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SAYRAFÎ VE MANZUM KASÎDE-İ BÜRDE TERCÜMESİ
Sayrafi and His Poetic Translation of Qasidah Al-Burdah
Yunus KAPLAN
Öz: Klasik Türk edebiyatında Hz. Peygamber’e duyulan sevgi neticesinde onun sahip olduğu güzel hasletleri,
fiziki özellikleri, nübüvveti, söz ve fiilleri gibi özelliklerini ele alan gazel, kaside, mesnevi gibi nazım şekilleriyle
tanzim edilen çeşitli manzumeler kaleme alınmıştır. Bu manzumeler zamanla na’t, miraciyye, hilye, mu’cizât ve kırk
hadis gibi farklı edebî türlere tahvil olmuştur. Bu türlerin tekâmülü ve zenginleşmesinde Arap edebiyatından tercüme
yoluyla Türk edebiyatına kazandırılmış bazı eserlerin önemli payı vardır. Mısırlı sûfî şair İmam Bûsîrî’nin Hz.
Peygamber aşkı ve onun şefaatine erme maksadıyla Arapça kaleme almış olduğu ve “Kasîde-i Bürde” olarak meşhur
olan kaside de bunlardan biridir. Bu kaside, diğer Müslüman toplumlarca olduğu gibi Türkler tarafından da çok
beğenilmiş ve birçok şerhi yapıldığı gibi çeşitli şairler tarafından nazmen Türkçeye tercüme edilmiştir. Bu kasideyi
tercüme eden şairlerden biri de hayatı hakkında elde herhangi bir kaydın bulunmadığı Sayrafî mahlaslı şairdir. Elde
şimdilik tek nüshası bulunan ve tercüme / istinsah tarihi de belli olmayan Sayrafî’nin bu manzum tercümesi, 163
beyitten müteşekkildir. Bu çalışmada Sayrafî’nin manzum Kasîde-i Bürde tercümesinin sahip olduğu şekil ve
muhteva özellikleri üzerinde birtakım değerlendirmelerde bulunulduktan sonra çeviri yazılı metnine yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, Kasîde-i Bürde, Sayrafî, manzum tercüme
Abstract: In classical Turkish literature, as a result of the love for the Prophet, various poems were written,
which were arranged in verse forms such as ghazal, eulogy, masnavi, which deal with his beautiful characteristics,
physical characteristics, prophethood, words and deeds. Over time, these poems have been transformed into different
literary genres such as na’t, miraciyye, hilye, mu’cizât and forty hadith. Some works that have been brought to
Turkish literature through translation from Arabic literature have an important role in the evolution and enrichment of
these genres. The eulogy of the Egyptian sufi poet Imam Busiri’s, which was written in Arabic with the aim of
reaching the Prophet’s intercession and for the love of the Prophet, is one of them. This eulogy was appreciated by
the Turks as well as in other Muslim societies, and it was translated into Turkish by various poets as well as many
annotations. One of the poets who translated this eulogy is a poet with the pseudonym Sayrafî, for whom there is no
record of his life. This verse translation of Sayrafi, whose translation / copying date is unknown, consists of 163
couplets. In this study, after some evaluations were made on the form and content features of Sayrafî’s verse
translation of Qasidah Al-Burdah, the translated text was included.
Key Words: Classical Turkish literature Qasidah Al-Burdah, Sayrafi, poetic translation

Giriş
Klasik Türk edebiyatı telif eserler kadar oldukça zengin bir şerh ve tercüme geleneğine de
sahiptir. Hemen hemen hepsi Arapça ve Farsça menşeli eserlere yazılan bu şerh ve tercümeler
arasında edebî, ilmî ve dinî mahiyete sahip eserler önemli bir yer teşkil eder. Bunlar arasında
özellikle Osmanlı toplumunun benimsemiş olduğu İslamiyet’in ideal bir kul olmayı hedefleyen
öğretileri, dünyevi ve uhrevi hayata müteallik hükümlerinin yanı sıra bu dinin tebliğcisi olan
Hz. Peygamber’in sahip olduğu insani ve nebevi özelliklerini mihver edinen edebî türlerin ayrı
bir önemi vardır.
Hz. Peygamber’in sahip olduğu vasıflar ve meziyetler, ümmeti için örnek teşkil eden
hayat tarzı, nübüvveti, muharebeleri, sözleri ve Allah katındaki sevgisi gibi birçok özelliğinin
çeşitli tezahürleri, Osmanlı toplumsal hayatının her alanında kendisini hissettirmiştir. Bu
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tezahürleri, sosyal hayatın birçok alanında olduğu gibi Osmanlı kültür ve medeniyetinin en canlı
safhalarından biri olan ve teşekkül ettiği toplumun sahip olduğu hemen hemen her türlü unsuru
bünyesinde barındıran klasik Türk edebiyatında da görmek mümkündür. Bu meyanda
Peygamberimizin sahip olduğu özellikler ve Müslümanlara rehberlik eden örnek hayat tarzı, her
dönemde divan şairlerine ilham kaynağı olmuştur. Bu ilham, kelimelerle beyitlere dönüşerek
muhayyel olmaktan çıkmış; mücessem bir hâle tahvil olarak zamanla tamamen mihverine Hz.
Peygamber’i alan çeşitli nazım türlerine dönüşmüştür. 1
Siyer-i Nebî, mevlid, naʻt, biʻset-nâme, muʻcizâtü’n-Nebî, evsâfü’n-Nebî, gazavât-ı Nebî,
vefatü’n-Nebî, hicret-nâme / hicretü’n-Nebî, esmâ-yı Nebî, miʻrâciyye / miʻrâc-nâme, hilye,
kısas-ı enbiyâ, gazavât-ı Resûlullâh, kırk hadis, yüz hadis ve kısas-ı enbiya 2 şeklinde ister
mürettep divanlarda veya mesnevilerde görülsünler ister küçük hacimli müstakil eserler şeklinde
olsunlar tahmin edildiğinden daha bol ve zengin bir malzemeye sahip olan küçük veya büyük
hacimli bu eserler 3 şairlerin Hz. Peygamber’e karşı besledikleri derin muhabbetin tezahürleridir.
Büyük çoğunluğu divan şairlerinin hayal ürünü olan bu telif eserler dışında bilhassa Arap
edebiyatından tercüme yoluyla Türk edebiyatına kazandırılmış eserler de bulunmaktadır.
Bunların arasında Arap kökenli iki şairin Hz. Peygamber’e karşı hissedilen derin muhabbet ve
onun şefaatine erme maksadıyla kaleme almış oldukları ve “Kasîde-i Bürde” olarak adlandırılan
kasidelere yazılan tercüme ve şerhlerin ayrı bir yeri vardır.
Kasîde-i Bürde şeklinde tesmiye olunan manzumelerden ilki, Kaʻb b. Züheyr’e (öl. 24 /
645?) aittir. Cahiliye döneminin tanınmış Arap şairlerinden Züheyr b. Ebû Sülmâ, ölmeden önce
oğulları Kâʻb ile Büceyr’e gördüğü bir rüya üzerine gelmesinin yakın olduğunu anladığı Hz.
Peygamber’e tabi olmalarını tavsiye eder. İki kardeş Medine’ye doğru yola çıkar. Kâʻb, Medine
yakınında kalır. Büceyr ise Medine’ye gider ve Resûl-i Ekrem ile görüşerek Müslüman olur.
Bunu öğrenen Kâʻb, kardeşini ve Resulullâh’ı hicveden bir şiir nazmeder. Bunun üzerine Hz.
Peygamber’in Kâʻb’ın kanının helal olduğunu söylediği rivayet edilir. Büceyr kardeşine mektup
göndererek bazı şairler hakkında ölüm kararı verildiğini, ancak Resûl-i Ekrem’in pişman olup
huzura gelenleri affettiğini bildirir ve Hz. Peygamber’e gelip af dilemesini tavsiye eder.
Medine’ye gidip sabah namazında Mescid-i Nebevî’ye giren Kâʻb, Resulullâh’ın huzuruna yüzü
örtülü olarak çıkar ve kendisine Kâʻb’ın tövbe edip İslam’ı kabul etmek amacıyla geldiğini, af
talebinin kabul edilip edilmeyeceğini sorar. Resûl-i Ekrem, talebinin kabul edileceğini belirtince
yüzündeki örtüyü açar ve kendisinin Kâʻb olduğunu söyler. Kâʻb ünlü kasidesini bu sırada
okumuş, kasideyi çok beğenen Hz. Peygamber de “Bürde” adı verilen hırkasını onun
omuzlarına koymuş, bundan dolayı kasideye “Kasîdetü’l-bürde” veya başlangıç ifadesine göre
“Bânet Sü’âd” adı verilmiştir. 4
Kasîde-i Bürdelerden ikincisi ise Mısırlı sûfî ve şair, Muhammed b. Saîd el-Bûsîrî’ye (öl.
696 / 1297?) aittir. Bûsîrî’nin Hz. Peygamber için yazdığı ve el-Kevâkibü’d-dürriyye fî Medhi
Hayri’l-Beriyye adını verdiği bu manzume, kafiye (revî) harfi mîm olduğu için el-Kasîdetü’lMîmiyye, şairin tutulduğu hastalıktan kurtulmasına vesile olduğu için de Kasîdetü’l-Bürde diye
meşhur olmuştur. Ancak Kâʻb b. Züheyr’in kasidesi de aynı adla anıldığından karışıklığa
meydan vermemek için Bûsîrî’ninki daha çok Osmanlı kültür muhitinde Kasîdetü’l-Bür’e
şeklinde anılmışsa da literatürde Kasîdetü’l-Bürde diye tanınmaktadır. 5
Bu kaside şöhretini, taşıdığı sanat değerinden ziyade şairin hayatının bir döneminde
geçirdiği felçten kurtulmasına vesile olduğuna dair rivayete borçludur. Söz konusu rivayete göre
1

Yunus Kaplan, “Nihâdî’nin Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi”, Dede Korkut Dergisi 25 (2021): 45.
Ali Yılmaz, Türk İslâm Edebiyatı El Kitabı. (Ankara: Grafiker Yay., 2012); Lütfi Alıcı, “Arif Süleyman ve Hilye-i
Nebî Adlı Eseri”, Akademik Araştırmalar Dergisi, 22 (2004): 129-48.
3
Âmil Çelebioğlu, “Türk Edebiyatında Manzum Dinî Eserler”, Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları, (İstanbul: MEB
Yay., 1988), 357.
4
Kenan Demirayak, “Kasîdetü’l-Bürde”, İslâm Ansiklopedisi 24, (İstanbul: TDV Yay., 2001), 566-7.
5
Mahmut Kaya, “Kasîdetü’l-Bürde”, İslâm Ansiklopedisi 24, (İstanbul: TDV Yay., 2001), 568-9.
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felç geçirdiğinde bir akşam kendisine şifa vermesi için Allah’a dua eden şair, rüyasında Hz.
Peygamber’i görür. Resûl-i Ekrem ondan kendisi için yazdığı kasideyi okumasını ister. Bûsîrî,
“Yâ Resulallâh! Ben senin için birçok kaside yazdım, hangisini istersin?” deyince Hz.
Peygamber kasidenin ilk beytini söyler. Bunun üzerine şair kasidesini okumaya başlar, Hz.
Peygamber de onu sonuna kadar dinler. Bitince de hırkasını (bürde) çıkarıp şairin üstüne örter
ve eliyle vücudunun felçli kısmını sıvazlar. Bûsîrî, uykudan uyanınca vücudunda felçten eser
kalmadığını fark eder. Bu rüya hadisesinin halk arasında yayılmasından sonra kaside,
Kasîdetü’l-Bürde olarak üne kavuşmuştur. 6
Aruzun “müstefʻilün fâʻilün müstefʻilün feʻilün” kalıbıyla yazılan bu kaside, en eski
nüshalarında 160 beyit iken daha sonraki nüshalarda beyit sayısı 165’e kadar çıkmaktadır.7
Klasik Arap kaside tarzında olduğu gibi şiir, sevgiliye özlem temasının işlendiği nesib
bölümüyle başlar. Daha sonra nefisten şikâyet, Hz. Peygamber’e övgü, onun doğumu,
mucizeleri, Kur’ân’ın fazileti, mi’rac mucizesi, cihadın önemi, nedamet ve ümit, dua ve niyaz
bölümüyle sona erer. Yapı ve üslup bakımından son derece sağlam ve lirik olan kaside,
asırlardır İslam coğrafyasında büyük ilgi görmüş, dinî toplantılarda, mübarek gün ve gecelerde,
sünnet, düğün, bayram ve cenaze merasimlerinde okunagelmiştir. Haftalık evrad olarak da
okunan kaside, 140. beytinden itibaren felçlilere şifa için yedi gün süreyle okunmaktadır. 8
Farsça, Malayca, Peştuca, Pencapça ve Urduca gibi doğu lisanları yanında Almanca,
Fransızca, Grekçe, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Latince gibi dillere de aktarılan 9 Kasîdetü’lBürde; birçok Müslüman millette olduğu gibi Türk müellifleri tarafından da büyük rağbet
görmüştür. Eserin manzum ve mensur olmak üzere birçok Türkçe şerhi ve tercümesi vardır.10
Bu manzume üzerine çok sayıda hâşiye, tahmîs, tesdîs, tesbî’ ve taştîr de kaleme alınmıştır. 11
Bûsîrî’nin Kasîde-i Bürde’si Le’âlî Ahmed b. Mustafâ (öl. 971 / 1563), Ankaravî İbrahim
b. Süleyman b. Mürsil, Seyyid Hasan b. Abdurrahman (öl. 1071 / 1661), Şeyh Abdullah b. Şeyh
Ahmed (öl. 1130 / 1717? - 1140 / 1727-28?), Nazîfî İsmâil Akhisârî (öl. 1205 / 1790’dan
sonra), 12 Şeyhülislam Mehmed Mekkî (öl. 1212 / 1797), 13 Muhammed b. Feyzullah (öl. 1231 /
1816), Muhammed b. Ahmed (öl. 1318 / 1900) ve Ankara Valisi Âbidin Paşa (öl. 1324 / 1906)
gibi şârihler tarafından Türkçe şerh edilmiş; Taşköprizâde Kemâleddin (öl. 1030 / 1621),
Hocazâde Esad (öl. 1034 / 1625), Seyyid Muhammed Şerîfî (öl. 1040 / 1631), Şeyhülislam
Yahyâ (öl. 1053 / 1644), Süleyman Nahîfî (öl. 1151 / 1738), Abdullah Salâhî (öl. 1197 / 1783),
Şeyhülislam Mehmed Mekkî, Mollacıkzâde Raif (öl. 1238 / 1823), Resâ Mustafa Maksud (öl.
1258 / 1843), 14 Yemlihazâde Mustafa Kâmil (öl. 1294 / 1878) ve Muhammed Fevzî Efendi (öl.
6

Kaya, “Kasîdetü’l-Bürde”, 568.
İmam Bûsîrî’nin Kasîde-i Bürde’sinin Osmanlı kültür coğrafyasında genellikle 161 beyitlik metni rağbet görmüş ve
daha çok bu şekli istinsah edilmiştir. Yine yapılan manzum tercümelerin birçoğunda da bu 161 beytin esas alındığı
görülmektedir. Nitekim Leâlî, Esâsî, Abdurrahim Karahisarî, Kemâlpaşazâde, Şemseddin Sivâsî, Kemâlâtî
Mehmed, Fazlî ve Abdullah Hulvânî’nin manzum tercümeleri bu minvalde tanzim edilmiştir.
8
Kaya, “Kasîdetü’l-Bürde”, 568-69; Bünyamin Ayçiçeği, Bûsîrî’nin Kasîde-i Bürde’sinin Geçmişten Günümüze
Türkiye Toplumu Üzerindeki Akademik, Sosyal ve Dinî Etkileri. Program Kodu: 1002. Proje Nu: 215K398. Tübitak
Sobag-Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu. Proje Yürütücüsü: Bünyamin Ayçiçeği. İstanbul.
9
Kaya, “Kasîdetü’l-Bürde”, 2001.
10
Ebubekir Sıddık Şahin, “Kaside-i Bürde’nin Türkçe Şerh ve Tercümeleri”, (YLT, Gazi Ü., 1997); Sadık Yazar,
“Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında Tercüme ve Şerh Geleneği”, (DT, İstanbul Ü., 2011).
11
Yazar, “Anadolu Sahası Klâsik Türk Edebiyatında…”, 587. Türk edebiyatında oldukça fazla rağbet gören İmam
Bûsîrî ve Kasîde-i Bürde’sine yazılan şerh, tercüme ve diğer eserler hakkında şimdiye kadar birçok çalışma
yapılmıştır. Yapılan bu çalışmalarla ilgili daha ayrıntılı ve derli toplu bilgi için bk. (Sezer, 1985), (Şahin, 1997),
(Kaya, 2001), (Yazar, 2011), (Yücel, 2016).
12
Ayşe Özcan, “Nâzîfî İsmail Akhisârî ve Manzum Kasîde-i Bür’e Tercümesi: İklîdü’s Saâde”, (YLT, Dokuz Eylül
Ü., 2011).
13
Haşim Keskinsoy, “Mekkî ve Nahîfî’nin Kaside-i Bürde Tahmisleri (Tenkitli Metin-İnceleme)”, (YLT, Sütçü
İmam Ü., 2011).
14
Hamza Koç, “Mustafa Maksûd Resâ Efendi’nin Kasîde-i Bürde Tahmisi”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi,
27 (2021): 489-546.
7
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1318 / 1900) 15 tarafından tahmîs; İsmâil Müfîd Efendi (öl. 1217 / 1803) tarafından tesdîs ve
Niyâzî-i Mısrî (öl. 1105 / 1694) 16 tarafından da tesbîʻ edilmiştir.
Kasîde-i Bürde, bu eserler dışında birçok isim tarafından da nazmen tercüme edilmiştir.
Abdurrahim Karahisarî (öl. 888 / 1483 sonrası), 17 Kemâlpaşazâde (öl. 940 / 1534), 18 Ahmed-i
Rıdvân (öl. 945 / 1538’den önce), 19 Le’âlî Ahmed b. Mustafâ, 20 Şemseddin Sivâsî (öl. 1006 /
1597), 21 Kemâlâtî Mehmed (öl. 1015 / 1606’dan önce), Esâsî (öl. 1041 / 1631’den önce), 22 Paşa
Sarayı Hocası Fazlî (öl. 1036 / 1626-27’den sonra), 23 Seyyid Hüseyin Amâsî (öl. 1050 /
1641’den sonra), 24 Üsküdarlı Mehmed Tâlib (öl. 1089 / 1679), Sükûtî Mehmed b. Mustafa (öl.
1103 / 1691), Üsküdarlı Abdülhay Celvetî (öl. 1117 / 1705), 25 Süleyman Nahîfî, Abdullah
Hulvânî (öl. 1159 / 1746), 26 Ahmed Arifî (öl. 1195 / 1781’den sonra), Abdullah Salâhî, İsmâil
Müfîd, Nihâdî, 27 Sivaslı Ahmed Sûzî (öl. 1246 / 1830), Evrenyeli Abdurrahim (öl. 1282 /
1865), 28 Na’îmî (öl. 1299 / 1882?), 29 Diyarbakırlı Mehmed Saîd Paşa, 30 Konyalı Fahreddin (öl.
1365 / 1950), Sezai Karakoç (öl. 2021), 31 İlhan Armutçuoğlu (d. 1937) 32 ve Mahmut Kaya (d.
1945) 33 gibi şairler Kasîde-i Bürde’ye manzum tercümeler kaleme almıştır. Mütercimi belli olan
bu manzum tercümeler dışında mütercimi meçhul bazı tercümeler de mevcuttur. 34
Yapılan araştırma, inceleme ve katalog taramaları genişleyip arttıkça yukarıda zikredilen
manzum tercümeler dışında; Kasîde-i Bürde’nin bilinmeyen bazı yeni tercümeleri de gün
yüzüne çıkmaktadır. Bunlardan biri de varlığı ilk defa Sadık Yazar tarafından ilim âlemine
duyurulan 35 ve Sayrafî mahlaslı bir mütercim tarafından kaleme alınan tercümedir. Aşağıda söz
konusu bu manzum tercümenin şekil ve muhteva özellikleri üzerinde bazı değerlendirmelerde
bulunulduktan sonra eserin çeviri yazılı metnine yer verilmiştir.
Muhammet Kuzubaş, “Muhammed Fevzî’nin Miftâhu’n-necât Adlı Eseri (Kaside-i Bürde Tahmis ve Şerhi)”,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1/1 (2007): 156-92.
16
Musa Yıldız, Niyâzî-i Mısrî, Kaside-i Bürde Tesbiʻi. (İstanbul: Elif Yay., 2007).
17
Bahattin Kahraman, “Le’âlî ve Abdurrahim Karahisarî’nin Manzum Kasîde-i Bürde Tercümeleri”, Türkiyat
Araştırmaları Dergisi, 4 (1997): 57-107.
18
Yusuf Turan Günaydın, “İbn Kemal, Edebi Kişiliği ve Kasîde-i Bürde Tercemesi (Tenkitli Metin)”, (YLT, Ankara
Ü., 1995).
19
Hamza Koç, “Ahmed-i Rıdvan’ın Manzum Kaside-i Bürde Tercümesi”, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi,
5/12 (2018): 9-31.
20
Kahraman, “Le’âlî ve Abdurrahim Karahisarî’nin”.
21
Vesile Albayrak Sak, “Şemseddin Sivâsî’nin Kasîde-i Bürde Tercümesi”, Turkish Studies, 9/3 (2014): 91-110.
22
Vesile Albayrak Sak, “Esâsî’nin Kasîde-i Bürde Tercümesi”, Rumelide Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 16
(2019): 343-63.
23
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1. Sayrafî ve Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi
1.1. Eserin Mütercimi ve Tercüme Tarihi
Kasîde-i Bürde Tercümesi’nin şimdilik eldeki tek nüshasının (Köprülü Kütüphanesi
Mehmed Asım Bey 724) 161. ve 162. beyitlerinde şair; mahlasının Sayrâfî, isminin de Mehmed
olduğunu belirtmiştir:
Ṣayrafī dirler velīkin degülem cevher-şinās
Ümmīyem yoḳ ṭāḳatüm kim ḫoş belāġat söyleyem
İsmümi dimiş Meḥemmed atam anam umaram
ʿAfv olup yarlıġanam kim ümmet-i Muḥammedem (b. 161-62)
Ancak biyografik kaynaklarda asıl adı, Mehmed; mahlası ise Sayrâfî olan herhangi bir
şair hakkında kayda rastlanılmadığı gibi eserin yazma nüshasında tercüme / istinsah tarihine
yönelik herhangi bir kaydın yer almaması da şairin hayatı ve yaşadığı dönem hakkında
çıkarımlarda bulunmaya imkân tanımamaktadır. Bununla birlikte şairin tercümesinin kayıtlı
olduğu mecmuada 17. yüzyılın ikinci yarısında vuku bulan bazı hadiselere tarih düşürülmüş
olması, mezkûr mecmuanın bu dönemde tertip edildiğini göstermektedir. Bu durumda
Sayrâfî’nin de bu yüzyıl veya öncesinde yaşamış olabileceğini söylemek mümkündür.
1.2. Şekil, Muhteva, Dil ve Üslup Özellikleri
Sayrâfî’nin manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi; klasik Türk edebiyatında gerek telif
gerekse de tercüme şeklinde kaleme alınmış olan birçok eserde karşılaşılan hamdele-salvele,
tevhit, naʻt veya sebeb-i telif gibi mukaddime nev’inden bölümlerden36 mahrumdur. Mütercim,
doğrudan beyitlerin çevirisiyle eserine başlamıştır.
Sayrâfî’nin tercümesi, 163 beyitten müteşekkildir. Bu beyitlerden son üçü, kaynak
metinden beyit tercümesi olmayıp mütercimin mahlasını, adını ve müflis bir kul olarak
acziyetini dile getirdiği beyitlerdir. Bu durumun aksine 107. ve 108. beyitlerin ise kaynak
metinde karşılığı bulunmamaktadır:
Nüh felekden yuḳaru gitdi hemān sāʿat Resūl
[…] diyü yürüdi Cebreʾīl anda behem
Cebreʾīl ḳaldı maḳāmında Resūl oldı revān
Geçüben biñ biñ ḥicāblar ʿarşa irürdi ḳadem (b. 107-108)
Buna mukabil Sayrafî, kaynak metinde yer alan aşağıdaki beyitlerin tercümesini
yapmamıştır:

ي ِ َﻣ ْﻌﺬ َِرة
ّ َﯾﺎ َﻻ ِﺋ ِﻤﻲ ِﻓﻲ ْاﻟ َﮭ َﻮى ْاﻟﻌُﺬْ ِر
ُﺼ ْﻔﺖَ ﻟَ ْﻢ ﺗَﻠ ِﻢ
َ ِﻣﻨِّﻲ إِﻟَﯿْﻚَ َوﻟَ ْﻮ أَ ْﻧ
ْ ََﺣﺘﱠﻰ إِذَا ﻟَ ْﻢ ﺗَﺪ
ﻖ
ٍ ِع ﺷَﺄ ْ ًوا ِﻟ ُﻤ ْﺴﺘَﺒ
ِﻣﻦَ اﻟﺪﱡﻧُ ّ ِﻮ َو َﻻ َﻣ ْﺮﻗًﻰ ِﻟ ُﻤ ْﺴﺘَﻨِ ِﻢ
ﺿﺎ َﻓ ٍﺔ ِإ ْذ
َ ﺎﻹ
ِ ْ َﺧ َﻔﻀْﺖَ ُﻛ ﱠﻞ َﻣ َﻘ ٍﺎم ِﺑ
َﺎﻟﺮ ْﻓﻊِ ِﻣﺜْ َﻞ ْاﻟ ُﻤ ْﻔ َﺮ ِد ْاﻟﻌَﻠ ِﻢ
ﻧُﻮدِﯾﺖَ ﺑِ ﱠ

Eser, “müstefʻilün fâʻilün müstefʻilün feʻilün” kalıbına sahip olan kaynak metinden farklı
olarak “fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün” kalıbıyla tanzim edilmiştir.37 Bazı beyitlerde tesadüf
edilen imale ve zihaf gibi tasarruflar dışında mütercim metni aruza tatbik etmede oldukça
başarılıdır.
Örneğin Amasyalı Seyyid Hüseyin Efendi, Üsküdarlı Abdülhay Celvetî ve Diyarbakırlı Mehmed Said Paşa’nın
Kasîde-i Bürde tercümeleri, bu tarz bölümlere sahiptir.
37
Eser, yazılmış olduğu vezin itibarıyla bu türdeki Kemalpaşazâde, Naʻîmî, Amasyalı Seyyid Hüseyin Efendi, Esâsî,
Cihâdî, Nihâdî ve Selahaddin Uşşâkî’nin manzum tercümeleriyle ortak özelliğe sahiptir.
36
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Sayrafî, her ne kadar kaynak metinden farklı bir vezin kalıbını tercih etmiş olsa da
Kasîde-i Bürde’ye yapılan manzum tercümelerin birçoğunda olduğu gibi 38 kaynak metnin aslî
kafiye harfi; yani mîm (  ) مharfini kafiye olarak tercih etmiştir. Mütercim, muhtemelen kafiye
kelimesi bulmakta zorluk çekmiş olmasından mütevellit, kaynak metindeki kafiye
kelimelerinden birçoğunu aynen istimal etmiştir. Bu meyanda tercüme edilen toplam 158 beytin
79’unda kaynak eserdeki kelimeler kafiye olarak tercih edilmiştir. “Min-iżam, seḳam, ʿanem,
elem, dilem, tehem, herem, ketem, tuḫem, ḥakem, ʿaḳam, ʿadem, neʿam, kerem, nesem” ve
“rimem” hem Kasîde-i Bürde’nin aslında hem de Sayrafî’nin manzum tercümesinde ortak
kullanılan kafiye kelimelerinden bazılarıdır. Ortak kullanılanlar dışında on beyitte ise kaynak
metindeki kafiye kelimeleriyle müştak olan kelimeler kullanılmıştır.
P

P

Klasik Türk edebiyatında tercüme edilen kaynak metinlerdeki özel isimler, kültürel
özellikleri bulunan kelimeler, deyimsel ifadeler, dilde sapmalar ve belagat özellikleri yanında;
nazım biçimi, vezin ve kafiye gibi biçimsel özellikler gibi birçok zorluğu bünyesinde
barındırmış olmasına rağmen özellikle Arapça veya Farsça manzum metinler yine manzum
olarak Türkçeye tercüme edilmiştir. 39 Hâl böyle olunca yapılan bu tercümelerde mütercimler,
gerek ifade gerekse de bazı kelime ve ibarelere Türkçe karşılık bulmada zaman zaman çeşitli
müşküllerle karşılaşmışlardır. Bu müşküller, kaynak eserdeki kelimelerin karşılığı verilmeden
aynen tekrar edilerek veya bu kelimelere karşılık Arapça veya Farsça kökenli kelimeler
kullanılarak aşılmaya çalışılmıştır. 40
Yukarıda da zikredildiği üzere Kasîde-i Bürde tercümelerinin birçoğunda mütercimler,
kaynak dil olan Arapçadan hedef dil Türkçeye tercüme yaparken bazı kelimelere Türkçe karşılık
bulmada zorlanmışlardır. Bu zorluk onları, kaynak eserde kullanılan kelimelerden bir kısmını,
karşılıklarını vermeden aynen kullanmaya sevk etmiştir. Birçok mütercimin aksine Sayrafî,
kafiye kelimeleri hariç kelimelere Türkçe karşılık bulmada zorlanmamıştır. Bu durum, şairin
tercümedeki başarısını ve dile olan hâkimiyetini göstermesi bakımından önemlidir.
Kasîde-i Bürde’ye yazılan manzum tercümeleri şekil ve muhteva özelliklerinden
hareketle “asıl metne harfiyen bağlı kalanlar” ve “çeşitli yönlerden asıl metinden ayrılanlar”
olmak üzere iki gruba ayırmak mümkündür. Birinci gruptaki tercümeler Kemalpaşazâde,
Ahmed-i Rıdvan, Abdulhay Efendi, Nahîfî ve Salâhî Uşşâkî gibi şairlik kudreti zayıf kişiler
veya metni harfiyen tercüme etmeyi taassup derecesinde benimseyenlerce; ikinci gruptakiler ise
Kemâlâtî Mehmed, Fazlî, Kudsîzâde Kadrî ve Abdulhalim Kenan gibi metne bağlılıktan çok
şive-i şiiriyeyi ön planda tutan şairler tarafından yazılmıştır.41
Sayrafî’nin tercümesini muhteva bakımından kaynak metinle mütenasip hem bire bir
tercüme özelliklerini hem de şive-i şiiriyenin ön planda tutulduğu her iki tercüme grubuna da
dâhil etmek mümkündür. Çünkü şair, her iki gruba dâhil edilebilecek beyitler tanzim etmiştir.
Bu meyanda bire bir tercüme özelliklerine örnek teşkil eden beyitlerden ikisi aşağıya örnek
olarak alınmıştır:
“Nefis emzikli çocuk gibidir, onu kendi hâline bırakırsan daha çok emmek ister; sütten
kesersen vazgeçiverir.” anlamına gelen aşağıdaki beyti;

ّ ِ ﺲ ﻛَﺎﻟ
ﻄ ْﻔ ِﻞ إِ ْن ﺗ ُ ْﮭ ِﻤ ْﻠﮫُ ﺷَﺐﱠ َﻋﻠَﻰ
ُ "واﻟﻨﱠ ْﻔ
َ
"ﺿﺎعِ َو ِإ ْن ﺗ َ ْﻔ ِﻄ ْﻤﮫُ َﯾ ْﻨﻔَ ِﻄ ِﻢ
اﻟﺮ
ﺣ
ُّﺐ
ﱠ
َ
ِ
Nefs şol oġlana beñzer süd viricek hā emer
Keseler südden kesicek emmez olur diseñ em (b. 17)
Nitekim Ahmed-i Rıdvân, Sayrafî, Diyarbakırlı Mehmed Said Paşa, Esâsî, Kemalpaşazâde, Nahîfî, Hulvî, Nihâdî
ve Selahaddin Uşşâkî’nin manzum tercümeleri Bûsîrî’nin kasidesiyle aynı kafiyeye sahiptir.
39
Sadık Yazar, “Amasyalı Seyyid Hüseyin Efendi”, s. 155.
40
Kaplan, “Nihâdî’nin Manzum”, 71.
41
Şahin, “Kaside-i Bürde’nin Türkçe Şerh ve Tercümeleri”, 131-2.
38
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şeklinde tercüme eden Sayrafî; “Karanlık geceleri, ayakları şişip ağrıyıncaya kadar ibadetle
geçiren o Peygamber’in sünnetine ihanet ettim.” anlamındaki şu beyti ise

ﺳﻨﱠﺔَ َﻣ ْﻦ أَﺣْ َﯿﻰ اﻟ ﱠ
َ "
ﻈ َﻼ َم ِإ َﻟﻰ
ُ ُظﻠَ ْﻤﺖ
ْ أَ ِن ا ْﺷﺘَﻜ
"َﺖ ﻗَﺪَ َﻣﺎهُ اﻟﻀ ﱠﱡﺮ ِﻣ ْﻦ َو َر ِم
Nefsüme ẓulm eyleyüp sünnetlerin ḳodum anuñ
Kim giceler ayaġı ṭurmaḳdan olurdı verem (b. 28)
şeklinde tercüme etmiştir.
Mütercim, bazı beyitlerde bire bir tercümede bulunmuş olsa da birçok beyitte kaynak
metindeki beyitlerin manasını hakkıyla idrak ederek bunları bire bir tercüme kalıplarının dışına
çıkarmış, samimi bir eda ve coşkun bir ruh hâliyle serbest tercüme yoluyla dile getirmeye
muvaffak olmuştur. Bu tarz tanzim edilen beyitlerde Türkçe kelimelerin fazlalığı ve sade bir
anlatım dikkatleri çeken ilk özellikler arasında yer alır. Gerek kelime kadrosu gerekse de ifade
özellikleri bakımından bu duruma örnek teşkil eden birkaç beyit aşağıda örnek olarak
gösterilmiştir:
Gözlerüme aġlama didükçe arturur yaşın
Göñlüme ayıl didükçe arturur ḥayretle ġam (b. 3)
Leşker-i düşmen severdi ḳaçmaḳ anı göricek
Ehl-i İslām anlara üşürdi şöyle kim raḫam (b. 119)
Düşmenüñ ḳanı ile ḳızıl olur daḫı ḳılıç
Ṣaçlarından aşaġa dökülür idi yire dem (b. 128)
Edebî eserler, sahip oldukları şekil ve muhteva özellikleriyle sadece bedii zevke hitap
eden, sanat değerine sahip önemli metinler olmalarının yanı sıra yazıldıkları dönemlerin değer
yargılarını, maddi ve manevi kültürel birikimlerini bünyelerinde barındırmaları bakımından da
önemlidir. Aynı zamanda bu eserler, vücut buldukları dilin sahip olduğu kelime hazinesi, cümle
yapısı, ifade ve üslup özellikleri gibi birtakım önemli dil malzemelerini de bünyelerinde
barındırır.
Sayrafî’nin Kasîde-i Bürde Tercümesi de bu kabilden dil unsurlarını bünyesinde ihtiva
etmektedir. “Andan, artuk, bular, eyitmek, ıldurmak, ıssı, issilik, kamu, kanı, katı, kılısar,
kındurmak, od, olar, öñdin, sığamak, sağış, sımak, sovuk, söyünmek, sunmağıl, şol, tamu,
üşürmek, yarlığamak, yarak, yeg” ve “yügrüşiben” gibi günümüzde kullanımdan düşmüş olan
arkaik kelimelerle birlikte, Türkçenin en önemli dil zenginliklerinden olan “el çekmek, el
vurmak, dem vurmak, gönlüne düşmek, hesap vermek, ipine yapışmak, kulak tutmak, kökünü
kazımak, şeytana uymak, uykusu gel(me)mek” ve “yüzü kara” gibi deyimler hem Türkçenin
zenginliklerini ortaya koyması hem de şairin ifade gücüne katkı sağlaması bakımından oldukça
önemlidir.
2. Nüsha Tavsifi
Sayrafî’nin Kasîde-i Bürde Tercümesi’nin şimdilik tespit edilebilen tek nüshası, Köprülü
Kütüphanesi Mehmed Asım Bey Koleksiyonunda 724 numarada kayıtlı mecmuanın 44a-49b
sayfaları arasında kayıtlıdır. Nesih hatlı olup yer yer kelimeler harekelenmiştir. Eserin tercüme
tarihi belli olmadığı gibi müstensihi ve istinsah tarihi de belli değildir. Ancak muhteviyatından
hareketle söz konusu Mecmua’nın 17. yüzyılda tertip edildiği göz önünde bulundurulursa
Kasîde-i Bürde Tercümesi’nin de bu yüzyıl veya öncesinde kaleme alındığını söylemek
mümkündür. Aynı türde kaleme alınan birçok eserin aksine Kasîde-i Bürde’nin Arapçasına yer
verilmemiş sadece Türkçe tercümesi yazılmıştır.
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3. Çeviri Yazılı Metin
Hāẕā Terceme-i Ḳaṣīde-i Bürde
fāʿilātün fāʿilātün fāʿilātün fāʿilün
1.

ﺳ َﻠ ِﻢ
َ ان ِﺑﺬِي
ٍ ﯿﺮ
َ أ َ ِﻣ ْﻦ ﺗَﺬَ ﱡﻛ ِﺮ ِﺟ
َﻣﺰَ ﺟْ ﺖَ دَ ْﻣﻌًﺎ َﺟ َﺮى ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﻘﻠَ ٍﺔ ِﺑﺪَ ِم

Göñlüñe düşdi meger ol leẕẕet-i ẕevḳ-i Selem
Ḳarışup ḳanlu yaşuñ gözüñden āḫar dem-be-dem
2.

ﺎظ َﻤ ٍﺔ
ِ أ ْم َھﺒﱠ
ِ اﻟﺮﯾ ُﺢ ِﻣ ْﻦ ﺗِ ْﻠﻘَﺎ ِء َﻛ
ِّ ﺖ
ْ
ﱠ
ﺿ ِﻢ
ِ ﺾ ْاﻟﺒَ ْﺮ ُق ﻓِﻲ اﻟﻈﻠ َﻤ
َ ﺎء ِﻣ ْﻦ ِإ
َ َوأ َ ْو َﻣ

Bād-ı ṣubḥ irdi meger Kāẓimeden virür nişān
Yoḳsa berḳ mi ıldurur gitdi ḳaralıḫ min-İżam
3.

ﻓَ َﻤﺎ ِﻟ َﻌ ْﯿﻨَﯿْﻚَ ِإ ْن ﻗُ ْﻠﺖَ ا ْﻛﻔُﻔَﺎ َھ َﻤﺘ َﺎ
َو َﻣﺎ ِﻟﻘَ ْﻠ ِﺒﻚَ ِإ ْن ﻗُ ْﻠﺖَ ا ْﺳﺘ َ ِﻔ ْﻖ َﯾ ِﮭ ِﻢ

Gözlerüme aġlama didükçe arturur yaşın
Göñlüme ayıl didükçe arturur ḥayretle ġam
4.

ﺐ اﻟﺼﱠﺐﱡ أ َ ﱠن ْاﻟﺤُﺐﱠ ُﻣ ْﻨ َﻜ ِﺘ ٌﻢ
ُ ﺴ
َ ْأَﯾَﺤ
َ ﻀ
ﻄ ِﺮ ِم
ْ ﺴ ِﺠ ٍﻢ ِﻣ ْﻨﮫُ َو ُﻣ
َ َﻣﺎ ﺑَﯿْﻦَ ُﻣ ْﻨ

Ey ki sen ṣanur mısun kim ḥāl-i ʿāşıḳ gizlenür
Cism oda yanar u gözler olur ṭolı nem 42
5.

َ ﻋﻠَﻰ
طﻠَ ٍﻞ
َ ﻟَ ْﻮ َﻻ ْاﻟ َﮭ َﻮى ﻟَ ْﻢ ﺗ ُ ِﺮ ْق دَ ْﻣﻌًﺎ
ﺎن َو ْاﻟﻌَﻠَ ِﻢ
ِ ََو َﻻ أ َ ِر ْﻗﺖَ ِﻟ ِﺬ ْﻛ ِﺮ ْاﻟﺒ

ʿAşḳ eger olmasa idi gözlerüñ dökmezdi yaş
Gelmez idi uyḫu hem añmaz idüñ bān-ı ʿAlem
6.

ْ َﺷ ِﮭﺪ
ت
َ ْﻒ ﺗ ُ ْﻨ ِﻜ ُﺮ ُﺣﺒ�ﺎ ﺑَ ْﻌﺪَ َﻣﺎ
َ ﻓَ َﻜﯿ
ﺴﻘَ ِﻢ
ﻋﺪُو ُل اﻟﺪ ْﱠﻣﻊِ َواﻟ ﱠ
ُ َﺑِ ِﮫ َﻋﻠَﯿْﻚ

Nice inkār idesin sevdügüñe vardur güvāh
Gözlerüñde ḳanlu yaş yüzüñde zerd ile seḳam
7.

َوأَﺛْﺒَﺖَ ْاﻟ َﻮﺟْ ﺪُ ﺧ ﱠ
ﻨﻰ
َ ﻋﺒ َْﺮةٍ َو
َ َﻄ ْﻲ
ً ﺿ
ﺎر َﻋﻠَﻰ َﺧﺪﱠﯾْﻚَ َو ْاﻟﻌَﻨ َِﻢ
ِ ِﻣﺜْ َﻞ ْاﻟﺒَ َﮭ

ʿAşḳ ʿāşıḳuñ yüzinde dürlü ḫaṭṭ ḳılur ʿıyān
Zerd ü sürḫ ü incelür hem şöyle kim şāḫ-ı ʿanem
8.

َ ﺳ َﺮى
ْﻒ َﻣ ْﻦ أ َ ْھ َﻮى ﻓَﺄ َ ﱠرﻗَ ِﻨﻲ
ُ طﯿ
َ ﻧَﻌَ ْﻢ
ْ
ﱠ
ﱠ
َت ﺑِ ْﺎﻷَﻟ ِﻢ
ِ ض اﻟﻠﺬا
ُ َواﻟﺤُﺐﱡ ﯾَ ْﻌﺘ َِﺮ
42

Vezin tutarsız.
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Dil-berüñ k’olur ḫayāli gözlerümni ḫˇāb ider
ʿAşḳ ile şādī getürür gāh renc ile elem
9.

ﻲ َﻻ ِﺳ ِ ّﺮي ﺑِ ُﻤ ْﺴﺘ َ ِﺘ ٍﺮ
َ
َ ﻋﺪَﺗْﻚَ َﺣﺎ ِﻟ
ْ
ﻋ ِﻦ اﻟ ُﻮﺷَﺎةِ َو َﻻ دَاﺋِﻲ ﺑِ ُﻤ ْﻨ َﺤﺴ ِِﻢ
َ

Sırrum artılmaz benüm ḥālüm saña maʿlūmdur
Derdüme yoḳdur nihāyet zāʾil olmaz ez-dilem
10.

ُﺼ َﺢ ﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻟَ ْﺴﺖُ أ َ ْﺳ َﻤﻌُﮫ
ْ َﻣ َﺤ
ْ ﻀﺘَﻨِﻲ اﻟﻨﱡ
ْ
ْ
ﱠ
ﺻ َﻤ ِﻢ
َ ِإ ﱠن اﻟ ُﻤ ِﺤﺐﱠ َﻋ ِﻦ اﻟﻌُﺬا ِل ﻓِﻲ

Sen baña dirsin naṣīḥat ben anı işitmezem
Zīra ʿāşıḳlar ögüt işitmez eydür ṣaġıram
11.

َﺼﯿ َﺢ اﻟ ﱠ
ﻋﺬَ ِﻟﻲ
ِ ﺸ ْﯿ
َ ﺐ ﻓِﻲ
ِ ِإ ِﻧّﻲ اﺗ ﱠ َﮭ ْﻤﺖُ ﻧ
َواﻟ ﱠ
ﻋ ِﻦ اﻟﺘ ﱡ َﮭ ِﻢ
ُ ﺸﯿ
ْ ُْﺐ أ َ ْﺑ َﻌﺪُ ﻓِﻲ ﻧ
َ ٍ ﺼﺢ

Töhmet itdüm şeybüme pendin tutamadum anuñ
Ḥāl budur kim pīrler ıraḫ olurlar ez-tehem

12.

َ ﻮء َﻣﺎ اﺗ ﱠ َﻌ
ْ ﻈ
ﺖ
ِ ﺴ
ﺎرﺗِﻲ ِﺑﺎﻟ ﱡ
َ ﻓَﺈ ِ ﱠن أ َ ﱠﻣ
ِﯾﺮ اﻟ ﱠ
ﺐ َو ْاﻟ َﮭ َﺮ ِم
ِ ﺸ ْﯿ
ِ ِﻣ ْﻦ َﺟ ْﮭ ِﻠ َﮭﺎ ﺑِﻨَﺬ

Nefs-i emmārem yavuzdur pendümi ḳılmaz ḳabūl
Cehl ile yavuz iş işler gerçi olmışdur herem
13.

ْ ﻋﺪ
ﱠت ِﻣﻦَ ْاﻟ ِﻔ ْﻌ ِﻞ ْاﻟ َﺠ ِﻤﯿ ِﻞ ﻗِ َﺮى
َ َ َو َﻻ أ
َ ﺿﯿْﻒٍ أَﻟَ ﱠﻢ ِﺑ َﺮأْ ِﺳﻲ
ﻏﯿ َْﺮ ُﻣﺤْ ﺘَﺸ َِﻢ
َ

Ḳonuġuma ʿizzet idüp ḫoş żiyāfet ḳılmadum
Başuma geldi nedāyim ṭutamadum muḥterem
14.

ُﻟَ ْﻮ ُﻛ ْﻨﺖُ أ َ ْﻋﻠَ ُﻢ أَﻧِّﻲ َﻣﺎ أ ُ َو ِﻗّ ُﺮه
َﻛﺘ َْﻤﺖُ ِﺳ �ﺮا ﺑَﺪَا ِﻟﻲ ِﻣ ْﻨﮫُ ِﺑ ْﺎﻟ َﻜﺘ َِﻢ

Ger bileydüm ḳonuġumı ṭutmayacaġum ʿazīz
Taġyīr iderdüm ṣaçumuñ aġını hem ber-ketem

15.

َﻣ ْﻦ ِﻟﻲ ِﺑ َﺮ ِدّ ِﺟ َﻤﺎحٍ ِﻣ ْﻦ ﻏ ََﻮاﯾَﺘِ َﮭﺎ
َﻛ َﻤﺎ ﯾ َُﺮدﱡ ِﺟ َﻤﺎ ُح ْاﻟ َﺨ ْﯿ ِﻞ ﺑِﺎﻟﻠﱠ َﺠ ِﻢ

Ser-keş atuñ başını nice ki redd eyler licām
Nefs-i emmārem benüm de redd olaydı olsa kem
16.

ﺷ ْﮭ َﻮﺗِ َﮭﺎ
َ ﺎﺻﻲ َﻛﺴ َْﺮ
ِ ﻓَ َﻼ ﺗ َُﺮ ْم ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ َﻌ
ِإ ﱠن ﱠ
ﺷ ْﮭ َﻮة َ اﻟ ِﻨّ َﮭ ِﻢ
َ ﺎم ﯾُﻘَ ّ ِﻮي
َ اﻟﻄ َﻌ

Fiʿl-i ʿiṣyān ile nefsden kesr-i şöhret ummaġıl
Bulduġın yidükçe nefs ḳuvvet ṭutar ender şikem
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17.

ّ ِ ﺲ َﻛ
ﻋﻠَﻰ
ُ َواﻟﻨﱠ ْﻔ
َ ﺎﻟﻄ ْﻔ ِﻞ ِإ ْن ﺗ ُ ْﮭ ِﻤ ْﻠﮫُ ﺷَﺐﱠ
ﺿﺎعِ َو ِإ ْن ﺗ َ ْﻔ ِﻄ ْﻤﮫُ ﯾَ ْﻨﻔَ ِﻄ ِﻢ
ﺣُﺐّ ِ ﱠ
َ اﻟﺮ

Nefs şol oġlana beñzer süd viricek hā emer
Keseler südden kesicek emmez olur diseñ em
18.

ُف ھ ََﻮاھَﺎ َو َﺣﺎذ ِْر أ َ ْن ﺗ ُ َﻮ ِﻟّﯿَﮫ
ْ ﻓَﺎ
ْ ﺻ ِﺮ
ْ
َ
ﱠ
ﺼ ِﻢ
ْ ُِإ ﱠن اﻟ َﮭ َﻮى َﻣﺎ ﺗ ُ َﻮﻟﻰ ﯾ
ِ َﺼ ِﻢ أ ْو ﯾ

Terk ḳıl nefsüñ hevāsın saña ḥākim eyleme
Ger hevā ḥākim ola dīnüñ ekini ola kem

19.

ٌﺳﺎﺋِ َﻤﺔ
َ ﻲ ﻓِﻲ ْاﻷ َ ْﻋ َﻤﺎ ِل
َ َو َرا ِﻋ َﮭﺎ َو ْھ
ْ
ﺖ اﻟ َﻤ ْﺮ َﻋﻰ ﻓَ َﻼ ﺗُﺴ ِِﻢ
ِ َِﻲ ا ْﺳﺘَﺤْ ﻠ
َ َو ِإ ْن ھ

Nefsüñi ḳahr idegör kim ʿamelüñ cevlān ḳıla
Yoḳsa tābiʿ olur iseñ getürür cāna sitem

20.

ًَﺖ ﻟَﺬﱠة ً ِﻟ ْﻠ َﻤ ْﺮ ِء ﻗَﺎﺗِﻠَﺔ
ْ ﺴﻨ
َﻛ ْﻢ َﺣ ﱠ
ُ ِﻣ ْﻦ َﺣﯿ
ﺳ ِﻢ
ْﺚ ﻟَ ْﻢ َﯾﺪ ِْر ِإ ﱠن اﻟ ﱠ
َ ﺴ ﱠﻢ ﻓِﻲ اﻟﺪﱠ

Nice ṭatlu loḳma var kim öldürür ol yiyeni
Ḥırṣ ile el ṣunmaġıl kim nā-geh olur derd ü sem
21.

ْ َو
َ ﺶ اﻟﺪﱠ
َ ِﺳﺎﺋ
َ اﺧ
ٍﺲ ِﻣ ْﻦ ُﺟﻮعٍ َو ِﻣ ْﻦ ِﺷﺒَﻊ
ﺼ ٍﺔ ﺷ ﱞَﺮ ِﻣﻦَ اﻟﺘﱡﺨ َِﻢ
َ ﻓَ ُﺮبﱠ َﻣ ْﺨ َﻤ

Ḳorḳ nefsüñ ḥīlesinden aç u ʿuryān beslegil
Açlıġı yegdür anuñ çoḳ yiyüp olmaḳdan tuḫem

22.

ْ َ ﻋﯿ ٍْﻦ ﻗَ ِﺪ ْاﻣﺘ ََﻸ
ت
َ َوا ْﺳﺘ َ ْﻔ ِﺮغِ اﻟﺪ ْﱠﻣ َﻊ ِﻣ ْﻦ
ﺎر ِم َو ْاﻟﺰَ ْم ِﺣ ْﻤﯿَﺔَ اﻟﻨﱠﺪَ ِم
ِ ِﻣﻦَ ْاﻟ َﻤ َﺤ

Dāʾim istiġfār ile gözüñ yaşın ṭopraġa ṣaç
Cürm ile ol ḥażrete olup mülāzım ḳıl nedem
23.

َ ﺸ ْﯿ
ﺲ َواﻟ ﱠ
ْﺼ ِﮭ َﻤﺎ
ِ َوﺧَﺎ ِﻟ
ِ ﻄﺎنَ َواﻋ
َ ﻒ اﻟﻨﱠ ْﻔ
ﺼ َﺢ ﻓَﺎﺗ ﱠ ِﮭ ِﻢ
ْ ﻀﺎكَ اﻟﻨﱡ
َ َو ِإ ْن ُھ َﻤﺎ َﻣ َﺤ

Nefs ile şeyṭāna uyma sözlerine ḳıl ḫilāf
Ger saña pend ideler sözlerini bil müttehem
24.

ﺼ ًﻤﺎ َو َﻻ َﺣ َﻜ ًﻤﺎ
ْ َو َﻻ ﺗ ُ ِﻄ ْﻊ ِﻣ ْﻨ ُﮭ َﻤﺎ َﺧ
ﺼ ِﻢ َو ْاﻟ َﺤ َﻜ ِﻢ
ْ ف َﻛ ْﯿﺪَ ْاﻟ َﺨ
ُ ﻓَﺄ َ ْﻧﺖَ ﺗ َ ْﻌ ِﺮ

Bu ikinüñ sözlerin işitmegil olma muṭīʿ
Çün bilirsin keydlerin ger ḫaṣm olalar ger ḥakem
25.

أ َ ْﺳﺘ َ ْﻐ ِﻔ ُﺮ ﱠ
ﻋ َﻤ ٍﻞ
َ �َ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻮ ٍل ِﺑ َﻼ
ﻋﻘُ ِﻢ
ُ ﺴﺒْﺖُ ِﺑ ِﮫ ﻧَﺴ ًْﻼ ِﻟﺬِي
َ َﻟَﻘَ ْﺪ ﻧ
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Nefʿ olmayan sözümden ḳılaram her dem rücūʿ
Cehl imiş oġlan dilemek ʿavret olıcaḳ ʿaḳam
26.

أ َ َﻣ ْﺮﺗُﻚَ ْاﻟ َﺨﯿ َْﺮ ﻟَ ِﻜ ْﻦ َﻣﺎ اﺋْﺘ َ َﻤ ْﺮتُ ِﺑ ِﮫ
َو َﻣﺎ ا ْﺳﺘَﻘَ ْﻤﺖُ ﻓَ َﻤﺎ ﻗَ ْﻮ ِﻟﻲ ﻟَﻚَ ا ْﺳﺘ َ ِﻘ ِﻢ

Saña ḫayr işle didüm illā ki ben işlemedüm
İstiḳāmet itmeyüben didügümi ṭutmazam
27.

ًت ﻧَﺎﻓِﻠَﺔ
ِ َو َﻻ ﺗ َﺰَ ﱠودْتُ ﻗَ ْﺒ َﻞ ْاﻟ َﻤ ْﻮ
ﺻ ِﻢ
ٍ ﺻ ِّﻞ ِﺳ َﻮى ﻓَ ْﺮ
ُ َ ض َوﻟَ ْﻢ أ
َ ُ َوﻟَ ْﻢ أ

Ölmeden nāfīleden ʿuḳbāya itmedüm yaraġ
Farż içinde hem muḳaṣṣır ʿamelüm yoḳdur n’idem
28.

ﺳﻨﱠﺔَ َﻣ ْﻦ أَﺣْ ﯿَﻰ ﱠ
َ
اﻟﻈ َﻼ َم ِإﻟَﻰ
ُ ُظ َﻠ ْﻤﺖ
ْ أ َ ِن ا ْﺷﺘ َ َﻜ
ﺖ ﻗَﺪَ َﻣﺎهُ اﻟﻀ ﱠﱡﺮ ِﻣ ْﻦ َو َر ِم

Nefsüme ẓulm eyleyüp sünnetlerin ḳodum anuñ
Kim giceler ayaġı ṭurmaḳdan olurdı verem
29.

َ ﺐ أَﺣْ ﺸَﺎ َءهُ َو
ط َﻮى
َ َو
ٍ َﺳﻐ
َ ﺷﺪﱠ ِﻣ ْﻦ
َ
ْ
ف اﻷدَ ِم
ِ َﺗَﺤْ ﺖ
َ اﻟﺤ َﺠ
َ ﺎرةِ َﻛ ْﺸ ًﺤﺎ ُﻣﺘْ َﺮ

Ṭaş baġlardı acıḫsa şol mübārek cismine
Ṣarf iderdi Ḥaḳ yolına gelse dīnār u derem
30.

َو َر َاودَﺗْﮫُ ْاﻟ ِﺠﺒَﺎ ُل اﻟ ﱡ
ﺐ
ٍ ﺸ ﱡﻢ ِﻣ ْﻦ ذَ َھ
ﺷ َﻤ ِﻢ
َ ﻋ ْﻦ ﻧَ ْﻔ ِﺴ ِﮫ ﻓَﺄ َ َرﯾ َﮭﺎ أَﯾﱡ َﻤﺎ
َ

Ṭaġlar altun gibi ʿarż oldı kim ola ḳabūl
Yüzini döndürdi andan Muṣṭafā ḫayru’l-ümem
31.

ْ ََوأ َ ﱠﻛﺪ
ُورﺗُﮫ
َ ت ُز ْھﺪَهُ ﻓِﯿ َﮭﺎ
َ ﺿ ُﺮ
ﺼ ِﻢ
َ ورة َ َﻻ ﺗ َ ْﻌﺪُو
َ ﻋﻠَﻰ ْاﻟ ِﻌ
َ ِإ ﱠن اﻟﻀ ُﱠﺮ

Terk-i dünyā itdügince artururdı zühdini
Hīç żarūret çekmez idi göñline gelmezdi ġam
32.

ورة ُ َﻣ ْﻦ
ُ ْْﻒ ﺗَﺪ
َ ﻋﻮ ِإﻟَﻰ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ
َ ﺿ ُﺮ
َ َو َﻛﯿ
ْ
ﻟَ ْﻮ َﻻهُ ﻟَ ْﻢ ﺗ َْﺨ ُﺮجِ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ ِﻣﻦَ اﻟ َﻌﺪَ ِم

Nice olaydı żarūret itmedi dünyāya meyl
Ol dikilmeseydi dünyā ḳala idi der-ʿadem

33.

ﺳ ِﯿّﺪُ ْاﻟ َﻜ ْﻮﻧَﯿ ِْﻦ َواﻟﺜﱠﻘَﻠَﯿ ِْﻦ
َ ٌُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪ
ﻋ َﺠ ِﻢ
ُ َو ْاﻟﻔَ ِﺮﯾﻘَﯿ ِْﻦ ِﻣ ْﻦ
ٍ ﻋ ْﺮ
َ ب َو ِﻣ ْﻦ

İftiḫār-ı her dü-ʿālem ṣāḥib-i tāc u livā
Ḥaḳḳı bāṭıldan seçici aʿlem ü ʿArb u ʿAcem
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34.

ٌﻧَﺒِﯿﱡﻨَﺎ ْاﻵ ِﻣ ُﺮ اﻟﻨﱠﺎھِﻲ ﻓَ َﻼ أ َ َﺣﺪ
أَﺑَ ﱠﺮ ﻓِﻲ ﻗَ ْﻮ ِل َﻻ ِﻣ ْﻨﮫُ َو َﻻ ﻧَ َﻌ ِﻢ

Āmir ü nāhī hem oldur ṭoġru sözlü Ḥaḳ Resūl
Misli yoḳdur ṭoġruluḳda rāst söze dir neʿam
35.

ُﻋﺘُﮫ
َ ﯿﺐ اﻟﱠﺬِي ﺗ ُ ْﺮ َﺟﻰ
ُ ُِھ َﻮ ْاﻟ َﺤﺒ
َ ﺷﻔَﺎ
ِﻟ ُﻜ ِّﻞ ھ َْﻮ ٍل ِﻣﻦَ ْاﻷ َ ْھ َﻮا ِل ُﻣ ْﻘﺘ َِﺤ ِﻢ

Ol Ḥabībdür ol ki oldı ḫalḳa ḫoş ümmīdgāh
Rūz-ı maḥşerde şefāʿat ḳılısar ḫalḳa behem
36.

ﻋﺎ ِإﻟَﻰ ﱠ
�ِ ﻓَ ْﺎﻟ ُﻤ ْﺴﺘ َْﻤ ِﺴ ُﻜﻮنَ ِﺑ ِﮫ
َ َد
َ ُﻣ ْﺴﺘ َْﻤ ِﺴ ُﻜﻮنَ ِﺑ َﺤ ْﺒ ٍﻞ
ﺼ ِﻢ
ِ َﻏﯿ ِْﺮ ُﻣ ْﻨﻔ

Daʿvet itdi ḫalḳı Ḥaḳḳa her ki bīʿat itd’aña
Urdı el ḥablu’l-metīne ellerini öperem
37.

ﻖ
ٍ ُﻖ َوﻓِﻲ ُﺧﻠ
ٍ ﻓَﺎقَ اﻟﻨﱠ ِﺒﯿِّﯿﻦَ ﻓِﻲ ﺧ َْﻠ
َوﻟَ ْﻢ ﯾُﺪَاﻧُﻮهُ ﻓِﻲ ِﻋ ْﻠ ٍﻢ َو َﻻ َﻛ َﺮ ِم

Bihter-i peyġamberāndur ḫilḳati ḫulḳı güzel
ʿİlm ile hem muttaṣıfdur ḥilm ile ehl-i kerem
38.

ﺳﻮ ِل ﱠ
ﺲ
ُ َو ُﻛﻠﱡ ُﮭ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َر
ٌ �ِ ُﻣ ْﻠﺘ َِﻤ
ﻏ َْﺮﻓًﺎ ِﻣﻦَ ْاﻟ َﺒﺤْ ِﺮ أ َ ْو َر ْﺷﻔًﺎ ِﻣﻦَ اﻟ ِﺪّ َﯾ ِﻢ

Ḫalḳ-ı ʿālem ol Nebīden eylediler iltimās
Ḳaṭre-i deryā-yı ʿilm ü şerbeti zāb? diyem
39.

َو َواﻗِﻔُﻮنَ ﻟَﺪَ ْﯾ ِﮫ ِﻋ ْﻨﺪَ َﺣ ِﺪّھ ِِﻢ
َ ِﻣ ْﻦ ﻧُ ْﻘ
ﺷ ْﻜﻠَ ِﺔ ْاﻟ ِﺤ َﻜ ِﻢ
َ ﻄ ِﺔ ْاﻟ ِﻌ ْﻠ ِﻢ أ َ ْو ِﻣ ْﻦ

Her kişi ḥaddince ʿilm ehli ṣanur kend’özini
Noḳṭaca ola ya ʿilmi yāḫu ola daḫı kem
40.

ُﻮرﺗُﮫ
ُ ﻓَ ْﮭ َﻮ اﻟﱠﺬِي ﺗ َ ﱠﻢ َﻣ ْﻌﻨَﺎهُ َو
َ ﺻ
َ ﺻ
ُ ﺎر
ﺴ ِﻢ
ْ ﺛ ُ ﱠﻢ ا
َ ئ اﻟﻨﱠ
ِ ﻄﻔَﺎهُ َﺣﺒِﯿﺒًﺎ َﺑ

Ṣūret-i maʿnīde ḫulḳdan Ḥaḳ anı itdi tamām
Sevdi hem maḫlūḳ içinde Ḫālıḳ u rūḥ-ı nesem

41.

ﻋ ْﻦ ﺷ َِﺮﯾﻚٍ ِﻓﻲ َﻣ َﺤﺎ ِﺳ ِﻨ ِﮫ
َ ٌُﻣﻨ ﱠَﺰه
َ ﻓَ َﺠ ْﻮھ َُﺮ ْاﻟ ُﺤﺴ ِْﻦ ﻓِﯿ ِﮫ
ﻏﯿ ُْﺮ ُﻣ ْﻨﻘَﺴ ِِﻢ

Pākdür meḥāsininde hem şerīki yoḳ durur
Cevher-i ḥüsn-i Muḥammed ġayra olmadı ḳısem
42.

ْ َد
ﺎرى ِﻓﻲ ﻧَﺒِ ِﯿّ ِﮭ ِﻢ
َ ع َﻣﺎ ادﱠ
َ ﻋﺘْﮫُ اﻟﻨﱠ
َ ﺼ
َواﺣْ ُﻜ ْﻢ ِﺑ َﻤﺎ ِﺷﺌْﺖَ َﻣ ْﺪ ًﺣﺎ ِﻓﯿ ِﮫ َواﺣْ ﺘ َ ِﻜ ِﻢ
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Ol ki tersālar didiler ʿῙsī ḥaḳḳında demüñ
Seyyidüñ medḥini söyle söyleyicek ey ḥakem
43.

ٍﺴﺐْ إِﻟَﻰ ذَاﺗِ ِﮫ َﻣﺎ ِﺷﺌْﺖَ ِﻣ ْﻦ ﺷ ََﺮف
ُ َوا ْﻧ
َﺴﺐْ ِإﻟَﻰ ﻗَﺪ ِْر ِه َﻣﺎ ِﺷﺌْﺖَ ِﻣ ْﻦ ِﻋﻈ ِﻢ
ُ َوا ْﻧ

Nisbet anuñ ẕātına it ne dilerseñ ez-şeref
Nisbet anuñ ḳadrine ḳıl ne dilerseñ ez-ʿiẓam
44.

ﺳﻮ ِل ﱠ
ُْﺲ ﻟَﮫ
ْ َﻓَﺈ ِ ﱠن ﻓ
ُ ﻀ َﻞ َر
َ �ِ ﻟَﯿ
َﺎط ٌﻖ ﺑِﻔَ ِﻢ
ِ ب َﻋ ْﻨﮫُ ﻧ
َ َﺣﺪﱞ ﻓَﯿُ ْﻌ ِﺮ

Muṣṭafānuñ cāhı ile fażlınuñ hīç ḥaddi yoḳ
Dil ḳanı anuñ kemālin vaṣf ide bī-pīş ü kem

45.

َ ﺖ ﻗَﺪ َْرهُ آﯾَﺎﺗُﮫُ ِﻋ
ْ َﺳﺒ
ﻈ ًﻤﺎ
َ ﻟَ ْﻮ ﻧَﺎ
اﻟﺮ َﻣ ِﻢ
ِّ س
َ ْأَﺣْ ﯿَﻰ ا ْﺳ ُﻤﮫُ ِﺣﯿﻦَ ﯾُﺪ
َ ﻋﻰ دَ ِار

Ḳadr-i ʿālīdür anuñ hem muʿcizātıdur ʿaẓīm
İsmi ile dirilürdi mürde olmışken rimem
46.

ﻟَ ْﻢ ﯾَ ْﻤﺘ َِﺤﻨﱠﺎ ِﺑ َﻤﺎ ﺗ َ ْﻌﯿَﻰ ْاﻟﻌُﻘُﻮ ُل ِﺑ ِﮫ
ﻋﻠَ ْﯿﻨَﺎ ﻓَﻠَ ْﻢ ﻧ َْﺮﺗَﺐْ َوﻟَ ْﻢ ﻧَ ِﮭ ِﻢ
ً ِﺣ ْﺮ
َ ﺻﺎ

Ol ki ne emr itdi ʿaḳla ṭutdı żāyiʿ itmedi
Ḥırṣ gösterdi ʿilāca bī-gümān ü bī-nihem
47.

ْﺲ ﯾ َُﺮى
َ أ َ ْﻋﯿَﻰ ْاﻟ َﻮ َرى ﻓَ ْﮭ ُﻢ َﻣ ْﻌﻨَﺎهُ ﻓَﻠَﯿ
َ ب َو ْاﻟﺒُ ْﻌ ِﺪ ﻓِﯿ ِﮫ
ﻏﯿ ُْﺮ ُﻣ ْﻨﻔَ ِﺤ ِﻢ
ِ ِﻟ ْﻠﻘُ ْﺮ

ʿĀḳilān ḥayrān olupdur maʿnīsinde Aḥmedüñ
Ehl-i ʿālem cümle ʿāciz uramaz vaṣfında dem
48.

َﻛﺎﻟ ﱠ
ﺸ ْﻤ ِﺲ ﺗ َْﻈ َﮭ ُﺮ ِﻟ ْﻠ َﻌ ْﯿﻨَﯿ ِْﻦ ِﻣ ْﻦ ﺑُﻌُ ٍﺪ
َ
ﱠ
ف ِﻣ ْﻦ أ َﻣ ِﻢ
َ
َ ﺻ ِﻐ
َ ﯿﺮة ً َوﺗ ُ ِﻜ ﱡﻞ اﻟﻄ ْﺮ

Misli güneş gibidür aḥveller anı göremez
Gözler aña baḳduġınca ḫıyre olur min-emem
49.

ُْﻒ ﯾُﺪ ِْركُ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ َﺣ ِﻘﯿﻘَﺘَﮫ
َ َو َﻛﯿ
ﱠ
ُﻋ ْﻨﮫُ ِﺑ ْﺎﻟ ُﺤﻠ ِﻢ
َ ﺴﻠ ْﻮا
َ َ ﻗَ ْﻮ ٌم ﻧِﯿَﺎ ٌم ﺗ

Ehl-i dünyā şol ḳadar bile ḥaḳīḳatin anuñ
Uyḳusında genc bulup ola düşinde muġtenem

50.

ﻓَ َﻤ ْﺒﻠَ ُﻎ ْاﻟ ِﻌ ْﻠ ِﻢ ﻓِﯿ ِﮫ أَﻧﱠﮫُ َﺑﺸ ٌَﺮ
ﻖ ﱠ
�ِ ُﻛ ِﻠّ ِﮭ ِﻢ
ِ َوأَﻧﱠﮫُ َﺧﯿ ُْﺮ ﺧ َْﻠ

Meblaġ-ı ʿilm ol durur hem efżal-i ḫayru’l-beşer
Bihterīn-i enbiyādur hem resūl-i muḥteşem
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51.

اﻟﺮ ْﺳ ُﻞ ْاﻟ ِﻜ َﺮا ُم ﺑِ َﮭﺎ
َو ُﻛ ﱡﻞ آي ٍ أَﺗ َﻰ ﱡ
ْ َﺼﻠ
ﻮر ِه ِﺑ ِﮭ ِﻢ
َ ﻓَﺈِﻧﱠ َﻤﺎ اﺗ ﱠ
ِ ُﺖ ِﻣ ْﻦ ﻧ

Gerçi mecmūʿ-ı rüsüller muʿcizāt gösterdiler
Muṣṭafā nūrından irdi ḳamusına lā-cerem
52.

ﻀ ٍﻞ ُھ ْﻢ َﻛ َﻮا ِﻛﺒُ َﮭﺎ
ْ َﺲ ﻓ
ُ ﻓَﺈِﻧﱠﮫُ ﺷ َْﻤ
ْ ﯾ
ﱡ
ﺎس ﻓِﻲ اﻟﻈﻠَ ِﻢ
ِ ارھَﺎ ِﻟﻠﻨﱠ
َ ُﻈ ِﮭ ْﺮنَ أ َ ْﻧ َﻮ

Ol güneşdür fażl ile seyyāre gibi ġayrılar
Gün ṭoġıncaḳ ʿāleme yıldız ḳalur ender ẓulem
53.

ﻲ ٍ زَ اﻧَﮫُ ُﺧﻠُ ٌﻖ
ِ أ َ ْﻛ ِﺮ ْم ِﺑﺨ َْﻠ
ّ ﻖ ﻧَ ِﺒ
ِﺑ ْﺎﻟ ُﺤﺴ ِْﻦ ُﻣ ْﺸﺘ َِﻤ ٍﻞ ِﺑ ْﺎﻟ ِﺒ ْﺸ ِﺮ ُﻣﺘﱠﺴ ِِﻢ

Ne güzeldür ḫilḳati vü ḫulḳı zībādur anuñ
Ḥüsn ile hem müştemildür beşr ile hem müttesem
54.

َﻛ ﱠ
ٍﺎﻟﺰ ْھ ِﺮ ﻓِﻲ ﺗ ََﺮفٍ َو ْاﻟ َﺒﺪ ِْر ﻓِﻲ ﺷ ََﺮف
ْ
َواﻟ َﺒﺤْ ِﺮ ﻓِﻲ َﻛ َﺮ ٍم َواﻟﺪﱠ ْھ ِﺮ ﻓِﻲ ِھ َﻤ ِﻢ

Cism-i nāzük yāsemenden ḳadr[i] hem aydan şerīf
Baḥr gibidür keremde dehr gibidür himem
55.

َﻛﺄَﻧﱠﮫُ َو ْھ َﻮ ﻓَ ْﺮدٌ ِﻣ ْﻦ َﺟ َﻼﻟَﺘِ ِﮫ
ﻓِﻲ َﻋ ْﺴ َﻜ ٍﺮ ِﺣﯿﻦَ ﺗ َْﻠﻘَﺎهُ َوﻓِﻲ َﺣﺸ َِﻢ

Ululuḳda şöyle yektā idi hemçūn bed-rāy
Şād olurdı göricek leşker ü ḫayl ü ḥaşem
56.

ُ َُﻛﺄَﻧﱠ َﻤﺎ اﻟﻠﱡﺆْ ﻟُﺆُ ْاﻟ َﻤ ْﻜﻨ
ٍﺻﺪَف
َ ﻮن ﻓِﻲ
ﺴ ِﻢ
َ َ ﻖ ِﻣ ْﻨﮫُ َو ُﻣ ْﺒﺘ
ٍ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﻌ ِﺪﻧ َْﻲ َﻣ ْﻨ ِﻄ

Gūyiyā kim dürr-i meknūn idi aġzında dişi
ʿĀleme dürler nisār ḳılur idi açduḳda fem
57.

ُ ﺿ ﱠﻢ أ َ ْﻋ
ُﻈ َﻤﮫ
َ ﯿﺐ َﯾ ْﻌ ِﺪ ُل ﺗ ُ ْﺮﺑًﺎ
َ َﻻ ِط
ُ
ﻖ ِﻣ ْﻨﮫُ َو ُﻣ ْﻠﺘَﺜِ ِﻢ
ٍ طﻮﺑَﻰ ِﻟ ُﻤ ْﻨﺘ َ ِﺸ

Ravżası ṭopraġınuñ ḳoḳusı gibi yoḳ ḳoḫu
Baḫtlu şol cān ki anı ḳoḳulayup öpdi hem
58.

ﺼ ِﺮ ِه
ُ ﺐ
ُ ﻋ ْﻨ
ِ أ َ َﺑﺎنَ َﻣ ْﻮ ِﻟﺪُهُ َﻋ ْﻦ ِطﯿ
ﯿﺐ ُﻣ ْﺒﺘَﺪَ ٍإ ِﻣ ْﻨﮫُ َو ُﻣ ْﺨﺘَﺘ َِﻢ
َ َﯾﺎ ِط

Anası ṭoġurıcaḳ ẕāt-ı şerīfin gördiler
Pāk adı ḫoş ibtidāsı pāk oldı muḫtetem
59.

س أَﻧﱠ ُﮭ ُﻢ
ُ س ِﻓﯿ ِﮫ ْاﻟﻔُ ْﺮ
َ َﯾ ْﻮ ٌم ﺗَﻔَ ﱠﺮ
ﻗَ ْﺪ أ ُ ْﻧﺬ ُِروا ِﺑ ُﺤﻠُﻮ ِل ْاﻟﺒُﺆْ ِس َواﻟ ِﻨّﻘَ ِﻢ
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Ḳavm-i Fā[r]sī ol güni bildi ki n’ola ḥālleri
Miḥnet ü derd ü belā irişicekdür çoḳ naḳam
60.

ُ َوﺑَﺎتَ أَﯾ َْﻮ
ع
ٌ ﺼ ِﺪ
َ ان ِﻛﺴ َْﺮى َو ْھ َﻮ ُﻣ ْﻨ
َ ب ِﻛﺴ َْﺮى
ﻏﯿ َْﺮ ُﻣ ْﻠﺘَﺌِ ِﻢ
ْ َ َﻛﺸ َْﻤ ِﻞ أ
ِ ﺻ َﺤﺎ

Ṭāḳ-ı Kisrā çün ḫarāb oldı ṭoġıcaḳ ol Resūl
Tārumār oldı cemīʿ-i leşker ü ḫayl ü ḥaşem
61.

ٍﺳﻒ
ِ ﺎر ﺧ
ِ ََﺎﻣﺪَة ُ ْاﻷ َ ْﻧﻔ
ُ َواﻟﻨﱠ
َ َ ﺎس ِﻣ ْﻦ أ
ﺳﺪَ ِم
َ
َ ﺳﺎھِﻲ ْاﻟ َﻌﯿ ِْﻦ ِﻣ ْﻦ
َ ﻋﻠَ ْﯿ ِﮫ َواﻟﻨﱠ ْﮭ ُﺮ

Āteş-i gebrān yandı ġama düşdi kāfirān
Ḫuşk oldı çeşmler hem ḳurudı cūy-ı Sedem

62.

ْ ﺿ
ﺖ ﺑُ َﺤﯿ َْﺮﺗ ُ َﮭﺎ
َ ﺳ َﺎوة َ أ َ ْن ﻏَﺎ
َ ﺳﺎ َء
َ َو
َ ََو ُردﱠ َو ِاردُھَﺎ ِﺑ ْﺎﻟﻐَﯿ ِْﻆ ِﺣﯿﻦ
ظ ِﻤﻲ

Sāve ġamgīn oldı çün gördi ki deryā ḳurudı
Hep ṣusuz döndi […] 43 bā-derd ü ġam
63.

ﺎء ِﻣ ْﻦ ﺑَ َﻠ ٍﻞ
ِ ﺎر َﻣﺎ ﺑِ ْﺎﻟ َﻤ
ِ َﻛﺄ َ ﱠن ِﺑﺎﻟﻨﱠ
ﺿ َﺮ ِم
ِ ُﺣ ْﺰﻧًﺎ َو ِﺑ ْﺎﻟ َﻤ
َ ﺎر ِﻣ ْﻦ
ِ ﺎء َﻣﺎ ﺑِﺎﻟﻨﱠ

Gūyiyā ol od yirinde bir ṣu var idi ṣovuḳ
Ġamdan āteş gibi oldı issilikde ez-żaram
64.

ٌﺎطﻌَﺔ
ِ ﺳ
ُ َِو ْاﻟ ِﺠ ﱡﻦ ﺗ َ ْﮭﺘ
َ ار
َ ﻒ َو ْاﻷ َ ْﻧ َﻮ
ْ ََو ْاﻟ َﺤ ﱡﻖ ﯾ
ﻨﻰ َو ِﻣ ْﻦ َﻛ ِﻠ ِﻢ
ً ﻈ َﮭ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َﻣ ْﻌ

Leşker-i şeyṭān fiġān itdi ḳamu endūh ile
Nūr-ı Ḥaḳ tābān zi-maʿnī kelim şüd dem-be-dem

65.

ﺻ ﱡﻤﻮا ﻓَﺈِﻋ َْﻼ ُن ْاﻟﺒَﺸَﺎﺋِ ِﺮ ﻟَ ْﻢ
َ
َ ﻋ ُﻤﻮا َو
ُ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
اﻹﻧﺬ ِار ﻟ ْﻢ ﺗﺸ َِﻢ
ِ َﺗ ْﺴ َﻤ ْﻊ َوﺑ
ِ ﺎرﻗﺔ

Kör ü ṣaġır oldılar işitmediler Ḥaḳ sözi
Çekdiler ḫavf u meşaḳḳat rencleri olmadı kem
66.

ام َﻛﺎ ِھﻨُ ُﮭ ْﻢ
َ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ أ َ ْﺧ َﺒ َﺮ ْاﻷ َ ْﻗ َﻮ
ِﺑﺄ َ ﱠن دِﯾﻨَ ُﮭ ُﻢ ْاﻟ ُﻤ ْﻌ َﻮ ﱠج ﻟَ ْﻢ َﯾﻘُ ِﻢ

Bundan öñdin kāhinān ḫaber virürdi bunlara
Eger ola dīnüñüz ṭurmaya hem ola ʿadem
67.

ُ ﻖ ِﻣ ْﻦ
ﺐ
ٍ ﺷ ُﮭ
َ َو َﺑ ْﻌﺪَ َﻣﺎ
ِ ﻋﺎﯾَﻨُﻮا ﻓِﻲ ْاﻷ ُ ْﻓ
ﺻﻨ َِﻢ
ُﻣ ْﻨﻘَ ﱠ
ِ ﻀ ٍﺔ َو ْﻓﻖَ َﻣﺎ ﻓِﻲ ْاﻷ َ ْر
َ ض ِﻣ ْﻦ

Ṣaçılurdı āsumāndan dīvlerüñ evine od
Yir yüzinde ser-nigūn olup yatur idi ṣanem
43

[…]:
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68.

َ ﻋ ْﻦ
ﻖ ْاﻟ َﻮﺣْ ﻲ ِ ُﻣ ْﻨ َﮭ ِﺰ ٌم
َ َﺣﺘﱠﻰ َﻏﺪَا
ِ ط ِﺮﯾ
ْ
ِﻣﻦَ اﻟ ﱠ
ﯿﻦ ﯾَ ْﻘﻔُﻮا ِإﺛ َﺮ ُﻣ ْﻨ َﮭ ِﺰ ِم
ِ َﺸﯿ
ِ ﺎط

Ṭoġrı yoldan dön diyü ez-cümle āvāre olup
Der-pençe ol laʿīnüñ yügrüşiben ez-hezem 44
69.

َ َﻛﺄَﻧﱠ ُﮭ ْﻢ ھ ََﺮﺑًﺎ أ َ ْﺑ
ﻄﺎ ُل أَﺑ َْﺮ َھ ٍﺔ
ﺼﻰ ِﻣ ْﻦ َرا َﺣﺘ َ ْﯿ ِﮫ ُر ِﻣﻲ
َ أ َ ْو
َ ﻋ ْﺴ َﻜ ٌﺮ ﺑِ ْﺎﻟ َﺤ

ʿAsker-i Ebrehe gibi ḳaçdı gūyiyā bular
Yāḫu şol leşker gibi kim bir avuç ḫāk atdı ḫam
70.

ْ َﻧَ ْﺒﺬًا ِﺑ ِﮫ ﺑَ ْﻌﺪَ ﺗ َ ْﺴﺒِﯿﺢٍ ِﺑﺒ
ﻄﻨِ ِﮭ َﻤﺎ
َﺎء ُﻣ ْﻠﺘ َ ِﻘ ِﻢ
ِ ﺴ ِﺒّﺢِ ِﻣ ْﻦ أَﺣْ ﺸ
َ ﻧَ ْﺒﺬَ ْاﻟ ُﻤ

Baʿde tesbīḥini atdı ṣuya avcıyla Resūl
Yūnus-ı müsebbiḥi ḥūt nice atdı ez-şikem

71.

ً ﺎﺟﺪَة
ْ َﺟﺎﺋ
ُ َﺖ ِﻟﺪَﻋ َْﻮﺗِ ِﮫ ْاﻷ َ ْﺷ َﺠ
َ ﺎر
ِ ﺳ
ق ِﺑ َﻼ ﻗَﺪَ ِم
َ ﺗ َْﻤﺸِﻲ ِإﻟَ ْﯿ ِﮫ
َ ﻋﻠَﻰ
ٍ ﺳﺎ

Daʿvetine geldi aġaç yüz urup ḳıldı sücūd
Yüridi Seyyide karşu sāḳ ile bī-ḳadem
72.

ْ ﺳ
َ ﺳ
ْ َﻄ ًﺮا ِﻟ َﻤﺎ َﻛﺘَﺒ
ْ ﻄ َﺮ
ﺖ
َ ت
َ َﻛﺄَﻧﱠ َﻤﺎ
ّ ِ ﻋ َﮭﺎ ِﻣ ْﻦ َﺑﺪِﯾﻊ ْاﻟﺨ
َﻂ ﻓِﻲ اﻟﻠﱠﻘَ ِﻢ
ُ ﻓُ ُﺮو
ِ

Döndi aġaç şāḫ ile yirde ḫaṭ çekdi bedīʿ
Şöyle kim kātib yazar levḥ üstine ṭutup ḳalem
73.

ً ﺳﺎﺋِ َﺮة
َ ﺎر
َ ِﻣﺜْ ُﻞ ْاﻟﻐَ َﻤﺎ َﻣ ِﺔ أَﻧﱠﻰ
َ ﺳ
ﯿﺮ َﺣ ِﻤﻲ
ٍ ﺗ َ ِﻘﯿ ِﮫ َﺣ ﱠﺮ َو ِط
ِ ﯿﺲ ِﻟ ْﻠ َﮭ ِﺠ

Nireye seyr itse Seyyid baş üzre bir bulut
Seyr iderdi saḳlayup ṣovuḳda vü ıssıda hem
74.

َُﻖ ِإ ﱠن ﻟَﮫ
َ أ َ ْﻗ
ِ ّ ﺴ ْﻤﺖُ ِﺑ ْﺎﻟﻘَ َﻤ ِﺮ ْاﻟ ُﻤ ْﻨﺸ
ﺴ ِﻢ
َ َورة َ ْاﻟﻘ
َ ِﻣ ْﻦ ﻗَ ْﻠ ِﺒ ِﮫ ِﻧ ْﺴ َﺒﺔً َﻣﺒ ُْﺮ

Şol ay içün anda’çarum şaḳḳ olup dindi temām
Vardı göñülinde nisbet rāst eyledi ḳasem
75.

َﺎر ِﻣ ْﻦ َﺧﯿ ٍْﺮ َو ِﻣ ْﻦ َﻛ َﺮ ِم
ُ َو َﻣﺎ َﺣ َﻮى ْاﻟﻐ
َ َو ُﻛ ﱡﻞ
ﻋ ِﻤﻲ
َ ُﻋ ْﻨﮫ
َ ﺎر
ِ ط ْﺮفٍ ِﻣﻦَ ْاﻟ ُﻜﻔﱠ

Büridi ḫayr ile ġārı her ṭarafdan ol Resūl
Görmedi kāfirler anı gözleri kör oldı hem

44

hezem: ḥezem Nüsha.
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76.

ُ ﺼﺪ
ِّﯾﻖ ﻟَ ْﻢ ﯾَ ِﺮ َﻣﺎ
ّ ِ َﺎر َواﻟ
ّ ِ ﻓَﺎﻟ
ِ ﺼﺪ ُْق ﻓِﻲ ْاﻟﻐ
ْ
َ
ُ
َﺎر ِﻣ ْﻦ أ ِر ِم
ِ َو ُھ ْﻢ ﯾَﻘُﻮﻟﻮنَ َﻣﺎ ﺑِﺎﻟﻐ

Ṣıdḳ-ı Ṣıddīḳ ile ġārda görmediler bunları
İtdi kāfirler ki bunda kimse yoḳdur müktenem
77.

َ ﺎم َو
َ
ﻋﻠَﻰ
َ َظﻨﱡﻮا ْاﻟ َﻌ ْﻨ َﻜﺒُﻮت
َ ظﻨﱡﻮا ْاﻟ َﺤ َﻤ
ْ
َﺧﯿ ِْﺮ اﻟﺒَ ِﺮﯾﱠ ِﺔ ﻟَ ْﻢ ﺗ َ ْﻨﺴُﺞْ َوﻟَ ْﻢ ﺗ َ ُﺤ ِﻢ

Perde urdı ʿankebūt geldi gügercin ḳodı beyż
Döndi kāfirler o yirden çekdiler derd ile ġam
78.

ْ �ِ أ َ ْﻏﻨ
ِوﻗَﺎﯾَﺔُ ﱠ
ﻋ َﻔ ٍﺔ
َ ﻀﺎ
َ َﺖ َﻋ ْﻦ ُﻣ
ُ ُ ﻋ ْﻦ َﻋﺎ ٍل ِﻣﻦَ ْاﻷ
ط ِﻢ
َ ِﻣﻦَ اﻟﺪ ُﱡروعِ َو

Ḥaḳ Teʿālā düşmenüñ mekrinden anı saḳladı
Ne zırıh oldı vü ḥācet ne siper ne ḫod ʿalem
79.

ﺿ ْﯿ ًﻤﺎ َوا ْﺳﺘ َ َﺠ ْﺮتُ ِﺑ ِﮫ
َ ﺳﺎ َﻣﻨِﻲ اﻟﺪﱠ ْھ ُﺮ
َ َﻣﺎ
ْ
ﻀ ِﻢ
ً ِإ ﱠﻻ َوﻧِﻠﺖُ ِﺟ َﻮ
َ ُارا ِﻣ ْﻨﮫُ ﻟَ ْﻢ ﯾ

Zaḥmeti irdükçe dehrüñ andan istedüm emān
Her belādan ḳurtulup ġamdan ḫalāṣlıḳ bulmışam
80.

ﱠارﯾ ِْﻦ ِﻣ ْﻦ َﯾ ِﺪ ِه
َ َو َﻻ ْاﻟﺘ َ َﻤ ْﺴﺖُ ِﻏﻨَﻰ اﻟﺪ
ِإ ﱠﻻ ا ْﺳﺘَﻠَ ْﻤﺖُ اﻟﻨﱠﺪَى ِﻣ ْﻦ َﺧﯿ ِْﺮ ُﻣ ْﺴﺘَﻠَ ِﻢ

İki ʿālem niʿmetinden nā-geh itdüm iltimās
Buldum andan yeg ne ki itdüm ṭaleb daḫı’sterem
81.

ُﻲ ِﻣ ْﻦ ُرؤْ ﯾَﺎهُ ِإ ﱠن ﻟَﮫ
َ َْﻻ ﺗ ُ ْﻨ ِﻜ ِﺮ ْاﻟ َﻮﺣ
َﺎن ﻟَ ْﻢ َﯾﻨ َِﻢ
ِ ﻗَ ْﻠﺒًﺎ ِإذَا ﻧَﺎ َﻣ
ِ ﺖ ْاﻟ َﻌ ْﯿﻨ

Münker olma vaḥyine peyġamberüñ āvīz diyü
Gözleri uyḫuya varur göñlüdür bīdār hem
82.

َوذَاكَ ِﺣﯿﻦَ ﺑُﻠُﻮغٍ ِﻣ ْﻦ ﻧُﺒ ﱠُﻮ ِﺗ ِﮫ
ْﺲ ﯾُ ْﻨ َﻜ ُﺮ ِﻓﯿ ِﮫ َﺣﺎ ُل ُﻣﺤْ ﺘ َ ِﻠ ِﻢ
َ ﻓَﻠَﯿ

Vaḥy kim gelürdi Ḥaḳdan ḥīn-i evvelde aña
Münker olma hem gelürdi vaḳt-i ḥāl-i muḥtelem
83.

ﺎركَ ﱠ
ﺐ
ٍ ﺴ
َ َ ﻲ ِﺑ ُﻤ ْﻜﺘ
َ ﺗ َ َﺒ
ٌ ْ�ُ َﻣﺎ َوﺣ
َ ﻋﻠَﻰ
ﺐ ِﺑ ُﻤﺘ ﱠ َﮭ ِﻢ
ٍ ﻏ ْﯿ
َ ﻲ
َو َﻻ ﻧَ ِﺒ ﱞ

Bā-ḳader Ḥaḳdur anuñ vaḥyi degüldür kesb ilen
Hem Resūli olmadı vü ġıybet ile müttehem
84.

ْ َ َﻛ ْﻢ أَﺑ َْﺮأ
ُﺻﺒًﺎ ِﺑﺎﻟﻠﱠ ْﻤ ِﺲ َرا َﺣﺘ ُﮫ
ِ ت َو
ْ َ َوأ
ْ َطﻠَﻘ
ﺖ أ َ ِرﺑًﺎ ِﻣ ْﻦ ِر ْﺑﻘَ ِﺔ اﻟﻠﱠ َﻤ ِﻢ
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Her kimi kim eli ile ṣıġadıysa ol Resūl
Rencine irdi şifā ḳurtuldı mecnūn ez-lemem
85.

ﺴﻨَﺔَ اﻟ ﱠ
ُﺸ ْﮭﺒَﺎ َء دَﻋ َْﻮﺗُﮫ
ِ ََوأَﺣْ ﯿ
ﺖ اﻟ ﱠ
ُ ﺖ
ْ َﺣﺘﱠﻰ َﺣ َﻜ
ﺼ ِﺮ اﻟﺪﱡ ُھ ِﻢ
ُ ﻏ ﱠﺮة ً ﻓِﻲ ْاﻷ َ ْﻋ

Daʿveti anuñ cihānuñ ṭarlıġın refʿ eyledi
Yüzi nūrından żiyā irdi yire gitdi dühem
86.

َ ض َﺟﺎدَ أ َ ْو ِﺧ ْﻠﺖَ ْاﻟ ِﺒ
ﻄﺎ َح ِﺑ َﮭﺎ
ٍ ﺎر
ِ ِﺑ َﻌ
ْ
ْ
َ
ﺳﯿ ًْﻼ ِﻣﻦَ اﻟ َﻌ ِﺮ ِم
َ ﺳ ْﯿﺒًﺎ ِﻣﻦَ اﻟﯿَ ِ ّﻢ أ ْو
َ

Yaġmur anuñ daʿvetiyle yaġdı ṭoldı vādīler
Diye idüñ bu deñiz mi yoḳsa ya seyl-i ʿArim
87.

َ ُت ﻟَﮫ
ْ ظ َﮭ َﺮ
ٍ ﻲ آﯾَﺎ
ت
ْ دَ ْﻋﻨِﻲ َو َو
َ ﺻ ِﻔ
ْ
ُ
ﻋﻠَﻰ َﻋﻠَ ِﻢ
َ َﺎر اﻟ ِﻘ َﺮى ﻟَﯿ ًْﻼ
ِ ﻮر ﻧ
َ ظ ُﮭ

Ṭut ḳulaġuñ muʿcizātın ideyüm rūşen anuñ
Niçe kim od şuʿle virür gice bir farḳ-ı ekem
88.

ﻓَﺎﻟﺪ ﱡﱡر ﯾَ ْﺰدَادُ ُﺣ ْﺴﻨًﺎ َو ْھ َﻮ ُﻣ ْﻨﺘ َِﻈ ٌﻢ
َ ﺺ ﻗَﺪ ًْرا
ﻏﯿ َْﺮ ُﻣ ْﻨﺘ َِﻈ ِﻢ
ُ ُْﺲ ﯾَ ْﻨﻘ
َ َوﻟَﯿ

İncü ger ipe dizilse ḥüsnin artuḳ gösterür
Vezne naẓm olmasa daḫı ḳadri olmaz hīç kem
89.

َ َ ﻓَ َﻤﺎ ﺗ
ﻄ َﺎو َل آ َﻣﺎ ُل ْاﻟ َﻤﺪِﯾﺢِ ِإ َﻟﻰ
َ
ّ ِ ق َواﻟ
ﺸﯿَ ِﻢ
ِ َﻣﺎ ﻓِﯿ ِﮫ ِﻣ ْﻦ َﻛ َﺮ ِم ْاﻷ ْﺧ َﻼ

Muṣṭafā medḥine her ne söyler isem çoḳ degül
Zīra aña yaḳın oldı ḫulḳ u iḥsān u şiyem
90.

ٌﻤﻦ ُﻣﺤْ ﺪَﺛَﺔ
ﻖ ِﻣﻦَ ﱠ
ٍ ّ آﯾَﺎتُ َﺣ
ِ ْاﻟﺮﺣ
ْ
ْ
ُ
ﻮف ِﺑﺎﻟ ِﻘﺪَ ِم
ِ ﺻ
ُ ﺻﻔَﺔ اﻟ َﻤ ْﻮ
ِ ٌﻗَﺪِﯾ َﻤﺔ

Nā-geh āyet geldi Ḥaḳdan ḥaḳ durur muḥkem dürür
Hem ḳadīmdür ehl-i sünnet vaṣf idüpdür ber-ḳıdem

91.

ﻲ ﺗ ُ ْﺨ ِﺒ ُﺮﻧَﺎ
ٍ ﻟَ ْﻢ ﺗ َ ْﻘﺘ َِﺮ ْن ِﺑﺰَ َﻣ
َ ﺎن َو ْھ
ﻋ ْﻦ إِ َر ِم
َ ﻋﺎ ٍد َو
َ ﻋ ْﻦ
َ ﻋ ِﻦ ْاﻟ َﻤ َﻌﺎ ِد َو
َ

İḳtirānumuz yoġ iken sābit idi ol bize
Ol ḫaber virdi maʿāddan daḫı ez-ʿĀd u İrem
92.

ْ َﺖ ﻟَﺪَ ْﯾﻨَﺎ ﻓَﻔَﺎﻗ
ْ دَا َﻣ
ﺖ ُﻛ ﱠﻞ ُﻣ ْﻌ ِﺠﺰَ ٍة
ْ ِﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺒِ ِﯿّﯿﻦَ ِإ ْذ َﺟﺎ َء
ت َوﻟَ ْﻢ ﺗَﺪ ُِم

Bize bāḳī ḳaldı anuñ muʿcizātı çoḳ durur
Andan özge ġayrılar nişān ḳomadı ber-ümem
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93.

ُ ُﻣ َﺤ ﱠﻜ َﻤﺎتٌ ﻓَ َﻤﺎ ﯾُ ْﺒﻘِﯿﻦَ ِﻣ ْﻦ
ﺷﺒَ ٍﮫ
ق َو َﻣﺎ ﯾَ ْﺒﻐِﯿﻦَ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﻜ ِﻢ
ٍ ِﻟﺬِي ِﺷﻘَﺎ

Berk dürür aḫbār-ı Ḳurʾān şübhe ḳomaz kimsede
Cümle elfāẓından anuñ görinür nūr-ı ḥikem
94.

ﺖ ﻗَ ﱡ
ْ َﻮرﺑ
ب
ٍ ﻋﺎدَ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺮ
َ ﻂ ِإ ﱠﻻ
ِ َﻣﺎ ُﺣ
ْ
َ
ﺴﻠَ ِﻢ
ﻲ اﻟ ﱠ
َ أ َ ْﻋﺪَى ْاﻷ
َ ﻋﺎدِي ِإﻟَ ْﯿ َﮭﺎ ُﻣﻠ ِﻘ

Kim ki Ḳurʾān ile ceng itmege geldi döndiler
ʿAcz gösterdi ʿadūlar yalvarup itdi selem
95.

ْ َرد
َ ﱠت ﺑَ َﻼ
ﺿ َﮭﺎ
ِ ﺎر
ِ ﻏﺘ ُ َﮭﺎ دَﻋ َْﻮى ُﻣ َﻌ
ْ
ْ
ْ
ﻋ ِﻦ اﻟ ُﺤ َﺮ ِم
َ ُﻮر َﯾﺪَ اﻟ َﺠﺎﻧِﻲ
ِ َردﱠ اﻟﻐَﯿ

Hem belāġati anuñ tard eyledi muʿārıżın
Şöyle redd eyler ġayūrı dest-i cānı ez-ḥarem
96.

ﺎن َﻛ َﻤ ْﻮجِ ْاﻟ َﺒﺤْ ِﺮ ﻓِﻲ َﻣﺪَ ٍد
ٍ ﻟَ َﮭﺎ َﻣ َﻌ
ْ
ْ
َوﻓَ ْﻮقَ َﺟ ْﻮھ َِﺮ ِه ﻓِﻲ اﻟ ُﺤﺴ ِْﻦ َواﻟ ِﻘ َﯿ ِﻢ

Mevc-i deryā gibidür mededde maʿnīsi anuñ
Dürr-i deryā güzeldür ḥüsn-i ānuñ der-ḳıyem
97.

ﻋ َﺠﺎﺋِﺒُ َﮭﺎ
َ ﺼﻰ
َ ْﻓَ َﻤﺎ ﺗ ُ َﻌﺪﱡ َو َﻻ ﺗُﺤ
ﺴﺄ َ ِم
ﺎر ﺑِﺎﻟ ﱠ
َ ﺴﺎ ُم
َ ُ َو َﻻ ﺗ
ِ َ اﻹ ْﻛﺜ
ِ ْ ﻋﻠَﻰ

Çoḳ ʿacāʾib var durur Ḳurʾānda gelmez saġışa
Kim ki anı çoḳ oḳursa girmeye hergiz seʾem
98.

َ ََﺎر ﻟ
ﻈﻰ
ِ ِإ ْن ﺗَﺘْﻠُ َﮭﺎ ِﺧﯿﻔَﺔً ِﻣ ْﻦ َﺣ ِ ّﺮ ﻧ
ْ َأ
َ ََﺎر ﻟ
ﻈﻰ ِﻣ ْﻦ ِو ْر ِدھَﺎ اﻟ ﱠ
ﺸ ِﺒ ِﻢ
َ طﻔَﺄْتَ ﻧ

Ger ṭamunuñ āteşinden ḳorḳup oḳursañ anı
Söyine ṭamunuñ odı yaḳmaya v’ola şicem
99.

ْ ﻗَ ﱠﺮ
ُﺎرﯾ َﮭﺎ ﻓَﻘُ ْﻠﺖُ ﻟَﮫ
ِ َت ِﺑ َﮭﺎ َﻋﯿ ُْﻦ ﻗ
َ ﻟَﻘَ ْﺪ
ظ ِﻔ ْﺮتَ ِﺑ َﺤ ْﺒ ِﻞ ﱠ
َﺼ ِﻢ
ِ �ِ ﻓَﺎ ْﻋﺘ

Açılur Ḳurʾān oḳuyanuñ gözi didi aña
Bulıcaḳ ḥablu’l-metīni berk ṭut ey muʿtaṣam
100.

ﺾ ْاﻟ ُﻮ ُﺟﻮهُ ِﺑ ِﮫ
ض ﺗ َ ْﺒ َﯿ ﱡ
ُ َﻛﺄَﻧﱠ َﮭﺎ ْاﻟ َﺤ ْﻮ
ﺼﺎ ِة َوﻗَ ْﺪ َﺟﺎؤُ هُ َﻛ ْﺎﻟ ُﺤ َﻤ ِﻢ
َ ُِﻣﻦَ ْاﻟﻌ

Anı ḥırż bil oḳuyanuñ yüzi olur şöyle aġ
Gerçi kim ʿāṣī gelür yüzi ḳara hem-çün ḥumem
101.

ًان َﻣ ْﻌ ِﺪﻟَﺔ
ِ ﺼ َﺮ
ّ ِ َو َﻛﺎﻟ
ِ َاط َو َﻛ ْﺎﻟ ِﻤﯿﺰ
ُ ﻓَ ْﺎﻟ ِﻘ ْﺴ
َ ﻂ ِﻣ ْﻦ
ﺎس ﻟَ ْﻢ َﯾﻘُ ِﻢ
ِ ﻏﯿ ِْﺮھَﺎ ِﻓﻲ اﻟﻨﱠ
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Ṭoġruluḳda hem ṣırāṭdur ʿadl ile mīzāndur ol
Andan özge ṭoġruluḳda görmediler bīş ü kem
102.

ﺴﻮ ٍد َرا َح ﯾُ ْﻨ ِﻜ ُﺮھَﺎ
ُ َﻻ ﺗ َ ْﻌ َﺠﺒَ ْﻦ ِﻟ َﺤ
ْ
ْ
ق اﻟﻔَ ِﮭ ِﻢ
َ ﺗ َ َﺠﺎ ُھ ًﻼ َو ْھ َﻮ
ِ ﻋﯿ ُْﻦ اﻟ َﺤﺎ ِذ

Ger ḥasūd inkār iderse sen anı ʿacebleme
Ol tecāhül ider ü līkin eyüdür der-fihem
103.

ﺿ ْﻮ َء اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻤ ِﺲ ِﻣ ْﻦ َر َﻣ ٍﺪ
َ ﻗَ ْﺪ ﺗ ُ ْﻨ ِﻜ ُﺮ ْاﻟ َﻌﯿ ُْﻦ
َ َوﯾُ ْﻨ ِﻜ ُﺮ ْاﻟﻔَ ُﻢ
ﺳﻘَ ِﻢ
ِ ط ْﻌ َﻢ ْاﻟ َﻤ
َ ﺎء ِﻣ ْﻦ

Güneşüñ żūʾına inkār ider ü remedlü göz
Aġzına acı gelür ṭatlu ḫoş āb içse seḳam
104.

ُﺳﺎ َﺣﺘَﮫ
َ َﯾَﺎ َﺧﯿ َْﺮ َﻣ ْﻦ ﯾَ ﱠﻤ َﻢ ْاﻟ َﻌﺎﻓُﻮن
ﺳ ِﻢ
ُ اﻟﺮ
ﻖ ﱡ
َ
ِ ُ ﺳ ْﻌﯿًﺎ َوﻓَ ْﻮقَ ُﻣﺘ
ِ ُﻮن ْاﻷ َ ْﯾﻨ

Ey ḫayırlu cümle ḫalḳ ḳaṣd itdi muḥtāc sāḥaña
Saʿy ilen irişmege hemçūn şütūr-ı bād-dem

105.

َو َﻣ ْﻦ ُھ َﻮ ْاﻵﯾَﺔُ ْاﻟ ُﻜﺒ َْﺮى ِﻟ ُﻤ ْﻌﺘ َ ِﺒ ٍﺮ
ْ َُو َﻣ ْﻦ ھ ََﻮ اﻟ ِﻨّ ْﻌ َﻤ ِﺔ ْاﻟﻌ
ﻈ َﻤﻰ ِﻟ ُﻤ ْﻐﺘَﻨِ ِﻢ

Vardur anda ḫoş ʿalāmet görinür ulu nişān
Vardur anda niʿmet-i ʿuẓmā ki yoḳdur buḫl hem
106.

ﺳ َﺮﯾْﺖَ ِﻣ ْﻦ َﺣ َﺮ ٍم ﻟَﯿ ًْﻼ ِإﻟَﻰ َﺣ َﺮ ٍم
َ
ْ
ﱡ
ﺳ َﺮى اﻟﺒَﺪ ُْر ﻓِﻲ دَاجٍ ِﻣﻦَ اﻟﻈﻠَ ِﻢ
َ َﻛ َﻤﺎ

İtdi seyrān Mekkeden gicede tā Aḳṣāya dek
Niçe kim bedr olmış ay seyrān ider andan ẓulem
107.
Nüh felekden yuḳaru gitdi hemān sāʿat Resūl
[…] 45 diyü yürüdi Cebreʾīl anda behem
108.
Cebreʾīl ḳaldı maḳāmında Resūl oldı revān
Geçüben biñ biñ ḥicāblar ʿarşa irürdi ḳadem
109.

ًﺖ ﺗ َْﺮﻗَﻰ ِإﻟَﻰ أ َ ْن ﻧِ ْﻠﺖَ ُﻣ ْﻨ ِﺰﻟَﺔ
َو ِﺑ ﱠ
ﺳﯿ ِْﻦ ﻟَ ْﻢ ﺗُﺪ َْر ْك َوﻟَ ْﻢ ﺗ ُ َﺮ ِم
َ َِﻣ ْﻦ ﻗ
َ ﺎب ﻗَ ْﻮ

Oradan itdi teraḳḳī ḳabe ḳavseyne irüp
Kimse idrāk eylemez ne gördügin ol muḥterem
110.

ﺎء ِﺑ َﮭﺎ
ِ ََوﻗَﺪﱠ َﻣﺘْﻚَ َﺟ ِﻤﯿ ُﻊ ْاﻷ َ ْﻧ ِﺒﯿ
ﻋﻠَﻰ َﺧﺪَ ِم
َو ﱡ
ٍ ِﯾﻢ َﻣ ْﺨﺪ
َ ُوم
َ اﻟﺮ ْﺳ ِﻞ ﺗ َ ْﻘﺪ
45

[…]:
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Hem cemīʿ-i enbiyādan ol teḳaddüm eyledi
Yuḳaruda aşaġada ḳomadı geçmege hem
111.

ّ ِ ﺴ ْﺒ َﻊ
اﻟﻄﺒَﺎقَ ﺑِ ِﮭ ْﻢ
َوأ َ ْﻧﺖَ ﺗ َْﺨﺘ َِﺮ ُق اﻟ ﱠ
ﺐ ْاﻟﻌَﻠَ ِﻢ
ِ ﺻ
ٍ ﻓِﻲ ِﻣ ْﻮ ِﻛ
َ ﺎﺣ
َ ﺐ ُﻛ ْﻨﺖَ ﻓِﯿ ِﮫ

Rütbetiyle yaḳın olup kimse anı geçmedi
Cümlesinüñ arasında oldı ol ṣāḥib-ʿalem
112.

ي ِ ُﻣ ْﺴﺘ َ ِﺘ ٍﺮ
ْ َﻛ ْﯿ َﻤﺎ ﺗَﻔُﻮزَ ﺑِ َﻮ
ّ َ ﺻ ٍﻞ أ
َ
ي ِ ُﻣ ْﻜﺘَﺘ َِﻢ
َ
ّ ُﻮن َو ِﺳ ٍ ّﺮ أ
ِ ﻋ ِﻦ ْاﻟﻌُﯿ

Bir maḳāma irdi pinhān ḫalḳ gözinden müstetir
Sırr-ı pinhān bildi hem kim vaṣfa gelmez müktetem

113.

ٍَﺎر َﻏﯿ َْﺮ ُﻣ ْﺸﺘ ََﺮك
ٍ ﻓَ ُﺤ ْﺰتَ َﻛ ﱠﻞ ﻓَﺨ
َو ُﺟ ْﺰتَ ُﻛ ﱠﻞ َﻣﻘَ ٍﺎم َﻏﯿ َْﺮ ُﻣ ْﺰدَ َﺣ ِﻢ

Her ululuġı ki cemʿ itdi degüldi müşterek
Her maḳāma kim varurdı olmaz idi müzdeḥam
114.

ﺐ
ٍ َ ار َﻣﺎ ُوﻟِّﯿﺖَ ِﻣ ْﻦ ُرﺗ
ُ ََو َﺟ ﱠﻞ ِﻣ ْﻘﺪ
ُ
ﻋ ﱠﺰ ِإد َْراكُ َﻣﺎ أوﻟِﯿﺖَ ِﻣ ْﻦ ﻧِﻌَ ِﻢ
َ َو

Ġāyet uludur irişen aña fażl u mertebe
Hem daḫı ʿizzetlüdür Ḥaḳdan ne kim geldi niʿam
115.

اﻹﺳ َْﻼ ِم إِ ﱠن ﻟَﻨَﺎ
ِ ْ ﺑُ ْﺸ َﺮى ﻟَﻨَﺎ َﻣ ْﻌﺸ ََﺮ
َ ِﻣﻦَ ْاﻟ ِﻌﻨَﺎﯾَ ِﺔ ُر ْﻛﻨًﺎ
ﻏﯿ َْﺮ ُﻣ ْﻨ َﮭﺪ ِِم

Muştuluḳ olsun bize hem müʿşir-i İslām bizüz
Hem ʿināyātından anuñ oldı rükn irmez hedem
116.

َ �ُ دَا ِﻋﯿﻨَﺎ ِﻟ
ﻋﺎ ﱠ
ﻋ ِﺘ ِﮫ
َ ﻄﺎ
َ َﻟَ ﱠﻤﺎ د
ُ
َ
اﻟﺮ ْﺳ ِﻞ ُﻛﻨﱠﺎ أ ْﻛ َﺮ َم ْاﻷ َﻣ ِﻢ
ِﺑﺄ َ ْﻛ َﺮ ِم ﱡ

Ḥaḳ bizi ṭāʿatına oḳıdı gönderdi Resūl
Ekrem-i ḫayru’r-rüsül ol oldı biz ḫayru’l-ümem
117.

ْ َرا َﻋ
ﻮب ْاﻟ ِﻌﺪَى أ َ ْﻧﺒَﺎ ُء ِﺑ ْﻌﺜ َ ِﺘ ِﮫ
َ ُﺖ ﻗُﻠ
ْ
َ
َ
ُ ﺖ
ْ ََﻛﻨَﺒْﺄةٍ أﺟْ ﻔَﻠ
ﻏ ْﻔ ًﻼ ِﻣﻦَ اﻟﻐَﻨ َِﻢ

Göñlini düşmenlerüñ ḳorḳutdı aḫbār-ı Resūl
Şöyle kim rāz işidicek nā-geh ürkerdi ġanem
118.

ٍَﻣﺎ زَ ا َل َﯾ ْﻠﻘَﺎ ُھ ُﻢ ﻓِﻲ ُﻛ ِّﻞ ُﻣ ْﻌﺘ ََﺮك
ﺿ ِﻢ
َ ﻋﻠَﻰ َو
َ َﺣﺘﱠﻰ َﺣ َﻜ ْﻮا ِﺑ ْﺎﻟﻘَﻨَﺎ ﻟَﺤْ ًﻤﺎ

Düşmene gitdükçe dāʾim ceng içinde düşmenüñ
Etini nīze başıyla ṭoġrar idi der-vażam
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119.

ُ ار ﻓَ َﻜﺎدُوا ﯾَ ْﻐ ِﺒ
ﻄﻮنَ ِﺑ ِﮫ
َ َودﱡوا ْاﻟ ِﻔ َﺮ
ْ َأ َ ْﺷ َﻼ َء ﺷَﺎﻟ
اﻟﺮﺧ َِﻢ
ﺎن َو ﱠ
ِ َﺖ َﻣ َﻊ ْاﻟ ِﻌ ْﻘﺒ

Leşker-i düşmen severdi ḳaçmaḳ anı göricek
Ehl-i İslām anlara üşürdi şöyle kim raḫam
120.

ﻀﻲ اﻟﻠﱠﯿَﺎ ِﻟﻲ َو َﻻ ﯾَﺪ ُْرونَ ِﻋﺪﱠﺗ َ َﮭﺎ
ِ ﺗ َْﻤ
ْ
َ
َﻣﺎ ﻟَ ْﻢ ﺗ َ ُﻜ ْﻦ ِﻣ ْﻦ ﻟَﯿَﺎ ِﻟﻲ ْاﻷ ْﺷ ُﮭ ِﺮ اﻟ ُﺤ ُﺮ ِم

Niçe gice geçdi kim bilmedi hīç kimse ʿaded
Ol ġazāda niçe geçdi leyle-i māh-ı ḥarem
121.

ُ َﻛﺄَﻧﱠ َﻤﺎ اﻟﺪ
ﺳﺎ َﺣﺘ َ ُﮭ ْﻢ
ٌ ﺿﯿ
َ ِّﯾﻦ
َ ْﻒ َﺣ ﱠﻞ
ِﺑ ُﻜ ِّﻞ ﻗَ ْﺮ ٍم ِإﻟَﻰ ﻟَﺤْ ِﻢ ْاﻟ ِﻌﺪَى ﻗَ ِﺮ ِم

Gūyiyā kim dīn ḳonuḳ gibi irişdi sāḥaya
Niçe kim ḳonuḳ umar k’ola diyü laḥm-ı ġanem
122.

ﺳﺎ ِﺑ َﺤ ٍﺔ
ٍ َﯾ ُﺠ ﱡﺮ َﺑﺤْ َﺮ ﺧ َِﻤ
َ َﯿﺲ َﻓ ْﻮق
ْ
َ َﯾ ْﺮ ِﻣﻰ ِﺑ َﻤ ْﻮجٍ ِﻣﻦَ ْاﻷ َ ْﺑ
ﻄﺎ ِل ُﻣﻠﺘ َِﻄ ِﻢ

Çekdi leşker baḥr gibi kimi atlu kim yayan
Düşmene ḳarşu vururdı her bahādır döke dem
123.

ﺐ
ٍ ب ِ ﱠ�ِ ُﻣﺤْ ﺘ َ ِﺴ
ٍ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ِّﻞ ُﻣ ْﻨﺘ َ ِﺪ
ُ َﯾ ْﺴ
َ ﺼ
ﻄ ِﻠ ِﻢ
ْ ﺻ ٍﻞ ِﻟ ْﻠ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ُﻣ
ِ ْ ﻄﻮ ِﺑ ُﻤ ْﺴﺘ َﺄ

Cümlesi Allāh içün Ḥaḳ yolına itdi ġazā
Kökini küfrüñ ḳazup küffāra itdiler sitem
124.

ْ ََﺣﺘﱠﻰ َﻏﺪ
ﻲ ِﺑ ِﮭ ْﻢ
ِ ْ ُت ِﻣﻠﱠﺔ
َ اﻹﺳ َْﻼ ِم َو ْھ
ُ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ
اﻟﺮ ِﺣ ِﻢ
ﺻﻮﻟَﺔَ ﱠ
ُ ﻏ ْﺮ َﺑﺘِ َﮭﺎ َﻣ ْﻮ

Millet-i İslām şevket ṭutuban oldı ḳavī
Dīn-i ġarīb idi çün ol āḫir oldı muḥterem
125.

ب
ٍ َ َﻣ ْﻜﻔُﻮﻟَﺔً أ َ َﺑﺪًا ِﻣ ْﻨ ُﮭ ْﻢ ِﺑ َﺨﯿ ِْﺮ أ
َو َﺧﯿ ِْﺮ َﺑ ْﻌ ٍﻞ ﻓَﻠَ ْﻢ ﺗ َ ْﯿﺘ َ ْﻢ َوﻟَ ْﻢ ﺗَﺌِ ِﻢ

Dīn bunlaruñ çü buldı atadan yeg anadan
Muḥkem oldı dīnleri şirk ḳalmadı pāk oldı hem
126.

ﺼﺎ ِد َﻣ ُﮭ ْﻢ
َ ﺴ ْﻞ
َ َُھ ُﻢ ْاﻟ ِﺠ َﺒﺎ ُل ﻓ
َ ﻋ ْﻨ ُﮭ ْﻢ ُﻣ
َ ﺼ
ﻄﺪَ ِم
ْ َﻣﺎذَا َرأ َ ْوا ِﻣ ْﻨ ُﮭ ُﻢ ِﻓﻲ ُﻛ ِّﻞ ُﻣ

Ṭaġlara eyle suʾāl kim anda ceng itdi bular
Diyeler ne gördiler ya niçe itdiler ṣadem
127.

ﺳ ْﻞ أ ُ ُﺣﺪًا
َ ﺳ ْﻞ َﺑﺪ ًْرا َو
َ ﺳ ْﻞ ُﺣﻨَ ْﯿﻨًﺎ َو
َ َو
ﺼﻮ َل َﺣﺘْﻒٍ ﻟَ ُﮭ ْﻢ أ َ ْدھَﻰ ِﻣﻦَ ْاﻟ َﻮﺧ َِﻢ
ُ ُﻓ
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Hem Ḥuneynden hem Bedirden hem Uḥuddan ḳıl suʾāl
Faṣl söyleye bular kim ḳatı ola ez-veḫam
128.

ْ َﯿﺾ ُﺣ ْﻤ ًﺮا ﺑَ ْﻌﺪَ َﻣﺎ َو َرد
ت
ْ ْاﻟ ُﻤ
ِ ِﺼﺪ ِِري ْاﻟﺒ
ِﻣﻦَ ْاﻟ ِﻌﺪَا ُﻛ ﱠﻞ ُﻣﺴ َْﻮ ٍّد ِﻣﻦَ اﻟﻠﱠ َﻤ ِﻢ

Düşmenüñ ḳanı ile ḳızıl olur daḫı ḳılıç
Ṣaçlarından aşaġa dökülür idi yire dem
129.

ّ ِ ﺴ ْﻤ ِﺮ ْاﻟﺨ
ْ َﻂ َﻣﺎ ﺗ ََﺮ َﻛ
ﺖ
ُ َو ْاﻟ َﻜﺎﺗِ ِﺒﯿﻦَ ِﺑ
َ ف ِﺟﺴ ٍْﻢ
ﻏﯿ َْﺮ ُﻣ ْﻨﻌَ ِﺠ ِﻢ
َ أ َ ْﻗ َﻼ ُﻣ ُﮭ ْﻢ َﺣ ْﺮ

Çīdeleri ḫaṭ çekerdi tenlerinde anlaruñ
Bī-nuḳaṭ şöyle ulaşmış görinür idi raḳam

130.

ﺴ َِﻼحِ ﻟَ ُﮭ ْﻢ ِﺳﯿ َﻤﺎ ﺗ ُ َﻤ ِﯿّ ُﺰ ُھ ْﻢ
ّ ﺷَﺎ ِﻛﻲ اﻟ
ُ َو ْاﻟ َﻮ ْردُ ﯾَ ْﻤﺘ
ﺴﻠَ ِﻢ
ﻋ ِﻦ اﻟ ﱠ
ّ َﺎز ِﺑﺎﻟ
َ ﺴِﯿ َﻤﺎ

Oldı sīmāları mümtāz ol silāḥ islerinüñ
Reng-i būy ile niçe gül oldı mümtāz ez-selem
131.

ﺼ ِﺮ ﻧَ ْﺸ َﺮ ُھ ُﻢ
ْ ﺗ ُ ْﮭﺪِي ِإ َﻟﯿْﻚَ ِرﯾَﺎ ُح اﻟﻨﱠ
ﺐ ﱠ
اﻟﺰ ْھ َﺮ ﻓِﻲ ْاﻷ َ ْﻛ َﻤ ِﺎم ُﻛ ﱠﻞ َﻛ ِﻤﻲ
ُ ﺴ
َ ْﻓَﺘَﺤ

Bād-ı nuṣret irgürür saña olaruñ saʿyini
Ṭaġ başında niçe kim çiçek ṭurur sābit-ḳadem
132.

ُ َﻛﺄَﻧﱠ ُﮭ ْﻢ ﻓِﻲ
ﻮر ْاﻟ َﺨ ْﯿ ِﻞ ﻧَﺒْﺖُ ُرﺑًﺎ
ِ ظ ُﮭ
ِﻣ ْﻦ ِﺷﺪﱠةِ ْاﻟ َﺤ ْﺰ ِم َﻻ ِﻣ ْﻦ ِﺷﺪﱠةِ ْاﻟ ُﺤ ُﺰ ِم

Gūyiyā kim arḳasında atlaruñ bitmiş aġaç
Dīnlerinde daḫı muḥkemdür ne kesret der-nesem
133.

َ
ْ ﺎر
ﻮب ْاﻟ ِﻌﺪَا ِﻣ ْﻦ ﺑَﺄ ْ ِﺳ ِﮭ ْﻢ ﻓَ َﺮﻗًﺎ
ُ ُت ﻗُﻠ
َ ط
ْ
ْ
ﻓَ َﻤﺎ ﺗُﻔَ ِ ّﺮ ُق ﺑَﯿْﻦَ اﻟﺒَ ْﮭ ِﻢ َواﻟﺒُ َﮭ ِﻢ

Millet-i İslāmdan ḳorḳardı göñli düşmenüñ
Farḳ itmezlerdi anlar ādemi atdan o dem
134.

ﺳﻮ ِل ﱠ
ُﺼ َﺮﺗُﮫ
ْ ُ�ِ ﻧ
ُ َو َﻣ ْﻦ ﺗ َ ُﻜ ْﻦ ِﺑ َﺮ
ﺎﻣ َﮭﺎ ﺗ َِﺠ ِﻢ
ِ ِإ ْن ﺗ َْﻠﻘَﮫُ ْاﻷ ُ ْﺳﺪُ ﻓِﻲ آ َﺟ

Ḥaḳ Resūlinden kime kim irişe luṭf u meded
Şīr eger ḳarşu gelürse göñline düşmeye hem
135.

َ ٍﻲ
َﺼ ٍﺮ
ِ ﻏﯿ ِْﺮ ُﻣ ْﻨﺘ
ّ َوﻟَ ْﻦ ﺗ ََﺮى ِﻣ ْﻦ َو ِﻟ
َ ﻋﺪ ّ ٍُو
ﺼ ِﻢ
ِ َﻏﯿ ِْﺮ ُﻣ ْﻨﻘ
َ ِﺑ ِﮫ َو َﻻ ِﻣ ْﻦ

Görmez idi dostların illā ki bulmışlar ẓafer
Görmez idi düşmenin cüz ḫōr u ġamgīn ü behem
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136.

أ َ َﺣ ﱠﻞ أ ُ ﱠﻣﺘَﮫُ ﻓِﻲ ِﺣ ْﺮ ِز ِﻣﻠﱠ ِﺘ ِﮫ
ﺚ َﺣ ﱠﻞ َﻣ َﻊ ْاﻷ َ ْﺷﺒَﺎ ِل ﻓِﻲ أ َ َﺟ ِﻢ
ِ َﻛﺎﻟﻠﱠ ْﯿ

Ümmetini ḳondurup ḥırzında saḫladı Resūl
Şöyle kim yavrıların saḫlardı arslandur ecem
137.

ْ َﻛ ْﻢ َﺟﺪﱠ َﻟ
ﺖ َﻛ ِﻠ َﻤﺎتُ ﱠ
�ِ ِﻣ ْﻦ َﺟﺪَ ٍل
ْ
ُ ﺼ َﻢ اﻟﺒ ُْﺮھ
َﺼ ِﻢ
ﻓِﯿ ِﮫ َو َﻛ ْﻢ َﺧ ﱠ
ِ َﺎن ِﻣ ْﻦ ﺧ

Kim ki Ḳurʾān ile ḫaṣm olup cedel itdi ise
Ḫaṣmını bürhān ile çaldı yire hem ḳıldı kem
138.

ً ﻲ ِ ُﻣ ْﻌ ِﺠﺰَ ة
ّ َﻛﻔَﺎكَ ِﺑ ْﺎﻟ ِﻌ ْﻠ ِﻢ ﻓِﻲ ْاﻷ ُ ِ ّﻣ
ﺐ ﻓِﻲ ْاﻟﯿُﺘ ُ ِﻢ
ِ ﻓِﻲ ْاﻟ َﺠﺎ ِھ ِﻠﯿﱠ ِﺔ َواﻟﺘﱠﺄْدِﯾ

Kāfī idi muʿcizātlar gösterürdi evvel ol
Ümmī idi pür-hüner hem ʿilm çoḳ ender? yütem
139.

َﺧﺪَ ْﻣﺘُﮫُ ِﺑ َﻤﺪِﯾﺢٍ أ َ ْﺳﺘ َ ِﻘﯿ ُﻞ ِﺑ ِﮫ
ّ ِ ﻀﻰ ﻓِﻲ اﻟ
ﺸ ْﻌ ِﺮ َو ْاﻟ ِﺨﺪَ ِم
ُ ﻮب
َ ﻋ ْﻤ ٍﺮ َﻣ
َ ُذُﻧ

Ḫıẕmet itdüm medḥine tā kim günāhum ʿafv ola
Cürm ile ṣarf oldı ʿömrüm niçe ḫıẕmet iderem
140.

ُﻲ َﻣﺎ ﺗ ُ ْﺨﺸَﻰ َﻋ َﻮاﻗِﺒُﮫ
َ ِِإ ْذ ﻗَﻠﱠﺪَاﻧ
ى ِﻣﻦَ اﻟﻨﱠﻌَ ِﻢ
ٌ َﻛﺄَﻧﱠﻨِﻲ ِﺑ ِﮭ َﻤﺎ َھ ْﺪ

Boynuma bend oldı ʿiṣyān anuñ içün ḳorḳaram
Gūyiyā kim şiʿr-i ḫıẕmet oldı tuḥfem ez-niʿam
141.

َ َأ
َ ُط ْﻌﺖ
ﺼ َﺒﺎ ﻓِﻲ ْاﻟ َﺤﺎﻟَﺘَﯿ ِْﻦ َو َﻣﺎ
ّ ِ ﻲ اﻟ
ﻏ ﱠ
ﻋﻠَﻰ ْاﻵﺛ َ ِﺎم َواﻟﻨﱠﺪَ ِم
َ ﺼ ْﻠﺖُ ِإ ﱠﻻ
َ َﺣ

Emrine itdi itāʿat iki ḥāletde velī
Ḥāṣıl itmedüm bi-ḫayr illā ki āsām u nedem
142.

ﺎرﺗِ َﮭﺎ
َ ﻓَ َﯿﺎ َﺧ
َ ﺎرة َ ﻧَ ْﻔ ٍﺲ ﻓِﻲ ﺗِ َﺠ
َ ﺴ
ﺴ ِﻢ
ُ َ ﻟَ ْﻢ ﺗ َ ْﺸﺘ َِﺮ اﻟﺪِّﯾﻦَ ِﺑﺎﻟﺪﱡ ْﻧ َﯿﺎ َوﻟَ ْﻢ ﺗ

Çoḳ ziyān eyledi şol nefs ıṣṣını bilmedi
Terk idüp dünyāyı dīn ḳaydın yimez kim ölürem
143.

ﺎﺟ ِﻠ ِﮫ
ِ َآﺟ ًﻼ ِﻣ ْﻨﮫُ ِﺑﻌ
ِ َو َﻣ ْﻦ َﯾﺒِ ْﻊ
ﺳﻠَ ِﻢ
َ َﯾﺒِ ْﻦ ﻟَﮫُ ْاﻟﻐَﺒ ُْﻦ ِﻓﻲ َﺑﯿْﻊٍ َو ِﻓﻲ

Her ki ʿuḳbāsını dünyāya ṣatar ḳılur ziyān
Ġabn-i fāḥiş dirler aña olıcaḳ beyʿ [ü] selem
144.

ﺾ
ِ ِإ ْن آ
ٍ ت ذَ ْﻧﺒًﺎ ﻓَ َﻤﺎ َﻋ ْﮭﺪِي ِﺑ ُﻤ ْﻨﺘ َ ِﻘ
ﺼ ِﺮ ِم
َ ﻲ ِ َو َﻻ َﺣ ْﺒ ِﻠﻲ ِﺑ ُﻤ ْﻨ
ّ ِِﻣﻦَ اﻟﻨﱠﺒ
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Ger günāh çoḳ itdüm illā ʿahdin anuñ ṣımadum
Ol Nebī şerʿi ipine yapışup üzülmezem
145.

ﻓَﺈ ِ ﱠن ِﻟﻲ ِذ ﱠﻣﺔً ِﻣ ْﻨﮫُ ﺑِﺘَﺴ ِْﻤﯿَ ِﺘﻲ
ﻖ ﺑِﺎﻟ ِﺬّ َﻣ ِﻢ
ِ ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َو ْھ َﻮ أ َ ْوﻓَﻰ ْاﻟﺨ َْﻠ

Vardur ʿahdüm anuñ ile kim Muḥammeddür adı
Ṣādıḳu’l-ḳavl ol durur hem ʿahdine ider ẕimem
146.

آﺧﺬًا ِﺑﯿَﺪِي
ِ ِإ ْن ﻟَ ْﻢ ﯾَ ُﻜ ْﻦ ﻓِﻲ َﻣ َﻌﺎدِي
ْ
ﱠ
ﻓَﻀ ًْﻼ َو ِإ ﱠﻻ ﻓَﻘُ ْﻞ ﯾَﺎ زَ ﻟﺔَ اﻟﻘَﺪَ ِم

Şād olam maḥşerde ger fażl ire elüm ṭutıla
Vāy bañadur ger ṣırāṭ üzre ṭayanduram ḳadem
147.

ُﺎر َﻣﮫ
َﺣﺎﺷَﺎهُ أ َ ْن ﯾُﺤْ ِﺮ َم ﱠ
ِ اﻟﺮ
ِ اﺟﻲ َﻣ َﻜ
َ ُﺎر ِﻣ ْﻨﮫ
ﻏﯿ َْﺮ ُﻣﺤْ ﺘ ََﺮ ِم
ُ أ َ ْو ﯾَ ْﺮ ِﺟ َﻊ ْاﻟ َﺠ

Ḥāşa kim maḥrūm ola aña recā iden kişi
Yā mekārīminden anuñ ola ġayr-ı muḥterem
148.

ُﺎري َﻣﺪَاﺋِ َﺤﮫ
ِ َو ُﻣ ْﻨﺬُ أ َ ْﻟﺰَ ْﻣﺖُ أ َ ْﻓ َﻜ
ﺻﻲ َﺧﯿ َْﺮ ُﻣ ْﻠﺘ َﺰَ ِم
ِ َو َﺟ ْﺪﺗُﮫُ ِﻟﺨ ََﻼ

Şöyle kim meşġūl oldum medḥin itmege anuñ
Cān u dil şād eyleyüp ẕevḳ ü ṣafālar bulmışam
149.

ْ ََو َﻟ ْﻦ ﯾَﻔُﻮتَ ْاﻟ ِﻐﻨَﻰ ِﻣ ْﻨﮫُ ﯾَﺪًا ﺗ َِﺮﺑ
ﺖ
َﺎر ﻓِﻲ ْاﻷ َ َﻛ ِﻢ
َ ِإ ﱠن ْاﻟ َﺤﯿَﺎ ﯾُ ْﻨ ِﺒﺖُ ْاﻷ َ ْزھ

Niʿmetinden ḫālī olmaz elleri dervīşlerüñ
Niçe kim yaġmurda çiçek biter olur der-ekem
150.

َ َ َوﻟَ ْﻢ أ ُ ِر ْد زَ ْھ َﺮة َ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ اﻟﱠﺘِﻲ ا ْﻗﺘ
ْ ﻄ َﻔ
ﺖ
ﻋﻠَﻰ ھ ََﺮ ِم
َ ﯾَﺪَا ُز َھﯿ ٍْﺮ ِﺑ َﻤﺎ أَﺛْﻨَﻰ

Māl-i dünyā istemezem el çeküp hemçūn züfer
Muṣṭafānuñ medḥine oldum mülāzım der-Herem

151.

ﻖ َﻣﺎ ِﻟﻲ َﻣ ْﻦ أَﻟُﻮذُ ِﺑ ِﮫ
ِ ﯾَﺎ أ َ ْﻛ َﺮ َم ْاﻟﺨ َْﻠ
ث ْاﻟ َﻌ َﻤ ِﻢ
ِ ِﺳ َﻮاكَ ِﻋ ْﻨﺪَ ُﺣﻠُﻮ ِل ْاﻟ َﺤﺎ ِد

Ekrem-i ḫalḳsın sıġıncaḳ yoḳ saña illā ki sen
Rūz-ı maḥşerde beni redd itme yād it ʿāṣīyem
152.

ﺳﻮ َل ﷲِ َﺟﺎ ُھﻚَ ِﺑﻲ
ُ ﻀﯿﻖَ َر
ِ ََوﻟَ ْﻦ ﯾ
ْ
ﱠ
ِإذَا اﻟ َﻜ ِﺮﯾ ُﻢ ﺗ َ َﺠﻠﻰ ِﺑﺎﺳ ِْﻢ ُﻣ ْﻨﺘ َ ِﻘ ِﻢ

Cāhuña ṭarlıḳ irişmez benüm ile yā Resūl
İsm ile itse tecellī ol Kerīm olmaz niḳam
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153.

ﺿ ﱠﺮﺗ َ َﮭﺎ
َ ﻓَﺈ ِ ﱠن ِﻣ ْﻦ ُﺟﻮدِكَ اﻟﺪﱡ ْﻧﯿَﺎ َو
ْ
ﻮﻣﻚَ ِﻋ ْﻠ َﻢ اﻟﻠﱠ ْﻮحِ َواﻟﻘَﻠَ ِﻢ
ِ ُﻋﻠ
ُ َو ِﻣ ْﻦ

Şemme-i cūduñdan oldı kāʾināt küllī ʿıyān
Hem senüñ ʿilmüñle oldı ʿilm ile levḥ ü ḳalem
154.

ُ ﻋ
ْ ﻈ َﻤ
ﺖ
ُ ﯾَﺎ ﻧَ ْﻔ
َ ﺲ َﻻ ﺗ َ ْﻘﻨ َِﻄﻲ ِﻣ ْﻦ زَ ﻟﱠ ٍﺔ
ْ
ْ
ﱠ
ان َﻛﺎﻟﻠ َﻤ ِﻢ
ِ ِإ ﱠن اﻟ َﻜﺒَﺎﺋِ َﺮ ﻓِﻲ اﻟﻐُ ْﻔ َﺮ

Kesmegil ey nefs recāñı raḥmetinden Ḫalıḳuñ
ʿAfv olıcaḳ hep günāhuñ maḥv olur hemçūn lemem
155.

َﻟ َﻌ ﱠﻞ َرﺣْ َﻤﺔَ َر ِﺑّﻲ ِﺣﯿﻦَ ﯾَ ْﻘ ِﺴ ُﻤ َﮭﺎ
ﺴ ِﻢ
ْ ﺐ ْاﻟ ِﻌ
ِ ﺴ
َ ﺗ َﺄْﺗِﻲ
َ ﺎن ﻓِﻲ ْاﻟ ِﻘ
َ ﻋﻠَﻰ َﺣ
ِ َﺼﯿ

Raḥmetin ʿāṣīlere ḳısmet idicek ol İlāh
Umaruz ʿiṣyānumuzdan gele artuḳ der-ḳısem
156.

َ َﯾﺎ َربّ ِ َواﺟْ َﻌ ْﻞ َر َﺟﺎﺋِﻲ
ﻏﯿ َْﺮ ُﻣ ْﻨ َﻌ ِﻜ ٍﺲ
َ ﺴﺎ ِﺑﻲ
ﻏﯿ َْﺮ ُﻣ ْﻨﺨ َِﺮ ِم
َ ﻟَﺪَﯾْﻚَ َواﺟْ َﻌ ْﻞ ِﺣ

ʿAksine döndürme yā Rab sen recāmı ḳıl ḳabūl
Ḫalḳ-ı ʿālem ḥaşr olıcaḳ ben ḥisāb āsān virem
157.

ُ َو ْاﻟ
ُﱠارﯾ ِْﻦ إِ ﱠن ﻟَﮫ
ْ ﻄ
َ ﻒ ِﺑ َﻌ ْﺒﺪِكَ ﻓِﻲ اﻟﺪ
ﻋﮫُ ْاﻷ َ ْھ َﻮا ُل َﯾ ْﻨ َﮭ ِﺰ ِم
ُ ﺻﺒ ًْﺮا َﻣﺘ َﻰ ﺗ َ ْﺪ
َ

Luṭf it ḳuluña yā Rab iki ʿālemde anuñ
Ṣabr ḳorḫular getürür nā-geh ire der-seʾem

158.

ﺻ َﻼةٍ ِﻣ ْﻨﻚَ دَاﺋِ َﻤ ٍﺔ
ِ َْوأْذَ ْن ِﻟﺴُﺤ
َ ﺐ
ﺴ ِﺠ ِﻢ
َ
َ ﻲ ِ ِﺑ ُﻤ ْﻨ َﮭ ٍّﻞ َو ُﻣ ْﻨ
ّ ِﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺒ

Ol Resūlüñ rūḥına olsun ṣalˇāt ile selām
Niçe kim raḥmet buludı yaġdurur yire diyem
159.

ﺐ ﺛ ُ ﱠﻢ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑﻌِﯿﻦَ ﻟَ ُﮭ ْﻢ
ِ َْو ْاﻵ ِل َواﻟﺼﱠﺤ
أ َ ْھ ِﻞ اﻟﺘﱡﻘَﻰ َواﻟﻨﱡﻘَﻰ َو ْاﻟ ِﺤ ْﻠ ِﻢ َو ْاﻟ َﻜ َﺮ ِم

Hem anuñ āline vü aṣḥābına etbāʿına
Raḥmeti Ḥaḳḳuñ ire anlar durur ehl-i kerem
160.

ْ َﻣﺎ َرﻧﱠ َﺤ
ﺻﺒًﺎ
ِ ﻋﺬَ َﺑﺎ
َ ﺖ
َ ﺎن ِرﯾ ُﺢ
ِ ت ْاﻟ َﺒ
ْ َ َوأ
ﯿﺲ ِﺑﺎﻟﻨﱠﻐ َِﻢ
ِ ﯿﺲ َﺣﺎدِي ْاﻟ ِﻌ
َ ط َﺮ
َ ب ْاﻟ ِﻌ

Tā ṣabā esüp yire dökdükçe aġaç yapraġın
Yāḫo ḥādī devesin ḳındurdıġınca ber-naḳam
161.
Ṣayrafī dirler velīkin degülem cevher-şinās
Ümmīyem yoḳ ṭāḳatüm kim ḫoş belāġat söyleyem
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162.
İsmümi dimiş Meḥemmed atam anam umaram
ʿAfv olup yarlıġanam kim ümmet-i Muḥammedem
163.
Müflisem ʿuryān ʿamelden hem tehī-destem velī
Cān u dilden ṣıdḳ ile her dem ṣalavāt virürem
Sonuç
Mısırlı sûfî şair İmam Bûsîrî’nin Hz. Peygamber’e olan aşkını dile getirip onun şefaatine
nail olma maksadıyla Arapça kaleme almış olduğu ve “Kasîde-i Bürde” olarak adlandırılan
kaside bütün İslam coğrafyalarında olduğu gibi Osmanlı toplumunda da büyük bir ilgi
görmüştür. Bu ilginin neticesi olarak bu kasidenin Türkçeye onlarca şerhi ile manzum
tercümeleri yapılmıştır. Birçok şairin nazmen tercümede bulunduğu bu kasideye tercüme yazan
şairlerden biri de hayatı hakkında elde herhangi bir kaydın olmadığı Sayrafî mahlaslı şairdir.
Elde şimdilik tek nüshası bulunan ve tercüme / istinsah tarihi de belli olmayan Sayrafî’nin
manzum tercümesi, 163 beyitten müteşekkildir.
Sayrafî, kaynak metinden farklı olarak tercümesini “fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün”
kalıbıyla tanzim etmiştir. Şair, her ne kadar kaynak metinden farklı bir kalıbı tercih etmiş olsa
da Kasîde-i Bürde’ye yapılan manzum tercümelerin birçoğunda olduğu gibi kaynak metinle
aynı kafiye harfini kullanmıştır. Kaynak metindeki kafiye kelimelerinden birçoğunu aynen
kullanan mütercim, ortak kullanılan kelimeler dışında bazı beyitlerde kaynak metindeki
kelimelerle müştak olan kelimelerden kafiye yapmıştır.
Kasîde-i Bürde tercümelerinde kaynak dil Arapçadaki bazı kelimelere Türkçe karşılık
bulmada zorlanan mütercimler; bu durumu kaynak eserde kullanılan kelimelerden bir kısmını
aynen kullanarak aşmaya çalışmışlardır. Birçok mütercimin aksine Sayrafî’nin kafiye kelimeleri
hariç, Arapça kelimelere Türkçe karşılık bulmada zorlanmayışı tercümedeki başarısını ve dile
olan hâkimiyetini göstermesi bakımından önemlidir.
Muhteva bakımından kaynak metinle mütenasip hem bire bir hem de serbest tercüme
özelliklerini haiz olan Sayrafî’nin manzum tercümesi; samimi üslubu, sade dili ve lirik edasıyla
aynı türdeki tercümeler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu eser, şairin coşkun ruh hâlini en
güzel şekilde yansıtan başarılı bir tercüme olmasının yanı sıra aynı zamanda yazılmış olduğu
dönemdeki Türkçenin sahip olduğu kelime hazinesi, cümle yapısı, ifade ve üslup özellikleri gibi
birtakım önemli dil malzemelerini de bünyesinde barındırması bakımından dikkat çekici
özelliklere sahiptir.
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Summary
In classical Turkish literature, as a result of the love for the Prophet, various poems were
written, which were arranged in verse forms such as ghazal, eulogy, masnavi, which deal with
his beautiful characteristics, physical characteristics, prophethood, words and deeds. Over time,
these poems have been transformed into different literary genres such as na’t, miraciyye, hilye,
mu’cizât and forty hadith. Some works that have been brought to Turkish literature through
translation from Arabic literature have an important role in the evolution and enrichment of
these genres. The eulogy of the Egyptian Sufi poet Imam Busiri’s, which was written in Arabic
with the aim of reaching the Prophet’s intercession and for the love of the Prophet, is one of
them.
This eulogy was appreciated by the Turks as well as in other Muslim societies, and it was
translated into Turkish by various poets as well as many annotations. One of the poets who
translated this eulogy is a poet with the pseudonym Sayrafî, for whom there is no record of his
life. This verse translation of Sayrafî, whose translation / copying date is unknown, consists of
163 couplets. In this study, after some evaluations were made on the form and content features
of Sayrafî’s verse translation of Qasidah Al-Burdah, the translated text was included.
Sayrafî’s verse translation of Qasidah Al-Burdah, different from the source text, was
arranged with the pattern “fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilâtün fâʻilün”. The translator is very successful
in applying the text to the prosody, apart from the usage and zihaf that are encountered in some
couplets. Although Sayrafi preferred a different meter pattern from the source text, he used the
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original rhyme letter of the source text, as in most of the verse translations made for Qasidah
Al-Burdah. The translator used many of the rhyming words in the source text exactly, probably
because he had difficulty finding rhyme words. Apart from the common rhymes, in ten couplets,
rhyme has been made from the words that are associated with the rhyming words in the source
text.
As in many translations, in Qasidah Al-Burdah translations, translators had difficulty in
finding Turkish equivalents for some words while translating from the source language Arabic
to the target language Turkish. This difficulty prompted them to use some of the words used in
the source work without giving their equivalents. Contrary to many translators, Sayrafi had no
difficulty in finding Arabic words, except for rhyme words. This situation is important in terms
of showing the poet’s success in translation and his command of the language.
It is possible to divide the verse translations written for Qasidah Al-Burdah into two
groups as “the ones that stick to the original text literally” and “the ones that differ from the
original text in various aspects” based on their form and content features. It is possible to
include Sayrafî’s translation in both translation groups in which both the one-to-one translation
features are compatible with the source text in terms of content, and the şîve-i şîʻriyye is kept in
the foreground. Because the poet has arranged couplets that can be included in both groups.
Literary works are not only important texts with artistic value, appealing to physical taste
with their shape and content features; they are also important in terms of containing the value
judgments, material and spiritual cultural accumulations of the periods in which they were
written. At the same time, these works contain some important language materials such as the
vocabulary, sentence structure, expression and stylistic features of the language they embody.
Sayrafî’s Translation of Qasidah Al-Burdah also draws attention in that it contains language
elements of this kind.
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