : itdüñ A, ķılgıl B. 
  1107b bularuñ : olaruñ B, anlaruñ S. 
  1109a özi cennete yalñuz : yalķuz cennete özi B. 
  1109b bunı kim : kim bunı B. 
  1110b Anlaruñ : Bunlaruñ A / ŝuçın : suçın B, S. 
  1111. ve 1112. beyitler B'de yer değiştirmiştir. 
  1111a benümle : benümlen S. 
  1111b irişdür : irişsün A, irişe B. 
  1112. beyit A ve S'de şöyledir: 

 Anlaruñla ya beni iy Kirdgār 

 Šamuya bile ilet Perverdgār 

 Sen beni daĥ yoĥsa šamuya ilet 

 Anlaruñlan yandur beni iy Eģad 
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  Veh gerekmez bu baña kim iy Kerím  

  Varup anlarsız görem dārü'n-na‛ím  

 

  Bunı didi aġladı çün ol zamān  

  Āh ķıldı idüben zār u fiġān  

 

 1115 Anca ķıldı ol zamān feryād u zār 

  Cümle aġlaşdı melekler bí-ķarār  

 

  Peyk-i ģażret ol zamān geldi yire  

  Ģaķ selāmın getürüp peyġambere  

 

  Pes didi kim yā Muģammed şād ol 

  Ġam yime sen ķayġudan āzād ol 

 

B 37b  Didi kim Allāh saña virdi selām 

  Pes selām ardınca başladı kelām  

 

  ‛Āyişe ģaķķında anlar söyledi  

  Ķayġuñı yā ‛Āyişe def‛ it didi  

 

 1120 Biz seni ķılduķ resūle çün ģelāl  

  Lāyıķ olmaya baña kim bu mecāl  

 

                                                 
  1113a Veh : Pes A. 
  1113b Varup anlarsız görem : Varup anlarsız görem A, Varam anlarsız girem B. 
  1114a aġladı çün ol zamān : zārı zārı aġladı B, zārı zārı ol zamān S. 
  1114b Āh ķıldı idüben zār u fiġān : Āh idüben cān u ciger daġladı B, Aġladı vü ķıldı çoķ āh u figān S. 
  1115b aġlaşdı : aġladı B. 
  1116a Peyk-i ģażret : Ģażret-i peyk A. 
  1116b getürüp : iltüben S. 
  1118b başladı : hem oldı A. 
  1119a anlar : Allāh A, S. 
  1119b def‛ it : gider S. 
  1120a resūle çün : çün resūle S. 
  1120b baña kim bu mecāl : saña kim bu muģāl A, kim baña bu mecāl S. 
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  Šamu odıyla virem saña cezā’  

  Bu saña yā ‛Āyişe olmaz revā 

 

A 30b  Daĥi hem ben görmezem lāyıķ anı  

  Kim uşaġuñdan cüdā ķılam seni  

 

  Göñlüñi yā ‛Āyişe şād eylegil 

  Özüñi ķayġudan āzād eylegil 

 

  Söyledi lušf ile Rabbü'l-‛ālemín  

  Šañla maģşer olıcaķ bilgil yaķín 

 

 1125 Ben seni evlāduña irişdürem 

  Anlar ile ben seni görüşdürem  

 

  Göndereyüm hem senüñle cennete  

  Anları ġarķ eyleyem hem raģmete  

 

  Cümlesine virelüm ģūr u ķuŝūr  

  Cennet içre ķılalar ‛ayş u sürūr  

 

  Başlarına nūrdan tāc uralum  

  Her birine ģulleler geydürelüm  

 

 

                                                 
  1121a Šamu : Damu B / virem saña : saña virem A, S. 
  1122a Daĥi hem : Hem daĥi B. 
  1122b Kim : Hem A. 
  1124-1126. beyitler arası S'de yoktur. 
  1125b ile : birle A. 
  1126a hem senüñle : senüñle ben B. 
  1126b hem : ben A. 
  1127a virelüm : vireyüm A. 
  1127b sürūr : ģużūr S. 
  1128a nūrdan tāc uralum : nūr u tāclar urayum A. 
  1128b geydürelüm : geydüreyüm A. 
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  Cennet içinde mü’eyyed olalar  

  ‛Đşret idüp ĥoş temāşā ķılalar 

 

S 23a 1130 Bunı işitdi resūl šurdı örü  

  Ĥālıķa şükr eyledi ol māh-rū  

 

  Hem ŝaģābe cümlesi şād oldılar  

  Ĥurrem olup evlerine geldiler 

 

  Şükr dergāhuña kim iy dādger  

  Bizi ķılduñ ümmet-i ĥayrü'l-beşer  

 

B 38a  Yā Đlāhí raģmet ilen ķıl meded  

  Bizi ayırma olardan tā ebed  

 

  Bizi olara irişdür ‛an-ķaríb  

  Raģmetüñden ķılma bizi bí-naŝíb 

 

 1135 Lušf ķılgıl sen bize iy pādşāh 

  Bizi ímāndan ayırma yā Đlāh 

 

  Ķalbümüzi ġıll u ġışdan eyle ŝāf 

  Göñlümüzde ķoyma zerķ ü dilde lāf 

 

 

 

                                                 
  1129a içinde : içre ĥoş S. 
  1130a resūl šurdı : resūl durdı B, nebí durdı S. 
  1130b Ĥālıķa : Tañrıya S. 
  1131a ŝaģābe cümlesi şād : yine cümlesi şādān A. 
  1132. beyit S'de yoktur. 
  1132b ķılduñ : ķıldı A. 
  1133a raģmet ilen : raģmet ile A, raģmetüñlen S. 
  1133b olardan : anlardan S. 
  1134-1137. beyitler arası S'de, 1134., 1136. ve 1137. beyitler ise A'da yoktur. 
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  Pāk ķıl bizi küdūretden ķamu 

  Ya‛ní döndür özüñe iy ferd hū  

 

  Ol zamān kim ŝorasın bizden ģisāb  

  Dilümüze vir cevāb u bā-ŝavāb 

 

  Bu Ģazíní ‛ācizi redd eyleme  

  Yolına a‛mālini sedd eyleme  

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'líśü'líśü'líśü'l----ĢādĢādĢādĢādí í í í ‛A‛A‛A‛Aşerşerşerşer 

 

 1140 Gūş ķılgıl bu ģadíśi iy beşer 

  Erba‛índen bu durur ģādí ‛aşer 

 

  Ca‛fer-i Ŝādıķ rivāyet eyledi 

  Didi kim atam ģikāyet eyledi  

 

  Ol daĥi hem virdi ceddinden ĥaber 

  Ya‛ní ol Şír-i Ĥudādan iy beşer  

 

A 31a  Böyle didi ol emírü'l-mü’minín 

  Ol ‛Aliyyü'l-Murtażā vü pāk-dín  

 

  Didi bir gün Muŝšafā ķatdan meger  

  Ben eve geldüm işit iy mu‛teber 

 

 

                                                 
  1137b Vezin tutmuyor. 
  1138a kim ŝorasın : ki soralar B. 
  1139a redd : dūr A. 
  1139b sedd : nār A. 
  1141b atam : babam S. 
  1142b ol : kim B. Vezin tutmuyor. 
  1143b vü : ol A, - S. 
  1144a Muŝšafā : resūl A. 
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 1145 Fāšıma ķatına girdüm içerü  

  Oturur Selmān ile ol ĥūb-rū  

 

B 38b  Fāšımaya söyledüm ol dem ‛ayān  

  Var mıdur yanuñda yiygü ķıl beyān  

 

  Fāšıma didi ki bi'llāh iy hümām  

  Yanumuzda yoķ durur hergiz ša‛ām  

 

  Lík vardı altı dirhem iy emín 

  Bil anı Selmān getürmişdür yaķín  

 

S 23b  Yüñ getürmişdür egirmekçün baña 

  Ücretidür bu anuñ yā Murtażā  

 

 1150 Yā ‛Alí şimdi Ģasan birle Ģüseyn 

  Aç durur ġāyet ol iki nūr-ı ‛ayn 

 

  Dilerem ki anlara yiygü alam 

  Kim olaruñ göñlüni ĥurrem ķılam  

 

  Pes ‛Alí didi ki yā faĥrü'n-nisā’  

  Aķçe’i şimdi berü virgil baña  

 

 

                                                 
  1145a ķatına : yanına B. 
  1145b ile ol ĥūb-rū : ile pes rū-be-rū A, ilen ol māh-rū S. 
  1146a ‛ayān : revān A. 
  1146b Var mıdur yanuñda yiygü ķıl beyān : Evde yiygü var mıdur híç bu zamān S. 
  1147a bi'llāh iy : bi'llāh yā A, v'Allāh iy S. 
  1147b yoķ : yoĥ B. 
  1148b yaķín : hemín A. 
  1149b bu anuñ yā Murtażā : yā Murtażā bu aña S. 
  1151b Kim olaruñ göñlüni ĥurrem ķılam : Anlaruñ hem yüzini ĥurrem bulam A. 
  1152a faĥrü'n-nisā’ : ĥayrü'n-nisā’ B. 
  1152b Aķçe’i : Aķçeni S. 
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  Varayum bāzāra şimdi bu zamān  

  Anlara yiygü alayum ben revān 

 

  Fāšıma virdi ‛Alíye aķçeni  

  Yiygü almaġa alup gitdi anı 

 

 1155 Gider iken gördi yolda bir kişi  

  Gör ki ne didi nice oldı işi 

 

  Çaġırur söyler ki kim ola bugün  

  Ķarż vire Tañrıya iy reh-nümūn  

 

  Kim taŝadduķ ide bā-‛aşķ-ı Ĥudā 

  Birine elli vire Ĥālıķ aña  

 

  Çün bunı ‛Alí işitdi ol zamān  

  Virdi ol dirhemleri aña revān  

 

  Ol kişiye aķçeni šapşurdı ĥoş  

  Fāšıma ķatına geldi eli boş  

 

 1160 Fāšıma gördi ki boş geldi ‛Alí 

  Ġamlu olup söyledi kim yā velí 

 

 

                                                 
  1153a şimdi : bilgil B. 
  1154a aķçeni : aķçeyi A. 
  1155a gördi yolda : yolda gördi B. 
  1156a söyler : aydur S. 
  1156b Tañrıya iy : Tañrı yolına ol S. 
  1157b elli vire Ĥālıķ aña : Ĥālıķ vire elli aña A, elli ide Allāh edā’ S. 
  1158a bunı ‛Alí işitdi : ‛Alí işitdi anı A, ‛Alí işitdi bunı S. 
  1158b aña : ol dem S. 
  1159a šapşurdı : dapşurdı B, S. 
  1159b ķatına : yanına B. 



 209

B 39a  Sen eli boş nite geldüñ bu zamān  

  Uş Ģasan birle Ģüseyn aġlar yaman  

 

A 31b  Didi yā binti nebí sen yime ġam 

  Ģaķ Te‛ālāya anı borç virmişem 

 

  Fāšıma işitdi anı oldı şād  

  Yaĥşı varmışsın didi iy ĥoş-nihād  

 

S 24a  Pes ‛Alí çıķdı evinden ol zamān  

  Muŝšafā ķatına varmaġa revān  

 

 1165 Bir kişiyi gördi ol demde meger  

  Kim eline bir deve almış yider  

 

  Çün yaķın geldi ‛Alínüñ ķatına  

  Pes selām virdi ‛Alínüñ źātına  

 

  Ol ‛Arab didi aña yā Bü'l-Ģasan 

  Gel benümle bu zamān lušf eyle sen  

 

 

 

                                                 
  1161a nite : nişe B. 
  1161b Uş : Ol B / aġlar : açdur S. 
  1163a işitdi anı : anı işitdi A. işitdi bunı B. 
  1163b Yaĥşı varmışsın didi iy : Đyü varmışsın didi iy A, Yaĥşı varmışsın didi ol S. 
  1164a çıķdı : çıĥdı B. 
  1164b ķatına : yanına B / varmaġa : vara tíz A / revān : ‛ayān S. 
  1165a kişiyi gördi ol demde : kişiyi gördi kim ol dem A, kişi gördi ki ol demde S. 
  1165b Kim : Pes A, Hem S. 
  1166a yaķın : yaĥun B, yavuķ S / ķatına : yanına B. 
  1166b Pes selām virdi ‛Alínüñ źātına : Ĥoş selām itdi ‛Alínüñ şānına B, Pes selām virdi hemān-dem 

źātına S. 
  1167b Gel benümle bu zamān lušf eyle : Ger benümle bu zamān lušf eyle A, Gel benümlen lušf eyle 

şimdi S. 
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  Eksügüm vardur deve’i ŝataram  

  Al bahā’sın vir baña iy muģterem  

 

  Ol emírü'l-mü’minín didi revān  

  Yoķ durur naķdüm elümde iy cüvān  

 

 1170 Bir ġaríbem bilgil iy Şír-i  Ĥudā  

  Ŝaķlayabilmem bunı iy reh-nümā  

 

  Elde naķdüñ yoķ ise bilgil yaķín  

  Virürem te’ĥír ilen daĥi hemín  

 

  Al bunı benden velí bu şarš ile 

  Viresin ģaķķı ķaçan düşse ele  

 

  Didi kim söyle bahā’sını  revān  

  Nice virürsin anı ķılgıl beyān  

 

  Didi yüz dirhem dürür iy Bü'l-Ģasan  

  Ger virürseñ šut mehārın şimdi sen  

 

                                                 
  1168a deve’i ŝataram : deveni sataram B, deve’i sataram S. 
  1168b muģterem : pür-kerem A. 
  1169a Ol : Pes S. 
  1169b Yoķ : Yoĥ B. 
  1170. ve 1171. beyitler B'de yer değiştirmiştir. 
  1170a bilgil : didi S. 
  1170b reh-nümā : Murtażā S. 
  1171a yoķ : yoĥ B / yaķín : ‛ayān S. 
  1171b ilen : ile A / hemín : hemān S. 
  1172b ģaķkı ķaçan : ģaķķın ĥaçan B. 
  1173. beyit S'de yoktur. 
  1173a kim : ki B. 
  1173b nice : Niceye A / ķılgıl : ķıl A. 
  1174a iy : yā B. 
  1174b Ger virürseñ šut mehārın : Ger virürseñ dut zimāmın B, Dut yularını revān ol S. 
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B 39b 1175 Didi aldum ol emírü'l-mü’minín  

  Çün anı aldı ķayıtdı ba‛d-ezín  

 

  Bir ‛Arab uġrar yine yolda aña  

  Yā ‛Alí dir bu deve’i ŝat baña  

 

  Ŝataram didi ‛Alí alsañ eger  

  Dir bahā’sın söylegil iy mu‛teber 

 

  Didi üç yüz dirhemi virgil baña  

  Al deve’i tíz revān ol yoluña  

 

  Didi aldum ŝaydı ol dem  aķçeni  

  Pes ‛Alíye cümle šapşurdı anı  

 

S 24b 1180 Pes devesini ‛Alí teslím ider  

  Yuların šutdı anuñ yidüp gider  

 

A 32a  Vardı bāzāra ‛Alí aldı ša‛ām  

  Ol Ģasan birle Ģüseyne şād-kām  

 

                                                 
  1175a ol : pes S. 
  1175b ba‛d-ezín : ol emín A. 
  1176a aña : baña A. 
  1176b bu deve’i ŝat : bu deve’i sat B, deveni satgıl S. 
  1177a Ŝataram : Sataram B, S. 
  1178a dirhemi virgil baña : dirhemi virseñ eger A, dirheme virsin maña B. 
  1178b Al deve’i tíz revān ol yoluña : Bu devenüñ yuları saña deger A, Bu deve bilgil ki ģaķķā olur saña 

B. 
  1179. ve 1183. beyitler B'de yer değiştirmiştir. 
  1179a ol dem aķçeni : olda aķçeyi A. 
  1179b Pes : Çün S / šapşurdı : dapşurdı B, S. 
  1180a Pes devesini ‛Alí : Hem deveyi ‛Alí çün S. 
  1180b šutdı anuñ yidüp : dutdı anı çeküp B, dutdı anı aldı S. 
  1181a aldı : ala B. 
  1181b Ol Ģasan birle Ģüseyne : Tā ķıla oġlanlarını B. 
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  Aldı anı çün eve geldi girü  

  Anı gördi geldi Zehrā māh-rū  

 

  Fāšıma çün baķdı gördi aķçeni  

  Didi kim ķandan getürdüñ sen anı  

 

  Bir deve aldum didi ben bu zamān 

  Viricek yüz dirheme bilgil ‛ayān  

 

 1185 Bil anı ben va‛de ile almışam  

  Gör ki bey‛ümde ne aŝŝı ķılmışam 

 

  Ķavl ķıldum ele düşicek virem  

  Diñle şimdi kim yine ne söylerem 

 

  Ol maģal geldi yine bir müşterí  

  Diñle kim bu söz degüldür serserí  

 

  Virdüm üç yüz dirhem ü naķde anı 

  Gör işümi nice oñardı Ġaní  

 

  Böyle didi çün bunı Şír-i Ĥudā 

  Çıķdı yine gitdi bāzārdan yaña 

 

 

                                                 
  1182a girü : revān B. 
  1182b Anı gördi geldi Zehrā’ māh-rū : Đtdügini ŝordı Zehrā’ mihrbān B. 
  1183a baķdı : baĥdı B / aķçeni : aķçeyi A. 
  1183b Didi kim ķandan : Didi ki ĥandan B, Sordı kim ĥandan S / anı : bunı A. 
  1184b Viricek yüz dirheme bilgil : Virecege dirheme dir yüz A, Virecegüm yüz dirhem S. 
  1185a Bil : Uş B / ile : ilen S. 
  1186. beyit A ve B'de yoktur. 
  1187a maģal : maģalde A, S / müşterí : ‛Arab A. 
  1187b kim bu söz degüldür serserí : bunı ‛aşķ ile iy ĥoş-edeb A, kim bu sözi iy serserí S. 
  1188b Gör işümi nice oñardı : Đşümüzi ĥoş oñardı ol S. 
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 1190 Ol devenüñ ŝāģibin eyler šaleb  

  Şaršı eyle ķılmış idi ol ‛Arab 

 

B 40a  Viresin anı ele düşcek didi  

  Vardı ol ‛ahd üste anı istedi 

 

  Đstedi çoķ anı bulabilmedi  

  Híç kişi anuñ nişānın virmedi  

 

  Ķayġulu göñli ‛Alí döndi girü  

  Mescide geldi revān ol sevgülü  

 

  Muŝšafāya geldi çün virdi selām 

  Muŝšafā aldı selāmını tamām  

 

S 25a 1195 Pes yüzine baķdı güldi Muŝšafā  

  Ķayġuñı def‛ it didi yā Murtażā 

 

  Ķıŝŝañı şimdi senüñ iy Bü'l-Ģasan 

  Sen mi virürsin ĥaberi yoķsa ben  

 

  Dir ‛Alí yā Muŝšafā sen ķıl beyān  

  Lafž-ı dür-bāruñ ile eyle ‛ayān  

 

                                                 
  1190a ŝāģibin : iyesin S. 
  1191a anı ele düşcek : ele düşicegez A. 
  1192a çoķ anı : çoĥ anı B, anı çoķ S. 
  1192b Híç kişi anuñ nişānın virmedi : Anca cehd itdi nişānın almadı A. 
  1193a ‛Alí : gelüp S. 
  1193b Mescide geldi revān ol sevgülü : Vardı Resūl ķatına geldi ilerü A. 
  1194b selāmını tamām : selāmın ĥoş ĥurrem S. 
  1195a güldi : gördi B. 
  1196b virürsin ĥaberi yoķsa : virürsin ĥaber yoĥsa ki B, ĥaber virürsin yoķsa S. 
  1197a ķıl beyān : söylegil S. 
  1197b Lafž-ı dür-bāruñ ile eyle ‛ayān : Lušf u iģsān eylegil sen ķıl beyān A, Lafž-ı dür-bāruñla sen şerģ 

eylegil S. 
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  Yā ‛Alí dir diñle şimdi söyleyem  

  Ne idi ģikmet saña ‛arż eyleyem  

 

  Ol ‛Arab kim idi sen söyle baña 

  Kim deveyi va‛deye ŝatdı saña  

 

 1200 Daĥi bildüñ mi kim idi ol ‛Arab  

  Kim anı senden ŝatun aldı ‛aceb  

 

A 32b  Dir ‛Alí ki bilmedüm ben yā resūl  

  Didi meger bildüresin kimdür ol  

 

  Ol ki ŝatdı anı Cebrā’íl idi  

  Hem alan daĥ anı Đsrāfíl idi  

 

  Altı dirhem virdüñ Allāh yolına 

  Çünki raģm eyledüñ Allāh ķulına  

 

  Birisine elli virdi ol Ĥudā 

  Ellisine ķıldı hem üç yüz ‛ašā’ 

 

 1205 Dünyede böyle ‛ašā’ ķıldı Kerím 

  Kim bile kim šañla n'eyler ol Raģím  

 

 

                                                 
  1198a şimdi : imdi B. 
  1198b ‛arż : şerģ S. 
  1199b Kim deveyi va‛deye ŝatdı : Hem deve va‛de ile ŝatdı A, Kim deveni va‛deye virdi B. 
  1200a bildüñ mi kim idi : kimdi bilmedüñ mi A, bilmedüñ mi kim idi S. 
  1200b ŝatun : satun S. 
  1201a Dir ‛Alí ki bilmedüm ben : Didi anı ‛Alí bilmem A, Dir ‛Alí kim bilmezem ben S. 
  1201b Didi meger bildüresin : Sen meger bildüresiñ ki B, S. 
  1202a ŝatdı : satdı B, S. 
  1202b Hem alan daĥ anı : Hem alan bilgil ki A, Anı alan daĥi hem S. 
  1203b Çünki raģm eyledüñ Allāh ķulına : Gör ki ol Ĥālıķ saña n'itdi yine B, S. 
  1205b bile kim šañla : bilür kim dañla B, bile maģşerde S. 
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B 40b  Böyle ķılurdı sülūk anlar müdām  

  Anlaruñ bu idi virdi ŝubģ u şām 

 

  Ellerinde ķūt-ı yevm olsa hemān 

  Sā’ile virürler idi ol zamān  

 

  Biz ķaçan bulısaruz ol menzili  

  Döndürürüz yüz göricek sā’ili  

 

S 25b  Veh meger kim fażlı ile ol Ĥudā  

  Eyleye raģmet bize yevmü'l-cezā’ 

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

 1210 ‛Āyişe ĥāšūn ki ümmü'l-mü’minín  

  Böyle ķıldı ol rivāyet iy emín 

 

  Geldi bir ‛avret resūlüñ ķatına  

  Nice idi ģālini diñle yine  

 

  Ķurumışdı ŝaġ eli anuñ yaķín  

  Söyledi kim yā Muģammed yā Emín  

 

 

 

                                                 
  1206a sülūk anlar : anlar sülūk S. 
  1207b virürler idi : virür ziyādın A. 
  1208a ķaçan bulısaruz : ĥaçan bulısar B, ķaçan bulasıyuz S. 
  1208b Döndürürüz yüz : Yüz çevirürüz S. 
  1209a kim fażlı ile : ki fażlı ilen S. 
∗ Ģikāyet A. 
  1210a ‛Āyişe : Ĥadíce B / ki ümmü'l : kim emírü'l S. 
  1211a ķatına : yanına B. 
  1211b ģālini diñle yine : diñlegil ģāleti ne A. 
  1212a ŝaġ : saġ B, S. 
  1212b Muģammed yā Emín : resūlü'l-mürselín A. 
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  Lušf idüp ķılgıl du‛ā’ sen bu zamān  

  Kim elüm ŝıģģat bula iy mihrbān 

 

  Muŝšafā didi ki aña ne sebeb  

  N'oldı ki ķoluñ ķurumışdur ‛aceb  

 

 1215 Didi kim gördüm düşümde ben ‛ayān  

  Şöyle kim ķopmış ķıyāmet nā-gehān  

 

  Hem cehennem ķıpķızıl olmış yanar 

  Bir yañadan cennet olmış āşkār  

 

  Cennet ehli vāŝıl olmış raģmete  

  Hem cehennem ehli düşmiş miģnete 

 

A 33a  Yidi ķapusını gördüm āşkār 

  Birisinde anamı gördüm yanar 

 

  Bir elinde var idi bir vuŝla et  

  Yimiş idi od elinden dürlü let 

 

B 41a 1220 Bir elinde daĥ bir eski pāresi  

  Ol ikisi olmış anuñ çāresi 

 

  Anlaruñla odı özinden ķorur 

  Ģāletini görenüñ cismi erür 

                                                 
  1213a sen : - B. 
  1214a ki aña ne : aña kim ne A, aña n'oldı S. 
  1214b N'oldı ki ķoluñ ķurumışdur : N'oldı kim ķoluñ ķurudı iy A, Niçün ķoluñ ķurumışdur S. 
  1215a ben ‛ayān : bu gice A. 
  1215b nā-gehān : bu gice A. 
  1216b olmış : oldı S. 
  1217a raģmete : cennete B, S. 
  1219a vuŝla : vaŝla A. 
  1220a Bir elinde daĥ bir : Bir elinde hem A, Birisinde daĥ bir B. 
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  Söyledüm aña ki iy ana neden 

  Böyle yanarsın bu od içinde sen 

 

S 26a  Sen ģelālüñe muší‛ idüñ yaķín  

  Rāżí idi daĥi senden ol emín  

 

  Olmamışduñ ‛āŝí hem Allāha sen  

  Šā‛at iderdüñ hem ol dergāha sen  

 

 1225 Yā ana pes söyle ne oldı sebeb  

  Kim saña ķılmış durur Tañrı ġażab 

 

  Didi yā ķızum işitgil söyleyem 

  Ģālümi saña ģikāyet eyleyem 

 

  Ben baĥíl idüm fenā’da bil yaķín  

  Anuñ içün çekerem cezā’ hemín  

 

  Eylemişdür Ģaķ baĥíllerüñ yirin  

  Burada bilgil bunı bellü yaķín  

 

  Didüm iy ana baña eyle beyān  

  Ol et ile eskiyi eyle ‛ayān  

 

                                                 
  1223a ģelālüñe : ehlüñe S. 
  1223b daĥi : yine S. Vezin tutmuyor. 
  1224a Vezin tutmuyor. 
  1224b iderdüñ hem ol : itdüñ hem ulu A. 
  1225a söyle ne oldı : buña ne oldı S. 
  1227a yaķín : ķatı S. 
  1227b çekerem cezā’ hemín : çekerem ben zaģmetin B, gördüm ben bu miģneti S. 
  1228a baĥíllerüñ yirin : baĥíller menzilin S. 
  1228b Burada bilgil bunı bellü yaķín : Bu cehennemüñ içinde bil yaķín A, Burada bilgil yaķín bellü 

hemín B. 
  1229a Didüm iy ana baña eyle beyān : Didi eyle iy ana baña ‛ayān B. 
  1229b eyle ‛ayān : eyle beyān B, sen bu zamān S. 
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 1230 Ķandan almışsın oları söylegil  

  Vaŝfını bildür baña şerģ eylegil 

 

  Söyledi kim yā ķızum bil bunı sen 

  Ŝadaķa virmiş idüm dünyāda ben 

 

  Virmiş idüm Ģaķ yolına az u çoķ  

  Lík bu ikisi idi daĥi yoķ  

 

  Uşta anı virdiler baña bu dem  

  Özümi oddan anuñla ķoruram  

 

  Pes yine didüm ki iy ana digil  

  Ķancarudadur atam sen söylegil  

 

B 41b 1235 Didi kim atañ saĥí idi yaķín  

  Ķıldı raģmet aña Rabbü'l-‛ālemín  

 

  Ol varup cennetde ķılmışdur ķarār 

  Uş saĥíler menzilinde āşkār  

 

A 33b  Ol aradan ben yine ķıldum güźer  

  Gitdüm atam yanına bilem ĥaber  

 

                                                 
  1230a Ķandan : Ĥandan B, S / oları : buları A, - S. 
  1232a çoķ : çoĥ B. 
  1232b ikisi idi daĥi yoķ : ikiden özge daĥi yoĥ B. 
  1233a baña bu dem : şimdi baña S. 
  1233b Özümi oddan anuñla ķoruram : Bundan ġayrı yoġ idi öñdin ŝoña S. 
  1234a didüm : didi B. 
  1234b Ķancarudadur atam : Ĥancarudadur atam B, Ĥandadur atam baña S. 
  1235a kim : ki B, - S. 
  1235b Ķıldı raģmet aña : Aña raģmet ķıldı S. 
  1236b Uş : Ol B. 
  1237a ben : çün S. 
  1237b Gitdüm : Varup S. 
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S 26b  Yā resūla'llāh anı gördüm ‛ayān 

  Ģavż-ı Kevśer ķıraġında nā-gehān  

 

  Cennet ehline ŝu virür  ser-be-ser  

  Böyle gördüm anı yā ĥayra'l-beşer 

 

 1240 Alur idi Murtażādan ol ķadeģ 

  Ŝu virüben ĥalķı eylerdi feraģ  

 

  Çünki gördüm atamı bu işde ben 

  Didüm ata Tañrıñ içün söyle sen  

 

  Ol anam saña muší‛ idi yaķín  

  Rāżí idi daĥi Rabbü'l-‛ālemín  

 

  Ol cehennemde çeker dürlü ‛aźāb  

  Teşnelikden ĥōd anuñ ģāli ĥarāb 

 

  Sen cinān ehlin ŝuvarursın ķamu  

  Ol ŝusızlıķdan yanar ender-šamu  

 

 1245 Ģaķ rıżā’sıçün n'ola sen yā ata  

  Bir içim ŝu ķılasın aña ‛ašā’ 

 

 

                                                 
  1238b nā-gehān : ol zamān B. 
  1239. ve 1240. beyitler A'da yer değiştirmiştir. 
  1239a ŝu virür : virürdi B. 
  1240b virüben ĥalķı eylerdi : virürdi ĥalķı ķılurdı A. 
  1241b ata Tañrıñ : aña Tañrı A. 
  1242a Ol anam : Ĥātūnuñ A, B. 
  1242b Vezin tutmuyor. 
  1243a Ol : Uş S. 
  1244a cinān : cihān B, S. 
  1244b ender-šamu : ender-damu B. 
  1245a yā : iy A. 
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  Didi yā ķızum bu sözi söyleme 

  Bilmedügüñ nesneye sa‛y eyleme 

 

  Nite kim anañ baĥíl idi ķatı  

  Ol sebebden kim çeker bu zaģmeti  

 

  Uş baĥíller menzilinde iy oġul  

  Yanuban miģnet çeker nār içre ol  

 

  Muŝšafānuñ ģavżı olmışdur ģarām 

  Kim baĥíl ü mücrime iy ník-nām  

 

B 42a 1250 Didi iy ata bir içim ŝu baña  

  Virgil anı kim içüp bulam ŝafā’  

 

S 27a  Avcumı šoldurdı atam ol zamān  

  Aldum anı anama gitdüm revān  

 

  Vardum içürdüm çün ol ŝuyı aña  

  Ķulaġuma irdi nā-geh bir ŝadā  

 

  Didi ķurutsun elüñi ol Çalap  

  Dünyede olsun saña Ģaķdan ġażab  

                                                 
  1247a Nite : Nişe B. 
  1247b kim : ki A. 
  1248a Uş : Ol B. 
  1248b miģnet çeker nār : zaģmet çeker nār A, miģnet çeker od S. 
  1249b ü mücrime : mücrimlere A. 
  1250a iy : yā B. 
  1250b kim içüp : içüben B. 
  1251a Avcumı šoldurdı atam ol zamān : Bir ķadeģ ŝu virdi baña hem atam A. 
  1251b Aldum anı anama gitdüm revān : Aluban gitdüm anı içe anam A. 
  1252a Vardum içürdüm çün : Vardum içürdüm hem A, Varuban içürdüm S. 
  1252b Ķulaġuma irdi : Đrdi ķulaġuma S. 
  1253a elüñi : ķoluñı B. 
  1253b olsun saña Ģaķdan : hem böyle olsun bu A, olsun saña böyle S. 
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  Kim ŝuvarduñ bir baĥíli bu maģal  

  Muŝšafā ģavżından iy ĥā’in daġal 

 

 1255 Bunı ķılmışdur aña Allāh ģarām 

  Nite ŝuvarduñ anı iy nā-tamām  

 

A 34a  Çün uyandum uyķudan ben yā resūl  

  Ķurumış gördüm elüm iy pür-uŝūl 

 

  Çün işitdi āh ķıldı Muŝšafā  

  Didi kim anuñ baĥílliġi saña 

 

  Dünyede böyle mażarrat ķıldı çün  

  Özüñüñ ģāli n'ola šañlaki gün  

 

  Muŝšafā ķoydı ‛aŝāsını revān  

  ‛Avretüñ elinüñ üste ol zamān  

 

 1260 Didi iy Ġaffār u Ģayy u Źü'l-celāl 

  Đy Raģím ü vey Kerím ü bí-zevāl 

 

  Pāk-źātuñ ģürmetiçün yā Đlāh  

  Lušf ķılgıl bu zamān iy pādşāh  

 

 

                                                 
  1254a ŝuvarduñ bir baĥíli : ŝu virdüñ bir baĥíle A. 
  1255b iy nā-tamām : itdüñ tamām A. 
  1256a uyķudan : uyĥudan B, S. 
  1257a Çün işitdi āh ķıldı : Đşidüben ķıldı āh ol A. 
  1258a böyle mażarrat ķıldı : iken ziyānı degdi A. 
  1258b Özüñüñ ģāli n'ola šañlaki gün : Nice ol ģāli anuñ pes bugün A. 
  1259a ķoydı : ķodı A. 
  1259b üste ol zamān : üstine ‛ayān A. 
  1261-1263. beyitler arası A'da yoktur. 
  1261b bu zamān : şimdi sen S. 



 222

  Hem daĥi bu vāķı‛anuñ ģürmeti 

  Bu ża‛ífeden gidergil zaģmeti  

 

  Ķolını ķılgıl mübeddel ŝıģģate 

  Tā ki vara şükr ide bu ģikmete 

 

  Ģaķ Te‛ālā ol du‛ā’sını ķabūl  

  Eyledi çün kim anı ķıldı resūl 

 

 1265 Ol ża‛ífenüñ hem eli oldı ĥoş 

  Vir ŝalavāt Muŝšafāya bā-ĥurūş 

 

  ‛Avretüñ ķolı ŝaġaldı der-zamān  

  Yine evvelki kimi oldı ‛ayān 

 

B 42b  Sen olaruñ ģürmetine yā Đlāh 

  Kim baĥíllerle bizi ķılma tebāh  

 

S 27b  Ķalbümüzden ģubb-ı dünyāyı götür 

  Sen yirine kendü ģubbuñı getür  

 

  ‛Ašş-ı maģşerde sen iy Rabb-i Ġaní  

  Ķılma maģrūm ģavż-ı Aģmedden beni 

 

 1270 Ol gürūhdan ķıl bizi sen iy Ĥudā 

  Şerbet içerlerdi ģavż-ı Muŝšafā 

 

 

 

                                                 
  1262b gidergil : gider bu B. 
  1264. ve 1265. beyitler B ve S'de yoktur. 
  1266-1270. beyitler arası A'da, 1270. beyit ise S'de yoktur. 
  1267b baĥíllerle : baĥíllerlen S. 
  1268b getür : yitür B. 
  1269a sen iy Rabb-i : yine sen iy S. 
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  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'śíśü'śíśü'śíśü'ś----ŚānŚānŚānŚāní í í í ‛A‛A‛A‛Aşerşerşerşer 

 

  Erba‛índen on ikinci uş budur  

  Bunı ķulaġuñda ŝaķla hem-çüdür  

 

  ‛Đkrimedendür rivāyet bu ĥaber  

  Diñle bunı ŝıdķ ile iy mu‛teber  

 

  Đbni ‛Abbāsdan didi kim bir su’āl  

  Ben işitdüm söyledi ol bu mecāl  

 

  Kim bu āyet ma‛nāsını ŝordılar  

  Ne durur bu sözde maķŝūd didiler  

 

 1275 Söyledi Furķān içinde ol Ġafūr 

  Kim neza‛nā didi hem mā fi'ŝ-ŝudūr∗ 

 

  Đbni ‛Abbās anlara virdi cevāb  

  Didi kim diñleñ cevābı bā-ŝavāb  

 

 

 

 

                                                 
  1271. beyit B'de yoktur. 
  1271b ŝaķla : saĥla S. 
  1272a ‛Đkrimedendür : Didi Selmāndan B. 
  1272b ile : ilen S. 
  1273a ‛Abbāsdan : ‛Abbāsda B. 
  1273b söyledi ol bu mecāl : kim ŝorıldı bu maģāl A. 
  1274a Vezin tutmuyor. 
  1274b bu sözde maķŝūd : maķŝūd bu sözden A. 
∗ 1275b “O zaman biz onları içlerinde kalmış olabilecek nahoş duygu ve düşüncelerden arındıracağız ve 

böylece birbirleriyle kardeş olarak mutluluk tahtları üzerinde karşı karşıya oturacaklar.” (Kur’ân-ı Kerîm, 

Hicr, 15/47) anlamındaki ayetten iktibas. 
  1276a cevāb : ĥaber B. 
  1276b cevābı bā-ŝavāb : cevāb-ı mu‛teber B. 
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  Šañla çün kim irişe maģşer  güni  

  Mü’min iseñ ŝıdķ ile diñle bunı  

 

  Bir büyük taĥtı getüreler revān  

  Kim ķızıl yāķūtdan ola ‛ayān  

 

  Giñligi yigirmi aġaç ola hem  

  Belki artuķ ola ol olmaya kem  

 

A 34b 1280 Olmaya bir vuŝla anda bil yaķín 

  Cümle ķudretden ola iy pāk-dín 

 

  Ol Ebū Bekr-i Ŝıddíķ Yār-ı Ġār  

  Geçüp anuñ üstine ide ķarār  

 

  Pes getüreler ki bir taĥtı da  hem  

  Ol yaşıl yāķūtdan ola muģterem  

 

B 43a  Giñligi ola bunuñ daĥ ol ķadar  

S 28a  Geçüp üste otura anuñ ‛Ömer  

 

                                                 
  1277. beyit B'de yoktur. 
  1277a Šañla : Dañla S. 
  1277b ile : ilen S. 
  1278a getüreler : getürdiler S. 
  1278b ķızıl yāķūtdan ola : yāķūtdan ola bil ol taĥt B. 
  1279a aġaç : arşun A, fersaĥ S. 
  1279b ol : vü A, - S. 
  1281a Ebū Bekr-i Ŝıddíķ Yār-ı Ġār : ‛Alí ibni Ebí Šālib i yār B. Vezin tutmuyor. 
  1281b ide : ķıla B. 
  1282. ve 1283. beyitler A'da yer değiştirmiştir. 
  1282a getüreler ki bir taĥtı da hem : yine bir taĥt daĥi hem-çünān A, getürürler yine bir taĥt daĥi hem S. 
  1282b yaşıl : yişil A, saru S / muģterem : iy cüvān A. 
  1283a Giñligi ola bunuñ daĥ : Ola büyüklügi daĥi A. 
  1283b Geçüp üste otura anuñ ‛Ömer : Geçüben otura ol taĥta ‛Ömer A, Geçüp üste otura ‛Abbās meger 

B. 
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  Bu daĥi yine ola anlarca hem 

  Ol daĥi kimüñ dürür diñle bu dem 

 

 1285 Geçüben otura ol ‛Ośmān aña  

  Hem dinildi cāmi‛-i Ķur’ān aña  

 

  Hem yine bir taĥt daĥi iy ĥˇāce  

  Ola aġ yāķūtdan ol ġāyet yüce  

 

  Ola anlarca büyüklügi anuñ 

  Yaĥşı diñle kim ŝafā’ bula cānuñ  

 

  Ol emírü'l-mü’minín Şír-i Ĥudā 

  Geçüben otura aña Murtażā  

 

  Bunı bildüñ şimdi sen diñle yine 

  Ne dürür maķŝūd anı añla yine 

 

 1290 Taĥtları Ģaķķ emr ile ol zamān  

  Gölgesine ‛Arşuñ iltürler revān  

 

  Çünki varup anda eylerler ķarār  

  Pes yine emr eyler ol dem Kirdgār 

 

 

                                                 
  1285. beyit B'de şöyledir: 

 Geçüp üste otura anuñ Ģasan 

 Mü’min iseñ diñlegil bunı da sen 
  1285b Hem : Kim S. 
  1286a Vezin tumuyor. 
  1286b aġ yāķūtdan ol : ol yāķūt aķ A. 
  1287b bula : bulsun B. Vezin tutmuyor. 
  1288b Geçüben otura aña Murtażā : Geçüp otura Ģüseyn ol dem aña B. 
  1290a ile : ilen S. 
  1290b Gölgesine ‛Arşuñ : Getürüben ‛Arşa B. 
  1291a eylerler : iderler B. 
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  Hem dikerler anda bir ĥayme ‛ažím  

  Anı daĥ dürden yaratmış ol Kerím  

 

  Diñle şimdi sen büyüklügin anuñ  

  Söyleyem tā kim ŝafā’ bula cānuñ  

 

  Kim ola ol ĥayme ol nev‛e ulu  

  Yir gök ehli içine girse ķamu 

 

 1295 Daĥi herçi ĥalķ idüpdür ol Ĥudā  

  Đçine girse anuñ iy ĥūb-liķā’ 

 

  Bir bucaġında ola anuñ hemín 

  Gör yine n'eyler Đlāhü'l-‛ālemín 

 

S 28b  Pes gele ģażretden ol dem dört ķadeģ  

  Diñle bunı kim bula cānuñ feraģ  

 

B 43b  Ala Ŝıddíķ ol ķadeģüñ birisin  

  Ala birin daĥ ‛Ömer anda yaķín  

 

A 35a  Hem yine ‛Ośmān ala birin daĥi  

  Birisin de Şír-i Yezdān iy aĥí  

 

                                                 
  1292a dikerler : de gelür A, tikerler B. 
  1292b daĥ : da A. 
  1293a büyüklügin : ululuġın B. 
  1293b Söyleyem tā kim ŝafā’ bula : Tā ŝafā’ bula söyleyem S. Vezin tutmuyor. 
  1294a Kim ola ol ĥayme ol nev‛e : Ola hem ol nev‛e ol ĥayme A. 
  1295a herçi : her ne A. 
  1297a gele : yine B. 
  1297b kim bula cānuñ feraģ : ola cānuñ pür-feraģ B. 
  1298a Ala Ŝıddíķ : ‛Alí ala B. 
  1298b birin daĥ ‛Ömer anda yaķín : ‛Abbās daĥi anuñ birisin B. 
  1299a yine ‛Ośmān ala birin : ala birin yine Ģasan B. 
  1299b Birisin de Şír-i Yezdān : Birisin de ala Ģüseyn B, Hem birin daĥ S. 
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 1300 Ol ķadeģlerden içerler yir yirin 

  Ŝuvarurlar cennet ehlin ba‛d-ezín  

 

  Bu durur bilgil ol āyetden murād 

  Kim neza‛nā didi ol Rabbü'l-‛ibād  

 

  Buyurur ol demde Rabbü'l-‛ālemín  

  Kim açarlar ol cehennem ķapusın 

 

  Götürilür kāfir öñinden ģicāb 

  Rāfiżílerüñ öñinden de niķāb  

 

  Pes görürler baķup anlar ol zamān  

  Ol ŝaģābe menzilin bellü beyān  

 

 1305 Biz bulara anda inkār eyledük  

  Kendümüzi bunda der-nār eyledük  

 

  Kim sevenler bunda oldılar kerím  

  Sevmeyenler uş yanar nār-ı caģím  

 

  Šamu aġzına çekerler yine sed  

  Pes yanarlar anlar anda tā ebed  

 

                                                 
  1300b Ŝuvarurlar cennet ehlin : Cennet ehlin ŝuvarurlar S. 
  1301b Kim : Hem A. 
  1302a Buyurur : Emr ider S. 
  1303b Rāfiżílerüñ öñinden de : Hem Ĥāricíler öñinden daĥ B, Hem Rāfiżí ķarşusından S. 
  1304a baķup : baĥup B, S. 
  1304b Ol ŝaģābe : Ehl-i beytüñ B. 
  1305a Biz bulara anda : Dünyede bunlara A. 
  1305b Kendümüzi bunda der-nār : Kendümüz nār içre bízār A. 
  1306a Kim sevenler bunda oldılar kerím : Anları seven bulur cennet ‛ažím A. 
  1306b uş yanar nār-ı caģím : hem yanar nār-ı caģím A, yanar uş ender-caģím S. 
  1307a Šamu : Damu B, S. 
  1307b yanarlar : ķalurlar S. 
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  Pes didi sulšān-ı cem‛-i enbiyā’ 

  Ŝadr u bedr-i ‛ālem ü ŝāģib-vefā 

 

  Her kişide olsa bir źerre ímān  

  Ben şefā‛at eylerem aña ‛ayān 

 

 1310 Ol cehennemden çıķup āzād olur  

  Def‛ olur endūhı anda şād olur  

 

S 29a  Yā Đlāhí lušfuñ ile ķıl meded  

  ‛Āŝí ķullara sen iy ferd Eģad  

 

  Ķılma maģrūm ol şefā‛atden bizi  

  Anlaruñla eylegil ģaşrumuzı  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet∗ 

 

B 44a  Gel bunı diñle yine iy pāk-dín  

  Đbni ‛Abbāsdan rivāyetdür yaķín 

 

  Kim bu āyet ma‛nāsında söyledi  

  Uşbu envā‛ ile tefsír eyledi  

 

 

 

                                                 
  1309a Vezin tutmuyor. 
  1310a çıķup : çıĥup B. 
  1310b Def‛ olur endūhı : Gidüben ķayġusı A, Def‛ olup anlar S. 
  1311a ile : ilen S. 
  1311b Vezin tutmuyor. 
  1312. beyit B'de yoktur. 
  1312b Anlaruñla : Anlar ile S. 
∗ Ŝıfat-ı Ehl-i Nār min-Ümmet-i Muģammed ‛Aleyhi's-selām B, Rivāyet-i Đbni ‛Abbās S. 
  1313a Gel bunı : Ŝıdķ ile S. 
  1314a Vezin tutmuyor. 
  1314b ile : ilen S. 



 229

9?CIF: O+)آ OG واR19 آ<gGد اO< )CAر∗  
 

A 35b 1315 Enbiyā’lar cennete çün kim gire  

  Menziline her birisi kim ire  

 

  Enbiyā’dan ŝoñra bilgil iy ulu  

  Cennete öñdin giren kimdür ķamu 

 

  Cümleden öñdin girenler cennete 

  Đrişe anda firāvān ni‛mete 

 

  Olasıdur ol Muģammed ümmeti  

  Ümmet iseñ šutma dilde ríbeti  

 

  Ŝoñra giren šamuya bilgil ‛ayān  

  Hem bu ümmetden olasıdur hemān  

 

 1320 Çünki bunı bildüñ imdi diñlegil  

  Ne dürür maķŝūd bundan añlagıl  

 

  Çün ola maģşer güni ŝorġu ģisāb  

  Kime raģmet vireler kime ‛aźāb  

 

                                                 
∗ “Bir vakit gelecek ki bu gerçeği inkâra kalkışanlar keşke Allah'a boyun eğip Müslüman olsaydık diye 

yerinecekler.”. Kur’ân-ı Kerîm, Hicr, 15/2. 
  1315a gire : girer B. 
  1315b birisi kim ire : birisi kim irer B, biri çünkim ire S 
  1316. beyit A'da yoktur. 
  1318a Olasıdur ol : Giriser evvel A. 
  1318b šutma dilde : dutma dilde B, ķılma bunda S. 
  1319a šamuya bilgil : damuya bilgil B, šamuya kimdür S. 
  1319b Hem : Pes S / olasıdur : olısardur A. 
  1320a bildüñ imdi diñlegil : böyle bildüñ diñle sen B. 
  1320b bundan añlagıl : anı añlagıl A, bunı añla sen B. 
  1321a Çün : Kim S / ŝorġu : ŝoru A, sorġu B. 
  1321b Kime raģmet vireler kime : Kimisi raģmet bula kimi A, Kime raģmet virile kime S. 
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  Maģşer ehli šura ol dem fevc fevc  

  Đrişe feryād u zārı tābe-bevc  

 

  Sürile cümle Ŝırāšuñ üstine  

  Baķmaya ol günde kimse dōstına  

 

S 29b  Ra‛d nisbet kimisi şaķar revān  

  Kimisi yil tek eser bilgil ‛ayān  

 

 1325 Yügrük atlar tegi kimi segride  

  Kimi yayaķ gibi āheste gide  

 

  Kim Ŝırāš üstinde yillerle ķala  

  Kimi düşe dūzaĥa zārí ķıla  

 

B 44b  Pes Muģammed ümmetinden ol zamān  

  Bir gürūh ola Ŝırāš üste ‛ayān  

 

  Kim Ŝırāš üstinde bend olmış ola  

  Āh u feryād eyleyüp ķalmış ola 

 

 

                                                 
  1322a šura : dura B, S / fevc fevc : mevc mevc A. 
  1322b Đrişe feryād u zārı tābe-bevc : ‛Āŝíye gele elem hem fevc fevc A. 
  1323a Sürile : Süreler A. 
  1323b Baķmaya ol günde kimse : Baĥmaya ol günde kimse B, Baĥmaya kimse anda híç S. 
  1324a şaķar : geçer A. 
  1324b Kimisi yil tek eser bilgil : Kim eser yil kimi geçer bil B. 
  1325a Yügrük atlar tegi kimi segride : Yügrük atlar tek kimisi geçeler A, Kimisi yügrük atlar tek segride 

B. 
  1325b yayaķ gibi āheste gide : yürüyü yürüyü geçeler A. 
  1326a Ŝırāš üstinde yillerle ķala : geçe āsānlıġ ile ķurtula A. 
  1326b dūzaĥa : damuya S. 
  1327. beyit S'de yoktur. 
  1327b üste : üzre A. 
  1328a Kim : Ol A. 
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  Çün göre baķup oları Muŝšafā  

  Ümmetidür bile ol ŝāģib-vefā 

 

 1330 Ol sebebden kim olar žāhir olur  

  Dest-namāz āśārı ilen bilinür  

 

  Çün buları tanıya ol dem resūl 

  Şol mübārek ĥāšırı ola melūl 

 

A 36a  Ol zamānda ayda kim yā Cebrā’íl  

  Sen bu aģvāli baña bir söylegil 

 

  Ne sebebden ümmetüm ķalmış durur 

  Ol Ŝırāš üstinde ģabs olmış durur  

 

  Ģaķ meleklerden yaña ide ĥišāb 

  Kim çeküñ anlaruñ üstine ģicāb  

 

 1335 Görmesün tā kim Muģammed anları  

  Ol Ŝırāš üstinde bend olanları 

 

  Anlaruñ üstine çekilüp niķāb 

  Ara yirde ola çün kim bu ģicāb 

 

  Görmeye daĥi oları Muŝšafā  

  Anlar anda göreler dürlü cefā  

                                                 
  1329a baķup : baĥup B, S. 
  1330a kim olar : ki olar A, kim anlar S. 
  1330b Dest-namāz āśārı ilen : Vużū’nuñ āśārı ile A, Āb-dest eśeri ilen S. 
  1332a Vezin tutmuyor. 
  1333b Ŝırāš üstinde : Ŝırāšuñ üste B. 
  1334b Kim çeküñ anlaruñ üstine : Karşusına olaruñ çeküñ B. 
  1335. ve 1336. beyitler B'de, 1336. beyit ise S'de yoktur. 
  1337a daĥi oları : bunları daĥi A. 
  1337b göreler dürlü : tā kim göreler S. 
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  Vara çün gire Muģammed cennete  

  Đrişe anda firāvān ni‛mete 

 

  Çün ķıyāmet ehline ķıla nažar  

  Eyle ŝana anda ol ĥayrü'l-beşer  

 

 1340 Cennete girdi cemí‛-i ümmeti 

  Şād ola anda resūla'llāh ķatı 

 

S 30a  Leźźetine ola meşġūl cennetüñ  

  Nedür aģvāli ne bilür ümmetüñ  

 

  Ģaķ buyura kim zebāníler gire  

  Tā cehennem ŝaru bunları süre  

 

  Šapşura ķamu buları Mālike  

  Dök diye bunları nār-ı hālike  

 

  Çün göre bunları Mālik ol zamān  

  Ayda siz kimsiz baña eyleñ beyān 

 

 1345 Siz ne ümmetsiz diyüñ šoġrı  baña  

  Ben bu dem görüp sizi ķaldum šaña 

 

                                                 
  1338a çün gire Muģammed : Muģammed kim gire S. 
  1339a Çün ķıyāmet : Çünki cennet S. 
  1339b ŝana anda : saġına ki B. 
  1341a ola meşġūl : meşġūl ola A, ola maġrūr B. 
  1341b bilür : bilsün B. 
  1342. beyit B'de yoktur. 
  1342b Tā : Kim A. 
  1343a Šapşura ķamu buları : Dapşura ķamu buları B, Dapşura bunları ķamu S. 
  1343b Dök diye bunları : Dir atuñ bunları A, Bunları tök diye S. 
  1344a bunları Mālik : Mālik buları A. 
  1345. ve 1346. beyitler B'de yoktur. 
  1345a šoġrı : doġrı S. 
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  Yā şaķíler ben ŝanurdum kim daĥi 

  Ķalmamışdur híç kimesne dūzaĥí 

 

  Ne ķavimsiz siz baña virüñ ĥaber 

  Kim görinür sizde ímāndan eśer 

 

B 45a  Kim ki geldiyse cehennemden ŝaru  

  Ģāli neydi anlaruñ bilüñ ķamu  

 

  Elleri ayaķları baġlu idi  

  Derd ile yürekleri šaġlu idi  

 

 1350 Gerdeninde anlaruñ aġlāl idi  

  Hem selāsillen daĥi angal idi  

 

A 36b  Cümlesi şeyšān ile maķrūn  idi  

  Çatılu şeyšān ile maġbūn idi 

 

  Yüzleri üste çekerlerdi ķamu  

  Ķara idi yüzleri kiçi ulu 

 

  Zişt çaķır gözlü idi cümlesi  

  Kim bu ģāl ile olurdı her kesí  

 

 

                                                 
  1348a geldiyse cehennemden ŝaru : gelmiş idi sizden ilerü A. 
  1348b Ģāli neydi anlaruñ : Aydayın ģāllerini A. 
  1349a ayaķları : ayaġları B, ayaĥları S. 
  1349b šaġlu : daġlu B, S. 
  1350a Gerdeninde anlaruñ : Boyunlarında anuñ A, Ger dünyāda anlar S. 
  1350b selāsillen : selāsiller A. 
  1351. beyit B'de yoktur. 
  1351a/b ile : ilen S. 
  1352a üste : üzre A. 
  1353a Zişt çaķır gözlü idi : Yüzleri zişt gözi çaķır A. 
  1353b ile : ilen S. 
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  Bu ‛alāmet sizde yoķdur ne ‛aceb  

  Bu kerāmet sizde vardur ne sebeb  

 

 1355 Ayaġuñuz elleriñüz boş ķamu 

  Cümleñüz zíbā vü tāze iy ulu  

 

S 30b  Ĥoş ayaķ üste yürürsiz her  šaraf  

  Sizde niçündür ‛aceb bunca şeref 

 

  Siz kime ümmet olursız söyleyüñ  

  Ģāliñüzi baña ma‛lūm eyleyüñ  

 

  Aydalar kim sen bunı ŝorma daĥi  

  Derdümüz yā Mālik arturma aĥí  

 

  Biz utanuruz ki senden bu zamān 

  Kim saña aģvālümüz ola ‛ayān  

 

 1360 Sen velíkin bu ķadar olgıl āgāh  

  Bize Ķur’ān indirüpdür ol Đlāh 

 

  Daĥi ol ümmetdenüz bil iy hümām 

  Kim ramażānı šutanlarduķ tamām  

                                                 
  1354a yoķdur : yoĥdur B, S. 
  1354b kerāmet sizde vardur ne : kerāmete nedür sizde A, kerāmetde nedür sizde B. 
  1355b Cümleñüz zíbā vü tāze iy ulu : Sizde niçündür ‛aceb bu iy ‛amū A. 
  1356. beyit A'da yoktur. 
  1356a ayaķ üste yürürsiz : yürürsiz ayaġ üste S. 
  1357a söyleyüñ : söyleñüz A. 
  1357b eyleyüñ : eyleñüz A. 
  1358a sen bunı ŝorma daĥi : yā Mālik ŝorma aĥí A, bunı ŝorma iy aĥí S. 
  1358b Derdümüz yā Mālik arturma aĥí : Derdümüzi hem de arturma daĥi A, Derdümüzi arturma çoķ 

daĥi S. 
  1359b aģvālümüz ola : ola aģvālümüz S. 
  1360a Vezin tutmuyor. 
  1361b Kim ramażānı šutanlarduķ : Ramażān ayın šutarlardı B, S. 
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  Hem šavāf idenlerüz biz Ka‛beyi  

  Hem bilürdük birdür ol Ģayy u Ġaní  

 

  Hem daĥi biz ol ġazā’ idenlerüz  

  Kāfir içün ģarbi çoķ ķılanlaruz  

 

  Ol ķavimüz kim alurduķ  dest-namāz  

  Hem cemā‛atle ķılurduķ biz namāz  

 

B 45b 1365 Bize buyrılmışdı hem daĥi eźān  

  Ġusl ķılmaķ hem cenābetden ‛ayān 

 

  Mālik ayda yā şaķíler pes niçün  

  Siz cehennem ehli olmışsız bugün 

 

  Bu ‛ameller sizi niçün söyleñüz 

  Šamudan ķurtarmadı şerģ eyleñüz  

 

  Diyeler ķılma bize çoķ ser-zeniş  

  Geldi bizüm başumuza uşbu iş 

 

  Ser-zeniş eylerdi bize ol Đlāh  

  Hem melekler böylesince gāh gāh 

 

                                                 
  1362a idenlerüz biz : idenler idük A. 
  1362b birdür ol Ģayy u Ġaní : bir dürür ol Rabbi A. 
  1363a biz ol ġazā’ idenlerüz : bilgil ġazā’ya gidenüz B. 
  1363b ģarbi çoķ ķılanlaruz : ģarbe níze uranuz B. 
  1364. beyit B'de yoktur. 
  1364a ķavimüz : ķavmdük A. 
  1364b cemā‛atle : cemā‛atlen S. 
  1365a Bize buyrılmışdı hem daĥi : Hem bize buyurmış idi ol A, Bize buyurmışdı daĥi hem S. 
  1366a ayda : aydur A. 
  1367b Šamudan : Damudan B, S. 
  1368a Diyeler : Didiler B. 
  1369. ve 1370. beyitler A'da yoktur. 
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 1370 Güç ile ķurtulmışuz ol ša‛neden 

  Ša‛ne eylersin bize hem yine sen 

 

S 31a  Bu söz üstinde iken bunlar ne-gāh  

  Bir nidā’ irişe ez-sūy-ı Đlāh  

 

  Aydalar kim ol gürūhı siz revān  

  Šamuya ulaşduruñ uşbu zamān  

 

A 37a  Eñ yuķaru ķapusına dūzaĥuñ  

  Tíz oluñ siz bu gürūhı bıraķuñ  

 

  Ayda Mālik yā şaķíler diñleñüz  

  Bu kelāmı fehm idüben añlañuz  

 

 1375 Fehm ider misiz bu sözi iy ‛aceb  

  Kim size irişdi Allāhdan ġażab  

 

  Aydalar kim cümlemüz bildük ‛ayān  

  Lík mühlet vir bize sen bu zamān  

 

  Bir iki dem ģālümüze aġlayup 

  Cānumuzı ģasret ile šaġlayup  

                                                 
  1371a söz üstinde iken bunlar ne-gāh : sözüñ üste iken bunlar ne-gāh B, sözüñ üste iken nā-gehān S. 
  1371b irişe ez-sūy-ı Đlāh : irişdi Tañrıdan ol zamān S. 
  1372a Aydalar : Çaġıra S. 
  1372b Šamuya : Damuya B. 
  1373a Eñ yuķaru : Siz yuĥaru B, Hem yuķaru S. 
  1373b bıraķuñ : bıraĥuñ B, S. 
  1374a diñleñüz : bilüñüz B. 
  1374b fehm idüben : siz bilüben B, fehm idüñ bir S. 
  1375a Fehm ider : Đşidür S. 
  1375b Kim : Hem A. 
  1376a Aydalar kim cümlemüz : Ayda anlar kim bellü S. 
  1376b bu : bir S. 
  1377b šaġlayup : daġlayup B, S. 
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  Nevģa idüp ün çeküp zārí ķılup  

  Aġlaşalum bārí yanup yaķılup  

 

  Ayda Mālik kim bu sözi söylemeñ  

  Olmaz işdür siz buña sa‛y eylemeñ 

 

B 46a 1380 Size ben mühlet virebilmem yaķín  

  Đşlemem illā ki Tañrı buyruġın  

 

  Mālike eyleye Ģaķķ ol dem nidā’ 

  Sen olaruñ ģācetini ķıl revā  

 

  Bir daĥi çekdürme zaģmet anlara  

  Vir diye bu demde mühlet anlara  

 

  Aġlasun nefsi olaruñ bir zamān  

  Raģm idüp sen anlara virgil amān 

 

  Mālik anda anlara mühlet vire  

  Zārí zārí aġlaşalar yek-sere  

 

 1385 Zārí ķılup cümlesi feryād ide  

  Her biri yüz nevģalar bünyād ide 

 

                                                 
  1378. beyit S'de yoktur. 
  1378b yaķılup : yaĥılup B. Vezin tutmuyor. 
  1379a Ayda Mālik : Mālik ayda A. 
  1380a virebilmem : virebilmen B, S. 
  1380b Đşlemem : Đşlemen B, S. 
  1381b ģācetini ķıl : ģācetin eyle A. 
  1382a Bir daĥi çekdürme zaģmet : Bir daĥi zaģmet çekürme A, Çoĥ da çekdürme zaģmet B. 
  1392b Vir diye bu demde : Ayda virdüm bil ki A. 
  1383a Aġlasun nefsi olaruñ bir : Aġlasun nefsini anlar ol A, Nefsi aġlasun anlar bir S. 
  1384a anda : andan B. 
  1384b aġlaşalar : aġlaşurlar S. Vezin tutmuyor. 
  1385a Zārí ķılup cümlesi : Cümle anlar zār u A, Zārí zārí cümle S. Vezin tutmuyor. 
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  Olalar eŝnāf eŝnāf iy ‛azíz  

  Birbirinden ayrılup ola temiz  

 

S 31b  Ola bir ŝınf anda Ķur’ān oķuyan  

  Bir gürūhı ģācılar ola ‛ayān 

 

  Bir gürūhı ola yine  ġāzíler  

  Šola anlardan cemí‛i yazılar  

 

  Bir gürūhı daĥi ‛avretler ola 

  Aġlaşa bunlar daĥi ŝaġa ŝola  

 

 1390 Aydalar yā Rabb şimdi n'idelüm  

  Nār zaĥmına nice ŝabr idelüm 

 

  Yoķ idi gün ıssısına ŝabrumuz  

  Buña nice ŝabr idelüm şimdi biz 

 

A 37b  Vāh nice ŝabr idelüm nírāna biz  

  Vāh libāsumuz olan ķašrāna biz 

 

  Ol fenā’ dārında yüz biñ nāz ile  

  Dürlü ĥil‛atler geyerdük sāz ile  

 

                                                 
  1386. beyit B'de yoktur. 
  1386b ayrılup ola : ayırup ide S. 
  1387a ŝınf : ŝaff B / oķuyan : oĥuyan B. 
  1388. beyit B'de yoktur. 
  1388a ola : daĥ hem S. Vezin tutmuyor. 
  1388b Šola : Dola S. 
  1389b daĥi ŝaġa ŝola : daĥi zārı ķıla B, ķamu ŝaġ u ŝola S. 
  1390a yā Rabb şimdi : şimdi Đlāhí A. 
  1391a Yoķ : Yoĥ B. 
  1392. beyit B ve S'de yoktur. 
  1393a ile : ilen S. 
  1393b ĥil‛atler geyerdük sāz ile : ĥil‛at geyer idük sāz ilen S. 
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  Nerm ĥil‛atler daĥi zíbā  ģarír  

  Biz geyerdük iy Kerím ü dest-gír 

 

  Döşenüp dürlü döşek zíbā vü nerm  

  Tekye uruban yaturduķ nerm ü germ  

 

  Yirine oddan anuñ aġlāl ola  

  Hem selāsil hem daĥi angal ola  

 

  Biz nice ŝabr idelüm aña bu dem  

  Bize raģm it iy Kerím ü pür-kerem 

 

B 46b  Dürlü ni‛metler virürdüñ nefse ķūt 

  Ol fenā’da iy Ķadím ü lā-yemūt  

 

  Hem ŝovuķ ŝular içerdük her  zamān  

  Bezm-i ‛işretler ķılurduķ şādmān  

 

 1400 Ģālümüzi sen bilürsin iy Kerím 

  Uş yirüz zaķķum hem içerüz ģamím 

 

  Böyle diyüp aġlaşa anlar ķamu  

  Āh vā-veylā diyüp kiçi ulu  

                                                 
  1394. beyit S'de yoktur. 
  1394a zíbā : díbā A. 
  1395a vü nerm : ģarír A. 
  1395b Tekye uruban yaturduķ nerm ü germ : Uş cehennem içre etimüz erir A. 
  1396a Yirine oddan anuñ : Uş ģarírler yirine A. 
  1396b selāsil hem : selāsiller A. 
  1397a Biz nice : Nice biz S. 
  1398b iy : ol B. 
  1399 ve 1400. beyitler S'de, 1400. beyit ise B'de yoktur. 
  1399a ŝovuķ ŝular : savuġ sular B. 
  1399b ķılurduķ : ķılurduĥ B. 
  1401a diyüp aġlaşa : aġlaşa hemín A, diyüp aġlaşur S. 
  1401b vā-veylā diyüp : u veyle diyüben A. 
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  Zārí zārí aġlaşalar bir zamān  

  Yine anda bir nidā’ ola ‛ayān  

 

  Pes yine ‛Arşdan yañadan bir āvāz  

  Ayda yā Mālik işi itme dırāz 

 

  Sen yiter virdüñ bulara mühleti  

  Geldi şimdi uş cehennem nevbeti  

 

 1405 Her kişi öz ķılduġı fi‛lüñ hemín  

  Uşbu gün çeksün cezā’sın iy emín  

 

S 32a  Her kişi öz va‛desin görmek gerek  

  Cümle bunlar šamuya girmek gerek  

 

  Bu nidā’yı çünki Mālik işide 

  Ol gürūha hem yine tefhím ide  

 

  Söyleye kim yā şeķāvet ehli siz 

  Bu sözi işitdüñüz mi cümleñüz  

 

  Šuyduñuz mı bu ne ündür ne maķāl  

  Híç bilür misiz ki nite oldı ģāl  

                                                 
  1402a bir : ol S. Vezin tutmuyor. 
  1402b anda : ol dem S. 
  1403a Vezin tutmuyor. 
  1404a virdüñ : virgil B, S. 
  1404b şimdi : imdi B. 
  1405a kişi : kesí B / hemín : yaķín A, B. 
  1405b çeksün cezā’sın : cezā’sın çeksün S. 
  1406a kişi : kesí B. 
  1406b šamuya : damuya B. 
  1407b hem : pes B. 
  1408b işitdüñüz : añladuñuz S. 
  1409a Šuyduñuz : Duyduñuz B, Bildüñüz S. 
  1409b Híç bilür misiz ki : Fehm ķılduñuz mı S. 
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 1410 Aydalar kim añladuķ biz ser-be-ser  

  Bu ne ģāldür añlagıl iy bí-ĥaber  

 

  Süreler šamuya anlar gireler  

  Aġlaşalar ol zamān zār ideler  

 

  Pírleri seçüp süreler ilerü 

  Pes yigitler sürile andan girü  

 

A 38a  Anlaruñ ardınca ‛avretler ola 

  Her biri yüz nev‛ ile zārí ķıla  

 

B 47a  Aġzına çün kim yiteler šamunuñ 

  Ķalmaya başında ‛aķlı ķamunuñ  

 

 1415 Pes melekler anlara ķarşu çıķa  

  Bunlaruñ yüzine heybetle baķa  

 

  Cümlesi bí-raģm u heybetlü ola 

  Cümlesi zişt ü ŝalābetlü ola 

 

  Biñ zebāní her birisini šuta  

  Cümle bir bir anları oda ata  

 

 

                                                 
  1410a añladuķ : añladuĥ B / ser-be-ser : n'oldı ģāl A. 
  1410b Bu ne ģāldür añlagıl iy bí-ĥaber : Añladuñsa degüriyle ģāle ķāl A. 
  1411a šamuya : damuya B / anlar gireler : andan buları B, S. 
  1411b ol zamān : cümlesi S / zār ideler : zārı zārı B, S. 
  1412b sürile : süreler A. 
  1413b ile : ilen S. 
  1414b Ķalmaya başında ‛aķlı : ‛Aķlı başından gide çün A, ‛Aķlı başdan gider anda S. 
  1415a çıķa : çıĥa B. 
  1415b heybetle baķa : heybetlü baĥa B, heybetlen baķa S. 
  1417a šuta : duta B, S. 
  1417b Cümle : Ķamu S. 
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  Ol cemā‛at dūzaĥa çün kim gire 

  Her kişi kendü ‛aźābını göre  

 

  Çün buları yandura od sehmgín  

  Šuta ba‛żınuñ šopuġına degin  

 

 1420 Ba‛żınuñ dizine degin yandura  

  Ötmeyüben yuķaru anda šura  

 

S 32b  Ba‛żısınuñ gögsine irişe hem 

  Šurmadan yaķa buları dem-be-dem  

 

  Od bularuñ ķalbine ķaŝd ide pes 

  Yüzlerin yaķmaġa hem ide heves  

 

  Yine ol demde Đlāhe'l-‛ālemín 

  Mālike eyler nidā’ kim iy emín 

 

  Pes yüzinden bunlaruñ odı gider 

  Yüzlerini yaķmasun nār-ı saķar  

 

 1425 Dilleriyle ķalbine hem raģm ķıl  

  Yaķmasun ol yirleri nāra digil  

 

 

                                                 
  1418b kişi : kesí B / ‛aźābını : cezā’sını S. 
  1419a yandura od : nāra yaĥa B. 
  1419b Šuta ba‛żınuñ šopuġına : Duta ba‛żısı topuġına B, Ba‛żınuñ yana dopuġına S. 
  1420a Ba‛żınuñ : Ba‛żısı B. 
  1420b yuķaru anda šura : yuĥaru anda dura B, yuķaru anda dura S. 
  1421b Šurmadan yaķa : Durmadın yaĥa B, S. 
  1422b yaķmaġa : yaĥmaġa B, yaĥmaķa S. 
  1424b yaķmasun : yaĥmasun B. 
  1425a Dilleriyle : Dillerine B, Dilleriylen S. 
  1425b Yaķmasun ol yirleri : Yaĥmasun ol yirleri B, Yaķmasun bunları sen S. 
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  Yüzleriylen baña eylerdi sücūd  

  Anlara ķılsam gerekdür lušf u cūd 

 

  Dil ile iķrār idüp baña müdām  

  Ķalb ile taŝdíķ iderlerdi tamām  

 

  Ol sebebden anlara raģm eylegil 

  Oda çoķ te’kíd idüben söylegil  

 

B 47b  Đşideler bu nidā’yı çün bular  

  Zārí ķılup ol zamān aġlaşalar  

 

 1430 Muŝšafāyı ol zamān yād eyleyüp  

  Aġlaşalar zār u feryād eyleyüp  

 

  Yā Muģammed eylegil bize meded 

  Senden özge bize raģm itmez Eģad  

 

A 38b  Aydalar kim yā Eba'l-Ķāsım amān 

  Yit bizüm feryādumuza bu zamān  

 

  Đy günāhkārlar ümídi yit bize  

  Đy adı cennet güli sen yit bize 

 

 

                                                 
  1426a Yüzleriylen : Yüzleriyle A / eylerdi : ķılurdı B. 
  1427a idüp baña müdām : idüpdürler maña B. 
  1427b iderlerdi tamām : idüpdürler maña B. 
  1428b çoķ : çoĥ B. 
  1429a bu : ol A. 
  1429b Zārí ķılup ol zamān : Ol zamān zārí ķılup A, Zārí zārí ol zamān S. Vezin tutmuyor. 
  1430a eyleyüp : ideler A, idüp S. 
  1430b zār u feryād eyleyüp : zār u feryād ideler A, zārılıķ bünyād idüp S. 
  1431b Senden özge bize raģm itmez Eģad : Nār-ı saķar yaķdı cānı bí-‛aded A. 
  1432b Yit bizüm : Sen yitiş A. 
  1433. beyit B'de yoktur. 



 244

  Yā ‛āŝí ķullara olan dest-gír  

  Bir meded ķılgıl ki ķalduķ nā-güzír  

 

 1435 Bize iy faĥra'l-ķıyāmet bir meded  

  Cānumuza irdi āfet bir meded 

 

S 33a  Đy sekiz cennet ķapusın fetģ iden 

  Ümmetini šamuya ķoyup giden  

 

  Đy adıyla baġlanan bāb-ı saķar  

  Başumuza gör bizüm geldi neler 

 

  Đy şefí‛ olan cemí‛-i mücrime  

  Vey sirāc olan yine her encüme 

 

  Yit bizüm feryādumuza yā nebí  

  Her kişi ĥaste ola sensin emi  

 

 1440 El-ġıyāś iy faĥr-i ‛ālem el-ġıyāś 

  Mefĥar-ı evlād-ı Ādem el-ġıyāś 

 

  El-ġıyāś iy mehbiš-i Rūģu'l-emín 

  Gelgil iy maģbūb-ı Rabbü'l-‛ālemín 

 

  El-ġıyāś li'llāhi fi'llāh el-ġıyāś  

  El-ġıyāś iy ŝāģib-i cāh el-ġıyāś 

                                                 
  1434a Vezin tutmuyor. 
  1434b ķalduķ : ķalduĥ B. 
  1435a faĥrü'l-ķıyāmet : faĥr-i ķıyāmet B. 
  1436b šamuya : damuya B. 
  1437a bāb-ı : nār-ı S. 
  1438. ve 1439. beyitler S'de yoktur. 
  1439a Yit : Đr A. 
  1439b Her kişi ĥaste ola sensin emi : Vey serā işigi ĥaste mašlabı A. 
  1442. beyit S'de yoktur. 
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  Đy günāhkārlar penāhı el-ġıyāś  

  Đki ‛ālem pādşāhı el-ġıyāś  

 

  El-ġıyāś iy ĥaste diller merhemi 

  El-ġıyāś iy kimsesizler hem-demi 

 

 1445 Başumuza senden ayru gör  neler  

  Geldi bizüm gel gör iy ĥayra'l-beşer 

 

B 48a  Raģm ķılgıl ģālümüze bu zamān 

  Bu ‛aźāb içinde ķalduķ nā-tüvān  

 

  Bu ża‛íf ümmetlerüñ ender-caģím  

  Uş ‛aźāb içre çeker endūh u bím  

 

  Šāķatümüz ķalmadı yā Muŝšafā 

  Nār içinde çekmege cevr ü cefā  

 

  Böyle diyüp zār u feryād ideler 

  Aģmed adın dem-be-dem yād ideler 

 

 1450 Mālike ol dem tażarru‛ ideler  

  Yalvarup çoķ çoķ tevaķķu‛ ideler  

 

 

                                                 
  1443. beyit B'de yoktur. 
  1443b Đki ‛ālem : Her dü-‛ālem A. 
  1445. beyit S'de yoktur. 
  1445a gör : vāh A. 
  1446b Bu : Biz S. 
  1447. beyit S'de yoktur. 
  1447b Uş : Bu A. 
  1448b Nār : Od B. 
  1450a ol dem : anda A, andan S. 
  1450b çoķ çoķ : hem çoķ A, çoĥ çoĥ B. 
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A 39a  Biz Muģammed ümmetiyüz bil ‛ayān  

  Ģālümüz olsun saña şimdi beyān 

 

  Sen Muģammed ģürmetine yüri var  

  Ķılgıl aña ģālümüzi āşkār 

 

  Đşidüp Mālik olara raģm ide  

  Šura cennetden yaña ol dem gide  

 

  Ellerin ķulaġına ķoya revān  

  Kim mü’eźźin nisbetinde ol zamān  

 

 1455 Bir yüce āvāz ile idüp nidā’  

  Yā Muģammed diye ol ŝāģib-vefā  

 

S 33b  Cennet içre sen gezersin şād-kām  

  ‛Đşret ü źevķ ü ŝafā’ idüp müdām  

 

  Şol ża‛íf ümmetlerüñ ender-caģím 

  Uş yanarlar oluban zār u saķím 

 

  Ķalmadı oda olaruñ šāķati  

  Kim zebūn olmış durur anlar ķatı  

 

                                                 
  1451a bil ‛ayān : bu zamān B. 
  1452. beyit A'da yoktur. 
  1453a olara : anlara S. 
  1453b Šura : Dura B, S. 
  1454a ķulaġına ķoya : ķoya ķulaġına A, ura ķulaġına S. 
  1454b Kim : Hem A, Pes S. 
  1455a yüce : üce B. 
  1455b Yā Muģammed diye ol : Mālik ol dem çaġıra A. 
  1456a içre sen : içinde A. 
  1456b idüp : ile B. 
  1458a olaruñ : anlaruñ S. 
  1458b Kim : Uş B. 
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  Bu sözi çün kim işide Muŝšafā  

  Ŝadr u bedr-i ‛ālem ü ŝāģib-vefā 

 

 1460 Ŝıçrayup šura yirinden bí-ķarār  

  Đne taĥtından revān bí-iĥtiyār 

 

B 48b  Atlana ol dem Burāķa çün nebí 

  Ķamçılayup tíz süre ol merkebi  

 

  Diye ‛accil śümme ‛accil yā Burāķ 

  Kim ża‛íf ümmet çekerler iģtirāķ 

 

  Ŝabr idemezler cehennem zaĥmına 

  Ayaġuñı sen revān götür yine  

 

  Đşide bunı götüre ayaġın 

  Ol cehennem aġzına baŝa hemín  

 

 1465 Bunlaruñ feryādın işide resūl 

  Aġlaya ol dem ola ķatı melūl  

 

  Muŝšafānuñ ŝavtını işideler 

  Yir yirin feryād u zārí ideler  

 

  Mālike ayda Muģammed ol zamān 

  Sen cehennem aġzını açgıl revān  

 

                                                 
  1459a çün kim işide : çünki işide B, çün kim işitdi S. 
  1460a Ŝıçrayup šura : Sıçrayup dura B, S. 
  1461b Ķamçılayup tíz : Kamçılayuban A / merkebi : yil gibi B. 
  1463b Ayaġuñı sen : Ayaġuñı tíz A, Sen ayaġuñı S. 
  1464b Ol : Kim A, Pes S / baŝa : basa B, S. 
  1465b Aġlaya : Aġlayup B. 
  1466b zārí : zār S. 
  1467b Sen : Kim A. 
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  Gel cehennemden çıķargıl ümmetüm  

  Anlaruñ çıķmaġınadur himmetüm  

 

  Ayda Mālik yā Muģammed diñlegil  

  Ģālümi ‛arż eyleyem sen añlagıl  

 

 1470 Tañrıdan emr olmayınca yā resūl 

  Ben çıķarmazam oları bilmiş ol  

 

A 39b  Đşide bunı Muģammed āşkār 

S 34a  Döndüre andan Burāķı bí-ķarār 

 

  ‛Arş ayaġına gele ol dem yine  

  Pes revān anda Burāķından ine 

 

  Ĥālıķa ide sücūd ol dem revān  

  Diye iy sulšān-ı Ģayy u cāvidān  

 

  Bu mıdı va‛düñ benümle iy Ĥudā  

  Böyle mi ‛ahd itmiş idüñ sen baña  

 

 1475 Ümmetümi ķoymayayduñ šamuya  

  Raģm idici çünki sensin ķamuya 

 

 

                                                 
  1468a Gel : Sen A, Tíz S / çıķargıl : çıĥargıl B. 
  1468b çıķmaġınadur : çıĥmaġınadur B. 
  1469a diñlegil : Muŝšafā S. 
  1469b Ģālümi ‛arż eyleyem sen añlagıl : Buyruġuñ baş üstine iy müctebā S. 
  1470b Ben çıķarmazam oları : Ben çıĥarmazam oları B, Ķorķaram çıķarmaġa sen S. 
  1472a ‛Arş ayaġına : ‛Arşuñ altına S. 
  1473a Ĥālıķa ide : Hem ide Ģaķķa S. 
  1473b Diye : Ayda S. 
  1474a benümle : benümlen S. 
  1474b itmiş idüñ : eylemişdüñ S. 
  1475a ķoymayayduñ : yandurayduñ B, yandururduñ S. 
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B 49a  Gel benümle bu zamān lušf işlegil  

  Anları şimdi baña baġışlagıl 

 

  Cümlesin baġışlaya ol dem Ĥudā 

  Muŝšafāya eyleye fażl u ‛ašā’ 

 

  Çıķara šamudan anları resūl  

  Tā olalar ģażrete anlar ķabūl  

 

  Öñlerine düşe Aģmed ol zamān  

  Başlaya tā bunları sūy-ı cinān  

 

 1480 Nehr-i ģayvāna gire anlar yine 

  Šamu zaĥmı tenlerinden arına  

 

  Cennete varup muĥalled olalar 

  ‛Đşret idüp ĥoş temāşā ķılalar 

 

  Çünki kāfirler göreler bunları 

  Zāríliķ ide ķamusı yir yiri  

 

  Aydalar n'olaydı kim dünyāda biz  

  Kim Müselmān ola idük cümlemüz 

 

  Ķurtulayduķ šamudan biz de meger  

  Ķalmayayduķ tā ebed ender-saķar 

                                                 
  1476a benümle : benümlen S / işlegil : eylegil S. 
  1478a Çıķara šamudan : Çıĥara damudan B. 
  1478b olalar ģażrete anlar ķabūl : ki ola ģażrete anlar vuŝūl A, ki ola anlar ģażretde ķabūl S. 
  1479a Öñlerine düşe Aģmed : Düşe Aģmed öñlerine S. 
  1479b Başlaya tā bunları : Đlete tā anları A. 
  1480b Šamu zaĥmı tenlerinden : Tenlerinden damu zaĥmı B. 
  1482b ķamusı yir yiri : ķamu her birleri B. Vezin tutmuyor. 
  1483a kim : ki B. 
  1484. beyit A'da yoktur. 
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 1485 Pes ol āyet kim diyildi āşkār  

  Bu ģadíśüñ evvelinde herçi var  

 

S 34b  Bu durur andan murādum  söyledüm  

  Uş size bir bir ķamu şerģ eyledüm 

 

  Ol durur Ģaķdan ümídüm kim  bizi  

  Yaķmaya šamu odına hem sizi  

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'śíśü'śíśü'śíśü'ś----Śāliś Śāliś Śāliś Śāliś ‛A‛A‛A‛Aşerşerşerşer 

 

  Erba‛índen on üçinci bunı bil 

  Ķalbüñi ŝāf eyle şimdi gūş ķıl  

 

  Bū Sa‛íddendür rivāyet bu ĥaber  

  ‛Aşķ ile diñle bunı iy mu‛teber 

 

 1490 Didi bir gün ol Muģammed Muŝšafā  

  Mescide girdi ne-gāhın bā-ŝafā  

 

A 40a  Gördi söyleşür ķamusı yir yirin  

B 49b  Cümle dünyā sözine meşġūl hemín  

                                                 
  1485a ol : bu A. 
  1485b herçi var : gūşvār B. 
  1486. beyit A'da yoktur. 
  1486a Bu durur andan murādum : Murād andan budur kim S. 
  1487. beyit B'de yoktur. 
  1487a ümídüm kim : ümídümüz A. 
  1487b Yaķmaya : Yaĥmaya S. 
  1488b Ķalbüñi ŝāf eyle şimdi : Ķalb-i ŝāf ile anı A. 
  1489. beyit S'de yoktur. 
  1490a bir gün ol : kim bir gün S. 
  1490b ne-gāhın : ne-gāh ol A. 
  1491a söyleşür ķamusı : ki söyler ķamusı B, söyleşmekdedürler S. 
  1491b Cümle dünyā sözine meşġūl hemín : Dünyā sözine olar meşġūl hemín B, Dünyā sözi ķaplamışdur 

dillerin S. 
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  Söyledi kim anlara n'oldı size  

  Bārí n'olmışdur sizüñ ‛aķluñuza  

 

  Görürem bu ģāl içinde ben sizi 

  Başdan aparmış durur dünyā sözi  

 

  Hādimü'l-leźźātı idüñ siz kelām  

  Ya‛ní mevt źikrini eyleñ ŝubģ u şām  

 

 1495 Ol giderür cümle-i leźźetleri  

  Cānda ķoyar ol öküş ģasretleri  

 

  Siz ģaķíķat bilüñüz iy ĥāŝŝ u ‛ām 

  Ķabrüñüz söyler size her gün kelām  

 

  Bunı dir kim uş benem ġurbet evi  

  Yalıñuzluķ menzili vaģşet evi  

 

  Dir benüm evüm dürür beytü't-türāb  

  Hem benem ķurt ķuş evi bil iy şebāb 

 

  Daĥi didi ol resūlu'llāh yine 

  Ķanķı mü’min ķul ki girse ķabrine  

 

                                                 
  1492a Söyledi kim anlara : Anlara söyledi kim A. 
  1492b Vezin tutmuyor. 
  1493b aparmış durur : iletmişdür ķamu S. 
  1494a Hādimü'l-leźźātı idüñ siz : Hādimü'l-leźźātdan siz idüñ S. 
  1494b mevt źikrini : bunuñ źikrin B, ölüm źikrin S. Vezin tutmuyor. 
  1495a giderür : aparur B, iletür S. 
  1495b Cānda : Cāna A. 
  1496b her gün : günde B. 
  1497a Bunı dir : Pes aydur B, S / ġurbet : ‛ibret S. 
  1497b Yalıñuzluķ menzili vaģşet evi : Yalķuzuñ menzili hem vaģşet yiri B. 
  1498a evüm dürür : adum durur A, S. 
  1499b Ķanķı : Ĥansı B, S / girse : gire S. 
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S 35a 1500 Ķabri aña dir ki ĥoş geldüñ ŝafā’  

  Merģabā her dem hezārān merģabā  

 

  Arķam üstinde gezen demlerde hem  

  Kim severdüm ben seni iy muģterem  

 

  Çün bugün mihmān irişdüñ sen baña  

  Ne ķıluram şimdi gör ben daĥ saña  

 

  Çünki arķamda gezen demlerde ben  

  Rāżí idüm senden iy ĥulķ-i ģasen  

 

  Ben daĥ elden geldügince bu zamān  

  Rāżí ķılam kim olasın şādmān  

 

 1505 Ķabrine vüs‛at vire anuñ Ĥudā 

  Göz yiten yire degin olur żiyā’  

 

B 50a  Ķabrine cennet ķapusı açıla 

  Ģūríler gelüp aña mūnis ola  

 

  Mü’minüñ sözini bildüñ diñle sen 

  Şimdi kāfirler sözini añla sen  

                                                 
  1500a Ķabri aña dir ki : Ķabri dir ki aña B, Dir aña ķabri ki S / ŝafā’ : baña B. 
  1500b hezārān : saña ŝad S. 
  1501a Arķam : Arĥam B / hem : ben B. 
  1501b Kim severdüm ben seni iy muģterem : Rāżí idüm senden iy ĥulķ-i ģasen B. 
  1502a Çün : Ĥoş A / baña : bize S. 
  1502b daĥ saña : de saña A, daĥ size S. 
  1503a Çünki arķamda gezen demlerde ben : Gezdügüñ vaķtinde hem arķamda ben A. 
  1503b idüm senden iy ĥulķ-i ģasen : olurdum ki senden ben de ben B. Vezin tutmuyor. 
  1504a daĥ : de A. 
  1504b kim : ki S. Vezin tutmuyor. 
  1505b yiten yire degin : irince yol aña A. 
  1506b gelüp aña : aña gelüp B. Vezin tutmuyor. 
  1507b kāfirler : gel kāfir A. 
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  Ķabre çün kim ķoyalar kāfirleri  

  Ne dir aña ķabri gör iy dín eri  

 

  Diye lā-ehlā saña lā-merģabā  

  Đy utanmaz kāfir iy ehl-i ĥašā’ 

 

A 40b 1510 Sen gezen demlerde arķamda benüm 

  Yoķ idi senden yavuz híç düşmenüm  

 

  Olmış idüñ ‛āŝí çün Allāha sen  

  Senden olmamış idüm hem rāżí ben  

 

  Çünki sen benden yaña geldüñ bu dem  

  Gör ki ben daĥi saña şimdi n'idem 

 

  Pes anuñ ķabri ķavuşa ol zamān 

  Ŝındura süñüķlerin anuñ ‛ayān  

 

  Geçe ķaburġaları ol dem ķamu  

  Heybetinden birbirinden arķuru  

 

S 35b 1515 Bu ģadíśi söyleyen demde resūl 

  Gör nice ķılmış işāret anda ol  

 

                                                 
  1508a Ķabre çün kim ķoyalar kāfirleri : Ķabrine çünki ķoyalar kāfiri B. 
  1508b aña ķabri gör : ķabri işit B, S. 
  1509a lā : yā B. 
  1510b Yoķ idi senden yavuz híç : Bil yaķín ki olmış idüñ B. 
  1511a Vezin tutmuyor. 
  1511b Senden olmamış idüm hem rāżí : Allāh olmamışdı rāżí daĥi A. Vezin tutmuyor. 
  1512a sen benden yaña geldüñ : benden saru geldüñ uş S. 
  1513b Ŝındura süñüķlerin anuñ ‛ayān : Sındura sümüklerin anuñ revān B, Sındura kemüklerin imdi 

‛ayān S. 
  1514a ķaburġaları ol dem : ķaburġası ol demde A, ķaburġaları anuñ S. 
  1514b arķuru : iy ulu B, arĥuru S. 
  1515b ķılmış işāret anda : ķıldı işāret ol dem S. 
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  Birbirinden ellerinüñ barmaġın 

  Bil geçürdi ol resūlü'l-müttaķín  

 

  Söyledi ol dem yine faĥr-i cihān 

  Ķabrine anuñ gelür yitmiş yılan  

 

  Yir yüzine çıķsa ger anuñ biri  

  Dem urıcaķ ķalmaya kimse diri  

 

  Yir yüzinde bitmeye hergiz nebāt 

  Ķalmaya híç nesne ender-kā’ināt  

 

 1520 Anı ŝança ķabr içinde yir yirin  

  Maģşer olınca yaķín bil hem-çünín  

 

B 50b  Pes yine ol faĥr-i ‛ālem söyledi 

  Bir çemendür ķabr cennetden didi  

 

  Hem cehennemden daĥi bir ģufredür  

  Diñle bu sözüñ murādı kim nedür  

 

  Her kimüñ kim ola a‛māli eyü 

  Ķabri gülşen olur aña ne ķayu  

 

                                                 
  1516b Bil : Kim A / resūlü'l-müttaķín : resūl-i müttaķín S. 
  1517b anuñ gelür : gelür anuñ S. 
  1518a çıķsa : çıĥsa B. 
  1518b urıcaķ : uraydı A. 
  1519b híç : bir S. 
  1520a Anı ŝança ķabr içinde : Ŝançar anuñ ķabr içinde A, Uralar anı ķabrde B. 
  1520b Maģşer olınca yaķín bil hem-çünín : Tā ķıyāmet acısı gitmez yaķín A. 
  1521b ķabr cennetden : ķabri içinde B. 
  1522a Hem cehennemden daĥi bir ģufredür : Hem çemenden daĥi bir ģufre dürür B, Pes cehennemden 

daĥi bir ŝofradur S. 
  1522b kim nedür : ne dürür B. 
  1523b gülşen olur aña ne ķayu : aña gülşen olur sū-be-sū B, aña gülşen olur iy ník-ĥū S. 
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  Her kimüñ kim ola a‛māli yaman 

  Ķabri anuñ hem cehennemdür hemān  

 

 1525 Yā Đlāhí raģmet ile ķıl nažar  

  Ķabrümüzi eyleme nār-ı saķar  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

  Bu ģadíśüñ üstine iy mu‛teber  

  Diñle şimdi söyleyeyin bir ĥaber  

 

A 41a  Didi ol Bū Bekr Đsmā‛íl ‛ayān  

  Gūş ķılgıl bir dem iy ārām-ı cān  

 

  Didi ‛Ośmān ibni kim ‛Affān  durur  

  Şöhreti hem cāmi‛-i Ķur’ān durur 

 

  Var idi peyġamberüñ aŝģābı hem  

  Diñle aģvālini şimdi sen bu dem 

 

S 36a 1530 Ger cehennem vaŝfını işitse ol  

  Aġlamazdı híç olmazdı melūl  

 

                                                 
  1524b anuñ hem cehennemdür hemān : anuñçün bil cehennemdür ‛ayān B. 
  1525a raģmet ile : raģmetüñlen S. 
  1525b nār-ı : bizüm A. 
∗ Ģikāyet-i Ebū Bekr Đbni Đsmā‛íl A, Ģikāye-i Uĥrā S. 
  1526a üstine iy mu‛teber : üste diñle bir ĥaber S. 
  1526b Diñle şimdi söyleyeyin bir ĥaber : Şimdi sende var ise ma‛rifetden eśer S. 
  1527a Didi ol Bū Bekr Đsmā‛íl : Hem bu söz Đbni ‛Abbāsdan ‛ayān B. 
  1527b ķılgıl bir dem : ķıl bu sözi A. 
  1528. beyit B'de yoktur. 
  1528a ibni kim : kim ibni S. 
  1529. beyit A ve S'de yoktur. 
  1530a Ger cehennem vaŝfını işitse : Kim cehennem vaŝfın işidende B. 
  1530b híç olmazdı : olmaz idi hem A. 
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  Ya ķıyāmetden işitse ol ĥaber  

  Aġlamazdı bil yaķín ol mu‛teber 

 

  Lík ķabr añılsa yanında hemín  

  Olur idi aġlayup endūģ yaķín  

 

  Didiler kim yā emíre'l-mü’minín 

  Söyle ģikmet bunda nedür iy emín 

 

  Sen cehennem vaŝfın işitseñ eger 

  Ġam yimezsin hergiz ez-nār-ı saķar 

 

 1535 Diyeler yāĥūd saña maģşer sözin 

  Đşidende anı olmazsın ģazín  

 

B 51a  Añsalar ķabri yanuñda āşkār  

  Kim sen aġlarsın hemān-dem zār zār 

 

  Söyledi pes ol emírü'l-mü’minín 

  Didi ģikmet bu durur yā Müslimín  

 

  Ol zamānda kim ķopar yevmü'l-ķıyām  

  Ģāżır olur anda cümle ĥāŝŝ u ‛ām 

 

  Hem cehennemde daĥi bilüñ ķamu  

  Ģāżır olur anda hep ehl-i šamu  

                                                 
  1531a Ya : Tā S / ol : hem S. 
  1532a ķabr añılsa yanında hemín : ķabri añsalar yanında ger B. 
  1532b Olur idi aġlayup endūģ yaķín : Ķayġu olup ķılur idi giryeler B. 
  1535b anı : hergiz A. 
  1536a Añsalar ķabri yanuñda : Bir kimesne ķabri añsa A. 
  1537b yā : iy B. 
  1538a kim : ki B. 
  1539. beyit S'de yoktur. 
  1539b šamu : damu B. 
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 1540 Ĥalķ ile bile oluram ol zamān  

  Anlar ile oluram yaĥşı yaman  

 

  Đl ile olur ķamu her iş ki  var  

  Pes anuñçün ķılmazam ben zār zār  

 

  Olmazam ġamgín aña hem ser-nigūn 

  Đl ile olan ķara gündür dügün  

 

  Ķabr içinde lík tenhā oluram 

  Yalıñuz vaģşet içinde ķaluram  

 

  Yalñuz anda ķavm u ķardaşdan ıraġ  

  Veh ne bir mūnis var anda ne çerāġ  

 

 1545 Ķabr içinde oluram žulmetde ben  

  ‛Aķreb ü yılan ile vaģşetde ben 

 

  Ķabri añanda anuñçün aġlaram  

  Cānumı ģasret odıyla šaġlaram  

 

  Hem yine miftāģı ķabrüñ bil yaķín 

  Olur Đsrāfíl elinde yevm-i dín  

                                                 
  1540a ile : ilen S. 
  1540b Anlar ile : Anlaruñla A, Anlar ilen S. 
  1541. beyit S'de yoktur. 
  1541a olur : olan A. 
  1541b Pes anuñçün ķılmazam ben zār zār : Cümle maĥlūķ birbirin mūniz ider A. 
  1542b ile : ilen S. 
  1543b Yalıñuz : Yalķuz u B. 
  1544a Yalñuz : Yalķuz B. 
  1544b Veh ne bir mūnis var anda : Vāh ki anda ne mūnis var A. 
  1545. beyit S'de yoktur. 
  1546. beyit A'da yoktur. 
  1546b odıyla : adına S. 
  1547b Olur Đsrāfíl elinde : Đsrāfíl elinde olur A. 
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A 41b  Kim anı açmaz eli yevmü'n-nüşūr 

S 36b  Ya‛ní miftāģı anuñdur nefĥ-i ŝūr  

 

  Bu idi anuñ sözi ki her zamān 

  Siz yaķín bilüñ beni yā merdümān  

 

 1550 Her kime kim bu cihān zindān olur 

  Ķabri anuñ Ravża-i Rıēvān olur  

 

B 51b  Her kimüñ kim olsa dünyā cenneti  

  Ķabr içinde ola anuñ miģneti  

 

  Kim ki terk itdiyse dünyā şöhretin 

  Bulur ol elbette ‛uķbā devletin  

 

  Didi ĥayrü'n-nās oldur dünyeni 

  Terk ide terk itmedin dünyā anı 

 

  Ĥālıķı görmezdin öñdin ol hemān  

  Bu ola fikri anuñ kim her zamān  

 

 1555 Ģaķ rıżā’sın dem-be-dem ide šaleb  

  Tā ola anuñ necātına sebeb 

 

  Girmedin ķabrini ma‛mūr eyleye 

  Tā cehennemden özin dūr eyleye 

                                                 
  1548b miftāģı anuñdur : miftāģıdur anuñ A. Vezin tutmuyor. 
  1549b yā : iy B. 
  1550b Ravża-i : rāģat-ı B. 
  1551a olsa dünyā : dünye ola B, dünyā olur S. 
  1551b Ķabr içinde ola anuñ : Ķabri dolar ‛aźāb u B, Ķabri anuñ olur ‛aźāb S. 
  1552b Bulur ol : Ol dapar B, Ol bulur S. 
  1554a görmezdin öñdin ol hemān : görmez öñdin ol yaķín A. 
  1554b Bu ola fikri anuñ kim her zamān : Der-gehe varmaġı fikr ide hemín A. 
  1555a dem-be-dem ide : eyleye dem-be-dem S. 
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  Yā Đlāhí lušfuñ ile ķıl meded 

  ‛Āŝí ķullara sen iy ferd Eģad  

 

  Sen cehennemden bizi dūr eylegil 

  Āĥiret dārında mesrūr eylegil  

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'ríśü'ríśü'ríśü'r----RābiRābiRābiRābi‛ ‛A‛ ‛A‛ ‛A‛ ‛Aşerşerşerşer 

 

  Bu ģadíśi diñlegil iy ník-ĥū 

  Erba‛índen oldı on dördinci bu 

 

 1560 Ol Enes kim ibni Mālikdür ‛ayān  

  Böyle ķıldı ol rivāyet bí-gümān  

 

S 37a  Söyledi kim Cebrā’íle Muŝšafā  

  Yā aĥí didi beyān itgil baña  

 

  Kim benüm ümmetlerüm ŝorġu ģisāb  

  Híç görürler mi baña virgil cevāb  

 

  Didi Cebrā’íl ki iy faĥr-i cihān 

  Anlaruñ vardur ģisābı bil ‛ayān  

 

  Cümlesi görmek gerek ŝorġu ģisāb  

  Her ne ķıldıysa ķamu cürm ü śevāb  

                                                 
  1557b Vezin tutmuyor. 
  1558b dārında : evinde A. 
  1560a ‛ayān : adı A. 
  1560b Böyle ķıldı ol rivāyet bí-gümān : Mervísidür bu ģadíś böyle didi A. 
  1561a kim : ki A. Vezin tutmuyor. 
  1561b itgil : eyle A. 
  1562a Kim : Hem A / ümmetlerüm : ümmetüme B. 
  1562b Híç : Didi A / virgil : vir A. 
  1563b ‛ayān : gümān S. 
  1564a ŝorġu : sorġu B, S. 
  1564b śevāb : ŝavāb A. 
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B 52a 1565 Lík ol Bū Bekr-i Ŝıddíķüñ yaķín  

  Ģaķ ģisābın ŝormaz ancaķ bil hemín  

 

A 42a  Šañla ki maģşer ola yā Muŝšafā  

  Pes Ebū Bekre diyiserdür Ĥudā  

 

  Kim eyā Ŝıddíķ girgil cennete  

  Ġarķ olgıl dürlü dürlü ni‛mete  

 

  Pes diye Bū Bekr-i Ŝıddíķ ol zamān 

  Girmezem ben cennete yā Müste‛ān  

 

  Dünyede her kim ki sevmişdür beni  

  Böyle alup girmeyince ben anı 

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

 1570 Hem Enesdendür yine uşbu ĥaber  

  Bunı isnād eyleyen ol mu‛teber  

 

  Didi bir gün Muŝšafā yanında biz  

  Cem‛ oluban otururduķ cümlemüz  

 

                                                 
  1565a ol Bū : Bū B, ol Ebū S. 
  1565b ŝormaz : sormaz S. 
  1566a Šañla : Dañla B, S. 
  1566b Pes : Kim S / diyiserdür : dir ol dem B, diyesidür S. 
  1567a Kim eyā : Gelgil A / girgil : gel gir B. 
  1567b olgıl : ķılgıl B. 
  1568b ben cennete yā Müste‛ān : cennete ben iy cāvidān B, ben cennete bilüñ ‛ayān S. 
  1569a sevmişdür : sevmişdi A. 
∗ - A, S. 
  1570a yine : - S. 
  1570b Bunı isnād eyleyen ol : Bunuñ isnādı ile iy A, Bunuñ isnādı andandur iy S. 
  1571a yanında : ķatında S. 
  1571b Cem‛ oluban otururduķ : Otururduķ cem‛ oluban A, Cem‛ oluban otururduĥ S. 
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  Geldi aŝģābdan ne-gāhın bir kişi  

  Diñlegil kim nice olmışdı işi  

 

  Đki ayaġı dizinden yaralu 

  Ķıpķızıl ķana boyanmış iy ulu  

 

  Pes aña ol demde ŝordı Muŝšafā  

  Bu ne ģāletdür ki uġramış saña 

 

 1575 Yā resūl didi ķulaķ ur diñlegil  

  Söyleyem aģvālümi sen añlagıl  

 

S 37b  Ol fülān şaĥŝuñ ķapusından meger 

  Ben geçerdüm nā-geh iy ĥayra'l-beşer  

 

  Kelbi anuñ ayaġumı dişledi 

  Uşta bu işi benümle işledi  

 

  Bir zamān aña otur didi resūl  

  Nice olur görelüm iy pür-uŝūl  

 

  Geldi oturdı resūlüñ yanına  

  Diñle imdi kim nice oldı yine 

 

 

                                                 
  1572a Geldi aŝģābdan : Ol zamān geldi S. 
  1572b olmışdı : olmışdur A. 
  1573b Ķıpķızıl : Hem ķızıl B / boyanmış iy ulu : boyanmışdı ķamu S. 
  1574a ol demde ŝordı : ŝordı o demde A. 
  1575a resūl : nebí S. 
  1575b aģvālümi : aģvalini A. 
  1576b Ben geçerdüm : Geçer idüm S. 
  1577b Uşta bu işi benümle : Uş bu işi ol benümlen S. 
  1578a aña otur didi : otur didi aña S. 
  1578b olur : oldı B / iy : dir A. 
  1579. beyit A ve B'de yoktur. 
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B 52b 1580 Geldi bir kişi daĥi ender-zamān  

  Ol daĥi aŝģāb idi bilgil ‛ayān 

 

  Yaralu ayaķları anuñ daĥi  

  Ķıpķızıl ķana boyanmış iy aĥí  

 

  Hem aña daĥ yine ŝordı Muŝšafā  

  Nice oldı ģāletüñ digil baña  

 

  Yā resūla'llāh didi bilgil ‛ayān 

  Gider idüm yoluma ben nā-gehān  

 

  Ol fülān şaĥŝuñ ķapusından yaķín 

  Öter idüm diñlegil iy pāk-dín  

 

 1585 Ayaġumı dişledi anuñ iti 

  Veh beni ol ġāyet incitdi ķatı  

 

A 42b  Muŝšafā aŝģāba didi ol zamān  

  Ayaġa šuruñ oturmañ siz revān  

 

  Šurdılar cümle ayaġa ol mecāl  

  Diñlegil kim nice oldı şimdi ģāl  

 

                                                 
  1580a daĥi ender-zamān : daĥ hem ol zamān S. 
  1581a ayaķları : ayaġları B, ayaĥları S. 
  1581b Ķıpķızıl : Hem ķızıl B. 
  1582a daĥ yine ŝordı : da yine ŝordı A, daĥ ŝordı yine S. 
  1582b Nice oldı ģāletüñ digil : Nice oldı ģālüñi digil A, Bu ne ģāletdür digil şimdi S. 
  1583b idüm : iken S. 
  1584b Öter : Gider A. 
  1585b Veh beni ol ġāyet : O beni ġāyetle S. 
  1586a aŝģāba didi : ayaġa durdı B, aŝģāba aytdı S. 
  1586b šuruñ oturmañ siz revān : duruñ oturmañ bu zamān B, S. 
  1587a Šurdılar ayaġa : Durdılar ol dem B, Durdılar ayaġa S / mecāl : maģāl A. 
  1587b Diñlegil kim nice : Diñilegil nişe A. 
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  Muŝšafā aydur ki šuruñ varalum  

  Ol kişinüñ kelbini öldürelüm 

 

  Cümlesi tíġin ele aldı bular  

  Ķamu ol demde ayaġa šurdılar  

 

 1590 Çünki varup çevre aldılar anı  

  Đstediler dökeler andan ķanı  

 

S 38a  Gördi bunı šurdı ol kelb ol zamān  

  Düşdi peyġamber ayaġına revān 

 

  Dile geldi söyledi ol dem meger 

  Dir amān virgil eyā ĥayra'l-beşer  

 

  Yazuġum lušf eyle öldürme beni  

  Bilürem ben Tañrıyı daĥi seni  

 

  Yā resūla'llāh getürmişem ímān  

  Ol Ĥudāya hem saña ben bí-gümān 

 

B 53a 1595 Tañrıyı ģaķ bilmişem seni resūl  

  Lušf idüben redd ķılma it ķabūl  

 

                                                 
  1588a šuruñ : duruñ B, S. 
  1589a Cümlesi : Ķamusı S. 
  1589b Ķamu : Cümle S / šurdılar : durdılar B, S. 
  1590a anı : iti A. 
  1590b ķanı : ķatı A. 
  1591a šurdı : durdı B, S. 
  1592b Dir amān virgil eyā : Baña amān virgil iy A. 
  1593a eyle : idüp B. 
  1593b Bilürem : Tanıram B. 
  1594a Vezin tutmuyor. 
  1595a ģaķ : bir A. 
  1595b it : sen B. 
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  Söyledi ol demde peyġamber aña 

  Niçün incitdüñ buları di baña 

 

  Diñle didi yā Muģammed söyleyem  

  Ben saña ģālümi ma‛lūm eyleyem  

 

  Didi bir kelbüm ża‛íf ü nā-tüvān 

  Daĥi cin ķavmindenem bilgil ‛ayān  

 

  Bu işümi sen benüm görme ġaríb  

  Ģaķ baña emr eylemişdür yā ģabíb  

 

 1600 Kim Ebū Bekr ile sögse ‛Ömere  

  Ģaķ beni eyler ģavāle anlara 

 

  Dişleyüben eyleyem anı helāk 

  Cānı der-dūzaĥ ola vü cismi ĥāk  

 

  Ŝanma kim bunı özümden işledüm  

  Ģaķ baña emr eyledi ben dişledüm  

 

  Nişe kim anlar sögerdi dā’imā  

  Ŝıddíķ ile ‛Ömere iy meh-liķā’  

 

 

                                                 
  1597a Diñle didi yā Muģammed : Yā nebí bilgil bu demde B. 
  1597b Ben : Tā S. 
  1598b Daĥi : Lík S. 
  1599a ġaríb : ‛acíb S. 
  1599b Ģaķ : Kim S / yā ģabíb : ol Çalap S. 
  1600a Bekr ile sögse : Bekre söger hem B. 
  1601b Cānı der-dūzaĥ : Tā yiri dūzaĥ S. 
  1602a Ŝanma : Sanma S. 
  1602b Ģaķ baña emr eyledi ben : Ol Ĥudānuñ emri ile A, Ol Ĥudā emr eyledi ben S. 
  1603a Nişe : Niçün S / anlar : bunlar A. 
  1603b Vezin tutmuyor. 
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  Anlara ķıldı resūl ol dem nažar 

  Dir bilür misiz bu kelbi kim ne der  

 

A 43a 1605 Aġlayuban oldılar ĥōr u ĥacíl 

  Şād iken oldılar ol dem münfa‛il  

 

S 38b  Didiler estaġfiru'llāhe'l‛ažím∗ 

  Vir bize tevbe sen iy ĥulķ-i ‛ažím  

 

  Tevbe virdi anlara faĥr-i cihān  

  Şād u ĥurrem oldılar anda revān  

 

  Şükr dergāhuña kim iy pādşāh  

  Olmaduķ biz anlara hem kíne-ĥˇāh  

 

  Çün muģibbüz anlara ez-cān u dil 

  Sen olaruñ ģürmetine iy Celíl  

 

 1610 Raģmetüñden bizi maģrūm eyleme  

  Dünye vü ‛uķbāda meźmūm eyleme 

 

B 53b  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'líśü'líśü'líśü'l----ĤĤĤĤāmisāmisāmisāmis    ‛A‛A‛A‛Aşerşerşerşer 

 

  Diñler iseñ söyleyem ez-cān u dil 

  Erba‛índen on bişinci bunı bil 

                                                 
  1604b bu kelbi : uşbu it A, kim bu it S. 
  1605b Şād iken : Ŝummü bükmün A, S. 
∗ “Yüce Allah'tan af dilerim.” 
  1606b Vir bize tevbe sen : Tevbe virgil bize S. 
  1607. beyit B'de yoktur. 
  1607b oldılar anda : döndiler andan A. 
  1608a kim : ki B. 
  1608b anlara hem : anlaruñla A, anlaruñlan S. 
  1609b iy : yā A. 
  1610. beyit S'de yoktur. 
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  Bu ģadíś Süfyāndan oldı āşkār 

  Dir Enes didi bunı iy šoġrı yār  

 

  Kim dimişdür ol Muģammed Muŝšafā 

  Server-i evlād-ı Ādem müctebā  

 

  Bir kişi dünyāda ķılsa bir ‛amel 

  Ger eyü ola vü ya kārı daġal 

 

 1615 Ol ulusına olur ķamu ‛ayān  

  Nice kim bilürdi dirlikde beyān  

 

  Ger atası ola yāĥūd anası 

  Ķardaşı ya uşaġı ya her nesi  

 

  Ķılduġı işden ķamu šutar ĥaber  

  Yaĥşı olsa şād oluban şükr ider 

 

  Ger yavuz olsa olur ķatı melūl 

  Ĥālıķa ol dem münācāt eyler ol 

 

  Dir Ĥudāya anca öldürme bunı  

  Šoġrı yola ŝalmayınca yā Ġaní  

 

 

 

                                                 
  1612b šoġrı : doġrı B, S. 
  1613b evlād-ı Ādem : ādem Muģammed B. 
  1615a ķamu : anuñ S. 
  1615b Nice kim bilürdi dirlikde beyān : Nice kim dirlikde bilürdi beyān A, Dirliginde nice bilürdi hemān 

S. 
  1616b ya uşaġı ya : oġlı ķızı S. 
  1617a Ķılduġı : Đtdügi A, Ķılduġuñ S / šutar : dutar B, S. 
  1619a anca : şimdi A. 
  1619b Šoġrı : Doġrı B, S. 
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 1620 Evvel aña vir hidāyet iy mu‛ín  

  Sen anuñ cānını algıl ba‛d-ezín  

 

  ĢadĢadĢadĢadíśíśíśíś----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

A 43b  Didi daĥi ol resūlü'l-müttaķín  

S 39a  Aģmed ü Maģmūd ĥatmü'l-mürselín  

 

  Meyyit incür ķabri içinde yaķín  

  Nice kim dirlikde incinür hemín 

 

  Pes didiler yā resūla'llāh digil 

  Meyyiti ne incidür şerģ eylegil  

 

  Didi cehd idüñ ķıla görmeñ ĥašā’  

  Hem daĥi ķılmañ ĥuŝūmet mā-cerā 

 

 1625 Ķonşuñuzı cehd idüb incitmeñüz  

  Kimse ilen híç yavuzluķ itmeñüz  

 

  Bir kişiyle ger ĥuŝūmet idesiz  

  Birbiriñüze hücūmet idesiz  

 

                                                 
  1620. beytin mısraları B'de yer değiştirmiştir. 
  1620b Sen : Pes S. 
∗ ez-Kelām-ı Ģadíś-i Resūl ‛Aleyhi's-selām A, - S. 
  1621a Didi daĥi ol resūlü'l-müttaķín : Hem de didi ol resūlü'l-mürselín A, Didi daĥi ol şefí‛ü'l-müźnibín 

S. 
  1621b ĥatmü'l-mürselín : imāmü'l-müttaķín A. 
  1622a ķabri : ķabrüñ A, ķabr S. 
  1623b şerģ eylegil : bir söylegil S. 
  1624a ķıla görmeñ : ki itmeñüz B. 
  1625a idüb : idüñ A. 
  1625b ilen : ile A. 
  1626a idesiz : ķılasız A. 
  1626b Birbiriñüze : Birbiriñüzlen S. 
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  Sen aña sögerseñ ol söger saña 

  Yaĥşı gelmez bil ki bu işler aña  

 

  Hem ataña anaña söger daĥi 

  Daĥi geçmiş aķrabā’ña iy aĥí 

 

  Đncür ol işden ulular bil yaķín  

  Yaĥşı diñle šutma şek sen iy emín  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

 1630 Bir ģikāyet diñle şimdi cān ile  

  Bu ģadíś üste getürdüm ben dile 

 

  Evliyā’lardan biri iy meh-liķā’ 

  Śābitü'l-Bennāní dirlerdi aña  

 

  ‛Ādeti bu idi anuñ iy emín 

  Cum‛a gicesi olıcaķ ol hemín  

 

  Gider idi ol ķabirlerden yaña 

  Tā münācāt ide ol Ģaķdan yaña  

 

  Uyķu girmezdi gözine tā seģer  

  ‛Ömri bu nev‛ ile geçerdi meger  

                                                 
  1627b Yaĥşı : Đyi S. 
  1629a Đncür ol işden ulular : Đncinür ol işden olur A, Ulular incür ol işden S. 
  1629b šutma şek sen iy emín : bunı bil hem-çünín S. 
∗ Ģikāyet-i Münāsib A, Ģikāyet-i Āĥer S. 
  1630. beyit A'da yoktur. 
  1631b Vezin tutmuyor. 
  1632b Cum‛a gicesi : Kim şeb-i cum‛a B / hemín : emín A, yaķín B. 
  1633b ide ol Ģaķdan yaña : eyleyeydi bā-Ĥudā A, eyler idi ol Ĥudā B. 
  1634a Uyķu : Uyĥu B, S. 
  1634b ile : ilen S. 
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S 39b 1635 ‛Ādetince yine bir gice daĥi 

  Varmış idi maķbereye iy aĥí 

 

  Başını ķoymışdı dizi üstine  

  Anlaruñ ģālini bilmek ķaŝdına 

 

  Gördi kim çıķdı ne-gāh ehl-i ķubūr  

  Cümlesinüñ ĥāšırı ĥoş pür-ģużūr  

 

B 54b  Cümlesi egnine geymiş ĥoş libās  

  Yüzleri aķ işleri şükr ü sipās  

 

  Her birisinüñ öñinde bir šabaķ 

  Dürlü ni‛metler içinde bu nesaķ  

 

A 44a 1640 Ol arada var idi bir nev-cüvān  

  Beñzi ŝaru işi āh ilen fiġān  

 

  Ser-nigūn olmışdı göñli ķayġulu  

  Pāre pāre šonı cānı ķorķulu  

 

  Aķıdurdı gözlerinden ķanlu yaş  

  Eyler idi ol bu nev‛ ile ma‛āş  

 

                                                 
  1636a ķoymışdı : ķomışdı A. 
  1637a kim çıķdı : ki çıĥdı B. 
  1637b ĥoş : hep A. 
  1638a Cümlesi egnine geymiş : Egnine geymiş ķamusı S. 
  1638b aķ : aġ B, S. 
  1639b bu nesaķ : lušf-ı Ģaķ A. 
  1640a Ol arada var idi bir nev-cüvān : Aralarında var idi bir cüvān S. 
  1640b işi āh ilen fiġān : ķatı ġamgín nā-tüvān S. 
  1641. ve 1642. beyitler B'de yer değiştirmiştir. 
  1641b Pāre pāre šonı : Pāre pāre ŝavbı B, Raĥt pāre pāre S / ķorķulu : ķorĥulu B. 
  1642a Aķıdurdı : Aĥıdurdı B, S. 
  1642b ile : ilen S. 
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  Ne šabaķ vardur öñinde ne ša‛ām 

  Böyle maġmūm otururdı iy hümām  

 

  Döndi ķabrine ķubūr ehli ķamu  

  Ĥurrem ü ĥandān olup kiçi ulu  

 

 1645 Bu yigit ķayıtdı maġbūn u ģazín 

  Ŝordı Śābit ol yigitden ģāletin  

 

  Didi aña bu ne ģāletdür digil  

  Ķancarudansın baña şerģ eylegil  

 

  Bunlara geldi öküş dürlü ša‛ām 

  Şād-kām olup ķayıtdılar tamām 

 

  Di saña niçün šabaķ gelmez ‛aceb  

  Böyle sen maġbūn ķayıtduñ ne sebeb 

 

  Bunlaruñ içinde sen zār u ģazín 

  Senden özge cümle ĥandān iy emín  

 

S 40a 1650 Didi diñle yā imāme'l-müslimín 

  Ben ġaríbem bunlaruñ içre yaķín  

 

 

 

                                                 
  1643b Böyle maġmūm otururdı iy hümām : Ġamlu idi göñli işi nā-tamām S. 
  1644a ķabrine ķubūr ehli : ķabr ehli ķubūrına A. 
  1644b Ĥurrem ü : Cümlesi S. 
  1645b yigitden ģāletin : yigitden bir kezin B, cüvānuñ ģāletin S. 
  1646a Didi : Ŝordı S. 
  1646b Ķancarudansın : Ĥancarudansın B, S. 
  1648a Di saña niçün šabaķ : Pes šabaķ saña niçün A, Didi ki saña šabaķ B. 
  1649b özge cümle ĥandān : özgesi feraģdur B. 
  1650b bunlaruñ içre yaķín : bunlar içinde yaķín A, bunlaruñ içre hemín S. 
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  Yoķ durur bir kimsenem yoķsul ġaní  

  Ĥayr u iģsān ile yād ide beni  

 

  Aķrabā’sı vardur anlaruñ añar  

  Ĥayr u iģsān eyleyüp leyl ü nehār 

 

  Kiminüñ atası var ya ķardaşı 

  Kiminüñ evlādı var irkek dişi 

 

B 55a  Dā’imā bunlara virürler ša‛ām  

  Ya du‛ā’ ile añarlar ŝubģ u şām  

 

 1655 Bunlara cum‛a gicesinde gelür 

  Anlar anda her ne iģsān ki ķılur  

 

  Bunlaruñ çün ģālini bildüñ ‛ayān  

  Pes benüm ģālümi diñle bu zamān 

 

  Ģacca gitmişdüm gelürdüm Ka‛beden  

  Hem götürmişdüm anamı bile ben  

 

  Ka‛be’i çün kim šavāf itdük yaķín 

  Ķayıdup yitdük bu şehre iy emín 

 

 

 

                                                 
  1651a Yoķ : Yoĥ B. 
  1651b ile yād ide : ide aña ol beni A, eyleyüp yād ide S. 
  1652a anlaruñ : anları B. 
  1654a Dā’imā bunlara virürler : Bunlara her dem-be-dem virür S. 
  1654b ile : ilen S. 
  1655b iģsān ki : kim iģsān S. 
  1656a Bunlaruñ çün : Çün bularuñ S. 
  1657a Ģācca gitmişdüm : Ģācı idüm ben A, B. 
  1657b anamı bile : bile anamı A. 
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A 44b  Burada irdi baña ģükm-i Đlāh  

  Bunda ķaldum ben ölüp iy yüzi māh 

 

 1660 Çünki bunda defn ķıldılar beni 

  Diñlegil sen şimdi anam ģālini  

 

  Bir kişiye vardı anam iy ulu  

  Híç beni añmadı ķaldum ķayġulu  

 

  Vāh unıtmışdur beni yād eylemez  

  Ķayġudan bir laģže āzād eylemez  

 

  Didi Śābit yā yigit virgil ĥaber 

  Ķandadur anuñ evi iy mu‛teber  

 

  Varuban ģālüñi aña bildürem  

  Híç seni añar mı anañ bir görem  

 

S 40b 1665 Söyledi pes ol yigit kim yā imām  

  Şol fülān kūçede olur bil anam  

 

  Adını virdi ĥaber daĥi evin 

  Ger saña inanmasa iy pāk-dín 

 

 

                                                 
  1659a Burada irdi : Đrdi burada S. 
  1660b sen şimdi : şimdi sen A. 
  1661a Bir kişiye vardı anam : Vardı anam bir kişiye S. 
  1661b ķaldum : oldum A. 
  1662a Vāh : Çün B. 
  1662b Ķayġudan bir laģže āzād : Ĥāšırumı ķayġudan şād S. 
  1663b Ķandadur : Ĥandadur B, S. 
  1664a Varuban ģālüñi aña bildürem : Bildüreyüm ģālüñi varup aña S. 
  1664b Híç seni añar mı anañ bir görem : Görmege raģm ider mi ol saña S. 
  1665a Söyledi pes ol yigit : Pes ol yigit söyledi S. 
  1665b kūçede olur bil : kūçe içindedür S. 
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  Bu nişānı söylegil ol dem aña 

  Ol nişān birle inana ol saña  

 

  Di ki yüz miśķāl gümiş virmiş saña 

  Ol atasından mírāś ķalmış aña  

 

B 55b  Söyle ģaķķumdur baña virsün anı 

  Ķılmasun ķabr içre zārıncı beni  

 

 1670 Didi Śābit vardum anı istedüm  

  Buldum anı oġlınuñ ģālin didüm  

 

  Çün işitdi düşdi ‛avret bí-ķarār  

  Šurdı aġladı revān ol zār zār  

 

  Śābite šapşurdı aķçe’i revān  

  Dir vekíl itdüm seni buña ‛ayān  

 

  Yaĥşı ķıl bunı faķíre miskíne  

  Kim bunı virdüm ben oġlum ĥayrına  

 

  Aldı Śābit çün ulaşdurdı anı 

  Oġlınuñ ĥayrına iy cānum cānı  

 

                                                 
  1667b nişān birle inana ol : nişān ile inanmasa B, nişānla inana tā ki S. 
  1668b ķalmış : olmış B. Vezin tutmuyor. 
  1669b ķabr içre zārıncı : rencíde ķabrüm içinde S. 
  1670a anı istedüm : istedüm anı S. 
  1670b Buldum anı oġlınuñ ģālin didüm : Oġlınuñ ģālin didüm dapdum anı S. 
  1671a düşdi : oldı B. 
  1671b Šurdı : Durdı B, S / revān ol : revāní S. 
  1672a šapşurdı aķçe’i : dapşurdı aġçeni B, dapşurdı aķçe’i S. 
  1672b itdüm seni buña : seni buña ķıldum S. 
  1673a faķíre : faķír ü B. Vezin tutmuyor. 
  1673b virdüm ben : ben virdüm S. 
  1674b iy cānum : şād oldı S. Vezin tutmuyor. 
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 1675 Oldı çün cum‛a gicesi iy hümām  

  Maķbereye gitdi yine ol imām  

 

  Vardı anda çoķ münācāt eyledi  

  Ol Ĥudāya ‛arż-ı ģācāt eyledi 

 

  Bir zamāndan ŝoñra gördi ol  ulu  

  Nā-gehān ķabr ehli çıķdı sū-be-sū  

 

A 45a  Ol yigidi gördi yine ol  ulu  

  Ĥoş libās ile kim olmış tāze-rū  

 

  Yüzi nurlu olmış idi göñli şād  

  Olmış idi cümle ķayġudan āzād  

 

S 41a 1680 Didi ol dem yā imāme'l-müslimín  

  Saña raģm itsün Đlāhe'l-‛ālemín  

 

  Ģālümi gördüñ baña raģm eyledüñ  

  Ben ża‛ífi lušfuñ ile šoyladuñ  

                                                 
  1675a Oldı çün cum‛a gicesi iy hümām : Çünki oldı cum‛a gicesi yine S. 
  1675b Maķbereye gitdi yine ol imām : Vardı Śābit pes yine ķabr üstine S. 
  1676a Vardı anda : Vardı yine A, Yine anda S. 
  1677. beytin mısraları B'de yer değiştirmiştir. 
  1677a ulu : imām A. 
  1677b Nā-gehān ķabr ehli çıķdı sū-be-sū : Çıķdı ķabr ehli ne-gāh hep tamām A, Çıĥdı ķabr ehli ne-gāhın 

sū-be-sū B. 
  1678. beyit B'de yoktur. 
  1678a yine : bu dün S. 
  1678b ile kim olmış tāze-rū : ilen irişdi sevgülü S. 
  1679a olmış idi : başı ķalĥu B, S. 
  1679b cümle ķayġudan : ķayġudan göñli S. Vezin tutmuyor. 
  1680a yā : iy A. 
  1680b Saña raģm itsün Đlāhü'l-‛ālemín : Raģmet itsün saña Rabbü'l-‛ālemín S. 
  1681a baña : benüm B. 
  1681b ile šoyladuñ : ilen doyladuñ S. 
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  Oldı ma‛lūm pes bu işden kim ulu 

  Yavuz iş görende olur ķayġulu  

 

  Ĥayr u iģsān eyleyicek şād olur 

  Dillerinde şādlıķ bünyād olur 

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'síśü'síśü'síśü's----Sādis Sādis Sādis Sādis ‛A‛A‛A‛Aşerşerşerşer 

 

  Bu on altıncı ģadíśdür iy ulu 

  Kim bunı diñlerse olur baĥtlu 

 

B 56a 1685 Ol emírü'l-mü’minín kān-ı saĥā’ 

  Böyle didi ol ‛Aliyyü'l-Murtażā  

 

  Kim bize buyurdı ĥatmü'l-mürselín  

  Šañ namāzını ķılıcaķ iy emín  

 

  Kim oķursa  ķul hüva'llāhü eģad∗ 

  Ŝıdķ ile on kerre anı bā-‛aded  

 

  Đrmeye ol şaĥŝa híç nev‛e günāh  

  Nice kim olursa şeyšān kíne-ĥˇāh  

 

  Cehd idüp ezdürmeye anı la‛ín  

  Kim olur ol ģırz-ı Rabbü'l-‛ālemín  

                                                 
  1682b görende olur : olur meyyite B. 
  1685b didi ol : buyurdı S. 
  1686a Kim bize buyurdı : Hem buyurmışdur o A, Didi kim buyurdı S. 
  1686b Šañ namāzını ķılıcaķ : Dañ namāzınuñ ŝoñunda S. 
  1687a oķursa : oĥursa B. 
∗ 1687a “De ki o, tek Allah'tır.” (Kur’ân-ı Kerîm, Đhlâs, 112/1) anlamındaki ayetin iktibası. 
  1687b ile : ilen S. 
  1688a nev‛e : ol nev‛ S. 
  1688b nice kim : Her nice S. 
  1689a idüp : ide A. 
  1689b Kim olur ol : Kim ola ol A, Kim dürür S. 
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 1690 Hem didi bunı resūlu'llāh yine  

  Oķusa bir kez bunı her kimsene  

 

  Pes aña virür Ĥudāvend-i cihān 

  Yüz şehídüñ ecrini bil hem-çünān  

 

  Kim bunı oķursa üç kez iy hümām  

  Ĥatm-i Ķur’ān eylemiş tekdür tamām  

 

  Her kim on bir kez oķursa bil yaķín  

  Ol ķula cennetde Rabbü'l-‛ālemín 

 

  Kim binā’ eyler bir ev yāķūtdan  

  Şekk ķılma bil yaķín bu sözi sen  

 

S 41b  SebebSebebSebebSebeb----i Nüzūli Nüzūli Nüzūli Nüzūl----i Sūretü'li Sūretü'li Sūretü'li Sūretü'l----ĐĐĐĐĥlĥlĥlĥlāāāāŝŝŝŝ∗ 

 

 1695 Diñle imdi ‛aşķ ile iy pür-uŝūl  

  Ne sebeb oldı ki bu oldı nüzūl 

 

A 45b  Ne sebeb oldı ki bunı ol Ĥudā  

  Gökden indürdi yire iy meh-liķā’  

 

 

                                                 
  1690a didi bunı resūlu'llāh : Übeyy ibni Ka‛ba aytdı A. 
  1690b Oķusa bir kez bunı : Oķusa bir kez anı A, Oķuya yüz kez bunı S. 
  1691b hem-çünān : iy cüvān B. 
  1692a bunı oķursa : oķursa bunı A. 
  1692b eylemiş tekdür : eylemişcedür B. 
  1693a oķursa : oķusa B. 
  1694a Kim : Hem A. 
  1694b ķılma : dutma B. 
∗ - A. 
  1695a ‛aşķ ile : ŝıdķ ilen S. 
  1696a Ĥudā : Eģad A. 
  1696b yire iy meh-liķā’ : bize ferdü'ŝ-Ŝamed A, yire ol meh-liķā’ B. 
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  Dir Übeyy ibni Ka‛b iy muģterem  

  Daĥi Cābir ibni ‛Abdu'llāh hem 

 

  Daĥi Şu‛be ‛Đkrime iy pāk-dín 

  Hem yine Bü'l-‛Āliye daĥi çünín  

 

  Böyle didiler olar iy māh-rū  

  Mekkenüñ kāfirleri kiçi ulu 

 

 1700 Bir araya cümlesi yıġıldılar 

  Muŝšafāya bu su’āli ķıldılar  

 

B 56b  Aytdılar Tañrı ŝıfātın söylegil  

  Ne ŝıfatludur bize şerģ eylegil  

 

  Di ķızıl altun mıdur yoķsa gümiş  

  Ya baķır mı ya demür mi ne imiş  

 

  Kim bizüm ma‛būdumuz bilgil yaķín 

  Buncılayın nesnelerdendür hemín  

 

  Oldı peyġamber biraz anda sükūt 

  Kim ne āyet göndere ol lā-yemūt  

 

 

                                                 
  1697. ve 1698. beyitler B'de yoktur. 1697a’nın vezni tutmuyor. 
  1698b daĥi çünín : daĥ hem-çünín S. 
  1699a didiler olar iy māh-rū : ķıldılar rivāyet iy ulu B, buyurdı anlar iy māh-rū S. 
  1700b ķıldılar : sordılar B. 
  1701a Aytdılar Tañrı : Didiler Tañrıñ S. 
  1701b ŝıfatludur bize : ŝıfatladur anı A, ŝıfatlandur bize S. 
  1702a Di ķızıl altun mıdur yoķsa : Kim ķızıl altun mıdur yoĥsa B, Ķızıl altundan mıdur yoķsa S. 
  1702b baķır mı ya demür mi : baķır mıdur demür mi B, demür mi ya baķır mı S. 
  1703b hemín : emín A. 
  1704b Kim ne āyet göndere ol : Ne āyet indüre diyü A. 
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 1705 Peyk-i ģażret geldi gökden ol zamān 

  Ķıldı Allāhuñ ŝıfātını beyān 

 

  Yā Muģammed ķul hüva'llāhü eģad∗ 

  Söylegil sen daĥi Allāhü'ŝ-ŝamed 

 

  Söylegil ya‛ní ki Tañrım bir dürür  

  Ol cemí‛i işlere ķādir dürür 

 

  Yimez içmez kimseye muģtāc yoķ  

  Lík olur ĥalķ aña muģtāc çoķ  

 

  Lem yelid dürür ve lem yūled  yaķín∗ 

  Hem velem yekün lehü küfüven eģad çünín 

 

S 42a 1710 Kimse andan šoġmamış ol kimseden  

  Daĥi miśli żıddı yoķ bil bunı sen  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet∗ 

 

  Bir rivāyetde daĥi var bir ĥaber  

  Böyle didi rāviyān-ı mu‛teber  

 

                                                 
∗ 1706a/b “De ki o, tek Allah'tır. Allah, öncesiz ve sonrasız, bütün var olmakta olanların sebepsiz sebebi.” 

(Kur’ân-ı Kerîm, Đhlâs, 112/1-2) anlamındaki ayetlerin iktibası. 
  1707a ya‛ní ki Tañrım : ki ya‛ní Tañrı B, sen ya‛ní Tañrım A. 
  1708a muģtāc yoķ : muģtācı yoķ A, muģtācı yoĥ B. 
  1708b muģtāc çoķ : muģtācı çoķ A, muģtāc çoĥ B. 
  1709. beyit S'de yoktur. A ve B'de ise ikinci mısranın vezni bozuktur. 
∗ 1709a/b “O doğurmamıştır, doğurulmamıştır ve hiçbir şey onunla mukayese edilemez.” (Kur’ân-ı 

Kerîm, Đhlâs, 112/3-4) anlamındaki ayetlerin iktibası. 
  1710a šoġmamış : doġmamış B, S. 
  1710b yoķ : yoĥ B. 
∗ Rivāyet-i Uĥrā S, - B. 
  1711a rivāyetde daĥi var bir ĥaber : rivāyet daĥi iy mu‛teber B, rivāyet daĥi vardur dur ĥaber S. 
  1711b rāviyān-ı mu‛teber : rāviyān māżí ĥaber B, pes rāviyān mu‛teber S. 
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  Ol zamān kim ŝadr u bedr-i Muŝšafā  

  Mekkeden çıķdı ķaçup ol reh-nümā  

 

  Ģaķ buyurdı kim Medíneye gide  

  Varuban ĥalķı díne da‛vet ide  

 

A 46a  Çünki kāfirler bu ģāli bildiler  

  Cem‛ olup bir yirde canķı ķurdılar  

 

 1715 Didiler ķaçmış Muģammed bu gice 

  Tíz buña tedbír idüñ yigit ķoca  

 

B 57a  Her kişi kim döndüre anı girü 

  Aramuzda ol bizüm olur ulu 

 

  Yüz bidev māye virelüm biz aña  

  Tüyi ķızıl gözi ķara ĥoş-liķā’  

 

  Yüz bidev at virelüm yüz ķaravaş  

  Hem bu miķdārlu daĥi aķçe ķumāş 

 

  Ger ele girmez olursa bu mecāl  

  Kim bilesidür ki ŝoñra n'ola ģāl  

 

                                                 
  1712a zamān kim ŝadr u bedr-i : zamānda kim Muģammed S. 
  1712b Mekkeden çıķdı ķaçup ol reh-nümā : Hicret itdi Mekkeden ol müctebā S. 
  1713a kim : ki B. 
  1713b Vezin tutmuyor. 
  1714a bildiler : gördiler S. 
  1714b Cem‛ olup bir yirde canķı ķurdılar : Cümle gelüp bir yire cem‛ oldılar A. 
  1715b Tíz buña tedbír : Pes bu tedbíri A, Buña bir tedbír S. 
  1717a bidev māye : bedev deve S. 
  1717b Tüyi : Tügi B. 
  1718. beyit S'de yoktur. 
  1719a girmez olursa bu mecāl : girmezse şimdi bu muģāl A. 
  1719b bilesidür ki ŝoñra n'ola : biliserdür ki ŝoñra n'ola A, bilür kim ne olısar ŝoñra S. 
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 1720 Bir kişi šurdı ayaġa ol zamān  

  Adı anuñ bil Sürāķaydı ‛ayān  

 

  Didi kim ardından anuñ yiteyüm  

  Öldüreyüm yoķsa diri šutayum  

 

  Hā diyince anı bunda yitürem 

  Ger budur maķŝūduñuz tíz bitürem  

 

  Yir yirin ĥaš yazdılar aña ķamu 

  Virmege ol mālı bil kiçi ulu  

 

  Šurdı ol dem atına oldı süvār  

  Görelüm ki şimdi n'eyler Kirdgār 

 

S 42b 1725 Gider idi yola ol ĥayrü'l-beşer  

  Yoldaşı Ŝıddíķ idi anuñ meger  

 

  Didi Ŝıddíķ yā resūla'llāh  digil  

  Şimdi ne tedbír idelüm söylegil 

 

  Bir ķaraltu žāhir oldı bu zamān  

  Ardumuzdan yiter imdi nā-gehān  

                                                 
  1720a šurdı : durdı B, S. 
  1720b bil Sürāķaydı : Sürāķa idi B. 
  1721a kim ardından anuñ yiteyüm : kim ardından anuñ yiteyin A, ki bir demde aña yeteyim B. 
  1721b Öldüreyüm yoķsa : Öldüreyin yāĥū A, Öldüreyüm yāĥū S / šutayum : dutayım B, dutayum S. 
  1722b Ger : Kim A / tíz : ben B. 
  1723b Virmege : Virmek için A / bil : hep S, - A. 
  1724a Šurdı : Durdı B, S. 
  1725a idi yola ol : idi ol yola B, iken yola ol S. 
  1725b Yoldaşı Ŝıddíķ idi anuñ : Ol Bū Bekr ile idi daĥi B. 
  1726. ve 1727. beyitler B'de yer değiştirmiştir. 
  1726a Ŝıddíķ : Bū Bekr B. 
  1727a žāhir oldı bu : oldı žāhir bu B, žāhir oldı ol S. 
  1727b Ardumuzdan : Ensemüzden B. 
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  Kim Sürāķa nisbetidür ol süvār  

  Ardumuzdan yitdi bizüm āşkār  

 

  Bir buyur yā Muŝšafā kim n'idelüm  

  Biz buña şimdi ne tedbír idelüm 

 

 1730 Muŝšafā ol demde lā-taģzen didi 

  Didi yā Ŝıddíķ ķorķma sen didi  

 

B 57b  Kim bizümlendür Đlāhü'l-‛ālemín  

  Ĥavf ķılma ol bize olur mu‛ín  

 

  Hem bular bu sözde iken nā-gehān  

  Ol Sürāķa ĥışm ile yitdi revān  

 

A 46b  Çekdi tíġini revān depdi atın  

  Muŝšafānuñ üstine bā-ĥışmgín  

 

  Tíġini ķaldurdı ber-sūy-ı hevā  

  Muŝšafāya çalmaġa ol nā-sezā  

 

 1735 Atınuñ ayaġı dizine degin 

  Yire batdı der-zamān bilgil yaķín 

 

                                                 
  1728a nisbetidür ol : nisbetidür bu B, nisbetlüdür ol S. 
  1728b Ardumuzdan yitdi bizüm : Ensemüzden yitdi bu dem B, Ardumuzdan geldi bizüm S. 
  1729a Bir buyur yā Muŝšafā : Yā resūla'llāh buyur A. 
  1730b Didi : Ya‛ní A, S / ķorķma : ķayırma A, ķorĥma S. 
  1731a bizümlendür : bizümledür A. 
  1731b Ĥavf ķılma ol : Her zamānda ol A, Ķorĥma bu demde B. 
  1732a Hem bular : Đşbular B, Pes bunlar S. 
  1732b ĥışm ile yitdi : yitdi ĥışm ile B, ĥışm ilen yitdi S. 
  1733a Çekdi tíġini revān depdi atın : Ķılıcını çekdi tepdi añsızın S. 
  1733b bā-ĥışmgín : bā-ĥışm u kín A. 
  1734. beyit A'da yoktur. 
  1734b Muŝšafāya çalmaġa : Muŝšafāyı çalmaķa B. 
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  Pes didi kim el-amān yā Muŝšafā 

  Tañrıñ içün sen baña ķılgıl ‛ašā’  

 

  Sen beni bundan ĥalāŝ eyle hemín 

  Ķılmayam daĥi senüñle buġż u kín  

 

  Ķıldı anuñçün du‛ā’ ol dem resūl 

  Ģażret-i Ģaķķ eyledi anı ķabūl 

 

  Çün ĥalāŝ oldı yine ķaŝd eyledi  

  Muŝšafāyı yine urmaķ diledi 

 

 1740 Aldı tíġin yine āheng eyledi 

  Tā iki bölmeklige heng eyledi 

 

S 43a  Atınuñ šutdı yine yir ayaġın  

  Tā yitince göbegine iy emín  

 

  Çün biline dek yire batdı atı  

  Ķalmadı deprenmege híç šāķati  

 

  Muŝšafādan diledi yine amān 

  Dir amān yā seyyid-i āĥir zamān 

 

 

 

                                                 
  1736b ķılgıl ‛ašā’ : eyle du‛ā’ A, ķılgıl revā B. 
  1737b Ķılmayam daĥi senüñle : Đtmeyem daĥi senüñle A, Ķılmayam senüñle daĥi S. 
  1739. ve 1740. beyitler B'de birleştirilerek tek beyit haline getirilmiştir: 

 Çün ĥalāŝ oldı yine ķaŝd eyledi 

 Tā iki bölmeklige ķaŝd eyledi 
  1741a šutdı yine yir : yir dutdı yine B, dutdı yine yir S. 
  1741b Tā yitince : Đrişince S. 
  1742a Çün biline : Göbegine S / batdı : gitdi A, girdi B. 
  1742b deprenmege : teprenmege B. 
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  Ķıl du‛ā’ bu dem yine yā Muŝšafā  

  ‛Ahdüm üste eyleyem bu kez vefā  

 

 1745 Tek bu işden sen ĥalāŝ eyle beni 

  Ģaķ bilür incitmeyem daĥi seni 

 

  Ķıldı ol demde du‛ā’ ŝadr-ı Emín 

  Ķoydı atınuñ ayaġını zemín  

 

B 58a  Ģāŝılı üç nevbet ol fi‛li yaman 

  Ķaŝd ķıldı Muŝšafāya ol zamān 

 

  Çünki ķıldı ol tamām üç nevbeti 

  Gördi başarmaz zebūn oldı ķatı  

 

  Ŝıçradı düşdi atından ol zamān  

  Muŝšafānuñ ayaġın öpdi revān 

 

 1750 Pes didi gel sen baña virgil ĥaber  

  Tañrıñuñ vaŝfından iy ĥayra'l-beşer  

 

  Nice nesnedür senüñ Tañrıñ digil  

  Ne ŝıfatludur baña şerģ eylegil 

 

  Kim saña buncılayın mu‛ciz virür  

  Ol nice bu işlere ķādir dürür 

                                                 
  1744a bu : bir S. 
  1744b üste : üzre A. 
  1746b Ķoydı atınuñ ayaġını : Ķodı atınuñ ayaġını A, Atınuñ ayaġını ķoydı B. 
  1748b başarmaz : bu işi B. 
  1749a Ŝıçradı : Sıçrayup B, Sıçradı S. 
  1750a gel : kim A, ki B / ĥaber : amān A. 
  1750b vaŝfından iy ĥayra'l-beşer : vaŝfını hem eyle beyān A. 
  1751a senüñ Tañrıñ : Tañrıñ senüñ S. 
  1752a buncılayın : bunuñ kimi B. 
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A 47a  Ķızıl altundan mıdur söyle baña 

  Ya gümiş midür ‛ayān eyle baña 

 

  Muŝšafā başını ŝaldı bir zamān  

  Kim ne āyet göndere ol Müste‛ān 

 

 1755 Bir zamāndan ŝoñra geldi Cebrā’íl  

  Didi kim yā Muŝšafā olma ĥacíl  

 

  Oķudı pes ķul hüval'lāhü  eģad 

  Vir cevābın söyle Allāhü'ŝ-ŝamed 

 

S 43b  Sözini çün kim tamām itdi resūl 

  Pes Sürāķa işidüp ķıldı ķabūl 

 

  Didi Đslāmı baña ‛arż eylegil 

  Nice dimek gerek anı söylegil 

 

  Muŝšafā ímānı ‛arż itdi aña 

  Ĥoş Müselmān oldı ol öñdin ŝoña  

 

 1760 Ķayıdup gitdi yolına ol zamān 

  Muŝšafā daĥ yolına oldı revān  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

  Yine bir dürlü daĥi diñle ĥaber 

  Cān ile ol müstemi‛ iy mu‛teber 

                                                 
  1754a Muŝšafā başını ŝaldı : Başını saldı Resūl S. 
  1755a Vezin tutmuyor. 
  1755b kim : ki B. 
  1756a Oķudı : Oĥıdı B. 
  1759b ol : pes S. 
  1760b daĥ yolına oldı : da oldı yolına A. 
∗ Ģikāyet-i Āĥer A, Rivāyet-i Uĥrā S. 
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B 58b  Ķul hüval'llāhü eģad  fażlın yine 

  Söyleyem ben bir daĥi diñleyene 

 

  Böyle ķıldılar rivāyet kim resūl 

  Şol Medíne ķapusında pür-usūl 

 

  Otururdı bir nice aŝhāb ile 

  Ģaķ sözini aluban her dem dile  

 

 1765 Bir cenāze gördiler geldi geçer 

  Muŝšafā ol dem aña ŝaldı nažar  

 

  Pes resūl aģvālini ŝordı anuñ  

  Didi borcı var mıdur söyleñ bunuñ 

 

  Didiler dört dirhem anuñ borcı var 

  Bu durur borcı ki didük āşkār  

 

  Çünki işitdi bu sözi ol Emín 

  Söyledi aŝģāba kim bilüñ yaķín 

 

  Ben bu şaĥŝuñ üstine ķılmam namāz 

  Bunuñ içün itmezem Ģaķķa niyāz 

 

A 47b 1770 Dört direm ki borçlu ola bir kişi  

  Olmaya cānında anuñ teşvíşi  

 

 

 

                                                 
  1764b aluban her dem : alubanı ol B. 
  1765b Muŝšafā ol dem: Çün resūlu'llāh B. 
  1766a Pes resūl : Ol zamān B / ŝordı : sordı B, S. 
  1767b Bu durur borcı ki didük : Bu durur ancaķ didük biz B, Daĥi bundan özge yoķdur S. 
  1770a ola bir : olsa bir A, ola çün S. 
  1770b Vezin tutmuyor. 
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  Ola borçlu ķılmaya anı edā’  

  Ben aña ķılmam namāz olmaz revā  

 

S 44a  Cebrā’íl Ģaķ ģażretinden ol zamān  

  Geldi itdi Tañrı fermānın beyān  

 

  Didi kim Allāh saña virdi selām 

  Pes selām ardınca başladı kelām 

 

  Cebrā’íl aydur işit yā Muŝšafā  

  Ģaķķ anuñ borcını ķılmışdur edā’  

 

 1775 Ādemí şeklinde gönderdi beni 

  Tā edā’ ķıldum ben anuñ borcını 

 

  Šur namāzın ķıl anuñ sen yā resūl  

  Ģaķķ anı maġfūr idüp ķıldı ķabūl  

 

B 59a  Her kim anuñ üstine ķılsa namāz  

  Cümle cürmin yarlıġar ol bí-niyāz 

 

  Muŝšafā ŝordı aña yā Cebrā’íl  

  Ol bu fażlı ķandan aldı söylegil  

 

 

                                                 
  1771a Ola : Gide S. 
  1771b aña ķılmam namāz olmaz : aña ķılmaķ namāz olmaz A, namāz ķılmaķ olmaz aña S. 
  1772a Vezin tutmuyor. 
  1772b itdi : didi A / beyān : ‛ayān A. 
  1774a Vezin tutmuyor. 
  1774b Ģaķķ anuñ borcını ķılmışdur : Eyledi Ģaķķ anuñ borcını S. 
  1776a Šur namāzın : Namāzını B, Dur namāzın S. 
  1776b idüp ķıldı : idüpdür ķıl A. 
  1777a ķılsa : ķıla B. 
  1778a ŝordı aña : buyurdı ki B, didi aña S. Vezin tutmuyor. 
  1778b ķandan : ĥandan B, S. 
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  Cebrā’íl aydur oķurdı bā-‛aded  

  Günde yüz kez ķul hüval'llāhü eģad 

 

 1780 Andan oldı bu kerāmetler aña  

  Diñle daĥi bāķísin aydam saña 

 

  Her kim oķursa bunı yā Muŝšafā 

  Ŝıdķ ile ‛ömrinde bir kez bā-ŝafā  

 

  Gitmeye dünyādan ol kişi ‛ayān 

  Görmeyince yirini ender-cinān  

 

  Oķuyan biş kez namāzda hem bunı  

  Söyleyem diñle anuñ daĥ fażlını  

 

  Šañla maģşer ķurılıcaķ iy Emín  

  Ķavminüñ cümle günāhkārın yaķín  

 

 1785 Ol şefā‛at ide Ģaķdan dileye  

  Cümlesin šamudan āzād eyleye  

 

  Ol şefā‛at ehline sen yā Kerím 

  Lušf ile baġışla bizi yā Raģím  

 

                                                 
  1779a aydur oķurdı : aydur oĥurdı B, didi oķurdı S. Vezin tutmuyor. 
  1780a Andan : Neden A. 1780b’nin vezni tutmuyor. 
  1781b ile ‛ömrinde : ilen ger günde S. 
  1782b Görmeyince yirini : Tā yirini görmedin S. 
  1783a Oķuyan biş kez namāzda hem : Kim oĥur biş vaķt namāzında B, Oķuyan hem biş vaķt namāzda S. 
  1783b daĥ : da A. 
  1784a Šañla maģşer ķurılıcaķ iy Emín : Dañla maģşer güni olcaķ bil yaķín B, Yarın maģşer güni olcaķ 

iy Emín S. 
  1784b yaķín : hemín B. 
  1785a Ol şefā‛at ide : Şefķat idübeni A, Ol şefā‛at idüp S. 
  1785b šamudan : damudan B, S. 
  1786b Lušf ile baġışla bizi : Lušfını bize baġışlagıl S. 
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A 48a  Gel yine göñlüñi ķılgıl müctemi‛  

S 44b  Cān ķulaġıylan baña ol müstemi‛  

 

  Erba‛índen on yidinci oldı bu  

  Kim içi gevherdür anuñ šopšolu  

 

  ‛Aķluñı cem‛ eyleyüp diñle ĥaber 

  Rāvísidür Bū Ümāme mu‛teber  

 

 1790 Dir işitdüm Muŝšafādan bu sözi 

  Böyle buyurdı Muģammed kendözi 

 

B 59b  Ķanķı mü’min ķul ki ol ĥaste düşe   

  Šāķati ķalmaya anuñ híç işe 

 

  Ķuvveti ķalmaya anuñ  šā‛ate  

  Ŝabr ķıla ol belā vü miģnete 

 

                                                 
∗ - B, S. “Ebû Ümâme (r.a.)'nin rivayetine göre resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: Mümin kul hastalandığı 

zaman Allahü Teâlâ meleklere ‘Kulumun sağlıklı ve rahat iken yaptığı en güzel amellerini yazın’ der.”. 

Ebû Dâvud, Süleyman b. el-Eş’as, Süneni Ebi Dâvud, Cenâiz, Dârü’l-Fikr, Cilt II, t.y., Hadis Nu.: 2686. 
  1787a göñlüñi ķılgıl : sen göñlüñi ķıl A, göñlüñi ķıl sen S. 
  1787b ķulaġıylan : ķulaġın šut A. 
  1788a on yidinci oldı : oldı on yidinci A. 
  1788b šopšolu : dopdolu B, S. 
  1789b Vezin tutmuyor. 
  1791a Ķanķı : Ĥansı B, S. 
  1791b ki : kim A. 
  1792. beyit S'de yoktur. 
  1792a Ķuvveti : Šāķati B. 
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  Pes nidā’ ķılur Ĥudāvend-i cihān  

  Yā melekler siz yine yazuñ hemān  

 

  Ŝaġlıġında ne ķadar ĥayr u śevāb  

  Ol ķılurdı rūz u şeb min-külli bāb 

 

 1795 Yazuñ anı bilüñ andan daĥi çoķ  

  Lušfumuñ deryāsınuñ pāyānı yoķ  

 

  Birine bir daĥ yazalar ol ķuluñ  

  Defterinüñ üstine bellü bilüñ 

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Dígeri Dígeri Dígeri Díger∗ 

 

  Bir rivāyetde daĥi bir söz yine 

  Ĥoş ĥaberdür ŝıdķ ilen diñleyene  

 

  Ger düşerse ĥaste bir mü’min kişi  

  Ķanķı nev‛ olur ise irkek dişi  

 

  Ģaķķ aña eyler musallaš dört melek 

  Tā ki her biri bitüre bir dilek 

 

 1800 Emr ider birine algıl ķuvvetin 

  Hem birine daĥi aġzı leźźetin 

                                                 
  1793a ķılur : ķıla A. 
  1793b hemān : ‛ayān B. 
  1794. beyit B'de yoktur. 
  1795a bilüñ : bel ki B, S / çoķ : çoĥ B. 
  1795b yoķ : yoĥ B. 
  1796a bir daĥ yazalar : bir daĥi yazar A, daĥi yazarlar B. 
∗ Ve Fí-Ĥaber-i Āĥer B, - S. 
  1797b ĥaberdür ŝıdķ ilen : ŝafādur ŝıdķ ile A. 
  1798a bir mü’min : mü’min bir A. 
  1798b Ķanķı : Ĥansı B, S. 
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  Dir birine daĥ yüzinüñ nūrın  al  

  Zerd ola tā çehresi ķalmaya al  

 

A 48b  Dir birine daĥ yine ol ferd hū  

  Al götür anuñ günāhını ķamu  

 

  Ger ecel yitmiş ise sen çekme bāk  

  Anadan šoġma günāhdan ola pāk  

 

S 45a  Yitmemişse Ģaķ yine virür şifā’ 

  Gör ķılur aña nice dürlü ‛ašā’  

 

 1805 Ķuvvetin alan ferişteye yine 

  Dir ki ilet ķuvvetin ķoy yirine  

 

  Ol ki almışdı hem aġzı leźźetin  

  Dir aña daĥi yirine ķoy hemín  

 

  Yüzinüñ nūrın alana hem-çünān  

  Dir ki yirinde ilet ķoygıl revān  

 

 

 

                                                 
  1801. ve 1802. beyitler S'de yer değiştirmiştir. 
  1801a daĥ yüzinüñ : hem gözinüñ A. 
  1801b Zerd ola : Ŝarara A / al : ģāl A. 
  1802a Dir birine daĥ yine : Birine daĥi aydur A, Yine birine daĥi S. 
  1802b Al : Dir S. 
  1803a ise sen çekme bāk : ise bí-ters ü bāk A, olsa bí-ters ü bāk S. 
  1803b šoġma günāhdan ola : doġmış gibi ol gide B, doġma günāhdan gide S. 
  1804b dürlü : fażl u S. 
  1805b Dir ki ilet : Dir ki apar B, Diye ilet S / ķoy yirine : ķoygıl yine B. 
  1806a almışdı hem : almış idi A, hem almışdı S. 
  1806b Dir aña daĥi yirine : Dir aña kim sen yirinde B, Aña daĥ dir ki yirinde S. 
  1807a Yüzinüñ : Gözinüñ A, Beñzinüñ B. 
  1807b yirinde ilet ķoygıl : ilet yirine ķogıl A, yirinde apar ķoygıl B. 
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  Yirlü yirinde ķoyarlar çün bular  

  Gör günāhını götüren ne ķılar 

 

  Başını ķoyar sücūda ol zamān 

  Pes ayıdur iy Ĥudāvend-i cihān 

 

 1810 Dördümüze dört işi emr eyledüñ  

  Tíz bitürdük her ne kim sen söyledüñ  

 

  Yine emr itdüñ olara iy Ĥudā 

  Alduġını yirlü yirinde ķoya 

 

  Emr ķılmaduñ baña hem iy Ġaní 

  Kim iletem yirine ķoyam anı  

 

  Yā Đlāhí ķıl baña daĥi  ‛ayān  

  Kim nice itmek gerekdür ķıl beyān  

 

  Ol zamānda baģr-i raģmet ķıla cūş  

  Yir gök ehli işidüp ide ĥurūş  

 

 1815 ‛Đzzetüm ģaķķı diye ol dem Ĥudā 

  Lušf u cūdumdan benüm olmaz revā 

 

 

 

                                                 
  1808a Yirlü yirinde ķoyarlar çün : Đlete çün kim yirine ķoya A. 
  1810a Dördümüze dört işi : Dördümüzi dört işe A. 
  1810b Tíz bitürdük : Biz bitürdük A, Biz yitürdük S. 
  1812b iletem : aparam B. 
  1813. beyit A'da yoktur. 
  1813a ķıl baña daĥi : baña daĥi ķıl S. 
  1813b Kim nice itmek gerekdür ķıl beyān : Ĥancaru idem bunı iy cāvidān B. 
  1814a ķıla : ide S. 
  1814b Yir gök ehli işidüp : Đşidüp yir gök ehli A, B. 



 292

  Bir ķara yüzlü ķuluma cūd  idem  

  Ĥoş-dil idüp šāli‛in mes‛ūd idem  

 

  Raģmetüm ŝuyıyla aġardam yüzin 

  Lāyıķ olmaya baña kim ba‛d-ezín  

 

  Yüzine sürtem ķarasını yine 

  Ol ķulumuñ göñli benden incine 

 

  Ol ferişte diye ol dem yā Ġaní  

  Ķancaruya iltem anuñ cürmini 

 

S 45b 1820 Emr ider ol dem aña ol Źü'l-celāl  

  Cürmini ilet anuñ deryāya ŝal  

 

  Ol ferişte çün anı baģre ŝalur  

  Baģr içinde varur ol timsāģ alur  

 

  Ne dürür timsāģ ya‛ní kim neheng  

  Göñlüñi nerm eyle olma baġrı seng 

 

 

 

 

 

                                                 
  1816. beyit A'da yoktur. 
  1816a ķara yüzlü ķuluma cūd idem : yüzi ķara ķuluma lušf idüp B. 
  1816b idüp : idem B / idem : idüp B. 
  1817b kim : ki S. 
  1819. beyit B'de yoktur. 
  1820a ider : ide A. 
  1820b ilet : apar B / ŝal : sal B, S. 
  1821a çün anı baģre : Allāh emriyle B. 
  1821b Baģr içinde varur ol : Baģrüñ içinde varur A, Varuban baģr içre ol B. 
  1822a ya‛ní : işit B. 
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A 49a 

B 60b  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

  Bunuñ üste bir daĥi diñle ĥaber  

  Ma‛rifetden var ise sende eśer  

 

  Var idi Mūsā zamānında ‛ayān  

  Şol Bení Đsrā’íl içre bir cüvān  

 

 1825 Kim be-ġāyet fāsıķ idi ol kişi  

  Cümle fısķ olmışdı ‛ömrinde işi 

 

  Men‛ idebilmezdi híç kimse anı 

  Almaz idi híç kimüñ ol pendini  

 

  Çün anuñ fısķında ‛āciz ķaldılar  

  Ģażret-i Ģaķķa tażarru‛ ķıldılar 

 

  Ģaķ bularuñ zārísin ķıldı ķabūl  

  Diñle imdi nice oldı ol fużūl 

 

  Mūsāya vaģy eyledi kim yüri var 

  Anı ol şehrüñ içinden sür çıķar  

 

                                                 
∗ Ģikāyet A, Ģikāye Fí-Hāźā'l-Ĥaber S. 
  1823a Bunuñ üste bir daĥi diñle : Buña beñzer diñle imdi bir A. 
  1823b sende : cānda A. 
  1824. ve 1825. beyitler S'de birleştirilerek tek beyit haline getirilmiştir: 

 Vardı Mūsā zamānında bir kişi 

 Cümle fısķ olmışdı ‛ömrinde işi 
  1824b Vezin tutmuyor. 
  1825a ol : bir B. 
  1826b híç kimüñ ol : ulularuñ A, híç kişinüñ S. 
  1827a ķaldılar : oldılar B, S. 
  1828a Vezin tutmuyor. 
  1829b çıķar : çıĥar B. Đlk mısranın vezni tutmuyor. 
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 1830 Tā ki anuñ fısķı uçından bugün 

  Kim o şehrüñ üstine od düşmesün  

 

  Çün işitdi geldi Mūsā ol zamān 

  Şehr içinden ķovdı anı ol hemān  

 

  Çünki çıķdı şehr içinden ĥˇār u zār  

  Yine bir kūya varup ķıldı ķarār 

 

  Bir nice gün anda ķıldı çün ma‛āş  

  Anda daĥi fısķı yine oldı fāş  

 

  Yine Mūsāya Ĥudā emr eyledi 

  Var anı andan daĥi sürgil didi 

 

 1835 Ķovdı çün Mūsā anı andan yine  

  Bu kezin yüz šutdı yazı yüzine  

 

S 46a  Vardı bir ŝaģrāya düşdi ol zamān 

  Yoķ idi anda ĥalāyıķdan nişān  

 

B 61a  Anda ādem yoķ idi hem merġ u mūr  

  Ne ŝu var idi ne vaģş u ne šuyūr 

 

  Bir nice gün gezdi anda mübtelā 

  Šāķati ķalmadı oldı bí-nevā 

                                                 
  1830b o : bu A / düşmesün : yaġmasun A, S. 
  1831b hemān : revān B, S. 
  1832a çıķdı : çıĥdı B. 
  1833a anda ķıldı çün : ķıldı çün anda B. 
  1833b fısķı yine oldı : fısķı oldı yine A, yine fısķı oldı S. 
  1835a Ķovdı : Sürdi S / yine : hemān A. 
  1835b šutdı : dutdı B, S / yazı yüzine : zār ile ‛ayān A. 
  1836b Yoķ : Yoġ A, Yoĥ B. 
  1837a Anda ādem yoķ : Ādem anda yoġ A, Anda ādem yoĥ B. 
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  Düşdi ĥaste oldı pes ģāli ĥarāb 

  Yüzi gözi šopšolu gerd ü türāb  

 

 1840 Ol zamānda ģālin añdı aġladı  

  Baġrını ģasret odıyla šaġladı  

 

A 49b  Didi kim başum ķatında bu zamān  

  Anam olsa ģālümi görse ‛ayān  

 

  Aġlayaydı ģālümi böyle görüp 

  Hem šutaydı başumı ģālüm ŝorup  

 

  Atam olsaydı benümle ger bu dem  

  Ol göreydi kim neler çekmekdeyem  

 

  Ger ölürsem ĥoş temiz yuya idi  

  Ķabrüme tertíb ile ķoya idi  

 

 1845 Ger ģelālüm bunda olsaydı benüm 

  Yüzini yırtup ķılaydı şívenüm  

 

  Bunda ģāżır olsa ger oġlanlarum 

  Ol benüm cānum içinde cānlarum 

 

 

                                                 
  1839b šopšolu : dopdolu B, S. 
  1840a zamānda ģālin añdı : zamānda ģālin añup A, zamān ģālini añdı B. 
  1840b šaġladı : daġladı B, S. 
  1841a kim : ki B. 
  1841b Anam : Atam S. 
  1842b šutaydı : dutaydı B, S. 
  1843. beyit B'de yoktur. 
  1843b çekmekdeyem : çekdün o demS. 
  1844a ĥoş : hem A / yuya : yuyar B. 
  1844b ile ķoya : ile ķoyar B, ilen ķoya S. 
  1845b ķılaydı : ķılurdı B. 
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  Hem cenāzem ardına düşüp olar  

  Aġlaşalardı benümçün zār zār  

 

  Zārí ķılup aydalardı iy Ĥudā  

  Raģmetüñle atamuzı yarlıġa  

 

  Atamuz kim ol zā‛íf idi ġaríb 

  ‛Āŝí idi Ģaķ ķatında bí-naŝíb  

 

 1850 Ol ki sürilmiş idi yirden yire 

  Anı ĥōr itmişdi ‛ālem yek-sere 

 

  Uş eli boş ķıldı dünyādan güźār  

  Uş gider maġbūn u ĥōr u şermsār 

 

S 46b  Zārísine anlaruñ şāyed Ĥudā  

  Raģm ideydi kendü lušfından baña 

 

B 61b  Böyle didi Ģaķķa šutdı yüzini  

  Pes getürdi dile kendü sözini  

 

  Söyledi kim iy Ĥudā-yı pür-kerem 

  Çün beni anlardan ayırduñ bu dem  

 

 

 

                                                 
  1847a Hem : Kim B, Veh S / ardına düşüp : bile yüriyüp B. 
  1847b Aġlaşalardı : Aġlaşurlardı B. 
  1848a Vezin tutmuyor. 
  1848b Raģmetüñle : Raģmetüñlen S. 
  1849b Vezin tutmuyor. 
  1851a ķıldı dünyādan : dünyādan ķıldı S. 
  1852a Vezin tutmuyor. 
  1853a šutdı : dutdı B, S. 
  1853b Pes getürdi dile kendü sözini : Hem yitürdi anda kendü özini A. 
  1854b anlardan ayırduñ : ayırduñ anlardan B. 
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 1855 Hem vašandan sen beni dūr eyledüñ  

  Dünyede merdūd u maķhūr eyledüñ 

 

  Eyledüñ maģrūm olardan sen beni  

  Raģmetüñden ķılma maģrūm iy Ġaní  

 

  Ķalbümi yaķdı olaruñ firķati  

  Cümlesinüñ ķaldı cānda ģasreti 

 

  Cümlesinden çünki ol dem nā-murād  

  Ķıl beni şimdi cehennemden āzād  

 

  Baģr-i raģmet cūşa geldi ol zamān  

  Gör anuñla n'eyledi ol Müste‛ān  

 

 1860 Đki ģūrí ol zamān itdi žuhūr  

  Žāhiri hem bāšınıydı külli nūr 

 

A 50a  Anası şeklindedür anuñ biri 

  Zevcesi nisbet biri gör bu sırı 

 

  Daĥi cennetden biraz ġılmān aña 

  Uşaġı şeklinde gönderdi Ĥudā  

 

 

                                                 
  1855. beyit A'da yoktur. 
  1856a olardan sen beni : olardan beni sen B, anlardan sen beni S. 
  1856b iy Ġaní : bārí sen B. 
  1857a Ķalbümi yaķdı olaruñ : Baġrumı yaĥdı olaruñ B, Ķalbümi yaĥdı anlaruñ S. 
  1858a çünki : çün kim B. 
  1858b beni şimdi cehennemden : cehennemden beni şimdi S. Vezin tutmuyor. 
  1859a cūşa : mevce B / zamān : mecāl B. 
  1859b anuñla : anuñlan S / Müste‛ān : Źü'l-celāl B. 
  1860a itdi : oldı B, S. 
  1862b Ĥudā : oña A. 
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  Bir melek girmiş atası şekline  

  Geldi başı ķatına ol daĥ yine  

 

  Çevre yanında oturdılar bular 

  Ta‛ziye šutup ķamu aġlaşdılar  

 

 1865 Çün buları gördi yanında cüvān 

  Ol ŝıfatlar birle kim didüm ‛ayān  

 

  Şād olup göñli açıldı ķayġudan 

  Ģaķķ anı ķurtardı cümle ķorķudan  

 

  Cānını šapşurdı ol dem ģażrete  

  Ġarķ oldı dürlü dürlü raģmete 

 

S 47a  Mūsāya Allāh yine vaģy eyledi  

  Var fülān ŝaģrāya yā Mūsā didi 

 

B 62a  Dōstlarumdan biri anda bu mecāl  

  Eylemişdür bu fenā’dan intiķāl 

 

 1870 Terk ķıldı bu fenā’ külĥānını 

  Bāķí gülzāra irürdi cānını  

 

 

 

                                                 
  1863a girmiş : girdi A, B. 
  1863b ol daĥ : ol da A, kendü B. 
  1864b šutup : dutup B, S. 
  1865b kim : ki S. 
  1866b Ģaķk anı : Anı Ģaķk A / ķorķudan : ķorĥudan B, S. 
  1867a šapşurdı : dapşurdı B, S. 
  1868a Vezin tutmuyor. 
  1869a mecāl : maģal A. Vezin tutmuyor. 
  1870b Vezin tutmuyor. 
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  Tíz yüri yuyup anı götür revān  

  Ķıl namāzını daĥi defn it hemān 

 

  Çün bunı işitdi Mūsā bí-ķarār  

  Yügürüp gitdi oraya berķvār 

 

  Gördi Mūsā tanıdı fi'l-ģāl anı 

  Aytdı yā fażl iyesi Ģayy u Ġaní 

 

  Tanıdum ben ol kişidür bu hemín  

  Emr ķılduñ sürdüm anı iy mu‛ín 

 

 1875 Bu ne lušf olur ne fażl u ne ‛ašā’  

  Şimdi dōstum diyü eylersin nidā’ 

 

  Ģūrí ġılmān u melā’ik šopšolu  

  Çevresin almış otururlar ķamu  

 

  Đy Ĥudā bunı ‛ayān eyle baña  

  Ben bu sırrı görüben ķaldum šaña  

 

  Ģaķ nidā’ ķıldı ki yā Mūsā ‛ayān  

  Ol durur ki tanıduñ bellü beyān  

 

 

                                                 
  1871a yuyup anı götür : dut ķap götür anı B, S. 
  1872a işitdi Mūsā : Mūsā işitdi S. 
  1874a bu : bil S. 
  1875a ne fażl u ne : bu ne fażl u B. 
  1876a u melā’ik šopšolu : hem melā’ik dopdolu B, melā’ikler dopdolu S. Vezin tutmuyor. 
  1876b otururlar : öri šurmış A. 
  1877a Ĥudā bunı ‛ayān eyle baña : Ĥudāvendā bunı eyle ‛ayān A. 
  1877b ķaldum šaña : oldum beyān A, ķaldum daña B. 
  1878a ‛ayān : hemān A. 
  1878b ki : kim S. 
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  Çün vašandan ķıldum anı bí-nevā  

  Ehl-i beytinden daĥi ķıldum cüdā  

 

 1880 Aç ŝusız ķaldı dükendi  šāķati  

  Ĥaste düşdi zaģmeti oldı ķatı 

 

  Cümlesinden oldı nevmíd ol yaķín  

  Döndi ol dergāhuma šutdı yüzin  

 

  Aġladı ķıldı tażarru‛ bí-gerān 

  Ol sebebden ‛afv ķıldum bil ‛ayān 

 

  Oldı çün bí-kes ġaríb ü bí-nevā 

  Ata ana ehl-i beytinden cüdā 

 

A 50b  Görüben ol ģālini raģm eyledüm 

S 47b  Raģmetüm ĥˇānıyla anı šoyladum 

 

B 62b 1885 Bir ġaríb itse cihāndan intiķāl 

  Aġlar aña yir gök ehli lā-muģāl 

 

  Çünki maĥlūķ anuñ içün aġlaya  

  Raģm idüp āh ile baġrın šaġlaya  

 

  Ben ķamulardan raģímem bil ‛ayān  

  Sehl işden yarlıġaram bí-gümān 

                                                 
  1879a ķıldum anı bí-nevā : ben anı ķıldum cüdā S. 
  1879b Ehl-i beytinden daĥi ķıldum cüdā : Daĥi ehlinden cüdā vü bí-nevā S. 
  1880. beyit B'de yoktur. 
  1880a ķaldı dükendi : tükendi gitdi S. 
  1881a oldı nevmíd : nā-ümíd oldı A. 
  1881b ol : pes S / šutdı : dutdı B, S. 
  1886a maĥlūķ anuñ içün : maĥlūķum anuñ çün B. 
  1886b idüp : ide S / šaġlaya : daġlaya B, S. 
  1887a bil ‛ayān : bí-gümān S. 
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  Bir bahāne isterem cūd itmege  

  Bendemi ferĥunde mes‛ūd itmege 

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'śíśü'śíśü'śíśü'ś----Śāmin Śāmin Śāmin Śāmin ‛A‛A‛A‛Aşerşerşerşer    

 

  Erba‛índen on sekizinci ki bu 

  Diñle bunı ŝıdķ ile iy ník-ĥū  

 

 1890 Đbni ‛Abbāsdan durur uşbu ĥaber  

  Muŝšafādan naķl ider ol mu‛teber 

 

  Söyledi ki didi bir gün Muŝšafā 

  Ol cihānuñ faĥri ĥatm-i enbiyā’  

 

  Kimüñ ímānı ‛acebdür söyleñüz 

  Ķullarında Tañrınuñ şerģ eyleñüz  

 

  Didi aŝģābı ‛acebdür yā resūl  

  Ol melā’ikler ímānı pür-uŝūl  

 

  Eyle inanmış Ĥudāya kim olar  

  Źerre şekk itmezler iy ĥayra'l-beşer  

 

 1895 Muŝšafā didi ki söyleñ ne sebeb 

  Kim olur ímānı anlaruñ ‛aceb  

                                                 
  1888a/b itmege : eyleyem B. 
  1889b Diñle bunı : Bunı diñle A / ile : ilen S. 
  1890a uşbu : işbu A. 
  1891b ĥatm-i : şāh-ı A. 
  1892b Tañrınuñ : Ĥālıķuñ S. 
  1893a Didi aŝģābı ‛acebdür yā resūl : Didiler aŝģāb melā’ikler dürür B. 
  1893b Ol melā’ikler ímānı pür-uŝūl : Kim olar Ģaķķuñ nūrın žāhir görür B. Vezin tutmuyor. 
  1894a Eyle inanmış Ĥudāya kim olar : Kim Ĥudāya eyle inanmış bular A, Ģaķķı anlar eyle birlemişdür 

yaķín S. 
  1894b şekk itmezler iy ĥayra'l-beşer : şekki ķalmamışdur iy Emín S. 
  1895b ímānı anlaruñ : anlaruñ ímānı S. 
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  Nūrını Ģaķķuñ görürler bí-ģicāb  

  Bí-ģicāb olur olara hem ĥišāb  

 

  Nice şekk ider olar pes Tañrıya 

  Ģaķķuñ emrin pes olar nice ŝaya  

 

A 51a  Pes didiler enbiyā’dur enbiyā’ 

  Anlaruñ ímānı olur bí-riyā’ 

 

B 63a  Kim ‛acā’ib anlaruñ ímānıdur  

S 48a  Ĥalķa Allāhı hem olar tanıdur  

 

 1900 Didi peyġamber yine kim ne  sebeb  

  Kim olur ímānı anlaruñ ‛aceb  

 

  Her ne emri kim buyurur ol Celíl  

  Enbiyā’ya iltür anı Cebrā’íl  

 

  Pes ‛aceb olmaz olarda daĥ ímān  

  Ģaķdan olur anlara her iş ‛ayān 

 

  Didiler anlar yine kim yā ģabíb 

  Ola pes aŝģābuñ ímānı ‛acíb 

 

 

                                                 
  1896a Nūrını Ģaķķuñ görürler : Dire Ģaķķ nūrını bunlar A, Nūrını görürler Ģaķķuñ S. 
  1896b olara : anlara S. 
  1897b olar : anlar S. 
  1899a ‛acā’ib anlaruñ ímānıdur : ‛acā’ib anlar ímānı durur A, ‛aceb pes anlaruñ ímānıdur S. 
  1899b tanıdur : bildürür A. 
  1900. beyit A'da yoktur. 
  1900a kim : - S. 
  1900b ímānı anlaruñ : anlar ímānı S. 
  1901a emri kim buyurur : emr buyurdı S. 
  1901b Vezin tutmuyor. 
  1902a ‛aceb olmaz olarda daĥ : olarda daĥ ‛aceb olmaz S. Vezin tutmuyor. 
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  Her ne emri sen diseñ yā Muŝšafā  

  Cümle ŝıdķ ile inanurlar aña  

 

 1905 Didi anlara resūl ol dem revān  

  Ne sebebdendür anı eyleñ beyān  

 

  Nice āyetler ile hem beyyināt  

  Hem görürler dürlü dürlü mu‛cizāt 

 

  Pes didi anlar buyurgıl yā resūl 

  Bize ma‛lūm eylegil kimlerdür ol 

 

  Didi anlardur ki görmezler beni 

  Ne ŝahābemden görürler kimseni 

 

  Ne kerāmet göreler ne mu‛cizāt 

  Đnmeye hem anlara gökden berāt  

 

 1910 Líkin ímāna geleler ŝıdķ ile  

  Millet-i Ģaķķa uyalar ŝıdķ ile  

 

  Her rivāyet benden işitse olar 

  Cān ķulaġıylan anı gūş ideler  

 

 

 

                                                 
  1904a emri sen diseñ : emr diyesiñ S. 
  1904b ile inanurlar : ile inanıruz A, ilen inanurlar S. 
  1905a revān : ‛ayān B. 
  1905b Ne sebebdendür anı eyleñ beyān : Didi anlardur beni görmez ‛ayān A. 
  1906-1908. arası beyitler A'da yoktur. 
  1909b hem anlara gökden berāt : gökden olara beyyināt A, gökden hem anlara berāt S. 
  1910a Líkin : Lík S. 
  1910b Millet-i Ģaķķa uyalar : Ģaķķa ķul olup inana A / ŝıdķ : ‛aşķ S. 
  1911b ķulaġıylan : ķulaġıyla A. 
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  Dín içinde ķardaşumdurlar olar  

  Hem şefí‛em anlara rūz-ı şümār  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet∗ 

 

  Bunuñ üste bir ģikāyet diñlegil  

  Gel resūlüñ mu‛cizātın añlagıl  

 

B 63b  Mekkenüñ kāfirleri bir gün meger  

S 48b  Ol Ebū Cehlüñ evine geldiler  

 

 1915 Meşveret ķılmaġa gitdiler ķamu 

  Muŝšafā fikrindedür kiçi ulu 

 

  Didiler buña ne tedbír idelüm  

  Nice ģíle nice tezvír idelüm 

 

  Olavuz şerrinden anuñ tā emín 

  Tízrek yimek gerek bunuñ ġamın  

 

  Bu söz üstinde idi bunlar ķamu 

  Šārıķ adlu kişi girdi içerü 

 

  Didi öldürmek anı āsān ola 

  Ger ķamuñuz ben didügümi ķıla  

                                                 
  1912a ķardaşumdurlar : ķardaşum durur A. 
  1912b rūz-ı şümār : dañla ki var B. 
∗ Fí-Beyān-ı Mu‛cizāt-ı Resūl ‛Aleyhi's-selām A, - B. 
  1913a üste bir : üstine A. 
  1913b Gel : Hem A, Ol S. 
  1914a Mekkenüñ : Mekke B / meger : durdılar B. 
  1914b geldiler : girdiler A, vardılar B. 
  1916a/b idelüm : idevüz B. 
  1917b yimek gerek bunuñ : yimek gerek anuñ : itmek gerek bunuñ B. 
  1919b Ger ķamuñuz : Ķamuñuz ger S. 
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A 51b 1920 Didiler cümle muší‛ olduķ saña  

  Sen eger bir çāre eylerseñ aña  

 

  Didiler anı nice öldüresin 

  Sen bizi şād eyleyüp güldüresin 

 

  Söyledi her gün görürem kim varup  

  Ka‛benüñ dívārına arķa urup  

 

  Oturur ol ník ü bedden bí-ĥaber  

  Rūzgārı uşbu nev‛ ile geçer  

 

  Šursa varsa bir kişi uşbu zamān  

  Ka‛benüñ üstine çıķsa nā-gehān  

 

 1925 Bir büyük šaşı alup gitse bile  

  Ŝalsa anuñ başı üste ēarb ile  

 

  Ol šaşuñ ēarbından ol ola helāk  

  Yir yüzi şerrinden anuñ ola pāk  

 

  Çünki bu sözi ķamu işitdiler  

  Cümlesi ol fikre taģsín itdiler 

                                                 
  1920a olduķ : olduĥ S. 
  1920b Sen : Pes A / eylerseñ : idersin B. 
  1922a görürem kim : görürdüm kim A, görürdüm ki S. 
  1922b arķa : arĥa B. 
  1923a Oturur ol ník ü bedden : Oturur ol ník-cānān A, Ol oturur ník ü bedden B. 
  1923b ile : ilen S. 
  1924a Šursa : Dursa B, S / uşbu : işbu A. 
  1924b çıķsa : çıĥsa B. 
  1925a šaşı : daşı B, S. 
  1925b Ŝalsa : Salsa B, S. 
  1926a šaşuñ : daşuñ B, S. 
  1926b Yir yüzi şerrinden anuñ : ‛Ālem anūn fitnesinden B. 
  1927a Çünki bu sözi : Bu sözi çün kim B. 
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  Didiler ki şimdi bunda kim ola  

  Varuban başına anuñ šaş ŝala  

 

B 64a  Đçlerinde bir kişi daĥ var idi 

  Kim Şihāb idi anuñ bellü adı 

 

S 49a 1930 Didi destūr virseñüz baña bu dem  

  Đdeyüm ben anı dünyādan ‛adem  

 

  Şād olup cümle didiler yüri var 

  Anı öldür bizi ķayġudan çıķar  

 

  Vardı bir pinhān yirden ol zamān 

  Ka‛benüñ üstine çıķdı ol revān  

 

  Ķudreti yitdükce bir šaş aldı  ol  

  Böylesince götürüp hem geldi ol  

 

  Šaşı boyunca götürdi ol yine  

  Tā ki ŝala ol resūlüñ üstine  

 

 1935 Çün šaşı ŝaldı aşaġa ol kişi  

  Gör ki nice oldı taķdírüñ işi  

                                                 
  1928a ki : kim A, - S. 
  1928b šaş ŝala : daş sala B, S. 
  1930a baña bu dem : bu dem baña A. 
  1930b Đdeyüm ben anı dünyādan ‛adem : Cānını yoġ ideyin şimdi saña A. 
  1931b Anı öldür : Öldür anı S / çıķdı : çıĥdı B. 
  1932b çıķdı ol : pes çıķdı A, ol çıĥdı B. 
  1933. beyit B'de yoktur. 
  1933a Ķudreti : Ķuvveti S / šaş : daş S. 
  1933b götürüp hem : götürüben S. 
  1934a Šaşı : Daşı B, S. 
  1934b Tā ki ŝala ol : Tā ki ŝalaydı A, Salmaġa anı S. 
  1935a Çün šaşı ŝaldı aşaġa : Çün aşaķa ŝaldı daşı B, Daşı çün saldı aşaġa S. 
  1935b Gör ki nice oldı : Gör nice oldı çü B, Nice olaı gör ki S. 
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  Ka‛be dívārından ol dem nā-gehān 

  Bir ulu šaş çıķdı diñle iy cüvān  

 

  Šutdı ol šaşı hevāda bir zamān  

  Tā yirinden šurdı ol faĥr-i cihān  

 

  Çün yirinden Muŝšafā ķıldı güźer 

  Ĥoş geñince yire düşdi ol ģacer 

 

A 52a  Ka‛be šaşı gitdi yine yirine  

  Ķıl ta‛accüb Tañrınuñ taķdírine 

 

 1940 Çün Şihāb ol mu‛cizi gördi ‛ayān 

  Düşdi peyġamber ayaġına revān 

 

  Geldi ímāna Müselmān oldı ol  

  Küfri ķoyup ehl-i ímān oldı ol 

 

  Geldi Šārıķ daĥi anuñla bile 

  Ol daĥi oldı Müselmān ŝıdķ ile  

 

  Nice bunuñ kimi mu‛ciz gördiler  

  Anlar ímāna güç ile geldiler  

 

 

 

 

                                                 
  1936b šaş çıķdı : daş çıĥdı B, daş çıķdı S / iy cüvān : der-zamān A. 
  1937a Šutdı ol šaşı : Dutdı ol daşı B, S. 
  1937b šurdı : durdı B, S. 
  1939a šaşı gitdi yine : daşı gitdi yine B, daşı yine gitdi S. 
  1941. beyit A ve B'de yoktur. 
  1942b oldı Müselmān : Müselmān oldı S. 
  1943a kimi : gibi A. 
  1943b ile : ilen S. 
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  Bu zamānda pes yaķín bilgil  ‛ayān  

  Ŝıdķ ile her kim getürürse ímān  

 

 1945 Kim Müselmān ol durur taŝdíķ ide  

  Đşidüp bu sözleri taģķíķ ide 

 

  Kendözini Ģaķķuñ emrine vire  

  Ol ķapuda yüzini yire süre 

 

B 64b  Bunuñ ímānı olardan ĥūb olur  

  Ģaķ ķatında šā‛ati merġūb olur  

 

S 49b  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'tíśü'tíśü'tíśü't----TāsiTāsiTāsiTāsi‛ ‛A‛ ‛A‛ ‛A‛ ‛Aşerşerşerşer∗ 

 

  On šoķuzıncı ģadíśdür bu ŝaģíģ  

  Hem ‛Alídendür rivāyet bu ŝaríģ  

 

  Didi ki bir gün resūlu'llāh ile  

  Otururduķ cümle yanında bile  

 

 1950 Dín-i Đslām yiñle olmışdı žuhūr 

  ‛Āleme yayılmış idi uşbu nūr 

 

 

                                                 
  1944. beyit B'de yoktur. 
  1944a bilgil : bilüñ S. 
  1944b Vezin tutmuyor. 
  1945. beyit A ve S'de yoktur. 
  1946. beyit S'de yoktur. 
  1947a olardan ĥūb : anlardan yig S. 
  1947b merġūb : maķbūl B. 
∗ El-Ģadíśü't-Tāsi‛ ve'l-‛Aşer A. 
  1948a ģadíśdür bu ŝaģíģ : ģadíś budur ŝaģíģ A, ģadíśdür bu ŝaríģ S. 
  1948b bu ŝaríģ : ĥoş ŝaríģ A, bil ŝaģíģ S. 
  1949a ki : kim A. 
  1949b Otururduķ : Otururduĥ S. 
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  Kim ki gelmişdi ímāna ŝıdķ ile  

  Otururlardı resūlu'llāh ile 

 

  Bir kişi oldı ne-gāhın āşkār 

  Bir cemāze māyeye olmış süvār 

 

  Azmış idi hem devesi hem özi 

  Toza bulaşmış idi yüzi gözi 

 

  Bildük anuñ biz ıraķdan geldügin  

  Bilmedük ammā ne kişi olduġın 

 

 1955 Yanumuzda çünki šurdı bir zamān  

  Söze geldi ba‛d-ezín açdı zebān  

 

  Pes didi kim siz baña šoġrı diyüñ  

  Kim Muģammed ķanķıñuzdur söyleyüñ  

 

  Uş benüm didi Muģammed bellü bil 

  Bende neyse ģācetüñ ‛arż eylegil  

 

  Söyledi ki sen mi eylersin beyān  

  Tañrınuñ emrin baña uşbu zamān 

 

A 52b  Yoķsa ben bütler sözini söyleyem  

  Ne buyurmışdur saña ‛arż eyleyem 

                                                 
  1951a Vezin tutmuyor. 
  1954a anuñ biz ıraķdan : anı biz uzaķdan B, anı biz ıraķdan S. 
  1955a çünki šurdı : çünki durdı B, durdı çünki S. 
  1955b ba‛d-ezín : söyledi S. 
  1956a šoġrı : doġrı B, S. 
  1956b Kim Muģammed ķanķıñuzdur : Kim Muģammed ĥansıñuzdur B, Ĥansıñuz durur Muģammed S. 
  1957b neyse : nedür B. 
  1958a ki : kim S. 
  1959a Yoķsa : Yoĥsa A, B / sözini sözin mi S. 
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 1960 Didi peyġamber aña kim yā yigit 

  Ben diyem Tañrınuñ emrin sen işit  

 

B 65a  Şarš-ı ímānı beyān itdi resūl 

  Rükn-i Đslāmı fürū‛ u hem uŝūl  

 

  Çün tamām itdi sözini Muŝšafā 

  Didi kim sen daĥ beyān eyle baña  

 

  Ne buyurmışdı saña büt yā  aĥí  

  Cümlesin şerģ eyle bir bir sen daĥi  

 

S 50a  Diñle didi yā resūl ben söyleyem 

  Ser-güźeştümi saña ‛arż eyleyem  

 

 1965 Bil ki Ġassān ibni Mālikdür adum 

  ‛Āmirí ķavmindenüm šoġrı didüm  

 

  Var durur bir ģācımuz bizüm ulu  

  Ķızıl altundan muraŝŝa‛dur šolu  

 

  Hem aña ķonmış durur la‛l ü güher  

  Bütler içre yoķdur andan mu‛teber  

 

                                                 
  1960b Tañrınuñ emrin : Allāh sözini A, Tañrım işini S. 
  1961b fürū‛ u hem : fürū‛ı hem A, fürū‛ ilen S. 
  1962b Didi kim sen daĥ beyān eyle : Sırruñı sen de beyān eyle A, Didi sen daĥi beyān itgil S. 
  1963. beyit S'de yoktur. 
  1963a buyurmışdı saña büt : buyurmışdur saña put A. 
  1963b şerģ eyle bir bir : bir bir beyān it A. 
  1964b Ser-güźeştümi saña ‛arż : Ser-güźeştüm saña ma‛lūm B, Ser-güźeştümi saña şerģ S. 
  1965b šoġrı : doġrı B, S. 
  1966a Var durur bir ģācımuz : Bir bütümüz var durur S. 
  1966b šolu : dolu B, S. 
  1967a ķonmış durur : ķondurmışdur S. 
  1967b yoķdur : yoĥdur B. 
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  Her receb ayında ‛ādetdür bize  

  Herçi var ulu kiçi cümlemüze  

 

  Eylerüz her kişi bir ķurbān aña  

  Bizde ‛ādetdür daĥi öñdin ŝoña  

 

 1970 Ķarşusında secde ķılup yir öpüp  

  Dürlü ģācet dilerüz aña šapup 

 

  Yā resūl çün böyle bildüñ bu işi  

  Adı ‛Iŝām bizde vardur bir kişi 

 

  Vardı bir gün eyledi ķurbān aña 

  Hem šapu ķıldı biraz andan yaña  

 

  Didi ķurbān eyledüm çün ol zamān  

  Büt içinden bir āvāz oldı ‛ayān  

 

  Didi iy ‛Iŝām ímān oldı žuhūr  

  Gitdi žulmet āşkār oldı nūr 

 

 1975 Kāfirüñ ķanı dökildi bí-şümār  

  Küfr ehli cümle oldı tār-mār  

 

                                                 
  1968a Her : Hem A. 
  1968b Herçi var ulu kiçi : Her ki var ulu kiçi A, Kiçi ulu herçi var S. 
  1969a Eylerüz her kişi : Đderüz her yılda B. 
  1969b Bizde ‛ādetdür daĥi : Bize ‛ādet böyledür B, S. 
  1970a ķılup : urup S. 
  1971a çün böyle bildüñ : böyle bildüñ çün S. 
  1972b šapu : dapu B. 
  1973a eyledüm çün ol zamān : eyledüm çün kim aña A, eyledi çün kim revān B. 
  1973b oldı ‛ayān : geldi baña A. Vezin tutmuyor. 
  1974a iy : yā S. Beytin vezni tutmuyor. 
  1975a dökildi bí-şümār : tökildi āşkār B. 
  1975b cümle oldı : oldı cümle S. 
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B 65b  Dín-i Đslām žāhir oldı uşbu gün 

  Bil ki oldı cümle bütler ser-nigūn  

 

  Çün ‛Iŝām işitdi bütden bu sözi 

  Na‛ra urdı yaş ile šoldı gözi  

 

A 53a  Geldi bize ģālini virdi ĥaber 

S 50b  Oldı göñli cümlenüñ zír ü zeber 

 

  Bir nice günden işitdük nā-gehān 

  Mekkede bir kimse olmışdur ‛ayān 

 

 1980 Didiler eyler nübüvvet da‛vísin  

  Enbiyā’nuñ ĥātemiyem dir yaķín  

 

  Bir nice gün geçdi bunuñ üstine 

  Šārıķ adlu bir kişi vardı yine 

 

  Vardı ol daĥ anda ķurbān eyledi  

  Ķıldı secde dürlü iģsān eyledi 

 

  Büt içinden geldi yine bir āvāz  

  Didi kim yā Šārıķ oldı iş dırāz 

 

  Gönderildi šoġrı peyġamber bugün  

  Tā ki ĥalķ içinde ola reh-nümūn 

 

 

                                                 
  1976b bütler : putlar A, işler S. 
  1977b ile šoldı : ile doldı B, ilen doldı S. 
  1980a Vezin tutmuyor. 
  1980b ĥātemiyem : ĥātemi hem B. 
  1982a ol daĥ anda : ol da aña A, anda yine S. 
  1983a Büt : Put A. Vezin tutmuyor. 
  1984a šoġrı : doġrı B. 
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 1985 Vaģy göndermişdür aña ol Celíl 

  Ģāmil-i vaģyidür anuñ Cebrā’íl  

 

  Bu sözi Šārıķ işitdi anda çün 

  Zārí ķıldı ķayġulu oldı zebūn  

 

  Geldi bize anı ma‛lūm eyledi  

  Her ne söz kim büt dimişdi söyledi  

 

  Hem senüñ çavuñ daĥi çıķdı ķaví  

  Didiler kim çıķdı şāh-ı ma‛neví 

 

  Kimi didi šoġrıdur kimi yalan  

  Bir iki gün böyle geçdi hem-çünān  

 

 1990 Ben daĥi šurdum yine yā Muŝšafā  

  ‛Ādetümce eyledüm ķurbān aña 

 

B 66a  Çünki ben ķurbānı kesdüm ol zamān  

  Oldı bir āvāz hem anda ‛ayān 

 

S 51a  Bir yüce āvāz ile didi  ŝaríģ  

  Dile geldi söyledi rūşen faŝíģ  

 

                                                 
  1985b vaģyidür anuñ : vaģy oldı aña S. Vezin tutmuyor. 
  1986b Vezin tutmuyor. 
  1987a bize anı : anı bize B. 
  1987b büt : - B. 
  1988a/b çıķdı : çıĥdı B. 
  1989a didi : aydur A / šoġrıdur : doġrıdur B, gerçekdür S. 
  1989b hem-çünān : bil ‛ayān B. 
  1990a šurdum : durdum B, S. 
  1991a Çünki : Çün S. 
  1992. ve 1993. beyitler A'da yer değiştirmiştir. 
  1992a yüce : üce B, S / ile : ilen S. 
  1992b Dile geldi söyledi : Diñledüm anda anı A. 
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  Didi yā Ġassān ki ģaķķ oldı žuhūr  

  Āşkāre oldı ‛ālem içre nūr 

 

  Ģaķ nebí geldi cihāna uşbu gün 

  Hāşimídür Mekkedendür reh-nümūn 

 

 1995 Dōstları anuñ selāmetlik göre 

  Düşmenine çoķ nedāmetler ire  

 

  Ola dünyāda hidāyet píşesi 

  Díne da‛vet ola hep endíşesi  

 

A 53b  Ol ķıyāmetde şefí‛ ola yine 

  Evvel āĥir cümle ímān ehline 

 

  Bunı didi ķopdı yirden ol zamān 

  Düşdi yire ser-nigūn oldı hemān  

 

  Böyle görgeç šurdum oldum bí-ķarār  

  Bir devenüñ üstine oldum süvār 

 

 2000 Bunca zaģmetler çeküp geldüm saña 

  Ser-güźeştüm uşbudur yā Muŝšafā  

 

  Çün resūlu'llāh bu sözi ķıldı gūş  

  Ĥoş Te‛āla'llāh diyüp itdi ĥurūş  

 

                                                 
  1993a yā : iy S. 
  1995b çoķ nedāmetler : çoĥ nedāmetler B, çoķ melāmetler S. 
  1996b ola hep : eylemek S. 
  1998b Düşdi yire : Yire düşdi S / oldı hemān : oldı nihān A, ol nā-gehān B. 
  1999a görgeç šurdum : görgeç durdum B, görcek durdum S. 
  2000b Ser-güźeştüm uşbudur yā Muŝšafā : Sen daĥi bugün şefí‛ olgıl baña B. 
  2001. beyit B'de yoktur. 
  2001b Ĥoş Te‛āla'llāh diyüp itdi : Ģaķķ Te‛āla'llāh bunı ķıldı A. 
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  Didi Ġassān yā Muģammed uşbu dem  

  Bir sözüm var lík destūr isterem 

 

  Üç beyit medģ itmişem didi saña  

  Dilerem ki söyleyem yā Muŝšafā  

 

  Virdi peyġamber icāzet ol zamān 

  Didi üç beyti ‛Arabca ĥoş ‛ayān  

 

 2005 Pes aña ímānı ‛arż itdi resūl 

  Šurdı ŝıdķ ile Müselmān oldı ol  

 

B 66b 

S 51b 

 

∗ 
 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗∗ 

 

  Çünki bunı böyle bildüñ iy aĥí 

  Diñle imdi ŝıdķ ile bir söz daĥi  

                                                 
  2002a Didi Ġassān : Pes didüm kim S. 
  2003a Üç beyit medģ itmişem didi : Zíre üç beyt itmişem medģ ben A. 
  2003b Dilerem ki söyleyem yā Muŝšafā : Dilerem ki söyleyem ben šapuña A, Söyleyem vir icāzet şimdi 

baña S. 
  2004b beyti : beyt ol A. 
  2005b Šurdı ŝıdķ ile : Durdı ŝıdķ ile B, Durdı ŝıdķ ilen S. 
∗ “Muhammed’i istemede biz hızlı davrandık. Çöl kentlerinin birinde hüznü kolaylaştırarak insanların en 

hayırlısına ona sığınarak ben yardımcı olurum ve iplerinden bir ipini kendi ipime bağlarım. Allah’ın bir 

olduğunu kabul ederek şehadet ederim, Allah haktır. Ayağımda ayakkabı olduğu sürece ben ona 

inanırım.” 
∗∗ Ĥaber-i Uĥrā S / Başlıktan 2156. beyte kadar olan kısım A'da yoktur. 
  2006b ile : ilen S. 
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  Kimler idi evvel ímāna gelen 

  Diñle bir bir söyleyem taķrír ilen 

 

  Çünki vaģy indi resūle iy emín  

  Geldi ímāna Ĥadíce ba‛d-ezín 

 

  Andan evvel Ebū Bekr Ŝıddíķ ŝafā  

  Geldi andan ol ‛Aliyyü'l-Murtażā 

 

 2010 Geldi andan ŝoñra Zeyd iy muģterem  

  Bir kenízek geldi andan ŝoñra hem 

 

  Ģamzanuñ cāriyesiydi bellü bil  

  Źerr idi adını yaĥşı añlagıl  

 

  Geldi ‛Ośmān ibni ‛Affān ba‛d-ezān  

  Ŝoñra andan hem Zahíreydi ‛ayān 

 

  Pes ‛Ubeyde ibni Cerrāģ iy aĥí 

  Geldi andan ŝoñra hem Šalģa daĥi  

 

  Pes Zübeyr ímāna geldi hem yine 

  On kişidür kim bular girdi díne  

 

 

                                                 
  2008a indi resūle iy emín: itdi resūle bil yaķín B. 
  2009a Ebū Bekr Ŝıddíķ ŝafā : ol Ebū Źerr bí-ĥafā’ B. Vezin tutmuyor. 
  2010. beyit B'de şöyledir: 

 Bir kenízek geldi andan iy hümām 

 Diñler iseñ söyleyem anı be-nām 
  2011a bellü bil : añlagıl B. 
  2011b adını yaĥşı añlagıl : adı anuñ sen bellü bil B. 
  2012a Geldi ‛Ośmān ibni ‛Affān : Ca‛fer-i Šayyār geldi B. 
  2013b hem : - S. 
  2014b On : Ol B / girdi : geldi B. Vezin tutmuyor. 
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 2015 Çün bular ímāna geldiler bile 

  Bir nice gün gezdiler hem sırr ile 

 

  Ķılmadılar kāfir içre āşkār 

  Böyle geçdi bunlar endek rūzgār 

 

B 67a  Ba‛d-ezān ģażretden aytdı Cebrā’íl  

  Didi yā Aģmed selām itdi Celíl 

 

S 52a  Didi buyurdı Ĥudā bu demde šur  

  Dín-i Đslāmı cihāna ķıl žuhūr 

 

  Bir yüce yire çıķuban söylegil  

  Ĥalķı sen ímāna da‛vet eylegil  

 

 2020 Çıķdı ol demde Ķubeyse Muŝšafā  

  Bir yüce āvāz ile ķıldı ŝadā  

 

  Didi söyleñ siz ki Tañrı bir dürür 

  Ol cemí‛i işlere ķādir dürür 

 

  Daĥi hem söyleñ Muģammed Tañrınuñ 

  Ķulıdur hem ģaķ resūlidür anuñ 

 

Mل اO8ر =CW: Mا Yا HGا Y OGOK مEFGا H?I0 ل)K و∗  
 

  Mekke ķavmi bu sözi işitdi çün 

  Cümle ġamgín oldı ķaldı ser-nigūn 

                                                 
  2017a Vezin tutmuyor. 
  2018a bu demde šur : oturma dur S. 
  2019a çıķuban : çıĥuban B. 
  2019b Ĥalķı sen : ‛Ālemi B. 
  2020a Çıķdı : Çıĥdı B. 
  2020b ile ķıldı ŝadā : ilen ŝalā’ S. 
∗ - A. “Resulullah (s.a.v.) Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın elçisidir deyiniz dedi.”. 
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  Var idi şehr içre bir ev ki ulu  

  Dār-ı Nedve ad virürlerdi ķamu 

 

 2025 Ya‛ní ki canķı evi dirler aña  

  Šanışuķ yiri idi öñdin ŝoña 

 

  Đşidüp bunı ķamusı šurdılar 

  Meşveret ķılmaġa anda vardılar 

 

  Didiler görüñ Muģammed n'eyledi 

  Uş nübüvvet da‛vāsını eyledi  

 

  Ol bizüm ma‛būdumuz söger ķaķır  

  Hem bizi bir özge Tañrıya oķır  

 

  Üç yüz altmış büt ki şimdi bizde var  

  Cümlesini ķılmaķ ister ĥˇār u zār  

 

 2030 Çaġırur ki ķamu ģācları ķoyuñ  

  Siz gelüñ bu ben didügüme uyuñ 

 

B 67b  Pes didiler söyleyüñ ki n'idelüm  

  Biz bu işe nice tedbír idelüm 

 

 

 

                                                 
  2024a içre : içinde S. 
  2025a ki : kim S. Vezin tutmuyor. 
  2027b da‛vāsını : resūllüķ S. Vezin tutmuyor. 
  2028a söger : sögüp B. 
  2028b Hem : Kim B. 
  2029a şimdi : - S. 
  2029b ķılmaķ ister : ister ķılmaķ S. 
  2030a ki ķamu ģācları : kim bu ķamusını S. 
  2031a söyleyüñ ki : söyleñ āĥir S. 
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  Kim re’ísi Mekke şehrinüñ ķamu  

  Ģāżır idi cümlesi kiçi ulu  

 

S 52b  Söyleyem bir bir işitgil adların 

  Anda idi evvel ol Şeybe la‛ín  

 

  Hem Rebí‛a ‛Utbe daĥi hem Velíd  

  Daĥi Ŝafvān hem yine Ŝaĥr-ı pelíd 

 

 2035 Hem yine Ka‛b ibni Eşref iy aĥí  

  Esved ibni Yaġuśdur biri daĥi  

 

  Hem birinüñ daĥ Kinānedür adı  

  Ol Rebí‛a oġlıdur rāví didi  

 

  Kim ķamu rü’esā’-i Mekke bular  

  Uşbulardur şehr içinde ulular  

 

  Söylediler kim Muģammedüñ ‛aceb  

  Böyle didügine ne ola sebeb  

 

  Böyle dimekden murādı ne ola 

  Böyle niçün çaġırur ŝaġa ŝola  

                                                 
  2032a re’ísi : irisi B. 
  2032b kiçi ulu : ķıldı ‛ulüvv B. 
  2033b ol Şeybe la‛ín : Şeybe bil yaķín B. 
  2034a daĥi hem : vü daĥi B. 
  2035a yine : daĥi B. 
  2035b Yaġuśdur : Yaġuś B. Vezin tutmuyor. 
  2036a daĥ : - S. 
  2036b rāví didi : biri daĥi B. 
  2037a Vezin tutmuyor. 
  2037b Uşbulardur : Kim bulardur S. 
  2038a Muģammedüñ : Muģammed iy S. 
  2038b ola : idi B. 
  2039b ŝaġa ŝola : saġa sola B. 
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 2040 Ol bizüm Tañrımuza niçün söger 

  Hem özinüñ Tañrısın bile öger 

 

  Kimseye göstermez anı ol nedür  

  Ol ķızıl altun mıdur yoķsa nedür 

 

  Dir ki üç yüz altmışuñ terkin uruñ 

  Bir bilinmez nesneye ķarşu šuruñ 

 

  Birisi šurdı ayaġa söyledi 

  Anuñ içün bunca ne ġuŝŝa didi  

 

  Ol Muģammed bir faķír aç kişidür 

  Bí-nevālıķ dā’im anuñ işidür  

 

 2045 Anuñ içün böyle didi kim bugün  

  Viresiz bir pāre māl ola sükūn 

 

  Didiler bu nice sözdür ki didüñ 

  Bu nice sözdür uşaķ tek söyledüñ  

 

B 68a  Ol Muģammed bir yavuz sāģir dürür 

  Siģr içinde ol cihānda bir dürür  

 

  Dünyede bir müddet ol diri šura 

  Az zamānda çoķ kişiler azdura  

 

 

                                                 
  2041. beyit B'de yoktur. 
  2043b bunca : bunda B. 
  2044b Bí-nevālıķ : Bí-nevālıġ B. 
  2045a Anuñ içün böyle didi kim : Böyle didügi anuñ oldur S. 
  2046b nice sözdür uşaķ tek : uşaķ sözidür ki S. 
  2047b içinde ol cihānda bir dürür : idüben çoĥ ĥalāyıķ azdurur B. 
  2048b çoķ : çoĥ B. 
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S 53a  Dirilüben bir ulu enbūh ola 

  ‛Ālem içre šopšolu endūh ola  

 

 2050 Def‛ ķılmazsız bunı ger bu mecāl 

  Kim bilür kim nice olur ŝoñra ģāl  

 

  Pes Velíde söylediler kim digil 

  Sen bunuñ tedbírini şerģ eylegil 

 

  Didi ki ne söyleyem buña cevāb 

  Ger becid šutmazsız iş olur ĥarāb 

 

  Döndi aydur ki gelüñ üç gün tamām 

  Siz baña mühlet virüñ iy ĥāŝŝ u ‛ām 

 

  Göreyüm híç çāre olur mı aña  

  Var ümídüm ki bu iş bütden oña  

 

 2055 Bu söz ilen olurına gitdiler 

  Üç günüñ ŝabrın muķarrer itdiler 

 

  Çünki bunlar işlü işine gider 

  Diñle imdi ol Velídi kim n'ider  

 

  Đki büt düzdürmiş idi ol la‛ín  

  Ne ŝıfatludur diyem diñle yaķín  

 

 

                                                 
  2049b içre : içi S. 
  2050b nice olur : ne olısardur S. 
  2054a híç : bir S. 
  2054b ki bu iş bütden : kim bu iş elbette S. 
  2056b ol Velídi kim : kim ol Velídi S. 
  2057a büt : put S / la‛ín : yaķín S. 
  2057b diñle yaķín : bil hem-çünín S. 
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  Ķızıl altundan düzilmişdür ķamu  

  Hem cevāhir dürr ü mercān šopšolu 

 

  Hem geyürmişler aña dürlü libās  

  Gör ne tertíb eylemiş ol nā-sipās  

 

 2060 Đki zerrín kürsí düzdürmiş yine  

  Her birin ķoymış birinüñ üstine  

 

  Vardı tā kim anlara ide šapu  

  Girüben ķıldı sücūd öpdi ķapu  

 

B 68b  Üç gün üç dün ķarşularında šurup 

  Ķıldı šapu yüzini yire urup  

 

  Üç güne dek yimedi hergiz ša‛ām  

  Bütlere ķıldı tażarru‛ ŝubģ u şām  

 

  Çün üçinci gün tamām oldı Velíd 

  Gör ne didi bütlerine ol pelíd  

 

S 53b 2065 Didi üç gündür ki size šaparam 

  Ķarşuñuzda dem-be-dem yir öperem 

 

 

                                                 
  2058a düzilmişdür : düzilmişdi S. 
  2059a geyürmişler : geydürmişdi S. 
  2059b eylemiş : eylemişdür S. 
  2060a düzdürmiş : düzdürmişdi S. Vezin tutmuyor. 
  2060b birin ķoymış : birisin ķoymışdı S. 
  2061a kim : ki B. 
  2061b öpdi : örtdi B. 
  2062b urup : sürüp S. 
  2063a güne dek : içmez ü S. 
  2063b Bütlere : Putlara S. 
  2064b bütlerine : putlarına S. 
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  Bu ķadar ķulluġuma eyleñ kerem  

  Siz baña šoġrı ĥaber virüñ görem 

 

  Ol Muģammed ģālini eyleñ ‛ayān  

  Ģaķ mıdur bāšıl mıdur ķıluñ beyān  

 

  Gör ki şeyšān n'eyledi ol dem aña 

  Nice maġbūn eyledi diyem saña 

 

  Ol şeyāšínden birisi ol zamān 

  Müsfer idi adı hem bellü beyān 

 

 2070 Ol bütüñ girdi birisi aġzına  

  Gör ki ne söyler anı diñle yine 

 

  Aġzın açdı büt dilinden söyledi 

  Ol Muģammed bir yalancıdur didi 

 

  Aña inanmañ ki peyġamber degül 

  Her ne dirse sözini ķılmañ ķabūl 

 

  Çün bunı Velíd işitdi oldı şād  

  Pes didi kim ģāŝıl oldı uş murād  

 

  Šaşķaru çıķdı didi kāfirlere  

  Bu sözi ma‛lūm ķıldı yek-sere  

 

                                                 
  2066a ķulluġuma : ķulluġumı B. 
  2067a ‛ayān : beyān B. 
  2067b ķıluñ beyān : eyleñ ‛ayān B. 
  2070a birisi : birinüñ S. 
  2073a bunı Velíd işitdi : Velíd işitdi bunı S. 
  2073b kim : ki B / uş : iş B. 
  2074a çıķdı : çıĥdı B. 
  2074b ma‛lūm ķıldı : işitdi cümle S. 
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 2075 Pes didiler yā Velíd oturma šur 

  Kim bu işde hem bize lāyıķ budur 

 

  Cümle meydāna yıġıldı ĥāŝŝ u ‛ām 

  Uşbu şehrüñ bayı yoķsulı tamām  

 

B 69a  Ol Muģammed ķarşusında söyleye 

  Tā yalanın ĥalķa ma‛lūm eyleye 

 

  Çün işide bu sözi ola ĥacíl 

  Đtmeye daĥi bizümlen ķāl u ķíl 

 

  Muŝšafāya didiler uşbu sözi 

  Fikre vardı bir dem anda kendözi 

 

 2080 Cebrā’íl geldi didi iy nūr-ı pāk  

  Bu iş içün šutmagıl göñlüñde bāk  

 

S 54a  Bil anuñçün kim bu işi işledi  

  Ol Velíddür ki bunı böyle didi 

 

  Mekkenüñ ķāfirleri kiçi ulu 

  Geldiler meydāna ol dem sū-be-sū 

 

  Orta yire ķoydılar çün ol büti 

  N'eyledi gör ol Velíd adlu iti 

 

  Bezediler anı dürlü raĥt ile 

  Ortalarında oturdı baĥt ile  

 

                                                 
  2076b bayı yoķsulı : yoķsulı bayı S. 
  2080a Vezin tutmuyor. 
  2080b šutmagıl göñlüñde bāk : dutma göñlüñi ġamnāk S. 
  2081a Bil : Veyl S. 
  2084b Ortalarında : Orta yirde B. 
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 2085 Pes çaġırdılar resūli der-zamān 

  Šurdı geldi ol dem ol faĥr-i cihān 

 

  Đbni Mes‛ūd daĥi yanınca bile 

  Geldi hem ol daĥ resūlu'llāh ile  

 

  Geldi bir yirde oturdı Muŝšafā 

  Ŝadr u bedr-i ‛ālem ü ŝāģib-vefā  

 

  Yine Müsfer girdi ol büt ķarnına  

  Söyledi pes bir nice herze yine 

 

  Didi peyġamber degül inanmañuz 

  Bir yalancıdur buña aldanmañuz 

 

 2090 Çünki kāfirler işitdi oldı şād 

  Ŝanasın ki šapdılar kām-ı murād  

 

  Đbni Mes‛ūd oldı bu işden ĥacíl 

  Yā resūla'llāh ne ģāletdür digil  

 

B 69b  Didi ġamgín olmagıl sen bu işe 

  Tíz ola kim bize nuŝret irişe 

 

  Bunı didi döndi peyġamber girü  

  Uġradı bir atlu anda rū-be-rū 

 

  Bir yaşıl šon egnine geymiş idi 

  Dín yolında başını ķoymış idi 

                                                 
  2086b Geldi hem ol daĥ : Geldiler ol dem B. 
  2087b Ŝadr u bedr-i ‛ālem ü ŝāģib-vefā : Faĥr-i ‛ālem ŝāģib-şürū‛-ı hüdā B. 
  2088a Yine Müsfer girdi ol büt : Girdi yine Müsfer ol put S. 
  2090b Ŝanasın ki šapdılar kām-ı : Sanasuñ kim dapdılar kāmil S. 
  2091b resūla'llāh ne ģāletdür : nebí didi ne ģāletdür bu S. 
  2093a döndi peyġamber : Muŝšafā döndi S. 
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 2095 Düşdi atından hemān-dem ol hümām  

  Yüriyüp peyġambere virdi selām  

 

  Didi peyġamber ne kişisin digil 

  Gizleme ģālüñi šoġrı söylegil 

 

S 54b  Ben ‛aceblendüm selāmuñdan senüñ 

  Bu faŝāģatlü kelāmuñdan senüñ 

 

  Didi cin ķavmindenem ben yā resūl 

  Söyleyem ģālüm saña iy pür-uŝūl 

 

  Nūģ peyġamber zamānında yaķín 

  Gelmişem ímāna ben bil iy Emín  

 

 2100 Ayru düşdüm ben vašandan bil ‛ayān  

  Nirededür bilmezem idem beyān  

 

  Şimdi geldüm ehlümi gördüm bugün 

  Cümlesi ġamgín oturur ser-nigūn  

 

  Söyledüm kim böyle ġamgín nişesiz 

  Kim çekersiz fikr ile endíşe siz 

 

  Pes didi kim nice ķayġu çekmeyem  

  Aġlayup seyl kimi yaşum dökmeyem  

 

                                                 
  2095a Düşdi : Đndi S. 
  2095b Yüriyüp : Yüridi S. 
  2099b Gelmişem ímāna ben bil : Ben ímāna gelmiş idüm S. 
  2100a düşdüm ben vašandan bil : düşmişdüm vašandan ben S. 
  2100b bilmezem idem beyān : bilmez idüm ĥānmān S. 
  2101b Cümlesi ġamgín oturur : Cümle ġamgín otururlar S. 
  2103a kim : ki B. 
  2103b dökmeyem : tökmeyem B. 
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  Gör ki Müsfer adlu mel‛ūn n'eyledi  

  Büt dilinden nice sözler söyledi  

 

 2105 Muŝšafāyı nice maģzūn eyledi 

  Uşbu ġayret baġrumı ĥūn eyledi 

 

  Tañrınuñ düşmānlarını ķıldı şād 

  Šapdılar anlar bu ma‛nādan murād 

 

B 70a  Çünki andan bu sözi ben diñledüm  

  Ol senünle n'itdügini añladum  

 

  Ol sebebden tende ķanum ķıldı cūş  

  Na‛ra urup eyledüm ol dem ĥurūş  

 

  Gitdüm ardınca anı ķıldum helāk 

  Yā resūla'llāh anuñçün šutma bāk 

 

 2110 Uş Ŝafa Merve arasında anı  

  Öldürüp aķıtmışam andan ķanı 

 

  Uş ķılıcum üste ķanıdur anuñ 

  Öldügine bu nişānıdur anuñ 

 

  Mezbeleye atmışam başın anuñ  

  Gör nice kem itmişem yaşın anuñ 

 

                                                 
  2104a Müsfer adlu : ol Müsfer S 
  2104b Büt : Put S. 
  2107a bu sözi ben : ben bu sözi S. 
  2107b senünle : senünlen S. 
  2108a sebebden : ġażabdan S. 
  2108b ol dem : ben de B. 
  2110. beyit B'de yoktur. 
  2112a Mezbeleye atmışam : Ķılıç ilen kesmişem S. 
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S 55a  Kelbe beñzer şimdi anuñ ŝūreti  

  Cism ü resmi vü cemí‛i hey’eti  

 

  Çün resūlu'llāh işitdi bu sözi 

  Ĥurrem oldı ĥāšırı güldi yüzi 

 

 2115 El götürdi pes aña ķıldı du‛ā’ 

  Kim saña Ģaķ vire ĥayrından cezā’  

 

  Didi Aģmed söylegil aduñ baña 

  Mesken ü mevlūd u bünyāduñ baña  

 

  Didi ‛Abher oġlıyam adum Mehín 

  Hem maķāmumı diyem iy pāk-dín  

 

  Uş šuraġum Šūr-ı Sínādur benüm 

  Menzilüm oldur maķām u meskenüm  

 

  Pes didi kim gel icāzet vir baña  

  Varayum bu demde bütlerden yaña  

 

 2120 Bütlerüñ aġzına girüp söyleyem 

  Pes ķamu kāfirleri hicv eyleyem  

 

 

 

                                                 
  2113a şimdi : yatur S. 
  2113b Cism ü : Cismi S. 
  2115b saña : aña B. 
  2116b Mesken ü : Meskenüñ S. 
  2117b maķāmumı diyem : maķāmum diyem saña S. 
  2118b maķām u : duraġum S. 
  2119a kim : ki B. 
  2119b bu demde : ben şimdi S. 
  2120b hicv : maģzūn S. 
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  Nice kim Müsfer ĥacíl itdi seni  

  Ben ĥacíl idem olaruñ varını  

 

  Muŝšafā aydur icāzetdür yüri  

  Var bugün ĥōr eylegil kāfirleri  

 

B 70b  Ķarnına girdi Hübelüñ ol zamān  

  Gör nice sözler ķılur şimdi beyān 

 

  Ol günüñ šañlası ķāfirler ķamu  

  Geldi meydāna šolup kiçi ulu  

 

 2125 Hem resūlu'llāha i‛lām itdiler 

  Özlerin gör nice bed-nām itdiler 

 

  Ģāżır oldı meclise çünki resūl  

  Bir nice aŝģāb ile ŝāģib-uŝūl 

 

  Pes getürdiler Hübeli araya 

  Tā meger ki işlerine yaraya  

 

  Dürlü ĥil‛atler aña geydürdiler 

  Ķarşusında secdeye baş urdılar 

 

 

 

                                                 
  2121a kim Müsfer : Müsfer ki B. 
  2121b idem olaruñ : ideyüm anlaruñ S. 
  2122a aydur : didi S. 
  2122b bugün ĥōr : ĥōr S. 
  2123a Ķarnına girdi : Girdi içine B. 
  2124a šañlası : yarındası S. 
  2124b šolup : yine S. 
  2126a çünki : çün kim S. 
  2127b ki : bu B. 
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S 55b  Ķoydılar anı yine taĥt üstine 

  Yıġılup bir nice bed-baĥt üstine  

 

 2130 Secde ķılup çoķ tażarru‛ itdiler  

  Yüzlerini cümle aña šutdılar 

 

  Didiler kim yā Hübel söyle yine  

  Sen bu cādūyı ĥacíl eyle yine  

 

  Söyle rūşen bize anuñ ģālini 

  Bu aradan kesgil anuñ ķālini 

 

  Dile geldi ol Hübel didi revān 

  Kim bilüñ yā Mekke ķavmi pes ‛ayān  

 

  Bu Muģammed bir resūl-i ģaķ durur 

  Hem díni ģaķdur sözi mušlaķ durur  

 

 2135 Özi ģaķdur díni ģaķdur sözi ģaķ  

  Yolı ģaķdur resm ile āyíni ģaķ 

 

  Ol sizi šoġrı yola da‛vet ķılur 

  Kim aña uyarsa oddan ķurtulur  

 

 

 

 

                                                 
  2129b Yıġılup : Yıķılup B. 
  2130a çoķ : çoĥ B. 
  2131a kim : ki B. 
  2131b Sen : Pes B. 
  2133b pes ‛ayān : siz revān S. 
  2134b Vezin tutmuyor. 
  2135. beyit S'de yoktur. 
  2136b aña uyarsa : uyarsa aña B. 
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  Siz ķamu bāšılda hem eŝnāmuñuz  

  Cümle azġun ĥāŝŝ ile ‛avāmuñuz  

 

B 71a  Her kişi aña inansa şād olur  

  Hem cehennemden daĥi āzād olur 

 

  Her kim inanmaz anuñ yiri caģím 

  Yidügi zaķķum içindügi ģamím 

 

 2140 Siz aña inanuban taŝdík idüñ  

  Bir nebí-i ģaķ durur taģķíķ idüñ  

 

  Ol durur ‛ayne'l-yaķín ez-ĥāŝŝ u ‛ām 

  Enbiyā’nuñ ĥātemi ĥayrü'l-enām 

 

  Bunı işitdi Ebū Cehl-i la‛ín 

  Ayaġa šurdı hemān bā-ĥışmgín  

 

  Ol büti aldı yire urdı revān  

  Ŝoydı egninden libāsın ol zamān 

 

  Balta ilen pāre pāre eyledi 

  Lāyıķ özi gibi nāra eyledi 

 

 2145 Pes evine gitdi ġamgín ü ģazín 

  Evde yaķdı anı Ebū Cehl la‛ín 

 

 

                                                 
  2137a bāšılda hem eŝnāmuñuz : bāšıldasız ecsāmuñuz B. 
  2137b ile : ilen S. 
  2138a kişi aña inansa : kim aña uyarsa S. 
  2140a inanuban : inanuñuz B. 
  2140b Bir nebí-i : Bu nebídür B. 
  2142b Ayaġa šurdı hemān bā-ĥışmgín : Pes evine gitdi ġamgín ü ģazín B. 
  2143-2145. beyitler arası B'de yoktur. 
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S 56a  Oldılar ķafirler anda şermsār 

  Evlerine gitdi cümle ĥˇār u zār 

 

  Döndi manŝūr u mužaffer Muŝšafā 

  Şād u ĥurrem göñli yine pür-ŝafā’ 

 

  Şād olurlar cümle aŝģābı ķamu  

  Ĥurrem olup döndiler kiçi ulu 

 

  Söyledi ol demde ol cinne resūl 

  Döndüreyüm aduñı iy pür-uŝūl 

 

 2150 Didi ‛Abdu'llāh ‛Abher ad aña 

  Çün işitdi oldı ol dem şād aña 

 

  Ol zamān bir şi‛r inşā’ eyledi 

  Pes ‛Arab dilince anı söyledi 

 

 

 
B 71b 

∗ 

                                                 
  2148a olurlar : oldı S. 
∗ “Ben Abher oğlu Abdullah’ım. Yoldan sapmışları başlarını uçurarak öldürdüm. Kılıç darbesiyle 

inanılmaz bir şekilde vurmak üzere saldırdım. Safa’nın yakınında azıp kibirlenince, hakkın yaratıcısına 

karşı çıkınca ve inkâra yönelince, temiz peygamberimize küfrederek hakaret edince Đslam ortaya çıkıp 

üstün gelinceye kadar yemin olsun ki daima onun yardımına koşacağım. Đslamın gelişiyle bütün 

kibirlenenler, Yahudiler ve Hristiyanlar rezil olacaklar.”. 
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  Fi'tFi'tFi'tFi't----TercemeTercemeTercemeTerceme∗ 

 

  Mefā‛ílün Mefā‛ílün Fe‛ūlün 

 

 1 Ki ‛Abdu'llāham el-ģaķķ ibni ‛Abher 

  Ķılıcumdan benüm ķatl oldı Müsfer  

 

 2 Çü tíġümni anuñ boynına çaldum 

  Kesüp başın tenini ķıldum ebter 

 

S 56b 3 Ŝafa Merve arasında bir it tek 

  Yatur murdār cismi şimdi bí-ser  

 

 4 Anı ķatl eyledüm ben ol sebebden 

  Ĥilāf idüp çü Ģaķķa itdi münker  

 

 5 Sögerdi ol Muģammed Muŝšafāya  

  Bu Đslāmuñ dínini ide mažhar  

 

 6 ‛Azíz ola aña uyan cihānda 

  Źelíl ola ķamu küfr ehli yek-ser 

 

 7 Ķılıncından Yehūdí vara ķahra 

  Döke Naŝrāníler ķanın mükerrer  

 

 8 Zebūn ola elinde cünd-i Kisrā 

  Yıķıla heybetinden mülk-i Ķayŝer 

 

                                                 
∗ - S. 
  1b benüm : ki B. 
  3b cismi şimdi : şimdi cismi S. 
  4b çü Ģaķķa itdi : söylerdi S. 
  5a Muģammed : resūl S. 
  5b Bu Đslāmuñ dínini ide : Ki nūr idi vücūdı Ģaķķa mažhar S. Vezin tutmuyor. 
  7b ķanın mükerrer : ķanını yek-ser S. Vezin tutmuyor. 



 334

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'líśü'líśü'líśü'l----‛‛‛‛ĐşrĐşrĐşrĐşrūnūnūnūn∗ 

 

  Bu yigirminci ģadíśi diñle sen  

  Cānuña raģmet irişür añla sen  

 

  Rāvísidür Đbni Mes‛ūd bu sözüñ  

  Cān ķulaġıyla işit devşür özüñ  

 

  Söyledi kim Muŝšafā bir gün didi  

  Cümle aŝģābına böyle söyledi 

 

 2155 Ģażret-i Ģaķdan didi ķıluñ ģayā’  

  Kendü ģaķķınca be-ġāyet müntehā  

 

  Biz didük ki yā resūla'llāh  ķamu  

  Eylerüz Ģaķdan ģayā’ kiçi ulu 

 

  Muŝšafā didi didügüm bu degül 

  Ol ģayā’ ben söyledügüm bu degül  

 

A 54a  Lík her kim Tañrıdan eyler ģayā’ 

  Ŝaķlaya başını ez-kibr ü hevā  

 

 

                                                 
∗ El-Ģadíśü ve'l-‛Đşrūn A, El-Ģadíśü ‛Đşrín S. 
  2152a diñle sen : diñleseñ S. 
  2152b añla sen : añlasañ S. 
  2153a Vezin tutmuyor. 
  2153b ķulaġıyla işit devşür : ķulaġıyla işitgil uş B, ķulaġıylan işit dürüş S. 
  2154. beyit B'de yoktur. 
  2155a didi : - S. 
  2155b Kendü ģaķķınca be-ġāyet müntehā : Saĥlaya başını ez-kibr ü hevā B. 
  2156-2357. beyitler arası, varakların kopması nedeniyle B'de yoktur. 
  2156a ki : - S. 
  2157b Ol ģayā’ ben : Belki bilmem A. 
  2158b Ŝaķlaya : Saĥlaya S / hevā : riyā’ A. 
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  Ķarnını daĥi ģarāmdan dūr ide 

  Kíni göñlinden çıķara nūr ide  

 

S 57a 2160 Gice gündüz hem ölümin yād ide  

  Hem belā vaķtinde göñlin şād ide  

 

  Kim ki ister ise ‛uķbā devletin  

  Dünyenüñ terk ide külli şöhretin 

 

  Her ki bu ĥaŝletleri işler müdām  

  Ol ģayā’ itmiş olur Ģaķdan tamām 

 

  Hem yine didi Muģammed Muŝšafā 

  Bil ki cüz’idür ímānuñ hem ģayā’  

 

  Her kişinüñ kim ģayā’sı olmaya 

  Ehl-i ímānam dise düz gelmeye 

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

 2165 Bu ģadíśe hem münāsibdür yine  

  Ĥoş naŝíģatdür bunı diñleyene 

 

  Muŝšafā ķatında bir gün bir ĥātūn  

  Āh idüben nefesi olmış tütün  

                                                 
  2159b nūr : dūr S. 
  2160a hem ölümin yād ide : ölümin yād eyleye S. 
  2160b göñlin şād ide : göñlini şād eyleye S. 
  2161. beyit S'de yoktur. 
  2162a Her ki : Kim ki S. 
  2163b Bil ki cüz’idür ímānuñ hem : Kim yaķín ímān cüz’idür S. Vezin tutmuyor. 
∗ - A. 
  2165a münāsibdür : münāsib bil S. 
  2166a ķatında bir gün bir ĥātūn : ķatına bir ĥātūn kişi S. Vezin tutmuyor. 
  2166b Āh idüben nefesi olmış tütün : Geldi görgil kim nite oldı işi S. 
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  Aġlayuraķ söyledi yā Muŝšafā  

  Bir ulu cürm itmişem ķılgıl devā’ 

 

  Bilmeyüben işlemişem bir günāh  

  Olmışam Ģaķ ģażretinde rū-siyāh  

 

  Muŝšafā aydur yüri var tevbe ķıl 

  Cürmüñi ‛afv ide Cebbār u Celíl 

 

 2170 Didi tevbe eylesem ben yā resūl 

  Bilürem Ģaķ tevbemi eyler ķabūl  

 

  Yir yüzinde işlemişem ben günāh  

  Ol günāhuma benüm olmış güvāh 

 

  Şāhid olur ol baña rūz-ı şümār  

  Yā Muģammed ķıl devā’ oña bu kār  

 

  Pes aña ol dem yine didi resūl  

  Şād šutgıl göñlüñi olma melūl  

 

  Şāhid olmaz ol saña rūz-ı şümār 

  Hem kelāmında dimişdür Kirdgār  

 

 

                                                 
  2167a Aġlayuraķ : Aġlayuban S. 
  2168a işlemişem : eylemişem A. 
  2168b Olmışam Ģaķ ģażretinde : Ģażretinde Ģaķķuñ oldum A. 
  2170b Bilürem Ģaķ : Ģaķ bilürem S. 
  2171a işlemişem : eylemişem A. 
  2172a ol baña rūz-ı şümār : rūz-ı maģşer ol baña S. 
  2172b ķıl devā’ oña bu kār : bir devā’ eyle buña S. 
  2173a aña : buña S. 
  2173b šutgıl : ķılgıl S. 
  2174b Hem : Kim S. 
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A 54b 2175 Rūz-ı maģşer cümle tebdíl ola yir  

  Gördügüñ yirler bir özge ola dir  

 

S 57b رضYا R?n رضYل ا=Jم تO<∗  
 

  Yine ol ĥātūn kişi didi revān 

  Yā Muģammed bir daĥi bundan yaman 

 

  Đşbu gökler ki mu‛allaķdur hevā  

  Šurur üstümde benüm yā Muŝšafā 

 

  Bu günāhumı bilüpdür hem olar 

  Şāhid olurlar baña rūz-ı şümār 

 

  Yine peyġamber didi kim ġam yime  

  Gök bu envā‛ ile ķalmaz ol deme  

 

 2180 Ģaķ Te‛ālā gökleri ol dem dürer 

  Bir sicil miślinde iy ehl-i nažar 

 

Gا .aء آ)CFGى اOa+ مO<]/*IG 5ZF∗∗  
 

  Didi ĥātūn kim Kirāmen Kātibín 

  Cürmümi anlar yazupdur iy Emín  

 

 
                                                 
  2175. beyit A'da ayetten sonradır. 
  2175b yirler bir özge ola dir : bir bir özüñe ola yir A. 
∗ - B. “O gün yer başka bir yer olacak.”. Kur’ân-ı Kerîm, Đbrâhîm, 14/48. 
  2177. ve 2178. beyitler S'de birleştirilerek tek beyit haline getirilmiştir: 

 Uşbu gökler kim mu‛allaķdur durar 

 Şāhid olurlar baña rūz-ı şümār 
  2179a kim : ki S. 
  2179b ol : o A. 
∗∗ - A, B. “O gün göğü kitapların dürülmesi gibi düreceğiz.”. Kur’ân-ı Kerîm, Enbiyâ, 21/104. 
  2181b yazupdur : yazmışdur S. 
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  Defterüme yazılupdur ser-be-ser  

  Çāre nedür buña yā ĥayra'l-beşer  

 

  Ġam yime didi anuñçün sen daĥi  

  Söyleyem dermānın anuñ iy aĥí  

 

  Ģaķ kelāmından yine virür ĥaber 

  Kim śevāb işler günāhın ‛afv ider  

 

∗ان ا7FWG(ت >gه9J اo?FG(ت  
 

 2185 Hem yine didi Muģammed Muŝšafā 

  Kim ki tevbe ķılsa bā-ŝıdķ u ŝafā’ 

 

  Kim tażarru‛ eyleyüp zārí ķıla  

  Tevbe idüp dönse Ģaķķa ŝıdķ ile 

 

  Ol günāhı itmemiş gibi olur  

  Lušf ile Ģaķ yarlıġar maġfūr olur  

 

HG ]+ذ Y 9Cآ ]+gGئ[ :9 ا)/Gم اEFGا H?I0 .J7Gل ا)K∗∗  
 

  Pes yine ‛avret didi kim yā resūl  

  Bir iş içün daĥi olmışam melūl 

                                                 
  2182a yazılupdur : yazmışdur hep S. 
  2182b yā : iy S. 
  2183a sen daĥi : daĥi sen S. 
  2183b iy aĥí : daĥi ben S. 
  2184b śevāb işler günāhın ‛afv : işler günāhı maģv S. 
∗ - A, B. “Muhakkak ki iyi eylemler kötü eylemleri giderir.”. Kur’ān-ı Kerim, Hûd, 11/114. 
  2186. beyit S'de yoktur. 
  2187a olur : ‛ayān S. 
  2187b Lušf ile Ģaķ yarlıġar maġfūr olur : ‛Afv ider anuñ cürmini Müste‛ān S. 
∗∗ - A, B. “Peygamber (s.a.v.) günahından tövbe eden hiç günahı olmayan gibidir buyurmuştur.”. Đbni 

Mâce, Muhammed b. Yezid el-Kazvinî, Beyrut, Dârü’l-Fikr, Zühd, Hadis Nu.: 4240. 
  2188a Pes yine ‛avret didi kim : Didi ‛avret anda bil sen A. 
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  Ol melā’ikler bilürler ģālümi  

  Đşledügüm ĥayr u şerr ef‛ālümi 

 

S 58a 2190 Şāhid olurlar ķıyāmetde baña  

  Yā resūla'llāh ne dirsin buña 

 

  Dir ferişteler unıdurlar ķamu  

  Öglerinden giderür ol ferd hū 

 

  Eyle śābitdür ģadíśde bu ŝaģíģ  

  Muŝšafānuñ ķavlidür rūşen ŝaríģ  

 

  Ķanķı ķul kim tevbe eyler ŝıdķ ile  

  Tevbesinde hem tażarru‛ çoķ ķıla 

 

A 55a  Tevbesini Ģaķķ anuñ eyler ķabūl 

  Hem bunı böyle buyurmışdur resūl  

 

 2195 Ģāfıž idi ol melekler kim aña 

  Kim bilürler işini öñdin ŝoña  

 

  Ģaķ bularuñ ĥāšırından gidere 

  Unıdurlar cürmin anuñ yek-sere  

 

 

 

                                                 
  2189a Ol melā’ikler : Melā’ikler A. 
  2190a olurlar ķıyāmetde : olur ķıyāmetde ol S. 
  2191a Dir ferişteler unıdurlar : Didi ferişteler unıdur A. 
  2192a Eyle śābitdür : Eyle kim gelmiş A. 
  2192b Muŝšafānuñ ķavlidür rūşen : Muŝšafā ķavli dürür işbu A. 
  2193a Ķanķı : Ĥansı S / eyler : ķılsa S. 
  2194b Hem : Kim S. 
  2195b bilürler işini : bilürlerdi işin S. 
  2196b Unıdurlar : Unıdalar A. 
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  Hem dir a‛żālarına ol dem Ĥudā  

  Sırrını örtüñ bunuñ yevmü'l-cezā’ 

 

  Didi ‛avret bu ķamusın yā resūl  

  Lušf idüben söyledüñ ķıldum ķabūl 

 

  Lík diñle ol zamānda ģaşr ola  

  Cümle maĥlūķāt ol dem neşr ola 

 

 2200 Anda biñ dürlü ĥacāletler gelür  

  Bendeñe yüz dürlü ģāletler gelür  

 

  Ģażret-i Ģaķķa varanda yā resūl 

  Nice šāķat ķılam anda ben fużūl 

 

  Şermsār olup ķalam ben rū-siyāh 

  Ol gün içün aġlaram ben āh u vāh  

 

S 58b  Nite kim işitmişem senden yaķín  

  Bu ģadíśi iy güzín-i mürselín  

 

  Kim ķaçan olsa ķıyāmet sā‛ati  

  Ba‛ś ide Ģaķķ ol cemí‛i milleti  

 

 

                                                 
  2197a dem : - S. 
  2198a ķamusın : didügüñ A. 
  2199a diñle ol zamānda : ol zamān ki S. 
  2200a biñ : senüñ çün S. 
  2200b Bendeñe : Bendeye hem S. 
  2202b gün içün aġlaram ben āh u vāh : güni ben aġlaram iy yüzi māh S. 
  2203a Nite : Nişe S. 
  2203b güzín-i mürselín : güzínü'l-mürselín A. 
  2204a Kim : Her S. 
  2204b Ģaķķ ol cemí‛i milleti : ol Ģaķķ cemí‛i ümmeti S. 
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 2205 Anda mücrimler günāhın yād ide 

  Āh idüp yüz zāríliķ bünyād ide  

 

  Utanalar Tañrıdan ol dem ķamu 

  Ol ĥacāletden olalar ser-fürū 

 

  Başlarından der dökile ŝu kimi  

  Dört yanında mevc ura hem cū kimi  

 

  Ŝu ine ol dem kiminüñ dizine  

  Göbegine irişe kiminüñ yine  

 

  Ŝu kimisinüñ boġazına çıķa  

  Ol ĥacāletler beni oda yaķa  

 

 2210 Böyle didi zārí ķılup aġladı  

  Baġrını ģasret odıyla šaġladı  

 

  Đy Müselmānlar o güni yād idüñ 

  Tevbe ķılup nāle vü feryād idüñ  

 

  Ġāfil olmañ ol zamāndan zínhār 

  Yolumuzda nice dürlü ‛uķde var 

 

 

 

                                                 
  2205b Vezin tutmuyor. 
  2207a der dökile : der gele hem A. 
  2207b Dört yanında mevc ura hem : Mevc ura çün yanında S. 
  2208. beyit A'da yoktur. 
  2208b Vezin tutmuyor. 
  2209a kimisinüñ boġazına çıķa : kiminüñ boġazına çıķar S. 
  2209b Ol : Bu S / yaķa : yaĥar S. 
  2210a ķılup : ķıldı S. Vezin tutmuyor. 
  2210b odıyla šaġladı : odıylan daġladı S. 
  2211b ķılup : idüñ A. 
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  Vāy aña kim tevbeye taķŝír ide  

  Tevbeye cehd itmeye te’ĥír ide 

 

A 55b  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'líśü'líśü'líśü'l----ĢādĢādĢādĢādí ve'lí ve'lí ve'lí ve'l----‛‛‛‛ĐşrĐşrĐşrĐşrūnūnūnūn∗ 

 

S59a  Cān ķulaġıyla yine gūş eylegil  

  Dünye şuġlini ferāmūş eylegil 

 

 2215 Bu yigirmi biridür ez-erba‛ín  

  Diñle bunı ŝıdķ ile iy ehl-i dín  

 

  Đbni ‛Abbāsdan irişdi bu ĥaber 

  Ol durur rāvísi bunuñ mu‛teber 

 

  Söyledi kim ol Muģammed Muŝšafā  

  Server-i evlād-ı Ādem müctebā  

 

  Didi bir şaĥŝa irişse bir kişi 

  Olsa ger ol şaĥŝ anuñ dín ķardaşı  

 

  Bir söz ilen göñlini şād eylese  

  Şādlıķ göñlinde bünyād eylese 

 

 2220 Göñlini bir nev‛e şād itse anuñ  

  Ĥāšırın ĥoş šutsa hem ol kimsenüñ  

                                                 
  2213. beyit A'da yoktur. 
∗ El-Ģadíśü'l-Ģādí ‛Đşrūn B, S. 
  2214a ķulaġıyla yine : ķulaġın baña S. 
  2215a Bu yigirmi biridür ez-erba‛ín : Erba‛índen bu yigirmi bir olur A. 
  2215b Diñle bunı ŝıdķ ile iy ehl-i dín : Devlet anuñdur ki bundan ģažž alur A. 
  2217a ol Muģammed : didi bir gün A. 
  2217b Server-i : Mefĥar-i A. 
  2218b ger : - A. 
  2219a/b eylese : eyleye A. 
  2220a nev‛e : vech A. 
  2220b šutsa hem : dutsa ger S. 
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  Ol feraģdan yaradur ol ferd hū 

  Bir güzel ŝūret ki ola ník-ĥū  

 

  Dünyede āfātı andan def‛ ide  

  Her mażarrat kim irişe ref‛ ide 

 

  Rūz-ı maģşerde yine olup ķarín  

  Ķoymaya olmaķlıġa göñli ģazín  

 

  Ķorķa ol şaĥŝ anı görende revān  

  Ķorķma diyü ola aña mihrbān 

 

 2225 Diye kimsin söylegil šoġrı baña  

  Nişe kim rūşen degüldür bu baña  

 

  Ayda ben ol şādam iy ník-ĥū  

  Şol fülān demde oluban rū-be-rū  

 

  Sen fülānuñ göñlini şād eyledüñ  

  Şol yıķuķ göñlini ābād eyledüñ  

 

  Bil beni andan yaratmışdur Ĥudā 

  Mūnis olam tā bu demde ben saña  

 

                                                 
  2221b ŝūret : ŝūretlü S. 
  2222a āfātı : āfeti S. 
  2223a olup : olur A. 
  2223b Ķoymaya olmaķlıġa göñli ģazín : Böyle yanınca gider iy merd-i dín A. 
  2224. beyit A'da yoktur. 
  2225a šoġrı : doġrı S. 
  2225b rūşen degüldür bu baña : ‛acebe ķaldum ben saña A. 
  2226a Ayda : Diye A / ník-ĥū : ník-ĥˇāh A. 
  2226b Şol fülān demde oluban rū-be-rū : Kim fülān rencídeye varup negāh A. 
  2227a Sen : Kim S. 
  2227b yıķuķ : yıĥuķ S. 
  2228b Mūnis olam : Mūnisem S. 
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S 59b  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet∗ 

 

  Bir ģikāyet diñle imdi iy ulu  

  Hem içi dürlü naŝíģatdür šolu  

 

 2230 Ol ekābirden birisi kim adı  

  Kim Mübārek ibni ‛Abdu'llāh idi  

 

  Gördi bāzār içre bir gün ol emín  

  Bir kişi bir at ŝatar iy merd-i dín  

 

A 56a  Didi her kim virse ķırķ dirhem baña 

  Ben bu atı virürem elbet aña  

 

  Anda pes Đbni Mübārek söyledi  

  Nite ŝatarsın bunı ucuz didi  

 

  Ol kişi aydur bunuñ çoķ ‛aybı var 

  Söyleyem bir bir işitgil āşkār 

 

 2235 Didi ‛aybın söyle bunuñ diñleyem 

  Hem ģikāyet nite dürür añlayam  

 

 

 

                                                 
∗ Ģikāyetü Fí-Münāsebet S. 
  2229a imdi iy ulu : şimdi cān ile S. 
  2229b Hem içi dürlü naŝíģatdür šolu : Bu ģadíśüñ üste uş geldi dile S. 
  2230a kim : ki S. 
  2230b ibni : oġlı S. 
  2231a Gördi : Girdi A. 
  2231b ŝatar : satar S. 
  2232b Ben bu atı virürem elbet : Virürem ben bunı elbetde S. 
  2233a Anda pes : Pes aña S. 
  2233b Nite : Nişe S / ucuz : erzān S. 
  2235b Hem ģikāyet nite dürür : Anı ben ma‛lūm idüben S. 
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  Didi ger düşmān ile ceng eyleyem  

  Hem anı ķovmaġa āheng eyleyem  

 

  Anca durur ĥaŝm ķurtulup ķaçar  

  Buncılayın yirde çoķ ķanum içer 

 

  Ya ‛adūdan ķaçmaġa ķılsam šaleb 

  Depinüp šurur yirinde bí-sebeb  

 

  Tā baña düşmān irişür ēarb ider  

  Pes bunuñla kişi nice ģarb ider  

 

 2240 Bir ulu ‛aybı daĥi budur yine 

  Ger kişi busuya gire gizlene  

 

  Oĥranur kişner ün ider bí-maģal  

  Anda vardur bunca bu kār-ı daġal  

 

  Yine ‛Abdu'llāh didi kim yā cüvān  

  Bu ķadar ‛aybı ki sen ķılduñ beyān 

 

S 60a  Bu bahā’ya ol girān ola henüz 

  Anı alana ziyān ola henüz 

 

 

                                                 
  2236a Didi ger düşmān ile : Bir kişiyle didi ger S. 
  2236b Hem : Ben S. 
  2237a Anca durur : Durur anca S. 
  2238b Depinüp šurur : Dayanup durur S. 
  2239a düşmān irişür : ol düşmen irişüp S. 
  2239b bunuñla : bunuñlan S. 
  2240b Ger kişi busuya gire : Her kişi bir ŝuya girüp A. 
  2241a ün ider : orada S. 
  2241b Anda vardur bunca bu kār-ı : Vardur anda bunca kār-ı S. 
  2242a ‛Abdu'llāh didi kim yā : didi kim ‛Abdu'llāh iy A. 
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  Ģāŝılı ol demde ‛Abdu'llāh anı  

  Aldı şākirdi içün ol tuģfeni  

 

 2245 Geçdi andan ŝoñra birķaç rūzgār 

  Ģarb ü ēarb oldı ne-gāhın āşkār 

 

  Çün ġazā’ya gitdiler ol dem meger 

  Đşledi at anda çoķ dürlü hüner  

 

  Ol at ilen ol kişi meydān ara  

  Key bahādırlıķ ķılur cevlān ara  

 

  Hayķırup meydān ara ceng eyledi  

  Heybetiylen düşmeni teng eyledi  

 

  Didi şākird yine ‛Abdu'llāh revān 

  Bunda ģikmet ne dürür eyle beyān  

 

 2250 Olmadı bir ‛ayb anda āşkār  

  Çoķ hüner gösterdi bunda bí-şümār  

 

  Didi şākirdi aña kim iy ulu  

  Ol ‛ayıblar var idi bunda ķamu 

 

 

                                                 
  2244a anı : atı A. 
  2244b şākirdi içün ol tuģfeni : şākird içün ol tuģfe atı A. 
  2246b dürlü :- S. 
  2247a ilen ol kişi : ile ol biş A. 
  2247b ara : ura A. 
  2248a Hayķırup meydān ara : Ģayķırup cevlān ura A. 
  2248b Heybetiylen düşmeni teng : Heybetiyle düşmeni deng A. 
  2249b dürür : idi S. 
  2250a anda : bunda S. 
  2250b hüner gösterdi : hünerler ķıldı A. 
  2251. beyit A'da yoktur. 
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A 56b  Ol kişiden çünki aldum bunı ben  

  Gör ķulaġına ne didüm diñle sen 

 

  Söyledüm ki tevbe ķıldum ben Ģaķa  

  Her günāhı terk ķıldum mušlaķā  

 

  Tevbe ķıldum döndüm Allāhdan yaña 

  Olmayam ‛āŝí daĥi öñdin ŝoña 

 

 2255 Sen daĥi terk eylegil hem bu zamān  

  Ol ‛ayıblar ki olur sende ‛ayān  

 

  Nice kim ben cürmümi terk eyledüm  

  Göñlümi Allāh ilen berk eyledüm 

 

  Terk ķıl sen daĥi külli ‛aybuñı 

  Şimdi göñlüñden çıķargıl reybüñi 

 

S 60b  Bu sözi çün kim ben aña söyledüm 

  Bu ŝıfatlar birle taķrír eyledüm 

 

  Başı ilen ol işāret eyledi  

  Ģāl diliylen ol muší‛ oldum didi  

 

 

 

 

                                                 
  2252a çünki : kim S. 
  2253a Ģaķa : ŝafā’ S. 
  2253b Her günāhı : Kim günāhum S. 
  2255a terk eylegil hem : gel terk ķıl S. 
  2255b ki : kim S. 
  2256. ve 2257. beyitler A'da yoktur. 
  2259a ilen : ile A. 
  2259b diliylen : diliyle A. 
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 2260 Başını taģrík ķıldı üç kezin  

  Añladum remz ile didügi sözin  

 

  Bildüm anı ben ki dil-şād oldı ol 

  Terk-i ‛iŝyān itdügümi bildi ol  

 

  Ben bunı bildüm ki noķŝānlıķ ķamu  

  Atuñ iyesinden olur iy ulu  

 

  Ŝāģibini çün günāhlu bile ol 

  Pes hünerin ne yüz ile ķıla ol  

 

  Her ki küfr ile ola ata süvār  

  Atı aña la‛net oķur āşkār  

 

 2265 Arķasından düşene degin hemín  

  La‛net oķur kāfire bilgil yaķín 

 

  Pes atınuñ ‛āŝí olduġı hemān  

  Đyesi cürminden olur bil ‛ayān  

 

  Bu sebebden şādlıġı ol Ĥudā 

  Ŝūret idüp gönderür yevmü'l-cezā’ 

 

 

                                                 
  2260a taģrík ķıldı üç kezin : saldı üç kez söyledi S. 
  2260b ile didügi sözin : ilen ben ne kim didi S. 
  2261b itdügümi : itdügüm çün S. 
  2262a Ben bunı bildüm ki : Pes bildüm ki bunı A. 
  2262b iyesinden : ayasında A. 
  2263b hünerin : hüneri S. 
  2264a Her ki küfr ile ola ata : Pes ki kāfirler ata olcaķ S. 
  2264b aña : anuñ A. 
  2265a Arķasından : Arĥasından S 
  2266a atınuñ : olaruñ A. Vezin tutmuyor. 
  2266b Đyesi cürminden olur bil : Ŝāģibinüñ ola cürminden A. 
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  Hem gelür ol ŝāģibine ol zamān 

  Yoldaş olup cennete iltür revān 

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'śíśü'śíśü'śíśü'ś----ŚānŚānŚānŚāní ve'lí ve'lí ve'lí ve'l----‛‛‛‛ĐşrĐşrĐşrĐşrūnūnūnūn 

 

  Gūş ķılgıl bir dem imdi ŝıdķ ile  

  Tā getürem bu ģadíśi daĥ dile  

 

 2270 Bu yigirmi ikidür ez-erba‛ín 

  Diñle bunı ŝıdķ ilen iy pāk-dín  

 

A 57a  Şol Sa‛íd ibni Müsebbib söyledi  

  Kim ‛Alíden ol rivāyet eyledi  

 

S 61a  Dir ‛Alí ibni Ebí Šālib meger 

  Çıķdı evden bir ŝabāģ ķıldı sefer  

 

  Yolda nā-gāh uġradı Selmān aña 

  Hem selām itdi revān ez-cān aña  

 

  Ģālini ŝordı ‛Alí anuñ revān 

  Didi aģvālüñ nedür eyle beyān 

 

 2275 Söyledi nice ŝabāģlanduñ bugün  

  Ġamlu mısın ya feraģ iy reh-nümūn 

 

 

                                                 
  2269a bir dem imdi : imdi bir dem A. 
  2269b getürem bu ģadíśi daĥ : getürdüm bir ģadíś daĥi A. 
  2270b ilen : ile A. 
  2271a Şol : Kim A. 
  2271b Kim : Hem A. 
  2272b evden bir ŝabāģ ķıldı sefer : evinden ŝabāģ ķıldı güźer A. 
  2273b revān : - S. 
  2275a Söyledi nice ŝabāģlanduñ : Söylegil nice ŝabāģa dek A. 
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  Didi Selmān yā emíre'l-mü’minín 

  Ne ŝorarsın ģālümi iy pāk-dín 

 

  Bu ŝabāģ šurdum yirümden yā emír  

  Dört ġamuñ ara yirinde nā-güzír  

 

  Dir emírü'l-mü’minín ol dört nedür 

  Çekdügüñ endíşe birle dert nedür 

 

  Didi evvel ol ki ġam fikr-i ‛ıyāl  

  Ķūt ister benden anlar māh u sāl  

 

 2280 Daĥi Allāh ķorķusınuñ fikridür 

  Bu fikir hem cān u göñül źikridür  

 

  Emr ider šā‛ate beni rūz u şeb  

  Šutmasam ģālüm n'ola emrin ‛aceb  

 

  Bir daĥi şeyšān oķur ma‛ŝiyete 

  Varmaġa ķoymaz beni ol šā‛ate  

 

  Ķorķaram Ģaķdan beni dūr eyleye 

  Ol beni maġbūn u maķhūr eyleye  

 

 

 

                                                 
  2277a Bu ŝabāģ šurdum yirümden yā emír : Ben ŝabāģ durdum yirümden yā emín S. 
  2277b ara yirinde nā-güzír : arasında nā-güzín S. 
  2279a Didi evvel ol ki ġam fikr-i : Ġamumuñ evvelkisi fikr ü A. 
  2279b Ķūt ister benden anlar : Anlar ister ķūtı benden A. 
  2280b hem cān u göñül : din gün göñülüñ S. 
  2281a šā‛ate beni rūz u : šā‛at baña ol rūz S. 
  2281b Šutmasam ģālüm n'ola emrin : Dutmasam emrin ģālüm n'ola S. 
  2282b ķoymaz : ķomaz A. 
  2283b maķhūr : maģrūm A. 



 351

  Bir yañadan daĥi ‛Azrā’íl ġamı 

  Cānuma ol ŝaldı dürlü mātemi  

 

 2285 Cānumuñ ķaŝdındadur eyler šaleb  

  N'ola ol sā‛atde ģālüm iy ‛aceb  

 

  Uşbu dört ġam birle dil-teng olmışam 

  Bu cihetden ķatı bed-reng olmışam 

 

S 61b  Didi yā Selmān beşāretdür  saña  

  Uşbu ġamlar ĥoş işāretdür saña  

 

  Her birinde var durur bir mertebe 

  Uġraduñ bu işde yaĥşı meksebe 

 

  Sen teki ben daĥi bir gün nā-gehān 

  Muŝšafā yanına vardum bil ‛ayān 

 

A 57b 2290 Yā ‛Alí dir nicedür ģālüñ senüñ 

  Söylegil tā bilem aģvālüñ senüñ 

 

  Nice šurmışsın yirüñden bu ŝabāģ  

  Ġamlu mısın yoķsa bulduñ mı felāģ  

 

 

 

 

                                                 
  2284b ol ŝaldı : saldı ol S. 
  2285a ķaŝdındadur eyler šaleb : ķaŝdında ol rūz u şeb S. 
  2285b N'ola ol sā‛atde ģālüm iy : Ol sā‛atde n'olısar ģālüm A. 
  2287. ve 2288. beyitler A'da yer değiştirmiştir. 
  2287a yā Selmān : Selmāna A. 
  2287b ĥoş : ĥūb A. 
  2291a šurmışsın : durmışsın S. 
  2291b bulduñ : dapduñ S. 
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  Ben didüm aña ki yā ĥayra'l-beşer  

  Šurmışam dört ġam ile ben bu seģer  

 

  Biri budur yoķdur evümde çoķ az  

  Ŝudan özge nesne ola ķūt u sāz  

 

  Bir ġamum daĥ šā‛at-i Ģaķdur yaķín  

  ‛Āķıbet fikri dürür bir daĥ hemín  

 

 2295 Daĥi ‛Azrā’íl ġamıdur bir ġamum 

  Bilmezem kim nice ola ol demüm  

 

  Didi peyġamber beşāret yā ‛Alí 

  Ķılma ġamgín göñlüñi sen yā velí  

 

  Hem ģicāb olur oda ġam-ı ‛ıyāl  

  Perdedür oddan saña fí-külli ģāl  

 

  Ġam-ı šā‛at hem saña virür ‛ayān  

  Bil yaķín maģşer ‛aźābından amān  

 

 

 

 

                                                 
  2292a aña ki : ki diñle A. 
  2292b Šurmışam : Durmışam S / ile : bile S. 
  2293a Biri budur yoķdur evümde : Bir bu kim evümüzde yoķdur S. 
  2293b ola ķūt u : ki ola ķūt S. 
  2294a daĥ : hem A. 
  2294b daĥ : de A. 
  2295b ol : - S. 
  2296b Ķılma : Dutma S / sen : - S. 
  2297a Hem : Kim S. 
  2297b Perdedür oddan saña fí : Perde olur oddan aña A. 
  2298a hem saña virür ‛ayān : fikr olur saña amān A. 
  2298b amān : ‛ayān A. 
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  ‛Āķıbet fikri ġazā’dur bil yine  

  Bu ġamuñ için de şād ķılgıl yine  

 

 2300 Yitmiş ıluñ šā‛atinden bil yaķín  

  Efēal olur ‛āķıbet fikri hemín 

 

  ‛Azrā’íl fikri kefāretdür yine  

  Ķılduġuñ cürm ü źünūbuñ cem‛ine 

 

S 62a  Yā ‛Alí bil ķullaruñ rızķı hemān 

  Ģaķ Te‛ālā üstedür bellü beyān  

 

  Nef‛ ü żarrı yoķ durur ġamuñ saña 

  Rızķ içün bu ķılduġuñ hemmüñ saña 

 

  Bu ķadar var ki saña ecr ü śevāb  

  Andan ötrü yazılur min-külli bāb 

 

 2305 Şākir ol Ģaķķa vü sen hem ol muší‛  

  Ģaķ ķatında menzilüñ ola refí‛ 

 

  Pāk olgıl olasın Ģaķķa ŝadíķ  

  Raģmetine tā seni ķıla ġaríķ 

 

  Ben didüm ki şükrden nedür murād  

  Ben nice şükr eyleyem iy ĥoş-nihād 

                                                 
  2299a ġazā’dur bil : ‛Azrā’íl olan S. 
  2299b şād ķılgıl : şādí ķıl A. 
  2300a ıluñ : yıllıķ A. 
  2301a fikri : ġamı A. Vezin tutmuyor. 
  2302b üstedür : üstine A. 
  2304a Bu ķadar var ki : Yoķ durur vardur A. 
  2305a Ģaķķa vü sen hem ol : didi Ģaķa sen hem S. 
  2306. beyit S'de yoktur. 
  2307. beyit A'da yoktur. 
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  Dir Müselmān olduġuñçün şükr ķıl 

  Sen özüñe uşbu şükri farż bil 

 

  Ben didüm ki ya muší‛ olmaķ nedür  

  Söyle tā kim bileyüm iy sözi dür  

 

A 58a 2310 Didi lā-ģavle ve lā digil müdām∗ 

  Ģavl ü ķuvvet cümle andandur tamām 

 

  Pes didüm yimek murādı yā resūl  

  Söyle tā bilem nedür iy pür-uŝūl 

 

  Didi çün kim göñlüñe gele ġażab 

  Yuda görgil sen anı bā-lušf-ı Rab 

 

  Kim ġażab yudmaķ yaķín bil yā ‛Alí 

  Tañrı ĥışmın söndürür bil yā velí 

 

  Aġır eyler hem terāzūñı ‛ayān 

  Hem saña rūzí ķılur dārü'l-cinān  

 

 2315 Didi Selmān yā emíre'l-mü’minín 

  Def‛ ķılsun Ģaķ senüñ göñlüñ ġamın 

 

  Olmış idüm ben bu ġamlardan zebūn 

  Şād ķılduñ sen beni iy reh-nümūn 

 

 

 

                                                 
  2309a Ben didüm ki ya : Didi Selmān kim S. 
  2309b bileyüm iy sözi dür : bilem ol söz nitedür A. 
∗ 2310a/b “Lā-ģavle ve lā-ķuvvete illā bi'llāhi'l-‛aliyyi'l-‛ažím (Kuvvet ve kudret ancak yüce Allah’a 

mahsustur.)” tesbih cümlesinden iktibas. Mehmet Yılmaz, age., s. 101. 
  2311a yimek : dimek A. 
  2314b Hem : Kim A. 
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  Ĥāŝŝa kim fikr ü ġam-ı ehl ü ‛ıyāl 

  Ķatı dil-teng eylemişdür bu mecāl  

 

S 62b  Didi yā Selmān işitdüm ben yaķín 

  Muŝšafādan bu ģadíśi hem-çünín 

 

  Kim ‛ıyāl içün yimezse hemm ü ġam  

  Kisvet ü ķūtdan ötürü bíş ü kem 

 

 2320 Bil ki cennetden aña yoķdur naŝíb  

  Böyle buyurmış durur bunı ģabíb 

 

  Didi Selmān dimemiş ola resūl  

  Bu ģadíśi pes eyā ŝāģib-uŝūl 

 

  Kim ‛ıyāl issi olan bulmaz felāģ 

  Tā ebed bulmaz dimişdür ol necāģ  

 

  Pes didi ‛Alí ki yā Selmān işit  

  Ol degüldür iş sen anı fikr it  

 

  Anda ol kim ola pes kesbüñ ģarām  

  Ger ģelāl olsa ne ġam iy ník-nām 

 

 2325 Pes ‛ıyāli rızķı içün ġam yiye  

  Hem cinān müştāķ olur ol kimseye 

                                                 
  2317b Ķatı dil-teng eylemişdür bu mecāl : Teng-dil itmişdür beni hem bí-mecāl A. 
  2319a içün : issi A. 
  2320a aña : saña A. 
  2321a dimemiş ola : dimemişde midür S. 
  2322b dimişdür ol : dimiş dürür A. 
  2323a didi ‛Alí : ‛Alí didi A. 
  2323b sen anı : anı sen A. 
  2324a Anda ol kim ola pes : Andadur ol kim ola S. 
  2325. beyit S'de yoktur. 
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  Kesb iderse her kişi mālı ģelāl 

  Raģmet eyler aña Ģayy u Źü'l-celāl  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet∗ 

 

  Bunuñ üste bir ģikāyet var ‛ayān  

  Diñle imdi söyleyem ben bu zamān 

 

A 58b  Muŝšafā ķatına geldi bir kişi 

  Söyleyem ki nice olmışdı işi  

 

  Yā resūla'llāh didi ol bí-nevā  

  Bir günāh itdüm baña ķılgıl devā’ 

 

 2330 Muŝšafā aydur günāhuñ söylegil 

  Göreyüm var mı devā’ şerģ eylegil 

 

  Söyleyebilmem didi ben yā resūl  

  Eylerem senden ģayā’ iy pür-uŝūl 

 

  Didi benden utanursın bu zamān 

  Cürmüñi dimeklige sen yā fülān 

 

S 63a  Ķılmaduñ sen niçün Allāhdan ģayā’  

  Ol günāhı işledüñ iy mübtelā 

 

 

 

                                                 
  2326b eyler : ider S. 
∗ Ģikāyet-i Fí-Hāźā'l-Ma‛nā S. 
  2327a üste bir ģikāyet var ‛ayān : üstine ģikāyet var iy cān A. 
  2328b Söyleyem ki nice olmışdı : Diñle imdi kim nice olmış S. 
  2329a ol : - S. 
  2331a Söyleyebilmem : Söyleyebilmen S 
  2333a sen : pes S. 
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  Ģāżır idi Ģaķ görürdi ol seni  

  Niçün ol cürmi ķılurduñ iy dení 

 

 2335 Šur yanumdan çıķ bu demde sen hemín  

  Yaġmaya tā üstümüze od yaķín  

 

  Šurdı kişi çıķdı gitdi ķorķudan  

  Aġladı nevmíd oluban ķayġudan  

 

  Ol zamānda geldi Cebrā’íl emín 

  Söyledi kim yā şefí‛e'l-müźnibín  

 

  Niçün ol ‛āŝíyi nevmíd eyledüñ 

  Ķorķudup sen bunca te’kíd eyledüñ 

 

  Ol günāhuñ var durur keffāreti 

  Ol ķulumı nite incitdüñ ķatı  

 

 2340 Nice ki çoķ itmiş olsa ol günāh  

  Var kefāret olmaya pes rū-siyāh 

 

  Muŝšafā didi aña yā Cebrā’íl  

  Ne dürür aña kefāret söylegil 

 

 

 

                                                 
  2334a Ģāżır idi Ģaķ görürdi ol : Ŝāni‛üñ her dem göre šurur A. 
  2335a Šur yanumdan çıķ bu demde sen hemín : Dur benüm çıķ yanumdan bu demde zūd S. 
  2335b od yaķín : gökden od S. 
  2336a Šurdı : Durdı S / ķorķudan : ķorĥulu S. 
  2336b ķayġudan : ķayġulu S. 
  2337b kim yā şefí‛e'l-müźnibín : ki yā resūlü'l-mütteķín A. 
  2339b ķulumı nite incitdüñ : ķulum uş benden incindi A. 
  2340a ki çoķ itmiş olsa : çoķ eylemiş ise S. 
  2341a yā : - S. Vezin tutmuyor. 
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  Didi kim bir oġlı var anuñ ŝabí  

  Ger evine varduġı dem yā nebí  

 

  Ķarşusına gelse ol oġlan hemān 

  Ger yüzüni öpse anuñ ol zamān 

 

  Daĥi bir nesne eline virse hem  

  Ķılsa ĥurrem ĥāšırından gitse ġam  

 

 2345 Yimiş ola yoķsa ġayrı nesne ne  

  Şād olup göñli anuñla eglene  

 

  Ol ŝabícük çünki andan şād ola  

  Göñli ol dem ķayġudan āzād ola  

 

A 59a  Cürmine bilgil kefāretdür anuñ 

  Göñline andan beşāretdür anuñ  

 

S 63b  Đmdi bilgil uşaġı şād eylemek  

  Hem anuñ rızķı içün ķayġu yimek 

 

  Hem źünūb içün kefāretdür ķamu  

  Daĥi oddan ķurtarur iy ník-ĥū 

 

 

                                                 
  2342a kim bir oġlı var : bir oġlı vardur S. 
  2342b nebí : ebí A. 
  2344a bir : - S. 
  2344b ĥurrem : şādí A. 
  2345a Yimiş ola yoķsa : Bir yimiş ola yā S. 
  2345b Şād olup göñli anuñla : Kim anuñ göñli anuñlan S. 
  2346a çünki : çün kim A. 
  2346b ol dem : anuñ A. 
  2347b Göñline andan : Cānına bundan A. 
  2346a Đmdi bilgil : Pes bilindi S. 
  2349a Hem : Kim S. 
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 2350 Hem kelāmında buyurmışdur Çalap 

  Ol daĥi neye beşāretdür ‛aceb  

 

  Ni‛met ü esbāb u mülk ü māluñuz 

  Daĥi hem evlāduñuz timśālüñüz  

 

  Sizüñ içün fitnedür didi Kerím  

  Lík Ģaķ ķatındadur ecr-i ‛ažím  

 

T?q0RD70=� ا Mو ا S7/4 TدآYو او T*GاO:ا )C+ا∗  
 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'śíśü'śíśü'śíśü'ś----Śāliś ve'lŚāliś ve'lŚāliś ve'lŚāliś ve'l----‛‛‛‛ĐşrĐşrĐşrĐşrūnūnūnūn 

 

  Bíst siyyum erba‛índen bu durur  

  Đçi šolu gevher ü lü’lü’ dürür  

 

  Đbni Māliķden rivāyetdür yine 

  Ĥoş ĥaberdür ŝıdķ ilen diñleyene  

 

 2355 Dir Enes kim didi ol ĥayrü'l-beşer 

  Enbiyā’-i ĥatm resūl-i mu‛teber  

 

  Ümmetümden her kişi šurup ŝabāģ  

  Uyķusından uyanup bula felāģ  

                                                 
  2350b neye : yine S. 
  2351b hem evlāduñuz : evlād-ı śemer A. 
  2352a Sizüñ içün : Kim sizüñ çün S. 
  2352b Lík : Dir S. 
∗ - A, B. “Mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Allah katında ise büyük bir ecir vardır.”. 

Kur’ân-ı Kerîm, Teğâbûn, 64/15. 
  2353a Bíst siyyum : Hem yigirmi üç A. 
  2353b šolu : dolu S / lü’lü’ dürür : incū durur A. 
  2354b ilen : ile A. 
  2355b resūl-i : resūl iy S. Vezin tutmuyor. 
  2356a šurup : durup S. 
  2356b Uyķusından : Uyĥusından S. 
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  Āyete'l-Kürsí oķusa bā-şümār∗ 

  On iki kez bā-sükūn u bā-vaķār 

 

B 72a  Pes šuruban alsa ol dem dest-namāz  

  Ķılsa ol demde namāzı bā-niyāz  

 

  Ŝaķlar anı şerr-i şeyšāndan Çalap  

  Azdurabilmez nice ķılsa šaleb  

 

 2360 Nice cehd itse la‛ín-i rū-siyāh  

  Azdurabilmez oluban kíne-ĥˇāh 

 

  Cevr-i sulšāndan yine ola emín  

  Böyle dimişdür resūl-i pāk-dín  

 

S 64a  Ol ķadar virür śevāb aña Celíl 

  Ĥatm-i Ķur’ān itmiş ola eyle bil 

 

  Rūz-ı maģşer çünki ķabrinden šura  

  Başına nūrdan anuñ Ģaķ tāc ura  

 

  Şu‛le vire ehl-i dünyāya tamām  

  Nūr ala şevķinden anuñ ĥāŝŝ u ‛ām  

 

                                                 
∗ 2357a Kur’ân-ı Kerîm'in 2. suresi Bakara'nın 255. ayeti. 
  2358. beyit A'da yoktur. 
  2358b demde : dem S. 
  2359a Ŝaķlar : Saĥlar B, S / Çalap : Đlāh S. 
  2359b nice ķılsa šaleb : oluban kíne-ĥˇāh S. 
  2360. beyit A ve S'de yoktur. 
  2361a sulšāndan : şeyšāndan B. 
  2361b dimişdür : buyurmış S. 
  2363a šura : dura B, S. 
  2363b Başına nūrdan anuñ Ģaķ : Ģaķ nūrından başına bir A, Başına Ģaķ nūrdan bir S. 
  2364a dünyāya : ímāna B. 
  2364b ala : ola A. 
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 2365 Pes Enes didi yine kim yā resūl  

  Her gün oķunmaķ gerek mi söyle ol  

 

  Muŝšafā didi ki her cum‛a güni 

  On iki kez her kim oķursa bunı  

 

A 59b  Ģāŝıl olur ol śevāb aña yaķín  

  Bu yaķíndür šutma şekk iy pāk-dín  

 

  Yılda bir kez oķur ise hem  yine  

  Şek degül irişür anuñ müzdine  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet∗ 

 

  Diñle imdi iy Muģammed ümmeti 

  Bir ģikāyet gide göñlüñ kürbeti 

 

 2370 Ĥoş beşāretdür bu siz mü’minlere 

  Muŝšafānuñ ümmetine yek-sere  

 

  Nişe kim evvelki peyġamberlerüñ  

  Ümmeti öñdin geçen serverlerüñ  

 

 

                                                 
  2365a Enes didi yine kim : didi Đbni Enes kim A, didi kim yine Enes S. 
  2365b oķınmaķ : oĥınmaķ B. 
  2366b oķursa : oĥursa B. 
  2367a olur : olup A. 
  2367b šutma : dutma B, S / pāk-dín : emín A. 
  2368. beyit A'da yoktur. 
  2368a Yılda bir kez oķur ise hem yine : Ilda bir cum‛a güni daĥi anı B. 
  2368b Şek degül irişür anuñ müzdine : Ger oĥursa bil dapar ol müzdini B. 
∗ Ģikāyetü Fí-Hāźā'l-Ma‛nā S. 
  2370b Muŝšafānuñ : Ol Muģammed B. 
  2371a Nişe : Nite A. 
  2371b öñdin : evvel A. 
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B 72b  Kim olurdı ‛aķlı hem fehmi ķalíl  

  Bu söze ger isteseñ çoķdur delíl  

 

  Enbiyā’ya pes inanmazlar idi  

  Sözlerini šoġrı ŝanmazlar idi  

 

  Görmeyince dürlü dürlü mu‛cizāt 

  Nice āyāt ile dürlü beyyināt  

 

 2375 Eyle ki söylerdi Mūsā ümmeti  

  Kim anı ġamgín iderlerdi ķatı  

 

  Dirler idi Tañrıyı bize ‛ayān 

  Göster iy Mūsā anı bellü beyān  

 

S 64b  Hem yine bir gün didiler kim digil  

  Híç uyur mı Tañrı bize söylegil  

 

  Var idi Tevrāt içinde yazılu 

  Tañrı uyumaz ımızġanmaz diyü 

 

∗Y تS78 �g6j وO+ Yم  
 

 

 

                                                 
  2372a hem fehmi : vü fehm S. 
  2372b Bu söze ger isteseñ çoķdur delíl : ‛Aķlı kem ĥalķ itmiş anları Celíl S. 
  2373a pes : bil B. 
  2373b šoġrı ŝanmazlar : doġrı sanmazlar B, S. 
  2374b beyyināt : mu‛cizāt S. 
  2375a ki : kim S. 
  2375b Kim : Hem A. 
  2376b anı : bize A, - S. 
  2377a kim : ki A. 
  2377b uyur : uyar B. 
∗ - A, S. “O ne uyur ne de uyuklar.”. Kur’ân-ı Kerîm, Bakara, 2/255. 
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  Anlara Mūsā ĥaber virdi meger  

  Gördügin Tevrāt içinde muĥtaŝar  

 

 2380 Didiler niçün uyumaz ol ‛aceb  

  Uyumaduġın anuñ nedür sebeb 

 

  Ģaķ Te‛ālā Mūsāya emr eyledi  

  Var elüñe iki şíşe al didi  

 

 2382 Ķıl ikisin daĥi ŝu ile šolu  

  Her birin šut bir elüñde iy ulu  

 

  Vardı Mūsā aldı iki şíşeni 

  Šolduruban ŝu ile šutdı anı  

 

  Virdi uyķu Ģaķ Te‛ālā çeşmine  

  Nice oldı ģāli sen diñle yine  

 

 2385 Ŝındı ol dem şíşeler düşdi yire  

  Ģaķ ĥišāb itdi yine ol servere 

 

A 60a  Ümmetüñe sen yüri var söylegil 

B 73a  Bu miśāli anlara şerģ eylegil 

 

 

                                                 
  2379a Anlara Mūsā : Anlar Mūsāya S. 
  2379b muĥtaŝar : mu‛teber A. 
  2380a ol : iy A. 
  2381a Vezin tutmuyor. 
  2381b elüñe : elüñde B. 
  2382a Ķıl ikisin daĥi ŝu ile šolu : Đkisin de ŝu ile šoldur anuñ A, Đkisin daĥ su ilen ķılgıl dolu S. 
  2382b iy ulu : şíşenüñ A. 
  2383b Šolduruban ŝu ile šutdı : Dolduruban su ile dutdı B, S. 
  2384a uyķu : uyĥu B, S. 
  2384b ģāli sen diñle : ģāli diñlegil B, pes anı diñle S. 
  2385a Ŝındı : Sındı B, S / düşdi : düşüp S. 
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  Ger uyursa dir Ĥudā-yı  bí-zevāl  

  Ģayy u Ķayyūm u Ķadím ü Źü'l-celāl 

 

  ‛Ālem ü ādem ķamu olur helāk 

  Đns ü cinn ü hem semek birle simāk 

 

  Sen bunı anlara temśíl eylegil  

  Gördügüñ gibi ‛ayān it söylegil  

 

 2390 Ģaķ Te‛ālā bu Muģammed ümmetin 

  Kendü lušfından ögüpdür bil yaķín  

 

∗آR?6 T/7 ا:S ا7IG _DR6(س  
 

  Ümmetüñ yaĥşısı didi ol Çalap  

  Bize fażl itdi yine ol ferd Rab 

 

S 65a  Đstemezler mu‛cizāt u hem meśel 

  Ne delíl ister ne ģüccet ne ‛ilel  

 

  Muŝšafādan bu deme degin yaķín 

  Olmadı tebdíl ü taġyír uşbu dín  

 

  Yā Đlāhí sen yaķından ķılma dūr  

  Ķılma Aģmedden cüdā yevmü'n-nüşūr 

 
                                                 
  2387-2419. beyitler arası A'da yoktur. 
  2387a uyursa : uyarsa B. 
  2386a Sen : Pes B. 
  2389b gibi : kimi B. 
  2390b ögüpdür : ögmişdür S. 
∗ - A. “Siz insanlığın iyiliği için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz.”. Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i Đmrân, 3/110. 
  2391. beyit S'de yoktur. 
  2392b delíl ister ne ģüccet : ģüccet ister anlar S. 
  2393b tebdíl : tedbír B. 
  2394. beyit S'de yoktur. 
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  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'ríśü'ríśü'ríśü'r----RābiRābiRābiRābi‛ ve'l‛ ve'l‛ ve'l‛ ve'l----‛‛‛‛ĐşrĐşrĐşrĐşrūnūnūnūn 

 

 2395 Bíst çārüm erba‛índen bunı bil 

  Diñleyüp gūş itmek içün sa‛y ķıl  

 

  Hem Enesdendür yine bu daĥ yaķín  

  Kim bunuñ isnādı ol durur hemín  

 

  Muŝšafādan naķl idüben söyledi 

  Bize bu nev‛e rivāyet eyledi  

 

  Ol zamānda kim ķopa yevmü'l-ķıyām 

  Kim münādí çaġıra bā-ĥāŝŝ u ‛ām 

 

B 73b  Ķanı ol šā‛at ķılanlar Tañrıya  

  Anlaruñ ķalbinde var idi riyā’  

 

 2400 Ķanı dir hem yine muĥliŝ bendeler  

  Ķanı taŝdíķ ile göñli zindeler  

 

  Anları oķur Ĥudā-yı bí-zevāl  

  Dirilüp gelsün ķamusı bu mecāl 

 

  Kim getürsün her kişi a‛mālini  

  Ģāżır itsün cümle-i ef‛ālini 

                                                 
  2395b Diñleyüp gūş itmek : Dileyüp ögrenmek S. 
  2396a yaķín : ŝaríģ S. 
  2396b ol durur hemín : andandur ŝaģíģ S. 
  2397b nev‛e : nev‛le S. 
  2399a Ķanı ol šā‛at ķılanlar : Ĥanı ol šā‛at ki ķılduñ B. 
  2399b Anlaruñ ķalbinde var idi : Var idi anlaruñ ķalbinde B. 
  2400a Ķanı dir hem : Ĥanda varmış B. 
  2400b Ķanı : Ĥanı B. 
  2401a oķur : oĥur B. 
  2402a kişi : kesí B. 
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  Her kesí Mevlādan alsun ücretin 

  Ķılduġı fi‛lüñ cezā’ vü ķıymetin 

 

  Didi peyġamber ki ol demde ‛ayān  

  Ol riyā’lu ķullara bilgil hemān  

 

 2405 Ģāŝıl olmaz šā‛atinden iy emín 

  Lík ģasretle nedāmetdür hemín  

 

  Hem şeķāvetdür yine andan biten 

  Ol riyā’lu cism ile cāndan biten 

 

S 65b  Didi peyġamber yine ol dem meger 

  Yā bení Ādem size šoġrı ĥaber 

 

  Söyledi iĥlāŝ ile ol zínhār 

  Kim riyā’dan dūr oluñ leyl ü nehār 

 

  Hem yine didi resūl-i müctebā 

  ‛Ālemüñ faĥri Muģammed Muŝšafā  

 

 2410 Ķorķaram ki şirk-i aŝġar ķılalar  

  Kim olar yanmaġa lāyıķ olalar  

 

  Söylediler Muŝšafāya ol zamān 

  Nedür ol şirk-i aŝġar ķıl beyān  

 

 

                                                 
  2404a ki : kim S. 
  2404b bilgil hemān : bil hem-çünān S. 
  2405b hemín : yaķín B. 
  2409b Muģammed Muŝšafā : vü ĥatm-i enbiyā’ B. 
  2410a Ķorķaram : Ķorĥaram B. 
  2410b olar : anlar S. 
  2411b Vezin tutmuyor. 
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  Söyledi ki şirk-i aŝġardur riyā’  

  Kim riyā’lu ķul yaramaz Tañrıya  

 

  Šañla çün ola ķıyāmet sā‛ati  

  Ortaya gele olaruñ šā‛ati  

 

B 74a  Çünki muĥliŝler oları göreler 

  Gülüşüp anlara taŝġír ideler  

 

 2415 Yā Đlāhí lušfuñ ile ķıl meded  

  Kim bizi ķurtar riyā’dan iy Ŝamed  

 

  Eyle muĥliŝ ķullaruñla hem-nişín  

  Rūz-ı maģşer yā Đlāhe'l-‛ālemín 

 

S 66a  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'líśü'líśü'líśü'l----ĤĤĤĤāmis ve'lāmis ve'lāmis ve'lāmis ve'l----‛‛‛‛ĐşrĐşrĐşrĐşrūnūnūnūn 

 

  Erba‛índen bil ki budur bíst penc  

  La‛l ü gevherdür ser-ā-ser dürlü genc 

 

  Bunı Ģassān oġlı ol ‛Abdü'ŝ-ŝamed 

  Eyledi Süfyān-ı Śevríden sened 

 

  Didi Süfyānuñ ķatına bir gice  

  Ģāżır oldum diñlegil imdi nice  

                                                 
  2412a Söyledi ki : Söyledügüm S. 
  2412b ķul yaramaz : ķullar irmez S. 
  2413a Šañla : Dañla B, Yarın S. 
  2413b olaruñ : anlaruñ S. 
  2414b taŝġír ideler : ša‛na uralar A. 
  2415a ile : ilen S. 
  2415b Kim : Hem A. 
  2416. beyit S'de yoktur. 
  2417a bil ki budur : bu durur bil ki S. 
  2419a ķatına : yanında B. 
  2419b diñlegil imdi : diñle imdi sen A. 
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 2420 Maġribi ķılduķ anuñ ile bile  

  Ģaķ sözini dem-be-dem alup dile  

 

  Đĥtiyār itdüm ben anuñ ĥalvetin 

  Hem ġanímet bildüm anuñ ŝoģbetin  

 

  Pes didüm ķılsun saña Ģaķ raģmeti 

  Görmegil hergiz ġam ile miģneti  

 

  N'ola ger lušf eyleyüp iy yüzi māh 

  Ĥalķ arasına çıķasın gāh gāh  

 

  Ĥidmetüñe irişe kiçi ulu 

  Bay u yoķsul her ne kim vardur ķamu  

 

 2425 Muŝšafādan naķl idesin sen ĥaber 

  Nice buyurmışdur ol ĥayrü'l-beşer 

 

  Đşidüp senden alalar fā’ide 

  Açasın ĥˇān-ı lebüñden mā’ide  

 

  Muŝšafānuñ sözlerin yād ideler 

  Kim ķıyāmet günine zād ideler  

 

 

 

 

                                                 
  2420a anuñ ile : anuñlan çoķ S. 
  2420b dem-be-dem alup : aluban her dem A. 
  2421b bildüm : dapdum B, S. 
  2422b ile : ilen S. 
  2423b çıķasın : çıĥasın B. 
  2424b yoķsul : yoĥsul B, S / kim vardur : var ise A. 
  2426b lebüñden : keremden A. 
  2427b Kim ķıyāmet günine : Özlerine ol güne A, B. 
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B 74b  Bunı işitdi didi Süfyān baña  

S 66b  Bir ģadíś naķl ideyüm diñle saña  

 

A 60b  Didi nice kişidür evvel digil  

  Kim senüñ ķatuñda Manŝūr söylegil  

 

 2430 Ben didüm ki bir imāmdur ol emín 

  Píşvādur ümmete ol pāk-dín 

 

  Didi Đbrāhími daĥi söyle sen  

  Nice kişidür baña şerģ eyle sen  

 

  Pes yine ben söyledüm ki ol hümām  

  Píşvādur ümmete hem ģaķķ imām  

 

  Didi kim bilür misin sen yā aĥí  

  ‛Alķameyle Đbni Mes‛ūdı daĥi  

 

  Nice kişidür olar virgil ĥaber 

  Kim ĥayālüñde senüñ iy mu‛teber  

 

 2435 Ben didüm ki diñlegil iy šoġrı yār  

  Olur aŝģābuñ ulusından olar  

                                                 
  2428a işitdi : işidicek S. 
  2428b Bir ģadíś naķl ideyüm diñle : Bu ģadíśi naķl ideyüm dir A, Bir ģadíś naķl eyleyem diñle S. 
  2429. beyit B'de yoktur. 
  2429b ķatuñda : ģālüñde A. 
  2431a söyle sen : söylegil A. 
  2431b eyle sen : eylegil A. 
  2432a ben : - S. 
  2432b hem ģaķķ : ģaķķ ol A. 
  2433a kim : ki B. 
  2433b ‛Alķameyle : ‛Alķame A, ‛Alķameylen S. 
  2434b Kim : Hem A. 
  2435a ki : kim S / šoġrı : doġrı B, S. 
  2435b olar : anlar S. 
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  Pes didi Süfyān-ı Śevrí diñlegil 

  Aydayum maķŝūdı şimdi añlagıl 

 

  Kim baña Manŝūr virmişdür ĥaber 

  Ol da Đbrāhímden işitmiş meger  

 

  ‛Alķameden didi Đbrāhím daĥi  

  Kim işitdüm bu ģadíśi iy aĥí  

 

  ‛Alķame daĥi didi ki hem-çünān  

  Đbni Mes‛ūddan işitdüm ben ‛ayān 

 

 2440 Didi ‛Abdu'llāh bin Mes‛ūd yaķín  

  Muŝšafādan naķl idüp ol pāk-dín  

 

  Muŝšafā didi Ĥudā-yı Źü'l-celāl 

  Cennet-i ‛Adni yaratdı bí-miśāl  

 

  Cebrā’íle emr ķıldı ol Celíl  

  Söyledi kim yüri var yā Cebrā’íl  

 

  Cennet-i ‛Adne varup ķılgıl nažar 

  Vaŝfını bilgil anuñ diñle ĥaber  

 

 

                                                 
  2437b da : daĥi B, S. 
  2438. beyit S'de yoktur. 
  2438b bu ģadíśi : Muŝšafādan A. 
  2439a ki : kim A, - S. 
  2440a bin : ibni S. 
  2440b ol : iy B. 
  2441b ‛Adni : ‛Adn S. 
  2442a/b Vezin tutmuyor. 
  2442b kim : ki S. 
  2443b Vaŝfını : Hey’etin S / diñle : dutgıl S. 
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B 75a  Ķullarumçün ne yaratdum anda ben 

S 67a  Var temāşā eyleyüp fikr eyle sen 

 

 2445 Cebrā’íl çün vardı girdi cennete  

  Uġradı anda firāvān ni‛mete 

 

  Ģūrílerden birisi çıķdı ne-gāh  

  Kim göründi Cebrā’íle hem-çü māh  

 

  Ķıldı ĥande Cebrā’íli gördi çün  

  Diñle imdi sen yine iy reh-nümūn 

 

A 61a  Dişlerinüñ şu‛lesinden nā-gehān 

  Šoldı cennet nūr ile ol dem revān  

 

  Görgeç anı secde ķıldı Cebrā’íl  

  Anı ŝaġındı meger nūr-ı Celíl  

 

 2450 Yine ol ģūrí aña ķıldı nidā’ 

  Yā emína'llāh diyü söyler aña 

 

  Başuñı ķaldur didi sen bu zamān  

  Cebrā’íl başını ķaldurdı revān  

 

 

 

                                                 
  2445a Vezin tutmuyor. 
  2446a çıķdı : çıĥdı B. Beytin vezni tutmuyor. 
  2446b Kim : Pes A, Çün S. 
  2447a Ķıldı ĥande : Ķaldı ĥandān S. Vezin tutmuyor. 
  2448b Šoldı : Doldı B, S / nūr ile : nūrdan A, nūr ilen S. 
  2449a Görgeç anı : Gördi anı A, Göricek S. Vezin tutmuyor. 
  2449b Anı ŝaġındı : Anı ŝandı kim A, Anı sandı S. 
  2451a Vezin tutmuyor. 
  2451b başını ķaldurdı revān : başını ķaldurdı hemān A, ķaldurdı başını revān S. 
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  Didi sübģāne Ķadím ü Źü'l-celāl  

  Kim senüñ ģüsnüñ yaratmış bí-miśāl  

 

  Pes didi ol ģūrí anda iy emín  

  Sen bilür misin ki Rabbü'l-‛ālemín  

 

  Kimüñ içün ĥalķ idüpdür ol beni  

  Lušf u iģsānı öküş Ģayy u Ġaní  

 

 2455 Didi kimüñçün yaratmışdur digil 

  Sen bunı bildür baña şerģ eylegil  

 

  Pes didi ki diñlegil yā Cebrā’íl  

  Kim beni ĥalķ eylemişdür ol Celíl 

 

  Ol kişi içün ki ol leyl ü nehār 

  Eyleye Ģaķķuñ rıżā’sın iĥtiyār  

 

  Terk idüp nefsi hevāsını ķoya  

  Cān u dilden Ģaķķuñ emrine uya  

 

B 75b  Muŝšafādan ķıldılar bir dem su’āl 

S 67b  Cennetüñ keyfiyyetinden bu mecāl  

 

                                                 
  2452a Didi sübģāne : Didi sübģāne'l A, Cebrā’íl didi B. 
  2452b senüñ ģüsnüñ yaratmış : yaratmış ola seni B, seni yaratmış çün S. 
  2453a iy : yā B. Vezin tutmuyor. 
  2453b Sen : Kim A. 
  2454a ĥalķ idüpdür ol : ol yaratmışdur B. 
  2454b öküş : yögüş B. 
  2455b Sen : Hem A, Kim B. 
  2456a ki : kim S. Vezin tutmuyor. 
  2457b Ģaķķuñ : ĥalķuñ B. 
  2458a hevāsını : rıżāsını S. 
  2458b Cān u dilden Ģaķķuñ : Hem cān u dilden S. 
  2459b mecāl : muģāl A. 
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 2460 Kim neden oldı binā’sı cennetüñ  

  Söyle vaŝfını o dār-ı raģmetüñ  

 

  Söyledi ol demde ol faĥr-i cihān 

  Diñleyüñ ben söyleyem yā mü’minān  

 

  Nuķredür bir kerpüci biri ķızıl  

  Balçıġıdur müşg ü ‛anber bellü bil  

 

  Za‛ferāndur šopraġı šaşı güher  

  Hem daĥi yāķūt-ı aģmer šut ĥaber  

 

  ĢadĢadĢadĢadíśíśíśíś----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

  Yine bir āĥer ĥaberde iy emín  

  Böyle işitdüm yaķín bil hem-çünín  

 

 2465 Bir kişi geldi resūlüñ ķatına  

  Ol kitābílerden idi bil yine 

 

A 61b  Yā Eba'l-Ķāsım diyüben söyledi 

  Bir su’ālüm var durur şerģ it didi 

 

 

 

                                                 
  2460a Kim : Di A. 
  2460b o : ol S. 
  2461b Diñleyüñ ben : Diñlegil ben A, Diñleñ şimdi S. 
  2462a kerpüci : bucaķı S. 
  2462b ‛anber : eźfer B. 
  2463a šopraġı šaşı : topraġı daşı B, S. 
  2463b daĥi : yine B / šut : bil B, dut S. 
∗ El-Ģadíśü Ģikāyetü Ķāsım A, El-Ģadíśü Uĥrā S. 
  2464a āĥer : āĥir A. 
  2464b yaķín bil hem-çünín : bunı bilgil hemín B. 
  2465a kişi : kesí B / ķatına : yanına B. 
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  Ehl-i cennet híç yimek yir mi digil 

  Ŝu içer mi hem baña bir söylegil  

 

  Muŝšafā didi ki yir anlar ša‛ām  

  Ŝu içerler daĥi bilgil iy hümām  

 

  Pes ķasem yād eyledi ol dem resūl 

  Ol Ĥudānuñ ģaķķıçün iy pür-uŝūl  

 

 2470 Kim elindedür benüm nefsüm anuñ  

  Diñle ŝıdķ ile ki şād ola cānuñ  

 

  Cennet ehlinüñ birisine Ĥudā 

  Yüz kişinüñ ķuvvetin eyler ‛ašā’ 

 

  Yimek içmek şehvet ü ārzū  heves  

  Her birinde yüz kişice ola pes  

 

S 68a  Yir içer ol bu ķadar eyler ŝafā’  

  Bevl ü ġā’išden aña irmez eźā  

 

 

 

 

                                                 
  2467b Ŝu içer mi hem baña bir söylegil : Su içerler mi maña bir söylegil B, Su içer mi hem baña şerģ 

eylegil S. 
  2468a ki yir anlar : yir bilgil B, yeyirler S. 
  2468b Ŝu : Su B, S / bilgil : ol dem B. 
  2469b Ĥudānuñ : Allāhuñ S. 
  2470a elindedür : elüñde S. 
  2470b Diñle : Dutgıl S / cānuñ : ģālüñ B. Vezin tutmuyor. 
  2472. beyit B'de yoktur. 
  2472a şehvet ü : hem S. 
  2472b ola : olur S. 
  2473a ol bu : bu B, ol S. 
  2473b Bevl ü : Hem S. 



 375

B 76a  Kim yise içse yāĥūd ķılsa cimā‛  

  Derlemekdür ģāceti ķıl istimā‛  

 

 2475 Der dökilüp çünki cisminden aķar  

  Müşg ü ‛anber tek anuñ teni ķoķar  

 

  Muŝšafā didi yine ehl-i cinān 

  Yüz yigirmi ŝaff olur bilgil ‛ayān 

 

  Ümmetümden olasıdur sekseni  

  Şek getürmez bu söze illā dení  

 

  Özge ümmetlerden ola ķırķ ŝafı 

  ‛Aķl ehline bu söz olmaz ĥafí 

 

  Her ŝafuñ uzunluġı bil iy emín 

  Maşrıķ u maġrib arasınca yaķín  

 

 2480 Dünye inince ola ini anuñ 

  Böyledür resmi ile ini anuñ  

 

  Hem yine didi nebiyyü'l-Muŝšafā  

  Cennet ehline nidā’ eyler Ĥudā 

 

 

 

                                                 
  2474a Kim : Pes S. Vezin tutmuyor. 
  2474b Derlemekdür ģāceti : Terlemekdür ģāceti A, Ģāceti bir derlemekdür S. 
  2475a dökilüp : tökilüp B, S / aķar : aĥar B, S. 
  2475b teni ķoķar : ıssı ķoĥar B, ıssı ķoķar S. 
  2477. ve 2478. beyitler S'de yer değiştirmiştir. 
  2477b illā : dūn S. 
  2479b Maşrıķ u maġrib arasınca : Maġrib ü maşrıķ arasında A, Maşrıķ u maġrib arasıdur S. 
  2480b Böyledür resmi ile : Böyle dürür söylesem A. 
  2481a Hem : Pes A / nebiyyü'l : Muģammed S. 
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  Çaġıra yā cennet ehli ol Çalap  

  Aydalar lebbeyk eyā ma‛būd u Rab∗ 

 

  Pes diye yā ķullarum šoġrı diyüñ  

  Rāżí olduñuz mı benden söyleyüñ  

 

  Aydalar kim rāżíyüz biz yā Ġafūr   

  Olmışuz in‛āmuña ‛abden şekūr  

 

A 62a 2485 Böyle ni‛met kim bize ķılduñ ‛ašā’  

  Kim ola olmaya rāżí iy Ĥudā  

 

  Pes diye ol pādşāh-ı bí-zevāl 

  Şād oluñ iy ķullarum siz bu mecāl  

 

  Size bundan daĥi yig ni‛met virem 

  Sizüñ ile işleyem fażl u kerem  

 

S 68b  Aydalar yā Rabbenā şerģ eylegil  

  Ne olur bundan ulu ni‛met digil  

 

 

                                                 
  2482a Çaġıra yā cennet ehli : Çaġıra yā ehl-i cennet A, Pes diye yā ehl-i cennet S. 
∗ “Lebbeyk Allāhümme lebbeyk lā-şeríke leke lebbeyk inne'l-ģamde ve'n-ni‛mete leke ve'l-mülke lā-

şeríke lek (Allah'ım emret, emrine hazırım. Senin bir ortağın yoktur, emret. Şüphesiz hamt ve nimet sana 

mahsustur. Mülke senin ortağın yoktur.)” telbiye cümlesinden iktibas. Mehmet Yılmaz, age., s. 109-110. 
  2483a diye : ayda A / šoġrı : doġrı B, S. 
  2483b Vezin tutmuyor. 
  2484a Aydalar kim : Ayda anlar A, Aydalar S. 
  2484b Vezin tutmuyor. 
  2484b Olmışuz in‛āmuña : Ni‛metüñe olmışuz S. 
  2485a kim : ki A. 
  2485b Kim ola : Kim dürür S. Vezin tutmuyor. 
  2486b mecāl : muģāl A. 
  2487a Sizüñ ile işleyem : Đşleyem sizüñ ile A, Sizüñ ilen eyleyem S. 
  2488a Rabbenā : Rabb bize A. 
  2488b ulu : daĥi S. 
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B 76b  Ģaķ diye iy cennet ehli ba‛d-ezín  

  Size Rıēvānı mübāģ itdüm yaķín  

 

 2490 Ķılmazam şimden girü size ġażab 

  Gör nice in‛ām ider ol ferd Rab  

 

  Pes münādíler ķıla ol dem nidā’ 

  Aydalar yā ehl-i cennet merģabā 

 

  Size bir dirlik virüpdür ol Eģad  

  Kim ölümi görmeyesiz tā ebed  

 

  Size bir ŝaġlıķ virüpdür ol Kerím  

  Olmayasız daĥi ma‛lūl u saķím  

 

  Bir yigitlik virdi size Źü'l-celāl 

  Olmaya pírlige daĥi intiķāl  

 

 2495 Size bir ni‛met virüpdür pādşāh 

  Eksilüp olmaya daĥi ol tebāh  

 

  Bunı bilmek isteseñ iy mu‛teber 

  Var bu āyet ma‛nāsına ķıl nažar  

 

                                                 
  2489a diye iy cennet ehli : ayda yā ehl-i cennet S. 
  2489b itdüm : idem B. 
  2490b nice in‛ām ider : ne iģsān gösterür S. 
  2492a dirlik : dirilmek S. 
  2492b ölümi görmeyesiz : ölüm görmeyisersiz A, ölüm görmeyesiz S. 
  2493a ŝaġlıķ : saġlıķ B, S. 
  2493b ma‛lūl u : ma‛dūm u A, melūl hem S. 
  2494b pírlige daĥi : daĥi pírlige S. 
  2495b daĥi ol : ol daĥi S. 
  2496b Vezin tutmuyor. 



 378

 

 

∗و +Oدوا ان تT*I اS7ZG اورث/OCه( CA( آT/7 ت@OICن  
 

  Pes yine ol dem Ĥudā-yı Müste‛ān  

  Diye ŝāliģ ķullarumçün bil ‛ayān  

 

  Cennet içre bil yaraķ olmış durur  

  Anda ni‛met ol ķadar šolmış durur  

 

  Kimse bir anuñ gibi görmiş degül  

  Kimse vaŝfına anuñ irmiş degül  

 

 2500 Daĥi anı kimse işitmiş degül  

  Kimsenüñ ķalbinden ol geçmiş degül 

 

A 62b  Đsteseñ kim bilesin bunı ‛ayān  

  Oķugıl bu āyeti ol şādmān  

 

∗∗E4 ت@r1+ TI :( اRK 9: TXG .16ة اmD 9?0اء CA( آ(+Oا >@OICن  
 

 

 

                                                 
∗ “Ve bir ses işte geçmişte edip eyledikleriniz sayesinde kazandığınız cennet bu diye yankılanacak.”. 

Kur’ân-ı Kerîm, A‛raf, 7/43. 
  2497a yine : diye B. 
  2497b ķullarumçün : ķulum içün B. 
  2498a yaraķ : yaraġ B, S. 
  2498b šolmış : dolmış B, S. 
  2499a Kimse bir anuñ gibi : Kimsene anuñ kimi B. 
  2499b vaŝfına anuñ irmiş : vaŝfını anuñ virmiş A. 
  2500. beyit S'de yoktur. 
  2501a kim bilesin : ki bulasın A, bilesüñ S. 
  2501b Oķugıl : Oĥugıl B, S / ol şādmān : ĥoş ĥoş revān S. 
∗∗ “Onlara tahsis edilen nimetleri hiç kimse bilemez. Bu onlara dünyadayken yaptıkları güzel işlerin 

karşılığıdır.”. Kur’ân-ı Kerîm, Secde, 32/17. 
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B 77a  Böyle didi hem yine faĥrü'l-enām  

S 69a  Cennet içre ol ķadar olsa maķām  

 

  Ķamçısını anda ķoysa bir kişi  

  Bu ķadar olsa hem anuñ ülişi  

 

  Olur ol efēal bu dünyādan ķamu  

  Daĥi dünyāda ne vardur iy ulu  

 

 2505 Ger bunı sen ķılmaķ isterseñ yaķín  

  Ķıl nažar bu āyete iy nāzenín  

 
9C4 ز<mح 90 ا7G(ر و اد56 اV4 S7ZG= 4(ز و :( اO?WGة اG=+?( اY :/(ع 

∗اRsGور  
 

  Cennet içre bir aġaç vardur yine  

  Vaŝfın anuñ söyleyem diñleyene 

 

  Bir kişi atın segirdse ger yüz ıl  

  Gölgesinden çıķmaz anuñ bellü bil  

 

                                                 
  2502a didi hem : buyurdı S. 
  2502b olsa : ola B. 
  2503a ķoysa : ķosa A. 
  2503b Bu ķadar : Ol ķadar A, Bu ķadarca B / hem : - B. 
  2504a Olur ol efēal : Efēal olur ol S. 
  2504b ulu : ‛amū A. 
  2505a isterseñ : istersen B. 
  2505b nāzenín : pāk-dín S. 
∗ “Her kim ateşten korunur ve cennete sokulursa muhakkak kurtulmuştur. Dünya hayatı ancak bir 

aldanmadan ibarettir.”. Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i Đmrân, 3/185. 
  2506a Cennet içre : Cennetde S. 
  2507a atın segirdse ger yüz ıl : çaparsa atın yüz yıl A, ger atın segirdse yüz yıl S. 
  2507b Gölgesinden çıķmaz anuñ bellü : Çıķamaz anuñ gölgesinden eyle A, Gölgesinden çıķabilmez 

bellü S. 
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  Ol aġacuñ gölgesinden çıķmaya 

  Anı ķoyup özge yire baķmaya  

 

  Ben özümden söylemem bunı ķamu  

  Uşbu āyet ma‛nāsıdur iy ulu  

 

 2510 Ĥālıķuñ ķullara fażlı bol durur  

  Daĥi kim var evvel āĥir ol durur  

 

  Hem buyurdı yine ol faĥr-i cihān  

  Ol ģabíb-i Ģaķ resūl-i ins ü cān  

 

A 63a  Ol kişi kim ŝoñra gire cennete  

  Cümleden ŝoñra irişe ni‛mete  

 

  Olmaya andan naŝíbi kem daĥi  

  Söyleyem vaŝfını anuñ iy aĥí  

 

S 69b  Ol kişi ĥalķa żiyāfet  eyleye  

  Ādemi ol ni‛met ile šoylaya  

 

                                                 
  2508b baķmaya : baĥmaya B. 
  2509a söylemem bunı ķamu : söylemen bunı yaķín B, dimez bunı ķamu S. 
  2509b ma‛nāsıdur iy ulu : ma‛nāsında iy emín B, ma‛nāsından iy ulu S. Vezin tutmuyor. 
  2510a fażlı : - S. 
  2510b āĥir ol durur : ü āĥir dürür A. 
  2511a buyurdı yine : yine buyurdı S. 
  2511b ins ü cān : kün fe-kān A, B. 
  2512a kim : ki A. 
  2512b ŝoñra irişe : öñdin irişür A. 
  2513a naŝíbi : naŝíb S. 
  2513b vaŝfını anuñ : vaŝfın anuñ da A, vaŝfın anuñ bil S. 
  2514. beyit B'de yoktur. 
  2514a ĥalķa : ĥalķı S. 
  2514b ol ni‛met ile šoylaya : źürriyet ile doylaya S. 
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 2515 Ol kişi ol işde ‛āciz ķalmaya  

  Ni‛met olur mı ki anı bulmaya 

 

B 77b  Yidüre ķamuya dürlü ni‛meti 

  Ni‛meti kim vaŝfa gelmez leźźeti  

 

  Cümle esbābın müheyyā eyleye 

  Anları yüz tertíb ile šoylaya  

 

  Āĥirine böyle olıcaķ ‛ašā’ 

  Evveline gör ne fażl eyler Ĥudā 

 

  Yā Đlāhí raģmetüñi ķılma kem 

  Ķullaruñdan iy Kerím ü pür-kerem 

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'síśü'síśü'síśü's----Sādis ve'lSādis ve'lSādis ve'lSādis ve'l----‛‛‛‛ĐşrĐşrĐşrĐşrūnūnūnūn 

 

 2520 Gūş ķılgıl ez-ģadíś-i erba‛ín  

  Bu yigirmi altısıdur iy emín 

 

  ‛Āyişedendür rivāyet bu ŝaríģ  

  Hem resūldendür yine naķli ŝaģíģ  

 

  Didi kim didi nebiyyü'l-Muŝšafā  

  Seyyidü's-sādāt u ĥatmü'l-enbiyā’  

 

                                                 
  2515a ol işde : híç anda B. 
  2516b Ni‛meti kim : Ni‛meti ki A, Ni‛met olur B. 
  2517b Anları : Đlleri A / ile šoylaya : ile dileye A, ilen doylaya S. Vezin tutmuyor. 
  2520a ķılgıl : ķıl kim S. 
  2521a ‛Āyişedendür rivāyet bu : Fāšıma durur rāvísi bunuñ B. 
  2521b resūldendür yine naķli : resūlu'llāh buyurmışdur A, atasından yine naķli S. 
  2522a kim didi : bir gün ol A. 
  2522b Seyyidü's-sādāt u : Seyyid-i sādāt u B, Seyyidü'l-kevneyn ü S. 
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  Kim saĥí ķul cennete olur ķaríb 

  Hem ĥalāyıķlar ķatındadur ģabíb  

 

  Ehl-i cennetden dürür hem ol sa‛íd  

  Hem cehennemden daĥi olur ba‛íd 

 

 2525 Tañrıdan ıraķ olur didi baĥíl  

  Hem ĥalāyıķlar ķatındadur źelil  

 

  Meskeni anuñ yine hem nār olur 

  Nār içinde işi āh u zār olur 

 

  Ķanķı cāhil kim saĥā’dur píşesi  

  Kim saĥāvetdür anuñ endíşesi 

 

S 70a  Sevgülüdür Ģaķ ķatında eyle bil  

  Ķanķı ‛ālimden kim ola ol baĥíl  

 

  Hem yine söyler Muģammed Muŝšafā 

  Cennet içre bir aġaç durur saĥā’  

 

A 63b 2530 Yayılupdur dünyeye şāĥı anuñ  

B 78a  Bil ki maķŝūdı nedür daĥi anuñ  

 

                                                 
  2523b ĥalāyıķlar : Ĥālıķ S. 
  2524a Ehl-i cennetden dürür : Cennetílerdendür S. 
  2525a ıraķ olur didi : didi ıraķdur ol B, daĥi ıraġ olur S. 
  2525b ķatındadur : yanındadur B. 
  2527a Ķanķı : Ĥansı B, S. 
  2528a ķatında eyle : ķatında şöyle A, yanında eyle B. 
  2528b Ķanķı : Ĥansı B, S. 
  2529b aġaç durur :aġaç adı A, aġaçdur dir S. 
  2530a dünyeye şāĥı : şāĥı dünyeye A. 
  2530b Bil ki : Añla A. 
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  Kim anuñ bir budaġına yapışa 

  Ya‛ní kim ķılsa saĥāveti píşe  

 

  Ol budaķ ol ķulı yider cennete  

  Đletür anı firāvān ni‛mete  

 

  Hem baĥíl daĥi cehennemde yaķín  

  Bir aġaçdur dir resūl-i pāk-dín  

 

  Yayılupdur şāĥı dünyāya tamām  

  Kim šutarsa bir budaġın iy hümām  

 

 2535 Yidüben anı iletür sūy-ı nār  

  Pes cehennem içre ķalur ĥˇār u zār  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Behrāmi Behrāmi Behrāmi Behrām----ı Mecı Mecı Mecı Mecūsūsūsūsíííí∗ 

 

  Bir ģikāyet diñlegil benden  yine  

  Söyleyem ben bu ģadíśüñ üstine 

 

  Diñle Behrām-ı Mecūsíden ĥaber 

  Ģaķ ķatında nice oldı mu‛teber 

                                                 
  2531b Ya‛ní kim ķılsa saĥāveti : Ya‛ní kim eyler saĥāveti A, Bilgil ol eyler saĥāvetini B. Vezin 

tutmuyor. 
  2532a ol ķulı : bil anı B / budaķ : budaġ B, S. 
  2532b Đletür : Aparur B. 
  2533a Hem baĥíl daĥi : Baĥíl daĥi hem S. 
  2533b aġaçdur dir : aġaç dir ol B. 
  2534a tamām : anuñ B. 
  2534b šutarsa : dutarsa B, S / budaġın iy hümām : budaġını anuñ B. 
  2535a Yidüben anı iletür : Yider anı iletür ol A, Yidüben anı aparur B. 
  2535b Pes : Hem A. 
∗ Ģikāyet A, Ģikāyet-i Uĥrā B. 
  2536. beyit S'de yoktur. 
  2536a diñlegil benden : aydayum diñle A. 
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  Şol Mübārek oġlı ‛Abdu'llāh be-nām 

  Ģacc iderdüm didi bir yıl ol hümām  

 

  Ben Ģaším-i Đsmā‛ílde bir gice  

  Uyumışdum gör ki iş oldı nice  

 

 2540 Düşde gördüm ol resūlu'llāhı ben 

  Ol münevver yüzlü bedr-i māhı ben  

 

  Pes didi ol dem baña ĥayrü'l-beşer 

  Ķayıdup Baġdāda ger ķılsañ sefer  

 

  Eyle Behrām-ı Mecūsíyi šaleb  

  Şol fülān gūşe içinde bí-ta‛ab  

 

S 70b  Var aña benden irişdürgil selām  

  Ģālini ikrām ilen ŝorgıl tamām  

 

B 78b  Söyle kim rāżí durur senden Ĥudā  

  Rāżídur daĥi Muģammed Muŝšafā  

 

 2545 Pes uyandum uyķudan ol demde ben  

  Bu düş içün ķatı ķaldum ġamda ben 

 

                                                 
  2538b ıl ol : yıl iy A, gün ol B. 
  2539a Ģaším-i Đsmā‛ílde : Makām-ı Đbrāhímde A. Vezin tutmuyor. 
  2539b iş : ģāl S. 
  2540b yüzlü : yüzi A, S / māhı : māh S. 
  2541b Ķayıdup : Šuruban A / sefer : güźer B. 
  2542a Mecūsíyi : Mecūsí’i A, Mecūsíni B. 
  2542b gūşe : gūçe B. 
  2543a irişdürgil selām : selām itgil be-nām B. 
  2543b ilen : ile A. 
  2544a Söyle kim rāżí durur : Söylegil ki rāżídür B. 
  2544b Vezin tutmuyor. 
  2545a uyķudan : uyĥudan B. 
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  Söyledüm bu vāķı‛a şeyšānídür  

  Böyle düşi kim diye Raģmānídür  

 

  Ol zamānda šurdum aldum dest-namāz  

  Ĥālıķa ķıldum namāz ile niyāz 

 

A 64a  Ka‛be’i daĥi yine ķıldum šavāf  

  Ģaķķ ile ķıldum çü bāzārumı ŝāf 

 

  Bir yire geldüm yine ķıldum ķarār 

  Çeşmüme uyķu bıraķdı Kirdgār  

 

 2550 Düşüme girdi yine ĥayrü'l-beşer 

  Didi peyġāmumdan olma bí-ĥaber 

 

  Pes uyanup yine lā-ģavle diyüp  

  Fikre batdum bu düş içün ġam yiyüp  

 

  Fikr ilen vardum uyķuya yine  

  Gördüm üç kerre bunı döne döne 

 

  Göñlüme düşdi benüm uşbu ĥayāl  

  Tā bilem ki nicedür aŝl-ı maķāl  

 

 

                                                 
  2546a/b Vezin tutmuyor. 
  2546b diye : dir B, S. 
  2547a šurdum : durdum B, S. 
  2648a daĥi yine ķıldum šavāf : daĥi šavāf itdüm yine A, durdum revān ķıldum šavāf S. 
  2549b uyķu bıraķdı : uyĥu bıraĥdı B, uyķu virdi S. 
  2551a uyanup : uyandum B. 
  2551b düş : iş S. 
  2552a ilen vardum uyķuya : ile uyķuya vardum A, ilen vardum uyĥuya B. 
  2553a uşbu : pes bu S. 
  2553b bilem ki : bilesin A. 
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  Ģaccı itmām eyleyüp döndüm girü  

  Ķāfile Baġdāda irdi iy ulu 

 

 2555 Ben anı Baġdād ara ķıldum  šaleb  

  Gūşelerde isteyüp çekdüm ta‛ab  

 

  Gördüm anı oturur şeyh-i kebír  

  ‛Ömri geçmiş olmış ol ġāyetde pír  

 

  Buldum anı çün aña virdüm selām  

  Pes selām ardınca başladum kelām 

 

S 71a  Ben anuñla söz açup ŝordum ĥaber  

  Didüm iy şeyĥ-i büzürg ü mu‛teber  

 

  Söyle Behrām-ı Mecūsí sen misin  

  Şol Mecūsíler ulusı sen misin  

 

 2560 Pes cevāb idüp revān didi ne‛am  

  Bil ki Behrām-ı Mecūsí uş benem  

 

 

 

                                                 
  2554a itmām eyleyüp : çün ķıldum tamām S. 
  2555-2557. beyitler arası B'de yoktur. 
  2555a Baġdād ara : Baġdādda A. 
  2555b Gūşelerde : Gūçelerde S. 
  2556. ve 2557. beyitler S'de yer değiştirmiştir. 
  2556b geçmiş olmış ol : uzanmış daĥi A. 
  2557a Buldum : Dapdum S. 
  2558a anuñla : anuñlan S / ŝordum : sordum B, S. 
  2558b ü : hem A. 
  2559a misin : misüñ S. 
  2559b Şol : Ol B. 
  2560a idüp revān didi : virüp didi ki ol A. 
  2560b uş : hem A. 
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  Ŝordum aña Ģaķ ķatında çoķ u az  

  Ne ķılupsın ĥayr anı söyle yaz  

 

B 79a  Söyledi ki bir ulu ĥayr itmişem  

  Hem śevābına anuñ göz šutmışam  

 

  Ĥalķa borç virmek dürür işüm müdām  

  Onını on ikiye iy ník-nām  

 

  Ben bu işi bilürem ĥayr u śevāb  

  Đsterem ki bundan ola fetģ-i bāb 

 

 2565 Ben didüm kim bu ģarāmdur iy kişi 

  Bunı iden oda yanmaķdur işi 

 

  Daĥi nedür fi‛lüñ anı söylegil  

  Özge ĥayruñ var ise şerģ eylegil  

 

  Didi vardur bir ulu ĥayrum daĥi  

  Söyleyem sen gūş šutgıl iy aĥí 

 

  Dört ķızum var idi benüm görki bay  

  Yine dört oġlum daĥi mānende ay  

                                                 
  2561a Ŝordum : Sordum B, S / ķatında çoķ : ķatında çoġ A, yanında çoĥ B. 
  2561b ķılupsın : ķılupsıñ B, S. 
  2562a ki : kim S. 
  2562b šutmışam : dutmışam B, S. 
  2563a müdām : benüm A. 
  2563b Onını on ikiye iy ník-nām : Hem de ĥayr itmekde teşvíşüm benüm A, On ikiye onını iy ník-nām 

S. 
  2564. ve 2565. beyitler A'da yoktur. 
  2566a fi‛lüñ : virdüñ S. 
  2566b ĥayruñ var ise : var ise daĥi A. 
  2567-2581. beyitler arası A'da yoktur. 
  2568a var idi benüm görki : vardur benüm görk ile S. 
  2568b mānende ay : miśl-i hümāy B. 
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  Ķızlarumı virmişem oġlanlara 

  Ĥoş ulu šoy eylemişem anlara 

 

 2570 Söyledüm ki bu daĥi andan beter 

  Bil ģarāmdur bil ki küfr ü şūr u şer  

 

  Daĥi ĥayruñ var mıdur söyle baña 

  Tā bilem sen anı şerģ eyle baña  

 

  Didi vardur bir ulu ĥayrum ‛ažím 

  Ol baña olmış ķamu işden kerím 

 

S 71b  Bir ķızum vardur ki maģbūb-ı zamān  

  Virmemiş kimse miśālinden nişān 

 

  Görmedüm hem-tā aña bir kimseni 

  Kim aña tezvíc ideydüm ben anı 

 

 2575 Pes özümçün ben anı ‛aķd eyledüm 

  Nefsümi ol ‛aķd birle šoyladum 

 

  Diñle kim ben anı alduġum gice  

  Şol Mecūsí ķavmini uçdan uca 

 

B 79b  Cümle da‛vet eyledüm çekdüm ša‛ām 

  Da‛vetüme biñ kişi geldi tamām 

 

  Bir ulu šoy eyledüm anda ķatı 

  Anlara çekdüm firāvān ni‛meti 

 

                                                 
  2570b Bil : Kim B. 
  2571b Tā : - S. 
  2573a: maģbūb-ı zamān : bir maģbūb-zebān B. 
  2576a kim : ki S. 
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  Didi ĥayrātum egerçi çoķ durur  

  Daĥi bundan ulu ĥayrum yoķ durur  

 

 2580 Ben didüm ki cümlesinden bu yaman 

  Bunda yoķdur ĥayr işi iy nā-tüvān  

 

  Daĥi ĥayruñ var ise söyle baña 

  Bileyüm ģālüñi ‛arż eyle baña  

 

  Var gümānum yine bir ĥayra daĥi  

  Anı daĥi söyleyem bil yā aĥí  

 

  Ol gice ķatına vardum  ķızumuñ  

  Añla imdi şerģini bu sözümüñ  

 

  Var durur bir ķonşımuz ĥātūn kişi  

  Diñle imdi kim nice oldı işi 

 

A 64b 2585 Ehl-i Đslāmdur šutar sizüñ díni  

  Đşit imdi söyleyem ben ģālini  

 

 

 

 

                                                 
  2579a Didi : Didüm S / çoķ : çoĥ B. 
  2579b Daĥi : Lík B / yoķ : yoĥ B. 
  2580b yoķdur : yoĥdur B / işi : işüm S. 
  2581b ‛arż eyle baña : gūş idem aña B. 
  2582a yine : daĥi B, didi S. 
  2582b yā : iy B. 
  2583. beyit A'da yoktur. 
  2583a ķatına vardum ķızumuñ : kim yanına vardum ķızuñ B. 
  2583b bu sözümüñ : sen bu sözüñ B. 
  2584a durur : idi S / ķonşımuz : ķoñşımuz A. 
  2585a Ehl-i Đslāmdur šutar : Ol Müselmāndur dutar B, Bir Müselmāndur dutar S. Vezin tutmuyor. 
  2585b ben : hem S. 
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  Otururdum evde ben ĥāšır-ferāġ  

  Geldi od yandurmaġa bizden çerāġ  

 

  Pes çerāġın yandurup döndi revān  

  Söndürüp geldi ķapudan ol zamān 

 

S 72a  Yine yandurup anı döndi girü  

  Ķapuya çünki irişdi yügürü  

 

  Yine söndürdi vü girdi içerü 

  Geldi yandurdı çerāġı ķayġulu  

 

 2590 Ķayıdup ķapuda söndürdi yine 

  Fikr ķıldum ben anuñ aģvāline 

 

  Söyledüm yā Rab ne işdür ķıldı  bu  

  Bu ĥayāl ile revān šurdum örü  

 

B 80a  Söyledüm ki bu meger cāsūs ola  

  Anuñ içün kim baķar ŝaġa ŝola  

 

  Gönderüpdür bunı uġrılar ‛ayān  

  Anuñ içün çizginür bunda hemān  

                                                 
  2586a ferāġ : firāķ B. 
  2586b od yandurmaġa : yandurmaķlıķa B. 
  2587a çerāġın : çerāġı S. 
  2588a yandurup : yandurdı B. 
  2588b çünki irişdi : çün kim irişdüm A. 
  2589b çerāġı : çerāġın A. 
  2591. beyit S'de yoktur. 
  2591a yā Rab : ben ki A. 
  2591b šurdum : durdum B. 
  2592a Söyledüm ki : Didüm ol dem B. 
  2592b baķar ŝaġa ŝola : baĥar saġa sola B, baķar saġa ŝola S. 
  2593a bunı : beni A. 
  2593b çizginür : çizginüp A. 
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  Çıķdum ardınca yüridüm gözleyü  

  Çünki girdi ķapusından içerü 

 

 2595 Varuban šurdum ķapuda bir zamān  

  Tā anuñ aģvālini bilem ‛ayān  

 

  Var imiş anuñ iki üç ķız ‛ıyāl 

  Cümlesi olmış be-ġāyet ŝa‛b-ģāl 

 

  Çün anasın gördi bunlar  cümlesi  

  Aġlayup feryād ķıldılar besí 

 

  Didiler bize getürdüñ mi ša‛ām 

  Šāķatümüz gitdi açlıķdan tamām 

 

  Ŝabrumuz ķalmadı yā ana bizüm 

  Döndi eşk-i çeşmümüz ķana bizüm 

 

 2600 Ķızlarından çün işitdi bu sözi 

  Āh ķıldı yaş ile šoldı gözi  

 

  Didi iy uşaķlarum ķıldum ģayā’  

  Ģaķdan özge kimseden idem recā’  

 

 

 

 

                                                 
  2594a Çıķdum : Çıĥdum B. 
  2595a šurdum : durdum B, S / bir : ol B. 
  2595b bilem : bildüm A, bile S. 
  2597. ve 2598. beyitler A'da yer değiştirmiştir. 
  2597a bunlar : anlar A. 
  2600b ile šoldı : ile doldı B, ilen doldı S. 
  2601a uşaķlarum : uşaĥlarum B, S. 
  2601b recā’ : revā B. 
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  Ģaķ Te‛ālādan utandum bu mecāl  

  Anı ķoyup özgeden idem su’āl  

 

  Ĥāŝŝa andan kim ola Ģaķ düşmeni 

  Ŝabr idüñ iy ķuzılar ķoyuñ beni 

 

A 65a  Eyleyince ol Mecūsíden su’āl  

S 72b  Öldügümüz yig dürür bí-ķíl ü ķāl  

 

 2605 Çünki ben anuñ sözini diñledüm 

  Cümle aģvālin ser-ā-ser añladum  

 

  Ķayıdup vardum evüme ol zamān  

  Bir šabaķ aldum ele ol dem revān 

 

B 80b  Dürlü ni‛metden anı kıldum šolu  

  Anlara anı götürdüm iy ulu 

 

  Pes didi Đbni Mübārek kim aña  

  Uşbu ĥayr içün beşāretdür saña  

 

  Gördügi düşi aña şerģ eyledi  

  Muŝšafā her ne dimişdi söyledi 

 

 

                                                 
  2602a bu : bí- A. 
  2602b özgeden : ġayrıdan S. 
  2604a ol : bu B. 
  2604b Öldügümüz yig dürür bí-ķíl ü ķāl : Ölmegümüz yig dürür bí-ķíl ü kāl A, Yig dürür ölmek 

acımuzdan lā-muģāl S. 
  2605b aģvālin : aģvālini S. 
  2606a Ķayıdup : Dönüben A. 
  2607a šolu : dolu B, S. 
  2608a Đbni Mübārek : Đbnü'l-Mübārek B. 
  2608b beşāretdür : işāretdür S. 
  2609a Gördügi düşi : Gördügini ol B. 
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 2610 Aģmedüñ didi selāmını aña  

  Ģaķ rıżā’sınuñ kelāmını aña 

 

  Çünki Behrām bu sözi bildi yaķín 

  Didi kim zihí ģaķíķat šoġrı dín  

 

  Didi zihí mu‛cizātı çoķ resūl  

  Kim benüm ĥayr itdügümi bilmiş ol  

 

  Pes ki díni Muŝšafānuñ ģaķ durur  

  Kim sözi anuñ ķamu mušlaķ durur  

 

  Çünki ĥatm oldı arada bu kelām  

  Šuruban ímāna geldi ol hümām  

 

 2615 Ģaķķ aña çün kim hidāyet eyledi 

  Šav‛-ı raġbetlen şehādet eyledi  

 

  Ya‛ní lā-ilāhe illa'llāh  didi  

  Hem Muģammedün resūlu'llāh didi  

 

  Ŝıdķ ile çünki Müselmān oldı ol  

  Küfri ķoyup ehl-i ímān oldı ol 

                                                 
  2610a didi : virdi A. 
  2611b Didi kim : Pes didi S / šoġrı : doġrı B, S. 
  2612a çoķ : çoĥ B. 
  2612b Kim : Gör A / itdügümi : itdügümni B. 
  2613a ki : - S. 
  2613b Kim : Her A. 
  2614a arada bu : bu arada A. 
  2614b Šuruban : Duruban B, S. 
  2615b raġbetlen : raġbetle A / eyledi : söyledi S. 
  2616. beyit B'de yoktur. 
  2616a Ya‛ní lā-ilāhe illa'llāh didi : Fe-ķāle eşhedü enlā ilāhe illa'llāh S. Vezin tutmuyor. 
  2616b Hem Muģammedün resūlu'llāh didi : Ve eşhedü enne Muģammeden resūlu'llāh S. 
  2617a ile : ilen S. 
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  Bu sözüñ üstinde baġlandı nefes 

  Cān ķuşı seyr itdi boş ķaldı ķafes  

 

S 73a  Seyr ķıldı murġ-ı rūģı cennete  

  Ġarķ oldı dürlü dürlü ni‛mete  

 

 2620 Didi pes Đbni Mübārek ol zamān  

  Yuyuban ķıldum namāzını revān  

 

  Öz elümle defn ķıldum ben anı  

  Vāŝıl oldı raģmet-i Ģaķķa cānı  

 

  Pes didi Đbni Mübārek ki  yaķín  

  Tañrınuñ ĥalķına raģm idüñ hemín 

 

A 65b  Tañrınuñ ķullarına raģm eyleyen  

  Ol durur raģmetle cānın šoylayan  

 

B 81a  Kim ki Tañrı ķullarına raģm ider  

  Dirilüp düşmān dōst olup gider  

 

 2625 Niceler dünyāda kāfir gezdiler 

  Ehl-i ímān oldılar vaķt-i sefer 

                                                 
  2618b Cān ķuşı seyr itdi : Murġ-ı rūģı uşdı S. 
  2619a Seyr ķıldı murġ-ı rūģı : Murġ-ı rūģı seyr ķıldı S. 
  2619b ni‛mete : raģmete S. 
  2620a Didi pes Đbni Mübārek : Pes didi Đbni Mübārek A, Didi pes Đbnü'l-Mübārek B. 
  2620b revān : hemān A. 
  2621a elümle : elümlen S / anı : bunı A. 
  2621b raģmet-i : cennete A. Vezin tutmuyor. 
  2622. ve 2623. beyitler A'da yer değiştirmiştir. 
  2622a Đbni Mübārek ki : Đbnü'l-Mübārek ki B, Đbni Mübārek kim S. 
  2623. beyit S'de yoktur. 
  2623b raģmetle : raģmetde B. 
  2624a Kim : Her A. 
  2624b Dirilüp : Dirilür B / olup : olur B. 
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  Ĥayr u şerre dünyede yoķdur ķarār 

  Ĥātimeye olısar pes i‛tibār 

 

  Đy Ĥudāyā raģmet eyle ķamuya 

  Ŝalma mü’min ķullaruñı šamuya  

 

  Ĥātimesin ķullaruñuñ iy  Ĥudā  

  Ĥayra ĥatm eyle be-ģaķķ-ı Muŝšafā 

 

S 73b  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśíśíśíśü'sü'sü'sü's----SābiSābiSābiSābi‛ ve'l‛ ve'l‛ ve'l‛ ve'l----‛‛‛‛ĐşrĐşrĐşrĐşrūnūnūnūn 

 

  Bíst heftüm erba‛índen uşbudur 

  Kim ķulaġa almaludur iş budur  

 

 2630 ‛Đkrimedür bu ģadíśi söyleyen 

  Uşbu sözi ol durur naķl eyleyen 

 

  Đbni ‛Abbāsdan durur hem bu ĥaber  

  Böyle buyurmış yine ol mu‛teber 

 

  Dir işitdüm Muŝšafādan bu sözi 

  Kim ĥaber virdi baña ol kendözi  

 

  Didi çün ola ķıyāmet sā‛ati  

  Maģşerüñ kim heybeti ola ķatı  

 

                                                 
  2627b Ŝalma : Salma S / šamuya : damuya B. 
  2628. beyit S'de yoktur. 
  2628a ķullaruñuñ : ķullaruñ sen A. 
  2629b Kim ķulaġa almaludur iş budur : Ķulaġa almalu durur işbudur A, Ĥoş ķulaġa almalu söz işbudur 

S. 
  2631a hem bu : işbu B. 
  2632b Kim : Hem A / ol kendözi : dir kendözi A, kendü özi S. 
  2633a çün ola : ola çün A. 
  2633b kim : hem A. 
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  Her ķuluñ kim ŝora ef‛ālin Đlāh  

  Gör anuñla ne ķılur ol pādşāh  

 

 2635 Ĥalķ ile anuñ arasına çeker  

  Bir ģicābı ol Ĥudā-yı dādger  

 

  Kimsenüñ ģālini kimse bilmeye 

  Tā anuñ ‛aybına kimse gülmeye 

 

  Pes śevābınuñ kitābın ol zamān 

  Çıķarup ŝunar eline nā-gehān  

 

B 81b  Çün kitābında görür  a‛mālini  

  Ĥayr işden ķılduġı ef‛ālini 

 

  Ģaķ ŝorar kim bu kitābuñda digil  

  Ne görindi gizleme şerģ eylegil  

 

 2640 Ķul ayıda yā Đlāhe'l-‛ālemín  

  Ķılduġum ĥayr u śevābumdur yaķín 

 

A 66a  Ģaķķ ayıda šoġrı söyle yozlama  

  Var mıdur noķŝānı anuñ gizleme 

 

 

                                                 
  2634a Her : Bir B / ef‛ālin : a‛mālin B. 
  2634b anuñla : anuñlan S. 
  2635a ile : ilen S. 
  2635b ģicābı ol : ģicāb ola S. 
  2637b Çıķarup : Çıĥarup B / nā-gehān : bil ‛ayān S. 
  2638. beyit S'de yoktur. 
  2638a Çün : Pes A. 
  2639a ŝorar : sorar B, S. 
  2639b şerģ eylegil : tíz söylegil S. 
  2640a Ķul ayıda : Pes dir kim B, Pes ayıda S. 
  2641a ayıda šoġrı : aydur ki doġrı B, aydur kim doġrı S. 
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S 74a  Evvel āĥir ķılduġuñ ĥayr u śevāb 

  Źerre miśķālince kim min-külli bāb  

 

  Var mı kim yazılmamış ola buña 

  Šoġrı söyle sözüñi şimdi baña  

 

  Ayda kim yā Rabb noķŝān olmamış  

  Ķalmamışdur ĥayr işüm yazılmamış 

 

 2645 Pes günāhınuñ kitābını ŝunar  

  Ayda kim buña daĥi ķılgıl nažar  

 

  Aluban çün kim nažar ķıla aña 

  Göre anda ķılduġı cürm ü ĥašā’ 

 

  Ģaķķ ayıda bu kitābuñda digil  

  Ne görürsin anı daĥ şerģ eylegil  

 

  Ayda ķılduġum günāhumdur  ķamu  

  Cümlesi yazılmış anda mū-be-mū  

 

  Ģaķķ ayıda ķılduġuñdan bíş ü kem  

  Híç ziyāde var mı anda söyle hem  

 

                                                 
  2642b kim min : ol fí A, sen min B. 
  2643b Šoġrı : Doġrı / sözüñi şimdi : şimdi sözüñi S. 
  2644a kim : ki B, - S / noķŝān : noķŝānı S. 
  2645a Pes günāhınuñ : Hem günāhınuñ A, Pes yine günāhuñ S. 
  2645b kim buña daĥi ķılgıl : ki algıl buña ķılgıl A, kim algıl buña daĥ ķıl S. 
  2647a kitābuñda : günāhuñda B. 
  2647b daĥ şerģ eylegil : da şerģ eylegil A, daĥ söylegil S. 
  2648-2655. beyitler arası B'de yoktur. 
  2648a Ayda : Diye / günāhumdur : günāhdur hep A. 
  2648b mū-be-mū : ŝū-be-ŝū A. 
  2649a ķılduġuñdan : ķulluġuñdan A. 
  2649b anda : anı A. 
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 2650 Ayda ķılduġum ĥašā’lardur hemān  

  Olmamış bir noķša artuķ bu zamān 

 

  Pes yine bir ruķ‛a daĥi Kirdgār  

  Ŝunuban ayıdur oķu gör ne var 

 

  Aluban çün kim aña ķıla nažar  

  Göre anda çoķ śevāb ol mu‛teber  

 

  Ģaķķ ayıda bu kitābuñda ne var  

  Söylegil anı daĥi sen āşkār 

 

  Ayıda yā Rab buña çoķ çoķ śevāb 

  Yazılupdur görürem min-külli bāb  

 

 2655 Ģaķķ ayıda bu kitāb içindekin  

  Tanıyabilür misin söyle yaķín 

 

  Pes ayıda bu nāmede her ne var  

  Híç birisin tanımam iy Kirdgār 

 

S 74b  Bu śevābuñ birisini ķılmadum  

  Daĥi ķandan yazılupdur bilmedüm  

 

 

 

                                                 
  2650. beyit A'da yoktur. 
  2651a ruķ‛a : nev‛e A. 
  2652a kim : ki A. 
  2652b ol : - S. 
  2653. beyit A'da yoktur. 
  2654b görürem : gördüm kim S. 
  2655a kitāb : kitābuñ S. 
  2656a Vezin tutmuyor. 
  2657a birisini : híç birini S. 
  2657b ķandan yazılupdur : ĥandan yazılupdur B, ĥandan yazılmışdur S. 
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  Ģaķ Te‛ālā kendü lušfundan aña  

  Ayda kim ben söyleyem şimdi saña 

 

  Ol durur kim žulm ile senden anı  

  Aluban çoķ incidürlerdi seni  

 

 2660 Hem dögerlerdi seni çoķ zecr ile  

  Eyleyüp rencíde yüz biñ hecr ile 

 

A 66b  Daĥi uġrı aparan māluñ ki var  

B 82a  Gider idi senden ol bí-iĥtiyār  

 

  Bilmez idüñ kimsenüñ alduġını  

  Ol saña böyle ‛amel ķılduġunı  

 

  Cümlesi budur ki uş yazdurmışam  

  Kim senüñ envā‛uña düzdürmişem  

 

  Ķılmamışam źerrece żāyi‛ ķamu  

  Uş kitābuñda yazılmış mū-be-mū  

 

 

 

 

                                                 
  2658a kendü : ĥōd S. 
  2659a kim : - S / ile : ilen S. 
  2659b çoķ incidürlerdi : çoĥ incidüpdürler B. 
  2660a seni çoķ : seni çoĥ B, çoķ S. 
  2661a aparan : ileten S. 
  2661b Gider idi : Giderüpdür B. 
  2662a alduġını : olduġını A, B. 
  2662b Ol saña : Hem senüñ A, Kim saña S. 
  2663a ki : kim S. 
  2663b envā‛uña düzdürmişem : dídāruña ben šurmışam A. 
  2664a źerrece : źerre híç A. 
  2664b Uş kitābuñda : Hem kitābuñda A, Uş günāhuñda B / mū-be-mū : sū-be-sū A. 
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  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Đbri Đbri Đbri Đbrāhāhāhāhím Đbni Edhemím Đbni Edhemím Đbni Edhemím Đbni Edhem∗ 

 

 2665 Bu ģadíśüñ üstine iy mu‛teber 

  Diñle Đbrāhím Edhemden ĥaber 

 

  Döndi Ģaķķa çünki tevbe ķıldı  ol  

  Cānib-i Ģaķķa yitürdi šoġrı yol  

 

  Yitmiş iki ķulı var idi meger 

  Cümlesi zer-šāķiye símín kemer  

 

  Ķamusını çünki āzād eyledi  

  Āĥiretiçün anı zād eyledi  

 

  Ķullarınuñ biri bir gün nā-gehān 

  Ĥamr içüben esrimiş idi yaman  

 

 2670 Didi ki yüri öñümce bu zamān  

  Sen beni tíz eve yitürgil revān  

 

S 75a  Söyledi kim ĥoş ola gelgil berü  

  Kim evüñi göstereyüm rū-be-rū  

 

 

                                                 
∗ Ģikāyet B, Ģikāyet-i Đbrāhím Edhem Ķaddesa'llāhu Rūģahu S. 
  2666. beyit A'da yoktur. 
  2666a çünki : çün kim S. 
  2666b Cānib-i : Ģażret-i S / šoġrı : çünki B. 
  2667b Cümlesi : Cümle S / símín : zerrín B, S. 
  2668a çünki : çün kim A. 
  2668b Āĥiretiçün anı : Anı āĥiret içün A, Āĥiret güni içün S. 
  2669b esrimiş idi : esrik olmışdı S. 
  2670a ki : kim S / bu : bir B. 
  2670b Sen beni tíz eve yitürgil : Tíz evüme başlagıl S. 
  2671a Söyledi kim ĥoş ola : Đbrāhím aydur ĥoş S. 
  2671b göstereyüm : göstereyin A. 
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  Düşdi öñine anı aldı gider  

  Diñle Đbrāhím anuñla kim n'ider  

 

  Yüriyüp öñince ķaš‛ itdi yolı  

  Maķbereye aldı gitdi ol ķulı  

 

  Çün ķubūrı gördi esrük ol zamān  

  Acıġı geldi didi kim iy fülān   

 

B 82b 2675 Ben didüm ki sen beni ilet eve  

  Ķabre başlarsın beni ive ive  

 

  Didi kim iy ‛aķlı kem bed-fi‛l sen  

  Kim ģaķíķat ev budur bilmez misen  

 

  Özge evler bil mecāzídür yaķín 

  Cümlesi fāní dürür bil hem-çünín 

 

  Đbrāhímden ķul işitdi bu sözi  

  Acıġından ķan ile šoldı gözi  

 

 

 

                                                 
  2672a Düşdi öñine anı aldı : Anuñ düşdi öñine aldı B, Öñine düşdi anı alur S. 
  2672b anuñla kim : anuñ ile A, anuñlan kim S. 
  2673a Yüriyüp : Yüridi S / yolı : yolın B. 
  2673b ķulı : ķulın B. 
  2674a Çün ķubūrı : Çünki ķabri A, Baķup ķabri S. 
  2674b Acıġı : Açıķı B, S. 
  2674b didi kim iy fülān : aña sögdi yaman S. 
  2675a Ben : Tíz S / ilet : apar B, başla S. 
  2675b başlarsın : iltürsin A. 
  2676a kim : - A / fi‛l : ef‛āl A. 
  2676b ev budur : evidür B. 
  2678a Vezin tutmuyor. 
  2678b ile šoldı : ile doldı B, ilen doldı S. 
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  Başladı dögmeklige çün kim anı 

  Diñle ĥˇāce ile ķul aģvālini  

 

A 67a 2680 Anı ururdı çomaġ ile ķatı  

  Gel sen imdi diñlegil bu ‛ibreti 

 

  Her nice kim urur idi ķul anı  

  Dir idi kim yarlıġasun Ģaķ seni  

 

  Ol urur ēarb ile bu eyler du‛ā’  

  Kim bu ģāl ile ķılurlar mā-cerā  

 

  Uşbular bu ģāl içinde nā-gehān 

  Bir kişi geldi didi kim yā fülān 

 

  Híç bilür misin ne işdür işledüñ  

  Özüñi oda elüñle šuşladuñ  

 

 2685 Bu senüñ mevlāñ durur kim iy dení 

  Ķul iken āzād ķılmışdur seni 

 

  Tanımazdı ķul meger mevlāsını 

  Ol kişiden çünki işitdi bunı  

 

 

 

                                                 
  2679b Diñle : Diñlegil B, S / ķul aģvālini : ķul ģālini B, ķuluñ ģālini S. 
  2680a ururdı : urardı B / ile : ilen S. 
  2681a urur : urar B, S. 
  2681b Dir idi kim : Ol aydur ki S. 
  2682a urur : urar B, S. 
  2682b Kim : Hem A / ile ķılurlar : ile iderler A, ilen ķılurlar S. 
  2684a işdür : işler B. 
  2684b šuşladuñ : daşladuñ B, S. 
  2686b çünki : çün kim A. 
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S 75b  Didi bu kimdür baña söyleñ revān  

  Bileyüm aģvālini anuñ ‛ayān  

 

  Didi Đbrāhím Edhemdür yaķín 

  Kim senüñ mevlāñdı bil bunı çünín  

 

  Çünki bu sözi işitdi ol ġulām 

  Düşdi atdan ‛aķlı maģv oldı tamām 

 

B 83a 2690 Ayaġına düşdi hem öpdi elin  

  Didi ‛afv it cürmümi iy pāk-dín 

 

  Tanımadum ben saña ķıldum sitem 

  Lušfuñ ile ‛afv ķıl iy muģterem  

 

  Söyledi ol ķula Đbrāhím o dem 

  ‛Afv ķıldum çekme anuñçün nedem 

 

  Ķul didi var ĥidmetüñde bir su’āl  

  Virgil iy ĥˇāce cevābum bu mecāl  

 

  Ben uruban inciden demde seni 

  Yād iderdüñ sen du‛ā’ ile beni  

 

 

 

 

                                                 
  2687a söyleñ : söyle B, S. 
  2687b Bileyüm : Bileyin A / anuñ : idüñ A. 
  2688b mevlāñdı bil bunı çünín : mevlāñ durur bilgil hemín A. 
  2690a hem : pes S. 
  2691b ile : ilen S. 
  2693a didi : aydur B, S. 
  2693b bu mecāl : bí-muģāl A. 
  2694b ile : ilen S. 
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 2695 Her çomaġ urduķca sen dirdüñ revān  

  Kim seni Ģaķ yarlıġasun iy fülān  

 

  Ne sebebden sen baña ķılduñ du‛ā’  

  Ben bu işüñi görüp ķaldum šaña  

 

  Didi Đbrāhím Edhem pes aña 

  Nişe ķılmayam du‛ā’ ben hem saña  

 

  Sen beni urduķca yüz ecr ü śevāb  

  Yazılur divānuma bí-ıżšırāb  

 

A 67b  Ol śevāb iltür beni çün cennete 

  Ġarķ ider ģażretde dürlü raģmete  

 

 2700 Çün senüñ āzāruña ben ŝabr  idem 

  Bu şikeste göñlüme çoķ cebr idem  

 

  Bu ķadar müzde olasın çün sebeb  

  Ben du‛ā’ ķılsam saña olmaz ‛aceb 

 

S 76a  Dünyede böyle sülūk itdi olar  

  Anuñ içün Ģaķķa ķurbet buldılar 

 

                                                 
  2695a çomaġ : aġaç S. 
  2695b iy : yā A. 
  2696a sen baña ķılduñ du‛ā’ : pes du‛ā’ ķılduñ baña A. 
  2696b bu işüñi görüp : işüñi görüben A / šaña : daña B. 
  2697b Nişe : Nite A / ben hem : ol dem A, ben kim S. 
  2698a Sen : Kim A. 
  2698b bí-ıżšırāb : min-külli bāb A. 
  2699b ģażretde dürlü raģmete : çün dürlü dürlü ni‛mete A. 
  2700. beyit A'da yoktur. 
  2700b şikeste göñlüme çoķ : dil-i miskíne çoĥ çoĥ B. 
  2701a olasın çün : çün olasın A. 
  2702a olar : bular A. 
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  Raģmet isterseñ ŝabūr ol zaģmete  

  Ŝabr idenler tíz irişür raģmete  

 

  Đster iseñ Ģaķ rıżā’sını i yār 

  Rāģatı ķoy zaģmeti ķıl iĥtiyār  

 

B 83b 2705 Ol rıżā’ ehli ģaķıçün iy Kerím  

  Eyleme me’vāmuzı nār-ı caģím  

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'śíśü'śíśü'śíśü'ś----Śāmin ve'lŚāmin ve'lŚāmin ve'lŚāmin ve'l----‛‛‛‛ĐşrĐşrĐşrĐşrūnūnūnūn 

 

  Bíst heştüm bu durur ez-erba‛ín 

  Diñle bunı ŝıdķ ile iy pāk-dín  

 

  Bunı bir ĥātūn didi Esmā’ adı  

  Kim ‛Amíşüñ ķızıdur rāví didi  

 

  Dir işitdüm Muŝšafādan iy emín 

  Lafž-ı dür-bārından anuñ bil yaķín  

 

  Didi yavuz ķuldur ol ider ġurūr  

  Đşi dā’im ola anuñ cebr ü zūr  

 

 

 

                                                 
  2703a ŝabūr ol : ŝabr it A, ŝabūr it S. 
  2703b Ŝabr idenler tíz irişür : Tā iresüñ āĥiretde S. 
  2704b ķoy : ķo A. 
  2705. beyit S'de yoktur. 
  2705b me’vāmuzı : yirümüzi A. 
  2706b ile : ilen S. 
  2707a Bunı : - S. 
  2707b ķızıdur rāví : ķızı durur ol A, ķızı durur adı S. 
  2708b dür-bārından : deryāsından A, B. 
  2709a ķuldur ol ider : ķul odur ki ide A, ķuldur ol kātib B. 
  2709b dā’im ola anuñ : anuñ da’im ola A. 
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 2710 Unıda Cebbār-ı a‛lāyı daĥi 

  Ķul ki eyle ola olur dūzaĥí  

 

  Daĥi yavuz ķul odur kim kibr ide  

  Yola ser-keşlik ĥayāliyle gide  

 

  Ol kebírü'l-‛ālíyi yād itmeye  

  Ķorķusın göñlinde bünyād itmeye 

 

  Daĥi yavuz ķuldur ol ki dünyede  

  Yüce ķaŝr u köşkler bünyād ide  

 

  Unıda ķabri ölümin ŝanmaya  

  Ġaflet uyķusından ol uyanmaya  

 

 2715 Daĥi yavuz ķul o ki bí-bāk ola  

  Ĥalķa cevr itmeklige çālāk ola  

 

  Unıda maģşer ‛aźābını ķamu 

  Olmaya ol günler içün ķorķulu  

 

S 76b  Daĥi yavuz ķul odur kim dünyeni  

  Eyleye dínden güzíde ol dení  

                                                 
  2710b ki : kim S. 
  2711. ve 2712. beyitler B'de yoktur. 
  2711b ĥayāliyle : ĥayāliylen S. 
  2712a Vezin tutmuyor. 
  2713a ķuldur ol ki : ķul oldur A, ķul odur kim S. 
  2713b Yüce : ‛Ālí A, B / köşkler : köşkleri A. 
  2714a ŝanmaya : sanmaya B, S. 
  2714b Ġaflet uyķusından ol : Ġaflet uyĥusından ol B, Ġaflete maġrūr olup S. 
  2715a Daĥi yavuz ķul o ki : Bir de ķuluñ yavuzı A. 
  2715b cevr : žulm A. 
  2716b ol günler içün : āĥir güninden S / ķorķulu : ķorĥulu B. 
  2717a odur kim dünyeni : oldur dünyede A. 
  2717b Eyleye dínden güzíde ol dení : Dínden ide dünyeyi ol güzíde A. 
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A 68a  Daĥi hem yavuz dimişdür ol  ķula  

  Dünyenüñ leźźetine meşġūl ola  

 

  Daĥi yavuz ķul odur kim dünyede  

  Āb-ı ‛iŝyāna šama‛ idüp gide  

 

 2720 Ol durur ķullarda yavuz kim hevā  

  Azdurup egri yola ide ķuvā 

 

  Daĥi yavuz ķul odur kim eyle yād  

  Ĥalķı ķayġulu görende ola şād 

 

B 84a  Ķuvveti ola anı şād itmege 

  Anı ol ķayġudan āzād itmege  

 

  Ķılmaya ĥalāŝ anı ol ķayġudan 

  Baķmaya ölürse ez-renc ü miģen  

 

  Olmaya andan yavuz ķullarda bir 

  Bunda ĥˇāce ola vü anda faķír  

 

 2725 Ģaķķ Muģammed ümmetini dün ü gün 

  Fi‛l-i bedden lušfı ile ŝaķlasun  

 

                                                 
  2718. beyit B'de yoktur. 
  2718a Daĥi hem : Hem daĥi A. 
  2718b meşġūl : maġrūr S. 
  2719a odur kim : oldur A, oldur kim S. 
  2719b Āb-ı ‛iŝyāna šama‛ idüp : Günāh işine šama‛ idüp A, Her yaña šama‛ anı yidüp S. 
  2720a kim : ki A. 
  2721a odur kim eyle yād : oldur ki ola yād A, odur iy ĥoş-nihād S. 
  2722b ol ķayġudan : ķayġusından B. 
  2723b Baķmaya : Baĥmaya B, S / ez-renc ü miģen : renc ü miģenden A. 
  2724b ĥˇāce ola vü : bay ise olur S. 
  2725b Fi‛l-i bedden lušfı ile ŝaķlasun : Lušfı ile fi‛l-i bedden saĥlasun B, Fi‛l-i bedden lušfı ilen saĥlasun 

S. 
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  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet∗ 

 

  Bir ģikāyet diñle iy ehli temiz 

  Kim ĥalífeydi meger ‛Abdü'l-‛azíz  

 

  Ol ĥilāfet mesnedindeyken meger 

  Kāfir idi mülk-i Rūm iy mu‛teber 

 

  Seçdi leşker ol ŝaģābeden ki tā  

  Rūm iline varuban ide ġazā’  

 

  Rūma çün leşker çeküben gitdiler  

  Ķayŝer-i Rūmí bile ceng itdiler  

 

 2730 Ġālib oldı leşker-i kāfir  ne-gāh  

  Baŝdı Đslām leşkerin ol kíne-ĥˇāh  

 

S 77a  Oldı anda çoķ Müselmānlar şehíd  

  Oldılar maġfūr u merġūb u sa‛íd  

 

  Oldı çün kim anda çoķ çoķ dār u gír  

  Oldı aŝģabuñ yigirmisi esír  

 

                                                 
∗ Ģikāyet-i Uĥrā S. 
  2726b ĥalífeydi meger : ĥalífe idi bil B. 
  2728a leşker ol ŝaģābeden ki tā : leşker ol ŝaģābeden meger A, ol dem baķuban leşker tāze B. 
  2725b iline varuban ide ġazā’ : ehliyle ġazā’ ide olar A, ehliylen varup ideler ġazā’ S. 
  2729a leşker çeküben : ‛asker seçüben S. 
  2729b Rūmí bile : Rūm ile A, Rūm ilen S. 
  2730. beytin mısraları A'da yer değiştirmiştir. 
  2730a leşker-i : ‛asker-i S. 
  2730b Baŝdı : Basdı B, S. 
  2731a anda çoķ Müselmānlar : çün kim anda çoķ kimse A, çoĥ kimse Müselmāndan B. 
  2731b maġfūr u merġūb : maġfūr u mebrūr A, maķhūr mír ü vezír B. 
  2732a çün kim anda çoķ çoķ : çoĥ çoĥ anda çün kim B, anda çoķ çoķ S. 
  2732b aŝģabuñ yigirmisi : Müselmāndan yigirmi B. 
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  Leşker-i Đslām hezímet buldı çün  

  Ķayŝer-i Rūmíye ‛íd oldı dügün  

 

  Bārgāhın dikdi pes anda revān  

  Taĥtına oturdı göñli şādmān  

 

 2735 Ol Müselmānlar ki olmışdı esír  

  Yanına yıġıldı çün mír ü vezír 

 

A 68b  Ģāżır itdiler araya cümlesin  

B 84b  Ķayŝerüñ içi šoludur küfr ü kín  

 

  Bunları cellāda ister šapşura  

  Cümlesinüñ tíġ ile boynın ura  

 

  Birisine söyledi Ķayŝer revān  

  Gel benüm dínüme girgil bu zamān 

 

  Secde eyle bütlere bí-ters ü bāk  

  Đster iseñ olmayasın sen helāk  

 

 

 

 

                                                 
  2733a Leşker-i : ‛Asker-i S / hezímet : ‛azímet S. 
  2733b ‛íd : doy B. 
  2734a dikdi pes anda : anda tikdürdi B, dökdi pes anda S. 
  2734b Taĥtına oturdı : Taĥta oturdı vü A. 
  2735. beytin mısraları S'de yer değiştirmiştir. 
  2736a araya : oraya A. 
  2736b šoludur küfr : doludur küfr B, doludur buġż S. 
  2737a cellāda ister šapşura : ister ki cellāda vire B. 
  2737b ile : ilen S. 
  2738. beyit S'de yoktur. 
  2739a bütlere : putlara A / bāk : pāk S. 
  2739b sen : tā S. 
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 2740 Gel sücūd idüp büte dínüme gir  

  Bir ulu şehre seni ķılam vezír  

 

  Vireyüm kūs u naķāre hem ‛alem  

  Daĥi çoķ ĥil‛at bile iy muģterem  

 

  Eyleyem daĥi seni begler begi  

  Leşkerümde olmaya senden yigi  

 

  Yoķsa ger dínümi ķılmazsañ ķabūl  

  Arada sensin ķılıçdur bilmiş ol  

 

  Söylerüm cellāda şimdi bí-diríġ 

  Kim helāk eyler urup boynuña tíġ  

 

 2745 Didi sen bil her ne işlerseñ baña 

  Dín yolında cānumı ķıldum fedā’  

 

  Dínümi dünyādan ötrü ŝatmazam  

  Sen işüñ bitür ki sözüñ šutmazam  

 

S 77b  Cānumı virdüm Muģammed ‛aşķına 

  Var iken bu özge kimse ‛aşķı ne  

                                                 
  2740a idüp büte : eyle benüm A. 
  2740b ķılam vezír : idem vezír A, ķılam emír S. 
  2741a Vireyüm : Vireyin A. 
  2741b çoķ : çoĥ B / ĥil‛at bile iy : ni‛met bile iy A, ĥil‛at ola senüñ S. 
  2742a begi : gibi B. 
  2742b Leşkerümde : ‛Askerümde S. 
  2743a Yoķsa : Yoĥsa A, B. 
  2743b Arada sensin ķılıçdur : Ölüdürürem ķılıç ile A. 
  2744b Kim : Hem A / eyler urup : idüp urar B. 
  2745b yolında : yolına S. 
  2746a ŝatmazam : satmazam B, S. 
  2746b ki sözüñ : sözüñi A / šutmazam : dutmazam B, S. 
  2747b bu özge kimse : bu özgenüñ pes A, ol bu özge S. 
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  Ŝad hezārān cānum olsa bí-ĥašā’ 

  Dín yolında eyler idüm ben fedā’  

 

  Bu sözi işitdi Ķayŝer ol zamān 

  Ĥışm ile cellāda emr itdi revān  

 

 2750 Didi ur boynın aķıtgıl ķanını  

  Ķıl cüdā cisminden anuñ cānını 

 

B 85a  Pes ayaġa šurdı cellād-ı pelíd  

  Urdı boynını anı ķıldı şehíd 

 

  Çünki başı oldı cisminden cüdā  

  Üç kezin devr eyledi meydān ara  

 

  Oķur idi dem-be-dem bu  āyeti  

  Ĥālıķa irişmek idi ģasreti 

 

  Ya‛ní kim nefsine dirdi ol zamān  

  Ģaķķa dön bulgıl ģayāt-ı cāvidān  

 

 2755 Dāĥil olgıl Tañrınuñ ķullarına  

  Müttefiķ ol anlaruñ yollarına 

 

 

                                                 
  2748b Dín yolında eyler idüm ben : Eylerem dín yolına anı A, Eyleyeydüm dín yolına ben B. 
  2749b ile : ilen S. 
  2750a aķıtgıl : aĥıtgıl B, S. 
  2751a šurdı : durdı B, S. 
  2752a Çünki başı oldı : Başı çünki oldı A, Oldı çün kim başı S. 
  2752b kezin : kerre A, S / devr : seyr B. 
  2753. beyit A'da yoktur. 
  2753a Oķur : Oĥur B. 
  2754a nefsine dirdi : nefsini virdi A. Vezin tutmuyor. 
  2754b dön bulgıl : döngil bul S. 
  2755a Tañrınuñ : Ĥālıķuñ A. 
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A 69a  Tā giresin anlar ile cennete  

  Đresin anda firāvān ni‛mete 

 
 .4 .I64(د  S?QR: S?Qرا \Aر .Gا .@Dار  S7oCaCGا r17Gا )X/<ا )<

./7D .I6دى  واد)J0∗  
 

  Çünki Ķayŝer bunı işitdi yaķín 

  Acıġı šutdı vü oldı ĥışm-gín  

 

  Pes birisin daĥ getürdi ilerü  

  Söyledi yine aña daĥ rū-be-rū  

 

  Didi kim gel dínümi eyle ķabūl  

  Bütlere eyle sücūd iy pür-uŝūl  

 

 2760 Eyleyem begler begi kim ben seni 

  Ķılmamış olam senüñ tek kimseni 

 

  Yoķ dir iseñ buyuram cellāda ben  

  Başuñı eyler cüdā şimdi zi-ten 

 

S 78a  Ol seni daĥ yoldaşuñ tek öldürür  

  Leşüñ üste çoķ kişiler güldürür  

 

 

                                                 
  2756a ile : ilen S. 
∗ - S. “Ey mutmain nefis! Sen Rabb'inden razı, Rabb'in senden razı olarak Rabb'ine dön. Haydi kullarım 

arasına katıl. Haydi sen de cennetime gir.”. Kur’ân-ı Kerîm, Fecr, 89/28-30. 
  2757b Acıġı šutdı vü oldı ĥışm-gín : Doldı göñli şerr ü şūr küfr ü kín B. 
  2758a daĥ : de B. 
  2758b yine aña daĥ rū-be-rū : aña daĥ ol zişt-rū S. 
  2759a kim : ki B. 
  2759b Bütlere : Putlara A / sücūd : secde S. 
  2761a Yoķ : Yoĥ B / buyuram : söylerem S. 
  2762a Ol seni daĥ : Seni daĥi A. 
  2762b Leşüñ üste çoķ : Başuñ üstine A, Başuñ üste çoĥ B. 
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  Didi kim dünyāya ŝatmazam díni  

  Sür işüñi daĥi incitme beni  

 

  Dín yolına cānumı ķıldum fedā’ 

  Başumı virem be-‛aşķ-ı Muŝšafā  

 

B 85b 2765 Başuma geçer senüñ ģükmüñ revān  

  Dínüme ĥōd ģükmüñ olmaz iy fülān  

 

  Başumı cismümden eylerseñ cüdā 

  Dínümi kimdür ayıran iy gedā  

 

  Đşidüp Ķayŝer bunı emr eyledi 

  Šur bunuñ daĥ boynını urgıl didi  

 

  Šurdı cellād urdı boynını revān  

  Başı çün meydāna düşdi ol zamān  

 

  Devr ķıldı ol daĥi meydān ara  

  Çizginür üç kerre baķup dört yaña 

 

 2770 Oķuyup bu āyeti ol daĥ yine  

  Geldi šurdı ol daĥ ol baş yanına  

 

                                                 
  2763a ŝatmazam : satmazam B, S. Vezin tutmuyor. 
  2763b Sür işüñi : Đşle işüñ A, Sen işüñ sür S. 
  2764b Başumı virem : Başumı virdüm B, Başı terk itdüm S. 
  2765a revān : hemān A. 
  2765b iy : yā A. 
  2766b Dínümi kimdür ayıran : Kim cüdā eyler dínümi A, S. 
  2767b Šur : Dur B, S / daĥ : da A. 
  2768a Šurdı : Durdı B, S. 
  2768b ol zamān : revān S. 
  2769. beyit A'da yoktur. 
  2770a Oķuyup : Oĥuyup B, S. 
  2770b šurdı : durdı B, S / yanına : ķatına B. 
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S?G)0 S7D .4  S?Qرا Sf?0 .4 OX4∗  
 

A 69b  Didi oldum Ģaķ rıżā’sıçün şehíd  

  Ehl-i cennetden olup oldum sa‛íd 

 

  Cennetüñ ‛ayşı ilen rāżí olam  

  Ģażret-i Ģaķdan nice ‛izzet bulam  

 

  Šurdı ol baş ķatda çün kim bu daĥi  

  Ĥışma geldi pes yine ol dūzaĥí 

 

  Didi kim birini daĥi getürüñ  

  Bu siyāset meclisine yitirüñ  

 

 2775 Ŝordı pes Ķayŝer aña daĥi yine  

  Sen girer misin didi bizüm díne  

 

S 78b  Bir ulu şehre seni ķılam emír 

  Hem muķarreb sen teki olmaya bir  

 

  Nā-gehān şeyšān aña buldı mecāl 

  Pes şeķāvet irişüp ŝa‛b oldı ģāl 

 

 

 

                                                 
∗ - A. “Ve o, kendini böylece mutlu bir hayatın içinde bulacak, yüce bir cennette, yaptıklarının 

meyvelerine kolayca ulaşabileceği.”. Kur’ân-ı Kerîm, Hâkka, 69/21-23. 
  2771a Didi : Ya‛ní A, B. 
  2772a ilen : ile A. Vezin tutmuyor. 
  2772b nice : yine A, öküş S. 
  2773a Šurdı : Durdı B, S / ķatda : ile A. 
  2774a birini daĥi : ol birisin de A. 
  2774b meclisine : meydānına A. 
  2775a Ŝordı : Sordı S. 
  2775b Sen : Pes A. Vezin tutmuyor. 
  2776b sen teki olmaya : olmayasın teki A. 
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  Vesveseyle oldı çünki bí-ķarār  

  Dünyeyi dín üste ķıldı iĥtiyār  

 

B 86a  Pes didi kim dínüñi ķıldum ķabūl 

  Nice kim ģükmüñdür eyle olsun ol  

 

 2780 Çün şeķāvet šutdı ol yüz la‛nete  

  Kāfir oldı vü sücūd itdi büte  

 

  Pes didi Ķayŝer vezírine revān 

  Tíz buña ĥil‛at getürüñ bu zamān 

 

  Ol fülān şehre bunı idüñ emír  

  Virüñüz tūġ u naķāre vü nefír  

 

  Pes vezír aytdı aña iy pādşāh 

  Bir sözüm var söyleyem olgıl āgāh  

 

  Didi ķılmayınca bunı  tecrübe  

  Biz buña nice virelüm mertebe  

 

 2785 Didi Ķayŝer tecrübe nedür digil 

  Ķılduralum biz buña tíz söylegil  

 

                                                 
  2778a oldı çünki : çünki oldı B. 
  2778b Dünyeyi : Dünyeni B. 
  2779b kim ģükmüñdür : nice ģükmüñ dürür B. 
  2780a Çün : Çıķdı S / šutdı ol yüz : dutdı o yüz B, dutdı yüz ol S. 
  2780b büte : puta A. 
  2782a idüñ : ķıluñ S. 
  2782b Virüñüz : Hem virüñ A / tūġ : šavķ B. 
  2783b Vezin tutmuyor. 
  2784-2786. beyitler arası S'de yoktur. 
  2784a ķılmayınca bunı : bunı ķılgıl evvel A. 
  2784b Biz buña nice virelüm : Ŝoñra virelüm buña bir A. 
  2785b tíz : sen A. 
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  Didi ger šoġrı ise sözinde bu  

  Ben didügüm işlesün šursun örü  

 

  Šursun ursun yoldaşınuñ boynını  

  Bilelüm gerçekdür anuñ oynını 

 

  Tā bilem gerçek šutupdur  dínümüz  

  Her ki vardur meźheb ü āyínümüz  

 

  Šurdı ol mel‛ūn u maġbūn ol zamān  

  Yoldaşınuñ boynın urdı dökdi kan  

 

A 70a 2790 Pes vezírüñ sözi ile ol pelíd  

  Urdı bir yoldaşını ķıldı şehíd  

 

  Didi pes Ķayŝer vezíre şimdi šur  

  Buña çoķ ĥil‛at getürsünler buyur  

 

  Daĥi yazgıl sen bunı begler begi 

  Beglerümde olmaya bundan yigi 

 

  Pādşāha pes yine didi vezír 

  Söyleyem bir söz daĥ anı diñle bir  

                                                 
  2786a ger šoġrı ise sözinde bu : gerçek oldısa dínden berí A. 
  2786b didügüm : ne dirsem A. 
  2787a Šursun : Dursun B, S. 
  2788. beyit B'de yoktur. 
  2788a šutupdur : dutmışdur S. 
  2788b Her ki vardur : Herçi ki var S. 
  2789a Šurdı : Durdı B, S / maġbūn : maģzūn S. 
  2789b Yoldaşınuñ boynın urdı : Yoldaşınuñ urdı boynın A, Yoldaşuñ boynını urdı B. 
  2790a ile : ilen S. 
  2790b Urdı : Durdı B, S. 
  2791a šur : dur B, S. 
  2791b çoķ ĥil‛at : çoĥ ĥil‛at B, ĥoş ni‛met S. 
  2793b daĥ anı diñle bir : anı diñle emír A. 
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S 79a  Didi bir kişi ki öz yoldaşınuñ  

  Kim ri‛āyet itmeye ģaķķın anuñ 

 

 2795 Böyle šoġmışdur yine gitmiş bile  

  Gör aña pes n'eyledi bu ģāl ile  

 

B 86b  Ķılmadı yoldaşına çün kim vefā 

  Ol vefā ķaçan ķıla bu dem saña  

 

  Olmaya bunı büyütmek ‛aķl işi 

  Pes ölüp yoķ olsa yigdür ol kişi 

 

  Pādşāha çün bunı didi vezír 

  Đşidüp gördi müvecceh dil-peźír  

 

  Pes yine cellāda emr itdi revān  

  Didi ur boynını dökgil yire ķan  

 

 2800 Vardı cellād urdı boynını anuñ  

  Tíġine didi ki ‛ömrin kes bunuñ  

 

  Düşdi meydāna anuñ başı meger 

  Ol daĥi meydān içinde devr ider  

 

 

                                                 
  2794a bir kişi ki : kim bir kişi A. 
  2795a šoġmışdur yine gitmiş : doġmış dünyede gezmiş S. 
  2795b aña pes : ki aña S. 
  2796b Ol vefā ķaçan ķıla bu dem saña : Pes bize nice ķılur ol bí-ŝafā’ S. 
  2798b Đşidüp gördi müvecceh dil-peźír : Đşidüben pādşāh sözin vezír B. 
  2799. beyit B'de yoktur. 
  2799b ur boynını dökgil yire : urgıl boynını dök tíz S. 
  2800a Vardı : Yine B, Durdı S / boynını : boynın pes S. 
  2800b bunuñ : anuñ S. 
  2801b meydān içinde devr ider : geldi aralıķda gezer A. 
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  Üç kere devr eyledi meydān ara 

  Oķudı bu āyeti Ķur’ān ara  

 

∗اH?I0 t> 9C4 آSCI اg@Gاب ا4(+_ تgV7 :9 4. ا7G(ر  
 

  Āyetüñ mefhūmı budur ġālibā  

  Bir işāretdür dinilür šālibe  

 

  Kime ģaķķ oldı ise nār-ı saķar  

  Kim dürür kim anı oddan men‛ ider  

 

 2805 Oķudı bu āyeti ol hem-çünín  

  Gelmedi ol başlara hergiz yaķín 

 

A 70b  Vardı bir yirde daĥi ķıldı ķarār  

  Oldı kāfir gitdi maġbūn şermsār 

 

  Ehl-i ímān gezdi dünyāda meger 

  Āĥirinde oldı fi'n-nār-ı saķar  

 

S 79b  Sen Muģammed ümmetini yā Đlāh  

  Ŝaķlagıl āĥir nefesde ol penāh  

 

 

                                                 
  2802b Oķudı : Oĥudı B. 
∗ “Peki ya Allah'ın azabına çarpılmış olan kimseyi insanlar kurtarabilir mi? Ateşi hak eden kimseyi sen 

kurtarabilir misin?”. Kur’ân-ı Kerîm, Zümer, 39/19. 
  2803a Āyetüñ : Kim bunuñ B. 
  2803b dinilür : delíldür B, diyilür S. 
  2804a Kime ģaķķ oldı ise : Kim eger ģaķķ oldısa A, Her kime kim ģaķķ oldı S. 
  2804b kim anı oddan : odı andan S. 
  2805a Oķudı : Oĥudı B / ol : pes A, çün S. 
  2806a Vardı bir yirde daĥi : Varuban bir gūşede S. 
  2807b Āĥirinde : Gitdügi vaķt A, Gitdüginde B / fi'n-nār-ı saķar : fí-nār-ı saķar A. 
  2808. beyit A'da yoktur. 
  2808b Ŝaķlagıl : Saĥlayup B. 
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  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'tíśü'tíśü'tíśü't----TāsiTāsiTāsiTāsi‛ ve'l‛ ve'l‛ ve'l‛ ve'l----‛‛‛‛ĐşrĐşrĐşrĐşrūnūnūnūn 

 

  Bu yigirmi šoķuzıncı oldı çün  

  Erba‛índen bil yaķín iy reh-nümūn  

 

 2810 Bunı ol ‛Abdü'l-‛azíz ibni  Ŝuheyb  

  Didi işitdüm Enesden ķılma reyb 

 

B 87a  Kim Enes didi ki günlerde meger  

  Bir cenāze nā-gehān geldi geçer 

 

  Bir nice şaĥŝ anuñ ardınca šurup  

  Ĥayr sözler didiler canķı ķurup  

 

  Yaĥşılıġın söyleyüp aña du‛ā’ 

  Pes ķılurlardı aña medģ ü śenā’  

 

  Çün işitdi bu sözi anda resūl  

  Pes didi kim vācib oldı bu ķabūl  

 

 2815 Bu söz üste bir cenāze daĥ ‛ayān  

  Geldi geçer ol aradan hem-çünān 

 

 

 

                                                 
  2809a šoķuzıncı oldı çün : doķuz oldı bu demin B. 
  2809b reh-nümūn : merd-i dūn A, merd-i dín B. 
  2810. beyit B'de yoktur. 
  2810a Ŝuheyb : Veheb A. 
  2811a Kim : Pes B. 
  2812a šurup : durup B, S. 
  2812b sözler didiler : söz söylediler B, söz dirler idi S. 
  2813b Pes ķılurlardı aña medģ ü śenā’ : Kim iderlerdi ķılup taģsín aña S. 
  2814a bu sözi anda : anda bu sözi S. 
  2814b Pes didi kim vācib oldı bu : Vācib oldı didi ģażretde S. 
  2815a üste : üzre B / daĥ ‛ayān : de ‛ayān A, daĥ hemān S. 
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  Pes anuñ yavuzlıġından söyleyüp 

  Kim yürürlerdi anuñ şerrin diyüp  

 

  Didi Aģmed vācib oldı bu daĥi 

  Pes ‛Ömer ŝordı resūlden iy aĥí  

 

  Yā nebí didi nedür vācib olan  

  Bu sözüñ remzin bize ķılgıl beyān  

 

  Pes resūlu'llāh didi kim  diñlegil  

  Söyleyem remzini anuñ añlagıl  

 

 2820 Ol ki ĥayrından anı yād itdüñüz  

  Yaĥşı sözler aña bünyād itdüñüz 

 

  Vācib oldı cennet ü ģūr u ķuŝūr  

  Bil yaķín ol ķul içün yevmü'n-nüşūr 

 

S 80a  Ol cenāze kim anuñ ardınca siz 

  Šurubanı şerlü sözler didüñüz  

 

  Pes cehennem vācib oldı ol ķula 

  Olmasa Ģaķ fażlı ķaçan ķurtula  

 

 

                                                 
  2816b Kim : Hem A / yürürlerdi : durarlardı B, dirler idi S. 
  2817b ‛Ömer ŝordı : ‛Alí sordı B. 
  2818a didi nedür : nedür didi B. 
  2818b ķılgıl : eyle A. 
  2819. ve 2820. beyitler A'da yer değiştirmiştir. 
  2819a kim : ki A. 
  2819b remzini anuñ : remzin anuñ sen B, anuñ remzini S. 
  2820a ĥayrından : ĥayrdan A, B. 
  2821a cennet ü : cennete A. 
  2822b Šurubanı şerlü sözler didüñüz : Durubanı şer sözini dirdüñüz B. 
  2823b ķaçan : ĥaçan B. 
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  Tañrınuñ şāhidlerisiz çünki siz  

  Eyle olur kim şehādet ķılduñuz 

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ui Ui Ui Uĥrĥrĥrĥrāāāā∗ 

 

A 71a 2825 Đbni Esved daĥi bir söz söyledi  

  ‛Ömerü'l-Ĥaššāb ile bir gün didi  

 

B 87b  Muŝšafā yanına varmışduķ meger 

  Böyle didi anda ol ĥayrü'l-beşer 

 

  Bir kişi ölse didi bilüñ yaķín  

  Üç kişi olsa güvāh aña hemín  

 

  Pes şehādet virseler ŝāliģ diyü  

  Vācib eyler cenneti ol ferd hū 

 

  Ben didüm ki yā resūla'llāh digil 

  Đki kişinüñ güvāhın söylegil  

 

 2830 Ol zamānda pes yine didi resūl  

  Olur ikinüñ sözi daĥi ķabūl  

 

 

 

                                                 
  2824a çünki : çün kim S. 
∗ - A, B. 
  2825a daĥi bir söz : Erbílí A, ez-Zebílí S. 
  2825b bir gün : bile B. 
  2827a ölse didi bilüñ yaķín : fevt olsa dünyādan eger S. 
  2827b güvāh aña hemín : şāhidi iy mu‛teber S. 
  2828a virseler : ķılsalar S. 
  2829b kişinüñ güvāhın söylegil : kişinüñ güvāhlıġın digil B, şāhidliķden daĥ söylegil S. 
  2830a Ol zamānda pes yine didi : Pes cevāb aytdı yine ol dem S. 
  2830b ikinüñ : ikiligüñ S. 
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  Pes ‛Ömer didi resūlden ŝormadum  

  Bu işüñ taģķíķine ben irmedüm  

 

  Şāhid olsa bir kişi nice olur 

  Bilmedüm ki Muŝšafā ne buyurur  

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'śíśü'śíśü'śíśü'ś----ŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūn 

 

  Bu otuzıncı ģadíś oldı ‛ayān 

  Gūş ķılgıl sen bunı ez-dil ü cān 

 

  ‛Āmirí ibni Rebí‛a söyledi  

  Muŝšafādan bu sözi naķl eyledi  

 

S 80b 2835 Muŝšafā didi ki bir kişi eger 

  Fevt olsa dünyeden ķılsa güźer  

 

  Ģaķķ anuñ şerr işlerinüñ cümlesin  

  Đşlemezden ilerü bilür yaķín 

 

  Aña mü’minler şehādet eylese 

  Ŝāliģ idi diyübeni söylese  

 

  Ger anuñ ĥayrına şāhid olsalar 

  Aña bu nev‛e şehādet ķılsalar 

 

 

                                                 
  2831a ‛Ömer : Enes B. 
  2831b Bu işüñ taģķíķine ben : Ben bu işüñ taģķíķine B, Bir kişinüñ taģķíķine S. 
  2832b ki : kim S. 
  2834a ‛Āmirí : ‛Āmir B, S. 
  2834b bu sözi : ol bunı A. 
  2835b olsa : oluban B. 
  2836a işlerinüñ : işinüñ hem B. 
  2837b diyübeni : diyüben söz B, bu diyüben S. 
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  Ģaķ Te‛ālā bildügin şerr işlerin  

  ‛Afv ider cürmin anuñ cümlesin  

 

B 88a 2840 Yā melā’ikler işidüñ dir Ĥudā 

  Ol ķulumuñ cürmini ķıldum ‛ašā’ 

 

  Ķullarum çün kim anuñ ĥayr işine  

  Uş şehādet ķıldılar döne döne  

 

  Anlaruñ şāhidligini bu mecāl  

  Yarlıġadum cürmini bí-ķíl ü ķāl  

 

A 71b  Şerr işini źerre źerre bilürem  

  Anlaruñ söziyle raģmet ķıluram  

 

  Görmezem ben fażluma lāyıķ bu dem 

  Anlaruñ şāhidligin żāyi‛ idem  

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Šarrāri Šarrāri Šarrāri Šarrār∗ 

 

 2845 Bunuñ üste bir ģikāyet geldi hem  

  Gūş ķılgıl söyleyem saña bu dem  

 

                                                 
  2839a Ģaķ Te‛ālā bildügin şerr işlerin : Bildügin Ģaķķ işlerinüñ şerr işin A, Bildügiylen Ģaķ Te‛ālā şerr 

işin B. 
  2839b cürmin anuñ cümlesin : cürmini cümlelerin S. 
  2841a çün kim : çünki B. 
  2841b Uş : Çün S / ķıldılar : virdiler A. 
  2842a şāhidligini : şāhidligine A, şāhidliķin S / bu mecāl : bí-muģāl A. 
  2842b Yarlıġadum : ‛Afv ķıldum S. 
  2843a Şerr işini źerre źerre : Źerre źerre şerr işlerin S. 
  2843b söziyle : sözine B. 
  2844b idem : ķılam A, B. 
∗ Ve ‛Alā-Hāźā Ģikāyet S. 
  2845a üste bir : üstine A. 
  2845b söyleyem saña : cān u dil sen S. 



 424

  Bir kişi var idi bil öñdin zamān 

  Ģíle ile dirilürdi der-cihān  

 

  Ģíle ilen eyler idi ol ma‛āş  

  Adı šarrārlıġ ile olmışdı fāş 

 

  Böyle olmışdı anuñ adı ‛ayān 

  Dirler idi aña šarrār-ı fülān  

 

S 81a  Bu idi ‛ömrinde anuñ ‛ādeti 

  Böyle geçerdi anuñ her sā‛ati 

 

 2850 Çünki bāzāra varurdı ol kişi 

  Aldamaķ olur idi ĥalķı işi  

 

  Çünki bāzāra varur köylü görer  

  Yoldaşından ism ü resmini ŝorar 

 

  Hem ŝorardı atasınuñ adını  

  Mevlidini yirini bünyādını 

 

  Varuban virür idi aña selām  

  Eyler idi ŝad hezārān iģtirām 

 

B 88b  Hem görüşürdi ŝorardı ģālini  

  Rūzgārını ķamu aģvālini 

 

                                                 
  2846b ile : ilen S. 
  2847a ilen : ile A. 
  2848b Dirler idi : Diyilürdi B. 
  2850b ĥalķı : anuñ B. 
  2851a Çünki bāzāra varur köylü : Çün bāzārda ehl-i rüstā’í B, S. 
  2852a ŝorardı : sorardı S. 
  2853a Varuban virür idi : Virür idi varuban S. 
  2854a görüşürdi : görüşüben B. 
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 2855 Aydur idi tanımaz mısın beni  

  Tanıram ben aŝl u fer‛ ile seni  

 

  Yaĥşı dōst idük atañla iy fülān  

  Yaĥşılıġın görmişüz çoķ bí-gümān  

 

  Ol dir idi ben seni tanımazam  

  Hem atañ ne kişidür ben bilmezem  

 

  Aña šarrār aydur idi gel berü  

  Tanımışam ben seni iy māh-rū 

 

  Yaĥşılıķ çoķ ķılmış atañ atama  

  Şükr Ģaķķa kim irişdüñ bu deme 

 

 2860 Bāşed unıtmış olasın sen bizi  

  Tā ölince ben unıtmazam sizi  

 

A 72a  Gidelüm bāzāra alalum ša‛ām  

  Đdeyüm ĥidmet saña iy ník-nām  

 

 

 

 

                                                 
  2855a Aydur idi tanımaz mısın : Aydur idi tanımaz iseñ A, Dir idi niçün tanımazsıñ S. 
  2855b fer‛ ile : fürū‛lan S. 
  2856a atañla iy fülān : atañ ile senüñ A. 
  2856b çoķ bí-gümān : ĥayli anuñ A, çoķ çoķ ‛ayān S. 
  2857a Ol dir idi ben : Ol aydurdı ben A, Ol aydurdı kim S. 
  2857b kişidür ben : kişi idi A, kişidür S. 
  2858a aydur : aydup S. 
  2859a çoķ ķılmış : ķılmış çün B. 
  2860a Bāşed : Şāyed S. 
  2860b ben unıtmazam : biz unıtmazuz A. 
  2861a Gidelüm bāzāra alalum : Āş-bāza gidelüm alayum B, S. 
  2861b Đdeyüm : Đdelüm A. 
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  Ķılduġuñuz eylügüñ biñde  birin  

  Đsterem ķılam saña iy merd-i dín 

 

  Çünki işitdi yimek adın kişi 

  Đrgürek kim uçmaya ‛aķlı ķuşı  

 

  Çün iletür anı āş-bāz-ĥāneye  

  Ĥoş ša‛ām alur anuñçün kim yiye  

 

S 81b 2865 Alur idi āş u etmek her ša‛ām 

  Aydur idi yaĥşıca yi iy hümām 

 

  Yitürebilmem senüñ ben ĥidmetüñ  

  Bundan artuķdur yanumda ģürmetüñ  

 

  Yimegi yir idi ikisi bile  

  ‛Öźr-ĥˇāhlıķ eyleyüp teklíf ile 

 

  Šoyururdı ķarnını çün kim tamām  

  Bir iki loķma ķalan demde ša‛ām  

 

B 89a  Šoyurup ķarnını šururdı örü  

  Çıķar idi ģíle ile šaşķaru  

 

                                                 
  2862. beyit S'de yoktur. 
  2862a Ķılduġuñuz eylügüñ biñde : Ķılduġuñ yaĥşılıġuñ biñden B. 
  2863b kim : ki B. 
  2864a Çün iletür : Đletür çün A, Çün aparur B. 
  2864b Ĥoş : Çoķ A. 
  2866a Yitürebilmem : Yitürebilmen B, S. 
  2866b artuķdur : artuĥdur B / yanumda : ķatumda S. 
  2867a Yimegi yir idi : Ol yimegi yirdi A. 
  2868a Šoyururdı : Doyururdı B, S. 
  2868b ķalan demde : ķalana deķ A. 
  2869a Šoyurup : Doyurup B, S / šururdı : dururdı B, durardı S. 
  2869b Çıķar : Çıĥar B / šaşķaru : daşĥaru B, daşķaru S. 
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 2870 Şehr içinde bu idi ‛ādet yaķín  

  Yimedin yimegi almazlar ģaķın  

 

  Şād u ĥurrem gider idi işine 

  Daĥi ķonaġuñ ķatında işi ne  

 

  Bir zamāndan ŝoñra šururdı ķonaķ  

  Šaşķaru çıķmaġa baŝardı ayaķ  

 

  Šutar idi anı āş-bāz ol zamān  

  Yimegüñ virgil bahā’sını revān  

 

  ‛Āciz olup aydur idi ol kişi  

  Ben özümden itmemişem bu işi  

 

 2875 Bunda ben mihmān oluban gelmişem 

  Ol ša‛āmı ŝanma özüm almışam  

 

  Ben ša‛ām almaz idüm senden didi 

  Bir kişi bunda beni aġırladı 

 

  Didi āş-bāz tanımazam ben ķonaķ 

  Aķçe’i vir šaşķaru baŝgıl ayaķ  

 

 

                                                 
  2870a yaķín : hemín S. 
  2870b Yimedin yimegi almazlar : Yimegi yimedin almazlar A, Almaz idi yimedin yimek B. 
  2871b ķonaġuñ : mihmānuñ S / ķatında : yanında B. 
  2872a šururdı : durardı B, S. 
  2872b Šaşķaru çıķmaġa baŝardı : Daşĥaru baŝmaġa ķoyardı B, Daşĥaru çıķmaķlıķa basardı S. 
  2873a Šutar : Dutar B, S / ol : bu A. 
  2873b Yimegüñ virgil bahā’sını : Yidügüñ ni‛met bahā’sın vir A. 
  2874a aydur : söyler S. 
  2874b itmemişem : ķomamışam A, ķılmamışam S. 
  2875b özüm : ki ben A. 
  2877b šaşķaru baŝgıl : daşĥaruya bas B, daşĥaru basgıl S. 
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  Tanımam mihmān u mihmāndārı  ben  

  Aķçe’i alsam gerekdür bārí ben  

 

  Alur idi aķçe’i her bāb ile 

  Gider idi yolına yüz tāb ile  

 

S 82a 2880 ‛Ömri bu nev‛ ile olmışdı tamām 

  Ģíle idi işi anuñ ŝubģ u şām  

 

A 72b  Nā-gehān bir gün aña irdi maraż  

  Gör ki imdi eyledi nice ġaraż  

 

  Çün yaķín bildi ki irişdi ecel 

  Yine bir dürlü daĥi düzdi ģiyel 

 

  Çaġırup iki kişiye söyledi 

  Bir nice söz anlara ‛arż eyledi 

 

B 89b  Vireyüm dir her birine bir dínār  

  Bu işe eyleñ benümle i‛tibār  

 

 2885 Aytdı ol dem ki baña irür ecel  

  Kim cenāzem götürüp giden maģal  

 

 

                                                 
  2878. beyit A'da yoktur. 
  2878a mihmān u mihmāndārı : mihmānı ol dirdi ki B. 
  2878b Vezin tutmuyor. 
  2879b yolına yüz tāb : yola yüz ‛ādet A. 
  2880b idi : ile A. 
  2881a Nā-gehān : Nā-gāh S. 
  2881b imdi eyledi nice : nice eyledi şimdi S. 
  2884a Vireyüm dir her birine : Vireyin her birüñüze A. Vezin tutmuyor. 
  2884b eyleñ : idüñ B. 
  2885a Aytdı : Didi S / irür : ire A. 
  2885b götürüp : götürilüp B, S. 
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  Siz cenāzemüñ yanınca yüriyüñ  

  Yaĥşı ŝāliģ kişi idi bu diyüñ  

 

  Ŝāliģ idi zāhid idi müttaķí 

  Lāyıķ idi Tañrıya her revnaķı 

 

  Söyleyüñ siz anca bu nev‛e kelām  

  Defn ideler tā beni ķabre tamām  

 

  Bir zamāndan ŝoñra ki irdi vefāt  

  Ŝavdı başından anı daĥ bí-śebāt  

 

 2890 Đdüben techízini anuñ revān  

  Defnine meşġūl oldılar hemān  

 

  Geldi ol iki kişi ol dem meger 

  Çünki anuñ öldügini gördiler 

 

  Ol cenāze götürilüp ol zamān  

  Düşdiler ardına anuñ hem revān 

 

  Didiler kim ŝāliģ idi bu kişi 

  Ģaķķ ile olmış idi dün gün işi  

 

 

                                                 
  2886a yanınca yüriyüñ : öñinde gidüñüz A. 
  2886b bu diyüñ : diyüñüz A. 
  2888a Söyleyüñ siz anca bu nev‛e : Söyleyüñüz siz pes bu nev‛ ile A. 
  2888b tā beni ķabre : beni ķabrüme A. 
  2889a irdi : dapdı B, S. 
  2889b daĥ : ol A. 
  2890a revān : tamām S. 
  2890b Defnine meşġūl oldılar hemān : Anı defn itmege itdiler ķıyām S. 
  2892a Ol : Çün S. 
  2893b ile : ilen S. 
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  Ŝāliģ idi zāhid ü perhízkār  

  Šā‛at idi píşesi leyl ü nehār  

 

S 82b 2895 Tā anı defn eyleyince ķabrine 

  Böyle didiler bunı döne döne 

 

  Çün bunı defn eyleyüp ķayıtdılar  

  Pes gelüp menzillerine yitdiler 

 

  Var idi anda meger bir ehl-i ģāl  

  Bildi anda nice oldı ķíl ü ķāl 

 

  Geldi ķabrine anuñ iki melek 

  Ne getürdüñ didi dünyādan be-lek 

 

B 90a  Dilediler ideler aña su’āl 

  Bir nidā’ geldi ne-gāhın bu mecāl  

 

 2900 Didi hātif ol ķulumı terk idüñ  

  Ŝormayuñ andan su’āli güng gidüñ  

 

A 73a  Dünyede çün ģíle idi píşesi 

  Ĥalķı aldamaķ idi endíşesi 

 

  Ģíle ile geldi uĥrāya yine 

  Vāy anuñçün kim aña kimse dine  

 

                                                 
  2894. beyit A'da yoktur. 
  2894b Šā‛at : ‛Ādet B. 
  2896a Çün : Çünki S / bunı : anı A. 
  2897a Var idi anda : Anda var idi A. 
  2899b bu mecāl : bí-muģāl A, ol mecāl S. 
  2900a ol ķulumı : ki ķulumı A, ki ķulumnı B. 
  2900b Ŝormayuñ andan su’āli güng : Híç su’āl ŝormañ aña gelüñ A, Ŝormañuz aña su’āli güng B. 
  2902b Vāy anuñçün kim aña kimse dine : Ķoyuñ anı yitsün öz ģāline S. 
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  Yarlıġadum cürmini anuñ ‛ayān 

  Đki şāhid ģürmetine bu zamān 

 

  Eyle şāhid ki šutılmış ücreti  

  Fikr ķılgıl şimdi sen bu ķudreti 

 

 2905 Fikr ķılgıl Kirdgāruñ lušfını 

  Kim ne işden raģmet eyler ol Ġaní  

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'líśü'líśü'líśü'l----ĢādĢādĢādĢādí ve'śí ve'śí ve'śí ve'ś----ŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūn 

 

  Erba‛índen bu otuz birincidür 

  Diñlegil kim iki ‛ālem gencidür  

 

  Rāvísidür Đbni ‛Abbās iy ‛azíz  

  Gūş ķılgıl bu söze aydam temiz  

 

  Đbni ‛Abbās söyledi kim Muŝšafā 

  Buyurupdur ŝadr u bedr-i enbiyā’ 

 

S 83a  Ümmetüme kim iner Ģaķdan ġażab 

  Gör ki redd olduġına nedür sebeb  

 

 2910 Ol kişiler kim ķılur dün gün namāz 

  Dā’imā olur işi ‛arż-ı niyāz 

 

  Kim olaruñ ģürmetine dādger 

  Ķılmayanlardan belāyı def‛ ider 

 

                                                 
  2904a Eyle : Đki A / šutılmış : dutılmış B, S. 
  2905b Kim : Gör A. 
  2906b Diñlegil kim : Diñle kim bu B. 
  2907a Vezin tutmuyor. 
  2907b söze : sözi A. 
  2909b redd olduġına : olmaduġına S. 
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  Ger ķamusı eylese terk-i niyāz  

  Cümlesi ķılmaz olur ise namāz 

 

B 90b  Ģaķ Te‛ālā anlara ķılmaz nažar 

  Cümlesini eyleye zír ü zeber 

 

  Ümmetümden daĥi anlar kim zekāt  

  Kim virüben ideler ‛ahde śebāt  

 

 2915 Ģürmetine anlaruñ ol pādşāh 

  Virmeyenlere daĥi eyler nigāh  

 

  Yoķsa kim ķamu zekātın virmeye  

  Hergiz anlar Ģaķ rıżā’sın görmeye 

 

  Anlara hergiz nažar ķılmaz Ĥudā 

  Anlara gökden iner dürlü belā  

 

  Daĥi ol ümmetlerüm ŝā’im ola 

  Kim Đlāhuñ emrine kā’im ola 

 

A 73b  Anlara ģürmet ķılup ferd ü Eģad 

  Šutmayanlara daĥi olur meded  

 

 2920 Yoķsa ger ķamusı ŝā’im olmaya  

  Emrine Ģaķķuñ mülāyim olmaya 

 

                                                 
  2912. beyit S'de yoktur. 
  2914a daĥi anlar kim : kim virürse ol A. 
  2914b Kim virüben ideler : Hem virürler idüben A. 
  2915b Virmeyenlere : Virmeyenleri B, S. 
  2916a Yoķsa : Yoĥsa A, B. 
  2917b Anlara gökden : Gökden anlara A, Ģaķķdan anlara S. 
  2919b Šutmayanlara : Dutmayanlara B, Dutmayanlardan S / daĥi olur meded : belāyı ide red S. 
  2920a Yoķsa : Yoĥsa A, B. 
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  Ķılmaya hergiz nažar ol pādşāh 

  Ķahra virüp cümle eylerdi tebāh  

 

  Daĥi ol ümmetlerüm ki ģacc ide  

  Allāhuñ emrini šutup yol gide  

 

  Ģaccı ķılmayanlara daĥi Ĥudā  

  Ģürmetine anlaruñ virmez belā  

 

  Ger ķamu ümmetlerüm ģacc itmeye 

  Ĥālıķuñ emrini šutup gitmeye  

 

S 83b 2925 Ümmetüme ol Ĥudā-yı dādger 

  Šarfetü'l-‛ayn içre ķılmaya nažar 

 

  Daĥi ol ümmetlerüm ki cum‛aya 

  Varuban emre išā‛at eyleye 

 

  Ģürmetine anlaruñ hem ol Ġaní 

  Hem belādan ķurtarur ķılmayanı  

 

B 91a  Ümmetüm ger varı cum‛a ķılmaya 

  Tañrıdan anlar ‛ināyet bulmaya 

 

  Uşbu āyet ma‛nāsıdur bu ŝaģíģ  

  Buyurupdur Muŝšafā rūşen ŝaríģ 

 

                                                 
  2921b Ķahra virüp cümle eylerdi : Ķahr idüben cümlesin ider S. 
  2922a ol : - S. 
  2922b šutup : dutup B, S. Vezin tutmuyor. 
  2923a Ģaccı : Ģacc B, S / ķılmayanlara : itmeyenlere B. 
  2923b anlaruñ : anlara A. 
  2924b Ĥālıķuñ : Allāhuñ A, B / šutup : dutup B, S. 
  2927b ķılmayanı : cümlesini B. 
  2929a Vezin tutmuyor. 
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 Mا B4د Y OG5 وu4ذو M9 ا*Gرض وYت ا=F1G v@JA TXu@A 7(سGا
9?CG)@Gا .I0∗  

 

 2930 Ba‛żısından ķullarınuñ ol Çalap  

  Ba‛żısıyla ŝavmaz olursa ġażab  

 

  Yir yüzinden eksük olmazdı fesād  

  Ol fesāddan olmayaydı kimse şād 

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Fuēayl i Fuēayl i Fuēayl i Fuēayl Đbni Đbni Đbni Đbni ‛Iy‛Iy‛Iy‛Iyāżāżāżāż∗∗ 

 

A 74a  Bir ģikāyet diñle imdi ŝıdķ ile  

  Ķalbüñe virüp ŝafā’ rūşen ķıla 

 

  Gör Fuēayl ibni ‛Iyāżuñ ģālini  

  Nice oldı diñlegil aģvālini  

 

  Gör ne fi‛l ile cihānda gezdi ol  

  Tevbesi āĥir nice oldı ķabūl 

 

 2935 Rāvílerden böyle gelmişdür ĥaber  

  Kim ģarāmíydi Fuēayl iy mu‛teber  

 

 

                                                 
∗ “Şayet Allah insanlardan bir kısmının maruz kaldığı belayı başkaları eliyle defetmeseydi yeryüzünde 

fesat çıkardı. Ama Allah bütün âlemlere ikram eder.”. Kur’ân-ı Kerîm, Bakara, 2/251. 
  2930a Ba‛żısından : Ba‛żısınuñ A. 
  2930b ŝavmaz : sevmez A, S. 
  2931a Yir yüzinden : Yir yüzinde A. 
∗∗ Ģikāyet B, S. 
  2932a imdi : şimdi S. 
  2933a Gör : Gel S / ‛Iyāżuñ : ‛Abbās B. 
  2933b Nice oldı diñlegil aģvālini : Diñle imdi nice oldı ģālini A. 
  2934a ile : ilen S. 
  2935a Vezin tutmuyor. 
  2935b iy : - S. 
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  ‛Ādeti idi anuñ ķaš‛-ı šaríķ 

  Olmış idi baģr-ı ‛iŝyāna ġaríķ 

 

S 84a  Kārbān urup işi ĥūn eylemek  

  Kim Müselmānları maġbūn eylemek  

 

  Dirmiş idi üstine leşker öküş  

  Özine yol urmaġı ķılmışdı iş 

 

  Yollar üstinde gezerdi rūz u şeb 

  Kārbān urmaġı eylerdi šaleb  

 

 2940 Bu idi ‛ömrinde anuñ píşesi 

  Bundan özge yoķ idi endíşesi  

 

B 91b  Ŝalmış idi il içinde daġdaġa  

  Ķaçar idi kārbān šaġdan šaġa  

 

  Bir gice leşkeri ile ol meger  

  Bir busu yirinde atdan indiler  

 

 2943 Ķulını çaġırdı ol dem yanına  

  Tā meger kim rāģat ola cānına  

 

 

                                                 
  2937a işi : işin A. 
  2937b Kim : Hem A. 
  2938a Dirmiş : Yıġmış B / öküş : yögüş B. 
  2939b urmaġı : urmaġa A, S. 
  2940b yoķ : yoġ A, yoĥ B. 
  2941a Ŝalmış : Salmış B, S. 
  2941b šaġdan šaġa : daġdan daġa B, S. 
  2942a leşkeri ile ol : ol leşkeri ilen S. 
  2942b busu yirinde : kemíngāh yirde S / indiler : düşdiler B. 
  2943a çaġırdı ol dem : ol dem çaġırdı B. 
  2943b rāģat : raģmet A. 
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  Ķoydı pes başını dizi üstine  

  Uyuyuban rāģat olmaķ ķaŝdına 

 

 2945 Geldi andan ötmege bir kārbān  

  Gördiler bunda Fuēaylı nā-gehān  

 

  Fikr ķıldılar ki şimdi n'idelüm  

  Bundan ötüp şimdi nice gidelüm 

 

  Leşker ile uşta ķılmışdur kemín  

  Oldılar bu işde ġāyet sehmgín 

 

  Cem‛ olup bir yire tedbír itdiler 

  Cümle ol tedbíre dil bir itdiler  

 

  Var idi ol kārbānda üç kişi 

  ‛Aķl u tedbír idi anlaruñ işi 

 

 2950 Didiler kim siz bize virüñ rıżā’ 

  Her birimüz atalum bir oķ aña  

 

A 74b  Ola kim ol oķ ile ide  rücū‛  

  Yolumuza idevüz biz daĥ şürū‛  

 

 

                                                 
  2944a Ķoydı : Ķodı A. 
  2945a ötmege : gitmege A. 
  2945b bunda : anda S. 
  2946a ki şimdi : ki imdi A, kim şimdi S. 
  2947a Leşker ile : Leşkerini A / uşta ķılmışdur kemín : busuya girmiş hemín B. 
  2948b tedbíre dil : tedbírde el A. 
  2950b oķ : oĥ B. 
  2951. beytin mısraları A'da yer değiştirmiştir. 
  2951a ide : idüp A, ķıla S. 
  2951b Yolumuza idevüz biz daĥ : Yolumuzda idelüm biz de A. 
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S 84b  Dönmese ol biz dönüben  ķaçalum  

  Šaġ u ŝaģrā’ya düşüben geçelüm  

 

  Birisi yayına oķın gizledi  

  Baġladı ĥoş uz atuban gözledi 

 

  Uşbu āyetdür ki atdı ol oķı  

  Ma‛nāsını fikr idüp sen daĥ oķı  

 

Mا RآgG TXAOIK Bfwا ان تO7:9 ا<gIG نj< TGا∗  
 

B 92a 2955 Atdı çünki Tañrınuñ oķın aña  

  Pes Fuēayl işidüben ķaldı šaña  

 

  Na‛ra urup çaġırup bí-iĥtiyār  

  Gitdi ol dem ‛aķlı oldı bí-ķarār  

 

  Çünki bu ģālini gördi ķul ‛ayān  

  Mużšarib ķaldı vü oldı nā-tüvān 

 

 

 

 

                                                 
  2952. ve 2953. beyitler A'da yer değiştirmiştir. 
  2952a dönüben : dönelüm S. 
  2952b Šaġ : Daġ B, S. 
  2953a oķın : oĥın B. 
  2954a ki : - B. 
  2954b daĥ : de A. Vezin tutmuyor. 
∗ “Đman edenlere hâlâ vakti gelmedi mi ki, kalpler Allah'ı zikretmeye coşsun.”. Kur’ân-ı Kerîm, Hadîd, 

57/16. 
  2955a oķın : oĥın B, S. 
  2955b işidicek ķaldı šaña : işitdi vü ķaldı daña B. 
  2956a urup çaġırup : urup çaġırur A, urdı hāyķırup S. 
  2956b Gitdi ol dem ‛aķlı oldı : Uyandı ‛aķlı başından A, ‛Aķlı gitdi oldı ġāyet S. 
  2957a Çünki bu : Çün anuñ S / ķul : - S. 
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  Eyle ŝaġındı ki degdi oķ aña  

  Ķolların gezdürdi anda dört yaña  

 

  Çünki endāmında gezdürdi  elin  

  Bulmadı oķdan eśer anda yaķín  

 

 2960 Ķula didi degmemişdür oķ baña  

  Elüñi ne gezdürürsin dört yaña  

 

  Tañrı oķıdur baña iren bu dem  

  Degmemişdür özge oķ çoķ çekme ġam  

 

  Biri daĥi atdı bir oķı yine  

  Ya‛ní bu āyet dürür oķı yine  

 

  Oķugıl kim Tañrınuñ oķı budur  

  Đster iseñ āyeti oķı budur 

 

9?J: R<g+ H7: T*G .+ا Mا .Gوا اR14∗  
 

 

 

                                                 
  2958a ŝaġındı ki degdi oķ : sandı ki saġından degdi S. 
  2958b Ķolların gezdürdi anda : Pes elin gezdürdi anda A, Gezdürür andāmına el S. 
  2959. ve 2960. beyitler A'da yoktur. 
  2959a endāmında : endāmına S. 
  2959b oķdan : oĥdan B / anda yaķín : ķaldı ģazín S. 
  2960a didi : söyler B / oķ : oĥ B. 
  2960b Elüñi : Sen elüñ S. 
  2961a oķıdur : oĥıdur B / iren : degen A, irdi S. 
  2961b oķ çoķ : oĥ çoĥ B, S. 
  2962a Biri daĥi : Birisi de A, Birisi daĥi S. 
  2962b Vezin tutmuyor. 
  2963a/b oķı : oĥı B. 
∗ “Böylece Allah’a sığının! Gerçek şu ki, ben onun tarafından görevlendirilmiş açık bir uyarıcıyım!”. 

Kur’ân-ı Kerîm, Zâriyât 51/50. 
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  Āyeti çün kim oķudı ol kişi  

  Gör Fuēayluñ kim nite oldı işi  

 

S 85a 2965 Çün fefirrū āyetini oķudı∗  

  Eyle degdi kim ŝanasın oķ idi  

 

  Nevģa urdı yine feryād eyledi 

  ‛Aķlı başdan gitdi seyrān eyledi  

 

A 75a  Yine oķ degmiş ŝaġındı ol ġulām  

  Đstedi endāmını anuñ tamām 

 

  Ķul anuñ cisminde çün oķ bulmadı  

  Ĥˇācesine ne šoķındı bilmedi  

 

B 92b  Pes Fuēayluñ geldi ‛aķlı başına  

  Cismi ġarķ oldı gözinüñ yaşına  

 

 2970 Hem yine ol dem ķulına söyledi 

  Kim baña Tañrı oķı degdi didi  

 

  Bu söz üstindeydi bunlar nā-gehān  

  Birisi daĥi yine atdı revān 

                                                 
  2964a oķudı : oĥudı B. 
  2964b kim nite oldı : nice oldı hem A. 
∗ 2963. beyitten sonra verilen ayet. 
  2965a oķudı : oĥudı B, S. 
  2965b degdi kim ŝanasın oķ : ŝandı cāna çün kim oĥ B. 
  2966b başdan gitdi seyrān eyledi : başından revān yād eyledi A, başından hemān-dem cayladı S. 
  2967a oķ : oĥ B, S / ŝaġındı : ŝıġındı A, ŝandı S. 
  2968a Ķul : Çün A / oķ : oĥ B, S. 
  2968b Ĥˇācesine : Cesedine A / šoķındı : toĥındı B, toķındı S. 
  2969a Pes : Çün S / geldi ‛aķlı başına : ‛aķlı başından yine A. 
  2969b Cismi ġarķ oldı gözinüñ : Cismini ġarķ itdi gözi B. 
  2970b oķı : oĥı B. 
  2971a söz üstindeydi bunlar : sözüñ üstinde idi A. 
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  Oķudı bu āyeti ol dem meger  

  Na‛ra urdı ol zamān ol şír-i ner  

 

  Oķudı çün kim eníbū āyetin∗  

  Gel gör imdi ol Ĥudānuñ ķudretin  

 

∗∗و ا+?OJا اG. رT*A و اOCI8ا 5JK 9: HG ان >jت?*T اg@Gاب ثY T تR`7ون  
 

  Āyetüñ ma‛nāsı bu kim Tañrıya 

  Dönüben oluñ Müselmān bí-riyā’  

 

 2975 Na‛ra urdı işidüp bí-iĥtiyār  

  Gitdi ‛aķlı oldı ol dem bí-ķarār  

 

  Bir iki dem geçdi çün ol dem yine 

  Pes Fuēayluñ geldi ‛aķlı başına  

 

  Tañrıdan çün ĥavf irişdi cānına 

  Leşkerin çaġırdı ol dem yanına 

 

  Pes didi kim şāhid oluñ siz baña 

  Tevbe ķıldum döndüm Allāhdan yaña 

 

 

 

                                                 
  2972a Oķudı : Oĥudı B. 
  2972b zamān ol : yine çün S. 
∗ Beyitten sonra verilen ayet. 
  2973a Oķudı : Oĥudı B. 
  2973b ol : sen S. 
∗∗ “Öyleyse yalnız Rabb’inize yönelin ve ölümün ve yeniden dirilmenin azabı başınıza gelmeden önce 

ona teslim olun, sonra hiç kimse sizi koruyamaz.”. Kur’ân-ı Kerîm, Zümer, 39/54. 
  2974b Dönüben oluñ Müselmān bí-riyā’ : Oluban peşímān dönüñüz Tañrıya A. 
  2975. beyit S'de yoktur. 
  2975b oldı ol dem : ol dem oldı A. 
  2976b ‛aķlı : ol dem A. 
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  Tevbe idüñ siz daĥi dönüñ girü  

  Cürmüñüzi ‛afv ide ol ferd hū 

 

S 85b 2980 Ķılduġum işe peşímān olmışam 

  Ķatı bed-ģāl ü períşān olmışam 

 

  Cānuma düşdi Đlāhuñ ķorķusı  

  Rāģatumı kesdi cürmüm ķayġusı  

 

  Tevbe ķıldı ŝıdķ ile ol pehlevān 

  Oldı ŝoñra kişver-i ehl-i ímān  

 

B 93a  Ka‛be ķaŝdın eyleyüp oldı revān  

  Geçdi cürminden Ĥudā hem ol zamān 

 

  Ka‛beye çün kim teveccüh itdi ol 

  Bir nice menzil meger kim gitdi ol 

 

A 75b 2985 Geldi Baġdāda yaķın çün ol sa‛íd  

  Ķarşuladı anı Hārūnü'r-Reşíd 

 

  Pes aña ikrām ile virdi selām 

  Dir saña olsun beşāret iy hümām 

 

  Yā Fuēayl uyķuda gördüm bu gice  

  Bir münādí çaġırup işit nice  

 

                                                 
  2979a idüñ : eyleñ A, idüp S. 
  2981a ķorķusı : ķorĥusı B. 
  2981b Rāģatumı : Raģmetini A. 
  2982b Vezin tutmuyor. 
  2983a Ka‛be ķaŝdın : Ka‛beye ‛azm S / oldı : gitdi B. 
  2985. beyit B'de 2988. beyitten sonra yazılmıştır. 
  2987a Yā Fuēayl uyķuda : Tā Fuēaylı uyķuda A, Yā Fuēayl uyĥuda B / gice : dem A. 
  2987b çaġırup : çaġırurdı A, çaġırur S / işit nice : der-ķadem A. 
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  Tañrıya döndi Fuēayl oldı sa‛íd 

  Oldı aĥlāķ-ı źemími nā-bedíd  

 

  Tañrınuñ ĥavfı irişdi cānına 

  Āyet-i raģmet oķundı şānına  

 

 2990 Ĥidmetini ķıldı Ģaķķuñ iĥtiyār  

  Ģaķķ ķatında oldı kendü baĥtiyār 

 

  Oldı Allāhdan cüdā iken ķaríb  

  Oldı maģbūb u muģibbi hem ģabíb 

 

  Dōst idüñ anı ki Ģaķķa dōst  durur  

  Şimdi miśl-i maġz-ı ender-pōst durur  

 

  Urdı na‛ra ol Fuēayl-ı nāmdār  

  Didi kim iy fażlı çoķ Perverdgār  

 

  Bu ne elšāf u keremdür iy Kerím  

  Bu ne fażldur bu ne lušf-ı ‛amím  

 

 2995 Nice yıllardur ki ‛āŝíyem saña  

  Šutmamışam yüzümi senden yaña 

 

                                                 
  2988b aĥlāķ-ı źemími nā-bedíd : tevbe ile günāhdan ba‛íd B. 
  2989b oķundı : irişdi A, oĥundı B. 
  2990a Ĥidmetini ķıldı Ģaķķuñ : Ķıldı Ģaķķuñ ķulluġını S. 
  2991a cüdā iken : yaña hem ol A. 
  2992. beyit B'de yoktur. 
  2992a idüñ : idüp A. 
  2992b miśl-i maġz-ı ender-pōst : bu dem bil ki maġz-ı pōst A. 
  2993a ol : o S. 
  2993b çoķ : çoĥ B. 
  2994a ne : - A. 
  2994b Vezin tutmuyor. 
  2995. beyit A'da yoktur. 
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S 86a  Bir yüzi ķara günāhkār bendeyem  

  Bende-i şermende vü efgendeyem  

 

  Şimdi ķırķ yıl oldı ki ‛iŝyān ile  

  Ķulluġuñdan ķaçmışam šuġyān ile 

 

  Rū-siyāham geldüm imdi ĥidmete 

  Šutmışam şimdi yüzümi ģażrete  

 

B 93b  Yā Đlāhí uş benem bir ‛āŝí ķul  

  Şimdi geldüm ķulluġa eyle ķabūl  

 

 3000 Çün bu sözi söyledi ol bu zamān 

  Ka‛benüñ yolın šutup oldı revān  

 

  Bārhā ol Ka‛beni ķıldı šavāf  

  Pes ĥalāŝ olup günāhdan oldı ŝāf 

 

  Çün ire tevfíķ Ģaķdan bir ķula  

  ‛Āŝí iken āĥiri maķbūl ola  

 

  Ķullaruñuñ iy Kerím ü Źü'l-minen  

  Ĥātimesin eylegil tevfíķ ilen  

 

                                                 
  2996a günāhkār : günāhlu S. 
  2996b Bende-i şermende vü efgendeyem : Ķatı şermsār u ‛āŝí bendeyem A. 
  2997a ķırķ : ķırĥ B. 
  2998b Šutmışam : Dutmışam B, S / ģażrete : ĥidmete B. 
  2999a Vezin tutmuyor. 
  2999b geldüm : geldi B. 
  3000b šutup : dutup B, S. 
  3001a Bārhā ol : Bārí çün kim A, Uş şimdi ol S. 
  3002a Çün ire tevfíķ : Çünki tevfíķ ola B. 
  3002b āĥiri : ol kişi B. Vezin tutmuyor. 
  3003a iy Kerím ü : āĥirin iy A. 
  3003b Ĥātimesin : Sen ‛ināyet A. 
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A 76a  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'śíśü'śíśü'śíśü'ś----ŚānŚānŚānŚāní ve'śí ve'śí ve'śí ve'ś----ŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūn 

 

  Bu ģadíśe ķıl nažar iy ehl-i dil 

  Erba‛índen otuz ikincisi bil  

 

 3005 Gūş ķılgıl ŝıdķ ile añla ĥaber  

  Rāvísidür Bū Hureyre mu‛teber  

 

  Didi kim didi resūl-i ins ü cān  

  Maķŝad-ı maķŝūdı cümle kün fe-kān∗ 

 

  Ümmetümüñ yaĥşısıdur ol kişi 

  Kim şehādet söylemek ola işi  

 

  ‛Ādeti ola şehādet söylemek 

  Tañrıyı peyġamberi yād eylemek 

 

  Şād ola hem ķılduġı demde śevāb  

  Kim beşāretle irişe fetģ-i bāb  

 

S 86b 3010 Cürm idicek daĥi istiġfār ide  

  Ġamlu olup tevbe-i tekrār ide 

 

  Hem namāzın ķaŝr ide ķılcaķ sefer  

  Yiye orucın be-emr-i dādger 

                                                 
  3004b Erba‛índen : Erba‛ínüñ S. 
  3005a ile : ilen S. 
  3005b Vezin tutmuyor. 
  3006a resūl-i : şefí‛-i B. 
∗ 3006b “Ol, hemen oldu.” Bu söz Kur’an'da “kün fe-yekûn (Ol, hemen olur)” şeklindedir. Yasin suresi 

82. ayette ve daha birçok yerde geçmektedir. Mehmet Yılmaz, age., s. 98. 
  3007b Kim : Ĥoş A. 
  3009a Şād ola hem : Şāyed ola B. 
  3009b Kim : Hem A. 
  3010a daĥi : hem S. 
  3011a namāzın : namāzı S / ķılcaķ : ķılsa A. 
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  Ümmetüm içinde anlardur güzín 

  Vire bu ĥaŝletlere ol kendözin 

 

B 94a  Daĥi didi Muŝšafā vü müctebā 

  Aģmed-i Muĥtār u ĥatm-i enbiyā’  

 

  Ümmetümüñ şerlüsi dürür olar  

  Özlerin ni‛met içinde göreler  

 

 3015 Ola dā’im ni‛mete himmetleri 

  Yimek içmekle ola ülfetleri  

 

  Yiyeler maġrūr olup dürlü ša‛ām 

  Yimek ü içmek ola işi müdām 

 

  Söz diyicek masĥaralıķ ideler  

  Özlerini cümleden yig bileler 

 

  Đşleri hem yüriyicek kibr ola  

  Ŝalınuban yüriye anlar yola  

 

  Ķatı söylemek ola hem píşesi 

  Ĥalķa cevr itmek ola endíşesi 

 

 

 

 

 

                                                 
  3013b ĥatm-i : ĥatmü'l- B. 
  3014a şerlüsi dürür olar : şerlüsidür ol kişi B. 
  3014b Özlerin ni‛met içinde göreler : Ni‛meti içinde ola teşvíşi B. 
  3015b içmekle : ü içmek B, içmeklen S. 
  3017a ideler : ķılalar A. 
  3018a hem yüriyicek kibr : yüricek kibr ile A. 
  3018b Ŝalınuban : Salınuban B, S. 
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 3020 Her kimüñ ki bu ŝıfatludur  işi  

  Ümmetümüñ şerlüsidür ol kişi 

 

  Bu gürūhlar kim Muģammed Muŝšafā 

  Vaŝf ķıldı her birini bí-ĥafā’ 

 

  Birine medģ ile taģsín eyledi 

  Ŝoñına źemm ile nefrín eyledi  

 

A 76b  Ümmetin taģrís iderdi šā‛ate 

  Tā olar meşġūl olaydı ĥidmete  

 

  DerDerDerDer----Ĥaberest ezĤaberest ezĤaberest ezĤaberest ez----ResūlResūlResūlResūl----i i i i ĤudĤudĤudĤudā ā ā ā ‛Aleyhi's‛Aleyhi's‛Aleyhi's‛Aleyhi's----selāmselāmselāmselām∗ 

 

  Tā ki bir dün Aģmed-i ĥayrü'l-beşer  

  Kim receb ayı idi anda meger 

 

S 87a 3025 Geçmiş idi gicenüñ nıŝfı yaķín 

  Çıķdı evden ol resūl-i pāk-dín  

 

  Gitdi mescidden yaña ķıldı nažar 

  Göre ki híç uyanuķ var mı beşer  

 

  Mescidüñ ķapusına yitdi revān  

  Đstimā‛ itdi ķapudan bir zamān  

                                                 
  3020. beyit A'da yoktur. 
  3020a ŝıfatludur : ŝıfatlardur S. 
  3022b Ŝoñına źemm ile : Ŝoñraya eşrār u A, Birisine źemm ü S. 
  3023b olar : anlar S / olaydı : olalar A, olurdı S. 
∗ - B, S. 
  3024a Tā ki bir dün : Bir de geldi A. 
  3025b Çıķdı : Çıĥdı B / pāk-dín : meh-cebín S. 
  3026b Göre ki : Göre kim A, Tā göre S. 
  3027a revān : meger A. 
  3027b Đstimā‛ itdi ķapudan bir zamān : Đstimā‛a šutdı yüzin pür-hüner A. 
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B 94b  Gördi Ebū Bekr-i Ŝıddíķ Yār-ı Ġār  

  Kim namāz içinde aġlar zār zār  

 

  Ķaŝdı bu Ķur’ānı ĥatm ide tamām 

  Đki rek‛at nāfilede ve's-selām  

 

 3030 Çünki Ŝıddíķ oķudı bu āyeti  

  Bir dem anda aġladı ķatı ķatı 

 

O:و ا TXF1+7?9 ا:cCGى :9 اR/2ا Mان اS7ZGا TXG ن)A TXGا∗  
 

  Ma‛nísi bu āyetüñ kim ol Ġaní  

  Šoġrı mü’minlerden alur nefsini  

 

  Mālını hem anlaruñ alur yine  

  Cenneti erzāní ider mü’mine  

 

  Māl u nefsin anlaruñ ŝatun alur  

  Kim bahā’sını anuñ cennet ķılur  

 

  Oķuyup bu āyeti aġlar idi  

  Ģasret ile baġrını šaġlar idi  

                                                 
  3028a Ebū Bekr-i Ŝıddíķ Yār-ı Ġār : mescid bucaġında ol ‛Ömer B. 
  3028b zār zār : zār ider B. 
  3029b nāfilede : namāzda A, S. 
  3030a Ŝıddíķ oķudı : ‛Ömer oĥıdı B. 
∗ “Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın aldı.”. Kur’ân-ı Kerîm, Tevbe, 

9/111. 
  3031a kim : - S. Vezin tutmuyor. 
  3031b Šoġrı : Doġrı B, S. 
  3032a Mālını hem anlaruñ alur : Hem alur mālların daĥ anlaruñ S. 
  3032b ider mü’mine : ķılur dōstına B, eyler müzdine S. Vezin tutmuyor. 
  3033a ŝatun : satun B, S. 
  3033b bahā’sını : bahā’sına B / ķılur : virür B. 
  3034a Oķuyup : Oĥuyup B, S. 
  3034b šaġlar : daġlar B, S. 
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 3035 Gözlerinüñ yaşı olurdı revān 

  Dökilürdi ol ģaŝír üste ‛ayān  

 

  Bir zamān ķıldı tevaķķuf Muŝšafā 

  Anuñ aģvālini bildi bí-ĥafā’  

 

  Bir bucaķda hem yine gördi ‛Alí 

  Kim namāz içinde aġlar ol velí 

 

A 77a  Ol daĥi Ķur’ānı ister ĥatm ide  

  Kim iki rek‛at namāzda iy dede 

 

S 87b  Oķudı çün āyet-i hel yesteví ∗ 

  Oķuyuban bunı aġlardı ķaví  

 

∗∗5K هO/F< 5ى اOCI@< 9<gGن و اOCI@< Y 9<gGن  
 

 3040 Uşbu āyet ma‛nāsın bil iy emír  

  Bilür ilen bilmeyen olur mı bir  

 

B 95a  Bunı daĥi çünki bildi Muŝšafā 

  Gördi bir bucaķda ol kān-ı ŝafā’ 

 

  Kim Mu‛āź anda ķılur idi namāz  

  Eyler idi aġlayup Ģaķķa niyāz 

 
                                                 
  3035b Dökilürdi : Tökilürdi B / üste : üzre A. 
  3036b bildi : ķıldı S. 
  3038a daĥi Ķur’ānı ister : da ister Ķur’ānı kim A. 
  3039a Oķudı çün āyet-i : Oķudı bunı ki ķul A, Oĥudı bu āyeti B. 
∗ Beyitten sonra verilen ayet. 
  3039b Oķuyuban bunı aġlardı : Oķuyup bu āyeti aġlar A, Oķuyup bunı ki aġlardı B. 
∗∗ “De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”. Kur’ân-ı Kerîm, Zümer, 39/9. 
  3040a Uşbu āyet ma‛nāsın bil : Bu āyet ma‛nāsı budur A, Āyetüñ mefhūmı bil S. 
  3040b ilen : ile A. 
  3042a Kim : Hem A. 
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  Ol daĥi Ķur’ānı ĥatm itmek diler 

  Kim iki rek‛at namāz içre meger  

 

  Sūre’i lākin oķumazdı tamām  

  Nıŝfın oķur ya śülüśin iy hümām  

 

 3045 Oķur idi anda bu tertíb ile  

  Cān u dilden aġlayup terġíb ile  

 

  Dökilür anuñ daĥi yaşı yine  

  Ķašre ķašre ol ģaŝírüñ üstine 

 

  Hem yine gördi resūl-i bí-miśāl 

  Bir bucaķda daĥi šurmışdı Bilāl  

 

  Aġlar idi ol daĥi ķılup namāz 

  Ģażret-i Ģaķķa idüp ‛arż-ı niyāz 

 

  Bunlaruñ aġladuġın gördi resūl 

  Kendü daĥi aġladı ol yirde bol  

 

 3050 Çün namāzdan fāriġ oldılar ķamu 

  Ķayıdup gitdi eve ol māh-rū 

 

 

 

 

                                                 
  3043b Kim : Ol A. 
  3044a oķumazdı : oĥumazdı B. 
  3044b oķur ya : oķur daĥi A, oĥur yāĥū B. 
  3045a Oķur : Oĥur B / ile : ilen S. 
  3045b ile : ilen S. 
  3046a Dökilür : Tökilür B, S. 
  3047b šurmışdı : durmışdı B, S. 
  3049b yirde bol : pür-uŝūl A. 
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  Böyle gördi bunları çün Muŝšafā  

  Şād oldı ġamdan ol kān-ı ŝafā’  

 

S 88a  Bilmedi bunlar resūlüñ geldügin 

  Bunlaruñ ‛arż-ı niyāzın bildügin  

 

  Çün ŝabāģ oldı yine faĥr-i cihān 

  Mescide geldi irişdi ol zamān  

 

A 77b  Šañ namāzın ķıldılar anda ķamu  

  Muŝšafā ardınca hep kiçi ulu  

 

 3055 Çün resūl ardınca ķıldılar namāz  

  Oķuyup da‛vet idüp ‛arż-ı niyāz  

 

B 95b  Çün namāz ile du‛ā’ oldı tamām  

  Šutdı aŝģāba yüzini ol hümām  

 

  Pes Ebū Bekre didi ol dem resūl  

  Šoġrı söyle şimdi iy ŝāģib-uŝūl  

 

 

 

 

                                                 
  3051a bunları çün : çün bunları S. 
  3051b Şād oldı ġamdan ol : Ķayġudan şād oldı S. 
  3052b ‛arż-ı niyāzın : aġladuġını A. 
  3053b ol : der- S. 
  3054a Šañ : Dañ B, S. 
  3054b ardınca hep : ile bile B, ardınca bil S. 
  3055a ardınca ķıldılar : ile olar ķıldı B. 
  3055b Oķuyup : Oĥuyup B / idüp ‛arż : ‛arż idüp S. 
  3056a ile du‛ā’ : ile niyāz B, ilen du‛ā’ S. 
  3056b Šutdı : Dutdı B, S / yüzini ol : yüz ol bedr-i S. 
  3057a Ebū Bekre didi ol dem : vezír yine buyurdı ol B. 
  3057b Šoġrı : Doġrı B, S / şimdi : imdi B. 
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  Oķuyanda sen bu āyeti digil  

  Niçün aġlarduñ beyān it söylegil  

 

  Söyledi Bū Bekr-i Ŝıddíķ ol  zamān  

  Niçün aġlardum işit diyem ‛ayān  

 

 3060 Yā resūla'llāh nice aġlamayam  

  Āh idüp cān u ciger šaġlamayam  

 

  Ģaķ buyurdı ķullarumuñ nefsini 

  Ŝatun almışam didi Ģayy u Ġaní  

 

  Žāhir olsa bir ķuluñ ‛aybı eger 

  Müşterísi ŝāģibine redd ider 

 

  Ger alandan ŝoñra ‛aybı biline  

  Ŝāģibine redd olur ol daĥ yine  

 

  Ķorķaram alġaç beni ol pādşāh  

  ‛Aybuma ol muššali‛ ola ne-gāh  

 

 

                                                 
  3058a Oķuyanda : Oĥuyanda B / sen bu āyeti digil : söyle kim bu āyeti S. 
  3058b beyān it söylegil : digil ķatı ķatı S. 
  3059. beyit B'de yoktur. 
  3059a Bū : Ebū S. 
  3059b diyem : bunı A. 
  3060a nice aġlamayam : niçün aġlamayam A, anuñ çün aġlaram S. 
  3060b ciger šaġlamayam : ciger daġlamayam B, cismüm daġlaram S. 
  3061b Ŝatun : Satun B, S. 
  3063a Ger : Yā B, S / ‛aybı biline : ‛aybını bile B. 
  3063b daĥ : ķul A. 
  3064a Ķorķaram : Ķorĥaram B. 
  3064. beyit A'da şöyledir: 

 Ķorķaram cürmüm olanın Ģaķķ bilür 

 Ģażretine varmamışken redd ķılur 
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 3065 ‛Aybuma vāķıf olandan ŝoñra ol  

  Pes beni redd ide ķılmaya ķabūl  

 

  Çünki ķılmaya ķabūl ol Kirdgār 

  Redd idenden ŝoñra olam ehl-i nār  

 

S 88b  Bundan ötrü aġlaram ben zār zār  

  Budur aģvālüm ki didüm āşkār  

 

  Bu sözüñ üstinde geldi Cebrā’íl  

  Ģāmil-i vaģy-i Ĥudā peyk-i Celíl 

 

  Pes didi kim yā Muģammed söylegil  

  Ol Ebū Bekre bunı ‛arż eylegil  

 

 3070 Müşterí ger bilse ķuluñ ‛aybını  

  Külli ‛ayb ile ķabūl itse anı 

 

  Anı daĥi redd idebilmez yaķín  

  Lāzım olur ki ala anı hemín 

 

B 96a  Ķullarınuñ ‛aybını ol ferd hū 

  Pes yaratmadan bilüpdür ol ķamu  

 

 

                                                 
  3065. beyit A'da yoktur. 
  3065b Pes : Kim S. 
  3066b idenden : olandan A. 
  3067a Bundan ötrü : Bunuñ içün B. 
  3067b didüm : ķıldum A. 
  3068a Vezin tutmuyor. 
  3069a kim yā : ki yā B, kim S. 
  3069b Ebū Bekre : vezíre sen B. 
  3070a Müşterí ger : Müşterísi A. 
  3071a Anı daĥi : Daĥi anı S. 
  3072b bilüpdür ol : bilür idi A, bilmişdür ol S. 
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  Đlerüden çün anuñ ‛aybın bile 

  Pes ķabūl eyler ķamu ‛aybı ile  

 

A 78a  Şer‛ içinde böyledür bilgil yaķín 

  Söyleyem şimdi işitgil iy emín 

 

 3075 Bir kişi ŝatun alıcaķ on ķulı  

  Bunda gör kim nicedür şer‛üñ yolı  

 

  Šoķuzı ma‛yūb ŝaġ olsa biri  

  Anları redd idebilmez müşterí 

 

  Onını daĥi ķabūl itmek gerek  

  Yoķsa döndermek gerekdür šutma şek  

 

  Yaĥşısın alup yamanın ŝalmaġı 

  Şer‛ cā’iz görmez eyle almaġı  

 

  Çünki ādem ķatda olmadı revā  

  Pes anı lāyıķ görür mi ol Ĥudā  

 

 3080 Ģaķ cenābına nice lāyıķ olur  

  Ģaķ ķatında bu nice bayıķ olur  

 

 

                                                 
  3073b ķamu : anı A. 
  3075a ŝatun alıcaķ : ger satun alsa S. 
  3075b gör kim : görgil B. 
  3076a Šoķuzı : Doķuzı B. 
  3077a itmek : itse A. 
  3077b Yoķsa : Yoĥsa B / šutma : dutma B, S. 
  3078b almaġı : ķılmaġı A, olmaġı S. 
  3079a Çünki : Çün A, S / ķatda : ķatında A, S. 
  3079b anı lāyıķ görür mi ol : nice lāyıķ görür anı S. 
  3080a Ģaķ cenābına : Ģażret-i Ģaķķa A, Ģaķ cānibine B. 
  3080b ķatında : yanında B. 
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  Kim cemí‛i ķulları alup bile 

  Yaĥşısın alup yamanın red ķıla 

 

S 89a  Enbiyā’yı evliyā’yı ol Ĥudā  

  Hem şehídlerüñ daĥi iy reh-nümā  

 

  ‛Āŝí ķullar ile almışdur bile  

  Diñlegil bu nükte’i ĥoş ŝıdķ ile 

 

  ‛Āŝíleri redd idicek ol Ŝamed  

  Anları daĥi gerek kim ide red  

 

 3085 Anları ĥōd redd ķılmaķlıķ muģāl 

  Pes ķabūl eyler ķamu bí-ķíl ü ķāl  

 

  Bunı işitdi resūl-i pāk-dín 

  Şād olup ref‛ eyledi göñlin ġamın  

 

B 96b  Hem yine şād oldı aŝģābı ķamu 

  Orada ģāżır olan kiçi ulu 

 

  Muŝšafā döndi ‛Alíye söyledi 

  Söylegil sen niçün aġladuñ didi  

 

 

 

 

                                                 
  3082a Enbiyā’yı evliyā’yı : Enbiyā’ vü evliyā’nı B, Enbiyā’ı evliyā’ı S. 
  3082b şehídlerüñ daĥi : şehíd olanları S. 
  3083a Vezin tutmuyor. 
  3084a ‛Āŝíleri redd idicek : ‛Āŝíyi redd eyleyicek B. Vezin tutmuyor. 
  3084b ide : ķıla S. 
  3085b ķamu bí-ķíl : ķamuyı ķíl A. 
  3086b göñlin : göñli A, göñül S. 
  3088b Söylegil : Söyledi ki S. 
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  Pes didi kim anuñ içün aġladum  

  Baġrumı ģasret odıyla šaġladum  

 

 3090 Ģaķ buyurdı ki bilür ile yaķín 

  Bilmeyen olmaz ber-ā-ber iy Emín 

 

  Atamuz Ādem Ŝafiyyu'llāh ki var  

  Ķamulardan ol bilici iĥtiyār  

 

  Bizde anuñ gibi ķudret yoķ durur  

  ‛Đlmi anuñ ķamulardan çoķ durur  

 

A 78b  Pes anuñla biz nice bir olavuz  

  Lāzım oldı biz ki taķŝír olavuz  

 

  Cebrā’íl didi yine yā Muŝšafā  

  Olmasun ġamgín bu işden Murtażā 

 

 3095 Bil ki āyet ma‛nāsı eyle degül  

  Kim ‛Alí fikr eylemişdür yā resūl 

 

  Kim bu āyetden murād iy pāk-dín  

  Mü’min ile kāfir oldı bil yaķín  

 

                                                 
  3089a Pes didi kim : Pes didi ki A, Söyledi S. 
  3089b šaġladum : daġladum B, S. 
  3091a ki :- B. 
  3091b ol bilici : bilicidür S. 
  3092a yoķ : yoĥ B. 
  3092b çoķ : çoĥ B. 
  3093a anuñla : anuñlan S. 
  3093b biz ki : ki biz A, bize ki S. 
  3094a Vezin tutmuyor. 
  3095a Bil ki : Belki A. Vezin tutmuyor. 
  3096a Kim : Bil B. 
  3096b oldı bil : olmışdur S. 
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S 89b  Kim bilenler ehl-i ímān oldılar  

  Cān u dilden ĥoş Müselmān oldılar 

 

  Bilmeyenler bil ki kāfirler dürür 

  Dünye vü ‛uķbāda ebterler dürür 

 

  Šañla maģşerde olar iy pāk-dín  

  Đkisi olmaz ber-ā-ber bil yaķín 

 

 3100 Nişe kim küffār ķavmi ser-be-ser  

  Kim ķoyarlar cümle ģāc öñinde ser 

 

  Ģāca šapmaķdur olaruñ píşesi  

  Büt-perestlik oldı pes endíşesi  

 

B 97a  Tañrıya çün kim inanmaya olar  

  Maģşere hem daĥi münkir olalar  

 

  Mü’min olan ķulluķ eyler Tañrıya  

  Gice vü gündüz ķamusı bí-riyā’  

 

  Šurmadan dilinde źikru'llāh ola  

  Virdi lā-ilāhe illa'llāh ola 

 

 

                                                 
  3097. beyit A'da yoktur. 
  3099a Šañla : Dañla B, S / olar iy pāk- : olur iy ehl-i S. 
  3100a ser-be-ser : ser-te-ser A. 
  3101a šapmaķdur : tapmaķdur B, dapmaķdur S. 
  3101b pes : hep S. 
  3102a inanmaya : inanmadı S. 
  3102b Maģşere hem daĥi : Daĥi maģşere A, Maģşere daĥi çü S. 
  3103a ķulluķ eyler : ķullar ile B. 
  3103b vü gündüz ķamusı : gündüz cān u dilden S. 
  3104a Šurmadan : Durmadın B, Rūz şeb S. 
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 3105 Çünki ĥayrı işleyende şād ola  

  Ķayġudan ol demde bil āzād ola  

 

  Hem günāh idende istiġfār ide 

  Çoķ nedāmet birle āh u zār ide  

 

  Her kişide kim olursa bu ĥıŝāl  

  Yarlıġar maģşerde anı bí-zevāl  

 

  Lā-cerem pes kāfir ile bil yaķín  

  Ehl-i Đslām olmaya bir iy Emín  

 

  Anlaruñ yiri olur idi šamu  

  Ehl-i cennet ola mü’minler ķamu 

 

 3110 Cümle mü’min ķullaruñ sen yā Đlāh 

  Cennet eyle meskenin iy pādşāh 

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'śíśü'śíśü'śíśü'ś----Śāliś ve'śŚāliś ve'śŚāliś ve'śŚāliś ve'ś----ŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūn 

 

S 90a  Erba‛índen otuz üçinci budur 

  Pes ķulaġa almaludur iş budur  

 

  ‛Abdu'r-raģmān rāvísidür bu sözüñ  

  Yaĥşı diñle açıla göñlüñ gözüñ 

                                                 
  3105a Çünki ĥayrı işleyende şād ola : Ĥayr işleyende çün şād olalar A, Hem śevāb işleseler şād olalar S. 
  3105b Ķayġudan ol demde bil āzād ola : Ķayġudan ol demde āzād olalar A, Ģaķķa biliş eylese yād olalar 

S. 
  3106b Çoķ : Hem A, Çoĥ S. 
  3107. beytin mısraları A'da yer değiştirmiştir. 
  3107b bí-zevāl : Źü'l-celāl S. 
  3108a pes kāfir ile bil yaķín : kāfirler ilen ehl-i dín S. 
  3108b Ehl-i Đslām olmaya bir : Rūz-ı maģşerde bir olmaz S. 
  3109a šamu : damu B. 
  3111b Pes : Hem A, Ĥoş S. 
  3112a Vezin tutmuyor. 
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A 79a  Ķıldı Mekģūlden rivāyet ol yine 

  Raģmet irür ŝıdķ ile diñleyene  

 

  Didi Mekģūl kim resūlu'llāh didi 

  Ol ķamu aŝģāba bunı söyledi 

 

 3115 Cum‛a güni ġusl ķılsa her kişi  

  Ol kişi ger irkek olsa ger dişi  

 

B 97b  Cisminüñ tüginde ŝu kim dökilür  

  Rūz-ı maģşer nūr oluban balķ urur  

 

  Cismi nūrı rūz-ı maģşer balķ ura  

  Ola ģayrān maģşer ehli çün göre 

 

  Ol zamānda yine ol Ģayy u Ġaní  

  Đde ādem ŝūretinde cem‛ini 

 

  Başınuñ üstinde nūrdan tāc ola  

  Her kişi anı göre muģtāc ola  

 

 3120 Pes gelüp ķarşusına vire selām 

  Ol ‛aleyk alup revān ide ķıyām 

 

 

 

                                                 
  3113b irür : eyler A / ile : ilen S. 
  3115a Cum‛a güni ġusl ķılsa : Ġusl ķılsa cum‛a güni A, S. 
  3115b kişi ger irkek olsa ger : yā irkek ola yāĥud A, gerek irkek ola yā S. 
  3116a tüginde ŝu kim dökilür : tüyinde ŝu kim ıŝladur A, tüyinde su kim bekler dürür S. 
  3116b balķ : berķ A, B. 
  3117a nūrı : nūrdan B / balķ : berķ A. 
  3118. beyit A ve B'de yoktur. 
  3119a Başınuñ üstinde nūrdan : Başı üzre nūrdan bir B, S. 
  3119b kişi anı : her kim ki S. 
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  Diye sen kimsin baña bir söylegil  

  Tanımazam ben seni aduñ digil 

 

  Bu güzel ŝūret ki şimdi sende var  

  Görmemişem sen teki iy şehryār 

 

  Ayda ben ol cum‛ayam ki bende sen  

  Ġusl idüp ķılduñ namāz iy bü'l-ģasen 

 

  Gelmişem yoldaş olam saña bu ģāl  

  Kim senüñle olmaġa fí-külli ģāl  

 

 3125 Ģaķ ķatında şāhid olam hem aña  

  Raģmet ide tā Ĥudā bu dem saña 

 

S 90b  Pes varam vire şehādet ol zamān  

  Raģmet ide ol Ĥudā-yı Müste‛ān 

 

  Vāŝıl ola cennete ol ķul yaķín 

  Dürlü raģmet ķıla Rabbü'l-‛ālemín 

 

  Hem diyüpdür Muŝšafā vü müctebā 

  Ol cihān faĥri nebí ĥayrü'l-verā 

 

  Cum‛a güni her kişi ġusl eyleye  

  Pāk idüp cümle libāsını geye  

                                                 
  3121a kimsin : kimsüñ B, S. 
  3122a şimdi : imdi A. 
  3123a bende : anda A. 
  3124a yoldaş olam saña bu ģāl : Ģaķk emri ilen bu mecāl S. 
  3124b Kim senüñle olmaġa : Yoldaş olmaġa saña S. 
  3125a hem aña : ben saña A, B. 
  3126a varam vire şehādet : varup vire şehādet B, varup şehādet ide S. 
  3129a ġusl : ĥayr B / eyleye : eylese B, S. 
  3129b idüp cümle libāsını geye : ide cümle libāsın geyse B, idüben hem libāsını geyse S. 
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 3130 Çün çıķup evden yola düşüp gide  

  Cum‛aya varmaķlıķ içün sa‛y ide 

 

  Cum‛a içün her adım ki ada ol  

  Gör ne müzde irişür uĥrāda ol  

 

A 79b  Ģaķ yazar aña bir ıluñ šā‛atin  

B 98a  Żayi‛ itmemiş ola bir sā‛atin  

 

  Gündüz oruç gicesi ķıla namāz 

  Eylemiş ola Ĥudāya çoķ niyāz  

 

  Virür ol ķula śevābını  anuñ  

  Yaĥşı diñle kim ŝafā’ bula cānuñ  

 

 3135 Didi yine Aģmed-i faĥr-i cihān 

  Şāfi‛-i maģşer ümíd-i mücrimān 

 

  Cum‛a güni kim iki rek‛at namāz  

  Ķıluban ol eylese Ģaķķa niyāz  

 

  Ol iki rek‛at namāz içre eger 

  Sūretü'l-Kehf oķusa iy  mu‛teber∗ 

                                                 
  3130a çıķup : çıĥup B. 
  3131a her : bir B / ada : adar B. 
  3131b uĥrāda : dünyāda S. 
  3132a Ģaķ yazar aña bir ıluñ : Yazar aña bir yıluñ Ģaķ A. 
  3132b bir : her A. 
  3133b çoķ : çoĥ B. 
  3134-3136. beyitler arası S'de yoktur. 
  3134a Virür : Virüp A. 
  3134b Vezin tutmuyor. 
  3136a kim : ki A. 
  3136b Ķıluban ol : Ķılubanı A. 
  3137b oķusa : oĥuya B. 
∗ 3137b Kur’ân-ı Kerîm'in 18. suresi. 
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  Dikile mescid içinde bir direk  

  Nūrdan ola ol direk sen šutma şek  

 

  Varuban ol nūr irişe Mekkeye 

  Er gerek kim bunı cāndan diñleye 

 

 3140 Mekkeden hem Beyt-i ma‛mūra ‛ayān  

  Bir direk dikile nūrdan ol zamān  

 

  Ol diregüñ üste yine iy hümām  

  Kim nice yüz biñ melek ide ķıyām 

 

  Oķuyalar cümle tesbíģ ü du‛ā’  

  Daĥi tekbír ile tehlíl ü śenā’  

 

  Tā gelen cum‛a günine dek bular 

  Didügüm nev‛ ile tesbíģ ideler 

 

S 91a  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'ríśü'ríśü'ríśü'r----RābiRābiRābiRābi‛ ve'‛ ve'‛ ve'‛ ve'śśśś----ŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūn 

 

  Erba‛índen bu otuz dördincidür 

  Dín erinüñ bu ģaķíķat gencidür  

 

 3145 Rāvísi dürür ‛Alí zeynü'l-‛ibād  

  Gūş ķılgıl ĥāšıruñı eyle şād 

 

                                                 
  3138a Dikile : Tikile S. 
  3138b direk sen šutma : diregi dutma B, direk sen dutma S. 
  3140a Mekkeden : Mekkede B / Ma‛mūra : Ma‛mūr B. 
  3140b dikile : tikile B, S. 
  3141a üste yine : üstine bil A. 
  3142a Oķuyalar : Oĥuyalar B. 
  3142b ile : ilen S. 
  3144b Dín erinüñ bu : Ehl-i ímānuñ S. 
  3145a Vezin tutmuyor. 
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B 98b  Atasından kim Ģüseyn-i Kerbelā 

  Ol rivāyet eyledi ender-melā  

 

  Hem Ģüseyn aytdı ‛Alíden bu sözi 

  Ol ‛Aliyyü'l-Murtażādan kendözi 

 

  Muŝšafādan hem ‛Alí ķıldı yine 

  Diñleyüben vir ŝafā’ cān u tene  

 

  Didi kim didi resūl-i Źü'l-celāl 

  Ķanķıñuzda kim olursa dört ĥıŝāl  

 

 3150 Dört ĥıŝāli kim özine iş ide  

  Dilde anı dün ü gün endíş ide  

 

  Kāmil olur pes ki Đslāmı anuñ 

  Ĥayra olur ŝubģ ile şāmı anuñ  

 

  Ger başından ayaġına ol kişi 

  Pür-günāh olup ĥašā’ ise işi 

 

  Çün bu dört ĥaŝlet ki anda bulınur 

  Pes ki Đslāmı anuñ kāmil olur  

 

  Šoġrılıķdur biri ol dördüñ yaķín 

  Şükrdür ikincisi daĥ hem-çünín  

 

                                                 
  3146b rivāyet : velāyet B. 
  3148b Diñleyüben : Diñle bunı S. 
  3149b Ķanķıñuzda : Ĥansıñuzda B, S. 
  3150-3187. beyitler arası varaklardan birinin kopması nedeniyle A'da yoktur. 
  3150b Dilde anı dün ü : Göñli içre díni S. 
  3151b olur ŝubģ ile : ola ŝubģ ilen S. 
  3153b ki : - S. 
  3154b daĥ hem-çünín : daĥi hemín S. 
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 3155 Hem yine üçincisi anuñ ģayā’  

  Ĥulķı ĥoş dördincisi iy meh-liķā’  

 

  Her kimüñ ki ĥulķı ĥūyı ĥūb ola  

  Tañrınuñ ķatında ol maģbūb ola 

 

  Uşbu dört ĥaŝlet ki şimdi kimde var  

  Pes anuñ Đslāmı kāmildür i yār 

 

S 91b  Ve Ve Ve Ve ‛Al‛Al‛Al‛Alāāāā----Hāźā ĢikāyetHāźā ĢikāyetHāźā ĢikāyetHāźā Ģikāyet----i Cai Cai Cai Ca‛fer‛fer‛fer‛fer----i Šayyāri Šayyāri Šayyāri Šayyār∗ 

 

  Bunuñ üste bir ģikāyet bu zamān 

  Gūş ķılgıl söyleyem ben yā fülān 

 

  Bir ķarındaşı ‛Alínüñ var idi 

  Adı anuñ Ca‛fer-i Šayyār idi  

 

B 99a 3160 Virmiş idi Ģaķķ aña iki ķanat 

  Kim gören ģayrān olup ķalurdı māt 

 

  Rengi anuñ yaşıl idi iy ulu 

  Dürr ü yāķūt ile bezenmiş ķamu  

 

  Ol zamān ki göñli eylerdi ĥurūş  

  Uçar idi ol hevāda hem-çü ķuş  

 

                                                 
  3155a yine üçincisi anuñ : üçincisi yine oldı S. 
  3155b dördincisi iy meh- : dördinci iy ĥoş- S. 
  3156a ĥulķı ĥūyı : ĥūyı ĥulķı S. 
  3157a Uşbu dört ĥaŝlet ki şimdi kimde : Her kişide uşbu dört ĥaŝlet ki S. 
∗ Ģikāyet B. 
  3159b anuñ : ile ol S. 
  3161b yāķūt ile : yāķūtlan S. 
  3162a ki : kim S. 
  3162b Uçar idi ol hevāda : Ol hevāda uçar idi S. 
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  Uçar idi ķuş kimi pervāz idüp 

  Kim meleklerle özin dem-sāz idüp  

 

  Ŝordı aña bir gün ol faĥr-i cihān  

  Didi yā Ca‛fer baña eyle ‛ayān  

 

  Tañrıya lāyıķ ne ķılmışsın ‛amel 

  Bu kerāmete yitüpsin bu maģal 

 

 3165 Didi Ca‛fer bilmezem yā Muŝšafā 

  Ne ‛amelden virilüpdür bu baña 

 

  Lík üç ĥaŝlet özümde bulmışam 

  Ben sebeb bu işe anı bilmişem 

 

  Yıġmış idüm ben üç işden özümi 

  Yā resūla'llāh işitgil sözümi 

 

  Ķılmamışam dünyede ben üç ‛amel 

  Üç ‛amel kim ol durur aŝl-ı daġal 

 

  Kāfir iken daĥi Đslām içre hem 

  Ol üç işi ķılmadum iy muģterem  

 

 3170 Pes resūlu'llāh yine ŝordı aña  

  Ol üç iş nedür beyān eyle baña 

 

S 92a  Didi evvel dimemişem ben yalan 

  ‛Ömrümüñ içinde iy faĥr-i cihān 

 

                                                 
  3163b meleklerle : melā’iklen S. 
  3164a Ŝordı : Sordı S. 
  3164b Didi : Aytdı S. 
  3169b Ol üç işi : Ben ol üçi S. 
  3170a ŝordı : sordı S. 
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  Hem ikinci ķılmamışam ben zinā’ 

  Küfr ü Đslām içre bil yā Muŝšafā 

 

  Hem üçinci ben şarābı içmedüm 

  Esrük ādemüñ yanından geçmedüm  

 

B 99b  Yā resūla'llāh bunı bildüm sebeb 

  Kim ķanatlanup uçaram bí-ta‛ab  

 

 3175 Muŝšafā didi ki bu işler ķamu  

  Dín-i Đslāmda ģarāmdur iy ulu  

 

  Dín-i Đslāmda anuñçün bunları 

  Đşlemedüñ terk idüp iy dín eri  

 

  Kāfir iken ne sebebden söylegil  

  Đşlemedüñ bunları şerģ eylegil  

 

  Ca‛fer-i Šayyār pes virdi cevāb  

  Didi ki diñle cevāb-ı bā-ŝavāb  

 

  Bir kişi gördüm yalan söz söyledi  

  Ĥalķ içinde özini ĥōr eyledi 

 

 

                                                 
  3173b Esrük ādemüñ : Esrik olanuñ S. 
  3174b ķanatlanup : ķanatlandum S. 
  3175a Muŝšafā didi ki bu işler : Bu Muŝšafā didi ki bu işde S. 
  3175b ģarāmdur iy ulu : ģarām oldı bu S. 
  3176b terk idüp : cümlesin S. 
  3177a iken ne sebebden söylegil : içinde bunları hem nişe sen S. 
  3177b bunları şerģ eylegil : söyle bilem anı ben S. 
  3178a Ca‛fer-i Šayyār pes : Pes yine Ca‛fer aña S. 
  3178b ki : kim S. 
  3179a Bir : Her S. 
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 3180 Çün yalan çıķdı sözi oldı ĥacíl  

  Đl içinde oldı ĥōr u münfa‛il 

 

  Fikr ķıldum özüme ol dem revān  

  Ĥalķ ara ĥōr u ĥacíl olmaķ yaman 

 

  Tevbe ķıldum ben yalandan ba‛d-ezín  

  Dimedüm daĥi yalan iy pāk-dín 

 

  Fikr ķıldum hem zinā’ ģālinde ben 

  Hem zinā’nuñ cümle ef‛ālinde ben 

 

  Böyle fikr itdüm ki bir kişi eger 

  Ehlüme ŝalsa benüm egri nažar 

 

 3185 Kim baña ol işde ‛ār olur ķatı 

  Pes revā olmaya bunuñ ülfeti 

 

A 80a  Özgenüñ ki çün baña ĥoş gelmeye 

S 92b  Kim ola dünyāda ‛ārı olmaya 

 

  Ben revān anı daĥi terk eyledüm  

  Šoġrılıġa göñlümi berk eyledüm  

 

  Bir daĥi kim içmemişem bāde ben 

  Virmedüm ‛ömri anuñla bāda ben  

 

  Anuñ içün kim ĥalāyıķ dem-be-dem 

  Cümle ister olmaya ‛aķlında kem 

                                                 
  3180a çıķdı : çıĥdı B. 
  3181. beyit B'de yoktur. 
  3182a Tevbe : ‛Ahd S. 
  3187a revān anı daĥi terk : revāní tíz anı terk A, revān anı berk S. 
  3187b Šoġrılıġa : Doġrılıġa B, Doġrılıķa S. 
  3188b anuñla : anuñlan S. 
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B 100a 3190 Dem-be-dem ister ola ‛aķlı ziyād 

  ‛Aķlı olanlar bulur dā’im murād  

 

  ‛Aķlı noķŝān oldı kim nūş eyledi  

  Bildügin cümle ferāmūş eyledi 

 

  Çünki gördüm ‛aķlı noķŝān eyler ol 

  Kim içerse ehl-i ĥüsrān eyler ol 

 

  Güldürür ĥalķı özine her zamān  

  Sözi hezeyān olur işi ziyān  

 

  Andan ötrü anı daĥi içmedüm 

  Kim içerse çevresinden geçmedüm 

 

 3195 Uşbu nev‛ ilen geçer ģālüm benüm  

  Vird ü gerdüm cümle ef‛ālüm benüm  

 

  Geldi ģażretden hem ol dem  Cebrā’íl  

  Muŝšafānuñ ķatına peyk-i Celíl  

 

  Didi Cebrā’íl resūle ol zamān 

  Šoġrı söyler didi Ca‛fer bil ‛ayān  

 

                                                 
  3190b bulur : bular B. 
  3191. beyit B'de yoktur. 
  3193a her : ol B. 
  3193b Sözi : Sözleri B, S. 
  3195a ilen : ile A. 
  3195b gerdüm : şuġlüm A. 
  3196. ve 3197. beyitler S'de birleştirilerek tek beyit haline getirilmiştir: 

 Geldi ģażretden hem ol dem Cebrā’íl 

 Doġrı söyler Ca‛fer didi ‛ayān bil 
  3196a Vezin tutmuyor. 
  3196b ķatına : yanına B. 
  3197b Šoġrı : Doġrı B. 
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  Ol üç işden çünki yıġdı nefsini  

  Bu kerāmeti aña virdi Ġaní 

 

  Ģürmetine anlaruñ sen iy Ĥudā 

  Eylegil sen bize ímānı ‛ašā’  

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'líśü'líśü'líśü'l----ĤĤĤĤāmis ve'śāmis ve'śāmis ve'śāmis ve'ś----ŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūn 

 

 3200 Bu otuz bişincidür ez-erba‛ín 

  Diñler iseñ söyleyem yā Müslimín  

 

S 93a  Bu ģadíśüñ rāvísidür Bū Sa‛íd  

  Ŝıdķ ile diñle bunı sen yā sa‛íd  

 

  Muŝšafādan naķl ķıldı ol daĥi 

  Muŝšafā böyle buyurmış iy aĥí  

 

  Döşegine her kişi ķılġaç ķarār  

  Bu du‛ā’yı oķusa iy şehryār  

 

A 80b  Ger pey-ā-pey oķusa üç kez bunı  

  Yarlıġaya Tañrı anuñ cürmini 

 

B 100b 3205 Ol kişinüñ cürmi olursa eger 

  Bu deñizler köpügince ser-be-ser  

                                                 
  3198a nefsini : özini S. 
  3199b sen bize ímānı : ímānı sen bize A. 
  3200b yā Müslimín : iy ehl-i dín S. 
  3201a Bū : Ebū S. Vezin tutmuyor. 
  3201b ile : ilen S. 
  3202b buyurmış : buyurmışdur S. 
  3203a ķılġaç : ķılsa A, ķılcaķ S. 
  3203b du‛ā’yı oķusa iy şehryār : du‛ā’yı oĥusa iy doġru yār B, du‛ā’ı kim oķursa üstüvār S. 
  3204a Ger pey-ā-pey oķusa : Gerçi tekrār oķusa A, Ger pey-ā-pey oĥusa B. 
  3205b Bu deñizler : Hem deñizler A, Bu deñiz S. 
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  Ger aġaçlar yapraġınca ola hem  

  Daĥi ķum ķayır ŝanı iy pür-kerem  

 

  Daĥi dünyā günlerinüñ ŝaġışı  

  Cürmi olsa yarlıġana ol kişi  

 

H?Gب اOم و اتO?VGا .WGا Oه Yا HGا Y ىgGا T?q@Gا Mا R1s/8ا∗  
 

  Hem Sa‛íd oġlı Muģammed söyledi 

  Ol daĥi böyle rivāyet eyledi  

 

  Cāmi‛inde dir Buĥārānuñ meger 

  Bir mu‛arrif var idi ĥoş mu‛teber  

 

 3210 Bir ulu ŝāliģ kişiydi müttaķí 

  Var idi cānında ĥoş dín revnaķı  

 

  Didi bir gice düşümde iy emín 

  Tā ki gördüm Muŝšafāyı ben yaķín  

 

  Kim yüzi on dört gicelik ay gibi  

  Balķ urup rūşen ķılurdı ‛ālemi  

 

 

                                                 
  3206a ola : olsa S. 
  3206b ķum ķayır ŝanı iy : ķayır ŝaġışınca A, ķayırlar sanı iy S. 
  3207a Daĥi : Dār-ı A / saġışı : saġışın A. 
  3207b ol kişi : iy emín A. 
∗ - A. “Allah'tan bağışlanma dilerim; kendisinden başka ilah olmayan, diri ve daim olan yüce Allah'tan 

mağfiret diler, ona karşı günahlardan tövbe ederim.”. 
  3208b böyle : eyle A. 
  3209b ĥoş : iy A. 
  3210b ĥoş dín : dínüñ A. 
  3211b ben yaķín : ol emín A. 
  3212a Kim : Hem A. 
  3212b Balķ : Berķ A. 
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  Ŝaġ yanında hem yine gördüm  i yār  

  Ol Ebū Bekr-i Ŝıddíķ Yār-ı Ġār  

 

  Ŝol yanında ben yine gördüm meger 

  Oturur hem yine ol ‛ādil ‛Ömer  

 

S 93b 3215 Muŝšafāya pes selām itdüm revān 

  Öpdüm anuñ ayaġını ol zamān 

 

  Pes yine Bū Bekr-i Ŝıddíķüñ daĥi  

  Ben elini öpdüm ol dem iy aĥí  

 

  ‛Ömerüñ öpdüm elini ben yine  

  Cümle ikrām eyleyüp döne döne  

 

  Pes resūlu'llāha ŝordum ol zamān  

  Didüm iy Tañrı ģabíbi mihrbān 

 

  Bu ģadíśi naķl ķılmış Bū Sa‛íd  

  Kim işitmişdür anı Đbnü'l-Velíd 

 

 3220 Böyle didi ki Muģammed  Muŝšafā  

  Đki ‛ālem mihteri ŝāģib-vefā 

 

                                                 
  3213. ve 3214. beyitler B'de yoktur. 
  3213a hem yine gördüm : gördüm hem yine S. 
  3213b Ebū : Ebā A. Vezin tutmuyor. 
  3214b Oturur hem : Otururdı S. 
  3216a yine Bū Bekr-i Ŝıddíķüñ : Ebū Bekr ile ol ‛Ömer B. 
  3216b Ben elini öpdüm ol dem : Anuñ ile bile idi B. 
  3217a ‛Ömerüñ öpdüm elini ben : Anlaruñ daĥ öpdüm ayagın B. 
  3217b Cümle ikrām eyleyüp : Cümleye ikrām idüp A. 
  3218a ŝordum : sordum B, didüm S. 
  3219a Bū : Ebū S. 
  3220. beyit A'da yoktur. 
  3220a ki : kim S. 
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  Böyle buyurmış durur kim bir kişi  

  Döşegine girse irkek ger dişi  

 

  Bu du‛ā’yı oķusa ol dem  revān  

  Yarlıġar anı Ĥudā-yı Müste‛ān 

 

B 101a  Gerçi olsa cürmi anuñ iy ulu 

  Yidi deryānuñ köpügince ķamu 

 

A 81a  Daĥi saģrā’lar ķumı ŝanınca hem  

  Olur ise yarlıġar ol źü'l-kerem 

 

 3225 Yapraġınca hem aġaçlaruñ yaķín  

  Cürmi olsa yarlıġaya ol hemín  

 

  Pes didüm ki yā resūla'llāh digil 

  Sen mi dimişsin bunı bir söylegil 

 

  Pes işāret ķıldı baş ile resūl  

  Ben dimişem didi ol ŝāģib-uŝūl 

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'síśü'síśü'síśü's----Sādis ve'śSādis ve'śSādis ve'śSādis ve'ś----ŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūn 

 

  Bu otuz altıncıdur ez-erba‛ín  

  Ŝıdķ ilen ķıl istimā‛ iy pāk-dín  

                                                 
  3221a kim : ki B. 
  3221b girse : - S. 
  3222. beyit B'de yoktur. 
  3222a du‛ā’yı oķusa : du‛ā’ı oķuyup S. 
  3224a saģrā’lar ķumı ŝanınca : dünyā ķumı saġışınca A. 
  3225a Yapraġınca hem aġaçlaruñ : Hem aġaçlar yapraġınca bil S. 
  3225b hemín : mu‛ín A. 
  3227a ile : ilen S. 
  3228a ez-erba‛ín : ez-çihil genc A, çihil genc B. 
  3228b Ŝıdķ ilen ķıl istimā‛ iy pāk-dín : Gūş ķılgıl görmeyesin derd ü renc A, Gūş ķıl tā görmeyesin derd 

ü renc B. 
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S 94a  Rāvísi anuñ ‛Aliyyü'l-Murtażā  

  Söyledi ol kim buyurdı Muŝšafā  

 

 3230 Fātiģayla∗ Āyete'l-Kürsí  i cān 

  Đki āyet Āl-i ‛Đmrāndan ‛ayān∗ 

 

  Birisidür şehida'llāhu anuñ∗  

  Ŝıdķ ile diñle ŝafā’ bula cānuñ  

 

  Hem ķuli'llāhümmedür biri daĥi∗  

  Diñle kim nedür işāret iy aĥí  

 

  Bunları çün kim Ĥudāvend-i cihān  

  Ķādir ü Ķahhār u Ģayy u cāvidān 

 

  Diledi ki yir yüzine indüre  

  Ķullarını šā‛atine ķındura 

 

 3235 ‛Arşa yapışdı ķamusı yir yirin 

  Didiler ki yā Đlāhe'l-‛ālemín 

                                                 
  3229a anuñ ‛Aliyyü'l- : bunuñ ‛Aliyyü'l- A, bunuñ ‛Alídür S. Vezin tutmuyor. 
  3229b Söyledi ol : Böyle didi S. 
∗ 3230a Kur’ân-ı Kerîm'in 1. suresi. 
∗ 3230b Kur’ân-ı Kerîm'in 3. suresi. 
∗ 3231a “Allah ile melekler ve hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri ondan başka tanrı olmadığına şahittir. 

Ondan başka tanrı yoktur, kudret ve hikmet sahibidir.” (Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i ‛Đmrân 3/18) anlamındaki 

ayet. 
  3231a Birisidür şehida'llāhu : Biri şehida'llāhu āyeti B. 
  3231b ile : ilen S. Vezin tutmuyor. 
∗ 3232a “De ki, ey mutlak egemenlik sahibi Allah’ım! Sen egemenliğini dilediğine verirsin, dilediğinden 

alırsın; dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Doğrusu sen istediğini 

yapmaya kadirsin.” (Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i ‛Đmrân, 3/26) anlamındaki ayet. 
  3232a ķuli'llāhümmedür biri : ķuli'llāhümme birisi B. 
  3232b Diñle kim : Diñlegil B, Diñle S. 
  3233a Bunları : Ķulları A / Ĥudāvend-i cihān : Ĥudā-yı Müste‛ān S. 
  3234a ki : kim S. 
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B 101b  Bizi isterseñ bu dem iy pādşāh  

  Yir yüzine indüresin yā Đlāh 

 

  ‛Āŝí ķullaruñ dilinde biz tamām  

  Đrte gice oķunavuz ŝubģ u şām  

 

  Ģaķ didi ‛izzüm celālüm ģaķķıçün  

  Ķudretüm ŝun‛-ı kemālüm ģaķķıçün  

 

  Sizi her kim ki oķursa rūz u şeb  

  Her namāzuñ āĥirinde bí-ta‛ab 

 

 3240 Cenneti mesken ķılam ben ol ķula 

  Veh ne cennet belki dídārum bula  

 

  Günde yitmiş kerre daĥi hem yine 

  Kim nažar ķılam aña döne döne  

 

A 81b  Günde yitmiş ģācetin idem revā  

  Ola ġufrān bil kiçisi mušlaķā  

 

 

 

 

 

                                                 
  3236a isterseñ : istersen B. 
  3237a Vezin tutmuyor. 
  3237b oķunavuz : oĥunavuz B. 
  3238a ‛izzüm : ‛izz ü S. 
  3238b ŝun‛-ı : ŝun‛ u B. 
  3239a oķursa : oĥursa B. 
  3240b belki : veh ki S. 
  3241b Kim : Hem A. 
  3242a revā : ķabūl S. 
  3242b Ola ġufrān bil kiçisi mušlaķā : Ola ġufrān kiçisi hem muŝšafā A, Anuñ kimi ġufrān ola iy pür-uŝūl 

S. 
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  Hem ‛adūsını anuñ maķhūr  idem  

  Hem belālarını andan dūr idem 

 

S 94b  Her işinde ben aña nuŝret ķılam 

  Dünye vü ‛uķbāda hem raģmet ķılam 

 

 3245 Yā Đlāhí bize Kur’ān ģürmeti 

  Dünye vü ‛uķbāda ķılgıl raģmeti 

 

  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Deri Deri Deri Der----DevrDevrDevrDevr----i i i i ‛Ìs‛Ìs‛Ìs‛Ìsā ā ā ā ‛Aleyhi'ŝ‛Aleyhi'ŝ‛Aleyhi'ŝ‛Aleyhi'ŝ----ŝalŝalŝalŝalātü ve'sātü ve'sātü ve'sātü ve's----selāmselāmselāmselām∗ 

 

  Diñle imdi bir ģikāyet mu‛teber 

  Ol Veheb ibni Münebbihden ĥaber 

 

  Söyledi kim ‛Ìsā-yı Meryem ‛ayān  

  Rūzgārınuñ içinde bir zamān 

 

  Ol ģavāríden birine söyledi 

  Fāris iķlímine sen vargıl didi  

 

  Var oları díne da‛vet eylegil 

  Dín yolı ŝaru hidāyet eylegil  

 

B 102a 3250 Nevf dirlerdi cihānda ad aña  

  Böyle ad virmiş idi üstād aña 

                                                 
  3243. ve 3244. beyitler A'da birleştirilerek tek beyit haline getirilmiştir: 

 Hem ‛adūsını anuñ maķhūr idem 

 Dünye vü ‛uķbāda hem eyle ķılam 
  3243a ‛adūsını : va‛desini S. 
∗ Ģikāyet-i min-Teyver Binti Muģammed Külāġaní B, Ģikāyet-i Nevfel ez-Ģavāriyyān-ı ‛Ìsā ‛Aleyhi's-

selām S. 
  3247a Vezin tutmuyor. 
  3248b sen vargıl : ‛azm itgil S. 
  3249b ŝaru : saru B, S. 
  3250a Nevf dirlerdi : Nevf dinilür A, Nūģ dirlerdi B. 
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  Çünki ‛Ìsā böyle buyurdı sözi 

  Nevf šurdı ayaġa ol dem özi  

 

  Šuruban oldı revān ol dín eri  

  Geldi bir şehre irişdi āĥiri  

 

  Pādşāhuñ şehri idi bu meger 

  Bir kişiden ŝoruban aldı ĥaber  

 

  Gördi şehrüñ ķapusında ol ulu 

  Her yaña oynar uşaķlar sū-be-sū  

 

 3255 Geldi ģavārí bularuñ ķatına 

  Nāžır oldı bunlaruñ ģālātına 

 

  Çün bularuñ lu‛bına ķıldı nažar 

  Der-zamān ögrendi anı nāmver  

 

  Gördi her kim oyunar ġālib gelür  

  Her birinden cümle ķırķ dirhem alur  

 

S 95a  Didi iy oġlanlarum bilüñ ‛ayān  

  Oynaram sizüñle ben daĥ bu zamān  

 

 

                                                 
  3251b Nevf šurdı : Nuģ durdı B, Nevf durdı S. 
  3252a Šuruban oldı revān : Duruban oldı revān B, Çün revān oldı yola S. 
  3252b bir şehre irişdi : ol bir şehre irdi B. 
  3253b aldı : aldum B. 
  3254b uşaķlar : uşaġlar B. 
  3256b anı : şeyĥ-i S. 
  3257a Gördi : Görse A / oyunar : oynasa A, oyuna S. 
  3257b ķırķ dirhem alur : ķırķ tenge olur A, ķırĥ dirhem alur B. 
  3258a bilüñ ‛ayān : ben bu zamān S. 
  3258b sizüñle ben daĥ bu zamān : sizüñ ilen bilüñ ‛ayān S. 
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  Oynar iseñ ilerü gel didiler 

  Oynayalum nice ki göñlüñ diler 

 

A 82a 3260 Kim re’ís oġlı kimi ibni vezír  

  Anlaruñla oynadı şeyĥ-i kebír  

 

  Cümlesini utdı aldı aķçesin  

  Cümle ķıldı anları ĥōr u ģazín  

 

  Bir vezírüñ oġlı anda var idi 

  Ģüsn ü ĥulķı ĥūb ĥoş-girdār idi  

 

  Didi iy baba benümle gel berü  

  Bize mihmān ol bugün iy māh-rū  

 

  Didi ģavārí yüri var iy cüvān  

  Dilegil destūr atañdan bu zamān 

 

B 102b 3265 Ger iźin virse senüñle varalum  

  Maŝlaģat ne olsa anda görelüm 

 

  Vardı oġlan atasına söyledi 

  Şeyĥüñ aģvālini ma‛lūm eyledi 

 

 

 

                                                 
  3260a Kim : Kimi S / oġlı : oldı B. 
  3260b Anlaruñla : Anlar ile A. 
  3261a Cümlesini utdı aldı aķçesin : Cümlesin yuddı vü aldı aġçesin B, Cümle utdı aldı aķçesin S. 
  3261b ĥōr : ĥˇār B. 
  3262b Ģüsn ü : Ģüsni B / ĥoş- : hem A. 
  3263a benümle : benümlen S. 
  3263b Bize : Bizde S. 
  3264a Didi ģavārí yüri var : Şeyĥ didi kim var yüri S. 
  3265a senüñle : senüñlen S. 
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  Didi şehrüñ ķapusında bu zamān 

  Kim uşaķlar birle oynarduķ ‛ayān  

 

  Ģāżır oldı anda bir pír iy ata 

  Gör anuñla ģālümüz oldı nite  

 

  Gelüp oynadı bizümle ol ulu  

  Cümlemüzi ķıldı anda ķayġulu 

 

 3270 Utdı bizüm cümlemüzi bí-ta‛ab  

  Görüben aģvālini ķıldum ‛aceb 

 

  Didüm aña gel benüm ile bile  

  Gidelüm bu gice bizüm menzile 

 

  Didi var iźn al atañdan iy oġul  

  Virse destūr ideyüm sözüñ ķabūl  

 

S 95b  Đźnüñ olursa varayum bu zamān  

  Eyleyem evden yaña anı revān  

 

  Pes vezír aytdı var anı sen getür  

  Ne kişidür görelüm bunda yitür 

 

 

                                                 
  3267b uşaķlar : uşaĥlar B, S. 
  3268b anuñla : anuñlan S. 
  3269a bizümle  : bizümlen S / ol : iy A. 
  3270a Utdı bizüm : Yuddı bizi B. 
  3271a Didüm : Didi A / benüm ile : bizüm ile A, benüm ilen S. 
  3272a var : - A / atañdan : babañdan S. 
  3272b Virse destūr ideyüm sözüñ : Vire destūr ideyin sözin A. 
  3273a Đźnüñ : Đźn S / varayum : varayın A. 
  3273b Eyleyem evden yaña : Đlteyin evden yaña A, Getürem evümüze B. 
  3274a var anı sen : ki var anı A, yüri var anı S. 
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 3275 Çıķdı oġlan evlerinden yügürü  

  Vardı şeyĥe didi ki iy māh-rū  

 

  Virdi destūr uş atam iy muģterem 

  Šur ayaġa eylegil renc ü ķadem  

 

  Şeyĥ šurdı ayaġa çün gitdiler  

  Ol vezírüñ işigine yitdiler  

 

  Ķapuya ķoydı ayaġın ol kerím  

  Didi bi'smi'llāhi'r-raģmāni'r-raģím  

 

A 82b  Šolmış idi ev içi şeyšān ile  

  Hem daĥi cinn ü perí ġıylān ile  

 

B 103a 3280 Šaġıluban cümlesi ķıldı firār  

  Oldı şeyšānlar orada bí-ķarār  

 

  Şeyĥe ikrām eyledi anda vezír 

  Didi kim ĥoş geldüñ iy şeyĥ-i kebír  

 

 

 

 

                                                 
  3275a Çıķdı : Çıĥdı B / evlerinden : ol zamānda B. 
  3275b ki : kim A, - S. 
  3276b Šur : Dur B, S / renc ü : rence A. 
  3277a šurdı : durdı B, S. 
  3277b işigine : menziline S. 
  3278a ķoydı : ķodı A. 
  3278b Vezin tutmuyor. 
  3279a Šolmış : Dolmış B, S / ile : ilen S. 
  3279b ġıylān ile : šuġyān ile A, ġıylān ilen S. 
  3280a Šaġıluban : Daġıluban B, S. 
  3280b Oldı şeyšānlar orada : Çıķdı şeyšānlar ol evden S. 
  3281b kim : ki B. 
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  Pes buyurdı ortaya geldi ša‛ām  

  Süfre geldi cümle esbābı tamām  

 

  Ortaya ķonıldı çün kim mā-ģażar  

  Görgil imdi kim şeyāšínler n'ider  

 

  Yir yirin uçdı şeyāšín ol zamān  

  Ol yimekden yimek isterler hemān  

 

 3285 Böyle idi dā’imā ‛ādetleri 

  Bunlar ile var idi ülfetleri  

 

  Yimege çün şeyĥ iķdām eyledi  

  Pes elin uzatdı bi'smi'llāh didi 

 

  Pes yine šaġıldı şeyšānlar ķamu  

  Ķaçubanı çıķdı cümle šaşķaru  

 

S 96a  Birinüñ zehresi yoķ durur i yār  

  Ev içinde eyleye bir dem ķarār  

 

 

 

                                                 
  3282a ortaya geldi : geldi ortaya A. 
  3282b Süfre : Ŝofra A / cümle esbābı : esbābı bile S. 
  3283a ķonıldı çün kim : çünki getürdi B, geldi çün kim S. 
  3283b kim şeyāšínler : gör ki şeyšānlar A, şeyšānlar S. 
  3284a uçdı : uşdı A, S. 
  3284b hemān : ‛ayān A, B. 
  3285b Bunlar ile : Bunlarıñla A, Bunlarıñlan S. 
  3286a çün şeyĥ : şeyĥ çünki A. 
  3287a yine šaġıldı şeyšānlar : yine daġıldı şeyšānlar B, daġıldı şeyāšínler S. 
  3287b Ķaçubanı çıķdı cümle šaşķaru : Ķaçubanı cümle çıĥdı daşĥaru B, Daġıluban çıķdı cümle daşĥaru 

S. 
  3288a yoķ : yoĥ B. 
  3288b Ev : Šam A. 
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  Çün şeyāšín gitdi yidiler ša‛ām 

  Fāriġ oldılar yimekden çün tamām  

 

 3290 Söyledi andan vezír aña revān  

  Didi iy şeyĥ-i büzürg ü pehlevān 

 

  Ben senüñ işüñde ģayrān ķalmışam 

  Bu ĥayāl içre períşān olmışam  

 

  Ben ‛aceb gördüm senüñ aģvālüñi 

  Gizleme aytgıl baña sen ģālüñi  

 

  Ol zamān kim sen eve baŝduñ ķadem  

  Ev içi šolmışdı şeyšāndan o dem  

 

  Sen gelenden ŝoñra šaġıldı ķamu  

  Her biri bir yaña gitdi sū-be-sū 

 

B 103b 3295 Hem ša‛āma bulmadı anlar sebíl  

  Šaġıluban oldılar ĥōr u ĥacíl  

 

  Senden öñdin ortaya gelgeç yimek  

  Đş virürlerdi bize olmaz dimek 

 

 

                                                 
  3289b çün tamām : iy hümām S. 
  3290a andan vezír aña revān : andan vezír-i kārdān A, B. 
  3291b içre períşān olmışam : içinde períşān ķalmışam S. 
  3292b aytgıl baña sen : lušf eyle benden S. 
  3293a kim sen eve baŝduñ : ki evüme basduñ B. 
  3293b šolmışdı : dolmışdı B, S. 
  3294a šaġıldı : daġıldı B, S. 
  3295a anlar : bunlar B. 
  3295b Šaġıluban oldılar : Daġılup oldı bular B, Daġıluban gitdiler S. 
  3296a gelgeç : gelse A, gelcek S. 
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  Bize virmezlerdi yimekde mecāl  

  Ģālümüz böyle geçerdi māh u sāl  

 

A 83a  Bizüm ile her zamān anlar ša‛ām  

  Yimedin olmazlar idi iy hümām 

 

  Var durur bir ģāl sende iy ‛azíz  

  Gel ĥaber virgil bize eyle temiz 

 

 3300 Gel bize eyle ‛ayān aģvālüñi 

  Gel yaşurma şimdi bizden ģālüñi 

 

  Ķılmagıl iy şeyĥ ģālüñi nihān 

  Söyle rūşen eylegil bize ‛ayān  

 

  Şeyĥ didi ki ģālümi ‛arż eyleyem  

  Ser-güźeştümi nicedür söyleyem  

 

S 96b  Lík bu şarš ile kim iy mu‛teber 

  Virmeyesin kimseye hergiz ĥaber 

 

  Ol zamān ki ben saña destūr virem  

  Fāş idesin sen beni iy muģterem  

 

 

                                                 
  3297a yimekde : yimekden A. 
  3297b Ģālümüz böyle geçerdi māh u sāl : Böyle geçerdi günümüz fí-külli ģāl A, Böyle geçerdi olar fí-

külli ģāl B. 
  3298a ile : ilen S. 
  3299a sende : anda A. 
  3301b Söyle rūşen eylegil bize : Söylegil rūşen eylegil A. 
  3302a ki : - S. 
  3302b Ser-güzeştümi nicedür : Ser-güzeştüm nicedür ben B. 
  3304a ki ben saña : ki ben size A, kim ben saña S. 
  3304b beni : baña A. 
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 3305 ‛Ahd ķıldı şeyĥ ile ol dem vezír  

  Didi ģālüñ söyle iy şeyĥ-i kebír  

 

  Şeyĥ ol dem perde’i ref‛ eyledi 

  Ģālini ol dem vezíre söyledi 

 

  Didi kim ‛Ìsā nebí iy pür-uŝūl  

  Beni sizden yaña gönderdi resūl  

 

  Sizi Tañrıdan yaña irşād idem  

  Sizi Đslām díni ile şād idem  

 

  Gelmişem sizden yaña kim iy vezír 

  Terk idüp şirki diyesiz Ģaķķı bir  

 

B 104a 3310 Ģaķ Te‛ālāya ‛ibādet ķılasız  

  Birdür Allāh anı birle bilesiz  

 

  Bütleri oda yaķasız ser-be-ser  

  Cümlesin Ģaķdan bilesiz ĥayr u şer  

 

  Cümle bütlerden olup bízār  siz  

  Eyleyesiz Tañrıya iķrār siz 

                                                 
  3305a ile : ilen S. 
  3305b ģālüñ söyle : eyle olsun S. 
  3307a kim ‛Ìsā nebí : ki ‛Ìsā didi B, kim nebí S. 
  3307b Beni sizden yaña gönderdi : Sizden yaña beni ayırdı S. 
  3308a Tañrıdan yaña : Ģaķķdan yaña ben A. 
  3308b ile : ilen S. 
  3309b diyesiz : aydasız B. 
  3310a ‛ibādet : tevekkül A. 
  3310b Birdür Allāh anı birle bilesiz : Anı bir bilüp ‛ibādet ķılasız A, Bir dürür Tañrı bir bilesiz S. 
  3311a Bütleri : Putları A / yaķasız : yaĥasız B. 
  3311b Cümlesin : Bir dürür A. 
  3312. beyit S'de yoktur. 
  3312a bütlerden : putlardan A. 
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  Terk idüp küfri Müselmān olasız 

  Hem ģaķíķat ehl-i ímān olasız  

 

  Dilde lā-ilāhe illa'llāh diyüp 

  Yoķ şeríki bir dürür Allāh diyüp  

 

 3315 Bilesiz Rezzāķ u Ĥallāķ ol durur  

  Hem dirildici dürür hem öldürür 

 

  Çün vezír işitdi bunı ol mecāl  

  Geldi ímāna revān bí-ķíl ü ķāl 

 

A 83b  Ehl-i beyti hem Müselmān oldılar  

  Küfri ķoyup ehl-i ímān oldılar 

 

S 97a  Sırr ile ímāna geldi cümlesi  

  Gezdiler bunlar bu ģāl ile besí 

 

  Geçdi bu ģāl ile birķaç rūzgār  

  Ķıldılar bunlar bu ģāl ile ķarār 

 

 3320 Pādşāhdan hem vezír bir gün ne-gāh  

  Geldi göñli ķayġulu ģāli tebāh 

 

  Iżšırāb ile ķatı göñli melūl 

  Ķatı ġamgín nā-tüvān āşüfte ol 

 

                                                 
  3313b Hem : Bā- S. 
  3314b Yoķ : Yoĥ B. 
  3315. beyit A ve B'de yoktur. 
  3316a vezír işitdi bunı ol : bunı işitdi vezír bí- A. 
  3317a hem : hep B. 
  3318a/b ile : ilen S. 
  3319a/b ile : ilen S. 
  3320a Pādşāhdan hem : Pādşāh ķatda B, Pādşāh ķatından S. 
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  Şeyĥ ŝordı ol vezíre iy emín  

  Ne sebebdendür ‛aceb göñlüñ ģazín  

 

  Söylegil ki böyle ġamgín nişesin  

  Kim çekersin mekr ile endíşesin  

 

  Söyledi şeyĥe vezír kim iy ulu  

  Pādşāhuñ atları çoķ sevgülü  

 

 3325 Bir atı var idi líkin cümleden  

  Yig severdi şāh anı ez-cān u ten 

 

B 104b  Cümle mālı bir yaña ol bir yaña  

  Atı binüp seyr iderdi dört yaña 

 

  Öldi nā-geh ol bidev atı anuñ  

  Göñli ġamgíndür bu dem ķatı anuñ 

 

  Šopšolu göñli ġam u teşvíş ile  

  Oturupdur ol hezār endíş ile  

 

  Ķayġudan göñli açılmaz bir zamān  

  Bir belādur kim irişdi nā-gehān 

 

                                                 
  3322a ŝordı : sordı S. 
  3322b ‛aceb göñlüñ ģazín : digil göñül ġamın S. 
  3323a nişesin : nitesin A, niçünsin S. 
  3323b Kim : Hem A / mekr ile : fikr ile A, böyle çoķ S. 
  3324a Söyledi şeyĥe : Pes cevāb itdi S. 
  3324b Pādşāhuñ atları çoķ : Var idi bir atı şāhuñ A. 
  3325a líkin : lík A. 
  3326. beyit S'de yoktur. 
  3327a nā-geh ol bidev : nā-gāh ol eyü S. 
  3328a Šopšolu : Dopdolu B, S / ile : ilen S. 
  3328b ol : ŝad S / ile : ilen S. 
  3329a bir : bu A. 
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 3330 Şehr ehli cümlesi kiçi ulu 

  Ol sebebden oldı cümle ķayġulu  

 

  Şeyĥ didi kim šurgıl imdi iy vezír  

  Pādşāhı eylegil benden ĥabír 

 

  Söylegil kim bir ķonuķ geldi bize  

  Bir nice gündür ki geldi evmüze  

 

  Didi ger sulšān muší‛ olsa baña  

  Bir ‛acā’ib gösterürem ben aña  

 

S 97b  Ger benüm sözümi eylerse ķabūl  

  Her ne kim ben söyleyem fer‛ ü uŝūl  

 

 3335 Ben anuñ atın yine ķılam diri  

  Ola ģayrān kim işitse bu sırı  

 

A 84a  Çün vezír işitdi bunı oldı şād  

  Bí-nevādur ŝanasın buldı murād  

 

  Yügürüben gitdi sulšāndan yaña  

  Didi iy sulšān beşāretdür saña 

                                                 
  3330b oldı cümle : cümle oldı B. 
  3331a kim šurgıl : ki dur var B, kim dur S. 
  3332a kim : ki B / ķonuķ : ķonaķ S. 
  3332b geldi evmüze : mihmān hem bize A, geldi ol evmüze B. 
  3333a ger : ki B. 
  3333b ‛acā’ib : kerāmet A. 
  3334a sözümi : sözümni B. 
  3334b kim : ki B. 
  3335a yine : - S. 
  3335b kim : - S. 
  3336a işitdi bunı : bunı işitdi A. 
  3336b buldı : dapdı B, S. 
  3337a Yügürüben : Ķalĥubanı B / sulšāndan : pādşāhdan S. 
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  Bizüm evde bir ķonuķ var bu  zamān  

  Oldı andan çoķ ta‛accüb iş ‛ayān 

 

  Ķıŝŝasından şeyĥüñ āgāh eyledi  

  Ne ki anda görmiş idi söyledi  

 

 3340 Sözümi sulšān ķabūl itse eger 

  Atını diri ķılam dir der-nažar 

 

  Pādşāh işitdi şād oldı ‛ažím 

  Didi kim anı getürgil göreyüm  

 

  Her ne kim dirse ķabūl itdüm anı  

  Anca olsun kim sevindürsin beni  

 

B 105a  Pes revān döndi vezír gitdi yine  

  Yügürüben geldi şeyĥüñ yanına 

 

  Didi kim sulšān muší‛ oldı saña  

  Var getür didi anı benden yaña 

 

 3345 Her ne söylerseñ anı eyler ķabūl 

  Gel anı şād eylegil iy pür-uŝūl  

 

 

                                                 
  3338. ve 3339. beyitler B'de yoktur. 
  3338a var : vardur S. 
  3339a āgāh eyledi : aña söyledi A. 
  3339b ki anda görmiş idi söyledi : kim andan görmiş idi hep didi A. 
  3341b getürgil : getürüñ S. 
  3342a kim dirse : söyler ise S / itdüm : ķıldum A. 
  3342b Anca : Ancaķ A / sevindürsin : sevindürgil A. 
  3343a döndi vezír gitdi : oldı vezír girü B. 
  3344a kim : ki A, - S. 
  3345b anı şād eylegil : şād eylegil anı A. 
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  Şeyĥ ayaġa šurdı gitdi der-zamān  

  Pādşāh işigine yitdi revān 

 

  Girmek istedi ķapudan çün o dem  

  Didi bi'smi'llāh pes baŝdı ķadem  

 

  Yine cinníler şeyāšínler ķamu  

  Pādşāhuñ daĥ evinde šopšolu  

 

S 98a  Şeyĥ gördi çün šaġıldı cümlesi  

  Ķalmadı şeyšānuñ anda kimsesi  

 

 3350 Ayaġa šurdı melik şeyĥi görüp  

  Dürlü ikrām eyledi ģālin ŝorup  

 

  Didi iy şeyĥ-i büzürg ü mu‛teber  

  Kim baña sizden irişdi bir ĥaber  

 

  Sizi dirler ölüyi diri ķılur  

  Bu işüñ muģtācıyam ben Ģaķ bilür  

 

 

 

                                                 
  3346a šurdı : durdı B, S. 
  3347a Girmek istedi ķapudan : Ķapudan girmek diledi B. 
  3347b baŝdı : basdı S. 
  3348a cinníler şeyāšínler : cinn ile şeyšāndan B, S. 
  3348b daĥ evinde : eblerine A, evleriydi S / šopšolu : dopdolu B, S. 
  3349a gördi çün šaġıldı : çün gördi daġıldı B, S. 
  3349b kimsesi : birisi B. 
  3350a šurdı : durdı B, S. 
  3350b ikrām : i‛zāz S / ŝorup : sorup B, S. 
  3351a büzürg ü : kebír-i A. 
  3351b baña : bize B. 
  3352a diri : dirü S. 
  3352b ben Ģaķ : šapuk A. 
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  Źātuñuzda var ise ger bu kemāl 

  Ĥoş demidür bize göster bu mecāl  

 

  Đki gündür bir atum ölmiş dürür  

  Ĥāšırum andan melūl olmış durur 

 

A 84b 3355 Ger baña didi muší‛ olsañ şehā 

  Sizi ben idem bu ġamlardan rehā  

 

  Tañrı iźniyle ķılam anı diri  

  Tíz ola kim añlayasın bu sırı  

 

  Didi sulšān ne buyurursañ baña  

  Ben muší‛em emrüñe öñdin ŝoña  

 

B 105b  Şeyĥ didi kim var mı evlāduñ senüñ  

  Daĥi ata ana ecdāduñ senüñ 

 

  Didi sulšān yoķ durur oġlum ķızum  

  Bir atum var bir ĥātūnum bir özüm  

 

 3360 Bu ikiden özge yoķdur kimsenem  

  Ehl-i beytüm ol ikidür bir benem  

 

                                                 
  3353b bu mecāl : bí-muģāl A. 
  3354a gündür bir : gün dürür B. 
  3355b Sizi ben : Ben sizi A, Sizi S. 
  3356a Tañrı : Allāh A. 
  3356b Tíz ola kim añlayasın : Añlayasın tíz ola kim A. 
  3357a sulšān ne buyurursañ : sulšān ne buyurursın B, ne buyurursañ S. 
  3357b muší‛em emrüñe : muší‛ sözüñe S. 
  3358a didi kim : aydur ki B, didi S. 
  3359a yoķ : yoĥ B / ķızum : benüm B. 
  3359b Vezin tutmuyor. 
  3360a özge yoķdur : ġayrı yoķdur A, özge yoĥdur B. 
  3360b ol ikidür bir : ol ikiden bir A, bu ikidür bil B. 
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  Didi şeyĥ anları ģāżır eylegil 

  Hem ra‛iyyet daĥi gelsün söylegil  

 

  Pādşāh anları çaġırdı revān 

  Hem ra‛iyyet daĥi geldi der-zamān  

 

  Çünki ģāżır oldı anda ĥāŝŝ u ‛ām 

  Oldı ol yirde bir ulu izdiģām 

 

S 98b  Şeyĥ šurdı geldi ol dem ilerü  

  Šutdı atuñ bir ayaġın iy ulu  

 

 3365 Didi lā-ilāhe illa'llāh revān 

  Ķıldı taģrík ol ayaķ ender-zamān  

 

  Didi sulšāna yine kim söylegil 

  Ĥātūnuñla ataña emr eylegil  

 

  Her biri šutsun atuñ bir ayaġın  

  Birisini daĥi sen šutgıl hemín  

 

  Şeyĥ nice didiyse eyle itdiler  

  Her birisi bir ayaġın šutdılar  

 

 

                                                 
  3361b ra‛iyyet : re‛āyā S. 
  3362b ra‛iyyet : re‛āyā S / der- : ol A. 
  3364a šurdı : durdı B, S. 
  3364b Šutdı : Dutdı B, S. 
  3365b mısrası B'de yazılmamıştır. 
  3366b Ĥātūnuñla : Ĥātūnuñlan S. Vezin tutmuyor. 
  3367a šutsun : dutsun B, S. 
  3367b sen šutgıl : sen dutgıl B, dutgıl sen S. 
  3368a nice didiyse : nice didi B, ne buyurdı S. 
  3368b šutdılar : dutdılar B, S. 
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  Pes buyurdı pādşāha ol zamān 

  Söyle lā-ilāhe illa'llāh  revān 

 

 3370 Didi lā-ilāhe illa'llāhı  pes 

  Ol ayaķ ķıldı taģarrük der-nefes  

 

  Didi atasına sen daĥ söylegil  

  Şimdi lā-ilāhe illa'llāh digil  

 

  Ol daĥi tevģíd ķıldı ŝıdķ ile 

  Ol ayaķ deprendi hem ķudret ile  

 

B 106a  ‛Avrete daĥi buyurdı söylegil 

  Şimdi lā-ilāhe illa'llāh digil 

 

A 85a  Ol daĥi tevģíd çün kim söyledi 

  Dört ayaġı cümle taģrík eyledi 

 

 3375 Dört ayaķdur deprenür cismi ölü 

  Didi bir iş daĥi ķaldı iy ulu  

 

  Şimdi buyurgıl ķamu ķavm ü ģaşem  

  Böyle disünler olar daĥi bu dem  

 

 

 

                                                 
  3369b Söyle : Söylegil B, Söyle dir S. 
  3370a Didi : Hem didi B. 
  3370b taģarrük : taģrík A, S. 
  3371a daĥ : de A, daĥi S. 
  3371b Şimdi lā-ilāhe illa'llāh : Her ne sulšān didi sen daĥ B, S. 
  3372b deprendi : teprendi B. 
  3375b ķaldı : geldi A. 
  3376a Şimdi : Đmdi A. 
  3376b olar : anlar S / bu : o A. 
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  Çün bunı diye ķamu ķavmüñ bile  

  Tañrınuñ emriyle atuñ dirile 

 

  Ķavmine sulšān revān emr eyledi 

  Cümle lā-ilāhe illa'llāh didi 

 

S 99a  Tañrı emriyle ayaġa šurdı at  

  Žāhir oldı anda bu ĥoş mu‛cizāt  

 

 3380 Ulu kiçi hep Müselmān oldılar 

  Cān u dilden ehl-i ímān oldılar 

 

  Mu‛cizāt ehli ģaķıçün iy Ĥudā 

  Ŝoñ nefesde ķılma ímāndan cüdā  

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'síśü'síśü'síśü's----SābiSābiSābiSābi‛ ve'‛ ve'‛ ve'‛ ve'śśśś----ŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūn 

 

  Erba‛ínüñ gelgil iy ārām-ı dil  

  Bu otuz yidinci ģadíś diñlegil  

 

  Bū Hureyre rāvísi oldı  anuñ  

  Gūş ķılgıl kim ŝafā’ bula cānuñ  

 

  Bū Hureyre didi iy ŝāģib-vefā  

  Böyle buyurdı Muģammed Muŝšafā 

                                                 
  3377a bunı diye ķamu ķavmüñ : bunı ķavmüñ ķamu diye A, diye bunı ķamu ķavmüñ S. 
  3379a šurdı : durdı B, S. 
  3379b bu : bir B. 
  3381b nefesde ķılma ímāndan cüdā : nefesde ķıl bize ímān ‛ašā’ A, nefes ímānı ķıl bize ‛ašā’ B. 
  3382a dil : cān B. 
  3382b yidinci ģadíś diñlegil : yidincisini gūş ķıl A, yidincisidür bu hemān B. 
  3383. beyit S'de yoktur. Beytin vezni tutmuyor. 
  3383a anuñ : bunuñ A. 
  3383b Gūş ķılgıl : Diñlegil sen A. 
  3384a Bū : Ebū S / iy : ol A. 
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 3385 Meclis olup oturasız siz ķaçan  

  Söyleyesiz ortada yaĥşı yaman 

 

  Böyle lāyıķdur size yā Müslimín 

  Yirüñüzden šurmayasız siz yaķín  

 

B 106b  Tā ki üç kez bu du‛ā’yı idesiz 

  Oķuyup andan çıķasız gidesiz  

 

8.I0 ]و ت .GR1nإ H/+أ Yا HGا Y ان =X2ك ا=CWA و TXIGا \+)WJ∗  
 

  Meclisüñ ŝoñında üç kerre eger 

  Oķusa bil müzdini iy mu‛teber  

 

A 85b  Meclisi ĥayr olsa ger ol iy hümām  

  Ya‛ní söylenmiş ise yaĥşı kelām  

 

 3390 Bu du‛ā’ mühri olur anuñ yaķín 

  Böyle buyurdı resūl-i pāk-dín  

 

  Meclisi şerr olsa ol diñle yine 

  Ya‛ní anda fuģş u ġıybet söylene  

 

  Bu du‛ā’ olur kefāret ol söze 

  Yaĥşı diñleñ kim beşāretdür size  

 
                                                 
  3385a ķaçan : ĥaçan B. 
  3386b šurmayasız : durmayasız B, durmadın S. 
  3387b Oķuyup andan çıķasız : Oĥuyup andan dūra siz B. 
∗ - B. “Allah'ım seni tesbih ederim ki senden başka ilah yoktur. Beni bağışla ve tövbemi kabul et.”. 
  3388b Oķusa : Oĥusa B. 
  3389a olsa ger ol : ger olsa A, S. 
  3389b Vezin tutmuyor. 
  3390b resūl-i pāk-dín : resūlü'l-mürselín A, şefí‛ü'l-müźnibín S. 
  3391b Vezin tutmuyor. 
  3392b diñleñ kim : diñle kim A, diñle S. 
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  ĢikāyetĢikāyetĢikāyetĢikāyet----i Ģażreti Ģażreti Ģażreti Ģażret----i Şeyi Şeyi Şeyi Şeyĥ Bĥ Bĥ Bĥ Bāyezāyezāyezāyezídídídíd----i Bisšāmi Bisšāmi Bisšāmi Bisšāmíííí∗ 

 

S 99b  Bir ģikāyet var durur yād eyleyem  

  Gūş iderseñ cān u dilden söyleyem  

 

  Ģāleti içinde bir gün Bāyezíd 

  Diñlegil kim nice ķıldı ol sa‛íd 

 

 3395 Ģażrete dürlü münācāt eyledi 

  El götürdi ‛arż-ı ģācāt eyledi  

 

  Ķalbi arıtdı olup şevķi ziyād  

  Diñlegil kim nice işler ķıldı yād  

 

  Perde götürildi ref‛ oldı ģicāb 

  ‛Arşa seyrān eyledi min-külli bāb 

 

  Cān göziyle ķıldı çün ‛Arşa nažar  

  Bí-ķarār olup didi ol şír-i ner  

 

  Bu maķām maģmūddur didi ‛ayān 

  Aģmede ĥāŝŝ eyleyüpdür Müste‛ān  

 

 3400 Şāyed ol Ģayy u Ķadím ü Źü'l-celāl 

  Ol Ĥudāvend ü Kerím ü bí-zevāl  

                                                 
∗ Ģikāyet-i Uĥrā B, - S. 
  3393a var durur : uş saña S. 
  3393b Gūş iderseñ cān u dilden : Gūş ķıluñ cān u dilden B, Cān u dilden gūş iderseñ S. 
  3395b ‛arż-ı : ‛arż u B. 
  3396a Ķalbi arıtdı olup : Ķılup arıtdı S. 
  3396b kim : - S. 
  3398a göziyle : göziylen S. 
  3398b ol : iy B. 
  3399b eyleyüpdür : eylemişdür S. 
  3400b Kerím : Ķadím A / bí-zevāl : bí-miśāl B. 
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B 107a  Rūz-ı maģşer cennet içre ol Ġaní 

  Eyleye ķonşı anuñ birle beni  

 

  Cennet içinde anuñla yār olam  

  Her bir işde mūnis ü ġam-ĥˇār olam 

 

  Didi bunı mest ü medhūş oldı çün  

  Geldi özine ne-gāh ol reh-nümūn  

 

  Ol zamānda geldi hātifden nidā’ 

  Bir yüce āvāz ile didi aña  

 

 3405 Didi ki diñle sözi iy Bāyezíd  

  Ķonşuñı diyem ola faĥrüñ mezíd  

 

  Ol fülān şehrüñ içinde bir ulu 

  Şeyĥ vardur kim odur yüzi ŝulu  

 

A 86a  Bil ki ol şeyĥüñ bir ulu ķulı var  

  Ķonşuñ ol olsa gerek iy bí-ķarār  

 

S 100a  Ola hem-sāye saña cennetde ol 

  Ol durur ķonşuñ ģaķíķat bilmiş ol  

 

 

                                                 
  3401b ķonşı : ķoñşu A. 
  3402a içinde anuñla : içre anuñlan S. 
  3403a Didi bunı : Bunı didi B / oldı : idi S. 
  3403b ne-gāh : nā-gehān A. 
  3404b yüce : üce B / ile : ilen S. 
  3405a ki : - A, kim S / sözi : sözümi A. 
  3405b Ķonşuñı : Ķoñşuñı A / diyem : işid S. 
  3406b Şeyĥ vardur kim odur yüzi ŝulu : Anda bir şeyĥ var durur özi sulu B. 
  3407a Bil ki ol şeyĥüñ bir ulu ķulı var : Şeyĥüñ anda bilgilin bir ķulı var B. 
  3407b Ķonşuñ : Ķoñşuñ A. 
  3408b ķonşuñ : ķoñşuñ A. 
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  ‛Aķlı çün başına geldi nā-gehān 

  Şeyĥ pes šurdı ayaġa der-zamān  

 

 3410 Göreyüm dir varup ol hem-sāyeyi  

  Bāşed ola alam andan vāyeyi  

 

  Šuruban ķıldı hemān-dem ‛azm-i rāh  

  Eyledi ol dem tevekkül ber-Đlāh  

 

  Gitdi yüz fersaĥ yolı ol dín eri  

  Geldi ol şehre irişdi āĥiri  

 

  Uġradı şehrüñ ķapusında meger 

  Bir cemā‛at oturur ŝordı ĥaber  

 

  Ķandadur didi fülān şeyĥüñ ķulı  

  Andan ötrü gelmişem bunca yolı 

 

 3415 Ģācetüm vardur ķatında ŝorayum  

  Ne buyurur ol baña bir göreyüm  

 

B 107b  Didiler anı n'idersin iy kişi  

  Ķanda var anuñ saña yarar işi  

                                                 
  3409b šurdı : durdı B, S / der- : ol A. 
  3410a Göreyüm : Göreyin A. 
  3410b vāyeyi : māyeyi S. 
  3411a Šuruban : Duruban B, S. 
  3411b ol dem : çün kim S. 
  3412a fersaĥ yolı : ferseng yol B, aġaç yolı S. 
  3412b ol : pes A. 
  3413b ŝordı : aldı B, sordı S. 
  3414a Ķandadur : Ĥandadur B, S. 
  3415a ŝorayum : ŝorayın A, sorayum S. 
  3415b göreyüm : göreyin A. 
  3416a n'idersin : n'idersüñ S. 
  3416b Ķanda : Ĥanda B, S / yarar : lāyıķ S. 
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  Bir şarāb-ĥōrdur daĥi fāsıķ durur  

  Ŝormaķ anı size ne lāyıķ durur  

 

  Bir münāfıķ kim işi şeyšānídür  

  Đstemez her kim anı Raģmānídür  

 

  Sende var símāsı çün ŝāliģlerüñ  

  Āşnāsı olmagıl šāliģlerüñ 

 

 3420 Çün yüzüñde nūr-ı ímān görinür 

  Baķıcaķ āyāt-ı Raģmān görinür  

 

  Ģayf ola yād idesin adın anuñ  

  Añmagıl ķoy resm-i bünyādın anuñ  

 

  Çün olardan şeyĥ işitdi bu sözi 

  Ģayrete gitdi hemān-dem kendözi  

 

S 100b  Göñli ġamgín oldı ķaldı dil-figār  

  Bu nice ģāletdür iy Perverdgār  

 

  Şeyĥ bu işden ķatı ķaldı šaña  

  Vāh meger şeyšāní ola bu nidā’  

                                                 
  3417a şarāb-ĥōrdur : şarāb-ĥōr u A, şarāb-ĥōr S. 
  3417b Ŝormaķ : Ŝormaġ A, Sormaķ S. 
  3418a şeyšānídür : şeyšān durur S. Beytin vezni tutmuyor. 
  3418b her kim anı Raģmānídür : anı her kim Raģmān durur S. 
  3419a símāsı çün : çün símāsı S. 
  3420b Baķıcaķ : Baĥıcaķ B / āyāt-ı : āyet-i S. 
  3421a idesin : idesüñ B. 
  3421b ķoy resm-i : ķo resm-i A, ķoy resm ü B. 
  3422b gitdi : vardı A. 
  3423a ķaldı : - S. 
  3423b nice ģāletdür iy : nice ģāldür eyā A, ne ģāletdür dir iy S. 
  3424a šaña : daña B. 
  3424b Vāh : Dir S. Vezin tutmuyor. 
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 3425 Ķaŝd ķıldı oradan girü döne  

  Pes evi yolın šutup gide yine  

 

A 86b  Ŝoñra fikr itdi didi kim varayum  

  Anuñ aģvālin gözümle göreyüm  

 

  Bunca yol kesdüm besí çekdüm ta‛ab 

  Ben anı görmeklige ķıldum šaleb 

 

  Bu ķadar zaģmet çeküp geldüm aña 

  Görmedin dönmek anı olmaz revā 

 

  Şeyĥ geldi şehre girdi ol zamān 

  Tā bile aģvālini anuñ ‛ayān 

 

 3430 Ŝordı şehr ehlinden anuñ menzilin  

  Didi kim virüñ ĥaber yā Müslimín  

 

B 108a  Gösterüñ anuñ maķāmını baña 

  Ben bu ģāli işidüp ķaldum šaña  

 

  Virdiler anuñ maķāmını ĥaber 

  Didiler kim diñle iy ehl-i nažar  

 

 

 

 

                                                 
  3425a oradan : buradan B, ki oradan S. 
  3425b Pes : Kim S / šutup : dutup B, S. 
  3426a varayum : varayın A. 
  3426b göreyüm : göreyin A. 
  3430a Ŝordı : Sordı S. 
  3430b kim : ki B. 
  3431b šaña : daña B. 
  3432b kim : ki A. 
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  Oturup mey-ĥānede mest ü ĥarāb  

  Gice gündüz nūş idüp cām-ı şarāb  

 

  Bir nice özi gibi fāsıķ daĥi  

  Hem-nişín olmışdur aña iy aĥí 

 

 3435 Đşleridür bāde içmek rūz u şeb 

  Dem-be-dem ‛ayş u temāşā vü šarab  

 

  Gitdi andan daĥi yine bí-ķarār 

  Mużšarib olup be-ġāyet dil-figār 

 

  Gezdi kūy u gūşe’i ol nāmver  

  Her kime kim uġradı ŝordı ĥaber  

 

S 101a  Anca gezdi buldı anuñ menzilin  

  Diñle aģvālin sen anuñ ba‛d-ezín 

 

  Şeyĥ çün girdi ķapudan içerü 

  Gördi ol dem ol gulāmı rū-be-rū 

 

 3440 Böylesince ķırķ kişi mest ü ĥarāb  

  Ara yirde şāhid ü şem‛ ü şarāb 

 

  Ķarşularında muġanní sāz ider 

  Çeng ü ney ķānūn ile āvāz ider  

                                                 
  3433a Oturup : Oturur B. 
  3433b idüp : ider B. 
  3434a gibi : kimi B. 
  3435b vü : hem A. 
  3437a Gezdi kūy u gūşe’i : Gitdi gezdi gūşede A, Gezdi kūy u soķākda S. 
  3437b kim : ki B / ŝordı : sordı S. 
  3438a buldı : dapdı B. 
  3440a ķırķ : kırĥ B. 
  3441b ney : -S. 
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  Meclis ehlinüñ ķamu göñli feraģ 

  Elde sāķí yüridür gülgūn ķadeģ  

 

  Şeyĥ bu ģāli görüben döndi girü  

  Mużšarib oldı ķatı ol māh-rū 

 

  Gördi bunı ķayġulu oldı ‛ažím 

  Šoldı göñli ġuŝŝa vü teşvíş ü bím  

 

A 87a 3445 Şeyĥüñ aģvālini gördi ol sa‛íd 

  Ayaġa šurdı ayıdur Bāyezíd  

 

  Bu ķadar yolı gelüp çekdüñ ta‛ab  

  Böyle ķayıtmaķlıġa nedür sebeb 

 

B 108b  Bu ķadar yol zaģmetin çekdüñ ki tā  

  Göresin hem-sāyeñi iy meh-liķā’  

 

  Ne revādur ki bizümle iy ulu  

  Ķılmayasın bir iki dem güft ü gū 

 

  Ķaçma bizden gelgil iy ārām-ı cān 

  Đdelüm ŝoģbet senüñle bir zamān  

 

 3450 Çün bunı işitdi şeyĥ-i rūzgār 

  Yine ķayıtdı hemān-dem bí-ķarār 

                                                 
  3442b yüridür : gezdürür B. 
  3443a görüben : görüp B, S. 
  3444b Šoldı : Doldı B, S. 
  3445b šurdı : durdı B, S. 
  3446. beyit A ve B'de yoktur. 
  3447a yol zaģmetin : yolı zaģmet S. 
  3447b Göresin : Görseñe A. 
  3448. beyit S'de yoktur. 
  3449b senüñle bir : senüñle bu B, senüñlen bir S. 
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  Vardı girdi ol ġulāmuñ ķatına  

  Çoķ ta‛accüb ķıldı ol ģāletine  

 

  Şeyĥ girdi ol ķula virdi selām  

  Birbirine eyledi in‛ām-ı ‛ām  

 

  Ŝoruşurlar birbirinüñ ģālini  

  Rūzgārını ķamu ef‛ālini  

 

S 101b  Ehl-i meclis bunlara ģayrān olur 

  Bunlaruñ işinde ser-gerdān olur 

 

 3455 Pes ġulāma ŝordı ol dem Bāyezíd  

  Bu ne ģāletdür baña di iy sa‛íd  

 

  Kim ĥaber virdi beni söyle saña  

  Hem bu ģāli daĥ ‛ayān eyle baña  

 

  Ķul ayıdur bizi saña kim didi 

  Pes seni daĥi baña ol söyledi 

 

  Hem bu ģāli daĥi diñle söyleyem 

  Bunda ģikmet nicedür şerģ eyleyem 

 

 

                                                 
  3451a ķatına : yanına B. 
  3451b Çoķ ta‛accüb ķıldı ol ģāletine : Çoĥ ta‛accüb ķaldı anuñ ģāline B. 
  3452a ol ķula : içerü B, çün ķula S. 
  3452b in‛ām-ı : in‛ām u A, S. 
  3453a Ŝoruşurlar : Pürsiş ider B, Soruşurlar S. 
  3453b ef‛ālini : aģvālini A. 
  3455a ŝordı : sordı S. 
  3455b di : ayt B. 
  3456a beni söyle saña : saña beni digil A. 
  3456b ģāli daĥ ‛ayān eyle baña : ģāleti baña şerģ eylegil A. 
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  Geldi hātifden nidā’ bir gün baña 

  Bāyezíd ķonşı olur didi saña  

 

 3460 Ol durur cennetde hem-sāyeñ senüñ 

  Olsun anuñ ‛aşķı ser-māyeñ senüñ 

 

  Fikr ķıldum ben özümlen iy  sa‛íd  

  Çün baña hem-sāye olur Bāyezíd 

 

B 109a  Bu nice himmet ola didüm hemān 

  Cennete yalñuz girem iy pehlevān  

 

  Bir nice kişi gerek ola refíķ  

  Kim diyildi  er-refíķ śümme'š-šaríķ∗ 

 

  Meclis ehlin kim görürsin iy ulu  

  Oturupdur mest-i lā-ya‛ķıl ķamu 

 

A 87b 3465 Bular idi evvelā seksen kişi  

  Böyle idi anlaruñ cümle işi 

 

  Ķırķını ķıldum bu işden ben felāģ  

  Uş olupdurlar ķamu ehl-i ŝalāģ 

 

 

                                                 
  3459b ķonşı : ķoñşu A. 
  3461. beyit S'de yoktur. 
  3461a özümlen : özümle A. 
  3462b yalñuz : yalġuz B, S. 
  3463a ola : olam B. 
  3463b Kim diyildi : Çün dinildi A. 
∗ 3463b “Önce yoldaş, sonra yol”. 
  3464a ehlin : ehli A / görürsin : görürsüñ B, S. 
  3465a Bular : Bunlar A, S. 
  3466a Ķırķını : Ķırĥını B, S. 
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  Tevbe ķıldılar elümden cümlesi 

  Hem merātib daĥi buldılar besí 

 

  Ģaķķa šā‛at eylemekdür işleri 

  Ģaķ rıżā’sıdur hemān teşvíşleri  

 

  Bu ķalan ķırķı senüñçün ķoymışam  

  Anuñ içün sen gelince küymişem  

 

S 102a 3470 Bunlara sen tevbe virgil iy ‛azíz 

  Đşleri tā kim ŝalāģ ola temiz 

 

  Bu ikisi söyleşürler rū-be-rū 

  Çevrede anlar baķarlar sū-be-sū  

 

  Bunlaruñ aģvālini çün bildiler 

  Cümlesi ol dem ayaġa geldiler  

 

  Bildiler kim budur ol sulšān-ı dín  

  Bāyezíd ol ma‛den-i ŝıdķ-ı yaķín  

 

  Cām ŝındı yire dökildi şarāb  

  Tevbe ķılmaġa iderlerdi şitāb  

 

 

 

                                                 
  3468b hemān : ķamu A. 
  3469a Bu ķalan ķırķı : Kim bu ķırĥı B / ķoymışam : ķomışam A. 
  3469b küymişem : durmışam B. 
  3471b baķarlar : baĥarlar B. 
  3472b geldiler : durdılar B. 
  3473a kim : ki A. 
  3473b Bāyezíd ol : Bāyezíddür B. 
  3474a ŝındı yire dökildi : sındı yire tökildi B, S. 
  3474b iderlerdi : iderdi B. 
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 3475 Çeng ü ney gitdi hemān-dem aradan  

  Anlara tevfíķ virdi Yaradan 

 

  Bāyezídüñ ķarşusına geldiler 

  Cümlesi ol demde tevbe ķıldılar 

 

B 109b  Anlara tevfíķ virdi Kirdgār  

  Gūşe-i zühd itdi cümle iĥtiyār 

 

  Đşlerine hep nedāmet ķıldılar 

  Dín içinde istiķāmet ķıldılar 

 

  Himmet-i merdānı gör iy pür-uŝūl 

  Đki iken seksen iki oldı ol 

 

 3480 Seksen iki kişi dürür kim bular  

  Cennet-i A‛lāda ķonşı oldılar  

 

  Kāmil ile her kim ola hem-nişín  

  Ol kemālinden eśer bulur yaķín  

 

  Sen olaruñ ģürmetine yā Đlāh  

  Ķılmagıl maģşerde bizi rū-siyāh 

 

 

 

 

 

                                                 
  3475a ney : mey B. 
  3477a tevfíķ virdi : virdi hidāyet A. 
  3480a kişi dürür kim : kişidür uş kim B, kişi dürür S. 
  3480b ķonşı : ķoñşı A. 
  3481a ile : ilen S. 
  3481b bulur : alur S. 
  3482a Sen : Pes A. 
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A 88a  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'śíśü'śíśü'śíśü'ś----Śāmin ve'śŚāmin ve'śŚāmin ve'śŚāmin ve'ś----ŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūn 

 

  Erba‛índendür otuz sekizi bu  

  Gūş ķılgıl ŝıdķ ile iy ník-ĥū  

 

S 102b  Ol Sa‛íd ibni Ebí Bürde i yār 

  Rāvísidür bu ģadíśüñ gūşdār  

 

 3485 Atasından naķl ider ol daĥ ‛ayān  

  Bu daĥi naķl itdi ez-faĥr-i cihān  

 

  Didi kim didi resūl-i Kirdgār  

  Dūzaĥ içre cem‛ olanda ehl-i nār 

 

  Dūzaĥa kim gire kāfirler ķamu 

  Na‛ra vü zārí ķılalar sū-be-sū 

 

  Ehl-i Đslāmuñ daĥi ‛āŝílerin  

  Hem bıraġalar šamuya yir yirin  

 

  Kāfir ol günde Müselmāna diye 

  Bunda siz niçün gelüpsiz söyleye  

 

 3490 Siz Müselmān idüñüz pes iy ‛aceb  

  Oda yanmaġuñuz imdi ne sebeb 

                                                 
  3483a Erba‛índendür otuz sekizi : Erba‛índen otuz sekizinci A, S. 
  3483b ile : ilen S. 
  3484b gūşdār : gūşvār A. Vezin tutmuyor. 
  3485a naķl : gūş A. 
  3485b Bu : Ol S. 
  3486a kim : ki A. 
  3488a Đslāmuñ : ímānuñ S. 
  3488b bıraġalar šamuya : bıraĥalar damuya B. 
  3489b siz niçün : niçün siz A. 
  3490a Müselmān idüñüz : Müselmānlarduñuz A. 
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B 110a  Aydalar kim biz Müselmānlar idük  

  Ģaķ bilür kim ehl-i ímānlar idük  

 

  Aydalar kim pes sizüñ ímānuñuz  

  Ehl-i ímān söylenen ol nāmuñuz  

 

  Sizi oddan nişe ķurtarmadı pes  

  Size ümmíd olmadı mı híç-kes  

 

  Aydalar bilüñ Müselmānuz ķamu 

  Biz ģaķíķat ehl-i ímānuz ķamu 

 

 3495 Đşlemişdük lík biz çoķ çoķ günāh  

  Ģaķ ķatında olmış idük rū-siyāh  

 

  Şimdi bu anuñ cezā’sıdur bugün  

  Nār elinde olmışuz böyle zebūn  

 

  Bunlaruñ sözin işide çün Đlāh  

  Lušf ile raģm eyleye ol pādşāh  

 

  Mālike emr ide ol dem Kirdgār 

  Var cehennemden ímān ehlin çıķar  

                                                 
  3491a Aydalar : Diyeler B. 
  3491b Ģaķ bilür kim : Cümlemüz hep S. 
  3492. beyit S'de yoktur. 
  3492b ímān : Đslām A. 
  3493a nişe : nite A. 
  3493b ümmíd olmadı mı híç-kes : ímān uymadı mı híç bes A. 
  3495a Đşlemişdük : Đşlemişüz S / çoķ çoķ : bí-ģadd A, çoĥ B. 
  3495b Ģaķ ķatında olmış idük : Olmış idük Ģaķ ķatında S. 
  3496a bu anuñ : anuñ bu A. 
  3496b elinde : elinden S. 
  3497a Bunlaruñ sözin işide : Bunları işide ol dem S. 
  3497b ile raģm eyleye : ile raģm ide A, idüp raģm eyleye S. 
  3498b çıķar : çıĥar B. Vezin tutmuyor. 
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  Ehl-i ímān çün cehennemden çıķa  

  Küfr ehli bunlara ķarşu baķa  

 

S 103a 3500 Bunlaruñ çün çıķduġını  göreler  

  Başlarına elleriyle uralar  

 

  Zār u efġān ide anda cümlesi 

  Ķıla bu nev‛e temennā her kesí 

 

A 88b  N'ola olsayduķ Müselmān biz daĥi  

  Olmayayduķ tā ebed biz dūzaĥí  

 

  Bunlaruñla biz çıķayduķ nārdan  

  Ķurtulayduķ böyle āh u zārdan  

 

  Uşbu söz bu āyetüñ tefsíridür  

  Kim buyurmışdur bunı ol sözi dür  

 

9?CIF: اO+)آ OG واR19 آ<gGد اO< )CAر∗  
 

B 110b 3505 Đsteye anlar Müselmān olmaġı  

  Küfri ķoyup ehl-i ímān olmaġı 

                                                 
  3499a Ehl-i ímān çün cehennemden : Çün cehennemden ímān ehli S / çıķa : çıĥa B. 
  3499b baķa : baĥa B. 
  3500. beyit A'da yoktur. 
  3500a çıķduġını : çıĥduġını B. 
  3500b Başlarına elleriyle : Başlarını elleriylen S. 
  3502a N'ola olsayduķ Müselmān : N'ola olayduķ sizüñ tek B, Kāş olmışduķ Müselmān S. 
  3502b Olmayayduķ tā ebed biz : Tā ebed biz olmayayduķ S. 
  3503a Bunlaruñla biz çıķayduķ : Bunlar ile çıĥa idüķ B, Bunlaruñ tek çıķa idüķ S. 
  3503b Ķurtulayduķ : Ķurtula idüķ S. 
  3504a Uşbu söz bu āyetüñ tefsíridür : Bu söz uş tefsíridür bu āyetüñ S. 
  3504b Kim buyurmışdur bunı ol sözi dür : Kim kelāmı oldı Rabbü'l-‛izzetüñ S. 
∗ “Bir vakit gelecek ki bu gerçeği inkâra kalkışanlar keşke Allah'a boyun eğip Müslüman olsaydık diye 

yerinecekler.”. Kur’ân-ı Kerîm, Hicr, 15/2. 
  3505a/b olmaġı : olmaķı B. 
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  Lík sūd itmez çü vaķt ötmiş dürür 

  Çün ímānsız dünyeden gitmiş dürür  

 

  FíFíFíFí----ĢadĢadĢadĢadíśíśíśíś----i Āi Āi Āi Āĥerĥerĥerĥer----i Resūl i Resūl i Resūl i Resūl ‛Aleyhi's‛Aleyhi's‛Aleyhi's‛Aleyhi's----selāmselāmselāmselām∗ 

 

  Yine bir āĥer ĥaberde geldi bu 

  Muŝšafādan hem yine naķl oldı bu 

 

  Ol zamānda kim ola yevmü'l-ķıyām  

  Fi‛linüñ göre cezā’sın ĥāŝŝ u ‛ām 

 

  Maģşer ehlinüñ içinde Cebrā’íl 

  Šurmayuban šavf ide dir ķırķ biñ ıl  

 

 3510 Ķulaġına ire anuñ her zamān 

  Bir nidā’ kim el-amān dir el-amān  

 

  Diye yā Ģannān u yā Mennān daĥi 

  Zārísi zār ide ehl-i dūzaĥı  

 

  Çaġıra ol dem yine yā Źü'l-celāl  

  Bu ola virdi dilinde māh u sāl  

 

S 103b  Ümmetümden ola ol didi resūl 

  Söyleyem vaŝfını olmazsañ melūl 

 

 

                                                 
  3506b Vezin tutmuyor. 
∗ Fí-Ģadíś-i Āĥer ‛ani'n-Nebiyyi ‛Aleyhi's-selām S. B'de bu kısım boş bırakılmış başlık yazılmamıştır. 
  3508a kim : pes A, ki B. 
  3509b Šurmayuban : Durmayuban B, S / šavf ide dir : šavāf ide A, S. 3509a’nın vezni tutmuyor. 
  3510b nidā’ kim el-amān dir el-amān : āvāz kim çaġıra dā’im amān A, B. 
  3511b Zārísi zār : Zārí zārí B. Vezin tutmuyor. 
  3512a yine : ayda B. 
  3512b Bu ola virdi dilinde māh u sāl : Her zamān dilinde bu ola maķāl S. 
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  Cebrā’íl çün bu nidā’yı işide  

  Muŝšafā ile diler bir iş ide  

 

 3515 ‛Arşa seyrān ide açup bāl ü per  

  ‛Arşa irende sücūda ķoya ser 

 

  Diye iy Ġaffār u Ģayy u Źü'l-celāl 

  Vey Kerím ü pādşāh-ı bí-miśāl 

 

  Ķırķ biñ ıldur işidürem ben yaķín  

  Kim gelür bir ün cehennemden ģazín  

 

A 89a  Sözi bu Ģannān u Mennān her zamān  

  Ķırķ biñ ıldur bu durur virdi hemān  

 

  Ger Muģammed ümmetiyse yā Ġaní  

  Sen baña lušf eyle baġışla anı  

 

B 111a 3520 Yā Đlāhí sen bilürsin ģālümi 

  Ol Muģammedden benüm aģvālümi  

 

  Aramuzda nice dōstluķ var durur  

  Kim benümle nicesi ol yār durur  

 

                                                 
  3514a Vezin tutmuyor. 
  3514b ile : ilen S. 
  3515a açup : uçup B. 
  3517a Ķırķ : Ķırĥ B / ıldur : yıldur A, yıldur ki S. 
  3517b bir ün cehennemden : cehennemden bir ün S. 
  3518a Sözi bu : Diyer ol B, Ol dir S / her : ol B. 
  3518b Ķırķ : Ķırĥ B / ıldur : yıldur A, S. 
  3519a Ger Muģammed ümmetiyse : Kim Muģammed ümmetine B. 
  3519b eyle baġışla : it baġışlagıl S. 
  3520b Muģammedden benüm : Muģammed ilen S. 
  3521a dōstluķ : dōstluĥ B. 
  3521b Kim : Hem A / benümle : benümlen S. 
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  Đsterem ki ümmeti ģaķķında ben  

  Đşleyem bir yaĥşılıķ iy Źü'l-minen 

 

  Dōstluġumuz arada ola ‛ayān  

  Rāżí ola benden ol faĥr-i cihān  

 

  Sen baña baġışla anı yā Đlāh 

  Aģmed ile tā ki olam ník-ĥˇāh  

 

 3525 Ģaķ diye ķıldum seni aña şefí‛  

  Var çıķargıl olmasun kimse mení‛  

 

  Ol ķulumı ben saña baġışladum 

  Ģācetüñ bu ise anı işledüm  

 

  Yüri var Mālik ķatına bu zamān  

  Kim çıķarsun anı dūzaĥdan revān  

 

S 104a  Saña šapşursun iletgil cennete  

  Anı cennetde irişdür ni‛mete  

 

  Vara çün Mālik ķatına Cebrā’íl  

  Ayda yā Mālik sözümi diñlegil 

 

                                                 
  3522a ki ümmeti : ümmetinüñ A. 
  3523a Dōstluġumuz arada : Dōstluķ tā orada B. 
  3523b Vezin tutmuyor. 
  3524b Aģmed ile : Aģmede ben A. 
  3525a Ģaķ diye : Diye Ģaķ A. 
  3525b çıķargıl : çıĥargıl B. 
  3526b anı : bunı S. 
  3527a ķatına : yanına B. 
  3527b çıķarsun : çıķargıl A, çıĥarsun B. 
  3528a šapşursun iletgil : dapşursun apargıl B, dapşursun iletgil S. 
  3528b cennetde irişdür : irgür cennet içre B. 
  3529a ķatına : yanına B. Vezin tutmuyor. 
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 3530 Şol fülānı Ģaķ baġışladı baña  

  Kim beni evürdi uş senden yaña  

 

  Şimdi var anı çıķargıl nārdan  

  Anı ķurtargıl bu āh u zārdan  

 

  Gire Mālik çün cehennem içine  

  Araya biñ yıl anı döne döne  

 

  Ŝoñra biñ yıldan gele çün šaşķaru  

  Ayda Cebrā’íle kim iy sevgülü  

 

  Söyleye yā Cebrā’íl bilgil ‛ayān  

  Ol cehennem ehlinüñ ģāli yaman 

 

B 111b 3535 Cūş idüp ķaynar cehennem sū-be-sū 

  Šaşı ķızdurmış demür nisbet šamu  

 

  Hem demür daĥ šaşa dönmiş ba‛d-ezín  

  Ādemí ķızmış demür nisbet yaķín  

 

 

 

                                                 
  3530a baġışladı baña : baña baġışladı A. 
  3530b Kim beni evürdi uş senden yaña : Uş beni senden yaña hem ündedi A. 
  3531a var anı çıķargıl : anı šur çıķargıl A, var anı çıĥargıl B. 
  3531b Anı ķurtargıl : Ķurtar anı hem A. 
  3532a çün : hem A. 
  3532b yıl : ıl B. 
  3533a Ŝoñra biñ yıldan gele çün šaşķaru : Kim biñ ıldan ŝoñra çıĥa daşĥaru B. 
  3533b sevgülü : māh-rū S. 
  3534a Söyleye : Ayda kim S. Vezin tutmuyor. 
  3535b Šaşı : Daşı B, S / šamu : ķamu B, S. 
  3536a šaşa dönmiş : daşa dönmiş B, daş S. 
  3536b Ādemí ķızmış : Ķızmış hem ādem S. 
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A 89b  Gezdüm od içinde biñ yıldur tamām  

  Anı bulabilmedüm iş oldı ĥām  

 

  ‛Arşa gide yine ol dem Cebrā’íl  

  Secde ķıla diye yā Rabb-i Celíl  

 

  Diye iy Cebbār Mālik ol ķulı  

  Bulmadı gerçi geçürdi biñ yılı  

 

 3540 Nirdedür anuñ mekānı iy Kerím 

  Anı bildürgil bize sen iy Raģím  

 

  Pes diye ol fażlı çoķ Perverdgār  

  Sen yüri ol Māliküñ ķatına var  

 

  Ol fülān ev ki cehennemde hemān  

  Var durur Mālik bilür anı ‛ayān  

 

S 104b  Hem ol ev içre fülān çāhuñ yine  

  Mālike söyle ki varsun ķa‛rına 

 

 

 

                                                 
  3537a yıldur : ıldur B. 
  3537b Anı bulabilmedüm iş oldı ĥām : Ol kişiyi bulabilmezem iy hümām S. 
  3538a gide : gitdi B. Vezin tutmuyor. 
  3538b ķıla diye : ide diye A, ķıla yine S. 
  3539a Diye iy : Diye yā B, Ayda iy S. 
  3539b gerçi : gezdi B. 
  3540b iy : yā A. 
  3541a ol : iy A / çoķ : çoĥ B. 
  3541b ķatına : yanına B. 
  3542a ki : kim S. 
  3542b ‛ayān : revān A. 
  3543a ol ev içre : od içre ol A. 
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  Ol ķuyı içre fülān bucaķ ki var 

  Söylegil ki anda šutmışdur ķarār  

 

 3545 Bu sözi çün kim işide  Cebrā’íl  

  Vara Mālik ķatda bā-emr-i Celíl  

 

  Ayda yā Mālik ta‛allül eyleme 

  Var çıķar anı te’emmül eyleme  

 

  Var anı oddan çıķargıl bu  zamān  

  Đşide Mālik ola ol dem revān 

 

  Çün vara ol menzile anı göre 

  Lušf ile pes anuñ aģvālin ŝora  

 

  Başı aşaġa göre kim ķayġulu  

  Cismi ‛aķrebdür yılandur šopšolu  

 

 3550 Daĥi boynında anuñ aġlāl ola 

  Hem selāsil ile daĥ angal ola  

 

B 112a  Bir yirinden šuta çün Mālik anı  

  Göre ķapķara kömür olmış teni  

                                                 
  3544b ki : kim S / šutmışdur : dutmışdur B, S. 
  3545. beyit A'da yoktur. 
  3545a Vezin tutmuyor. 
  3545b ķatda : ķatına S. 
  3546b çıķar : çıĥar B. 
  3547. beyit S'de yoktur. 
  3547a çıķargıl : çıĥargıl B. 
  3548b ile pes : ile hem A, ilen pes S / aģvālin ŝora : ģālin sora S. 
  3549a göre : görür A. 
  3549b ‛aķrebdür yılandur : ‛aķreble ılandan B / šopšolu : dopdolu B, S. 
  3550b ile daĥ : ü daĥi A, hem yine S. 
  3551a šuta : duta B, S. 
  3551b ķapķara kömür olmış : ķara kömür olmış ol B. 
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  Anı taģrík ide çün silke revān 

  Dökile ‛aķreb ile mār ol zamān  

 

  Silke anı bir daĥi Mālik girü  

  Gide aġlāl ü selāsiller ķamu  

 

  Ol zamānda baķa Mālik yüzine  

  Šoldurup ģasret yaşını gözine  

 

 3555 Ayda Mālike niye geldüñ digil  

  Geldügüñi bileyüm bir söylegil  

 

  Sen ķılur mısın benümçün fetģ-i bāb 

  Yoķsa arturmaġa mı geldüñ ‛aźāb  

 

  Sen ķılur mısın ‛aźābumı ziyād  

  Ķurtarup ider misin sen beni şād  

 

A 90a  Ayda Mālik kim bunı ben bilmedüm  

  Ben saña bil ki özümden gelmedüm 

 

S 105a  Söyleye kim Cebrā’íl ister seni  

  Seni çıķarmaġa göndermiş beni  

                                                 
  3552b ‛aķreb ile mār ol zamān : ol ‛aķreb ü mār u yılan A. 
  3553a anı bir daĥi Mālik : Mālik bir daĥi anı A. 
  3553b ü selāsiller : selāsil daĥ S. 
  3554a baķa : baĥa B, S. 
  3554b Šoldurup ģasret yaşını : Doldurup ģasret yaşını B, Doldurup ģasretlü yaşı S. 
  3555a Mālike : yā Mālik A, Mālik S. 
  3555b bir : sen B. 
  3556b Yoķsa : Yoĥsa A, B. 
  3557. beyit A'da yoktur. 
  3557b ider misin sen beni : ķılur mısuñ yoķsa S. 
  3558a Ayda : Diye S / kim : ki A. 
  3559a Söyleye kim : Bil yaķín ki S. Vezin tutmuyor. 
  3559b Seni çıķarmaġa göndermiş : Seni aparmaġa göndermiş B, Kim seni iletmege saldı S. 
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 3560 Bunı diyüp pes elin šuta revān  

  Cebrā’íl ķatına ilte der-zamān  

 

  Cebrā’íl šuta elini hem yine  

  Pes getüre anı ‛Arşuñ yanına 

 

  Bunı her kim görür ise söyleye  

  Ĥalķ içinde böyle ma‛lūm eyleye 

 

  Aydalar bu ol kişidür ķırķ biñ ıl  

  Kim cehennem içre ol ĥˇār u źelíl  

 

  Oda yanup yüregi biryān idi  

  Sözi yā Ģannān u yā Mennān idi 

 

 3565 ‛Arş yanında ķıla bir dem ķarār 

  Ola Cebrā’íl aña mūnis ü yār  

 

B 112b  Ģażret-i ‛izzet nidā’ ide aña 

  Ayda yā ķulum ķulaķ urgıl baña  

 

  Ben size göndermemiş miydüm kelām 

  Sen anı işitmedüñ mi ŝubģ u şām 

 

 

 

                                                 
  3560a diyüp : diye B / šuta revān : duta hemān B, duta revān S. 
  3560b ķatına : yanına B / der-zamān : ol zamān A. Vezin tutmuyor. 
  3561a šuta elini : duta elinden B, duta elini S. Vezin tutmuyor. 
  3562a görür ise : ki görürse A, görüp S. 
  3563a ķırķ biñ ıl : ķırķ biñ yıl A, ķırĥ biñ ıl B. 
  3563b cehennem içre ol ĥˇār u : cehennem içre olmışdur A, cehennemde ķalup ĥˇār u S. 
  3564a yüregi : cigeri A. 
  3565b Ola Cebrā’íl aña : Aña ola Cebrā’íl S. 
  3566b Ayda yā ķulum ķulaķ urgıl : Yā ķulum ayda ķulaķ šutgıl A. 
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  Size hem göndermemiş miydüm resūl  

  Dimemiş miydi size fer‛ ü uŝūl 

 

  Emr-i ma‛rūf itmemiş miydi digil  

  Nehy-i münker itmedi mi söylegil 

 

 3570 Ayda yā Rabb itmiş idi cümlesin  

  Şermsāram yā Đlāhe'l-‛ālemín  

 

  Şūm nefsüm žulm ķıldı kim baña  

  Kim ‛ibādet ķılmadum iy Ģaķ saña  

 

  Đki ismüñ ģürmetiçün iy Ġaní 

  Ķırķ biñ ıldur çaġıruram ben seni  

 

  Çaġıruram nār içinde iñleyüp  

  Dilde yā Ģannān u yā Mennān diyüp 

 

S 105b  Lušf idüp baġışla cürmüm yā Đlāh  

  Ģażretüñde gerçi oldum rū-siyāh 

 

 3575 Yarlıġadum diye ol demde Ġaní  

  Cebrā’íle hem baġışladum seni  

 

 

                                                 
  3568a hem : - A, ben S. 
  3569a itmemiş miydi digil : itmedi mi söylegil B. 
  3570a itmiş idi : buyurduñ B, S. 
  3570b Şermsāram : Şermsāruz A. 
  3571a kim : hem A. 
  3571b Kim ‛ibādet ķılmadum iy Ģaķ, Kim ‛ibādet idebilmedüm B, ‛Đbādet ķılmadum iy Ģaķ S. 
  3572b ıldur çaġıruram : yıldur ki añaram A, yıldur kim anuñlan S. 
  3573a nār : od B. 
  3574a Lušf idüp : Raģm idüp B, Lušf eyle S. 
  3575a demde : dem ol A, dem S. 
  3575b Vezin tutmuyor. 
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  Çün saña ķıldı şefā‛at Cebrā’íl  

  Seni baġışladum aña bellü bil  

 

A 90b  Cebrā’íl elini šuta ol zamān  

  Anı cennetden yaña ilte revān 

 

  Nehr-i ģayvāna varuban ġusl ide 

  Dūzaĥí símāsı cisminden gide 

 

  Cebrā’íl šuta yine anuñ elin  

  Muŝšafāya ilte ol Rūģu'l-emín 

 

 3580 Muŝšafāya diye ol dem  Cebrā’íl  

  Senüñ içün işledüm bu işi bil  

 

B 113a  Ol Ģasan Baŝrí imāmü'l-Müslimín 

  Bu ģadíśe çün nažar ķıldı yaķín 

 

  El götürdi didi iy Perverdgār 

  Yazmış olsañ sen beni ger ehl-i nār  

 

  Ol kişi ķılgıl beni kim iy Ġaní  

  Ķırķ biñ ıl oda yaķarsañ sen beni  

 

 

                                                 
  3576a saña ķıldı : ķıldı saña S. Vezin tutmuyor. 
  3576b bellü : şöyle A. 
  3577a elini šuta ol : duta elini der- B, duta elini ol S. Vezin tutmuyor. 
  3579a šuta : duta B, S. Vezin tutmuyor. 
  3580. beyit A'da yoktur. 
  3580a Vezin tutmuyor. 
  3580b Senüñ içün : Senden ötrü S. 
  3582b Yazmış olsañ sen beni ger : Sen beni ger yazmış olsañ S. 
  3583a beni kim iy Ġaní : beni sen iy Kerím B, kim beni iy Ġaní S. 
  3583b ıl : yıl A, S / yaķarsañ sen beni : yaķasın iy Raģím B, yaķarsañ sen anı S. 
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  Ķırķ biñ ıldan ŝoñra raģm itdüñ aña  

  Gönderürsin anı cennetden yaña  

 

 3585 Raģmetüñle yā Đlāhe'l-‛ālemín  

  Nār-ı dūzaĥdan bizi ķılgıl emín  

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'tíśü'tíśü'tíśü't----TāsiTāsiTāsiTāsi‛ ve'‛ ve'‛ ve'‛ ve'śśśś----ŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūnŚelāśūn∗ 

 

  Cān u dilden gūş ķıl iy ehl-i dil  

  Erba‛índen bu otuz šoķuzı bil  

 

  Rāvísi dürür Mücāhid mu‛teber  

  Ol daĥi Selmāndan işitmiş ĥaber 

 

S 106a  Didi Selmān ki buyurdı Muŝšafā  

  Faĥr-i ‛ālem ŝāģib-i tācü'l-verā  

 

  Ümmetümden her kişi dir ol resūl  

  Ŝaķlasa bu ķırķ ģadíśi bilmiş ol  

 

 3590 Dāĥil olur cennete ol şeksizin  

  Ģaşr olur ol enbiyā’larla yaķín  

                                                 
  3584a ıldan : yıldan A, S / itdüñ aña : idüp baña A, idersin aña S. 
  3584b Gönderürsin anı : Gönderürsin beni A, Gönderürsüñ anı S. 
  3585a Raģmetüñle : Raģmetüñlen S. 
  3585b dūzaĥdan : zaģmetden S. 
∗ B'de bu kısım boş bırakılmış başlık yazılmamıştır. 
  3586a ķıl iy ehl-i dil : ķılgıl iy hümām B. 
  3586b bu otuz šoķuzı bil : otuz šoķuzıncı bil A, bu otuz doķuz tamām B. 
  3587a Vezin tumuyor. 
  3588a ki : kim S. 
  3588b tācü'l-verā : tāc-ı livā’ A, tāc-ı müctebā S. 
  3589a dir ol : didi S. 
  3589b Ŝaķlasa bu ķırķ : Saĥlasa bu ķırĥ B, Saĥlasa bu ķırķ S. 
  3590a cennete ol : ol cennete S. 
  3590b Ģaşr olur ol : Ģaşrı olur S / yaķín : hemín A. 
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  Didi Selmān biz didük kim yā resūl  

  Lušf idüp bildür bize kim nedür ol  

 

  Didi kim ben söyleyem šutuñ ķulaķ  

  Bir zamān eyleñ göñül gözin uyaķ  

 

  Evvelā ol kim getüresiz ímān  

  Ģaķ Te‛ālāya ki Ģayy u cāvidān 

 

  Yoķ durur anuñ şeríki bir dürür  

  Ol cemí‛i işlere ķādir dürür 

 

B 113b 3595 Hem şeríki yoķdur anuñ bí-nažír  

  Cümle ķalmışlara olan dest-gír  

 

A 91a  Hem bilesiz ģaķ durur yevmü'l-cezā’ 

  Hem melā’ik hem kütüb hem enbiyā’  

 

  Hem yine Ģaķdan bilesiz ĥayr u şer  

  Ĥayr u şer Ģaķdan olur bil iy beşer  

 

  Hem dilüñüzde şehādet dem-be-dem 

  Tā ölince cehd idüñ olmaya kem 

 

 

                                                 
  3591a kim : - S. 
  3591b kim : ki S. 
  3592a kim : ki S / šutuñ ķulaķ : dutuñ ķulaġ B, S. 
  3592b eyleñ : idüñ B. 
  3593a ol : oldur B. Vezin tutmuyor. 
  3594a Yoķ : Yoĥ B. 
  3595a Hem şeríki yoķdur anuñ : Đntihā’sı yoķdur oldur B, şibhi yoķdur oldur S. 
  3595b olan : oldur B. 
  3596b kütüb hem : kütüb ü A, kütübler B. 
  3597a bilesiz : bile ol B. 
  3597b u şer Ģaķdan olur bil : u şer Ģaķdan bilesiz B, ilen şer Ģaķdan olur S. 
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  Hem ikinci ķılasız biş vaķt namāz 

  Eyleyesiz Ĥālıķa dün gün niyāz 

 

 3600 Cümle erkānın şerā’išin ķamu  

  Vaķtlü vaķtinde ķılasız iy ulu  

 

  Hem üçinci māluñuz olsa zekāt 

  Kim viresiz idüben ‛ahde śebāt  

 

  Daĥi dördinci oruç ayın tamām 

  Šutasız Ģaķ rāżí ola iy hümām  

 

S 106b  Yine bişinci bu durur kim yaķín  

  Māluñuz olsa eger yā Müslimín 

 

  Ģaķ Te‛ālānuñ evin ģacc idesiz  

  Ŝorġusız dārü'l-cināna gidesiz  

 

 3605 Bu durur altıncısı anuñ yine  

  Söyleyelüm hem anı diñleyene  

 

  Ķıla her gün on iki rek‛at namāz 

  Ģażret-i Ģaķķa ide zār u niyāz  

 

 

                                                 
  3600a erkānın : erkān B, S. 
  3600b ulu : ‛amū A. 
  3601b Kim : Hem A. 
  3602b Šutasız : Dutasız B, S / iy hümām : ve's-selām S. Vezin tutmuyor. 
  3603a Yine bişinci bu durur : Hem yine bişinci budur B. 
  3604a Te‛ālānuñ evin : Te‛ālā evini A. 
  3604b Ŝorġusız dārü'l- : Šurasız andan A, Sorġusız dārü'l- S. 
  3605a Bu durur altıncısı anuñ yine : Hem budur altıncısı anuñ tamām B. 
  3605b Söyleyelüm hem anı diñleyene : Söyleyem sen diñlegil şimdi be-nām B, Anı daĥi söyleyem 

diñleyene S. 
  3606b zār u : ‛arż u B. 
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  Sünnetümdür didi anı Muŝšafā 

  Ŝadr u bedr-i ‛ālem ü ŝāģib-vefā  

 

  Vitr oldı yine üç rek‛at daĥi 

  Diñle bunı ŝıdķ ile sen iy aĥí  

 

  Bu durur yidincisi ata ana  

  Rāżí ola senden iy ehl-i ŝafā’  

 

B 114a 3610 Sekizinci yimeye māl-ı yetím 

  Anı yimekde ĥašā’ vardur ‛ažím  

 

  Söyledi hem šoķuzıncı Muŝšafā  

  Ol durur kim yimeye māl-ı ribā’  

 

  Hem onıncı bu ki ĥamrı içmeye  

  Ĥamr içenüñ çevresinden geçmeye  

 

  On birinci içmeye and-ı yalan  

  Ķalmaya tā dūzaĥ içre cāvidān  

 

  On ikinci şāhid-i zūr olmaya 

  Tā ki cennetden meger dūr olmaya  

 

                                                 
  3607b Ŝadr u : Ŝadr-ı A / ŝāģib-vefā : ŝıdķ-ı ŝafā’ A. 
  3608b ile sen iy : ilen sen yā S. 
  3606a yidincisi : yidinci kim S. 
  3609b Vezin tutmuyor. 
  3610b vardur : çoķdur S. 
  3611a Söyledi hem šoķuzıncı : Söyledi šoķuzıncısın B, Šoķuzıncısın didi S. 
  3611b kim : ki B. 
  3612a onıncı bu ki ĥamrı : onıncı bu durur ĥamr A, onıncısı bu kim ĥamr S. 
  3612b Ĥamr içenüñ : Kim içerse B. 
  3613a içmeye and-ı : söylemeye hem B. 
  3613b tā : nār-ı S. 
  3614b cennetden meger : cennetden o gün A, ol cennetden S. 
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A 91b 3615 On üçinci ķılmaya eyle ‛amel 

  Kim ola anda hevā ile daġal  

 

  Dimeye on dördi hem ġıybet sözin  

  Öz eliyle oda atmaya özin  

 

  Oldur on bişincisi iy dín  eri  

  Sögmeye ol muģsine ‛avretleri  

 

S 107a  Muģsine ya‛ní nedür iy mu‛teber 

  Ŝāliģa vü pāk-dāmen olalar  

 

  Oldur on altıncı iy ārām-ı dil 

  Bir Müselmāna ziyāní dimegil  

 

 3620 Bilmez iken bāšının bir  kimsenüñ  

  Eyleme rencíde sen göñlin anuñ 

 

  Oldur on yidinci lu‛b u lehv ile  

  Bāda vire ‛ömrini ol sehv ile  

 

 

 

                                                 
  3615b hevā ile : hevāyile A, hevā ilen S. 
  3616a Dimeye on dördi hem : On dördinci dimeye A, Dimeye on dördi ol S. 
  3616b eliyle : eliylen S. 
  3617. ve 3618. beyitler B'de yoktur. 
  3617a Oldur on bişincisi : On bişinci ol durur A. 
  3617b ‛avretleri : ĥātūnları A. 
  3618b Ŝāliģa vü pāk-dāmen olalar : Pāk-dāmān ŝāliģa seng ü güher A. 
  3619b Müselmāna ziyāní dimegil : Müselmānı söz ile incitmegil A. 
  3620. beyit B'de yoktur. 
  3620a Bilmez iken bāšının bir : Bilmeyesüñ çün bāšının S. 
  3621a ile : ilen S. 
  3621b Bāda vire ‛ömrini ol sehv ile : Virmeye ‛ömrini bāda sehv ile A, Virmegil ‛ömrüñi bāda sehv ilen 

S. 
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  On sekizinci hem oldur kimseye  

  Boyuñ uzun ya ķıŝadur dimeye  

 

  On šoķuzıncı odur hezl itmeye  

  Kimseyi taŝġír idüp incitmeye  

 

  Ol durur yigirmisi iy muģterem  

  Aña Allāhuñ ‛aźābın dem-be-dem  

 

 3625 Olmaya Ģaķķuñ ‛iķābından emín  

  Ola šamu ķorķusıyla dil-ģazín  

 

  Oldur igirmi biri diñle yine  

  Ĥūb naŝíģatdür bu söz diñleyene  

 

  Đki ķardaş arasında söz diye 

  Böyle iş itmeklige terk eyleye  

 

B 114b  Đlete bunuñ sözin her dem  aña  

  Hem anuñkin yitüre bundan yaña 

 

 

 

                                                 
  3622a On sekizinci hem oldur : Oldur on sekizinci kim B, Oldur on sekizincisi ki S. 
  3622b ķıŝadur : ķısadur B, S. 
  3623a On šoķuzıncı odur hezl : Oldur on doķuzıncı herze B, Ol on šoķuzıncı kim hezl S. 
  3623b Kimseyi taŝġír idüp : Hem temerrüd idüben A. 
  3624a iy : k'ey B. 
  3624b ‛aźābın dem-be-dem : ‛aźābını o dem A. 
  3625a ‛iķābından : ‛aźābından B. 
  3625b Ola šamu ķorķusıyla dil- : Šamu ķorķusıyla ola dil- A, Ola damu ķorĥusıyla ol B. 
  3626a Oldur igirmi biri : Ol durur yigirmi bir A. 
  3626b Ĥūb : Ĥoş S / bu söz diñleyene : bunı diñleyene A, bu sözi añlayana S. 
  3627b iş itmeklige : ĥūy var ise A, B. 
  3628. beyit A'da yoktur. 
  3628a Đlete : Apara B. 
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  Oldur igirmi ikinci Tañrıya  

  Cümle ģālde şükr ide ol bí-riyā’  

 

 3630 Ni‛met ü miģnet muŝíbetde ķamu 

  Şākir ola Tañrıya ol baĥtlu  

 

  Hem yigirmi üçi bu durur saña  

  Ŝabr ide irse muŝíbet hem belā  

 

  Bil yigirmi dördi oldı iy sa‛íd  

  Kesmeye híç nev‛e raģmetden ümíd  

 

S 107b  Hem yigirmi bişi oldur bilesin  

  Kim ķażā’dan sen ģaźer çoķ ķılasın  

 

  Bilesin taķdír bir nesne saña  

  Yazmış ola eylemez hergiz ĥašā’  

 

A 92a 3635 Ger saña bir nesne taķdír  olmaya  

  Bil seni ol ister ise bulmaya  

 

 

                                                 
  3629a Oldur igirmi ikinci : Ol durur yigirmi iki A. 
  3629b ģālde : işde A. 
  3630b ol : iy B. 
  3631a yigirmi üçi bu durur : igirmi üçincisin diyem B, igirmi üçinci diyem S. 
  3631b Ŝabr ide irse muŝíbet hem belā : Yaĥşı diye hem saña vü hem baña A. 
  3632a yigirmi dördi oldı : budur yigirmi dördi A. 
  3632b híç nev‛e : bir laģža S. 
  3633a bişi oldur : bişi budur A, bişinci oldur S. 
  3633b Kim : Ger A, S / çoķ : çoĥ B. 
  3634a Bilesin taķdír bir nesne saña : Çünki taķdír bil ki bir nesne yaza A. 
  3634b Yazmış ola : Ģíle ile A, Yazılmış olsa S. 
  3635. beyit B'de yoktur. 
  3635a nesne : iş S. 
  3635b ise : olsa S. 
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  Uş yigirmi altısı budur ‛azíz  

  Bunı daĥi ögrenüp ķılgıl temiz 

 

  Eyleyüp Ģaķķuñ rıżā’sını šaleb  

  Gelmeye cehd ide Allāhdan ġażab  

 

  Đlden ötrü Ģaķ rıżā’sın ķoymaya  

  Nefs ile şeyšāna uyup gezmeye  

 

  Ol durur yigirmi yidinci i yār  

  Dünyeyi ‛uķbādan itme iĥtiyār  

 

 3640 Oldur igirmi sekizi bil anuñ  

  Diñle bunı kim ŝafā’ bula cānuñ  

 

  Bir Müselmān ķardaşuñ gelse eger 

  Yanuña bir ģācete iy mu‛teber  

 

  Ģācetini idesin anuñ revā  

  Ģaķ rıżā’sıçün baĥíl olma aña  

 

 

 

                                                 
  3636a budur : bu iy S. 
  3637a Eyleyüp Ģaķķuñ : Eyleye Ģaķķuñ A, Eyleyüp ĥalķuñ S. 
  3637b Gelmeye cehd ide Allāhdan : Cehd ide ĥalķuma gelmeye A, Gelmeye cehd eyleye Ĥālıķdan S. 
  3638a Đlden ötrü : Ġayrı içün A / ķoymaya : ķoyasın A, S. 
  3638b uyup gezmeye : taģķíķ uyasın A, S. 
  3639a Ol durur yigirmi yidinci : Oldur igirmi yidincisi S. 
  3639b Dünyeyi : Dünyeni B. 
  3640a Oldur igirmi sekizi bil : Ol durur yigirmi sekizi A, Oldur igirmi sekizinci bil iy S. 
  3640b Vezin tutmuyor. 
  3641b Yanuña bir ģācete iy mu‛teber : Bir ģācet içün saña iy mu‛teber A, Yanuña bir ģācete añla ĥaber 

S. 
  3642a idesin : idesiñ S. 
  3642b rıżā’sıçün baĥíl olma aña : rıżā’sıçün degül ola riyā’ A, rıżā’sın gözleyüp ĥoş bā-ŝafā’ S. 
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  Oldur igirmi šoķuzı diñlegil  

  Söyleyem anı daĥi ĥoş añlagıl 

 

B 115a  Dín içinde ger özüñden yuķaru  

  Görseñ anı gözlegil iy māh-rū  

 

 3645 Cehd ķılgıl kim sen aña yitesin 

  Bil ki andan daĥ ilerü ötesin  

 

  Dünyelikde kim ki senden dūn ola 

  Ģāli teng ü ĥāšırı maģzūn ola  

 

  Baķ anuñ ģāline artur şükrüñi  

  Ķıl müdāvim dilde Ģaķķa źikrüñi  

 

S 108a  Otuzıncısın daĥi bilgil ‛ayān  

  Cehd idüben söyleme hergiz yalan  

 

  Oldur otuz biri lāyıķ her ķula 

  Görse şeyšān işi andan dūr ola  

 

 3650 Eyleye şeyšān işinden iģtiyāš  

  Ķılmaya fısķ ehli ilen iĥtilāš  

 

                                                 
  3643a Oldur igirmi šoķuzı : Ol durur yigirmi šoķuz A, Oldur igirmi doķuzı B. 
  3644a içinde : işinde S / yuķaru : yuĥaru B. 
  3644b Görseñ anı gözlegil : Göresin gözle A / māh-rū : ník-ĥū S. 
  3645b Bil : Tā A / daĥ : - A, daĥi S. 
  3646b Ģāli teng ü ĥāšırı : Ĥāšırı ġamgín ģāli B. 
  3647a Baķ : Baĥ B. 
  3647b müdāvim : mülāyim B, S / Ģaķķa : Ģaķķuñ B. 
  3648a Otuzıncısın daĥi : Otuzıncısı daĥi B, Otuzıncısın daĥ S. 
  3648b idüben : ideñüz A. 
  3649b şeyšān işi : şeyšān işin A, şeyšāní işi S. 
  3650a şeyšān : şeyšāní S. 
  3650b ilen : ile A. 
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  Oldur otuz ikisi kim her kişi  

  Cehd idüben ķılmaya bāšıl işi  

 

  Fi‛linüñ bāšılını terk eyleye  

  Göñlini ģaķķ işlere berk eyleye  

 

  Oldur otuz üçi kim iy mu‛teber  

  Örtmeye ģaķķ sözi işitse eger  

 

A 92b  Ne dürür bilgil otuz dördincisin  

  Yaĥşı ide ehl-i beyti síretin  

 

 3655 Anlara ta‛lím ide ol nesneni  

  Ģaķ Te‛ālāya ķıla nezdík anı  

 

  Ehl-i beytine vire dün gün edeb  

  Anlaruñ ola necātına sebeb 

 

  Senden ola rāżí círānuñ senüñ  

  Anlara irişe iģsānuñ senüñ 

 

 

 

 

                                                 
  3651a kim : - S. 
  3651b idüben : ide kim A. 
  3652a Fi‛linüñ bāšılını : Külli bāšıl işini A, Bāšılını fi‛linüñ S. 
  3652b Göñlini ģaķķ işlere : Ķalbini ģaķķ işlere A, Göñlini Allāh ile B. 
  3653a kim iy mu‛teber : ki iy mu‛teber B, kim ez-ĥayr-ı beşer S. 
  3653b ģaķķ sözi işitse : işitse ģaķķ sözi S. 
  3654a Ne dürür bilgil otuz dördincisin : Bilgil otuz dördinci keyfiyyetin A, Ne dürür bilgil dördincisin S. 
  3654b ide : dínle A. 
  3655a nesneni : nesneyi A. 
  3655b Te‛ālāya : Te‛ālā pes A. 
  3656a dün gün : her dem A. 
  3657a Senden ola rāżí círānuñ : Ehl-i beytüñ rāżí ola A. Vezin tutmuyor. 
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  Diñle otuz bişini hem söyleyem  

  Ne dürür anı daĥi ‛arż eyleyem 

 

B 115b  Ķonşuñı cehd ile ĥoşnūd idesin  

  Özüñi Ģaķ ķatda mes‛ūd idesin  

 

 3660 Eylegil hem ŝıla-ı raģm iy ‛azíz 

  Aķrabāñı görmege var tíz tíz 

 

  Gel otuz altıncısın diñle yine  

  Anı daĥi söyleyem diñleyene  

 

  Tañrınuñ ĥalķından ol bir kimseye  

  La‛net adını getürüp sögmeye 

 

S 108b  Ol durur otuz yidincisi daĥi  

  Eyleye tesbíģ ü tehlíl iy aĥí 

 

  Daĥi taģmíd ile tekbír eyleye  

  Olmasun bu işde taķŝír eyleye 

 

 3665 Ol durur otuz sekizinci müdām  

  Ķırā’at-ı Ķur’ān ide ŝubģ u şām  

 

 

                                                 
  3658. beyit S'de yoktur. 
  3659a Ķonşuñı : Ķoñşuñı A / idesin : eylegil S. 
  3659b Ģaķ ķatda : Ģaķķa sen A, Ģaķ ķatında S / idesin : eylegil S. 
  3661a Gel otuz altıncısın : Otuz altıncısını B. 
  3661b diñleyene : añlayana B, S. 
  3662a ĥalķından ol bir : yaratduġından S. 
  3663a Ol durur otuz yidincisi : Budur otuz yidinci bil sen B. 
  3664a ile tekbír eyleye : eyleye tekbír ile A. 
  3665a sekizinci : sekizi ki A, sekizi S. 
  3665b Ķırā’at-ı Ķur’ān ide : Ķırā’at-ı Ķur’ānla ola A, Ķırā’at ola işi anuñ S. Vezin tutmuyor. 
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  Gel otuz šoķuzını iy ehl-i dil  

  Diñler iseñ söyleyem sen anı bil  

 

  Kim ķıla her dem cemā‛atle namāz  

  Ĥālıķa dün gün ķıla ‛arż-ı niyāz  

 

  Ķıla biş vaķti cemā‛atlen bile  

  Ĥālıķa ide tażarru‛ ŝıdķ ile  

 

  Cum‛aya daĥi yine ģāżır ola 

  Vara hem ‛ídüñ namāzını ķıla  

 

 3670 Müstemi‛ olgıl baña sen iy hümām  

  Aydayum ķırķıncısın saña tamām  

 

  Bir kimesne ger saña bir söz diye  

  Ya senüñ ģaķķuñda bir iş işleye 

 

  Rence olur ĥāšıruñ andan senüñ 

  Acıġuñdan ditreye cānuñ tenüñ  

 

A 93a  Kimseye sen daĥi anı söyleme 

  Göñlüni anuñ períşān eyleme 

 

 

                                                 
  3666a Gel otuz šoķuzını : Diñle otuz doķuzın B / dil : dín S. 
  3666b Diñler : Diler A / sen anı bil : bil anı çín A, bil anı yaķín S. 
  3667a ķıla : ķılsa S / cemā‛atle : cemā‛atlen S. 
  3667b ‛arż-ı : ‛arż u B. 
  3668a cemā‛atlen : cemā‛atle A. 
  3668b ide : ķılup S. 
  3669b Vara hem ‛ídüñ : ‛Ìdünüñ daĥi A, Đki ‛ídüñ hem S. 
  3670a sen : hem A. 
  3670b Aydayum ķırķıncısın saña : Tā ki ķırĥıncısını idem B, Tā ki ķırķıncı ģadíś ola S. 
  3671a kimesne ger saña bir söz : kimse ki bir sözi saña B. 
  3672b ditreye cānuñ tenüñ : acıya cān u tenüñ A, titreye cānuñ senüñ B. 
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B 116a  Çünki sen bu ķırķ ģadíśi diñledüñ  

  Cümlesin ne olduġını añladuñ  

 

 3675 Gel yine diñle śevābını anuñ 

  Đşidende tā ŝafā’ bula cānuñ  

 

  Didi Selmān kim didi faĥr-i cihān  

  Eyledüñ bu ķırķ ģadíśi çün beyān  

 

  Gel bunuñ şimdi śevābın söylegil  

  Lušf idüben cümle taķrír eylegil 

 

S 109a  Ol zamānda pes yine ĥayrü'l-beşer 

  Açdı aġzın ĥarc idüp dürr ü güher  

 

  Ol Ģaķuñ ‛izz ü celāli ģaķķıçün 

  Kim beni ķıldı cihāna reh-nümūn  

 

 3680 Kim bunuñla ķılsa dünyāda ‛amel 

  ‛Ömrini böyle geçürse her maģal  

 

  Ģaķ Te‛ālā ol ķuluñ ģaşrın ķıla  

  Enbiyā’lar daĥi ‛ālimler bile  

 

 

                                                 
  3674a ķırķ : kırĥ B. 
  3674b Cümlesin : Cümlesi B. 
  3675b Vezin tutmuyor. 
  3676a kim didi : ki didi A, aytdum iy S. 
  3676b ķırķ : ķırĥ B. 
  3677a śevābın söylegil : śevābını digil S. 
  3678b dürr ü : dürlü A. 
  3679b cihāna : cihānda S. 
  3680b böyle geçürse her maģal : ķılsa bunuñla māh u sāl A. 
  3681a ķuluñ ģaşrın ķıla : kişinüñ ģaşrını S. 
  3681b Enbiyā’lar daĥi ‛ālimler bile: Enbiyā’larlan ķıla bilgil anı S. 
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  Kim ki uşbu ķırķ ģadíśi ögrene  

  Ĥalķa ta‛lím eyleye anı yine 

 

  Ol ķadar eyler śevābın ol Ġaní  

  Ģaķ yolına vire dünyā mālını 

 

  Hem yine didi Muģammed Muŝšafā 

  Ŝadr u bedr-i ‛ālem ü ŝāģib-vefā 

 

 3685 Her kişi bu ķırķ ģadíśi ģıfž ide  

  Hem yine mü’minlere de ögrede  

 

  Ģaķ Te‛ālā ol ķula rūz-ı şümār 

  Boynına nūrdan anuñ bir šavķ urar  

 

  Maģşer ehli cümle ģayrān olalar 

  Kim bunı görüp ta‛accüb ķılalar  

 

  Göreler ģüsn ü cemālini anuñ  

  Ol kerāmet ü kemālini anuñ  

 

B 116b  Göreler anuñ yüzini rū-be-rū 

  Kim aña ģasret ileteler ķamu  

 

 

 

                                                 
  3682a ki : - S / ķırķ : ķırĥ B. 
  3683a śevābın : śevāb S. 
  3685a ķırķ : ķırĥ B. 
  3685b de : daĥ S. 
  3686b Boynına nūrdan anuñ bir šavķ urar : Gerdenine nūr šavķın uralar B, Dínine nūrdan bir šavķ urar S. 
  3687b Kim bunı görüp : Görüben bunı S. 
  3688a Göreler ģüsn ü : Taģsín iderler B. 
  3688b kerāmet ü : kerāmetle A. 
  3689b Kim : Hem A / ileteler : aparalar A, B. 



 531

 3690 Hem yine bu ķırķ ģadíśi her kişi  

  Ögrenüp olsa ‛amel ķılmaķ işi 

 

  Menzilini Ģaķķ anuñ eyler refí‛ 

  Yine ķırķ biñ kişiye olur şefí‛  

 

  Cümlesi ola ‛aźāba müstaģaķ  

  Anları baġışlaya ol şaĥŝa Ģaķ  

 

A 93b  Yine ol ķırķ biñ kişinüñ her biri  

S 109b  Ola ķırķ biñe şefí‛ iy dín eri 

 

  Anlaruñ daĥ her birisi hem-çünān  

  Ola ķırķ biñe şefí‛ iy dōstān  

 

 3695 Daĥi kim bu ķırķ ģadíśi ģıfž ide  

  Dünyeden uĥrāya bunuñla gide  

 

  Ĥalķ ider Ģaķķ anuñ içün biñ melek 

  Mü’min iseñ šutmayasın buña şek  

 

  Ol melekler maģşer olınca aña  

  Cennetüñ içinde eylerler śenā’ 

 

                                                 
  3690a ķırķ : ķırĥ B. 
  3691b Yine ķırķ : Hem de ķırķ A, Yine ķırĥ B / olur : eyler A, ola S. 
  3692a ola : olur B. 
  3692b şaĥŝa : ķula B. 
  3693a/b ķırķ : ķırĥ B. 
  3694a daĥ : da A. 
  3694b ķırķ : ķırĥ B. 
  3695a ķırķ : ķırĥ B. 
  3695b Dünyeden uĥrāya bunuñla : Uĥrāya bu ‛amel ile ol A. 
  3696b Mü’min iseñ šutmayasın buña : Kim ki mü’mindür buña dutmaya B, Mü’min iseñ ķılmagıl sen 

baña S. 
  3697a Ol : Bu A. 
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  Đde bünyād köşkler ü şehr ü ķuŝūr  

  Anuñ içi šopšolu ġılmān u ģūr  

 

  Hem aġaçlar dikeler anuñ içün  

  Mívesi elvān u elvān gūn-e-gūn 

 

 3700 Muŝšafā bunuñ śevābını ‛ažím 

  Çoķ buyurmışdur egerçi ol kerím  

 

  Nažm içinde lík ķıldum muĥtaŝar  

  ‛Āķile bir ģarf işāretdür yiter 

 

  ElElElEl----ĢadĢadĢadĢadíśü'líśü'líśü'líśü'l----ErbaErbaErbaErba‛‛‛‛ūnūnūnūn 

 

  Gel yine göñlüñi ķılgıl müctemi‛ 

  Cān ķulaġıylan baña ol müstemi‛  

 

B 117a  Uşbu ķırķıncı ģadíśi diñlegil  

  Nažma gelsün anı daĥi añlagıl 

 

  Đbni ‛Abbāsdan rivāyet oldı bu 

  Muŝšafādan naķl ider ol ník-ĥū 

 

 3705 Söyledi ki didi ĥatmü'l-mürselín  

  Ol şefí‛-i ‛āŝiyān u mücrimín  

                                                 
  3698a Đde bünyād köşkler ü şehr : Şehrler bünyād hem köşk B, S. 
  3698b Anuñ içi šopšolu : Đçi anuñ dopdolu B, S. 
  3699a dikeler : tikeler B. 
  3700b Çoķ : Çoĥ B. 
  3701a Nažm içinde lík ķıldum : Tercemede ķılmışam ben S. 
  3702b ķulaġıylan : ķulaġıyla A. 
  3703a ķırķıncı : ķırĥıncı B. 
  3705a ki : kim S. 
  3705b Ol şefí‛-i ‛āŝiyān u mücrimín : Sāķí-i kevśer şefí‛ü'l-mü’minín A, Sāķí-i kevśer şefí‛ü'l-müźnibín 

B. 
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  Ol maģal kim irişe āĥir zamān  

  Ola bir ķavm ümmetüm içre ‛ayān  

 

S 110a  Gerçi ola yüzleri ādem yüzi 

  Söyleyeler gerçi ādem tek sözi 

 

  Ķalbi ola anlaruñ şeyšānveş  

  Bil ki anlardan ola şeyšān ĥoş  

 

  Diyeler gördüklerini herçi var  

  Sünnet ehlini ķılalar ĥˇār u zār  

 

 3710 Dillerinde źerre raģmet olmaya 

  Daĥi āśār-ı mürüvvet olmaya  

 

A 94a  Dün gün ola işleri ĥūn eylemek  

  Hem Müselmānları maġbūn eylemek  

 

  Yaĥşı işden dā’imā dūr olalar 

  Hem ķabāyiĥ işe maġrūr olalar  

 

  Meclisinde oturanda bir kişi  

  Yaĥşı söz dimek ola aña işi  

 

                                                 
  3706a maģal kim : zamān ki A. 
  3706b ‛ayān : hemān B. 
  3708a anlaruñ şeyšānveş : bunlaruñ şeyšāníveş A. 
  3708b Bil ki anlardan ola şeyšān : Belki anlar ola şeyšāna A. 
  3709a herçi : gör ki A, gerek S. 
  3709b ĥˇār : ĥōr A. 
  3710b āśār-ı : anlarda A. 
  3711a Dün gün ola : Ola dün gün B. 
  3711b Hem Müselmānları : Özlerinden dün gün B, Özlerinden dün S. 
  3712b Hem : Çün S / maġrūr : meşġūl A. 
  3713a oturanda : oluracak S. 
  3713b aña : anuñ A. 
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  Kim aña yüz dürlü taģsín ideler  

  Ŝad hezārān ‛izz ü temkín ideler  

 

 3715 Yanlarından ġā’ib olsa bir zamān 

  Ġıybet idüp diyeler yüz biñ yaman  

 

  Yanlarında ger emānet ķoyasın 

  Bu işüme sen emín ol diyesin  

 

  Aña elbette ĥıyānet ideler 

  Daĥi yüz dürlü ihānet ideler 

 

B 117b  Hem uşaķları ola bed-baĥt u şūĥ  

  Nef‛i kem ola olaruñ şerri çoĥ  

 

  Hem yigitleri ide fısķ u fücūr 

  Diye süst bid‛ate ĥoş pür-ģużūr  

 

 3720 Pírleri şer‛ ü šaríķat bilmeye 

  Emr-i ma‛rūf nehy-i münker ķılmaya 

 

  Her kişi kim emr-i ma‛rūf eyleye 

  Cür’et idüp nehy-i münker söyleye  

 

S 110b  Aralarında ola ĥōr u ża‛íf 

  Bulmaya bir kimse özine ģaríf  

                                                 
  3714a Kim : Hem A, Pes S. 
  3714b ‛izz : ‛öźr A. 
  3715b Ġıybet idüp diyeler : Ġıybetinde didiler S. 
  3716b sen emín ol : emín ola S. 
  3718a uşaķları : uşaĥları B / şūĥ : şūm A. 
  3718b olaruñ : anlaruñ S / çoĥ : būm A. 
  3719b Diye süst : Dünyāsından B. Vezin tutmuyor. 
  3721b söyleye : eyleye A. 
  3722b bir kimse özine : üzerine kimse A, özine bir kimse S. 
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  Döne sünnet içlerinde bid‛ate  

  Cümle bid‛atler döner hem sünnete 

 

  Bu ‛alāmetler ola çün āşkār  

  Anlara ide musallaš Kirdgār 

 

 3725 Bir yavuz cebbār žālim pādşāh 

  Đşleri ola dün ü gün zār u āh  

 

  Çoķ ķılalar ģażrete gerçi du‛ā’  

  Yüz biñinden olmaya biri revā  

 

  Hem yine buyurdı bir daĥ  Muŝšafā  

  Şāfi‛-i yevmü'l-cezā’ ĥayrü'l-verā  

 

  Tíz ola kim ümmetüm üzre ‛ayān 

  Kim geliserdür ģaķíķat bir zamān 

 

  Sünnetümi terk idüben ķoyalar 

  Nirde bid‛at olsa aña uyalar  

 

A 94b 3730 Sünnetüme meyl iderse bir kişi 

  Dem-be-dem ĥavf u ĥašar ola işi 

 

 

                                                 
  3723a içlerinde : işlerinden A. 
  3724a çün : çü S. 
  3725b zār : āh B. 
  3726a Çoķ : Çoĥ B. 
  3726b biñinden : biñinde A. 
  3727. ve 3728. beyitler B'de birleştirilerek tek beyit haline geitirilmiştir: 

 Hem yine buyurdı bir daĥ ‛ayān 

 Kim geliserdür ģaķíķat bir zamān 
  3727a daĥ : de A. 
  3727b Şāfi‛-i : Şefí‛-i S. 
  3729b bid‛at olsa aña : kim bid‛at olsa A, bid‛at var ise S. 
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  Ol arada oluban ĥˇār u ġaríb  

  Özine bir kimse bulmaya ģabíb  

 

  Kim ki bid‛atkār u hem fāsıķ ola 

  Yüz muŝāģib özine her gün bula 

 

  Ģażrete bir gün ŝaģābe ŝordılar  

  Yā resūla'llāh bize virgil ĥaber  

 

B 118a  Ŝoñra bizden ümmetüñ içre digil 

  Eyle kimse híç gelür mi söylegil 

 

 3735 Dín içinde bizden efēal ola ol  

  Lušf idüp bunı beyān it yā resūl  

 

S 111a  Muŝšafā didi belí bir bir olur  

  Bu cihāna sizden efēal hem gelür  

 

  Didiler bize beyān eyle bunı  

  Yā resūla'llāh görürler mi seni  

 

  Hem daĥi híç vaģy iner mi ol zamān  

  Anlara gökden bize eyle ‛ayān  

 

                                                 
  3731a oluban ĥˇār : ķaluban ĥōr A, ķala ĥˇār S. 
  3731b ģabíb : ģaríf A, B. 
  3733a ŝordılar : geldiler B, sordılar S. 
  3733b bize : - S. 
  3735a bizden : bizde S. 
  3735b bunı : bize S. 
  3736a belí : ki ol A. 
  3736b hem : mi A. 
  3737a bize beyān eyle : beyān eyle bize S. 
  3737b resūla'llāh : resūl anlar B. 
  3738a híç : - A. 
  3738b Anlara gökden bize : Anlara gökden yire B, Gökden anlara bize S. 
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  Didi görmezler beni bilüñ yaķín  

  Vaģy gelmez olara bil hem-çünín  

 

 3740 Didiler kim ol zamān içre olar  

  Nice dirilür bize virgil ĥaber  

 

  Didi kim nice ki ŝu içinde šuz  

  Đdeler yüz zārí birle sāz u söz  

 

  Eriye ķalbi olaruñ šutma şek  

  Nicesi kim ola ŝu içre nemek  

 

  Didiler anlar nice eyler ma‛āş  

  Ol zamān içinde bize eyle fāş  

 

  Muŝšafā didi size virem ĥaber 

  Ol zamānda eyle dirilür olar 

 

 3745 Sirke içine düşe bir cānever  

  Nice ola anda ol zír ü zeber  

 

  Bu daĥi eyle dirilür bí-gümān 

  Belki andan ŝa‛bter bilgil ‛ayān  

                                                 
  3739a beni bilüñ : bilüñ beni S. 
  3739b gelmez olara bil hem-çünín : daĥi gelmez anlara hemín A, daĥi gelmez anlara hem-çünín S. 
  3740a kim : - S / olar : bular A. 
  3740b bize : bular A. 
  3741a ŝu : su S / šuz : duz B, S. 
  3741b Đdeler yüz zārí : Đde yüz zār B, Đdeler yüz zār S. Vezin tutmuyor. 
  3742a Eriye ķalbi olaruñ šutma : Anlaruñ ķalbi eriye dutma B, Ķalbi anlaruñ eriye dutma S. 
  3742b Nicesi kim ola ŝu içre : Su içinde nice kim erir S. 
  3743a eyler : anlar A. 
  3743b bize eyle : eyle bize B. 
  3745a cānever : cānver B, S. 
  3745b ola : olsa S. 
  3746b ŝa‛bter bilgil : daĥi ŝa‛b ola S. 
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  Didiler ímānı anlar ol zamān 

  Nice ŝaķlar yā resūl eyle beyān  

 

  Muŝšafā didi ki diñleñ söyleyem 

  Nicedür anı daĥi şerģ eyleyem 

 

A 95a  Avcına od ala didi bir kişi  

B 118b  Nice olur ģāli artar teşvíşi  

 

 3750 Ger elinde šutsa yandurur elin  

  Ŝalsa elden ĥōd düşer söner yaķín  

 

S 111b  Dín işi daĥ böyle olmışdur hemān  

  Díni ķoysa kāfir olur bí-gümān  

 

  Ķoymayup ger ŝaķlasa ĥōd dem-be-dem  

  Her šarafdan irişür yüz dürlü ġam 

 

  Ŝādıķü'l-ķavl ol Muģammed Muŝšafā  

  Böyle buyurmışdur ol ĥayrü'l-verā 

 

  Ol zamān budur ki uş biz gelmişüz 

  Ne ķatı bed-rūzgāra ķalmışuz 

 

 

 

                                                 
  3747b ŝaķlar : saĥlar B, S. 
  3749a ala didi : alanda B. 
  3749b artar : artur B. Vezin tutmuyor. 
  3750a šutsa yandurur : dutsa yandura B, dutsa yandurur S. 
  3750b Ŝalsa : Salsa B, S / yaķín : hemín A. 
  3751a işi daĥ : işde A / hemān : hemín A. 
  3751b ķoysa : ķosa A / bí-gümān : bil yaķín A. 
  3752a Ķoymayup : Ķomayup A / ŝaķlasa : saĥlasa B, S. 
  3753a Ŝādıķü'l-ķavl : Ŝādıķü'l-va‛d B. 
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 3755 Raġbet ile bir varan yoķ dín yolın  

  Bir kişi yoķ kim yiye maģşer ġamın 

 

  Bāb-ı dínde bir kişi söz söyleye 

  Yüz kişi aña ģaķāret eyleye 

 

  ‛Ālem içre šopšoludur şūr u şer  

  Gün gele ķarşu olur yevmü'l-beter  

 

  ĤĤĤĤātimetü'lātimetü'lātimetü'lātimetü'l----KitābKitābKitābKitāb∗ 

 

  Şimdi gel iy Ģaķ rıżā’sın isteyen  

  Ĥālıķuñ fażl u ‛ašā’sın isteyen 

 

  Ĥayra düriş cehd idüp dünyāda sen 

  Ġaflet ile virme ‛ömri bāda sen  

 

 3760 Irmagıl göñlüñi Ģaķdan bir nefes  

  Andan özge nesneye ķılma heves  

 

  Terk ķıl ģırŝ u hevāyı zínhār 

  Dünyeyi ķoy ‛uķbāyı ķıl iĥtiyār  

 

  Dünyeyi sevmek ģisābın virmege  

  Degmez anuñ bu ‛aźābın görmege  

                                                 
  3755a/b yoķ : yoĥ B. 
  3757a šopšoludur : dopdoludur B, S. 
  3757b gele : - S / olur : ola A. 
∗ Fí-Ĥātimeti'l-Kitāb A. B'de bu kısım boş bırakılmış başlık yazılmamıştır. 
  3758a Ģaķ : - A. 
  3759b ile : ilen S. 
  3760a Irmagıl : Yırmagıl S. 
  3760b Andan : Andın B / nesneye : nesteni B, nesteye S. 
  3761b Dünyeyi ķoy ‛uķbāyı : Dünyeni ķoy ‛uķbā B. Vezin tutmuyor. 
  3762a Dünyeyi : Dünyeni B. 
  3762b bu : bir A. 
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B 119a  Dünye içün díni elden ŝalmagıl  

  Aldanup biş gün ģayāta ķalmagıl  

 

  Bu fenā’nuñ sevgüsin terk eylegil 

  Göñlüñi Allāh ile berk eylegil 

 

S 112a 3765 Terk ķılmayınca dünyā şöhretin 

  Bulmaķ olmaz bilgil uĥrā devletin  

 

  Bu ĥišābı ŝanma ġayra söylerem 

  Cümle öz ģālüm dürür ‛arż eylerem 

 

A 95b  Ne diyem ben ġayra ki ol bende yoķ  

  Kim dürür benden ĥašā’sı ola çoķ  

 

  Ģırŝa maġrūr oluban dünyāda ben 

  Ģayf kim ‛ömrümi virdüm bāda ben  

 

  Dilde ger tesbíģ ü tehlíl ola pes  

  Šopšolu göñlüm benüm ārzū heves  

 

 3770 Ķavlüme fi‛lüm mülāyim olmadı  

  Emr-i Ģaķķa nefs ķā’im olmadı  

 

 

                                                 
  3763a ŝalmagıl : salmagıl B, S. 
  3763b biş gün ģayāta : rengine maġrūr A. 
  3765b Bulmaķ olmaz bilgil uĥrā : Bulmaġ olmaz bil ki uĥrā A, Sen bulam saġınma ‛uķbā B. 
  3767a Ne diyem ben ġayra ki ol bende yoķ : Özgeye ne söyleyem ki bende yoĥ B. 
  3767b çoķ : çoĥ B, S. 
  3768b Ģayf kim ‛ömrümi : Vāh ģayf ki ‛ömri A, Ģayf ‛ömrümi S. 
  3769a ger : pes A. 
  3769b Šopšolu : Doludur B, Dopdolu S / ārzū : ģırŝ u A. 
  3770a mülāyim : muvāfıķ A. 
  3770b Emr-i Ģaķķa nefs ķā’im : Emr-i Ģaķķa nefse dāfiķ A, Nefs Ģaķķ emrine ķā’im S. 
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  Gerçi a‛mālümde süstem Ģaķ bilür  

  Đ‛tiķādumda dürüstem Ģaķ bilür 

 

  Ģaķķa lāyıķ yoķdur a‛mālüm benüm  

  Šañla maģşerde n'ola ģālüm benüm  

 

  Ģaķ meger tevģídüme ģürmet ķıla  

  Ben ķulına lušf idüp raģmet ķıla  

 

  Fażlı olmazsa Ĥudānuñ ger baña  

  Šañla maģşerde ķara günler baña  

 

 3775 Muŝšafānuñ ģürmetine ol Ġaní 

  Yarlıġaya lušf u raģmetlen beni  

 

  Ümmetüm diyüp şefā‛at eyleye 

  Cānuma lušfını minnet eyleye  

 

  Ol zamānda kim ķılam cürmümi yād 

  Šamu ĥavfından olur derdüm ziyād  

 

 

 

                                                 
  3771a a‛mālümde : a‛mālde S. 
  3772a yoķdur : yoĥdur B, yoķ durur S. 
  3772b Šañla : Dañla B, S / ģālüm : aģvālüm S. 
  3773. beyitten sonra B'de sadece aşağıdaki beyit vardır. Metnin bütünlüğü dikkate alınarak bu beyit 

metne dahil edilmemiştir. 

 Raģmet eylesün Ĥudā ol kişiye 

 Du‛ā’ ķıla bunı yazan kişiye 
  3773b lušf : raģm A. 
  3774a baña : bize A. 
  3774b Šañla : Dañla S / baña : bize A. 
  3775b lušf u raģmetlen beni : cümle ímān ehlini A. 
  3776b Cānuma lušfını minnet eyleye : Cānumuzı raģmet ile šoylaya A. 
  3777b Šamu : Damu S / olur derdüm : olurdum S. 
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  Yoķ śevābum çoķ günāhum bí-‛aded  

  Ģaķdan irişe meger baña meded  

 

  Şermsāram ģażretüñde yā Đlāh 

  Rū-siyāham ģāŝılum cümle günāh  

 

S 112b 3780 Cem‛ idersem yidi deryāyı ķamu  

  Yüzümi ķılmaz sefíd ol ferd hū  

 

  Veh meger kim baģr-i raģmet ide mevc  

  Ben tek olsa ŝad hezārān fevc fevc 

 

  Ol deñizden olsa ger bir ķašre ŝu  

  Yüzlerin aġarda ol ķašre ķamu 

 

  Men‛ ķılma yā Đlāhe'l-‛ālemín 

  Raģmetüñ deryāsınuñ bir ķašresin  

 

  Pāk-źātuñ ģaķķıçün iy Źü'l-minen 

  Raģmetüñlen cürmümi ‛afv eyle sen  

 

 3785 Cümle taķŝírümle ben iy Kirdgār  

  Ümmet oldum Muŝšafāya herçi var  

 

 

                                                 
  3778a Yoķ śevābum çoķ : Bir śevābum çün S. 
  3778b baña : bize A. 
  3779b ģāŝılum cümle günāh : rū-siyāham rū-siyāh S. 
  3780a Cem‛ idersem yidi deryāyı ķamu : Bu ‛āciz ķuluñ cihānda derdi bu A. 
  3780b Yüzümi ķılmaz sefíd ol : Yarlıġa fażluñ ile iy A. 
  3781a Veh meger kim : Vāh meger ki A. 
  3782a olsa ger : ger ola A. 
  3783b deryāsınuñ : ķašresinüñ A. 
  3784b Raģmetüñlen cürmümi : Fażluñ ile cürmümüz A. 
  3785a taķŝírümle ben : taķŝír ile A. 
  3785b oldum Muŝšafāya herçi : olduķ Muŝšafāya her ki A. 
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A 96a  Muŝšafānuñ ģürmetine iy Ĥudā 

  Ŝoñ nefesde eyle ímānı ‛ašā’ 

 

  Bu Ģazíní bir kemíne ĥāksār 

  Ehl-i ‛ilm ayaġı altında ġubār  

 

  Çün Ģadíś-i Erba‛íni bu ġaríb 

  Türke ķıldı terceme uş dil virip  

 

  Šāķatümce sa‛y idüp nažm eyledüm  

  Uş şikeste beste bunı söyledüm  

 

 3790 Özi tek bir nice ‛āŝí mübtedí  

  Tā meger kim fā’ide ala didi  

 

  Mübtedí olanlara ben dil-figār  

  Nažm idüp ķoydum cihānda yādgār  

 

  Ehl-i dillerden temennā eylerem  

  ‛Arż idüp ĥidmetlerinde söylerem  

 

  Lušf idüp her kim nažar ķılsa buña 

  Nažmına fikr itse bunuñ her yaña 

 

 

                                                 
  3787b ‛ilm : ‛ilmüñ S. 
  3788b Türke ķıldı : Türkí ķıldum A. 
  3789a idüp : virüp S. 
  3789b bunı : budur S. 
  3790a ‛āŝí : ‛āmí A. 
  3790b Tā meger kim fā’ide ala : Buña baķup fā’ide alsun A. 
  3791a olanlara ben dil-figār : olanlar içün āşkār A. 
  3791b ķoydum : ķodum A. 
  3792a dillerden : diller S. 
  3792b ĥidmetlerinde : ĥidmetinde S. 
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  Bula ger nažmında bunuñ bir saķam  

  ‛Afv idüben çekmeye buña raķam  

 

 3795 Yāĥū ma‛nāsında bula bir  ĥalel  

  ‛Aybın örtüp müşkilini ide ģal 

 

  Lušf idüben yañlışın ıŝlāh ide 

  Kim dürür kim kāmil ola dünyede 

 

  Ķanķı meclisde oķunsa bu kelām 

  Bir du‛ā’ durur temennā ve's-selām 

 

  Üç biñ oldı hem sekiz yüz beyt bu 

  Ģaķķa irişdi bi-‛avn-i ferd hū 

 

  Muŝšafānuñ hicretinden iy hümām 

  Kim šoķuz yüz otuz ıl geçdi tamām 

 

 3800 Nažma geldi çün tamām oldı kitāb 

  Pes didüm v'Allāhü a‛lem bi'ŝ-ŝavāb 

 
 

 

 

                                                 
  3794a Bula : Dapsa S. 
  3794b ‛Afv idüben çekmeye buña : Çekmeye buña vü ‛afv ide A. 
  3795. beyitten sonraki kısım S'de varağın kopması nedeniyle yoktur. 
  3795a Vezin tutmuyor. 



 545

 

 

 

SONUÇ 
 

Bu çalışmayla, Hazînî’nin kırk hadis tercümesinin 3 nüshasından hareketle 

tenkitli metni ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bunun yanında eserin, çeşitli açılardan 

incelenmek suretiyle, kırk hadis türü içindeki yerinin de tespiti amaçlanmıştır. 

15. yüzyılın ikinci yarısıyla 16. yüzyılın ilk yarısında yaşadığını tahmin ettiğimiz 

Hazînî’nin hayatıyla ilgili bir bilgiye ulaşılamamıştır. Onun hakkındaki tek bilgi, eserini 

1524 yılında tercüme ettiğidir. Elimizdeki kırk hadis tercümesinin sahibi olan Hazînî 

dışarıda tutulduğunda, 16. yüzyılda yaşadığı bilinen bu mahlastaki kişilerin sayısı 5’tir. 

Tercümenin bu kişilerden herhangi birine ait olabileceği de akla gelmektedir, ancak bu 

konuda net bir sonuca ulaşmak mümkün olmamıştır. Bu yüzden, diğer Hazînî mahlaslı 

kişiler hakkında bilgi verilmekle yetinilmiştir. 

Hazînî’nin tercümede, Usfûrî’nin eserini seçmesi tesadüf değildir. Çünkü bu kırk 

hadis şerhinin, Türkiye, Mısır ve Avrupa kütüphanelerinde birçok yazma ve matbu 

nüshası vardır ve bunlardan bir kısmı yakın dönemde basılmıştır. Bu da Usfûrî’nin 

şöhretinin son zamanlara kadar devam ettiğini göstermektedir. Eser, Hazînî’den başka 

Sâdıkî tarafından da tercüme edilmiştir. Sadece 39. hadisin tercümesinin yapıldığı 85 

beyitlik bu mesnevi, Hazînî’nin eseriyle karşılaştırıldığında oldukça başarısız bir 

örnektir. Ayrıca eserin, Muhammed Abdüssettar Tunkî tarafından Urducaya da 

tercümesi yapılmıştır. Usfûrî’nin kırk hadisinin biraz genişletilmiş şeklinden ibaret olan 

eser 160 sayfadan oluşmaktadır. 

3800 beyit tutarındaki bu mesnevi, Türk edebiyatında manzum kırk hadisler 

arasında, bilinenlerin en hacimlisidir. Eserde, serbest bir tercüme yolu seçilmiş, bunun 

sonucunda da hacim hemen hemen iki misli artmıştır. Tercümede bazı yerler şerhin 

şerhi durumundadır. 

Hâzînî’nin eserinde, zaman zaman vezin hatalarına rastlanmaktadır. Bu hataların 

genellikle, içinde uzun “î” bulunan kelimelerde yoğunlaştığı görülür. Vezin gereği pes, 

çün, kim, iy gibi doldurma kelimelere çokça başvurulmuştur. Bu bakımdan vezin 

konusunda pek başarılı olduğu söylenemez. 
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Eserin, mesnevilerin genel planına büyük oranda uyduğu görülür. 35 beyit tutan 

mukaddime ile eserin yazılış sebebinin açıklandığı 36 beyitlik Sebeb-i Nazm-ı Kitâb 

kısmı ilk bölümü oluşturur. Bunu, 40 hadisin ayet, başka hadisler ve hikâyelerle 

açıklandığı 3686 beyit tutan ana bölüm takip eder. Son bölüm ise nasihat, münacat ve 

duadan oluşan 43 beyitlik Hâtimetü’l-Kitâb bölümüdür. 

Eserde anlaşılır bir dilin kullanıldığı görülür. Okuyucuyu bilgilendirmeyi ve 

eğitmeyi amaçlayan kırk hadis türündeki eserlerde, sanat göstermekten ziyade didaktik 

bir amaç güdülmüştür. Şair de eserini yazarken bunun farkındadır. 

Bugün için kullanımdan düşmüş arkaik kelimeler eserde önemli yer tutar. Bu 

kelimelerden bir kısmı inceleme kısmında verilmiş, bunlardan başlamak ve yozlamak 

kelimelerinin eserde kullanılan anlamlarıyla sözlüklerde yer almadığı görülmüştür. Yine 

tañ kelimesinin de sözlüklerdeki şafak vakti, şaşma gibi anlamlarının yanında, yarın, 

gelecek, ilerideki zaman anlamlarında kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Eserde, akıcı bir dil ve ifade özelliği dikkati çeker. Gerek hadislerin açıklandığı 

kısımlarda gerekse bu hadislere uygun hikâyelerin anlatıldığı bölümlerde beyitlerin 

birbiri ardınca, zahmetsiz bir söyleyiş ve akıcı bir üslupla sıralandığı görülür. Hem hadis 

hem de hikâye başlıklarından sonraki beyitler, kendi aralarında genellikle benzerlik 

gösterir ve bu beyitlerde çoğunlukla hitap ifadeleri yer alır. Yine her bölümün sonunda 

çoğunlukla dua vardır. Ayrıca asıl konuya da bazı kalıp ifadelerle giriş yapılmıştır. Aynı 

fikrin farklı yerlerde birkaç kez geçmesinden ve içerik değişse bile konunun hadis gibi 

belli bir husus etrafında dönmesinden kaynaklanan bu tekrarlar, eserde göze 

batmamakta, tersine bölümler arasında söyleyiş bakımından bir bütünlük sağlamaktadır. 

Eser, bir kırk hadis kitabı olduğundan ana çatısını hadisler oluşturur. 40 ana 

hadisin altında, bunları açıklamak üzere, ayetler, başka hadisler ve hikâyeler vardır. 

Eserde bazıları birbirinin tekrarı olan 32 ayet yer alır. Kırk hadisten sadece 3’ünün 

metni verilmiştir. Hadis olarak verilen başlıklardan sonra hikâye anlatıldığı gibi, bunun 

tersi durumlar da söz konusudur. Anlatılan hikâyeler, eserin içeriğine uygun olarak dinî 

konuludur ve genellikle yapılan iyi bir işten dolayı bağışlanmayla veya kahramanların 

Müslüman olmalarıyla son bulur. Çoğu zaman Hz. Muhammed ve ashabı ile Đslam 

büyüklerinin hikâyelere konu olduğu görülür. Anlatılan hikâyelerin bir kısmı, Alaaddin 

Zündüsî’nin Ravzatü’l-Ulemâ adlı eserinde geçmektedir. 
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Üzerinde çalışma yapılan eser, şimdiye kadar çok fazla tanınmamasına rağmen, 

hacim, şekil, dil, üslup, muhteva yönlerinden ve türün özelliklerini yansıtması 

bakımından kırk hadisler içinde öne çıkmış bir eserdir. Türk edebiyatında manzum kırk 

hadislerin çoğunun kıt’a nazım şekliyle tercüme edildiği düşünülürse, Hâkânî’nin 

eseriyle birlikte bu mesnevinin, iki önemli örnekten birini oluşturduğunu söylemek 

mümkündür. 
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