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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 “Amme” (Nebe Sûresi) tefsirinin metni verilmektedir. 1543’te 
tamamlanan ve Kanûnî Sultan Süleyman’a sunulan bu eserde “Yâsin” ve “Mülk” 
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, Nebe Sûresi, mesnevî. 

 
 

LIVAYI’S POETICAL INTERPRETATION OF “AMME” (SURA NABA) 
 

Abstract 

The text of poetical interpretation of “Amme” (Sura Naba) 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 “Mulk” 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 Naba, matnawi. 
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GİRİŞ 

Livâyî 16. yüzyıl şairlerimizdendir. Hayatı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip 

değiliz.1 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 �ad olur, yanında şi‘r ü inşādan dem 

urılsa ġayruñ kelimātı me�kūr olmak bābı sedd ü �add olur.” 

Buradaki “sad” kelimesi kesretten kinâye olmalı. Zira, adı geçen Livâyî’ye 

âit olduğunu tahmin ettiğimiz “Yâsin, Tebâreke (Mülk Sûresi) ve Amme’nin (Nebe 

Sûresi) nazmen tefsir edildiği (bk. Vilhelm Pertsch, Die Türkischen 

Hanschriften der Koniclichen Bibliothek zu Berlin, Berlin, 1889, s. 120-

122) -baş tarafı noksan- bir eser dışında bu zatın (Livâyî) herhangi bir telifi 

bilinmemektedir.2 

__________ 

1 Görebildiğimiz kadarıyla Livâyî hakkında tek kaynak Âşık Çelebi’nin “Meşâ‘iru'ş-şu‘arâ”sıdır. Âlî’nin 
“Künhü'l-ahbâr”da verdiği bir cümlelik bilginin Âşık Çelebi’den alındığı âşikârdır. Her iki metni de 
buraya alıyoruz: 
 LĪVĀYĪ: İstanbullıdur. �uloġlı idi. Adı �ıżrdur.Yeñiçeri iken ba‘żı meşā’i� �ıdmetin idüp 
esmāya müdāvemet ile ve mürebbīsüz 	alvet çekmekden ġalebe-i yübūset ile dimāġına i�tilāl ve ‘a�lına 
i‘tilāl ‘ārıż oldı. Niçe zamān bīmār-�ānede mu‘ālecāt itdiler. Zencīr ü bend sūdmend oldı ki nev‘an 
hūşmend oldı. ‘Ulūfesi olan a�çadan ber-vech-i te�ā‘üd şey-i yesīr sebeb-i ma‘īşeti vardur ve eyü nüs	a 
yazar kitābet ile kefāf-ı nefs tertībine �udreti vardur. Mü’ellefātı ‘adedde �ad olur, yanında şi‘r ü inşādan 
dem urılsa ġayruñ kelimātı me�kūr olmak bābı sedd ü �add olur. Be-her 	āl bir yılda iki yılda bir bīmār-
�āne �ayyumına buluşur �arbu'l-	abīb zebīb diyü leti lūt bilür ve küllü dā�ilin yenfa‘ diyü i	ti�āndan 
çekmez zor. 
 Eş‘ār-ı ū 
 Şöyle �a�la sırr-ı ‘ışkı tende cānuñ uymasun 
 Belki adın añma aġzuñda zebānuñ uymasun 
 
 La‘lüñi emsem olurdı derdüme emsem didüm 
 Didi em mā kimse bu rāzı nihānuñ uymasun (Âşık Çelebi, Meşâ‘iru'ş-Şu‘arâ, İnceleme-
Metin, Hazırlayan: Prof. Dr. Filiz Kılıç, İst. 2010, C. 2, s. 742-743.) 
 
 LİVĀYĪ: Nāmı �ıżrdur. İstanbul �uloġullarından iken ta	�īl-i ma‘rifet itmişdür. �a� budur ki 
bu mala‘ı kem degüldür. 
Na�m: Şöyle �a�la sırr-ı ‘ışkı tende cānuñ uymasun 

Belki adın añma aġzuñda zebānuñ uymasun ( Künhü'l-Ahbârın Tezkire Kısmı, Hazırlayan: 
Dr. Mustafa İsen, Ankara 1994, s. 269.) 
 
2 Livâyî adına ilk defa, şiir mecmualarını tararken “Mısır Millî Kütüphânesi Türkçe Yazmalar 
Katalogu”nda rastlamıştım. (bk. Mısır Millî Kütüphânesi Türkçe Yazmalar Katalogu, C. IV, Kahire 1992, 
s. 31) Söz konusu katalogda 4232 numarada kayıtlı (tertip tarihi:965/1557) “Mecmûa-i Eş‘âr”ın 
mürettibi olarak gösterilen “Livâyî”nin bizim üzerinde durduğumuz “Livâyî” olduğunu tahmin 
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ESER HAKKINDA 

 
 Söz konusu eser: 

  “Bi-	amdi'llāh dem emn ü emāndur 
   Ki devrān-ı Süleymān-ı zamāndur 
   �o�uz yüz ellide bu ta	rīr 
   Beyān olup tamām oldı ta�rīr” (v. 97a) 

mısralarında belirtildiği üzere, 950/1543’te tamamlanmış ve Kanunî Sultan 
Süleyman’a (Saltanatı: 1520-1566) sunulmuştur: 
 Mesnevî nazım şekliyle ve arûzun “mefâ‘îlün/mefâ‘îlün/fe‘ûlün” vezniyle 
yazılan eserin elimizdeki bu noksan nüshası 97 varak ve 2630 beyittir. 

 Baş: 
  “Ki ta	�ī� eyleyiserüz biz anı 
    �ıyāmetde didi her ins ü cānı”   (v. 1a) 

 Son: 
  “Livāyī me�nevīnüñ oldı şey�i 
    Unutsun �usrev ü Şīrīni Şey�ī”    (v. 97a) 
 
 İstinsah Tarihi: 978/1570 
 Müstensih: Mustafa 
 İstinsah Kaydı:  

 ��� א��א� �
�	 א� א���א�

  ���� א����� ����א
 
Şairin: 
  “Livāyī me�nevīnüñ oldı şey�i 
   Unutsun �usrev ü Şīrīni Şey�ī” (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. 
                                                                                                                                            

ediyoruz. Daha sonra bu isme Sadık Yazar’ın “Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve 
Şerh geleneği, İst.  2011” adlı yayınlanmamış Doktora çalışmasında rastladım. Livâyî’nin, Berlin 
Königliche Kütüphanesi, Diez A. 80. 192 numarada kayıtlı “Manzûm Kur’ân Tefsiri”nden söz edildiğini 
görünce manzûm âyet tercümeleriyle ilgilendiğim için dikkatimi çekti. Üzerinde çalışma yapılıp 
yapılmadığını sorup soruştururken Dr. Sadık Yazar’ın söz konusu eseri bize ulaştırması takdire şayan bir 
davranış olmuştur. Kendisine teşekkür ederiz. 
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Livâyî,  bu eserde Müslümanlar arasında -namaz sûrelerinden sonra- 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 ni�ām-ı na�m-ı tefsīr 
    N'ola  şeh  �adrı  olursa  aña  yir 
 
   Olıcak dürr-i na�mum şāha man�ūr 
   İlāhī 	ażretinde  eyle  ma‘�ūr 
   Bu dürr-i na�mı gördükde o sulān 
   Düri ‘aks-i la‘lden 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.  

 Biz bu makalemizde adı geçen eserin Amme (Nebe Sûresi) kısmını (v. 

88a-95a/193 beyit) sunuyoruz. Bir başka makalemizde Tebâreke (Mülk Sûresi) 

tefsirini neşredeceğiz. İnşallah eserin tam bir nüshası bulunur ve manzûm Yâsin 

tefsiri de ortaya çıkar… 
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 �� ��  �	��� �א  �!���"  #$ �&# א�%�� ��  #�' #( �
 א�(

 [Mefāāāā‘īīīīlün/Mefāāāā‘īīīīlün/Fe‘ūūūūlün] 
 

1- Bu sūre Mekkede indi enāma 
Yedi yüz yetmiş oldı 	arf tamāme 
 
Da�ı bu sūre yüz yetmiş kelimdür 
Biri ‘ayn iki 	arfüñ biri mīmdür 
 
Da�ı bu sūre �ırk āyetdürür hem 
Bu saġışdan ne artu�dur ne bir kem 
 
Rivāyet eyledi Zeyd İbn-i Eslem 
Peyember 	ażretinden keyf ü bī-kem 
 

5- Eyitdi her kim ‘amme sūresini 
O�ısa şāhid idinsün o beni 
 
Viribiye ferişteyle aña �a� 
�ıyāmet ıssısı ġālib olıca� 
 
�ovu� �ular ki içe �ana �ana 
Ne �u�aya vü ne yüregi yana 
 
O miskīn içe anı ola rā	at 
Melāmetden geçüp ola selāmet 
 
�ıyāmet ıssısını uymaya ol 
Ki bula cennet-i a‘lāya ol yol 

 

 �� ��  �	��� �א  �!���"  
10- Buyurur ya‘nī �a� kim küfr-gūlar 

Ne nesneden çekişirler �orarlar 
 

Sözüñ a�lı budur ki Mekke �avmi 
Çekişirlerdi birbiriyle yevmī 

 
Mu	ammede iner Cibrīl gökden  
Beyān eyler aña �oñdan u öñden 

 
Çekişirlerdi bu 	ak mı degül mi 
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Diken mi bilmezüz yo�usa gül mi 
 

İnandı bir bölük oldı müselmān 
İnanmadı bir azı oldı gebrān  

 

 #�' #( �
$# א�( �&# א�%�� ��  
15- Ki ya‘nī ulu �aberden �orarlar 

Bular bu ço� sözi endek �anurlar 
 

Mücāhid eydür ol pīr-i sü�andān 
Ulu söz didügidür na�m-ı �ur’ān 

 
Anuñ bu sözinüñ oldur delīli 
Olur Allāh ta‘ālānuñ bu �avli 

 

��(� *�+ �� ,-  
�atāda eydür ol ulu �aber 	a�  
Didügi �abrden �opma�durur �al� 

 

	� ��#.�� )/ �� #�' #0 )� �� 1  א��#2
Ki bunlar eyleyicek ba‘�i inkār 
Bu �ur’ān 	ak degüldür diyü tekrār 

 
Kelāmında buyurdı �a� ta‘ālā 
�aber virür bulara didi kellā 

 

 �3��  כ	� ���. )
 �' �5  ���6  �3��	 כ ���. )
�' �5 
20- Ki ya‘nī bile kāfirler 	a�ī�at 

Bu �ur’ān 	a�dur uş �ur’ān u 	uccet 
 

�abirden �opma 	a�dur fī'l-	a�ī�at 
Bileler olıca� rūz-ı �ıyāmet 

 
Ve mü’minler da�ı ‘ilme'l-ya�īni 
Bileler göreler ‘ayne'l-ya�īni 

 

 #, �
 )7�+ )����8  �9 ):� א א;( א=> �> #�  ��א?� א�(#7 �א @ �א=>� )@�8 
Kelāmında dir ol ‘allām u dānā 
Buyurur ya‘ni Allāhü ta‘ālā 
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Yeri ben size döşek �ılmadum mı 
Sizi bī-şübhe bī-şek �ılmadum mı 

 
25- Da�ı aġları dolansun diyü yir 

Ki mismār itmedüm mi anı ben dir 
 

 )��אכ�% )� �. �A �א @ <Bא �@ )C�8  
Yaratdum sizi erkeklü dişilü 

Kimiñüz dişi �ıldum kimin ulu 

 
�א% ). �
 �B �@  )�כ� �� )��א�>א + �� �5 

Da�ı uy�ularuñuzı tenüñüze 

Ki rā	at �ılmadum mı gözüñüze 
 

�א% ). �
 �B �@  �, א א�.�'( �א5>�#� 
Da�ı giceyi �ıldu� örtü size 

Gerekdür şükr idesiz siz de bize 

 
�arañlu� ile her şey’i bürür şeb 
Sefīd iken siyāh eyler �amu heb 

 
�א% ). �
 �B �@  �א: �א א�%�< <Eא �
 �� 

30- Da�ı gündüzi �ıldu� rūzuñuz çün 

Sebeb gördük me�āli	 bunı dün gün 

 
�א% )'�%�� �@  )��כ�- )��א 0 <
 )� �א 5 א=> �F #E 

Da�ı �ıldu� sizüñ mā-fev�uñuzda  
Olursız gice gündüz �ev�uñuzda 

 
Yedi �at gökleri �uvvetle vā�ı� 
Ki yapdu� vüs‘ u 	ikmetle muābı� 

 

�א% ). �
 �B �א @ <Bא �� א #5 <Bא �� �@ 
Da�ı �ıldu� sizüñçün āfitābı 
Münevver bir çerāġ-ı şu‘le-tābī 
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�א% )� �G )+�8 �@  #Hא �� #� )
 � א�(��& א >  �# �א � <Bא �7�6 
Ebirden da�ı indürdük pey-ā-pey 

Maar ki andan olur 	i��e her şey 
 

 �I #� )/�%#�  #� �Jא �# �K א�>א ���+ �@  LHא�% �B �א0>א @ �� )��8 
35- Ki tā ol yaġmur ile nice dāne 

Bite anı yiye ibn ü eb ana 
 

Da�ı pīç-ā-pīç olmış tā ki engür 
Biter yimişleri kim ideler �ūr 

 
Bitirürüz da�ı ba�ca vü bāġlar 
�afā süre içinde �ayru �aġlar 

 

 �	 #M  �N )��"  #, )� �א�>  א�(� ��' #� � אכ�א	
Ki tā rūz-ı �ıyāmet oldı ta	�ī� 

Kelāmında buyurur şāh-ı tevfī� 
 

Size ol va‘de olınan muvā�ıt 
Olup ola mu‘aaldur yuvā�ıt 

 

 �N )��"  �O ��)%�"  #:� Pא�� Q#0  �	���)*�� �א 0 <Bא �� )0�8 
40- Ki Tañrı va‘de �ıldı size ol gün 

Urula �ūr ola ‘ālem diger-gūn 

 

Bölük bölük olup fevc fevc olasız 
Ki mahşer yirine 	āżır gelesiz 

 
Mu‘ā� İbn-i Cebel eyler rivāyet 
Peyemberden bize budur 	ikāyet 

 
Eyitdi ümmetümden �avm-i deh-gūn 
�opalar 	ālleri ola tebeh-gūn 

 
Müselmānlar içinde seçileler 
Ki yüzleri mesi	 olmış geleler 

 
45- �opa evvelki meymūn �ūretinde 

İkinci �ūk-ı ser-dūn �ūretinde 
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Üçünci �opa yu�aru ayaġı 
Ola her birinüñ başı aşaġı 

 
Onuñ dördüncisi gözsüz �opalar 
Beşincisi �aġır sözsüz �opalar 

 
Da�ı altıncısı da ol zamānlar 
�opalar kelb-i hāli� gibi anlar 

 
Bularuñ sīnesine dilleri heb 
Ki �ar�mış �opalar olup mu‘a��eb 

 
50- Dişiyle çeyneyeler dillerini 

Göreler baġlu iki ellerini 
 

Aġızlarından a�a rī� ile �an 
Ki ikrāh ide ma	şerde her insān 
 
Yedincisi �opa ser dest bürīde 
�azanmışdı anı bunlar beride 

 
Sekizincisi āteşden sütūna 
A�alar yana oda döne döne 

 
�okuzuncısı murdār ola ġāyet 
Ki ġāyı yimek ola aña ‘ādet 

 
55- Onuncısı bularuñ ya‘ni andan 

Giyeler cübbeler ki �aırandan 
 

Derilerine anlaruñ o �aftan 
Yapışa ayru� ayrılmaya andan 

 
Olar ki �opa meymūn �ūretinde 
Ki �ovculu�dı anuñ ‘ādetinde 

 
Degüldür itme anı eyü āyīn 
Ki böyle �opısar olan sü�an-çīn 

 
Da�ı ma�	ak olup güldüre �al�ı 
Yaman ola aña ol ya�şi �ul�ı 

 
60- Bu da�ı �opa meymūn hey’etinde 

Bunuñ �ūsı buyıdı ‘ādetinde 
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Olar kim �opa oñuz �ūretinde 
�arām yimekdi �ūyı ‘ādetinde 

 
Olar kim başı aşaġa �opalar 
Ribā yiyiciler bunlar olalar 
 
�ıyāmetde şular kim �opa a‘mā 
O 	ākimlerdürür kim ola ġarrā 

 
Ġurūr-ı cāh ile kendüyi ‘ālim 
Bilüp ide sitem-kārī o �ālim 

 
65- Da�ı yalan yire idüp şehādet 

Ki gözsüz �opa olıca� �ıyāmet 
 

Tekebbür eyleyen ol �ar dü-pālar  
Bular da�ı �aġır dilsüz �opalar 

 
Pes anlardan ki dilin çeyneyeler 
Ol ‘ālimlerdürür bunlar ki anlar 

 
İderlerdi bular �al�a na�ī	at 
Degüldi kendülere utma� ‘ādet 

 
Pes anlardan olan ser dest bürīde  
Dil-āzār oldılar idi beride 

 
70- Pes anlar ki �o�usı ola murdār 

Zekātı virmeyenler ola bunlar 
 

Da�ı şehvātına uyarsa kişi 
Zinā ile livāa olup işi 

 
Bular da�ı yiyüyiben �o�alar 
Ne kim itdiyse başına �a�alar 

 
Pes anlar kim giyeler cübbe �arān 
Olalar işlerine hep peşīmān 

 
Giyerdi fa�r idüp bunlar libāsı 
Ki ta	kīr eyleyüp ehl-i palāsı 
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75- Ululanup iderlerdi tekebbür 
Ki şimdi işleri oldı ta	assür 

 

 #� �R#��0 �א �  @ �� א�>א 0�כ�א+��(  א�!� �� )��8 
�açan yarıla gök yir yir açıla 

Semāda ya‘nī �apular açıla 

 
Didiler ba‘żılar kim gökde işbu 
Ki her bir �ul içün var iki �apu 

 
Biri bāb-ı ‘ameldür birisi rız� 
Vay aña yir yüzinde eyleye fıs� 

 
Açılur ol �apular gelse sā‘at 
Ki ya‘nī her �açan �opsa �ıyāmet 

 

 #H ��#S' �5 ��א?�  @� א�>א 0�כ�א+��(  א�(#7 �� �5 
80- Da�ı olıcaġaz rūz-ı �ıyāmet 

Ki aġlar yir yüzinde aça �anat 
 

Görinürken görinmez ola kūhān 
Ki böyle buyurur fermān-ı �ur’ān 

 

 �	 #M  ���% �> �B  )��א כ�א+ א=> �T )� #� 
Ki ta	�ī�ā cehennem reh-gü�erdür 
Cināna gitmege rāh-ı 	a�erdür 

 
Geçüp tā girmeyince dār-ı nāra 
Cinānı görmege olmaya çāre 

 

 �&' #Uא �#.��א<�V �� 
Ki ya‘nī budurur ma‘nīsi anuñ 
Ma�āmıdur cehennem kāfirānuñ 

 

 �&'#W #� �X א �>' א�>א #0 �� )K�8  
85- Ki kāfirler amuya olsa dā�il 

İçinde �alaca�lardur nice yıl 
 

Ne deñlü olduġın ezmān u a	kāb 
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Çekişmişlerdürür erbāb-ı elbāb 
 

Rivāyet eylediler kim ‘Alīden 
Ki a	�ābuñ zamānın ol velīden 

 
Ki seksen biñ senedür bu zamāndan 
Ki her bir güni biñ yılcadur andan 

 
Didiler ba‘żılar a	�ābuñ a�lā 
�isāb u va‘di yo� pāyānı �a‘ā 

 
90- Ebed amuda �ala gebr ü tersā 

Necāta bulmayalar çāre a�lā 
 

 �	��-@ �2�" �X א �>' א #0 <= )���  �X �א�>א @ �� �E 

 �X#M א <�' #� �K א א-> �! �U �א >  @ �G �B א 0�א-> #@ 
Cehennem ehline hīç �ovuca� �u 
Virilmeye ki ola anlara bu 

 
Şifā �usuzlıġa vü issilige 
‘A�āb içre bular �alup ilige 

 
Ki içdükleri �aynar �ular ola 
O da ġassā� ola gözleri ola 

 
Ki eydür ba‘żılar ġassāk içün bu 
Degüldür bunlara virdükleri �u 

 
95- Bularuñ gözi yaşıdur ki aġlar 

‘A�ābuñ şiddetinden �atı çaġlar 
 

Zebānīler dürüben göz ü �aşın 
İçürürler bulara gözi yaşın 

 
Bularuñ şöyle ıssı ola yaşı 
Şarābına göre ola ma‘āşı 

 
İçürdükde bu �uyı ehl-i nāra 
İde yüreklerini pāre pāre 

 
Didiler ba‘żılar ġassā� içün bu 
Ne göz yaşıdurur bu ya ne �od �u  
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100- Cehennemde yılanlar vardur anlar 

Ki aġlar gibidür her bir yılanlar 
 

Ki her birinde üç yüz altmış aġu 
Ki her bir zehri dürlü dürlüdür bu 

 
İçürürler bulara ṣu yirine 
Bu zehri ṣuṣaduḳça her birine  

 
Cezā içinde hīç bir laḥẓa uyḳu 
Yüzini görmeye bu ehl-i ṭamu 

 
Ki bir ān eylemeye bunlar ārām 
Ki rāḥat olmaġıçün kām u nā-kām 

 
105- ‘Aẕāb olduġıçün bunlara lāyıḳ 

‘Amellerine olmışdur muvāfıḳ 
 

 )� �>�+ #M  �	� �B )��" �X א��א+�א�>א כ �! #K 

���א �2�כ ��א�#%�א @"V א�>א �# �2  כ#
Daḫı anlar ḥisāb ile ‘aẕāba 

İnanmazlar idi ba‘� ü ‘ıḳāba 
 

İnanmazlar bize ol bed-zebānlar 
Yalanlarlar inanmazlardı anlar 

 
 L )Q �E �,�כ �@  �Yא�% )' �� )K��א�>א 8�  כ#

Daḫı her nesneyi biz hep ṣoraruz 

Eyü yavuz ‘amellerin yazaruz 
 

Cezā neyse virürüz biz cezāsın 
Vebāline göre ya‘nī belāsın 

 
@-��א �2�0  �.�0 )�כ� �F" #G�+ )&  �X #M >א�א �2 �� 

 �	 #M  �&' #��� �� א �#.( <Cא �� ��  �Z#[א �F �K >א�א�% )��8 �@ 
110- Çü ṭamu ehline bildürdi ḥālin 

‘Aẕābı neydügini hem me‘ālin 
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Pes uçmaḳ ehli aḥvālin o beyyān 
Beyān itdi eyitdi ya‘ni Yezdān 

 
Ṭamudan ḳurtulalar müttaḳīler  
Mu‘aẕẕeb ḳala ṭamuda şaḳīler 

 
Bular uçmaġa gire şād u ḥurrem 
Bulalar anda bāġlar baḫçalar hem 

 

 �\ #�א ���כ �א�>א @ �� )��8 
Daḫı bākire ḳızlar bula bular 
Hem ol ḳızlar olalar yaḫşi ḫūlar 

 

א <5)* �כ �א @ א-> �� #= 
115- Daḫı cennetde bunlar bula ḳamu 

Şarāb ile ḳadeḥler ṭolu ṭolu 

 
Düzülmiş göreler ṣaf ṣaf pür içi 
Ṣunup alup içeler ulu kiçi 

 

 �X  �	� �
 �� )!�א " �>' א #0 <� )]�א�>א � � כ�2#X �@ 
Ki ya‘nī herze söz hergiz yalan ḳāl 
Diyüp işitmeye bu ḳavm-i ḫoş-ḥāl 

 

א >  �G �B  )& #�  ��S#כ ��א >  :� ��א�>א  �! #K 
Ḫudā dir yā Muḥammed bunda ma‘nī 
Bu eylükler bu ni‘metler ki ya‘nī 

 
Senüñ Tañruñdan uçmaḳ ehline bu 
‘Aṭādur birr ü iḥsāndur bu ḳamu 

 
120- Cezā olduġıçün bunlara lāyıḳ 

Eyü ‘amellerinedür muvāfıḳ 
 

 #S� �:  #Hא �א@ �� #9  א�!� ):� א;( �א @ �� �א @ �� �>�% )'�� & _�� )K  א���

 �.#כ��	 )��" �X  �� )% �א�>א �#� #A 
Buyurur ol mededsüzlere mesned 
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Senüñ Tañrıñ ki ya‘nī yā Muḥammed 

 
Semāvātuñ zemīnüñ olġıl āgāh 
Mürebbīsi vü rabbidür ol Allāh 

 
Daḫı bu ikinüñ aralarında  
Eger ednā eger a‘lālarında 

 
Ne var ise ḳamunuñ Tañrısıdur 
Behiştüñ hem ṭamunuñ Tañrısıdur 

 
125- Kimesne kimseye ḳılmaz şefā‘at 

Meger andan ola yine icāzet 
 

 �N )��"  �N� ���"  �̀ @ Pא��  �a �]#כ �3 �א�(� �א @ J� �T  
O gün ya‘nī feriştehler daḫı rūḥ 
Ṭura her biri ṣaf ṣaf [daḫı] meşrūḥ 

 
İdüp çoġ iḫtilāf ġayr-ı meşrūḥ 
Ki baḥ� itmişler ‘ālimler nedür rūḥ 

 
Didi her biri bir dürlü ḫaberler 
Sözi her birinüñ hem mu‘teberler 

 
Velī eyler rivāyet İbn-i ‘Abbās 
Aña ḳāyildürür bu cümle-i nās 

 
130- Rasūlü'llāhdan eyler bu rivāyet 

Budur ḳavl-i eṣaḥ ḥāl ü ḥikāyet 
 

Yahūdādan gelüp bir zümre-i dūn 
Rasūle ṣordılar bu rūḥı bir gün 

 
Ne nesnedür diyince rūḥı anlar 
Didi ol yolına rūḥ-ı revānlar 

 
Bu rūḥ ol sūy-ı Ḥaḳdan bir çeridür 
Ferişteh olmadan bunlar berīdür 

 
Benī Ādem gibi bunlar da yirler 
İçerler ni‘metine şükr iderler 

 
135- Rivāyet eyleyüp dir İbn-i Mes‘ūd 
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Yaratmışdur ferişteh rūḥı ma‘būd 
 

Ulu ḫalḳ itdi yirden gökden anı 
Ki dördünci felekdedür mekānı 

 
Oḳur on iki biñ her günde tesbīḥ 
İder ṣubh u mesā şām u meṣābīḥ 

 
Anuñ her tesbīḥinden bir ferişte 
Yaradur Ḥaḳ ta‘ālā her gün işte 

 
Ṭura anlar daḫı bir ṣaff olup heb 
Ki olmaya buları hīç mu‘āḳab 

 
140- Ṣaḥīḥ oldur ṭura anlar da ṣaf ṣaf 

Degül ecvef bular ammā mużā‘af 
 

Telef-kār olmayan vaḳt-i ṣabūḥı 
Ki rūḥ-ı ḳudsīdür dirler bu rūḥı 

 
Ki ‘arşuñ ṣaġ yanında var bir ırmaḳ 
Ki müştāḳ olmış aña sekiz uçmaḳ 

 
Daḫı vāsi‘ yedi ḳat yir ü gökden 
Yedi yemden degül ki iki yirden 

 
Seḥer vaḳtinde Cibrīl ol zamāndan 
Ol ırmaġa girür ġusl ider andan 

 
145- Çıḳup ol yemden olur anda lerzān 

Ḳanadından ṭamar ḳaṭrāt-ı bārān  
 

Nice biñler ferişteh yaradur Ḥaḳ 
‘İbādet itmegiçün anda muṭlaḳ 

 
Ki her gün yaradılur her seḥerde 
Degül ki fevt ola öle kimer de 

 
Ki her gün içde yetmiş biñ ferişte 
Girerler beyt-i ma‘mūra gelişte 

 
Ve yetmiş biñ ferişteh daḫı her gün 
Ṭavāf-ı Ka‘be eylerler diger gün 
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150- Cūlar daḫı ider tesbīḥ ü tehlīl 
Sa‘at irince bunlar ay eger yıl 

 
Ḳıyāmetde bular da baġlayup ṣaf 
Ṭuralar her biri eż‘af mużā‘af  

 

 �X  �	� ���.��כ��"  �X #M  �	 #b�8 )& ��  ����  �& _�� )K  א���

 ��א?- �א�>א @ �� �T  

Ki hīç söz söylemeye bir şey illā 
Vire destūr aña Allāh ta‘ālā 

 

 ��#כ _�b  �N )��' PZ  א�( �R)א�  )& ���0  �א  �E 

 �2 ��c_  א��/� #M  #�#S� �V�>א : �� 
Ki ya‘nī ol ḳıyāmet güni ḥaḳdur 
İnananlaruñ aña yüzi aḳdur 

 
Dilerse Tañrıdan yaña ola kim 
Yönin Tañrısına dönsün ola kim 

 
155- Ḥaḳ içün eylesün her neyse ṭā‘at 

Her emrine Ḥaḳuñ itsün iṭā‘at 
 

+�א #M  )��אכ�+ ): �2)+�א�>א 8 �2 ��א  <�" #��- 
Ki ya‘nī va‘de ḳıldum ki size ben 

‘Aẕābum gösterem ‘ayne'l-yaḳīnen 
 

‘Aẕābum didügi ya‘nī o ḳahhār 
Ḳıyāmet günidür dir ehl-i iḳrār 

 
Ki eydür ba‘żılar bu sözde ma‘nī 
Ġazā’-i Bedrdi maḳṣūd ya‘nī 

 

 �N )��"  ���()%�"  � )� �א א�(� ��  )� �� �F�-  �Yא �F�" 

 �?� ���" ��%#Q א�(כ�א�#0�  @� )'�א�>א כ�%(��  "�א � ���� 
Budur bu āyet-i āḫirde ma‘nī 
Kişi kim her ne işlediyse ya‘nī 

 
160- Bulısar rūz-ı ma	şerde ol anı 
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Eyü yavuz neyise her olanı 
 

Buyurur İbn-i Fārūḳ-ı mu‘ādil 
Odur bu ḳavl-i Ḥaḳ ḥaḳḳında ḳā’il 

 
Ki ‘Abdullāhdur anuñ nām-ı pāki 
Ḥudādan ġayrıdan yoġıdı bāki 

 
Eyitdi ol ḳaçan ḳopsa ḳıyāmet 
Ḳopup ẕī-rūḥ olanlar hep tamāmet 

 
Geleler her biri maḥşer yerine  
Kimisi sevine kimi yerine 

 
165- ‘Adālet itmegiçün Ḥaḳ ta‘ālā 

Ḳażā idüp ide her şer‘i icrā 
 

Ki nāṭıḳ ġayr-ı nāṭıḳ her ne kim var 
Ṣora ẓulm eylemeye ẕerre miḳdār 

 
Ḳamu maẓlūmlaruñ hep intiḳāmın 
Alup ẓālimlerüñ virmeye kāmın 

 
Şu murġuñ ki ola minḳārı çengāl 
Ala dādı bulardan da o fa‘‘āl 

 
Perīye cinnīye ḥayvān u ġayra 
Buyura olalar cümle ġubeyra 

 
170- Hemān emr eyleyince şāh-ı bī-bāk 

Bir uġurdan olalar cümlesi ḫāk 
 

Daḫı kāfir olanlar görüp anı 
Diyeler vāy dirīġā bizde ḳanı 

 
N'olaydı biz daḫı ḥayvān olayduḳ 
Ṣoñında ḫāk ile yeksān olayduḳ 

 
‘Aẕāb ile giriftār olmayayduḳ 
Ṣoñında böyle nā-çār olmayayduḳ 

 
‘Ömer İbn-i ‘Ubeyd ‘Abdül‘azīzi 
Anuñ da bunda teşḫīṣ ü temīzi 
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175- Ki şöyledür ki dir ol ibn-i izzet  
Ḳaçan irse sa‘at ḳopsa ḳıyāmet 

 
Ki ṭopraḳ olmaya cinn ü perīler 
Velī insāndan olalar berīler 

 
Cinānuñ çevresinde ideler devr 
Bulara gebr gibi olmaya cevr 

 
Velī sünnīsinedür bu ri‘āyet 
Bu söz daḫı burada buldı ġāyet 

 
Ebūlḳāsım daḫı eyler rivāyet 
Ki bunda daḫı var çoḳ dürlü ‘ibret 

 
180- Ki iblīs-i la‘īn ol daḫı eyde 

N'ola bend olmayaydum ben de keyde 
 

N'olaydı ben daḫı ṭopraḳ olaydum 
Bular gibi ḫazān yapraḳ olaydum 

 
Ki ser-dār-ı melā‘īn eyleyüp reyb 
İderdi Ādemi teşnī‘ idüp ‘ayb 

 
Ki sen ṭopraḳdan olduñ diyü mevcūd 
Yirüp kendüyi ögerdi o merdūd 

 
Ben oddan yaradıldum diyü maġrūr 
Olurdı kendüye ol ḫor u maḳhūr 

 
185- Pes imdi göre ṭopraḳdan olana 

Kerāmetler virile kendü yana 
 

Göre insāna vire ḥūr u ġılmān 
Cinān içinde ol ġaffār u ġufrān 

 
Görüp olduḳların bīnā-yı dīdār  
Nedāmet āteşine yana tekrār 

 
Göre ẕürriyetini kendüyi ḫor 
Od içinde mu‘aẕẕeb ḫor u maḳhūr 

 
Diye ben de n'olaydı ḫāk olaydum 
‘Aẕābından ola ki ḳurtulaydum 
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190- Ki ben daḫı olaydum böyle rāḥat 

Ola ki çekmeyeydüm dürlü miḥnet 
 

Ve illā girmeye hergiz eline 
Didügi gide bu gele eline 

 
Diye ḥayfā dirīġā ḥasretā āh 
Ki ben bu varṭadan olmadum āgāh 

 
Ebed maḥrūm olup dūzaḫda ḳala 
‘Aẕāb içinde dāyim ide nāle 
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