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YÜKSEK LİSANS TEZ ÖZÜ 

 

HAZÎNÎ’NİN KIRK HADİS TERCÜMESİNDE 

KELİME GRUPLARI 

 

Nilay GİRİŞEN 

Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı 

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart 2011 

Danışman: Prof. Dr. Halil İbrahim USTA 

 

 

Bu yüksek lisans tezinde, Hazînî’nin XVI. yüzyılda kaleme aldığı Kırk Hadis 

Tercümesi incelenmiştir. Giriş bölümünde, XIII. yüzyıldan başlayıp günümüze kadar 

gelişen Türkiye Türkçesinin genel durumuna değinilmiş ve Hazînî’den bahsedilip eserin 

genel özellikleri ele alınmıştır.  

 

Birinci bölümde, ilk olarak söz diziminin farklı tanımları ve önemi üzerinde 

durulmuştur. Ardından, kelime grupları hakkında tanımlar ve görüşler verilmiştir. İkinci 

bölümde; Hazînî’nin Kırk Hadis Tercümesinde yer alan kelime grupları belirlenmiş, tez 

danışmanım Prof. Dr. Halil İbrahim Usta’nın kelime grupları ile ilgili görüşlerine ve 

çalışmalarına uyularak sınıflandırılmıştır. Daha sonra, transkripsiyon alfabesiyle Latin 

harflerine aktarılan metin yer almıştır. Sonuç bölümünde, eserdeki kelime grupları ile 

ilgili örneklerden belirlenen bulgulara yer verilmiştir. 

 

İncelemenin, Anadolu’da gelişmiş olan Türkçenin söz dizimi ile ilgili çalışmalara 

kelime grupları açısından katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Hazînî, Kırk Hadis Tercümesi, Söz Dizimi, Kelime  Grupları, 
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ABSTRACT 

 

THE WORD GROUPS IN HAZÎNÎ’S TRANSLATION OF THE FORTY 

HADITH 

 

Nilay GİRİŞEN 

Department of Turkish Language and Literature 

Anadolu University - Graduate School of Social Sciences, March 2011 

Adviser: Prof. Dr. Halil İbrahim USTA 

 

 

In this master thesis, Hazînî’s Translation of the Forty Hadith written in the 16th 

century is examined. In the introduction, Turkish language’s historical period from the 

13th century to the present is mentioned. After that, Hazînî and the general features of  

the literary work are told. 

 

In the first chapter, different definitions and the importance of syntax are emphasized. 

Then, definitions and opinions about word groups are given. In the second chapter, the 

word groups in Hazînî’s Translation of the Forty Hadith are identified and classified in 

according to my thesis adviser Prof. Dr. Halil İbrahim Usta’s views and researches 

about word groups. After that, the thesis contains Hazînî’s Translation of the Forty 

Hadith’s transcription into Latin alphabet. In the conclusion, the findings from the 

samples of word groups in the text are given.  

 

It is aimed to contribute to the studies about syntax of Turkish language’s historical 

period in terms of word groups. 

 

 

 

 

 

Keywords: Hazînî, Translation of the Forty Hadith, Syntax, Word groups, Classification                      
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ÖNSÖZ 

 

Türkiye Türkçesinin bugünkü hâline kavuşmasında çok eski bir geçmişe sahip 

olmasının payı büyüktür. Anadolu sahasında Türkçe; Oğuz Türkçesi temelinde gelişmiş, 

Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi adları verilen çeşitli 

tarihsel süreçlerden geçerek şekillenmiştir. 

 

Bu yüksek lisans tezinde; Hazînî’nin XVI. yüzyılda manzum bir eser olarak yazdığı 

Kırk Hadis Tercümesi, transkripsiyon alfabesiyle Latin harflerine aktarılmış ve eserde 

yer alan kelime grupları üzerinde durularak bu alandaki çalışmalara katkı sağlamak 

hedeflenmiştir. 

 

Bu tezin hazırlanması sırasında beni aydınlatan ve destekleyen değerli tez danışmanım 

Prof. Dr. Halil İbrahim USTA’ya; yönlendirmeleriyle bana yardımcı olan değerli 

hocalarım Prof. Dr. Abdulkadir GÜRER, Doç. Dr. Mehmet M. TULUM ve  Yrd. Doç. 

Dr. Halit BİLTEKİN’e; anlayışıyla ve sevgisiyle her zaman yanımda olan aileme 

sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  
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 GİRİŞ  

 

Batı Türkçesi; XIII. yüzyıldan günümüze kadar Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı 

Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olmak üzere üç devreye ayrılarak gelişmiştir.  

 

Batı Türkçesinin ilk devresi; XIII, XIV ve XV. yüzyıllardaki Eski Anadolu Türkçesidir. 

(Ergin, 2002: 17). Bu devre, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan ve XI-XIII. 

yüzyıllarda yaşanan göçlerle Anadolu’nun Türkleşmesinden sonraki dönemi kapsamıştır 

(Korkmaz, 2009: VCI). EAT, Anadolu’ya yerleşen Oğuz Türklerinin ilk kez kendi 

lehçeleri üzerine oluşturdukları yazı diline verilen isimdir (Tekin ve Ölmez, 2003: 48). 

 

EAT, Eski Türkçenin izlerini taşırken bazı ses ve şekil farklılıklarına da sahiptir. 

Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi biraz daha benzer özellikler taşırken EAT’nin 

onlardan daha farklı olduğu görülmüştür. Dildeki yabancı ögelerin miktarı göz önünde 

bulundurulduğunda Batı Türkçesinin en temiz devresi EAT’dir. Devre ilerledikçe 

dildeki yabancı ögelerde artış gözlenmiştir (Ergin, 2002: 17).  

 

Yaygın olarak bu şekilde kullanılsa da EAT devresi için “Eski Osmanlıca” ve “Eski 

Türkiye Türkçesi” gibi farklı adlandırmalar da bulunmaktadır. 

 

Korkmaz; devreyi EAT ifadesiyle işlemiş, sadece konu başlığında yay ayraç içinde 

“Eski Türkiye Türkçesi” ifadesini kullanmıştır (Korkmaz, 2009: VCI).  

 

Timurtaş’a göre; “EAT” ve “Eski Osmanlıca”  kullanımları, devreyi doğru bir şekilde 

ifade edememektedir. EAT denildiği zaman, coğrafi bölge olarak sadece Anadolu 

anılmaktadır. Oysa Osmanlı Devleti’nin, Anadolu’nun dışında bulunan başka şehirleri 

ve bu şehirlerde verilmiş eserleri de bulunmaktadır. EAT ifadesi bu şekilde eleştirilirken 

Eski Osmanlıca teriminin kullanılmasının Selçuklu Devri Türkçesinin bu devreye dâhil 

edilmesini olanaksız kılacağı belirtilmiştir (Timurtaş, 2005: 11-12). 

 

Gülsevin ve Boz; bu edebî yazı dili için “Eski Anadolu Oğuzcası” veya “Eski Oğuzca” 

gibi bilimsel adlandırmaların uygun olacağını belirtmiştir (Gülsevin ve Boz, 2004: 29). 
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Özkan’a göre; EAT devresinin başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında kesin bir ifade 

kullanmak mümkün değildir. Bu durumun nedeni, devrenin başlangıcına ait eserlerin 

sadece bir kısmının ele geçmiş olmasıdır. XV. yüzyılın ortalarına doğru Osmanlı 

Devleti’nin sınırlarının genişlemesi ve siyasî birliğin kurulmasıyla Türkçenin ilim ve 

kültür dili olarak güçlendiği yıllar, EAT’nin bitiş yılları olarak değerlendirilmiştir 

(Özkan, 2000: 59). 

 

Batı Türkçesinin ikinci devresi olan Osmanlı Türkçesi, XV. yüzyılın sonlarından XX. 

yüzyılın başlarına kadar devam etmiştir. Bu devre için “Osmanlıca” ifadesi de yaygın 

olarak kullanılmıştır.  

 

İstanbul ve bazı illerin XV. yüzyılın sonlarından itibaren birer kültür merkezi hâline 

gelmesiyle sarayda Farsça, okullarda da Arapça önem kazanmıştır. Bu durumun 

sonucunda şairler ve yazarlar, eserlerinde bu dilleri yoğun bir şekilde kullanmıştır. 

Farsça ve Arapçanın şairler tarafından tercih edilmesine başka bir sebep de Türkçeyi 

aruz ölçüsüne uydurmakta yaşadıkları güçlüktür (Özkan, 2000: 41). 

 

XVI. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nin genişleme ve yükselme devresidir. Bu devrede, Türk 

edebiyatı sanat bakımından en yüksek noktaya ulaşmasına rağmen yazı dili önemli 

değişikliklere uğramış ve ağırlaşmıştır (Korkmaz, 2009: C). 

 

Devrelerin birbirine geçişi belirgin çizgilerle ayrılamayacağı için EAT ile Osmanlı 

Türkçesi arasında da uzun bir geçiş evresi olmuştur. Osmanlı Türkçesinin başlangıcını 

oluşturan ve XV. yüzyılın ikinci yarısı ile XVI. yüzyılın ilk yarısını içine alan süreçte 

eski gramer şekillerinin, yerlerini tam olarak yeni şekillere bıraktığı söylenemez  (Ergin, 

2002: 18). 

 

EAT devresi özellikleri; XV. yüzyılın ikinci yarısında da devam etmiş, klâsik yazı 

dilinin oluştuğu XVI. yüzyılda da genel olarak varlığını sürdürmüş, hatta XVII. yüzyıl 

eserlerinde de izleri görülmüştür (Timurtaş, 2005: 12). 
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Batı Türkçesinin üçüncü devresi, günümüzde kullanılan Türkiye Türkçesidir. Devrenin 

temelini, 1911 yılında Selanik’te Genç Kalemler dergisi etrafında toplanan Yeni Lisan 

hareketi oluşturmuştur. Hareketin amacı, yabancı ögelerle yüklü Türkçeyi içinde 

bulunduğu durumdan kurtarmaktır (Korkmaz, 2009: CIII). 

 

Gelişimini bu şekilde gerçekleştiren Türkiye Türkçesinin daha iyi anlaşılması, dildeki 

sorunlara çözümler getirilebilmesi için önceki devrelerin ve o devrelerde verilmiş 

eserlerin çeşitli açılardan incelenmesi gerekmektedir.  

 

EAT devresinde ve sonraki devrelerde yazılmış, o devrelerin özelliklerini taşıyan eserler 

hakkında yapılan dil çalışmalarının pek çoğu ses bilgisi ve/veya yapı bilgisi üzerinedir. 

Aynı devredeki eserlerin söz dizimi hakkında yapılan çalışmalar ise sınırlı sayıdadır. 

  

Yukarıda kısaca verilen bu bilgiler ışığında, XVI. yüzyılda Hazînî tarafından kaleme 

alınmış olan ve o devrenin dil özelliklerini taşıyan manzum Kırk Hadis Tercümesindeki 

kelime grupları, bu çalışmanın asıl içeriğini oluşturmaktadır.  

 

Hazînî  
 

Yapılan araştırmalarda, XVI. yüzyılda Kırk Hadis Tercümesini yazan Hazînî’nin hayatı 

ile ilgili maalesef hiçbir bilgi bulunamamıştır. A. Karahan’ın İslâm-Türk Edebiyatında 

Kırk Hadis adlı kitabında Hazînî’ye yer verilmiş olsa da farklı bir bilgiye 

rastlanmamıştır (A. Karahan, 1991: 161-170).1 

 

                                                 
1 Bu çalışmaya başladıktan sonra, eser üzerinde bir başka yüksek lisans tezinin yapıldığı öğrenilmiştir. 

Sözü edilen tez, eserin daha çok edebî yönünü ortaya koyan bir çalışma görünümündedir. Tez, Hazînî’nin 

Manzum Şerh-i Hadîs-i Erbaîn Tercümesi adını taşımaktadır. O tezde de Hazînî’nin hayatı hakkında 

kaynaklarda yer alan bilgilerden daha fazlası bulunmamaktadır (Avcı, 2007: 19). Adı geçen tezde; 

Türkçenin XVI. yüzyıldaki fonolojik gelişmesi dikkate alınmamış, edebî bir metin olarak transkripsiyonu 

yapılmış ve çeşitli ses özellikleri göz ardı edilmiştir. Bu yüksek lisans tezinde ise, özellikle kelime 

grupları üzerinde durularak Türkçe söz diziminin gelişme aşamalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. 

Kelime grupları üzerinde çalışılırken metin filolojik açıdan değerlendirilmiş ve dönemin ses özellikleri 

dikkate alınmıştır. 
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Üstelik Hazînî, kaleme aldığı eserde de kendisiyle ilgili herhangi bir bilgiye yer 

vermemiş, hayatından bahsetmemiştir. 

 

Tercümenin A. Ü. DTCF Kütüphanesindeki İsmail Saib yazmasında Fì òÀtimetü’l-kitÀb 

adlı bölümde 3424 numaralı beyitte yer alan bilgiden, sadece hangi dönemde hayatta 

olduğu hakkında çıkarımda bulunmak mümkündür: 

 
  MuãùafÀnuŋ óicretinden iy hümÀm  

  Kim ùoúuz yüz otuz yıl geçdi tamÀm  
 

Hicri takvime göre 930 yılının miladi takvimdeki karşılığı 1524 yılıdır. Hazînî, eserini o 

yıl yazdığını açıkça ifade etmiştir. Dolayısıyla Hazînî’nin XVI. yüzyılın başlarında 

yaşadığı söylenebilir. Hazînî, eserde iki kez mahlasını kullanmış ancak o mısralarda 

kendisine dair önemli bir bilgiye rastlanamamıştır. 

 

Tercümenin adı geçen yazmasında 1051 numaralı beyitte Hazînî, kendisine şöyle hitap 

etmektedir:  

 
 Bu Óazìnì èÀcizi dÿr eyleme   

  Yolına ÀèmÀlini nÀr eyleme  
 

Aynı yazmada 3412 numaralı beyit şu şekildedir: 

 

  Bu Óazìnì bir kemìne òÀksÀr    

  Ehl-i èilm ayaàı altında àubÀr  
 

 

Hazînî’nin Kırk Hadis Tercümesinin Genel Özellikleri  

 

Hazînî’nin Kırk Hadis Tercümesinde çalışma metni olarak A. Ü. DTCF 

Kütüphanesindeki İsmail Saib yazması seçilmiştir.  
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A. Karahan, biri A. Ü. DTCF Kütüphanesindeki olmak üzere görülebilen ikinci 

yazmanın Bursa Orhan Kütüphanesinde bulunduğunu belirtmiştir (A. Karahan, 1991: 

161-162).  

 

Avcı ise yapmış olduğu yüksek lisans tezinde; A. Ü. DTCF Kütüphanesinde, Bursa 

Orhan Kütüphanesinde ve Sivas Ziya Bey Kütüphanesi Eski Yazılı Eserler Bölümünde 

olmak üzere toplam üç yazmanın bulunduğunu ifade etmiştir (Avcı, 2007: 53-56).  

 

A. Ü. DTCF Kütüphanesindeki İsmail Saib yazması, diğerlerine oranla daha düzgün ve 

güvenilir görülmüştür (A. Karahan, 1991: 161-162). Bu sebeple kelime grupları 

incelemesi için sadece bu yazma üzerinde çalışılmıştır.  

 

Hazînî’nin Kırk Hadis Tercümesi, mesnevi nazım şekliyle yazılmış manzum bir eserdir. 

 

Türkçe manzum olarak yazılmış kırk hadis tercümelerinin en büyüklerinden biri, 

Hazînî’nin eseridir (A. Karahan, 1991: 169). 

 

Hazînî’nin Kırk Hadis Tercümesinin A. Ü. DTCF Kütüphanesindeki İsmail Saib 

yazması, 3425 beyitten oluşmaktadır. Ancak adı geçen eserde 3423 numaralı beyitte 

verilen bilgi, aslında eserin 3800 beyitten oluştuğunu belirtilmektedir: 

 

  Üç biŋ oldı hem sekiz yüz beyt bu     

  Òatme ėrişdi bièavn-i ferd Hÿ  
 

Eser,  fÀ’ilÀtün fÀ’ilÀtün fÀ’ilün  vezniyle yazılmıştır. 

 

Der Sebeb-i Naôm-ı ìn KitÀb bölümünde 33-68 numaralı beyitlerde eserle ilgili bazı 

bilgiler verilmiştir: 

 

 Çün bugün ol ÒÀlıúa óamd eyledüm 

 Hem dil ü cÀndan åenÀsın söyledüm 
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 äoŋra ben aldum úalem andan ele 

 Medó oúudum MuãùafÀya ãıdú ile 

 

 Áline evlÀdına olsun selÀm 

 Anlaruŋla zeyn olur her bir kelÀm 

 

 YÀ aòì gel göŋlüŋi úıl müctemiè 

 CÀn úulaàıyla baŋa ol müstemiè  

 

 Vėrse tevfìú ol ÒudÀ-yı müsteèÀn 

 Eydeyin bir maúãÿdı şimdi èayÀn 

 

 Şeyh zÀhid èÀlim ü èÀbid imÀm 

 Kim Muóammed bin Ebÿ Bekr iy hümÀm 

 

 Dėdi bir gün cürmümi õikr eyledüm 

 Ol geçen eyyÀmumı fikr eyledüm 

 

 Maèãiyet deryÀsına àarú olmışam 

 Öz elümle kendüm oda ãalmışam 

 

 Fikr úıldum ne úılam ben iy èaceb 

 Ola ol benüm necÀtuma sebeb 

  

 Úurtara baór-ı maèÀãìden beni 

 RÀøı ola benden ol Óayy u áanì 

 

Bundan özge bulmadum hiç bir sened 

 Kim beni úurtarmaàa ola meded 

 

 Ol cihÀn faòri şefìèü’l-müõnibìn 

 TÀc-ı èÀlem mehbiù-i Rÿóü’l-emìn 

 

 äadr-ı Bedr-i èÁlem-i Òayrü’l-beşer 

 Lafô deryÀsından aúıtmış güher 

 

 Böyle dėmiş her kişi çekse taèab 

 Sünnetümi eyleye ol münteòab 

 

 Sünnetümden úırú óadìåi cemè ėde 

 Ümmetüm içinde özin şemè ėde 



 7

 Rÿz-ı maóşer ben aŋa olam şefìè 

 Óaøret-i Óaúda ola úadri refìè 

 

 Şeyò eydür çün bunı gördüm yakìn 

 Cemè úıldum pes óadìå-i erbaèìn 

 

 Cümlesi müsned ile anuŋ úamu 

 Her birini naúl úılmış bir ulu 

 

 RÀvìler andan rivÀyet eylemiş 

 Her birini bir ãaóÀbe söylemiş  

 

 Soŋra andan söyledi bilgil yine  

 Bir óikÀyet her óadìåüŋ üstine 

 

 Vaèô u aòbÀr u rivÀyÀt-ı àarìb  

 Eyledüm ilóÀó aŋa ben dil vėrip 

 

 Var ümìdüm bu sebeb birle meger 

 Özümi úurtaram ol nÀr-ı saúar 

 

 Çünki şeyò öz işini úıldı tamÀm 

 Yėtdi nevbet bu fakìre iy hümÀm 

 

 Bu maóalde bu faúìr ü pür-günÀh 

 Fièli cürm ile òaùÀ vü işi Àh 

 

 Bir niçe dìn úardeşi ile bile 

 Meclis içre otururken cemè ile 

 

 Araya geldi óadìå-i erbaèìn 

 Bir niçe söz naúl olundı iy emìn 

 

 Baèøı kimse meclis içre söyledi 

 İltimÀs ėtdi vü ilóÀó eyledi 

 

 Dėdiler n’ola úabÿl ėtseŋ nefes 

 Úılasın naômına sen bunuŋ heves 

 

 Bir nice yÀruŋ sözin úıldum úabÿl 

 Buldum uş bu naôma anuŋ çün vuãÿl 
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 Türkì ėdüp tercüme naôm eyledüm 

 ÙÀúatüm yėtdükçe tibyÀn eyledüm 

 

 Çünki böyle iltimÀs ėtdi bular 

 Bu işi benden temennÀ úıldılar 

 

 Pes muúırr oldum bunı gördüm ãavÀb 

 Eylerem bu iltimÀsa ben cevÀb 

 

 Naômına çün meşàÿl oldum ben hemÀn  

 Hem úalem aldım ele ender-zamÀn 

 

 Naôm ėdüben Türkì úıldum tercüme 

 Umaram lÀyıú ola her encüme 

 

 İstièÀnet istedüm Óaúdan yaúìn 

 Meşàÿl oldum bu işe ben baèd-ez-ìn  

 

 Eyledüm ben şimdi maúãÿda şürÿè  

TÀ beyÀn ola uãÿl ile fürÿè 

 

Eserin yazılış amacı; kendini âciz gören Hazînî’nin işlediği günahları affettirme, 

cehennemde yanmama isteğidir. Etrafındaki kişilerin de onu yönlendirdiğini ve kırk 

hadisi gücü yettiğince Türkçeye tercüme ettiğini açıklamıştır.  

 

Hazînî’nin eseri, görüldüğü üzere, Muhammed bin Ebÿ Bekr’den tercümedir. Bu 

konuda A. Karahan şöyle demiştir: “Muhammed bin Ebÿ Bekr’in risalesindeki hadisler 

ve hikâyeler biraz daha geniş, ilâveli ve serbest bir tercüme ile ve hep aynı vezin ve 

nazım şeklini muhafaza ederek nazma çekilmişlerdir.” (A. Karahan, 1991: 167). 

Hazînî’nin tercüme etmesinde, Muhammed bin Ebÿ Bekr’in o dönemindeki şöhretinin 

etkili olduğunu ifade etmiştir (A. Karahan, 1991: 170). 

 

Eser, çeşitli hikâyelerle zenginleştirilmiştir ve okuyuculara bazı dersler verme amacı 

taşımaktadır. 3415 ve 3416 numaralı beyitlerde şöyle söylenmiştir: 
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 Özi tek bir nice èÀãì mübtedì  

 Buŋa baúup fÀéide alsun dėdi  
 

 Mübtedì olanlar içün ÀşikÀr 

 Naôm ėdüp úodum cihÀnda yÀdigÀr  
 

Eserin dili sade, akıcı ve anlaşılırdır. 

 

Yöntem ve Teknikler 

 

Metnin Kuruluşu ve İncelemede Yer Alan Özellikler 

 

Metinde yer alan Türkçe tamlamalar, tez danışmanım Prof. Dr. Halil İbrahim Usta’nın 

Eski Anadolu Türkçesi Söz Diziminde Sintagmatik Yapılar adlı kitabında ve UTEK 

2007’de yayımlanan Kelime Gruplarını Nasıl Tasnif Edelim? adlı bildiri metninde 

kullandığı sınıflandırmaya uyularak incelenmiştir.  

 

Usta, sözü edilen yazılarında şu ifadeleri kullanmıştır: “Kelime gruplarının 

‘kuruluş’larındaki ortak özelliklerden hareket edilmiştir. Bu aynı zamanda, kelime 

grubunu oluşturan ögelerin bir araya geliş tarzlarına göre yapılan bir tasniftir. Bu tasnife 

dikkatle bakılınca görülecektir ki, aynı başlık altında gösterilen kelime gruplarının 

adlandırılmasında da ortaklık vardır.” (Usta, 2007a: 31; 2007b: 417) 

 

İlk kez 2000 yılında yayımlanmış olan Türkiye Türkçesinde Kelime Grupları ile İlgili 

Bir Sınıflandırma adlı makalesinde Usta, bu sınıflandırmanın işlenmemiş ilk hâlini 

sunmuş, 2007 yılında ise bu sınıflandırmayı geliştirmiştir. Kelime grupları ilk kez bu 

bakış açısıyla dört farklı tip altında incelenmiştir:   

 

Kelime gruplarının bulundukları mısralar, beyit numaraları belirtilerek aynen yazılmış 

ve ilgili kelime grubu koyu renk gösterilmiştir. 

 

Bir mısrada iki farklı kelime grubu varsa ikinci kelime grubu hem koyu hem de italik 

yazılmıştır. 
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Bir mısrada üç farklı kelime grubu varsa üçüncü kelime grubu koyu ve altı çizili 

şekilde belirtilmiştir. 

 

Hem ekli hem de eksiz kullanımların olabileceğini göstermek amacıyla ± işareti 

kullanılmıştır. 

 

Ögenin ek almadığını belirtmek için bazı yerlerde Ø işareti kullanılmıştır. 

 

Tamamen aynı ve birbirine çok benzer örneklere yer vermemeye özen gösterilmiştir. 

 

Ögelerinden biri ‘’bu, şu, o; ben, sen’’ gibi kelimeler olan tamlamalar, birkaç örnek 

dışında incelemeye alınmamıştır. 

 

Biçimle İlgili Özellikler 

 

Beyitler beşer beşer numaralandırılmıştır.  

 

Eserde bulunan Arapça bölümlere, transkripsiyon alfabesine aktarılmadan Ankara 

Üniversitesi DTCF Kütüphanesinde bulunan İsmail Saib yazmasındaki orijinal şekilleri 

kullanılarak yer verilmiştir. 

 

Eserdeki ilk varak “a” olarak değerlendirilmiş ve Transkripsiyonlu Metin “1b” ile 

başlatılmıştır. 

 

Kapalı ė ünlüsünün varlığı kabul edilerek çalışmada bu işarete yer verilmiştir: ėder, 

gėce. 

 

Özel isimler büyük harf kullanılarak yazılmış ancak gelen ekler kesme işaretiyle 

ayrılmamıştır: Mustafanuŋ , Mesèÿddan. 

 

Nazal n için ŋ işareti kullanılmıştır : aŋlaàıl , bildüŋ  
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Vezin gereği bazı sesler düşürülüp kelimelerin yazımında kesme işareti kullanılmıştır: 

n’ėdem , n’eyler 

 

Eserde ‘’-dur/-dür’’ ekinin “-durur” şeklindeki kullanımlarında, onların ek olduğunu 

belirtmek için kelimeden sonra kısa çizgi kullanılmıştır: ol-durur, bir-durur. 

 

Arapça ve Farsça tamlamalar örneklerde görüldüğü gibi yazılmıştır: Rabbü’l-èÀlemìn, 

nÀr-ı saúar. 

 

Arapça ve Farsça ön ekler ve birleşik kelimeler kısa çizgi kullanılarak birbirinden 

ayrılmıştır: lÀ-meróabÀ , bì-gümÀn , ãÀóib-vefÀ , dest-gìr  

 

Eserde yazılı olmayan ancak anlam bütünlüğü oluşturması bakımından yer alması 

gereken bazı kelimeler köşeli ayraç kullanılarak yazılmıştır: [ilm] ,  [ėt]  

 

Kelimelerin okunuşunda, metindeki yazılışları esas alınmıştır. Yazımı hatalı bazı 

kelimeler düzeltilerek yazılmış ancak hatalı şekilleri dipnotta belirtilmiştir. 

 

Eski yazılı metinlerde, özellikle XVI. yüzyıl ve sonrasında, “c” ve “ç” ayrımına dikkat 

edilmektedir. Bu sebeple “nice” ve “niçe” kelimeleri arasındaki görev farklılığını 

vurgulamak için yazımda da bu durum göz önünde bulundurulmuştur. Dolayısıyla bu 

çalışmada “nice” ve “niçe” ayrımına uyulmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

SÖZ DİZİMİ VE KELİME GRUPLARI 

 

1. Söz Dizimi Hakkında Görüşler  

 

Söz dizimi; TDK’nin Güncel Türkçe Sözlük bölümünde “Bir cümleyi oluşturan kelime 

türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen ve sınıflamalar yapan dil bilgisi kolu, cümle 

bilgisi, tümce bilgisi, nahiv, sentaks.”2 şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

TDK’nin Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü bölümünde “söz dizimi”nin anlamına 

bakıldığında ise “cümle bilgisi” ifadesinin anlamına yönlendirmektedir3. 

 

Cümle bilgisi; TDK’nin Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü bölümünde “Bir dilde 

düşünce ve duyguların tam olarak anlatılabilmesi için gramer kurallarına uygun olarak 

dizilen kelimelerin, kelime gruplarının cümle ve söz içindeki görevlerini, biribirleriyle 

olan ilişkilerini, sıralanışlarını ve cümle türlerini inceleyen bilim dalı.”4 şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

 

Hatiboğlu; her ulusun, kendi düşünce düzenini yansıtan bir söz dizimi olduğunu 

belirtmiştir. Ulusların söz dizimlerinde birbirine benzer yanları olsa da çoğunlukla 

farklılıklar gösterdiğini dile getirmiştir. Söz diziminin; iki kelimenin, herhangi bir ilgi  

ile yan yana getirilmesiyle başladığını ifade etmiştir. Bu kelimelerin bir yargı bildirerek 

cümle kurduğunu veya cümle kurmadan bir anlatım belirttiğini savunmuştur (Hatiboğlu, 

1972: VII). 

 

                                                 
2http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED

947CDE&Kelime=s%c3%b6z%20dizimi 

 
3 http://tdkterim.gov.tr/?kelime=s%F6z+dizimi&kategori=terim&hng=md 

 
4 http://tdkterim.gov.tr/?kategori=terimarat&kelime=cümle%20bilgisi 
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Bilgegil’e göre söz dizimi, bir kelimenin veya kelime grubunun başka bir kelime veya 

kelime grubuyla birleşmesini inceleyen bilim koludur. Kısacası burada kelime 

birleşmelerinin yer aldığını ifade etmiştir. Birleşik sözlerin; tam bir fikir veren birleşik 

sözler ve verdiği fikirde eksiklik bulunan birleşik sözler olarak ikiye ayrıldığını 

belirtmiştir. İlk bölümde, cümleler konusunu; ikinci bölümde ise belirtme grupları 

ismiyle kelime gruplarını ele almıştır (Bilgegil, 1963: 12, 115).  

 

Atabay, Özel ve Çam, konuya “Bir dilin söz dizimi ile ilgili özelliklerin ve orada yer 

alan sorunların ortaya çıkarılması, o dilin çözümlenmesinde önemli bir yer tutmaktadır. 

Söz dizimi, dil bilgisinin olduğu gibi dilbilimin de inceleme konularının içinde 

bulunmaktadır.” şeklinde değinmiştir (Atabay, Özel ve Çam, 1981:  11). 

 

Ediskun; söz diziminin, dilbilgisinin ana bölümlerinden biri olup cümle konusunu 

içerdiğini belirtmiştir (Ediskun, 2003: 323). 

 

Delice, söz dizimi için “Eski dilde nahiv ve İngilizcede syntax diye adlandırılan 

sözdizimi, bir kelimenin veya kelime öbeğinin bir diğer kelime veya kelime öbeğiyle 

birleşme durumlarını inceleyen dilbilim dalıdır. Kelimelerarası bu ilişki, sözdizimsel 

bağımsızlığı temsil eden yüklem esas alınarak iki ayrı başlık altında incelenebilir: 

Yüklemsiz ve yüklemli sözdizimi.” bilgilerini vermiştir (Delice, 2003: 15).  

 

Özkan ve Musa ise söz dizimini şu şekilde yorumlamıştır: “Söz dizimi (sentaks), dilin 

cümle yapısını, cümle türlerini, kelimelerin birleşme usulleri ile kelime gruplarını 

inceleyen gramerin büyük ve önemli bir koludur. Nasıl ki, dili düşüncenin aynası olarak 

kabul ediyorsak, düşüncemizi muhatabımıza iletmemizin yegâne yolu da, cümledir. 

Cümle, kelimelerin rastgele sıralanışıyla değil, onların belli kurala göre birleşmesinden 

meydana gelen bir bütündür.” (Özkan ve Musa, 2004: 99) 

 

Banguoğlu, kelimelerin sıralanma ve bağlanmalarını yani söz birliklerini inceleyen dil 

bilgisi bölümünün söz dizimi olduğuna değinmiştir (Banguoğlu, 2007: 495-496). 
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Karahan da söz dizimi hakkında Hatiboğlu’yla benzer görüşlere sahiptir. Yargısız 

anlatım birimi olup varlık, kavram veya hareketleri ifade eden kelime gruplarını ya da 

yargılı anlatım birimi olan cümleleri oluşturan kurallara dayalı yan yana dizilişlerin söz 

diziminin konusu olduğunu açıklamıştır (Karahan, 2008: 9). 

 

Özkan ve Sevinçli, söz dizimi hakkında “Bir dildeki kelimelerin bir grup veya cümle 

oluşturacak biçimde bir araya gelmelerinin kurallarını, bu grupların cümle ve söz 

içindeki görevlerini, birbirleriyle olan ilişkilerini, sıralanışlarını ve cümle yapılarını 

inceleyen dil bilgisi bölümüne söz dizimi (cümle bilgisi, sentaks) adı verilir. Yani söz 

diziminin konusu kelime birleşmeleri ve cümle bilgisidir.” yorumunu yapmıştır (Özkan 

ve Sevinçli, 2009: 10). 

 

Gökdayı ise şu ifadeleri kullanmıştır: “Söz dizimi, cümlenin yapısının yanında öbekler 

üzerinde de durur. … Sözcük öbeklerinin yapısının belirlenmesi, adlandırılması, 

sınıflandırılması ve işlevlerinin tespit edilmesi söz diziminin üzerinde durduğu konular 

arasındadır. Öbeklerle ilgili bu konular, cümlenin yapısının, anlamının ve işlevinin 

açıklanmasında belirleyici rol oynadığından, söz dizimi çalışmalarında önemli bir yer 

tutar.” (Gökdayı, 2010: 1297-1298) 

 

Erdem ve Sarı, “Cümleyi oluşturan sözcükler bir düzen, bir hiyerarşi içinde bulunurlar. 

Aslında bu düzen ve hiyerarşik yapı kurallar seti halinde bir dili konuşanların zihinsel 

yapılarında vardır. Bu kurallar seti sayesinde doğru sözcükleri seçebilir ve cümlelerin 

doğruluğuna karar verebiliriz. Söz diziminin görevi zihinsel yapıdaki bu sıralanış 

biçimlerini belirlemek ve ortaya koymaktır.” demiştir (Erdem ve Sarı, 2010: 322). 

 

Usta, “Söz diziminin doğru algılanması ve anlatılması için ilk basamak, kelime 

gruplarıdır. Kelime grupları, yargısız anlatımlar olup cümlede birbirinden farklı 

görevler üstlenebilir. Cümle çözümlemesi çalışmalarında eğer kelime grupları hatalı 

tespit edilirse yapılacak değerlenmeler de aynı şekilde hatalı olur. Türkçedeki söz 

dizimi hakkında doğru yargılara varabilmek için öncelikle kelime grupları doğru 

tanınmalı ve tespit edilmelidir.” yorumuyla konunun hassasiyetini belirtmiştir (Usta, 

2007a: 34). 
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2. Kelime Grupları Hakkında Görüşler  

 

Kelime grubu; TDK’nin Gramer Terimleri Sözlüğü bölümünde “Cümle içinde 

kavramlar arasında ilişki kurmak üzere birden çok kelimenin belirli kurallar ile yan 

yana getirilmesinden oluşan, yapı ve anlamındaki bütünlük dolayısıyla cümle içinde tek 

bir nesne veya hareketi karşılayan ve herhangi bir yargı bildirmeyen kelimeler 

topluluğu.”5 şeklinde tanımlanmaktadır. 

 

Türkçede kelime grupları hakkında yapılan incelemelerin, değerlendirmelerin, 

tanımlamaların ve görüşlerin çoğu birbirinden farklıdır. Aynı konu hakkında çalışanlar 

arasında -aynı görüşte bile olsalar- birbirinden farklı adlandırmalar ve dolayısıyla 

gruplandırmalar bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki tüm bunlar, durumu oldukça 

karmaşık bir hâle getirmiş ve konunun anlaşılmasını güçleştirmiştir. 

 

Kelime grupları hakkında yapılmış pek çok çalışma olmasına rağmen bu çalışmaların 

bazılarının akıldaki sorulara cevap vermekten uzak olduğunu ifade eden A. S. Ertane 

Baydar ve T. Baydar “Özellikle, kelime gruplarının nasıl oluştuğu, grubu oluşturan 

kelimelerden hangisinin ana unsur, hangisinin yardımcı unsur olduğu, bu grupların 

cümlelerde ne tür görevler üstlenebildikleri ve bir kelime grubunun diğer kelime 

gruplarının yapılarında görevli bir eleman olarak nasıl kullanılabildiği, özetle, kelime 

gruplarının yüzeysel yapılarından daha çok derin yapılarını gösteren ve izah eden 

çalışmalar oldukça azdır.”  yorumuyla devam etmiştir (Ertane Baydar A. S. ve Baydar 

T., 2001: 27). 

 

Kelime gruplarının kaç çeşit olduğu, hangi ortak özellikleri ve farklılıkları gösterdiği, 

hangi alt türlerin ve grupların bir arada bulunması gerektiği ile bir arada 

bulunabilmelerini sağlayan sebeplerin neler olduğu hakkında oldukça farklı görüşler 

vardır. Hatta kelime gruplarının adlandırmalarında bile tutarlılık bulunmamaktadır.  

 

                                                 
5 http://tdkterim.gov.tr/?kelime=kelime+grubu&kategori=terim&hng=md 
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Bu yüzden kelime grupları hakkındaki bazı çalışmalar; zihni kurcalayan sorulara cevap 

vermek yerine maalesef yeni soruları ve sorunları beraberinde getirmekte, terim 

karmaşasına yol açmakta ve konuyu anlaşılmaz bir hâle bürümektedir. 

 

Buradan yola çıkarak Hazînî’nin Kırk Hadis Tercümesinde Kelime Grupları hakkındaki 

incelemeden önce araştırmacıların kelime grupları için bildirdikleri görüşlere yer 

vermek uygun görülmüştür. 

 

Deny “Kelimelerin şekil bakımından olduğu gibi, mantık bakımından da bir bütün 

vücuda getiren her topluluğuna biz kelime grubu adını vereceğiz. Bir kelime grubu 

mantık bakımından az çok tam bir manayı içine almış bulunur. Şekil veya morfoloji 

bakımından ise esas itibariyle tek bir kelimeden ibaret imiş gibi insıraf hallerini 

alabilir.” ifadelerini kullanmıştır (Deny, 1943: 709). Bu bilgilendirmenin devamında ise 

kelime gruplarını üçe ayırmıştır: determinatif gruplar, appositionnel gruplar, 

complement regimeden yapılan gruplar (Deny, 1943: 711-772). 

 

Bilgegil, kelime grupları yerine belirtme grupları ifadesiyle şunları söylemiştir: “Birden 

ziyade kelimeden meydana geldiği halde, cümledeki görevi bakımından bir tek 

kelimeden farksız olan, gerektiği taktirde yine bir kelime imiş gibi çekim eki alabilen 

isim soyundan kelimelerin teşkil ettiği bileşik sözlere belirtme (tayin) grupları diyoruz.”  

Konuyu isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, bağlaç grupları, zarf grupları, isim 

grupları, ikizlemeler, edat grupları ve unvan grupları olarak sekize ayırmıştır (Bilgegil, 

1963: 115-116). 

 

Kükey, kelime grupları için sözcük öbekleri diyerek şunları belirtmiştir: "Birden çok 

sözcüğü içine alan, anlamında ve yapısında bir bütünlük bulunan, tümcede bir tek 

sözcük gibi iş gören; tümceden küçük, sözcükten büyük, anlamlı geniş dil birliğine 

‘sözcük öbegi’ adı verilir. Sözcükler, ek alarak ya da eksiz olarak birbirine bağlanma 

yolu ile sözcük öbeklerini oluştururlar." (Kükey, 1975: 3) Konuyu, on başlık altında 

incelemiştir: ikilemeler, bağlama öbeği, iyelik öbeği, ad tamlaması (belirtili tamlama, 

belirtisiz tamlama, zincirleme tamlama), sıfat tamlaması, ilgeç öbeği, ünlem öbeği, 

unvan öbeği, sayı öbeği, yükleme öbeği, -i'li sözcük öbeği (akkuzatif öbeği), -e'li sözcük 
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öbeği (datif öbeği), -de'li sözcük öbeği (lokatif öbeği), -den'li sözcük öbeği (ablatif 

öbeği), belirteç öbegi (Kükey, 1975: 3-40). 

 

Hatiboğlu, kelime grupları yerine yargısız anlatımlar ifadesiyle şu tanımı yapmıştır: 

"Yargısız anlatımlar, yargılı anlatımlara çeşitli yönlerden yardımcı olurlar. Yargısız 

anlatımlar en az iki sözcüğün türlü ilgi ve nedenlerle yan yana sıralanmasından doğan 

birliklerdir. Yargı bildirmeyen bu birlikler, anlatımlar ya kalıplaşmamış sözcüklerden 

kurulan her türlü tamlamalardır ya da kalıplaşmış sözcüklerden kurulan birleşik 

sözcükler, deyimler veya ikilemelerdir.” (Hatiboğlu, 1972: 2) Konuyu; yargısız 

anlatımların kalıplaşmış olanları ve kalıplaşmamış olanları diyerek ikiye ayırmıştır. 

Yargısız anlatımların kalıplaşmamış olanları bölümünde; ad tamlaması, (belirtili 

tamlama, belirtisiz tamlama, takısız tamlama), adıl tamlaması, sıfat tamlaması, 

zincirleme sıfat tamlaması, ikilemeli tamlama, iyelikli tamlama, çıkmalı tamlama, 

kalmalı tamlama, yönelmeli tamlama, ilgeçli tamlama, bağlaçlı tamlama, zincirleme ad 

tamlaması, karma tamlama, girişik tamlamayı işlemiştir. Yargısız anlatımların 

kalıplaşmış olanları bölümünde birleşik sözcükleri ve ikilemeleri ele almıştır 

(Hatiboğlu, 1972: 11-95). 

 

Atabay, Özel ve Çam; tamlama için şu bilgileri vermiştir: “Başka dillerde olduğu gibi, 

tamlama, Türkiye Türkçesinde de, yargı taşımayan en küçük söz birliğidir. Bir ad, başka 

bir adla ya da ad soylu bir sözcükle tamlama oluşturur. … Tamlamada, tamlamayı 

oluşturan iki öğe vardır. Bunlardan birinci sözcük tamlayan, ikincisi tamlanandır. Bu iki 

öğenin aldıkları eklerden tamlamanın türü ortaya çıkar. Türkçede tamlamanın her iki 

öğesinin birden ek almasıyla belirtili, birinin ek almasıyla belirtisiz tamlama oluşur. İki 

sözcüğünün de ek almadığı tamlama, takısız tamlama olarak belirlenir. Bir başka 

tamlama türü de zincirleme tamlama olarak bilinen ve tamlayanı ad tamlaması 

olanlardır. Bütün bu bilgilerin ışığında, tamlama, bir adın niteliklerinin başka adlarla 

daha iyi belirlenmesini sağlayan söz birlikleridir.” (Atabay, Özel ve Çam, 1981: 14) 

 

Şimşek, kelime gruplarını belirtme öbekleri olarak adlandırıp şöyle demiştir: 

"Sözcüklerin ikinci tür öbeklenmesi, kavramlar-arası ilişkilere dayanır. Burada adsoylu 

sözcükler, bir yüklem olmaksızın, doğrudan doğruya kendi aralarında ilişki içine 
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girerler. Sözcüklerin bu tür ilişkisinden belirtme öbeği adı verilen yargısız anlatımlar 

doğar. Yargısız anlatımlar, sözdiziminin alt-birimini oluşturur. Belirtme öbekleri, yargı 

bildirmez. Bu dil birimlerinin ortak işlevi, kavramları açıp genişleterek belli etmek'tir.” 

(Şimşek, 1987: 321). Alt başlıkları ise şu şekildedir: iyelik öbekleri [ad takımı (belirtili 

ad takımı, belirtisiz ad takımı, adıl takımı)], niteleme öbekleri (ön ad takımı, sayı öbeği, 

san öbeği, belirteç öbeği), çekim öbekleri [ad öbekleri (yönelmeli ad öbeği, kalmalı ad 

öbeği, çıkmalı ad öbeği, belirtmeli ad öbeği, katılmalı ad öbeği, iyelikli ad öbeği, başka 

ad öbekleri), eylem öbekleri, ilgeç öbekleri], ikileme, bağlaç öbekleri, ünlem öbeği 

(Şimşek, 1987: 322-400). 

 

Ergin, kelime gurupları diyerek "Birden fazla kelimeyi içine alan, yapısında ve 

mânâsında bir bütünlük bulunan, dilde bir bütün olarak muamele gören bir dil 

birliğidir.” tanımlamasını yapmıştır (Ergin, 2002: 374). Tekrarlar (aynen tekrarlar, eş 

manalı tekrarlar, zıt manalı tekrarlar, ilaveli tekrarlar), bağlama gurubu, sıfat 

tamlaması, iyelik gurubu ve isim tamlaması, âitlik gurubu, birleşik isim, birleşik fiil 

(isimle birleşik fiil yapan yardımcı fiiller, fiille birleşik fiil yapan yardımcı fiiller, 

iktidarî fiili), ünvan gurubu, ünlem gurubu, sayı gurubu, edat gurubu, isnat gurubu, 

genitif gurubu, datif gurubu, lokatif gurubu, ablatif gurubu, fiil gurubu, partisip gurubu, 

gerundium gurubu, kısaltma gurupları ve akkuzatif gurubu olarak kelime gruplarını 

sınıflandırmıştır (Ergin, 2002: 374-397) . 

 
 
Banguoğlu, kelime grupları hakkında şunları belirtmiştir: "Sözü geliştirmek üzere 

kelimeler öbeklenirler, kavramlar arasında derece derece ilişkiler meydana getirirler. 

Böylece tek kavramdan anlatmaya doğru giderler. Bunlara kelime öbekleri (groupe de 

mot) diyoruz. Kimi kelime öbekleri sadece kavramları daha yakından belirtmeye 

yararlar.” (Banguoğlu, 2007: 496) Bu tanımlamadan sonra belirtme öbeklerinden ve 

yargı öbeklerinden söz etmiştir. Dilde işleyişleri farklı veya aynı kelimelerinden birinin 

diğerini daha iyi belirtmek üzere yaklaşmasını belirtme öbekleri olarak nitelendirmiştir 

(Banguoğlu, 2007: 496-497). Kelime gruplarını belirtme öbekleri şeklinde adlandırıp ad 

takımları, sıfat takımları, zarf öbekleri, takı öbekleri, çekim öbekleri (isim öbekleri, fiil 

öbekleri), bağlam öbekleri, yanaşma takımları (san öbekleri, ayama ve soyadı öbekleri, 
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künye ve mahlâs), katma öbekler (ünlem öbekleri, saplama öbekleri) olarak sekize 

ayırmıştır (Banguoğlu, 2007: 498-519). 

 

Karahan, kelime grubu için "Bir varlığı, bir kavramı, bir niteliği, bir durumu, bir 

hareketi karşılamak veya belirtmek, pekiştirmek ve nitelemek üzere, belirli kurallar 

içinde yan yana dizilmiş kelimelerden  oluşan yargısız dil birimidir.” tanımını yapmıştır 

(Karahan, 2008: 39). “Tek kelime ile karşılanamayan varlık, kavram, nitelik, durum ve 

hareketleri karşılar.” ve “Varlık, kavram, nitelik, durum ve hareketleri, anlamlarını 

genişleterek, belirterek, niteleyerek, pekiştirerek karşılar.” yorumlarıyla devam etmiştir 

(Karahan, 2008: 39). Kelime gruplarını; isim tamlaması (belirtili isim tamlaması, 

belirtisiz isim tamlaması), sıfat tamlaması, sıfat-fiil grubu, isim-fiil grubu, zarf-fiil 

grubu, tekrar grubu (unsurları aynı olan tekrar grubu, unsurları yakın anlamlı olan 

tekrar grubu, edat grubu, bağlama grubu, unvan grubu, birleşik isim grubu, ünlem 

grubu, sayı grubu, birleşik fiil (bir hareketi karşılayan birleşik fiiller, bir hareketi tasvir 

eden birleşik fiiller), kısaltma grupları (isnat grubu, yükleme grubu, yaklaşma grubu, 

bulunma grubu, uzaklaşma grubu, vasıta grubu, eşitlik grubu) şeklinde on dörde 

ayırmıştır (Karahan, 2008: 39-84). 

 

Bozkurt, kelime grubu yerine birlik ifadesini kullanarak şöyle demiştir: "Her sözcük ya 

da dilsel simge, başka sözcüklerle belli kurallar uyarınca ilişki içindedir. Bu kurallar 

belli bir dizge oluşturur. ... Birlikler, Türkçenin yargısız anlatım olanaklarıdır.Sözcükten 

türemeye geçiş evresidir. Türkçenin dil kuralları içinde oluşan birimlerdir. Kimileyin 

tümceye yakın bir anlam taşırlar. Yan tümce işlevi görürler. Sözcüklerden kurulan her 

türlü tamlamalardır.” (Bozkurt, 1995: 139) Sonra birlikleri şu şekilde gruplandırmıştır: 

ad tamlaması (belirtili tamlama, belirtisiz tamlama), sıfat tamlaması, ikileme, ilgi 

birliği, ilgeç birliği, eylem birliği, eylemlik birliği, ortaç birliği, ulaç birliği, san birliği, 

sayı birliği, ünlem birliği, bağlama birliği ve kısaltma birliği (Bozkurt, 1995: 141-157). 

 
Beserek, kelime grupları için şu bilgileri vermiştir: “Birden fazla kelimenin çeşitli 

faktörler vasıtasıyla bir araya gelmesi, bir bütün oluşturması kelime gruplarını meydana 

getirir. Kelime gruplarının en ehemmiyetli fonksiyonu, bir kelimeymiş gibi işlem 

görmesidir. Çünkü; kelime grupları bir cümle içerisinde bir blok, bir unsur oluştururlar. 

Kelime grupları bilinmeden cümlenin tahlil edilmesi zordur. Cümle konusunu da 
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anlayabilmek için kelime gruplarını anlamak gerekmektedir. Kelimeler yan yana 

gelirken birtakım vazifeler üstlenirler. Aynı zamanda kelimelerin grup 

oluşturabilmesinin belirli ölçüleri vardır. Bu ölçüler, kelime gruplarının çeşitlerini 

gösterirler.” (Beserek, 1991:  28) Kelime gruplarını şu şekilde incelemiştir: isim 

tamlaması, sıfat tamlaması, isim grupları, edat grubu, unvan grubu, zarf grubu, 

tekrarlar (ikilemeler), ünlem grubu, bağlaç grupları (Beserek, 1991:  28-31). 

 
Koç, sözcük öbekleri ifadesiyle konuya şöyle değinmiştir: "Bir öbekteki en önemli 

sözcük, daima son sözcüktür. Dolayısıyla öbeğin kurucusu bu son sözcüktür. Öbekler, 

bu kurucu sözcüğün türüne göre ad alırlar.” (Koç, 1990: 334) Konuyu; eylem öbeği, ad 

öbeği [ad tamlaması (belirtili ad tamlaması, belirtisiz ad tamlaması, eksiz (takısız) ad 

tamlaması, zincirleme ad tamlaması), adıl tamlaması, ön ad (sıfat) tamlaması, ad 

durumu ekleriyle kurulmuş tamlamalar (-dan {-den} ekiyle yapılan tamlama, -da {-de} 

ekiyle yapılan tamlama, -a {-e} ekiyle yapılan tamlama), ilgeçli tamlama, ikilemeli 

tamlama, iyelikli tamlama, bağlaçlı tamlama, ilgi ekiyle yapılan tamlama, ünlemli 

tamlama, eylemsili tamlama, eylemli tamlama], belirteç öbeği, ilgeç öbeği şeklinde 

gruplandırarak işlemiştir (Koç, 1990: 334-357). 

 
Ediskun, kelime grupları için ayrı bir başlığa yer vermemiştir. İsimler konusunu işlediği 

bölümde alt başlık olarak isim takımlarını, sıfatlar konusunu işlediği bölümde ise alt 

başlık olarak sıfat takımlarını ele almıştır. İsim takımları hakkında şu yorumu yapmıştır: 

"Türkçede kelimelerin öbekleşmesindeki temel kural şudur: Önce yardımcı, sonra ana 

öğe.” Konunun devamında isim takımlarını; belirtili isim takımı ve belirtisiz isim takımı 

olarak ikiye ayırmıştır. Daha sonra ise zincirleme isim takımları şeklinde farklı bir 

başlık açmıştır (Ediskun, 2003: 114-123). 

 
Üstünova da sözcük öbekleri ifadesini kullanarak şu tanımlamayı yapmıştır: “İletişim 

yargılı anlatımlarla kurulur; ancak cümlelerde sunulan bilgiyi, duyguyu, düşünceyi tam 

olarak aktarabilmek için yargısız anlatımlara ihtiyaç duyulur. İşte en az iki sözcüğün bir 

araya gelerek oluşturduğu bu yargısız anlatımlara sözcük öbeği denir. Sözcük 

öbeklerinde adlar, yargı bildiren bir birim olmaksızın doğrudan doğruya kendi 

aralarında anlamsal ve biçimsel ilişki kurarlar. Bu; bazen ekler aracılığıyla, bazen de 

eksiz sağlanır. Öbeği oluşturan sözcükler; yardımcı öğe başta, asıl öğe sonda gelecek 
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biçimde sıralanırlar. Yardımcı öğenin görevi, asıl unsura hizmet etmektir.” (Üstünova, 

2005: 418)  

 
Özkan ve Sevinçli, kelime grupları için “Tek kelime ile karşılanan varlıkları, hareketleri 

ve kavramları daha geniş olarak belirtmek veya tek kelimeyle ifade edilemeyen 

varlıkları, kavramları ve hareketleri karşılamak üzere birden fazla kelimeyle kurulan dil 

birliklerine kelime grubu denir.” tanımını yapmıştır (Özkan ve Sevinçli, 2009: 11-12). 

Kelime gruplarında iki temel öge olduğunu ifade ederek belirtme gruplarını; isim 

tamlaması ve iyelik grubu (belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, eksiz 

tamlama), sıfat tamlaması, birleşik isim grubu, tekrar grubu [ikileme (aynen tekrarlar, 

eş veya yakın anlamlı kelimelerle kurulan tekrarlar, zıt anlamlı kelimelerle kurulan 

tekrarlar, pekiştirmeli tekrarlar)], aitlik grubu, edat grubu, unvan grubu, birleşik fiil 

grubu (yeterlilik fiilleri, tezlik fiilleri, süreklilik fiilleri, yaklaşma fiilleri, yarı tasvir 

fiilleri) , isim-fiil grubu, sıfat-fiil grubu, zarf-fiil grubu, sayı grubu, ünlem grubu, 

bağlama grubu,kısaltma grupları [yönelme grubu, bulunma grubu, uzaklaşma grubu, 

isnat grubu, yükleme grubu, vasıta grubu, ilgi grubu, eşitlik grubu, kısaltma (isim) 

gruplarının tersi görünüşünde olan kelime grupları] on beş bölüme ayırmıştır (Özkan 

ve Sevinçli, 2009: 17-98). 

 
Gökdayı, öbekler şeklinde adlandırdığı kelime grupları için “Öbekler, baş konumunda 

olan sözcüğün türüne göre adlandırılır kuralına uyulduğunda, Türkçede olduğu 

varsayılan çok sayıda öbeğin, ad öbeği, sıfat öbeği, zarf öbeği, ilgeç öbeği ve eylem 

öbeği olmak üzere beşe indirilmesi mümkün görünmektedir. Bu durum, ayrıntıların 

dikkate alınmaması şeklinde değil, tutarlı adlandırma ve sınıflandırma yapılabilmesi 

olarak algılanmalıdır. Önerilen bu beş öbek, sözcüklerle kurulan bütün dil birliklerini 

karşılayamayabilir. Ancak öbeklerle ilgili çalışma ve araştırmaları önemli ölçüde 

kolaylaştıracağı düşünülmektedir.” yorumunu yapmıştır (Gökdayı, 2010: 1317). 

 

Erdem ve Sarı da kelime grupları için öbekler ifadesini kullanmış ve şu düşünceleri 

belirtmiştir: “Geleneksel çalışmalarda sözcük öbekleri ana ve yardımcı unsurlar 

arasında kurulan çeşitli anlam ilgisi ve yapısal ilgilerden dolayı sayıca fazlalaşır. Fakat 

sözcük öbeklerinin tanımlanmasında önemli olan özellik ana unsurun, yani başın, 

sentaktik kategorisidir.” (Erdem ve Sarı, 2010: 333) 
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Delice, konuyla ilgili olarak kelime öbekleri ifadesini kullanmış ve “Birden çok 

kelimeden oluşan, yapısında ve anlamında bir bütünlük bulunan, cümle veya cümlemsi 

içinde tek cümle öğesi; kelime öbeği içinde bütün hâlinde yardımcı veya temel öğe 

olarak işlem gören ve bir kelime türü (isim, sıfat, zamir, edat vb.) yerine kullanılan söz 

dizileridir.” şeklinde tanımlamıştır (Delice, 2002: 17). Sonra ise kelime öbeklerini şu 

şekilde sınıflandırmıştır: kelimeyle kurulan öbekler [edat öbekleri (bağlama edatı öbeği, 

çekim edatı öbeği, pekiştirme edatı öbeği, ünlem edatı öbeği) , eksiz isim tamlaması, fiil 

öbeği (bir yardımcı fiil ile kurulan fiil öbekleri {yabancı isim/yardımcı fiil yapısında, 

fiil+zarf-fiil/yardımcı fiil yapısında}, asıl fiil ile kurulan fiil öbekleri), özel isim öbeği, 

sayı öbeği, sıfat tamlaması (Farsça sıfat tamlamaları, Arapça sıfat tamlamaları), tekrar 

öbeği (aynen tekrar öbeği, yakın anlamlı tekrar öbeği, zıt anlamlı tekrar öbeği, Farsça 

/be, Â, ender/ ile yapılan tekrar öbekleri, sayılı tekrar öbeği, edatlı tekrar öbeği, bir 

kelimesi anlamlı tekrar öbeği, aralıklı tekrar öbeği, ilâveli tekrar öbeği {‘M’ ilâveli 

tekrar, hece ilâveli tekrar}), unvan öbeği, zarf öbeği], ekle kurulan öbekler [iki durumlu 

öbek,  isim tamlaması (belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme 

isim tamlaması, Farsça isim tamlaması, Arapça isim tamlaması), kısaltma öbekleri 

(ayrılma öbeği, belirtme öbeği, ilgi öbeği, isnat öbeği, kalma öbeği, yönelme öbeği), 

sıfat yapım ekli öbek, yüklemsi öbekleri (isim-fiil öbeği, sıfat-fiil öbeği, zarf-fiil öbeği, 

şart öbeği)] , diğer kelime öbekleri [iktibas öbeği, saplama öbeği] (Delice, 2002: 19). 

 

Usta, kelime gruplarını -Yöntem ve Teknikler bölümünde de kısaca belirtildiği gibi- 

kuruluşlarına göre sınıflandırmakta ve bunu “ ‘Kuruluş’ sözüyle kelime gruplarının 

kendi iç kurallarına bağlı olarak işleyen mekanizma kastedilmektedir.” şeklinde 

açıklamaktadır (Usta, 2007b: 413). Usta’nın kelime grupları için yaptığı sınıflandırmada 

I. tip - düz (kurallı) kelime grupları: belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, 

sıfat tamlaması, ünlem grubu; II. tip - ters (kural dışı) kelime grupları: edat grubu, 

unvan grubu, birleşik fiil grubu; III. tip - eş değerli kelime grupları: tekrar grubu, 

bağlama grubu, sayı grubu; IV. tip - kısaltma grupları: iyelik, belirtme, yönelme, 

bulunma, ayrılma, vasıta, eşitlik ekleri ile oluşur (Usta, 2007b: 417-420). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

HAZÎNÎ’NİN KIRK HADİS TERCÜMESİNDE KELİME GRUPLARI 

 

1. I. Tip – Düz (Kurallı) Kelime Grupları     

 

Anlam yükünü üzerinde taşıyan “asıl öge” ile bu ögeyi çeşitli şekillerde niteleyen, 

tanımlayan, tamamlayan veya örnekleyen “yardımcı öge”nin bir araya gelmesi, I. tip 

olarak ele alınan düz (kurallı) kelime gruplarının ortak özelliğidir. Bu kelime 

gruplarında önce yardımcı öge, sonra asıl öge gelmektedir. Böylece Türkçenin tamlama 

düzenindeki sisteme uymaktadır. I. tipteki kelime grupları şunlardır: belirtili isim 

tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, sıfat tamlaması, ünlem grubu (Usta, 2007b: 417). 

 

 1.1. Belirtili İsim Tamlaması 

 

Tamlayanın -ın, -in, -un, -ün; -nın, -nin, -nun, -nün  yani tamlayan eklerinden uygun 

olanı aldığı tamlama, belirtili isim tamlamasıdır. Bu tamlamada, tamamlanan ise iyelik 

eki alır (Özkan ve Sevinçli, 2009: 19-20). 

 

Belirtili isim tamlamasında asıl ifade edilmek istenen nesne veya kavram, iyelik eki alır.  

Bu nesne veya kavram, kelime grubun asıl ögesidir ve sonda bulunur. Tamlayan eki 

alarak asıl ögenin önünde bulunan yardımcı öge, asıl ögeyi çeşitli şekillerde ve değişik 

anlamlarla tamamlar (Usta, 2007a: 44). 

 

İki isim ögesi; belirtili isim tamlamasında aitlik, içinde bulunma, sınırlandırma, 

belirtme vb. anlam ilgileri ile bir arada bulunur. Belirtme görevini birinci öge yapar. 

Tamlayan ve tamlanan arasındaki ilişki ekle sağlanır ve geçicidir (L. Karahan, 2008: 

42-43). 

 

  kelime/kelime grubu (tamlayan eki)      kelime/kelime grubu (iyelik eki) 

   y.ö.     a.ö. 
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Niteleme yönü:      

 

  1.1.1.  Ögeleri bağımsız kelimelerden oluşan belirtili isim tamlaması 

   

Kelime grubunun kuruluş şartlarını tamamıyla taşıyan, tek bir kavrama karşılık gelmek 

üzere kurulmuş isim tamlamaları, bu bölümde ele alınmaktadır: 

 

Ümmete úotardı Óaúúuŋ raómetin 28 

Bir nice yÀruŋ sözin úıldum úabÿl 61 

Raóm idüŋ siz yėrde Óaúúuŋ úulına 76 

Kim saŋa oldı ÒudÀnuŋ raómeti 91 

Bu sözüŋ isnÀdı andandur tamÀm 116 

Ol èAlìnüŋ óürmetine bu zamÀn 253 

Pes ola èilmüŋ úapusı ol velì  299 

äaldı ùamunuŋ úapusına özin  377 

Sevdügümüŋ óürmeti içün seni 650 

Pes ÒudÀnuŋ buyruàını ùutdılar   699      

Úıl taèaccüb Taŋrınuŋ taúdìrine 764 

Bu devenüŋ yuları saŋa deger 1090 

Birbirinden ellerinüŋ parmaàın 1413 

Bir de úuluŋ yavuzı bì-bÀk ola 2396 

Oldı aãóÀbuŋ yigirmisi esìr  2413 

Olur ikinüŋ sözi daòı úabÿl  2508 

 

İsim tamlamasının iki mısraya yayıldığı ve beyit boyunca devam ettiği de görülür: 

 

Hem ãorardı atasınuŋ adını   2530 

Mevlidini yėrini bünyÀdını  2530 
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Bir mısrada bazen birden fazla isim tamlaması bulunabilir: 

 

Çeşmümüŋ nÿrı benüm nìk-aòterüm  850 

 

Yardımcı öge ve/veya asıl öge, bir kelime grubundan oluşabilir: 

 

Ol úulumuŋ cümle èaybı örtile 627 

Ol úuluŋ dört biŋ günÀhı iy emìn 637 

Söylemek olmaz anuŋ biŋde birin  810 

Ol fülÀn şaòãuŋ úapusından meger 1471 

Luùfumuŋ deryÀsınuŋ pÀyÀnı yoú 1687 

Cennet ehlinüŋ birisine ÒudÀ 2175 

Úılduàuŋuz eylügiŋ biŋde birin 2540 

 

Türkçede ses değerleri birbirine benzeyen hecelerden biri bazen düşürülebilir. Bu 

durum, isim tamlamalarında da görülür: 

 

Eytdiler Taŋruŋ ãıfÀtın söylegil 1594 

 

Birbirine benzeyen hecelerden biri düşmekle birlikte vezin gereği metinde ögeleri yer 

değiştirmiş bir örnek de bulunur: 

 

Nice ol óÀli anaŋ pes bugün  1169 

 

İsim tamlamalarında bazen yardımcı öge, ayrılma durumu eki (–dAn) alarak belirtili 

isim tamlaması oluşturur. Burada “benzerleri arasından birini seçme” anlamı bulunur: 

 

Erbaèìnden bu bėşincidür yine 354   

Geldi ol ùaşdan biri daòı o dem 382  
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Leyk èavratlardan ìmÀna gelen 471  

Uşaàından ùıfl olan daòı bile  511    

EvliyÀlardan biri ol mehliúÀ  1524  

Dostlarumdan biri anda bu maóÀl 1758 

Ben úamulardan raóìmem bil èayÀn 1776   

Ümmetümden her kişi ùurup ãabÀó 2087  

Óÿrilerden birisi çıúdı negÀh  2159 

  

Yardımcı öge ile asıl öge arasına bazı tamamlayıcı ögelerin girdiği de görülmektedir. 

Bu ögeler kim, dahı, çün gibi bağlaçlar veya anlamlı sözler ya da tamlamalar olabilir: 

 

Her kimüŋ kim niyyeti pes òayr ola 112 

äalióüŋ yaòşı ùutardum óürmetin 194 

Erbaèìnden bu bėşincidür yine 354  

èÖmrümüŋ bu nevèile geçdi çoàı 501 

Geldi ehlinüŋ güler buldı yüzin 601 

Ol úuluŋ bizden yaŋa hem gelmegi 626 

Hem behiştüŋ sizi sulùÀnı úılam 745 

Hem Óüseynüŋ daòı úanlu gömlegin1000 

Ol øaèìfenüŋ hem eli oldı òoş 1175 

Her kimüŋ kim ola ÀèmÀli iyü 1420   

Kiminüŋ atası var yÀ úardeşi  1546 

Her kişinüŋ kim óayÀsı olmaya 1901 

Cümlesinüŋ tìàıla boynın ura   2418 

Fièlinüŋ göre cezÀsın òÀã u èÀm 3137 

 

Yardımcı öge ile asıl ögenin bazen yerlerinin değiştiği göze çarpar: 

 

 asıl öge       yardımcı öge 
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Raómetine AllÀhuŋ yaúındur ol 118 

Dėdi úorúuŋdan senüŋ iy GirdgÀr 143 

Yėg seversin şÀdisinden İblìsüŋ 201 

Leşkeri MÀliküŋ ol dem geldiler 379 

Úulluàunı oduŋ elden úoymazam 500 

Óikmeti çoú ÒÀlıúuŋ bunuŋ teki 767 

èÁdetiydi MuãùafÀnuŋ iy ulu  820 

Hem fedÀ olsun saŋa cÀnum benüm 954 

Leõõetine meşàÿl ola cennetüŋ 1245 

Úullarında Taŋrınuŋ şeró eyleŋüz 1781 

Hem yigirmi üç erbaèìnden bu-durur 2084   

ÁşinÀsı olmaàıl ùÀliólerüŋ   3050 

 

Bazen yer değiştirmiş yardımcı öge veya asıl öge, bir kelime grubundan oluşur: 

 

İbtidÀsında her işüŋ iy óakìm            1 

Eŋ yuúaru úapusına dÿzaòuŋ  1274 

Vardı bir atı şÀhuŋ sevgülü  2955 

 

Yer değiştirmiş yardımcı öge ile asıl öge arasına başka ögelerin de girdiği görülür: 

 

RÀvisidür İbn-i Mesèÿd bu sözüŋ 1890  

Ümmeti evvel geçen serverlerüŋ  2099 

Sende var sìmÀsı çün ãÀliólerüŋ  3050  

 

Belirtili isim tamlamalarının pekiştirme, abartma gibi anlamları karşılamak üzere 

kullanıldığı örnekler de yer alır: 

 

Úullaruŋ seksen yaşar úulı yaúìn 274 
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Anlarıŋ ulularından on kişi  295 

Dėdi sen ümmetlerümüŋ anası   1006 

Raómetüŋ úaùresinüŋ bir úaùresin    3408 

 

Bazen belirtili isim tamlamasında tamlayan ekinin düşürüldüğü örnekler vardır. Burada 

göze çarpan özellik ise vurgulama, abartma veya pekiştirmenin amaçlanmasıdır:  

 

Bilürüz aóvÀlin iy cÀnlar cÀnı 169   

Menziline gitdi ol cÀnum cÀnı 214 

Söyledi kim yÀ nebìler serveri   1008 

Úıl beni müéminler anası dėdüm 1021 

Eyleyem daòı seni begler begi  2422 

 

   1.1.2.   Ögelerinden biri bağımsız diğeri bağımlı kelimelerden       

           oluşan belirtili isim tamlaması 

 

Cümle içerisinde görevli bir öge olarak kullanılan ama leksikolojik açıdan tam bir 

kalıplaşmaya uğramamış belirtili isim tamlamaları bu bölümde ele alınmaktadır: 

 

Bir óikÀyet her óadìåüŋ üstine 52  

Ol depe un olduàınuŋ ecrini  108  

Ádemüŋ òalú olduàından iy emìn 287   

Bil yaúìn kim dünyenüŋ içi ùolu 630 

Vardı bir úavmiŋ içine düşdi ol 664 

Beyt-i Maèmÿruŋ yanında iy cüvÀn 704 

Çün yaúın geldi èAlìnüŋ úatına  1078  

èAvretüŋ elinüŋ üstine èayÀn  1170 

RÀfıøìlerüŋ öŋinden de niúÀb  1208 

Süreler cümle ãırÀùuŋ üstine  1227 
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Her birisinüŋ öŋinde bir ùabaú 1532 

Ben bu şaòãuŋ üstine úılmam namÀz 1661 

Bir devenüŋ üstine oldum süvÀr 1882 

Siz cenÀzemüŋ öŋinde gidüŋüz  2563 

Geçmişidi gecenüŋ nıãfı yaúìn 2696 

RÿzgÀrınuŋ içinde bir zamÀn  2878 

BÀyezìdüŋ úarşusına geldiler  3106 

 

Bazen isim tamlaması, ilk mısranın sonunda başlayıp ikinci mısranın başında 

tamamlanır:  

 

Birine bir daòı yazar ol úuluŋ  1688 

Defterinüŋ üstine bellü bilüŋ   1688 

 

Yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği de görülebilir: 

 

 asıl öge       yardımcı öge 

 

Görmemişdük böyle ėtdügüŋ senüŋ 238 

Arasında dişinüŋ balıú eti  756 

 

 1.2. Belirtisiz İsim Tamlaması 

 

Tamlayanın tamlayan eki almadığı tamlama, belirtisiz isim tamlamasıdır. Tamlayan bu 

eki almayınca kişi, nesneye sahip olmaz. Tamlanan ise ek alır. Böylece belirtisiz isim 

tamlaması daha çok cins ismi oluşturur. Bu tamlamada; ögeler arasında belirtili isim 

tamlamasında olduğu gibi geçici değil, kalıcı bir ilişki vardır. Bu yüzden belirtisiz isim 

tamlamasında kelimeler, anlamca kaynaşmaya çok uygun bir özellik taşır (Özkan ve 

Sevinçli, 2009: 25). 
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Başka bir ifadeyle yardımcı öge, ek almaz ve başta bulunur. Asıl öge ise iyelik eki alır 

ve yardımcı ögeden sonra gelir (Usta, 2007a: 59). 

 

Belirtisiz isim tamlaması; belirsiz, genel bir nesneyi, bir türü ifade eder. Tamlamada iki 

öge arasına başka bir öge giremediği ve ögeler yer değiştiremediği için nesne ismi 

olarak kullanılmaya en elverişli kelime gruplarından biri olarak değerlendirilir (L. 

Karahan, 2007: 44). 

 

kelime/kelime grubu     kelime/ kelime grubu (iyelik eki)  

   y.ö.    a.ö. 

 

Niteleme yönü:       

 

  1.2.1. Ögeleri bağımsız kelimelerden oluşan belirtisiz isim tamlaması 

 

Belirtisiz isim tamlaması, asıl görevinde kullanılarak cins ismi yapar: 

 

Arasında dişinüŋ balıú eti  756 

Eski şemle pÀresiydi  göŋlegi  832     

Òurma çöpünden aŋa òayrü’n-nisÀ    833 

Bil èayÀn bir úoç derisi iy emìn 843 

Òurma yapraàıdur içinde èayÀn   845 

Şimdi gel kÀfir sözini aŋla sen 1404 

 

Yardımcı öge ile asıl öge bir araya gelerek zaman kavramına karşılık olur: 

 

Hem külümi yėl güninde siz yine 137 

Cumèa güni varuban àusl eylemek 432 

İki cumèa arasında her òaùÀ  685 

YÀ benì Ádem eger maóşer güni  734 
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Bedr güninde şehìd olanlara  935    

Cumèa gėcesi olıcaú ol emìn  1525 

Hem receb ayında èÀdetdür bize 1851 

Her úaçan olsa úıyÀmet sÀèati 1941 

Daòı dördinci oruc ayın tamÀm 3228 

 

Bazen yardımcı öge ile asıl öge bir araya gelerek yer, mekân bildirir: 

 

Ol Medìne kÿşesinde iy emìn  78        

Bu siyÀset meydÀnına yėtürüŋ 2453 

 

Yardımcı öge ile asıl öge bir araya gelerek bir topluluğa ait olma kavramı ifade eder: 

 

Bir niçe dìn úardeşi ile bile  57    

Buluban kÿy ehlini ol dem ãorar 162 

Dėdi ùur bÀzÀra var iy dìn eri  264 

Maóşer ehli çaàrışur vÀ óasretÀ 371 

Ol zamÀn kim cennet ehli cennete 782 

Daòı cin úavmindenem bilgil èayÀn 1492  

 

Yardımcı öge, özel isimden oluşabilir ve tamlama belirlilik ifade edebilir:  

 

Ol Medìne kÿşesinde iy emìn   78        

Óaú resÿlinden rivÀyet eyledi  132     

Bize taèlìm ėde İslÀm dìnini   494    

Ol Muóammed dìnine girsem hemÀn  502   

Hem Yemen mülkince ola Mıãr u ŞÀm  807 

Giriser evvel Muóammed ümmeti  1222    

Bunı ÓassÀn oàlı ol èAbdu’ã-ãamed  2121 
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Belirtisiz isim tamlaması, bazı örneklerde terim olarak kullanılan kavramları karşılar:  

 

Taŋrı adın ben daòı yÀd eylerem 3 

CÀn úulaàıyla baŋa ol müstemiè 36 

Maèãiyet deryÀsına àarú olmışam 40 

Çün ecel yaãduàına başın úodı 135 

Ùaŋ namÀzına meger kim ol velì 227 

Ol cehennem yolına erzÀnıdı  247 

èİlm eyesi uàrılardan àam yėmez 329 

èİlm ehli niçeye olur şefìè  334 

Bizi tevóìd ehli úılduŋ yÀ İlÀh 397 

Yoú-durur cÀnuŋda çün dìn revnÀúı 509 

TÀ ki düşmen fitnesinden úurtıla 627 

Sen bizi tamu odına yaúmaàıl 892 

Óasret odıyla ciger ùaàlamayam 956 

Eyleyem ùamu úapusında maúÀm 982 

Ùoldurup óasret yaşını gözüme   1002 

Altı dirhem vėrdüŋ AllÀh yolına  1114 

Başdan aparmış-durur dünyÀ sözi 1390 

Bunı dėr kim uş benem àurbet evi 1394 

Yalıŋuzlıú menzili vaóşet evi  1394 

Hem benem úurt úuş evi bil iy şebÀb 1395 

Úabrine cennet úapusı açıla  1403 

Kim ki terk ėtdiyse dünyÀ şöhretin 1447   

Bulur ol elbette èuúbÀ devletin 1447  

Áòiret evinde mesrÿr eylegil  1453 

İşüdüp yėr ü gök ehli ėde òurÿş 1705 

Hem belÀ vaútinde göŋlin şÀd ėde 1897 
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CÀn úuşı seyr ėtdi boş úaldı úafeã 2304 

áaflet uyúusından ol uyanmaya 2395 

Bir zamÀn eyleŋ göŋül gözin uyaú 3218 

 

Belirtisiz isim tamlaması kuruluşunda olmakla beraber, belirtili isim tamlamasından 

eksilti yoluyla ortaya çıkmış izlenimi veren örnekler de vardır: 

  

MuãùafÀ dėdi eyÀ çeşmüm nÿrı 994 

Óaú selÀmın getürüp peyàambere  1031 

Kim bu Àyet maènisini ãordılar 1179 

NÀr zaòmetine nice ãabr ėdelüm 1291 

äabr ėdemezler cehennem zaòmına 1362 

Ùamu zaòmı tenlerinden arına 1379 

Yaèni mevt õikrini ėyleŋ ãubó u şÀm 1391 

Raómetüm ãuyıyla aàardam yüzin 1707 

Ehl-i èilm ayaàı altında àubÀr 3412 

 

  1.2.2.  Ögelerinden biri bağımsız diğeri bağımlı kelimelerden oluşan 

         belirtisiz isim tamlaması 

 

Cümle içerisinde görevli bir öge olarak kullanılan ama leksikolojik açıdan tam bir 

kalıplaşmaya uğramamış belirtisiz isim tamlamaları bu bölümde ele alınmaktadır:  

 

Pes dėdi Óaú óaøretine iy ÒudÀ 125 

Óaú úatında tÀ ki ol nÀcì ola  130 

MÀlik-i DìnÀr vaútinde meger 473 

Kiçisi úodı elin od üstine  484 

PÀdişeh úatında ola óürmeti  574 

Minber üstinde oturanda imÀm 683 
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Ol melÀéik óürmetine yÀ İlÀh  725 

Cennet içinde müéebbed olalar  1044 

Dėdi bir gün Resÿl úatından meger  1056 

FÀùıma úatına girdüm içerü   1057 

Taòtları Óaú emri ile ol zamÀn 1195  

İsrÀfìl elinde olur yevm-i dìn  1442     

Çünki çıúdı şehr içinden òˇÀr u zÀr 1722 

Òalú arasına çıúasın gÀh gÀó  2126 

NÀr içinde içi Àh u zÀr olur  2229 

Yola serkeşlik òayÀliyle gide  2392 

Ùolmışıdı ev içi şeyùÀnıla  2910 

İki úardeş arasında söz dėye  3253 

 

 

Belirtisiz isim tamlamalarının özelliklerinden biri, kalıplaşmış örneklerinin 

bulunmasıdır: 

 

Yüridenden gökyüzinde mihr ü mÀh 6 

Öz eliyle úabrine úodı anı  214 

Ádem oàlunı úamu iy Õü’l-kerem 403 

Yėryüzinde yaraduram ben yaúìn 689 

Sen iy Ádem oàlı úıl benden óayÀ 729 

Aàlayup göz yaşını eyler sebìl 828 

äalaram anı terÀzÿ gözine  999 

NÀr elinde olmışuz böyle zebÿn 3125 

Gerçi ola yüzleri Àdem yüzi  3331 
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 1.3. Sıfat Tamlaması 

 

Sıfat tamlaması; sıfat ögesi ve isim ögesinden meydana gelir. Sıfat ögesi, ismin önünde 

bulunup onu niteler veya belirtir (Özkan ve Sevinçli, 2009: 30). 

 

Bu tamlamada sıfat, yardımcı öge; isim ise asıl ögedir. Sıfat görevindeki yardımcı öge, 

tek başına değerlendirilirse isim, sıfat, zarf vb. olabilir. Bu durum, onun sıfat gibi 

kullanılmasına engel değildir (Usta, 2007a: 68). 

 

Başka bir deyişle tamlayan, sıfat; tamlanan ise isimdir. Bu tamlamada, isim ve sıfat 

ögesinin eksiz birleştiği ve iki ögenin de gruplaşmayı sağlayan herhangi bir ek 

taşımadığı belirtilir (L. Karahan, 2008: 48-49) . 

 

  kelime/kelime grubu (Ø)       kelime/ kelime grubu  

     y.ö.      a.ö. 

 

Niteleme yönü:             

 

Tanımda özellikleri sıralanmış olan ve metinde yer alan sıfat tamlamaları ile ilgili 

örnekler şu şekildedir: 

 

Ùoàrı yola başlayan her azmışı 2 

MuãùafÀdur cümle èÀlem serveri 14 

PÀk rÿóına ėrişsün ãubó u şÀm 31 

Dė úızıl altun mıdur yoòsa gümiş 1595 

Göndürüldi ùoàrı peyàamber bugün 1867 

 

Yardımcı öge, pekiştirilmiş bir kelimeden oluşabilir:  

 

Úıpúızıl úana boyanmış iy ulu 1468  
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Yardımcı öge, belirsiz sıfattan oluşabilir: 

 

Anlaruŋla zeyn olur her bir kelÀm   35 

Bundan özge bulmadum hiç bir sened 43 

Bir nice söz naúl olundı iy emìn    58 

Baèøı kimse meclis içre söyledi    59 

Kim saŋa buncılayın muèciz vėrür     1644 

 

Yardımcı öge, soru sıfatından oluşabilir: 

 

Ne ãıfatludur baŋa şeró eylegil 1643  

 

Yardımcı öge, bir kelime grubundan oluşur:   

 

Yine ol òÀùÿn kişi dėdi revÀn  1913 

Yaòşı ãÀlió kişi dėdi dėyüŋüz  2563 

 

Bir kelime grubundan oluşan yardımcı öge, asıl ögeyi sayı veya nitelik bakımından 

tamamlar: 

 

Bir åevÀb iş tÀbiè ėtgil sen aŋa 357 

Her birine dürlü dürlü zìneti  404 

Bir yüce ÀvÀzıla oúur eõÀn  708 

Bunlara geldi öküş dürlü ùaèÀm 1540 

Gör úılur aŋa niçe dürlü èaùÀ  1696 

Bir büyük ùaşı alup gitse bile  1810 

Bir ulu ùaş çıúdı ol dem der-zamÀn 1821 

ÙÀrıú adlu bir kişi geldi yine  1864 

Anda biŋ dürlü òacÀletler gelür 1937 
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Bir yüzi úara günahkÀr bendeyem 2668 

Bir ulu ãÀliò kişiydi müttaúì  2823 

Bir MüsülmÀn úardeşüŋ gelse eger   3266 

Bir yavuz cabbÀr ôÀlim pÀdişÀh 3350 

 

Yardımcı öge, sıra sayı sıfatından oluşabilir: 

  

Anı altıncı óadìåde diŋledüŋ  686 

  Vardı dördünci göge úıldı úarÀr 701 

Bu otuzuncı óadìå oldı èayÀn  2511 

Bilgil otuz dördünci keyfiyyetin     3279 

 

Yardımcı öge bazen asıl sayı sıfatından oluşur:   

 

Sünnetümden úırú óadìåi cemè ėde 46 

Her birini naúl úılmış bir ulu  50 

Leyk cemè olmışdı bende üç òıãÀl 182 

Daòı úılsa her kişi bėş vaút namÀz 428 

  Her úapusında anuŋ yėtmiş melek 681 

  Yėdi kerre ol ùavÀf ėtsün aŋa   697 

Arúasında bir cıdÀ nisbetlü şey 753 

Bir elinde varıdı bir vaãla et  1130 

Bir içim ãu úılasın aŋa èaùÀ  1156 

Bir úadeó ãu vėrdi baŋa hem atam 1162 

Giŋligi yigirmi arşun ola hem     1184 

Dė ki yüz miåúÀl gümiş vėrmiş aŋa 1561 

Yüz bidev mÀye vėrelüm biz aŋa 1610 

Bir niçe günden işitdük nÀ-gehÀn 1862 

Kim niçe yüz biŋ melek ėde úıyÀm 2810 
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Úırú biŋ yıldur işidürem ben yaúìn   3146 

Ol deŋizden ger ola bir úaùre ãu 3407 

 

Bazı sıfat tamlamaları zaman kavramı ifade eder: 

 

Diledi ol gėce Óaúdan ümmetin 28 

Varıdı dėr bir kişi evvel zamÀn 121 

 

Asıl ögenin çokluk eki aldığı bazı örnekler vardır:  

 

Ben severdüm leyk ãÀlió úulları 190   

Er kişilerden yaúın bil dünyede 470   

Var ulu ùaàlar oddandur úamu 856 

CÀna úoyar ol öküş leõõetleri  1392  

Ol cemìè işlere úÀdir-durur  1600  

 

Nadir de olsa, bazen yardımcı öge ek alır: 

 

Bėş yüz yıllıú yol-durur aŋla hemìn 705 

Hem yüzi on dört gėcelik ay gibi 2845 

 

Yardımcı öge ile asıl öge arasına başka sözlerin girdiği bir örnek vardır: 

 

Var-durur bir koŋşumuz òÀtÿn kişi 2269    

 

Sıfat tamlamasının vezin gereği metinde ögelerinin yer değiştirdiği bir örnek göze 

çarpar:  

 

Hem içi gevherdür anuŋ ùopùolu 1680 
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 1.4. Ünlem Grubu 

 

Bir ünlem ve bir isim ögesinden oluşan kelime grubu, ünlem grubudur. Tamlayan, 

ünlem; tamlanan ise isimdir. İsim ögesi, tek kelimeden de kelime grubundan da 

oluşabilir (Özkan ve Sevinçli, 2009: 86). 

 

Ünlem grubunda yardımcı öge; başta bulunur, görevli bir sözdür ve ünlem ifade eder 

(Usta, 2007a: 83). 

 

İsim ögesi ise sonda bulunur. Ünlem ve isim ögesinin eksiz birleştiği belirtilir (L. 

Karahan, 2008: 70).  

 

ünlem          kelime/ kelime grubu  

    y.ö.     a.ö. 

 

Niteleme yönü:    

 

  1.4.1.  Yardımcı ögesi “yÀ” ünleminden oluşmuş ünlem grubu 

 

YÀ aòì gel göŋlüŋi úıl müctemiè 36 

Dėdi yÀ Rabbì èibÀdÀtum úanı 127     

èAfv úılàıl cürmümi sen yÀ İlÀh 195 

Hem üçünci şöyle bil kim yÀ Kerìm 196 

Yarlıàarısaŋ beni sen yÀ Raóìm 196 

Hem olaruŋ óürmetine yÀ áanì 216 

YÀ úavüm siz cenneti eyleŋ ùaleb  773 

Dėdi ZehrÀ yÀ nebì sen bu zamÀn 853 

FÀùımÀ dėdi ki diŋle yÀ ata  996 

YÀ İlÀhì óaøretüŋden diledüm 1021 

FÀùıma dėdi ki billÀh yÀ imÀm 1059 
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áamlu olup söyledi ki yÀ velì 1072 

Dėdi hikmet bu-durur yÀ müslimìn 1433 

Óaú baŋa emr eylemişdür yÀ óabìb 1493 

Dėdi æÀbit yÀ yigit vėrgil òaber 1556 

 

Yardımcı öge “yÀ” ünleminden, asıl öge ise özel isim veya unvandan oluşur: 

 

Sen mi dėmişsin bunı yÀ MuãùafÀ 430 

Dėdi úurtar yÀ Hübel bundan beni 650 

Dėdi yÀ èUzzÀ òalÀã eyle beni 651 

YÀ Benì Ádem saŋa vėrem èayÀn 732 

MuãùafÀ dėdi ki dėme yÀ èÖmer 846 

Úayàuŋı yÀ Áyişe refè ėt dėdi 1034 

Eydeler kim yÀ Eba’l-ÚÀsım amÀn   1332 

Sözi yÀ ÓannÀn u yÀ MennÀn idi 3191   

 

Yardımcı öge “yÀ” ünleminden oluşur ve asıl öge Türkçe ek alır:  

 

Dėdi AllÀh yÀ melÀéikler bilüŋ 688 

Dėdi yÀ úızum işitgil söyleyem  1137 

MÀlik eydür yÀ şaúìler pes niçün 1269 

Pes eyde yÀ úullarum ùoàrı dėŋüz 2186 

 

Yardımcı öge “yÀ”  ünleminden, asıl öge ise kelime grubundan oluşur:   

 

Söyledi kim yÀ nebìler serveri   1008 

Söyleye kim yÀ şeúÀvet ehli siz 1307 
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  1.4.2.  Yardımcı ögesi “iy” ünleminden oluşmuş ünlem grubu 

 

İbtidÀsında her işüŋ iy óakìm             1 

Bir nice söz naúl olundı iy emìn 58 

Bir óikÀyet geldi diŋlegil iy yÀr 225 

èAúluŋı cemè eyle iy ÀrÀm-ı cÀn 282 

Biri merdÿd olmaya iy pür-uãÿl 289 

Çoú olur düşmÀnı bilgil iy dede 312 

Anlara dėdi èAlì iy merdümÀn 350 

Dėdi bir gün kiçisi kim iy aòì  476 

Dėdi iy úardaş gel imdi gidelüm 488 

Bir kişi gelse namÀza iy hümÀm 683 

Çünki Nÿóa degdi nevbet iy ulu 700 

Hem senüŋle bile olsa iy beşer   735 

Ger yaúìn bilmez olursaŋ iy denì 738 

Rızúı Óaú üstinedür iy muèteber 750 

Çıúarup yėr anı ol iy nìk-òÿ  761 

Kim senüŋ çün vėrem iy mÀtem-zede 802 

Egnüme raòtum alayın iy cüvÀn 829 

Yoú èÖmerce ùÀúatüm iy reh-nümÀ  973 

Úarø vėre Taŋrıya iy reh-nümÿn 1068 

İyü varmışsın dėdi iy òoş-nihÀd 1075 

Yoú-durur naúdum elümde iy cüvÀn 1081 

Söyledüm aŋa ki iy ana neden 1133 

Uş baòìller menzilinde iy oàul 1159 

Hem yine bir taòt daòı iy hˇÀce 1191 

Sizde niçündür bu èaceb iy èamÿ 1259 

Kim severdüm ben seni iy muóterem 1398 
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Dėdi iy baba benümle gel berü 2894 

Dėdiler anı n’ėdersin iy kişi  3047 

Ola úırú biŋe şefìè iy dostÀn  3319 

 

Yardımcı öge “iy”  ünleminden, asıl öge ise özel isim veya unvandan oluşur: 

 

Bilgil iy MÿsÀ bunı şimdi yaúìn 203 

Nite yaúarsın oda iy Õü’l-minen 405 

Óürmetine anlaruŋ sen iy ÒudÀ 472 

Çoú şükür dergÀhuŋa iy DÀdger 724 

Ol èArab dėdi aŋa iy Bü’l-Óasan 1079 

Bir àarìbem bilgil iy Şìr-i ÒudÀ   1082 

 Bize iy faòrü’l-úıyÀmet bir meded 1335  

Dėdi diŋle sözümi iy BÀyezìd 3036 

Dėye iy áaffÀr u Òayy u Õü’l-celÀl 3145 

 

Bazen “iy” ünlemiyle kurulan ünlem grubu, kişi zamiri kullanılarak pekiştirilir: 

  

Óaú rıøÀsıçün n’ola sen iy ata 1156 

Dėdi iy èaúlı kem bed-efèÀl sen 2358 

 

Bir örnekte ünlem grubu içerisinde, başka bir ünlem ifadesinin saklandığı 

görülmektedir: 

 

İy ÒudÀvendÀ bunı eyle èayÀn 1766 

 

Yardımcı öge “iy” ünleminden oluşur ve asıl öge Türkçe ek alır: 

 

İy melekler úulumı siz terk ėdüŋ 96 
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İy èazìzüm cemè úıl èaúluŋı òoş 678 

MuãùafÀ dėdi aŋa iy duòterüm 850 

İy günehkÀrlar ümidi yėt bize   1333 

Dėdi iy uşaúlarum úıldum óayÀ 2286 

äabr ėdüŋ iy úuzılar úoyuŋ beni 2288 

Dėdi iy oàlanlarum bilüŋ èayÀn 2889 

 

Yardımcı öge “iy” ünleminden, asıl öge ise kelime grubundan oluşur: 

 

Söyledi pes Áyişe iy yüzi gül  1011 

Ne dėr aŋa úabri gör iy dìn eri 1405 

İy utanmaz kÀfir-i ehl-i òaùÀ  1406 

Dėr Enes dėdi bunı iy ùoàrı yÀr 1506 

Bunda úaldum ben ölüp iy yüzi mÀh 1552 

Oàlınuŋ òayrına iy cÀnum cÀnı   1567 

Dėdi kim iy faølı çoú PerverdigÀr 2666 

Şimdi gel iy rıøÀsın isteyen   3383 

ÒÀlıúuŋ faøl u èaùÀsın isteyen 3383 

 

Yardımcı öge “iy” ünleminden, asıl öge ise kelime grubundan oluşur ve bu kelime 

grubundaki yardımcı öge çokluk eki alır:   

 

İy günehkÀrlar penÀhı el-àıyÀå  1343    

El-àıyÀå iy òaste diller merhemi 1344   

El-àıyÀå iy kimsesüzler hem-demi 1344    
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1.4.3.  Yardımcı ögesi “eyÀ” ünleminden oluşmuş ünlem grubu 

 

Bu èaceb-durur eyÀ ãÀòib-vefÀ 251 

Söyle sen daòı eyÀ ãÀóib-óayÀ 972 

 

Yardımcı öge “eyÀ” ünleminden, asıl öge ise özel isimden oluşur: 

 

Ben daòı bilgil eyÀ MÿsÀ dėdi 414 

 

Bazen “eyÀ” ünlemiyle kurulan ünlem grubu, kişi zamiri kullanılarak pekiştirilir: 

 

Sen eyÀ müémin yėme àam rızúiçün   747 

 

Yardımcı öge “eyÀ” ünleminden, asıl öge ise bir kelime grubundan oluşur:  

 

MuãùafÀ dėdi eyÀ çeşmüm nÿrı 994 

 
 
2. II. Tip – Ters (Kural Dışı) Kelime Grupları 

 

II. tip olarak ele alınan ters (kural dışı) kelime gruplarında da “asıl öge” vardır ve anlam 

yükünü üzerinde taşır. Ancak bu öge, yardımcı ögeden önce gelir. Grup, bu nedenle bu 

adı alarak I. tipte bulunan grupların ve Türkçenin tamlama sistemindeki dizime aykırı 

bir durum taşımaktadır. II. tipteki kelime grupları şunlardır: edat grubu, unvan grubu, 

birleşik fiil grubu (Usta, 2007b: 418). 

 

 2.1. Edat Grubu 

 

Edat grubu, edatların anlamlı kelimelerle oluşturduğu birliktir. Anlamlı kelimelerle 

edatlar arasındaki bağlantı, ekli veya eksiz kurulur. Bu durum, anlatılmak istenen 

konuya uygun olarak değişir (Usta, 2007a: 87). 
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Bu grupta isim ögesi önce, edat ise sonra bulunur. Bu edatların (için, gibi, göre, kadar, 

degin, sonra, ile, doğru, beri, üzere vb.) sonuna geldiği isimlerle fiiller arasında ilişki 

kurarak söz diziminde önemli bir görev taşıdığı belirtilir (Özkan ve Sevinçli, 2009: 52). 

 

Edat grubunda ögeler, ekli veya eksiz birleşir. Bu durum, ismin ve edatın türüne göre 

değişir  (L. Karahan, 2008: 63). 

 

kelime / kelime grubu (± çekim eki)    edat  

             a.ö.           y.ö. 

 

  Niteleme yönü:        

 

 

Edat grubu ile ilgili metinde yer alan örnekler, alfabetik sıra ile verilmektedir: 

 

bile 

Cumèa güni kim imÀmıla bile 721 

Òalúıla bile oluram ol zamÀn  1436 

Maàribi úılduú anuŋıla bile  2123  

Dėdi aŋa gel bizümile bile   2902  

 

Asıl ögenin kelime grubundan oluştuğu bir örnek bulunur: 

 

Bir niçe dìn úardeşi ile bile  57  

 

birle 

Anlaruŋ birle seni görüşdürem 1040 

 

Asıl öge, bir kelime grubundan oluşabilir: 

 

Var ümìdüm bu sebeb birle meger 54 
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Ol nişÀn birle inana ol saŋa  1560 

Ol ãıfatlar birle kim dėdüm èayÀn 1754 

 

gibi 

Ditredi yapraú gibi aèøÀm varı 94 

Gündeki gibiydi siz bilüŋ yaúìn 239  

MuãùafÀ dėdügi gibi ol èAlì  299  

Bize daòı ùapmayanlar gibi ol 478    

Niçe bunuŋ gibi muèciz gördiler 1827  

 

Asıl ögenin kelime grubundan oluştuğu bir örnek vardır: 

 

Hem yüzi on dört gėcelik ay gibi 2845   

 

degin  

Úıldı anda aòşama degin namÀz 532 

 

Asıl öge, bir kelime grubundan oluşabilir: 

 

Ùuta baèøınuŋ ùopuàına degin 1319 

 

dek / dak 

Söylegil nice ãabÀóa dek bugün   2007 

Bir iki loúma úalanadaú ùaèÀm  2546   

 

Asıl ögenin kelime grubundan oluştuğu bir örnek bulunur: 

 

TÀ gelen cumèa günine dek bular 2812 
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gėrü 

Pes yigitler süreler andan gėrü 1310 

 

içre 

Meclis içre otururken cemè ile 57 

Vardı bir vìrÀne içre ol hemÀn 524 

Ol òarÀbe içre aç yatanlaruŋ  554 

Nite kim dìn içre aŋlar bu muóÀl 558  

Kim kelÀmı içre bunı ÀşikÀr  749  

Cennet içre bÀr-gÀh-ı sÀbıúìn  847 

Uş cehennem içre etimüz erir  1296 

Ol iki rekèat namÀz içre eger  2806 

Dÿzaò içre cemè olanda ehl-i nÀr 3116 

Nicesi kim ola ãu içre nemek  3367 

 

Bazen asıl öge, bir kelime grubundan oluşur: 

 

Daòı İncìl ü Zebÿr içre beyÀn 455 

Ol yeşil úuş ol zamÀn içre iner  759 

Bu òayÀl içre perìşÀn olmışam 2922 

 

içün / çün 

Dünye içün bėlüŋi berk eyleseŋ 743  

 

Asıl ögenin kelime grubundan oluştuğu örnekler bulunur: 

 
Çünki ol òayr içün ėtmişdi àaraø 111 

Óaú rıøÀsıçün n’ola sen iy ata 1156   

Bir iş içün daòı olmışam melÿl 1925 
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úarşu 

Küfr ehli bunlara úarşu baúa  3129 

 

öŋdin / öŋdün 

Cümleden öŋdin olupdur òilèati 18 

Cümledeŋ öŋdün ėrişür nièmete 2215 

 

ötrü 

Dìnümi dünyÀdan ötrü ãatmazam 2427 

 

Asıl öge, bir kelime grubundan oluşabilir: 

 

Şeyó NaãrÀnìden ötrü GirdgÀr 255 

EvliyÀyı ol cihetden ötrü ben  631 

 

özge 

Senden özge cümle òandÀn iy emìn 1542  

 

ãoŋra 

Ben ölenden ãoŋra oda urasız 136 

 

Bazen asıl öge, bir kelime grubundan oluşur: 

 

Bir zamÀndan ãoŋra geldi Cebreéìl  1647 

Redd olandan ãoŋra olam ehl-i nÀr  2736 

 

Bir örnekte yardımcı öge ile asıl öge yer değiştirdiği görülür: 

 

äoŋra biŋ yıldan gele çün ùaşúaru  3162    
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tek 

Anlaruŋ tek ol daòı úıldı òiùÀb 310       

EnbiyÀ tek tÀ kerÀmetler vėrem 731 

Óikmeti çoú ÒÀlıúuŋ bunuŋ teki 767     

Kimisi yėl tek eser bilgil èayÀn 1228 

Seni daòı yoldaşuŋ tek öldürem 2442       

Men tek olsa ãad hezÀrÀn fevc fevc 3406 

 

üste 

Hem yėr üste döşegümüz gündüzin 844   

 

üzre 

Bir gürÿh ola äırÀù üzre èayÀn 1231 

Yüzleri üzre çekerlerdi úamu  1256     

 

Asıl ögenin kelime grubundan oluştuğu bir örnek bulunur: 

 

Ol menÀre üzre çıúar bellü bil  707 

 

yaŋa 

Ol úuluŋ bizden yaŋa hem gelmegi 626   

Göŋlüni dönderdi putlardan yaŋa  649 

Tevbe úıldum döndüm AllÀhdan yaŋa 1987 

Gitdi mescidden yaŋa úıldı naôar 2697 

Var getür dėdi anı benden yaŋa 2975 

 

yuúaru 

Dìn içinde ger özüŋden yuúaru 3269 
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 2.2. Unvan Grubu 

 

Bir unvan veya akrabalık isminin bir kişi ismiyle oluşturduğu kelime grubuna unvan 

grubu denir (Özkan ve Sevinçli, 2009: 56). 

 

Bu grupta özel isim, yardımcı öge konumunda olup başta yer alır. Unvan ise sonda 

bulunur. Unvan grubu bazen sıfat tamlaması ile karıştırılmaktadır. Oysa aralarında bir 

fark vardır.  Unvan, nitelediği özel isimden sonra geliyorsa o bir unvan grubu değil, 

sıfat tamlamasıdır (Usta, 2007a: 90-91). 

 

  özel isim      unvan/akrabalık ismi 

      a.ö.      y.ö. 

 

Niteleme yönü:     

 

 

Metinde bu gruba ait sadece iki örnek vardır:    

    

Ol Òadìce Ana yaúìn bil bunı sen 471 

èÁyişe ÒÀùÿn ki ümmü’l-müéminìn 1121              

 

       
 2.3. Birleşik Fiil Grubu 

 

Bir fiil veya yardımcı fiil ögesi ile bir isim veya bir fiil ögesinin oluşturduğu kelime 

grubuna birleşik fiil denir. Önce, isim veya fiil ögesi; sonra ise fiil veya yardımcı fiil 

ögesi gelir (Özkan ve Sevinçli, 2009: 57). 

 

Birleşik fiil grubunu oluşturan ve anlam yükünü üzerinde bulunduran asıl öge başta, 

yardımcı öge olan fiil veya yardımcı fiil ise sonda bulunur. Bu nedenle, edat grubu gibi 

birleşik fiil grubu da II. tipte yer alır ve Türkçedeki öge sıralamasına aykırıdır (Usta, 

2007a: 94). 
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  isim       fiil / yardımcı fiil 

   a.ö.               y.ö. 

 

Niteleme yönü:     

 

  2.3.1. İsim + fiil yapısında kurulmuş birleşik fiil grubu 

 

Bu gruplar, yazı dilinde sıklıkla görülen düz (kurallı) biçimlerin yanında, ters (devrik) 

ve/veya araya başka cümle ögelerinin girmesiyle genişlemiş biçimlerde de 

görülmektedir. 

 

 Aşağıda bu yardımcı fiiller alfabetik sıra ile verilmektedir: 

 

al- 

Bu òaberden çünki cÀnuŋ óaôô ala 421 

Bir sÀèat úarşusın alup ùurdılar 481 

Kim anı senden ãatun aldı èaceb   1111 

Dėdi iõin al ataŋdan iy oàul  2903 

Buŋa baúup fÀéide alsun dėdi  3415 

 

bat- 

Yėre batdı der-zamÀn bilgil yaúìn 1627 

Fikre batdum bu düşiçün àam yėyüp  2254 

 

çek- 

 

Metinde yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği iki örnek dışında başka 

kuruluşlara rastlanmaz: 

 

Böyle dėmiş her kişi çekse taèab 46 

Ùamu aàzına çekerler yine sed 1212 
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çıú- 

Pes àazÀya çıúdılar olup ÀgÀh 643 

Pes melekler anlara úarşu çıka 1315 

 

Yer değiştirmiş yardımcı öge ile asıl öge arasına başka ögelerin de girdiği görülür: 

 

Çıúarıdı óìle ile ùaşúaru  2547  

 

düş- 

Bir işüm düşdi işitgil iy òˇÀce   897 

Öŋlerine düşe Aómed ol zamÀn  1378 

Úanúı müémin úul kim ol òaste düşe  1683 

Hem cenÀzem ardına düşüp olar  1737 

Òoş geŋince yėre düşdi ol óacer   1823 

Göŋlüme düşdi benüm işbu òayÀl  2256 

Çün çıúup evden yola düşüp gide  2799 

 

Bazı örneklerde yardımcı öge ile asıl öge yer değiştirir: 

 

Hem cehennem ehli düşmiş miónete 1128 

Düşdiler öŋine anuŋ ol zamÀn 2569   

 

ėt- 

èÁlemi oldur èademden var ėden 5 

Yėri úÀéim gökleri devvÀr ėden 5 

Daèvet ėtdi anı mièrÀca Celìl  22 

Sünnetümden úırú óadìåi cemè ėde 47 

Dėdiler n’ola úabÿl ėtseŋ nefes 60 

Çünki böyle iltimÀs ėtdi bular 63 
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Dėdi mahlÿúuma kim ki raóm ėde 73 

Ol úara yėrde beni terk ėtdiler 92 

Böyle fikr ėtdi ki un olsaydı bu 105 

Fısú ėderdüm gerçi ben fì külli óÀl 182 

Luùfuma inkÀr ėden ėder òaùÀ  206 

èAãiliài úo recÀ ėtgil baŋa  223 

Gözlerinden hem revÀn ėtdi yaşın 271 

Ol bu söz birle rücÿè ėtdi hemÀn 305 

Nice kim èilmi taãarruf ėdeler 319 

Ben şehÀdet ėderem birdür ÒudÀ 367 

İòtiyÀr ėtdügi úulıdur anuŋ  368 

Terbiyet ėtdüŋ olara bÀ-ãafÀ  402 

Dėdi yÀ MÿsÀ beyÀn ėt bìş ü kem   412 

Bir kerìm Taŋrıya úulluà ėdelüm 488 

Nuãó ėdüben dürlü sözler söyledi 507 

Söyle ki ol işde taúãìr ėtmesün  572 

ÒÀããa kim bu günde cehd ėtsün úatı 574 

äordı pes teftìş ėdüp ol servere 581 

Dėdi beni yÀd ėderse úanúı úul 623 

Yėdi kez èarşı ùavÀf ėtdi revÀn  695 

Yėryüzinde Kaèbe bünyÀd ėtdiler 699 

Bu kelÀmı fehm ėdüben aŋla siz 1275 

Úalbile taãdìú ėderlerdi tamÀm 1327 

Úıl namÀzını daòı defn ėt hemÀn 1760 

CÀnını yoà ėdeyin şimdi saŋa 1815 

CÀn úuşı seyr ėtdi boş úaldı úafeã 2303 

Ol daòı Úur’Ànı òatm ėtmek diler 2714 

Sünnetüme meyl ėderse bir kişi 3355 
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Yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği örnekler de bulunur: 

 

Óaú seni cÿduŋ içün mi ėtdi zÀd 89  

TÀ ėdem taòfìf olaruŋ yüküni  964 

èAybın örtüp müşkilini ėde óal   3420 

 

Yer değiştirmiş yardımcı öge ile asıl öge arasına başka ögeler de girebilir: 

 

Ėtmek isterken baŋa bunlar suéÀl 96 

Úıla mescidde ėdüp Óaúúa niyÀz 245 

Nefsümiçün ėtmezem senden suéÀl 555 

 

eyle- 

 

Taŋrı adın ben daòı yÀd eylerem 3 

Söze andan ãoŋra bünyÀd eylerem 3 

Çün bugün ol ÒÀliúa óamd eyledüm 33 

RÀvìler andan rivÀyet eylemiş 51 

ÙÀúatüm yėtdükçe tibyÀn eyledüm 62  

Alup anı ol dem ÀzÀd eyledi  81 

Úurtarup maóbÿs iken şÀd eyledi 81 

Óaú taèÀlÀ cürmümi èafv eyledi 87 

Raómetümden nevmìd eyledüŋ tamÀm 128 

Ehline böyle vaãiyyet eyledi  135 

Dėdi yÀ Rabbì baŋa emr eyledüŋ 172 

Gel dilile şimdi taúrìr eylegil  302 

DÀéim aŋa taósìn eylerler èaôìm 325 

Cumèa güni varuban àusl eylemek 432 

Gördiler vaèô eylemekde ol emìr 498 
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Serzenìş eyler úamu döymez aŋa 503 

Taŋrıyı terk eylemişidi ol kişi 642 

Her ne kim görmişidi şeró eyledi 605 

Bilmedügüŋ nesneye saèy eyleme 1157 

Hem binÀ eyler bir ev yÀúÿtdan 1587 

 

Bazı örneklerde yardımcı öge ile asıl öge yer değiştirir:  

 

Cismümi eyler tecellì ke’l-èadem 26 

Eylemiş maóbÿs oynadur anı  79 

Pes bunı bilmeklige eyle ùaleb 439 

Ùoàrı yolı bize eylegil naãìb  617 

Aàlayup göz yaşını eyler sebìl  828 

Óaú aŋa eyler musallaù dört melek 1691 

 

Yer değiştirmiş yardımcı öge ile asıl öge arasına başka ögelerin de girdiği görülür: 

 

Eylerem bu iltimÀsa ben cevÀb 64 

Eyledüm ben şimdi maúãÿda şürÿè 68 

Eylemiş ola taãadduú ol hümÀm 109 

 

gel- 

Döndi gėrü geldi mescidden yaŋa 538   

Dile geldi söyledi ol dem meger 1486 

Dönüben ìmÀna geldi ol hümÀm 2299 

Cümlesi ol dem ayaàa geldiler 3102 

Yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği sadece bir örnek vardır: 

 
Anuŋ içün gelmedüm ìmÀna ben 522 
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úal- 

Murà-i rÿóı uçdı boş úaldı úafeã 138 

MÀl gidicek ãÀóibi maórÿm úalur 328 

Úuvveti úalmaya anuŋ ùÀèate  1684 

Ben senüŋ işüŋde óayrÀn úalmışam   2922 

 

úıl- 

Fikr úıldum ne úılam ben iy èaceb 41 

Cemè úıldum pes óadìå-i erbaèìn 49 

Her birini naúl úılmış bir ulu  50 

Bu işi benden temennÀ úıldılar 63 

RÀvìler böyle rivÀyet úıldılar  70 

Ol kişiden kim èibÀdet úıla bol 118 

Òavf úıldum gelmege iy PÀdişÀh 144 

Defn úılàıl kim óabìbümdür o úul 211 

ZÀri úıldı gözlerinden dökdi yaş 366 

Áh úıldı artdı ol dem teşvişi    374 

Şükr úıldı çün uyandı uyúudan 396 

Aàlayup feryÀd úıldılar besì  517 

Fikr úıldı bir zamÀn kendü özine 580 

Secde úıldı yüzini sürdü yėre  608 

Her kişi kim cenneti Àrzÿ úılur 775 

áusl úılmaú hem cenÀbetden èayÀn 1268 

Seyr úıldı murà-ı rÿóı cennete 2304 

Cenneti mesken úılam ben ol úula 2872 
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Bazen yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği örnekler görülür: 

 

Cismi úılmışdur müşerref cÀn ile 10 

Cümlesi andan úılupdur iútibÀs 21 

Úılmadılar fÀéide bunlar úamu 91 

Úıl òalÀã oddan be-èaşú-ı MuãùafÀ 280 

MuãùafÀ eydür ki úılsaŋ bir òaùÀ 357 

äu vėrürdi òalúı úılurdu feraó  1151 

Tanımadum ben saŋa úıldum sitem 2373 

Ben anuŋ atın yine úılam diri  2966 

 

Yer değiştirmiş yardımcı öge ile asıl öge arasına başka ögeler de girebilir: 

 

Úılasın naômına sen bunuŋ heves 60 

Úılmış olsa cümlesini Óaú úabÿl 289 

Úılmadı óaúúunı øÀyiè bu zamÀn 389 

Anlara úıldı Resÿl ol dem naôar 1498 

Uş eli boş úıldı dünyÀdan güõÀr 1741   

 

úo- 

Çün beni úabre úoyuban gitdiler 92 

Çün ecel yaãduàına başın úodı 135 

 

Yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği bir örnek vardır: 

 

Dėr ki ilet úuvvetin úo yėrine 1697 
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úop- 

 

Metinde yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği üç örnek dışında başka 

kuruluşlara rastlanmaz: 

 

NÀ-gehÀn úopmış úıyÀmet ol zamÀn 370 

Nÿó Óaúdan diledi úopdı ùÿfÀn 701 

Bunı dėdi úopdı yėrden ol zamÀn 1881 

 

oúu- 

Pes çıúup òuùbe oúur döne döne 709 

Laènet oúur kÀfire bilgil yaúìn 1996 

Bu duèÀyı oúusa ol dem revÀn 2854 

 

Yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği bir örnek bulunur: 

 

Yėryüzinde oúuyanlara eõÀn  714 

 

ol- 

Maèãiyet deryÀsına àarú olmışam      40 

RÀøı ola benden ol Óayy u áanì      42 

Bir nice söz naúl olundı iy emìn      58 

Pes muúırr oldum bunı gördüm ãavÀb    64 

Naômına çün meşàÿl oldum ben hemÀn 65 

Umaram lÀyıú ola her encüme      66 

TÀ beyÀn ola uãÿl ile fürÿè       68 

Her kimüŋ kim niyyeti pes òayr ola      112 

FÀrià olup úıldılar Óaúúa niyÀz      236 

Müstaóiúú oldı èaõÀba ol kişi       374 
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Hem vezìr olursın aŋa iy emìn 453 

Niçe müddetdür ki ãarrÀf olmışam 583 

Çünki şehvet Óaú işe mÀniè ola 779 

Hem fedÀ olsun saŋa cÀnum benim  954 

Pes dėdi kim yÀ Muóammed şÀd ol 1032 

Cennet ehli vÀãıl olmış raómete 1128 

Hem äırÀù üstinde óabs olmış-durur 1237 

Her kime kim bu cihÀn zindÀn olur 1445 

Yoldaş olup cennete iltür revÀn  2000 

Taŋrıdan ıraú olur dėdi baòìl   2228   

 

Yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği sadece bir örnek vardır: 

 

Bilmeyen olmaz berÀber iy emìn 2760 

 

Bazen yer değiştirmiş yardımcı öge ile asıl öge arasına başka ögelerin girdiği görülür: 

 

Olmaz ol gün anuŋ ecrinden úalìl 684 

Düşdi òaste oldı pes óÀli òarÀb 1729   

 

ùur- 

Pes ãalÀta ùurup eylerler úıyÀm 710  

FÀùımÀ eydür gėrü ùur bu zamÀn 829 

Pes ayaàa ùurdı cellÀd-ı pelìd  2432 

 

Yer değiştirmiş yardımcı öge ile asıl öge arasına başka ögelerin girdiği bir örnek vardır: 

 

Ùurdı ol èavrat ayaàa der-zamÀn 576       
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ùut- 

Yėryüzinde siz bir ev ùutun dėdi 696 

Öldüreyin yÀòo diri ùutayın  1614        

Taèziye ùutup úamu aàlaşdılar 1753 

Hem åevÀbına anuŋ göz ùutmışam  2265 

Kaèbenüŋ yolın ùutup oldı revÀn 2672 

 

Yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği örnekler dikkati çekmektedir: 

 

èİlm eføaldur dėdi sen ùutma şekk 316 

Diŋle imdi ne dėdi ùutàıl úulaà 711 

Cebreéìl ùuta elini hem yine  3188 

 

ur- 

Ben ölenden ãoŋra oda urasız  136 

Óaú dėdi şimdi úulaà ur diŋlegil 180 

Pes el urdı ol mübÀrek başına 835 

Dem uraydı úalmaya kimse diri 1415 

Cümlesinüŋ tìàıla boynın ura   2418 

Rÿz-ı maóşer nÿr oluban berú urur   2786 

 

vėr- 

Yėr vėrürem cennet içinde saŋa 801 

Sadaúa vėrmişidüm dünyÀda ben 1042 

Leyk mühlet vėr bize sen bu zamÀn  1277 

Kaèbenüŋ dìvÀrına arúa vėrüp 1807 

Dėdi destÿr vėrseŋüz bu dem baŋa 1815 

CÀnumı vėrdüm Muóammed èaşúına 2428 
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Metinde yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği örnekler de bulunur: 

 

YÀ müsülmÀnlar baŋa vėrüŋ òaber 162 

Her kime ãorsa vėrürlerdi cevÀb 268 

Dėdi kim AllÀh saŋa vėrdi selÀm 1033 

Yėtmemişse Óaú yine vėrür şifÀ 1696 

 

yėt- 

Úudreti yėtdükce bir ùaş aldı ol 1818 

 

Yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği sadece bir örnek bulunmaktadır: 

 

Yėtdi nevbet bu fakìre iy hümÀm 55 

 

Bu örneklerin yanı sıra, Türkçenin ilişkide bulunduğu dillerden “kopyalama” yoluyla 

aldığı bazı örnekler “isim + fiil” yapısındaki birleşikler şeklinde üretilmiştir. Bunların 

bir kısmı günümüze kadar ulaşmışken bir kısmı da Türkçelerinin bulunması nedeniyle 

kaybolmuştur: 

 

Öz elümle kendüm oda ãalmışam   40 

Heybetinden gitdi èaúlum ol zamÀn     93 

Çün ecel ėrdi o şaóãa nÀ-gehÀn   153 

Oda ùaparlardı anlar ãubó u şÀm   474 

El götürdi òoş münÀcÀt eyledi   548 

Hem bunı da eyle òarçlıú çekme àÀm 586 

Yėryüzinde úan döküp èiãyÀn úıla   691 

YÀ İlÀhì bunı kim cÀéiz göre    1024  

Ol zamÀn kim ãorasın bizden óisÀb   1050  

Geçüben otura ol taòta èÖmer   1187   
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MuãùafÀdan diledi yine amÀn   1635 

İnmeye gökden olara beyyinÀt  1794 

Kim àaøÀb yudmaú yaúìn bil yÀ èAlì  2044   

Hem anuŋ rızúı içün úayàu yėmek  2079 

Düşüme girdi yine Òayrü’l-beşer  2253 

Bu fikirle uyúuya vardum yine  2255 

Ben anuŋla söz açup ãordum òaber  2261 

Dėdi ur bu yanın aúıtàıl úanını  2431 

Ùoyururdı úarnını çünki tamÀm  2546 

Ùaşúaru çıúmaàa baãardı ayaú  2550 

İşlemişdük leyk biz bì-óad günÀh  3125 

 

Ancak bu birleşikleri oluşturan fiil ögesinin sadece olumsuz çekiminin bulunduğu 

örneklere de rastlamak mümkündür: 

 

èİlm eyesi uàrılardan àam yėmez 329 

Óaúdan özge hìç ümidi úalmadı 546   

äabrumuz úalmadı yÀ ana bizüm 2284 

 

Grubu oluşturan isim ögesi ile fiil ögesi eş sesli köklere sahip olabilir. Bugün bazı 

Anadolu Ağızlarında da görülen bu durumun örnekleri şunlardır: 

 

Bir iş işle bÀzÀra var bu zamÀn 527 

Bir yaàış yaàdurdı anda ez-kerem 660   

On iki yėrde yamamışdı yama 833  

Ehl-i cennet hìç yėmek yėr mi dėgil 2170 
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Manzum metinlerde sıkça rastlanan bir durum da, kelime grubunu oluşturan ögelerden 

birinin, ilk mısrada bulunurken diğer ögenin ikinci mısrada yer almasıdır: 

 

Dėdiler buŋa ne nevèile cezÀ   646  

Vėrelüm bu döndigiçün ez-ÒudÀ  646 

 

İki cumèa arasında her òaùÀ   685 

İşlese cümle kefÀretdür aŋa  685 

 

Ol zamÀn kim cennet ehli cennete  782 

Girüben ėrişe dürlü nièmete   782  

 

Bir mısrada birden çok kelime grubunun yer aldığı da görülür: 

 

Eyledüm ilóÀó aŋa ben dil vėrip 53 

Türkì ėdüp tercüme naôm eyledüm 62 

Úıl namÀzın daòı defn eyle hemÀn 160 

Cumèaya varmaú içün çekse emek 432 

Cehd úılsun daòı teéòìr ėtmesün 572 

Pes àazÀya çıúdılar olup ÀgÀh 643 

Nevóa ėdüp ün çeküp zÀrì úılup  1279   

Bir bahÀne isterem cÿd ėtmege 1777  

 

  2.3.2. Fiil + fiil yapısında kurulmuş birleşik fiil grubu 

 

 fiil (ulaç eki)   fiil/yardımcı fiil 

    a.ö.     y.ö. 

 

Niteleme yönü:      
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Bu bölümde yer alan gruplar, ulaçlı birleşik fiiller şeklinde kurulmuştur: 

 

  Depinüp ùurur yėrinde bì-sebeb 1972   

  äÀnièüŋ her dem göre ùurur seni 2065  

 

Bu gruplardan bazılarında yardımcı öge ile asıl ögenin yerleri değişmiştir: 

 

Secdeden baş úaldurup ùurdı örü 609 

Ben ne dėrsem işlesün ùursun öri  2465 

 

Metinde oldukça sık görülen bir başka fiil birleşmesi de, Standart Türkiye Türkçesinde 

kaybolduğu hâlde, Azerbaycan Türkçesinde yaygın olarak görülen ve yeterliliğin 

olumsuz çekimini ifade eden “-A bilme-“ ile kurulmuş olanlardır: 

 

Úoparabilmediler ùaşı meger  380 

Menziline varabilmez eli boş  594 

äaúlayabilmem bunı iy reh-nümÀ 1082 

İstedi çoú anı bulabilmedi       1103 

Size ben mühlet vėrebilmem yaúìn  1281  

Menè ėdebilmezdi hìç kimse anı   1716    

Söyleyebilmem dėdi ben yÀ Resÿl  2062 

Azdurabilmez nice úılsa ùaleb 2089  

Bitürebilmem  senüŋ ben òidmetüŋ   2544  

Anı daòı redd ėdebilmez yaúìn 2741 

 

Ancak yaygın olarak kullanılan bu örneklere karşılık, Türkiye Türkçesinde görülen 

biçimlere de rastlamak mümkündür: 

 

  äabr ėdemezler cehennem zaòmına 1362      
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  2.3.3. Fiil + fiil yapısında çekimli fiillerle kurulmuş birleşik fiil grubu 

 

fiil     fiil / yardımcı fiil 

  a.ö.       y.ö. 

 

Niteleme yönü:      

 

Standart Türkiye Türkçesinde örnekleri olmakla birlikte, daha çok konuşma diline özgü 

ve çekimli fiillerle kurulmuş olan birleşik fiil gruplarına da metinde rastlanmaktadır: 

 

Bir cenÀze nÀ-gehÀn geldi geçer 2489  

Geldi geçdi ol arada hem-çünÀn 2493     

 
 
 
3. III. Tip – Eş Değerli Kelime Grupları 

 

Ögeler; grubun anlam yükünü, vurguyu ve görevi eşit olarak paylaştığı için III. tip 

olarak ele alır ve eş değerli kelime grupları olarak değerlendirilir. Bu türden kelime 

gruplarında “yardımcı öge” ve “asıl öge” ayrımı yoktur. III. tipteki kelime grupları 

şunlardır: tekrar grubu, bağlama grubu ve sayı grubu (Usta, 2007b: 419). 

 

 3.1. Tekrar Grubu 

 

Anlamı güçlendirmek, ifade gücünü artırmak, kavramı zenginleştirmek için iki 

kelimenin birlikte kullanılmasıyla oluşan kelime grubuna tekrar grubu denir (Özkan ve 

Sevinçli, 2009: 38). 

 

Tekrar grubundaki kelimeler; bir nesneyi, bir niteliği, bir hareketi karşılamak üzere bir 

arada bulunur. Bu kelimelerin arasında şekil ve anlam ilişkisi bulunur (L. Karahan, 

2008: 60). 
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isim (±ek)        isim (±ek)       fiil (±ek)            fiil  (±ek)       

   a.ö.             a.ö.     a.ö.            a.ö. 

 

Niteleme yönü:  ▬      Niteleme yönü:  ▬    

 

 

  3.1.1. Aynı kelimenin tekrarıyla kurulmuş tekrar grubu 

 

Dürlü dürlü muècizÀt-ı enbiyÀ 20 

Ayrı ayrı her birimüz bir muóÀl 296 

Bu düşüŋ taèbìrini bir bir dėdi 445 

Niçe niçe aúçe vėrüp almışam 583 

Pes çıúup òuùbe oúur döne döne 709 

Nişe böyle aàladuŋ úatı úatı  849 

Maóşer ehli ùura anda mevc mevc  1226 

èÁãìye gele elem hem fevc fevc  1226 

Kimisi yürüyü yürüyü geçeler 1229    

ZÀrì zÀrì aàlaşalar yėk-sere  1285 

PÀre pÀre ùonı cÀnı úorúulu  1534 

Ùurup aàladı revÀn ol zÀr zÀr  1564 

Eyde yÀ Rabbì buŋa çoú çoú åevÀb 2337 

Úabre iltürsin beni ive ive  2357 

Şer işini õerre õerre bilürem  2521 

Úaùre úaùre ol óaãìrüŋ üstine  2717 

AúrabÀŋı görmege var tìz tìz   3285 
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  3.1.2. Zıt anlamlı kelimelerle kurulmuş tekrar grubu  

 

Aş u etmek dürlü nièmet úurı yaş  602 

Baàladı dün gün bėlini òidmete  612 

Yėr gök ehli içine girse úamu  1999 

Çün ola maóşer güni ãoru óisÀb  1225  

Úara idi yüzleri kiçi ulu    1256 

Yoú-durur bir kimsenem yoòsul àanì 1544 

Her ki var ulu kiçi cümlemize   1851 

Gėce gündüz hem ölümin yÀd ėde  1897 

Biri budur yoúdur evümde çoà az  2025 

 

  3.1.3. Yakın anlamlı kelimelerle kurulmuş tekrar grubu 

 

Óaúú u bÀùıl ãorulur yaòşı yaman  372   

Aç ãusuz ol gėce anda yatdılar  525 

Bir yėmek içmek bilürler zÀd Àb  666      

Ol ãaóÀbe menzilin bellü beyÀn  1209 

Bir iki dem óÀlümüz aàlayavuz  1278 

Geldi bizüm gel gör iy Òayrü’l-beşer 1345     

Hem benem úurt úuş evi bil iy şebÀb  1395   

Pes bu tedbìri idüŋ yigit úoca   1608 

Ata ana ehl-i beytinden ÒudÀ   1773 

Varımış anuŋ iki üç úız èayÀl    2281 

 

  3.1.4. Aynı eki almış kelimelerle kurulmuş tekrar grubu 

 

Dünyesine dìnine nef èi deger 286  

Fikre batdılar gėcesi gündüzi  293    
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Oda düşmiş uş yanar cÀnum tenüm  926    

Elleri ayaúları baàluyıdı  1253 

Ayaàıŋuz elleriŋüz boş úamu 1259 

Aàlaşa bunlar daòı ãaàa ãola  1290 

Hem ataŋa anaŋa söger daòı  1522  

Yaòşı úıl bunı faúìre miskine  1566   

Yėmez içmez kimseye muótÀcı yoú  1601 

Yüzi gözi ùopùolu gerd ü türÀb 1729 

Geldi geçdi ol arada hem-çünÀn 2493  

Yaòşı diŋle açıla göŋlüŋ gözüŋ 2783 

Dėdi ãulùÀn yoú-durur oàlum úızum 2990  

 

  3.1.5. Farklı ekler almış kelimelerle kurulmuş tekrar grubu 

 

Adlu adıyla yazarlar anları  682    

Her birisi biri birinden biter  862   

Alduàını yėrlü yėrine úoya  1703  

Ol ki sürülmişidi yėrden yėre  1740 

Bizde èÀdetdür daòı öŋden ãoŋa  1852 

Vaútlü vaútinde úılasız iy èamÿ 3226  

 

Bir örnekte ögelerden sadece birinin ek aldığı göze çarpmaktadır: 

 

Ol úadeólerden içeler yėr yėrin 1205 

 

 

  3.1.6. Çekim ekiyle pekiştirilmiş tekrar grubu 

 

Pes dėdiler enbiyÀdur enbiyÀ  1787     
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  3.1.7. İkiden çok ögeyle kurulmuş tekrar grubu 

 

Daòı ata ana ecdÀduŋ senüŋ  2989   

 

 

  3.1.8. Birbirini tamamlayan tekrar grupları 

 

Yarlıàayup cürmini èafv eylerem 212   

Cürmümi èafv eyleyüp baàışla sen 215  

Anı bildür tìz èayÀn eyle bize  317   

Nevóa ėdüp ün çeküp zÀrì úılup 1279 

 

 

 3.2. Bağlama Grubu 

 

İki veya daha fazla isim ögesinin sıralama, bağlama, karşılaştırma ve denkleştirme 

bağlaçlarıyla meydana getirdiği kelime grubuna bağlama grubu denir (Özkan ve 

Sevinçli, 2009: 88). 

 

kelime  bağlaç  kelime 

     a.ö.                     a.ö. 

 

  Niteleme yönü:  ▬  

 

Bağlama grubu ile ilgili metinde yer alan örnekler, alfabetik sıra ile verilmektedir: 

 

 

birle 

İctihÀd birle tÀèatüm úanı  127 
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daòı 

 

Metinlerde çoğunlukla cümleleri bağlayan bir öge olarak görünen “daòı” bu örnekte bir 

isim tamlamasıyla bir diğer ismi birbirine bağlamaktadır. 

 

Ehl-i beytine daòı aóbÀbına  32  

hem 

Sen beni merzÿú hem rÀzıú beni 738  

ÔÀhiri hem bÀùınıydı külli nÿr  1749 

 

ile 

Bir úıyÀmıla rükÿèdan daòı bol 235  

Dėdi kim èilmile mÀldan söylegil 315 

Oddan aàlÀl ile maàlÿú olavuz 886 

Bilürile bilmeyen olur mı bir  2711 

FÀtióayla Áyete’l-kürsì iy cÀn 2862 

 

u/ü/vü 

Yüridenden gökyüzinde mihr ü mÀh 6 

Hem dil ü cÀndan åenÀsın söyledüm 33 

Úullarumı úorúuda her ãubó u şÀm 119 

CÀn u dilden sen bu sözi eyle gÿş 363 

Rÿz u şeb putlarıla idi işi  642 

Yėr ü gök ehli åevÀbını eger  735 

Gerçi aãóÀb aàlarıdı zÀr u zÀr  817 

Dėdi vÀ-veylÀ dirìàÀ Àh u vÀh 836 

Dėdi kim veylÀ baŋa vü hem saŋa 883 

Vėrmişidüm Óaú yolına az u çoú 1143 

NÀr içinde çekmege cevr ü cefÀ 1348 
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Böyle dėyüp zÀr u feryÀd ėdeler 1349 

ÓÀøır olur anda cümle òÀã u èÀm 1434 

Yalŋuz anda úavm ü úardeşden ıraú 1440 

Aàlayuban oldılar òor u óacìl  1499 

Òayr u iósÀn eyleyüp leyl ü nehÀr 1545 

Bu fikri hem cÀn u göŋül õikridür 2012 

Kisveti úÿtdan ötürü bìş ü kem   2050 

Bay u yoòsul her ne varısa úamu   2127 

Yėmek içmek şehvet ü Àrzÿ heves 2175   

İşleyem sizüŋile faøl u kerem  2190 

Daòı kim var evvel ü Àòir-durur 2213 

äordum aŋa Óaú úatında çoà u az 2264 

Evvel Àòir úılduàuŋ òayr u åevÀb 2327 

èÁli úaãr u köşkleri bünyÀd ėde 2394 

Her ki vardur meõheb ü Àyìnümüz 2467  

Yoldaşından ism ü resmini ãorar 2529 

Alurıdı aş u etmek her ùaèÀm  2543 

Óaúúıla olmışdı dün ü gün işi   2579 

Bildi anda nice oldı úìl u úÀl  2573 

 

yÀ 

Kiminüŋ atası var yÀ úardeşi   1546 

 

 

bağlaç + kelime    bağlaç + kelime 

            a.ö.                    a.ö. 

 

  Niteleme yönü:  ▬  
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hem … hem … 

 

Azmışıdı hem devesi hem özi 1836 

 

kim ... kim …  

 

Kimini kÀfir kimin müémin ėder 11      

 

ne ... ne … 

 

Ne ùabaú vardur öŋinde ne ùaèÀm 1536 

Ne ãu varıdı ne vaóş u ne ùuyÿr 1727 

Ne kerÀmet göreler ne muècizÀt 1794 

 

yÀ ... yÀ … 

 

Úardeşi yÀ uşaàı yÀ her nesi  1510 

YÀ baúır mı yÀ demür mi neyimiş 1595 

 

 

Ancak bazı bağlama grupları, anlamın kuvvetlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla, 

tekrar edilerek bir başka büyük grubun içerisinde yer almaktadır. 

 

Fièli cürm ile òaùÀ vü işi Àh  56   

İşi şerr ü mekr ü óìle telbisüŋ  201 

èArş u kürsì hem daòı arø u semÀ 451   
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 3.3. Sayı Grubu 

 

Basamak sistemine göre sıralanmış sayı isimleri topluluğuna sayı grubu denir. Sayılar 

sondan başa doğru büyür yani önce büyük sayı, sonra küçük sayı gelir (L. Karahan, 

2008: 72).  

büyük sayı      küçük sayı  

       a.ö.                  a.ö.  

 

  Niteleme yönü:  ▬  

 

Metinden tespit edilen örneklere bakıldığında kültürel ilişkiler bakımından edebî 

gelenekte yaygın olarak adı geçen sayı gruplarına yer verildiği dikkati çekmektedir: 

 

Dėdi ol dem otuz üc yıldur tamÀm 486 

On iki yėrde yamamışdı yama 833 

Her kim on bir kez oúursa bil yaúìn 1586 

Erbaèìnden on sekizinci ki bu  1778 

Erbaèìnden bu yigirmi bir olur  1950 

Yüz yigirmi ãaf olur bilgil èayÀn 2179 

Yėtmiş iki úulı varıdı meger  2349 

Erbaéìnden otuz üçünci budur 2781 

Hem yüzi on dört gėcelik ay gibi 2845 

İki iken seksen iki oldı ol  3109 

On bėşinci ol-durur iy dìn eri  3243 

Uş yigirmi altısı budur èazìz  3261 

 

Sayı grubunu oluşturan ögelerden ilki, sıfat tamlamasından oluşabilir: 

 

Altı biŋ elli yıl olmışdur hemìn  287   

Kim ùoúuz yüz otuz yıl geçdi tamÀm  3424  
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4. IV. Tip – Kısaltma Grupları 

 

IV. tip olarak ele alınan kısaltma gruplarında ögeler, anlam yükünü eşit olarak paylaşır. 

Ögelerin arasındaki bağlantıyı, durum ekleri veya iyelik ekleri sağlar. Bu türden kelime 

gruplarında da “yardımcı öge” ve “asıl öge” ayrımı yoktur. IV. tipte yer alan grupların 

diğer gruplardan bir farkı vardır. Burada adlandırma; grubu oluşturan ögelere bakılarak 

yapılmaz, gruptaki ögeleri birbirine bağlayan eklere göre yapılır. IV. tipteki kelime 

grupları şu ekleri alarak kurulur: iyelik, ayrılma, kalma, yönelme, eşitlik, belirtme, vasıta 

(Usta, 2007b: 419). 

 

 4.1. İyelik Ekiyle Kurulmuş Gruplar 

 

Bu grupta iki öge, iyelik ekiyle birbirine bağlanır. İyelik eki, birinci ögenin üzerinde 

bulunur (Usta, 2007a: 115). 

 

isim (iyelik eki)  isim /sıfat  

   a.ö.         a.ö. 

Niteleme yönü: ▬ 

 

Grubu oluşturan ögeler genellikle teklik durumundadır: 

 

Raómı çoú úullara Óayy u bì-zevÀl 74   

Sen eli boş nite geldüŋ n’oldı óÀl 540 

İçi ùolu dürr-i cevher sìm ü zer 568  

Aldı gider anı göŋli úayàulu  596 

Gerçi özi úayàulu zÀr u óazìn 601 

Söyledi pes Áyişe iy yüzi gül  1011 

Yüzleri õişt gözi çaúır cümlesi 1257 

İy adı cennet güli sen yėt bize 1333   

Beŋzi ãaru işi Àhıla fiàÀn   1533 

PÀre pÀre ùonı cÀnı úorúulu  1534 
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Bunda úaldum ben ölüp iy yüzi mÀh 1552 

Tüyi úızıl gözi úara òoş-likÀ   1610 

ÓÀãılı üç nevbet ol fièli yaman 1639  

Zevcesi nisbet biri gör bu sırı   1750 

Cennet içre bir aàaç adı SeòÀ  2232 

Taòta oturdı vü göŋli şÀdumÀn 2415 

Dėdi kim iy faølı çoú PerverdigÀr 2666 

Bir yüzi úara günahkÀr bendeyem 2668  

Geldi göŋli úayàulu óÀli tebÀh  2951 

Meclis ehlinüŋ úamu göŋli feraó 3073 

 

Ancak ögelerden biri çokluk durumunda bulunabilir: 

 

Yolları ıraú günÀhları öküş  959 

Derdile yürekleri ùaàluyıdı  1253  

Yüzleri õişt gözi çaúır cümlesi 1257 

 

Benzer şekilde grubu oluşturan ögelerden biri, kelime grubundan oluşabilir: 

 

Elleri ayaúları baàluyıdı  1253 

Yüzleri aú işleri şükr ü sipÀs   1531 

 

Metinde, ögelerin yerlerinin değiştiği sadece bir örneğe rastlanmaktadır: 

 

Úayàulu göŋli èAlì döndi gėrü 1104  
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 4.2. Ayrılma Ekiyle Kurulmuş Gruplar 

 

Bu grupta iki öge, ayrılma durumu ekiyle birbirine bağlanır. Ayrılma durumu eki, 

birinci ögenin üzerinde bulunur (Usta, 2007a: 120). 

 

isim (ayrılma durumu eki)  isim /sıfat  

         a.ö.         a.ö. 

 

Niteleme yönü:  ▬ 

 

Mendilini úıldı ùopraúdan ùolu 596   

Yoàıdı anda òalÀyıúdan nişÀn  1726   

Özlerini cümleden yėg bileler 2689    

Başınuŋ üstinde nÿrdan tÀc ola  2788 

 

Bazı örneklerde grubu oluşturan ögeler yer değiştirir: 

 

Daòı yėtmiş biŋ dere oddan yaúìn 857    

Hem binÀ eyler bir ev yÀúÿtdan 1587    

 

Metinde, ögelerden birinin kelime grubundan oluştuğu örneklere de rastlanır: 

 

Gördi úumdan bir depe ol nìk-nÀm 104 

NÀrdan yėtmiş biŋ ãanduú daòı 860 

Úızıl altundan muraããaèdur ùolu   1849  

Óaú nÿrından başına bir tÀc ura 2092 

 

Bir örnekte ise, grubu oluşturan ögelerin arasına başka bir sözün girdiği görülmektedir: 

 

Gördi altundan elinde ùabaú  567 
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 4.3. Kalma Ekiyle Kurulmuş Gruplar 

 

Bu grupta iki öge, kalma durumu ekiyle birbirine bağlanır. Kalma durumu eki, birinci 

ögenin üzerinde bulunur (Usta, 2007a: 119). 

 

 

isim (kalma durumu eki)  isim /sıfat  

         a.ö.         a.ö. 

 

Niteleme yönü:  ▬ 

 

Günde yüz kez úul hüva’llÀhÿ aóad 1671 

äıdúıla èömrinde bir kez bÀ-ãafÀ 1673   

Bizde èÀdetdür daòı öŋden ãoŋa 1852 

Günde yėtmiş kerre daòı hem yine 2873 

 

 

 4.4. Yönelme Ekiyle Kurulmuş Gruplar 

 

Bu grupta iki öge, yönelme durumu ekiyle birbirine bağlanır. Yönelme durumu eki, 

birinci ögenin üzerinde bulunur (Usta, 2007a: 119). 

 

isim (yönelme durumu eki)   isim /sıfat  

         a.ö.         a.ö. 

 

Niteleme yönü:  ▬ 

 

Adına lÀyıú bu bünyÀdı anuŋ   703  

Yoú benüm äıddìúa nisbet ùÀúatüm  969  

Görmezem ben faøluma lÀyıú bu dem   2522 
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 4.5. Eşitlik Ekiyle Kurulmuş Gruplar 

 

Bu grupta iki öge, eşitlik ekiyle birbirine bağlanır. Eşitlik eki, birinci ögenin üzerinde 

bulunur (Sevinçli ve Özkan, 2009: 97). 

 

İsim  (eşitlik eki)  isim /sıfat  

    a.ö.          a.ö. 

Niteleme yönü: ▬ 

 

Metinde ögelerin yerlerinin değiştiği bir örnek dışında başka kuruluşlara rastlanmaz:   

 

Daòı úayır saàışınca pür-kerem   2839  

 

 

 4.6. Belirtme Ekiyle Kurulmuş Gruplar 

 

Metinde bu gruba ait örnek bulunmamaktadır. 

 

 

 

 4.7. Vasıta Ekiyle Kurulmuş Gruplar 

 

Metinde bu gruba ait örnek bulunmamaktadır. 
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TRANSKRİPSİYONLU METİN 
 

[1b] 

 

1 Bi’smi’llÀhi’r-raómani’r-raóìm 

 İbtidÀsında her işüŋ iy óakìm 

 

 Áòir ol-durur bitüren her işi 

 Ùoàrı yola başlayan her azmışı 

 

 Taŋrı adın ben daòı yÀd eylerem 

 Söze andan ãoŋra bünyÀd eylerem 

 

 ÚÀdir ü Óayy u Úadìm ü Õü’l-celÀl  

 VÀóid ü Ferd ü Óakìm ü bì-miåÀl  

 

5 èÁlemi oldur èademden var ėden 

 Yėri úÀéim gökleri devvÀr ėden 

 

 Yüridendür gökyüzinde mihr ü mÀh 

 Anlaruŋçün encümi ėden sipÀh 

 

 ÕÀtı birligi ãıfÀtı çoú-durur 

 Miåli øıddı hergiz anuŋ yoú-durur  

 

 Kimse andan ùoàmadı ol kimseden 

 Cümle maòlÿúÀtı oldur yaradan 

 

 Ádemi zìnet yaratdı èÀleme 

 Maèrifetle nÿr vėrdi Ádeme 

 

10 Cismi úılmışdur müşerref cÀn ile 

 Ádemi úılmış şerìf ìmÀn ile  

 

 Kimini kÀfir kimin müémin ėder 

 Kimini zÀhid kimin fÀcir ėder 

 

 Kimine vėrür nübüvvet òilèatin 

 Kimine vėrür velÀyet şevketin 

 

 EnbiyÀyı èÀleme gönderdi ol 

 Göstereler bilmeyene ùoàrı yol 
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[2a] EvvelÀ çün Ádem olur Àòiri 

 MuãùafÀdur cümle èÀlem serveri 

 

15 Seyyid-i èÀlem Muóammed MuãùafÀ 

 äadr-ı bedr-i èÀlem-i ãÀóib-vefÀ 

 

 Ol-durur òatm-i rüsül òayrü’l-beşer 

 MuècizÀtıdur anuŋ şaúúu’l-úamer 

 

 Oldı “levlÀk” ü “le-èamrük” tÀc aŋa  

 “ÚÀbe úavseyn” oldı hem mirèÀc aŋa 

 

 Áòirìn geldi egerçi ãÿreti 

 Cümleden öŋdin olupdur òilèati 

 

 MuãùafÀ mÀh-ı èAcem şÀh-ı èArab 

 Ol imiş èÀlem vücÿdına sebeb  

 

20 Dürlü dürlü muècizÀt-ı enbiyÀ  

 Her ne deŋlü ger var ise evliyÀ 

 

 Cümlesi andan úılupdur iútibÀs 

 Hem şefÀèatin úılurlar iltimÀs 

 

 Daèvet ėtdi anı mièrÀca Celìl 

 Oldı hem Rÿóü’l-emìn aŋa delìl 

 

 Oldı CebrÀéìl aŋa hem reh-nümÀ 

 TÀ ėrişdiler ki oldur müntehÀ 

 

 Úaldı anda Cebreéìl çün gitdi ol 

 Gel yuúaru gidelüm dėdi Resÿl 

 

25 Dėdi CebrÀéil ki bundan yuúaru 

 Yoú-durur seyrüm işit iy mÀh-rÿ  

 

 Ger baãam bundan yuúaru bir úadem 

 Cismümi eyler tecellì ke’l-èadem 

 

 Gitdi Aómed úaldı çün Rÿóü’l-emìn 

 ÚÀbe úavseyne ėrişdi ol emìn 
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 Diledi ol gėce Óaúdan ümmetin 

 Ümmete úotardı Óaúúuŋ raómetin 

 

 Fi’l-meåel encüm cemìè-i enbiyÀ 

 MÀh-ı bedr oldı arada MuãùafÀ 

 

30 Hem şefìèü’l-müõnibìn-i èÀlem ol 

 Hem cemìè-i enbiyÀya òÀtem ol 

 

 CÀnib-i Óaúdan ãalÀtıla selÀm 

 PÀk rÿóına ėrişsün ãubó u şÀm 

 

 Áline evlÀdına aãóÀbına 

 Ehl-i beytine daòı aóbÀbına 

 

[2b]  Der-Sebeb-i Naôm-ı ìn KitÀb  

 

 Çün bugün ol ÒÀlıúa óamd eyledüm 

 Hem dil ü cÀndan åenÀsın söyledüm 

 

 äoŋra ben aldum úalem andan ele 

 Medó oúudum MuãùafÀya ãıdú ile 

 

35 Áline evlÀdına olsun selÀm 

 Anlaruŋla zeyn olur her bir kelÀm 

 

 YÀ aòì gel göŋlüŋi úıl müctemiè 

 CÀn úulaàıyla baŋa ol müstemiè  

 

 Vėrse tevfìú ol ÒudÀ-yı müsteèÀn 

 Eydeyin bir maúãÿdı şimdi èayÀn 

 

 Şeyh zÀhid èÀlim ü èÀbid imÀm 

 Kim Muóammed bin Ebÿ Bekr iy hümÀm 

 

 Dėdi bir gün cürmümi õikr eyledüm 

 Ol geçen eyyÀmumı fikr eyledüm 

 

40 Maèãiyet deryÀsına àarú olmışam 

 Öz elümle kendüm oda ãalmışam 
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 Fikr úıldum ne úılam ben iy èaceb 

 Ola ol benüm necÀtuma sebeb 

  

 Úurtara baór-ı maèÀãìden beni 

 RÀøı ola benden ol Óayy u áanì 

 

Bundan özge bulmadum hiç bir sened 

 Kim beni úurtarmaàa ola meded 

 

 Ol cihÀn faòri şefìèü’l-müõnibìn 

 TÀc-ı èÀlem mehbiù6-i Rÿóü’l-emìn 

 

45 äadr-ı Bedr-i èÁlem-i Òayrü’l-beşer 

 Lafô deryÀsından aúıtmış güher 

 

 Böyle dėmiş her kişi çekse taèab 

 Sünnetümi eyleye ol münteòab 

 

 Sünnetümden úırú óadìåi cemè ėde 

 Ümmetüm içinde özin şemè ėde 

 

 Rÿz-ı maóşer ben aŋa olam şefìè 

 Óaøret-i Óaúda ola úadri refìè 

 

 Şeyò eydür çün bunı gördüm yakìn 

 Cemè úıldum pes óadìå-i erbaèìn 

 

50 Cümlesi müsned7 ile anuŋ úamu 

 Her birini naúl úılmış bir ulu 

 

[3a] RÀvìler andan rivÀyet eylemiş 

 Her birini bir ãaóÀbe söylemiş  

 

 Soŋra andan söyledi bilgil yine  

 Bir óikÀyet her óadìåüŋ üstine 

 

 Vaèô u aòbÀr u rivÀyÀt-ı àarìb  

 Eyledüm ilóÀó aŋa ben dil vėrip 

 

                                                 
6 44 mehbiù : mehbeù 
7 50 müsned : mesned 
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 Var ümìdüm bu sebeb birle meger 

 Özümi úurtaram ol nÀr-ı saúar 

 

55 Çünki şeyò öz işini úıldı tamÀm 

 Yėtdi nevbet bu fakìre iy hümÀm 

 

 Bu maóalde bu faúìr ü pür-günÀh 

 Fièli cürm ile òaùÀ vü işi Àh 

 

 Bir niçe dìn úardeşi ile bile 

 Meclis içre otururken cemè ile 

 

 Araya geldi óadìå-i erbaèìn 

 Bir niçe söz naúl olundı iy emìn 

 

 Baèøı kimse meclis içre söyledi 

 İltimÀs ėtdi vü ilóÀó eyledi 

 

60 Dėdiler n’ola úabÿl ėtseŋ nefes 

 Úılasın naômına sen bunuŋ heves 

 

 Bir nice yÀruŋ sözin úıldum úabÿl 

 Buldum uş bu naôma anuŋ çün vuãÿl 

 

 Türkì ėdüp tercüme naôm eyledüm 

 ÙÀúatüm yėtdükçe tibyÀn eyledüm 

 

 Çünki böyle iltimÀs ėtdi bular 

 Bu işi benden temennÀ úıldılar 

 

 Pes muúırr oldum bunı gördüm ãavÀb 

 Eylerem bu iltimÀsa ben cevÀb 

 

65 Naômına çün meşàÿl oldum ben hemÀn  

 Hem úalem aldım ele ender-zamÀn 

 

 Naôm ėdüben Türkì úıldum tercüme 

 Umaram lÀyıú ola her encüme 

 

 İstièÀnet istedüm Óaúdan yaúìn 

 Meşàÿl oldum bu işe ben baèd-ez-ìn  
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 Eyledüm ben şimdi maúãÿda şürÿè  

 TÀ beyÀn ola uãÿl ile fürÿè 

 

  El- óadìåü’l- evvel 

 

[3b] Bu-durur evvel óadìå-i erbaèìn 

 Gÿş úılàıl ãıdú ile iy pÀk-dìn  

 

70 RÀvìler böyle rivÀyet úıldılar 

 Anèaneyle bu sözi söylediler 

  

 İstimÀè ėtgil eyÀ ãÀóib-naôar 

 Bu sözi naúl eyledi İbni èÖmer 

 

 Diŋle èAbdullÀh bunı böyle dėdi 

 Faòr-i èÀlemden rivÀyet eyledi 

 

 Dėdi maòlÿúuma kim ki raóm ėde 

 Raóm ėde yevmü’l-cezÀ aŋa ÒudÀ 

 

 Raómı çoú úullara Óayy u Bì-zevÀl 

 Raóm ėder dėdi resÿl-i Bì-miåÀl 

 

75 Kim ki Óaú òalúına úılmaz şefúati 

 Nice umar ol ÒudÀdan raómeti 

 

 Raóm ėdüŋ siz yėrde Óaúúuŋ úulına 

 TÀ ki raómet ėde size bulına 

 

 Bir hikÀyet istimÀè ėt şimdi sen 

 Bu óadìå üstine iy òulú-ı óasen 

 

 Ol èÖmer ÓaùùÀb Emìrü’l-müéminìn 

 Ol Medìne kÿşesinde iy emìn 

 

 Gördi ùutmış bir oàlan bir serçeyi 

 Eylemiş maóbÿs oynadur anı 

 

80 Raóm úıldı úuşa ol demde èÖmer 

 Aldı ãatun anı oàlandan meger 
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 Alup anı ol dem ÀzÀd eyledi 

 Úurtarup maóbÿs iken şÀd eyledi 

 

 Geçdi bunuŋ üstine bir rÿzgÀr 

 Eyledi çün kim fenÀdan ol güõÀr 

 

 Bir gėce bir şaòã anı düşde görer 

 Dėdi óÀlüŋ nite oldı yÀ èÖmer 

 

 Ol cihÀnda n’oldı óÀlüŋ söylegil 

 Nice oldı sen baŋa şeró eylegil 

 

85 Söylegil AllÀh senüŋle n’eyledi 

 Nice oldı anda bÀzÀruŋ dėdi 

  

 Pes Emìrü’l-mü’minìn vėrdi òaber 

 Kim işüm oldı ãavÀb-ender-ãavÀb    

        

 Óaú taèÀlÀ cürmümi èafv eyledi 

 Rÿóumı raómet òonıyla ùoyladı 

 

[4a] Pes yine ol şaòã aŋa söyledi 

 Ne sebeb oldı saŋa raóm eyledi 

 

 Óaú seni cÿduŋ içün mi ėtdi zÀd 

 Yoòsa èadlüŋden mi olduŋ ber-murÀd 

 

90 Yoòsa zühdüŋden mi bulduŋ şefúati   

 Kim saŋa oldı ÒudÀnuŋ raómeti 

 

 Dėdi bu dėdüklerüŋ iy mÀh-rÿ  

 Úılmadılar fÀéide bunlar úamu 

 

 Çün beni úabre úoyuban gitdiler 

 Ol úara yėrde beni terk ėtdiler 

 

 Geldiler iki ferişte nÀ-gehÀn 

 Heybetinden gitdi èaúlum ol zamÀn  

 

 Çünki bu óÀlıla gördüm anları 

 Ditredi yapraú gibi aèøÀm varı 
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95 İkisi ùutup beni úaldurdılar 

Oturıcaú geldi úarşuma bular 

 

Ėtmek isterken baŋa bunlar suéÀl 

 Bir nidÀ geldi nā-gehan8 bu maóÀl 

 

 İy melekler úulumı siz terk ėdüŋ 

 Anı úorúutmaŋ yanından tìz gidüŋ  

 

 Raóm úılmışdı fenÀda bir úuşa 

 LÀ-cerem èuúbÀda raómet ėrişe 

 

 Çünki maólÿúÀtuma raóm ėtdi ol 

 Raómetüm òˇanına andan buldı yol 

 

100 Raómet eyle sen úamuya iy Raóìm 

 Úullaruŋa rÿzi úıl dÀru’n-naèìm 

 

  ÓikÀyet-i MünÀsib  

 

 Hem daòı bir de münÀsib bu söze 

 Bir óikÀyet eydeyin9 şimdi size 

 

 Varıdı bir èÀbid ü zÀhid kişi 

 Benì İsrÀéil idi ùÀèat işi  

 

 Açlıú ėrişdi Benì İsrÀéile  

 Bir gün ol zÀhid meger eyyÀmile 

 

 Gideriken yola bir gün ol hümÀm 

 Gördi úumdan bir depe ol nìk-nÀm 

 

105 Böyle fikr ėtdi ki un olsaydı bu 

 Vėre idüm bunı açlara úamu 

 

[4b] Úurtaraydum tÀ ki açlıúdan meger 

 Bu Benì İsrÀéili ben ser-te-ser    

 

 

 

                                                 
8 96 nÀ-gehÀn: negāhin  
9 101 eydeyin : ideyin 
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 Ol zamÀn peyàamberine ol ÒudÀ 

 Vaóy úıldı var fülÀna muştıla 

 

 Ol depe un olduàınuŋ ecrini 

 Hem saŋa vėrdi yaúìn Rabbüŋ àanì 

 

 Defterine eyle yazdurdum tamÀm 

 Eylemiş ola taãadduú ol hümÀm 

 

110 Raóm úıldı çün benüm úullaruma 

 Dervìş ü yoòsul [u] miskinlerüme  

 

 Çünki ol òayr içün ėtmişdi àaraø 

 Raómet ėtdüm şimdi ben daòı èivaø 

 

 Her kimüŋ kim niyyeti pes òayr ola 

 LÀ-cerem Óaúdan aŋa raómet gele 

 

 Niyyetini yÀ İlāhe’l-èālemìn  

 Úullaruŋuŋ òayra ėtdürgil hemìn 

 

  
 

 Bu ikincisi-durur ez-erbaèìn  

 Diŋle bunı ãıdúıla iy pÀk-dìn 

 

115 İbni Mesèÿddan-durur işbu òaber 

 MuãùafÀdan naúl ėder ol muèteber 

 

 Úıldı Aómedden rivÀyet ol hümÀm 

 Bu sözüŋ isnÀdı andandur tamÀm 

 

 MuãùafÀ dėdi ki bir fÀcir kişi 

 Úorúa Óaúdan hem òayr ola işi 

 

 Raómetine AllÀhuŋ yaúındur ol 

  Ol kişiden kim èibÀdet úıla bol 
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 Òalúı nevmìd ėde raómetden müdÀm 

 Úullarumı úorúuda her ãubó u şÀm 

 

120 Bu söze úuvvet Muèammer söyledi 

 Õeyd Eslemden rivÀyet eyledi 

  

[5a] Varıdı dėr bir kişi evvel zamÀn 

 èÖmri geçmişdi èibÀdetle tamÀm 

 

 ÙÀèatine tekye úılmışdı özi 

 Òalúa nÀ-ümmìdlik dÀéim sözi                 

 

 Úorúudurdı úulları ol tünd-òÿ 

 NÀ-ümìd ėderdi raómetden úamu 

 

 Çünki naúl ėtdi fenÀdan ol kişi  

 Óaøret-i Óaúdan umardı baòşişi 

 

125 Pes dėdi Óaú óaøretine iy ÒudÀ 

 Ne  yaraú ėtdüŋ úatuŋda sen baŋa 

 

 Óaú òiùÀb ėtdi ki ben ėtdüm yaraú 

 Úılmışam saŋa cehennemde ùuraú 

 

 Dėdi yÀ Rabbì èibÀdÀtum úanı 

 İctihÀd birle tÀèatüm úanı 

 

 Óaú dėdi ki úullarumı sen müdÀm 

 Raómetümden nevmìd eyledüŋ tamÀm         

 

 Nevmìd ėtdüm şimdi10 raómetden seni 

 Òalúı úorúudup bil[ü]mezdüŋ beni 

 

130 Pes gerek úul òÀéif  ü rÀcì ola 

 Óaú úatında tÀ ki ol nÀcì ola  

 

 Bunuŋ üstine daòı diŋle òaber 

 Böyle dėdi Bÿ Hureyre muèteber 

 

 

                                                 
10 129 şimdi : şemdi 



 89

 Óaú resÿlinden rivÀyet eyledi  

 Dėdi kim Seyyid óikÀyet eyledi 

 

 Ėtmemişdi bir kişi õerre èamel 

 Eylemişdi dünyede ùolu emel 

  

Leyk Óaúúı birlemişdi ol yaúìn 

 Allaha tevóìd bu dest-Àvìz hemìn 

 

135 Çün ecel yaãduàına başın úodı 

 Ehline böyle vaãiyyet eyledi 

 

Ben ölenden ãoŋra oda urasız 

 Kül olınca cismümi yandurasız 

 

 Hem külümi yėl güninde siz yine 

 äavuruŋ baóre ki gide úaèrına 

 

 Söyledi bunı vü baàlandı nefes 

 Murà-i rÿóı uçdı boş úaldı úafeã  

 

 Dėdügini işlediler ol zamÀn 

 Yandurup kül ėtdiler anı revÀn 

 

[5b] 

 

140 Hem külini ùutuban deryÀ ãaru 

 Yėle ãavurdılar anı sÿ-be-sÿ  

 

 Úabøasına aldı AllÀh nÀ-gehÀn 

 Pes aŋa ãorup dėdiler yÀ fülÀn 

 

 Kendüzüŋe böyle niçün eyledüŋ 

 Yandurup deryÀya ãavurduŋ özüŋ 

 

 Dėdi úorúuŋdan senüŋ iy GirdgÀr 

 Kim çoú olmışdum úatuŋda şermsÀr 

 

 Nice varam óaørete ben rÿ-siyÀh 

 Òavf úıldum gelmege iy PÀdişÀh 
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145 Ol sebebden oda yandurdum müdÀm 

 TÀ vücÿdum ola dėyü ke’l-èadem 

 

 Bu sözi çünki işitdi müsteèÀn 

            Baór-i raómet cÿşa geldi ol zamÀn 

 

 Óaú taèÀlÀ ol úula raóm eyledi 

 Cürmüŋi cümle baàışladum dėdi 

 

 Çünki iúrÀr eyledüŋ iãyÀnuŋa 

 Úılmaduŋ inkÀr sen ùuàyÀnuŋa 

 

 Pes saŋa ben daòı raómet eyledüm 

 Dėdi ki öz faølumıla ùoyladum 

 

150 Hem Muóammed ümmetinüŋ yÀ Kerìm 

 Cürmini raóm ėt baàışla yÀ Raóìm 

    

  ÓikÀyet  

 

 Buŋun üstiŋe bir óikÀyet söylegil    

 Úalbüŋi ãÀf eyle èibret aŋlaàıl 

 

 Varıdı MÿsÀ zamÀnı bir kişi 

 Dünyede fıãú u fücÿr idi işi  

 

 Çün ecel ėrdi o şaóãa nÀ-gehÀn 

 Dünyede naúl ėtdi uòraya èayÀn  

 

Dėdiler kim fÀsıú idi bu èayÀn  

Anı mü’minlerle úomaúlıú yaman 

 

155 Yumaàıla defnini terk ėtdiler 

 Götürüp bir mezbeleye atdılar 

 

 MÿsÀya vaóy eyledi ol MüsteèÀn  

 Eyledi bu şaòãuŋ aóvÀlin èayÀn 

 

 Dėdi yÀ MÿsÀ öri ùur şimdi tìz 

 Var óabìbüm defn úıl yuyup temìz 
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[6a] Ol gürÿh-ı evliyÀnuŋ biridür  

 äÿretÀ öldi óaúìúat diridür 

 

 Anı yuyup kimse úılmadı kefen 

 Úomadılar úabre daòı ùurma sen 

 

160 Var anı yuyup kefenle sen revÀn 

 Úıl namÀzın daòı defn eyle hemÀn 

 

 Vardı MÿsÀ isteyü gitdi anı 

 Oraya kim dėmişidi ol áanì 

 

 Buluban kÿy ehlini ol dem ãorar 

 YÀ müsülmÀnlar baŋa vėrüŋ òaber 

 

 Kÿyuŋuzda öldi mi bir ehl-i óÀl 

 Kim veliyyu’llÀh ola ol muóÀl 

 

 Dėdiler ol úavm aŋa kim yÀ Resÿl 

 Ol ãıfÀtlu kimsene ölmiş degül 

 

165 Ölmemişdür yaúında iy pÀk-dìn 

  Yėgregin bilür İlÀhe’l-Àlemìn 

 

 Pes yine MÿsÀ dėdi ki her ki var 

 Kimsene öldi mi eyleŋ ÀşikÀr 

    

 Dėdiler dün bunda öldi bir kişi 

 Dünyede fıãú u fücÿrıdı işi 

 

 Görmedük lÀyıú yuyup defn eylemek 

 Bundan ötrü çekmedük aŋa emek  

 

 Sürüyüp yabana atmışuz anı 

 Bilürüz aóvÀlin iy cÀnlar cÀnı 

 

170 Dėdi MÿsÀ baŋa anı gösterüŋ 

 Nerdedür anı baŋa òaber vėrüŋ 

 

 MÿsÀya gösterdiler ol merdanı 

 Oldı óayrÀn çün baúup gördi anı 
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 Dėdi yÀ Rabbì baŋa emr eyledüŋ 

 Var óabìbümdür anı götür dėdüŋ 

 

 Úavmi anuŋ fısúını iåbÀt ėder 

 EvliyÀ zümresine nice gider 

 

 Luùf ėdüp bildür baŋa aóvÀlüni 

 Nicedür tÀ bilem anuŋ óÀlini 

 

175 MÿsÀya vahy ėtdi Rabbü’l-èÀlemìn 

 Anlaruŋ şÀhidliài óaúdur yaúìn 

 

 Anlaruŋ dėdüài gibi ol hemÀn 

 Diŋle yaúìnin saŋa ėdem èayÀn 

 

[6b] ÓÀlet-i nezèe gelicek ol kişi 

 Pes şefìè ėtdi özine üç işi 

 

 Ger úamu mücrimleri úılsa suéÀl  

 Yarlıàadum cümlesin bì-úìl u úÀl  

 

 Kendü nefsin istedi ol òod hemÀn 

 Nice raóm ėtmedüm aŋa ol zamÀn 

 

180 Dėdi yÀ Rabbi ol üç nedür dėgil 

 Óaú dėdi şimdi úulaà ur diŋlegil 

 

 Ölüm ėricek nidÀ úıldı baŋa 

 Dėdi kim sen òod bilürsin iy ÒüdÀ 

 

 Fısú ėderdüm gerçi ben fì külli óÀl 

 Leyk cemè olmışdı bende üç òıãÀl 

 

 Biri bu kim fısú işe meşàÿl idüm 

 Leyk bu nefsüŋ elinde úul idüm 

 

 Fısú ėderdüm leyk ikrÀh eyleyüp 

 Úıldıàum iş cümlesi şerdür dėyüp 

 

185 YÀ İlÀhì fısú ėden demde benüm 

 Varıdı yanumda hem üç hem-demüm 
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 Bir hevÀ birisi yavuz hem-nişìn 

 Bir daòı hem ŞeyùÀn olmışdı úarìn 

 

 Bu üçi ãaldı beni maèãiyyete 

 Kim beni úomadı bunlar ùÀèate 

 

 Sen bilürsin sırrı òod iy PÀdişÀh 

 Bu sözüme pes ne óÀcetdür güvÀh 

 

 Hem ikinci fısú ėderdüm gerçi ben 

 Fısú içinde işleridüm herçi ben 

 

190 Ben severdüm leyk ãÀlió úulları 

   Göŋlüme òoş gelmişidi yolları 

 

 Anlarıla ùurup oturmaàı ben 

  Yėg severdüm gerçi bildüŋ cümle sen 

 

 Dünyede ãÀlióleri yÀ MüsteèÀn 

 Yėg severdüm fısú ehlinden èayÀn  

 

 Gelse yanuma meger iki kişi 

 Biri ãÀlió birisinüŋ fısú işi 

 

 äÀlióüŋ yaòşı ùutardum óürmetin 

 Bitürürdüm evvel anuŋ óÀcetin  

 

195 Óürmetine anlaruŋ iy PÀdişÀh 

 èAfv úılàıl cürmümi sen yÀ İlÀh 

 

[7a] Hem üçünci şöyle bil kim yÀ Kerìm 

 Yarlıàarısaŋ beni sen yÀ Raóìm 

 

 EnbiyÀ vü evliyÀ mesrÿr olur 

 Hem daòı maúhÿr ŞeyùÀn òor olur  

 

 Yoú eger úılsaŋ èaõÀbıla cezÀ 

 áamlu olur enbiyÀ vü evliyÀ  

 

 Ol laèìn ŞeyùÀn yine òandÀn olur  

 Kim anuŋ òandÀnlıàı çendÀn olur 
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200 Ben bilürem yÀ İlÀhì sen yaúìn 

 EnbiyÀ vü evliyÀ-yı şÀdisin 

 

 Yėg seversin şÀdisinden İblìsüŋ 

  İşi şerr ü mekr ü óìle telbìsüŋ 

 

 Pes bu dem cürmümi èafv ėt yÀ Raóìm 

 Luùf ėdüp erzÀnì úıl dÀru’n-naèìm 

 

 Bilgil iy MÿsÀ bunı şimdi yaúìn 

 Kim vesìle budur ortada hemìn 

 

 Bu sebebden anı ÀzÀd eyledüm 

 Luùfumıla rÿóını şÀd eyledüm 

 

205 Dėdi yÀ MÿsÀ yaúìn bil bunı sen 

 Dilerisem èÀlemüŋ cürmini ben 

 

 Cümlesin èafv eylesem úılsam èaùÀ 

 Luùfuma inkÀr ėden ėder òaùÀ 

 

 ÒÀããa kim bir kimse ãuçını bile 

 Yüz sürüp dergÀhuma zÀrì úıla 

 

 Özi ol cürmine iúrÀr eyledi 

 Bildi öz ãuçını iôhÀr eyledi 

 

 Keremümle raómet ėtdüm ben aŋa 

 İşle yÀ MÿsÀ dėdügümi saŋa 

 

210 Ùur öri sen emri yėrine getür 

 Yu temìz ùut úap revÀn anı götür  

 

 Defn úılàıl kim óabìbümdür o úul 

 Kim úıla anuŋ namÀzın bilmiş ol 

 

Yarlıàayup cürmini èafv eylerem 

 Raómetüm òˇanından anı ùoylaram 

 

 Ùurdı MÿsÀ yudı òoş ièzÀzile  

 Úıldılar úavmı namÀzını bile 
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 Öz eliyle úabrine úodı anı 

 Menziline gitdi ol cÀnum cÀnı 

 

[7b] 

 

215 Óürmetine anlaruŋ iy Õü’l-minen 

 Cürmümi èafv eyleyüp baàışla sen 

 

 Hem olaruŋ óürmetine yÀ áanì 

 Luùfuŋıla bì-naãìb ėtme beni 

 

  El-Óadìãü’å-åÀliå èAn Enes RaøiyallÀhu èAnhu 

 

 Diŋle üçünci óadìãi şevúıla 

 TÀ anı naôma getürdüm õevúıla 

 

 İbni MÀlik kim Enes-durur adı 

 Bu óadìåi ol rivÀyet eyledi 

 

 Dėdi kim buyurdu ol faòr-i cihÀn 

 Ol şefìè-i  mücrimÀn-ı ins ü cÀn 

 

220 Luùfı ile ol ÒudÀ-yı dÀdger 

 Ùaŋ [u] aòşÀm pìrlere eyler naôar 

 

 Dėr ki geçdi èömrüŋ ulaldan yaşuŋ 

 Süŋügüŋ inceldi vü ditrer başuŋ 

 

 Yaúın oldı hem sefer ü bì-òaber 

 Ėdesin bizden yaŋa şimdi güõer 

 

 Tevbe úılàıl şimdi eylegil óayÀ 

 èÁãiliài úo recÀ ėtgil baŋa  

 

 Pìrligüŋden ben utanuram bu dem 

 Pes èaõÀb ėdem saŋa cezÀ ėdem  

 

225 Bir óikÀyet geldi diŋlegil iy yÀr  

 Hem münÀsibdür buŋa göŋlüŋ uyar 

 

 Pìrlerüŋ gör Óaú úatında óürmetin 

 PÀdişÀhuŋ úapusında úurbetin 
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 Gideridi bir gün ol Şìr-i èAlì 

 Ùaŋ namÀzına meger kim ol velì 

 

 Gördi mescid saru gider bir úoca 

 Òoş geŋiŋce gider ivmez õerrece 

 

 Ol pìre óürmet úılup Şìr-i ÒudÀ 

 İlerü varmaúlıàı görmez revÀ 

 

230 Úoca gider işe ardınca èAlì  

 İlerü atmazdı andan ol velì 

 

 Vaút ėrişdi kim ùoàaydı ÀfitÀb  

 Mescide ėrişdiler min külli bÀb 

 

 Úoca girmez mescide ötdi gider 

 Ol meger NaãrÀnìdür pìr-i saúar 

 

[8a] Girmedi mescide çün ol bed-liúÀ 

 Bildi NaãrÀnìdür anı MurtaøÀ 

 

 Girdi mescide èAlì gördi meger 

 Kim rükÿè ėtmiş resÿl-i muèteber 

 

235 Ol rükÿèı eyle uzatmış Resÿl 

 Bir úıyÀmıla rükÿèdan daòı bol 

 

 TÀ èAlì úıldı cemÀèatle namÀz 

 FÀrià olup úıldılar Óaúúa niyÀz 

 

 Dėr ãaóÀbe bu namÀzda yÀ Resÿl 

 Niçün uzatduŋ rükÿèı böyle bol 

 

 Görmemişdük böyle ėtdügüŋ senüŋ  

 Bize maènisin beyÀn eyle bunuŋ  

 

 Dėdi ol dem ki rükÿè ėtdüm hemìn 

 Gündegi gibidi siz bilüŋ yaúìn  

 

240 Diledüm başumı úalduram revÀn 

 TÀ ki CebrÀéil ėrişdi ol zamÀn 
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 Úodı arúamda úanadın ol maóÀl 

 Úomadı baş úalduram bu oldı óÀl 

 

 Çünki gitdi başumı refè eyledüm 

 VÀúıèa budur ki uş size dėdüm 

 

 Dėdiler kim nite böyle ėtdi ol  

 Bu işi ãormamışam dėdi Resÿl 

 

 ÓÀøır oldı yine CebrÀèil emìn 

 YÀ Resÿlallah dėdi bilgil yaúìn 

 

245 èAlì isterdi cemÀèatle namÀz  

 Úıla mescidde ėdüp Óaúúa niyÀz 

 

 Yolda taècil gideridüm nÀ-gehÀn  

 Yėtdi bir fertÿt pìre ol zamÀn 

 

 Bilmedi ki ol kişi NaãrÀnıdı  

 Ol cehennem yolına erzÀnıdı 

 

 Pìr olduàına óürmet eyledi 

 Cehd ėdüp óaúúın rièÀyet eyledi 

 

 Pes baŋa emr ėtdi AllÀh kim yüri 

 Úomaàıl úılmaàa sen peyàamberi  

 

250 Úalmasun tÀ kim cemÀèatden èAlì 

 Gelsün ėrişsün namÀza ol velì  

 

[8b]  Bu èaceb-durur eyÀ ãÀóib-vefÀ 

 Ol-durur bundan èaceb kim ol ÒudÀ  

 

 Eyledi ol dem MikÀéìle òiùÀb 

 Úoymaàıl ùoàmaàa bir dem ÀfitÀb 

 

 Tìz ėriş ùutàıl úanaduŋla revÀn 

 Ol èAlìnüŋ óürmetine bu zamÀn 

 

 Nitekim bir pìre óürmet eyledi 

 Ol edeb óaúúın rièÀyet eyledi  
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255 Şeyò-i NaãrÀnìden ötrü GirdgÀr  

 Bunca luùf ėtdi èAlìye ÀşikÀr  

 

 Úıl taãavvur özüŋe sen iy cüvÀn 

 Öz òayÀliŋden bunı eyle èayÀn  

 

 Bir MüsülmÀn pìre óürmet úılasın  

 Gör ki sen nice óasenÀt bulasın 

 

 Óürmetine pìrlerüŋ iy PÀdişÀh  

 äaúla bizi ėtme ŞeyùÀna tebÀh 

 

 Kim bizi senden yaŋa irşÀd úıl 

 Hem cehennemden daòı ÀzÀd úıl 

  

  ÓikÀyet 

 

260 Gel yine sen müstemiè ol iy piser 

 Bu óikÀyet üstine bir de òaber 

 

 Ol Ebÿ Manãÿr şeyò-i nÀm-dÀr  

 MÀturidì dėrler aŋa ÀşikÀr  

 

 Vėrdi üstÀdı dilinden ol òaber 

 Söyledi bu  nevèile ol muèteber 

 

 Çünki üstÀdına ėrişdi ecel 

 Seksene ėrmişdi èömri o maóal  

 

 Ol Ebÿ Manãÿr emr ėtdi yüri 

 Dėdi ùur bÀzÀra var iy dìn eri 

 

265 Sen benümçün bir úul iste ãatun al 

 Bunca ola èömri anuŋ bu maóal 

 

 Al götür kim anı ÀzÀd eyleyem 

 Ben özümçün ol güne zÀd eyleyem  

 

 Ùurdı Bÿ Manãÿr anı úıldı ùaleb 

 Gezdi ol çoú yėrleri çekdi taèab  
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[9a] Her kime ãorsa vėrürlerdi cevÀb 

 Ol bulunmaz hìç yėre úılma şitÀb 

 

 Úandadur seksen yaşar úul bu zamÀn 

 Olmamış ÀzÀd ola ol nÀ-tüvÀn  

 

270 Pes Ebÿ Manãÿr gelüp vėrdi òaber 

 Söyledi aóvÀli aŋa ser-te-ser  

 

 Çün işitdi secdeye úodı başın 

 Gözlerinden hem revÀn ėtdi yaşın  

 

 Yüzini ùopraàa sürüp söyledi 

 ÒÀlıúa èarø-ı münÀcÀt eyledi  

 

 Dėdi iy áaffÀr u Óayy u Õü’l-celÀl  

 İy Kerìm ü iy Raóìm ü bì-miåÀl  

 

 Úullaruŋ seksen yaşar úulı yaúìn 

 Görmediler lÀyıú ÀzÀd olmadın  

 

275 Dėdiler úul mı olur seksen yaşar                        

 Sen kerìmsin cümleden iy GirdgÀr 

 

 Sen úamudan mihrübÀnsın iy Kerìm  

 èAfv ėdici sensin iy Berr-i Raóìm 

 

 Nice lÀyık göresin bu dem beni 

 Úılmasın oddan ÀzÀd iy áanì               

 

 ZÀrisine raóm ėdüp PerverdigÀr 

 Yarlıàadum dėdi ol dem ÀşikÀr 

 

 Ben seni luùfumla ÀzÀd eyledüm  

 Raómetile rÿóuŋı şÀd eyledüm   

 

280 Úullaruŋa raóm úılàıl iy ÒudÀ 

 Úıl òalÀã oddan be-èaşú-ı MuãùafÀ 

 

 Raómetüŋden bì-naãìb ėtme bizi 

 ÒÀã úullarıŋla úıl óaşrümizi 

 



 100

  El-óadìåü’r-rÀbiè èan İbrÀhìm ibn èAlúama 

 

 Diŋle dördünci óadìåi bu zamÀn 

 èAúluŋı cemè eyle iy ÀrÀm-ı cÀn  

 

 Dėdi İbrÀhìm işitdüm ben yaúìn  

 èAlúamadan bu óadìåi iy emìn              

 

 Ol daòı dėdi ki èAbdullÀhdan 

 Böyle işitdüm ben iy òulú-ı óasen  

 

285 Dėdi èAbdullÀh ki dėdi MuãùafÀ 

 äadr-ı bedr-i èÀlem-i ãÀóib-vefÀ  

 

[9b] Kim èÀlimden ögrene bir bÀb eger 

 Dünyesine dìnine nef èi deger 

 

 Ádemüŋ òalú olduàından iy emìn  

 Altı biŋ elli yıl olmışdur hemìn  

 

 Bir kişi gündüz oruc gėce namÀz  

 Ėtmiş olsa ÒÀlıúa èarø-ı niyÀz  

 

 Úılmış olsa cümlesini Óaú úabÿl 

 Biri merdÿd olmaya iy pür-uãÿl 

 

290 Ol úula anuŋ åevÀbını Kerìm 

 Yazdurur aŋa úılup luùf-ı èamìm 

 

  ÓikÀyet 

 

 Bir óikÀyet diŋle imdi ãıdúıla 

 Bu óadìåi uşta getürdüm dile 

 

 MuãùafÀ dėdi ki èilmüŋ şehri-ven 

  Úapusıdur ol èAliyy-i Bü’l-Óasan 

 

 Çün işitdi òˇÀceler11 işbu sözi      

  Fikre batdılar gėcesi gündüzi  

 

                                                 
11 293: òˇÀceler: òevÀclar 
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 Pes èAlìye eyledi anlar óased  

 Ol óadìåi ėtmek isterlerdi red 

 

295 Anlarıŋ ulularından on kişi 

Cemè oluban ùanışurlar bu işi 

 

 Dėdiler buŋa ãoralum bir suéÀl 

Ayrı ayrı her birimüz bir muóÀl 

 

Cümlemüze gėrü vėrürse cevÀb  

 Pes olur işi èAlìnüŋ bÀ-ãavÀb  

 

 Yoòsa her bir nevèile birümüze  

 Vėre cevÀb rÀøı olavuz ol söze  

 

 MuãùafÀ dėdügi gibi ol èAlì 

 Pes ola èilmüŋ úapusı ol velì  

 

300 Geldi anlaruŋ biri úıldı ãuéÀl 

 YÀ èAlì dėr èilm mi yėgdür yoòsa mÀl      

 

 Dėdi mÀldan èilm eføaldur yaúìn 

 èİlm eføal bilmegi yėgdür hemìn 

 

 Dėdi yėgligi nedendür söylegil 

 Gel dilile şimdi taúrìr eylegil 

 

 Dėdi èilm oldı mìrÀå-ı enbiyÀ                  

 MÀl ÚÀrÿndan úalupdur bì-òafÀ 

 

[10a]  Hem daòı HÀmÀn u ŞeddÀddan-durur 

 Daòı ol Firèavn-ı bì-dÀddan-durur  

 

305 Ol bu söz birle rücÿè ėtdi hemÀn 

 Dėdügüm nedür delìlüŋ úıl beyÀn  

 

 Ol daòı ancılayın úıldı suéÀl 

 Dėdi èilm eføal mı olur yoòsa mÀl 

 

 Dėdi èilm eføal-durur mÀldan hemÀn 

 Dėdügüm nedür delìlüŋ úıl beyÀn   
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 Dėdi sen mÀla olursın pÀsbÀn 

 èİlm saŋa pÀsbÀndur bil èayÀn     

 

 Bu cevÀbın aldı gitdi ol daòı  

 Geldi üçüncisi ol dem iy aòì 

 

310 Anlaruŋ tek ol daòı úıldı òiùÀb 

 èİlm eføaldur dėyü vėrdi cevÀb 

 

 Dėr delìlüŋ bu söze nedür dėgil 

 Bunı sen taúrìr ėdüp şeró eylegil  

 

 Dėr èAlì mÀl-dÀr olanuŋ dünyede 

 Çoú olur düşmÀnı bilgil iy dede  

 

 Çoú olur dünyÀda èilm ehline yÀr  

 Kim anı görse özine dost ùutar  

 

 Gitdi ol dördüncisi geldi revÀn  

 äordı ol da anlaruŋ tek der-zamÀn  

 

315 Dėdi kim èilmile mÀldan söylegil 

 Úanúısı eføal-durur şeró eylegil 

 

 èİlm eføaldur dėdi sen ùutma şekk 

 Pes ki mÀldan èilmi yėg bilmek gerek  

 

 Dėdi kim nedür delìlüŋ bu söze 

 Anı bildür tìz èayÀn eyle bize  

 

 Dėdi mÀldan vėricek noúãÀn olur 

 Vėrdügine ãÀóibi peşmÀn olur  

 

 Nice kim èilmi taãarruf ėdeler  

 Úarşu artar òÿb olur ol muèteber 

 

320 Gitdi ol da ol cevÀbıla o dem 

 Geldi bėşincisi ãordı ol da hem 

 

 Söyledi kim èilmile mÀl yÀ èAlì 

 Úanúı eføaldur cevÀb vėr yÀ velì  
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 Dėr èAlì kim èilm mÀldan yėg olur 

 èAúlı olan bu sözüŋ remzin bilür  

 

[10b] Daòı hem eydür delìlüŋ söylegil  

 Yėgligini bize maèlÿm eylegil  

 

 Dėr èAlì bu söze isterseŋ delìl  

 MÀl yıàanı dÀéim oúurlar baòìl 

 

325 [èİlm] iyesine velì dėrler kerìm 

 DÀéim aŋa taósìn eylerler èaôìm  

 

 Gitdi ol da ol cevÀbıla tamÀm  

 Geldi altıncısı ãordı iy hümÀm 

 

 Anlaruŋ tek vėrdi anlara cevÀb 

 Dėdi kim göster delìlüŋ bÀ-ãavÀb   

 

 Dėdi mÀlı dÀéim uàrı aparur 

 MÀl gidicek ãÀóibi maórÿm úalur 

 

 Uàrı aãlÀ èilme hìç kÀr eylemez 

 èİlm eyesi uàrılardan àam yėmez 

 

330 Gitdi ol da geldi yėdinci durar 

 èİlm yėg mi yoòsa mal mı dėr ãorar    

 

 Dėdi yėgdür èilmi yėg bilgil yaúìn 

èİlmi yėg bilmekligüŋ yėgdür hemìn     

   

 Dėdi bu işe delìl göster baŋa  

 TÀ ki ben varam işüme òoş-ãafÀ 

 

 Dėr èAlì maóşerde mÀl yıàanlaruŋ 

 Cümle isterler óisÀbın anlaruŋ 

 

 èİlm ehli niçeye olur şefìè 

 Niçelerüŋ menzilin eyler refìè 

 

335 Geldi sekizinci vü çün gitdi ol  

 Ol daòı ãordı aŋa iy pür-uãÿl 

 



 104

 èİlm eføal mı olur dėr yoòsa mÀl 

 Dėr èAlì kim èilm yėgdür ėtme úÀl 

 

 Dėdi göstergil delìl eyle temìz  

 Anı gÿş ėdüp gidem ben tìz-be-tìz  

 

 Dėdi ger ùursaydı mÀl niçe zamÀn 

 Çürüyüp tebdìl olur bilgil èayÀn  

 

 Çürümez èilm ebter olmaz bellü bil  

 Ol eger ùursa niçe yüz kerre yıl 

 

340 Gitdi ol geldi ùoúuzıncı revÀn  

 YÀ èAlì dėr eylegil bu dem beyÀn 

 

 èİlm mÀluŋ úanúısı eføal-durur 

 Eyle tafãìl bu baŋa mücmel-durur 

 

[11a] èİlm yėgdür dėdi12 mÀldan lÀ-muóÀl 

 MÀlı yėg bilmeklige yoúdur mecÀl 

 

 Dė delìlüŋ var mıdur söyle baŋa 

 TÀ ki ben muùìè olam cÀndan saŋa  

 

 Dėdi mÀl úalbi úara eyler yaúìn 

 èİlm nÿr eyler cÀnı iy emìn 

 

345 Gitdi ol geldi onuncısı tamÀm  

 Anlaruŋ tek ãordı ol da iy hümÀm 

 

 İmdi vėrgil èilmile mÀldan òaber 

 Úanúısı eføal-durur iy muèteber 

 

 èİlm eføaldur dėdi aŋa èAlì 

 Dėr delìlüŋ var mı-durur iy velì 

 

 MÀl kişinüŋ göŋlüni ulu úılur 

  Hem rübÿbiyyetden ol daèvì úılur 

 

 

                                                 
12 342 dėdi : dėr 
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 Ehl-i èilm olur tevÀøuèda müdÀm  

 Vėrdi anlaruŋ cevÀbını tamÀm 

 

350 Anlara dėdi èAlì iy merdümÀn  

 Bilüŋüz kim èömrüm olduúça hemÀn 

 

 äorsaŋuz bu nevèile min külli bÀb 

 Her biriŋüze vėrürem bir cevÀb 

 

 Çünki anlar bunı böyle bildiler 

 Cümlesi ùurup ìmÀna geldiler 

 

 Ehl-i èilmüŋ óürmetine iy ÒudÀ 

 Bì-naãìb ėtme bizi yevmü’l-cezÀ  

 

   
 

 Erbaèìnden bu bėşincidür yine  

 Söyleyem ben ãıdúıla diŋleyene 

 

[11b]  

 

355 Dėr Ebÿ DerdÀ Resÿle söyledüm 

 Sen baŋa eyü èamel ögret dėdüm 

 

 Ol beni úıla cehennemden baèìd  

 Hem daòı yandurmaya nÀr-ı şedìd  

 

 MuãùafÀ eydür ki úılsaŋ bir òaùÀ  

 Bir åevÀb iş tÀbiè ėtgil sen aŋa 

 

 Maèãiyetden işleseŋ bir fièli sen  

 İşle ardınca anuŋ fièl-i óasen 

 

 Yaòşı fièlüŋ ol yamanı maóv ėder 

 Pes yaman yaòşı gelen yėrde gider  
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360 Dėdi Bÿ DerdÀ dėdüm ben yÀ Resÿl  

 Bu rumÿzı gel beyÀn eyle uãÿl 

 

 Õikr-i lÀ-ilÀhe illallÀh hem 

 Ol óasenatdan mıdur iy pür-kerem 

  

 MuãùafÀ dėdi naèam iy ehl-i dìn 

 ÓasenÀtuŋ aóseni oldur yaúìn  

 

  ÓikÀyet-i MünÀsib  

 

 Bunuŋ üstine óikÀyet geldi uş 

 CÀn u dilden sen bu sözi eyle gÿş 

 

 Varmışıdı óacca bir kişi meger 

 Gör ki nice eyledi ol muèteber 

 

365 ÓÀcılar çün èArafÀta ùurdılar 

 Óaørete úıldı münÀcÀtı bular 

  

 Ol kişi aldı eline yėdi ùaş   

 ZÀri úıldı gözlerinden dökdi yaş  

 

 Dėdi yÀ ùaşlar güvÀh oluŋ baŋa 

 Ben şehÀdet ėderem birdür ÒudÀ 

 

  
 

 Hem Muóammed óaú resÿlidür anuŋ  

 İòtiyÀr ėtdügi úulıdur anuŋ  

 

 Çünki bunı dėdi pes diŋle yine 

 ÒÀlıú ol dem uyòu vėrdi gözine    

 

[12a]  

 

370 Çün uyudı düşde gördi ol cüvÀn 

 NÀ-gehÀn úopmış úıyÀmet ol zamÀn 
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 Maóşer ehli çaàrışur vÀ óasretÀ 

 Çünki bunı böyle gördi ol fenÀ  

 

 èAdliçün mìzÀn úurulmış nÀ-gehÀn 

 Óaúú u bÀùıl ãorulur yaòşı yaman 

 

 Çünki nevbet ėrdi ol şaòãa meger 

 äordılar aèmÀlin anuŋ ser-te-ser  

 

 Müstaóiúú oldı èaõÀba ol kişi 

 Áh úıldı artdı ol dem teşvişi   

 

375 Bunı sürdiler cehennemden yaŋa 

 Görelüm imdi n’ėder AllÀh aŋa 

 

 Çün cehennem aàzına yėtürdiler 

 Geldi ol dem nÀ-gehÀnì bir óacer 

 

 äaldı ùamunuŋ úapusına özin 

 Vėrmedi yol bunı ãalmaàa yaúın 

 

 Leşkerine MÀlik emr ėtdi revÀn 

 Dėdi tìz ùaşı úoparuŋ bu zamÀn 

 

 Leşkeri MÀliküŋ ol dem geldiler 

 Ùaşa çoú çoú zÿr-ı bÀlÀ úıldılar  

 

380 Úoparabilmediler ùaşı meger  

 Bir úapuya daòı úıldılar güõer  

 

 Geldiler ol şaòãı yine ùutmaàa  

 Ol úapudan daòı oda atmaàa 

 

 Geldi ol ùaşdan biri daòı o dem 

 äaldı özini úapuya der-úadem  

 

 Hem aŋa da zÿr-ı bÀlÀ úıldılar 

 Yine andan daòı èÀciz úaldılar 

 

 El-óÀãılı yėdi úapuyı tamÀm  

 Cümle gezdürdiler anı iy hümÀm 
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385 Her birini úaplamış ùaşuŋ biri 

 Óayrete vardı melÀéikler varı 

 

 Çünki bunı böyle gördiler hemÀn 

 Anı èarşa iletürler ol zamÀn  

 

 èArø úıldılar ÒudÀya óÀlini 

 Dėdiler Óaúúa anuŋ aóvÀlini 

 

 Óaú taèÀla úıldı luùfından nidÀ 

 Dėdi yÀ úulum beşÀretdür saŋa 

 

[12b]   ŞÀhid ėtdüŋ özüŋe ùaşı èayÀn  

 Úılmadı óaúúuŋı øÀyiè bu zamÀn 

 

390 Cennete iletdiler anı bu dem 

 ŞÀhidem ben daòı anı bilürem 

 

 Óaú melÀéiklere emr ėtdi revÀn 

 Cennete iltüŋ úulumı bu zamÀn 

 

 Cennete iletdiler anı bu óÀl 

 Gördi baàlu girmege yoúdur maòÀl 

  

 Pes şehÀdet ėtdi ol dem şevúıla  

 Açdı úapuyı revÀnì õevúıla 

  

 Yaèni lÀ-ilÀhe illallÀh-durur 

 Hem Muóammed resÿlu’llÀh-durur 

 

395 Úapu açıldı revÀn girdi kişi 

 Açıluban gitdi göŋli teşvişi 

 

 Şükr úıldı çün uyandı uyúudan 

 Göŋli ÀzÀd oldı ol dem úayàudan 

 

 Şükr ėder dergÀha kim iy PÀdişÀh  

 Bizi tevóìd ehli úılduŋ yÀ İlÀh 

 

 Úılduŋ ümmet MuãùafÀya sen bizi 

 Hem anuŋla eyledüŋ óaşrümüzi 
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 Óürmetine Aómedüŋ iy GirdgÀr 

 Óaøretüŋde úılma bizi şermsÀr         

 

  ÓikÀyet  

 

400 ZÀhid-i müftì imÀm u seyyidì   

 Öz atasından rivÀyet eyledi  

 

 Ùura vardı bir gün ol MÿsÀ Kelìm 

 Pes münÀcÀt ėtdi Óaúúa iy Kerìm  

 

 Òalúı luùf ėdüp yaratduŋ ez-èaùÀ 

 Terbiyet ėtdüŋ olara bÀ-ãafÀ 

 

 Yaradursın aósen-i ãÿretde hem 

 Ádem oàlunı úamu iy Õü’l-kerem 

 

 Anlara vėrdüŋ firÀvÀn nièmeti  

 Her birine dürlü dürlü zìneti 

 

405 Pes úıyÀmetde ola reh ùaŋla sen  

 Nite yaúarsın oda iy Õü’l-minen 

 

[13a] Vaóy úıldı Óaú ki yÀ MÿsÀ revÀn 

 Ùur ekin ek sen oturma bu zamÀn  

  

 Ùurdı ol dem pes revÀn ekdi ekin 

 Terbiyet vėrdi ãuvardı  baèd-ez-in   

 

 Çünki biçin vaúti ėrişdi tamÀm  

 Biçdi hem dögdi vü anı ol hümÀm 

 

 ÓÀãılın getürdi MÿsÀ ol zamÀn 

 Óaú aŋa úıldı òiùÀb ol dem revÀn 

  

410 Kim ekinüŋ n’eyledüŋ baŋa dėgil 

 N’eyledügiŋi bilem tìz söylegil 

 

 Dėdi kim dögdüm götürdüm yÀ áanì 

 Dėdi der-çÀh ėtmişem bu dem anı 
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 Dėdi yÀ MÿsÀ beyÀn ėt bìş ü kem   

 Terk ėdüp hìç nesne úoyduŋ bu dem     

 

 Eytdi yÀ Rabbì belì terk eyledüm  

 Ol ki òayrı yoàıdı götürmedüm  

 

 Pes ÒudÀ MÿsÀya ol dem söyledi 

 Ben daòı bilgil eyÀ MÿsÀ dėdi 

 

415 Oda maòlÿúumdan anı yaúaram 

 Anda õerre olmaya òayr u kerem  

 

 Ol-durur òayr olmayan kim ez-beşer 

 Birlemeklige beni ol èÀr ėder  

 

 Úul lÀ-ilahe illallah ol 

 èAr ėderdi söylemeklige o úul  

 

 YÀ İlahì úullaruŋı luùfılan  

 Ehl-i tevóìd eylegil iy Õü’l-minen  

 

 Ehl-i tevóìdden bizi kılma cüdÀ  

 Anlaruŋla óaşr úılàıl iy ÒüdÀ    

 

  El-Óadìåü’s-SÀdis 

 

420 Uş bu altıncı óadìåi diŋle sen  

 CÀn úulaàıyla işidüp aŋla sen 

 

 Bu òaberden çünki cÀnuŋ óaôô ala 

 Şek degülse raómete lÀyıú ola  

 

 Ol Ebÿ Naãr uş bu nevèe söyledi  

 VÀsıùìdür şehrini anuŋ dėdi  

 

 Bÿ DuòÀdan böyle işitdüm òaber 

 Böyle dėmişdür baŋa ol muèteber 

 

[13b] Söyledi ki dėdi äıddìúu’t-taúì 

 Ol Ebÿ Bekr-i èAtìú u muttaúì  
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425 Bir èArab geldi Resÿle söyledi 

 èArø ėdüben óÀlini şeró eyledi 

 

 Dėr èArab böyle işitdüm yÀ Resÿl 

 Sen dėmişsin cumèa úılsa úanúı úÿl 

 

 İki cumèa arasında her òaùÀ   

 İşlese cümle kefÀretdür aŋa  

 

 Daòı úılsa her kişi bėş vaút namÀz  

 Vaúti úoyup ėtmeyüp ėtse niyÀz  

 

 Ol namÀzlar arasında her òaùÀ 

 İşlese cümle kefÀretdür aŋa  

 

430 Sen mi dėmişsin bunı yÀ MuãùafÀ  

 Söylegil kim ola derdüme devÀ  

 

 Ben dėmişem dėdi ol faòr-i cihÀn  

 Daòı arturdı idi ol dem revÀn  

 

 Cumèa güni varuban àusl eylemek 

 Cumèaya varmaú içün çekse emek 

 

 Cürme bunlar hep kefÀretdür úamu 

 Pes bunı benden işit iy nìk-òÿ  

 

 Cumèa içün her kişi kim bir úadem 

 Yüriyüben cürmine úılsa n’ėdem  

 

435 Ol yigirmi yıl èibÀdet menzilin 

 Bula dėdi ol Resÿlü’l-mürselìn 

 

 Cümle óaøretde úabÿl olmış ola 

 Óaú taèÀlÀ raómet ėde ol úula 

  

 Ger kebÀyirden úılursa ictinÀb 

 Óaú ãaàire cürmine úılmaz èitÀb  
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  ÓikÀyetü’l-İslÀm Ebÿ Bekir Raêiyallahu èAnhu 

 

 Bu óadìãüŋ rÀvisi iy muèteber 

 Ol YÀr-ı àÀr äıddìú-durur diŋle òaber              

 

 Gör ki İslÀmına ne düşdi sebeb 

 Pes bunı bilmeklige eyle ùaleb  

 

440 TÀciridi ŞÀma gitmişdi meger 

 Gėce yaturken na-gÀh13 bir düş görer  

 

 Gördi uyúusında kim şems ü úamer 

 Úoynına gelüp ikisi hem girer  

 

[14a]  Alup anları eline ol zamÀn 

 Gögsine baãar oluban mihrübÀn  

 

 Hem ridÀsını olara geydürür 

 Uyanuban uyúudan ol dem ùurur  

  

 Ùurdı yėrinden ãabÀóın ol èazìz 

 Bir muèabbir istedi vü buldı tìz 

 

445 Ol kişiye vÀúıèasın söyledi 

 Bu düşüŋ taèbìrini bir bir dėdi 

  

 Söyledi rÀhib ne yėrlüsin dėgil 

 Hem úabìleŋi daòı şeró eylegil 

 

 Söyledi kim Mekkedür ilüm èayÀn 

 Hem Benì HÀşimdenem bellü beyÀn 

 

 äanèatuŋ nedür dėdi şimdi bu dem 

 Dėdi tÀcirlikdür işüm dem-be-dem 

 

 Hem dėdi çıúar zamÀnuŋda senüŋ 

 Bir kişi adı Muóammeddür anuŋ 

 

450 Bil ki HÀşimden úoyar ol serverì  

 Olur ol Àòir zamÀn peyàamberi 

                                                 
13 440 nagÀh: nÀgÀh 
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 Olmasaydı ol yaratmazdı ÒudÀ 

 èArş u kürsì hem daòı arø u semÀ  

 

 Ne nebì yaradurıdı ne melek 

 EnbiyÀnuŋ seyyididür ùutma şekk 

 

Sen girürsin dìnine anuŋ yaúın  

 Hem vezìr olursın aŋa iy emìn  

 

 Hem òalìfesi olursın sen anuŋ 

 VÀúıèaŋ taèbìri budur uş senüŋ 

 

455 Ben anuŋ vaãfını Tevratda èayÀn 

 Daòı İncìl ü Zebÿr içre beyÀn 

    

 Görmişem getürmişem aŋa ìmÀn        

 Uş anuŋ dìnindeyem ben bu zamÀn 

 

 Úorúuban NaãrÀnìlerden daòı ben 

 äaúlaram İslÀmını bil şimdi sen  

 

 Çün kim ol sözi işitdi ol ulu  

 Úalbi nerm oldı vü nÿr oldı ùolu 

 

 Oldı müştÀú ol Resÿli görmege  

 Hem ėverdi òidmetine ėrmege  

 

[14b]  

 

460 Mekkeye çün geldi äıddìú ol zamÀn 

 MuãùafÀyı istedi buldı revÀn 

 

 Eylemezdi ansuzın bir dem úarÀr 

 Geçdi bunuŋ üstine bir rÿzgÀr  

 

 Pes Muóammed söyledi bir gün aŋa  

 Bunca kim gelüp gidersin sen baŋa  

 

 Bunca kim ãoóbet úılursın iy èaceb  

 Sen MüsülmÀn olmaàa ne sebeb  
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 Nite bilmezsin beni sen Óaú Resÿl  

 Yanuma sen kim gelürken böyle bol  

 

465 Dėdi olsaŋ ger nebì iy pÀk-õÀt  

 Sende elbetde gerekdür muècizÀt   

 

 Söyledi yėtmez mi muèciz ol saŋa 

 ŞÀmda gördügüŋ vÀúıèa òÿb ùaŋa   

  

 Anı rÀhib taèbìr eyledi èayÀn  

 Dėdi kim aŋa getürmişem ìmÀn  

  

Çün kim işitdi bu sözi ol yaúìn  

 Ùurdı òoş ìmÀn getürdi baèd-ez-ìn 

 

 Söyledi ol dem ki bir-durur ÒudÀ  

 Sen resÿlisin anuŋ yÀ MuãùafÀ  

 

470 Evvel ìmÀn ol getürdi Aómede 

 Er kişilerden yaúìn bil dünyede  

 

 Leyk èavratlardan ìmÀna gelen  

 Ol Òadìce Ana yaúìn bil bunı sen  

 

 Óürmetine anlaruŋ sen iy ÒudÀ  

 Irma anlardan bizi yevmü’l-cezÀ 

 

  ÓikÀyet-i MünÀsib  

 

 MÀlik-i DìnÀr vaútinde meger 

 İki úardaş varıdı iy muèteber 

 

 Oda ùaparlardı anlar ãubó u şÀm  

 Biri seksen üç yaşamışdı tamÀm  

 

475 Otuz üç idi kiçisinüŋ yaşı  

 Oda ùapmaàıdı bunlaruŋ işi  

 

 Dėdi bir gün kiçisi kim iy aòì  

 Biz bu odı ãınayalum gel aòì  
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[15a]  Bize hìç óürmet ėder mi görelüm  

 Biz bu işüŋ maènisine ėrelüm   

 

 Bize daòı ùapmayanlar gibi ol  

 Görelüm yandurmaàa ėder mi yol  

 

 Ger bizi yandurmazısa bilelüm  

 Aŋa daòı yaòşı òidmet úılalum  

 

480 Eyle olsun dėdi úardaşı aŋa  

 Ben muùìèem her ne kim dėrsek saŋa  

 

Ol zamÀnda varup od yandurdılar 

 Bir sÀèat úarşusın alup ùurdılar  

 

 Dėdi kiçisi ulusuna revÀn  

 Oda evvel sen elüŋ uzat hemÀn  

 

 Dėdi ulusı ki yoú sen başlaàıl 

 Nice ki bilürsin anı işlegil  

 

 Kiçisi úodı elin od üstine  

 Barmaàın yandurdı ol dem destine  

 

485 Çünki yaúdı bir barmaàın Àh eyledi  

 Döndi ol dem oddan ikrÀh eyledi 

 

 Dėdi ol dem otuz üc yıldur tamÀm 

 Eylerem saŋa èibÀdet ãubh u şÀm 

 

 Bu úadar úulluàumuŋ óaúúı úanı 

 Yanduruban şimdi acıtdıŋ beni  

 

 Dėdi iy úardaş gel imdi gidelüm 

 Bir kerìm Taŋrıya úulluà ėdelüm  

 

 Bėş yüz yıl incitmiş olsaú biz anı 

 Ùoàrı varsavuz yarlıàaya ol áanì  

 

490 Geçe bizden ol bir istıàfÀrıla 

 Yarlıàaya bizi bir iúrÀrıla  
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 Bir şehÀdetle bizi azÀd ėde  

 Cürmümüz èafv eyleyüp dil-şÀd ėde  

 

 Eyle olsun dėdi úardaşı daòı  

 Dėdi gel imdi gidelüm iy aòì  

 

 Bir kişiye varalum ki bize ol 

 Mürşid olup göstere ol ùoàrı yol 

 

 Bize taèlìm ėde İslÀm dìnini  

 Maóv ėde tÀ göŋlümüzüŋ jengini  

 

495 Fikri böyle eylediler ol zamÀn  

 MÀlik-i DìnÀra varalum hemÀn  

 

[15b]  Bize tÀ èarø eyleye İslÀmı ol 

 Göstere bize óaúìúat ùoàrı yol 

 

 İkisi daòı ùuruban vardılar 

 MÀliki Baãra içinde buldılar  

 

 Gördiler vaèô eylemekde ol emìr  

 Baàlamış hem yanına cemè-i keåìr  

 

 Çünki gördiler bu óÀlde ol emìn  

 Vėrdi ulusına iàvÀ ol laèìn  

 

500 Dėdi úardaş ben MüsülmÀn olmazam 

 Úulluàunı oduŋ elden úoymazam 

 

 èÖmrümüŋ bu nevèile geçdi çoàı 

 Aããı úılmaz döndügüm şimdi daòı  

 

 Ben MüsülmÀn olsam imdi bu zamÀn  

 Ol Muóammed dìnine girsem hemÀn  

 

 Ehl-i beytüm cümle ùaèn eyler baŋa  

 Serzenìş eyler úamu döymez aŋa  

 

 Ùaènesinden anlaruŋ bu dem yaúìn  

 Hem baŋa yėgdür cehennem iy emìn   
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505 Kiçisi dėdi ki iy úardaş èayÀn 

 Ùaènesi bir demdür anlaruŋ hemÀn 

 

Unudurlar bir iki demden gėrü 

 Sen yaúìn bilgil müéebbeddür ùamu 

 

 Çoú aŋa bu nevèe ilóÀó eyledi  

 Nuãó ėdüben dürlü sözler söyledi  

 

 Ėtmedi hergiz úabÿl anuŋ sözin 

 Pes úayıtdı döndürüp andan yüzin  

 

 Dėdi sen bil iy şaúì ibni şaúì 

 Yoú-durur cÀnuŋda çün dìn revnaúı  

 

510 Çün úayıtdı ol kebir gitdi revÀn 

 Geldi kiçisi ilerü ol zamÀn 

 

 Uşaàından ùıfl olan daòı bile 

 Zevcesi daòı bileydi cemèile 

 

 Meclise girdi oturdı ol hümÀm 

 TÀ ki MÀlik fÀrià oldı ez-kelÀm  

 

 İlerü geldi o yigit der-úadem   

 èArø úıldı úıããasını hem o dem 

 

 Dėdi İslÀmı baŋÀ èarø eylegil 

 Nice dėmek gerek anı söylegil 

 

[16a]  

 

515 MÀlik İslÀmı aŋa èarø eyledi  

 Ùavè-ı raàbetle şehÀdet eyledi 

 

 Ehl-i beyti hem MüsülmÀn oldılar 

 Küfri úoyup hem ìmÀna geldiler  

 

 ŞÀdlıúdan ol cemÀèat cümlesi 

 Aàlayup feryÀd úıldılar besì  
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 Ùurdı meclisden çıúup gitmek diler 

 MÀlik aŋa söyledi iy muèteber 

 

 Bir dem eglen bu cemÀèatden saŋa  

 TÀ ki ben cemè eyleyem úaftan bahÀ  

 

520 Bu sözi çün kim işitdi ol cüvÀn 

 Söyleme dėr bu sözi iy mihrübÀn 

 

 Hiç gerekmez kimseden nesne baŋa 

 Ben tevaúúuè eylerem Óaúdan yaŋa 

 

 Anuŋ içün gelmedüm ìmÀna ben 

 Òalú nesne vėre iy òulú-ı óasen   

 

Dìnümi dünyÀya ãatman bu zamÀn 

 Bunı dėdi gitdi yolına revÀn 

 

 Vardı bir vìrÀne içre ol hemÀn  

 Buldı bir ev úıldı özine mekÀn 

 

525 Aç ãusuz ol gėce anda yatdılar 

 äabr úılup ÒÀlıúa şükr ėtdiler  

 

 äubó oldı òatunı dėr iy kişi  

 Úalbümi aldı bu açlıú teşvişi   

 

 Bir iş işle bÀzÀra var bu zamÀn 

 Ücretiŋi ùaèÀma vėrgil revÀn 

 

 Pes hemÀn bÀzÀra vardı ol yigit 

 İşlemege bulmadı bir iş işit 

 

 Dėdi şimdi ben varayın bu maóal 

 AllÀh içün işleyem bugün èamel  

 

530 Vardı ol bir mescide girdi revÀn 

 Kimse úılmazdı namaz anda èayÀn 

 

 Vardı anı òoş süpürdi úıldı pÀk 

 Úomadı hem òÀr u òas u anda òÀk 
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 Úıldı anda aòşama degin namÀz 

 ÒÀlıúına eyledi èarø-ı niyÀz 

 

 Menziline gitdi çün kim oldı şÀm 

 Dėdi èavrat işledüŋ mi iy hümÀm 

 

[16b] Ehl-i beytine dėdi oluŋ ÀgÀh 

 Baŋa iş işletdi bugün pÀdişÀh 

 

535 İşledüm sulùÀn içün bugün dėdi 

 Leyk bugün óaúúumı ol vėrmedi  

 

Vėrmedi çün ùaŋla vėre ol òˇÀce  

 Yatdılar hem aç maózÿn gėce 

 

 Çün ãabÀó oldı yine ol bì-taèab  

 Varuban bÀzÀra iş úıldı ùaleb 

 

 Yine iş işletmedi kimse aŋa  

 Döndi gėrü geldi mescidden yaŋa 

 

 Úıldı ùÀèat yine aòşama degin  

 Geldi aòşam öz evine ol emìn  

 

540 èAvratı dėdi aŋa kim iy óelÀl 

 Sen eli boş nite geldüŋ n’oldı óÀl 

 

 Bulmadıŋ mı sen bugün daòı èamel 

 Uşta aàlaşır uşaàıŋ bu maóal 

 

 Dėdi kim bilgil bugün daòı yaúìn 

 İşlemişem dünki sulùÀna hemìn  

 

 Vėrmedi bugün umaram ùaŋla ben 

 Cumèa günidür vėre ãabr eyle sen 

 

 Ol gėce daòı yine aç yatdılar 

 ÒÀlıúa ãıàınuban şükr ėtdiler  

 

545 Çün ãabÀó oldı yine ùurdı örü 

 Vardı bÀzÀra yine ol úayàulu  
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 Her nice kim istedi iş bulmadı  

 Óaúdan özge hìç ümidi úalmadı  

 

 Yine vardı mescide ol şÀh-bÀz 

 äıdúıla úıldı iki rekèat namÀz 

 

 El götürdi òoş münÀcÀt eyledi 

 ÒÀlıúına èarø-ı óÀcÀt eyledi 

 

 Söyledi ki yÀ İlÀhì Seyyidì 

 Hem şefìè ėtdüŋ özüŋe Aómedi  

 

550 Rÿzi úıldı dìn-i İslÀmı baŋa  

 Başuma úoduŋ benüm tÀc-ı hüdÀ 

 

 İşbu dìnüŋ óürmetiçün yÀ áanì 

 Kim anuŋ birle şerìf ėtdiŋ beni 

  

 Sen èayÀlum fikrini benden götür  

 Anlaruŋ rızúını luùfıŋdan yėtür 

 

[17a] Cumèa güni óürmetiçün iy ÒudÀ   

 Luùfuŋı göster bu demde sen baŋa  

 

 Úalbümi ùoldurdı fikri anlaruŋ  

 Ol òarÀbe içre aç yatanlaruŋ  

 

555 Nefsümiçün ėtmezem senden suéÀl 

 Sen bilürsin óÀlini yÀ Õü’l-celÀl  

 

 Ben utanuram olardan işbu dem 

 Úorúaram şimdi olardan daòı hem 

 

 TÀ ki tebdìl ola óÀli anlaruŋ  

 Ola bu işden zevÀli anlaruŋ 

 

 Nite kim dìn içre aŋlar bu muóÀl 

 İstiúÀmet ùutmamışlar hem kemÀl    

 

 Bir sehel iş anları tebdìl ėder   

 Uş bu èÀlemden yine taàyìr ėder  
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560 Çünki bu nevèe münÀcÀt eyledi 

 ÒÀlıúa hem èarø-ı óÀlin söyledi 

 

 Ùurdı meşàÿl oldı yine ùÀèate 

 Baàladı bėlini muókem òidmete 

 

 Çünki úÀéim oldı ol dem ÀfitÀb  

Cumèaya çıúdı revÀn ol nìk-şÀb  

 

 Çünki bunı böyle bildüŋ diŋle sen 

 Gel èayÀli óÀlinde aŋla sen 

 

 Açlıàı ertedi uşaàınuŋ hemÀn 

 Oldılar ol günde àÀyet nÀ-tüvÀn  

 

565 Geldi bir şaòã ol zamÀnda úapuya  

 Ùurdı bir dem muntaôır hem ùapuya  

 

 Úapu úaúdı çıúdı èavrat ùaşúaru 

 Gördi anda bir yigit var mÀh-rÿ  

 

 Gördi altundan elinde ùabaú 

 Bir müõehheb yaàlıà örtmiş çün varaú 

 

 İçi ùolu dürr-i cevher sìm ü zer14 

 Daòı çoú nièmet yanınca bì-şümÀr  

 

 Dėdi òÀtÿn sen bunı alàıl revÀn 

 Bunı size vėrdi sulùÀn bu zamÀn  

 

570 PÀdişeh kim işlemiş zevcüŋ èayÀn 

 Ücretidür uş getürdüm ben saŋa 

 

 Sen gelende zevcüŋe vėrgil òaber 

 Bu iki gün ücretidür mÀ-óaøar  

 

[17b] Söyle ki ol işde taúãìr ėtmesün  

 Cehd úılsun daòı teéòìr ėtmesün  

 

 

                                                 
14 568 zer : zÀr 
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 Ol işinde yaòşı úılsun ictihÀd 

 Ücretini biz de úılalum ziyÀd  

 

 ÒÀããa kim bu günde cehd ėtsün úatı 

 PÀdişeh úatında ola óürmeti 

 

575 Kim ki çoú işlerse anuŋ óürmetin 

 PÀdişÀh bilür anuŋ keyfiyyetin  

 

 Çünki bunı dėdi ol gitdi revÀn 

 Ùurdı ol èavrat ayaàa der-zamÀn  

 

 Bir iki altun getürdi ol bile 

 Gitdi bÀzÀra revÀnì õevú ile 

 

 Çünki bÀzÀra ėrişdi nìkzen 

 Vardı ãarrÀfuŋ úatına diŋle sen 

 

Vėrdi çün ãarrÀfa altunuŋ birin 

 Bunı òurde eyle dėdi nÀzenìn 

 

580 Altunı aldı vü baúdı yüzine 

 Fikr úıldı bir zamÀn kendü özine 

 

 Beŋzemez çün gördi bu altunlara  

 äordı pes teftìş ėdüp ol servere 

 

 Dėdi bunı úandan almışsın dėgil  

 Òavf úılma óÀliŋi èarø eylegil 

 

 Niçe müddetdür ki ãarrÀf olmışam 

 Niçe niçe aúçe vėrüp almışam  

 

 Böyle altun görmemişem daòı ben 

 Bunuŋ aóvÀlini ùoàrı söyle sen  

 

585 Úıããaya èarø eyledi òÀtÿn aŋa   

 Úodı başına anuŋ tÀc-ı hüdÀ  

 

 Vėrdi biŋ dirhem gümiş òÀtÿna hem 

 Hem bunı da eyle òarçlıú çekme àam  
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 Bu dükense yine gel benden yaŋa 

 Daòı inèÀm eyleyem her dem saŋa 

 

 Bunı aldı gitdi bÀzÀra òatÿn  

 Dürlü nièmetler alup anda ãatun 

 

 Daòı iótiyÀcı neyse aldı ol 

 Yine ev ıãra ùutuban ùutdı yol 

 

590 Çünki bildüŋ anı iy òulúı óasen 

 Ol kişi óÀlin işitgil şimdi sen 

 

[18a] Nice oldı anı daòı söyleyem 

 Gÿş úılàıl anı da şeró eyleyem 

 

 Úıldı çün kim cumèaya ol muóterem 

 Çıúdı cÀmièden göŋül pür hemm ü àam  

 

 Yüzini ùutdı göge çoú aàladı  

 Áteş-i Àhıyla baàrın ùaàladı  

 

 Menziline varabilmez eli boş  

 NÀr-ı óasretden yüregi úıldı cÿş 

 

595 Mendilini oturup yėre döşer   

 Anı ùopraàıla ùoldura meger  

 

 Mendilini úıldı ùopraúdan ùolu 

 Aldı gider anı göŋli úayàulu 

 

 Ehl-i beyti göre anı şÀd ola 

 TÀ ki bir dem úayàudan ÀzÀd ola  

 

 äorsalar bunı dėmege un-durur 

 Bunı úazandum size üç gün-durur  

 

 Menziline geldi çün bu nevèile  

 GÀh feryÀd ėde gÀhì õevúıla 

 

600 Çünki úapusına geldi ol cüvÀn 

 Ehl-i beyti gördi cümle şÀdumÀn 
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 Gerçi özi úayàulu zÀr u óazìn 

 Geldi ehlinüŋ güler buldı yüzin 

 

 Gördi evi ùopùolu raòt u úumÀş  

 Aş u etmek dürlü nièmet úurı yaş 

 

 ÒÀtunından úıããayı úıldı suéÀl   

 Dėdi èarø eyle baŋa kim n’oldı óÀl 

 

 İşbu nice nièmet ü esbÀb u raòt 

 Úandan olmışdur dėgil iy nìk-baòt 

 

605 Úıããasını cümle aŋa söyledi 

 Her ne kim görmişidi şeró eyledi  

 

 Úıããayı èarø eyledi çün èavratı  

 Bildi Óaú úatında vardur úurbeti   

 

 Bildi cümle nièmeti kim ol hümÀm 

 Pes aŋa ÒÀlıúı vėrmişdür tamÀm  

 

 Secde úıldı yüzini sürdü yėre  

 Şükr ėdene şeksüzin nièmet vėre  

 

 Secdeden baş úaldurup ùurdı örü  

 Vardı mendile baúa ol mÀh-rÿ  

 

[18b] 

 

610 Mendili ėşikde úomışdı cüvÀn 

 Olmaya tÀ ùopraà olduàı èayÀn  

 

 Vardı açdı mendili ol muèteber 

 Ùopùolu undur anı bakup görer 

 

 Yine bir de secde úıldı óaørete   

 Baàladı dün gün bėlini òidmete  

 

 Dėdi her kim Óaúúıla olur yaúın  

 Óaú daòı anuŋla olur bil hemìn  
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 Çünki bu nevèe merÀtib buldı ol 

 Úomadı elden olınca ùoàrı yol 

 

615 Her úula olsa ÒudÀnuŋ raómeti  

 DÀéimÀ Óaúdan ėrişür nièmeti  

 

 Óürmetine ùoàrı yol varanlaruŋ  

 Ùoàrı yolda hem muúìm ùuranlaruŋ  

 

 Ùoàrı yolı bize eylegil naãìb  

 MüstecÀb ėt bu duèÀyı yÀ Mucìb  

 

     
 

 

 Erbaèìnden bu yėdincidür ãaóìó  

 Diŋle şimdi söyleyem rÿşen ãarìó  

 

[19a] Diŋle Maèúal oàlı ol èAbdu’ã’ãamed  

 Bu óadìãe andan olmışdur sened 

 

620 Dėr Zebÿruŋ Àòirinde görmişem 

 Saùrı hem otuz yazılmış bulmışam  

 

 Bunda yazmış anda yÀ DÀvud sen    

 Hìç bilür misin ki úanúı úulı ben  

 

 İsterem ki eyleyem èömrin dırÀz  

 Dėdi DÀvud bilmezem iy kÀr-sÀz 
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 Dėdi beni yÀd ėderse úanúı úul 

 Dėrse lÀ-ilÀhe illallÀh bol 

 

 Cümle tüyi ürpere ol dem anuŋ 

 Ditreye aèøÀları daòı anuŋ 

  

625 Görürem eyle göre mevti aŋa 

 Nice kim oàlunı avudur ana 

 

 LÀzım olmış leyk anuŋ ölmegi 

 Ol úuluŋ bizden yaŋa hem gelmegi  

 

 TÀ ki düşmen fitnesinden úurtıla 

 Ol úulumuŋ cümle èaybı örtile 

 

 İsterem bir evde úılam anı şÀd 

 Bu evüŋ àayrı ola iy òoş-nihÀd  

 

 Nièmetidür bu evüŋ èaynü’l-belÀ  

 İçi ùolu miónet ü renc ü èanÀ  

 

630 Bil yaúìn kim dünyenüŋ içi ùolu  

 ÒÀã úullarumçün olmışdur èadÿ  

 

 EvliyÀyı ol cihetden ötrü ben 

 Taècil ėdüp iletürem dünyeden  

 

 Úurtılasın fitnesinden düşmenüŋ  

 TÀ fesÀd olmaya işinde anuŋ  

 

 Cennet içinde ėre nièmetlere 

 Ėre anda gün-be-gün rÀóatlara  

 

 Bu óadìåi diŋlegil iy muèteber 

 İbni MÀlik ol Enes vėrdi óaber  

 

635 MuãtafÀdan naúl úıldı ol ulu 

 Dėr işitdüm söyledi ol mÀh-rÿ  

 

 Kim ki lÀ-ilÀhe illallÀh dėye  

 ÙÀúatince ol anı medd eyleye  
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 Dökülür cürmi kebÀyirden yaúìn  

 Ol úuluŋ dört biŋ günÀhı iy emìn  

 

[19b]  ÓikÀyet 

 

 Bir óikÀyet diŋle imdi zamÀn 

 Bu óadìå üstine iy ÀrÀm-ı cÀn  

 

640 İbni èAbdullÀh ki adı Bekridi  

 RÀviler bize rivÀyet eyledi 

 

 Dėdi ol kim pÀdişehlerden biri 

 èÁãiyidi Taŋrıya dìnden beri  

 

 Taŋrıyı terk eylemişidi ol kişi  

 Rÿz u şeb putlarıla idi işi 

 

 Úaãdına anuŋ müsülmÀnlar negÀh 

 Pes àazÀya çıúdılar olup ÀgÀh  

 

 Üstine leşker çeküben vardılar 

 Leşkerin anuŋ ser-À-ser úırdılar  

 

645 Kendüsini çünki diri ùutdılar 

 Anı öldürmekde çoú fikr ėtdiler  

 

 Dėdiler buŋa ne nevèile cezÀ  

 Vėrelüm bu döndigiçün ez-ÒudÀ  

 

 Cümle anda fikri böyle úıldılar  

 Anı úumúuma içine ãaldılar  

 

 Aàzını anuŋ ãuvadılar revÀn 

 Altına od urdılar ender-zamÀn  

 

 Çünki oduŋ ıssısı geçdi aŋa 

 Göŋlüni dönderdi putlardan yaŋa  

 

650 Dėdi úurtar yÀ Hübel bundan beni 

 Sevdügümüŋ óürmeti içün seni 
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 Dėdi yÀ èUzzÀ òalÀã eyle beni 

 Daòı artuú óürmet ėdem ben seni  

 

 äıàayup başuŋı silerdüm yüzüŋ  

 Şimdi gel döndürmegil benden yüzüŋ  

 

 Ben saŋa bunca ki ùÀèat úılmışam 

 Secde ėdüp çoú èibÀdet úılmışam  

 

 Bu belÀdan sen beni eyle óalÀã  

 Úılmışam úulluú niçe yıl saŋa òÀã 

 

655 Her nice kim anlara eyler nidÀ 

 Daòı zaómet hem vėrürdi od aŋa  

 

 Gördi çün kim yoú-durur andan meded 

 ÕÀri úılduàınca od olur şeded  

 

[20a] Çünki nevmìd oldı anlardan yaúìn 

 Döndi ol dem äÿy-ı Rabbü’l-emìn  

 

 Bir yüce ÀvÀzıla úıldı nidÀ 

 Döndüm anlardan yaŋa ben bì-òafÀ  

 

 Hem resÿlidür Muóammed MuãùafÀ  

 Dėdi kim ben şÀhidem birdür ÒudÀ  

 

660 Bir yaàış yaàdurdı anda ez-kerem  

 Ol yanan od üstine iy muóterem 

 

 Odı söndürdi úamu maóv eyledi 

 Gör ki şimdi ÒÀlıú aŋa n’eyledi  

 

 Yine bir yėl vėrdi bir demde aŋa  

 Anı refèėtdi çü ez-ãavnı hevÀ    

 

 Úuş olup úumúuma hevÀya hemÀn  

 Dėrdi lÀ-ilÀhe illallÀh èayÀn 

 

 Vardı bir úavmiŋ içine düşdi ol  

 Taŋrıyı bilmez nedür yÀòud resÿl 
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665 Bilmezidi anlar ìmÀn dìn nice  

 YÀóu meõheb millet ü Àyìn nice  

 

 Daòı bilmezleridi ecr ü åevÀb  

 Bir yėmek içmek bilürler zÀd Àb 

 

 Gördiler çün düşdi gökden ol hemÀn 

 Aàzını açup çıúardılar revÀn 

 

 Dėdiler kimseŋ bize ùoàrı dėgil  

 Bu ne óÀletdür bize şeró eylegil 

 

 VÀúıè olan úıããayı bir bir dėdi  

 Anlara úamu óÀlin èarø eyledi 

 

670 PÀdişÀhidüm dėdi alan fülÀn  

 Bu-durur úıããam daòı bilür èayÀn  

 

 Çünki bunı böyle gördiler bular 

 Cümlesi ol dem MüsülmÀn oldılar 

 

 Çün MüsülmÀn oldılar bunlar úamu   

 Bildiler ki bir-durur ol ferd Hÿ 

 

 Her kişiye kim úılursa Óaú naôar  

 Dirilür kÀfir ìmÀn ile gider 

 

 Bir úulına olmasa faølı eger 

Úılsa ol biŋ yıl èibÀdet ser-be-ser 

 

675 ÙÀèati eyler yüzine cümle red 

 Ol olur evvel yolı üstinde sed  

 

[20b] ÙÀèati merdÿd olandan iy ÒudÀ  

 Úılma bizi faøl ėdüp yevmü’l-cezÀ 

 

 Faøluŋ olan úullaruŋdan eylegil 

 Raómetüŋ òonıyla bizi ùoylaàıl 
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  El-Óadìåü’å-æÀmin èAlì İbni Ebì ÙÀlib RaêiyallÀhu TaèÀlÀ èAnhu 

 

 İy èazìzüm cemè úıl èaúluŋı òoş 

 Gel sekizinci óadìåi eyle gÿş  

 

 Ol èAlì ibni Ebÿ ÙÀlib yaúìn 

 Dėdi işitdüm Resÿlden ol emìn  

 

680 Cumèa güni dėdi çün baŋ vėrile  

 Mescide ol dem cemÀèat dirile  

 

 Her úapusında anuŋ yėtmiş melek 

 Gelüp anda otururlar ùutma şek 

 

 Gözedürler mescide varanları  

 Adlu adıyla yazarlar anları  

 

 Bir kişi gelse namÀza iy hümÀm  

 Minber üstinde oturanda imÀm  

 

 Olmaz ol gün anuŋ ecrinden úalìl  

 Bunı Aómed buyurupdur bellü bil  

 

685 İki cumèa arasında her òaùÀ  

 İşlese cümle kefÀretdür aŋa  

 

 Ol-durur ecri anuŋ kim aŋladuŋ 

 Anı altıncı óadìåde diŋledüŋ 

 

Çünki bunı aŋladuŋ iy muèteber 

 Diŋle şimdi vėrelüm andan òaber 

 

 Dėdi AllÀh yÀ melÀéikler bilüŋ  

 Bu işi siz cümleŋüz maèlÿm úıluŋ  

 

 Yėryüzinde yaraduram ben yaúìn 

 Bir òalìfe kim ola anda emìn  

 

690 Pes melekler dėdiler iy Õü’l-minen  

 Yėryüzinde yaradursın nişe sen  
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 Bir gürÿhı kim fesÀd ehli ola 

 Yėryüzinde úan döküp èiãyÀn úıla  

 

 Bir saŋa tesbìó ü tehlìl ėderüz  

 Hem daòı taèôìm ü teclìl ėderüz  

 

[21a] Òışma geldi nÀ-gehÀn ol ferd-i Rab 

Eyledi ol demde anlara àaøÀb  

 

Dėdi siz ben bildügüm bilmezsiŋüz  

Söylemek siz şimdi ùuruŋ dėdüŋüz  

 

695 Pes melekler úorúusından ol zamÀn  

 Yėdi kez èarşı ùavÀf ėtdi revÀn  

 

 Óaú taèÀlÀ anlara emr eyledi  

 Yėryüzinde siz bir ev ùutun dėdi  

 

 Ádemüŋ oàlanları úılsa òaùÀ  

 Yėdi kerre ol ùavÀf ėtsün aŋa  

 

 Cürmini èafv eyleyem tÀ anlaruŋ  

 Çizginüp aŋa ùavÀf ėdenlerüŋ  

 

 Pes ÒudÀnuŋ buyruàını15 ùutdılar        

 Yėryüzinde Kaèbe bünyÀd ėtdiler  

 

700 Çünki Nÿóa degdi nevbet iy ulu 

 Olmışıdı èÀleme ùÿfÀn ùolu  

 

 Nÿó Óaúdan diledi úopdı ùÿfÀn  

 Refè úıldı Óaú anı ez-ÀsmÀn  

 

 Vardı dördünci göge úıldı úarÀr 

 Ol yaŋa döndür dėdi PerverdigÀr  

 

 Beyt-i Maèmÿr oldı pes adı anuŋ 

 Adına lÀyıú bu bünyÀdı anuŋ  

 

 

                                                 
15 699 buyruàını : buyuràını 
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 Çün yaratdı bir menÀre ol zamÀn  

 Beyt-i Maèmÿruŋ yanında iy cüvÀn  

 

705 Ol menÀrenüŋ uzunluàı yaúìn  

 Bėş yüz yıllıú yol-durur aŋla hemìn  

 

 Çünki bildüŋ imdi bunı diŋle sen  

 Göŋlüŋi cemè eyle yaòşı aŋla sen  

 

 Çünki cumèa güni ola Cebreéìl  

 Ol menÀre üzre çıúar bellü bil  

 

 Bir yüce ÀvÀzıla oúur eõÀn  

 Cemè olur anda melÀéik ol zamÀn  

 

 Minberüŋ üstinde İsrÀfìl yine  

 Pes çıúup òuùbe oúur döne döne  

 

710 Hem MikÀéil olur anlara imÀm  

 Pes ãalÀta ùurup eylerler úıyÀm  

 

 Çün namÀzdan olıcaú anlar ferÀà   

 Diŋle imdi ne dėdi ùutàıl úulaà  

 

[21b] Ol zamÀnda Cebreéìl eyler òiùÀb  

 Pes eydür kim ne úadar ecr ü åevÀb   

 

 Bu eõÀndan óÀãıl olursa baŋa  

 Pes baàışladum be-èışú-ı MuãùafÀ   

 

 Yėryüzinde oúuyanlara eõÀn  

 Pes yine gel diŋle imdi bu zamÀn  

 

715 İsrÀfìl daòı eydür yine baŋa  

 ÓÀãıl olsa ne úadar faøl u èaùÀ 

 

 Yėryüzindeki òaùìblere úamu 

 Dėdi kim baàışladum iy mÀh-rÿ  

 

 Hem MikÀéil dėr imÀmlıúdan ÒudÀ  

 Ne úadar ecr ü åevÀb vėrür aŋa  
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 Cumèa güninde imÀm olanlara  

 Dėr baàışladum oları anlara  

 

 Pes ėder cümle melÀéik bÀ-ãavÀb  

 Ne úadar bu cumèadan ecr ü åevÀb   

 

720 Bize óÀãıl olsa siz bilüŋ hemÀn 

 Cemèate baàışladuú cümle èayÀn  

 

 Cumèa güni kim imÀmıla bile  

 Ol gelüp cumèa namÀzını úıla  

 

 İşbu dėnenler úamu ecr ü åevÀb   

Diŋledügüŋ bu suéÀlile cevÀb  

 

  Hep Muóammed ümmetinüŋdür úamu   

 áayrıya yoúdur naãìb iy mÀh-rÿ  

 

 Çoú şükür dergÀhuŋa iy DÀd-ger  

 Bizi úılduŋ ümmet-i òayrü’l-beşer  

 

725 Ol melÀéik óürmetine yÀ İlÀh  

 Úılma bizi óaøretüŋde rÿ-siyÀh  

 

  El-Óadìåü’t-TÀsiè   

 

Bu ùoúuzıncı óadìåi èışúıla  

Diŋleriseŋ ben getürdüm uş dile  

 

Kim MaèÀõ İbni Cebel iy ehl-i dil 

 Naúl úıldı MuãùafÀdan bellü bil  

 

 Dėdi kim dėdi Resÿl-ı bì-miåÀl  

 Kim dėdi áaffÀr u Óayy u lÀ-yezÀl  

 

 Sen iy Ádem oàlı úıl benden óayÀ  

 èÁãiliài terk ėdüp döngil baŋa  

 

[22a]  

 

730 Ben utanuram saŋa yevmü’l-óisÀb  

 Oda yandurup úılam dürlü èaõÀb  
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 Tevbe úıl yÀ Ádem oàlı sen bu dem  

 EnbiyÀ tek tÀ kerÀmetler vėrem  

 

 YÀ benì Ádem saŋa vėrem èayÀn  

 Úalbüŋi döndürme benden bir zaman  

 

 Döndürürseŋ úalbüŋi benden eger  

 Úılmazam nuãret saŋa bilgil òaber 

 

 YÀ Benì Ádem eger maóşer güni  

 Óaøretümde sen gelende bil bunı 

 

735 Yėr ü gök ehli åevÀbını eger  

 Hem senüŋle bile olsa iy beşer   

 

 Ol senüŋ ecr ü åevÀbuŋ bilmiş ol  

 Birisini eylemem senden úabÿl   

 

 Ger baŋa inanmayasın kim saŋa  

 Rızúıŋı ben vėrürem her dem saŋa  

 

 Sen beni merzÿú hem rÀzıú beni  

 Ger yaúìn bilmez olursaŋ iy denì  

 

 Bilmeseŋ ki ne ki olduúça günüŋ  

 Rızúuŋı yėŋi úıluram ben senüŋ  

 

740 Bilmesen rızúan cedìd yevmen cedìd  

 Bu işe inkÀr ėdenlerdür şedìd  

 

 Terk úılma ùÀèatüŋi rızú içün   

 Rızúuŋı ėrişdürürem gün-be-gün  

 

 VÀcib oldur kim saŋa úılam èaõÀb  

 Oda yanduram ėdem dürlü èitÀb  

 

 Rızúiçün ger ùÀèati terk eyleseŋ  

 Dünye içün bėlüŋi berk eyleseŋ  
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 YÀ16 benì Ádem bu bėş òÀããiyyeti 

 äaúlar olsaŋ tìz bulasın cenneti 

 

745 Cennetümi size erzÀnì úılam 

 Hem behiştüŋ sizi sulùÀnı úılam  

 

 Óaú taèÀlÀ úulları tÀéib ėder 

 ÙÀèatine úulları teràìb ėder  

 

 Sen eyÀ müémin yėme àam rızúiçün  

 Rızúuŋı ėrişdürürem gün-be-gün  

 

 Rızúuŋiçün terk úılma ùÀèati  

 TÀ ola saŋa ÒudÀnuŋ raómeti  

 

[22b] Kim buyurmışdur ÒudÀ-yı DÀd-ger 

 Kim kelÀmı içre bunı ÀşikÀr  

 

750 Yėryüzinde her ne kim var cÀnaver  

 Rızúı Óaú üstinedür iy muèteber  

 

  ÓikÀyet  

 

 Eyle kim gelmiş óaberde iy ulu  

 ÒÀlıú u PerverdigÀr u ferd Hÿ  

 

 Bir yeşil úuş yaradupdur der-hevÀ  

 Gÿş úılàıl vaãfını ėydem saŋa  

 

 Arúasında bir cıdÀ nisbetlü şey 

 Yaradupdur ol Úadìm ü ferd Òayy  

 

 Bir anuŋ tek yine úarnında daòı  

 Yaradup-durur işitgil iy aòì  

 

755 Óaú yaratmış baór içinde bir semek  

 Úılmış anuŋ işini balıú yėmek  

 

 Arasında dişinüŋ balıú eti  

 Girübeni incidür anı úatı   

                                                 
16 744 YÀ: BÀ 
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Dişlerine çünki et zaómet vėrür  

İncidür çoú çoú aŋa miónet vėrür  

 

Çıúarur başını deryÀdan revÀn  

Aàzını açup ùurur ol bir zamÀn  

 

Ol yeşil úuş ol zamÀn içre iner  

Hem gelüp anuŋ dehÀnına úonar  

 

760 Ol nehengüŋ aàzına ol dem girer  

 Etleri dişi arasında görer  

 

 Ol eti dişi arasında úamu  

 Çıúarup yėr anı ol iy nìk-òÿ  

 

 Eŋegine ùayanur iki cıdÀ  

 Ol nehengi úomaz ol úuşı yuda   

 

 Dişlerini arıdur anuŋ tamÀm  

 Açuban gider hevÀya şÀd-kÀm 

 

 Úayıdup balıú daòı hem yėrine   

 Úıl taèaccüb Taŋrınuŋ taúdìrine  

 

765 Rızúını úuşuŋ balıú dişinde ol  

 Yaradupdur yėtürür her demde bol  

 

 RÀóatınuŋ balıàuŋ ol ferd Rab  

 Eylemişdür yine ol úuşı sebeb  

 

[23a] Birbirisine sebebdür bu iki  

 Óikmeti çoú ÒÀlıúuŋ bunuŋ teki  

 

 Úanúı birini getüre úul dile  

 Pes gerek kim her zamÀn şükrin bile  

 

 Çün yėtürür rızúıŋı her dem saŋa  

 Aããısı yoú àamm u teşvìşüŋ saŋa  

 

 

 

 



 137

  El-Óadìåü’l-èÁşir èAn KilÀb İbni Òuzam RaêiyallÀhu TaèÀlÀ èAnhu  

 

770 Bu óadìå èÀşirinci oldı hem  

 İstimÀèına bunuŋ cehd ėt be-hem  

 

 Naúl ėder bunı KilÀb İbni Òuzam 

 Gÿş úılàıl úalmaya göŋlünde àam   

 

 Dėrken işitdüm Muóammed MuãùafÀ  

 Dėdi ol bedrü’d-dücÀ nÿru’l- verÀ   

 

 YÀ úavüm siz cenneti eyleŋ ùaleb   

 Cehd ėdüp çoú çoú çeküp renc ü taèab  

 

 Úaçıŋuz hem cehd ėdüp siz nÀrdan  

 Úurtılasız ùaŋla Àh u zÀrdan  

 

775 Her kişi kim cenneti Àrzÿ úılur 

 Gözlerine ol úaçan uyúu alur  

 

 Hem cehennemden úaçar iy nìk-nÀm  

 Pes aŋa olmaú gerek uyúu óarÀm  

 

 Kim nihÀn olmış-durur dėdi saúar 

 Şehvet ü leõõet içinde iy beşer  

 

 Olmaya maàrÿr olasız cennete  

 Aldanup mÀéil olasız leõõete  

 

 Çünki şehvet Óaú işe mÀniè ola  

 Áòiretden ol sizi maórÿm úıla  

 

  ÓikÀyet-i BeşÀret  

 

780 Bu óadìåde böyle dėdi Bÿ Saèìd   

 Dėr işitdüm MuãùafÀdan ol saèìd  

 

 Böyle dėdi ol Şefìèü’l-müõnibìn  

 Óaú Óabìbì mehbiù-i Rÿóu’l-emìn   

 

 Ol zamÀn kim cennet ehli cennete  

 Girüben ėrişe dürlü nièmete  
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[23b] Çaàıra anda münÀdìler èayÀn  

 Cennet ehline dėyeler ol zamÀn   

 

 Eydeler vardur sizüŋçün bir óayÀù  

 Görmeyiser siz daòı hergiz memÀt  

 

785 Size bir ãaàlıú vėrüpdür ol Aóad  

 Daòı ãayru olmayasız tÀ ebed  

 

 Bir yigitlik vėrdi size PÀdişÀh  

 Olmayasız pìr oluban siz tebÀh  

 

 Size bir nièmet vėrüpdür ol ÒudÀ  

 Olmayasız daòı hergiz bì-nevÀ  

 

 Ger bunı sen bilmek isterseŋ yaúìn  

 Uştadur ÚurÀn-ı Rabbü’l-Àlemìn  

 

ÓikÀyet-i Muàìre RaêiyallÀhu TaèÀlÀ èAnhu  

 

 Bu òadìåi de Muàìre söyledi  

 MuãùafÀdan ol bunı naúl eyledi  

 

790 Dėr münÀcÀt ėtdi ol MÿsÀ Kelìm  

 Dėdi kim baŋa òaber vėr iy Kerìm  

 

 Cennete Àòir giren iy PÀdişÀh  

 Ne úadar bulur merÀtib yÀ İlÀh  

 

 Dėdi AllÀh diŋle yÀ MÿsÀ èayÀn  

 Çünki ãorduŋ ėdeyim saŋa beyÀn  

 

Ehl-i ìmÀnı cehennemden úamu  

Kim çıúaram úalmaya kiçi ulu  

 

 Od içinde õerre ìmÀnlusını  

 Ben çıúaram úomayam úamusını  

 

795 Leyk bir kişi úala anda hemÀn  

 Çıúaram öz raómetümle ol zamÀn  
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 Cennetüŋ úapusına çün kim gele  

 Girmege yol bulmaya èÀciz17 úala  

 

 Pes aŋa dėyem ki girgil cennete  

 áarú olàıl anda dürlü nièmete  

 

 Eyde kim nice girem iy PÀdişÀh    

 Hep saŋa úamu èayÀndur yÀ İlÀh  

 

 Öz yėrine her kişi úılmış úarÀr  

 Her kişi ėtmiş menÀzil iòtiyÀr  

 

[24a]  

 

800 Girmege yėr úalmamış daòı baŋa  

 Sen bilürsin bÀúìsini iy ÒudÀ   

  

 Ben dėyem rÀøı olurısaŋ aŋa  

 Yėr vėrürem cennet içinde saŋa  

 

 İki ãulùÀnuŋ yėrini dünyede  

 Kim senüŋ çün vėrem iy mÀtem-zede  

 

 Eyde kim ben rÀøıyam iy Õü’l-celÀl  

 Raóm ėdüp her ne vėrürse bu maóÀl  

 

Pes dėye kim cennete gir bu zamÀn  

Yėr ü gök miúdÀrını görgil èayÀn  

 

805 Ol úadar kim vaède úıldum ben saŋa 

Ol úadar şimdi iki úılam èaùÀ  

 

 Pes aŋa Óaú vėre dört sulùÀn yėrin   

 Kim ne miúdÀr ola eydem her birin  

 

 Kim ÒorÀsÀn u èIrÀú18 ola tamÀm    

 Hem Yemen mülkince ola Mıãr u ŞÀm  

 

 

                                                 
17 796 èÀciz: èÀcir  
18 807 èIrÀú : èArÀú 
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 Áòirine böyle inèÀm ėdicek 

 Óaú aŋa bu nevèe ikrÀm ėdicek   

 

 Úıl fikr evvel girenler cennete  

 Ol ėrişür niçe dürlü nièmete  

 

810 Cennetüŋ çoúdur ãıfÀtı iy emìn  

 Söylemek olmaz anuŋ biŋde birin  

 

  ÓikÀyet-i Fì-Cehennem  

 

 Şimdi lÀyıú bu-durur iy muèteber  

 Söyleyem bir dem cehennemden òaber  

 

 İstimÀè ėt ikisinden de iy yÀr  

 İstegil úansın úılursaŋ iòtiyÀr  

 

 Ol Enes kim İbni MÀlik dėdiler  

 Bize andan böyle ėrişdi òaber   

 

 Dėdi bu Àyet inende MuãùafÀ  

 Úatı aàladı dėdi ol müctebÀ  

 

815 Óaú taèÀlÀ ùamuya vaède eyledi  

 Ùoldurayım seni Àdemden dėdi   

 

[24b]  

 

 
 

 Aàlarıdı MuãùafÀ aãóÀbı hem  

 Cümlesinüŋ göŋlü idi pür-elem   

 

Gerçi aãóÀb aàlarıdı zÀr u zÀr  

N’oldı bilmez óÀli anlar ÀşikÀr  

 

Kim ne Àyet indirüpdür Cebreéìl  

Aàlaşurlardı olup óayrÀn u zìl 
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Ėdemezdi kimsene óÀli ãuéÀl  

Otururlardı úamu göŋli melÀl  

 

820 èÁdetiydi MuãùafÀnuŋ iy ulu  

 ÒÀùırı olan maóalde úayàulu  

 

 FÀtımÀyı göricek olurdı şÀd  

 Olurıdı òÀùırı àamdan azÀd  

 

Ùurdı gitdi èAbdurraóman İbni èAfv  

FÀtımÀyı úıla bu işden vaúaf   

 

Bir rivÀyetde èÖmerdür dėdiler 

 Böyledür baèøı rivÀyet muèteber  

 

  Vardı òoş ikrÀmıla vėrdi selÀm  

 FÀùımÀ aldı selÀmını tamÀm   

 

825 FÀùıma dėdi ki kimsin iy beşer  

 èAbdurraómanam dėyi vėrdi òaber  

  

 Dėdi bunda nite geldüŋ söylegil  

 ÓÀcetüŋi sen baŋa èarø eylegil   

 

 èAbdurraóman dėdi yÀ faòrü’n-nisÀ   

 Bilmezem ben kim ne ùuydı MuãùafÀ   

 

 Bilmezem ne indürüpdür Cebreéìl   

 Aàlayup göz yaşını eyler sebìl  

 

 FÀùıma eydür gėrü ùur bu zamÀn  

 Egnüme raòtum alayın iy cüvÀn  

 

830 TÀ Resÿlüŋ òidmetine varayın   

 Anuŋ aóvÀlini bir bir ãorayın  

 

 FÀùıma çün gitdi raòtını19 revÀn  

 Ne idi raòtı anuŋ işit úılam beyÀn  

 

 

                                                 
19 831 raòt : raót 
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 Eski şemle pÀresiydi göŋlegi 

 Geydi anı ol òÀtÿnlaruŋ yegi 

 

[25a] Òurma çöpünden aŋa òayrü’n-nisÀ 

 On iki yėrde yamamışdı yama  

 

 Çün èÖmer gördi bu óÀlile anı 

 Áh úıldı derdile yandı cÀnı      

 

835 Pes el urdı ol mübÀrek başına  

 áarú úıldı cismini göz yaşına  

 

 Dėdi vÀ-veylÀ dirìàÀ Àh u vÀh  

 Derdile oldı benüm óÀlüm tebÀh  

 

 Úayãar u KisrÀ giyer dìbÀ óarìr  

 Bu nice óÀlet-durur iy Dest-gìr  

 

 MuãùafÀnuŋ úızına iy Õü’l-minen  

 Eski şemleden vėrürsin pìrehen   

 

 On iki yėrde yamamışdı aŋa  

 Òurmanuŋ çöpünden ol faòrü’n-nisÀ  

 

840 Çün Resÿl úatına geldi FÀùımÀ  

 Gördi düşmiş MuãùafÀ úatı àama  

 

 FÀùıma dėdi ki yÀ Òayra’l-beşer  

 Raòtumı gördi èacebledi èÖmer  

 

 Ol ÒudÀnuŋ óaúúıçün yÀ beyyinÀt   

 Kim baŋa vėrdi hediyye kerremÀt  

 

 Evümüzde var-durur bėş yıl yaúìn  

 Bil èayÀn bir úoç derisi iy emìn  

 

 Hem yėr üste döşegümüz gündüzin  

 Örtümüz gėce daòı oldur hemìn  

 

845 Yaãduàumuz bir deridür hem-çünÀn  

 Òurma yapraàıdur içinde èayÀn   
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 MuãùafÀ dėdi ki dėme yÀ èÖmer  

 FÀùımaçün àam yėme iy muèteber  

 

 Óaú anuŋ ėtmiş ola şÀyed yėrin  

 Cennet içre bÀr-gÀh-ı sÀbıúìn  

  

FÀùıma geldi oturdı ol zamÀn  

Dėr aŋa Taŋrı Óabìbi mihrübÀn  

 

 Nişe böyle aàladuŋ úatı úatı  

 Bize maèlÿm eylegil bu óikmeti  

 

850 MuãùafÀ dėdi aŋa iy duòterüm  

 Çeşmümüŋ nÿrı benüm nìk-aòterüm  

 

 Cebreéìl Àyet getürdi ol zamÀn  

 Ol cehennem vaãfını úıldı beyÀn  

 

[25b] Dėr ki ùamunuŋ yėdi úapusı var  

 Her birinüŋdür èaõÀbı ãad hezÀr  

 

 Dėdi ZehrÀ yÀ nebì sen bu zamÀn  

 Bir úapusı vaãfını eyle beyÀn  

 

 MuãùafÀ dėdi ki bir dem diŋlegil  

 Söyleyem ùutàıl úulaàuŋ aŋlaàıl  

 

855 Gör ki ne vėrdi baŋa dėdüm èayÀn  

 Eŋ yukaru úapusıdur bil beyÀn  

 

 Var ulu ùaàlar oddandur úamu  

 ŞÀnı yėtmiş biŋ-durur iy mÀh-rÿ  

 

 Daòı yėtmiş biŋ dere oddan yaúìn  

 Yine her derede vardur sehm-gìn  

 

 Var-durur her şehr içinde bì-gümÀn  

 Hem yine yėtmiş biŋ ev oddan èayÀn  

 

 Her dere içinde yėtmiş biŋ daòı  

 Şehr vardur cümle oddan iy aòì  
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860 Var-durur her evde bilgil iy aòì  

 NÀrdan yėtmiş biŋ ãanduú daòı  

 

 Var-durur her ãanduú içre bì-óisÀb  

 Daòı yėtmiş biŋ levn oddan èaõÀb  

 

 Her birisi biri birinden biter20  

 Bu-durur vaãfı işitdüŋ muòtasar  

 

 FÀùımÀ bunı işitdi destine  

 Áh úıldı düşdi yüzi üstine  

 

 Dėdi veylÀ åümme veylÀ aŋa kim  

 Ola anuŋ meskeni nÀr u cahìm   

 

865 Çün cehennem vaãfını bildi èÖmer  

 Áh úıldı yaúuban cÀn u ciger  

 

 Dėdi n’olaydı beni iy PÀdişÀh  

 KÀşki bir úoç ėtmiş olsaŋ yÀ İlÀh  

 

 Õebó ėdüben tÀ yėyelerdi beni   

 Ùoàrayalardı hem aèøÀm varını   

 

 Ùoàmasam dėdi n’olaydı anadan  

 Gelmiş olmasam n’ola dünyÀya ben  

 

 YÀ beni n’olaydı yudsaydı sibÀè  

 Úılmayaydum nÀr õikrìn istimÀè  

 

870 Çıúdı SelmÀn ol zamÀn eydür baŋa  

 ZÀri úılup eyleyüp vÀ-veyla vÀ  

 

[26a] Aàlayu gitdi revÀn sÿy-ı baúìè  

 Úıldı zÀrì anda bÀ-ãavt-ı refìè  

 

 ZÀri úılup seyr ėder ender-úubÿr  

 Ben ne úılam dėr idi yevmü’n-nüşÿr  

 

 

                                                 
20 862 biter < bidter < bedter 
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 Dėr yüküm aàır-durur menzil ıraú  

 Ol sebebden var-durur cÀnda firÀú  

 

 Menzilüm hem azıàumdur key úalìl  

 Vay eger ùaŋla olam òor u òacìl  

  

875 Var yolumda dürlü dürlü èuúdeler  

 N’ola óÀlüm bilmezem ender-saúar  

 

 Böyle dėyüp aàlarıdı zÀr u zÀr  

 Gözlerinüŋ yaşı oldı cÿy-bÀr 

 

 Ol bu óÀlde idi çün ėrdi BilÀl  

 Dėdi yÀ SelmÀn òaber vėr n’oldı óÀl  

 

Kim seni úayàulu gördüm bu zamÀn 

Bunca niçündür dėgil Àh u fiàÀn  

 

Dėdi vÀ-veylÀ benümçün yÀ BilÀl 

Hem senüŋçün yine daòı bu muóÀl  

 

880 MuãùafÀ vėrdi cehennemden òaber  

 Kim anı hergiz işitmesün beşer  

 

 Bunda geydüŋ hem óarìr úuùnì ketÀn 

 Ùaŋla kim nÀr u saúar olur èayÀn  

 

 YÀ BilÀl oddan olursa òilèatüm  

 N’olasıdur bilmezem ol óÀletüm  

 

 Dėdi kim veylÀ baŋa vü hem saŋa  

 YÀ BilÀl ùut úulaàuŋ benden yaŋa  

 

 Gėcelerde òoş ferÀàat nÀzıla  

 Yaturuz döşekde yüz biŋ sÀzıla  

 

885 èAvratıla òoş muèÀniú oluban  

 Òoş yaturuz úol boyuna ãaluban  

 

 Ùaŋla ŞeyùÀn ile maúrÿn olavuz  

 Oddan aàlÀl ile maàlÿú olavuz 
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 Ger olursa ãuyumuz mÀé-i óamìm  

 Yėygümüz zaúúÿm u yėrümüz caóìm  

 

 Çün işitdi bu sözi ol dem BilÀl  

 ZÀri úıldı ol daòı ėtdi melÀl  

 

 Böyle anlar úılıcak òavf u òaùar  

 Sen eyÀ miskìn özüŋe úıl naøar  

 

[26b]  

 

890 Fikr úılàıl sen ki aóvÀlüŋ nedür  

 Gör ÒudÀya lÀyıú aèmÀlüŋ nedür  

 

 Böyle geçürdi bular leyl ü nehÀr  

 Sen yatursın òoş ferÀàÀt òˇÀcezÀr  

 

 YÀ İlÀhì fi’lümüze baúmaàıl 

 Sen bizi tamu odına yaúmaàıl  

 

 Luùfıla úılàıl naôar iy PÀdişÀh  

 Òışmuŋ odına bizi ėtme tebÀh  

 

  ÓikÀyet-i Manãÿr İbni èAmmÀr  

 

 Bir óikÀyet geldi iy cÀn-ı peder 

 Bu óadìåüŋ üstine òoş muèteber  

 

895 Dėdi Manãÿr İbni èAmmÀr iy emìn  

 Nice oldı söyleyem keyfiyyetin  

 

 Óacca giderdüm dėdi ben bir zamÀn  

 Kÿfeye ėrişdi yolum nÀ-gehÀn  

 

 Ol yėr içre nÀ-gehÀnì bir gėce  

 Bir işüm düşdi işitgil iy òˇÀce  

 

 Gėce yoluma giderken nÀ-gehÀn  

 Bir avÀz oldı úulaàuma èayÀn  

 

 Çün úulaàum urdum anı diŋledüm  

 Her ne dėdügini anuŋ aŋladum  
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900 èİzzetüŋ óaúúı dėdi iy PÀdişÀh  

 Gerçi úıldum óaøretüŋde ben günÀh  

 

 Ol günÀh ėtmekde maúãÿdum yaúìn  

 Bu degüldi yÀ İlÀhe’l-èÀlemìn   

 

 Kim senüŋ emrüŋi ėdem ben òilÀf  

 Urmazıdum maèãiyetde dürlü lÀf   

 

 Maèãiyet ki işleridüm iy áanì  

 Bilüridüm hem günÀh olduàını  

 

 Bir òaùÀ-durur velìkin iy ÒudÀ   

 èÁrıø oldı nefsüm ucından baŋa  

 

905 èAfvuŋa maàrÿr olup iy pür-kerem  

 Hem bu yola ben daòı baãdum úadem  

 

 Hem şeúÀvet perde olmışdur baŋa  

 Úomadı kim ben varam senden yaŋa  

 

 Şimdi faøluŋdan umaram iy ÒudÀ  

 Úahruŋıla beni göndürme oda 

 

[27a] Luùfuŋıla eylegil èöõrüm  úabÿl 

 Úılma yÀ Rab sen beni nÀra vuãÿl  

 

Luùf u faøluŋ olmasa iy PÀdişÀh21  

Kim benüm óÀlüm úanı olur tebÀh  

 

910 Böyle dėdi aàladı zÀrì úılup  

Dökdi yaşını revÀn ãuçın bilüp  

 

Óaú kelÀmından bir Àyet okudum  

Ol cehennem vaãfıydı çün kim dėdüm  

 

                                                 
21 909 PÀdişÀh : YÀdişÀh  
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 Kim bu Àyet maènisi àÀlib budur  

 Söyleyem alàıl úulaàa hem-çüdür  

 

 Úullara eyler òiùÀb ol MüsteèÀn  

 Kim eyÀ müéminler işidüŋ èayÀn  

 

 Úorkup oddan cehd ėdüp ėtmeŋ günÀh  

 Nefsüŋüz hem ehlüŋüz dėr ol İlÀh  

 

915 Ùutruàı Àdem olur anuŋ úamu  

 Daòı ùaşlardur dėdi ol ferd Hÿ  

 

 Var melekler anuŋ üstinde yaúìn  

 Her birisidür be-àÀyet sehm-gìn  

 

 èÁãi olmazlar Óaú emrine úamu  

 Pes úılurlar her ne dėrse ferd Hÿ  

 

 Oúudum bu Àyeti çün ol zamÀn  

 Yüceden bir naèra urdı nÀ-gehÀn  

 

 Bir niçe hÿ dėdi epsem oldı pes  

 Gelmedi hìç daòı andan ãoŋra ses  

 

920 Gitdüm andan yoluma ol dem revÀn  

 äubó ėrişdi èÀleme oldı èayÀn   

 

 Ol yėre geldüm ki aóvÀli bilem  

 Ol ne óÀletdür anı maèlÿm úılam  

 

[27b] Bir cemaèÀt gördüm anda ÀşikÀr   

Aàlaşurlar cümlesi èuryÀn u zÀr  
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 Bir èacÿze arada eyler bükÀ  

 Yüzini göge ùutup eyler nidÀ  

 

 Kim o şaòãuŋ anası imiş meger  

 Göz yaşın döküp ėderdi nevhalar  

 

925 Söyleridi aàlayup ol bì-nevÀ  

 Óaú taèÀlÀ göreyin vėrsün cezÀ  

 

 Ol kişi kim oàlum öldürdi benüm  

 Oda düşmiş uş yanar cÀnum tenüm  

 

 Oàluŋı kim öldürüpdür dėdiler  

 Anuŋ aóvÀliŋ bize vėrgil òaber   

 

 Dėdi kim ùurmışdı úılurdı namÀz  

 Eyleridi ÒÀlıúa èarø-ı niyÀz  

 

 Bir kişi gėce içinde nÀ-gehÀn  

 Oúudı bu Àyeti kim ol zamÀn  

 

930 Pes içi dürlü èaõÀbıdı anuŋ  

 Miónet ü óavf u èitÀbıdı anuŋ  

 

 Ol òiùÀbı çün işitdi ÀşikÀr  

 Düşdi cÀn ıãmarladı ol bì-úarÀr  

 

 Dėdi Manãÿr İbni èAmmÀr bir gėce  

 Düşde gördüm ol cüvÀnı kim nice  

 

 Söyledim ki Óaú senüŋle n’eyledi  

 ÓÀlüŋi ol dem baŋa èarø eyledi  

 

 Dėdi Óaú vėrdi merÀtib kim baŋa  

 Kim şehìdler ėrmişidi hem aŋa  

 

935 Bedr güninde şehìd olanlara  

 Ol åevÀb kim yazmışıdı anlara  

 

 Hem beni de úıldı anlaruŋ biri  

èÁúiliseŋ aŋlayu gör bu sırrı  
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 Ben aŋa ãordum yine kim ne sebeb  

Kim saŋa úıldı bu luùfı iy èaceb    

 

 Dėdi kim anlar şehìd oldı yaúìn  

 Óaú rıøÀsıydı olardan kesb hemìn  

 

 Ben de Óaú rıøÀsın ėderdüm ùaleb  

 Bu benüm óaúúuma ol oldı sebeb  

 

940 Vėr saèÀdet úullaruŋa iy áanì  

 äaúla bizi irmesün kibr [ü] menì  

 

[28a]  ÓikÀyet-i MünÀsib  

 

 Gÿş úılàıl bir dem iy ÀrÀm-ı cÀn  

 Bir óikÀyet ėdeyin şimdi beyÀn  

 

 Her ki bunı gÿş ėderse ãıdúıla  

 Ol gerek özini cennetlik bile  

 

 Behcedendür bu sözüŋ naúli yaúìn   

 Diŋle bunı ãıdúıla iy pÀk-dìn  

 

 Otururdı bir gün ol faòr-i cihÀn  

 Ol şefìè-i mücrimÀn-ı ins ü cÀn  

 

945 Hem Ebÿ Bekr ü èÖmer èOåmÀn daòı  

 Hem yine ol Şìr-i RaómÀn iy aòì   

 

 FÀùıma vü èÁyişe daòı bile  

 Otururlardı ResÿlullÀhile 

 

 Ol güzìn-i enbiyÀ ol dem negÀh  

 Ùutdı yüzini göge bir úıldı Àh  

 

 Nevha úıldı Àh ėdüben aàladı  

 Cümle aãóÀbuŋ yüregin ùaàladı  

 

 Aàladı ol nevèe faòr-i cihÀn  

 Cümle aàlatdı oları ol zamÀn  
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950 Gerçi aàlaşurdı bunlar da úamu  

 Leyk bilmezlerdi óÀli iy èamÿ   

  

Hem ne içün aàladı ol dem Resÿl  

 Ol sebebden oldılar úatı melÿl  

 

 Evvel ol äıddìú-àÀr geldi ilerü  

 MuãùafÀya dėdi kim iy mÀh-rÿ  

 

 Ne sebebden aàladuŋ úatı úatı  

 Bize maèlÿm eylegil bu óikmeti  

 

 Hem fedÀ olsun saŋa cÀnum benüm  

 Kim yıúıldı derdile cÀnum tenüm  

 

955 Pes dėdi ol dem Muóammed MuãùafÀ  

 İy benüm ùoàrı refìúüm bÀ-ãafÀ  

 

 Diŋlegil kim ben nice aàlamayam  

 Óasret odıyla ciger ùaàlamayam  

 

 Ümmetüm öŋinde var çoú dürlü kÀr  

 Anuŋiçün aàlaram ben zÀr u zÀr  

 

 Yükleri aàır-durur menzil ıraú   

 Ol sebebden var-durur cÀnda firÀú  

 

[28b] Yolları ıraú günÀhları öküş  

 Bilmezem ki nite olısardur iş  

 

960 Dėdi ol Bÿ Bekr-i äıddìú u äafÀ  

 Yoluŋa cÀnum fedÀ yÀ MuãùafÀ  

 

 ÒÀùıruŋı òoş ùutàıl yÀ Resÿl  

 Hem mübÀrek göŋlüŋi úılma melÿl  

 

 Ol zamÀn kim èadl-i mìzÀn úurıla  

 Ùamuya kim èÀãi úullar sürile  

 

 Ümmetüŋ èÀãìlerinüŋ ol zamÀn  

 Yarı cürmin boynuma aldum hemÀn  
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 Yanduralar anlaruŋiçün beni  

 TÀ ėdem taòfìf olaruŋ yüküni  

 

965 Çün işitdi şÀd oldı MuãùafÀ  

 Eyledi äıddìúa ãıdúıla duèÀ  

 

 Yüzini dönderdi èÖmere sarı  

 Söylegil iy úullaruŋ nìk aòteri  

 

 Ümmetümçün sen daòı bir söylegil  

 Hem beni úayàudan ÀzÀd eylegil  

 

 Söyledi èÖmer ki iy faòr-i cihÀn  

 Yoluna billÀh fedÀdur baş u cÀn  

 

 Yoú benüm äıddìúa nisbet ùÀúatüm  

 Ėtdügi işe ėrişmez úuvvetüm  

 

970 Ümmetüŋ èÀãìlerinüŋ ben yaúìn  

 Rubè cürmin ben úabÿl ėtdüm hemìn  

 

 èÖmere úıldı duèÀ ùurdı yine  

 Baúdı èOåmÀn yüzine ol Àyine  

 

 Söyle sen daòı eyÀ ãÀóib-óayÀ  

 Sözüŋile ola tÀ derde devÀ  

 

 Dėdi èOåmÀn ne úılam yÀ MuãùafÀ  

 Yoú èÖmerce ùÀúatüm iy reh-nümÀ  

 

 Cürmini ümmetlerüŋ ben yÀ Resÿl  

 Dört bölükden birini úıldum úabÿl  

 

975 Çün aŋa úıldı duèÀ faòr-i cihÀn  

 Döndü eydür yÀ èAlì eyle beyÀn  

 

 Sen ne işlerseŋ baŋa ùoàrı dėgil  

 Ümmetüm óaúúında bir cÿd eylegil  

 

 Aàzın açdı ol Emìrü’l-müéminìn 

 YÀ ResÿlallÀh dėdi bilgil yaúìn  
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[29a] Ben daòı anda elümden geldügin  

 Anlaruŋ çün işleyem iy pÀk-dìn  

 

 Söyledi ol demde ol Şìr-i ÒudÀ  

 Diŋlegil ėdem saŋa yÀ MuãùafÀ  

 

980 Dėdi elden geldügin nedür dėgil 

 Göŋlümü şÀd eyle tìz bir söylegil  

 

 Ol zamÀn kim óaúú u bÀùıl ãorıla  

 Dÿzaòa kim èÀãì úullar sürile 

 

 Eyleyem ùamu úapusında maúÀm  

 Ümmetüŋden úomayam ben òÀã u èÀm  

 

 Cümlesini ben gėrüye döndürem  

 Anları dÀrü’n-naèìme göndürem  

 

 Ol zamÀn görsem ki yÀ Òayrü’l-beşer  

 Úomasa beni melÀéikler eger  

 

985 Düşeyin àavvÀã olup od içine   

 Çıúarayın ùamuda birbirine  

 

 Anları ben göndürüp gėrü úalam  

 İsteyüp bir bir anı ùaleb úılam  

 

 Cümle anlar çıúmayınca ùamudan  

 Çıúmayam ben daòı iy òulúı óasen  

 

 Pes aŋa úıldı duèÀ Òayrü’l-beşer  

 FÀùımaya úıldı ol demde naôar  

 

 Dėdi sen de söylegil yÀ FÀùıma  

 Düşmişem bu iş içün úatı àama  

 

990 Ümmetüm óaúúında sen de ne úadar  

 Saèy ėdersin söyle iy nÿr-ı baãar  

 

 Pes dėdi ol demde faòrü’n-nisÀ  

 YÀ ResÿlallÀh saŋa cÀnum fedÀ  
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 Ol zamÀn kim ãorıla ãoru óiãÀb  

 äorıla yaòşı yaman cürm ü ãavÀb  

 

 Çünki òÀøır olam anda ol zamÀn  

 Ben elümden geldügin ėdem hemÀn  

 

 MuãùafÀ dėdi eyÀ çeşmüm nÿrı  

 Ki çeşmüm nÿrı vü göŋlüm sürÿrı  

 

995 ÒÀøır olıcaú ne işlerseŋ dėgil  

 Diŋleyem bir bir èayÀn ėt söylegil  

 

 FÀùıma dėdi ki diŋle yÀ ata  

 Ol zamÀn kim ėrişem ben óaørete  

 

 Ümmetüŋ görem günÀhın ben hemÀn  

 Aàır ola ùÀèatinden ol zamÀn  

 

[29b] Ben Óasanuŋ aàulu pìrÀhenin  

 Ol dem aluram ele iy pÀk-dìn  

 

 äalaram anı terÀzÿ gözine  

 Ger anuŋla daòı olmazsa yine  

 

1000 Hem Óüseynüŋ daòı úanlu gömlegin  

 Úoram üstine anuŋ bilgil yaúìn  

 

 Ger anuŋla daòı olmazsa tamÀm  

 Açaram başumı ol dem ve’s-selÀm  

 

 Dökerem ãaçumı ol dem yüzüme  

 Ùoldurup óasret yaşını gözüme   

 

 Yine mìzÀnuŋ gözine ol zamÀn  

 Mıúnaèamı úoyaram daòı revÀn  

 

 TÀ ola aàır olaruŋ ùÀèati 

 Ėre anlara İlÀhuŋ raómeti  

 

1005 Döndi anda hem yine Òayrü’l-beşer  

 Áyişeye pes revÀn úıldı naøar   
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 Dėdi sen ümmetlerümüŋ anası  

 Ben bu işden úayàulu oldum besì  

 

 Ümmetüm èÀãìlerine bu zamÀn  

 Sen ne dėrsen dė baŋa bu dem èayÀn  

  

 Söyledi kim yÀ nebìler serveri  

 Cümle èÀlem òalúınuŋ sen bihteri  

 

 Eyle olur mı ki ol günüŋ baŋa  

 Òalú muótÀc ola mı dėrem saŋa    

 

1010 Dėdiler muótÀc olurısa dėgil  

 Sen ne úılursın baŋa şeró eylegil  

 

 Söyledi pes Áyişe iy yüzi gül  

 Söylemek anı saŋa lÀyıú degül  

 

 MuãùafÀ dėdi ki dėmezsen baŋa  

 Söylegil şimdi sözüŋi ataŋa   

 

 Dėdi ki dėmem aŋa da yÀ Resÿl  

 Ben aŋa da dėmegi úılmam úabÿl  

 

 Pes dėdi kim var èAlìye dė anı  

 Úurtara mısın görem àamdan beni  

 

1015 Pes aŋa da söylemem dėr Áyişe  

 MuãùafÀ úıldı taèaccüb bu işe  

 

 Pes dėdi kim kime dėrsin anı sen  

 Söylegil tÀ kim bilem óÀlüŋi ben  

 

 Dėdi kim anı ÒudÀya söylerem  

 ÓÀcetümi ben Óaúa èarø eylerem  

 

[30a] Bunı dėdi ùurdı girdi òalvete  

 Yüzini dönderdi ol dem óaørete  

 

 Mıúnaèasın aldı başından hemÀn  

 äaçını yüzine ùaàıtdı revÀn  
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1020 Hem yine geysÿlerin aldı ele   

 Derdile hem ol zamÀn geldi dile  

 

 YÀ İlÀhì óaøretüŋden diledüm  

 Úıl beni müéminler anası dėdüm  

 

 ÓÀcetümi maúbÿl ėtdüŋ iy áanì  

 Göŋlüme ãalduŋ bularuŋ mihrini  

 

 Òoş gelür mi anaya iy PÀdişÀh  

 Oda yana uşaàı ola tebÀh  

 

 Vara özi cennete yalŋuz gire  

 YÀ İlÀhì bunı kim cÀéiz göre  

 

1025 YÀ İlÀhe’l-èÀlemìn luùf işlegil  

 Bunlaruŋ ãuçın baŋa baàışlaàıl  

 

 Anları göndür benümle cennete  

 Cennet içinde ėrişsün nièmete  

 

 Anlaruŋla yÀ beni iy GirdgÀr  

 Ùamuya bile ilet PerverdigÀr  

 

 Pes gerekmez bu baŋa kim iy Kerìm 

 Varup anlarsuz görem darü’n-naèìm  

 

 Bunı dėdi aàladı çün ol zamÀn  

 Áh úıldı ėdüben zÀr u fiàÀn  

 

1030 Anca úıldı ol zamÀn feryÀd u zÀr 

Cümle aàlaşdı melekler bì-úarÀr  

 

Óaøret-i peyk ol zamÀn geldi yėre  

Óaú selÀmın getürüp peyàambere  

 

 Pes dėdi kim yÀ Muóammed şÀd ol  

 áam yėme sen úayàudan ÀzÀd ol  

 

 Dėdi kim AllÀh saŋa vėrdi selÀm  

 Pes selÀm ardınca hem oldı kelÀm   

 



 157

 Áyişe óaúúında AllÀó söyledi  

 Úayàuŋı yÀ Áyişe refè ėt dėdi  

 

1035 Biz seni úılduú Resÿle çün óelÀl  

 LÀyıú olmaya saŋa kim bu muóÀl  

 

 Ùamu odıyla saŋa vėrem cezÀ  

 Bu saŋa yÀ Áyişe olmaz revÀ  

 

[30b] Daòı hemìn görmezem lÀyıú anı  

 Hem uşaàuŋdan cüdÀ úılam seni  

 

 Göŋlüŋi yÀ Áyişe şÀd eylegil  

 Öziŋi úayàudan ÀzÀd eylegil  

 

 Söyledi luùfıla Rabbü’l-èÀlemìn  

 Taŋla maóşer olıcaú bilgil yaúìn  

 

1040 Ben seni evlÀduŋa ėrişdürem  

 Anlaruŋ birle seni görüşdürem  

 

 Göndereyim hem senüŋle cennete  

 Anları àarú eyleyem ben raómete  

 

 Cümlesine vėreyim óÿr u úusÿr  

 Cennet içre úılalar èayş u sürÿr  

 

 Başlarına nÿr u tÀclar urayım 

 Her birine óulleler geydüreyim  

 

 Cennet içinde müéeyyed olalar  

 èİşret ėdüp òoş temÀşÀ úılalar 

 

1045 Bunı işitdi Resÿl ùurdı örü 

 ÒÀlıúa şükr eyledi ol mÀh-rÿ  

 

 Hem yine cümlesi şÀdÀn oldılar  

 Òurrem olup evlerine geldiler  

 

 Şükr dergÀhuŋa kim iy DÀd-ger  

 Bizi úıldı ümmet-i Òayrü’l-beşer  
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 YÀ İlÀhì raómetile úıl meded  

 Bizi ayırma olardan tÀ ebed  

 

 Luùf kılàıl sen bize iy PÀdişÀh  

 Bizi ìmÀndan ayırma iy İlÀh  

 

1050 Ol zamÀn kim ãorasın bizden óisÀb  

 Dilümüze vėr cevÀb u bÀ-ãavÀb  

 

 Bu Óazìnì èÀcizi dÿr eyleme   

 Yolına ÀèmÀlini nÀr eyleme  

 

  El-Óadìåü’l-ÓÀdì èAşerete  

 

 Gÿş úılàıl bu óadìåi iy beşer  

 Erbaèìnden bu-durur óÀdì èaşer  

 

 Caàfer-i äÀdıú rivÀyet eyledi  

 Dėdi kim atam óikÀyet eyledi  

 

 Ol daòı hem vėrdi ceddinden òaber  

 Yaèni ol Şìr-i ÒudÀdan iy beşer  

 

[31a]  

 

1055 Böyle dėdi ol Emìrü’l-müéminìn  

 Ol èAliyyü’l-MurtaøÀ ol pÀk-dìn  

 

 Dėdi bir gün Resÿl úatından meger  

 Ben eve geldüm işit iy muèteber  

 

 FÀùıma úatına girdüm içerü  

 Oturur SelmÀnıla pes rÿ-be-rÿ  

 

 FÀùımaya söyledüm ol dem revÀn  

 Var mıdur yanuŋda yėygü úıl èayÀn  

 

 FÀùıma dėdi ki bi’llÀh yÀ imÀm  

 Yanumuzda yoú-durur hergiz ùaèÀm  

  

1060 Leyk vardur altı dirhem iy emìn  

 Bil anı SelmÀn getürmişdür hemìn  
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 Yüŋ getürmişdür egirmekçün baŋa  

 Ücretidür bu anuŋ yÀ MurtaøÀ  

 

 YÀ èAlì şimdi Óasan birle Óüseyn  

 Aç-durur àÀyet ol iki nÿr-ı èayn  

 

Dilerem ki anlara yėygü alam  

Anlaruŋ hem yüzini òurrem bulam  

 

 Pes èAlì dėdi ki yÀ faòrü’n-nisÀ  

 Aúçeyi şimdi berü vėrgil baŋa  

 

1065 Varayım bÀzÀra şimdi bu zamÀn  

 Anlara yėygü alayım ben revÀn  

 

 FÀùıma vėrdi èAlìye aúçeyi  

 Yėygü almaàa alup gitdi anı  

 

 Gideriken gördi yolda bir kişi  

 Gör ki ne dėdi nice oldı işi  

 

 Çaàırur söyler ki kim ola bugün  

 Úarø vėre Taŋrıya iy reh-nümÿn  

 

 Kim taãadduú ėde bÀ-èışú-ı ÒudÀ  

 Birine ÒÀlıú vėre elli aŋa  

 

1070 Çün èAlì işitdi anı ol zamÀn  

 Vėrdi ol dirhemleri aŋa revÀn  

 

 Ol kişiye aúçeyi ùapşurdı òoş  

 FÀùıma úatına geldi eli boş  

 

 FÀùıma gördi ki boş geldi èAlì  

 áamlu olup söyledi ki yÀ velì  

 

 Sen eli boş nite geldüŋ bu zamÀn  

 Uş Óasan birle Óüseyn aàlar yaman  

 

[31b] Dėdi yÀ bint-i nebì sen yėme àam  

 Óaú taèÀlÀya anı borç vėrmişem   
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1075 FÀùıma anı işitdi oldı şÀd  

 İyü varmışsın dėdi iy òoş-nihÀd  

 

 Pes èAlì çıúdı evinden ol zamÀn  

 MuãùafÀ úatına vara tìz revÀn  

 

 Bir kişiyi gördi kim ol dem meger  

 Pes eline bir deve almış yider  

 

 Çün yaúın geldi èAlìnüŋ úatına   

 Pes selÀm vėrdi èAlìnüŋ õÀtına  

 

 Ol èArab dėdi aŋa iy Bü’l-Óasan  

 Ger benümle bu zamÀn luùf eyle sen  

 

1080 Eksügüm vardur deveyi ãataram  

 Al bahÀsın vėr baŋa iy pür-kerem  

 

 Ol Emìrü’l-müéminìn dėdi revÀn  

 Yoú-durur naúdum elümde iy cüvÀn  

 

 Bir àarìbem bilgil iy Şìr-i ÒudÀ   

 äaúlayabilmem bunı iy reh-nümÀ  

 

 Elde naúduŋ yoàısa bilgil yaúìn  

 Vėrürem teéòìrile daòı hemìn  

 

 Al bunı benden velì bu şarù ile  

 Vėresin óaúúı úaçan düşe ele  

 

1085 Dėdi kim söyle bahÀsını revÀn  

 Niçeye vėrürsin anı úıl beyÀn  

 

 Dėdi yüz dirhem-durur iy Bü’l-Óasan  

 Ger vėrürseŋ ùut zimÀmın şimdi sen  

 

 Dėdi aldum ol Emìrü’l-müéminìn  

 Çün anı aldı úayıtdı ol emìn  

 

 Bir èArab uàrar yine yolda baŋa  

 YÀ èAlì dėr bu deveyi ãat baŋa  
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 äataram dėdi èAlì alsaŋ eger   

 Dėr bahÀsın söylegil iy muèteber   

 

1090 Dėdi üç yüz dirhemi vėrseŋ eger  

 Bu devenüŋ yuları saŋa deger  

 

 Dėdi aldum ãaydı olda aúçeyi   

 Pes èAlìye cümle ùapşurdı anı  

 

 Pes devesini èAlì teslìm ėder  

 Nuòtesin ùutdı anuŋ yėdüp gider  

 

[32a] Vardı bÀzÀra èAlì aldı ùaèÀm  

 Ol Óasan birle Óüseyni şÀd-kÀm  

 

 Aldı anı çün eve geldi gėrü  

 Anı gördi geldi ZehrÀ mÀó-rÿ  

 

1095 FÀùıma çün baúdı gördi aúçeyi  

 Dėdi kim úandan getürdüŋ sen bunı           

 

 Bir deve aldum dėdi ben bu zamÀn  

 Vėrecege dirheme dėr yüz èayÀn  

 

 Bil anı ben vaède ile almışam  

 Gör ki beyèümde ne aããı úılmışam  

 

 Ol maóalde geldi yine bir èArab  

 Diŋle bunı èışúıla iy òoş-edeb   

 

 Vėrdüm üç yüz dirheme naúde anı  

 Gör işimi nice oŋardı áanì  

 

1100 Böyle dėdi bunı çün Şìr-i ÒudÀ  

 Çıúdı gitdi yine bÀzÀrdan yaŋa  

 

 Ol devenüŋ ãÀóibin eyler ùaleb 

 Şarùı eyle úılmışıdı ol èArab  

 

 Vėresin ele düşicegez dėdi  

 Vardı ol èahd üstine anı istedi      
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 İstedi çoú anı bulabilmedi      

 Anca cehd ėtdi nişÀnın almadı  

 

 Úayàulu göŋli èAlì döndi gėrü  

 Vardı Resÿl úatına geld’ilerü         

 

1105 MuãùafÀya geldi çün vėrdi selÀm  

 MuãùafÀ aldı selÀmını tamÀm  

 

 Pes yüzine baúdı güldi MuãùafÀ  

 Úayàuŋı refè [ėt] dėdi yÀ MurtaøÀ  

 

 Úıããaŋı şimdi senüŋ iy Bü’l-Óasan  

 Sen mi vėrürsin òaberi yoòsa ben  

 

 Dėr èAlì yÀ MuãùafÀ sen úıl beyÀn  

 Luùf u iósÀn eylegil sen úıl beyÀn  

 

 YÀ èAlì dėr diŋle şimdi söyleyem 

 Ne idi óikmet saŋa èarø eyleyem  

 

1110 Ol èArab kimidi sen söyle baŋa  

 Hem deve vaède ile ãatdı saŋa   

 

 Daòı kimdi bilmedüŋ mi ol èArab  

 Kim anı senden ãatun aldı èaceb   

 

[32b] Dėdi anı èAlì bilmem yÀ Resÿl  

 Dėdi meger bildüresin kimdür ol  

 

 Ol ki ãatdı anı CebrÀéil idi  

 Hem alan bilgil ki İsrÀfìl idi  

 

 Altı dirhem vėrdüŋ AllÀh yolına  

 Çünki raóm eyledüŋ AllÀh úulına  

 

1115 Birisine elli vėrdi ol ÒudÀ  

 Altısına úıldı hem üç yüz èaùÀ  

 

 Dünyede böyle èaùÀ úıldı Kerìm  

 Kim bile kim ùaŋla n’eyler ol Raóìm  
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 Böyle úılurdı sülÿk anlar müdÀm  

 Anlaruŋ bu idi vėrdi ãubh u şÀm  

 

 Ellerinde úÿt-ı yevm olsa hemÀn  

 SÀéile vėrür ziyÀdın ol zamÀn  

 

 Biz úaçan bulısaruz ol menzili  

 Döndürürüz yüz göricek sÀéili  

 

1120 VÀh meger kim faølı ile ol ÒudÀ  

Eyleye raómet bize yevmü’-l-cezÀ  

 

  ÓikÀyet  

 

 èÁyişe ÒÀùÿn ki ümmü’l-müéminìn  

Böyle úıldı ol rivÀyet iy emìn  

 

Geldi bir èavrat Resÿlüŋ úatına 

Nice idi diŋlegil óÀleti ne  

 

 Úurumışdı ãaà eli anuŋ yaúìn  

 Söyledi kim yÀ Resÿlü’l-mürselìn  

 

 Luùf ėdüp úılàıl duèÀ sen bu zamÀn  

 Kim elüm ãıóóat bula iy mihrübÀn  

 

1125 MuãùafÀ dėdi aŋa kim ne sebeb  

 N’oldu kim úoluŋ úurıdı iy èaceb  

 

 Dėdi kim gördüm düşümde bu gėce  

 Şöyle kim kopmış úıyÀmet bu gėce   

 

 Hem cehennem úıpúızıl olmış yanar  

 Bir yaŋadan cennet olmış ÀşikÀr  

 

 Cennet ehli vÀãıl olmış raómete  

 Hem cehennem ehli düşmiş miónete  

 

[33a] Yėdi úapusını gördüm ÀşikÀr  

 Birisinde anamı gördüm yanar  
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1130 Bir elinde varıdı bir vaãla et  

 Yėmişidi od elinden dürlü let  

 

 Bir elinde hem eski pÀresi  

 Ol ikisi olmış anuŋ çÀresi  

 

 Anlaruŋla odı özinden úorır  

 ÓÀletini görenüŋ cismi erir  

 

 Söyledüm aŋa ki iy ana neden  

 Böyle yanarsın bu od içinde sen  

 

 Sen óelÀlüŋe muùìè ėdüŋ yaúìn  

RÀøı idi daòı senden ol emìn  

 

1135 Olmamışduŋ èÀãì hem AllÀha sen  

ÙÀèat ėtdüŋ hem ulu dergÀha sen  

 

YÀ ana pes söyle ne oldı sebeb  

Kim saŋa úılmış-durur Taŋrı àaøab  

 

Dėdi yÀ úızum işitgil söyleyem  

ÓÀlümi saŋa óikÀyet eyleyem  

 

 Ben baòìl idüm fenÀda bil yaúìn  

 Anuŋiçün çekerem cezÀ hemìn  

 

 Eylemişdür Óaú baòìllerüŋ yėrin  

 Bu cehennemüŋ içinde bil yaúìn  

   

1140 Dėdüm iy ana baŋa eyle beyÀn  

 Ol etile eskiyi eyle èayÀn  

 

 Úandan almışsın buları söylegil  

 Vaãfını bildür baŋa şeró eylegil  

 

 Söyledi kim yÀ úızum bil bunı sen  

 Sadaúa vėrmişidüm dünyÀda ben  

 

 Vėrmişidüm Óaú yolına az u çoú  

 Leyk bu ikisi idi daòı yoú  
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 Uşta anı vėrdiler baŋa bu dem  

 Özümi oddan anuŋla úorıyam 

  

1145 Pes yine dėdüm ki iy ana dėgil  

 Úancarudadur atam bir söylegil  

 

 Dėdi kim ataŋ saòì idi yaúìn  

 Úıldı raómet aŋa Rabbü’l-èÀlemìn  

 

 Ol varup cennetde úılmışdur úarÀr  

 Uş saòìler menzilinde ÀşikÀr  

 

[33b] Ol aradan ben yine úıldum güõer  

 Gitdüm atam yanına bilem òaber  

 

 YÀ ResÿlallÀh onu gördüm èayÀn  

 Óavø-ı Kevåer úıraàında nÀ-gehÀn  

 

1150 Alurıdı MurtaøÀdan ol úadeó  

äu vėrürdi òalúı úılurdu feraó  

 

Cennet ehline ãu vėrür ser-te-ser  

Böyle gördüm anı yÀ Òayrü’l-beşer  

 

Çünki gördüm atamı bu işde ben  

Dėdüm aŋa Taŋrı içün söyle sen  

 

 ÒÀtunuŋ saŋa mutìè idi yaúìn  

 RÀøì idi daòı Rabbü’l-èÀlemìn  

 

 Ol cehennemde çeker dürlü èaõÀb  

 Teşnelikden òod anuŋ óÀli òarÀb  

 

1155 Sen cinÀn ehlin ãuvarursın úamu  

 O ãusuzluúdan yanar ender-ùamu  

 

 Óaú rıøÀsıçün n’ola sen iy ata  

 Bir içim ãu úılasın aŋa èaùÀ  

 

 Dėdi yÀ úızum bu sözi söyleme  

 Bilmedügüŋ nesneye saèy eyleme  
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 Nite kim anaŋ baòìl idi úatı  

 Ol sebebden ki çeker bu zaómeti  

 

 Uş baòìller menzilinde iy oàul  

 Yanuban zaómet çeker nÀr içre ol  

 

1160 MuãùafÀnuŋ óavøı olmışdur óarÀm  

 Kim baòìl [ü] mücrimlere iy nìk-nÀm  

 

 Dėdi iy ata bir içim ãu baŋa  

 Vėrgil anı kim içüp bulam ãafÀ   

 

 Bir úadeó ãu vėrdi baŋa hem atam  

 Aluban gitdüm anı içe anam  

 

 Vardum içürdüm hem ol ãuyı aŋa  

 Úulaàuma ėrdi nÀ-geh bir ãadÀ  

 

 Dėdi úurutsun elüŋi ol Çalap 

 Dünyede hem böyle olsun bu àaøab  

 

1165 Kim ãuvarduŋ bir baòìle bu maóal  

 MuãùafÀ óavøından iy òÀéin õaàal 22  

 

 Bunı úılmışdur aŋa AllÀh óarÀm  

 Nişe ãuvarduŋ anı ėtdüŋ tamÀm  

 

[34a] Çün uyandum uyúudan ben yÀ Resÿl  

 Úurumış gördüm elüm iy pür-uãÿl   

 

 İşidüben úıldı Àh ol MuãùafÀ  

 Dėdi kim anaŋ baòìllıàı saŋa  

 

 Dünyede23 iken ziyÀnı degdi çün  

 Nice ol óÀli anaŋ pes bugün  

 

1170 MuãùafÀ úodı èaãÀsını revÀn  

 èAvretüŋ elinüŋ üstine èayÀn  

 

                                                 
22 1165  õaàal < daàal  
23 1169 dünyede : düynede 
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 Dėdi iy áaffÀr u Óayy u Õü’l-celÀl  

 İy Kerìm ü iy Raóìm ü bì-zevÀl  

 

 PÀk-õÀtuŋ óürmetiçün yÀ İlÀh  

 Luùf úılàıl bu zamÀn iy PÀdişÀh  

 

 Hem daòı bu vÀúıèanuŋ óürmeti  

 Bu øaèìfeden gidergil zaómeti  

 

 Óaú taèÀlÀ ol duèÀsını úabÿl  

 Eyledi çün kim anı úıldı Resÿl  

 

1175 Ol øaèìfenüŋ hem eli oldı òoş  

 Vėr ãalavÀt MuãùafÀya bÀ-òurÿş  

 

  El-Óadiåü’å-æÀnì èAşerete  

 

 Erbaèìnden on ikinci uş budur  

 Bunı úulaàıŋda ãaúla hem-çüdür  

 

 èİkrimedendür rivÀyet uş bu òaber  

 Diŋle bunı ãıdúıla iy muèteber  

 

 İbni AbbÀsdan dėdi kim bir suéÀl  

 Ben işitdüm kim ãoruldı bu muóÀl  

 

 Kim bu Àyet maènisini ãordılar  

 Ne-durur maúãÿd bu sözden dėdiler  

 

1180 Söyledi FurúÀn içinde ol áafÿr  

 Kim “nezeènÀ” dėdi hem “mÀ-fi’ã-ãudÿr”     
 

 İbni AbbÀs anlara vėrdi cevÀb  

 Dėdi kim diŋleŋ cevÀbı bÀ-ãavÀb  

 

 Ùaŋla çün kim ėrişe maóşer güni  

 Müéminiseŋ ãıdúıla diŋle bunı  

 

 Bir büyük taòtı getüreler revÀn  

 Hem úızıl yÀúÿtdan ola èayÀn  
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 Giŋligi yigirmi arşun ola hem     

 Belki artuú ola vü olmaya kem  

 

[34b]  

 

1185 Olmaya bir vaãla anda bil yaúìn  

 Cümle úudretden ola iy pÀk-dìn  

 

 Ol Ebÿ Bekri’ã-äıddìú YÀr-ı áÀr  

 Geçüp anuŋ üstine ėde úarÀr  

 

Ola büyüklügi daòı ol úadar  

 Geçüben otura ol taòta èÖmer  

 

 Pes yine bir taòt daòı hem-çünÀn  

 Ol yėşil yÀúÿtdan ola iy cüvÀn  

 

 Bu daòı ola yine anlarca hem  

 Ol daòı kimüŋ-durur diŋle bu dem  

 

1190 Geçüben otura ol èOåmÀn aŋa  

 Hem dėnildi cÀmièü’l-Úur’Àn aŋÀ  

 

 Hem yine bir taòt daòı iy hˇÀce 

 Ola ol yÀúÿt aú àÀyet yüce  

 

 Ola anlarca büyüklügi anuŋ  

 Yaòşı diŋle kim ãafÀ bula cÀnuŋ  

 

 Ol Emìrü’l-Müéminìn Şìrü’l-ÒudÀ  

 Geçüben otura aŋa MurtaøÀ  

 

 Bunı bildüŋ şimdi sen diŋle yine  

 Ne-durur maúãÿd anı aŋla yine  

 

1195 Taòtları Óaú emri ile ol zamÀn  

 Gölgesine èarşuŋ ilteler revÀn  

 

 Çünki varup anda eylerler úarÀr  

 Pes yine emr eyler ol dem GirdgÀr 
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 Hem de gelür anda bir òayme èaôìm  

 Anı da dürden yaratmış ol Kerìm  

 

 Diŋle şimdi sen büyüklügin anuŋ  

 Söyleyem tÀ kim ãafÀ bula cÀnuŋ  

 

 Ola hem ol nevèe ol òayme ulu  

 Yėr gök ehli içine girse úamu  

 

1200 Daòı her ne òalú ėdüpdür ol ÒudÀ  

 İçine girse anuŋ iy òÿb-liúÀ  

 

 Bir bucaàında ola anuŋ hemìn  

 Gör yine n’eyler İlÀhi’l-èÀlemìn  

 

 Pes gele óaøretden ol dem dört úadeó  

 Diŋle bunı kim bula cÀnuŋ feraó  

 

 Ala äıddìú ol úadeóüŋ birisin  

 Ala birin hem èÖmer anda yaúìn  

 

[35a] Hem yine èOåmÀn ala birin daòı  

Birisin de Şìr-i YezdÀn iy aòì  

 

1205 Ol úadeólerden içeler yėr yėrin  

äuvarurlar cennet ehlin baèd-ez-ìn    

 

Bu-durur bilgil bu Àyetden murÀd  

Hem “nezeènÀ” dėdi ol Rabbü’l-èibÀd  

 

Buyurur ol demde Rabbü’l-èÀlemìn  

Kim açalar ol cehennem úapusın  

 

 Götürile kÀfir öŋinden óicÀb  

 RÀfıøìlerüŋ öŋinden de niúÀb  

 

 Pes göreler baúup anlar ol zamÀn  

 Ol ãaóÀbe menzilin bellü beyÀn  

 

1210 Dünyede bunlara inkÀr eyledük  

 Kendümüz nÀr içre bì-zÀr eyledük  
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 Anları seven bulur cennet èaôìm  

 Sevmeyenler hem yanar nÀr-ı caóìm  

 

 Ùamu aàzına çekerler yine sed  

 Pes yanarlar24 anlar anda tÀ ebed  

 

 Hem dėdi SulùÀn-ı Cemè-i enbiyÀ    

 äadr-ı Bedr-i èÁlem-i äÀóib-vefÀ  

 

 Her kişide olsa bir õerre imÀn  

 Ben şefÀèat eylerem aŋa èayÀn 

 

1215 Ol cehennemden çıúup ÀzÀd olur  

 Gidüben úayàusı anda şÀd olur  

  

YÀ İlÀhì luùfuŋıla úıl meded  

 èÁãì úullara sen iy ferd Eóad  

 

 Úılma maórÿm ol şefÀèatden bizi 

 Anlaruŋla eylegil óaşrumuzu  

 

  ÓikÀyet 

 

 Gel yine diŋle bunı iy pÀk-dìn  

 İbni èAbbÀsdan rivÀyetdür yaúìn  

 

 Kim bu Àyet maènisinden söyledi  

 İşbu envÀèıla tefsìr eyledi  

 

  
 

[35b] 

   

                                                 
24 1212 yanarlar : yazarlar 
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1220 EnbiyÀlar cennete tÀ kim gire  

 Menziline her birisi kim ėre  

 

 Cümleden öŋdin girenler cennete  

 Ėrişe anda firÀvÀn nièmete  

 

 Giriser evvel Muóammed ümmeti 

 Ümmetiseŋ ùutma dilde rìbeti  

 

 Soŋra giren ùamuya bilgil èayÀn  

 Hem bu ümmetden olısardur hemÀn  

 

 Çünki anı bildüŋ imdi diŋlegil  

 Ne-durur maúãÿd anı aŋlaàıl  

 

1225 Çün ola maóşer güni ãoru óisÀb  

 Kimisi raómet bula kimi èaõÀb  

 

 Maóşer ehli ùura anda mevc mevc  

 èÁãìye gele elem hem fevc fevc  

 

 Süreler cümle ãırÀùuŋ üstine  

 Baúmaya ol demde kimse dostına  

 

 Raèd nisbet kimisi geçer revÀn  

 Kimisi yėl tek eser bilgil èayÀn  

 

 Yügrük atlar tek kimisi geçeler  

 Kimisi yürüyü yürüyü geçeler  

 

1230 Kim geçe Àsanlıàla úurtıla  

 Kim düşe düzaòa hem zÀrì úıla  

 

 Pes Muóammed ümmetinden ol zamÀn  

 Bir gürÿh ola äırÀù üzre èayÀn  

 

 Ol äırÀù üstinde bend olmış ola  

 Áh u feryÀd eyleyüp úalmış ola  

 

 Çün göre baúup oları MuãùafÀ  

 Ümmetidür bile ol ãÀóib-vefÀ  
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 Ol sebebden ki olar ôÀhir olur  

 Vuøÿnuŋ ÀåÀrı ile bilinür  

 

1235 Çün buları tanıya ol dem Resÿl  

 Şol mübÀrek òÀùırı ola melÿl  

 

[36a] Ol zamÀnda eyde kim yÀ Cebreéìl  

 Sen bu aóvÀli baŋa bir söylegil  

 

 Ne sebebden ümmetüm úalmış-durur  

 Hem äırÀù üstinde óabs olmış-durur  

 

 Óaú meleklerden yaŋa ėde òiùÀb  

 Siz çeküŋ anlaruŋ üstine óicÀb  

 

 Görmesün tÀ kim Muóammed anları  

 Ol äırÀù üstinde bend olanları  

 

1240 Anlaruŋ üstine çekilüp niúÀb   

 Ara yėrde ola çün kim bu óicÀb  

 

 Görmeye bunları daòı MuãùafÀ  

 Anlar anda göreler dürlü cefÀ  

 

 Vara çün gire Muóammed cennete  

 Ėrişe anda firÀvÀn nièmete  

 

 Çün úıyÀmet ehline úıla naøar  

 Eyle ãana anda ol Òayrü’l-beşer  

 

 Cennete girdi cemìè-i ümmeti  

 ŞÀd ola anda ResÿlullÀh úatı  

 

1245 Leõõetine meşàÿl ola cennetüŋ  

 Nedür aóvÀli ne bilür ümmetüŋ  

 

 Óaú buyura kim zebÀnìler gire  

 Kim cehennem sarı bunları süre   

 

 Tabşura úamu buları MÀlike  

 Dėr atuŋ bunları nÀr-ı hÀlike  
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 Çün göre MÀlik buları ol zamÀn  

 Eyde siz kimsiz baŋa eyleŋ èayÀn  

 

 Siz ne ümmetsiz degin ùoàrı baŋa  

 Ben bu dem görüp sizi úaldum ùaŋa  

  

1250 YÀ şakìler ben ãanurdum kim daòı 

 Úalmamışdur hìç kimesne dÿzaòı   

 

 Ne úavümsiz siz baŋa vėrüŋ òaber  

 Kim görinür sizde ìmÀndan eåer  

 

 Kim ki gelmişidi sizden ilerü  

 Eydeyin óÀllerini bilüŋ úamu  

  

 Elleri ayaúları baàluyıdı  

 Derdile yürekleri ùaàluyıdı  

 

 Boyunlarında anuŋ aàlÀlıdı  

 Hem selÀsiller daòı engelidi  

 

[36b]  

 

1255 Cümlesi ŞeyùÀnıla maúrÿnıdı 

 Çatılu ŞeyùÀnıla maàbÿnıdı  

 

Yüzleri üzre çekerlerdi úamu  

Úara idi yüzleri kiçi ulu  

 

Yüzleri õişt gözi çaúır cümlesi 

Kim bu óÀlıla olurdı herkesi  

 

 Bu èalÀmet sizde yoúdur ne èaceb  

 Bu kerÀmete nedür sizde sebeb  

 

 Ayaàıŋuz elleriŋüz boş úamu  

 Sizde niçündür bu èaceb iy èamÿ  

 

1260 Siz kime ümmet olursız söyleŋüz  

 ÓÀliŋüz baŋa óikÀyet eyleŋüz  
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 Eydeler kim yÀ MÀlik ãorma aòì  

 Derdümizi hem de arturma daòı  

 

 Biz utanuruz ki senden bu zamÀn  

 Kim saŋa aóvÀlümüz dėyek èayÀn  

 

 Sen velìkin bu kadar olàıl agÀh  

 Bize Úur’Àn indirüpdür ol İlÀh  

 

 Daòı ol ümmetdenüz bil iy hümÀm  

 Kim ramaøÀnı ùutanlarduú tamÀm  

 

1265 Hem ùavÀf ėdenleridük Kaèbeyi 

 Hem bilürdük bir-durur ol Rabbi  

 

 Hem daòı biz ol àazÀ ėdenlerüz 

KÀfiriçün óarbi çoú úılanlaruz  

 

Ol úavümdük kim alurduú dest-namÀz  

Hem cemÀèatle úılurduú biz namÀz  

 

 Hem bize buyurmışıdı ol eõÀn  

 áusl úılmaú hem cenÀbetden èayÀn  

 

 MÀlik eydür yÀ şaúìler pes niçün  

 Siz cehennem ehli olmışsız bugün 

  

1270 Bu èameller sizi niçün söyleŋüz  

 Ùamudan úurtarmadı şeró eyleŋüz  

 

 Dėyeler úılma bize çoú serzenìş  

 Geldi bizüm başumuza işbu iş 

 

 Bu söz üstinde iken bunlar negÀh  

 Bir nidÀ ėrişe ez-ãÿy-ı İlÀh 

 

 Eydeler kim ol gürÿhı siz revÀn           

 Ùamuya ulaşduruŋ işbu zamÀn             

 

[37a] Eŋ yuúaru úapusına dÿzaòuŋ  

 Tìz oluŋ siz bu gürÿhı bıraúuŋ  
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1275 Eyde MÀlik yÀ şakìler diŋle siz  

 Bu kelÀmı fehm ėdüben aŋla siz  

 

 Fehm ėder misiz bu sözi iy èaceb  

 Hem size ėrişdi AllÀhdan àaøÀb  

 

 Eydeler kim cümlemüz bildük èayÀn  

 Leyk mühlet vėr bize sen bu zamÀn  

 

 Bir iki dem óÀlümüz aàlayavuz  

 CÀnumuz óasretile ùaàlayavuz  

 

 Nevóa ėdüp ün çeküp zÀrì úılup  

Aàlaşalum bÀri yanup yaúılup  

 

1280 MÀlik eyde siz bu sözi söylemeŋ  

Olmaz işdür siz buŋa saèy eylemeŋ 

 

Size ben mühlet vėrebilmem yaúìn  

İşlemem illÀ ki Taŋrı buyruàın  

 

MÀlike Óaú emr ėde anda nidÀ  

Sen olaruŋ óÀcetin eyle revÀ  

 

 Bir daòı zaómet çekürme anlara 

 Eyde vėrdüm bil ki mühlet anlara  

 

 Aàlasun nefsini anlar ol zamÀn  

 Raóm ėdüp sen anlara vėrgil amÀn 

 

1285 MÀlik anda anlara mühlet vėre  

 ZÀrì zÀrì aàlaşalar yėk-sere  

 

 Cümle anlar zÀr u feryÀd ėde  

 Her biri yüz nevóalar bünyÀd ėde  

 

 Olalar eãnÀf u eãnÀf iy èazìz  

 Birbirinden ayrılup ola temìz  

 

 Ola bir ãınf anda Úur’Àn oúuyan  

 Bir gürÿhı óÀcılar ola èayÀn 
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Bir gürÿhı ola yine àÀziler  

 Ùola anlardan cemìèi yazılar  

 

1290 Bir gürÿhı daòı èavratlar ola 

 Aàlaşa bunlar daòı ãaàa ãola  

 

 Eydeler şimdi İlÀhì n’ėdelüm 

 NÀr zaòmetine nice ãabr ėdelüm  

 

 Yoàıdı gün ıssısına ãabrumuz  

 Buŋa nice ãabr ėdelüm şimdi biz 

 

[37b] VÀh nice ãabr ėdelüm nìrÀna biz  

 VÀh libÀsumuz olan úaùrana biz  

 

 Ol fenÀ dÀrında yüz biŋ nÀzıla  

 Dürlü òilèatler giyerdük sÀzıla  

 

1295 Nerm òilèatler daòı dìbÀ óarìr  

 Biz giyerdük iy Kerìm-i dest-gìr  

 

 Döşenüp dürlü döşek zibÀ óarìr  

 Uş cehennem içre etimüz erir  

 

 Uş óarìrler yėrine aàlÀl ola  

 Hem selÀsiller daòı engel ola  

 

 Biz nice ãabr ėdelüm aŋa bu dem  

 Bize raóm ėt iy Kerìm ü pür-kerem  

 

 Dürlü nièmetler vėrürdüŋ nefse úÿt  

 Ol fenÀda iy Úadìm-i lÀ-yemÿt  

 

1300 Hem ãovuú ãular içerdük her zamÀn  

 Bezm-i èişretler úılurduú şÀdmÀn  

 

 ÓÀlümüzi [sen] bilürsin iy Kerìm    

 Uş yėrüz õaúúÿm içerüz óamìm    

 

 Böyle aàlaşa hemìn anlar úamu  

 Áh u veyli dėyüben kiçi ulu  
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 Sen yėter vėrdüŋ bulara mühleti  

 Geldi şimdi uş cehennem nevbeti  

 

 Her kişi öz úılduàı fièlüŋ yaúìn  

 Uş bugün çeksün cezÀsın iy emìn  

 

1305 Her kişi öz vaèdesin görmek gerek  

 Cümle bunlar ùamuya girmek gerek25   

 

 Bu nidÀyı çünki MÀlik işide  

 Ol gürÿha hem yine tefhìm ėde  

 

 Söyleye kim yÀ şeúÀvet ehli siz  

 Bu sözi işitdüŋüz mi cümleŋiz  

 

 Ùuyduŋuz mı bu ne ündür ne maúÀl 

 VÀh bilür misiz ki nite oldı óÀl  

 

 Süreler ùamuya anlar gireler 

 Aàlaşalar ol zamÀn zÀr ėdeler  

 

1310 Pìrleri seçüp süreler ilerü  

 Pes yigitler süreler andan gėrü  

 

 ZÀrì zÀrì aàlaşalar bir zamÀn  

 Yine anda bir nidÀ ola èayÀŋ   

 

 Pes yine èarşdan yaŋadan bir avÀz  

 Eyde yÀ MÀlik işi ėtme dırÀz  

 

[38a] Anlaruŋ ardınca èavratlar ola 

 Her biri bir nevèile zÀrì úıla  

 

 Aàzına çün kim yiteler ùamunuŋ  

 Aúlı başından gide çün úamunuŋ   

 

1315 Pes melekler anlara úarşu çıka  

 Bunlaruŋ yüzine heybetle baúa  

 

 

                                                 
25 1305 gerek : girmek 
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 Cümlesi bì-raóm u heybetlü ola  

 Cümlesi õişt ü ãalÀbetlü ola  

  

 Biŋ zebÀnì her birisini ùuta  

 Cümle bir bir anları oda ata  

 

 Ol cemÀèat dÿzaòa çün kim gire  

 Her kişi kendü èaõÀbını göre  

 

 Çün buları yandura od sehm-gìn   

 Ùuta baèøınuŋ ùopuàına degin  

  

1320 Baèøınuŋ dizine degin yandura  

 Çıúmaya yuúaru hem anda ùura  

 

 Baèøısınuŋ gögsine ėrişe hem  

 Ùurmadın yaúa buları dem-be-dem  

 

 Od bularuŋ úalbine úaãd ėde pes  

 Yüzlerin yaúmaàa hem ėde heves  

 

 Yine ol demde İlÀhi’lèÀlemìn  

 MÀlike eyler nidÀ kim iy emìn  

 

 Sen yüzinden bunlaruŋ odı gider  

 Yüzlerini yaúmasun nÀr-ı saúar  

 

1325 Dilleriyle úalbine hem raóm úıl  

 Yaúmasun ol yėrleri oda dėgil  

 

 Yüzleriyle baŋa eylerdi sücÿd  

 Anlara úılsam gerekdür luùf u cÿd  

 

 Dilile iúrÀr ėdüp baŋa müdÀm  

 Úalbile taãdìú ėderlerdi tamÀm  

 

 Ol sebebden anlara raóm eylegil  

 Oda çoú teékìd ėdüben söylegil  

 

 İşideler ol nidÀyı çün bular  

 Ol zamÀn zÀrì úılup aàlaşalar  
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1330 MuãùafÀyı ol zamÀn yÀd ėdeler  

 Aàlaşalar zÀr u feryÀd ėdeler  

 

 YÀ Muóammed eylegil bize meded 

 NÀr-ı saúar yaúdı cÀnı bì-èaded  

 

[38b] Eydeler kim yÀ Eba’l-ÚÀsım amÀn       

 Sen yėtiş feryÀdumuza bu zamÀn  

 

 İy günehkÀrlar ümidi yėt bize   

 İy adı cennet güli sen yėt bize  

 

 YÀ èaãì úullara olan dest-gìr  

 Gel bizüm feryÀdumuza bugün ėr  
 

1335 Bize iy faòrü’l-úıyÀmet bir meded  

 CÀnumuza ėrdi Àfet bir meded  

 

 İy sekiz cennet úapusın fetó ėden  

 Ümmetini ùamuda úoyup giden  

 

 İy adıyla baàlanan bÀb-ı saúar  

 Başımuza gör bizüm geldi neler  

 

 İy şefìè olan cemìè-i mücrime   

 V’iy sirÀc olan yine her encüme   

 

 Ėr bizüm feryÀdumuza yÀ nebì  

 V’iy serÀ işigi òaste maùlabı  

 

1340 El-àıyÀå iy faòrü’l-èÀlem el-àıyÀå  

 Mefòar-i evlÀd-ı Ádem el-àıyÀå   

 

 El-àıyÀå iy mehbiù-i Rÿóu’l-emìn  

 Gelgil iy maóbÿb-ı Rabbi’l-èÀlemìn  

 

 El-àıyÀå li’llÀhi fi’llÀh el-àıyÀå 

 El-àıyÀå iy ãÀóib-i cÀh el-àıyÀå  

 

 İy günehkÀrlar penÀhı el-àıyÀå  

 Her dü èÀlem pÀdişÀhı el-àıyÀå  
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 El-àıyÀå iy òaste diller merhemi 

 El-àıyÀå iy kimsesüzler hem-demi 

 

1345 Başumuza senden ayru vÀh neler  

 Geldi bizüm gel gör iy Òayrü’l-beşer  

 

 Raòm úılàıl óÀlümüze bu zamÀn  

 Bu èaõÀb içinde úalduú nÀ-tüvÀn  

  

 Bu øaèìf ümmetlerüŋ ender-caóìm  

Bu èaõÀb içre çeker endÿh u bìm  

 

 ÙÀúatümüz úalmadı yÀ MuãùafÀ  

 NÀr içinde çekmege cevr ü cefÀ  

 

 Böyle dėyüp zÀr u feryÀd ėdeler  

 Aómed adın dem-be-dem yÀd ėdeler  

 

1350 MÀlike anda taøarruè ėdeler 

 Yalvarup hem çoú tevaúúuè ėdeler  

 

[39a] Biz Muóammed ümmetiyüz bil èayÀn 

 ÓÀlümüz olsun saŋa şimdi beyÀn  

 

 İşidüp MÀlik bulara raóm ėde  

 Ùura cennetden yaŋa ol dem gide  

 

 Ellerin úoya úulaàında revÀn  

 Hem müéeõõin nisbetinde ol zamÀn  

 

 Bir yüce èÀvÀzıla ėdüp nidÀ  

 MÀlik ol dem çaàıra ãÀóib-vefÀ   

 

1355 Cennet içinde gezersin şÀd-kÀm  

 èİşret ü õevú ü ãafÀ ėdüp müdÀm  

 

 Şol øaèìf  ümmetlerüŋ ender-caóìm  

 Uş yanarlar oluban zÀr u saúìm  

 

 Úalmadı oda olaruŋ ùÀúati  

 Kim zebÿn olmış-durur anlar úatı  
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 Bu sözi çün kim işide MuãùafÀ  

 äadr-ı Bedr-i èÁlem-i äÀóib-vefÀ  

 

 äıçrayup ùura yėrinden bì-úarÀr  

 İne taòtından revÀn bì-iòtiyÀr  

 

1360 Atlana ol dem BurÀúa çün nebì  

 Úamçılayuban süre ol merkebi 

   

 Dėye èaccil åümme èaccil yÀ BurÀú  

 Kim øaèìf  ümmet çekerler iótirÀú  

 

 äabr ėdemezler cehennem zaòmına  

 Ayaàuŋı tìz revÀn götür yine  

 

 İşide bunı götüre ayaàın  

 Kim cehennem aàzına baãa hemìn  

 

 Bunlaruŋ feryÀdın işide Resÿl  

 Aàlaya ol dem ola úatı melÿl  

 

1365 MuãùafÀnuŋ ãavtını işideler  

 Yėr yėrin feryÀd u zÀrì ėdeler  

 

 MÀlike eyde Muóammed ol zamÀn  

 Kim cehennem aàzını açàıl revÀn  

 

 Sen cehennemden çıúaràıl ümmetüm  

 Anlaruŋ çıúmaàınadur himmetüm  

 

 Eyde MÀlik yÀ Muóammed diŋlegil  

 ÓÀlümi èarø eyleyem sen aŋlaàıl  

 

 Taŋrıdan emr olmayınca yÀ Resÿl  

 Ben çıúarmazam oları bilmiş ol  

 

[39b]  

 

1370 İşide Muóammed bunı ÀşikÀr  

 Döndüre andan BurÀúı bì-úarÀr  
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 èArş ayaàına gele ol dem yine  

 Pes revÀn anda BurÀúından ine  

 

 ÒÀlıúa ėde sücÿd ol dem revÀn  

 Dìne iy SulùÀn-ı Óayy-ı cÀvidÀn  

 

Bu mıdı ahdüŋ benümle iy ÒudÀ  

Böyle mi ahd ėtmişidüŋ sen baŋa  

 

 Ümmeti úoymayayduŋ ùamuya  

Raóm ėdici çünki sensin úamuya  

 

1375 Gel benimle bu zamÀn luùf işlegil  

Anları şimdi baŋa baàışlaàıl  

 

Cümlesin baàışlaya ol dem ÒudÀ  

MuãùafÀya eyleye faøl u èaùÀ  

 

 Çıúara ùamudan anları Resÿl  

 TÀ ki ola óaørete anlar vuãÿl  

 

 Öŋlerine düşe Aómed ol zamÀn 

 İlete tÀ anları sÿy-ı cinÀn  

 

 Nehr-i óayvÀna gire anlar yine  

 Ùamu zaòmı tenlerinden arına  

 

1380 Cennete varup muòalled olalar  

 èİşret ėdüp òoş temÀşa úılalar  

 

 Çünki kÀfirler göreler bunları  

 ZÀriliú ėde úamusı yėr yėri 
 

 Eydeler n’olaydı kim dünyÀda biz  

 Kim MüsülmÀn olayduú cümlemiz  

 

 Pes bu Àyet kim dėnildi ÀşikÀr  

 Bu óadìåüŋ evvelinde herçi var  

 

 Ol-durur Óaúdan ümidümüz bizi  

 Yaúmaya ùamu odına hem sizi  
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  El-Óadìåü’å-æÀliå ve’l-èAşerete 

 

1385 Erbaèìnden on üçünci bunı bil  

 Úalb-i ãÀfıyıla anı gÿş úıl  

 

 Bÿ Saèidendür rivÀyet bu òaber  

 èIşúıla diŋle bunı iy muèteber  

 

 Dėdi bir gün ol Muóammed MuãùafÀ  

 Mescide girdi negÀh ol bÀ-ãafÀ  

 

[40a] Gördi söyleşir úamusı yėr yėrin 

 Cümle dünyÀ sözine meşàÿl hemìn  

 

 Anlara söyledi kim n’oldı size  

 BÀri n’olmışdur sizüŋ èaúlıŋuza  

 

1390 Görürem bu óÀl içinde ben sizi 

 Başdan aparmış-durur dünyÀ sözi  

 

 HÀdimü’-l-leõõÀtı ėdüŋ siz kelÀm  

 Yaèni mevt õikrini ėyleŋ ãubó u şÀm  

 

 Ol giderür cümle-i leõõetleri  

 CÀna úoyar ol öküş leõõetleri 

  

Siz óaúìúat bilüŋüz iy òÀã u èÀm 

 Úabrüŋüz söyler size her gün kelÀm  

 

 Bunı dėr kim uş benem àurbet evi  

 Yalıŋuzlıú menzili vaóşet evi  

 

1395 Dėr benüm adum-durur beytü’t-türÀb 

 Hem benem úurt úuş evi bil iy şebÀb  

 

 Daòı dėdi ol ResÿlullÀh yine  

 Úanúı müémin úul ki girse úabrine  

 

 Úabri aŋa dėr ki òoş geldüŋ ãafÀ  

 MeróabÀ her dem hezÀrÀn meróabÀ  

 

 



 184

 Arúam üstinde gezen demlerde hem 

 Kim severdüm ben seni iy muóterem  

 

 Òoş bugün mihmÀn ėrişdüŋ sen baŋa  

 Ne úıluram şimdi gör ben de saŋa  

 

1400 Gezdügüŋ vaútinde hem arúamda sen  

 RÀøı idüm senden iy òulúı óasen  

 

 Ben de elden geldügince bu zamÀn  

 RÀøı úılam kim olasın şÀdumÀn  

 

 Úabrine vüsèat vėre anuŋ ÒudÀ  

 Göz ėrince yol aŋa olur øiyÀ  

 

 Úabrine cennet úapusı açıla  

 Óÿriler gelüp aŋa mÿnis ola  

 

 Müéminüŋ sözini bildüŋ diŋle sen  

 Şimdi gel kÀfir sözini aŋla sen  

 

1405 Úabre çün kim úoyalar kÀfirleri  

 Ne dėr aŋa úabri gör iy dìn eri  

 

 Dėyeler ehlÀ saŋa lÀ-meróabÀ   

 İy utanmaz kÀfir-i ehl-i òaùÀ  

 

[40b] Sen gezen demlerde arúamda benüm 

 Yoàıdı senden yavuz hìç düşmenüm  

  

Olmışıduŋ èÀãi çün AllÀha sen 

 AllÀh olmamışdı rÀøı daòı ben  

 

 Çünki sen benden yaŋa geldüŋ bu dem  

 Gör ki ben daòı saŋa şimdi n’ėdem  

 

1410 Pes anuŋ úabri úavuşa ol zamÀn  

 äındura süŋüklerin anuŋ èayÀn  

 

 Geçe úaburàası ol demde úamu  

 Heybetinden birbirinden arúuru  
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 Bu óadìåi söyleyen demde Resÿl  

 Gör nice úılmış işÀret anda ol  

 

 Birbirinden ellerinüŋ parmaàın  

 Kim geçürdi ol Resÿlü’l-muttaúìn  

 

 Söyledi ol dem yine faòr-i cihÀn  

 Úabrine anuŋ gelür yėtmiş yılan  

 

1415 Yėryüzine çıúsa ger anuŋ biri  

 Dem uraydı úalmaya kimse diri  

 

 Yėryüzinden bitmeye hergiz nebÀt  

 Úalmaya hìç nesne ender-kÀéinÀt  

 

 äancar anuŋ úabr içinde bir yėrin  

 TÀ úıyÀmet acısı gitmez yaúìn  

 

 Pes yine ol faòr-i èÀlem söyledi  

 Bir çemendür úabr-i cennetden dėdi  

 

 Hem cehennemdem daòı bir óufredür  

 Diŋle bu sözüŋ murÀdı kim nedür  

 

1420 Her kimüŋ kim ola ÀèmÀli iyü  

 Úabri gülşen olur aŋa ne úayu  

 

 Her kimüŋ kim ola ÀèmÀli yaman  

 Úabri anuŋ hem cehennemdür hemÀn  

 

 YÀ İlÀhì raómetile úıl naôar  

 Úabrümüzi eyleme bizüm saúar  

 

  ÓikÀyet-i Ebÿ Bekr İbni İsmÀèìl  

 

 Bu óadìåüŋ üstine iy muèteber  

 Diŋle şimdi söyleyeyin bir òaber  

 

[41a] Dėdi ol Bÿ Bekr İsmÀèìl èayÀn 

 Gÿş úıl bu sözi iy ÀrÀm-ı cÀn  
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1425 Dėdi èOåmÀn İbni kim èAffÀn-durur  

 Şöhreti hem cÀmiè-i ÚurÀn-durur  

 

 Ger cehennem vaãfını işitse ol 

 Aàlamazdı olmazıdı hem melÿl  

 

 YÀ úıyÀmetden işitse ol òaber  

 Aàlamazdı bil yaúìn ol muèteber  

 

 Leyk úabr aŋılsa yanında hemìn  

 Söyle hikmet bunda nedür iy emìn  

 

 Dėrler kim yÀ Emìrü’l-müéminìn  

 Söyle óikmet bunda nedür iy emìn  

 

1430 Sen cehennem vaãfın işitseŋ eger  

 áam yėmezsin hergiz o nÀr-ı saúar  

 

 Dėyeler yÀòud saŋa maòşer sözin  

 İşidende hergiz olmazsın óazìn  

 

 Bir kimesne úabri aŋsa ÀşikÀr  

 Kim sen aàlarsın hemÀn dem zÀr u zÀr  

 

 Söyledi pes ol Emìrü’l-müéminìn  

 Dėdi hikmet bu-durur yÀ Müslimìn  

 

 Ol zamÀnda kim úopar yevmü’l-úıyÀm  

 ÓÀøır olur anda cümle òÀã u èÀm  

 

1435 Hem cehennemde daòı bilüŋ úamu  

 ÓÀøır olur anda hep ehl-i ùamu      

 

 Òalúıla bile oluram ol zamÀn  

 Anlaruŋla oluram yaòşı yaman  

 

 Ėlile olan úamu her iş ki var  

 Cümle maòlÿú birbirin münis ėder  

 

 Olmazam àam-gìn aŋa hem ser-nigÿn  

 Ėlile olan úara gündür dügün  
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 Úabr içinde leyk tenhÀ oluram  

 Yalıŋuz vaóşet içinde úaluram  

 

1440 Yalŋuz anda úavm ü úardeşden ıraú  

 VÀh anda ne mÿnis var ne çeraú  

 

 Úabr içinde oluram ôulmetde ben  

 èAúreb ü ılanıla vaóşetde ben  

 

 Hem yine miftÀóı úabrüŋ bil yaúìn  

 İsrÀfìl elinde olur yevm-i dìn  

 

[41b] Kim anı açmaz eli yevmü’n-nüşÿr  

 Yaèni miftÀóıdur anuŋ nefò-i ãÿr  

 

 Bu idi anuŋ sözi kim her zamÀn  

 Siz yaúìn bilüŋ yÀ merdümÀn  

 

1445 Her kime kim bu cihÀn zindÀn olur  

 Úabri anuŋ RavøÀ-yı RıøvÀn olur  

 

 Her kimüŋ kim olsa dünyÀ cenneti  

 Úabr içinde ola anuŋ mióneti  

 

 Kim ki terk ėtdiyse dünyÀ şöhretin  

 Bulur ol elbette èuúbÀ devletin  

 

 Dėdi òayrü’n-nÀs oldur dünyeyi  

 Terk ėde terk ėtmedin dünyÀ anı  

 

 ÒÀlıúı görmez öŋdin ol yaúìn  

 Dergehe varmaàı fikr ėde hemìn  

 

1450 Óaú rıøÀsın dem-be-dem ėde ùaleb  

 TÀ ola anuŋ necÀtına sebeb  

 

 Girmedin úabrini maèmÿr eyleye  

 TÀ cehennemden özin dÿr eyleye  

 

 YÀ İlÀhì lutfuŋıla úıl meded  

 èÁãì úullara sen iy ferd ü Eóad  
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 Sen cehennemden bizi dÿr eylegil  

 Áòiret evinde mesrÿr eylegil  

 

  El-Óadìåü’r-RÀbièü èAşerete 

 

 Bu óadìåi diŋlegil iy nìk-òÿ  

 Erbaèìnden oldı on dördinci bu  

 

1455 Ol Enes kim İbni MÀlikdür adı  

 Mervisìdür bu óadìå böyle dėdi  

 

 Söyledi ki Cebreéìle MuãùafÀ 

 YÀ aòì dėdi beyÀn eyle baŋa  

  

 Hem benüm ümmetlerüm ãoru óisÀb  

 Dėdi görürler mi baŋa vėr cevÀb  

 

 Dėdi CebrÀéil ki iy faòr-i cihÀn  

 Anlaruŋ vardur óisÀbı bil èayÀn  

 

 Cümlesi görmek gerek ãoru óisÀb 

 Her ne úıldıysa úamu cürm ü ãavÀb  

 

1460 Leyk ol Bÿ Bekr-i äıddìúuŋ yaúìn  

 Óaú óisÀbın ãormaz ancaú bil hemìn  

 

[42a] Diŋle çün maóşer ola yÀ MuãùafÀ  

 Pes EbÀ Bekre dėyiserdür ÒudÀ  

 

 Gelgil iy äıddìú girgil cennete  

 áarú olàıl dürlü dürlü nièmete  

 

 Pes dėye Bÿ Bekr-i äıddìú ol zamÀn  

 Girmezem ben cennete yÀ MüsteèÀn  

 

 Dünyede her kim ki sevmişdi beni  

 Böyle alup girmeyince ben anı  

 

1465 Hem Enesdendür yine uş bu òaber  

 Bunuŋ isnÀdı ile iy muèteber  
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 Dėdi bir gün MuãùafÀ yanında biz  

 Otururduú cemè oluban cümlemiz  

 

 Geldi aãóÀbdan negÀhın bir kişi 

 Diŋlegil kim nice olmışdur işi  

 

 İki ayaàı dizinden yaralu  

 Úıpúızıl úana boyanmış iy ulu  

 

 Pes aŋa ãordı o demde MuãùafÀ  

 Bu ne óÀletdür ki uàramış saŋa  

 

1470 YÀ Reãÿl dėdi úulaú ur diŋlegil  

 Söyleyem aóvÀlini sen anlaàıl  

 

 Ol fülÀn şaòãuŋ úapusından meger  

 Ben geçerdüm tÀ ki iy Òayrü’l-beşer  

 

 Kelbi anuŋ ayaàumı dişledi 

 Uşta bu işi benümle işledi  

  

 Bir zamÀn aŋa otur26 dėdi Resÿl  

 Nice olur görelüm dėr pür-uãÿl  

 

 Geldi bir kişi daòı ender-zamÀn  

 Ol daòı aãòÀbıdı bilgil èayÀn  

 

1475 Yaralu ayaúları anuŋ daòı  

 Úıpúızıl úana boyanmış iy aòì  

 

 Hem aŋa da yine ãordı MuãùafÀ 

 Nice oldı óÀlüŋi dėgil baŋa  

 

 YÀ ResÿlullÀh dėdi bilgil èayÀn  

 Gideridüm yoluma ben nÀ-gehÀn  

 

 Ol fülÀn şaòãuŋ úapusından yaúìn  

 Gideridüm diŋlegil iy pÀk-dìn  

 

 

                                                 
26 1473 otur : oturur 
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 Ayaàumı dişledi yırtdı iti  

 VÀh beni ol àÀyet incitdi úatı  

 

[42b]  

 

1480 MuãùafÀ aãòÀba dėdi ol zamÀn  

 Ayaàa ùuruŋ oturmaŋ siz revÀn  

 

 Ùurdılar cümle ayaàa ol maóÀl  

 Diŋilegil nişe oldı şimdi óÀl  

 

 MuãùafÀ eydür ki ùuruŋ varalım  

 Ol kişinüŋ kelbini öldürelim  

 

 Cümlesi tìàın ele aldı bular  

 Úamu ol demde ayaàa ùurdılar  

 

 Çünki varup çevre aldılar iti 

 İstediler dökeler anda úatı  

 

1485 Bunları gördi o kelb ùurdı hemÀn 

 Düşdi peyàamber ayaàına revÀn  

 

 Dile geldi söyledi ol dem meger  

 Baŋa ÀmÀn vėrgil iy Òayrü’l-beşer  

 

 Yazuàam luùf eyle öldürme beni  

 Bilürem ben Taŋrıyı daòı seni  

 

 YÀ Resÿlu’llÀh getürmişem imÀn  

 Ol ÒudÀya hem saŋa ben bì-gümÀn  

 

 Taŋrıyı bir bilmişem seni Resÿl  

 Luùf ėdüben redd úılma ėt úabÿl  

 

1490 Söyledi ol demde peyàamber aŋa  

 Niçün incitdüŋ buları dė baŋa  

 

 Diŋle dėdi yÀ Muóammed söyleyem  

 Ben saŋa óÀlümi maèlÿm eyleyem  
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 Dėdi bir kelbem øaèìf ü nÀ-tüvÀn  

 Daòı cin úavmindenem bilgil èayÀn  

 

 Bu işümi sen benüm görme àarìb  

 Óaú baŋa emr eylemişdür yÀ óabìb  

 

 Kim Ebÿ Bekrile sögse èÖmere 

 Óaú beni eyler óavÀle anlara  

 

1495 Dişleyüben eyleyem anı helÀk  

 CÀnı der-düzÀò ola vü cismi òÀk  

  

 äanma kim bunı özümden işledüm 

 Ol ÒudÀnuŋ emri ile işledüm 

  

 Nite kim bunlar sögeler dÀéimÀ  

 äıddìúıla èÖmere iy mehliúÀ  

 

 Anlara úıldı Resÿl ol dem naôar  

 Dėr bilür misiz ki uş bu it ne dėr  
 

[43a] Aàlayuban oldılar òor u óacìl  

 “äummü bükmün” oldılar hem münfaèìl  

 

1500 Dėdiler “estaàfiru’llÀhe’l-èaôìm” 

 Vėr bize tevbe sen iy òulú-ı èaôìm 

  

 Tevbe vėrdi anlara faòr-i cihÀn  

 ŞÀd u óurrem döndiler andan revÀn  

 

 Şükr dergÀhuŋa kim iy PÀdişÀh  

 Olmaduú biz anlaruŋla kìne-òˇÀh 

  

 Çün muóibbüz anlara ez-cÀn u dil  

 Sen olaruŋ óürmetine yÀ Celìl  

 

 Raómetüŋden bizi mÀórÿm eyleme  

 Dünye vü èuúbÀda meõmÿm eyleme  
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  El-Óadìåü’l-ÒÀmisü ve’l-èAşerete 

 

1505 Diŋlerisen söyleyem ez-cÀn u dil  

 Erbaèìnden on bėşinci bunı bil  

 

 Bu óadìå SufyÀndan oldı ÀşikÀr  

 Dėr Enes dėdi bunı iy ùoàrı yÀr  

 

 Kim dėmişdür ol Muóammed MuãùafÀ  

 Server-i evlÀd-ı Ádem müctebÀ  

  

 Bir kişi dünyÀda úılsa bir èamel  

 Ger eyü ola vü yÀ kÀrı daàal  

 

 Ol ulusuna olur úamu èayÀn  

 Nice kim dirlikde bilürdi beyÀn  

 

1510 Ger atası ola yÀòud anası  

 Úardeşi yÀ uşaàı yÀ her nesi  

 

 Ėtdügi işden úamu ùutar òaber  

 Yaòşı olsa şÀd oluban şükr ėder  

 

 Ger yavuz ola olur úatı melÿl   

 ÒÀlıúa eyler münÀcÀt ol dem ol  

 

 Dėr ÒudÀya şimdi öldürme bunı  

 Ùoàrı yola ãalmayınca yÀ áanì  

 

 Evvel aŋa vėr hidÀyet iy muèìn  

 Sen anuŋ cÀnını alàıl baèd-eõ-ìn  

 

  Ez-KelÀm-ı Óadìå-i Resÿl èAleyhi’s-selÀm  

 

[43b]  

 

1515 Hem de dėdi ol Resÿlü’l-mürselìn  

 Aómed ü Maómÿd İmÀmü’l-muttaúìn  

 

 Meyyit incir úabrüŋ içinde yaúìn  

 Nice kim dirlikde incinür hemìn  

 



 193

 Pes dėdiler yÀ Resÿl’ullÀh dėgil  

 Meyyiti ne incidür şeró eylegil  

 

 Dėdi cehd ėdüŋ úıla görmeŋ óaùÀ  

 Hem daòı úılmaŋ óuãÿmet mÀcerÀ  

 

 Úoŋşuŋuzı cehd ėdüŋ incitmeŋiz   

 Kimse ile hem yavuzluú ėtmeŋiz  

 

1520 Bir kişiyle ger óuãÿmet úılasız  

 Birbiriŋüze hücÿmet ėdesiz   

 

 Sen aŋa sögerseŋ ol söger saŋa  

 Yaòşı gelmez bil ki bu işler aŋa  

 

 Hem ataŋa anaŋa söger daòı  

 Daòı geçmiş aúrabÀŋa iy aòì  

 

 İncinür ol işden olur bil yaúìn  

 Yaòşı diŋle ùutma şekk sen iy emìn  

 

  ÓikÀyet-i MünÀsib  

 

 EvliyÀlardan biri ol mehliúÀ  

 æÀbitü’l-bünyÀni dėrlerdi aŋa  

 

1525 èÁdeti bu idi anuŋ iy emìn  

 Cumèa gėcesi olıcaú ol emìn  

 

 Gideridi ol úabirlerden yaŋa  

 TÀ münÀcÀù eyleyeydi bÀ-ÒudÀ  

 

 Uyòu girmezdi gözine tÀ seóer  

 èÖmri bu nevèile geçmişdi meger  

 

 èÁdetince yine bir gėce daòı  

 Varmışıdı maúbereye iy aòì  

 

 Başını úomışdı dizi üstine  

 Anlaruŋ óÀlini bilmek kaãdına  
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1530 Gördi kim çıúdı negÀh ehl-i úubÿr  

 Cümlesinüŋ òÀùırı hep pür-óuøÿr  

 

 Cümlesi egnine geymiş27 òÿb libÀs 

 Yüzleri aú işleri şükr ü sipÀs  

 

 Her birisinüŋ öŋinde bir ùabaú  

 Dürlü nièmetler içinde luùf-ı Óaú  

 

[44a] Ol arada varıdı bir nev-cüvÀn  

 Beŋzi ãaru işi Àhıla fiàÀn  

 

 Ser-nügÿn olmışdı göŋli úayàulu  

 PÀre pÀre ùonı cÀnı úorúulu  

 

1535 Aúıdurdı gözlerinden úanlu yaş  

 Eyleridi ol bu nevèile maèÀş  

 

 Ne ùabaú vardur öŋinde ne ùaèÀm  

 Böyle maàbÿn otururdı iy hümÀm  

 

 Döndi úabr ehli úubÿrına úamu  

 Òurrem ü òandÀn olup kiçi ulu  

 

 Bu yigit àÀyetde maàbÿn u óazìn  

 äordı æÀbit ol yigitden óÀletin  

 

 Dėdi aŋa bu ne óÀletdür dėgil  

 Úancarudansın baŋa şeró eylegil  

 

1540 Bunlara geldi öküş dürlü ùaèÀm  

 ŞÀd-kÀm olup úayıtdılar tamÀm  

 

 Pes ùabaú saŋa niçün gelmez èaceb  

 Böyle sen maàbÿn úayıtduŋ ne sebeb  

 

 Bunlaruŋ içinde sen zÀr u óazìn  

 Senden özge cümle òandÀn iy emìn  

 

 

                                                 
27 1531 geymiş : gitmiş 
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 Dėdi diŋle yÀ İmÀmü’l-müèminìn 

 Ben àarìbem bunlar içinde yaúìn  

 

 Yoú-durur bir kimsenem yoòsul àanì  

 Òayr u iósÀn ėde aŋa ol beni  

 

1545 AúrabÀsı vardur anlaruŋ aŋar 

  Òayr u iósÀn eyleyüp leyl ü nehÀr  

 

 Kiminüŋ atası var yÀ úardeşi  

 Kiminüŋ evlÀdı var ėrkek dişi 

  

 DÀéimÀ bunlara vėrirler ùaèÀm  

 YÀ duèÀ ile aŋarlar ãubó u şÀm  

 

 Bunlara cumèa gėcesinde gelür  

 Anlar’anda her ne kim iósÀn úılur     

 

 Bunlaruŋ çün óÀlini bildüŋ èayÀn  

 Pes benüm óÀlümi diŋle bir zamÀn  

 

1550 ÓÀcı idüm ben gelirdüm Kaèbeden  

 Hem götürmişdüm bile anamı ben  

 

 Kaèbeyi çün ùavÀf ėtdük yaúìn  

 Kayıdup yėtdük bu şehre iy emìn  

 

[44b] Burada ėrdi baŋa óükm-i İlÀh  

 Bunda úaldum ben ölüp iy yüzi mÀh  

 

 Çünki bunda defn úıldılar beni  

 Diŋlegil şimdi sen anam óÀlini  

 

 Bir kişiye vardı anam iy ulu   

 Hìç beni aŋmadı ol dem úayàulu  

 

1555 VÀh unutmışdur beni yÀd eylemez  

 Úayàudan bir laóôa ÀzÀd eylemez  

 

 Dėdi æÀbit yÀ yigit vėrgil òaber  

 Úandadur anuŋ evi iy muèteber  
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 Varuban óÀlüŋi aŋa bildürem  

 Hem seni aŋar mı anaŋ bir görem  

 

 Söyledi pes ol yigit kim yÀ İmÀm  

 Şol fülÀn kÿşede olur bil anam  

 

 Anı vėrdi òaber daòı evin  

 Ger saŋa inanmasa iy pÀk-dìn  

 

1560 Bu nişÀnı söylegil ol dem aŋa  

 Ol nişÀn birle inana ol saŋa  

 

 Dė ki yüz miåúÀl gümiş vėrmiş aŋa  

 Ol atasından mirÀå úalmış aŋa   

 

 Söyle óaúúımdur baŋa vėrsün anı  

 Úılmasun úabr içre zÀrıncı beni 

   

 Dėdi æÀbit vardum anı istedüm  

 Buldım anı oàlınuŋ óÀlin dėdüm  

 

 Çün işitdi düşdi èavrat bì-úarÀr  

 Ùurup aàladı revÀn ol zÀr zÀr  

 

1565 æÀbite tabşurdı aúçeyi revÀn  

 Dėr vekìl ėtdüm seni buna èayÀn  

 

 Yaòşı úıl bunı faúìre miskine  

 Hem bunı vėrdüm ben oàlum òayrına  

 

 Aldı æÀbit çün ulaşdurdı anı  

 Oàlınuŋ òayrına iy cÀnum cÀnı   

 

 Oldı çün cumèa gėcesi iy hümÀm  

 Maúbereye gitdi yine ol imÀm  

 

 Vardı yine çoú münÀcÀt eyledi  

 Ol ÒudÀya arø-ı óÀcÀt eyledi  

 

1570 Bir zamÀn soŋra gördi ol imÀm  

 Çıúdı úabr ehli negÀh hep tamÀm  
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[45a] Ol yigidi gördi yine ol ulu  

 Òoş libÀsıla kim olmış tÀze-rÿ  

 

 Yüzi nÿrlu olmışıdı göŋli şÀd  

 Olmışıdı cümle úayàudan azÀd  

 

 Dėdi ol dem iy İmÀmü’l-müslimìn  

 Saŋa raóm ėtsüŋ İlÀhü’l-èÀlemìn  

 

 ÓÀlümi gördüŋ baŋa raóm eyledüŋ  

 Ben øaèìfi luùfunıla ùoyladuŋ  

 

1575 Oldı maèlÿm pes bu işden kim ulu  

 Yavuz iş görende olur úayàulu  

 

 Òayr u iósÀn eyleyicek şÀd olur  

 Dillerinde şÀdlıú bünyÀd olur  

 

  El-Óadìåü’s-SÀdisü ve’l-èAşere 

 

 Bu on altıncı óadìådür iy ulu  

 Kim bunı diŋlerse olur baòtlu 

 

 Ol Emìrü’l-müéminìn kÀn-ı seòÀ  

 Böyle dėdi ol èAliyyü’l-murùaøÀ  

 

 Hem buyurmışdur o Òatmü’l-mürselìn  

 Ùaŋ namÀzın úılıcaàaz iy emìn  

 

1580 Kim oúursa “úul hüva’llÀhÿ aóad” 

 äıdúıla on kerre anı bÀ-èaded  

 

 Ėrmeye ol şaòãa hìç nevèe günÀh  

 Nice kim olursa ŞeyùÀn kìne-òˇÀh  

  

 Cehd ėde ezdürmeye anı laèìn  

 Kim ola ol óırz-ı Rabbü’l-èÀlemìn  

 

 Ol Abiyye İbni Kaèb ėtdi yine    

 Oúusa bir kez anı her kimsene  
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 Pes aŋa vėre ÒudÀvend-i cihÀn  

 Yüz şehìdüŋ ecrini bir hem-çünÀn  

 

1585 Kim oúursa bunı üç kez iy hümÀm 

 Òatm-i Úur’Àn eylemiş tekdür tamÀm  

 

 Her kim on bir kez oúursa bil yaúìn  

 Ol úula cennetde Rabbü’l-èÀlemìn  

 

 Hem binÀ eyler bir ev yÀúÿtdan  

 Şekk úılma bil yaúìn bu sözi sen  

 

 Diŋle imdi èışúıla iy pür-uãÿl  

 Ne sebeb oldı ki bu oldı nüzÿl 

 

[45b] Ne sebeb oldı ki bunı ol Eóad  

 Gökden indürdi bize ferdü’ã-äamed   

 

1590 Dėr Abiyye İbni Kaèb iy muóterem  

 Daòı CÀbir İbni èAbdullÀh hem  

 

 Daòı şuèbe èİkrime iy pÀk-dìn  

 Hem yine Bü’l-èÁliye daòı çünìn  

 

 Böyle dėdiler olar iy mÀh-rÿ  

 Mekkenüŋ kÀfirleri kiçi ulu  

 

 Bir araya cümlesi yıàıldılar  

 MuãùafÀya bu suéÀli úıldılar  

 

 Eytdiler Taŋruŋ ãıfÀtın söylegil  

 Ne ãıfatladur anı şeró eylegil   

 

1595 Dė úızıl altun mıdur yoòsa gümiş  

 YÀ baúır mı yÀ demür mi neyimiş  

 

 Kim bizüm maèbÿdumuz bilgil yaúìn  

 Buncılayın nesnelerdendür emìn   

 

 Oldı peyàamber biraz anda sükÿt  

 Ne ÀyÀt indüre dėyü lÀ-yemÿt  
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 Peyk-i óaøret geldi gökden ol zamÀn  

 Úıldı AllÀhuŋ ãıfÀtını beyÀn  

 

 YÀ Muóammed “úul hüva’llÀhÿ eóad” 

 Söylegil sen daòı “AllÀhu’ã-ãamed”  

 

1600 Söylegil sen yaènì Taŋrım bir-durur  

 Ol cemìè işlere úÀdir-durur 

 

 Yėmez içmez kimseye muótÀcı yoú  

 Leyk olur òalú aŋa muótÀcı çoú  

 

 Lem-yelid-durur velem-yÿled yaúìn 

 Hem velem yekün lehü küfüven eóÀd çünìn       

 

 Kimse andan ùoàmamış ol kimseden  

 Daòı miåli øıddı yoú bil bunı sen 

  

  ÓikÀyet  

 

 Bir rivÀyetde daòı var bir òaber  

 Böyle dėdi rÀviyÀn-ı muèteber  

 

1605 Ol zamÀn kim äadr-ı Bedr-i MuãùafÀ  

 Mekkeden çıúdı úaçup ol reh-nümÀ   

 

 Óaú aŋa buyurdı Medneye gide   

 Varuban òalúı dìne daèvet ėde   

 

[46a] Çünki kÀfirler bu óÀli bildiler  

 Cümle gelüp bir yėre cemè oldılar  

 

 Dėdiler úaçmış Muóammed bu gėce  

 Pes bu tedbìri idüŋ yigit úoca 

 

 Her kişi kim döndüre anı gėrü  

 Aramızda ol bizüm olur ulu  

 

1610 Yüz bidev mÀye vėrelüm biz aŋa  

 Tüyi úızıl gözi úara òoş-likÀ   
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 Yüz bidev at vėrelüm yüz úaravaş  

 Hem bu miúdarlu daòı aúçe úumÀş   

 

 Ger ele girmezse şimdi bu muóÀl  

 Kim biliserdür ki ãoŋra n’ola óÀl  

 

 Bir kişi ùurdı ayaàa ol zamÀn  

 Adı anuŋ bil SürÀúaydı èayÀn    

 

 Dėdi kim ardından anuŋ yėteyin  

 Öldüreyin yÀòu diri ùutayın  

 

1615 Ha dėyince anı bunda yėtürem  

 Kim budur maúãÿduŋuz tìz bitürem  

 

 Yėr yėrin òaù yazdılar aŋa úamu  

 Vėrmek içün ol mÀlı kiçi ulu   

 

 Ùurdı ol dem atına oldı süvÀr  

 Görelüm ki şimdi n’eyler GirdgÀr  

 

 Gideridi yola ol Òayrü’l-beşer  

 Yoldaşı äıddìúıdı anuŋ meger  

 

 Dėdi äıddìú yÀ Resÿlu’llÀh dėgil  

 Şimdi ne tedbìr ėdelüm söylegil  

 

1620 Bu úar’atlu ôÀhir oldı bu zamÀn    

 Ardımuzdan yėter imdi nÀ-gehÀn 

 

 Kim SürÀúa nisbetidür ol süvÀr  

 Ardımuzdan yėtdi bizüm ÀşikÀr  

 

 YÀ Resÿlu’llÀh buyur kim n’ėdelüm  

 Biz buŋa şimdi ne tedbìr ėdelüm  

 

 MuãùafÀ ol demde lÀ-taózen dėdi 

 Yaèni yÀ äıddìú úayırma sen dėdi 

 

 Kim bizümledür İlÀhi’l-èÀlemìn 

 Her zamÀn da ol bize olur muèìn   
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1625 Hem bular sözde iken nÀ-gehÀn  

 Ol SürÀúa óışmıla yėtdi revÀn  

 

[46b] Çekdi tìàini revÀn depdi atın  

 MuãùafÀnuŋ üstine bÀ-òışm u kìn  

 

 Atınuŋ ayaàı dizine degin  

 Yėre batdı der-zamÀn bilgil yaúìn  

 

 Pes dėdi kim el-amÀn yÀ MuãùafÀ  

 Taŋruŋ içün sen baŋa eyle duèÀ  

 

 Sen beni bundan óalÀã eyle hemìn  

 Ėtmeyem daòı senüŋle buàø u kìn  

 

1630 Úıldı anuŋ çün duèÀ ol dem Resÿl   

 Óaøret-i Óaú eyledi anı úabÿl   

 

 Çün óalÀã oldı yine úaãd eyledi  

 MuãùafÀyı yine urmaú diledi  

 

 Aldı tìàin yine Àheng eyledi 

 TÀ iki bölmeklige heng eyledi  

 

 Atınuŋ ùutdı yine yėr ayaàın  

 TÀ yėtince göbegine iy emìn  

 

 Çün bėline dek yėre gitdi atı 

 Úalmadı deprenmege hìç ùÀúati  

 

1635 MuãùafÀdan diledi yine amÀn  

 Dėr amÀn yÀ seyyid-i Àòir zamÀn  

 

 Úıl duèÀ bu dem yine yÀ MuãùafÀ  

 èAhdüm üzre eyleyem bu kez vefÀ  

 

 Tek bu işden sen óalÀã eyle beni  

 Óaú bilür incitmeyem daòı seni 

 

 Úıldı ol dem de duèÀ äadru’l-emìn  

 Úodı atınuŋ ayaàını zemìn  
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 ÓÀãılı üç nevbet ol fièli yaman 

 Úaãd úıldı MuãùafÀya ol zamÀn  

 

1640 Çünki úıldı ol tamÀm üç nevbeti 

 Gördi başarmaz zebÿn oldı úatı  

 

 äıçradı düşdi atından ol zamÀn 

 MuãùafÀnuŋ ayaàın öpdi revÀn   

 

 Pes dėdi kim sen baŋa vėrgil amÀn  

 Taŋrıŋuŋ vaãfını hem eyle beyÀn  

 

 Nice nesnedür senüŋ Taŋruŋ dėgil  

 Ne ãıfatludur baŋa şeró eylegil  

 

 Kim saŋa buncılayın muèciz vėrür  

 Ol nice bu işlere úÀdir-durur  

 

[47a]  

 

1645 Úızıl altunda[n] mıdur söyle baŋa  

 YÀ gümiş midür èayÀn eyle baŋa   

 

 MuãùafÀ başını ãaldı bir zamÀn  

 Kim ne Àyet göndüre ol MüsteèÀn  

 

 Bir zamÀndan ãoŋra geldi Cebreéìl  

 Dėdi kim yÀ MuãùafÀ olma òacìl  

 

 Oúudı pes “úul hüva’llÀhÿ Eóad” 

 Vėr cevÀbın söyle AllÀhu’ã-ãamed  

 

 Sözüni çün kim tamÀm ėtdi Resÿl  

 Pes SürÀúa işidüp úıldı úabÿl  

 

1650 Dėdi İslÀmı baŋa èarø eylegil  

 Nice dėmek gerek anı söylegil  

 

 MuãùafÀ ìmÀnı èarø ėtdi aŋa  

 Òoş müsülman oldı vü öŋdin ãoŋa  
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 Úayıdup gitdi yolına ol zamÀn  

 MuãùafÀ da oldı yolına revÀn  

 

  ÓikÀyet-i Áòir  

 

 Yine bir dürlü daòı diŋle òaber  

 CÀnıla ol müstemiè iy muèteber  

 

 “Úul hüva’llÀhÿ eóad” faølın yine  

 Söyleyem ben bir daòı diŋleyene  

 

1655 Böyle úıldılar rivÀyet kim Resÿl  

 Şol Medìne úapusında pür-uãÿl  

 

 Otururdı bir niçe aãóÀbıla  

 Óaú sözini aluban her dem dile  

 

 Bir cenÀze gördiler geldi geçer  

 MuãùafÀ ol dem aŋa úıldı naôar 

  

 Pes Resÿl aóvÀlini ãordı anuŋ  

 Dėdi borcı var mıdur söyleŋ bunuŋ  

 

 Dėdiler dört dirhem anuŋ borcı var  

 Bu-durur borcı ki dėdük ÀşikÀr  

 

1660 Çünki işitdi bu sözi ol emìn  

 Söyledi aãóÀba kim bilüŋ yaúìn  

 

 Ben bu şaòãuŋ üstine úılmam namÀz  

 Bunuŋiçün ėtmezem Óaúúa niyÀz  

 

[47b] Dört direm ki borçlu olsa bir kişi 

 Olmaya cÀnında anuŋ teşvìşi  

  

 Ola borçlu úılmaya anı edÀ 

 Ben aŋa úılmaú namÀz olmaz revÀ  

 

 Cebreéìl Óaú óaøretinden ol zamÀn  

 Geldi dėdi Taŋrı fermÀnın èayÀn  
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1665 Dėdi kim AllÀh saŋa vėrdi selÀm  

 Pes selÀm ardınca başladı kelÀm  

 

 Cebreéìl eydür işit yÀ MuãùafÀ  

 Óaú anuŋ borcını úılmışdur edÀ 

 

 Ádemì şeklinde gönderdi beni  

 TÀ edÀ úıldum ben anuŋ borcını   

 

 Ùur namÀzın úıl anuŋ sen yÀ Resÿl  

 Óaú anı maàfÿr ėdüpdür úıl úabÿl  

 

 Her kim anuŋ üstine úılsa namÀz  

 Cümle cürmin yarlıàar ol bì-niyÀz  

 

1670 MuãùafÀ ãordı aŋa yÀ Cebreéìl  

 Ol bu faølı úandan aldı söylegil  

 

 Cebreéìl eydür oúurdı bì-èaded  

 Günde yüz kez “úul hüva’llÀhÿ eóad”  

 

 Neden oldı bu kerÀmetler aŋa  

 Diŋle daòı bÀúìsin eydem saŋa   

 

 Hem kim oúursa bunı yÀ MuãùafÀ  

 äıdúıla èömrinde bir kez bÀ-ãafÀ  

 

 Gitmeye dünyÀdan ol kişi èayÀn  

 Görmeyince yėrini ender-cinÀn   

 

1675 Oúuyan bėş kez namÀzda hem bunı  

 Söyleyem diŋle anuŋ da faølını  

 

 Ùaŋla maóşer úurulıcaú iy emìn  

 Úavminüŋ cümle günehkÀrın yaúìn  

 

 Şefúat ėdübeni Óaúdan dileye  

 Cümlesin ùamudan ÀzÀd eyleye  

 

 Ol şefÀèat ehline sen yÀ Kerìm  

 Luùf ėdüp bizi baàışla yÀ Raóìm  
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[48a] 

   
 

 Gel yine sen göŋlüŋi úıl müctemiè  

 CÀn úulaàın ùut baŋa ol müstemiè  

 

1680 Erbaèìnden oldı on yėdinci bu  

 Hem içi gevherdür anuŋ ùopùolu  

 

 èAúluŋı cemè eyleyüp diŋle òaber  

 RÀvisidür Bÿ İmÀme muèteber  

 

 Dėr işitdüm MuãùafÀdan bu sözi  

 Böyle buyurdı Muóammed kendüzi  

 

 Úanúı müémin úul kim ol òaste düşe  

 ÙÀúati úalmaya anuŋ hìç işe  

 

 Úuvveti úalmaya anuŋ ùÀèate  

 äabr úıla ol belÀ vü miónete  

 

1685 Pes nidÀ úıla ÒudÀvend-i cihÀn  

 YÀ melekler siz yine yazuŋ hemÀn  

 

 äaàlıàında ne úadar òayr u åevÀb  

 Ol úılurdı rÿz u şeb min külli bÀb  

 

 Yazuŋ anı bilüŋ andan daòı çoú  

 Luùfumuŋ deryÀsınuŋ pÀyÀnı yoú  

 

 Birine bir daòı yazar ol úuluŋ  

 Defterinüŋ üstine bellü bilüŋ  

 

 

 



 206

  ÓikÀyet-i Diger  

 

 Bir rivÀyetde daòı bir söz yine  

 Òoş ãafÀdur ãıdúıla diŋleyene  

 

1690 Ger düşerse òaste müémin bir kişi  

 Úanúı nevè olursa ėrkek ger dişi  

 

 Óaú aŋa eyler musallaù dört melek  

 TÀ ki her biri bitüre bir dilek  

 

 Emr ėder birine alàıl úuvvetin  

 Hem birine daòı aàzı leõõetin  

 

Dėr birine hem gözinüŋ nÿrın al  

äarara tÀ çehresi úalmaya óÀl  

  

[48b] Birine daòı ėder ol ferd Hÿ  

 Al götür anuŋ günÀhını úamu 

  

1695 Ger ecel yėtmiş ise bì-ters ü bÀk  

 Anadan ùoàma günehden ola pÀk  

 

 Yėtmemişse Óaú yine vėrür şifÀ  

 Gör úılur aŋa niçe dürlü èaùÀ  

 

 Úuvvetin alan ferişteye yine  

 Dėr ki ilet úuvvetin úo yėrine  

 

 Ol ki almışıdı aàzı leõõetin  

 Dėr aŋa daòı yėrine úo hemìn  

 

 Gözinüŋ nÿrın alana hem-çünÀn  

 Dėr ki ilet yėrine úoàıl hemÀn  

 

1700 İlte çün kim yėrine úoya bular  

 Gör günÀhını götüren ne úılar  

 

 Başını úoyar sücÿda ol zamÀn  

 Pes eydür ki iy HudÀvend-i cihÀn  
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 Dördümüzi dört işe emr eyledüŋ  

 Biz bitürdük her ne kim sen söyledüŋ  

 

 Yine emr ėtdüŋ olara iy ÒudÀ  

 Alduàını yėrlü yėrine úoya  

 

 Emr úılmaduŋ baŋa hem iy áanì  

 Kim iletem yėrine úoyam anı  

 

1705 Ol zamÀnda baór-i raómet úıla cÿş  

 İşüdüp yėr ü gök ehli ėde òurÿş  

 

 èİzzetüm óaúúı dėye ol dem ÒudÀ  

 Luùf u cÿdumdan benüm olmaz revÀ  

 

 Raómetüm ãuyıyla aàardam yüzin  

 LÀyıú olmaya baŋa kim baèd-ez-ìn  

 

 Yüzine sürtem úarasını yine  

 Ol úulumuŋ göŋli benden incine  

 

 Ol ferişte dėye ol dem yÀ áanì  

 Úancaruya iltem anuŋ cürmini  

 

1710 Emr ėde ol dem aŋa ol Ôü’l-celÀl  

 Cürmini ilet anuŋ deryÀya ãal  

 

 Ol ferişte çün anı baóre ãalur  

 Baórüŋ içinde varur timsaó olur   

 

 Ne-durur timsÀó yaèni kim neheng  

 Göŋlüŋi nerm eyle olma baàrı seng  

 

[49a]  ÓikÀyet  

 

 Buŋa beŋzer diŋle imdi bir òaber  

 Maèrifetde varısa cÀnda eåer  

 

 Varıdı MÿsÀ zamÀnında èayÀn  

 Şol benì İsrÀéil içre bir cüvÀn  
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1715 Kim be-àÀyet fÀsıúıdı ol kişi  

 Cümle fısú olmışdı èömrinde işi  

 

 Menè ėdebilmezdi hìç kimse anı   

 Almazıdı ulularuŋ pendini  

   

 Çün anuŋ fısúından èÀciz úaldılar  

 Óaøret-i Óaúúa taøarruè úıldılar  

 

 Óaú bularuŋ zÀrisin úıldı úabÿl  

 Diŋle imdi nice oldı ol fuøÿl  

 

 Mÿsaya vÀóy eyledi kim yüri var  

 Anı ol şehrüŋ içinden sür çıúar   

 

1720 TÀ ki anuŋ fısúı ucından bugün  

 Kim bu şehrüŋ üstine od yaàmasun  

 

 Çün işitdi geldi MÿsÀ ol zamÀn  

 Şehr içinden úovdı anı ol hemÀn 

 

 Çünki çıúdı şehr içinden òˇÀr u zÀr  

 Yine bir kÿya varup úıldı úarÀr  

 

 Bir niçe gün anda çün úıldı maèÀş  

 Anda daòı fısúı oldı yine fÀş  

 

 Yine MÿsÀya ÒudÀ emr eyledi  

 Var anı andan daòı sürgil dėdi  

 

1725 Úovdı çün MÿsÀ anı andan hemÀn  

 Bu kezin yüz ùutdı zÀrıla èayÀn  

 

 Vardı bir ãaóraya düşdi ol zamÀn  

 Yoàıdı anda òalÀyıúdan nişÀn  

 

 Ádem anda yoàudı hem merà u mÿr  

 Ne ãu varıdı ne vaóş u ne ùuyÿr 

 

 Bir nice gün gezdi anda mübtelÀ  

 ÙÀúati úalmadı oldı bì-nevÀ  
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 Düşdi òaste oldı pes óÀli òarÀb  

 Yüzi gözi ùopùolu gerd ü türÀb  

 

1730 Ol zamÀnda óÀlin aŋup aàladı  

 Baàrını óasret odıyla ùaàladı  

 

[49b] Dėdi kim başum úatında bu zamÀn  

 Anam olsa óÀlümi görse èayÀn  

 

 Aàlayaydı óÀlümi böyle görüp  

 Hem ùutaydı başumı óÀlüm ãorup  

 

 Atam olsaydı benümle ger bu dem 

 Ol göreydi kim neler çekmekdeyem 

 

 Ger ölürsem hem temìz yuyayıdı  

 Úabrüme tertìbile úoyayıdı  

 

1735 Ger óelÀlüm bunda olsaydı benüm   

 Yüzini yırtup úılaydı şivenüm 

 

 Bunda óÀøır olsa ger oàlanlarum  

 Ol benüm cÀnum içinde cÀnlarum 

 

 Hem cenÀzem ardına düşüp olar  

 Aàlaşalardı benümçün zÀr zÀr  

 

 ZÀri úılup eydelerdi iy ÒudÀ  

 Raómetüŋle atamızı yarlıàa  

 

 Atamuz kim ol øaèìfidi àarìb  

 èÁãiyidi Óaú úatında bì-nasìb  

 

1740 Ol ki sürülmişidi yėrden yėre  

 Anı òor ėtmişdi èÀlem yėk-sere 

 

 Uş eli boş úıldı dünyÀdan güõÀr  

 Uş gider maàbÿn u òor u şerm-sÀr  

 

 ZÀrisine anlaruŋ şÀyed ÒudÀ  

 Raóm ėdeydi kendü luùfından baŋa  
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 Böyle dėdi Óaúúa ùutdı yüzini  

 Hem yitürdi anda kendü özini  

 

 Söyledi kim iy ÓudÀ-yı pür-kerem  

 Çün beni anlardan ayırduŋ bu dem  

 

1745 Eyledüŋ maórÿm olardan sen beni  

 Raómetüŋden úılma maórÿm iy áanì  

 

 Úalbümi yaúdı olaruŋ fürúati  

 Cümlesinüŋ úaldı cÀnda óasreti  

 

 Cümlesinden çün kim ol dem nÀ-murÀd  

 Úıl beni şimdi cehennemden azÀd  

 

 Baór-i raómet cÿşa geldi o zamÀn  

 Gör anuŋla n’eyledi ol Õü’l-minÀn  

 

 İki óÿrì ol zamÀn ėtdi ôuhÿr  

 ÔÀhiri hem bÀùınıydı külli nÿr  

 

[50a]  

 

1750 Anası şeklindedür anuŋ biri  

Zevcesi nisbet biri gör bu sırı   

 

Daòı cennetden biraz àılmÀn aŋa  

Uşaàı şeklinde gönderdi oŋa  

 

Bir melek girdi atası şekline  

Geldi başı úatına ol da yine  

 

 Çevre yanında oturdılar bular  

 Taèziye ùutup úamu aàlaşdılar  

 

 Çün buları gördi yanında cüvÀn  

 Ol ãıfatlar birle kim dėdüm èayÀn  

 

1755 ŞÀd olup göŋli açıldı úayàudan  

 Anı Óaú úurtardı cümle úayàudan  
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 CÀnını ùapşurdı ol dem Óaørete  

 áarú oldı dürlü dürlü raómete  

 

 Mÿsaya AllÀh yine vaóy eyledi  

 Var fülÀn ãaórÀya yÀ MÿsÀ dėdi   

 

 Dostlarumdan biri anda bu maóÀl  

 Eylemişdür bu fenÀdan intiúÀl  

 

 Terk úıldı bu fenÀ külòÀnını  

 BÀúi gülzÀra ėrürdi cÀnını  

 

1760 Tìz yüri yuyup anı götür revÀn  

 Úıl namÀzını daòı defn ėt hemÀn  

 

 Çün bunı işitdi MÿsÀ bì-úarÀr 

 Yügürüp yėtdi oraya berú-vÀr  

 

 Gördi MÿsÀ tanıdı fi’l-óÀl anı  

 Eytdi iy faølı öküş Óayy u áanì  

 

 Tanıdum ben ol kişidür bu hemìn  

 Emr úılduŋ sürdüm anı iy muèìn   

 

 Bu ne luùf olur bu ne faøl u èaùÀ  

 Şimdi dostum dėyü eylersin nidÀ  

 

1765 Óÿr u àılmÀn u melÀéik ùopùolu  

 Çevresin almış örü ùurmış úamu  

 

 İy ÒudÀvendÀ bunı eyle èayÀn  

 Ben bu sırrı görüben oldum beyÀn  

 

 Óaú nidÀ úıldı ki yÀ MÿsÀ hemìn 

 Ol-durur ki tanıduŋ bellü beyÀn 

 

 Çün vaùandan úıldum anı bì-nevÀ 

 Ehl-i beytinden daòı úıldum cüdÀ  

 

[50b]  Görüben ol óÀlüni raóm eyledüm  

 Raómetüm òˇanıyla anı ùoyladum  
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1770 Aç ãusuz úaldı dükendi ùÀúati 

 Òaste düşdi zaómeti oldı úatı  

 

 Cümlesinden nÀ-ümìd oldı yaúìn  

 Döndi ol dergÀhuma ùutdı yönin  

 

 Aàladı úıldı ùaøarruè bì-girÀn  

 Ol sebebden èafv úıldum bil èayÀn  

 

 Oldı çün bì-kes àarìb ü bì-nevÀ  

 Ata ana ehl-i beytinden cüdÀ  

 

 Bir àarìb ėtse cihÀndan intiúÀl  

 Aàlar aŋa yėr ü gök ehl-i lÀ-muóÀl  

 

1775 Çünki maòlÿú anuŋ içün aàlaya  

 Raóm ėdüp Àhıla baàrın ùaàlaya  

 

 Ben úamulardan raóìmem bil èayÀn  

 Sehl işidüp yarlıàaram bì-gümÀn  

 

 Bir bahÀne isterem cÿd ėtmege  

 Bendemi feròunde mesèÿd ėtmege  

 

  El-Óadìåü’å-æÀminü ve’l-èAşerete 

 

 Erbaèìnden on sekizinci ki bu  

 Bunı diŋle ãıdúıla iy nìk-òÿ  

  

 İbni èAbbÀsdan-durur işbu òaber  

 MuãùafÀdan naúl ėder ol muèteber  

 

1780 Söyledi kim dėdi bir gün MuãùafÀ  

 Ol cihÀnuŋ faòri şÀh-ı enbiyÀ  

 

 Kimüŋ ìmÀnı èacebdür söyleŋüz  

 Úullarında Taŋrınuŋ şeró eyleŋüz  

 

 Dėdi aãóÀbı èacebdür yÀ Resÿl  

 Ol melÀéikler imÀnı pür-uãÿl  
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 Kim ÒudÀya eyle inanmış bular  

 Õerre şekk ėtmezler iy Òayrü’l-beşer  

 

 MuãùafÀ dėdi ki söyleŋ ne sebeb  

 Kim olur ìmÀnı anlaruŋ èaceb  

 

1785 Dėre Óaú nÿrını bunlar bì-óicÀb  

 Bì-óicÀb olur olara hem òiùÀb  

 

 Nice şekk ėder ola pes Taŋrıya  

 Pes Óaúuŋ emrin olar nice ãaya  

 

[51a] Pes dėdiler enbiyÀdur enbiyÀ  

 Anlaruŋ ìmÀnı olur bì-riyÀ  

 

 Kim èacÀyib anlar ìmÀnı-durur  

 ÒÀlúa AllÀhı hem anlar bildürür  

 

 Her ne emri kim buyurur ol Celìl  

 EnbiyÀya iltür anı Cebreéìl  

 

1790 Pes èaceb olmaz olarda da imÀn  

 Óaúdan olur anlara her iş èayÀn  

 

 Dėdiler anlar yine kim yÀ Óabìb  

 Ola pes aãóÀbuŋ ìmÀnı èacìb  

 

 Her ne emri sen dėsen yÀ MuãùafÀ  

 Cümle ãıdúıla inanuruz aŋa  

 

 Dėdi anlara Resÿl ol dem revÀn  

 Dėdi anlardır beni görmez èayÀn  

 

 Ne kerÀmet göreler ne muècizÀt  

 İnmeye gökden olara beyyinÀt  

 

1795 Lìkin ìmÀna geleler ãıdúıla  

 Óaúúa úul olup inana ãıdúıla  

 

 Her rivÀyet benden işitse olar  

 CÀn úulaàıyla anı gÿş ėdeler  
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 Dìn içinde úardeşim-durur olar  

 Hem şefìèem anlara rÿz u şümÀr   

 

  Fì-BeyÀn-ı MuècizÀt-ı Resÿl èAleyhi’s-SelÀm  

 

 Bunuŋ üstine óikÀyet diŋlegil  

 Hem Resÿluŋ muècizÀtın aŋlaàıl  

  

Mekkenüŋ kÀfirleri bir gün meger  

 Ol Ebÿ Cehlüŋ evine girdiler  

 

1800 Meşveret úılmaàa gitdiler úamu  

 MuãùafÀ fikrindedür kiçi ulu  

 

 Dėdiler buŋa ne tedbìr ėdelüm  

 Nice óìle nice tedbìr ėdelüm  

 

 Olavuz şerrinden anuŋ tÀ emìn  

 Tìzrek yėmek gerek anuŋ àamın 

 

 Bu söz üstinde idi bunlar úamu  

 ÙÀrıú28 adlu bir kişi girdi içerü    

 

 Dėdi öldürmek anı ÀsÀn ola   

 Ger úamuŋuz ben dėdügümi úıla  

 

[51b]  

 

1805 Dėdiler cümle muùìè olduú saŋa  

 Pes eger bir çÀre eylerseŋ aŋa  

 

 Dėdiler anı nice öldüresin  

 Sen bizi şÀd eyleyüp güldüresin  

 

 Söyledi her gün görürdüm kim varup  

 Kaèbenüŋ dìvÀrına arúa vėrüp  

 

 Oturur ol nìk cÀnÀn bì-òaber  

 RÿzgÀrı işbu nevèile geçer 

  

                                                 
28 1803 ÙÀrıú : ÙÀrılıú  
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 Ùursa varsa bir kişi işbu zamÀn  

 Kaèbenüŋ üstine çıúsa nÀ-gehÀn  

 

1810 Bir büyük ùaşı alup gitse bile 

äalsa anuŋ başı üzre êarbıla  

 

 Ol ùaşuŋ êarbından ol ola helÀk 

 Yėryüzi şerrinden anuŋ ola pÀk  

 

 Çünki bu sözi úamu işitdiler  

 Cümlesi ol fikre taósìn ėtdiler  

 

 Dėdiler kim şimdi bunda kim ola  

 Varuban başına anuŋ ùaş ãala   

 

 İçlerinde bir kişi de varıdı  

 Kim ŞehÀbıdı anuŋ bellü adı  

 

1815 Dėdi destÿr vėrseŋüz bu dem baŋa  

 CÀnını yoà ėdeyin şimdi saŋa 

 

 ŞÀd olur cümle dėdiler yüri var 

 Anı öldür bizi úayàudan çıúar  

 

 Vardı bir pinhÀn yėrden ol zamÀn  

 Kaèbenüŋ üstine pes çıúdı revÀn  

 

 Úudreti yėtdükçe bir ùaş aldı ol 

 Bilesince götürüp hem geldi ol  

 

 Ùaşı boyunca götürdi ol yine  

 TÀ ki ãalaydı Resÿlüŋ üstine  

 

1820 Çün ùaşı ãaldı aşaàa ol kişi  

 Gör ki nice oldı taúdirüŋ işi  

 

 Kaèbe dìvÀrından ol dem nÀ-gehÀn  

 Bir ulu ùaş çıúdı ol dem der-zamÀn  

 

 Ùutdı ol ùaşı havÀda bir zamÀn  

 TÀ yėrinden ùurdı ol faòr-i cihÀn  
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 Çün yėrinden MuãùafÀ úıldı güõer  

 Òoş geŋince yėre düşdi ol óacer  

 

[52a] Kaèbe ùaşı gitdi yine yėrine  

 Úıl taèaccüb Taŋrınuŋ taúdìrine  

 

1825 Çün ŞehÀb ol muècizi gördi èayÀn  

 Düşdi peyàamber ayaàına revÀn  

 

 Geldi ÙÀrıú daòı anuŋla bile 

 Ol daòı oldı MüsülmÀn ãıdúıla  

 

 Niçe bunuŋ gibi muèciz gördiler  

 Anlar ìmÀna gücile geldiler  

 

 Bu zamÀnda pes yaúìn bilgil èayÀn  

 äıdúıla her kim getürürse imÀn  

 

 Kendüzini Óaúúuŋ emrine vėre  

 Ol úapuda yüzini yėre süre  

 

1830 Bunuŋ ìmÀnı olardan òÿb olur  

 Óaú úatında ùÀèati meràÿb olur 

 

  El-Óadìåü’t-TÀsiè ve’l-èAşerete 

 

 On ùoúuzıncı óadìå budur ãaóìó  

 Hem èAlìdendür rivÀyet òoş ãarìó  

 

 Dėdi kim bir gün Resÿlu’llÀhıla  

 Otururduú cümle yanında bile  

 

 Dìn-i İslÀmıŋla olmışdı ôuhÿr  

 èÁleme yayılmışıdı işbu nÿr  

 

 Kim ki gelmişdi imÀna ãıdúıla  

 Oturalardı Resÿlu’llÀhıla  

 

1835 Bir kişi oldı negÀhın ÀşikÀr 

 Bir  cemÀze-mÀyeye olmış süvÀr  
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 Azmışıdı hem devesi hem özi  

 Toza bulaşmışıdı yüzi gözi  

 

 Bildük anuŋ biz ıraúdan geldügin  

 Bilmedük ammÀ ne kişi olduàın  

 

 Yanımızda çünki ùurdı bir zamÀn  

 Söze geldi baèd-ez-Àn açdı zübÀn  

 

 Pes dėdi kim siz baŋa ùoàrı dėŋüz  

 Kim Muóammed úanúıŋuzdur söyleŋüz  

 

1840 Uş benem dėdi Muóammed bellü bil  

 Bende neyse óÀcetüŋ èarø eylegil 

 

 Söyledi ki sen mi eylersin beyÀn  

 Taŋrınuŋ emrin baŋa işbu zamÀn  

 

[52b] Yoòsa ben putlar sözini söyleyem  

 Ne buyurmışdur saŋa èarø eyleyem  

 

 Dėdi peyàamber aŋa kim yÀ yigit  

 Ben dėyem AllÀh sözini sen işit  

 

 Şarù-ı ìmÀnı beyÀn ėtdi Resÿl  

 Rükn-i İslÀmı fürÿèı hem uãÿl   

 

1845 Çün tamÀm ėtdi sözini MuãùafÀ  

 Sırruŋı sen de beyÀn eyle baŋa  

 

 Ne buyurmışdur saŋa put yÀ aòì  

 Cümlesin bir bir beyÀn ėt sen daòı  

 

 Diŋle dėdi yÀ Resÿl ben söyleyem 

 Sergüõeştümi saŋa èarø eyleyem  

 

 Bil ki áassÀn İbni MÀlikdür adum  

 èÁmirì úavmindenem bellü dėdüm  

 

 Var-durur bir òaçımuz bizüm ulu  

 Úızıl altundan muraããaèdur ùolu  
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1850 Hem aŋa úonmış-durur laèl ü güher  

  Putlar içre yoúdur bundan muèteber           

 

 Hem receb ayında èÀdetdür bize  

 Her ki var ulu kiçi cümlemize  

 

 Eylerüz her kişi bir úurbÀn aŋa  

 Bizde èÀdetdür daòı öŋden ãoŋa  

 

 Úarşusında secde úılup yėr öpüp  

 Dürlü óÀcet dilerüz aŋa ùapup  

 

 YÀ Resÿl çün böyle bildük bu işi  

 Adı èAããÀm bizde vardur bir kişi 

 

1855 Vardı bir gün eyledi úurbÀn aŋa  

 Hem ùapu úıldı biraz andan yaŋa     

 

 Dėdi úurbÀn eyledüm çün kim aŋa  

 Put içinden bir avÀz geldi baŋa  

 

 Dėdi iy èAããÀm imÀn oldı ôuhÿr  

 Gitdi ôulmet ÀşikÀra oldı nÿr   

 

 KÀfirüŋ úanı döküldi bì-şümÀr  

 Küfr ehli cümle oldı tÀrumÀr  

 

 Dìn-i İslÀm ôÀhir oldı uş bugün  

 Bil ki oldı cümle putlar ser-nigÿn  

 

1860 Çünki èAããÀm andan işitdi sözi  

 Naèra urdı yaşıla ùoldı gözi  

 

[53a] Geldi bize óÀlini vėrdi òaber  

 Oldı göŋli cümlenüŋ zìr ü zeber  

 

 Bir niçe günden işitdük nÀ-gehÀn  

 Mekkede bir kimse olmışdur èayÀn  

 

 Dėdiler eyler nübüvvet daèvisin  

EnbiyÀnuŋ òÀtemiyem dėr yaúìn  
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 Bir niçe gün geçdi bunuŋ üstine  

 ÙÀrıú adlu bir kişi geldi yine  

 

1865 Vardı ol da aŋa úurbÀn eyledi  

 Úıldı secde dürlü iósÀn eyledi  

 

 Put içinden geldi yine bir avÀz  

 Dėdi kim yÀ ÙÀrıú oldı iş dırÀz  

 

 Göndürüldi ùoàrı peyàamber bugün  

 TÀ ki òalú içinde ola reh-nümÿn  

 

 Vaóy göndermişdür aŋa ol Celìl  

 ÓÀmil-i vaóyidür anuŋ Cebreéìl  

 

 Bu sözi işitdi ÙÀrıú anda çün  

 ZÀrì úıldı úayàulu oldı zebÿn  

 

1870 Geldi bize anı maèlÿm eyledi  

 Her ne söz kim put dėmişdür söyledi  

 

 Hem senüŋ çavuŋ daòı çıúdı úavì  

 Dėdiler kim çıúdı şÀh-ı maènevì  

 

 Kimi eydür ùoàrıdur kimi yalan  

 Bir iki gün böyle geçdi hem-çünÀn  

 

 Ben daòı ùurdum yine yÀ MuãùafÀ  

 èÁdetümce eyledüm úurbÀn aŋa  

 

 Çünki ben úurbÀnı kesdüm ol zamÀn  

 Oldı bir ÀvÀz hem anda èayÀn  

 

1875 Dėdi yÀ áassÀn ki Óaú oldı ôuhÿr  

 ÁşikÀre oldı èÀlem içre nÿr  

 

 Bir yüce ÀvÀzıla dėdi ãarìó  

 Diŋledüm anda anı rÿşen faãìó  

 

 Óaú nebì geldi cihÀna uş bugün  

 HÀşimìdür Mekkedendür reh-nümÿn  
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 Dostları anuŋ selÀmetliú göre  

 Düşmenine çoú nedÀmetler ėre  

 

 Ola dünyÀda hidÀyet pìşesi  

 Dìne daèvet ola hep endìşesi  

 

[53b]  

 

1880 Ol úıyÀmetde şefìè ola yine  

 Evvel Àòir cümle ìmÀn ehline   

 

 Bunı dėdi úopdı yėrden ol zamÀn  

 Düşdi yėre ser-nigÿn oldı nihÀn  

 

 Böyle gördüm çünki ol dem bì-úarÀr  

 Bir devenüŋ üstine oldum süvÀr  

 

 Bunca zaómetler çeküp geldüm saŋa  

 Sergüõeştüm uş budur yÀ MuãùafÀ  

 

 Çün Resÿlu’llÀh bu sözi úıldı gÿş  

 Óaú taèÀla’llÀh bunı úıldı òurÿş  

 

1885 Dėdi áassÀn yÀ Muóammed işbu dem  

 Bir sözüm var leyk destÿr isterem  

 

 Zìra üç beyt ėtmişem medó ben saŋa  

 Dilerem ki söyleyem ben ùapuŋa  

 

 Vėrdi peyàamber iécÀzet ol zamÀn  

 Dėdi üç beyt ol èArabca òoş èayÀn  

 

 Pes aŋa ìmÀnı èarø ėtdi Resÿl  

 Ùurdı ãıdúıla MüsülmÀn oldı ol   
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  El-Óadìå ve’l-èİşrÿn 

 

 Bu yigirminci óadìåi diŋle sen  

 CÀnuŋa raómet ėrişe aŋla sen  

 

1890 RÀvisidür İbn-i Mesèÿd bu sözüŋ  

 CÀn úulaàıyla işit devşür özüŋ  

 

 Söyledi ki MuãùafÀ bir gün dėdi  

 Cümle aãóÀbına böyle söyledi  

 

 Óaøret-i Óaúdan dėdi úıluŋ óayÀ  

 Kendü óaúúınca be-àÀyet müntehÀ 

  

 Biz dėdük ki yÀ Resÿlu’llÀh úamu  

 Eylerüz Óaúdan óayÀ kiçi ulu  

 

 MuãùafÀ dėdi dėdügüm bu degil  

 Bil ki bilmem söyledigim bu degil  

 

[54a]  

 

1895 Leyk her kim Taŋrıdan eyler óayÀ  

 äaúlaya başını ez-kibr ü riyÀ  

 

 Úarnını daòı óarÀmdan dÿr ėde  

 Kìni göŋlinden çıúara nÿr ėde  

 

 Gėce gündüz hem ölümin yÀd ėde  

 Hem belÀ vaútinde göŋlin şÀd ėde  

 

 Kim ki ister ise èuúbÀ devletin  

 Dünyenüŋ terk ėde külli şöhretin  

 

 Her ki bu òaãletleri işler müdÀm  

 Ol óayÀ ėtmiş olur Óaúdan tamÀm  

  

1900 Hem yine dėdi Muóammed MuãùafÀ  

 Bil ki cüzéìdür imÀnuŋ hem óayÀ   

 

 Her kişinüŋ kim óayÀsı olmaya   

 Ehl-i ìmÀnam dėse düz gelmeye  
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 Bu óadìåe hem münÀsibdür yine  

 Òoş naãìóatdur bunı diŋleyene  

  

 MuãùafÀ úatında bir gün bir òaùÿn  

 Áh ėdüben nefesi olmış tütün  

 

 Aàlayuraú söyledi yÀ MuãùafÀ  

 Bir ulu cürm ėtmişem úılàıl devÀ  

 

1905 Bilmeyüben eylemişem bir günÀh  

 Óaøretinde Óaúúuŋ oldum rÿ-siyÀh  

 

 MuãùafÀ eydür yüri var tevbe úıl  

 Cürmüŋi èafv ėde CabbÀr u Celìl   

 

 Dėdi tevbe eylesem ben yÀ Resÿl  

 Bilürem Óaú tevbemi eyler úabÿl  

 

 Yėryüzinde eylemişem bir günÀh  

 Ol günÀhuma benüm olmış güvÀh  

 

 ŞÀhid olur ol baŋa rÿz-ı şümÀr  

 YÀ Muóammed úıl devÀ oŋa bu kÀr  

 

1910 Pes aŋa ol dem yine dėdi Resÿl  

 ŞÀd ùutàıl göŋlüŋi olma melÿl  

 

 ŞÀhid olmaz ol saŋa rÿz u şümÀr    

 Hem kelÀmında dėmişdür GirdgÀr  

 

 
  

[54b] Rÿz-ı maóşer cümle tebdìl ola yėr 
 Gördügüŋ bir bir özüŋe ola yėr  
 

 Yine ol òÀùÿn kişi dėdi revÀn  

 YÀ Muóammed bir daòı bundan yaman  

 

 İşbu gökler ki muèallÀúdur havÀ  

 Ùurur üstümde benüm yÀ MuãùafÀ  
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1915 Bu günÀhumı bilüpdür hem olar  

 ŞÀhid olurlar baŋa rÿz u şümÀr  

 

 Yine peyàamber dėdi kim àam yėme  

 Gök bu envÀèile úalmaz o deme 

 

 Óaú taèÀlÀ gökleri ol dem dürer   

 Bir sicil miålinde iy ehl-i naôar  

 

 Dėdi òÀùÿn kim KirÀmÀn KÀtibin  

 Cürmümi anlar yazupdur iy emìn  

 

 Defterime yazılıpdur ser-be-ser  

 ÇÀre nedür buŋa yÀ Òayrü’l-beşer  

 

1920 áam yėme dėdi anuŋ çün sen daòı  

 Söyleyem dermÀnın anuŋ iy aòì  

 

 Óaú kelÀmında yine vėrür òaber  

 Kim åevÀb işler günÀhın èafv ėder  

 

 Hem yine dėdi Muóammed MuãùafÀ  

 Kim ki tevbe úılsa bÀ-ãıdú u ãafÀ  

 

 Kim taøarruè eyleyüp zÀrì úıla  

 Tevbe ėdüp dönse Óaúúa ãıdúıla  

 

 Ol günÀhı ėtmemiş gibi olur  

 Luùfıla Óaú yarlıàar maàfÿr olur  

 

1925 Dėdi èavrat anda bil sen yÀ Resÿl  

 Bir işiçün daòı olmışam melÿl  

 

 Melaéìkler bilürler óÀlümi   

 İşledügüm òayr u şer efèÀlümü  

 

 ŞÀhid olurlar úıyÀmetde baŋa  

 YÀ Resÿlu’llÀh ne dėrsin buŋa  

 

 Dėdi feriştehler unudur úamu  

 Öglerinden giderür ol ferd Hÿ  
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 Eyle kim gelmiş óadìåde bu ãaóìó  

 MuãùafÀ úavli-durur işbu ãarìó  

 

1930 Úanúı úul kim tevbe eyler ãıdúıla  

 Tevbesinde hem taøarruè çoú úıla  

 

[55a] Tevbesini Óaú anuŋ eyler úabÿl  

 Hem bunı böyle buyurmışdur Resÿl  

 

 ÓÀfıôıdı ol melekler kim aŋa  

 Kim bilürler işini öŋden ãoŋa 

 

 Óaú bularuŋ òÀùırından gidere  

 Unudalar cürmin anuŋ yek-sere  

 

 Hem dėr aèôÀlarına ol dem ÒudÀ  

 Sırrını örtüŋ bunuŋ yevmü’l-cezÀ  

 

1935 Dėdi èavrat bu dedügüŋ yÀ Resÿl  

 Luùf ėdüben söyledüŋ úıldum úabÿl  

 

 Leyk diŋle ol zamÀnda óaşr ola  

 Cümle maòlÿúÀt ol dem neşr ola  

 

 Anda biŋ dürlü òacÀletler gelür  

 Bendeŋe yüz dürlü óÀletler gelür  

 

 Óaøret-i Óaúúa varanda yÀ Resÿl  

 Nice ùÀúat úılam anda ben fuøÿl  

 

 Şerm-sÀr olup úalam ben rÿ-siyÀh  

 Ol güniçün aàlaram ben Àh u vÀh  

 

1940 Nite kim işitmişem senden yaúìn  

 Bu óadìåi iy güzìnü’l-mürselìn  

 

 Her úaçan olsa úıyÀmet sÀèati  

 Baèå ėde Óaú ol cemìè-i milleti  

 

 Anda mücrimler günÀhın yÀd ėde  

 Áh ėdüp yüz zÀriliú bünyÀd ėde  
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 Utanalar Taŋrıdan ol dem úamu  

 Ol òacÀletle olalar ser-fürÿ   

 

 Başlarından der gele hem ãu kimi  

 Dört yanında mevc ura hem cÿ kimi 

 

1945 äu kimisinüŋ boàazına çıúa  

 Ol òacÀletler beni oda yaúa  

 

 Böyle dėdi zÀrì úılup aàladı  

 Baàrını óasret odıyla ùaàladı  

 

 İy müsülmÀnlar öŋüni yÀd ėdüŋ  

 Tevbe ėdüŋ nÀle vü feryÀd ėdüŋ  

 

 áÀfil olmaŋ ol zamÀndan zìnhÀr  

 Yolumuzda niçe dürlü èuúde var  

 

[55b]  El-Óadìåü’l-ÓÀdì ve’l- èİşrÿn 

 

 CÀn úulaàıyla yine gÿş eylegil  

 Dünye şuàlını ferÀmÿş eylegil  

 

1950 Erbaèìnden bu yigirmi bir olur  

 Devlet anuŋdur ki bundan óaô alur  

 

 İbni èAbbÀsdan ėrişdi bu òaber  

 Ol-durur rÀvìsi bunuŋ muèteber  

 

 Söyledi kim dėdi bir gün MuãùafÀ  

 Mefòar-i evlÀd-ı Ádem müctebÀ     

 

 Dėdi bir şaòãa ėrişse bir kişi 

 Olsa ol şaòã anuŋ dìn úardeşi  

 

 Bir sözile göŋlini şÀd eyleye  

 ŞÀdlıú göŋliŋde bünyÀd eyleye 

 

1955 Göŋlini bir vech şÀd ėtse anuŋ  

 ÒÀùırın òoş ùutsa hem ol kimsenüŋ  
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 Ol feraódan yaradur ol ferd Hÿ  

  Bir güzel ãÿret ki ola nìk-òÿ  

 

 Dünyede ÀfÀtı andan defè ėde  

 Her maøarrat kim ėrişe refè ėde  

 

 Rÿz-ı maóşerde yine olur úarìn  

 Bile yanınca gider iy merd-i dìn  

 

 Dėye kimsen söylegil ùoàrı baŋa   

 Nite kim èacaba úaldum ben saŋa  

 

1960 Dėye ben ol şÀdıyam iy nìk-òˇÀh 

 Kim fülÀn rencÿdeye varup nigÀh  

 

 Sen fülÀnuŋ göŋlini şÀd eyledüŋ  

 Şol yıúuú göŋlini ÀbÀd eyledüŋ  

 

 Bil seni andan yaratmışdur ÒudÀ  

 Mÿnis olam tÀ bu demde ben saŋa  

 

  ÓikÀyet  

 

 Bir óikÀyet diŋle imdi iy ulu  

 Hem içi dürlü naãìóatdür ùolu  

 

 Ol ekÀbirden birisi kim adı  

 Kim MübÀrek İbni èAbdullÀhıdı  

 

1965 Girdi bÀõÀr içre bir gün ol emìn  

 Bir kişi bir at ãatar iy merd-i dìn  

 

[56a] Dėdi her kim vėrse úırú dirhem baŋa  

 Ben bu atı vėrürem elbet aŋa  

 

 Anda pes İbni MübÀrek söyledi  

 Nite ãatarsın bunı ucuz dėdi  

 

 Ol kişi eydür bunuŋ çoú èaybı var  

 Söyleyem bir bir işitgil ÀşikÀr  
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 Dėdi èaybın söyle bunuŋ diŋleyem  

 Hem óikÀyet nite-durur aŋlayam  

 

1970 Dėdi ger düşmÀnıla ceng eyleyem  

 Hem anı úovmaàa Àheng eyleyem  

 

 Anca durur òaãmı úurtulup úaçar  

 Buncılayın yėrde çoú úanum içer  

 

 YÀ èadÿdan úaçmaàa úılsam ùaleb  

 Depinüp ùurur yėrinde bì-sebeb  

 

 TÀ baŋa düşmÀn ėrişür êarb ėder  

 Pes bunuŋla kişi nice óarb ėder  

 

 Bir ulu èaybı daòı budur yine  

 Her kişi bir ãuya girüp gizlene  

 

1975 Oòranur kişner on ėder bì-maóÀl  

 Anda vardur bunca bu kÀr-ı daàÀl  

 

 Yine dėdi kim èAbdullÀh iy cüvÀn  

 Bu úadar èaybı ki sen úılduŋ beyÀn  

 

 Bu bahÀya ol girÀn ola henüz  

 Anı alana ziyÀn ola henüz  

 

 ÓÀãılı ol demde èAbdullÀh atı  

 Aldı şÀkird içün ol tuófe atı  

 

 Geçdi andan ãoŋra birúaç rÿzgÀr  

 Óarb u êarb oldı nigÀhın ÀşikÀr  

 

1980 Çün àazÀya gitdiler ol dem meger  

 İşled’ol at anda çoú dürlü hüner    

 

 Ol atıla ol bėş meydÀn ara 

 Key bahÀdırlıú úılur cevlÀn ura   

 

 Óayúırup cevlÀn ura ceng eyledi 

 Heybetiyle düşmeni deng eyledi  
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 Dėdi şÀkird yine èAbdullÀh revÀn 

 Bunda óikmet ne-durur eyle beyÀn  

 

 Olmadı bir èaybı anda ÀşikÀr  

 Çoú hünerler úıldı bunda bì-şümÀr  

 

[56b] 

 

1985 Ol kişiden çünki aldum bunı ben  

 Gör úulaàına ne dėdüm diŋle sen  

 

 Söyledüm ki tevbe úıldum ben Óaúa  

 Her günÀhı terk úıldum mutlaúÀ   

 

 Tevbe úıldum döndüm AllÀhdan yaŋa  

 Olmayam èÀãì daòı öŋden ãoŋa  

 

 Sen daòı terk eylegil hem bu zamÀn  

 Ol èayıblar ki olur sende èayÀn  

 

 Bu sözi çün kim ben aŋa söyledüm  

 Bu ãıfaùlar bile taúrìr eyledüm  

   

1990 Başı ile ol işÀret eyledi  

 ÓÀl diliyle ol muùìè oldum dėdi  

 

 Başını taórìk úıldı üç kezin    

 Aŋladum remzile dėdügi sözin  

 

 Bildüm anı baŋa dil-şÀd oldı ol  

 Terk-i èiãyÀn ėtdügümi bildi ol  

 

 Pes bunı bildüm ki noúsÀnlıú úamu    

 Atuŋ ayasında olur iy ulu   

  

 äÀóibi çün günÀhlu bile ol   

 Pes hünerin ne yüzile úıla ol  

 

1995 Her ki küfrile ola ata ãuvÀr  

 Atı anuŋ laènet oúur ÀşikÀr  
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 Arúasından düşen degin hemìn  

 Laènet oúur kÀfire bilgil yaúìn  

 

 Pes olaruŋ èÀãì olduàı hemÀn  

 äÀòibinüŋ ola cürminden èayÀn  

 

 äÀóibi ger ãÀlió olsa şÀd olur  

 Hem muùìè olup aŋa münúÀd olur  

 

 Bu sebebden şÀdlıàı ol ÒuõÀ  

 äÿret ėdüp gönderür yevmü’l-cezÀ  

 

2000 Hem gelür ol ãÀóibi ol zamÀn  

 Yoldaş olup cennete iltür revÀn  

 

  El-Óadìåü’å-æÀnì ve’l-èİşrÿn 

 

 Gÿş úılàıl imdi bir dem ãıdúıla  

 TÀ getürdüm bir hÀdìå daòı dile  

 

 Bu yigirmi ikidür ez-erbaèìn  

 Diŋle bunı ãıdúıla iy pÀk-dìn  

 

[57a] Kim Saèìd İbni Müsebbib söyledi  

 Hem èAlìden ol rivÀyet eyledi  

 

 Dėr èAlì İbni Ebì ÙÀlib meger  

 Çıúdı evinden ãabÀó úıldı güõer  

 

2005 Yolda nÀ-gÀh uàradı SelmÀn aŋa  

 Hem selÀm ėtdi revÀn ez-cÀn aŋa  

 

 ÓÀlini ãordı èAlì anuŋ revÀn  

 Dėdi aóvÀlüŋ nedür eyle beyÀn   

 

 Söylegil nice ãabÀóa dek bugün   

 áamlu mısın yÀ fezÀyì reh-nümÿn  

 

 Dėdi SelmÀn yÀ Emìre’l-müéminìn  

 Ne ãorarsın óÀlümi iy pÀk-dìn  
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 Bu ãabÀó ùurdum yėrimden yÀ emìr  

 Dört àamuŋ ara yėrinde nÀ-güzìr  

 

2010 Dėr Emìrü’l-müéminìn ol dört nedür  

 Çekdügüŋ endìşe birle dert nedür  

 

 áammumuŋ evvelkisi fikr ü èayÀl  

 Anlar ister úÿtı benden mÀh u sÀl   

 

 Daòı AllÀó úorúısunuŋ fikridür  

 Bu fikri hem cÀn u göŋül õikridür  

 

 Emr ėder ùÀèate beni rÿz u şeb  

 Ùutmasam óÀlüm n’ola emrin èaceb  

 

 Bir daòı ŞeyùÀn oúur maèãiyyete   

 Varmaàa úomaz beni ol ùÀèate  

 

2015 Úorúaram Óaúdan beni dÿr eyleye  

 Ol beni maàbÿn u maórÿm eyleye  

 

 Bir yaŋadan daòı èAzrÀéil àamı  

 CÀnuma ol ãaldı dürlü mÀtemi  

 

 CÀnumuŋ úaãdındadur eyler ùaleb  

 Ol sÀèatde n’olısar óÀlüm èaceb  

 

 Uş bu dört àam birle dil-teng olmışam  

 Bu cihetden úatı bed-reng olmışam  

 

 Her birinde var-durur bir mertebe  

 Uàraduŋ bu işde yaòşı meksebe  

 

2020 Dėdi SelmÀna beşÀretdür saŋa  

 Uş bu àamlar òÿb işÀretdür saŋa  

 

 Sen teki ben daòı bir gün nÀ-gehÀn  

 MuãùafÀ yanına vardum bil èayÀn  

 

[57b] YÀ èAlì dėr nicedür óÀlüŋ senüŋ  

 Söylegil tÀ bilem aóvÀlüŋ senüŋ  
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 Nice ùurmışsın yėrüŋden bu ãabÀó  

 áamlu mısın yoòsa bulduŋ mı felÀó  

 

 Ben dėdüm ki diŋle yÀ Òayrü’l-beşer  

 Ùurmışam dört àammıla ben bu seóer  

 

2025 Biri budur yoúdur evümde çoà az  

 äudan özge nesne ola úÿt u saz  

 

 Bir àamum hem ùÀèati Óaúdur yaúìn  

 èÁúıbet fikri-durur bir de hemìn   

 

 Daòı èAzrÀéil àamıdur bir àamum  

 Bilmezem ki nice ola ol demüm  

 

 Dėdi peyàamber beşÀret yÀ èAlì 

 Úılma àam-gìn göŋlüŋi sen yÀ velì  

 

 Hem óicÀb olur oda àammı èayÀl  

 Perde olur oddan aŋa külli óÀl  

 

2030 áammı ùÀèat fikr olur saŋa amÀn  

 Bil yaúìn maóşer èaõÀbından èayÀn  

 

 èÁúıbet fikri àazÀdur bil yine  

 Bu àamuŋ içinde şÀdì úıl yine  

 

 Yėtmiş yıllıú ùÀèatinden bil yaúìn  

 Efêal olur èÀúıbet fikri hemìn  

 

 èAzrÀéil àammı kefÀretdür yine  

 Úılduàuŋ cürmi õünÿbuŋ cemèine  

 

 YÀ èAlì bil úullaruŋ rızúı hemÀn  

 Óaú taèÀlÀ üstine bellü beyÀn  

 

2035 Nefè-i êarrı yoú-durur àammuŋ saŋa  

 Rızúiçün bu úılduàuŋ hemmüŋ saŋa  

 

 Yoú-durur vardur saŋa ecr ü åevÀb  

 Andan ötrü yazılur min külli bÀb  
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 ŞÀkir ol Óaúúa vü sen hem ol muùìè  

 Óaú úatında menzilin ola refìè 

 

 PÀk olàıl olasın Óaúúa ãadìú 

 Raómetine tÀ seni úıla àarìú  

 

 Dėr MüsülmÀn olduàuŋ çün şükr úıl 

 Sen özüŋe işbu şükri farø úıl   

 

2040 Ben dėdüm ki yÀ muùìè olmaú nedür  

 Söyle tÀ kim bilem ol söz nitedür   

 

[58a] Dėdi “lÀ-óavle velÀ” dėgil müdÀm  

 Óavl-i úuvvet cümle andandur tamÀm  

 

 Pes dėdüm dėmek murÀdı yÀ Resÿl  

 Söyle tÀ bilem nedür iy pür-uãÿl  

 

 Dėdi çün kim göŋlüŋe gele àaøÀb  

 Yuda görgil sen anı bÀ-luùf-ı Rab   

 

 Kim àaøÀb yudmaú yaúìn bil yÀ èAlì  

 Taŋrı òışmın söndürür bil yÀ velì  

 

2045 Aàır eyler hem terÀzÿŋı èayÀn   

 Kim saŋa rÿzı úılur dÀrü’l-cinÀn  

 

 Dėdi SelmÀn yÀ Emìrü’l-müéminìn  

 Defè úılsun Óaú senüŋ göŋül àamın  

 

 Olmışıdum ben bu àamlardan zebÿn  

 ŞÀd úılduŋ sen beni iy reh-nümÿn  

 

 Òaããa kim fikri àamı ehl ü èayÀl  

 Teng-dil ėtmişdi beni hem bì-mecÀl   

 

 Dėdi yÀ SelmÀn işitdüm ben yaúìn  

 MuãùafÀdan bu óadìåi hem-çünìn  

 

2050 Kim èayÀl issi yėmezse hemm-i àÀm  

 Kisveti úÿtdan ötürü bìş ü kem   
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 Bil ki cennetden saŋa yoúdur naãìb  

 Böyle buyurmış-durur bunı Óabìb  

 

 Dėdi SelmÀn dėmemiş ola Resÿl  

 Bu óadìåi pes eyÀ ãÀóib-usÿl  

 

 Kim èayÀl issi olan bulmaz felÀó  

 TÀ ebed bulmaz dėmiş-durur necÀó  

 

 Pes èAlì dėdi ki yÀ SelmÀn işit  

 Ol degüldür iş anı sen fikr ėt  
 

2055 Anda ol kim ola pes kesbüŋ óarÀm  

 Ger óelÀl olsa ne àam iy nìk-nÀm  

 

 Pes èayÀlı rızúı içün àam yėye  

 Hem cinÀn müştÀú olur ol kimseye  

 

 Kesb ėderse her kişi mÀlı óelÀl  

 Raómet eyler aŋa Óayy u Õü’l-celÀl  

 

  ÓikÀyet  

 

 Bunuŋ üstine óikÀyet var iy cÀn  

 Diŋle imdi söyleyem ben bu zamÀn  

 

[58b] MuãùafÀ úatına geldi bir kişi  

 Söyleyem ki nice olmışdı işi  

 

2060 YÀ ResÿlallÀh dėdi ol bì-nevÀ  

 Bir günÀh ėtdüm baŋa úılàıl devÀ  

 

 MuãùafÀ eydür günÀhuŋ söylegil  

 Göreyim var mı devÀ şeró eylegil  

 

 Söyleyebilmem dėdi ben yÀ Resÿl  

 Eylerem senden óayÀ iy pür-uãÿl  

 

 Dėdi nite utanursın bu zamÀn  

 Cürmüŋi dėmeklige sen yÀ fülÀn 
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 Úılmaduŋ sen niçün AllÀhdan óayÀ  

 Ol günÀhı işledüŋ iy mübtelÀ  

 

2065 äÀnièüŋ her dem göre ùurur seni  

 Niçün ol cürmi úılurduŋ iy denì  

 

 Ùurma yanumda çıú bu dem hemìn  

 Yaàmaya tÀ üstümüze od yaúìn  

 

 Ùurdı kişi çıúdı gitdi úorúudan  

Aàladı nevmìd oluban úayàudan  

 

Ol zamÀnda geldi Cebreéìl emìn  

Söyledi ki yÀ Resÿlü’l-muttaúìn  

 

Niçün ol èÀãìyi nevmìd eyledüŋ  

 Úorúudup sen bunca teékìd eyledüŋ  

 

2070 Ol günÀhuŋ var-durur keffÀreti  

 Ol úulum uş benden incindi úatı  

 

 Niçe ki çoú ėtmiş olsa ol günÀó 

 Var kefÀret olmaya pes rÿ-siyÀh  

 

 MuãùafÀ dėdi aŋa yÀ Cebreéìl  

 Ne-durur aŋa kefÀret söylegil  

 

 Dėdi ki bir oàlı var anuŋ ãabì  

 Ger evine varduàı dem yÀ ebì  

 

 Úarşusına gelse ol oàlan hemÀn  

 Ger yüzini öpse anuŋ ol zamÀn  

 

2075 Daòı bir nesne eline vėrse hem  

 Úılsa şÀdì òÀùırından gitse àam  

 

 Yėmiş olsa yoòsa àayrı nesne ne  

 ŞÀd olup göŋli anuŋla eglene  

 

 Ol ãabìcüú çün kim andan şÀd ola  

 Göŋli anuŋ úayàudan ÀzÀd ola  

 



 235

[59a] Cürmine bilgil kefÀretdür anuŋ   

 CÀnına bundan beşÀretdür anuŋ  

 

 İmdi bilgil uşaàı şÀd eylemek  

 Hem anuŋ rızúı içün úayàu yėmek  

 

2080 Hem õünÿb içün kefÀretdür úamu  

 Daòı oddan úurtarur iy nìk-òÿ  

 

 Hem kelÀmında buyurmışdur Çalap 

 Ol daòı nėye beşÀretdür èaceb  

 

 Nièmet ü esbÀb u milk ü mÀlıŋuz  

 Daòı evlÀd-ı åemer timåÀliŋüz  

 

 Siziŋiçün fitnedür dėdi Kerìm  

 Leyk Óaú úatındadur ecr ü èaôìm  

 

  El-Óadìåü’å-æÀliå ve’l-èİşrÿn 

 

 Hem yigirmi üç erbaèìnden bu-durur  

 İçi ùolu güher ü inci-durur  

 

2085 İbni MÀlikden rivÀyetdür yine  

 Òoş òaberdür ãıdúıla diŋleyene  

 

 Dėr Enes kim dėdi ol Òayrü’l-beşer  

 EnbiyÀ òatm-ı resÿl-ı muèteber  

 

 Ümmetümden her kişi ùurup ãabÀó  

 Uyúusından uyanup bolsa felÀó  

 

 Áyete’l-kürsì oúusa bÀ-şümÀr 

 On iki kez bÀ-sükÿn u bÀ-vaúÀr29  

 

 äaúlar anı şerr-i ŞeyùÀndan Çalap  

 Azdurabilmez nice úılsa ùaleb  

 

2090 Cevr-i sulùÀndan yine ola emìn  

 Böyle dėmişdür Resÿl-ı pÀk-dìn  

                                                 
29 2088 bÀ-veúÀr : bÀ-viúÀr 
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 Ol úadar vėrür åevÀb aŋa Celìl  

 Òatm-i Úur’Àn ėtmiş ola eyle bil  

 

 Rÿz-ı maóşer çünki úabrinden ùura  

 Óaú nÿrından başına bir tÀc ura  

 

 Şuèle vėre ehl-i dünyÀya tamÀm  

 Nÿr ola şevúinden anuŋ óÀã u èÀm  

 

 Pes dėdi İbni Enes kim yÀ Resÿl  

 Her gün oúunmaú gerek mi söyle ol   

 

2095 MuãùafÀ dėdi ki her cumèÀ güni  

 On iki kez her kim oúursa bunı  

 

[59b] ÓÀãıl olup ol åevÀb aŋa yaúìn  

 Bu yaúìndür ùutmaàıl şekk iy emìn  

 

  ÓikÀyet  

 

 Diŋle imdi iy Muóammed ümmeti  

 Bir óikÀyet gide göŋlüŋ kürbeti  

 

 Òoş beşÀretdür bu siz müéminlere  

 MuãùafÀnuŋ ümmetine yėk-sere  

 

 Nitekim evvelki peyàamberlerüŋ  

 Ümmeti evvel geçen serverlerüŋ  

 

2100 Kim olurdı èaúlı hem fehmi úalìl  

 Bu söze ger isteseŋ çoúdur delìl  

 

 EnbiyÀya pes inanmazlarıdı  

 Sözlerini ùoàrı ãanmazlarıdı  

 

 Görmeyince dürlü dürlü muècizÀt  

Niçe ÀyÀtıla dürlü beyyinÀt  

 

Eyle ki söylerdi MÿsÀ ümmeti  

Hem anı àam-gìn ėderlerdi úatı  
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Dėrleridi Taŋrıyı bize èayÀn  

Göster iy MÿsÀ bize bellü beyÀn  

 

2105 Hem yine bir gün dėdiler ki dėgil  

 Hìç uyur mı Taŋrı bize söylegil   

 

 Varıdı TevrÀt içinde yazılu  

 Taŋrı uyumaz ımızàanmaz dėyü  

 

 Anlara MÿsÀ òaber vėrdi meger  

 Gördügin TevrÀt içinde muèteber  

 

 Dėdiler niçün uyumaz iy èaceb  

 Uyumaduàın’anuŋ nedür sebeb   

 

 Óaú taèÀlÀ Mÿsaya vaóy eyledi  

 Var elüŋe iki şìşe al dėdi  

 

2110 İkisin de ãuyıla ùoldur anuŋ  

 Her birin ùut bir eliŋde şìşenüŋ   

 

 Vardı MÿsÀ aldı iki şìşeyi  

 Ùolduruban ãuyıla ùutdı anı  

 

 Vėrdi uyúu Óaú taèÀlÀ çeşmine  

 Nice oldı óÀli sen diŋle yine  

 

 äındı ol dem şìşeler düşdi yėre  

 Óaú òiùÀb ėtdi yine ol servere  

 

[60a] Ümmetüŋe sen yüri var söylegil  

 Bu miåÀli anlara şeró eylegil  

 

2115 Söyledi ki şirk gey aãàardur riyÀ   

 Kim riyÀlu úul yaramaz Taŋrıya  

 

 Ùaŋla çün ola úıyÀmet sÀèati  

 Ortaya gele olaruŋ ùÀèati  

 

 Çünki muòliãler oları göreler  

 Gülüşüp anlara ùaèna uralar  
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 YÀ İlÀhì luùfuŋıla úıl meded  

 Hem bizi úurtar riyÀdan iy äamed  

 

 Eyle muòliã úullaruŋla hem-nişìn  

 Rÿz-ı maóşer yÀ İlÀhe’l-èÀlemìn  

 

  El-Óadìåü’l-ÒÀmis ve’l-èİşrÿn 

 

2120 Erbaèìnden bil ki budur bist ü penc  

 Laèl ü gevherdür ser-À-ser dürlü genc  

 

 Bunı ÓassÀn oàlı ol èAbdu’ã-ãamed  

 Eyledi SüfyÀn-ı æevrìden sened  

 

 Dėdi SüfyÀnuŋ úatına bir gėce  

 ÓÀøır oldum diŋle imdi sen nice  

 

 Maàribi úılduú anuŋıla bile  

 Óaú sözini aluban her dem dile  

 

 İòtiyÀr ėtdüm ben anuŋ òalvetin 

 Hem àanìmet bildüm anuŋ ãoóbetin 

 

2125 Pes dėdüm úılsun saŋa Óaú raómeti  

 Görmegil hergiz àamıla mióneti  

 

 N’ola ger luùf ėyleyüp iy yüzi mÀh  

 Òalú arasına çıúasın gÀh gÀó  

 

 Òidmetüŋe ėrişe kiçi ulu  

 Bay u yoòsul her ne varısa úamu   

 

 MuãùafÀdan naúl ėdesin sen òaber  

 Nice buyurmışdur ol Òayrü’l-beşer 

 

 İşidüp senden alalar fÀéide  

 Açasın òon-ı keremden mÀéide   

 

2130 MuãùafÀnuŋ sözlerin yÀd ėdeler  

 Özlerine ol güni zÀd ėdeler   
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Bunı işitdi dėdi SüfyÀn baŋa  

Bu óadìåi naúl ėdeyim dėr saŋa  

 

[60b] Dėdi nice kişidür evvel dėgil  

 Kim senün óÀlüŋde Manãÿr söylegil  

 

 Ben dėdüm ki bir imÀmdur ol emìn  

 PìşvÀdur ümmete Óaú ol pÀk-dìn  

 

 Dėdi İbrÀhìm daòı söylegil  

 Nice kişidür baŋa şeró eylegil   

 

2135 Pes yine ben söyledüm ki ol hümÀm  

 PìşvÀdur ümmete ol imÀm  

 

 Dėdi kim bilür misin sen yÀ aòì  

 èAlúama İbni Mesèÿdı daòı  

 

 Nice kişidür olar vėrgil òaber  

 Hem òayÀliŋde senüŋ iy muèteber  

 

 Ben dėdüm ki diŋlegil iy ùoàrı yÀr  

 Olur aãhÀbuŋ ulusından olar    

 

 Pes dėdi SüfyÀn-ı æevri diŋlegil  

 Eydeyim maúãÿdı şimdi aŋlaàıl 

 

2140 Kim baŋa Manãÿr vėrmişdür òaber  

 Ol da İbrÀhìmden işitmiş meger  

 

 èAlúamadan dėdi İbrÀhìm daòı  

 Ben işitdüm MuãùafÀdan iy aòì  

 

 èAlúama daòı dėdi kim hem-çünÀn  

 İbni Mesèÿddan işitdüm ben èayÀn  

 

 Dėdi èAbdullÀh Bin Mesèÿd yaúìn  

 MuãùafÀdan naúl ėdüp ol pÀk-dìn  

 

 MuãùafÀ dėdi ÒudÀ-yı Õü’l-celÀl  

 Cennet-i èadni yaratdı bì-miåÀl 
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2145 Cebreéìle emr úıldı ol Celìl  

 Söyledi kim yüri var yÀ Cebreéìl  

 

 Cennet-i èadne varup úılàıl naôar  

 Vaãfını bilgil anuŋ diŋle òaber  

 

 Úullarumçün ne yaratdum anda ben  

 Var temÀşÀ eyleyüp fikr eyle sen  

 

 Cebreéìl çün vardı girdi cennete  

 Uàradı anda firÀvÀn nièmete  

 

 Óÿrilerden birisi çıúdı negÀh  

 Pes görendi Cebreéìle hem-çü mÀh  

 

2150 Úıldı òande Cebreéìli gördi çün  

 Diŋle imdi sen yine iy reh-nümÿn   

 

[61a] Dişlerinüŋ şuèlesinden nÀ-gehÀn  

 Ùoldı cennet nÿrdan ol dem revÀn  

 

 Gördi anı secde úıldı Cebreéìl  

 Anı ãandı kim meger nÿr-ı Celìl  

 

 Yine ol óÿrì aŋa úıldı nidÀ  

 YÀ EmìnallÀh dėye söyler aŋa   

 

 Başuŋı úaldur dėdi sen bu zamÀn  

 Cebreéìl başını úaldurdı hemÀn  

 

2155 Dėdi SübóÀne’l-úadìm ü Õü’l-celÀl 

 Kim senüŋ óüsnüŋ yaratmış bì-miåÀl   

 

 Pes dėdi ol óÿri anda iy emìn  

 Kim bilür misin ki Rabbü’l-èÀlemìn  

  

 Kimüŋiçün òalú ėdüpdür ol beni  

 Luùf u iósÀnı öküş Óayy u áanì  

 

 Dėdi kimüŋçün yaratmışdur dėgil  

 Hem bunı bildür baŋa şeró eylegil  
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 Pes dėdi ki diŋlegil yÀ Cebreéìl  

 Kim beni òalú eylemişdür ol Celìl  

 

2160 Ol kişi içün ki ol leyl ü nehÀr  

 Eyleye Óaúúuŋ rıøÀsın iòtiyÀr  

 

 Terk ėdüp nefsi hevÀsını úoya  

 CÀn u dilden Óaúúuŋ emrine uya  

 

 MuãùafÀdan úıldılar bir dem suéÀl  

 Cennetüŋ keyfiyyetinden bu muóÀl  

 

 Dė neden oldı binÀsı cennetüŋ  

 Söyle vaãfını o dÀr-ı raómetüŋ  

 

 Söyledi ol demde ol faòr-i cihÀn  

 Diŋlegil ben söyleyem yÀ müéminÀn  

 

2165 Nuúredür bir kerpüci biri úızıl    

 Balçıàıdur müşg ü èanber bellü bil  

 

 ZaèferÀndur ùopraàı taşı güher  

 Hem daòı yÀúÿt u aómer ùut òaber   

 

  El-Óadìå-i ÓikÀyet-i ÚÀsım 

 

 Yine bir Àòir òaberde iy emìn  

 Böyle işitdüm yaúìn bil hem-çünìn  

 

 Bir kişi geldi Resÿlüŋ úatına  

 Ol kitÀbìlerden idi bil yine  

 

[61b] YÀ Eba’l-ÚÀsım dėyüben söyledi  

 Bir suéÀlüm var-durur şeró ėt dėdi  

 

2170 Ehl-i cennet hìç yėmek yėr mi dėgil  

 äu içer mi hem baŋa bir söylegil  

 

 MuãùafÀ dėdi ki yėr anlar ùaèÀm  

 äu içerler daòı bilgil iy hümÀm  
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 Pes úasem yÀd eyledi ol dem Resÿl  

 Ol ÒudÀnuŋ óaúúıçün iy pür-uãÿl  

 

 Kim elindedür benüm nefsüm anuŋ  

 Diŋle ãıdúıla ki şÀd ola cÀnuŋ  

 

 Cennet ehlinüŋ birisine ÒudÀ  

 Yüz kişinüŋ úuvvetin eyle èatÀ   

 

2175 Yėmek içmek şehvet ü Àrzÿ heves  

 Her birinde yüz kişice ola pes  

 

 Yėr içer ol bu úadar eyler ãafÀ  

 Bevl ü àÀiùden aŋa ėrmez aõÀ   

 

 Kim yėse içse yaòÿd úılsa cimÀè  

 Terlemekde óÀceti úıl istimÀè  

 

 Ter dökülüp çünki cisminden aúar  

 Misk ü èanber tek anuŋ teni úoúar  

 

 MuãùafÀ dėdi yine ehl-i cinÀn  

 Yüz yigirmi ãaf olur bilgil èayÀn  

 

2180 Ümmetümden olısardur sekseni  

 Şek getürmez bu söze illÀ denì  

 

 Özge ümmetlerden olur úırú ãafı 

 èAúl ehline bu söz olmaz òafì  

 

 Her ãafuŋ uzunluàı bil iy emìn  

 Maàrib ü maşrıú arasında yaúìn  

 

 Dünye inince ola ini anuŋ  

 Böyle-durur söylesem ini anuŋ  

 

 Pes yine dėdi nebiyyü’l-MuãùafÀ  

 Cennet ehline nidÀ eyler ÒudÀ  

 

2185 Çaàıra yÀ ehl-i cennet ol Çalap 

 Eydeler “lebbeyk” eyÀ maèbÿd u Rab  
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 Pes eyde yÀ úullarum ùoàrı dėŋüz  

 RÀøı olduŋuz mı benden söyleŋüz  

 

 Eyde anlar rÀøıyuz biz yÀ áafÿr  

 Olmışuz inèÀmuŋa èabden şekÿr  

 

[62a] Böyle nièmet ki bize úılduŋ èatÀ  

 Kim ola olmaya rÀøı iy ÒudÀ  

 

 Pes dėye ol PÀdişÀh-ı bì-zevÀl  

 ŞÀd oluŋ iy úullarum siz bu muóÀl  

 

2190 Size bundan daòı yėg nièmet vėrem  

 İşleyem sizüŋile faøl u kerem  

 

 Eydeler yÀ Rab bize şeró eylegil  

 Ne olur bundan ulu nièmet dėgil  

 

 Óaú dėye yÀ ehl-i cennet baèd-ez-ìn  

 Size Rıêvanı mubÀó ėtdüm yaúìn  

 

 Úılmazam şimden gėrü size àaøÀb 

 Gör nice inèÀm ėder ol ferd Rab  

 

 Pes münÀdìler úıla ol dem nidÀ  

 Eydeler yÀ ehl-i cennet meróabÀ  

 

2195 Size bir dirlik vėripdür ol EóÀd  

 Kim ölüm görmeyisersiz tÀ ebed 

  

 Size bir saàlıú vėrüpdür ol Kerìm  

 Olmayasız daòı maèdÿm u saúìm  

 

 Bir yigitlik vėrdi size Õü’l-celÀl  

 Olmaya pìrlige daòı intiúÀl  

 

 Size bir nièmet vėripdür PÀdişÀh  

 Eksilüp olmaya daòı ol tebÀh  

 

 Bunı bilmek isteseŋ iy muèteber  

 Var bu Àyet maènisine úıl naôar  
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2200 Pes yine ol dem ÒudÀ-yı MüsteèÀn  

 Dėye ãÀlió úullarumçün bil èayÀn  

 

 Cennet içre bir yaraú olmış-durur  

 Anda nièmet ol úadar ùolmış-durur  

 

 Kimse bir anuŋ gibi görmiş degül  

 Kimse vaãfını anuŋ vėrmiş degül  

 

 Daòı anı kimse işitmiş degül  

 Kimsenüŋ úalbinden ol geçmiş degül  

 

[62b] İsteseŋ ki bulasın bunı èayÀn  

 Oúuàıl bu Àyeti ol şÀdumÀn  

 

 
 

2205 Böyle dėdi hem yine faòrü’l-enÀm  

 Cennet içre ol úadar olsa maúÀm  

 

 Úamçısını anda úosa bir kişi  

 Ol úadar olsa hem anuŋ ülüşi 

 

 Olur ol efêal bu dünyÀdan úamu  

 Daòı dünyÀda ne vardur iy èamÿ  

 

 Ger bunı sen úılmaú isterseŋ yaúìn  

 Úıl naôar bu Àyete iy nÀzenìn  

 

 
 

 Cennet içre bir aàaç vardur yine  

 Vaãfın anuŋ söyleyem diŋleyene  
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2210 Bir kişi çaparsa atın yüz yıl  

 Çıúamaz anuŋ gölgesinden eyle bil  

 

 Ol aàacuŋ gölgesinden çıúmaya  

 Anı úoyup özge yėre baúmaya  

 

 Ben özümden söylemem bunı úamu  

 İşbu Àyet maènisidür iy ulu  

 

 
 

 ÒÀlıúuŋ úullara faølı bol-durur  

 Daòı kim var evvel ü Àòir-durur  

 

 Hem buyurdı yine ol Faòrü’l-cihÀn  

 Ol Óabìb-i Óaú Resÿli kün fe-kÀn  

 

[63a]  

 

2215 Ol kişi ki ãoŋra gire cennete  

 Cümledeŋ öŋdün ėrişür nièmete  

 

 Olmaya andan naãìbi kem daòı  

 Söyleyem vaãfın anuŋ da iy aòì  

 

 Ol kişi òalúa øiyÀfet eyleye  

 Ádemi ol nièmetile ùoylaya  

 

 Ol kişi ol işde èÀciz úalmaya  

 Nièmet olur mu ki anı bulmaya  

 

 Yėdüre úamuya dürlü nièmeti  

 Nièmeti ki vaãfa gelmez leõõeti  

 

2220 Cümle esbÀbın müheyyÀ eyleye  

 İlleri yüz tertibile dileye  

 

 Áòirine böyle olıcaú èaùÀ          

 Evveline gör ne faøl eyler ÒudÀ  
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 YÀ İlÀhì raómetüŋi úılma kem  

 Úullaruŋdan iy Kerìm ü pür-kerem  

 

  El-Óadìåü’s-SÀdis ve’l-èİşrÿn 

 

 Gÿş úılàıl ez-óadìå-i erbaèìn  

 Bu yigirmi altısıdur iy emìn  

 

 èÁyişedendür rivÀyet bu ãarìó  

 Hem Resÿlu’llÀh buyurmışdur ãaóìó  

 

2225 Dėdi bir gün ol nebiyyü’l-MuãùafÀ  

 Seyyidi’s-sÀdÀt-ı Òatmü’l-enbiyÀ  

 

 Kim ãaòì úul cennete olur úarìb  

 Hem òalÀyıúlar úatındadur óabìb  

 

 Ehl-i cennetden-durur hem ol saèìd  

 Hem cehennemden daòı olur baèìd  

 

 Taŋrıdan ıraú olur dėdi baòìl  

 Hem òalÀyıúlar úatındadur õelìl  

 

 Meskeni anuŋ yine hem nÀr olur  

 NÀr içinde içi Àh u zÀr olur  

 

2230 Úanúı cÀhil kim saòÀdur pìşesi  

 Kim saòÀvetdür anuŋ endìşesi  

 

 Sevgülüdür Óaú úatında şöyle bil  

 Úanúı èÀlimden kim ol ola baòìl  

 

 Hem yine söyler Muóammed MuãùafÀ  

 Cennet içre bir aàaç adı SeòÀ  

 

[63b]  Yayılupdur şÀòı dünyÀya anuŋ  

 Aŋla maúãÿdı nedür daòı anuŋ  

 

 Kim anuŋ bir budaàına yapışa  

 Yaèni kim eyler sahÀveti pişe  
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2235 Ol budaú ol úulı yider cennete  

 İletür anı firÀvÀn nièmete  

 

 Hem baòìl daòı cehennemde yaúìn  

 Bir aàaçdur dėr Resÿl-ı pÀk-dìn  

 

 Yayılıpdur şÀòı dünyÀya tamÀm  

 Bir ùutar anuŋ budaàın iy hümÀm  

 

 Yider anı iletür ol ãÿy-ı nÀr  

 Hem cehennem içre úalur òor u zÀr  

 

  ÓikÀyet  

 

 Bir óikÀyet eydeyim diŋle yine  

 Söyleyem ben bu óadìåüŋ üstine  

 

2240 Diŋle BehrÀm-ı Mecÿsìden òaber  

 Óaú úatında nice oldı muèteber  

 

 Şol MübÀrek oàlı èAbd’ullÀh be-nÀm  

 Óac ėderdüm dėdi bir yıl iy hümÀm  

 

 Ben maúÀm-ı İbrahìmde bir gėce   

 Uyumışdum gör ki iş oldı nice  

 

 Düşde gördüm ol Resÿlu’llÀhı ben  

 Ol münevver yüzi bedr-i mÀhı ben  

 

 Pes dėdi ol dem baŋa Òayrü’l-beşer  

 Ùuruban BaàdÀda ger úılsaŋ sefer  

 

2245 Eyle BehrÀm-ı Mecÿsìyi ùaleb  

 Şol fülÀn gÿşe içinde bì-taèab  

 

 Var aŋa benden ėrişdürgil selÀm  

 ÓÀlini ikrÀmıla ãoràıl tamÀm  

 

 Şöylekim rÀøı-durur senden ÒudÀ  

 RÀøıdur daòı Muóammed MuãùafÀ  
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 Pes uyandum uyúudan ol demde ben  

 Bu düşiçün úatı úaldum àamda ben  

 

 Söyledüm bu vÀúıèa ŞeyùÀnidür  

 Böyle düşi kim dėye RaómÀnidür   

 

2250 Ol zamÀnda ùurdum aldum dest-namÀz  

ÒÀlıúa úıldum namÀzıla niyÀz  

 

[64a] Kaèbeyi daòı tavÀf ėtdüm yine  

 Óaúúıla úıldum çü bÀzÀrum yine  

 

 Bir yėre geldüm yine úıldum úarÀr  

 Çeşmüme uyúu bıraúdı GirdgÀr  

 

 Düşüme girdi yine Òayrü’l-beşer  

 Dėdi peyàÀmumdan olma bì-òaber  

 

 Pes uyanup yine “lÀ-óavle” dėyüp  

 Fikre batdum bu düşiçün àam yėyüp  

 

2255 Bu fikirle uyúuya vardum yine  

 Gördüm üç kerre bunı döne döne  

 

 Göŋlüme düşdi benüm işbu òayÀl  

 TÀ bilesin nicedür aãl-ı maúÀl  

 

 Óaccı itmÀm eyleyüp döndüm gėrü  

 ÚÀfile BaàdÀda ėrdi iy ulu  

 

 Ben anı BaàdÀdda úıldum ùaleb  

 Gÿşelerde isteyüp çekdüm taèab  

 

 Gördüm anı oturur Şeyò-i Kebìr  

 èÖmri uzanmış daòı àayetde pìr   

 

2260 Buldum anı çün aŋa vėrdüm selÀm  

 Pes selÀm ardınca başladum kelÀm  

 

 Ben anuŋla söz açup ãordum òaber  

 Dėdüm iy şeyò-i büzürgi hem muèteber  
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 Söyle BehrÀm-ı Mecÿsì sen misin  

 Şol Mecÿsìler ulusı sen misin  

 

 Pes cevÀb vėrüp dėdi ki ol neèam  

 Bil ki BehrÀm-ı Mecÿsì hem benem  

 

 äordum aŋa Óaú úatında çoà u az  

 Ne úılupsın òayr anı söyle yaz   

 

2265 Söyledi ki bir ulu òayr ėtmişem  

 Hem åevÀbına anuŋ göz ùutmışam  

 

 Òalúa borc vėrmek-durur işüm benüm  

 Hem de òayr ėtmekde teşvìşüm benüm  

 

 Daòı nedür fièlüŋ anı söylegil  

 Özge varısa daòı şeró eylegil  

 

 Var gümÀnum yine bir òayra daòı  

 Anı daòı söyleyem bil iy aòì  

 

 Var-durur bir koŋşumuz òÀtÿn kişi  

 Diŋle imdi kim nice oldı işi  

 

[64b] 

 

2270 Ehl-i İslÀmdur ùutar sizüŋ dìni  

 İşit imdi söyleyem ben óÀlini  

 

 Otururdum evde ben òÀùır-ferÀg  

 Geldi od yandurmaàa bizden çerÀà  

 

 Pes çerÀàın yandurup döndi revÀn  

 Söndürüp geldi úapudan ol zamÀn  

 

 Yine yandurup anı döndi gėrü  

 Úapuya çün kim ėrişdüm yügürü  

 

 Yine söndürüp revÀn girdi içerü  

 Geldi yandurdu çerÀàın úayàulu  
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2275 Úayıdup úapuda söndürdi yine  

 Fikr úıldum ben anuŋ aóvÀline  

 

 Söyledüm ben ki ne işdür úıldı bu  

 Bu òayÀlile revÀn ùurdum örü  

 

 Söyledüm ki bu meger cÀsÿs ola  

 Anuŋiçün ol baúar ãaàa ãola  

 

 Gönderüpdür uàrular beni èayÀn  

 Anuŋiçün çizginüp bunda hemÀn  

 

 Çıúdum ardınca yüridüm gözleyü  

 Çünki girdi úapusından içerü  

 

2280 Varuban ùurdum úapuda bir zamÀn  

 TÀ anuŋ aóvÀlini bildüm beyÀn  

 

 Varımış anuŋ iki üç úız èayÀl   

 Cümlesi olmış be-àÀyet ãaèb-óÀl  

 

 Dėdiler bize getürdüŋ mi ùaèÀm  

 ÙÀúatümüz gitdi açlıúdan tamÀm  

 

 Çün anasın gördi anlar cümlesi  

 Aàlayup feryÀd úıldılar besì  

 

 äabrumuz úalmadı yÀ ana bizüm  

 Döndi eşk-i çeşmümüz úana bizüm  

 

2285 Úızlarından çün işitdi bu sözi  

 Áh úıldı yaşıla ùoldı gözi  

 

 Dėdi iy uşaúlarum úıldum óayÀ  

 Óaúdan özge kimseden ėdem ricÀ  

 

 Óaú taèÀlÀdan utandum bì-mecÀl  

 Anı úoyup özgeden ėdem suéÀl  

 

 ÒÀããa andan kim ola Óaú düşmeni  

 äabr ėdüŋ iy úuzılar úoyuŋ beni  
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[65a] Eyleyince ol Mecÿsìden suéÀl  

 Ölmegümüz yėg-durur bì-úìl u úÀl 

 

2290 Çünki ben anuŋ sözini diŋledüm  

 Cümle aóvÀlin ser-À-ser aŋladum  

 

 Dönüben evüme vardum ol zamÀn  

 Bir ùabaú aldum ele ol dem revÀn  

 

 Dürlü nièmetden anı úıldum ùolu  

 Anlara anı getürdüm iy ulu  

 

 Pes dėdi İbni MübÀrek kim aŋa  

 Uş òayr içün beşÀretdür saŋa  

 

 Gördügi düşi aŋa şeró eyledi 

 MuãùafÀ her ne dėmişdür söyledi  

 

2295 Aómedüŋ vėrdi selÀmını aŋa  

 Óaú rıøÀsınuŋ kelÀmını aŋa  

 

 Çünki BehrÀm bu sözi bildi yaúìn 

 Dėdi kim zehì óaúìúat ùoàrı dìn  

 

 Dėdi zihì muècizÀtı çoú Resÿl  

 Gör benüm òayr ėtdügümi bilmiş ol  

 

 Pes ki dìni MuãùafÀnuŋ óaú-durur  

 Her sözi anuŋ úamu muùlaú-durur  

 

 Çünki òatm oldı bu arada kelÀm  

 Dönüben ìmÀna geldi ol hümÀm  

 

2300 Óaú aŋa çün kim hidÀyet eyledi  

 Tavè-ı raàbetle şahÀdet eyledi 

 

 Yaèni “lÀ-ilÀhe illallÀh” dėdi  

 Hem “Muóammedün Resÿlu’llÀh” dėdi 

  

 äıdúıla çünki MüsülmÀn oldı ol  

 Küfri úoyup ehl-i ìmÀn oldı ol  
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 Bu sözin üstinde baàlandı nefes  

 CÀn úuşı seyr ėtdi boş úaldı úafeã  

 

 Seyr úıldı murà-ı rÿóı cennete  

 áarú oldı dürlü dürlü nièmete  

 

2305 Pes dėdi İbni MübÀrek ol zamÀn  

 Yuyuban úıldum namÀzını hemÀn  

 

 Öz elümle defn úıldum ben bunı  

 VÀãıl oldı cennete Óaúúa cÀnı  

 

[65b] Taŋrınuŋ úullarına raóm eyleyen  

 Ol-durur raómetle cÀnın ùoylayan  

 

 Pes dėdi İbni MübÀrek ki yaúìn  

 Taŋrınuŋ òalúına raóm ėdüŋ hemìn  

 

 Her ki Taŋrı úullarına raóm ėder  

 Dirilüp düşmÀn dost olup gider  

 

2310 Niceler dünyÀda kÀfir gezdiler  

 Ehl-i ìmÀn oldılar vaút-i sefer  

 

 Òayr u şerre dünyede yoúdur úarÀr  

 ÒÀtimeye olısar pes iètibÀr  

 

 İy ÒudÀ yÀ raómet eyle úamuya  

 äalma müémin úullaruŋı ùamuya  

 

 ÒÀtimesin úullaruŋ sen iy ÒudÀ  

 Òayra òatm eyle bi-óaúú-ı MuãùafÀ  

 

  El-Óadìåü’s-SÀbiè ve’l-èİşrÿn 

 

 Bist ü heftüm erbaèìnden uş budur  

 Úulaàa almalu dürdür işbudur   

 

2315 èİkrimedür bu óadìåi söyleyen   

 Uş bu sözi ol-durur naúl eyleyen  
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 İbni èAbbÀsdan-durur hem bu òaber  

 Böyle buyurmış yine ol muèteber  

 

 Dėr işitdüm MuãùafÀdan bu sözi  

 Hem òaber vėrdi baŋa dėr kendüzi  

 

 Dėdi ola çün úıyÀmet sÀèati  

 Maóşerüŋ hem heybeti ola úatı  

 

 Her úuluŋ kim ãora efèÀlin İlÀh  

 Gör anuŋla ne úılur ol PÀdişÀh  

 

2320 Òalúıla anuŋ arasına çeker  

 Bir óicÀbı ol ÒudÀ-yı DÀd-ger  

 

 Kimsenüŋ óÀlini kimse bilmeye  

 TÀ anuŋ óÀline kimse gülmeye  

 

 Pes åevÀbınuŋ kitÀbın ol zamÀn  

 Çıúarup ãunar eline nÀ-gehÀn  

 

 Pes kitÀbında görür aèmÀlini  

 Òayr işden úılduàı efèÀlini  

 

 Óaú ãorar ki bu kitÀbuŋda dėgil  

 Ne göründi gizleme şeró eylegil    

 

[66a]  

 

2325 Óaú eyde ki ùoàrı söyle yozlama          

 Var mıdur noúãÀnı anı gizleme  

 

 Úul eyde ki yÀ İlÀhe’l-èÀlemìn           

 Úılduàum òayr u åevÀbumdur yaúìn  

  

 Evvel Àòir úılduàuŋ òayr u åevÀb  

 Õerre miåúÀlince ol fì külli bÀb  

 

 Var mı kim yazılmamış ola buŋa  

 Ùoàrı söyle sözüŋi şimdi baŋa  
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 Eyde kim yÀ Rabb noúãÀn olmamış  

 Úalmamışdur òayr işüm yazılmamış  

 

2330 Hem günÀhınuŋ kitÀbını ãunar  

 Eyde ki alàıl buŋa úılàıl naøar   

 

 Aluban çün kim naôar úıla aŋa  

 Göre anda úılduàı cürm ü òaùÀ   

 

 Óaú eyde ki bu kitÀbuŋda dėgil  

 Ne görürsin anı da şeró eylegil  

 

 Dėye úılduàum günÀhdur hep úamu  

 Cümlesi yazılmış anda ãÿ-be-ãÿ  

 

 Óaú eyde ki úulluàuŋda bìş ü kem           

 Hìç ziyÀde var mı anı söyle hem  

 

2335 Pes yine bir nevèe daòı GirdgÀr  

 äunuban eydür oúı gör ne var  

 

 Aluban çünki aŋa úıla naôar  

 Göre anda çoú åevÀb ol muèteber   

 

 Eyde yÀ Rabbì buŋa çoú çoú åevÀb  

 Yazılıpdur görürem min külli bÀb  

  

 Óaú eyde kim bu kitÀb içindekin  

 Tanıyabilür misin söyle yaúìn   

 

 Pes eyde bu nÀmede her ne ki var  

 Hìç birisin tanımaz iy GirdgÀr   

 

2340 Bu åevÀbuŋ birisini úılmadum  

 Daòı úanda yazılıpdur bilmedüm  

 

 Óaú taèÀlÀ kendü luùfından aŋa  

 Eyde kim ben söyleyem şimdi saŋa  

 

 Ol-durur kim ôulmıla senden anı  

 Aluban çoú incidürlerdi seni  
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 Hem dögerlerdi seni çoú zecrile 

 Eyleyüp rencìde yüz biŋ hecrile  

 

[66b] Daòı uàrı aparan mÀluŋ ki var   

 Gideridi senden ol bì-iòtiyÀr  

 

2345 Bilmezidüŋ kimsenüŋ olduàunı  

 Hem senüŋ böyle èamel úılduàıŋı  
 

 Cümlesi budur ki uş yazdurmışam  

 Kim senüŋ dìdÀruŋı ben ùurmışam  

 

 Úılmamışam õerre hìç øÀyiè úamu  

 Hem kitÀbuŋda yazılmış ãÿ-be-ãÿ  

 

  ÓikÀyet-i İbrÀhim İbni Edhem  

 

 Bu óadìåüŋ üstine iy muèteber  

 Diŋle İbrÀhìm Edhemden òaber  

 

 Yėtmiş iki úulı varıdı meger  

 Cümlesi zer-ùaúiye sìmìn kemer  

 

2350 Úamusını çün kim ÀzÀd eyledi  

 Anı Àòiret içün õÀd eyledi 

 

 Úullarunuŋ biri bir gün nÀ-gehÀn  

 Òamr içüben esrimiş idi èayÀn  

 

 Dėdi ki yüri öŋümce bu zamÀn  

 Sen beni tìz eve yėtürgil revÀn  

 

 Söyledi kim òoş ola gelgil berü  

 Kim evüŋi göstereyin rÿ-be-rÿ 

 

 Düşdi öŋine anı aldı gider   

 Diŋle İbrÀhìm anuŋıla n’ėder  

 

2355 Yüriyüp öŋince úaùè ėtdi yolı  

 Maúbereye aldı gitdi ol úulı  
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 Çünki úabri gördi esrük ol zamÀn  

 Acıàı geldi dėdi kim yÀ fülÀn  

 

 Ben dėdüm ki sen beni ilet eve  

 Úabre iltürsin beni ive ive  

 

 Dėdi iy èaúlı kem bed-efèÀl sen  

 Kim óaúìúat ev budur bilmez misen  

 

 Özge evler bil mecÀzìdür yaúìn  

 Cümlesi fÀnì-durur bil hem-çünìn  

 

2360 İbrahimden úul işitdi bu sözi  

 Acıàından úanıla ùoldı gözi  

 

 Başladı dökmeklige çün kim anı 

 Diŋle òˇÀce ile úul aóvÀlini  

 

[67a] Anı ururdı çomaàıla úatı  

 Gel sen imdi diŋlegil bu èibreti  

 

 Her nice kim ururıdı úul anı  

 Dėrdi ki yarlıàasun Óaú seni  

 

 Ol urur êarbıla bu eyler duèÀ  

 Hem bu óÀlile ėderler mÀcerÀ  

 

2365 Uş bular bu óÀl içinde nÀ-gehÀn  

 Bir kişi geldi dėdi kim yÀ fülÀn  

 

 Hìç bilür misin ne işdür işledüŋ  

 Özüŋi oda elüŋle ùuşladuŋ  

 

 Bu senüŋ MevlÀŋ-durur kim iy denì  

 Úuliken ÀzÀd úılmışdur seni   

 

 Tanımazdı úul meger MevlÀsını  

 Ol kişiden çün kim işitdi anı  

 

 Dėdi bu kimdir baŋa söyleŋ revÀn  

 Bileyin aóvÀlini ėdüŋ èayÀn  
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2370 Dėdi İbrÀhìm Edhemdür yaúìn  

 Kim senüŋ MevlÀŋ-durur bilgil hemìn  

 

 Çünki bu sözi işitdi ol àulam  

 Düşdi atdan èaúlı maóv oldı tamÀm  

 

 Ayaàına düşdi hem öpdi elin  

 Dėdi èafv ėt cürmümi iy pÀk-dìn  

 

 Tanımadum ben saŋa úıldum sitem  

 Luùfuŋıla èafv úıl iy muóterem  

 

 Söyledi ol úula İbrÀhim o dem  

 èAfv úıldum çekme anuŋ çün nedem  

 

2375 Úul dėdi var òidmetüŋde bi suéal  

 Vėrgil iy òˇÀce cüvÀnum bì-muóÀl  

 

 Ben uruban inciden demde seni  

 YÀd ėderdüŋ sen duèÀyıla beni  

 

 Her çomaà urduúça sen dėrdüŋ revÀn  

 Kim seni Óaú yarlıàasun yÀ fülÀn  

 

 Ne sebebden pes duèÀ úılduŋ baŋa  

 Ben işiŋi görüben úaldum ùaŋa   

 

 Dėdi İbrÀhìm Edhem pes aŋa  

 Nite úılmayam duèÀ ol dem saŋa  

 

2380 Kim beni urduúça yüz ecr ü åevÀb  

 Yazılur divÀnuma min külli bÀb  

 

[67b] Ol åevÀb iltür beni çün cennete    

 áarú ėder çün dürlü dürlü nièmete  

 

 Bu úadar müzde çün olasın sebeb  

 Ben duèÀ úılsam saŋa olmaz èaceb  

 

 Dünyede böyle sülÿk ėtdi bular  

 Anuŋiçün Óaúúa úurbet buldılar  
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 Raómet isterseŋ ãabr ėt zaómete  

 äabr ėdenler tìz ėrişür raómete  

 

2385 İsterisen Óaú rıøÀsını iy yÀr  

 RÀóatı úo zaómeti úıl iòtiyÀr  

 

 Ol rıøÀ ehli óaúiçün iy Kerìm  

 Eyleme yėrümüzi nÀr u cahìm  

 

  El-Óadìåü’å-æÀmin ve’l-èİşrÿn   

 

 Bist ü heştüm bu-durur ez-erbaèìn  

 Diŋle bunı ãıdúıla iy pÀk-dìn 

  

 Bunı bir òÀtÿn dėdi EsmÀ adı  

 Kim èAmìşüŋ úızı-durur ol dėdi   

 

 Dėr işitdüm MuãùafÀdan iy emìn  

 Lafô deryÀsından anuŋ bil yaúìn  

 

2390 Dėdi yavuz úul odur ki ėde àÿr  

 İşi anuŋ dÀ’im ola cebr ü zÿr   

 

 Unuda CebbÀr-ı aèlÀyı daòı  

 Úul ki eyle ola olur dÿzaòı  

 

 Daòı yavuz úul odur ki kibr ėde  

 Yola serkeşlik òayÀliyle gide  

 

 Ol kebìrü’l-èÀliyi yÀd ėtmeye  

 Úorúusın göŋlüŋde bünyÀd ėtmeye  

 

 Daòı yavuz úul oldur dünyede  

 èÁli úaãr u köşkleri bünyÀd ėde  

 

2395 Unuda úabri ölümin ãanmaya   

 áaflet uyúusından ol uyanmaya  

 

 Bir de úuluŋ yavuzı bì-bÀk ola  

 Òalúa ôulm ėtmekligi çÀlÀk ola   
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 Unuda maóşer èazÀbını úamu  

 Olmaya ol günleriçün úorúulu  

 

 Daòı yavuz úul oldur dünyede  

 Dìnden ėde dünyeyi ol güzìde  

 

[68a] Hem daòı yavuz dėmişdür ol úula  

 Dünyenüŋ leõõetine meşàÿl ola  

 

2400 Daòı yavuz úul oldur dünyede  

 GünÀh işine ùamaè ėdüp gide  

 

 Ol-durur úullarda yavuz ki hevÀ  

 Azdurup egri yola ėde úuvÀ  

 

 Daòı yavuz úul oldur ki ola yÀd  

 Òalúı úayàulu görende ola şÀd  

 

 Úuvveti ola anı şÀd ėtmege  

 Anı ol úayàudan ÀzÀd ėtmege  

 

 Úılmaya anı òalÀã ol úayàudan 

 Baúmaya olursa renc ü mióneden  

 

2405 Olmaya andan yavuz úullarda bir   

 Bunda òˇÀce ola vü anda faúìr  

 

 Óaú Muóammed ümmetini dün ü gün   

 Fièl-i bedden lutfı ile ãaúlasun  

 

  ÓikÀyet  

 

 Bir óikÀyet diŋle iy ehl-i temìz  

 Kim òalìfeydi meger èAbdü’lèazìz  

 

 Ol òilÀfet mesnedindeyken meger 

 KÀfiridi milk-i Rÿm iy muèteber  

 

 Seçdi leşker ol ãaóÀbeden meger  

 Rÿm ehliyle àazÀ ėde olar   
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2410 Rÿma çün leşker çeküben gitdiler  

 Úayãerì Rÿmiyle cenk ėtdiler  

 

 Baãdı İslÀm leşkerin ol kìne-òˇÀh 

 áÀlib oldı leşker-i kÀfir negÀh  

 

 Oldı çün kim anda çoú kimse şehìd  

 Oldılar maàfÿr u mebrÿr u saèìd  

 

 Oldı çün kim anda çoú çoú dÀr u gìr  

 Oldı aãóÀbuŋ yigirmisi esìr  

 

 Leşker-i İslÀm hezìmet buldı çün  

 Úayãer-i Rÿmìye èìd oldı dügün  

 

2415 BÀr-gÀhın dikdi pes anda revÀn  

 Taòta oturdı vü göŋli şÀdumÀn  

 

 Ol müsülmÀnlar ki olmışdı esìr   

 Yanına yıàıldı çün mìr ü vezìr  

 

[68b] ÒÀøır ėtdiler oraya cümlesin  

 Úayãerüŋ içi ùoludur buàø u kìn 

 

 Bunları cellÀda ister ùapşura  

 Cümlesinüŋ tìàıla boynın ura   

 

 Birisine söyledi Úayãer revÀn  

 Gel benüm dìnüme girgil bu zamÀn  

 

2420 Secde eyle putlara bì-ters ü bÀk  

 İsteriseŋ olmayasın sen helÀk  

 

 Gel sücÿd eyle benüm dìnüme gir  

 Bir ulu şehre seni ėdem vezìr  

 

 Vėreyin kÿs u naúÀre hem èalem  

 Daòı çoú nièmet bile iy muóterem  

 

 Eyleyem daòı seni begler begi  

 Leşkerümde olmaya senden yėgi 

 



 261

 Yoòsa ger dìnümi úılmazsaŋ úabÿl  

 Öldürürem úılıcıla bilmiş ol  

 

2425 Söylerem cellÀda şimdi bì-dirìà  

 Hem helÀk eyler urup boyunuŋa tìà  

 

 Dėdi sen bil her ne işlerseŋ baŋa  

 Dìn yolına cÀnumı úıldum fedÀ  

 

 Dìnümi dünyÀdan ötrü ãatmazam  

 Sen işüŋ bitür sözüŋi ùutmazam  

 

 CÀnumı vėrdüm Muóammed èaşúına  

 Var iken bu özgenüŋ pes èaşúına  

 

 äad hezÀrÀn cÀnum olsa bì-òaùÀ  

 Eylerem dìn yolına anı fedÀ  

 

2430 Bu sözi işitdi Úayãer ol zamÀn   

 Òışmıla cellÀda emr ėtdi hemÀn  

 

 Dėdi ur bu yanın aúıtàıl úanını  

 Kıl cüdÀ cisminden anuŋ cÀnını  

 

 Pes ayaàa ùurdı cellÀd-ı pelìd  

 Urdı boynunı anı úıldı şehìd  

 

 Başı çün ki oldı cisminden cüdÀ  

 Üç keret devr eyledi meydÀn ara   

  

 Yaèni kim nefsine vėrdi ol zamÀn  

 Óaúúa dön bulàıl óayÀt-ı cÀvidÀn   

 

2435 DÀòil olàıl ÒÀlıúuŋ úullarına  

 Müttefiú ol anlaruŋ yollarına  

 

[69a] TÀ giresin anlarıla cennete  

 Ėresin anda firÀvÀn nièmete  
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 Çünki Úayãer bunı işitdi yaúìn  

 Acıàı ùutdı vü oldı òışm u kìn 

  

 Pes birisin daòı getürdi ilerü  

 Söyledi yine aŋa da rÿ-be-rÿ  

 

 Dėdi kim gel dìnümi eyle úabÿl  

 Putlara eyle sücÿd iy pür-uãÿl   

 

2440 Eyleyem begler begi kim ben seni 

 Úılmamış olam senüŋ tek kimseni  

 

 Yoú dėriseŋ buyuram cellÀda ben  

 Başuŋı eyler cüdÀ şimdi zi-ten  

 

 Seni daòı yoldaşuŋ tek öldürem  

 Başuŋ üstine kişiler güldürem  

 

 Dėdi kim dünyÀya ãatmazam dìni  

 İşle işüŋ daòı incitme beni 

 

 Dìn yolına cÀnumı úıldum fedÀ  

 Başumı vėrem be-èaşú-ı MuãùafÀ  

 

2445 Başuma geçer senüŋ óükmüŋ hemÀn  

 Dìnüme òod óükmüŋ olmaz yÀ fülÀn  

 

 Başumı cismümden eylerseŋ cüdÀ  

 Kim cüdÀ eyler dìnümi iy gedÀ  

 

 İşidüp Úayãer bunı emr eyledi  

 Ùur bunuŋ da boynını uràıl dėdi  

  

 Ùurdı cellÀd boynunı urdı revÀn  

 Başı çün meydÀne düşdi ol zamÀn  
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 Oúuyup bu Àyeti ol da yine  

 Geldi ùurdı ol da ol baş yanına  

 

[69b] 

 

2450 Yaèni ol dem Óaú rıøÀsı çün şehìd  

 Ehl-i cennetden olup oldum saèìd  

 

 Cennetüŋ èayşı ile raøı olam  

 Óaøret-i Óaúdan yine èizzet bulam  

 

 Ùurdı ol başıla çün kim ol daòı   

 Òışma geldi pes yine ol dÿzaòı  

 

 Dėdi kim ol birisin de getürüŋ 

 Bu siyÀset meydÀnına yėtürüŋ  

 

 äordı pes Úayãer aŋa daòı yine  

 Pes girür misin dėdi bizüm dìne   

 

2455 Bir ulu şehre seni úılam emìr  

 Hem muúarreb olmayasın teki bir   

 

 NÀ-gehÀn ŞeyùÀn aŋa buldı mecÀl  

 Pes şeúÀvet ėrişüp ãaèb oldı óÀl  

 

 Vesveseyle oldı çün kim bì-úarÀr  

 Dünyeyi dìn üstine úıldı iòtiyÀr  

 

 Pes dėdi kim dìnüŋi úıldum úabÿl  

 Nice kim óükmüŋdür eyle olsun ol  

 

 Çün şeúÀvet ùutdı ol yüz laènete 

 KÀfir oldı vü sücÿd ėtdi pÿta  

 

2460 Pes dėdi Úayãer vezìrine revÀn  

 Tìz buŋa òilèÀt getürüŋ bu zamÀn  

 

 Ol fülÀn şehre bunı ėdüŋ emìr  

 Hem vėrüŋ tÿà u naúÀre vü nefìr   

 

 



 264

 Pes vezìr eytdi aŋa iy PÀdişÀh  

 Bir sözüm var söyleyem olàıl agÀh  

 

 Dėdi bunı úılàıl evvel tecribe 

 äoŋra vėrelüm buŋa bir mertebe  

 

 Dėdi Úayãer tecribe nedür dėgil  

 Úılduralum biz buŋa sen söylegil  

 

2465 Dėdi gerçek oldısa dìnden beri  

 Ben ne dėrsem işlesün ùursun öri  

 

 Ùursun ursun yoldaşınuŋ boynunı  

 Bilelüm gerçekdür anuŋ oynunı  

 

 TÀ bilem gerçek ùutupdur dìnümüz  

 Her ki vardur meõheb ü Àyìnümüz  

 

 Ùurdı ol maàbÿn u melèÿn ol zamÀn  

 Yoldaşınuŋ urdı boynın dökdi úan  

  

[70a] Pes vezìrüŋ sözi ile ol pelìd  

 Urdı bir yoldaşını úıldı şehìd  

 

2470 Dėdi pes Úayãer vezìre şimdi ùur  

 Buŋa çoú òilèÀt getürsünler buyur  

 

 Daòı yazàıl sen bunı begler begi  

 Beglerümde olmaya bundan yėgi  

 

 PÀdişÀha pes yine dėdi vezìr  

 Söyleyem bir söz anı diŋle emìr  

 

 Dėdi kim bir kişi öz yoldaşınuŋ  

 Kim rièÀyet30 ėtmeye óaúúın anuŋ  

 

 Bile ùoàmışdur yine gitmiş bile 

 Gör aŋa pes n’ėyledi bu óÀlile  

 

 

                                                 
30 2473 rièÀyet : raèÀyet 
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2475 Úılmadı yoldaşına31 çünki vefÀ  

 Ol vefÀ úaçan úılısardur saŋa  

 

 Olmaya bunı büyütmek èaúl işi  

 Pes ölüp yoà olsa yėgdür ol kişi  

 

 PÀdişÀha çün bunı dėdi vezìr  

 İşidüp gördi müvecceh dil-pezìr  

 

 Pes yine cellÀda ėmr ėtdi revÀn  

 Dėdi ur boynunı dökgil yėre úan  

 

 Vardı cellÀd urdı boynunı anuŋ   

 Tìàine dėdi ki èömrin  kes bunuŋ  

 

2480 Düşdi meydÀna anuŋ başı meger  

 Ol daòı geldi aralıúda gezer  

 

 Üç keret devr eyledi meydÀn ara     

 Oúudı bu Àyeti Úur’Àn ara  

 

 
 

 Áyetüŋ mefhÿmı budur àÀliba 

 Bir işÀretdür dėnilür ùÀlibe  

 

 Kim eger óaú oldısa nÀr-ı saúÀr 

 Kim-durur kim anı oddan menè ėder  

 

 Oúudı bu Àyeti pes hem-çünìn  

 Gelmedi ol başlara hergiz yaúìn  

 

[70b]  

 

2485 Vardı bir yėrde daòı úıldı úarÀr  

 Oldı kÀfir gitdi maàbÿn şerm-sÀr 

 

 

                                                 
31 2475 yoldaşına : boldaşına  
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 Ehl-i ìmÀn gezdi dünyÀda meger  

 Gitdügi vaút oldı fì-nÀr-ı saúar  

 

  El-Óadìåü’å-æÀniè ve’l-èİşrÿn 

 

 Bu yigirmi ùoúuzuncı oldı çün  

 Erbaèìnden bil yaúìn iy merd-i dÿn  

 

 Bunı ol èAbdü’lèazìz İbni VahÀb  

 Dėdi işitdüm Enesden úılma rayb  

 

 Kim Enes dėdi ki günlerde meger  

 Bir cenÀze nÀ-gehÀn geldi geçer  

 

2490 Bir niçe şaòã anuŋ ardınca ùurup  

 Òayr sözler dėdiler canúı úurup  

 

 Yaòşılıàın söyleyüp aŋa duèÀ  

 Hem úılurlardı aŋa medh ü åenÀ  

 

 Çün işitdi bu sözi anda Resÿl  

 Pes dėdi kim vÀcib oldı bu úabÿl  

 

 Bu söz üste bir cenÀze de èayÀn  

 Geldi geçdi ol arada hem-çünÀn  

 

 Pes anuŋ yavuzlıàından söyleyüp  

 Hem yürürlerdi anuŋ şerriŋ dėyüp  

 

2495 Dėdi Aómed vÀcib oldı bu daòı  

 Pes èÖmer ãordı Resÿlden iy aòì  

 

 YÀ nebì dėdi nedür vÀcib olan  

 Bu sözüŋ remzin bize eyle beyÀn  

 

 Ol ki òayırdan anı yÀd ėtdüŋüz  

 Yaòşı sözler aŋa bünyÀd ėtdüŋüz  

 

 Pes Resÿlu’llÀh dėdi ki diŋlegil  

 Söyleyem remzini anuŋ aŋlaàıl  
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 VÀcib oldı cennete óÿr u úuãÿr   

 Bil yaúìn ol úuliçün yevmü’n-nüşÿr  

 

2500 Ol cenÀze kim anuŋ ardınca siz  

 Ùurubanı şerlü sözler dėdiŋiz  

 

 Pes cehennem vÀcib oldı ol úula  

 Olmasa Óaú faølı úaçan úurtıla  

 

 Taŋrınuŋ şÀhidlerisiz çünki siz  

 Eyle olur kim şehÀdet úıldıŋız  

 

[71a] İbni Esved Erbìlì söyledi   

 èÖmer-i ÒaùùÀbıla bir gün dėdi  

 

 MuãùafÀ yanına varmışduú meger  

 Böyle dėdi anda ol Òayrü’l-beşer  

  

2505 Bir kişi ölse dėdi bilüŋ yaúìn  

 Üç kişi olsa güvÀh aŋa hemìn  

 

 Pes şehÀdet vėrseler ãÀlió dėyü  

 VÀcib eyler cenneti ol ferd Hÿ  

 

 Ben dėdüm ki yÀ Resÿlu’llÀh dėgil  

 İki kişinüŋ güvÀhın söylegil  

 

 Ol zamÀnda pes yine dėdi Resÿl  

 Olur ikinüŋ sözi daòı úabÿl  

 

 Pes èÖmer dėdi Resÿlden ãormadum  

 Bu işüŋ taóúìúine ben ėrmedüm  

 

2510 ŞÀhid olsa bir kişi nice olur  

 Bilmedüm ki MuãùafÀ ne buyurur  

 

  El-Óadìåü ve’å-æelÀåÿn  

 

 Bu otuzuncı óadìå oldı èayÀn  

 Gÿş úılàıl sen bunı ez-dil ü cÀn  
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 èÁmirì İbni Rabìèa söyledi    

 MuãùafÀdan ol bunı naúl eyledi  

 

 MuãùafÀ dėdi ki bir kişi eger  

 Fevt olsa dünyeden úılsa güõer  

 

 Óaú anuŋ şer işlerinüŋ cümlesin  

 İşlemezden ilerü bilür yaúìn  

 

2515 Aŋa müémìnler şehÀdet eylese  

 äÀlióidi dėyü beni söylese  

 

 Ger anuŋ òayrına şÀhid olsalar  

 Aŋa bu nevèe şehÀdet úılsalar  

 

 Bildügin Óaú işlerinüŋ şer işin  

 èAfv ėder cürmini anuŋ cümlesin  

 

 YÀ melÀéikler işidüŋ dėr ÒudÀ  

 Ol úulumuŋ32 cürmini úıldum èaùÀ  

 

 Úullarum çün kim anuŋ òayr işine  

 Uş şehÀdet vėrdiler döne döne  

 

2520 Anlaruŋ şÀhidliàine bì-muóÀl  

 Yarlıàadum cürmini bì-úìl u úÀl  

 

[71b] Şer işini õerre õerre bilürem  

 Anlaruŋ söziyle raómet úıluram  

 

 Görmezem ben faøluma lÀyıú bu dem  

 Anlaruŋ şÀhidliàin øÀyiè úılam  

 

  ÓikÀyet-i ÙarrÀr  

 

 Bunuŋ üstine óikÀyet geldi hem  

 Gÿş úılàıl söyleyem saŋa bu dem  

 

 Bir kişi varıdı bil öŋdin zamÀn  

 Hìle ile dirilürdi der-cihÀn  

                                                 
32 2518 úulumuŋ :  úululumuŋŋ 
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2525 Hìle ile eyleridi ol maèÀş  

 Adı ùarrÀrlıàıla olmışdı fÀş  

 

 Böyle olmışdı anuŋ adı èayÀn  

 Dėrleridi aŋa ùarrÀr-ı fülÀn   

 

 Buydı èömrinde anuŋ èÀdeti  

 Böyle geçerdi anuŋ her sÀèati  

 

 Çünki bÀzÀra varurdı ol kişi 

 Aldamaú olur idi òalúı işi 

 

 Çünki bÀzÀra varur köylü görer  

 Yoldaşından ism ü resmini ãorar  

 

2530 Hem ãorardı atasınuŋ adını  

 Mevlidini yėrini bünyÀdını  

 

 Varuban vėrüridi aŋa selÀm  

 Eyleridi ãad hezÀrÀn iótirÀm  

 

 Hem görüşürdi ãorardı óÀlini  

 RÿzgÀrını úamu aóvÀlini  

 

 Eydüridi tanımazısaŋ beni   

 Tanıram ben aãl-ı ferèile seni  

 

 Yaòşı dostıduú ataŋıla senüŋ  

 Yaòşılıàın görmişüz òayli anuŋ  

 

2535 Ol eydürdi ben seni tanımazam  

 Hem ataŋ ne kişi idi bilmezem  

 

 Aŋa ùarrÀr eydüridi gel berü  

 Tanımışam ben seni iy mÀh-rÿ  

 

 Yaòşılıú çoú úılmış ataŋ atama 

 Şükr Óaúúa kim ėrişdüŋ bu deme  

 

 BÀşed unutmışsın olasın bizi    

 TÀ ölince biz unutmazuz sizi   
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[72a] Gidelüm bÀzÀra alalum ùaèÀm  

 Ėdelüm òidmet saŋa iy nìk-nÀm  

 

2540 Úılduàuŋuz eylügiŋ biŋde birin  

 İsterem úılam saŋa iy merd-i dìn   

 

 Çünki işitdi yėmek adın kişi  

 Er gerek kim uçmaya èaúlı úuşı  

 

 İletür çün anı Àş-pez-òÀneye   

 Çoú ùaèÀm olur anuŋ içün yėye  

 

 Alurıdı aş u etmek her ùaèÀm  

 Eydüridi yaòşıca yė iy hümÀm  

 

 Bitürebilmem senüŋ ben òidmetüŋ  

 Bundan artuúdur úatuŋda óürmetüŋ  

 

2545 Ol yėmegi yėrdi ikisi bile  

 èÖzr-hˇahlık eyleyüp teklìfile  

 

 Ùoyururdı úarnını çünki tamÀm  

 Bir iki loúma úalanadaú ùaèÀm  

 

 Ùoyurup úarnını ùururdı örü  

 Çıúarıdı óìle ile ùaşúaru  

 

 Şehr içinde buyıdı èÀdet yaúìn  

 Yėmegi yėmedin almazlar óaúın  

 

 ŞÀd u òurrem gideridi işine  

 Daòı úonaàuŋ úatında işine  

 

2550 Bir zamÀndan ãoŋra ùururdı úonaú  

 Ùaşúaru çıúmaàa baãardı ayaú  

 

 Ùutarıdı anı Àş-pez bu zamÀn  

 Yėdügüŋ nièmet bahÀsın vėr revÀn  

 

 èÁciz olup eydüridi ol kişi  

 Ben özümden úomamışam bu işi  
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 Bunda ben mihmÀn oluban gelmişem  

 Ol ùaèÀmı ãanma kim ben almışam  

 

 Ben ùaèÀm almazıdum senden dėdi  

 Bir kişi bunda beni aàırladı  

 

2555 Dėdi Àş-pez tanımazam ben úonaú  

 Aúçeyi vėr ùaşúaru baãàıl ayaú  

 

Alurıdı aúçeyi her bÀbıla   

Gideridi yola yüz èÀdÀtıla  

 

 èÖmri bu nevèile olmışdı tamÀm  

 Óìle ile işi anuŋ ãubó u şÀm 

 

[72b] NÀ-gehÀn bir gün aŋa ėrdi maraø  

 Gör ki imdi n’ėyledi niçe àaraø  

 

 Çün yaúìn bildi ki ėrişdi ecel  

 Yine bir dürlü daòı düzdi òiyel  

 

2560 Çaàırup iki kişiye söyledi  

Bir niçe söz anlara èarø eyledi   

 

 Vėreyin her birüŋüze bir dinÀr  

 Bu işe eyleŋ benümle iètibÀr  

 

 Eytdi ol dem ki baŋa ėre ecel  

 Kim cenÀzem götürüp giden maóal  

 

 Siz cenÀzemüŋ öŋinde gidüŋüz  

 Yaòşı ãÀlió kişi dėdi dėyüŋüz  

 

 äÀlióidi zÀhid idi mutaúúì  

 LÀyıúıdı Taŋrıya her revnaúı  

 

2565 Söyleŋüz siz pes bu nevèile kelÀm  

 Defn ėdeler beni úabrüme tamÀm  

 

 Bir zamÀndan ãoŋra kim ėrdi vefÀt  

 äavdı başından anı ol bì-åebÀt  
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 Ėdüben techìzini anuŋ hemÀn  

 Defnine meşàÿl olıcaàaz revÀn  

 

 Geldi ol iki kişi ol dem meger  

 Çün kim anuŋ öldügini bildiler  

 

 Ol cenÀze götrülüp oldı revÀn   

 Düşdiler öŋine anuŋ ol zamÀn  

 

2570 Dėdiler kim ãÀlióidi bu kişi  

 Óaúúıla olmışdı dün ü gün işi   

 

 TÀ anı defn eyleyince úabrine  

 Böyle dėdiler bunı döne döne  

 

 Çün anı defn eyleyüp úayıtdılar  

 Pes gelüp menzillerine yėtdiler  

 

 Anda varıdı meger bir ehl-i óÀl  

 Bildi anda nice oldı úìl u úÀl  

 

 Geldi úabrine anuŋ iki melek  

 Ne getürdüŋ dėdi dünyÀdan be-lek   

 

2575 Dilediler ėdeler aŋa suéÀl  

 Bir nidÀ geldi negÀhın bì-muóÀl  

 

 Dėdi hÀtif ki úulumı terk ėdüŋ  

 Hìç suéÀl ãormaŋ aŋa gelüŋ gidüŋ  

 

[73a] Dünyede çün óìle idi pìşesi  

 Òalúı aldamaú idi endìşesi  

 

 Óìle ile geldi uòrÀya yine  

 VÀy anuŋçün kim aŋa kimse dine  

 

 Yarlıàadum cürmini anuŋ èayÀn  

 İki şÀhid óürmetine bu zamÀn  

 

2580 İki şÀhid ki ùutulmış ücrete  

 Fikr úılàıl şimdi sen bu úudrete  
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 Fikr úılàıl GirdgÀruŋ luùfını  

 Gör ne işden raómet eyler ol áanì  

 

  El-Óadìåü’l-ÓÀdì ve’å-æelÀåÿn  

 

 Erbaèìnden bu otuz birincidür  

 Diŋlegil kim iki èÀlem gencidür  

 

 RÀvisidür İbn-i èAbbÀs iyè azìz  

 Gÿş úılàıl bu sözi ėdem temìz  

 

 İbni èAbbÀs söyledi kim MuãùafÀ  

 Buyurupdur äadr-ı Bedr-i enbiyÀ  

 

2585 Ümmetüme kim iner Óaúdan àaøÀb   

 Gör ki red olduàına nedür sebeb  

 

 Ol kişiler kim úılur dün gün namÀz  

 DÀéimÀ işi olur èarø-ı niyÀz  

 

 Pes olaruŋ óürmetine DÀd-ger  

 Úılmayanlardan belÀyı defè ėder  

 

 Ger úamusu eylese terk-i niyÀz  

 Cümlesi úılmaz olurısa namÀz  

 

 Óaú taèÀlÀ anlara úılmaz naôar  

 Cümlesini eyleye zìr ü zeber  

 

2590 Ümmetümden kim vėrürse zekevat  

 Hem vėreler ėdüben èahde åebÀt  

 

 Óürmetine anlaruŋ ol PÀdişÀh  

 Vėrmeyenlere daòı eyler negÀh  

 

 Yoòsa kim úamu zekÀtın vėrmeye  

 Hergiz anlar Óaú rıøÀsın görmeye  

 

 Anlara hergiz naôar úılmaz ÒudÀ  

 Gökden anlara iner dürlü belÀ  
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 Daòı ol ümmetlerüm ãÀéim ola  

 Kim İlÀhuŋ emrine úÀéim ola  

 

[73b]  

 

2595 Anlara óürmet úılup ferd ü Eóad  

 Ùutmayanlara daòı olur meded  

 

 Yoòsa ger úamusı ãÀéim olmaya  

 Emrine Óaúúuŋ mülÀyim olmaya  

 

 Úılmaya hergiz naôar ol PÀdişÀh  

 Úahra vėrüp cümle eylerdi tebÀh  

 

 Daòı ol ümmetlerüm ki óac ėde  

 AllÀhuŋ emrini ùutup yol gide  

 

 Óaccı úılmayanlara daòı ÒudÀ  

 Óürmetine anlara vėrmez belÀ  

 

2600 Ger úamu ümmetlerüm óac ėtmeye  

 AllÀhuŋ emrini ùutup gitmeye  

 

 Ümmetüme ol ÒudÀ-yı DÀd-ger  

 Ùarfetü’l-èayn içre úılmaya naôar  

 

 Daòı ol ümmetlerüm ki cumèaya  

 Varuban emre iùÀèat eyleye  

 

 Óürmetine anlaruŋ hem ol áanì  

 Hem belÀdan úurtarur úılmayanı  

 

 Ümmetüm ger varı cumèa úılmaya  

 Taŋrıdan anlar inÀyet bulmaya  

 

2605 İşbu Àyet mÀènisidür bu ãaóìó  

 Buyurupdur MuãùafÀ rÿşen ãarìó  
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 Baèøısınuŋ úullarınuŋ ol Çalap 

 Baèøısıyla sevmez olursa àaøab  

 

 Yėryüzinde eksük olmazdı fesÀd  

 Ol fesÀddan olmayaydı kimse şÀd   

 

  ÓikÀyet-i Fuøayl İbni èAyÀø  

 

[74a] Bir óikÀyet diŋle imdi ãıdúıla  

 Úalbüŋe vėrüp ãafÀ rÿşen úıla 

 

 Gör Fuøayl İbni èAyÀøuŋ óÀlini 

 Diŋle imdi nice oldı óÀlini  

 

2610 Gör ne fièlile cihÀnda gezdi ol  

 Tevbesi Àòir nice oldı úabÿl  

 

 RÀvilerden böyle gelmişdür òaber  

 Kim óarÀmiydi Fuøayl iy muèteber    

 

 èÁdeti idi anuŋ úaùè-ı ùarìú   

 Olmışıdı baór-ı èiãyÀna àarìú  

 

 KÀrbÀn urup işin òÿn eylemek  

 Hem müsülmÀnları maàbÿn eylemek  

 

 Dėrmişidi üstine leşker öküş  

 Özine yol urmaàı úılmışdı iş  

 

2615 Yollar üstinde gezerdi rÿz u şeb  

KÀrbÀn urmaàa eylerdi ùaleb  

 

Buyıdı èömrinde anuŋ pìşesi  

Bundan özge yoàıdı endìşesi  
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 äalmışıdı il içine ùaàdaàa  

 Úaçarıdı úÀrbÀn ùaàdan ùaàa  

 

 Bir gėce ol leşkeri ile meger  

 Bir pusu yėrinde atdan indiler  

 

 Úulunı çaàırdı ol dem yanına  

 TÀ meger kim raómet ola cÀnına  

 

2620 Úodı hem başını dizi üstine  

 Uyuyuban rÀóat olmaú úaãdına  

 

 Geldi andan gitmege bir kÀrbÀn 

 Gördiler bunda Fuøaylı nÀ-gehÀn  

 

 Fikr úıldılar ki imdi n’ėdelim  

 Cümle ol tedbìrde el bir ėdelim   

 

 Leşkerini uşta úılmışdur kemìn  

 Oldılar bu işde àÀyet sehm-gìn 

 

 Cemè olup bir yėre tedbìr ėtdiler    

 Cümle ol tedbìrde el bir ėtdiler  

 

2625 Varıdı ol kÀrbÀnda üç kişi  

 èAúl u tedbìridi anlaruŋ işi  

 

 Dėdiler ki siz bize vėrüŋ rıøÀ  

 Her birimüz atalum bir oú aŋa  

 

[74b] Yolumuzda ėdelüm biz de şürÿè  

 Ola kim ol oúıla ėdüp rücÿè  

 

 Birisi yayına oúın gizledi  

 Baàladı òoş uz atuban gözledi  

 

2630 Dönmese ol biz dönüben úaçalum 

 Daòı ãaórÀya düşüben geçelüm  

 

 Uş bu Àyetdür ki atdı ol oúı   

 Maènisini fikr ėdüp sen de oúı  
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 Atdı çün kim Taŋrınıŋ oúın aŋa  

 Pes Fuøayl işidüben úıldı ùaŋa   

 

 Naèra urup çaàırur bì-iòtiyÀr  

 Oynadı èaúlı başından bì-úarÀr  

 

 Çünki bu óÀlini gördi úul èayÀn  

 Muøùarib úıldı vü oldı nÀ-tüvÀn  

 

 Eyle ãaàından ki degdi oú aŋa  

 Pes elin gezdürdi anda dört yaŋa  

 

2635 Taŋr’oúıdur ki degen baŋa bu dem  

 Degmemişdür özge oú çoú çekme àam  

 

 Birisi de atdı hem bir oú yine  

 Yaèni bu Àyet-durur oúı yine  

 

 Oúuàıl kim Tanrınuŋ oúu budur  

 İsteriseŋ Àyeti oúu budur  

 

          
 

 Áyeti çün kim oúudı ol kişi  

 Gör Fuøayluŋ nice oldı hem işi   

 

 Çün fefirrÿ Àyetini oúudı  

 Eyle degdi kim ãanasın oúudı  

 

2640 Nevóa urdı yine feryÀd eyledi  

 èAúlı başından revÀn yÀd eyledi  

 

[75a] Yine oú degmiş ãıàındı ol àulÀm  

 İstedi endÀmını anuŋ tamÀm   
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 Çün anuŋ cisminde çün oú bulmadı  

 Cesedine ne ùoúundı bilmedi   

 

 Pes Fuøayluŋ èaúlı başından yine  

 Cismi àarú oldı gözinüŋ yaşına  

 

 Hem yine ol dem úulına söyledi  

 Kim baŋa Taŋrı oúı degdi dėdi  

 

2645 Bu sözüŋ üstinde idi nÀ-gehÀn  

 Birisi daòı yine atdı revÀn  

 

 Oúudı bu Àyeti ol dem meger  

 Naèra urdı ol zamÀn ol şìr-i ner  

 

 Oúudı çün kim enìbÿ Àyetin 

 Gel gör imdi ol ÒudÀnuŋ úudretin  

 

   
 

 Áyetüŋ maènÀsı bu kim Taŋrıya  

 Oluban peşimÀn dönüŋüz Taŋrıya  

 

 Naèra urdı işidüp bì-iòtiyÀr  

 Gitdi èaúlı ol dem oldı bì-úarÀr  

 

2650 Bir iki dem geçdi çün ol dem yine 

 Pes FuøÀyluŋ geldi ol dem başına  

 

 Taŋrıdan çün óavf ėrişdi cÀnına  

 Leşkerin çaàırdı ol dem yanına  

 

 Pes dėdi kim şÀhid oluŋ siz baŋa  

 Tevbe úıldum döndüm AllÀhdan yaŋa  

 

 Tevbe eyleŋ siz daòı dönüŋ gėrü  

 Cürmüŋüzi èafv ėde ol ferd Hÿ  

 

 Úılduàum işe peşìmÀn olmışam  

 Úatı bed-óÀl ü perìşÀn olmışam  
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2655 CÀnuma düşdi İlÀhuŋ úorúusı   

 Raómetini kesdi cürmüm úayàusı  

 

 Tevbe úıldı ãıdúıla ol pehlevÀn  

 Kaèbe úaãdın eyleyüp oldı revÀn  

 

 Kaèbeye çün kim teveccüh ėtdi ol  

 Bir niçe menzil meger kim gitdi yol  

 

[75b] Geldi BaàdÀda yaúın çün ol saèìd 

 Úarşuladı anı Harÿnu’r-reşìd  

 

 Pes aŋa ikrÀmıla vėrdi selÀm  

 Dėr saŋa olsun beşÀret iy hümÀm  

 

2660 TÀ FuøÀylı uyúuda gördüm bu dem  

 Bir münÀdì çaàırurdı der-úadem 

  

 Taŋrıya döndi Fuøayl oldı saèìd  

 Oldı aòlÀú-ı zemìmi nÀ-bedìd   

 

 Taŋrınuŋ óavfı ėrişdi cÀnına 

 Áyet-i raómet ėrişdi şÀnına  

 

 Òidmetini úıldı Óaúúuŋ iòtiyÀr  

 Óaú úatında oldı kendü baòtiyÀr   

 

 Oldı AllÀhdan yaŋa hem ol úarìb  

 Oldı maóbÿb u muóibbi hem óabìb  

 

2665 Dost ėdüp anı ki Óaúúa dost-durur  

 Şimdi bu dem bil ki maàz-ı post-durur  

 

 Urdı naèra ol Fuøayl-ı nÀm-dÀr  

 Dėdi kim iy faølı çoú PerverdigÀr 

 

 Bu elùÀf u keremdür iy kerìm  

 Bu ne faøl olur bu ne luùf u èamìm  

 

 Bir yüzi úara günahkÀr bendeyem  

 Úatı şerm-sÀr u èÀãì bendeyem  
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 Şimdi úırú yıl oldı ki èiãyÀnıla  

 Úulluàuŋdan úaçmışam ùuàyÀnıla  

 

2670 Rÿ-siyÀhum geldüm imdi òidmete  

 Ùutdum uş şimdi yüzümi óaørete  

 

 YÀ İlÀhì uş benem bir èÀãi úul 

 Şimdi geldüm úulluàa eyle úabÿl  

 

 Çün bu sözi söyledi pes baèd-ezÀn  

 Kaèbenüŋ yolın ùutup oldı revÀn  

 

 BÀri çün kim Kaèbeyi úıldı tavÀf  

 Pes òalÀã olup günÀhdan oldı ãÀf  

 

 Çün ėre tevfìú Óaúdan bir úula  

 èÁãi iken Àòiri maúbÿl ola   

 

2675 Úullarınuŋ Àòirin iy Õü’l-minen  

 Sen èinÀyet eylegil tevfìúilen  

 

[76a]  El-Óadìåü’å-æÀnì ve’å-æelÀåÿn 

 

 Bu óadìåe úıl naôar iy ehl-i dìl  

 Erbaèìnden otuz ikincisi bil  

 

 Gÿş úılàıl ãıdúıla aŋla òaber  

 RÀvisidür Bÿ Hureyre muèteber  

 

 Dėdi kim dėdi Resÿl-i ins ü cÀn  

 Maúãad-ı maúãÿdı cümle kün fe-kÀn 

  

 Ümmetümüŋ yaòşısıdur ol kişi  

 Òoş şehÀdet söylemek ola işi  

 

2680 èÁdeti ola şehÀdet söylemek  

 Taŋrıyı peyàamberi yÀd eylemek  

 

 ŞÀd ola hem úılduàı demde åevÀb  

 Hem beşÀretle ėrişe feth-i bÀb  
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 Cürm ėdicek daòı istiàfÀr ėde  

 áamlu olup tevbeyi tekrÀr ėde  

 

 Hem namÀzın úaãr ėde úılsa sefer  

 Yėye orucın bi-emr-i DÀd-ger  

 

 Ümmetüm içinde anlardur güzìn  

 Vėre bu òaãletlere ol kendüzin  

 

2685 Daòı dėdi MuãùafÀ vü müctebÀ  

 Aómed-i MuòtÀr-ı òatm-i enbiyÀ 

 

 Ümmetümüŋ şerlüsi-durur olar  

 Özlerin nièmet içinde göreler  

 

 Ola dÀéim nièmete himmetleri  

 Yėmek içmekle ola ülfetleri  

 

 Yėyeler maàrÿr olup dürlü ùaèÀm 

 Yėmek ü içmek ola işi müdÀm  

 

 Söz dėyicek masòaralıú úılalar  

 Özlerini cümleden yėg bileler  

 

2690 İşleri yüricek kibrile ola  

 äalunuban seyr ėde anlar yola  

 

 Úatı söylemek ola hem pìşesi  

 Òalúa cevr ėtmek ola endìşesi  

 

 Bu gürÿhlar kim Muóammed MuãùafÀ  

 Vaãf úıldı her birini bì-òafÀ  

 

 Birine medóile taósìn eyledi 

 äoŋraya eşrÀr u nefrìn eyledi  

 

[76b] Ümmetin taórìã ėderdi ùÀèate   

 TÀ olar meşàÿl olalar òidmete  
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2695 Bir de geldi Aómed-i Òayrü’l-beşer  

 Kim receb ayı idi anda meger  

 

 Geçmişidi gecenüŋ nıãfı yaúìn  

 Çıúdı evden ol Resÿl-i pÀk-dìn 

 

 Gitdi mescidden yaŋa úıldı naôar  

 Göre kim hìç uyanıú var mı beşer 

 

 Mescidüŋ úapusına yėtdi meger  

 İstimÀèa ùutdı yüzin pür-hüner  

 

 Gördi kim Bÿ Bekr-i äıddìú YÀr-ı áÀr  

 Kim namÀz içinde aàlar zÀr zÀr  

 

2700 Úaãdı bu Úur’Ànı òatm ėde tamÀm  

 İki rekèat-ı namÀzda ve’s-selÀm  

 

 Çünki äıddìú oúudı bu Àyeti  

 Bir dem anda aàladı úatı úatı   

 

         
 

 Maènisi bu Àyetüŋ kim ol áanì  

 Ùoàrı müéminlerden alur nefsini  

 

 MÀlını hem anlaruŋ alur yine  

 Cenneti erzÀnì ėder müémine  

 

 MÀl u nefsiŋ anlaruŋ ãatun alur  

 Kim bahÀsını anuŋ cennet úılur  

 

2705 Oúuyup bu Àyeti aàlarıdı  

 Óasretiyle baàrını ùaàlarıdı  

 

 Gözlerinüŋ yaşı olurdı revÀn  

 Dökülürdi ol óaãìr üzre èayÀn   

  

 



 283

 Bir zamÀn úıldı tevaúúuf MuãùafÀ  

 Anuŋ aóvÀlini bildi bì-òafÀ  

 

 Bir bucaúda hem yine gördi èAlì  

 Kim namÀz içinde aàlar ol velì  

 

[77a] Ol da ister Úur’Ànı kim òatm ėde  

 İki rekèat-ı namÀzda iy dede  

 

2710 Oúudı bunı ki úul “hel yestevì” 

 Oúuyup bu Àyeti aàlar úavì  

 

          
 

 Bu Àyet maènisi budur iy emìr  

 Bilürile bilmeyen olur mı bir  

 

 Bunı daòı çünki bildi MuãùafÀ  

 Gördi bir bucaúda ol kÀn-ı ãafÀ  

 

 Hem Maèaõ anda úılurıdı namÀz  

 Eyleridi aàlayup Óaúúa niyÀz   

 

 Ol daòı Úur’Ànı òatm ėtmek diler  

 Ol iki rekèat namÀz içre meger  

 

2715 Sÿreyi leylì oúumazdı tamÀm  

 Nıãfın oúur daòı åül[ü]åìn ol hümÀm  

 

 Oúurıdı anda bu tertìbile  

 CÀn u dilden aàlayup teràìbile  

 

 Dökilür anuŋ daòı yaşı yine  

 Úaùre úaùre ol óaãìrüŋ üstine  

 

 Hem yine gördi Resÿl-i bì-miåÀl  

 Bir bucaúda ùurmışıdı hem bilÀl  

 

 Aàlarıdı ol daòı úılup namÀz  

 Óaøret-i Óaúúa ėder èarø-ı niyÀz  



 284

2720 Bunlaruŋ aàladuàın gördi Resÿl  

 Kendü daòı aàladı ol pür-uãÿl  

 

 Çün namÀzdan fÀrià oldılar úamu   

 Úayıdup gitdi eve ol mÀh-rÿ  

 

 Böyle gördi bunları çün MuãùafÀ  

 ŞÀd buldı àamdan ol kÀn-ı ãafÀ  

  

 Bilmedi bunlar Resÿlüŋ geldügin  

 Bunlaruŋ aàladuàını bildügin  

 

 Çün ãabÀó oldı yine Faòr-i cihÀn  

 Mescide geldi ėrişdi ol zamÀn  

 

[77b]  

 

2725 Ùaŋ namÀzın úıldılar anlar úamu  

 MuãùafÀ ardınca hep kiçi ulu  

 

 Çün Resÿl ardınca úıldılar namÀz  

 Oúuyup daèvet ėdüp èarø-ı niyÀz  

 

 Çün namÀzıla duèÀ oldı tamÀm  

 Ùutdı aãóÀba yüzini ol hümÀm  

 

 Pes Ebÿ Bekre dėdi ol dem Resÿl  

 Ùoàrı söyle şimdi iy ãÀòib-uãÿl  

 

 Oúuyanda sen bu Àyeti dėgil  

 Niçün aàlarduŋ beyÀn ėt söylegil  

 

2730 Söyledi Bÿ Bekr-i äıddìú bu zamÀn  

 Niçün aàlardum işit bunı èayÀn  

 

 YÀ Resÿlu’llÀh niçün aàlamayam  

 Áh ėdüp cÀn u ciger ùaàlamayam  

 

 Óaú buyurdı úullarımuŋ nefsini  

 äatun almışam dėdi Òayy u áanì  
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 ÔÀhir olsa bir úuluŋ èaybı eger  

 Müşterìsi ãÀóibine redd ėder  

 

 Ger alandan ãoŋra èaybı biline  

 äÀóibine redd olur ol úul yine  

 

2735 Úorúaram cürmüm olanın Óaú bilür  

 Óaøretine varmamışken redd úılur  

 

 Çünki úılmaya úabÿl ol GirdgÀr  

 Redd olandan ãoŋra olam ehl-i nÀr  

 

 Bundan ötrü aàlaram ben zÀr u zÀr  

 Budur aóvÀlüm ki úıldum ÀşikÀr  

 

 Bu sözüŋ üstinde geldi Cebreéìl  

 ÓÀmil-i vahy-i ÒudÀ peyk-i Celìl   

 

 Pes dėdi kim yÀ Muóammed söylegil  

 Ol Ebÿ Bekre bunı èarø eylegil  

 

2740 Müşterìsi bilse úuluŋ èaybını  

 Külli èaybıla úabÿl úılsa anı  

 

 Anı daòı redd ėdebilmez yaúìn  

 LÀzım olur ki ala anı hemìn  

 

 Úullarınuŋ èaybını ol ferd Hÿ  

 Pes yaratmadın bilüridi úamu  

 

 İlerüden çün anuŋ èaybuŋ bile  

 Pes úabÿl eyler anı èaybı ile  

 

[78a] Şerè içinde böyledür bilgil yaúìn  

 Söyleyem şimdi işitgil iy emìn  

 

2745 Bir kişi ãatun alıcaú on úulı  

 Bunda gör kim nicedür şerèüŋ yolı  

 

 Ùoúuzı maèyÿb ãaà olsa biri  

 Anları redd ėdebilmez müşterì 

 



 286

 Onını daòı úabÿl ėtse gerek  

 Yoòsa döndermek gerekdür ùutma şek  

 

 Yaòşısın alup yamanın ãalmaàı  

 Şerè cÀéiz görmez eyle úılmaàı  

 

 Çün adem úatında olmadı revÀ  

 Pes anı lÀyıú görür mi ol ÒudÀ  

 

2750 Óaøret-i Óaúúa nice lÀyıú olur  

 Óaú úatında bu nice bayıú olur   

 

 Kim cemìè úulları alup bile  

 Yaòşısın alup yamanın red úıla  

 

 EnbiyÀyı evliyÀyı ol ÒudÀ  

 Hem şehìdlerin daòı ol reh-nümÀ  

 

 èÁãi úullarıla almışdur bile  

 Diŋlegil bu nükteyi òoş ãıdúıla   

 

 èÁãileri redd ėdicek ol äamed  

 Anları daòı gerek kim ėde red  

 

2755 Anları òod redd úılmaúlıú muóÀl    

 Pes úabÿl eyler úamuyı úìl u úÀl  

 

 Bunı işitdi Resÿl-i pÀk-dìn  

 ŞÀd olup refè eyledi göŋli àamın 

 

 Hem yine şÀd oldı aãóÀbı úamu  

 Orada óÀøır olan kiçi ulu  

 

 MuãùafÀ döndü èAlìye söyledi  

 Söylegil sen niçün aàladuŋ dėdi  

 

 Pes dėdi kim anuŋiçün aàladum  

 Baàrumı óasret odıyla ùaàladum   

 

2760 Óaú buyurdı ki bilürile yaúìn  

 Bilmeyen olmaz berÀber iy emìn  
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 Atamız Ádem äafiyyu’llÀh ki var 

 Úamulardan ol bilici iòtiyÀr    

 

 Bizde anuŋ gibi úudret yoú-durur  

 èİlmi anuŋ úamulardan çoú-durur  

 

[78b] Pes anuŋla biz nice bir olavuz  

 LÀzım oldu ki biz taúãìr olavuz  

 

 Cebreéìl dėdi yine yÀ MuãùafÀ  

 Olmasun àam-gìn bu işden MurtaøÀ  

 

2765 Bil ki Àyet maènisi eyle degül  

 Kim èAlì fikr eylemişdür yÀ Resÿl   

 

 Kim bu Àyetden murÀd iy pÀú-dìn  

 Müéminile kÀfir oldı bil yaúìn  

 

 Bilmeyenler bil ki kÀfirler-durur  

 Dünye vü èuúbÀda ebterler-durur  

 

 Ùaŋla maóşerde olar iy pÀk-dìn  

 İkisi olmaz berÀber bil yaúìn  

 

 Nite kim küffÀr úavmi ser-te-ser  

 Kim úoyarlar cümle óÀc öŋinde ser 

 

2770 ÒÀca ùapmaúdur olaruŋ pìşesi 

Putperestlik oldı pes endìşesi  

 

 Taŋrıya çün kim inanmaya olar  

 Daòı maóşere münker olalar  

 

 Müémin olan úulluú eyler Taŋrıya  

 Gėce vü gündüz úamusı bì-riyÀ   

 

 Ùurmadın dilinde õikrallÀh ola  

 Vėrdi lÀ-ilÀhe illallÀh ola  

 

 Òayr işleyende çün şÀd olalar  

 Úayàudan ol demde ÀzÀd olalar  
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2775 Hem günÀh ėdende istiàfÀr ėde  

 Hem nedÀmetlerle Àh u zÀr ėde  

 

 Yarlıàar maóşerde anı bì-zevÀl  

 Her kişide kim olursa bu òıãÀl  

 

 LÀ-cerem pes kÀfirile bil yaúìn  

 Ehl-i İslÀm olmaya bil iy emìn  

 

 Anlaruŋ yėri olurıdı ùamu  

 Ehl-i cennet ola müéminler úamu  

 

2780 Cümle müémin úullaruŋ sen yÀ İlÀh  

 Cennet eyle meskenin iy PÀdişÀh  

 

  El-Óadìåü’å-æÀliå ve’å-æelÀåÿn 

 

 Erbaéìnden otuz üçünci budur  

 Hem úulaàa almaludur işbudur  

 

[79a] Úıldı Meókÿlden rivÀyet ol yine  

 Raómet eyler ãıdúıla diŋleyene  

 

 èAbdurraóman rÀvisidür bu sözüŋ  

 Yaòşı diŋle açıla göŋlüŋ gözüŋ  

 

 Dėdi Meókÿl kim Resÿl’ullÀh dėdi  

 Ol úamu aãóÀba bunı söyledi  

 

2785 áusl úılsa cumèa güni bir kişi  

 Ol ya ėrkek ola yÀòud dişi   

 

 Cisminüŋ tügini ãu kim ıãladur   

 Rÿz-ı maóşer nÿr oluban berú urur    

 

 Cism-i nÿrı rÿz-ı maóşer berú ura  

 Ola óayrÀn mahşer ehli çün göre  

 

 Başınuŋ üstinde nÿrdan tÀc ola  

 Her kişi anı göre muótÀc ola  
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 Pes gelüp úarşusına vėre selÀm  

 Ol èaleyk alup revÀn ėde úıyÀm  

 

2790 Dėye sen kimsin baŋa bir söylegil  

 Tanımazam ben seni aduŋ dėgil  

 

 Bu güzel ãÿret ki imdi sende var  

 Görmemişem sen teki iy şehr-yÀr  

 

 Gelmişem yoldaş olam saŋa bu óÀl  

 Hem senüŋle olmaàa fì külli óÀl  

 

 Eyde ben ol cumèayam ki anda ben  

 áusl ėdüp úılduŋ namÀz iy Bü’l-Óasan   

 

 Óaú úatında şÀhid olam ben saŋa  

 Raómet ėde tÀ ÒudÀ bu dem saŋa  

 

2795 Pes varam vėre şehÀdet ol zamÀn  

 Raómet ėde ol ÒudÀ-yı MüsteèÀn  

 

 VÀãıl ola cennete ol úul yaúìn   

 Dürlü raómet úıla Rabbü’l-èÀlemìn  

 

 Hem dėyüpdür MuãùafÀ vü MüctebÀ  

 Ol cihÀn faòri nebì Òayrü’l-verÀ    

 

 Cumèa güni her kişi àusl eyleye  

 PÀk ėdüp cümle libÀsını giye  

 

 Çün çıúup evden yola düşüp gide  

 Cumèaya varmaúlıàiçün saèy ėde  

 

2800 Cumèa içün her adım ki ada ol  

 Gör ne müzde ėrişür uòrÀda ol  

 

[79b] Yazar aŋa bir yıluŋ Óaú ùÀèatin  

 ØÀyiè ėtmemiş ola her sÀèatin   

 

 Gündüz oruc gėcesi úıla namÀz  

 Eylemiş ola ÒudÀya çoú niyÀz  
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 Vėrüp ol úula åevÀbunı anuŋ  

 Yaòşı diŋle kim ãafÀ bula cÀnuŋ  

 

 Dėdi yine Aómed-i faòr-i cihÀn  

 ŞÀfiè-i maóşer ümìd-i mücrimÀn  

 

2805 Cumèa güni ki iki rekèat namÀz  

 Úılubanı eylese Óaúúa niyÀz  

 

 Ol iki rekèat namÀz içre eger  

 “Sÿre-yi Kehf” oúusa iy muèteber  

 

 Dikile mescid içinde bir direk  

 Nÿrdan ola ol direk sen ùutma şek 

 

 Varuban ol nÿr ėrişe Mekkeye  

 Er gerek kim bunı cÀndan diŋleye  

 

 Mekkeden hem Beyt-i maèmÿra èayÀn  

 Bir direk dikile nÿrdan ol zamÀn  

  

2810 Ol diregüŋ üstine bil iy hümÀm  

 Kim niçe yüz biŋ melek ėde úıyÀm  

 

 Oúuyalar cümle tesbìó ü duèÀ  

 Daòı tekbìrile tehlìl ü åenÀ  

 

 TÀ gelen cumèa günine dek bular  

 Dėdi kim nevèile tesbìó ėdeler  

 

  El-Óadìåü’r-Rabìè ve’å-æelÀåÿn 

 

 Erbaèìnden bu otuz dördüncidür  

 Dìn erinüŋ bu óaúìúÀt gencidür  

 

 RÀvisi-durur èAlì Zeyne’l-èibÀd   

 Gÿş úılàıl òÀùıruŋı eyle şÀd   

 

2815 Atasından kim Óüseyn-i KerbelÀ  

 Ol rivÀyet eyledi andan molÀ  
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 Hem Óüseyn eytdi èAlìden bu sözi  

 Ol èAliyyü’l-MurtaøÀdan kendüzi  

 

 MuãùafÀdan hem èAlì úıldı yine  

 Diŋleyüben vėr ãafÀ cÀn u tene  

 

 Dėdi kim dėdi Resÿl-i Õü’l-celÀl  

 Úanúıŋuzda kim olursa dört òıãÀl  

 

[80a] Özgenüŋ kim çün baŋa òoş gelmeye  

Kim ola dünyÀda èÀrì olmaya  

 

2820 Ben revÀnì tìz anı terk eyledüm  

 Ùoàruluàa göŋlümi berk eyledüm  

 

 Bir daòı kim içmemişem bÀde ben  

 Vėrmedüm èömri anuŋla bÀda ben  

 

 Anuŋiçün kim òalÀyıú dem-be-dem  

 Cümle ister olmaya aúlında kem  

 

 Dem-be-dem ister ola èaúlı ziyÀd  

 èAúlı olanlar bulur dÀéim murÀd  

 

 èAúlı noúãÀn oldı kim nÿş eyledi  

 Bildügin cümle ferÀmÿş eyledi  

 

2825 Çünki gördüm èaúlı noúãÀn eyler ol  

 Kim içerse ehl-i òüsrÀn eyler ol  

 

 Güldürür òalúı özine her zamÀn  

 Sözi hezeyÀn olur işi ziyÀn   

 

 Andan ötrü anı daòı içmedüm  

 Kim içerse çevresinden geçmedüm  

   

 İşbu nevèile geçer óÀlüm benüm  

 Vird ü şuàlüm cümle efèÀlüm benüm  

 

 Geldi óÀøretden hem ol dem Cebreéìl  

 MuãùafÀnuŋ úatına peyk-i Celìl  
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2830 Dėdi CebrÀéil Reãÿle ol zamÀn  

 Ùoàrı söyler dėdi Caèfer bil èayÀn  

 

 Ol üç işden çünki yıàdı nefsini  

 Bu kerÀmÀtı aŋa vėrdi áanì  

 

 Óürmetine anlaruŋ sen iy ÒudÀ  

 Eylegil ìmÀnı sen bize èaùÀ   

 

  El-Óadìåü’l-ÒÀmis ve’å-æelÀåÿn 

 

 Bu otuz bėşincidür ez-erbaèìn 

 Diŋleriseŋ söyleyem yÀ müslimìn  

 

 Bu óadìåüŋ rÀvisidür Bÿ Saèìd  

 äıdúıla diŋle bunı sen yÀ saèìd  

 

2835 MuãùafÀdan naúl úıldı ol daòı  

 MuãùafÀ böyle buyurmış iy aòì  

 

 Döşegine her kişi úılsa úarÀr  

 Bu duèÀyı oúusa iy şehr-yÀr  

 

[80b] Gerçi tekrÀr oúusa üç kez bunı  

 Yarlıàaya Taŋrı anuŋ cürmini   

 

 Ol kişinüŋ cürmi olursa eger  

 Hem deŋizler köpügünce ser-be-ser  

 

 Ger aàaçlar yapraàınca ola hem  

 Daòı úayır saàışınca pür-kerem    

 

2840 DÀr-ı dünyÀ günlerinüŋ saàışın 

 Cürmi olsa yarlıàana iy emìn  

 

 Hem Saèìd oàlı Muóammed söyledi  

 Ol daòı eyle rivÀyet eyledi  

 

 CÀmièinde dėr BuòÀranuŋ meger  

 Bir muèarrif varıdı iy muèteber  
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 Bir ulu ãÀliò kişiydi müttaúì  

 Varıdı cÀnında dìnüŋ revnÀúı  

 

 Dėdi bir gėce düşümde iy emìn  

 TÀ ki gördüm MuãùafÀyı ol emìn  

 

2845 Hem yüzi on dört gėcelik ay gibi  

 Berú urup rÿşen úılurdı èÀlemi  

 

 äaà yanında hem yine gördüm iy yÀr 

 Ol EbÀ Bekrü’ã-äıddìú YÀr-ı áÀr       

 

 äol yanında ben yine gördüm meger  

 Oturur hem yine ol èÀdil èÖmer       

 

 MuãùafÀya pes selÀm ėtdüm revÀn  

 Öpdüm anuŋ ayaàını ol zamÀn  

 

 Pes yine Bÿ Bekrü’ã-äıddìúüŋ daòı  

 Ben elini öpdüm ol dem iy aòì  

 

2850 èÖmerüŋ öpdüm elini ben yine  

 Cümleye ikrÀm ėdüp döne döne  

 

 Pes Resÿlu’llÀha ãordum ol zamÀn  

 Dėdüm iy Taŋrı Óabìbì mihrübÀn  

 

 Bu óadìåi naúl úılmış Bÿ Saèìd  

 Kim işitmişdür anı İbnü’l-Velìd  

 

 Böyle buyurmuş-durur kim her kişi  

 Döşegine girse ėrkek ger dişi  

 

 Bu duèÀyı oúusa ol dem revÀn   

 Yarlıàar anı ÒudÀ-yı MüsteèÀn     

 

2855 Gerçi olsa cürmi anuŋ iy ulu  

 Yėdi deryÀnuŋ köpügünce úamu  

 

[81a] Daòı dünyÀ úumı saàışınca hem  

 Olurısa yarlıàar ol Õü’l-kerem  
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 Yapraàınca hem aàaçlaruŋ yaúìn  

 Cürmi olsa yarlıàaya ol muèìn  

 

 Pes dėdüm ki yÀ Resÿl’ullÀh dėgil  

 Sen mi dėmişsin bunı bir söylegil  

 

 Pes işÀret úıldı başıyla Resÿl 

Ben dėmişem dėdi ol ãÀóib-uãÿl  

 

 El-Óadìåü’s-SÀdi ve’å-æelÀåÿn  

 

2860 Bu otuz altıncıdur ez-çihl-i genc   

 Gÿş úılàıl görmeyesin derd ü renc  

 

 RÀvisi bunuŋ èAliyyü’l-MurtaøÀ 

 Söyledi ol kim buyurdı MuãùafÀ  

 

 FÀtióayla Áyete’l-kürsì iy cÀn  

 İki èÀyet Ál-i èimrÀndan andan èayÀn  

 

 Birisidür şehidallÀh anuŋ  

 äıdúıla diŋle ãafÀ bula cÀnuŋ  

 

 Hem úulillÀhümmedür biri daòı  

 Diŋle kim nedür işÀret iy aòì  

 

2865 Úulları çün kim ÒudÀvend-i cihÀn  

 ÚÀdir ü ÚehhÀr u Óayy u CÀvidÀn  

 

 Diledi ki yėryüzine indüre  

 Úullarını ùÀèatine úındura 

 

 èArşa yapışdı úamusı yėr yėrin  

 Dėdiler ki yÀ İlÀhe’l-Àlemìn  

 

 Bizi isterseŋ bu dem iy PÀdişÀh  

 Yėryüzine indüresin yÀ İlÀh  

 

 èÁãì úullaruŋ dilinde biz tamÀm  

 Ėrte gėce oúunavuz ãubó u şÀm  
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2870 Óaú dėdi èizzüm celÀlüm óaúúiçün  

 Úudretüm ãunè-ı kemÀlüm óaúúiçün  

 

 Sizi her kim ki oúursa rÿz u şeb  

 Her namÀzuŋ Àòirinde bì-taèab  

 

 Cenneti mesken úılam ben ol úula  

 VÀh ne cennet belki dìdÀrum bula  

 

 Günde yėtmiş kerre daòı hem yine  

 Hem naôar úılam aŋa döne döne  

 

[81b] Günde yėtmiş óÀcetin ėdem revÀ   

 Ola àufrÀn kiçisi hem MuãùafÀ  

  

2875 Hem èadÿsını anuŋ maúhÿr ėdem  

 Dünye vü èuúbÀda hem eyle úılam  

 

 YÀ İlÀhì bize Úur’Àn óürmeti  

 Dünye vü èuúbÀda úılàıl raómeti  

 

  ÓikÀyet-i Der Devr-i èİsÀ èAleyhi’ã-äalavat  ve’s-SelÀm 

 

 Diŋle imdi bir óikÀyet muèteber  

 Ol Veheb İbni Münebbihden òaber  

 

 Söyledi kim èİsa-yı Meryem èayÀn  

 RÿzgÀrınuŋ içinde bir zamÀn  

 

 Ol óavÀrìden birine söyledi  

 FÀris ıúlìmine sen varàıl dėdi  

 

2880 Var oları dìne daèvet eylegil  

 Dìn yolı ãaru hidÀyet eylegil  

 

 Nevf dėnilür cihÀnda ad aŋa  

 Böyle ad vėrmişidi üstÀd aŋa  

 

 Çünki èİsÀ böyle buyurdı sözi  

 Nevf ùurdı ayaàa ol kendüzi   
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 Ùuruban oldı revÀn ol dìn eri  

 Geldi bir şehre ėrişdi Àòiri  

 

 PÀdişÀhuŋ şehri idi ol meger  

 Bir kişiden ãoruban aldı òaber  

  

2885 Gördi şehrüŋ úapusında ol ulu  

 Her yaŋa oynar uşaúlar ãu-be-ãu  

 

 Geldi óavvÀrì bularuŋ úatına  

 NÀôır oldı bunlaruŋ óÀlÀtına  

 

 Çün bularuŋ luèbına úıldı naôar  

 Der-zamÀn ögrendi anı nÀme-ver  

 

 Görse her kim oynasa àÀlib gelür  

 Her birinden cümle úırú tenge olur   

 

 Dėdi iy oàlanlarum bilüŋ èayÀn  

 Oynaram sizüŋle ben de bu zamÀn  

 

2890 Oynarısaŋ ilerü gel dėdiler  

 Oynayalum nice kim göŋlüŋ diler  

 

[82a] Kim reéis oàlı kimi ibni vezìr  

 Anlaruŋla oynadı şeyò-i kebìr  

 

 Cümlesini utdı aldı aúçesin  

 Cümle úıldı anları hor u óazìn   

 

 Bir vezìrüŋ oàlı anda varıdı   

 Óüsn ü òulúı òÿb hem-girdÀrıdı  

 

 Dėdi iy baba benümle gel berü  

 Bize mihmÀn ol bugün iy mÀh-rÿ  

 

2895 Dėdi óavvÀrì yüri var iy cüvÀn  

 Dile gel destÿr ataŋdan bu zamÀn  

 

 Ger iõin vėrse senüŋle varalum  

 Maãlaóat ne olsa anda görelüm  
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 Vardı oàlan atasına söyledi  

 Şeyòüŋ aóvÀlini maèlÿm eyledi  

 

 Dėdi şehrüŋ úapusında bu zamÀn  

 Kim uşaúlar oynarıduú biz èayÀn  

 

 ÓÀøır oldı anda bir pìr iy ata  

 Gör anuŋla óÀlümüz oldı nite 

 

2900 Gelüp oynadı bizümle iy ulu  

 Cümlemüzi úıldı anda úayàulu  

 

 Utdı bizüm cümlemüzi bì-taèab  

 Görüben aóvÀlini úıldum èaceb  

 

Dėdi aŋa gel bizümile bile  

Gidelüm bu gėce bizüm menzile  

 

 Dėdi iõin al ataŋdan iy oàul  

Vėre destÿr ėdeyin sözin úabÿl  

 

 İõnüŋ olursa varayın bu zamÀn  

İlteyin evden yaŋa anı revÀn  

 

2905 Pes vezìr eytdi ki var anı getür  

Ne kişidür görelüm bunda yėtür  

 

 Çıúdı oàlÀn evlerinden yügürü  

Vardı şeyòe dėdi kim iy mÀh-rÿ  

 

Vėrdi destÿr uş atam iy muóterem 

Ùur ayaàa eylegil rence úadem  

 

 Şeyò ùurdı ayaàa çün gitdiler  

Ol vezìrüŋ ėşigine yėtdiler  

 

 Úapuya úodı ayaàın ol kerìm  

 Dėdi bi’smi’llÀhi’r-raómani’r-raóìm  

[82b]  

 

2910 Ùolmışıdı ev içi şeyùÀnıla  

 Hem daòı cinn ü perì ùuàyÀnıla 
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 Ùaàıluban cümlesi úıldı firÀr  

 Oldı şeyùÀnlar orada bì-úarÀr  

 

 Şeyòe ikrÀm eyledi anda vezìr  

 Dėdi kim òoş geldüŋ iy şeyò-i kebìr  

 

 Pes buyurdı geldi ortaya ùaèÀm  

 äofra geldi cümle esbÀb-ı tamÀm    

 

 Ortaya úonuldı çün kim mÀ-óaøar  

 Görgil imdi gör ki şeyùÀnlar n’ėder   

 

2915 Yėr yėrin uşdı şeyÀùin ol zamÀn  

 Ol yėmekden yėmek isterler èayÀn  

 

 Böyle idi dÀéimÀ èÀdetleri  

 Bunlarıŋla varıdı ülfetleri  

 

 Yėmege şeyò çünki iúdÀm eyledi  

 Pes elin uzattı bi’smi’llÀh dėdi  

 

 Pes yine ùaàıldı şeyùÀnlar úamu  

 Úaçubanı çıúdı cümle ùaşúaru  

 

 

 Birinüŋ zehresi yoú-durur iy yÀr  

 Ùam içinde eyleye bir dem úarÀr  

 

2920 Çün şeyÀùin gitdi yėdiler ùaèÀm  

 FÀrià oldılar yemekden çün tamÀm  

 

 Söyledi anda vezìr-i kÀr-dÀn  

 Dėdi iy şeyò-i büzürg ü pehlüvÀn  

 

 Ben senüŋ işüŋde óayrÀn úalmışam   

 Bu òayÀl içre perìşÀn olmışam  

 

 Ben èaceb gördüm senüŋ aóvÀlüŋi  

 Gizleme eytgil baŋa sen óÀlüŋi 

 

 Ol zamÀn kim sen eve baãduŋ úadem  

 Ev içi ùolmışdı şeyùÀndan o dem  
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2925 Sen gelenden ãoŋra ùaàıldı úamu  

 Her biri bir yaŋa gitdi ãÿ-be-ãÿ  

 

 Hem ùaèÀma bulmadı anlar sebìl  

 Ùaàıluban oldılar òor u òacìl  

 

 Senden öŋdin ortaya gelse yėmek  

 İş vėrirlerdi bize olmaz dėmek  

 

 Bize vėrmezlerdi yėmekden mecÀl  

 Böyle geçer günümüz fì külli óÀl   

 

[83a] Bizümile her zamÀn anlar ùaèÀm  

 Yėmedin olmazlarıdı iy hümÀm  

 

2930 Var-durur bir óÀl anda iy èazìz  

 Gel òaber vėrgil bize eyle temìz  

 

 Gel bize eyle èayÀn aóvÀlüŋi  

 Gel yaşurma şimdi bizden óÀlüŋi  

 

 Úılmaàıl iy şeyò óÀlüŋi nihÀn  

 Söylegil rÿşen eylegil èayÀn  

 

 Şeyò dėdi ki óÀlümi èarø eyleyem  

 Sergüzeştümi nicedir söyleyem  

 

 Leyk bu şarùıla kim iy muèteber  

 Vėrmeyesin kimseye hergiz òaber  

 

2935 Ol zamÀn ki ben size destÿr vėrem  

 FÀş ėdesin sen baŋa iy muóterem  

 

 èAhd úıldı şeyòile ol dem vezìr  

 Dėdi óÀlüŋ söyle iy şeyò-i kebìr  

 

 Şeyò ol dem perdeyi refè eyledi  

 ÓÀlini ol dem vezìre söyledi  

 

 Dėdi kim èİsÀ nebì iy pür-uãÿl  

 Beni sizden yaŋa gönderdi Resÿl  

 



 300

Sizi Óaúdan yaŋa ben irşÀd ėdem  

 Sizi İslÀm dìni ile şÀd ėdem  

 

2940 Sizi èİsÀ dìnine daèvet ėdem  

 Ehl-i İslÀmıla hem-millet ėdem  

 

 Gelmişem sizden yaŋa kim iy vezìr  

 Terk ėdüp şirki dėyesiz Óaúúı bir  

 

 Óaú taèÀlÀya tevekkül úılasız  

 Anı bir bilüp èibÀdet úılasız  

 

 Putları oda yaúasız ser-te-ser  

 Bir-durur Óaúdan bilesiz òayr u şer  

 

 Cümle putlardan olup bìzÀr siz  

 Eyleyesiz Taŋrıya iúrÀr siz  

 

2945 Terk ėdüp küfri MüsülmÀn olasız  

 Hem óaúìúat ehl-i ìmÀn olasız  

 

 Dilde lÀ-ilÀhe illallÀh dėyüp  

 Yoú şerìki bir-durur AllÀh dėyüp  

 

 Çün bunı işitdi vezìr bì-mecÀl  

 Geldi ìmÀna revÀn bì-úìl ü úÀl  

 

[83b] Ehl-i beyti hem MüsülmÀn oldılar  

 Küfri úoyup ehl-i ìmÀn oldılar  

 

 Sırrıla ìmÀna geldi cümlesi  

 Gezdiler bunlar bu óÀlile besì   

 

2950 Geçdi bu óÀlile birúaç rÿzgÀr  

 Úıldılar bunlar bu óÀlile úarÀr  

 

 PÀdişehden hem vezìr bir gün negÀh  

 Geldi göŋli úayàulu óÀli tebÀh  

 

 IøùırÀbıla úatı göŋli melÿl  

 Úatı àÀm-gìn nÀ-tüvÀn aşüfte ol  
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 Şeyò ãordı ol vezìre iy emìn  

 Ne sebebdendür èaceb göŋlüŋ óazìn  

 

 Söylegil ki böyle àÀm-gìn nite siz  

 Hem çeker siz fikrile endìşe siz  

 

2955 Söyledi şeyòe vezìr kim iy ulu  

 Vardı bir atı şÀhuŋ sevgülü 

 

 Bir atı varıdı leyk cümleden  

 Yėg severdi anı şÀó ez-cÀn u ten  

 

 Cümle mÀlı bir yaŋa ol bir yaŋa  

 Atı binüp seyr ėderdi dört yaŋa  

 

 Öldi nÀ-geh ol bidev atı anuŋ  

 Göŋli àÀm-gìndür bu dem úatı anuŋ  

 

 Ùopùolu göŋli anuŋ teşvìşile  

 Oturupdur ol hezÀr endìşile   

 

2960 Úayàudan göŋli açılmaz bu zamÀn  

 Bir belÀdur kim ėrişdi nÀ-gehÀn  

 

 Şehr ehli cümlesi kiçi ulu  

 Ol sebebden oldı cümle úayàulu   

 

 Şeyò dėdi kim ùuràıl imdi iy vezìr  

 PÀdişÀhı eylegil benden òabìr  

 

 Söylegil kim bir úonuú geldi bize  

 Bir niçe gündür ki mihmÀn hem bize  

 

 Dėdi ger ãulùÀn muùìè ola baŋa  

 Bir kerÀmet göstereyin ben aŋa  

 

2965 Ger benüm sözümi eylerse úabÿl  

 Her ne kim ben söyleyem ferè-i uãÿl  

 

 Ben anuŋ atın yine úılam diri  

 Ola óayrÀn kim işitse bu sırı  

 



 302

[84a] Çün vezìr bunı işitdi oldı şÀd  

 Bì-tevÀtür ãanasın buldı murÀd  

 

 Yügürüben gitdi ãulùÀndan yaŋa  

 Dėdi iy ãÿlùÀn beşÀretdür saŋa   

 

 Bizüm evde bir úonuú var bu zamÀn  

 Oldı andan çoú taèaccüb iş èayÀn  

 

2970 Úıããasından şeyòüŋ aŋa söyledi  

 Ne kim andan görmişidi hep dėdi  

 

 Sözümi ãulùÀn úabÿl ėtse eger  

 Atını diri úılam dėr der-naôar  

 

 PÀdişÀh işitdi şÀd oldı èaôìm  

 Dėdi kim anı getürgil göreyim  

 

 Her ne kim dėrse úabÿl úıldum anı  

 Ancaú olsun kim sevündürgil beni  

 

 Pes revÀn döndi vezìr gitdi yine  

 Yügürüben geldi şeyòüŋ yanına  

 

2975 Dėdi ki ãulùÀn muùìè oldı yaŋa  

 Var getür dėdi anı benden yaŋa  

 

 Her ne söylerseŋ anı eyler úabÿl  

 Gel şÀd eylegil anı iy pür-uãÿl  

 

 Şeyò ayaàa ùurdı gitdi der-zamÀn  

 PÀdişÀh ėşigine yėtdi revÀn  

 

 Girmek istedi úapudan çün o dem  

 Dėdi bi’smi’llÀh pes baãdı úadem  

 

 Yine cinnìler şeyùÀnìler úamu  

 PÀdişÀhuŋ evlerine ùopùolu  

 

2980 Şeyòi gördi çün ùaàıldı cümlesi  

 Úalmadı şeyùÀnuŋ anda kimsesi  
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 Ayaàa ùurdı melik şeyòi görüp  

 Dürlü ikrÀm eyledi óÀlin ãorup  

 

 Dėdi iy şeyò-i kebìr-i muèteber  

 Kim baŋa sizden ėrişdi bir òaber  

 

 Sizi dėrler ölüyü diri úılur  

 Bu işüŋ muótÀcıyam ùapuŋ bilür 

 

 ÕÀtuŋuzda varısa ger bu kemÀl  

 Òoş demidür bize göster bì-muóÀl 

 

2985 İki gündür bir atum ölmiş-durur    

 ÒÀùırum andan melÿl olmış-durur    

 

[84b] Ger baŋa dėdi muùìè olsaŋ şehÀ  

 Ben seni ėdem bu àamlardan rehÀ   

 

 AllÀh iõniyle úılam anı diri  

 Aŋlayasın tìz ola kim bu sırı  

 

 Dėdi ãulùÀn ne buyurursan baŋa  

 Ben muùìèem emrüŋe öŋden ãoŋa  

 

 Şeyò dėdi kim var mı evlÀduŋ senüŋ  

 Daòı ata ana ecdÀduŋ senüŋ  

 

2990 Dėdi ãulùÀn yoú-durur oàlum úızum  

 Bir atam var bir òatunum bir özüm  

   

 Bu ikiden àayrı yoúdur kimsenem  

 Ehl-i beytüm ol ikiden bir benem  

 

 Dėdi şeyò anları óÀøır eylegil  

 Hem raèiyyet daòı gelsün söylegil 

 

 PÀdişÀh anları çaàırdı revÀn 

Hem raèiyyet daòı geldi ol zamÀn  

 

 Çünki óÀøır oldı anda òÀã u èÀm  

 Oldı ol yėrde bir ulu izdihÀm  
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2995 Şeyò ùurdı geldi ol dem ilerü  

 Ùutdı atuŋ bir ayaàuŋ iy ulu  

 

 Dėdi lÀ-ilÀhe illallÀh revÀn  

 Úıldı taórìk ol ayaú ender-zamÀn  

 

 Dėdi ãulùÀna yine kim söylegil  

 ÒÀùunuŋla atana emr eylegil  

 

 Her biri ùutsun atuŋ bir ayaàın  

 Birisini daòı sen ùutàıl hemìn  

 

 Şeyò nice dėdiyse eyle ėtdiler    

 Her birisi bir ayaàın ùutdılar  

 

3000 Pes buyurdı pÀdişÀha ol zamÀn  

 Söyle lÀ-ilÀhe illallÀh revÀn  

 

 Dėdi lÀ-ilÀhe illallÀh pes  

 Ol ayaú úıldı taórìk der-nefes  

 

 Dėdi atasına sen de söylegil  

 Şimdi lÀ-ilÀhe illallÀh dėgil  

 

 Ol daòı tevóìd úıldı ãıdúıla  

 Ol ayaú deprendi hem úudretile  

 

 èAvrata daòı buyurdı söylegil  

 Şimdi lÀ-ilÀhe illallÀh dėgil  

 

[85a]  

 

3005 Ol daòı tevóìdi çün kim söyledi  

 Dört ayaàı cümle taórìk eyledi  

 

 Dört ayaúdur deprenür cism-i ölü   

 Dėdi bir iş daòı geldi iy ulu  

 

 İmdi buyuràıl úamu úavm ü òaşem  

 Böyle dėsünler olar daòı o dem  
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 Çün bunı úavmüŋ úamu diye bile  

 Taŋrınuŋ emriyle atuŋ dirile  

 

 Úavmine ãÿlùÀn revÀn emr eyledi  

 Cümle lÀ-ilÀhe illallÀh dėdi  

 

3010 Taŋrı emriyle ayaàa ùurdı at  

 ÔÀhir oldı anda bu òoş muècizÀt  

 

 Ulu kiçi hep MüsülmÀn oldılar  

 CÀn u dilden ehl-i ìmÀn oldılar  

 

 MuècizÀt ehl-i óaúiçün iy ÒudÀ  

 äoŋ nefesde úıl bize ìmÀn èaùÀ  

 

  El-Óadìåü’s-SÀbiè ve’å-æelÀåÿn 

 

 Erbaèìnüŋ gelgil iy ÀrÀm-ı dil  

 Bu otuz yėdincisini gÿş úıl   

 

 Bÿ Hüreyre rÀvisi oldı bunuŋ  

 Diŋlegil sen kim ãafÀ bula cÀnuŋ  

 

3015 Bÿ Hüreyre dėdi ol ãÀóib-vefÀ  

 Böyle buyurdı Muóammed MuãùafÀ  

 

 Meclis olup oturasız siz úaçan  

 Söyleyesiz ortada yaòşı yaman  

 

 Böyle lÀyıúdur size yÀ müslimìn  

 Yėrünüzden ùurmayasız siz yaúìn  

 

 TÀ ki üç kez bu duèÀyı ėdesiz  

 Oúuyup andan çıúasız gidesiz  

 

         
 

 Meclisüŋ ãoŋında üç kerre eger  

 Oúusa bil müzdini iy muèteber  
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[85b]  

 

3020 Meclisi òayır ger olsa iy hümÀm  

 Yaèni söylenmişise yaòşı kelÀm  

 

 Bu duèÀ mühri olur anuŋ yaúìn  

 Eyle buyurdı Resÿlü’l-mürselìn  

 

 Meclisi şer olsa ol diŋle yine  

Yaèni anda fuóş u àaybet söyleye  

 

 Bu duèÀ olur kefÀret ol söze  

 Yaòşı diŋle kim beşÀretdür size  

 

  ÓikÀyet-i Óaøret-i Şeyò BÀyezìd-i BesùÀmì 

 

 Bir óikÀyet var-durur yÀd eyleyem  

 Gÿş ėderseŋ cÀn u dilden söyleyem  

 

3025 ÓÀleti içinde bir gün BÀyezìd  

 Diŋlegil kim nice úıldı ol saèìd  

 

 Óaørete dürlü münÀcÀt eyledi  

 El götürdi èarø-ı óÀcÀù eyledi  

 

 Úalbi arıtdı olup şevúi ziyÀd   

 Diŋlegil kim nice işler úıldı yÀd  

 

 Perde götürüldi refè oldı óicÀb  

 èArşa seyrÀn eyledi min külli bÀb  

 

 CÀn göziyle úıldı çün èarşa naôar  

 Bì-úarÀr olup dėdi ol şìr-i ner  

 

3030 Bu maúÀm maómÿddur dėdi èayÀn  

 Aómede òÀã eyleyüpdür MüsteèÀn  

 

 ŞÀyed ol Óayy u Úadìm ü Õü’l-celÀl  

 Ol ÒudÀvend ü Úadìm ü bì-zevÀl 

  

 Rÿz-i maóşer cennet içre ol áanì  

 Eylese úoŋşu anuŋ birle beni  
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 Cennet içinde anuŋla yÀr olam  

 Her bir işde mÿnis ü àÀm-hˇÀr olam  

 

 Dėdi bunı mest ü medhÿş oldı çün  

 Geld’özine nÀ-gehÀn ol reh-nümÿn  

 

3035 Ol zamÀnda geldi hÀtifden nidÀ  

 Bir yüce ÀvÀzıla dėdi aŋa  

 

 Dėdi diŋle sözümi iy BÀyezìd  

 Úoŋşuŋı dėyem ola faòrüŋ mezìd  

 

 Ol fülÀn şehrüŋ içinde bir ulu  

 Şeyò vardur kim odur yüzi ãulu  

 

[86a] Bil ki ol şeyòüŋ bir ulu úulı var  

 Úoŋşuŋ ol olsa gerek iy bì-úarÀr  

 

 Ola hem-sÀye saŋa cennetde ol  

 Ol-durur úoŋşuŋ óaúìúat bilmiş ol  

 

3040 èAúlı çün başına geldi nÀ-gehÀn  

 Şeyò ùurdı ayaàa hem ol zamÀn  

 

 Göreyin dėr varup ol hem-sÀyeyi  

 BÀşed ola alam andan vÀyeyi  

 

 Ùuruban andan hemÀn-dem èazm-i rÀh  

 Eyledi ol dem tevekkül ber-İlÀh  

 

 Gitdi yüz fersaò yolı ol dìn eri  

 Geldi pes şehre ėrişdi Àòiri  

 

 Uàradı şehrüŋ úapusında meger  

 Bir cemÀèat oturur ãordı òaber  

 

3045 Úandadur dėdi fülÀn şeyòüŋ úulı  

 Andan ötrü gelmişem bunca yolı  

 

 ÓÀcetüm vardur úatında ãorayın  

 Ne buyurur ol baŋa bir göreyin  
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 Dėdiler anı n’ėdersin iy kişi  

 Úanda var anuŋ saŋa yarar işi  

 

 Bir şarÀb-òor u daòı fÀsıú-durur  

 äormaà anı size ne lÀyıú-durur  

 

 Bir münÀfıú ki işi şeyùÀnidür  

 İstemez her kim anı RaómÀnidür  

 

3050 Sende var sìmÀsı çün ãÀliólerüŋ  

 ÁşinÀsı olmaàıl ùÀliólerüŋ  

 

 Çün yüzüŋde nÿr ìmÀn görinür  

 Baúıcaú ÀyÀt-ı Raóman görinür  

 

 Óayf ola yÀd ėdesin adın anuŋ  

 Aŋmaàıl úo resm-i bünyÀdın anuŋ  

 

 Çün olardan şeyò işitdi bu sözi  

 Óayrete vardı hemÀn-dem kendüzi  

 

 Göŋli àam-gìn oldı úaldı dil-figÀr  

 Bu nice óÀldür eyÀ PerverdigÀr  

 

3055 Şeyò bu işden pes èaceb úaldı ùaŋa  

 VÀh dėdi şeyùÀni ola bu baŋa  

 

 Úaãd úıldı oradan gėrü döne  

 Pes evi yolın ùutup gide yine  

 

[86b] äoŋra fikr ėtdi dėdi kim varayın  

 Anuŋ aóvÀlin gözümle göreyin  

 

 Bunca yol kesdüm besì çekdüm taèab  

 Ben anı görmeklige úıldum ùaleb  

 

 Bu úadar zaómet çeküp geldüm aŋa  

 Görmedin dönmek anı olmaz revÀ  

 

3060 Şeyò geldi şehre girdi ol zamÀn  

 TÀ bile aóvÀlini anuŋ èayÀn  
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 äordı şehr ehlinden anuŋ menzilin 

 Dėdi kim vėrüŋ òaber yÀ müslimìn  

 

 Gösterüŋ anuŋ maúÀmını baŋa  

 Ben bu óÀli işidüp úaldum ùaŋa  

 

 Vėrdiler anuŋ maúÀmını òaber  

 Dėdiler ki diŋle iy ehl-i naôar  

 

 Oturup meyòÀnede mest ü òarÀb  

 Gėce gündüz nÿş ėdüp cÀm-ı şarÀb  

 

3065 Bir niçe özi gibi fÀsıú daòı  

 Hem-nişìn olmışdur aŋa iy aòì  

 

 İşleridür bÀde içmek rÿz-ı şeb  

 Dem-be-dem èayş u temÀşÀ hem-ùarab  

 

 Gitdi andan daòı yine bì-úarÀr  

 Muøùarib olup be-àÀyet dil-figÀr  

 

 Gitdi gezdi gÿşede ol nÀm-ver 

 Her kime kim uàradı ãordı òaber  

 

 Anca gezdi buldı anuŋ menzilìn  

 Diŋle aóvÀlin sen anuŋ baèd-ez-ìn   

 

3070 Şeyò çün girdi úapudan içerü  

 Gördi anda ol àulÀmı rÿ-be-rÿ  

 

 Bilesince úırú kişi mest ü òarÀb  

 Ara yėrde şÀhid ü şemè ü şarÀb  

 

 Úarşularında muàannì sÀz ėder  

 Çeng ü ney úÀnÿnıla ÀvÀz ėder  

 

 Meclis ehlinüŋ úamu göŋli feraó  

 Elde sÀúì yüridür göŋli gülgÿn úadeó 

  

 Şeyò bu óÀli görüben döndi gėrü  

 Muøùarib oldı úatı ol mÀh-rÿ  
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3075 Gördi bunı úayàulu oldı èaôìm  

 Ùoldı göŋli àuããa vü teşvìş ü bìm  

 

[87a] Şeyòüŋ aóvÀlini gördi ol saèìd  

 Ayaàa ùurdı eydür yÀ BÀyezìd     

 

 Bu úadar yol zaómetin çekdüŋ ki tÀ  

 Gör saŋa hem-sÀyeŋi iy mehliúÀ  

 

 Ne revÀdur ki bizümle iy ulu  

 Úılmayasın bir iki dem güft-i gÿ  

 

 Úaçma bizden gelgil iy ÀrÀm-ı cÀn  

 Ėdelüm ãoóbet senüŋle bir zamÀn  

 

3080 Çün bunı işitdi şeyò-i rÿzgÀr 

 Yine úayıtdı hemÀn-dem bì-úarÀr  

 

 Vardı girdi ol àulÀmuŋ úatına  

 Çoú taèaccüb úıldı ol óÀlÀtına  

 

 Şeyò girdi ol úula vėrdi selÀm  

 Birbirine eyledi inèÀm u èÀm  

 

 äoruşurlar birbirinüŋ óÀlini  

 RÿzgÀrını úamu aóvÀlini  

 

 Ehl-i meclis bunlara òayrÀn olur  

 Bunlaruŋ işinde sergerdÀn olur  

 

3085 Pes àulÀma ãordı ol dem BÀyezìd  

 Bu ne óÀletdür baŋa dė iy saèìd  

 

 Kim òaber vėrdi saŋa beni dėgil  

 Hem bu óÀlÀtı baŋa şeró eylegil  

 

 Úul eydür bizi saŋa her kim dėdi  

 Pes seni daòı baŋa ol söyledi  

 

 Hem bu óÀli daòı diŋle söyleyem  

 Bunda óikmet nicedür şeró eyleyem 
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 Geldi hÀtifden nidÀ bir gün baŋa  

 BÀyezìd úoŋşı olur dėdi saŋa  

 

3090 Ol-durur cennetde hem-sÀyeŋ senüŋ  

 Olsun anuŋ èışúı sermÀyeŋ senüŋ  

 

 Fikr úıldum ben özümle iy saèìd  

 Çün baŋa hem-sÀye olur BÀyezìd  

 

 Bu nice himmet ola dėdüm hemÀn  

 Cennete yalŋuz girem iy pehlevÀn  

 

 Bir niçe kişi gerek ola refìú  

 Çün dinledi “er-refìú åümme’ù-ùarìú” 

 

 Meclis ehli kim görürsin iy ulu  

 Oturupdur mest-i lÀ-yaèúıl úamu  

 

[87b]  

 

3095 Bunlarıdı evvelÀ seksen kişi  

 Böyle idi anlaruŋ cümle işi  

 

 Úırúını úıldum bu işden ben felÀó 

 Uş olupdurlar úamu ehl-i ãalÀó  

 

 Tevbe úıldılar elümde cümlesi  

 Hem merÀtib daòı buldılar besì  

 

 Óaúúa ùÀèat eylemekdür işleri  

 Óaú rıøÀsıdur úamu teşvìşleri  

 

 Bu úalan úırúı senüŋçün úomışam  

 Anuŋiçün sen gelince küymişem  

 

3100 Bunlara sen tevbe vėrgil iy èazìz  

 İşleri tÀ kim ãalÀó ola temìz  

 

 Bu ikisi söyleşürler rÿ-be-rÿ 

 Çevrede anlar baúarlar ãÿ-be-ãÿ  
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 Bunlaruŋ aóvÀlüŋi çün bildiler  

 Cümlesi ol dem ayaàa geldiler  

 

 Bildiler ki budur ol ãulùÀn-ı dìn  

 BÀyezìd ol maèden-i ãıdú-ı yaúìn  

 

 CÀm ãındı yėre döküldi şarÀb  

 Tevbe úılmaàa ėderlerdi şitÀb  

 

3105 Çeng ü ney gitdi hemÀn-dem aradan  

 Anlara tevfìk vėrdi Yaradan 

 

 BÀyezìdüŋ úarşusına geldiler  

 Cümlesi ol demde tevbe úıldılar  

 

 Anlara vėrdi hidÀyet GirdgÀr  

 Gÿşe-yi zühd ėtdi cümle iòtiyÀr  

 

 İşlerine hep nedÀmet úıldılar  

 Dìn içinde istiúÀmet úıldılar  

 

 Himmet-i merdÀnı gör iy pür-uãÿl  

 İki iken seksen iki oldı ol  

 

3110 Seksen iki kişi-durur kim bular  

 Cennet-i aèlÀda úoŋşı oldılar  

 

 KÀmilile her kim ola hem-nişìn  

 Ol kemÀlinden eåer bular yaúìn  

 

 Pes olaruŋ hürmetine yÀ İlÀh  

 Úılmaàıl maóşerde bizi rÿ-siyÀh  

 

[88a]  El-Óadìåü’å-æÀmin ve’å-æelÀåÿn 

 

 Erbaèìnden otuz sekizinci bu  

 Gÿş úılàıl ãıdúıla iy nìk-òÿ  

 

 Ol Saèìd İbni Ebì Bürde iy YÀr  

 RÀvisidür bu óadìåüŋ gÿşdÀr33  

                                                 
33 3114 gÿşdÀr : gÿşvÀr 
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3115 Atasından gÿş ėder ol da èayÀn  

 Bu daòı naúl ėtdi ez-faòr-i cihÀn   

 

 Dėdi ki dėdi Resÿl-i GirdgÀr  

 Dÿzaò içre cemè olanda ehl-i nÀr  

 

 Dÿzaòa kim gire kÀfirler úamu  

 Naèra vü zÀrì úılarlar sÿ-be-sÿ  

 

 Ehl-i İslÀmuŋ daòı èÀãìlerin  

 Hem bıraàurlar ùamuya yėr yėrin  

 

 KÀfir ol günde MüsülmÀna dėye   

 Bunda niçün siz gelüpsiz söyleye  

 

3120 Siz müsülmÀnlarduŋuz pes iy èaceb  

 Oda yanmaàuŋuza imdi ne sebeb  

 

 Eydeler kim biz müsülmÀnlar idük 

 Óaú bilür kim ehl-i ìmÀnlar idük  

 

 Eydeler kim pes sizüŋ ìmÀnuŋuz  

 Ehl-i İslÀm söylenen ol nÀmuŋuz  

 

 Sizi oddan nite úurtarmadı pes  

 Size ìmÀn uymadı mı hìç bes  

 

 Eydeler bilüŋ MüsülmÀnuz úamu  

 Biz óaúìúat ehl-i ìmÀnuz úamu  

 

3125 İşlemişdük leyk biz bì-óad günÀh  

 Óaú úatında olmışıduú rÿ-siyÀh  

 

 Şimdi anuŋ bu cezÀsıdur bugün  

 NÀr elinde olmışuz böyle zebÿn  

 

 Bunlaruŋ sözin işide çün İlÀh  

 Luùf ile raóm ėde ol PÀdişÀh  

 

 MÀlike emr ėde ol dem GirdgÀr  

 Var cehennemden imÀn ehlin çıúar  
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 Çün imÀn ehli cehennemden çıúa  

Küfr ehli bunlara úarşu baúa 

 

3130 ZÀr u efàÀn ėde anda cümlesi  

 Úıla bu nevèe temennÀ her kişi  

 

[88b] N’ola olsayduú MüsülmÀn biz daòı  

 Olmayayduú tÀ ebed biz dÿzaòì 

 

 Bunlaruŋla biz çıúayduú nÀrdan  

 Úurtılayduú böyle Àh u zÀrdan  

 

 İşbu söz bu Àyetüŋ tefsìridür  

 Hem buyurmışdur anı ol sözidür  

 

  
 

 İsteye anlar MüsülmÀn olmaàı    

 Küfri úoyup ehl-i ìmÀn olmaàı 

 

3135 Leyk sÿd ėtmez çü vaút ėtmiş-durur  

 Çün imÀnsuz dünyeden gitmiş-durur  

 

  Fì Óadìå-i Áòer-i Reãÿl èAleyhi’s-SelÀm      

 

 Yine bir Àòer òaberde geldi bu  

 MusùafÀdan hem yine naúl oldı bu  

 

 Ol zamÀnda pes úopa yevmü’l-úıyÀm  

 Fièlinüŋ göre cezÀsın òÀã u èÀm  

 

 Maóşer ehlinüŋ içinde Cebreéìl  

 Ùurmadın ùavÀf ėde úırú biŋ yıl  

 

 Úulaàına ėre anuŋ her zamÀn  

 Bir avÀz kim çaàıra dÀéim amÀn  

 

3140 Dėye yÀ ÓannÀn u yÀ MennÀn daòı  

 ZÀrisi zÀr ėde ehl-i dÿzaòı  
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 Çaàıra ol dem yine yÀ Õü’l-celÀl  

 Bu ola vėrdi dilinde mÀh u sÀl   

 

 Ümmetümden ola ol dėdi Resÿl  

 Söyleyem vaãfını olmazsaŋ melÿl  

 

 Cebreéìl çün bu nidÀyı işide  

 MuãùafÀ ile diler bir iş ėde  

 

 èArşa seyrÀn ėde açup bÀl u per  

 èArşa ėrende úoya sücÿda ser   

 

3145 Dėye iy áaffÀr u Òayy u Õü’l-celÀl  

 V’iy Kerìm ü PÀdişÀh-ı bì-miåÀl  

 

 Úırú biŋ yıldur işidürem ben yaúìn    

 Kim gelir bir ün cehennemden óazìn      

 

[89a] Sözi bu ÓannÀn u MennÀn her zamÀn  

 Úırú biŋ yıldur bu-durur vėrdi hemÀn  

 

 Ger Muóammed ümmetiyse yÀ áanì  

 Sen baŋa luùf eyle baàışla anı  

 

 YÀ İlÀhì sen bilürsin óÀlümi  

 Ol Muóammedden benüm ahvÀlümi  

 

3150 Aramızda niçe dostluú var-durur  

 Hem benümle nicesi ol yÀr-durur  

 

 İsterem ümmetünüŋ óaúúında ben  

 İşleyem bir yaòşılıú iy Õü’l-minen  

 

 Dostluàumuz arada ola èayÀn  

 RÀøı ola benden ol Faòr-i cihÀn  

 

 Sen baŋa baàışla aŋı yÀ İlÀh  

 Aómede ben tÀ ki olam nìk-òˇÀh  

 

 Dėye Óaú úıldum ana seni şefìè  

 Var çıúaràıl olmasun kimse menìè  
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3155 Ol úulumı ben saŋa baàışladum  

 ÓÀcetüŋ buyısa anı işledüm  

 

 Yüri var MÀlik úatına bu zamÀn  

 Kim çıúaràıl anı dÿzaòdan revÀn  

 

 Saŋa ùapşura iletgil cennete  

 Anı cennetde ėrişdür nièmete  

 

 Vara çün MÀlik úatına Cebreéìl  

 Eyde yÀ MÀlik sözümi diŋlegil  

 

 Şol fülÀnı Óaú baŋa baàışladı  

 Uş beni senden yaŋa hem ündedi  

 

3160 Şimdi anı ùur çıúaràıl nÀrdan  

 Úurtar anı hem bu Àh u zÀrdan 

 

 Gire MÀlik hem cehennem içine  

 Araya biŋ yıl anı döne döne  

 

 äoŋra biŋ yıldan gele çün ùaşúaru  

 Eyde Cebreéìle kim iy sevgülü  

 

 Söyleye yÀ Cebreéìl bilgil èayÀn  

 Ol cehennem ehlinüŋ óÀli yaman  

 

Cÿş ėdüp úaynar cehennem ãÿ-be-ãÿ  

 Daòı úızmışdur demür nisbet ùamu  

 

3165 Hem demir daòı ùaşa dönmiş hemìn   

 Ádemi úızmış demür nisbet yaúìn  

 

[89b] Gezdüm od içinde biŋ yıldur tamÀm  

 Anı bulabilmedüm iş oldı òÀm  

 

 èArşa gide yine ol dem Cebreéìl    

 Secde ėde dėye yÀ Rabb-i Celìl  

 

 Dėye iy CabbÀr-ı MÀlik ol úulı  

 Bulmadı gerçi geçürdi biŋ yılı  
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 Nėrdedür anuŋ mekÀnı yÀ Kerìm  

 Anı bildürgil bize sen yÀ Raóìm  

 

3170 Pes dėye iy faølı çoú PerverdigÀr  

 Sen yüri ol MÀliküŋ úatına var  

 

 Ol fülÀn ev ki cehennemde hemÀn  

 Var-durur MÀlik bilür anı revÀn  

 

 Hem od içre ol fülÀn çÀhuŋ yine  

 MÀlike söyle ki varsun úaèrına  

 

 Ol úuyu içre fülÀn bucaú ki var  

 Söylegil ki anda ùutmışdur úarÀr  

 

 Eyde yÀ MÀlik taèallül eyleme  

 Var çıúar anı teéemmül eyleme  

  

3175 Var anı oddan çıúaràıl bu zamÀn    

 İşide MÀlik ola ol dem revÀn  

 

 Çün vara ol menzile anı göre  

 Luùfıla hem anuŋ aóvÀlin ãora  

 

 Başı aşaàa görür kim úayàulu  

 Cismi èaúrebdür yılandan ùopùolu  

 

 Daòı boynında anuŋ aàlÀl ola  

 Hem selÀsil ü daòı enkÀl ola  

 

 Bir yanından ùuta çün MÀlik anı  

 Göre úapúara kömür olmış teni  

 

3180 Anı taórìk ėde çün silke revÀn  

 Dökile ol èaúreb ü mÀr u yılan  

 

 Silke MÀlik bir daòı anı gėrü  

 Gide aàlÀl ü selÀsiller úamu  

 

 Ol zamÀnda baúa MÀlik yüzine  

 Ùoldura óasret yaşını gözine  
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 Eyde yÀ MÀlik niye geldüŋ dėgil  

 Geldügüŋi bileyim bir söylegil  

 

 Sen úılur mısın benüm çün fetó-i bÀb  

 Yoòsa arturmaàa mı geldüŋ èaõÀb  

 

[90a]  

 

3185 Eyde MÀlik ki bunı ben bilmedüm  

 Ben saŋa bil ki özümden gelmedüm  

 

 Söyleye kim Cebreéìl ister seni  

 Seni çıúarmaàa göndermiş beni  

 

 Bunı dėyüp pes elin ùuta revÀn   

 Cebreéìl úatına ilte ol zamÀn  

  

 Cebreéìl ùuta elini hem yine  

 Pes getüre anı èarşuŋ yanına  

 

 Bunı her kim ki görürse söyleye  

 Òalú içinde böyle maèlÿm eyleye  

 

3190 Eyde ol bu kişidür úırú biŋ yıl  

 Kim cehennem içre olmışdur õelìl  

 

 Oda yanup cigeri biryÀn idi  

 Sözi yÀ ÓannÀn u yÀ MennÀn idi  

 

 èArş yanında úıla çün bir dem úarÀr  

 Ola Cebreéìl aŋa mÿnis ü yÀr  

 

 Óaøret-i èizzet nidÀ ėde aŋa  

 YÀ úulum eyde úulaú ùutàıl baŋa  

 

 Ben size göndermemiş miydüm kelÀm  

 Sen anı işitdüŋ mi ãubó u şÀm  

 

3195 Size göndermemiş miydüm resÿl  

 Dėmemiş miydi size ferè-i uãÿl  
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 Emr-i maèrÿf ėtmemiş miydi dėgil  

 Nehy-i münker ėtmedi mi söylegil  

 

 Eyde yÀ Rab ėtmişidi cümlesin  

 ŞermsÀruz yÀ İlÀhe’l-èÀlemìn  

 

 Şÿm nefsüm ôulm úıldı hem baŋa  

 Kim èibÀdet úılmadum iy Óaú saŋa  

 

 İki ismüŋ óürmetiçün iy áanì  

 Úırú biŋ yıldur ki aŋaram ben seni  

 

3200 Çaàıruram nÀr içinde iŋleyüben  

 Dilde yÀ ÓannÀn u yÀ MennÀn dėyüben 

  

 Luùf ėdüp baàışla cürmüm yÀ İlÀh  

Óaøretüŋde gerçi oldum rÿ-siyÀh 

 

 Yarlıàadum dėye ol dem ol áanì 

 Cebreéìle hem baàışladum seni  

 

 Çün saŋa úıldı şefÀèat Cebreéìl  

 Seni baàışladum aŋa şöyle bil 

 

[90b] Cebreéìl elini ùuta ol zamÀn  

 Anı cennetden yaŋa ilte revÀn  

 

3205 Nehr-i óayvÀna varuban àusl ėde  

 Dÿzaòì sìmÀsı cisminden gide  

 

 Cebreéìl ùuta yine anuŋ elin  

 MuãùafÀya ilte ol Rÿóu’l-emìn  

 

 Ol Óasan Baãrì imÀmü’l-müslimìn  

 Bu óadìåe çün naôar úıldı yaúìn  

 

 El götürdi dėdi iy PerverdigÀr  

 Yazmış olsaŋ sen beni ger ehl-i nÀr  

 

 Ol kişi úılàıl beni kim iy áanì  

 Úırú biŋ yıl oda yaúarsaŋ sen beni  

 



 320

3210 Úırú biŋ yıldan ãoŋra raóm ėdüp baŋa  

 Gönderersin beni cennetden yaŋa  

 

 Raómetüŋle yÀ İlÀhe’l-èÀlemìn  

 NÀr-ı dÿzaòdan bizi úılàıl emìn  

 

  El-Óadìåü’t-TÀsiè ve’å-æelÀsÿn    

 

 CÀn u dilden gÿş úıl iy ehl-i dìl  

 Erbaèìnden otuz ùoúuzıncı bil  

 

 RÀvisi-durur MücÀhid muèteber  

 Ol daòı SelmÀndan işitmiş òaber  

 

 Dėdi SelmÀn ki buyurdı MuãùafÀ  

 Faòr-i èÀlem-i ãÀòib-i tÀc-ı livÀ      

 

3215 Ümmetümden her kişi dėr ol Resÿl  

 äaúlasa bu úırú óadìsi bilmiş ol  

 

 DÀòil olur cennete ol şeksizin 

 Óaşr olur ol enbiyÀlarla hemìn    

 

 Dėdi SelmÀn biz dėdük kim yÀ Resÿl 

 Luùf ėdüp bildür bize kim nedür ol 

 

 Dėdi ki ben söyleyem ùutuŋ úulaú  

 Bir zamÀn eyleŋ göŋül gözin uyaú   

 

 EvvelÀ ol kim getüresiz imÀn  

 Óaú taèÀlÀya ki Óayy u cÀvidÀn   

 

3220 Yoú-durur anuŋ şerìki bir-durur  

 Ol cemìè-i işlere úÀdir-durur  

 

 Hem şerìki yoúdur anuŋ bì-naôìr  

 Cümle úalmışlara olan dest-gìr 

  

[91a] Hem bilesiz Óaú-durur yevmü’l-cezÀ  

 Hem melÀéik hem kütüb-i enbiyÀ   
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 Hem yine Óaúdan bilesiz òayr u şer   

 Òayr u şer Óaúdan olur bil iy beşer  

 

 Hem diliŋüzde şehÀdet dem-be-dem  

 TÀ ölince cehd ėdüŋ olmaya kem  

 

3225 Hem ikinci úılasız bėş vaút namÀz  

 Eyleyesiz ÒÀlıúa dün gün niyÀz  

 

 Cümle erkÀnın şerÀéiùin úamu   

 Vaútlü vaútinde úılasız iy èamÿ  

 

 Hem üçinci mÀlıŋuz olsa zekÀt  

 Hem vėresiz ėdesiz èahde åebÀt     

 

 Daòı dördinci oruc ayın tamÀm  

 Ùutasız Óaú rÀøı ola iy hümÀm  

 

 Yine bėşinci bu-durur kim yaúìn    

 MÀlıŋuz olsa eger yÀ müslimìn   

 

3230 Óaú taèÀlÀ evini óac ėdesiz  

 Ùurasız andan cinÀna gidesiz 

  

 Bu-durur altıncısı bunuŋ yine   

 Söyleyelüm hem anı diŋle yine  

 

 Úıla her gün on iki rekèat namÀz  

 Óaøret-i Óaúúa ėdüp zÀr u niyÀz  

 

 Sünnetümdür dėdi anı MuãùafÀ  

 äadr-ı Bedr-i èÁlem-i äıdú-ı äafÀ   

 

 Vitr oldı üç rekèat daòı  

 Diŋle bunı ãıdúıla sen iy aòì  

 

3235 Bu-durur yėdincisi ata ana  

 RÀøı ola senden iy ehl-i ãafÀ  

 

 Sekizincisi yėmeye mÀl-ı yetìm  

 Anı yėmekde òaùÀ vardur èaôìm  
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 Söyledi hem ùoúuzıncı MuãùafÀ  

 Ol-durur kim yėmeye mÀl-ı ribÀ  

 

 Hem onuncı bu-durur òamr içmeye   

 Òamr içenüŋ çevresinden geçmeye  

 

 On birinci içmeye andı yalan  

 Úalmaya tÀ dÿzaò içre cÀvidÀn  

 

3240 On ikinci şÀhid-i zÿr olmaya  

 TÀ ki cennetden o gün dÿr olmaya   

 

[91b] On üçünci úılmaya eyle èamel 

 Olmaya anda hevÀyıla õaàal  

 

 On dördünci dėmeye àıybet sözin  

 Öz eliyle oda atmaya özin  

 

 On bėşinci ol-durur iy dìn eri  

 Sögmeye ol muósine òatunları  

 

 Muósine yaèni nedür iy muèteber  

 PÀk-dÀmÀn ãÀlióa seng ü güher  

 

3245 Oldur on altıncı iy ÀrÀm-ı dil  

 Bir MüsülmÀnı sözile incitmegil  

 

 Bilmeziken bÀùının bir kimsenüŋ  

 Eyleme rencìde sen göŋliŋ anuŋ  

 

 Oldur on yėdinci luèb u lehvile  

 Vėrmeye èömrini bÀda sehvile  

 

 On sekizinci hem oldur kimseye  

 Boyuŋ uzun yÀ úıãadur dėmeye  

 

 On ùoúuzuncı odur hezl ėtmeye  

 Hem temerrüd ėdüben incitmeye  

 

3250 Ol-durur yigirmisi iy muóterem  

 Aŋa AllÀhuŋ èaõÀbını o dem  

 



 323

 Olmaya Óaúúuŋ èiúÀbından emìn  

 Ùamu úorúusıyla ola dil óazìn  

 

 Ol-durur yigirmi bir diŋle yine  

 Òob naãìóatdur bunı diŋleyene  

 

 İki úardeş arasında söz dėye  

 Böyle òÿyı varısa terk eyleye  

 

 Ol-durur yigirmi iki Taŋrıya 

 Cümle işde şükr ėde ol bì-riyÀ  

 

3255 Nièmet ü miónet muãìbetde úamu  

 ŞÀkir ola Taŋrıya ol baòtlu  

 

 Hem yigirmi üçi bu-durur saŋa  

 Yaòşı dėye hem saŋa vü hem baŋa  

 

 Bil budur yigirmi dördi iy saèìd  

 Kesmeye hìç nevèe raómetden ümìd  

 

 Hem yigirmi bėşi budur bilesin  

 Ger úaøÀdan sen óaõer çoú úılasın 

 

 Çünki taúdìr bil ki bir nesne yaza  

 Óìle ile eylemez hergiz òaùÀ  

 

[92a]  

 

3260 Ger saŋa bir nesne taúdìr olmaya  

 Bil seni ol isterise bulmaya  

 

 Uş yigirmi altısı budur èazìz  

 Bunı daòı ögrenüp úılàıl temìz  

 

 Eyleye Óaúúuŋ rıøÀsını ùaleb  

 Cehd ėde óulúuma gelmeye àaøab  

 

 áayr içün Óaú rıøÀsın úoyasın  

 Nefsile ŞeyùÀna taóúìú uyasın  
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 Ol-durur yigirmi yėdinci iy yÀr  

 DünyÀyı èuúbÀdan ėtme iòtiyÀr  

 

3265 Ol-durur yigirmi sekizi anuŋ  

 Diŋle bunı kim ãafÀ bula cÀnuŋ  

 

 Bir MüsülmÀn úardeşüŋ gelse eger   

 Bir óÀcet içün saŋa iy muèteber  

 

 ÓÀcetini ėdesin andan revÀ  

 Óaú rıøÀsı çün degül ola riyÀ  

 

 Ol-durur yigirmi ùoúuz diŋlegil 

 Söyleyem anı daòı òoş aŋlaàıl  

 

 Dìn içinde ger özüŋden yuúaru  

 Göresin gözle anı iy mÀh-rÿ  

 

3270 Cehd úılàıl kim sen aŋa yėtesin  

 TÀ ki andan da ilerü ötesin 

 

 Dünyelikde kim ki senden dÿn ola  

ÓÀli teng ü òaùırı maòzÿn ola  

 

 Baú anuŋ óÀline artur şükrüŋi  

 Úıl müdÀvim dilde Óaúúa õikrüŋi  

 

 Otuzuncısın daòı bilgil èayÀn  

 Cehd ėde gör söyleme hergiz yalan  

 

 Oldur otuz biri lÀyıú her úula  

 Görse şeyùÀn işin andan dÿr ola  

 

3275 Eyleye şeyùÀn işinden iótiyÀù  

 Úılmaya fısú ehli ile iòtilÀù  

 

 Oldur otuz ikisi kim her kişi  

 Cehd ėde kim úılmaya bÀùıl işi  

 

 Külli bÀùıl ìşini terk eyleye  

 Úalbini óaú işlere berk eyleye   

 



 325

 Oldur otuz üçi kim iy muèteber  

 Örtmeye óaú sözi işitse eger   

 

[92b] Bilgil otuz dördünci keyfiyyetin     

 Yaòşı diŋle ehl-i beyti sìretin  

 

3280 Anlara taèlìm ėde ol nesneyi  

 Óaú taèÀlÀ pes úıla nezdìk anı 

  

 Ehl-i beytine vėre her dem edeb  

 Anlaruŋ ola necÀtine sebeb  

 

 Ehl-i beytüŋ rÀøı ola hem senüŋ  

 Anlara ėrişe iósÀnuŋ senüŋ  

 

 Diŋle otuz bėşini hem söyleyem  

 Ne-durur anı daòı èarø eyleyem  

 

 Úoŋşuŋı cehd eyle òoşnÿd ėdesin  

 Özüŋi Óaúúa sen mesèÿd ėdesin    

 

3285 Aŋlaàıl hem ãılayı raóm iyè azìz  

 AúrabÀŋı görmege var tìz tìz  

 

 Gel otuz altıncısın diŋle yine  

 Anı daòı söyleyem diŋleyene  

 

 Taŋrınuŋ òalúından ol bir kimseye  

 Laènet adını getürüp sögmeye  

 

 Ol-durur otuz yėdincisi daòı  

Eyleye tesbìó ü tehlìl iy aòì  

 

Daòı taómìd eyleye tekbìrile  

Olmasun bu işde taúãìr eyleye  

 

3290 Ol-durur otuz sekizi ki müdÀm  

ÚırÀéat-ı Úur’Ànıla ola ãubó u şÀm    

 

 Gel otuz ùoúuzını iy ehl-i dìl  

Dileriseŋ söyleyem bil anı çìn  
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 Kim úıla her dem cemÀèatle namÀz  

ÒÀlıúa ėde dün gün úıla èarø-ı niyÀz  

 

 Úıla bėş vaúti cemÀèatle bile  

 ÒÀlıúa ėde taøarruè ãıdúıla  

 

 Cumèaya daòı yine óÀøır ola  

 èÌdinüŋ daòı namÀzını úıla  

 

3295 Müstemiè olàıl baŋa hem iy hümÀm  

 Eydeyim úırúıncısın saŋa tamÀm  

 

 Bir kimesne ger saŋa bir söz dėye  

 YÀ senüŋ óaúúıŋda bir iş işleye  

 

 Rence olur óÀùıruŋ andan senüŋ  

 Acıàından acıya cÀn u tenüŋ  

 

[93a] Kimseye sen daòı anı söyleme  

 Göŋlüŋi anuŋ perìşÀn eyleme  

 

 Gel yine diŋle åevÀbını anuŋ  

 İşidende tÀ ãafÀ bula cÀnuŋ  

 

3300 Dėdi SelmÀn ki dėdi faòr-i cihÀn  

 Eyledüŋ bu úırú óadìåi çün beyÀn  

 

 Gel bunuŋ şimdi åevÀbın söylegil  

 Luùf ėdüben cümle taúrìr eylegil  

 

 Ol zamÀn da pes yine Òayrü’l-beşer  

 Açdı aàzın óarc ėdüp dürlü güher  

 

 Ol Óaúuŋ èizz ü celÀli óaúiçün   

 Kim beni úıldı cihÀna reh-nümÿn  

 

Kim bunuŋla úılsa dünyÀda èamel  

 èÖmrini úılsa bunuŋla mÀh u sal  

 

3305 Óaú taèÀlÀ ol úuluŋ óaşrın úıla  

 EnbiyÀlar daòı èÀlimler bile  
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 Kim ki işbu úırú óadìåi ögrene  

 Òalúa taèlìm eyleye anı yine  

 

 Ol úadar eyler åevÀbın ol áanì  

 Óaú yolına vėre dünyÀ mÀlını  

 

 Hem yine dėdi Muóammed MuãùafÀ  

 äadr-ı34 Bedr-i èÁlem-i äÀòib-vefÀ   

  

Her kişi bu úırú óadìåi óıfø ėde   

 Hem yine müéminlere de ögrede  

 

3310 Óaú taèÀlÀ ol úula rÿz u şümÀr  

 Boynuna nÿrdan anuŋ bir ùavú urar  

 

 Maóşer ehli cümle òayrÀn olalar  

 Kim bunı görüp taèaccüb úılalar  

 

 Göreler óüsn ü cemÀlini anuŋ  

 Ol kerÀmetle kemÀlini anuŋ  

 

 Göreler anuŋ yüzini rÿ-be-rÿ  

 Hem aŋa óasret aparalar úamu  

 

 Hem yine bu úırú óadìåi her kişi  

 Ögrenüp olsa èamel úılmaú işi  

 

3315 Menzilini Óaú anuŋ eyler refìè  

 Hem de úırú biŋ kişiye eyler şefìè  

 

 Cümlesi ola èaõÀba müstaóaú  

 Anları baàışlaya ol şaòãa Óaú  

 

 Çünki sen bu úırú óadìåi diŋledüŋ  

 Cümlesin ne olduàını aŋladuŋ 

 

[93b] Yine ol úırú biŋ kişinüŋ her biri  

 Ola úırú biŋe şefìè iy dìn eri  

 

  

                                                 
34 3308 äadr-ı : äad 
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 Anlaruŋ da her birisi hem-çünÀn  

 Ola úırú biŋe şefìè iy dostÀn  

 

3320 Daòı kim bu úırú óadìåi óıfø ėde   

 UòrÀya bu èamelile ol gide  

 

 Òalú ėder Óaú anuŋiçin biŋ melek  

 Müéminiseŋ ùutmayasın buŋa şek  

 

 Bu melekler maóşer olınca aŋa  

 Cennetüŋ içinde eylerler åenÀ  

 

 Ėde bünyÀd köşkler ü şehr ü úuãÿr  

 Anuŋ içi ùopùolu àılmÀn u óÿr  

 

 Hem aàaçlar dikileler anuŋiçün   

 Meyvesi elvÀn u elvÀn gÿn-e-gÿn  

 

3325 MuãùafÀ bunuŋ åevÀbını èaôìm  

 Çoú buyurmışdur egerçi ol Kerìm  

 

 Naôm içinde leyk úıldum muòtaãar  

 èÁúile bir óarf işÀretdür yėter  

 

  El-Óadìåü’l-Erbaèÿn 

 

 Gel yine göŋlüŋi úılàıl müctemiè  

 CÀn úulaàıyla baŋa ol müstemiè 

 

 İşbu úırúıncı óadìåi diŋlegil  

 Naôma gelsün anı daòı aŋlaàıl  

 

 İbni èAbbÀsdan rivÀyet oldı bu  

 MuãùafÀdan naúl ėder ol nìk-òÿ  

 

3330 Söyledi ki dėdi Òatmü’l-mürselìn  

 SÀúì-i Kevåer Şefìèü’l-müéminìn  

 

 Ol zamÀn ki ėrişe Àòir zamÀn  

 Ola bir úavm ümmetüm içre èayÀn  
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 Gerçi ola yüzleri Àdem yüzi  

 Söyleyeler gerçi Àdem tek sözi  

 

 Úalbi ola bunlaruŋ şeyùÀnveş  

 Bil ki anlar ola ŞeyùÀna òoş  

 

 Dėyeler gördüklerini gör ki var  

 Sünnet ehlini ėdeler òor u zÀr   

 

3335 Dillerinde õerre raómet olmaya  

 Daòı anlarda mürüvvet olmaya  

 

[94a] Dün gün ola işleri òÿn eylemek  

 Hem müsülmÀnları maàbÿn eylemek  

 

 Yaòşı işden dÀéimÀ dÿr olalar  

 Hem úabÀéió işe meşàÿl olalar   

 

 Meclisinde oturanda bir kişi  

 Yaòşı söz dėmek ola anuŋ işi  

 

 Hem aŋa yüz dürlü taósìn ėdeler  

 äad hezÀrÀn èöõr ü temkìn ėdeler  

 

3340 Yanlarından àÀéib olsa bir zamÀn  

 áaybet ėdüp dėdiler yüz biŋ yaman  

 

 Yanlarında ger emÀnet úoyasın 

 Bu işüme sen emìn ol dėyesin 

 

 Aŋa elbetde òıyÀnet ėdeler  

 Daòı yüz dürlü ihÀnet ėdeler  

 

 Hem uşaúları ola bed-baòt u şÿm  

 Nefèi kim ola olaruŋ şerri bÿm  

 

 Hem yigitleri ėde fısú u fücÿr  

 Dėye süst bidèate òoş pür-óuøÿr  

 

3345 Pìrleri şerè ü ùarìúat bilmeye  

 Emr-i maèrÿf nehy-i münker úılmaya  
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 Her kişi kim emr-i maèrÿf eyleye  

 Cüréet ėdüp nehy-i münker eyleye  

 

 Aralarından ola òor u øaèìf  

 Bulmaya üzerine kimse óarìf  

 

 Döne sünnet işlerinden bidèate 

 Cümle bidèatler döne hem sünnete  

 

 Bu èalÀmetler ola çün aşìkÀr  

 Anlara ėde musallaù GirdigÀr  

 

3350 Bir yavuz cabbÀr ôÀlim pÀdişÀh  

 İşleri ola dün ü gün zÀr u Àh  

 

 Çoú úılalar óaørete gerçi duèÀ  

 Yüz biŋinde olmaya biri revÀ  

 

 Hem yine buyurdı bir de MuãùafÀ  

 ŞÀfiè-i yevmü’l-cezÀ Òayrü’l-verÀ  

 

 Tìz ola kim ümmetüm üzre èayÀn  

 Kim geliser dėr óaúìúat bir zamÀn  

 

 Sünnetümi terk ėdüben úoyalar  

 Nėrde kim bir bidèat olsa uyalar  

 

[94b]  

 

3355 Sünnetüme meyl ėderse bir kişi  

 Dem-be-dem òavf u òaùar ola işi  

 

 Ol arada úaluban òor u àarìb  

 Özine bir kimse bulmaya óarìf  

 

 Kim ki bidèatkÀr u hem fÀsıú ola  

 Yüz muãÀóib özine her gün bula  

 

 Óaørete bir gün ãaóÀbe ãordılar  

 YÀ Resÿlu’llÀh bize vėrgil òaber  
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 äoŋra bizden ümmetüŋ içre dėgil  

 Eyle kimse hìç gelür mi söylegil  

 

3360 Dìn içinde bizden eføal ola ol  

 Luùf ėdüp bunı beyÀn ėt yÀ Resÿl  

 

 MuãùafÀ dėdi ki ol bir bir ol[ur] 

 Bu cihÀna sizden eføal mi gelür      

 

 Dėdiler bize beyÀn eyle bunı  

 YÀ Resÿlu’llÀh görürler mi seni  

 

 Hem daòı vaóy iner mi ol zamÀn  

 Anlara gökden bize eyle èayÀn  

 

 Dėdi görmezler beni bilüŋ yaúìn  

 Vaóy daòı gelmez anlara hemìn  

 

3365 Dėdiler kim ol zamÀn içre bular  

 Nice dirilür bular vėrgil òaber  

 

 Dėdi kim nice ki ãu içinde ùuz  

 Eydeler yüz zÀrì birle sÀz u söz  

 

 Eriye úalbi olaruŋ ùutma şek  

 Nicesi kim ola ãu içre nemek  

 

 Dėdiler anlar nice anlar maèÀş  

 Ol zamÀn içinde bize eyle fÀş  

 

 MuãùafÀ dėdi size vėrem òaber  

 Ol zamÀnda eyle dirilür olar  

 

3370 Sirke içine düşe bir cÀnaver  

 Nice ola anda ol zìr ü zeber  

 

 Bu daòı eyle dirilür bì-gümÀn  

 Belki andan ãaèb u ter bilgil èayÀn  

 

 Dėdiler ìmÀnı anlar ol zamÀn  

 Nice saúlar yÀ Resÿl eyle beyÀn  
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 MuãùafÀ dėdi ki diŋleŋ söyleyem  

 Nicedür anı daòı şeró eyleyem  

 

[95a] Avcına od ala dėdi bir kişi  

 Nice olur óÀli artar teşvişi  

 

3375 Ger elinde ùutsa yandurur elin  

 äalsa elden òod düşer söner hemìn  

 

 Dìn işde böyle olmışdur hemìn  

 Dìni úosa kÀfir olur bil yaúìn  

 

 Úomayup òod ãaúlasa ger dem-be-dem  

 Her ùarafdan ėrişür yüz dürlü àam  

 

 äÀdıúü’l-úavl ol Muóammed MuãùafÀ  

 Böyle buyurmışdur ol Òayrü’l-verÀ  

 

 Ol zamÀn budur ki uş biz gelmişüz  

 Ne úatı bed-rÿzgÀra úalmışuz  

 

3380 Raàbetile bir varan yoú dìn yolın 

 Bir kişi yoú kim yėye maóşer àamın  

 

 BÀb-ı dìnde bir kişi söz söyleye  

 Yüz kişi aŋa óaúÀret eyleye  

 

 èÁlem içre ùopùoludur şÿr u şer  

 Gün gele úarşu ola yevmü’l-beter  

 

  Fì ÒÀtimetü’l-KitÀb  

 

 Şimdi gel iy rıøÀsın isteyen  

 ÒÀlıúuŋ faøl u èaùÀsın isteyen  

 

 Òayra düriş cehd ėdüp dünyÀda sen  

 áafletile èömri vėrme bÀda sen  

 

3385 Irmaàıl göŋlüŋi Óaúdan bir nefes  

 Andan özge nesneye úılma heves  
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 Terk úıl óırã-ı hevÀyı zinhÀr  

 Dünyeyi úo èuúbÀyı úıl iòtiyÀr  

 

 Dünyeyi sevmek óisÀbın vėrmege 

 Degmez anuŋ bir èaõÀbın görmege  

 

 Dünye içün dìni elden ãalmaàıl   

 Aldanup rengine maàrÿr olmaàıl  

 

 Bu fenÀnuŋ sevgüsin terk eylegil  

 Göŋlüŋi AllÀóıla berk eylegil  

 

3390 Terk úılmayınca dünyÀ şöhretin  

  Bulmaà olmaz bil ki uòrÀ devletin  

 

 Bu òiùÀbı ãanma àayra söylerem  

 Cümle öz óÀlüm-durur èarø eylerem  

 

[95b] Ne dėyem ben àayra ki ol bende yoú  

 Kim-durur benden óaùÀsı ola çoú  

 

 Óırãa maàrÿr oluban dünyÀda ben  

 VÀh óayf ki èömri vėrdüm bÀda ben  

 

 Dilde pes tesbìó ü tehlìl ola pes  

 Ùopùolu göŋlüm benüm óırã u heves  

 

3395 Úavlüme fièlüm muvÀfıú olmadı  

 Emr-i Óaúúa nefse dÀfiú olmadı  

 

 Gerçi aèmÀlümde süstem Óaú bilür   

 İètiúÀdumda dürüstem Óaú bilür   

 

 Óaúúa lÀyıú yoúdur aèmÀlüm benüm   

 Ùaŋla maóşerde n’ola óÀlüm benüm  

 

 Óaú meger tevóìdüme óürmet úıla  

 Ben úulına raóm ėdüp raómet úıla   

 

 Faølı olmazsa ÒudÀnuŋ ger bize  

 Ùaŋla maóşerde úara günler bize  
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3400 MuãùafÀnuŋ óürmetine ol áanì  

 Yarlıàaya cümle ìmÀn ehlini  

 

 Ümmetüm dėyüp şefÀèat eyleye  

 CÀnumuzı raómetile ùoylaya  

 

 Ol zamÀnda kim úılam cürmümi yÀd 

 Tamu òavfından olur derdüm ziyÀd  

 

 Yoú åevÀbum çoú günÀóum bì-èaded  

 Óaúdan ėrişe meger bize meded  

 

 ŞermsÀram óaøretüŋde yÀ İlÀh  

 Rÿ-siyÀham óÀãılum cümle günÀh  

 

3405 Bu èÀciz úuluŋ cihÀnda derdi bu  

 Yarlıàa faøluŋıla iy ferd Hÿ  

 

 VÀh meger ki baór-i raómet ėde mevc  

 Men tek olsa ãad hezÀrÀn fevc fevc  

 

 Ol deŋizden ger ola bir úaùre ãu  

 Yüzlerin aàarda ol úaùre úamu  

 

 Menè úılma yÀ İlÀhe’l-èÀlemìn  

 Raómetüŋ úaùresinüŋ bir úaùresin    

 

 PÀk-õÀtuŋ óaúúiçün iy Õü’l-minen  

 Faøluŋıla cürmümüz èafv eyle sen  

 

3410 Cümle taúãìr eyle iy GirdigÀr  

 Ümmet olduú MuãùafÀya her ki var  

 

[96a] MuãùafÀnuŋ óürmetine iy ÒudÀ 

 äoŋ nefesde eyle ìmÀnı èaùÀ  

 

 Bu Óazìnì bir kemìne òÀksÀr    

 Ehl-i èilm ayaàı altında àubÀr  

 

 Çün óadìå-i erbaèìni ben àarìb  

 Türkì úıldum terceme uş dil vėrüp  
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 ÙÀúatümce saèy ėdüp naôm eyledüm  

 Uş şikeste beste bunı söyledüm  

 

3415 Özi tek bir nice èÀãì mübtedì  

 Buŋa baúup fÀéide alsun dėdi  

 

 Mübtedì olanlar içün ÀşikÀr 

 Naôm ėdüp úodum cihÀnda yÀdigÀr  

 

 Ehl-i dillerden temennÀ eylerem  

 èArø ėdüp òidmetlerinde söylerem  

 

 Luùf ėdüp her kim naôar úılsa buŋa  

 Naômına fikr ėtse bunuŋ her yaŋa  

 

 Bula ger naômında bunuŋ bir saúam  

 Çekmeye buŋa vü èafv ėde raúam  

 

3420 YÀòu maènÀsında bula bir òalel  

 èAybın örtüp müşkilini ėde óal   

 

 Luùf ėdüben yaŋlışın ıãlÀó ėde  

 Kim-durur kim kÀmil ola dünyede  

 

 Úanúı meclisde oúunsa bu kelÀm  

 Bir duèÀ-durur temennÀ ve’s-selÀm  

 

 Üç biŋ oldı hem sekiz yüz beyt bu     

 Òatme ėrişdi bièavn-i ferd Hÿ  

 

 MuãùafÀnuŋ óicretinden iy hümÀm  

 Kim ùoúuz yüz otuz yıl geçdi tamÀm  

 

3425 Naôma geldi çün tamÀ oldı kitÀb  

 Pes dėdüm VallÀhu aèlem bi’ã-ãavÀb   
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SONUÇ 

 

Bu yüksek lisans tezinde, Hazînî’nin Kırk Hadis Tercümesinde yer alan kelime 

gruplarını incelemek için metnin transkripsiyonu yapılmış ve metindeki kelime grupları 

tek tek fişlenmiştir. Tez danışmanım Prof. Dr. Halil İbrahim Usta’nın 2007 yılındaki 

Kelime gruplarını nasıl tasnif edelim? adlı bildirisine göre metinde bulunan örnekler; 

her bir bölüm altında ele alınmış, farklılıklar ve benzerliklere göre sınıflandırılmıştır. 

 

Bu tezde, genel olarak bakıldığında I. tip - düz (kurallı) kelime grupları ile II. tip - ters 

(kural dışı) kelime gruplarında, III. tip - eş değerli kelime gruplarına oranla daha çok 

örneğin bulunduğu görülmüştür. IV. tip - kısaltma gruplarında ise diğerlerinden çok 

daha az örnek yer aldığı tespit edilmiştir. Tezde, aynı örneğin farklı beyitlerdeki bütün 

kullanımlarına yer verilmemiş, sadece birkaç örnekle konuya değinilmiştir. Eğer 

aralarında ses ve/veya görev bakımından az da olsa farklılık bulunuyorsa örneklere 

mutlaka yer verilmiştir. 

 

I. tip - düz (kurallı) kelime grupları için manzum eserdeki örneklerden belirlenen 

bulgular şu şekildedir: 

 

Belirtili isim tamlamasında: 

- Ögeleri bağımsız kelimelerden oluşan tamlamalarda: 

 Tamlamanın iki mısraya yayılıp beyit boyunca devam ettiği, 

 Bir mısrada birden fazla belirtili isim tamlamasının bulunduğu, 

 Yardımcı öge ve/veya asıl ögenin, bir kelime grubundan oluştuğu, 

 Ses değerleri birbirine benzeyen hecelerden birinin bazen düştüğü ve vezin 

gereği ögelerin yer değiştirdiği veya arasına başka sözlerin girdiği, 

 Yardımcı ögesi ayrılma durumu eki alarak tamlamanın kurulduğu, 

 Yer değiştirmiş yardımcı öge veya asıl ögenin bir kelime grubundan oluştuğu, 

bazen arasına başka ögelerin girdiği, 

 Pekiştirme, abartma gibi anlamları karşılamak üzere kullanıldığı, 

 Vurgulama, abartma veya pekiştirme amacıyla tamlayan ekinin düşürülüp 

kullanıldığı örnekler görülmüştür.  
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- Ögelerinden biri bağımsız diğeri bağımlı kelimelerden oluşan tamlamalarda: 

 Asıl görevinde kullanılarak kalıplaşmaya uğramadığı, 

 Tamlamanın, ilk mısranın sonunda başlayıp ikinci mısranın başında 

tamamlandığı, 

 Yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği örnekler görülmüştür. 

 

Belirtisiz isim tamlamasında: 

- Ögeleri bağımsız kelimelerden oluşan tamlamalarda: 

 Asıl görevinde kullanılarak cins ismi oluştuğu, 

 Yardımcı öge ile asıl ögenin bir araya gelerek zaman kavramına karşılık olduğu, 

mekân bildirdiği, bir topluluğa ait olma kavramı ifade ettiği, 

 Yardımcı ögenin özel isimden oluştuğu ve tamlamanın belirlilik ifade ettiği, 

 Tamlamanın terim olarak kullanılan kavramları karşıladığı, 

 Belirtisiz isim tamlaması kuruluşunda olmakla beraber, belirtili isim 

tamlamasından eksilti yoluyla ortaya çıkmış izleniminde örnekler görülmüştür. 

 

- Ögelerinden biri bağımsız diğeri bağımlı kelimelerden oluşan tamlamalarda: 

 Asıl görevinde kullanılarak kalıplaşmaya uğramadığı, 

 Kalıplaştığı örnekler görülmüştür.         

 

Sıfat tamlamasında: 

 Yardımcı ögenin pekiştirilmiş bir kelimeden veya bir kelime grubundan, belirsiz 

sıfattan, soru sıfatından, sıra sayı sıfatından veya asıl sayı sıfatından oluştuğu, 

 Asıl ögenin çokluk eki aldığı veya yardımcı ögenin ek aldığı, 

 Yardımcı öge asıl ögenin arasına başka sözlerin girdiği veya yerlerinin değiştiği 

örnekler görülmüştür.     

    

Ünlem grubunda: 

 Asıl ögenin özel isim veya unvandan ya da bir kelime grubundan oluştuğu, 

bazen de Türkçe ek aldığı, 
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 Yardımcı ögesi “iy” veya “eyÀ” ünleminden oluşmuş grupların bazen kişi zamiri 

kullanılarak pekiştirildiği, 

 Yardımcı ögesi “iy” ünleminden oluşmuş gruplarda, başka bir ünlem ifadesinin 

saklandığı örnekler görülmüştür.         

 

II. tip olan ters (kural dışı) kelime grupları için manzum eserdeki örneklerden 

belirlenen bulgular şu şekildedir: 

 

Edat grubunda: 

 bile, birle, gibi, degin, dek / dak, gėrü, içre, içün / çün, öŋdin / öŋdün, ötrü, özge,  

ãoŋra, tek, üste, üzre, yaŋa  ve yuúaru  kelimeleriyle edat grubu kurulduğu, 

 bile, birle, gibi, degin, dek / dak, içre, ötrü, ãoŋra  ve üzre kelimeleriyle kurulan 

gruplarda, asıl ögenin bir kelime grubundan oluştuğu, 

 ãoŋra  ile kurulan edat grubunda, yardımcı öge ile asıl ögenin yer değiştirdiği 

örnekler görülmüştür. 

 

Unvan grubunda; Òadìce Ana ve èÁyişe ÒÀùÿn örnekleri dışında Hazînî, bu türden 

kelime gruplarına ihtiyaç duymamış ve kullanmamıştır. Bu durum sonucu; tarihsel söz 

dizimi çalışmalarında bu konuya dikkat edilmesinin, sebepleri ve sonuçları üzerinde 

çeşitli incelemelerin yapılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.  

 

Birleşik fiil grubunda: 

- İsim + fiil yapısında kurulmuş birleşik fiil grubu: 

 al-, bat-, çıú- düş-, ėt-, eyle-, gel-, úal-, úo-, oúu-, ol-, ùur-, ùut-, ur-, vėr- ve yėt- 

kelimeleriyle birleşik fiil grubu kurulduğu, 

 çek-, düş-, ėt-, eyle-, gel-, úıl-, úo-, úop-, oúu-, ol-, ùut-, vėr-, yėt- kelimeleriyle 

kurulan birleşik fiil grubunda yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği, 

 çıú-, ėt-, eyle-, úıl-, ol-, ùur- kelimeleriyle kurulan birleşik fiil grubunda yer 

değiştirmiş yardımcı öge ile asıl ögenin arasına başka ögeler girdiği,  
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 Türkçenin ilişkide bulunduğu dillerden “kopyalama” yoluyla üretilen ve bu 

birleşikleri oluşturan fiil ögesinin sadece olumsuz çekiminin bulunduğu,  

 Grubu oluşturan isim ögesi ile fiil ögesinin eş sesli köklere sahip olduğu, 

 Ögelerden birinin ilk mısrada, diğer ögenin ise ikinci mısrada bulunduğu, 

 Bir mısrada birden çok birleşik fiil grubunun olduğu örnekler görülmüştür. 

 

- Fiil + fiil yapısında kurulmuş birleşik fiil grubunda: 

 Ulaçlı birleşik fiiller şeklinde kurulduğu, 

 Yardımcı öge ile asıl ögenin yerlerinin değiştiği,  

 Azerbaycan Türkçesinde yaygın olarak görülen ve yeterliliğin olumsuz çekimini 

ifade eden “-A bilme-“ ile kurulduğu örneklerle birlikte Türkiye Türkçesinde 

bulunan yeterliliğin olumsuz çekimi ile ilgili örnekler de görülmüştür. 

 

- Fiil + fiil yapısında çekimli fiillerle kurulmuş birleşik fiil grubunda, geldi geçer ve 

geldi geçdi  örnekleri görülmüştür. 

 

III. tip olan eş değerli kelime grupları için manzum eserdeki örneklerden 

belirlenen bulgular şu şekildedir: 

 

Tekrar grubunda: 

 Aynı kelimenin tekrarıyla, zıt  veya yakın anlamlı kelimelerle grubun kurulduğu, 

 Aynı eki almış veya farklı ekler almış kelimelerle grubun kurulduğu, 

 Sadece bir ögenin ek aldığı, bazen çekim ekiyle pekiştirilerek grubun kurulduğu, 

 İkiden çok ögeyle grubun kurulduğu, 

 Beyit içerisinde birbirini tamamladığı örnekler görülmüştür. 

 

Bağlama grubunda: 

 birle, daòı, hem, ile, u/ü/vü, yÀ, hem… hem…, kim ... kim…, ne... ne…, yÀ... yÀ…  

ile grubun oluştuğu, 
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 Grubun, anlamın kuvvetlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla tekrar edilerek 

bir başka büyük grubun içerisinde yer aldığı örnekler görülmüştür. 

 

Sayı grubunda: 

 Kültürel ilişkiler bakımından edebî gelenekte yaygın olarak adı geçen sayı 

gruplarına yer verildiği,  

 Baştaki ögenin, sıfat tamlamasından oluştuğu örnekler görülmüştür. 

 

IV. tip olan kısaltma grupları için manzum eserdeki örneklerden belirlenen 

bulgular şu şekildedir: 

 

İyelik ekiyle kurulmuş gruplarda:  

 Ögelerin genellikle teklik durumunda olduğu, bazen ögelerden birinin çokluk 

durumunda bulunduğu, 

 Ögelerden birinin kelime grubundan oluştuğu, 

 Ögelerin yerlerinin değiştiği örnekler görülmüştür. 

 

Ayrılma ekiyle kurulmuş gruplarda: 

 Ögelerin yer değiştirdiği veya ögelerden birinin kelime grubundan oluştuğu, 

 Ögelerin arasına başka bir sözün girdiği örnekler görülmüştür. 

 

Kalma ekiyle kurulmuş gruplarda günde yüz kez, èömrinde bir kez, bizde èÀdet ve 

günde yėtmiş kerre örnekleri görülmüştür. 

 

Yönelme ekiyle kurulmuş gruplarda adına lÀyıú, äıddìúa nisbet ve faøluma lÀyıú 

örnekleri görülmüştür. 

 

Belirtme ekiyle ve vasıta ekiyle kurulmuş gruplarla ilgili hiçbir örnek metinde 

görülmemiştir. Bu durum sonucu; tarihsel söz dizimi çalışmalarında bu konuya da 

dikkat edilmesinin, sebepleri ve sonuçları üzerinde çeşitli incelemelerin yapılmasının 

yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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