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Özet 

Bu makalede 16. yüzyıl şairlerimizden Livâyî’nin, Berlin Königliche 
Kütüphanesi, Diez A. 80. 192 numarada kayıtlı (baş tarafı noksan) bir eserinde yer 
alan manzûm “Tebâreke” (Mülk Sûresi) tefsirinin metni verilmektedir. 1543’te 
tamamlanan ve Kanûnî Sultan Süleyman’a sunulan bu eserde “Yâsin” ve 
“Amme” sûrelerinin de manzûm tefsiri var. Sade bir üslûpla kaleme alınan söz 
konusu sûrelerin tefsirinde âyetlerin bazen meâlen çevrildiği bazen de değişik 
müfessirlerden nakiller yapılarak yahut konuyla ilgili hikâyeler anlatılarak ayrıntıya 
girildiği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Livâyî, manzum tefsir, Mülk Sûresi, mesnevî. 

 
 

LIVAYI’S POETICAL INTERPRETATION OF “TABARAKA” (SURA MULK) 
 

Abstract 

The text of poetical interpretation of “Tabaraka” (Sura Mulk) appeared in 
Livayi’s, one of the 16th century poets, the work (the beginning part missing) 
stored under the number Diez A. 80. 192 in Berlin Königliche Library, is given in 
this essay. Poetical interpretations of Suras “Yaseen” and “Naba” are included in 
this work, completed in 1543 and presented to Sultan Suleiman the Lawgiver. It is 
seen in the mentioned interpretations of the Suras written in unsophisticated style 
that, verses were sometimes translated according to the meaning, transfers were 
sometimes committed from different glossators or told in detail by telling relevant 
stories.  

Key words: Livayi, poetical interpretation, Sura Mulk, matnawi. 
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GİRİŞ 

Daha önce yayınladığımız bir makalede 16. yüzyıl şairlerimizden Livâyî’nin 
Berlin Königliche Kütüphanesi, Diez A. 80. 192 numarada kayıtlı (baş tarafı 
noksan) bir eserini tanıtmış, söz konusu eserin “Yâsin”, “Tebâreke” ve “Amme” 
sûrelerinin manzum tefsiri olduğunu ifade ederek “Amme”nin (Nebe Sûresi) 
manzum tefsirini sunmuştuk.1 Bu makalemizde de aynı eserde yer alan 
“Tebâreke”nin (Mülk Sûresi) manzum tefsirini sunacağız. Adı geçen makalemizde 
Livâyî ve eseri hakkında bilgi verilmişti. Tekrara düşmemek için o bilgileri dip 
notta vererek2 doğrudan “Tebâreke” (Mülk Sûresi) tefsirinin muhtevasına geçmek 
istiyoruz. 

__________ 
1 bk. Ahmet Sevgi, “Livâyî’nin Manzûm Amme (Nebe Sûresi) Tefsiri”, SÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, 
S.29, s.1-20. 
2 Livâyî 16. yüzyıl şairlerimizdendir. Hayatı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip değiliz. Âşık Çelebi 
“Meşâ‘iru'ş-şu‘arâ”da adının Hızır olduğunu, aklî dengesinin yerinde olmadığını, zaman zaman 
hastanede tedâvî gördüğünü ve kitâbetle (müstensihlik) geçindiğini söyler. Âşık Çelebi’nin, şairin edebî 
kişiliği ile ilgili verdiği bilgi ise şöyledir: “Mü’ellefātı ‘adedde ṣad olur, yanında şi‘r ü inşādan dem urılsa 
ġayruñ kelimātı meẕkūr olmak bābı sedd ü ṣadd olur.” 

Buradaki “sad” kelimesi kesretten kinâye olmalı. Zira -görebildiğimiz kadarıyla- “Yâsin, Tebâreke 
(Mülk Sûresi) ve Amme’yi (Nebe Sûresi) nazmen tefsir ettiği (bk. Vilhelm Pertsch, Die Türkischen 
Hanschriften der Koniclichen Bibliothek zu Berlin, Berlin, 1889, s.120-122) -baş tarafı noksan- 
bir eser dışında Livâyî’nin herhangi bir telifi bilinmemektedir. 

ESER HAKKINDA 

Söz konusu eser: 

“Bi-ḥamdi'llāh dem emn ü emāndur 
Ki devrān-ı Süleymān-ı zamāndur 
Ṭoḳuz yüz ellide bu taḥrīr 
Beyān olup tamām oldı taḳrīr” (v.97a) 

mısralarında belirtildiği üzere, 950/1543’te tamamlanmış ve Kanunî Sultan Süleyman’a (Saltanatı: 
1520-1566) sunulmuştur: 

Mesnevî nazım şekliyle yazılan eserin elimizdeki bu noksan nüshası 97 varak ve 2630 beyittir. 

Baş: “Ki taḥḳīḳ eyleyiserüz biz anı 
  Ḳıyāmetde didi her ins ü cānı    (v.1a) 

Son: “Livāyī me�nevīnüñ oldı şeyḫi 
  Unutsun Ḫusrev ü Şīrīni Şeyḥī” (v.97a) 
 

İstinsah Tarihi : 978/1570 

Müstensih : Mustafa 
İstinsah Kaydı :  א� א���א� 	�
 ��� א��א� �

 ���� א����� ����א              
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Mülk Sûresi’nin manzum tefsiri eserin 41b-87b varakları asarında yer 
almaktadır ve toplam 1276 beyittir. Şair önce “Tebâreke”nin faziletini anlatır. 
Sonra kaç âyet, kaç kelime hatta kaç harf olduğunu söyler. Müteâkiben de âyet 
âyet tefsire başlar. Livâyi, âyetleri tefsir ederken İbn-i Abbâs, Ebûlleys, Katâda gibi 
müfessirlerden yararlandığını isim zikrederek belirtir: 

Budur tefsīr-i Bū'l-ley�üñ beyānı 
Tebārek dime dāmetdür dir anı 

Ki ya‘nī birketi dāyimdür anuñ 
Ḳamu ẕātı ile ḳāyimdür anuñ 

    (Beyit No:37-38) 

Ayrıca bir âyet tefsir edilirken konu bazen “hadis”lerle yahut başka âyetlerle 
desteklenir: 

Ḥadī�inde rasūlu'llāh-ı bih-ter 
Buyurur budurur ol dürr ü gevher 

���� א���� א���� �
    (Beyit No:553) 

Daḫı yegdür bu fānīden o ‘uḳbā 
Ki şöyle buyurur Allāh ta‘ālā 

 %א$"�# "�� �� א�! �א
    (Beyit No:550) 

                                                                                                                                            

Şairin: 
“Livāyī me�nevīnüñ oldı şeyḫi 

   Unutsun Ḫusrev ü Şīrīni Şeyḥī” (v.97a) 

sözünden hareketle -mesnevîlerde mutat olduğu üzere- söz konusu eserin başında tevhit, naat, methiye 
ve sebeb-i telif bölümlerinin bulunduğunu var sayar ve elimizdeki nüshanın da “Yâsin”in 12. âyetine 
kadar olan kısmının kopmuş olduğunu dikkate alırsak eserin baştan en az 20-30 varak eksik olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Livâyî,  bu eserde Müslümanlar arasında en çok okunan Yâsin, Tebâreke (Mülk Sûresi) ve 
Amme’yi (Nebe Sûresi) sade bir üslûpla nazmen tefsir etmiştir. Sûreler tefsir edilirken önce Mekke’de 
mi, Medine’de mi nâzil olduğu, kaç âyet olduğu, sebeb-i nüzûlü gibi şeklî bilgiler verilmiş daha sonra 
da tefsire geçilmiştir. Âyetlerin bazen meâlen çevrildiği bazen de değişik müfessirlerden nakiller 
yapılarak yahut konuyla ilgili hikâyeler anlatılarak ayrıntıya girildiği görülmektedir. 

Livâyî’nin esere ne ad verdiğini bilmiyoruz. 

“Tamām oldı niẓām-ı naẓm-ı tefsīr 
   N'ola şeh ṣadrı olursa aña yir 

············· 
   Olıcak dürr-i naẓmum şāha manẓūr 
   İlāhī  ḥażretinde eyle ma‘ẕūr 
   Bu dürr-i naẓmı gördükde o sulṭān 
   Düri ‘aks-i leālden eyle mercān” (v.97a) 

beyitlerinde geçen “nazm-ı tefsîr” yahut “dürr-i nazm” ifadelerinden biri eserin adı olabilir mi? Yoksa 
bu ifadelerin mânâsı mı kast ediliyor? Bu konuda kesin bir şey söylemek zor.  
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Livâyî, âyetleri tefsir ederken konuyla ilgili kıssalarla tefsirini süslemeyi de 
ihmâl etmemiştir ki bu metod hem meselenin daha iyi anlaşılmasını hem de 
unutulmamasını sağlamıştır: 

Meger bir kelb-i teşne geldi ṣuya 
Ki yanmış yüregin ṣuyıla yuya 

Bir etmek gördi yüzer ṣu yüzinde 
Göricek anı bu it oldı zinde 

Diledi kim ala yiye bu nānı 
Bu nānuñ sāyesi aldadı anı 

Şu deñlü oḳa gördi ṭutamadı 
Ṭutup yimegidi anı murādı 

Bu nānı daḫı aldı gitdi emvāc 
Bu gitdi baḳa ḳaldı ol gözi aç 

Ne gölge girdi eline ne etmek 
Ne müşkil ḥāl olur bilmezlik itmek 

Pes imdi bu da bir ḍarb-ı me�eldür 
Gözi ṭoymayana ṭopraḳ maḥaldür 

O ‘uḳbānuñ bu dünyā sāyesidür 
O devlet çāhıdur bu pāyesidür 

Ki zīrā āḫiret dünyā degüldür 
Biri dikendür anuñ biri güldür 

Çü ṭutmaḳ gölgeyi āyīn degüldür 
Ele girmekligi mümkin degüldür 

    (Beyit No:615-624) 
 

Görüldüğü gibi şair dünyanın bir gölge (âhiretin gölgesi) olduğunu, 
gölgenin yakalanamayacağı için dünyaya değil, âhirete yönelmek gerektiğini güzel 
bir kıssa ile anlatmaktadır ki tefsirde buna benzer daha birçok hikâyeye yer 
verildiğine şahit olmaktayız. 
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Şimdi Livâyî’nin manzum Tebâreke (Mülk Sûresi) tefsirinin metnini 
sunuyoruz: 

 
1- Ḥadī�inde buyurur eşref-i ḫalḳ 

Ki dir ol ḥüsn-i ḫulḳ ile muḫallaḳ 

��� ���� 	
� � ������ ���� ���� ����� 
Tebārek sūresini ya‘nī her men 
Oḳısa niyyet idüp yola me’men 

Ḳadir gicesini itmişce iḥyā 
�evāb-ı bī-nihāyet vire Mevlā 

Nüzūline sebep bu oldı öñden 
Ki indi ḳul hüve'llāh yire gökden 

5- Didi Peyġambere küffār-ı Mekke 
Getürdi bu sözüñ bizleri şekke 

Ki dirsin yā Muḥammed birdür Allāh 
Bizi luṭf it bu sözden eyle āgāh 

Bu bir Tañrı bu bunca ḫalḳa nice 
Yetişebilür ola ola ḫvāce 

Bizüm üç yüz otuz ma‘būdumuz var 
Tamām ḳudretleri yoḳ odumuz var 

Henūz bu cümleye irişdügine 
İnanımazuz anlar virdügine 

10- Nic'irişür bu bunca ḳula bir şāh 
Ki yirde gökde birdür dirsin Allāh 

Kimin bay u kimini yoḳsul eyler 
Kimini mīr ider kimin ḳul eyler 

Kimin ulı ider kimini zinde 
Nice rāzıḳ olıbilür di sen de 

Pes andan ṣoñra Tañrı eyleyüp ḳāl 
Tebārek sūresini itdi inzāl 
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Pes imdi bu tebārek sūresine 
Didiler vāḳıye münciyyesine  

15- Biri ṣaḳlayıcı dimekdür anuñ 
Birisi ḳurtarıcı hem cinānuñ 

Ki her mü’min ki oḳur bu beyānı 
‘Aẕāb-ı ḳabrden ṣaḳlar bu anı 

Daḫı ṭamu odından ḳurtulur ol 
Anı yaḳmaya virmez bu aña yol 

Ki dir bunuñ içün ba‘żı efāżıl 
Ki oldı Mekke şehrinde bu nāzil 

Velī dir ba‘żılar bunuñ nüzūli 
Medīne medḫalindeydi duḫūli 

20- Kelime üç yüz otuz otuz āyet 
Dürür bu sūre-i ‘ayn-ı ‘ināyet 

Ḥurūfı biñ sekiz yüzdür bu nūruñ 
Ḥisābı yoḳdurur bunda sürūruñ 

Bunuñ var ṣaġışınca nice sırlar 
Müfessirler güci yetdükce dirler 

Ki ‘Abdullāh-ı ‘allām-ı vilāyet 
Rasūlinden ḥaḳuñ eyler rivāyet 

Tebārek sūresini oḳıyanı 
Ḳoduḳda menzil-i ḳabrine anı 

25- On āyet başı ucında on āyet 
Ayaġı ucı cānibden ‘ināyet 

Ḳılalar buña eyleyüp şefā‘at 
Buña uġrayıcaḳ olduḳda hācet 

Beşi ṣaġdan beşi ṣoldan ṭuralar 
Nekīr ü münkere ḳarşu varalar 
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Ne cānibden gelürler ise olar 
Ṭurup men‘ eyleyeler ḳarşu bular 

Kim eylerse buña dünyāda ḫidmet 
Yine dār-ı baḳāda ḫvān-ı raḥmet 

30- Ḥaḳuñ bu ḳudretini eyler i�bāt 
Bunuñ evrādıdur miftāḥ-ı cennāt 

������ �	��� 
� ��� 
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Ki ya‘nī ol Ḫudā-yı ḥaḳ ta‘ālā 
Yücedür uludur ol ḳadri a‘lā 

Ki ḥaydur dāyim ol ḳayyūm u ḳāyim 
Hemīşe dāyimü'd-dehr ü müdāvim 

Daḫı oldur her eşyā üzre ḳādir 
Virür rızḳın kime çoḳ kime nādir 

‘Azīz eyler kimisini ider ḫvor 
Kimin nezdīk ider ol kimini dūr 

35- Daḫı ḳādirdür eyler ḳış u yazı 
Ucuz ḳız viren oldur çoḳ u azı 

Anuñ ḥükmine kimse māni‘ olmaz 
Anuñ emrine hīç kes dāfi‘ olmaz 

Budur tefsīr-i Bū'l-ley�üñ beyānı 
Tebārek dime dāmetdür dir anı 

Ki ya‘nī birketi dāyimdür anuñ 
Ḳamu ẕātı ile ḳāyimdür anuñ 

Daḫı yümn ü mübārekdür şulara 
Ki andan ġayrıdan ola dü-pāre 

40- Daḫı ḳādirdür öldürür kimini 
Daḫı ḳudretle dürgürür kimini  
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Hemān yüzi aña ṭutup kesile 
Deminde ol daḫı yaşını sile 

 %�� () (�"�(* + (, -�� %�'� 
Daḫı ol Ṭañrıdur kim mülk anuñdur 
Taṣarruf baḥr u berde fülk anuñdur 

Kime dilerse virür mülki Allāh 
Alur kimden dilerse mülki ol şāh 

Cemī‘-i yir ü göküñ mülki anuñ 
Ki oldur ḫālıḳı her cism ü cānuñ 

45- Ḳamusı ḳudreti ḳabżındadur hep 
Ṭabāyı‘ ḥikmeti nabżındadur hep 

Degüldür ḥükmine hīç kimse māni‘ 
Ki olmaz ḥikmetini ḥükm dāfi‘ 

Hem ol müstaġnīdür vaḳt ü zamāndan 
Daḫı hercāyīdür cā vü mekāndan  

Yimekden içmeden yatmaḳdan ol şāh 
Uyumaḳdan berīdür dāyim Allāh 

Münezzehdür şerīküñ şirketinden 
Müberrādur naẓīrüñ ru’yetinden 

50- Hem ‘avretden berīdür hem oġuldan 
Ki müstaġnīdür ol şeh cümle ḳuldan 

Vezīri yokdurur ol pādişāhuñ 
Naẓīri ḳanda olur mihr ü māhuñ 

Velīkin ḳudreti ḳabżındadur heb 
Şehādetdür eger necvā eger ġayb  

Elündedür kilīdi genc ü ġaybuñ 
Ḳatındadur anuñ setri her ‘aybuñ 

O ḳufluñ uramaz miftāḥına el 
Anuñ ġayrı idemez müşkili ḥal 
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55- Pes imdi dürr-i naẓm-ı baḥr Ḳur’ān 
Olupdur ma‘nīdür deryā-yı ‘ummān 

Ne ġāyet vardur aña ne nihāyet 
Ki yoḳdur ibtidāsına bidāyet 

Müfessirler velī güç yetdügince  
Dimişlerdür ta‘aḳḳul itdügince 

Tebārek lafẓı ḥaḳḳında otuz vech 
Dimişler eyleyüp te’vīl-i evceh  

Tebārek āyetinüñ ṣaġışınca 
Otuz āyetdür ol inceden ince 

60- Bi-yedihi'l-mülki te’vīl eylemişler 
Güci yetdüklerince söylemişler 

İdüp üç yüz otuz vech üzre tefsīr 
Ki lafẓı ṣaġışıncadur bu ta‘bīr 

 1
 (� "� 23 ' "4 56 %7 ! "# "$ "� %& "� 
Ḥaḳuñ her şey’e ḳādir olduġunı 
Ki te’vīl eylemişler n'olduġunı  

İdüp biñ ü sekiz yüz vech tefsīr 
Ḥurūfı ṣaġısıncadur bu ta‘bīr  

Eger deryā mürekkeb olsa ḫāme 
Şecerler itmeye vaṣfını nāme 

65- Eger insān eger ġayr olsa kātib 
Nitekim buyurur Ḳur’ān içinde 

Bu āyet bellüdür Maçin ü Çinde 

��  %�� א	 �א /. א-,+ �� *(�# א)'& %א��
� א��� �א 
�0 !
   �!� ��3א� א�1!�2 �� �

Ḥaḳuñ ḳudret elindedür bu inşā  
Kime dilerse virür mülk ü dünyā 

Bu dünyānuñ şehinşehligin Allāh 
Virüpdür dört kişiye olġıl āgāh 
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İkisi kāfir ikisi müselmān 
Bir'iki ḳaṭredür bir'iki ‘ummān 

70- Ol iki kāfirüñ birisi Nemrūd 
Birisi Buḫt-ı Naṣr ol iki merdūd 

Ol iki müslimüñ biri Süleymān 
Biri İskender-i dārā-yı fermān 

Fe-emmā ol ḥüküm kim virdi Allāh 
Süleymāna birine virmedi şāh 

Cemī‘-i vaḥş u ṭayr u ins ü cin cān 
Anuñ emrine olmışlardı fermān 

Daḫı Nīl ḥükmine olmışdı maḥkūm 
İderdi her ne olsa aña ma‘lūm 

75- Daḫı taḫtın götürürdi hevāda 
Ḳuruda yaşda vü ṭaġda ovada 

Daḫı dīvler olupdı aña münḳād 
Anuñçün eylediler nice bünyād 

Kimi altundan u kimi gümişden 
Kimi la‘l u cevāhir her bir işden 

Kimi taḫt idi anuñ kimisi köşk 
Ki ḫıştı sīm ü zerdi balçıġı müşk 

Nice yüz biñ dururdı ādemī-zād 
Anuñ dīvānına olmışdı mu‘tād 

80- Kimi şeh-zāde kimi mīr ü dāver 
Ṭapusında ṭururdı çoḳ dil-āver 

Nice vaḥş u ṭuyūr u mādde vü ner 
Anuñ ḳarşusına ṭururdı yek-ser 

Daḫı rūy-ı semāda çoḳ perīler 
Açarlardı hevāda bāl u perler 

‘Azīmet itdügince her araya 
Ṭutarlardı ḳanaddan aña sāye 
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Daḫı cinden ü dīvden ṣad-hezārān 
Ṭutarlardı aña dīvān u eyvān 

85- Daḫı biñ ‘avreti varıdı anuñ 
Ḳızıydı her birisi bir fülānuñ 

Kimi menkūḥa kimisi kenīzek 
Kimi berzek-ter ü kimisi kūçek  

Pes imdi ol bu deñlü salṭanatla 
Ki ‘izzü devlet ile memleketle 

Memāta bulmadı āḫir o dermān 
Döküp gitdi anı şāh-ı Süleymān 

Bu māl u mülk ü rızḳ u salṭanat hīç 
Müfīd olmadı aña ir eger giç 

90- Döküp gitdi fenādan ol baḳāya 
Ki ḳalmaz bu cihān şāh u gedāya 

Velī devlet anuñ Allāha bunda  
Ḳapanmadın gözin aça cihānda 

Daḫı İskender-i dārā-yı fermān 
Yedi iḳlīme ḥükm itdi o sulṭān 

Ki ḥükm eyledi ol şeh şarḳ u ġarba 
Ururdı düşmenüñ baġrına ḥarbe 

Gözine dar idüp dār-ı cihānı 
Nice Dārāya virmedi emānı 

95- Varup ol ‘āḳıbet ẓulmāta girdi 
Ḥayāt isterken āḫir mevte irdi 

Kesüp ḳara deñizüñ dillerini  
Ki ġarḳ eyledi maġrib ellerini 

Anuñ yüz bin ṣu başısı var idi  
Ki her biri dil-āver erler idi 

Ki her ṣu başınuñ biñ ādemīsi 
Var idi mīr-zāde idi kimisi 
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Varup ye’cūc ilini eyledi sed 
Ki pūlād itdi ācurını bī-�ad 

100- Ki ḫıştın āhenīn idüp o seddüñ 
Kirecini nüḥās itdi o ḥaddüñ 

Eritdi baḳırı aḳıtdı anda 
Ki bir sedd oldı kim yoḳdur cihānda 

Bu idi niyyeti ye’cūc u me’cūc 
Öcini almaḳ içün olmaya uc 

Nice cin leşkeriyle eyledi cenk 
Cihānı başlarına eyledi teng 

Kesüp başlarını aḳıtdı ḳanın 
Bedenlerinden itdi ayru cānın 

105- Ki bunca devlet ile ‘izzet ile 
Cihāna geldi gitdi şevket ile 

Bulamadı ecel derdine dermān 
Eli boş gitdi dünyādan virüp cān 

Daḫı Nemrūd-ı seg dünyāyı ṭutdı 
Ütüldi kimine kimini ütdi 

Ser-ā-ser ‘āleme ḥükm itdi n'itdi 
Ṣoñında Tañrılıḳ da‘vīsin itdi 

Didiler benüm oldı milk ser-ā-ser 
Gerekdür kim ola yir gök berāber 

110- Baḳırdan yir yüzinde yapdı gökler 
İṭā‘at eyledi emrine begler 

Ki dünyāda ne deñlü var ise baḳır 
Ki cem‘ eyledi cümlesin o kāfir 

Ne ḳazan ḳaldı ne sini ne tepsi 
Ki mecmū‘ oldı dīvānına hepsi 

Bir oġlan geldi ne içün ol ekdi 
Nice başlar kesüp ḳanları dökdi 
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Ki ḥattā ol baḳırdan bir gök itdi 
Bu fikr-i bedle āḫir gör ki n'itdi 

115- Bu gök altına itdi ḫalḳı da‘vet 
Didi ben Tañrıyam eyleñ iṭā‘at 

Ḫalāyıḳ çün bu araya oḳındı 
Günüñ tābı bu baḳıra ṭokundı 

Bu nūruñ nārı germ oldı be-ġāyet 
Ki ġālib oldı bu ḫalḳa ḥarāret 

Kiminüñ ‘aḳlı gitdi kimüñ uṣṣı 
Didiler ıssı olsa gökde sulṭān 
 
Ki ḳullarına bārān eyler iḥsān 
Didiler bu ziyāndur yo�dur assı 

120- Ki sen de bize yaġmur vir buñalduḳ 
Ne çāre idelüm dermānda ḳalduḳ 

Buyurdı deldiler bu baḳır üstin 
Bularuñ itmek içün cüst cüstin 

Yuvaladılar üstinde yuvaḳlar 
Ki ra‘d oldı ṣana iri uvaḳlar  

Ṭulumlarla ṣular alup saḳālar 
Ṣuvarup bunları ṣuya yaḳalar 

Çıḳarup baḳıruñ üstine anlar 
Bu ṣuyı dökdiler pīr ü cüvānlar 

125- Döküldi ol delüklerden bu ṣular 
Ki yaġmur ṣandılar ol ṣuyı bular 

Pes andan eytdi bunuñla bu olmaz 
Bu ġamdan aġlayan bir laḥẓa gülmez 

Çü yir mülki benüm ḥükmümdedür heb 
Gerekdür kim ola yir gök müretteb 

Çıḳayın Ṭañrı ile ideyin cenk 
İdeyin başına giñ gökleri teng  
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Ki benden ġayrı kimse ḳalmasun hīç 
Benüm olsun bu ‘ālem ir eger giç 

130- Bu tedbīr içre ‘āciz oldı ol ḫar 
Çıḳa geldi hemān iblīs-i kāfir 

Buña ögretdi tedbīri me’ālin 
Didi her vech ile mi�l ü mi�ālin 

Ki bir ṣandūḳa düzdürdi bu buña 
Ṣanur kim ol bu oñmaduġı oña 

Ki bir ṣandūḳdur ol kim çār-gūşe 
Ala murġān-ı üştür anı dūşa 

Diküp dört gūşesine dört aġacı 
Ṣanur bunuñla ala taḫt u tācı 

135- Her aġacuñ başına aṣdı nīme  
Gör aldanan n'olur dīv-i racīme 

Ki birer ulu ḳuşlaruñ anacuñ 
Dibine baġladı bu dört aġacuñ 

Ṭura ṭura bu ḳuşlar çün acıḳdı  
Ki uçduḳca havāya aġdı çıḳdı 

Bular uçduḳca bile uçdı ṣandūḳ 
Ki Nemrūduñ elinde yay ile oḳ 

Meger kim çıḳdı ol deñlü yuḳaru 
Tażarru‘ itdi Allāha o bed-ḫū 

140- Didi iy ḳādir u ḥayy u tüvānā 
Ki sensin ālim ü ‘allām u dānā 

Ḳuluñuñ ‘aybını keşf eylemezsin 
Yüzine urup anı söylemezsin 

Ki rızḳını virürsin her birine 
Eger ‘avretdürür eger erine 

Pes imdi eyle luṭf iy pādişāhum 
Bilirem ṣuçumı ben hem günāhum 
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Benüm de dilegümi eyle maḳbūl  
Eger kim ben degülem sen şehe ḳul 

145- Utandurma bugün bu ḫalḳ içinde 
Ki yarın ne dilerseñ it o ḥīnde 

Hemān dem atdı oḳın yaydı yasın 
Ḳabūl itdi Ḫudā anuñ du‘āsın 

O dem Cebrā’ile emr eyledi Ḥaḳ 
Bu ‘āṣī bendenüñ sözine baḳ baḳ 

Deñizden bir balıḳ al çıḳar anı 
Bu ‘āṣī ḳuluñ olsun armaġanı 

Ki nev-mīd olmasun bizden o maḥrūm 
Virelüm öñüni ṣoñ ola ma‘lūm 

150- O dem Cibrīl inüp deryāya ṭaldı 
Deñizden ṣavuban bir balıḳ aldı 

Oḳına ḳarşu ṭutdı ol pelīdüñ 
O mel‘ūn u o merdūd u ‘anīdüñ 

O balıġuñ bulaşdı ḳana başı 
Boyandı ḳanlara içi vü ṭaşı 

Ol oḳ kim balıġa ol dem ṭoḳundı 
Gelüben bunlaruñ üstine indi 

Yanınca var idi bir ḳaç tevābi‘ 
Bunuñ re’yine olmışlardı tābi‘ 

155- Ki bunlar ḳanını oḳuñ görişte 
Didi gök Tañrısın öldürdüm işte 

Bular gördi ki oḳ ḳana bulaşmış 
Didiler her biri iş başdan aşmış 

Didi yir ü gök oldı işte benüm 
Nizā‘dan ārī oldı şimdi dīnüm 

Ol oḳ toḳunduġı gibi o māhī 
Niyāz eyleyüben didi İlāhī 
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Günāhum ne suçum neydi bahāne 
Beni bu ‘āṣīye itdüñ nişāne 

160- Benüm aḥvālümi itdüñ diger-gūn 
Ki eyledüñ ḳara baġrumı ber-ḫūn 

Didi ol balıḳa Allāh ta‘ālā 
Saña ẓulm itmezin ḥāşā vü kellā 

Ḳamu ḥayvānlara degmese bıçaḳ 
Ki olmaz etlerini yimek elyaḳ 

Velī anı ḥarām itdüm saña ben 
Boġazlanma ḥelāl olsun etüñ sen 

O kāfir atdı oḳın yaydı yasın  
Aşaġa inmegüñ çekdi belāsın 

165- Bilimez nice ine ol aşaġı 
Ki ta‘bīr idemez ḳaldı bayaġı 

Hemān dem çıḳa geldi anda şeyṭān 
Didi aña benem bu derde dermān 

Çevirdi başını bu dört anacuñ 
Yuḳarı ucına bu dört aġacuñ 

Bu kez aşaġa aṣdı nīmegi ol  
Ki ṭutdı yir yüzine inmegi yol 

Bu kez ḳuşlar aşaġı itdi pervāz 
Ki olmışlardı cū‘dan nīme-pervāz 

170- Pes indi aşaġa Nemrūd-ı mel‘ūn 
Didi aḥvāli olduġın diger-gūn 

Çaġırdı ‘askerini yanına heb 
Tevābi‘den eger ibn ü eger eb 

Didi işte görüñ anuñ nişānı 
Çıḳup gök Tañrısın öldürdüm anı 

Didi yir benüm idi gök de oldı 
Murādāt oḳı menzilini buldı 
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Varup çıḳdum bu yerden āsumāna 
Murādum oḳı irişdi nişāne 

175- Ġurūr ile gezerken ol ser-ā-ser 
Ki nāgeh ẓāhir oldı İbn-i Āẕer 

Gelüp eyledi da‘vī-i nübüvvet 
Bu mel‘ūnı dīnine itdi da‘vet 

Hemān İbrāhīme ol demde Nemrūd 
Ki ben de Tañrıyam didi o merdūd 

Ḳavīdür leşkerüm māl u menālüm 
Ki yoḳdur iḥtiyāca hīç mecālüm 

Eger ḳādirse ol cünd ü sipāha 
Di varup Tañrıña ben pādişāha 

180- Nişān virsün anuñla idelüm cenk 
İdeyin yir ü gögi başına teng 

Hemān dem söze geldi İbn-i Āẕer 
Didi ol kāfire iy kāhil-i ḫar 

Didi yirde olan ṣanma senüñdür 
Yirüñ gögüñ çerīsi hep anuñdur 

Kime ḳahr itse ḳāhirdür o ḳahhār 
Kime luṭf itse ġāfirdür o ġaffār 

Didi İbrāhīme Nemrūd-ı merdūd 
Benüm cündüm degüldür ceyş-i ma‘dūd 

185- Didi kim ol nedür cündi de n'ola 
Bir üyezce olursa ancaḳ ola 

Didi o kāfire İbrāhīm Āẕer 
Helāk itdüreyin ben seni yek-ser 

Çü sen üyez de ẕikr itdüñ dilüñde 
Seni anuñla öldürdem ilüñde 

O dem ‘arz eyledi ḥālin Ḫudāya 
Ne varsa ibtidādan intihāya 
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Şular kim ḳahr içün olmışdı maḫlūḳ 
Yir ile gökleri ṭolmışdı maḫlūḳ 

190- Varup ol azmışı eyleye irşād 
Eger uymaz ise ol cürme mu‘tād 

Helāk eyleye ḳahrum ile anı 
Nice bir söyleye lāf u yalanı 

Ḫiṭābına cevāb itmedin eşyā 
Bir aḳsacuḳ üyez de kim eñ ednā 

Didi iy pādişāh-ı cümle eşyā 
N'ola ben alçaġısam sensin a‘lā 

Buyurursañ bu ḫidmet benüm olsun  
Baña raḥm it bu zaḥmet benüm olsun 

195- Varayın anı şol yirlerde di sen 
Ki diyüp gezmiş idi Tañrıyam ben 

O yirleri baş açuḳ yalın ayaḳ 
Varup gezdüreyin bir bir baña baḳ 

Hemān Cebrā’ile emr itdi Allāh 
Üyez leşkerini cem‘ it bunı şāh 

Üyez ‘askerlerin cem‘ itdi Cibrīl 
Ne deñlü var ise emr itdi çekil  

Gelüp bir bir üyez gök yüzi ṭoldı 
Bu aḳsacuḳ üyez ser-‘asker oldı 

200- Didi var iy üyez anuñ nesine 
Ki beyniden girüp çıḳ beynisine 

Eger ol ‘āṣī īmāna gelürse  
Ki mūr olup Süleymāna gelürse 

Ḫiṭāb idüp hemān Allāh ta‘ālā 
Didi anlara kim sizden kim ola 

Ziyān itme aña geldügüñ işle 
Ve illā sen aña bildügüñ işle 
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Üyez pes leşkerini aldı geldi 
Gelince ne olacaġını bildi 

205- Çü Nemrūd oldı ḥayret nārına şem‘ 
Ki cünd-i rūy-ı arżı eyledi cem‘ 

Şu deñlü itdi cem‘-i cündi Nemrūd 
Ki ṣaḥrālar pür oldı ṭoldı her od  

Üyez leşkeri gökden geldi indi 
İtine atına kendüye ḳondı  

Üyez çün ḫorṭumın urdı dem içdi 
Her enek ādemüñ baġrına geçdi  

Bularuñ ḫorṭumı temrenlerinden 
İçerü geçdi hep cevşenlerinden 

210- Bir uġurdan helāk oldı bu leşker 
Kaçup girdi sarāya Nemrūd-ı ḫar 

Ol aḳsacuḳ üyez ardınca girdi 
Oturmış bir yirde Nemrūdı gördi 

Hemān dem ḳondı Nemrūduñ dizine 
Elin çaldı o bed dizi gözine 

Uçup dizden üyez ḳondı yüzine 
Daḫı ḳaṣd eyledi gire gözine 

Yüzine bir ṭabanca urdı Nemrūd 
Ṣanurdı öldüre anı o merdūd 

215- Üyez ḳalḳup o dem beyniye girdi 
Oradan tā varup beyniye irdi 

Üyez de eyledügince taḥarrük 
Veca‘dan atılurdı oda dik dik 

Başını ṭaşlara dögerdi ol ḫar 
Ki dögdükce olurdı daḫı bed-ter 

Anuñla iltmedi başa kārın  
Çıḳup terk eyledi dār u diyārın 
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Başını iḳlīm iḳlīm aldı gitdi 
O bilmezligi gör kendüye n'itdi 

220- Bu derdine o hīç bulmadı dermān 
Ki Ḥaḳdan olana neyleye Loḳmān 

Bunuñla daḫı olmadı iki ḳul 
Oḳıdı yanına idindi maḳbūl 

Virüp ellerine birer ‘amūdı 
Birer gezer idi ṣanki her ‘amūdı 

Didi başuma uruñ arḳun arḳun 
Olupdurur benüm ḥālüm diger-gūn 

Gezerdi yana yana ṭaġ u ṭaşı 
Ṣulardı bāġ u zāġı gözi yaşı 

225- Bunuñla daḫı çoḳ oldı mu‘aẕẕeb 
Uṣandı ḳulları döge döge heb 

Biri bir gün ḳaḳıyup şöyle urdı 
Ḳafasın yardı tācını yoġurdı 

Ol üyez beynisinde ḳuşa dönmiş 
Ne ḳuşa belki bir bayḳuşa dönmiş 

Ḳafası cevf-i ḳafes gib'uşandı  
İçinden uçdı çıḳdı ḳuş boşandı  

Pes imdi ḳādir ol ḥayy u tüvānā 
Ulu düşmenlerin yiñe bir ednā 

230- Bu derdüñ birisinüñ oldı ḳaṣrı 
Ki Nemrūdı ḳıyās it Buht-ı Naṣrı  

Zinādan bulmış idi ümmi anı 
Ṭoġurmaġa yaḳın olıcaḳ anı 

Çü ḫavfından hemān çıḳdı evinden  
İverek çıḳdı gitdi meskeninden 

Varup tenhāda bir yire oturdı 
O iti ol arada ol ṭoġurdı 
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Ki ṣardı anı bir eski palāsa 
Ṭuyurmamak içün anı ünāsa 

235- Ḳoyup anda anı geldi evine 
Anı bilmez yirine mi sevine 

Meger ol yirde bir kelb-i mu‘allem 
Ḳızanlamış o yir vīrān idi hem 

Enükleri ḳırılup ölmiş idi  
O vīrānede kendü gelmiş idi 

Gelüp bunda bulup emzürdi anı 
Ki şīr-i segle bitdi eti cānı 

Bunuñ üstine geçdi nice günler 
Büyürdi Buḫt-ı Naṣır oldı onlar 

240- Anası ṭurdı bir gün dir varayın 
Nic'oldı öldi mi anı göreyin 

Gelüp gördi ki bu oġlan büyümiş 
Alup geldi eve dir iş buyımış 

Didi ḫalḳa yabanda buldum anı 
Ki ne bildi ne bilsünler olanı 

Ki bunda oldı āḫir dehre sulṭān 
Kime dilerse virür mülki sübḥān 

Anuñçün muḫtaṣar oldı bu ḳıṣṣa 
Alasın muḫtaṣardan ṭūl ḥiṣṣe 

245- Açalum yine bir fāl-ı menāḳıb 
Mülūk aḥvāline ola münāsib 

Rasūlüñ mu‘teber aḫbārıdur bu 
O sulṭānuñ yarar güftārıdur bu 

‘Adālet ḳuflınuñ miftāḥıdur bu  
Meşām-ı şāma virse n'ola ḫoş-bū  
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Ki ya‘nī budurur ma‘nīsi bunuñ 
Ziyānı olmayısar yaḫşi ḫūnuñ 

Buyurur ol rasūl-i a‘ẓamü'ş-şān 
Ki ‘ādil olsa begler şāh u şāhān 

250- Daḫı ‘ilmiyile olanlar ‘āmil 
Ḳaçan olsa bular iy merd-i kāmil 

Bularuñ etlerini yimeye yir  
Daḫı süñükleri çürümeye dir 

Bu aḫbārı işitdi gūş-ı Hārūn 
Biraz fikr itdi ol baḫtı hümāyūn 

Şeh-i Baġdād idi sulṭānı Mıṣruñ 
Ki olmışdı şeh-i Ken‘ānı Mıṣruñ 

Bilürdi ‘adlini Nūşīn Revānuñ 
Buyurdı ḳabrini açdılar anuñ 

255- Ki gördiler yatur ḫoş tāze vü ter 
Başında bir muraṣṣa‘ tāc-ı gevher 

İki saṭr olmış ol tāc üzre mesṭūr 
Münevver eylemiş ḳabrini ol nūr 

Dimiş kim göñli her bir pādişāhuñ 
Dilerse devletini ‘izz ü cāhuñ 

Zamānında olan ‘ālimlerini  
‘Amel idenlerinüñ her birini 

Re‘āyāya daḫı ide ri‘āyet  
Ki ‘adl ü dādına olmaya ġāyet 

260- Ki ḫoş ṭutup buları ide iḥsān 
Dilerse anda bunda ola sulṭān  
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Pes imdi gör o Nūşīrvān-ı ‘ādil 
‘Adālet ‘ilmiyile oldı ‘āmil 

Şeh-i küffār iken ol rāy-ı rūşen 
‘Aẕābuñ şiddetinden buldı me’men 

Tenini yir yimedi budurur lāf 
Maḳām oldı aña ‘uḳbāda a‘rāf 

Şeh-i İslām olan itse ‘adālet  
Daḫı yek olsa aḥvāline minnet 

265- Ḥikāyet eyledi Ẕü'n-nūn-ı Mıṣrī 
Bu naẓm-ı fer‘uñ oldur aṣl-ı ne�ri  

Ḥikāet eyler ol ehl-i tefāsīr 
Ki bir yıl Mekkede oldum mücāvir 

Vedā‘ vaḳtinde girdüm anda pür-ġam 
Didüm iy Ka‘be-i dār-ı mükerrem 

Ḳılursañ n'ola iy beyt-i kerāmet 
Baña rūz-ı ḳıyāmetde şefā‘at 

Meger mestūr imiş bir ṣāḥib-i sır 
İçinde Ka‘benüñ ol dem baña dir 

270- Ḥayā itmez misiñ Ḥaḳdan ne dirsin 
Ki yetmiş yıldurur ḳulluḳ idersin  

Şefā‘at ol mıdur ṭaşdan umarsın 
İçerüsin ḳoyup ṭaşdan umarsın 

Ben eytdüm iy ‘azīz-i cān-ı bī-bāk 
Ne yirdensin baña di iy sözi pāk 

Didüm ḳandansın ol geldi dilinden 
Didi minhā ḫalaḳnāküm ilinden 

Didüm ḳanda gidersin dir ve fīhā 
Nü‘īd ilindedür ben ḫāke me’vā 

275- Didüm aduñ nedür iy merd-i ser-dār 
Ayaġum şaşdı olġıl baña sır-dār 
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Didi adını ḳuluñ ḫvācesinden  
Ṣorarlar adını sen ṣorma benden 

Eyitdüm iy ‘azīz-i ḫāzin-i sır 
Baña ol gūşede virilmedi yir  

Didüm ol rütbetüm yoḳ it ta‘allüm 
Ki idem anuñ ile ben tekellüm 

Didi yok ise iy Ẕü'n-nūn liyāḳat 
Anuñla güft u gū itmege ṭāḳat 

280- Bu deñlü söyle ki eyleye iḥsān 
Saña vü baña iy luṭf issi sulṭān 

Bu dervīşüñ ṣusamış lebleriçün 
Baña bildür anı iy ferd-i bī-çūn 

Pes andan dergehe ṭutdum yüzümi 
Hemān dem yirlere sürdüm gözümi 

Didüm iy pādişāh-ı ‘ālem-i ġayb 
Ḳuluñdan def‘ ola bu şekk ü bu reyb 

Hemān dem geldi ol hātifden āvāz 
Niyāzum murġı eyleyince pervāz 

285- Hüve hū vü hüve hū vü ḥabībī 
Didi oldur alan tenden naṣībi 

Ki ol benümdürür ben de anuñven 
Ne istersen arada diyüvir sen  

Hemān dem düşdüm anuñ ayaġına 
Öpüp elini didüm ḳulaġına 

Didi iy bī-ḫaber bu sözleri ben 
Yigirmi yıldur işitdüm bugün sen 

Ki ẕevḳinden bir içim içmezem ṣu 
Ki hīç çıḳmaz dimāġumdan bu ḳoḫu 

290- Çü gördüm yoḳ anı ẓāhirde bekler 
Yüzine gözine üşmiş siñekler 
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Pes anı istedüm kim ḳorıyam ben 
Didi epsem otur yirüñde gel sen 

Ḳo ṭursun kim baña sermāyedür bu 
Ḳıyāmet ıssısında sāyedür bu 

Ki her bir siñegüñ başına epsem 
Biñ ‘āṣīye şefā‘at olur itsem 

Bu sözleri baña idince ta‘līm 
Hemān eglenmedi ol oldı teslīm 

295- Varup tecvīz ile tekfīne gitdüm 
Ki lāzım olanı hep bir bir itdüm 

Gelüp gördüm bunı yunmış arınmış 
Kefenlenmiş u ‘ıṭr ile ṣarınmış 

Ki vardum kim idem ḳabrin müheyyā 
Gelüp bulmadum anı anda aṣlā 

Namāz itdüm ḥaremde iki rek‘at 
Didüm n'ola İlāhī bunda ḥikmet 

Hemān dem geldi ol hātifden āvāz 
Namāz uymaz niyāza aña da nāz 

300- Ki sen ḥasret degülsin aña tenhā 
Didi āvāz-ı heft-i ġayb-ı Mevlā  

Anasıyla atası kānı buldı 
Ki on yidi yaşında yavı ḳuldı 

Bu ārzū ile kim oldılar anlar 
Ki buña muntaẓırdur nice cānlar 

Melek ḳabż itmegiçün ol cüvānı 
Ki yetmiş biñ ferişteh ile anı 

Gelüp istedi bulmadı yerinde 
Yazılmışdı bu devletler serinde 

305- Nekīr ü münker anı bulmadılar 
Nice olduġın anuñ bilmediler 
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Daḫı nār-ı ṭamu söyne deminden 
Ne ġuṣṣa aña ṭamunuñ ġamından 

Ḳaçan ḳopsa ḳıyāmet görüp anı 
Ḳaçalar ḫaşyetinden her zebānī 

Ḥikāyetdür meger Bestāmī bir gün 
Tebārek sūresin oḳurdı arḫun  

Gülüp evvel ṣoñında aġladı ol 
Aḳar ṣu gibi çaġ çaġ çaġladı ol 

310- Ki bī-ḫod oldı yatdı anda ḫayli 
Zamāndan yine geldi başa ‘aḳlı 

Didiler aña iy sulṭān-ı irfān 
Nedür bu ḥīnde bu ḫandeyle giryān 

Eyitdi güldügüm ol bī-nişānī 
Tebārek oḳudum fikr itdüm anı 

Ne var ola ‘aceb mülkinde anuñ 
O ḫallāḳ-ı zemīn ü āsumānuñ 

Hemān dem gözümüñ gitdi ḥicābı 
Ki dāreynüñ açıldı anda bābı 

315- Göründi gözlerüme ‘arş-ı a‘ẓam 
Ki benden gitdi cümle ġuṣṣa vü ġam 

Görebildükce gördüm gūşe gūşe 
Ne oña ṣıġar ol ne ‘aḳl u hūşa 

Feriştehler ki gördüm anda nāgāh 
Yaratmış ḳudret ile anı Allāh 

Eger cem‘ olsalar bu cümle maḫlūḳ 
Ki yirde gökde olan az eger çoḳ 

Birin götürmege olmaya imkān 
Ḳalalar ‘āciz ü āşüfte ḥayrān 

320- Hemān aldı taḥayyür beni ol dem 
Didüm iy ḳādir ü ḫallāḳ-ı ‘ālem 
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Didüm iy cümleten cānı yaradan 
İy müstaġnī olan bu mā-sivādan 

Bunuñ gibi feriştehler içinde 
Ne ḳıla ādem oġlanı o ḥīnde  

Eger bize ḳıyāmetde ‘aẕābı 
Ki bunlarla ṣorarsañ ol ḥisābı 

Nic'ola ḥālümüz ne eyleyevüz 
Bulara ne yüz ile söyleyevüz 

325- Hemān dem aġlayup ol dem pür-ez-ġam 
Ki bī-ḫūd olduġum buyıdı ol dem 

Tebārek başlayup çünki oḳudum 
Yedihi'l-mülke vardum daḫı ḳodum 

Anuñ mülkinde eylerken teferrüc 
Öñi āsān idi oldı ṣoñı güç 

Ḥaḳuñ ululuġında bī-ḫod oldum 
Ṭutuşdum nār ile anda od oldum 

Didiler aña iy sulṭān-ı ‘irfān 
Ne gördüñ ol arada buyur iy cān 

330- Didi naḳl eylediler baña bir bir 
‘Acāyib nesnelerden evvel āḫir 

Ḫudā ḫalḳ itdi firdevs uçmaġında 
Bir öküz kim ṣolında vü ṣaġında 

Yedi ḳat yiri yedi āsumānı 
Ḳoṣalar iki ḳarnı içre anı  

O ṭuymayaydı nesne var mı yoḳ mı 
Daḫı bilmeyeyidi az mı çoḳ mı 

Hemān dem beni aldı bu taḥayyür 
Kim itdi levnümi benüm taġayyür 

335- Hemān dem didüm iy ḫallāḳ-ı eflāk 
Senüñ ululuġuñ olunmaz idrāk 
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Niḍā geldi benüm sırruma ol dem 
Didi iy Bāyezīd ‘āciz ol epsem 

Fe-emmā mülkimüñ baḥrı lebinde 
Otur tesbīḥ idüp ol baña bende 

Benüm ululuġum deryālarından 
Daḫı bir ḳaṭresini görmedüñ sen 

Seni almaya tā kim mevc-i kibrüm 
Ki luṭf ola saña emvāc-ı ḳahrum 

340- Ḫaberde şöyledür kim bir muḳarreb 
Melek dergāh-ı Ḥaḳda didi yā Rab 

Dilerem  ‘arşuñı seyr eyleyem ben 
Eger iḥsān iderseñ luṭfuñı sen 

Didi ol ḥükmi nāfiẕ emri cārī 
‘İtāb idüp aña ol demde Bārī 

Ne ḳuvvetle idersin bu du‘āyı 
Bu ża‘f ile idersin bu recāyı 

Ḳanaduñ az vücūduñ nā-tüvāndur 
Anı sen göremezsin bī-girāndur 

345- Didi ol dem bilürsin ol ferişte 
Benüm yüz biñ ḳanadum vardur işte 

Ki her bir perinüñ buldı arası 
Otuz biñ yıl ḳadar yoldı arası 

Didi ol dem aña Ḥaḳ iy ferişte 
Ki sen vaṣf eyledügüñ nesne işte 

Benüm ‘arşum ḳatında ḳaṭredür ol  
Ki ḳanda bulasın ol baḥra sen yol 

Ki Baġdād-ı Cüneyd eyler ḥikāyet 
Ki ‘arşuñ ḥaddine yoḳdur nihāyet 

350- Ki bir cevherdür ol ‘arş-ı mu‘allā 
Ki nūr-ı Muṣṭafādan oldı peydā 
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Muḥammed nūrını dört baḫş idüp Ḥaḳ  
Ki bir baḫsından itdi ‘arşını ḫalḳ  

Zümürrüd gibi levnin itdi ḫażrā 
Anuñ bir yayıdur ṭāḳ-ı mu‘allā 

Anuñ rengini görmez degme gözler 
Ki levninden alur beñzi deñizler 

Cemī‘-i yaradılmış cism ü cānca 
Ayaġı vardur anuñ nice anca 

355- Hemān Ṭañrı bilür anuñ ḥisābın 
Eger az u eger çoḳ iḥtisābın 

Ferişteh didi ol şāh-ı ‘ibāda 
Ḳanadum ḳuvvetüm eyle ziyāde 

Didi luṭfı yüzinden aña ḳahhār 
O cebbār-ı cihān keşşāf u settār 

Bilürem gerçi arturam ḳanaduñ 
Ne deñlüdür baña ‘arż it murāduñ 

Didi yüz biñ ḳanad vir yā İlāhī 
Baña iy cümlenüñ püşt ü penāhı 

360- Hem olsun giñ ki her bir per arası  
Otuz biñ yıl yol olsun her arası 

Didi ol dem aña Allāh ta‘ālā 
Didüñ ednāsın olsun daḫı a‘lā 

İki ol deñlü virdüm saña bāli 
Yüri var kendü boynuña vebāli  

Pes andan ol ferişteh uçdı gitdi 
İki yüz biñ yıl andan gör ki n'itdi 

Didi ol dem ferişteh yā İlāhī 
Ne deñlü eyledüm pervāz rāhı  

365- Didi Ḥaḳ saña dirin iy melek ben 
Uçarsañ iki yüz biñ yıl daḫı sen  
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Ki geçmeyesin ‘arşuñ bir ayaġın 
Degül kim seyr idesin ṣol u ṣaġın 

Taḥayyürde ḳalup ol dem ferişte 
Didi Ḥaḳ aña miḳdāruñ gör işte 

Taḥayyür ol sürūşı itdi ḥayrān  
Didi ol dem bunı oldı peşīmān 
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Didi tenzīh idüp iy yüce sübḥān 
Ululuġuña yoḳdur ḥadd ü pāyān 

370- Ne evvel vardurur saña ne āḫir 
Ne bāṭın gizlüdür senden ne ẓāhir 

Daḫı yoḳdur senüñ mülküñe ġāyet 
Şehinşehligiñe olmaz nihāyet 

Pes ‘aczine idüp ol i‘tirāfı 
Ki tesbīḥ oldı işi güci ṣāfī 

Aña dek kim bulara söyleyince 
Ṣafiyyu'llāhı Ḥaḳ ḫalḳ eyleyince 
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Ki ya‘nī didi ol şāh-ı felekler 
İşidüñ ṭutuñ emrüm yā melekler 

375- Ki ṭopraḳdan bir ādem yaraduram 
Anuñla yir yüzini yaraduram 

K'anı yir yüzine ḳılam ḫalīfe 
Gerek teşrīf idesiz ol şerīfe 

Pes andan bu feriştehler didiler 
Bu emrüñ ġuṣṣasından ġam yediler 
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Ki ya‘nī yaradur mısın şuları 
Müşerref eyleyüp iy Ḥaḳ buları 

Ki yir yüzinde ideler fesādı 
Elinden anlaruñ dād ide vādī 

380- Dökeler ḳanları idüp ẓulümler 
Göreler biribirinden elemler 

Dem-ā-dem saña tesbīḥ eylerüz biz 
Anuñ gibi yola iletmezüz iz 

O dem didi hemān Allāh ta‘ālā 
Ki ḥikmet neydügin eyleñ temāşā 
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Didi ya‘nī ki ol ‘allām-ı ‘ālem 
Ki siz bilmezsiz anı benden a‘lem 

Didi bunlar yine kim yā İlāhī 
Bilürürsen bilürsin cümle rāhı 

385- Yaradup bunları neylersin iy şāh 
Döküp ḳanlar kesiserdür bular rāh 

Saña tesbīḥ u tehlīl eylerüz biz 
Anuñ gibi yire biz çökmezüz diz 

Bizi nūruñdan itdüñ yoġıken var 
Ḳaçan bir olısar ṭopraġıla nār 

Buları ḳara ṭopraḳdan idüp ḫalḳ 
Kerāmet mi gele dirsin eyā Ḥaḳ 

Tamām itdi bular bu sözi nāgāh 
‘İtāb itdi hemān ol demde Allāh 

390- Benümle idemezsiz zūr-ı bāzū 
Beşāretdür degüldür meşveret bu 

Bu benden aña ta‘ẓīmen ḫaberdür 
Ser-i ādemdür ol ḫayru'l-beşerdür 
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Getürdügüm anı budur benāna 
Dimekdür size olsun müjdegāne 

Tiz anuñ siz fesādın itdüñüz yād 
Neden k'anlaruñ adın itdüñüz yād 

Ṣatarsam size almañuz buları 
Ki bir görmeñüz aġyār ile yāri 

395- Ḳabūl itmeñ virürsem ṭapuñuza 
Varurlarsa ḳovuñuz ḳapuñuza 

Bularuñ cürmi benüm raḥmetümden 
Çoḳ olmaya kemāl-i ḳudretümden 

Bularuñ içlerinden nice ‘ārif 
Ola her birisi kān-ı ma‘ārif 

Cüdā olmayalar bir laḥẓa benden 
Şu cān gibi ki ayrılmaz bedenden 

Virem ben anlara cümle murādın 
Ri‘āyet eyleyem ġam-gīn ü şādın 

400- Ḥikāyet eyleyüp Ẕü'n-nūn-ı Mıṣrī 
Muṭavvelden benān eyler bu ḳaṣrı  

Ki eydür bir gün ol baḥr-ı ḥaḳāyıḳ 
Hep istisḳāya çıḳmışdı ḫalāyıḳ 

Bile çıḳdum varup bunlarla ben de 
Du‘āya muntaẓır olam o ḥīnde 

Meger bunlar ile Sa‘dūn-ı mecnūn  
Bile çıḳmışdı ol baḫt-ı hümāyūn 

Ki gördüm kibriyā nūrı yüzinde 
Tecellī eylemiş öpdüm gözinde 

405- Didüm iy bende-i maḳbūli şāhuñ 
Bular ḳullarıdur sen pādişāhuñ 

Ḫudādan yaġmur isterler bu yārān 
Ḫudādan dile şāyed ola bārān 
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O dem ṭutdı yüzin dergāha Sa‘dūn 
Didi yā Rab diler senden bu mecnūn 

Geçen gice aramuzda benüñle 
Geçen sır ‘ışḳına olsun senüñle 

Bulara raḥmetüñden eyle bārān 
Ki maḥrūm olmasun bu cümle yārān 

410- Hemān dem şöyle yaġdı anda yaġmur 
Münevver oldı ‘ālem gitdi deycūr 

Meger ḳulı var idi bir kişinüñ 
Bilürdi ḳolayını her işinüñ 

Siyeh-rū bendelerdendi o ḫoş-ḫū 
Şeh-i ‘ālemdi ol sulṭān-ı Hindū 

Gice vü gündüz eylerdi o ḫidmet 
İki mevlāya hīç gelmezdi zaḥmet 

Gice Allāha eylerdi ‘ibādet 
Efendisine gündüz idi ‘ādet 

415- Gice olsa çıḳup giderdi tenhā 
Ki bir vīrānede ṭutmışdı me’vā 

Buña bir ehl-i ġaflet oldı vāḳıf 
Varup mevlāsına didi ki ‘ārif 

Senüñ Hindū ḳuluñ her gice gider 
Ki beñzer kim varur sinleri açar 

Ṣaḳın saña żarar ider bu töhmet 
Didi mevlāsına ol ehl-i ġaflet 

Sürüp bir şeb anuñ ardınca vardı 
Ki gördi yüzi yirde gökde ardı 

420- Sücūd idüp Ḥaḳa eyler ‘ibādet 
Gehī eyler rükū‘ ol geh iḳāmet 

Dili eyler Ḫudāsına niyāzı 
Ten ü cānı ḳılur çoḳ çoḳ namāzı 
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Niyāzına urup ol dem ḳulaġı 
İşidicek eridi içi yaġı 

Dir idi yā İlāhī ḥażretüñde 
Benüm eksüklügüm çoḳdur ḳatuñda 

Ki ben ḳuluñı ḳılduñ ḳuluña ḳul 
Saña başḳa ḳul olmaġa ḳomaz ol  

425- Dutup yine o dem anda münācāt 
İdüp itdi Ḫudāya ‘arż-ı ḥācāt 

İlāhī bu ḳara yüzüm ḥakıçün 
Daḫı bu yaş aḳan gözüm ḥakıçün 

Muḥammed ümmetinüñ didi yā Rab 
Aḳ eyle yüzlerin bitilerin heb 

Ḫitāb irdi aña ol böyle dirken 
Didi iy ḳaraca ḳulcuġazum sen  

Ḳatı az nesneye itdüñ du‘āyı 
Ki çoḳ eylemedüñ benden recāyı 

430- Eger Nemrūdı benden dileseñ sen 
Baġışlardum saña ol ‘āṣīyi ben 

Efendisi işidüp bu du‘āyı 
Hemān ol aradan götürdi pāyı 

Hemān kim oradan geldi evine 
Ṣanur āzād ide anı sevine 

Ṣabāḥ ardınca ṭurup ol da geldi 
Gelince yüzine mevlāsı güldi 

Şu deñlü ‘izzet ikrām itdi aña 
Efendisi bu ḳula ḳaldı ṭaña 

435- Didi ḳulum idüñ şimdiye dek sen 
Bu günden soñra ḳul oldum saña ben 

Bu günden soñra olġıl benden āzād 
Melūl olma gice gündüz var ol şād 
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Bu ḳulı ḳovlayan kişilere ol  
Didi anlaruñ üstine sürüp yol 

Ṣanursın sen bunı sin açar imiş 
Bu sin açmaz imiş dīn açar imiş 

Bu ḳulcaġaz ki gördi oldı sır fāş 
Elin ḳaldurdı Mevlāya açup baş 

440- Didi iy pādişāh-ı genc-i esrār 
Bu genc-i maḫfī oldı ḫalḳa ıẓhār 

Defīne gibi defn it sen bu genci 
Baña çekdürme bunda derd ü renci 

Hemān dem cānını virdi Ḫudāya 
Fenādan göç idüp gitdi baḳāya 

Pes andan Ḥaḳ ‘itāb itdi sürūşa 
Bular ḳorḳularından döndi mūşa 

Didi kim iy melekler görüñ işte 
Diyince Ḥaḳ utandı her ferişte 

445- Didi var ḳullarumda nice bunlar 
Gibi ḳullar ki sulṭānlardur onlar 

Bizüm tesbīḥumuz var diyü minnet 
İdersiz baña iy ehl-i nedāmet 

Ben anı sizden itmezsem ḳabūlüm 
Ḳabūl itmekdürür gerçi ki yolum 

Size andan ne aṣṣı ola ‘āyid 
Ki yatlu söz dimekde yoḳ fevāyid 

Eger ol ādemüñ oġlanların ben 
Ḳabūl itsem ḳamu olanların ben 

450- Ziyān itmeye anlara güneh-kār 
Günāh itdüklerinden ẕerre miḳdār 

Egerçi nūrdan ḫalḳ olduñuz siz 
Buları rūşen itdük ḫākden biz  
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Ne aṣṣı olduġuñuzdan güzeller 
Ṭutalum olduñuz hep bī-bedeller 

Ki ben sevmeyicek sizi budur söz 
Ki sizden her bir eşyādandurur yüz 

Sevincek anları ben bir leb-i kişt 
Ziyān olmaz bulara olduġı zişt 

455- Feriştehler işidüp bu ‘itābı 
Hemān dem bu ḫitāb-ı müsteṭābı 

Helāk oldı o dem nice melekler 
Ḳalanı ādemüñ rızḳını bekler 

Musaḫḫar oldı insāna melekler 
Kimi de ādemüñ kendüyi bekler 

Diyen ol ‘arşı seyrān ideyin ben 
Didi Ḥaḳ aña da yan odlara sen  

Hemān ol dem ḳanadları köyündi 
Yanarken bu rūşen nārı söyündi  

460- Çü ḳaldı anda şöyle bāl ü per kem 
Ki mi‘rāc eyleyince faḫr-i ‘ālem 

Maḳāmına varup uġradı anuñ 
Şefī‘i ḫalḳ u cāv ü āsumānuñ 

Du‘ālar eyleyüp ‘arż itdi ḥācāt 
Benümçün Ḥaḳḳa it didi münācāt 

Dilek eyledi anı Ḥaḳdan ol dem 
O sulṭān-ı mükerrem şāh-ı mükrem 

Ḳabūl idüp sözini Ḥaḳ ta‘ālā 
Didi ol dem rasūlüne ḥabībā 

465- Ki ḫalḳ itdüm senüñçün mā-sivāyı 
Yiri vü gögi vü ḫurşīd ü ayı 

Ben itdüm raḥmetüm cūyını cārī 
Kime dilerseñ eyle sen de yarı 
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O dem ‘arşı tamām itmedi seyrān 
Bu kez seyr eylesün iy şāh-ı ḫūbān 

Girü virdi ḳanadın aña hādī 
Anuñ da ol idi Ḥaḳdan murādı 

Peyember şükr idüp yüzi aġına 
Oradan gitdi Firdevs uçmaġına 

470- Melek kim anda oldı ṣāḥib-‘iḳbāl 
‘Aḳabince bile geldi açup bāl 

Ḫiṭāb idüp Ḫudā didi ḥabībā 
Maḳāmuñdur senüñ firdevs-i a‘lā 

Eger cāyiz görürseñ bu ferişte 
Senüñ ḳapucuñ olsun bu behişte 

Ki tā kim ola bu maḫlūḳa ma‘lūm 
Şefī‘ olmaduġuñ kes ola maḥrūm 

Pes imdi bilmiş oluñ iy ‘azīzān 
Ḥaḳuñ mülkine yoḳdur ḥadd u pāyān 

475- Eger bir kimsenüñ yüz biñ yıl ‘ömri 
Olup bu ‘ömr içinde itse seyri 

Ḫudānuñ ḥikmeti deryāsınuñ ol 
Ki bir ḳaṭresine de bulmaya yol 
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Ki ya‘nī ol Ḫudā ḳādirdür irer  
Neye isterse eli güci yiter 

Ölümi dirligi ḫalḳ idüp Allāh 
Ki evvel ölümi yaratdı ol şāh 

Pes andan dirligi ḫalḳ itdi ḫālıḳ 
Bulardan soñra ḫalḳ oldı ḫalāyıḳ 
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480- Ki bir ḳoç ṣūretinde mergi ḫallāḳ 
Yaratdı gözi ḳara gövdesi aḳ 

Daḫı her dört ayaġı ḳara ḳara  
Ki uġrar emr-i Ḥaḳla mūr u māra 

Bu ḳoç her kimi süser ise ölür 
Çıḳar cānı bedenden cismi ḳalur  

Yaratdı dirligi Ḥaḳ ḳudretinde 
Ki sekül bir ḳıṣıraḳ ṣūretinde 

Kime ṭoḳunsa dirilür ṣaġalur 
Cihānda ol diyince şöyle ḳalur 

485- Ḳaçan ḳopsa ḳıyāmet gelse sā‘at 
Cehennem ehli ile ehl-i cennet 

Ebed ḳalduḳlarından ṣoñra Allāh 
Hemān emr eyleye bu ḳoçı nāgāh 

Çıḳaralar anı bir yüce yire 
Ḫalāyıḳ cümle hep bu ḳoçı göre 

Bilür misiz diyeler iy ḫalāyıḳ 
Bu kimdür kim bunı ḫalḳ itdi ḫālıḳ 

Diyeler bilmeyiyüz ya biz anı 
Ḳamumuz görmemişüz ol fülānı 

490- Pes ol ölüm ḳoçunı anda ol dem 
Boġazlayup diyeler anda iy ḳavm  

Diyeler çaġırup iy ehl-i cennet 
Ebed yoḳdur size şimden gerü mevt 

Diyeler çaġırup iy ehl-i ṭamu 
Ebedsiz siz de bunda cümle ḳamu  

Ḥikāyet budurur kim İbn-i Āẕer 
Ki oldı dünyeden ‘uḳbāya gider 

Oġulları ḳatına geldiler heb 
Naṣīḥat it bize didiler iy eb 
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495- Didi anlara eyleyüp vaṣıyyet 
Benüm ḥālüm yeter size naṣīḥat 

Benüm ḥālümden ‘ibret aluñuz siz 
Ḳalursız ben gidincek yaluñuz siz 

Ḫalīlüm dimiş iken baña ol Ḥaḳ 
Ḳıyās eyleñ görüñ ḥālüm nedür baḳ 

Benüm ḥālüm budur hep ölecekdür 
Sizüñ aḥvālünüz n'olsa gerekdü  
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Murād oldur ki ya‘nī eyledi Ḥaḳ 
Göñülüñ olmasın dirilmesin ḫalḳ  

500- Pes imdi ḥubb-ı Ḥaḳla zindedür dil  
Ölümi ġayr-ı Ḥaḳ sevmekledür bil 

Meger bir gün Ḥüseyn ile Ḥasan şāh 
Çıḳup mektebden eve ṭutdılar rāh 

Rasūlüñ geldiler nāgeh ḳatına 
Selām idüp peyember ḥażretine 

Peyember bunlara ol dem buyurdı 
Bular ġāyet güzel Ḳur’ān oḳurdı 

Bulara oḳı diyü oldı rāġıb 
Oḳur iken maḥabbet oldı ġālib 

505- Ḥasan şāhı lebinde itdi būse 
Ḥüseyni ġabġabında itdi būse 

Ḫudā reşk eyleyüp ol ḥīnde der-ḥāl 
Rasūle eyledi Cibrīli irsāl 

Taḥiyyetler oḳuyup didi bī-ḥad 
Selām eyler saña Ḥaḳ yā Muḥammed 

Virürseñ sevgümüz oġlanlaruña 
Ḳıyaruz biz de senüñ cānlaruña 
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Birini ḫançer ile ġabġabından 
Birin zehr-āb ile cām-ı lebinden 

510- Şehīd idüp buları eyleyem zār 
Ki benden ġayr ile olmaya bāzār 

Bu sözi gūş idüp ol gör ki n'oldı 
Mübārek gözleri yaş ile ṭoldı 

Didi iy cümle māḫlūḳuñ İlāhı 
Nedür suçı bularuñ ne günāhı 

Buları böyle eyleyüp nidersin 
Beni giryān idüp nālān idersin 

Didi ol dem hemān Allāh ta‘ālā 
Saña ẓulm eyleyem ṣanma ḥabībā 
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515- Ki ya‘nī Ḥaḳ ta‘ālānuñ işinde 

Ki yoḳ çūn u çerā anuñ işinde 

Ki ḳādirdür nice dilerse işler 
İder nice dilerse perverişler 

Daḫı dir yā Muḥammed bāġbāna 
Ne suçı var gülüñ eyler bahāne 

Şu ra‘nā gülleri kim ṭurur ergen 
Budaġında ter ü tāze ṭururken 

Burup boyunların başını üzer 
Düzilmişken urur bunları büzer 

520- Bu ṣuç yetmez mi bunlara bu ḫūlar 
Ki benden ayırurlar seni bular 

Pes istiġfār idüp cem‘ itdi göñlin 
Perīşān olmış iken dirdi ‘aḳlın 

Meger bir gün yine ol māh-ı kāmil 
Ki ‘Āyīşeye oldı göñli māyil 
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Ki bir bühtāna uġratdı anı Ḥaḳ 
Anuñçün raṭb u yābis söyledi ḫalḳ 

Yine arılıġı ḥaḳḳında āyet 
Virüp Ḥaḳ eyledi aña hidāyet 

525- Peyember didi ol ḥayy u ḳadīme 
Bilürdük ‘Āyişeyi müstaḳīme 

Revā mıdur ki anı ṣaḳlamaduñ 
Düşürdüñ il diline yoḳlamaduñ 

Ḫiṭāb idüp didi ol dem ḥabībā 
Yaraşmaz ġayra dil virmek dil-ārā 

Bizi sevmiş iken rāzı açasın 
Aña meyl eyleyüp bizden ḳaçasın 

Pes istiġfār idüp ḳıldı nedāmet 
Didi yā Rabbenā itdüm ferāġat 

530- Didi ol dem hemān Allāh ta‘ālā 
Mübārek ḫāṭıruñ ḫoş ṭut ḥabībā 

Didi ben günüciler yigrekiyem 
Ḳamunun hem eyüsi hem yekiyem 

İki göz arasında gör ki n'itdüm 
Görür misin ki birini yaratdum 

Birisi birisine olmaya yüz 
Görüp biri birini sevmeye göz 

Hemān baña ola nāẓır o gözler 
Nedür aġyārı şol kim yāri gözler 

535- Pes imdi bu ḫaberden oldı ma‘lūm 
Biri mevcūd imiş birisi ma‘dūm 

Ki dirlik Tañrı ile olmak imiş 
Ki ölüm Tañrıdan ayrılmaḳ imiş 

Bil imdi iki dürlüdür ölüm sen 
Biri göñül ölümidür biri ten 
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Ten ölümi olur cān gitmek ile 
Göñül ölümi īmān gitmek ile 

Pes imdi kimse ḳurtulmaz ölümden 
Nitekim ādem olan kişi ġamdan 

540- Nitekim buyurur Allāh ta‘ālā 
Kelāmında budur feḥvā-yı ma‘nā 
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Ki sizi buluruz elbette kim biz 
Demürden ḳal‘alarda olsañuz siz 

Ḫaber virür o vāḥid birliginden 
Ölümi evvel añdı dirliginden 

Anuñçün kim yaradılmadı anlar 
Ölü gibiler idi cism ü cānlar 
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Ki ya‘nī buyurur Allāh ta‘ālā 
Öliydiñüz pes andan itdüm iḥyā 

545- Pes andan sizi yine öldürürem 
Ki size ḳudretümi bildürürem 

Didi ba‘żılar evvel itdügi yād 
Ölümi ḥuccet içündür bu irşād 

Hem inẕār itmedür bundan murādı 
Ölümi evvel añduġı o hādī 

Didi ba‘żılar evvel añduġı Ḥaḳ 
Ölümi dirliginden mā-hüve'l-ḥaḳ 

Ki ölüm āḫiret menzilleridür 
Anuñ ṣāliḥ ‘amel maḥmilleridür 

550- Daḫı yegdür bu fānīden o ‘uḳbā 
Ki şöyle buyurur Allāh ta‘ālā 
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Didi ba‘żılar ölüm mü’minātuñ 
Ki tuḥfesidürür her müslimānuñ 

Çün ölüm oldı mü’min armaġanı 
Müsāfirler alup giderler anı 

Ḥadī�inde rasūlu'llāh-ı bih-ter 
Buyurur budurur ol dürr ü gevher 

            �K�� �@L :��� 
Ḫaberde şöyledür kim budur aḥvāl 
Ki var idi bir eyü ḫūlu baḳḳāl 

555- Gice olsa ḳaçan çoḳ kār iderdi 
Virür alur idi bāzār iderdi 

Gice çoḳ kişinüñ göñlin yapardı 
Ki gündüz olıcaḳ gine ḳapardı 

Kimüñ var ise ḳalp aḳçası pūlı 
Alurdı yoḳ dimez ol yaḫşı ḫūlı 

Ki şöyle oldı kim aḳçayla ḥāli 
Pür itdi ḳalp zer ile bir çuvalı 

Ecel murġı aña açduḳda bāli 
Didi varuñ getürüñ şol çuvalı  

560- Varup getürdiler öñine anı 
Ne varsa anuñ içinde olanı 

Yüzin göge ṭutup didi İlāhī 
Baña vaḳtidürür eyle nigāhı 

Ki ben şol deñlü var kim yoḳluġumla 
Acıḳmadum demüñde ṭokluġumla 

Senüñ ḳullaruñuñ ḳalp aḳçasın heb 
Ki ṣāfī yirine ṣaydum müretteb 

N'ola sen daḫı iy şāh-ı hidāyet 
Bu ben ḳuluña ḳıl ‘ayn-ı ‘ināyet 
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565- Benüm de ḳalbümi ṣāfī yirine  
Görüp biñ ‘aybumı baḳma birine 

O baḳḳāl-ı ża‘īfe geldi der-ḥāl 
Ki hātifden ḫiṭāb-ı lafẓ-ı iḳbāl  

Ḳabūl itdük sezedük saña raḥmet 
Daḫı virdük saña me’vā-yı cennet 
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Ki taḳdīr eyleyüp mevt ü ḥayātı 
Muḳaddem eyleyüp didi memātı 
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Ki ya‘nī ibtilā içün sizi ben 
Yaratdum ḳudretümle cān virüp ten 

570- Ki ḳanḳıñuz durur bu dirlik ile  
Ölümüñ arasında eylik ile 

‘Amel eyleye baña ola ma‘lūm 
Ki şāyeste midür a‘māli ya şūm  

‘Amel ẕikr eyledi Allāh ta‘ālā 
Dimedi aḥsenü ‘ilmen ve mālā 

Daḫı ol ḳādir ü ḥayy u tüvānā  
Dimedi aḥsenü mülken ve ḥālā 

Ölüm vaḳtinde ma‘lūm oldı aḥvāl 
Oġul ḳız fāyide itmez daḫı māl 

575- Ne rızḳ u ne ‘ilimden ola fāda 
Birinden olmaya hīç istifāde 

Ola eyü ‘amelden līk çāre 
Ki nūrı ola ol varmaya nāra 

SU’ÂL-CEVÂB 

Ṣorarlarsa eger Allāh ta‘ālā 
Olupdur ibtilādan ol müberrā 
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Ne ḥācet imtiḥān itmek pes anı 
Eyü yavuz bilür cümle olanı 

Cevāb oldur ki kendü bilmek içün 
Ṣınamaz ḳulların ol ferd-i bī-çūn 

580- Velī ḫalḳ arasında ola bellü 
Kim imiş kim degül eyü ‘amellü 

Daḫı bile feriştehler Ḫudānuñ 
Ki yarar ḳulları olduġın anuñ 

Ölümden kimse ḳurtulmaz cihānda 
Gerek evinde vü gerek yabanda 

Me�eldür nitekim bu iy bürāder 
Ki bir kirmiş deveyi urdı bir er 

Deve ardına girdi ḳovdı anı 
Ki ḳaṣd itdi ki andan ala cānı 

585- Bu kişi ḳaça ḳaça düşdi rāha 
Yolını āḫir irişdürdi çāha 

Ki gördi ḳuyınuñ azġında ol dem 
İki aġaç köki var ṭurur epsem 

O köke yapışup ṣalındı çāha 
Ki tā virmeye ol ‘ömrin tebāha 

Hemān ol kim bu köki egdi bükdi 
Deve de ḳuyunuñ azġında çökdi 

Bu kişinüñ daḫı iki ayaġı 
Ḳuyunuñ dibine irdi aşaġı 

590- Bu kişi baḳdı gördi dört yılanlar 
Ki biri birine baş çatmış anlar 

Daḫı aşaġa baḳdı gör ne görür 
Ki aġzını açup durur bir ejder 

Yuḳaru baḳdı gördi ol deveyi 
Ki çökmiş gözedür daġ u ovayı 
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Bu kez baḳdı o yapışduġı köke 
Ne gördi anıda iki çekirge 

Bir aḳ birisi ḳara ol dü-perler 
O köki ṭurmayup bunlar keserler 

595- Ki düşdi göñline ol demde ḳorḳu 
Ten ü cānını yaḳdı oda ḳayġu 

Bu ḫavf içinde baḳdı gördi der-ḥāl 
Bir aru eylemiş bir ḳaç gömeç bal 

Ṭururken bunca ḳorḫular unutdı 
Daḫı ol balı yimege anıtdı 

Ṣanur bu ol deveyi ṭura ürke 
Bu bir'ki köki bu iki çekirge 

Kesüp anlar kişi düşdi aşaġı 
Bir oldı indi başıyla ayaġı 

600- Pes imdi bu da bir ḍarb-ı me�eldür 
Bu ḳısmet herkese rūz-ı ezeldür 

Bil imdi ol deveden bunda maḳṣūd 
Eceldür kim irer dīr ü eger zūd 

Ki bundan kimse ḳaçup bulmadı yol 
Çöküpdür cümle ḫalḳuñ üstine ol 

Murād ol iki kökden ḳaṣr eger ṭūl 
Ömürdür kim kesilmekdedürür ol 

Ki tem�īl eyleyen bunda cerādı 
Gice gündüz görür anda murādı 

605- Kişinüñ ‘ömrüni ṭurmaz keserler 
Çıḳar elden bu yolda nice serler 

O dört mār oldurur bu oldı maḳṣūd 
Vücūdıdur kişinüñ ḥadd u ma‘dūd 

Biri oddur biri yildür biri ṣu 
Biri ṭopraḳ muḫālifdür bu ḳamu 
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O ejderden murād olan da budur 
Yedi başlu bir evrendür ṭamudur 

Murād olan budur pes ol ‘aselden 
Bu dünyā leẕẕetidür çıḳar elden 

610- Murād olan ḳuyudan bī-baḳādur 
Bu dünyādur ki bir çāh-ı belādur 

Ki budur ol kişiden daḫı maḳṣūd 
O ġāfillerdürür kim oldı merdūd 

Olardur kim Ḫudādan oldılar dūr 
Olup bu ẕevḳ-i dünyā ile maġrūr 

Ölümle āḫiret ḥālin unutdı 
O bilmezligi gör kendüye n'itdi 

Tamām oldı müretteb bu merātib 
Bu daḫı bir ḥikāyetdür münāsib 

615- Meger bir kelb-i teşne geldi ṣuya 
Ki yanmış yüregin ṣuyıla yuya 

Bir etmek gördi yüzer ṣu yüzinde 
Göricek anı bu it oldı zinde 

Diledi kim ala yiye bu nānı 
Bu nānuñ sāyesi aldadı anı 

Şu deñlü oḳa gördi ṭutamadı 
Ṭutup yimegidi anı murādı 

Bu nānı daḫı aldı gitdi emvāc 
Bu gitdi baḳa ḳaldı ol gözi aç 

620- Ne gölge girdi eline ne etmek 
Ne müşkil ḥāl olur bilmezlik itmek 

Pes imdi bu da bir ḍarb-ı me�eldür 
Gözi ṭoymayana ṭopraḳ maḥaldür 

O ‘uḳbānuñ bu dünyā sāyesidür 
O devlet çāhıdur bu pāyesidür 
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Ki zīrā āḫiret dünyā degüldür 
Biri dikendür anuñ biri güldür 

Çü ṭutmaḳ gölgeyi āyīn degüldür 
Ele girmekligi mümkin degüldür 

625- Bu dünyā kimseye hīç bāḳī ḳalmaz 
Buña ṭālib olan maṭlūbın almaz 

Bu düyāyı ḳovanlar şöyle ma‘lūm 
Ḥuẓūẓ-ı āḫiretden oldı maḥrūm 

Pes imdi ‘āḳıl olan kişi oldur 
Bunı terk eyleye bir ḫoşca yoldur 

Dilinden dūr ide ḥubb-ı fenāyı 
Düşürmeye zebānından baḳāyı 

Ki meşġūl ola yaraġına anuñ 
Gereklüsi budur bu cism ü cānuñ 

630- Varup ol bāḳī evde ola rāḥat 
Çeken bunda olınca derd ü miḥnet 

Çekenler bunca raḥmetle meşaḳḳat  
Mu‘aẕẕeb olmaya çekmeye zaḥmet 

Ki zīrā budurur maġz-ı naṣīḥat 
‘Uṣāta ḳatı olısar ‘uḳūbet 
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‘Azīzān ya‘nī bu ġālib dimekdür 
‘Azīzüñ ma‘nīsi ġālib dimekdür 

Ki ya‘nī ḳatıdur anuñ ‘aẕābı 
‘Uṣāt u kāfire Ḥaḳḳuñ ‘ıḳābı 

635- Dimekdür ma‘nīsi ya‘nī ġafūruñ 
Ġafūrıdur o şeh ‘abd-i şekūruñ 

Ki yarlıġayıcıdur tevbe-kārı 
Muṭī‘ olanlara ḳılur o yarı  
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İşāretdür ki eylerler rivāyet 
Ki rāvīler ider bir ḫoş ḥikāyet 

Didi ol yir yüzinüñ mihr ü māhı 
Yüzini göge ṭutup yā İlāhī 

Geçen ümmetlere ḳılduñ çoḳ in‘ām 
Olara eyledüñ tekrīm ü ikrām 

640- Uzun ‘ömr ile virdüñ anlara māl 
Ki yaġdurduñ semādan ḫvān ile bal 

Benüm ümmetüme ne virdüñ iy Ḥaḳ 
Cevābın vir sü’ālüñ sā’ile baḳ 

Ḫiṭāb idüp didi Allāh ta‘ālā 
Celālüm ‘izzetüm ḥaḳḳı ḥabībā 

O denlü eyledüm bunlara ikrām 
Olara itmedüm bu deñlü in‘ām 

Bularuñ müzdini itdüm ziyāde 
Bu olmadı olardan bir ‘ibāda 

645- Daḫı yazuḳlarını yarlıġadum 
Ki zīrā buydı aḳṣā-yı murādum 

Degişdüm seyyi‘ātın ṭayyibāta 
Bulardan müslim ü ger müslimāna 

Buları eyledüm ḫalḳ içre bih-ter 
Nice peyġāmberlerle berāber 

Rasūl eydür ki Allāhü ta‘ālā 
Olıcaḳ ümmetüm ḥaḳḳında gūyā 

Şu deñlü didi kim Ḥaḳdan utandum 
Ṭayınmışken yine aña ṭayandum 

650- Pes andan didi yine yā ḥabībī 
Ki sensin dertlü göñüller ṭabībi 

Ki ümmetüñi sevdügümi ben de  
İnanduñ mı göreyin söyle sen de 
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Eyitdüm kim belī yā Rab inandum 
Senüñ luṭfuñ görüp ġāyet utandum 

Didi yine rasūle Ḥaḳ ta‘ālā 
Baña ıṣmarla bunları ḥabībā 

Buları raḥmetüm ābıyla yudum 
Bularuñ sevgüsini sende ḳodum 

655- Sevesin bunları sen de be-ġāyet 
İdesin bir gün anlara şefā‘at 

Yine bir gün ümem ḥaḳḳında Aḥmed 
Tefekkür eyleyüp ṭururdı bī-ḥad 

İdüp ol dem özin bir ġayr-ı tebdīl  
Çıḳa geldi hemān ol ḥīn Cibrīl 

Rasūli göricek nāmūs-ı ekber 
Gülüp didi hemān Allāhü ekber 

Rasūl ol demde ḳaldurdı hemān baş 
Didi niye gülersin yā ḳarındaş 

660- Didi bir kimse görse bir ‘acāyib 
‘Aceb midür olursa ḫande ġālib 

Eyitdi ne ‘aceb gördüñ di baña 
Ne fikr itdüm diyeyin ben de saña 

Meger kim ḳarşusında bir perende 
Otururdı dıraḫtānuñ birinde 

Meger pāyında ol murġ-ı hevānuñ 
Ki bir ẕerre ḳadar gil vardı anuñ 

Didi kim yā rasūla'llāh naẓar ḳıl 
Şu ḳuşuñ ayaġında neyler ol gil 

665- Bulandurur mı bu yedi deñizi 
Ne dir gör aña ol ehl-i temīzi 

Neden ola bulana yedi deryā 
Bu deñlü balçıġıla bī-maḥābā 
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Didi ol demde aña yine Cibrīl 
Günāhı ümmetüñüñ budurur bil 

Ḫudānuñ raḥmeti yedi deñizdür 
Bu deryālar o deryādan beñizdür 

Bu ḫod bir ḳaṭre yoḳ bir ẕerre gildür 
Ḫudānuñ raḥmetinen çoḳ degüldür 

670- Çü bildürdi Ḫudā-yı Ḥaḳ ta‘ālā 
‘Azīz olduġını ḳullara Mevlā 

Beyān idüp ġafūr olduġını Ḥaḳ  
Daḫı ḳudretle maḫlūḳ itdügin ḫalḳ 

Eyitdi ẕikr idüp raḥmetlerinden 
Biri de budurur āyetlerinden 
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Ki ya‘nī ol odur kim eyledi ḫalḳ 

Biri birinüñ içinde mu‘allaḳ 

Yaratdı gökleri ol ferd-i muṭlaḳ 
Biri birinden a‘lā vü muṭabbaḳ 

675- Ki her birisinüñ arası boldur 
Biribirine beş yüz sāle yoldur 

Ḳalunlıġı da beş yüz yoldurur heb 
Bu tertīb üzre olmışdur müretteb 

Pes imdi dünye gögin Ḥaḳ ta‘ālā 
Deñizden ḫalḳ idüben itdi peydā 

Ṭurur ol ḳudret-i Ḥaḳla mu‘allaḳ 
Yire bir ḳaṭre ṭammaz olalı ḫalḳ 

Ḳaçan kim ḳopıcaḳ rūz-ı ḳıyāmet 
O deñiz od olur dir ehl-i ḥikmet 

680- Döküle yir yüzine pāre pāre 
Ḫalāyıḳ ġarḳ olalar baḥr-ı nāra 
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İkinci ḳat gögi yaşıl idüp ḫalḳ 
Zümürrüdden yaratmışdur anı �aḳ 

Üçünci gök zeberceddendür a‘lā 
Ki andan levn alur ṭāḳ-ı mu‘allā 

Ki dördünci gögidür aḳ gümişden 
Yüzi rūşendürür ay u güneşden 

Beşinci ḳat gögi aḳ incüdendür 
Gümiş-gūn ibriḳ ol sīmīn legendür 

685- Şeşüm fīrūzedendür dirler anı 
Semāyı oldur iden āsumānī 

Yedinci gök ḳızıl yāḳūt-renkdür 
Bularuñ gerdişi andan direnkdür 

Zümürrüdden yaratdı kürsīyi Ḥaḳ 
Ḳamusından bu olur oldı yolaḳ  

Bunuñ yanında gökler her ne kim var 
Olur bir yazuda bir ḫalḳa miḳdār 

Bu kürsīnüñ mi�āli daḫı iy yār 
Olur ‘arşuñ ḳatında ḫalḳa miḳdār 

690- Bu kürsī gögini işitdüñ işte 
Ki bunı götürendür dört ferişte 

Birisi anuñ ādem ṣūretinde 
Birisi murġ-ı ṭāyir ḫilkatinde 

Birisi şīr-i vaḥşī ṣūretinde 
Birisi daḫı öküz hey’etinde 

Ḫudādan bunlaruñ dördi de yek-ser 
Ki cinslü cinsinüñ devrin dilerler 

Ki dirler bunlar içün ḥāmil-i ‘arş 
Bulardan baḥ�-i dīgerdür yedi ferş 

695- Bularuñ çünki bildüñ aṣlın işte 
Sekizdür ‘arşı götüren ferişte 
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Ululuġını ‘arşuñ kimse bilmez 
Bunun şerḥi beyān u vaṣfa gelmez 

Ḫudā bilür anuñ neydügin ancaḳ 
Kim oldur ḫālıḳı ol eyledi ḫalḳ 

Bu ‘arşı götüren sekiz sürūşa 
Buyurdı Ḥaḳ alalar anı dūşa 

Şu deñlü cidd ü cehd eyledi bular 
Götürimedi anı bu ulular 

700- Pes andan ol ḳaviyyü şāh-ı ta‘ẓīm 
Bulara eyledi bu resme ta‘līm 

Didi eydüñ bunı ol dem didiler 
Götürdi ‘arşı ol birle yediler 
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Pes andan diledi Allāh ta‘ālā 
Yine bir dürlü ḥikmet ide peydā 

Pes evvelki yeri yaratdı anı  
Firāş itmege ḳullarına anı 

İkinci ḳat yiri ḫalḳ itdi andan 
Ki vardur anda bīḥad cinn ü cāndan 

705- Çıḳa āḫir zamān olduḳda o cān 
Beşerle bu mekānda ola mihmān 

Üçünci cāyı ‘allām u ‘alīmüñ 
O yirdür maḫzeni rīḥu'l-‘aḳīmüñ 

Ḳıyāmetde o nevvāl-i nevāle 
Anı kāfirlere ide ḥavāle 

Nitekim anuñ ile ḳavm-i ‘Ādı 
Helāk itmek idi itdi murādı 

Çıḳup bir igne yurdusı ḳadardan 
Helāk eyledi ‘avretlerden erden 
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710- Ḥaḳuñ dördünci ḳat yirinde ta‘yīn 
Olur iblīs ile cünd-i şeyāṭīn 

Beşinci ḳat yirinde ṭoludur hem 
Yılanlarla ‘aḳārīb-i cehennem 

Ki her biri biserek bir devece 
Ne deve her biri vardur bir evce 

Hem altıncı yirinde vardurur bil 
Ki aġlāl-i cehennemle selāsil 

Bulardan çıḳma bir ḫalḳa budur ḥāl 
Ki ḳurşun gibi ṭaġlar ola di ḳal 

715- Yedinci ḳat yirüñ evṣāfı budur 
Cehennem yelleriyle ṭopṭoludur 

Ki bād-ı zemherīr ü bād-ı ṣarṣar 
Bu yellerdür ḫaber virür peyember 

Ḫaberde şöyledür kim sen de yazın 
Ki ġāyet ıssılar olduḳda yazın 

Cehennem odı yir biri birini 
Ṭarıldum diyü yadırḳar yirini 

Ḫudādan ol nefes ister bu destūr 
Hemān ol demde bir kezden dem urur 

720- Pes ıssıda ḥarāret andan olur 
Degül midür ya daḫı ḳandan olur 

Ḳaçan kim ḳatı ḳış olsa burūdet 
O yellerden olur gidüp ḥarāret 

Pes andan ṣoñra da cennet sekizdür 
Tek olmadı bular çiftdür ikizdür 

Yedinci ḳat felekden yuḳarudur 
Kimi ḳızıl kimi yaşıl ṣarudur 

Biri birinüñ üstindedürür heb 
Bular da gök gibi yir yir müretteb 
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725- Evelki uçmaġını Ḥaḳ ta‘ālā 
Ki mercāndan yaratdı itdi peydā 

Ki virdi adını dāru'l-celāl ol 
Sa‘ādet aña kim ṭutdı aña yol 

İkinci cennetini eyledi ḫalḳ 
Yevāḳīt-i muravvaḳdur o muṭlaḳ 

Anuñ dāru's-selām eydildi adı 
Melāmetdür alan andan murādı 

Zeberceddendür üçüncisi anuñ 
Bu āb-ı rūyıdur bāġ-ı cinānuñ  

730- Hem adı cennetü'l-me’vādur anuñ 
Maḳāmıdur bu her ehl-i vefānuñ 

Daḫı dördüncisi bu heşt-cihānuñ 
Ki bünyādı yaşıl mercāndur anuñ 

Buña dāru'lḫulūd oḳurlar adı 
Ki buña böyle virdi adı hādī 

Beşinci aḳ gümişdendür ki dile 
Ki bunuñ adına dirler vesīle 

Pes altıncı behiştüñ bu adası 
Hem altundandurur anuñ bināsı 

735- Hem adın cennetü'l-firdevs oḳurlar 
Kimi isterse Aḥmed anda ḳorlar 

Maḳāmıdur bu cennet Muṣṭafānuñ 
Ṭuraġıdur bu cīm ol bā-ṣafānuñ 

Yedinci aḳ gümişdendür münevver 
Güneş nūrından anuñ nūrı enver 

Bunuñ da dār-ı ḫuld oḳurlar adın 
Girenlerüñ de ḫālid ḳorlar adın 

Sekizinci daḫı aḳ incüdendür 
Bu bir cān-baḫşdur kim sīm-tendür 
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740- Ki cennātü'l-‘adindür bunuñ ismi 
Hem ismine göredür cümele resmi 

Ḥisābı yoḳ içinde kūh u deştüñ 
Behişt-i heştdür heşt-i behiştüñ 

Ḳamusında aḳar āb-ı revānlar 
Ki cisme cān baġışlar cāna cānlar 

Mizācını ṣorarlarsa bu ṣular 
Ki ẕikr olmışdurur sābıḳda bular 

Daḫı her birisinüñ bir cinānuñ 
İkişer perlüdür ḳapusı anuñ 

745- Budur her perlerinüñ iştihārı 
Ki şarḳdan ġarba dekdür araları 

Pes imdi ol Ḥaḳuñ ḥikmetlerine 
İrilmez ‘aḳl ile ḳudretlerine 

Muḥāl oldı çü bilmek mā-sivāsın 
Taṣavvur mümkin olmaz kibriyāsın 

Ne vardur ibtidāsına bidāyet 
Ne vardur intihāsına nihāyet 
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Ḫudā eydür ki ya‘nī yā Muḥammed 
Şefā‘at kānı iḥsān issi Aḥmed 

750- Ne deñlü diḳḳat ile ru’yet itseñ 
Ki bir ru’yetde yüz biñ diḳḳat itseñ 

Yaratduġında raḥmānuñ ḥabībā 
Bahāne bulımayasın sen aṣlā 
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Ki ya‘nī buyurur dir Ḥaḳ ta‘ālā 
Rasūle yā Muhammed yā ḥabībā 
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Ki döndür yüzüñi baḳ göklere sen  
Ne resme eyledüm tertīb anı sen 

Ki var mı gör yaruḳ yırtuḳ daḫı ‘ayb 
Mükerrer dir yine ol hātif-i ġayb 
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755- Ki ya‘nī gör girü ikileyin baḳ  
Ki hīç ‘ayb u ḫalel var mı dir ol Ḥaḳ 

SU’ĀL-CEVĀB 

Su’āl eylerler ise bu arada 
İki kez baḳ dimekde neydi fāda 

Cevāb oldur iki baḳ didüginde 
Kişi bir nesneye baḳsa öñinde 

Göremez bir baḳmada ‘aybın anuñ 
İki kez baḳmayınca ġaybın anuñ 
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Naẓaruñ girü aña döne ya‘nī 
Virür ehl-i ma‘ānī böyle ma‘nī 

760- Eger ‘ömrüñ varınca nāẓır olsañ 
Naẓar ḳılmaḳda dāyim ḥāżır olsañ 

Bahāne bulısar degülsin aṣlā 
Ḥaḳuñ ‘ilmindedür her nesne zīrā 

Pes imdi ẓāhir oldı kim Ḫudānuñ 
Ki maḫlūḳında maṣnū‘ında anuñ 

Ne noḳṣān ola ne ‘ayb u bahāne 
Nitekim eydür ol şāh-ı yegāne 
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Ki ya‘nī eyledük dünyāyı tezyīn 
Ki yoḳdur yir ü gögüñ ‘aybı ta‘yīn 
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765- Anuñçün didiler dünyāya dünyā 
Bu ġayet azucuḳdur dār-ı ‘uḳbā 

Me�elde didiler yer göge nisbet  
Ḳıyās itdiler anı ehl-i ḥikmet 

Ki bir ṣaḥrāda bir dāne gibidür  
Ḫaber viren bu aḫbārı nebīdür 

Bu dünyā gögi daḫı şöyledür dir 
İkinci göge nisbet eyledür dir 

Yedinci ḳat göge varınca yuta  
Bu vechiledürür dir ehl-i ma‘nā  
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770- Ḫaber virür ki ya‘nī Ḥaḳ ta‘ālā 
Ki dünyā gögin itdük zeyn ü zībā 

Çerāġlar birle tezyīn itdük anı 
Müzeyyen eyledük dir āsumānı 

Meṣābīḥ añduġın Ḳur’ānda hādī 
Ki ılduzlardurur bundan murādı 

Müfessir dir ki tefsīr-i Ḳatāda 
Ki andan bu olundı istifāde 

Felekde bu nücūmuñ varını Ḥaḳ 
Ki üç nesne içün ḫalḳ itdi muṭlaḳ 

775- Biri tezyīn içün bu āsumānı 
Biri güm olmamaḳçün zührevānı  

Ḳarañu gicede ḳuruda yaşda 
Ki güm-rāh olmamaḳçün ṭaġda ṭaşda 

Ki ednāsı nücūm-ı āsumānuñ 
Ki dört yir deñlü vardur dirler anuñ 

O üç vechüñ budur biri de ta‘yīn 
‘Urūc itdükce göklere şeyāṭīn 
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Görüp bunları od ile atarlar 
Melekler bunları oda yaḳarlar 
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780- Bu ılduzlar ki bir ḳandīl gibidür 

Yedi çarḫuñ hezārān kevkebidür 

Rivāyetdür bu kim olsa ḳaçan şeb 
Ki dirler biri birine biner heb 

Bular şol deñlü gider azın azın 
İşidürler feriştehler avāzın 

Buları diñleyüp ya‘nī bu şerler 
Vireler siḥr idenlere ḫaberler 

Bu ḳandillerden od olup atarlar 
Bu şeyṭānları od ile yaḳarlar 

785- Şehāb eydürler adına bu oduñ 
Şerārı var belürmez rengi dūduñ 

Pes ol vaḳtin ki ḥikmet birle ol Ḥaḳ 
Yedi ḳat göklerini eyledi ḫalḳ 

Bezedi her gögi bir yılduz ile 
Yedi ḳat gökleri her yılduz ile 

Bezedi ay ile dünyā semāsın 
Buña göre ḳıyās it mā-sivāsın 

Ki bundan soñra zeyn eyledi anı 
‘Uṭāridle ikinci āsumānı 

790- Üçünci gögüni ol mihri rūşen 
Ḳamer-veş itdi zühreyle müzeyyen 

Ki dördünci gögi şems ile tezyīn 
İdüp anı da itdi bir ḫoş-āyīn 

Beşinci gögi merrīḫ ile ol şāh 
Müzeyyen eyledi anı da Allāh 
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Daḫı altıncı gögi müşteriyle 
Müzeyyen itdi ṣāni‘ beñzeriyle 

Müzeyyen eyleyüp anı müzeyyin 
Yedincisin züḫalle itdi rūşen 

795- Pes andan mü’minānuñ göñlüni Ḥaḳ 
Bu gökler gibi hep ḫalḳ itdi muṭlaḳ 

Göñül daḫı yedi ḳatdur bil anı 
Olur anuñ daḫı bir bir beyānı 

Ki evvel ḳatına dirler anuñ ṣadr 
Ki İslām ile itdi anı da bedr  

Nitekim buyurur Allāh ta‘ālā 
Bu iḫfādan ider ol sırrı peydā 
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İkinci perdesine didiler ḳalb 
Anı īmān ile zeyn eyledi Rab 

800- Nitekim buyurur Allāh ta‘ālā 
Bu āyetle ider keşf-i mu‘ammā 
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Üçünci perdeye şefḳat didiler 
Maḥabbetdür ki cānlar anı diler 

Nitekim buyurur ‘allām u dānā 
Ki Ḳur’ānında ol ḥayy u tüvānā 

�/� �h@Oi �� 
Çehārum perdesinüñ budur adı 
Fu’ād oḳudı anı ḳavl-i hādī 

Nitekim buyurur ḳavlinde Allāh 
Dile andan dileseñ dilden āgāh 
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805- Beşinci perdenüñ budur peyāmı 
Oḳurlar ḥayretü'l-ḳalb aña nāmı 

Ki kendü sevgüsiyle bunı dāver 
Maḥabbet ẕevḳi ile itdi zīver 

Ki ḥubdan ġayrı ṣıġmaz bu arada  
Olur bunda ṣafālar istifāde 

Nitekim ol muḥīṭ-i cümle ‘ālem 
Kelāmında buyurur a‘lem a‘lem 
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Pes altıncısına dirler süveydā 
Bunı ‘ilm ile tezyīn itdi Mevlā 

810- Nitekim buyurur ol ‘ālimü'l-ġayb 
Ne şübhe ḳavl-i pākidür bilā-reyb 

  وعلم آدم ا	سماء کلھا

  *** 

    وعلمناه من لدنا علما
Yedinci perde kim yaratdı ol Rab 
Ki dirler adın anuñ behcetü'l-ḳalb 

Bu perde kim naẓar-gāh-ı Ḫudādur 
Tecelliyāt ile bu imtilādur 

Pes imdi bu cihān gibi hezārān 
Cihānı sende ġarḳ itdi o Yezdān 

Ne cevhersin ve illā bilmedüñ sen 
Bu ḥayretde bu sırda vālihem ben 

815- Muḥaḳḳıḳlarla ‘ārifler dimişler 
Bu ḥalvāyı bişürmişler yimişler 

Ay ikidür biri anuñ semāyī 
Felekī didiler ya‘nī bu ayı 

Birine ḳalb-i mü’min oldı me’vā 
Melekī dirler aña ehl-i ma‘nā 
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Ki gökde olan ayı ḫalḳ her cā 
Ḳılurlar gice vü gündüz temāşā 

Melekī ayı gök ḫalḳı temāşā 
İderler kim göñüldür aña me’vā 

820- Ki zīrā bu naẓar-gāh-ı Ḫudādur  
Ḥaḳīḳatde ol aydan bu ‘alādur 

Gök ayı nūrunı bu ferşe ṣaçar 
Göñülde ṭoġan ay tā arşa ṣaçar 

Gice gündüz ṭoġar māh-ı semāyī 
 Yine yatup ḳarardur rūy-ı cāyı 

Velī dilde ṭoġan māh-ı münevver 
Maḥabbet burcını itmişdür enver 

Ki bitmez dāyimā �ābitdür ol māh  
Naẓar eyler aña her dāyim Allāh 

825- Çü yıl bilmek içündün gökdeki ay 
Ḫudāyı bilmek içündür meh-i cāy 

Göñülde gel bu māhuñ gör kemālin 
Ḥaḳuñ görür cemāliyle celālin 

Ṣıġar şarḳa vü ġarba gökde bu ay 
Bilürler anı yoḳsul u eger bāy 

Velī bu dilde ṭoġan māh-ı enver 
Degüldür gökdeki ayla berāber 

Bu ne şarḳa ṣıġar ne ġarba zīrā 
Kelāmında buyurur Ḥaḳ ta‘ālā 
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830- Felek ayı güneşden nūr alur bu 

Münevver andan olur perde her sū 

Göñülde ṭoġan ayuñ gör kemālin 
Baṣīretle görür bu Ḥaḳ cemālin 
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Süveydāya sevād olup muḳārin 
Görürler ẕü'l-celālüñ nūr u nārın 

Felek ayınuñ ebr olur ḥicābı  
Gidermez gāh olur yüzden niḳābı 

Bu rūşendür göñülde olan aya 
Ḥicāb olmaz semā’-i seb‘a pāya 

835- Felek ayı nücūm-ı ḥarḳ ile heb 
Ne var ise semālarda müretteb 

Ḳıyāmetde gök ile yir yüzine 
Bu uymaz göñül ayı yılduzına 

Ḳıyāmetde olıcaḳ cümle sır fāş 
Göñülde olan ay ḳalduracaḳ baş 

Ṭola ṭavarla meydān-ı ḳıyāmet 
Ser-ā-ser nūr ola her sū tamāmet 

Felek ayı bu bir mir’āta beñzer 
Güneşden nūr alup olur münevver 

840- Velī bu dilde ṭoġan māh-ı meẕkūr 
Ḥaḳuñ nūr-ı cemālinden alur nūr 

Daḫı mü’minlerüñ göñlin o bih-ter 
Cemāli nūrı ile itdi enver 

Müzeyyen eyleyüp ol şāh-ı zīver 
Bularuñ göñlini ḳıldı münevver 
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Bunuñ nūrından ol māh-ı vefānuñ 
Yaratdı nūrını Ḥaḳ Muṣṭafānuñ 

Mübārek çehresinde itdi peydā 
Baṣīret ehli eylerdi temāşā 

845- Bu nūrı evvelā Būbekr-i ṣıddīḳ 
Göñül göziyle görüp itdi taṣdīḳ 
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Hemān īmāna geldi itdi iḳrār 
Şehādet sözin itdi dilde tekrār 

Ki Ṭalḥayla Sa‘īd O�mān bin ‘Aḳḳān 
Bu ḥāli ṭuyup oldılar peşīmān 

Ebū-bekrüñ evine geldiler tīz 
Üçünüñ de elinde tīġ-i ser-tīz 

Oḳuyup ṭaşra çıḳardılar anı 
Didiler yüzine bir bir olanı 

850- İşitdük seni dönmişsin dinüñden 
Yeni üslūba eski āyinüñden 

Ya gine dīnüñe girgil bize dön 
Yaḫud öldürürüz biz seni bugün 

Eyitdi anlara gelüñ varalum 
Ne ise maṣlaḥat anda görelüm 

Muḥammed yüzini gördükde yārān 
Eger siz de getürmezseñüz īmān 

Hemān beni siz öldürüñ orada 
Gelüñ düşmeyelüm cenk ü ‘ināda 

855- Bular geldi rasūle yile yile 
Cemālini görince üçi bile 

Hemān īmāna geldiler didiler 
Şehādet şehdinüñ balın yediler 

 

ḤİKĀYET-İ MÜNĀSİB 

Ḳaçan kim Fāṭıma vardı ‘Alīye 
Nikāh itdiler anı ol velīye 

Ki Mekke ḳavminüñ kāfirlerinüñ 
Ḫavātīni bularuñ her birinüñ 

Muḥammed ḳızınuñ yoḳdur cehāzı 
Diyüp söyleşdi bunlar çoḳ u azı 
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860- Meger bir gün bulardan birlerinüñ 
Dügüni oldı bir meh-terlerinüñ 

Ṭonandılar keyünüp dürlü ṭonlar 
Berāy-ı Fāṭıma raġm ide bunlar 

Gülişeler anuñ ‘uryanlıġına 
O gül yapraġınuñ ḫandānlıġına 

İşitdi bunı ol berg-i gül-i ter 
Melūl oldı vü itdi nergis-i ter 

Gül-āb-āmiz idüp şeyn güllerini 
Ṭaġıtdı bād-ı ġam sünbüllerini 

865- ‘Aliyy-i murtażā ol ‘ayn-ı ‘izzet 
Melūl olmış bunı gördi be-ġāyet 

Didi iy Tañrınuñ maḥbūb-ı cānı 
Żamīrüñde görünmez şādumānī 

Nedendür bu melālet di baña sen 
Ola kim şād idem sen gülşeni ben 

Diyince neydügin anda ‘Alīye 
Melālet ‘ārıż oldı ol velīye 

Rasūlüñ ṭurup ol ḳatına vardı 
Ḫaber neydügin ol maḳbūle virdi 

870- Rasūlüñ göñli ol dem oldı meşġūl 
Niyāz-ı bī-niyāz itdi o maḳbūl 

El açınca du‘āya ol ser-efrāz 
Niyāzı murġı pervāz itdi ol nāz 

Didi Cebrā’ile ol demde devvār 
‘Adin uçmaġına aç bāl ile per 

Var ol ṭonlar ki olmışdur müheyyā 
Getür keysün anı egnine Zehrā 

Varup bir boḫca ol ṭonlardan aldı 
Sürüp andan rasūlü'llāha geldi 
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875- Rasūle didi ol dem bu peyāmı 
Didi Rabbüñ ider saña selāmı  

Bu ṭonı Fāṭıma keysün ṭonansun 
Gören kāfir ḥasedden oda yansun 

Ki ṭursun varsun ol dügün evine  
Ki tā anlar yerine bu sevine 

Daḫı di olmasun dünyāda ġam-gīn 
Gül ile itmesün nergisi ġam-gīn 

Anuñ cennetde yüz biñ cāme-dārı 
Ki vardur ḥūrilerdendür civārı 

880- Rasūl ol ṭonları aldı eline 
‘Alīye virdi bu geldi diline 

İlet var Fāṭıma keysün buları 
Sevündür tīz yetiş ol baḫtiyārı 

‘Alī ol dem ol aspabı getürdi 
Sevindi Fāṭıma anları gördi  

Açınca boḫçayı ol yüzi enver 
Ev içi nūrdan oldı münevver 

Mübārek başına ṣarınca çenber 
Ev için ṭutdı būy-ı müşk ü ‘anber 

885- Olınca ḥāẓır ol baḫtı hümāyūn 
Oḳuya geldi dügüne ḫavātūn 

Gidüp bunlarla sevine sevine 
Sürüp geldi bular dügün evine 

Şu deñlü geldi istiḳbāle nisvān 
Görenler vālih olup ḳaldı ḥayrān 

Didiler hep nedür yā Fāṭıma bu 
Hevāyı ṭīb ile pür eyledi bū 

Nedür bu müşk-feşān-ı ‘anber-āmīz 
Ḫaber vir bunı luṭf eyle bize tīz 
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890- Nedür bu di bize iy bint-i ḫātem 
Ḳoḫusından mu‘aṭṭar oldı ‘ālem 

Didi ol āfitāb-ı baḫt-ı devlet 
Babamuñ devletidür bu sa‘ādet 

Baña Ḥaḳ cānibinden bu ‘aṭādur 
Ḫaṭā ṣanmañ bu kim būy-ı Ḫıṭādur 

Ki cennetden getürdi bunı Cibrīl 
Beyānın bir bir itdi anda tafṣīl 

Olup işlerine bunlar peşīmān 
Didiler oluruz hep ehl-i īmān 

895- Bular īmāna geldi bir aradan 
Hidāyet itdi bunlara yaradan 

Tamām oldı burada bu ḥikāyet 
Yine söz başına irişdi nevbet 

Bu ẕikr itdügümüz nūr-ı ‘ayāndur 
Semāvīdür o nūr-ı āsumāndur 

Velī nūr-ı ünāsī kim nihāndur 
Ki yirde gizlüdür gökde ‘ayāndur 

Bu nūrın ‘arşa ṣaçar gökdeki ay 
Nitekim ferşe görür yoḫsul u bāy 

900- Nitekim gökde vardurur çıraḳlar  
Görürler anı yaḳın u ıraḳlar 

Ki andan nūr alup yere atarlar 
Feriştehler şeyāṭīni yaḳarlar 

Şehāb eydürler adını bu nāruñ 
Ki nūr-ı pākdür perverdigāruñ 

Pes imdi mü’minüñ daḫı dilinde 
Çırāḳlar var yanar göñli ilinde 

Ḳaçan kim eylese iblīs vesvās 
Ṣudūr-ı nās içinde cinn ü ḫannās 
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905- Anuñ nūrından alurlar atarlar 
Bu vesvās ideni oda yaḳarlar 

Bu göñli ḥıfẓ iden envār-ı nevvār 
Ki bir nev‘a degüldür bir nice var 

Pes evvel nūr īmān nūrıdur ol  
İkinci nūr İslāmuñdudur yol 

Üçüncisine dirler nūr-ı iḥsān  
Ḥayā nūrıdurur dördünci iy cān 

Beşinci nūr ḫavf-ı kibriyādur 
Celāl-i Ḥaḳ sarāyında żiyādur 

910- Pes altıncısı dirler nūr-ı ümmīd 
Yedincisi maḥabbet nūrıdur dīd  

Sekizincidürür nūr-ı mücāhid 
Ṭoḳuzuncıdurur nūr-ı müşāhid 

Bu envār ile pes ḥuffāẓ-ı īmān 
İderler ḥıfẓ-ı īmān ḥarḳ-ı şeyṭān 
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Ki ya‘nī buyurur Allāh ta‘ālā 
Yaraḳladuḳ biz anlara ḥabībā 

Sa‘īruñ nārın ol şeyṭānlar içün 
Yaraḳladuḳ dir ol Ḥaḳ anlar içün 
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915- Bu āyetde budur tefsīr-i ma‘nī 

Yaraḳladuk daḫı anlara ya‘nī 

Cehennem ṭamusınuñ biz ‘aẕābın 
Göriser kāfir olanlar ‘iḳābın 

Ḥaḳuñ tevḥīdine itdiler inkār 
Göreler bir bir anı ḳavm-i küffār 
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Ne yavuz varacaḳ yirdür cehennem 
Anuñ yidi ḳapusı vardurur hem 

Birinden birinüñ hem mā-verāsı 
İki biñ yıl ḳadar yoldur arası 

920- Velīkin ba‘żılar işbu yidiler 
Ki beş biñ yıl ḳadar yoldur didiler 

Bu her derede yetmiş biñ cebel var 
Ki oddan ḫalḳ olunmışdur dir aḫbār 

Daḫı her ṭaġda yetmiş biñ dere var  
Buḫārından bu vādīnüñ yanar nār 

Daḫı yetmiş biñ ev var her birinde 
Bu vādīnüñ ṭurur yerlü yerinde 

Daḫı her evde ḥücre bu ‘adeddür 
‘Aẕābı biri birinden eşeddür 

925- Ki yetmiş biñ ṭolu her ḥücre ṣandūḳ 
Bugün bil dime yarın ġayrı ṣanduk 

Bular hep cümle oddandur ser-ā-ser 
‘Aẕābı gūne gūne nev‘-i dīger 

‘Aẕāb ile ṭoludur içleri heb 
Bu tertīb ile olmışdur müretteb 

Biri birinden artuḳdur ‘aẕābı 
Aña göredürür yine ‘ıḳābı 

Daḫı ṭamu yedidür her birinüñ 
Birer ṭāyifesi vardur yirinüñ 

930- Yeridür ehl-i ‘iṣyānuñ cehennem 
Laẓā büte ṭapanlar yiridür hem 

Ḥuṭam ye’cūc u me’cūcuñ yiridür 
Bular ḳurtulmadan andan berīdür 

Yiridür hāviye ehl-i Yahūduñ 
Ḥisābı yoḳdurur oddan ‘amūduñ 
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Olup her biri bunlaruñ mu‘aẕẕeb 
Şeyāṭīnuñ sa‘īr oldı yiri heb 

Münāfıḳlar yiri daḫı saḳardur 
Ṣalātı terk idene de maḳardur 

935- Nitekim buyurur ḳahhār u ḳāhir 
Kelāmı naẓmınuñ żımnında ẓāhir 
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Yedincisine dirler çāh-ı ġayyā 
Anı da eyledi bir ḳavme me’vā 

Ki ya‘nī ol saḳar ṭamusı ṣorar 
Bu ḳavmine düşine göre yorar 

Ne nesne ḳoydı bunda sizleri dir 
Ki bunlar daḫı eydür giç eger ir 

Namāz ḳılmaz zekātı virmez idük 
Vireydük anı bunda girmez idük 
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940- Ḳaçan uġrasalar ṭamuda ya‘nī 

O kāfirlere budur aṣl-ı ma‘nī 

İşideler olardan çirkin ünler 
Nitekim añırıcaḳ eşek onlar  

Cehennem ehlinüñ ya‘nī avāzı 
Anuñ gibi olalar çoġ u azı 

Daḫı ṭamunuñ ünin ideler gūş 
İşidenler ola ol demde bī-hūş 

Ki biñ yıllıḳ ıraḳdan ire üni 
İşidenlerüñ ola ḳara güni 

945- Budur ek�er sözi ehl-i sürūruñ 
Ki tefsīrinde bu hiye tefūruñ 
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Taḥayyürde ḳalup bir nice cīrān 
Olupdur her biri āşüfte ḥayrān 

Velīkin ba‘żı te’vīl eylemişler 
Güci yetdüklerince söylemişler 

Tefūra virdiler bu resme ma‘nī 
Ṭamunuñ odınuñ yalını ya‘nī 

Yuḳaru ḳalḳa beş yüz yıl ḳadar yol 
‘Uṣāt u kāfiri ḳarşulaya ol 

950- Pes andan ḫālıḳ-ı mihr ü meh ü sāl 
Ki yetmiş biñ ferişteh ide īṣāl 

‘Araṣāta getüreler ṭamuyı 
Ki ḳorḳudalar anuñla ḳamuyu 

Çeke çeke anı zencīrlerle 
Kimi elle kimi peyvend serle 

Elinde her birinüñ ola zencīr 
Anuñ itmek içün yirini taġyīr 

Ola her birinüñ ol deñlü güci 
Ṣıḳarsa ṣu ide avcında tucı  

955- Biri ger zūr-ı bāzūya getüre 
Yedi ḳat yiri yalıñız götüre 

Me�elde şöyledür tem�īl aña bil 
Nitekim götürür bir siñegi pīl 

Bir aradan bu yetmiş biñ ferişte 
Didüm ḳuvvetlerin saña gör işte 

Yirinden ıramayalar ṭamuyı 
Zebūn eyleye ṭamu bu ḳamuyı 

Pes andan Ḥaḳ ta‘ālā ḥikmetiyle 
Naẓar ide ṭamuya heybetiyle 

960- Ḫudānuñ heybetiyle baḳduġından 
Anı ḫışm āteşiyle yaḳduġından 
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Hemān sā‘at ṭurup Ḥaḳ munẓarından 
Uçup serçe gibi ḳalḳa yirinden 

‘İtāb idüp diye Ḥaḳ yā cehennem 
‘Aẕāb itmek olaydı saña bu dem 

Ki bir cānver yaradaydum seni ol 
Yudaydı anda bir el gibi ya ḳol 

Gereklügin senüñ ile idem ben 
‘Aẕābı şunlara kim göresin sen 

965- Yiyüp rızḳumı yolumdan ṣaparlar 
Beni ḳoyup da ayruġa ṭaparlar 

Cehennem eyde andan yā İlāhī 
Ki sensin cümlenüñ püşt ü penāhı  

Dilerseñ heybetüñi ḫalḳa göster 
Baña emr eyle iy ḥükm issi dāver  

Pes andan Ḥaḳ ta‘ālā vire destūr 
Bulara yā cehennem diye dest ur 

Şu kirmiş deve gibi kükreyüp ol 
Hemān süre bu ḫalḳuñ üstine yol 

970- Saça üstine ḫalḳuñ nār-ı sūzān 
İkinci kükredükde ṣaça ḳaṭrān 

Üçünci kükredükde ṣaça dūdı 
Bile ola içinde yanar odı 

Pes ol ḥāletde begler pādişālar 
Nebīler velīler yüzin döşeler  

Geçüp her birisi ümmetlerinden 
E�er bulunmaya himmetlerinden 

Diyeler nefsī nefsī her birisi 
Eger ufaġıdur eger irisi 

975- Diye Ādem ṣafiyyu'llāh İlāhī 
Baña luṭf u kerem it ḳıl nigāhı 
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Beni ḳudret elüñde sen yaratduñ 
Mükerrem ḳılup ‘izzetler yaratduñ 

Feriştehlerüñe ol gün ki yā Rab 
Buyurduñ secde itdiler baña heb 

Bugün tek sen baña luṭf eyle söyle 
Ki oġlum Hābili neylerseñ eyle 

Diyecek Nūḥ neciyyu'llāh İlāhī 
Ki sensin cümle maḫlūḳuñ penāhı 

980- Senüñ ḳullaruñı da‘vetde bī-zār 
Degüldüm eyledüm anları inẕār 

Yüzüm döndürmedüm ben ḫidmetüñden 
Dirīġ eyleme sen de raḥmetüñden 

Bugün senden dilerem nefsümi ben 
Ki Sāmı neyler iseñ eyle var sen 

Niyāz eyleyüp eyde İbn-i Āẕer 
Baña ḳahr itme iy luṭf issi dāver 

Ḫalīlüm dimiş idüñ baña iy dost 
Ṣıġındum şimdi işte saña iy dost 

985- Beni atdurmışıduñ anda oda  
Revā mıdur yaḳasın bunda oda 

Bugün İsmā‘ili neylerseñ eyle 
Baña ḳahr eyleme luṭf ile söyle 

Niyāz idüp diye ‘Īs'İbn-i Meryem 
Demidür ur bugün yarama merhem 

Baña rūḥum didüñ iy ḫālıḳ-ı cān 
Demidür derd-i cāna eyle dermān 

Anam Meryemi sen neylerseñ eyle 
Baña ḳahr eyleme luṭf ile söyle 

990- Bu vech ile pes andan her peyember 
Ki kendü nefsini isteye yek-ser 
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Pes andan ehl-i maḥşer cem‘ olalar 
Varup Ādem ṣafīye yalvaralar 

Diyeler atamuzsın atamuzsın 
Degülseñ ol bizüm sen ya nemüzsin 

Geçer sözüñ senüñ yalvar Ḫudāya 
Ża‘īfüz döymezüz biz bu belāya 

Diye Ādem bulara iy ḫalāyıḳ 
Ki benden ġayrı var bir luṭfa lāyıḳ 

995- Olursa andan olur size çāre 
Oñulmaz degme merhemle bu yara 

Beni ol dem ki sürdiler cināndan 
Uṣandum aġlayu aġlayu cāndan 

Nice yüz yıllar oldum zār u giryān 
Bulunmadı benüm derdüme dermān 

Ṭabībüm virmedi baña şifāyı 
Şefī‘ idinmeyince Muṣṭafāyı 

Pes andan evliyā vü enbiyā hep 
Bir araya gelüp āl u abā hep 

1000- İdüp bu ittifāḳı ḫalḳ-ı maḥşer  
Rasūle geleler ol günde yek-ser 

Göreler secdeye ḳomış başını 
Ki deryā eylemiş gözi yaşını 

Münācāt eyleyüp dir yā İlāhī 
Yüzin düşmişlerüñ sensin peñahı 

Benümle va‘de ḳılmaduñ mıdı sen 
Bugün kimi dilersem dileyem ben 

Dimedüñ midi baña bu nişānı 
Benümle itdügüñ ‘ahdüñ ya ḳanı 
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1005- Eger ümmetümüñ ḳocaların sen  
Ḳoyarsañ oda rāżī olmazam ben 

Ebū-bekri ḳoy anlaruñ yerine 
Ḳıyamazam ben anlaruñ birine 

Eger ümmetümüñ ḳır ḳıllarını 
Yaḳarsañ ṭamuya bir ḳıllarını 

Ki ben rāżī degülem kim yaḳasın 
Gerekmez bunlara böyle baḳasın 

Ki ḳoy Fārūḳı bunlaruñ yirine 
Ki ben bunları ḳomazam yirine 

1010- Eger ḳurrā vü küttābı ḳoyarsañ 
Bulara rāżī olmazam ḳıyarsañ 

Bular yirine ḳoy ‘O�mānı nāra 
Ḳıy ‘O�māna şehā ḳıyma bulara  

Yigitlerin ḳoyarsañ ümmetümden 
Sezā olmaz ‘ulüvv-i himmetümden 

Bularuñ ḳılmayam derdine çāre 
‘Alīyi ḳoy buları ḳoyma nāra 

Eger ümmetümüñ oġullarından  
Yaḳarsañ her birini yollarından 

1015- Ḥüseyni ḳoy Ḥasanla ṭamuya sen 
Bularuñ yanduġına rāżıyam ben 

Eger ümmetümüñ ‘ālimlerinden 
Olan ‘ilmiyle ‘āmil her birinden 

Ḳoyarsañ ṭamuya anları ḳoyma 
Benüm nefsüme ḳıy bunlara ḳıyma 

Göre bunlar rasūl eyler niyāzı 
Namāzı ḳoymış eyler Ḥaḳḳa nāzı 

Hemān ol demde Ḥaḳdan gele āvāz 
Ḳabūl oldı niyāzuñ iy perī-nāz 
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1020- Senüñ içün yaratdum ‘ālemi ben 
Senüñ içün dürütdüm ādemi ben 

Ṭamuya ḳoyacaḳ kişileri ben 
Bilürem yā Muḥammed ṭur örü sen 

Kimi ister dilerseñ it şefā‘at 
Hidāyet benden u senden ‘ināyet 

Pes andan ṣoñra ol ehl-i sa‘ādet 
Kime isterse eyleye şefā‘at 

Pes andan enbiyā’u'llāh sāyir 
Şefā‘at murġı olup ola ṭāyir 

1025- Velīlere ide andan şefā‘at 
Bulardan ṣoñra ‘ālime tamāmet 

Bulardan giçicek ol günde nevbet 
Şehīd olanlara ide şefā‘at 

Pes andan cennet ehli ola bāḳī 
Murādātına olalar mülāḳī 

Ṭamu ehliyle ṭamuda ḳalalar 
Ki bunda itdügin anda bulalar 

O gün ẓālim olanlara ola vāy 
Ola kāfir olanlar anda rüsvāy 

1030- Pes andan Ḥaḳḳ ide fermānı rūşen  
Maḳām-ı ḥamdi ḳılalar müzeyyen 

Bu oldur dirler aña cāy-ı maḥmūd 
Yaratdı misk-i terden anı ma‘būd 

Behiştde bir depecükdür o yüksek 
Yeridür biz anı ne deñlü ögsek 

Ṭurur üstinde bir nūrānī minber 
Ki nūrı ay u günden daḫı enver 

Hem anuñ çevresinde yine hem-vār 
Zebercedden nice biñ kürsiler var 
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1035- Buları anuñ içün itdi vāżı‘ 
Ki mürseller ola üstinde vāḳı‘ 

Bulardan ġayrı bir nice yüvāḳīt 
Ki kürsīler ki ta‘yīn-i mevāḳīt  

Olunmışdur bular ‘ālimler içün 
‘İliml'āmil olan ādemler içün 

Çıḳup nūrānī minber üzre Aḥmed 
Naṣīḥat eyleye ol baḫt-ı sermed 

Çıḳup kürsīler üzre oturalar 
Rasūle her biri ḳarşu ṭuralar 

1040- Peyember dört kitābuñ vāridātın 
‘Ayānen ḥall ide her müşkilātın 

Bileler cümleden efḍaldur Aḥmed 
Beyān eyleyicek anı Muḥammed 

 (x'� "O '�� "� ( %D-�" "y %k� "�"0 
Yaḳın oldı ki ṭamu ḥiddetinden 
Ki ya‘nī ġāyetiyle heybetinden 

Ḳaḳıduġından ola pāre pāre 
Vay aña kim anuñ içinde vara 

 1F '�"� � "h�(� "s (� '�%	 "�-� %7 
Ki ya‘nī bir bölügi her zamān ki  
Bıraġalar ṭamuya hem çünān ki  

1045- Nicesin arḳası üstine ilḳā 
İdeler nicesin yüz üzre īvā 

Kimisin ser-nigūn idüp bıraḳa 
Ki her birini bir vech ile yaḳa 

 'A% "p"z "�  1
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Ki ya‘nī ṭamuda olan zebānī 
Cehennem ehline ṣora ki anı  
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Size dünyāda gelmedi mi ya‘nī 
Peyemberler ki inẕārıydı ma‘nī 

Ḫaber virmedi midi size anlar 
Ki ḳorḳmaz mıduñuz oldı zebānlar 

 1
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1050- Diyeler ki bize geldi peyember 

Bizi ḳorḳutdı vü pend itdi yek-ser 

Ve illā anları tekẕīb idüp biz 
İnanmaduḳ didük kim anlara siz 

Yalansız virmedi hīç nesne gökden 
Ḫudāmuz didügüñüz  ṣoñ u öñden 

Ne mürsel eyledi ol bize irsāl 
Ne güftār eyledi ol bize ne ḳāl 

 2I(/ "7 2S "M "u (V -R(] 'A%E '�"	 'f(] 
Degülsiz siz ve illā azġunlar  
Didük diyeler ol bī-hūde bunlar 

1055- Zebānīler bulara diye ol dem 
Ne yavuz yañlış iş itmişsiz iy ḳavm 
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Ki ya‘nī eydeler kim bize anlar 
Didüklerin işitseydük o cānlar 

Ya biz neydügini bileydük aḥvāl 
Ki böyle olmaz idi vāḳı‘-ı ḥāl 

Ṭamu ehli ile bile ṭamuda 
Diyeler olmayayıduḳ ḳamuda 

 'A (h(/ '� ",(* �� %� " "v '$�"�  (I(? -��� (j� "m 'c" ({ � H� 'm %�"� 
Ki ya‘nī eyleyeler bunlar iḳrār 
Ḫaṭā itdüklerine anda tekrār 
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1060- Ki peyġamberlere inanmadılar 
Ṣoñını işlerinüñ ṣanmadılar 

Ki kāfir oldılar bu ḳavm-i maḳhūr 
Ḫudānuñ raḥmetinden oldılar dūr 

Ebed ḳaldı ṭamu içinde bunlar 
‘Aẕāba oldılar cümle giriftār 

Pes imdi mü’min oldur iy müselmān 
Küfürden dönüp ola ehl-i īmān 

Kitāb u sünnetine ola māyil 
Peyemberler sözine ola ḳāyil 

1065- Daḫı ṣāliḥ ‘amel kesb ide bunda 
Peşīmān olmaya tā yarın onda 

Gerek bugün inanmaḳ her ‘ibāda 
İnanmaḳ yarın itmez anda fāda 

Bular pes bu ‘aẕābı göricek āh 
İdüben eydeler derd ile Allāh 

İlāhī gördük inanduḳ diyeler 
Ki biñ yıl aġlaşalar ġam yiyeler 

Saġula gözlerinden ḳalmaya yaş 
Ura bunlar nedāmet ṭaşına baş 

1070- Olalar yine biñ yıl daḫı giryān 
Gele yaş yerine her dīdeden ḳan 

Şu deñlü aġlaşa bu ādemīler 
Yüzeler ḳan deñizinde gemiler 

Pes andan ḳan daḫı diñüp kesile 
İrişmeye bulara bir vesīle 

İdeler yine biñ yıl daḫı girye 
Kimi şehrī kimisi ehl-i ḳarye 

İriñ gele bu kerre ḳan yirine 
Bular derd aldılar dermān yerine  
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1075- İriñ daḫı dükene bu ḳamular 
Bu kerre bir birine diye bular 

Gelüñ biraz daḫı ṣabr eyleyelüm 
Egerçi çāre yoḳ cebr eyleyelüm 

Ṣabırları daḫı dükene andan 
Ḳalalar zārīlıḳ biñ yıl fiġāndan 

Diyeler yalvarup bunlar İlāhī 
Ki gördük bildük inanduḳ kemā-hī 

Bizi bundan çıḳar varalum anda 
Meded eyle bize ḳalduḳ yabanda 

1080- Varup eyü ‘amel kesb idelüm biz  
‘İbādet gūşesinde çökelüm diz 

Yine ḳıġır gelelüm ḥażretüñe 
Olalum biz de lāyıḳ ‘izzetüñe  

Nitekim bunlaruñ ḥaḳḳında Allāh 
Kelāmında buyurur hādī-i rāh 

�| ���� ���$ f�� �h� ��X
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Ḥaḳḳa bunlar idince bu ḫiṭābı 
Gele ḥaḳḳuñ ḫiṭāb-ı müsteṭābı 

f����0R� �h�� �K�<� S�� 
Ki ya‘nī Ḥaḳ ta‘ālā diye ol dem 
‘Iṭāb idüp bulara anda iy ḳavm 

1085- Ẕelīl oluñ ḫor oluñ söylemeñ hīç 
Baña zīrā olupdur işüñüz pīç 

Zebānīlere emr eyleye Allāh 
Uruñ bunları ṭutsun dilin efvāh 

Zebānīler buları anda der-ḥāl 
Uralar söyledükce olalar lāl 
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Ḥaḳīr ü ḫor olup ḳalalar anda 
Ḳalur öyüni olmayan yabanda 

Mu‘aẕẕeb ḳalalar olmaya çāre 
Ki merhemsiz oñulmaz degme yara 
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1090- Kelāmında buyurur şāh-ı dāver 

Ki ya‘nī Tañrıdan anlar ki ḳorḳar 

Namāz u ḥacc ider virür zekātı  
İnanur ġayba gider müşkilātı 

Beyān idüp �evābın bunlaruñ Ḥaḳ 
Didi bu āyeti ol ferd-i muṭlaḳ 
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Ki ya‘nī budurur tefsīr-i āyet 
�evābın bunlaruñ arturdı ġāyet 

�evābı ke�ret ile maġfiretle 
Be-hem itdi buları menfe‘atle 

1095- Ki ya‘nī maġfiret didügi Bārī 
Ḥavāle itmeye bunlara nārı 

Didügi ḳā’ilüñ ecrun kebīrun 
Derūnīdür degül bu ḥāl bīrūnün 

Budur ḥażm eyler iseñ ḫaṭṭ-ı güftār 
Duḫūl-i cennet ile ‘arż-ı dīdār 
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Ki eydür ehl-i küfre Ḥaḳ ta‘ālā 
Gerek gizlü gerek diñ āşikārā 

Sizüñ ḳavlüñüzi fi‘lüñüzi ben 
Bilürin dir güneşden daḫı rūşen 

1100- Ol öyle idi kim küffār-ı bed-ḫvāh 
Münāfıḳlarla bir eyleyüp efvāh 
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Rasūli bunlar eylerdi mesāvī  
Bed-endīş idi bunlar hep müsāvī 

Bular baḥ�-i tesāvī eyleyüp hep 
Ki dirlerdi biri birine yap yap 

Ki ṣaḳlañ siz bu sözi ola nā-gāh 
Muḥammed Tañrısı olmasun āgāh 

Ki bizden gūş idüp ıḫfā vü ıżmār 
Didiler itmesün anı ḫaber-dār 

1105- Bularuñ sözlerin ‘allām u dānā 
Rasūle vaḥy ile eylerdi peydā 

Rivāyetdür ḫaberde oldı vārid 
Ki dir ḳullarına ol ferd-i vāḥid 

Günāhuñuzı ḫalḳdan idüp ıḫfā 
Baña itdügüñüzden āşikārā 

Bu ise cümleñüzüñ i‘tiḳādı 
Beni görmez dimek ise murādı 

Muḳarrer cümleñüz kāfir olursız 
Ne itseñüz cezāsını bulursız 

1110- Bilürseñiz eger siz beni bīnā 
Beni ḫor mı görürsiz ḫalḳdan ednā 

Ki siz ḫalḳdan idersiz sözi ıḫfā 
Baña anı ḳılursız āşikārā 

Degüldür ṣaḳlu hīç bir nesne benden 
Eger dilden eger cāndan bedenden 

 (�� %� Na�� (:� ",(* 1A�(� "$ %C-�(] 
Ki ya‘nī Tañrı oldur oldı dānā 
Göñülde her ne varsa gizlü peydā 

Göñülde fikr eger endīşedür hep 
Bilür kendü özine pīşedür hep 
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1115- Ki ya‘ī dirler iy ġāfiller yaradan 

Ne kim yaratdı ise mā-sivādan 

Ki bilmez mi ḫabīr oldur bilür hem 
Yaratduġunı ol va'llāhü a‘lem 

Ki Tefsīr-i Ebū'l-ley� içre ta‘bīr 
Budur kim eylemiş ber-vech-i tefsīr 

Laṭīf oldur ḫabīr oldur ‘alīm ol  
O her bir şey’e ‘ālimdür ‘alīm ol 

Ḳarañu gicede ḳara ḳarınca 
Kara ṭaş üzre yüriyüp varınca 

1120- Bilür ḳanġı ayaġın baṣduġunı 
Kimin ḳorup kimini yaṣduġunı 

Daḫı her kim ne giçerse dilinden 
Anı bilmek gelür ḳudret elinden 

Daḫı anuñ murādını bilür ol 
Ana rūşendürür ṭarīḳ olan yol 

Ḫaberde şöyledür kim Ḥaḳ ta‘ālā 
Ki her gice nidā eyler ol a‘lā 

Ki eydür iy benī Ādem kim ola  
Seḫāvetde benümle ola hem-tā 

1125- Baña ‘āṣī iken bu ḫalḳ ġāfil 
Ben oldum anlaruñ mihrine māyil 

Bularuñ her birini pisterinde 
Ḥużūr ile uyuduram yerinde 

İderüm ben ḥıfıẓ bunları maḥżā 
Baña ‘āṣī degüller gibi gūyā 

Ḫaberde şöyledür kim yine bir söz 
Açalum luṭf-ı Ḥaḳdan göstere yüz 
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Ḳaçan ġurbetde ṣayru olsa bir kes 
İder luṭf-ı yed-i ḳudret anı mes 

1130- Anuñ vaḳti yaḳın olsa memāta 
Ki gelse göñline anayla ata 

Feriştehler virüben Ḥaḳ ta‘ālā 
Olurlar anlaruñ şeklinde peydā 

Kimisi oġlı ḳızı ṣūretinde 
Görinürler buña ol ḥāletinde 

Feriştehler ururlar yüzine yüz 
Sürerler ‘aynı ile gözine göz 

Buları böyle göricek o ḫaste 
Ḫoş olur göñli olmışken şikeste 

1135- Daḫı eydür ki iy āl u abālar 
Egerçi itdüñüz ḫoş merḥabālar 

Diye kim beñzemezsiz anlara siz 
Dimez bunlar da anlar degülüz biz 

Yine bunlara diye ol şikeste 
Firāḳ u ḥasret ile göñli ḫaste 

Yüzüñüz beñzer illā sizdeki bū 
Olaruñ ḳoḳusına beñzemez bu 

Göre yoḳ aġlaya anlara beñzer 
Feriştehler bile aġlaşa yek-ser 

1140- Nidā idüp diye ol demde hādī 
Feriştehlerine ola münādī 

Diye kim yarlıġadum ol ġarībi 
Ki benden maġfiret olsun naṣībi 

Bu söze ṭanıḳ oluñ cümleñüz siz 
Şehādet rütbetin virdük aña biz 
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Ki ol Ṭañrıdurur ol Ḥaḳ ki ya‘nī 
Ḥadī�-i cāndurur gūş it bu ma‘nī 

Yeri sizüñ içün yumşaḳ yaratdı 
Ekin ekmek ile sizi yaratdı 

1145- Dikersiz bāġlarla būstānlar 
Niḥālinde biter dürlü �emerler 

Daḫı envā‘-ı eşcār u şecerler 
Çemenler gūne gūne gül-sitānlar 

 (C(� '_ (� '� ( ��%� %7 "� � "h(/(7�"� " (V �� %= '�"�ۖ    %�� %=N��� (C'� "�(] "�  
 'f"	 (3 "� -��� (V '� " 'A%E'� ("	"	  %��% "y "s (& � "t(� "� "� '�" '{� %A %�(* "� (�' "}  

Ki ya‘nī siz iy münkiri Ḫudānuñ 
Ki yersiz ni‘met ü rızḳını anuñ 

Daḫı siz kim aña ‘iṣyān idersiz 
Emīn olmazsuñuz çün ya nidersiz 

Emīn olursuñuz kim size gökden 
‘Aẕāb indüre'di niteki öñden 

1150- Sizi yire geçüre ide maḳhūr 
Ki bunda anda olasız ḳamu ḫor 
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Emīn mi olusarsız siz ki ya‘nī 
‘Aẕābından anuñ bu ola ma‘nī 

Ki ḳatı yil viribiye semādan  
Yaḫud üstüñüze seng-i ḳażādan 

Tiz ola kim bilesiz siz ‘aẕābum 
Necidügi benüm ‘ayn-ı ‘ıḳābum 

Yaḫud ẓāhir ola size ‘aẕābum 
Benüm ḳorḳutmaġa daḫı ‘ıḳābum 
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1155- Tamām idüp bu āyetde beyānı 
Pes andan viribidi bu nişānı 
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Ḫudā dir yā Muḥammed ya‘nī anlar 
Senüñ ḳavmüñden öñden nice cānlar 

Ki geçmişlerdi peyġamberlerine 
İnanmadılar anlar hīç birine 

Bizüm āyātumuzı hem-çü anlar 
Ki tekẕīb eyleyüp didi yalanlar 

Bulara anda inkār-ı ‘uḳūbet 
Nice oldı ise her neyse şiddet 

1160- Saña inanmayanlara daḫı heb 
O resme ola bunlar da mu‘aẕẕeb 
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Buyurur ol ṭayınmışlara mesned 
Ki ya‘nī anlara eyt yā Muḥammed 

Ki görmezler mi kim ḳuşlar açup bāl 
Ki bundan añlanur neydügi aḥvāl 

Ṭururlar bunlaruñ üstinde ṣaf ṣaf 
Güẕāf olmaz kelām-ı Ḥaḳda hem lāf 

Ḳanadların yumarlar rūy-ı cāda 
Uçıcaḳ yine açarlar semāda 

1165- Yumup açduġı dem anlar ḳanadın 
Ṣavurduḳca semānuñ ebr ü bādın 

Hīç olmaz anlara kimse nigeh-bān 
Meger ol ḫālıḳ u ḫallāḳ u raḥmān 

 1I (a"* 23 ' "4 56 %�(* %C-�(] 
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Bilür ya‘nī ṣalāḥın her şey’üñ Ḥaḳ 
Baṣīr oldur ḳamu eşyāya muṭlaḳ 
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Budur gūş eyle gūş-ı cānla ma‘nī 
Buyurur Ḥaḳ ta‘ālā dir ki ya‘nī 

Ya kim ola ki vire size ‘asker 
‘Aẕābından Ḥaḳuñ ḳurtara yek-ser 

1170- Degül kāfirler illā ġırre bunlar 
Ki olmışlardururlar azġunlar 

Ki bāṭıl fi‘le uyuban yilerler 
Ḫudādan ġayrıdan nuṣret dilerler 
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Ki ya‘nī geldi ma‘nī işbu pīre 
Ya kimdür kim size rızḳ rūzı vire 

Eger rızḳ virmese Ṭañrı ta‘ālā 
Bulunmaya size bir rāzıḳ aṣlā 
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Ki ya‘nī kibrde vü kibriyāda 
Tekebbürde ne ola istifāde 

1175- Anuñla neylediler bu ḳamular  
Iraḳ oldı Ḫudādan cümle bular 

Bu āyetlerde ma‘lūm itdi Mevlā 
Büte ṭapanlaruñ aḥvāli n'ola 

İki nesne içün ṭapar ṭapanlar 
Sanurlar aṣṣı ola bütden anlar 

Yaḫud bunlar ziyāndan ḳurtulalar 
Çekerler bal ṣanup dürlü belālar 
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Bütān ḫod kendülerine ṭapana 
Ne aṣṣı idebilür ne ziyāne 

1180- Pes imdi ṭapan iy āl u abālar 
Size oldur ki Tañrıya ṭapalar 

Ki her gün her sa‘at ol şāh-ı ‘izzet 
Virür ḳullarına envā‘-ı ni‘met 

Daḫı mü’minlere ol āḫiretde  
Nice ni‘met viriser ‘āfiyetde 
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Ki ya‘nī kāfirān-ı küfr-pīşe 
Bu küfr ile ḍalāletle hemīşe 

Aşaġa başları yüzleri üzre 
Düşer gibi yürürler düşe ṭura 

1185- Bu dünyāda gibi yine bayaġı 
Ola ‘uḳbāda başları aşaġı 

Çü mü’minler yürürler ṭoġrı yolda 
Ki şer‘ u ḥuccet ile ṣaġ u ṣolda 

Bulara bunda anda oldı elyaḳ 
Ki ola yüzleri İslām ile aḳ 

Pes imdi ṭoġrı yola giden ile  
Yüzi aḳ olup eylük iden ile  

Yüzi ḳara olup başı aşaġı 
Degül bir nitekim didük bayaġı 

1190- Ḳıyāmet ḳopıcaḳ küfr ehli ḳamu 
Ḳopalar ser-nigūn pālar yuḳaru 

Su’āl idüp rasūle ehl-i ebrār 
Didiler yā rasūla'llāh küffār 
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Nice yüriyeyüz üstine bular 
Ḳıyāmet ḳopsa bu başı ḳayular 

Rasūl ol dem didi Allāh ta‘ālā 
Güci yeter ne itse ol tüvānā 

Dilerse yüridür bayaġı üzre 
Eger başı eger ayaġı üzre 
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1195- Ki ya‘nī buyurur eyt yā Muḥammed 
Nice bir ideler ‘iṣyān-ı bī-ḥad 

O Tañrı kim yoġıken eyledi var 
Sizi siz eylemezsiz aña ıḳrār 

Size virdi keremden işidür gūş 
Kelāmını anuñ tā idesiz gūş 

Ṭutasız ḥükmini münḳād olasız 
İṭā‘at eyleyüp mu‘tād olasız 

Daḫı virdi size bīnā baṣarlar 
Bunuñ birle bile rūşen ḫaberler 

1200- İdesiz ṣun‘ını anuñ temāşā 
Siz ‘ibret almaḳ içündi bu maḥżā 

Daḫı bilici göñül virdi maḥżā 
Anuñ ululuġın fikr idesiz tā 

Daḫı anuñ gibi ulu İlāha 
Ki ḳulluḳ idesiz ol pādişāha 
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Ki ya‘nī anlara di sizi tekrār 
Ol Allāhdur ki yoḳdan eyledi var 

Size ol virdi dürlü dürlü ni‘met 
Size virse gerekdür yine ol mevt 
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1205- Sizi ṭopraġa ḳoysa gerek andan 
Girü çıḳarsa gerek ḫākdāndan 

Virüp mü’minlere cennetde devlet 
Daḫı virse gerekdür nice ni‘met 

Cehennemde virüp küffāra miḥnet 
Daḫı virse gerekdür dürlü zaḥmet  

Daḫı bu sözleri ol gebr u tersā 
İşitdiler didiler bunı ḥāşā 

 "\(�(k� "c 'A%E'� %7 'f(] %� '$ "� '�� � ", !"& !�"E " "f� %�� %� " "� 
Ki suḥriyye idüp ol gebr u tersā 
Rasūle yan‘nī didiler ki ḥāşā 

1210- Didiler yā Muḥammed bilürüz heb 
Ki sen gerçek peyembersin muḳarreb 

Senüñ Ṭañrı ḳatında söz ü nāzuñ 
Geçer her ne var ise çoḳ u azuñ 

Hem aṣḥābuñ daḫı ḫāṣ u muḳarreb 
Dürürler biz bilürüz anları heb 

Eger dünyāda vü ger āḫiretde 
Bize ider ‘aẕābı ‘āḳıbetde 

Ki siz ḳurtulduñuz bize ḫaber vir 
İki evde eger zūd u eger dīr 

1215- Ḳıyāmet ne zamān ḳopardı bize 
Ne vaḳt olur olacak va‘de bize 

Bu kāfirler bu sözi söylediler 
Ki suḫriyye idüp böyle didiler 

Hemān Tañrı ta‘ālā bu nişānı 
Viribidi olara bu beyānı 

 1\(/ % 1
 (,"� �"�"	 "�-�(] "� (->� "�'� ($ %A'� (? '�� "�-�(] '6%� 
İdüp ya‘nī ki Ḥaḳ tevbīḫ-i bī-ḥad 
Buyurur bunlara eyt yā Muḥammed 
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Ki bunı bilmek iy ehl-i nedāmet 
Ne vaḳt ola ḳopa rūz-ı ḳıyāmet 

1220- Daḫı ne vaḳt iner anuñ ‘aẕābı 
Ki her şey’üñ ḫaṭāsı vü �evābı 

Anuñ ‘ilmindedür hīç kimse bilmez 
Bu semmüñ ḫayṭına ḫayyāṭ ilmez  

Hemān ben bir ḫaberciyem ḳalanın 
Ḫudā bilür olacaġın olanın 

Ki ḳorḳutmaḳ içün geldüm ben ancaḳ 
Girü ḳalanı kendü bilür ol Ḥaḳ 

�� %
 "@ "7 "� (, -�� %)� %X %� '�"̂ � (� H� "@ '� %_ %) '�"	 "� -�"� "� 
Ki ya‘nī budurur Ḥaḳḳuñ ḫitābı 
Çü kāfirler ḳıyāmetde ‘aẕābı 

1225- Yaḳīn ile göreler çün varalar 
Olalar cümlesi yüzi ḳaralar 

 "f� %$ -�"0 (C(* 'A%E'� %7 + (, -�� � ", !"& "6�(�� 
Ki ya‘nī eydeler kāfirlere bu 
O da‘vīdür ki siz dünyāda ḳamu 

İderdiñüz ḳıyāmet günin inkār 
‘Aẕābı hem-çünān inḳār tekrār 

Görüñ imdi ne imiş bugün ol gün 
İnanmaz idüñüz bu güne siz dün 

İderler bu maḥalde ba‘żılar ḳāl 
Ki ya‘nī bir ḳavilde budur aḥvāl 

1230- Didiler Mekkede küffār-ı bī-dīn 
Edebsüzlük idi anlara āyīn 

Eger peyġāmber ḥaḳsa Muḥammed 
Disün Tañrısına bizümçün Aḥmed 
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Ki üstümüze yaġdursın bizüm seng 
Ki tā itmeyevüz anuñla biz cenk 

Ya virsün bize bir ḳatı ‘aẕābı 
Diyince bunlar itdi Ḥaḳ ḫiṭābı 

Di ol kāfirlere sen yā Muḥammed 
Degülsin gerçi sen anlara mesned 

1235- Sen arasında iken anlara ben 
‘Aẕāb eylemezin var söyle di sen 

Pes imdi bu da bir ḍarb-ı me�eldür  
Ki mü’minlere bu bir ḫoş emeldür 

Çü gebre ol Muḥammed ḥürmetine 
‘Aẕāb olmadı anuñ ‘izzetine 

Geçer nāzı Ḫudāsı ḥażretine 
Ne ġam pes eyle anuñ ümmetine 

Anuñ şer‘ine her kim ola tābi‘ 
Ola elṭāf u luṭf-ı Ḥaḳḳı cāmi‘ 

1240- ‘Aẕāb olmaya aña ola rāḥat 
İdenler şer‘ine anuñ iṭā‘at 

 %E ' "	 "�"	 '6%�%>� "s(� "�"� '&"	 'f(] 'A  " "��"�" (U "� '�"	 "s(? " '� 
Di ya‘nī Mekkenüñ kāfirlerine 
Gerek yigit gerekse pīrlerine 

Eger ol ḳādir ü ḳayyūm olan Rab 
Beni daḫı baña uyanları heb 

Helāk eylerse ol ḥayy u tüvānā 
Ki kimse māni‘ olmaz aña ḳaṭ‘ā 

Yaḫud esirgeyüp ḳurtarsa ḥākim 
Odur fermān anuñdur kim ola kim 

1245- Anuñ ġayrı ola bir işde ‘āmil 
Odur fa‘‘āl yoḳdur ġayrı fā‘il 
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Ki ya‘nī kim ola kim ḳıla yarı 
Reḥā içün bulara dir o Bārī 

Ki ol kāfirler olmışken mu‘aẕẕeb 
Elemden bunları ḳurtara dir Rab 

Dir Aḥmed ehl-i küfre ṣanmañuz siz 
Cefāñuz olur-ısavuz eger biz 

Ki uçmaġa varavuz ḳurtulavuz 
Sizüñ aḥvālüñüz şūm ola yavuz 

1250- Siz ölicek ola aḥvālüñüz bed 
Ḳalasız siz cehennemde mü’ebbed 

�"� '� -7 "�"0 (C'� "� "$ "� (C(* �-� "l %�!" 'U -
�� "� %& '6%� 
Eyit sen yā Muḥammed Tañrı āndur 
Ki bir sulṭāndur ol kim mihr-bāndur 

‘Aẕāb idüp dilerse zaḥmet eyler 
Dilerse ḳullarına raḥmet eyler 

Tevekkül eyledüḳ īmān getürdük 
Biz anuñ ḥükmine fermān getürdük 

Aña her işimüz ıṣmarladuk biz  
Nice bilürseñüz var eyleñüz siz 

 "f� %�"� '?"E "�"� 2\(/ % 2S "M "u (V "� %& '� " 
1255- Ki ya‘nī tīz ola kim bilesiz siz 

‘Aẕāb inicegez yañulduñuz siz 

Ya vaḳt-i mevt irincek ya ḳıyāmet 
Kim imiş azmış iy ehl-i nedāmet 

Bilesiz olasız biñ biñ peşīmān 
Biriñüz derdine bulmaya dermān 

א I� IJI� KLIM K	 NO K8P� KQIM I,IM K5P( K8Pכ PS  T�U N
 I� TFא I�N� K8PכUN�K6IQ K� I�I/ א W, K� I@ 
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Buyurur ya‘ni Ḥaḳ eyt yā Muḥammed 
Eger ṣularuñuz olursa mefsed 

Ḳurısa çıḳmasa neylerdüñüz siz 
Anı itmege zīrā ḳādirüz biz 

1260- Yaḫud gözüñüzüñ nūrı ṣoġulsa  
Nice eylerdüñüz pes eyle olsa 

Niçün şükr eylemezsiz ya aña siz 
Gelüp īmāna uymazsız baña siz 

Ḫaberde şöyle vāriddür bu iy cān 
Meger var idi bir mülḥid ki nādān 

İşidüp ma‘nisini bu nişānuñ 
Didi gör sözin ol efsürde şānuñ 

Eger ṣular ḳurıyup çıḳmaz olsa 
Bıñar u çeşmelerden aḳmaz olsa 

1265- Ḳazup ḳazmalar ile çıḳaravuz 
Didi ol ḳavli çirkin fi‘li yavuz 

Meger yatur iken bir gürbe geldi 
Ki pençesinüñ ucı aña ildi 

İki gözini çıḳardı uyandı 
Açıldı gözleri uyḳuya ḳandı 

Hemān hātifden ol dem geldi āvāz 
Ṭur imdi ḳazma ile var yeri ḳaz 

Ṣuyı çıḳar mı yirüñ var gör iy kör 
Cehennem oldı gūruñ var gir iy kör 

1270- Pes imdi münkirüñ ehl-i nifāḳuñ 
Yüzi ḳara olur Ḥaḳdan ıraḳuñ 

Ne dünyāda sürer ẕevḳ ü ṣafāyı 
Ne ‘uḳbāda görür mihr ü vefāyı 

Müvaḥḥid mü’min olanuñ yüzi aḳ  
Olur dünyāda vü ‘uḳbāda aḳ baḳ 
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Pes imdi bilürüz ol zaḥmeti çoḳ 
Bizi var itdi yoḳdan hem neye yoḳ 

İdüp var itmeye ḳādirdür ol Rab 
Yine ölmiş iken biz ḳulların heb 

1275- Kerīm oldur raḥīm oldur budur rāh 
Ki andan ġayrı yoḳ bir daḫı Allāh 

Umaruz eyleye ‘ayn-ı ‘ināyet 
Ḥabībinden naṣīb ola şefā‘at 
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