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NÂİLÎ SÂLİH - KENZ-İ NESÂYİH 

(METİN-İNCELEME) 
 

Osman Emre Miyasoğlu 
 
 

Bu çalışmanın konusu İranlı Feridüddin-i Attâr’ın Pendnâme’sinin manzum şerhini 
yapan Nâilî Sâlih (Nâilî-i Cedîd)’in 1877 tarihinde yayınlanan Kenz-i Nesâyih adlı eserinin 
transkripsiyonu ve tahlilidir. 

 
Amaç Kenz-i Nesâyih’i hem bir metin olarak günümüz Türkçesine kazandırmak, 

hem de içeriğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak bir tahlil çalışması yapmaktır. 
Divan edebiyatına derinden ve uzun soluklu bir etki bırakan Pendnâme’nin pek çok 
tercüme ve şerhlerinden yalnızca biri olan Kenz-i Nesâyih, bir tasavvufî öğüt kitabı olarak 
ele alınmış ve tahlili de bu perspektifle yapılmaya çalışılmıştır.  

 
On dokuzuncu yüzyılda kaleme alınan Kenz-i Nesâyih’te kullanılan dil ve 

mazmunlar halen tasavvuf kültürünün yaşadığını ifade etmesi açısından önemlidir. Kenz-i 
Nesâyih, tasavvufun sosyal hayattan kopuk bir münzevî yaşam alanına çekilmeye yahut 
itilmeye başlandığı bir dönemde, “aktif bir iyi insan” olmanın mutasavvıfça bir tarifi olarak 
isimlendirilebilir.  

 
Bu çalışmanın amacı, bilimsel ve sanatsal bakımdan da desteklenen bir tasavvufî 

altyapının mevcut olduğu Kenz-i Nesâyih aracılığıyla şiirin nasihat aracı olarak kullanıldığı 
eski kültürün güzel örneklerinden birini gün ışığına çıkarmaktır. Dinî öğelerin hâkim 
olduğu eserlere antipatiyle bakma önyargısının kırılmasına aracı olacağını tahmin ettiğimiz 
bu çalışmanın, nesnel ve bilimsel bakış anlayışının derinleşmesine yardımcı olacağı 
kanaatindeyiz. Bu konuda yapılacak küçük bir katkı bile tarih-sanat bağımızı daha da 
güçlendirecektir. Bu çalışmanın özetle amacı bu bağın doğru kurulmasına katkı 
sağlamaktır. 
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ABSTRACT 

 
KENZ-İ NESÂYİH OF NÂİLÎ SÂLİH 

(TEXT-ANALYSIS) 
 

Osman Emre Miyasoğlu 
 

 
The subject of this study is transcription and anlysis of Kenz-i Nesâyih of Nâilî Sâlih (Nâilî-i 
Cedîd) which is published in 1877, the commentary of Faridüddin al-Attar’s Pendnâme. 
 
Objective is to bring Kenz-i Nesâyih (Secret Treasure of Advice) to modern Turkish and 
meanwhile assist for a better understanding to it by making an analyze. Kenz-i Nesâyih is 
one of the numerous translations and commentaries of Pendnâme, which had a deep and 
perennial influence over Turkish classical literature. And this work considers the book as a 
sufistic advice book and analysis is made by this perspective.  
 
As been written in nineteenth century, language and images used in Kenz-i Nesâyih proves 
the continuity of the sufistic culture. Kenz-i Nesâyih can be called as a mystic description of 
being an “active and a good person” in an age which there were efforts to shove sufism to a 
hermitic area snapped from social life. 
 
With this work aim is to rake up Kenz-i Nesâyih, which has a sufistic backround supported 
with science and art, one of a valuable example of classical culture which uses poetry to 
advice people. We suppose this work will help to overcome the prejudice of esteeming works 
which are build with religious items. And we believe this work will also assist to overcome 
antipathy against this sort of works and deepen the scientific and objective viewpoint. Any 
contribution in this matter will be worthy for strengthening the link between history and art. 
Briefly the objective of this work is to give some help to set up this link accurately. 
 
 
Key Words:  Kenz-i Nesâyih, Pendnâme, Book of Advice, Counsel, Faridüddin al-

Attâr, Nâilî Sâlih, Nâilî-i Cedîd, Sufism 
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ÖNSÖZ 

 
Divan edebiyatı nicelik ve nitelik bakımından yüzyıllar süren ömrü içerisinde 

toplumumuza çok zengin bir kültür mirası bırakmıştır. Yerli ve yabancı kütüphanelerde 
mevcut bulunan çok değerli sayısız edebî eserin yeni nesillere kazandırılması çok önemli 
bir çalışmadır. Bu bakımdan bugüne dek pek çok isim, çok değerli çalışmalar ortaya 
koymuş ve kültürümüze paha biçilmez katkılarda bulunmuşlardır. Bu çalışmalar 
içerisinde edebî ürünlerin tahlil yoluyla incelenmesi milli kültürümüz açısından son 
derece önemlidir. Objektif bir değerlendirme metoduna dayanan tahlil yoluyla incelenen 
eserlerin ilmî değeri ortaya konabilir. Ancak böylelikle sanatkâr ve eserinin kıymeti gün 
yüzüne çıkabilir. 

 
Çok zengin bir manevî rûha sahip olan Divan edebiyatının bugün anlaşılması zor, 

yabancı bir edebiyat gibi görülmesi milli kültürden uzaklaşma ve dolayısıyla başka pek 
çok alanda yetersiz kalmamızdan kaynaklanmaktadır. Geçmişini bilmeyen toplulukların 
geleceği yoktur. Bu yüzden şahsiyetli bir millet olmak ve iyi bir gelecek tesis edebilmek 
için gelenekten kopmadan ilerleyebilmenin yolunu bulmak gerekmektedir. İlerlemek 
geçmişi unutmak değil, bilakis geçmişi iyi bilip yenilik üretebilmektir.  

 
Bilhassa kültür ve sanat alanında geri kalmışlığımızın en büyük nedeni, alfabe 

değişimiyle bir anda yabancılaştığımız ve “eski” nitelemesiyle uzaklaştırıldığımız Divan 
edebiyatına karşı reddetme kompleksine kapılışımızdır. Fakat son yıllarda bu yanlış 
tutumdan millet olarak çok yavaş da olsa kurtulmaya başlamış olmamız sevindirici ve 
umut verici bir gelişmedir. Bu bakımdan bugüne kadar divan edebiyatı alanında yapılmış 
ve yapılacak olan edebî çalışmalar çok önemli bir kültürel hizmettir.  

 
Türk edebiyatının İran edebiyatından etkilendiği bir gerçektir. Bunun olumsuz bir 

özellik olarak değerlendirilmesi ise bütünüyle gerçekdışı ve asosyal bir tepkidir. İnançları, 
sosyal yaşamları, coğrafi konumları gibi pek çok bakımdan birbirlerine çok yakın iki 
toplumun her alanda olduğu gibi edebiyatta da birbirini etkilemesi kaçınılmaz ve doğal bir 
sonuçtur. Divan şâirlerini etkisi altına alan Fars kültürü zengin bir dünyaya sahiptir. Türk 
ve Fars edebiyatlarının yüzyıllar içerisinde etkileşim hâlinde ilerleyişi tam anlamıyla bir 
derya olan Divan edebiyatını ortaya çıkarmıştır.  

 
Biz de bu deryâda bir damla olan Nâilî Sâlih / Kenz-i Nesâyih (Metin-İnceleme) adlı 

bu çalışmayla daha önce yapılan sayısız çalışmalara bir yenisini daha eklemek istedik. 
Çalışmamızın konusu, İranlı Feridüddin-i Attâr’ın Pendnâme’sinin manzum şerhini yapan 
Nâilî Sâlih (Nâilî-i Cedîd)’in 1877 tarihinde yayınlanan Kenz-i Nesâyih adlı eserinin 
transkripsiyonu ve tahlilidir. Bu çalışmada, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nin 
Tahir Ağa Tekkesi Kitaplığı’nda bulunan matbû metni esas aldık. Eser, Pendnâme’den 
alınan beyitlere, Nâilî Sâlih tarafından yapılan beşer beyitlik manzum şerhler şeklinde 
devam etmektedir. Çalışmamızda Farsça olan beyitler numaralandırılarak aynen 
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aktarılmış ve Nâilî Sâlih’in şerhinin transkripsiyonu verilmiştir. Eserde metbû harflerle 
derkenâr halinde yazılmış, ilgili beyitlerin yanında yer alan âyet, hâdis, kelâm-ı kibâr 
örneklerini de ilgili sayfa sonlarında dipnot olarak ekledik. Eserde Kur’an’dan alıntılanan 
âyetleri sûre numaralarıyla birlikte verdik. Hadisleri ise transkripsiyonlu metinde Arapça 
yazılışlarıyla birlikte sunduk. Tahlil çalışmamızda da “Hadisler” başlığı altında ele 
aldığımız hadislerin eserde hangi beyitlerde yer aldığını belirttik. 

 
Tahlil çalışmamızı Din-Tasavvuf, Cemiyet, İnsan, Tabiat ve Eşya olmak üzere dört 

ana bölüme ayırdık. Bu bölümlerden önce okuyuculara faydalı olacağına inandığımız için, 
Feridüddin-i Attâr, Nâilî Sâlih ve Kenz-i Nesâyih hakkında bilgiler verdik. Eserin 
transkripsiyonlu metnini tahlil çalışmasından sonra ayrı bir bölümde sunduk. 
Çalışmamızın sonunda yararlandığımız kaynaklarla ilgili bir liste ve eserde tespit 
edebildiğimiz tasavvufî unsurların yerlerini gösteren bir dizin ekledik. 

 
Eksiklerin ve hataların bulunduğuna inandığım bu çalışmam sırasında engin 

bilgisinden yararlandığım değerli danışman hocam Prof. Dr. Ömür CEYLAN’a, engin 
bilgisi ve geniş kütüphanesiyle teşvik ve yardımlarını benden esirgemeyen babam 
Mustafa MİYASOĞLU’na, eserimi okuyup tashih etme zahmetine katlanan Arş. Gör. 
Nagihan GÜR’e ve çalışmam süresince bana destek veren kardeşim Eren 
MİYASOĞLU’na teşekkürü bir borç bilirim. 

 
 

7 Haziran 2011 
Emre MİYASOĞLU 
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I. FERİDÜDDİN-İ ATTÂR (1120-1229) 

 
İranlı ünlü mutasavvıf ve şâir. Feridüddin-i Attâr’ın asıl adı Muhammed bin İbrahim 

el-Attâr el Nişâbûrî el-Hemedânî’dir. Nişabur’da 1120’de doğup 1229’te vefat etmiştir. 

Hayatı hakkında kesin bilgiler mevcut olmamakla birlikte, attar yahut tabip olduğu 

bilinmektedir. “Attâr” kelimesinin doktor ve eczacı manasına kullanıldığı ve bu mahlası, 

mesleği dolayısıyla aldığı kesindir, çünkü Mantıku’t-Tayr’ında doktor ve eczacı olduğunu 

ifade eder. Küçüklüğünde babasının yanında attarlık mesleğini öğrenirken, Şeyh 

Kutbüddin Haydar’dan feyz almış, onun sohbetlerine devam etmiştir. Bir rivâyete göre 

babası Moğol istilâsını haber verip ortadan kaybolan meşhur Şeyh Kutbüddin Haydar’ın 

dervişidir. Attâr’ın bugüne ulaşamayan Haydarnâme’yi bu meşhur sufi için yazdığı iddia 

edilir. 

 

Feridüddin-i Attâr, attarlıkla uğraşırken ilmî ve dinî kitaplar okuyarak kendisini 

eğitmiştir. Tezkiretü’l-Evliyâ adlı eserinde tasavvuf ehli insanlarla çocukluk yıllarında 

tanıştığını anlatır. Hüsrevnâme’de ise gençlik yıllarında zâhirî ilimleri okudunu söyler. 

 

Bir süre sonra tasavvufa olan bağlılığı, şeriat ve tarîkati öğrenme arzusu dayanılmaz 

hale gelince Rükneddîn-i Ekaf isminde büyük bir zâtın dergâhına katılıp talebesi 

olmuştur.  

 

Hacca gittiği sırada tanıştığı tasavvuf ehli ve âriflerden etkilenmiş ve bundan sonra 

tasavvufa dair eserlerle, nasihat ve hakikate ait şiirlerle meşgul olmuştur. Zühd ve takvâyı 

seçip vaktinin çoğunu ibadete ayırmıştır.  

 

Necmeddin-i Kübra ve halifesi Mecdeddin-i Bağdadî gibi büyük bilginlerden de 

ders almış ve Kübreviye tarîkatinin ulularından sayılmıştır. Sâliklerin öncüsü bir mürşid 

olmuştur. Mevlânâ Celaleddin Rûmî’nin babası Bahaeddin Veled ile sohbetlerde 



 4 

bulunmuştur. Bu sohbetlere o sıralarda on iki yaşlarında olduğu sanılan Mevlânâ’nın da 

katıldığı ve Attâr’ın kendisine Esrârnâme’nin bir nüshasını hediye ettiği rivayet 

edilmektedir. Sonraları Mevlânâ, Mesnevî’sinde bu eserden çokça faydalanmış ve sık sık 

Attâr’ı övmüştür. Mevlânâ’nın onun Esrârnâme adlı eserini hiç yanından ayırmadığı 

söylenir.1 

 

Attâr, eserlerinde Sünnî bir portre çizmektedir ve özellikle Mantıku’t-Tayr’da 

sahabenin hepsinin haklı olduğunu, bu gibi şeylerle uğraşmanın doğru olmadığını uzun 

uzadıya söylemektedir. 

 

Moğolların, Cengiz’in öldürülen damadının intikamını almak için saldırdıkları 

Nişabur’da pek çok âlimle aynı kaderi paylaşarak katledilmiştir. Attâr’ın bu istila 

sırasında bir Moğol’un eline düştüğü rivayet edilir. Moğol’a fidye olarak büyük meblağlar 

teklîf edildiği halde Attâr’ın, “Bu benim kıymetim değildir,” dediği ve başka birisinin bir 

çuval saman teklifini, “İşte, benim kıymetim budur” diyerek kabul ettiği ve buna 

sinirlenen Moğolun kendisini öldürdüğü iddia edilir. 

 

Feridüddin-i Attâr’ın engin bir tasavvuf kültürüne sahip olduğu ve sufilere karşı 

büyük bir sevgi beslediği eserlerinde açıkça görülür. Eserlerinde tasavvufî meseleleri 

hikâye tekniği içerisinde temsilî bir şekilde işler. Dinî-tasavvufî edebiyatımıza büyük bir 

tesiri vardır. İran ve Türk edebiyatında büyük etkisi olmuştur. Osmanlı şair ve 

mutasavvıfları onun eserlerinden çok faydalanmıştır.  

 

A. BİLİNEN ÖNEMLİ ESERLERİ 
 

Tezkiretü’l-Evliyâ: Velilerin veciz ve irşad edici sözlerinin, örnek teşkil eden hâl ve 

hareketlerinin anlatıldığı ansiklopedik mensur bir eserdir. Özellikle Hallâc-ı Mansur ve 

İslâm’ın erken döneminin ünlü imamlarının hikâyelerini ve onların dört ana mezhebini 

anlatır. Birçok dile olduğu gibi Türkçeye de çevrilmiştir. Son çevirisi Süleyman Uludağ 

tarafından yapılmıştır. 

 

                                                
1 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yay., c. 3, s. 200. 



 5 

Mantıku’t-Tayr ve Makâmât-ı Tuyûr: 1187 yılında yazılmıştır. 4724 beyitten oluşur. 

Tasavvufun kuşlar ağzıyla anlatıldığı, vahdet-i vücûd anlayışını konu edinen bu alegorik 

eserde konular hikâyelerle anlatılmıştır. Türkçeye son çevirisi Abdülbaki Gölpınarlı 

tarafından yapılmıştır.  

 

Musîbetnâme: Türkçeye 1425 yılında Pîr Mehmed tarafından “Tarîkatnâme” 

(1425) adıyla çevrilen eserde mesnevî türünde yazılmış pek çok küçük hikâye vardır. Kırk 

bölümlük bu eserde şâirin tasavvufî görüşleri derli toplu olarak görülebilir. 

 

Esrârnâme: Yirmi altı makâleden oluşan bu mesnevî tasavvuf hakkında yazılmış bir 

eserdir. Tebrizli Ahmed, İlâhî, Huzûrî, Şeyh Latîfî ve Lâmekânî Hüseyin tarafından 

Türkçeye tercüme edilmiş ve Türk edebiyatına önemli etkisi olmuştur. 

 

Muhtarnâme: Feridüddin-i Attâr’ın rubailerinden oluşmaktadır. Elli bölümden 

meydana gelen eser, İkinci Selim zamanında Türkçeye tercüme edilmiştir.  

 

İlâhînâme (Hüsrevnâme): 6500 beyitlik bir mesnevîdir. Hüzünlü ve eğlenceli bir 

tarafı olan eser alttan alta okuyucuya nasihatler verir. 

 

Diğer bazı eserleri şöyle sıralanabilir: Şerh’ul-Kalb, Mirâcnâme, Cevâhirnâme, 

Pendnâme. Feridüddin-i Attâr’a aidiyeti şüpheli olan ve ona nispet edilen elliye yakın eser 

daha vardır.  

 

Bu eserler arasında anlaşılması kolay bir ahlâk kitabı olan Pendnâme şâirin en 

önemli eserlerinden biridir. Eskiden Türk mekteplerinde ders olarak okutulurdu. 

Türkçeden başka Fransızca, Almanca, Latince ve Hintçeye de çevrilmiştir. Manzum bir 

tercümesi Emrî’ye (öl. 1580) isnât edilir. Ayrıca Türkçe şerhleri şunlardır: Şem’î’nin (öl. 

1600) Saadetnâme’si, Abdurrahman Abdi Paşa’nın (öl. 1692) el-Müfid’i, İsmail Hakkı 

Bursevî’nin (öl. 1725) şerhi, Mehmed Murad b. Abdurrahim’in Mazahar’ı (1858) ve 

incelememize konu olan Nâilî Sâlih’in Kenz-i Nesâyih’i (1877). 
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II. NÂİLÎ SÂLİH (Nâilî-i Cedîd)  

 
A. ŞÂİRİN YAŞADIĞI DÖNEM 

 

Osmanlı tarihinde 19. yüzyıl, öncekilerden çok farklı bir dönem olmuştur. Siyasi, 

sosyal ve ekonomik açıdan olumlu ya da olumsuz sonuçları olan pek çok yenilik ve köklü 

değişimlerin gerçekleştiği çalkantılı bir dönemdir. Birinci Abdülmecid de Babası İkinci 

Mahmud’un yolunu takip ederek yeniliklere devam etmiştir. Toplumun pek çok açıdan 

büyük bir dönüşüm ve değişim geçirdiği bu dönemde edebiyatta da batının etkisi gittikçe 

güçlenmiştir. Güçsüzleşen imparatorluğun toprakları üzerinde Avrupa devletleri 

tarafından bölüşme tasarılarının yapıldığı dönemde azınlıkların başkaldırıları, 

yeniçerilerin bitmek bilmez arzuları ve bütçe açığının büyümesi toplumun kendine 

güvenini yıkmıştır. Siyasi ve ekonomik olarak güçsüz bir devletin devlet adamları ve 

aydınları da kaçınılmaz olarak komplekse kapılmıştır. “Avrupa’nın bizden üstün olduğu 

duygusu” yoğunlaşmaya başlamıştır.2 Avrupa’ya her bakımdan ayak uydurmak gerektiği 

düşüncesiyle ard arda iyi, kötü pek çok reform gerçekleştirilmiştir. Islahat ve inkılâp 

çabaları içinde geçen 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısında şiir anlayışının da değişmeye 

başladığı görülür. Bu arada eski büyük ustalarını yetiştiremez duruma gelen İran şiiri de 

artık küçümsenmeye başlamıştır.  

 

Yüzünü doğudan batıya çeviren edebiyat anlayışı sadeleşme-anlaşılma ve daha 

geniş kitlelelere ulaşabilme düsturuyla yeni bir söyleyiş tarzını benimseyince divan 

şiirinin sonu kendiliğinden gelmiş oldu. Bu yüzden 1850’lili yıllardan itibaren divan 

edebiyatı varlığını dil, tür ve ölçü anlayışı ile sürdürse bile hızlanan gelişmeler divan 

edebiyatının sonunu hazırlamıştır. 19. yüzyılda hâlâ divan hazırlayan şâirler eksik 

olmamıştır, fakat bu isimlerin büyük çoğunluğunun divan şiirine bir yenilik kattığı 

söylenemez. Bu dönemde daha çok “nazirecilik” ön plandadır. 

                                                
2 Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı (Gözden geçirilmiş onuncu baskı), İstanbul 2002, c. II, s. 713.  
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18. yüzyılda Nedîm’de ifadesini bulan “mahallîleşme” akımını sürdürme eğilimi, bir 

kısım 19. yüzyıl şairlerinde görülen en belirgin özelliktir. “Bunların şiirlerinde duygu 

derinliği ve hayal zenginliği yoktur. ‘Aşk’larında cinsellik ağır basmıştır.”3 Vezne 

uydurulmuş kafiyeli sözler izlenimi veren beyitleri vardır. 

 

Her dönemde olduğu gibi 19. yüzyılda da dini ve tasavvufî şiirlerin belli bir ağırlığı 

vardır. Her şairin divanında bu tür şiirlerle karşılaşmak mümkündür. Tasavvufla ilgisi 

olmayan şairler de tasavvufun alışılmış telmih ve mecazlarından bolca yararlanmışlardır. 

 

Şiirde eskiye dönüş, özellikle 17. yüzyılın büyük şairlerini örnek alarak şiire 

yeniden can verme çabaları, bu yüzyılın divan şiiri alanındaki en başarılı hareketidir. 

1861’de kurulup bir yıl boyunca çalışmalarını sürdüren (Nâilî Salih Efendi’nin de 

aralarında bulunduğu) Encümen-i Şuârâ, divan şiirinin o dönemdeki en kuvvetli 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu yüzyılın en önemli divan şairleri olan Keçecizâde İzzet Molla ve Enderunlu 

Vâsıf son dönemde hiç söylenmemiş sözün peşinde oldukları için pek dikkat 

çekememişlerdir. Batı tarz edebiyatın benimsendiği ve Tanzimat edebiyatının şekillendiği 

bu dönemde divan şiirinin kaynakları artık kuruduğu için ilgi çekemez hâle gelmişlerdir. 

Bunda yüzyıllar boyunca edebiyatı şekillendiren, şairleri teşvik eden sarayın artık 

edebiyata ilgisiz kalması da büyük bir etken olmuştur. 

 

Bundan başka son dönemin divan şâirleri arasında Yenişehirli Avnî, İbrâhim Hakkı 

Bey, Osman Nevres, Osman Şems ve Nâilî Sâlih (Nâilî-i Cedîd) önde gelen isimlerdir. 

Nâilî Sâlih işte böyle bir ortamda doğup yetişmiş son dönem divan şâirlerindendir. Batının 

etkisinde şiirini şekillendiren Şinâsî’nin başlattığı sadeleşme ve şiirde fikir söyleme 

akımına teveccüh etmemiş, divan şiirine sâdık kalmıştır.  

 

 

 

 

                                                
3 Büyük Türk Klasikleri, Ötüken-Söğüt, 8.cilt, s. 100. 
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B. HAYATI VE ESERLERİ 

 

Nâilî-i Cedîd olarak meşhûr olan Divan şâiri Nâilî Sâlih’in asıl adı Sâlih’tir. 

Manastırlı Kazaz Şehâbeddin Ağa’nın oğludur. 1823’te Manastır’da4 doğup 1876’da 

Kahire’de vefat etmiştir.  

 

Okumayı yazmayı öğrendikten sonra Kur’ân-ı Kerîm’i ezberleyip hâfız olmuş ve 

Hattat Arnavud Ali Efendi’den hat dersleri almıştır. Memleketinde başladığı öğrenimini 

İstanbul’da tamamlamıştır. 1843’te İstanbul’a gelirken şu beyti söylediği bilinir: 

 

Aceb mi dûr isem su-yi vatandan 

Manastır’da gerekmez ehl-i İslâm5 

 

Önce Nuriosmânî, sonra Şehid Mehmed Paşa medreselerinde tahsil görmüş, sülüs 

ve nesih yazı öğrenmiştir. Hâfız Osman okuluna bağlı olarak Kur’ân ve levha yazmıştır.6 

Özel ders vererek ve isteyenlere Kur’ân-ı Kerîm yazarak geçimini temin etmiştir. 

Encümen-i Şuarâ’ya katılarak divan şiiri geleneğini korumak ve eskiye bağlı kalmak için 

çabalayan şairlerle aynı safta yer almıştır. Daha sonra Mısır aristokratlarından biriyle 

Kahire’ye gidip Farsça ve hat dersleri vermiştir. Hat ilminde ustalaştığı ve pek çok eser 

verdiği bilinir. İbnülemin Mahmud Kemal İnan, Nâilî Sâlih’in hiç evlenmediğini, 

“tecerrüd âlemi”nde yaşadığını belirtir; kendisini görenlerden rivayetle “kumral sakallı, 

top burunlu, kırmızı yüzlü, ulemânın şuarâsından, rind meşreb, hoşsohbet bir zat” 

olduğunu aktarır.7 

 

                                                
4 Manastır diye bilinen iki şehir vardır. Biri Tunus’un kuzeydoğusunda yer alan Monastır şehridir. Diğeri de bugün 
Makedonya’nın sınırları içerisinde yer alır ve şâir büyük ihtimalle burada dünyaya gelmiştir. 
5 İnal, İbnülemin Mahmud Kemal, Son Asır Türk Şâirleri, c. II, “Nâilî” maddesi, s. 1074. 
6 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, c. 16, Nâili Cedit maddesi, s. 8515. 
7 İnal, İbnülemin Mahmud Kemal, Son Asır Türk Şâirleri, c. II, “Nâilî” maddesi, s. 1074. 
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Mevlevî tarîkatına mensup olan ve Nazîfî Mevlevî hazretlerinin müridi olan Nâilî 

Sâlih, daha çok hiciv sahasında maharet göstermiştir. Zamanının vekillerini “Kalmamıştır 

içlerinde ehl-i din” nakaratlı bir manzume ile eleştirmiştir. 

 

Kendisinden önce (1608-1666) yaşayan, etkisi Yahya Kemal’e kadar ulaşan Nâilî-i 

Kadîm’in başarısına ulaşamamıştır. Bu yüzden hem daha sonra dünyaya gelmiş olması, 

hem de edebiyat tarihindeki yeri bakımından kendisine “Nâilî-i Cedîd” (yeni Nâilî) ünvanı 

verilmiştir. Bununla birlikte şu beyitinden şairlikte değilse de, tasavvufta ilerlemiş olduğu 

iddiasını dile getirir: 

 

Vâkıf-ı râz-ı nihânız gamze-i gammâzdan 

Tercemân-ı gaybı lâl eyler lisân-ı hâlimiz 

 

Nâilî Sâlih’in en önemli eseri, hikmetli sözler ve nasihatler içeren dokuz yüz 

bendden oluşan Kenz-i Nesâyih adlı Pendnâme şerhidir. Şâirin bu kitapta incelemeye 

konu edindiğimiz eseri, Feridüddin-i Attâr’ın Pendnâme’sinin tercümesi olmakla birlikte, 

bir nevi yeniden yazımıdır. Kenz-i Nesâyih şâirin ölümünden bir yıl sonra, 1877’de 

Mısır’da basılmıştır. Farsça yazılan Pendnâme’nin her beytini beş beyit ile Türkçeye 

tercüme eden şâir, hikemî tarzda kaleme aldığı bu eserinde, baştan sona bir divan şâiri 

edâsından çok, bir mutasavvıf tavrı ile karşımıza çıkar. 

 

Bundan başka bir de Millet Kütüphanesi’nin, Ali Emirî Kitaplığı’nda (AEmnz417 / 

894.351) korunan yazma Divan’ı mevcuttur.8 Bu divan İbnülemin Mahmud Kemal İnan 

tarafından Millet Kütüphanesi’ne bağışlanmıştır. Bu divanda gazel, şeyhi Nazîfî 

Mevlevî’ye sunduğu kasideler, müstezad, terkib-i bend, manzûme, hiciv türünde şiirler 

mevcuttur.  

 

İbnülemin Mahmud Kemal İnan, şâirin, Farsça dersleri verdiği dönemde Trabzon 

vâlisi olan Kadri Bey’de bir divanı olduğunu, fakat valinin evinde çıkan yangında bu 

divanın yandığını bildirir.9 

 

 

                                                
8 “Nâilî Sâlih”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yay., İstanbul 1986, c. 6, s 502. 
9 İnal, İbnülemin Mahmud Kemal, Son Asır Türk Şâirleri, c. II, “Nâilî” maddesi, s. 1075. 
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III. NASİHATNÂME/PENDNÂME 

 
Dilimizde “öğüt” anlamına gelen Farsça “pend” kelimesinin Arapça karşılığı 

“nasîhat”tir. Nasihatnâme, Müslüman milletlerin edebiyatlarında edebî bir tür olarak yer 

alan, dînî-ahlâkî-siyasî-sosyal öğütler içeren manzum veya mensur eserlere verilen bir 

isim haline gelmiştir. Öğretici nitelikteki bu eserler, âyet ve hadisler, kelâm-ı kibâr, din 

büyüklerinin sözleri, atasözleri ve deyimler ihtiva ederler. İslâm edebiyatında bu türün en 

önemli eseri üzerinde çalıştığımız şerhin kaynağı olan Feridüddin-i Attâr’ın Pendnâme 

adlı eseridir. 

 

S. K. Karaalioğlu nasihatnâmeyi, “Din, ahlâk ve sosyal bakımdan öğütler vererek 

telkinlerde bulunan eser”10 diye tarif etmiş ve Divan edebiyatında Nâbî’nin, oğlu için 

yazdığı Hayriye isimli nasihatnâmeyi önemli örneklerinden biri olarak belirtmiştir. 

 

“Nasihatnâme” ya da “pendnâme” gibi isimlerle anılan bu eserler, İslâm ahlâkını 

telkin etmek amacıyla yazılmış nasihatleri içeren eserlerdir. Bazı nasihatnâmelere 

“pendnâme” denilmesinin nedeni ise, Attâr’ın aynı adlı meşhur eserinden dolayıdır.11 

Manzum olanları genellikle mesnevî nazım şekliyle kaleme alınmışlardır. Özellikle dînî 

nasihatleri içeren nasihatnâmelerin temelinin Kur’ân’ın Lokman Sûresi’nde anlatılan, Hz. 

Lokman’ın oğluna verdiği öğütler ile Hz. Muhammed’in “Din, nasihatten ibarettir” 

hadisine dayandığı görüşü hâkimdir. Hz. Peygamber’in bu sözüne karşılık “Kim için?” 

diye soranlara, “Allah için, O’nun kitabı için ve O’nun elçisi için, Müslümanların 

yöneticileri ve onların umumu için” dediği rivayet edilir. Ayrıca Kur’an’da, “emr bi’l-

ma‘ruf nehy ani’l- münker”, yani Allah’ın emirlerini bildirmek ve yasaklarından 

sakındırmak12 başlı başına Kur’an’ın öğüt anlayışını ortaya koymaktadır. Kur’an’da 

geçen, “Size Rabbimin vahyettiklerini duyuruyorum ve ben sizin için güvenilir bir 

                                                
10 Karaalioğlu, Seyit Kemal, Ansiklopedik Edebiyat Sözlüğü, İstanbul 1978, s. 498.  
11 “Pendnâmeler”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yay., İstanbul 1990, c. 7, s. 241. 
12 “Nasihat”, Rehber Ansiklopedisi, Türkiye Gazetesi, İstanbul, c. 5, s. 119. 
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öğütçüyüm” (A’râf, 68) âyetinden anlaşılacağı üzere, Hz. Muhammed’in nasihat görevini 

üstlenmesi, onu örnek alan Müslüman toplumun nasihati ve dolayısıyla edebiyatta da 

nasihatnâmeyi çok önemsemesine neden olmuştur. Bu bakımdan Peygamber’in hadisleri 

birer nasihattir ve Veda Hutbesi de bir nasihatnâme sayılır. 

 

İslâm âlimleri, âyetlerin ve hadisin yolunu tutarak nasihat veren şiirler, kitaplar 

yazmışlardır. İslâm toplumları teorik ahlâktan ziyade ahlâkın uygulanmasına önem 

vermişler, dinin emir ve yasakları ile gelenek ve töre ahlâkı içinde yapılması veya 

yapılmaması gereken davranışları konu alan nasihatnâme tarzı kitapların telifi konusunda 

çok çaba sarf etmişlerdir. 

 

Nasihatnâmelerde esas olan, dînî, sosyal ve ahlâkî öğütler vererek okuyucuları 

hayatın şartlarına hazırlamaktır. Bu eserlerde, büyüğün sözünün dinlendiği bir toplumda 

yerleşmiş olan büyük-küçük arasındaki geleneksel ilişkiye paralel bir baba-oğul, hoca-

öğrenci, usta-çırak ilişkisinin izleri açıkça görülür. Zaman zaman günümüz toplumu için 

yadırganabilecek derecede sert bir öğüt verme tarzının da gayet doğal görüldüğü bu 

eserler, toplumun öğretme-öğrenme tavrını yansıtmaktadır. Sosyal ve siyasî hayatın 

ahlâkını şekillendiren başlıca âmillerin âyet, hadis, kelâm-ı kibâr ve atasözleri olduğu bir 

toplumda nasihatnâme geleneğinin de bu yolda şekillenmesi doğaldır. Bu tür eserler aynı 

zamanda yazıldıkları dönemdeki çevrenin içtimâî ve ahlâkî durumu hakkında bilgi veren 

kaynak durumundadırlar. 

 

Nasihatnâme geleneği içerisinde tasavvufun çok önemli bir yeri vardır. Dini, 

tasavvuf yoluyla daha derinlikli bir şekilde anlatmaya ve özünü sevdirmeye çalışan 

mutasavvıf şairlerin nasihatnâmeleri çok etkili olmuş ve yüzyıllarca okunmuştur. 

Nasihatnâmelerde, insanın yaşadığı müddetçe hakikati araması ve bu arayışı sırasında 

edindiği tecrübeleri hayatına uygulaması önemli olduğu için dinimizin ve milli 

kültürümüzün değerleri bir bütünlük içinde sunulmaktadır. Bu bakımdan sadece şeriatın 

kurallarıyla değil, tasavvufun engin muhabbetiyle bezenmiştir nasihatnâmeler. 

Arabistan’da doğan tasavvufun İran’da yayılmasıyla tasavvufî şiire zemin hazırlanmıştır. 

Ahmet Kabaklı, 10. yüzyılda tasavvufî mahiyette rubâîlere az da olsa rastlandığını 

belirtmektedir.13 Bu yüzyıldan sonra genel olarak İslâm edebiyatında, özelde de divan 

                                                
13 Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyatı (Gözden geçirilmiş onuncu baskı), İstanbul 2002, c. II, s. 449. 
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edebiyatında tasavvufun gittikçe genişleyen etkisini görmekteyiz. Tasavvufî şiirin 

üstadları Ensârî (1006-1088), Ömer Hayyâm (öl. 1123) Nâsir-i Hüsrev Semâ’î (1049-

1131) ve Feridüddin-i Attâr (1120-1229)’dır. Bu isimler mutasavvıfları ve nasihatnâme 

yazarlarını derinden etkilemiştir. 

 

Nasihatnâme ile doğrudan ilişkisi olan siyâsetnâmelere de değinmek gerekir. 

Siyâsetnâmeler esas olarak devlet yönetimini konu alırlar. Siyâsetnâmeler bazen doğrudan 

hükümdarlara, bazen de ikinci konumda bulunan vezirlere yazılmış yahut kim için 

yazıldığı belirtilmemiş, genele hitaben yazılmış eserlerdir. Siyâsetnâmelerde ele alınan 

konular arasında; hâkimiyet telakkisi, hükümdarda bulunması lazım gelen özellikler, 

vezirin görev ve yetkileri, diğer devlet ricalinin seçiminde gösterilmesi gerekli titizlik, 

ordu ve maliye teşkilâtına dair gerekli tavsiyeler, devlet yönetiminin temel ilkeleri, 

yönetimde dikkat edilmesi veya kaçınılması gereken hususlar, beytülmâl idaresi, 

devletlerarası ilişkilerde uyulması gereken kurallar, hükümdarın Allah’a ve halka karşı 

sorumlulukları, devletin ayakta kalmasının temel şartları gibi konular başta gelir. Nitekim 

bu da doğrudan siyâsetnâmenin nasihat ile olan bağını ortaya koymaktadır.14 

 

Mesnevî nazım şekli, İran edebiyatında olduğu gibi Divân edebiyatında da uzun 

konuları anlatmaya elverişli biçimi sayesinde çokça tutulmuş, dolayısıyla nasihatnameler 

için çok uygun bir nazım şekli olarak itibar görmüştür. Eserlerini Farsça yazan Mevlânâ 

Celâleddin-i Rûmî’nin Mesnevî’si ilâhi, hikmetli tarzdaki mesnevîlerin zirve kitabıdır. 

Konusu doğrudan nasihat olmasa ve her ne kadar nasihatnâme ismini taşımasa da, bu eser 

insanlara öğüt veren hikâye ve bölümler ihtiva etmektedir. Aynı şekilde Sâdî’nin Bostan 

ve Gülistan’ı da örnek gösterilebilir. Yunus Emre’nin Risaletü’n-Nushiyye adlı mesnevîsi 

de önemli eserlerdendir. İslâmî Türk Edebiyatı’nın ilk isimlerinden biri olan Yusuf Has 

Hâcib’in Kutadgu Bilig’i de hikmetli düşünceler ve nasihatler veren didaktik bir eserdir. 

Edib Ahmet Yüknekî’nin Atabetü’l-Hakâyık’ı da tamamen dînî ve ahlâkî öğütler veren 

önemli bir eserdir. 

 

 

 

 

                                                
14 Keleş, Reyhan, “Türk Edebiyatında Nasihat”, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum 2010, S. 44, s. 200. 
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IV. KENZ-İ NESÂYİH HAKKINDA 

 
Nasihatler Hazinesi anlamına gelen Kenz-i Nesâyih, isminden de anlaşılacağı üzere 

bir nasihat kitabıdır. Müellifi Nâilî Sâlih’in vefatından bir yıl sonra 1877’de Mısır’da 

basılmıştır. Ünlü İranlı şâir ve mutasavvıf Feridüddin-i Attâr (1120-1229)’ın 

“Pendnâme”sinin her beytinin beş beyitle yine manzûm olarak Türkçeye çevirisidir. 

Yaklaşık 910 bendden oluşmaktadır. Takriz bölümü aruzun “fâilâtun, fâilâtun, fâilâtun, 

fâilun”, eserin kendisi ise “fâilâtun, fâilâtun, fâilun” vezniyle kaleme alınmıştır.  

 

Kenz-i Nesâyih’in bilinen tek nüshası Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi’nin 

Tahir Ağa Tekkesi Kitaplığı’nda bulunmaktadır. Eser, Galata Mevlevîhânesi post-nişîni 

Şeyh Hüseyin Azmî Dede Efendi’nin (öl. 1893) beş beyitlik methiyesiyle başlar: 

 

… 

Rûó-ı pâk-ı Şeyò-i ‘Aùùâr-ı Ferîduddîn’den 

‘Iùr-ı ma‘nâ şemm edip esrârına olmuş úarîn 

… 

 

Kenz-i Nesâyih mesnevîsi, kendi döneminin ortalama okuru için bile sâde ve 

anlaşılır bir dille, süslü sözlerden, kelime oyunlarından uzak bir üslûpla yazılmıştır. 

Özellikle 18. ve 19. yüzyıl Divan şâirlerinde görmeye alışkın olduğumuz ağır dile bu 

eserde rastlanmaz. Hikemî üslupta kaleme alınmıştır. Tasavvufî bir amaçla yazıldığı için 

baştan sona tasavvufî unsurlar barındırır. Şâirin üslûbu, yer yer müşfik ve anlayışlı bir 

dedeyi, bazen de kızgın bir babayı çağrıştırır. Dinin esaslarına riayet, şeriate bağlılık, 

takvâ sahibi olmak, tarîkate bağlı kalmak, insanlara faydalı olmak, geçici dünyaya ve 

onun aldatıcı güzelliklerine kapılmamak, Allah’a, Peygamber’e ve diğer velî kullarına 

muhabbetle bağlı yaşamak gereği nasihatlerinin özünü oluşturur.  
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Divan edebiyatında kullanılan pek çok mazmunun Kenz-i Nesâyih’te de mevcut 

olduğunu görüyoruz. Fakat bu mazmunların kullanım amacı söz sanatı yapmak değildir. 

Örneğin “yâr” ile kast edilen Allah’tır (bazen peygamber, bazen bir velî yahut ehl-i 

sülûk), “ateş” ile kast edilen cehennemdir. Mazmunlar anlatılmak istenilen hikmetli söz ya 

da durumun daha iyi açıklanabilmesi için birer araçtır eserde. Söz oyunu denebilecek bir 

beyte rastlamak çok güçtür. Maksat okuru dînî ve tasavvufî konularda bilgilendirmek ve 

uyarmaktır. Bununla birlikte Kenz-i Nesâyih’in kupkuru, sıkıcı, insanlara vaaz veren bir 

hocanın sözlerinden ibaret bir eser olduğu izlenimine kapılmak bizce son derece yanlış 

olur. Eser okunduğunda Nâilî Sâlih’in, tasannu yapmayan, fakat sanatkârâne bir üslûpla 

kalem oynatan beliğ bir vâiz olduğunu görürüz. Şâir iyi bir hâfızdır; ehl-i tarîk olması 

hasebiyle de Peygamberimizin hadislerine ve tasavvufî konulara vâkıftır. Eserde kendisini 

çok net hissettiren tasavvufî havadan şâirin mutasavvıf bir yönü olduğu ortaya 

çıkmaktadır.  

 

Kenz-i Nesâyih’i bir vaaz kitabı olmaktan çıkarıp bir “gönül kitabı” yapan hikmet ve 

sanatın bir arada oluşudur. Şâir eserini “ehl-i dil” için kaleme almıştır; yer yer tasavvuf ve 

tarîkate yabancı olanlara acır, karşı olanları ise sert bir dille eleştirir. Eser “zâhir ve bâtın”, 

“şeriat ve tarîkat” bütünlüğü içerisinde yaşamak gereği üzerinde durur.  

 

Kenz-i Nesâyih’in Divan edebiyatındaki yeri nedir diye düşünülecek olursa, onu 

elbette şâheserler arasında saymak mümkün değildir. Fakat o döneme göre son derece 

sade, günümüze göre ise nispeten anlaşılır bir dille kaleme alınan eserin edebî bir değeri 

olduğu muhakkaktır.  
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V. KENZ-İ NESÂYİH TAHLİLİ 

 

A. DİN-TASAVVUF 

 

1. DİN 
 

1.1. Allah 
 

Nâilî Salih Efendi’nin Pendnâme tercümesinde Allah’ı anmak için en çok kullandığı 

isim Hak’tır. Okuyucuya tasavvufî telkinlerde bulunmak için kaleme alınan bu çeviri 

mesnevîde Yaratıcı’nın Esmâ’ül-Hüsnâ’ya dahil isimlerinden bir kısmı sık sık kullanılır. 

  

Allah’ın isim ve sıfatları arasında kullanılanlar: Hak Teâlâ, Mevlâ, Kibriyâ, Subhân, 

Rahmân, Ra’ûf, Bârî, Rabb, Rabb-ı Mecîd, Rabbü’l-enâm, Cenâb, Cenâb-ı Müste’ân, 

Kâzî, Hudâ, Hudâvend, Afüvv, Kâdir, Gaffâr, Gafûr, Girdgâr, Settâr, Kerîm, Rahîm, 

Râzık, Rezzâk, Vâhid, Kahhâr, Hâlik, Kâhir, Cabbâr, Hallâk, Hâlık-ı Bî-çûn, Bâkî, 

Yezdân, Latîf, Bî-misâl, Lâ-yezâl, Sultân, Pâdişah, İlâh, Tanrı, Zât-ı Pâk, Zât-ı Mutlak, 

Zü’l-celâl, Zü’l-minen, İss-i cûd, Âmirz-kâr vb. 

 

Eserde Allah’ın kulları üzerindeki kudretine sıkça vurgu yapılırken, özellikle 

seçilmiş ve sevilen özel insanlara (peygamber ve evliyâlar) muhabbeti ve nazı üzerinde 

durulur. Tasavvufî anlayışa göre Yaratıcı ile yaratılan arasındaki sevgi bağı arttıkça naz 

makâmı kendini gösterir.  

 

Örneğin İbrahim Peygamber’in Nemrut tarafından ateşe atılması hâdisesinde çile ve 

lütfun Yaratıcı tarafından art arda verilmesine işaretle tasavvuf inancına paralel bir tavır 

sergilenir. 
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Ol laùîf-i lâ-yezâl ü bî-miåâl / Dostun eyler maôhar-ı nûr-i cemâl 

Kendü feyø-i luùfun ıôhâr eyledi / Nârı İbrahîm’e gülzâr eyledi 

Úavminiñ úırdı çün ol aãnâmını / Yâd itdirmek içün Óaú nâmını 

Diledi Nemrûd atsun âteşe / Ol mücellâ nûru úatsun âteşe 

Óaú òiùâb itdi bilâ-ãavt ey hümâm / Âteş oldu der-‘akab berd ü selâm (4.B) 

 

Eserde Allah inancı İslâm dinine uygun olarak zikredilmiştir. Kur’an-ı Kerim’de 

bilinen şekil ve sıfatlarla anlatılan Yaratıcı doğmamış ve doğrulmamıştır, her şeye 

kâdirdir, her şeyin sebebidir. 

 

Õât-ı pâkinde anıñ yoúdur neseb / Filóaúîúa her şeye oldur sebeb  (21.B) 

 

Mesnevîde çeşitli vesilelerle Peygamberlere ait kıssalara göndermeler yapılarak 

Allah’ın özellikle kudretini gösteren mucizelerine işaret edilmiştir. Hz.Yûnus’u balığın 

karnında kıyıya getiren, Nemrut’un ateşini gül bahçesine çeviren, Hz. İsâ’yı kundakta 

konuşturan, Hz. Muhammed’e ayı ortadan ikiye böldüren, Hz. Sâlih’e kayadan deve 

çıkarttıran, Hz. Mûsâ ile konuşup dağa tecelli eden, Kızıldeniz’i ikiye bölen, Hz. Nûh’u 

tufandan kurtaran Allah’tır. O herkese rızkını verendir, lütuf ve ihsanı sonsuz, Zât-ı 

Mutlak’tır.  

 

Çeşitli mucizelerin hatırlatıldığı beyitlerin pek çoğuyla ilgili âyetler de derkenâr 

notu olarak düşülmüştür. 

 

Babasız oàul hem o peydâ ider / Hem beşikde çocuàu gûyâ ider  (21.B) 

 

beytinde Hz. İsâ’nın beşikte konuşturulması hadisesi hatırlatılarak Allah’ın Kâdir 

vasfına dikkat çekilmiş ve derkenâr olarak şu âyete yer verilmiştir: “Şüphesiz ben Allah 

kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı.” (Meryem/30) 

 

Ùaàı ùaşı dâòi inùâú eyledi / Lîk anı meşhûr-ı âfâú eyledi  (21.B) 
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beytinde ise Allah’ın Hz. Mûsâ ile konuşması ve dağa tecelli etmesi hâdisesi 

hatırlatılarak, “Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu” (Fussilet/21) âyeti iktibas 

ediliyor. 

 

Bir àarîb i‘câz-ı iz‘âc eyledi / Nâúayı mermerden iòrâc eyledi  (7.B.) 

 

beytinde de Hz. Sâlih’in kayadan deve çıkartma hadisesi hatırlatılıyor. 

 

Allah pek çok Kur’an âyetine telmih ve iktibaslarla da anılır. Bu âyetler genellikle, 

Allah’ın insanlara kâmil insan olmanın gereklerini bildiren ve kendi kudretini hatırlatan 

âyetleridir.  

 

Õü’l-celâl olan Òudâdan dâ’imâ / Òavf ü òaşyetdir ki vaãf-ı kibriyâ 

Yer de gök de õâtına maòãûãdur / Bilür anı kim ki üss-i uãdur  (281.B.) 

 

Bu beytin yanına şu âyet derkenâr düşülmüştür: “Göklerde ve yerde ululuk O’na 

aittir” (Casiye/37) 

 

Allah, tüm insanları tek bir nefisten yaratandır: 

Âdemiñ evlâdını iri ufaú / Úıldı nefs-i vâóide óükmünde Óaú  (64.B.) 

 

beytinin yanına şu âyet not edilmiştir: “Ey insanlar, sizi bir tek nefisten yaratan 

rabbinize karşı gelmekten sakının.” (Nisâ/1) 

 

Yaratıcının daha çok müşfik hâli anlatılarak kulların sevgi yoluyla sırat-ı müstakîme 

yönlendirilmesi anlayışına sahip Pendnâme’ye uygun olarak Nâilî Salih Efendi de küçük 

bir çocuğa nasihat edercesine yumuşak bir dil kullanmakla beraber yer yer cehalete sert 

tepki gösteren ifadelere başvurmuştur. Ama daha çok Allah’ın akıl almaz gücünü 

kanıtlayan hadiseler hatırlatılarak onun sonsuz gücünün karşısında boyun eğmek gerektiği 

sıkça vurgulanmış, Hakk’ın ve halkın sevdiği kâmil insan olmanın yolları anlatılmıştır. 
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1.2. Melekler (Melâik) 

 

Genellikle melekler gökyüzünde yaşayan varlıklar olarak telâkkî edilir. Melek, 

güzelliğin, iyi huyluluğun, temizliğin ve günahsızlığın timsalidir. Divan şiirinde özellikle 

sevgilinin sembolü olarak kullanılır. Tasavvufî yönü ağırlıkta olan bu eserde ise meleklere 

fazla yer verilmemekle beraber, kullanıldığı yerlerde bir sembol olarak değil, bizzat 

meleğin kendisi kast edilir. Allah’la peygamberleri arasında elçilik görevi üstlenen 

Cebrâil, pek çok tasavvufî eserde olduğu gibi bu eserde de adı en çok zikredilen melektir 

ve ismi Cebre’îl şeklinde geçer. Cebrâil elçilik görevini üstlenirken, kavimlere cezâ için 

gönderilen bir uyarıcıdır da: 

 

Emr-i Óaú’la nâzil oldu Cebre’îl / İtmeye ol ehl-i idbârı sefîl  (5.B.) 

 

Azrâil içinse öldüren değil, ölümü getiren anlamında “peyk-i ecel” sıfatını kullanır 

şair. Pek çok tasavvufî metinde olduğu gibi bu eserde de sıradan insanların Azrâil’den pek 

hoşlanmaması geleneğinden farklı bir tavır vardır.  

 

Bir bendde Kerrûbî diye anılan dört büyük meleğin (Cebrâil, İsrâfil, Mikâil, Azrâil) 

Hz. Muhammed’e duâ ve selâm ettiği belirtilir: 

 

Õât-ı pâkiñden daòi yâ Rab müdâm / Cümle-i kerrübiyânla ber-devâm 

Çoú ãalât olsun o vâlâ-pâyeye / Meróamet úıl dâòi biz bî-vâyeye  (34.B.) 

 

Bu eserde, melekler “ahsen-i takvîm” mertebesindeki âdemoğluna ibret ve 

hayranlıkla bakan yaratıklar olarak resmedilmiştir. Kâmil insana hayran olan melekler 

“esfel-i sâfilîn”e ise Yaratıcı ile birlikte lanet etmektedir. 

 

áıbùa eylermiş melek ol âdeme / Kim ider iù‘âm-ı òalú-ı ‘âleme  (274.B.) 
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İslâm kültüründe alışılageldiği üzere bu eserde de iyilik ve temizlik timsali olarak 

algılanan melekler, iyi huylu insanların benzetildiği varlıklardır: 

 

Nîk òuyluya melek-meşreb denür / Lîk bed-òuy kimseye ‘aúreb denür (428.B.) 

 

1.3. Peygamberler 
 

Şâir, eserinde özellikle İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’den sıkça bahseder. Bu 

da tasavvufî bir eser olmasının doğal bir sonucudur. Hz. Muhammed’i anarken ismini 

zikretmekten ziyâde, “Mustafa”, “Ahmed”, “peyem-ber”, “resûl-i müste’ân”, “Bedr-i 

Münîr”, “sultân”, “sultân-ı vahy”, “habîb-i Kibriyâ”, “sultân-ı dîn”, “hâtem-i peygamber”, 

“hazret-i peygamber”, “umûmun serveri”, “âlemin fahri” gibi sıfatlar tercih edilir. Kılıç 

sahibi anlamında “Sahibü’s-seyf” sıfatı da hem kalemle hem de kılıçla cihâda memur 

oluşunu ifade eder. Peygamberimizin özellikle ehl-i sülûk için örnek teşkil eden “bir 

lokma, bir hırka” anlayışının yansımalarını görürüz şâirin mısralarında. Bir Mevlevî olan 

Nâilî Sâlih Efendi dünyadan el etek çeken bir Peygamberin ümmeti olmakla övünür ve 

nasihatlerini de bu anlayış çerçevesinde şekillendirir: 

 

Faúr ile faór itdi çün sulùân-ı dîn / Lâ-cerem o yolda olur ‘ârifîn  (660.B.) 

 

Tasavvuf erbâbının Peygamber’e olan aşırı muhabbet ve saygısını eserin genelinde 

net bir şekilde görebiliyoruz.  

 

Ol nefes kim cânım ey Bârî Òudâ / Úudretiñle tenden eylersiñ cüdâ 

İdesiñ cümle ‘alâyıúdan berî / Õikr idem õâtıñla bes Peyàamberi  (52.B.) 

… 

Ol ki úutb-ı merkez-i devrân idi / Şarúdan tâ àarba dek sulùân idi  (29.B.) 

 

beyitlerinde Allah ile birlikte habîbi Hz. Muhammed’i anmak gereğine vurgu 

yaparken, muhabbetini de göstermiş olur. 

 

Eserde diğer peygamberlere de yer verilir. 
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Hz. İsâ özellikle Allah’ın izniyle çocukken konuşması ve ölüyü diriltmesi 

mucizesiyle birlikte anılır: 

 

“Úum bi-iõnillah” dedi ‘İsâ hemân / Virdi ol Sam bin Nûò’a tâze cân (22.B.) 

 

Eserde çeşitli vesilelerle adı geçen diğer peygamberler, Mûsâ, Dâvud, Yûnus, 

Yûsuf, Yahyâ, Abbâs, Süleymân, Eyyûb, Nûh, Sâlih ve İbrâhim’dir. Bu peygamberler 

arasında Hz. Muhammed’in atası olması hasebiyle dînî açıdan da ayrı bir öneme sahip 

olan “Halîlullah” sıfatlı Hz. İbrâhim’e farklı bir muhabbet sezilir. 

 

Şâir, peygamberleri anarken onlar vasıtasıyla Yaratıcının ihsân ve lütfuna dikkat 

çeker, her birinin ayrı vasfını insanlara örnek verir ve peygamberleri dinlemeyen 

insanların başına ne gibi felâketler geldiğini anlatır mısralarında. Eserde peygamberler 

kâmil insan olma yolunda birer örnek olarak zikr edilmiş ve insaların onları örnek 

almaları tavsiye edilmiştir. 

 

Pâk müslim olduàum óâlde vefât / Eyleyim kim bulayım bâúî óayât 

äâlióîne eyle mülóaú yâ àani / Mü’minîn-i kâmilînden úıl beni  (52.B.) 

 

1.4. Dînî Kitaplar 
 

Eserde dini kitaplardan yalnızca Kur’an-ı Kerim’den söz edilir. Daha çok Kur’an’ın 

okunması gerektiği üzerinde durulur: 

 

Óaúú’ı eyle dâ’imâ medó ü åenâ / Hem daòi Úur’ân oúu ãubó u mesâ (78.B.) 

… 

Aùlas ü dîbâları nisvâna úo / Sen óuøûr-ı úalble Úur’ân oúu  (149.B.) 

 

Kur’an okumanın faziletinden bahsedilirken, okumayan insanın dünya ve âhirette 

zararda olduğu belirtilir: 
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Oldu Úur’ân oúumaú õikr-i lisân / Kimde yoú bu õikr odur müflis hemân 

Çünki Úur’ân oúumaú sermâyedir / Âòiret içün ticâret vâyedir 

Naôm-ı Úur’ânı oúu dâ’im daòi / Muúteøâsıyla ‘amel et ey aòi 

Kim ki bilmez oúumaú bî-mâyedir / Âòiretde müflis ü bî-vâyedir 

Müslimiñ Úur’ân’dır sermâyesi / Vay aña kim yoúdur andan vâyesi (305.B.) 

 

Şair, kutsal kitaptan her vesileyle saygıyla bahseder ve yer yer Hazret-i Kur’an diye 

zikreder. Kâmil insan olmanın şartı şerîata bağlı olmaktır ve bu da ancak hem dini hem de 

sosyal hayat için çeşitli emir ve hükümler içeren Kur’an’a uyulmasına bağlıdır. Kur’an 

hem “pür-ahbâr” (haber veren, haber dolu), hem de “ahkâm-ı kesîre” (hüküm dolu)dir: 

 

Óaøret-i Úur’ân ki pür-aòbârdır / Anda aókâm-i keåîre vardır  (409.B.) 

 

1.5. Âyetler 
 

Şair çeşitli vesilelerle mısralarında Kur’an-ı Kerim ayetlerini bazen iktibas eder, 

çoğunlukla telmih yoluyla hatırlatır. Eser boyunca derkenâr notu olarak düşülen âyet 

sayısı hayli fazladır. Mısralarda anlatılan duruma ve konuya uygun bir âyet orijinal 

metinde sayfa kenarlarına yazılmıştır. 

 

Evvel âòir ‘âlemiñ óamdi tamâm 

“Her şey O’nu hamd ile tesbih eder” (İsra/44) 

 

Õatına maòãûãdur Óaúú’ın müdâm      (1.B.) 

“Duâlarının sonu ise ‘Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur’ sözleridir” 

(Yûnus/10) 

 

Şair bazen de, 

 

Óaú Te‘âlâ çün buyurdu “sâri‘u”       (230.B.) 

“…mağfirete koşun…” (Al-i İmrân/133) 
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ve, 

‘Abd-i òâã u òâliã oldur kim müdâm / “ ‘Urve-tül-vuåúâ”ya eyler i‘tiãâf (900.B.) 

“sapasağlam kulpa yapışmak...” (Bakara/256) 

 

beyitlerinde olduğu gibi bir kelimeyle bir âyete telmihte bulunuyor. 

 

Tâ sekiz günle yedi gice tamâm / Anlara “lâ-yenúaùi’ ” esdi müdâm (3.B.) 

 

beyitinde ise “Lâ-yenkati”, kesintisiz anlamına gelip bu beyitte Âd kavmi’nin 

uğradığı rüzgâr felâketine işaret eder. Şair burada Hakka Sûresi 6. ve 7. âyetleri not 

düşmüştür. 

 

Şair, âyetleri çoğunlukla anlattığı bir kıssayı kanıtlamak, dini bir hükmün veya 

tasavvufî bir inanışın kaynağını belirtmek için kullanır. Seçilen âyetler genellikle Allah’ın 

birliğini, kudretini ve her şeyin kaynağı olduğunu belirten, O’ndan korkmak, O’na kulluk 

etmek, yasaklara ve emirlere bağlı kalmak gereğini telkin eder niteliktedir. İnsân-ı kâmil 

olma yolunu öğütleyen şair, 

 

Yârelerseñ cânını òalúıñ eger / Yâre yersiñ cânıñ üzre ey püser  (67.B.) 

 

der ve “Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir cezâdır” (Şûrâ/40) âyetini not düşer. 

 

Her ne etse kendüye eyler kişi / Vay aña kim òalúa bedlikdir işi  (64.B.) 

 

beyitinde de şu âyete işaret edilir: “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir, kim de 

kötülük yaparsa kendi aleyhinedir.”  (Fussilet /46) 

 

Yaratıcının Gafûr ve Rahîm sıfatını ifade eden âyetlere pek çok beyitte ya da 

derkenârda rastlanır. Özellikle tasavvuf inancının temelini oluşturan âyetler sıkça yer alır:  

 

Olamaz taúvâdan â‘lâ bir libâs / Aùlas-ı çeròi aña itme úıyâs  (149.B.) 

“Takvâ elbisesi var ya, o daha hayırlıdır.” (Arâf/26) 
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1.6. Hadis-i Kudsîler 

 

Hadis-i Kudsî, Kur’an’da olmayıp bizzat Hz. Muhammed tarafından aktarılan 

Allah’ın sözleridir.  

 

Anıñ içün yaradıldı nüh ùıbaú / ‘Azam-ı ecrâm olan eflâk-ı Óaú  (28.B.) 

 

beyitinde tasavvuf inancının temellerinden olan âlemin Hz. Muhammed aşkına 

yaratıldığı inancının kaynağı olan, 

 

“Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım” ( لوالك لما خلقت االفالك )  

 

Hadis-i Kudsîsine işaret ediliyor. Aynı zamanda derkenâr notunda bu Hadis-i 

Kudsîye yer veriliyor. 

 

1.7. Hadisler 
 

Mesnevîde âyetler kadar olmasa da hadislere de çok kez başvurulmuş, çoğunlukla 

telmih yoluyla işaret edilmiş ve derkenâr notu düşülmüştür. Seçilen hadisler özellikle 

mürid ve sâliklere tavsiyeler içeren mısralara uygun olanlardır. 

 

Hz. Muhammed’in insanlığın medar-ı iftiharı olduğu belirtilen hadisler: 

 

Faòr iderlerdi anıñla enbiyâ / Ümmeti olmaàlıàı úılıp recâ 

Enbiyâ ervâóına meb‘ûå idi / Lâ-cerem oldu cemî‘iñ seyyidi  (26.B.) 

 

Bu beyitte şu hadise işaret edilir: “Bütün Âdemoğullarının seyidi, efendisiyim. 

Övünmek yok.” ( نا سید ولد آدم وال فخرأ  ) 
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“Âdem su ile çamur arasında iken ben nebî idim.” ( والطینءكنت نبیا و آدم بین الما  ) 

(26.B.) 

 

Eserde tam iktibas yoluyla hadis aktarılışını yalnız bir yerde görüyoruz: 

 

“Ekremu el-òubz” buyurdu çün Resûl     (736.B.) 

 

Nimete saygılı ve Allah’a müteşekkir olmak gereğini bildiren bu hadisin anlamı, 

“Ekmeğe hürmet edin”dir. ( اكرموا الخبز ) (736.B.)  

 

Şair en çok nefsin insana düşmanlığından bahseden ve insanı kendi nefsine karşı 

uyaran hadislere yer veriyor: 

 

“Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır.” (  ان لنفسك علیك حقا )   (136. B.) 

 

“Nefsin senin bineğindir.” ( نفسك مطیتك )      (136.B) 

 

Nefs üzre úoymayınca er úadem / İtmeyince nefsi maúhûr-i elem 

Der-geh-i Mevlâya úande yol bulur / Bâb-ı Óaúú’a ol naãıl vâãıl olur 

Bâyezîd’e erdi hâtiften nidâ / “Nefsiñi terk et de ãoñra gel baña” 

Olamaz òalúa ‘alâúayla naãîb /Âsitân-ı Óaørete olmaú úarîb 

Òalúdan úaù‘-i ‘alâúa itmeli / Bî-ser ü pâ bâb-ı Óaúú’a gitmeli  (162.B) 

 

beyitinin kenarına şu hadis not düşülmüştür: “Nefsi terk et, ondan sonra yükselerek 

gel.” (دع نفسك ثم تعال )         (162.B.) 

 

“Senin en büyük düşmanın iki kaşının arasındaki nefsindir.” 

( ك التى بین جنبیكاعدا عدوك نفس  )        (801.B.) 

 

Tasavvuf öğretisi ehl-i sülûk için insân-ı kâmil olmanın şartını Peygamber’in 

“Mûtu, kable ente mûtu!” yani “Ölmeden önce ölünüz!” hadisine işaret eder. Şair de bu 

hadisi telmih yoluyla şu beyitle hatırlatır: 
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Kini úoy altun miåâli pâk ol / Òâk olmazdan muúaddem òâk ol  (317.B) 

 

Şair, tüm insanların, özellikle de ehl-i sülûkun uyması gereken nasihat 

mesâbesindeki hadislere de yer verir: 

 

Pâdişeh bir sâ‘at etse ‘adl ü dâd / Ecri yetmiş yıl ‘ibâdetden ziyâd  (99.B) 

 

“Bir saatlik adalet, yetmiş yıllık ibâdetten hayırlıdır.” ( ة سبعین سنة خیرمن عبادةعدل ساع  ) 

(99.B.) 

 

Óaøret-i Peyàamber ‘âlî tebâr / Dedi yâ Rabb “aàninî bil-iftiúâr”  (158.B) 

 

beyitinde ise şair, (Allahümme agninî bi’l-iftikâr ileyk), “Allah’ım sana muhtaç 

olmakla beni zenginleştir” (اللھم اغننى باالفتقارالیك )  hadisine işaret eder. 

 

Her kim eyler merd-i dil-âgâha şükr / Eylemiş olur dâòi Allah’a şükr (465.B) 

 

beyitinde de “İnsanlara şükretmeyen Allah’a şükretmiş olmaz” 

 .hadisine işaret edilir ( من لم یشكرالناس لم یشكرهللا)

 

Bir tükenmez kenz-i lâ-yefnâdir ol / Devlete erer bulan aña vuãûl  (269.B) 

 

beyitinde ise Hz. Muhammed’in, (El kanâatü kenzün lâ yefnâ), “Kanaat bitmek 

bilmez bir hazinedir” (  .hadisine işaret edilir (  كنز الیفنىةالقناع

 

Eserde yer alan diğer hadisler şunlardır: 

 

1. “Allah, Âdem’i kendi sûretinde yarattı.” ( ھان هللا خلق آدم على صورت  )  (1.B.) 

 

2. “İnsanlar uykudadırlar. Ancak öldüklerinde uyanırlar.” 

 (.B.61)       ( الناس نیام فاذا ماتوا انتبھوا وتیقظوا)

 

3. “Dünyada bir garip ya da yolcu gibi ol.” ( وعابرسبیلأكن فى الدنیا كانك غریب   ) (657.B.) 
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4. “Ya hayır söyle, ya sus.” ( واال فاسكتقل الخیر  )     (74.B.) 

 

5. “Yalnız iki şeye gıpta edilir. Cömertlik ve ilme.” (ال حسداالفى اثنین )  (85.B.) 

 

6. “Zâhir, bâtının ünvânıdır.” (الظاھر عنوان الباطن )     (96.B.) 

 

7. “Dünya sevgisi her hatanın başıdır.” ( ئةس كل خطیأ رحب الدنیا  )   (112.B.) 

 

8. “Çöplükte biten gülden sakının.” (  (B.122)    (  الدمنءایا كم خضرا

 

9. “Dünya bir saattir. O saat içinde taat kıl.” ( ادنیا ساعھ فاجعلھا طاعھ )  (125.B) 

 

10. “Dünya âhiretin tarlasıdır.” ( ةخرٓ االةادنیا مزرع  )     (128.B.) 

 

11. “Dünya âhiret ehline haramdır. Âhiret de dünya ehline haramdır. Allah 

dostlarına her ikisi de haramdır.” (  حرام على أھل الدنیا وھما حرامان ة واآلخرةھل اآلخرأالدنیا حرام على 

 (.B.199)           ( على أھل هللا

 

12. “Eğer Cenâb-ı Hakka lâyıkıyla tevekkül edebilseydiniz, sizi sabah yuvasından 

aç ayrılıp akşam tok olarak dönen kuşların beslendiği gibi rızıklandırırdı.” 

(  (.B.208)  (  حق توكلھ  لرزقكم كما یرزق الطیرتغدو خماصا و ترجع بطانا لوانكم تتوكلون على هللا

 

13. “Ekmeğe saygılı olanı da Allah sayar.” (اكرموا الخبز فان هللا اكرمھ )  (209.B.) 

 

14. “Yükünü hafif tut, zirâ yokuş diktir.” (  (.B.234)  (  كودةوخفف الحمل فان العقب

 

15. “Allah sizin dış görünüşünüze değil, içinize nazar eder.” 

 (.B.237)      ( ان هللا ال ینظرالى صوركم  یل ینظرالى سیركم)

 

16. “Allah için tevâzu göstereni Allah yüceltir. Kibirli olanı ise Allah alçaltır.” 

 (.B.248)      ( من تواضع رفعھ هللا ومن تكبر وضعھ هللا)
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17. “Sizin hepiniz birer çobansınız ve tebaanızdan sorumlusunuz.” 

( ل عن رعیتھٔكلكم راع وكلكم مسو  )       (275.B.) 

 

18. “Ameller niyetlere göre değer kazanır.” ( تانما االعمال بالنیا  )   (359.B.) 

 

19. “İnsanlar, (lüzumsuz) soru sormayın!” ( لوا الناسٔال تسا  )    (391.B.) 

 

20. “Senin en azılı düşmanın iki omzun arasındaki nefsindir.” 

 (.B.406)       ( اعدا عدوك نفسك التى بین جنبیك) 

 

21. “Töhmet yerlerinden kaçınınız.” ( ماتقوا مواضع التھ  )    (422.B.) 

 

22. “Merhamet edene Allah da merhamet eder. Yerdekiler merhamet ediniz ki, 

göktekiler de size merhamet etsin.” 

( ءالراحمون یرحمھم الرحمن ارحموامن فى االرض یرحمكم من فى السما  )   (436.B.) 

 

23. “İhtikâr eden mel’ûndur.” ( ر فھو ملعونمن احتك  )     (534.B.) 

 

24. “Sadakanın en iyisi açları doyurmaktır.” ( عائ ان تشبع كیدا جاةافضل الصدق  ) (605.B.) 

 

25. “Hayrı güzel yüzlülerden talep ediniz.” ( اطلبوا الخیرعند حسان الوجوه  )  (637.B.) 

 

26. “Günahlarına tövbe eden günah işlememiş gibidir.” ( ب من الذنب كمن ال ذنبلھئالتا  )  

(697.B.) 

 

1.8. Dört Halife (Çâr Yâr) 
 

Nâilî Sâlih Efendi, Hz. Muhammed’e yakınlıkları sebebiyle dört halifeden de 

hürmet ve muhabbetle söz eder. Peygamberin vasıflandırması cennetle müjdelenen dört 

halifenin özelliklerini en iyi özetler: “Ümmetimin en merhametlisi Hz. Ebû Bekir, dinde 

en sağlam olanı Ömer, en hayâlısı Osman, en iyi hüküm vereni ise Ali’dir.” 

 

Özellikle Sıddîk diye anılan Ebû Bekir’in, Peygamberimizin en yakın ve sadık 

arkadaşı olması ve tarîkat yollarını başlatması sebebiyle tasavvufta ayrı bir yeri vardır. Bû 
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Bekr diye de vasıflanan Ebû Bekir hazretlerinin “refîk-i gâr” sıfatı Peygamberimizin 

mağara arkadaşı oluşunu ifade eder: 

 

Ol biri aña refîú-i àâr idi / Ya‘ni ol Bû Bekr anıñla yâr idi   (31.B.) 

 

Hz. Osman’a hayâ ve kerem sahibi mânâsına “zü’nûreyn” (iki nur) denilir. İmâm-ı 

Rabbâni’ye göre de bu sıfat velayet ve nübüvvet yüklerini taşıdığı için konulmuştur. 

Ayrıca Peygamber Efendimizin iki kızıyla evlendiği için de,  

 

Óaøret-i ‘Oåman õü’n-nûreyn idi / Óüsn aòlâú ile nûr-i ‘ayn idi  (31.B.) 

 

Cengâverliğini ifade eden “Hayder-i Kerrâr” (döne döne hamle eden) Hz. Ali, en 

çok âlimliğiyle öne çıkar.  

 

Óayder-i Kerrâr ‘ammizâdesi / Úurb-ı Óaú’la ‘âlemiñ âzâdesi 

Ôâhir u bâùın óalîfeydi aña / Anıñ içün dendi şâh-ı evliyâ   (31.B.) 

 

Şehr-i ‘ilmin bâb-ı vâlâsı ‘Ali / Her fünûn u ‘ilme ermişdi eli  (32.B.) 

 

beyitinde ise Peygamberimizin şu hadisine telmihte bulunulmuş ve derkenârda 

ayrıca not düşülmüştür: “Ben ilmin şehriyim, Ali ise o şehrin kapısıdır.” 

 (  (  بابھاً العلم و علىةنا مدینأ

 

Bir bendde de Hz.Ali’nin, “Evinizi örümcek ağından temizleyin. Şüphesiz onu 

yapmamak eve fakirlik getirir” sözüne telmihte bulunur şair ve derkenârda not düşer: 

 

Úıl örümcek aàını evden uzaú / Kim õebânî ãayd içün eyler ùuzaú 

Úoyma óâli üzre anı bir zamân / Úalmasında var anıñ rızúa ziyân 

Óaøret-i Óayy’dır emîr’ul-mü’minîn / Bâb-ı vâlâ pâye-i bünyân-ı dîn 

Eyleyiñiz dedi taùhîr-i büyût / Úoymayıñız evde nesc-i ‘ankebût 

Anı evde terk faúr îrâå ider / Úıl izâle sil süpür evden gider  (751.B.) 
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Eserde halifelerin anılması bir özelliklerine işaretle ya da bir sözlerine atıfla nasihat 

içindir. 

 

1.9. Kelâm-ı Kibâr 
 

Eserde evliyâ ve büyük şahsiyetlerin sözleri anlamına gelen “kelâm-ı kibâr” 

beyitlerde anlam yahut iktibas yoluyla kullanılmıştır. Derkenâr notlarında söz anlamında 

“kîl” başlığıyla not düşülen bu sözler genellikle dini ve tasavvufî öğütler içerir. 

 

Çün denildi “lâ-vefâi li’l-mülûk” / Bu sözi naúl eyledi ehl-i sülûk  (515.B) 

 

Beyitinde, “Meliklerde vefâ yoktur” sözüne iktibas yapılır.   (515.B) 

 

İşbu pend-i nâãióe úıl ittibâ‘ / “Küllü sırrın câvez’el-iåneyni şâ‘ ”  (444.B) 

 

beyitinde ise ikinci mısraın karşılığı: “Her sırrı ancak ikinciye açmak câizdir” 

(444.B.) 

 

Çünki iósân úuludur insâniyân / Tâbi‘ olur aña cümle merdümân  (382.B) 

 

beyitinde de Osman Gâzi’nin, “İnsan, ihsân kölesidir” (382.B) sözüne telmihte 

bulunulur. 

 

Eserde yer alan diğer bazı kelâm-i kibâr: 

 

Allah şerefli işleri sever.        (146.B.) 

 

Diline hâkim olan insan selâmete erer.     (376.B.) 

 

Amellerin en hayırlısını mutlaka nâkid görür.     (529.B.) 

 

Önce yoldaş, sonra yol.        (722.B.) 
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Kâfir de olsa misafirinize ikramda bulunun.     (815.B.) 

 

Sadaka belâyı def eder.        (816.B.) 

 

1.10. Kazâ ve Kader İnancı 
 

Eserde kazâ ve kader, İslâm inancına uygun bir biçimde hiçbir şekilde 

değiştirilemez alın yazısı olarak tasavvur edilir. Şâir alınyazısı anlamına “kader”den çok 

“kazâ” kelimesini kullanır. Mesnevîde “baht”, “tâli”, “kazâ-i mübrem”, “kazâ-i nâgehî”, 

“kazâ-yı âsumânî”, “sırr-ı kazâ”, “hükm-i hâzır,” “hükm-i ezel”, “hükm-i Hak” gibi 

ifadelerle yer alan kazâ ve kader, karşı konulamaz ve önceden bilinemez mefhumlar 

olarak addedilir ve mümin olmanın ilk şartlarından biri olarak boyun eğme gereği sıkça 

vurgulanır: 

 

Her úaøâyâda olub teslîm-i Óaú / Lâzım Allahıñ rıøâsın aramaú  (525.B.) 

... 

Kim úaøâya oldu râøı dâ’imâ / İtmedi bed oldu maúbûl-i Òudâ  (375.B.) 

... 

Hiçbir kimse úaøâ-i mübremi / Döndüremez olsa òalúıñ mükremi  (370.B.) 

... 

Fâ’ide itmez ider iseñ firâr / Ol úaøâdan kim ezel bulmuş úarâr  (544.B.) 

 

Kazâ ve kâderden bahsedilirken “hükm-i ezel” tâbiri de kullanılır ve böylelikle 

Allah’ın yaradılış sırasında kullarının geleceğini irade buyurduğu ifade edilir: 

 

Urma dem óükm-i ezelden ùut öğüt / Úıl úaøâ-yı âsumânîde sükût  (621.B.) 

 

İstekleri yerine getiren Tanrı, kazâyı belirleyendir: 

 

Úâøî-i óâcât olan Bârî Òudâ / Her óuãûãda óâcetin eyler úaøâ  (656.B.) 

 

Eserde bir yerde “Halk-ı ef’âl” (Fillerin yaratılması) tâbirine rastlanır. Bu kavram, 

insanın kadere karşı hiçbir iradesi olmadığı için, kendi fillerine de hiçbir müdahelesi 
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olmadığı inancını ifade eder. Bu inanca göre filler de Allah’ın birer yaratığıdır. Ehl-i 

sünnet inancında kabul görmeyen bir görüştür. Şâir yaptıklarından sorumlu olmadığına 

inananları eleştirmek için bu kavramı hatırlatır.  

 

1.11. Şerî’at 
 

Kenz-i Nesâyih’te sıklıkla vurgulanan kavramlardan biri de “şerîat”tir. “Şerîat”, 

Arapça’da “yol, yordam, metod” anlamına gelir ve “dini doğru şekliyle yaşamak” 

anlamında kullanılır. Şâir pek çok vesileyle müminlerin ve özellikle de tasavvuf ehli 

sâliklerin şerîate sıkı sıkıya bağlı olmaları gerektiğini belirtir. Şerîate aykırı yapılan her iş, 

her adım insanı dalalete sürükler: 

 

Kim şerî‘at yolunu úoyub gider / Câdde-i minhâc-ı şer‘i terk ider 

İşte o râh-ı êalâletde gider / Maóø cehlinden baùâletde gider  (785.B.) 

 

Yalancı ve hilekâr kimsede şerîat yoktur. Şerîat yolundan sapanın kalbini kasvet 

bürür, “hem-dem”i Şeytân olur. Şerîate uymayan mümin, dünyada rezil olduğu gibi 

âhirette de hakîr olur. “Cadde-i şer’-i şerîf”i terk edene iki cihanda da hürmet edilmez. 

“Râh-ı şerîat”ten ayrılan, “ehl-i hevâ”ya dâhil olur. Şâir, çeşitli vesilelerle yanlış olan 

“şerîatsiz tarîkat” anlayışına da tepkisini dile getirir ve tarîkat ehlinin mutlaka şerîate sıkı 

sıkıya bağlı olması gerektiğini vurgular: 

 

Şer‘ile ver kendüñe óüsn-i niôâm / Eyle âdâb-ı ùarîúatle úıyâm  (810.B.) 

… 

Çünkü bir úulda kemâl-i dîn olur / Zühd ü ùâ‘at ‘âdet ü âyîn olur 

Zühd ü taúvâdır o ‘abdiñ ãan‘ati / Terk-i dünyâ dâòi resm ü ‘âdeti 

Ôâhirî aókâm şer‘i gözedir / Her uãûlu cümle fer‘i gözedir 

Bâùını emr-i ùarîúatle olur / Sırrı hem sırr-ı óaúîúatle olur 

İşte budur zübde-i óâl ü meâl / Dînde bu vech üzredir muùlaú kemâl (362.B.) 

… 

Şer‘den òâric iş işlerseñ eger / Ne ùarîúat ne óaúîúat heb heder  (784.B.) 
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1.12. Âhiret İle İlgili Mefhumlar 

 

1.12.1. Âhiret 
 

Mesnevîde “yevm’ül-kıyâm”, “dâr-ı bekâ”, “ukbâ”, “dâr-ı ukbâ”, “dâr’ül-hayât”, 

“bâkî hayat”, “ömr-i sâni” gibi isimlerle yer alan âhiret, ölümden sonra gidilecek yerdir. 

Şâir, “dâr-ı dünya”da İslâm inancının gerektirdiği gibi bir insan olunmazsa “dâr-ı bekâ” 

eziyet dolu bir hayatın beklediğini sıkça vurgular. Âhiretten bahsedilirken çoğunlukla 

dünya hayatından da bahsedilir ve bu dünyanın geçici bir imtihan yeri olduğu belirtilir: 

 

Mezra‘a-i âòiretdir bu cihân / Ek eyü şeyler bu ‘âlemde hemân  (128.B.) 

 

Öteki hayat için çalışan insan Allah katında muteberdir. Bu dünyada Allah için 

yaşayanlar “Gurre-i ûlâ”ya adını yazdırır, şanlı, şerefli kimselerden olur. Âhirette rahat bir 

yer isteyen insanın öncelikle tevâzu sahibi olması gerektiği vurgulanır: 

 

Âòiretden bühre isterseñ eger / Üzeriñden fâòir eåvâbı çıúar  (153.B.) 

 

İnsan için gerçek hayat ölümden sonra başlayacak olan hayattır: 

 

Çün muúarrerdir bu ‘âlemde memât / Âòiretdir âdeme dâr’ül-óayât (172.B.) 

 

Âhiret hayatını isteyenlere ölümden sonra rahatlık, dünya hayatını tercih edenlere de 

yalnızca dünyada rahatlık verilecektir: 

 

Óâãılı dünyâyı dünyâ ehline / Virdiler ‘uúbâyı ‘uúbâ ehline  (197.B.) 
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1.12.2. Kıyâmet 

 

Eserde kıyâmet mefhumu, “mahşer”, “rûz-ı mahşer”, “rûz-ı hesâb”, “rûz-ı cezâ”, 

“yevm-i adl ü dâd”, “yevm’üT-tenâd”, “yevm’ül-hesâb” gibi isimlerle anılır. Dünya 

hayatının bitişi, âhiretin başlangıcıdır. Nâilî Salih Efendi, kıyâmetten bahsederken en çok 

“adalet” kavramı üzerinde durur. Pek çok beyitte hesap gününde herkese son derece âdil 

davranılacağı belirtilir: 

 

Şöyle bildiñse kemâl-i ‘adl ü dâd / Õât-ı Óaú’dan olacaú yevm’üt-tenâd (288.B.) 

 

Bu beyitte geçen “yevm’üt-tenâd”, birbirine bağrışma günü anlamındadır ve hesap 

gününün telaşını ifade eder. 

 

Dünyada yaptıklarımızdan mahşer günü hesaba çekileceğizdir. O yüzden dünyadan 

ayrılmadan önce kimi incitmiş, kimin hakkını yemişsek “helallik” talep etmemiz gerekir. 

Şâirin özellikle insanlara kibar davranmak konusunda sıkça öğüt vermesi şairin ve şiirinin 

naifliğini de gösteriyor: 

 

Her kimi incitdiñ eyle i‘tiõâr / Olmasun maóşerde tâ kim òaãm-dâr 

Bunda mümkünken óelallıú úıl ùaleb / Çekmeyesiñ tâ úıyâmetde ta‘ab (268.B.) 

 

Öte yandan, dünyada fakirliğe katlanana hesap kolay olacaktır: 

 

äabr iderseñ miónet-i faúre bugün / Yârın eylersiñ úıyâmetde düğün (205.B.) 
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1.12.3. Cennet 

 

Eserde Naîm, cennet-i a’lâ, cinân, Adn, Rıdvân, Firdevs adlarıyla yer alan cennet 

kavramı tam anlamıyla bir ödül olarak yansıtılmıştır. İslâm inancına uygun olarak kulluk 

görevlerini yerine getiren insan için bulunmaz nimettir. Nankörlük, cimrilik, yalancılık, 

hırs, kin cenneti hak etmemeye sebep olan en önemli eksiklikler olarak gösterilir. 

 

Cennetin de kademeleri vardır ve ehl-i sülûkun varacağı yer elbette daha iyidir. 

 

Şâh-râh-ı Óaúú’a sâlik oldular / Cennet-i a‘lâya mâlik oldular  (160.B.) 

 

Cennete kavuşmak isteyenler dünyada rahat aramayanlardır: 

 

‘Âlem-i fânîde õevú ü râóatı / Terket isterseñ na‘îm cenneti  (154.B.) 

 

Şükür, hizmet ve ibâdettir cennet kapısının anahtarıdır: 

 

Tâm ni‘metdir naãîbi şâkiriñ / Óaôô-ı cennetdir naãîbi şâkiriñ  (364.B.) 

... 

Terk-i râóatla ‘ibâdet itmeli / Cennet-i a‘lâya râóat gitmeli  (180.B.) 

 

Yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek cennetle ödüllendirilir: 

 

Úapamaz Óaú aña bâb-ı cenneti / Ol açıú bulur o dâr-ı ni‘meti 

Kim ki àamdan úalb-i insânı açar / Óaú aña cennât-ı Rıêvânı açar (342.B.) 

 

Cennet insan için en yüce hediyelerden biridir. Yapılan iyiliklerin karşılığı vaad 

edilen huzur diyârıdır; dünyada insanlara iyilikle hizmet edenlerin gideceği yerdir. Oraya 

girenler için artık hesap kitap yoktur. Cennet insan için en yüce devlettir. 
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İnsanın dengiyle birlikte olması gerektiğine sıkça vurgu yapan şair için, cahille aynı 

mecliste bulunmak, onunla muhatap olmak muttakîler için eziyet verici bir şeydir. Hatta 

cennet bile zindân olur. 

 

Özellikle “mümsik” ve “bahîl” sıfatlarıyla ifade edilen cimrilerin cennet yüzü 

göremeyeceğini, cennetin kokusunu bile alamayacaklarını sıkça ifade eder şair: 

 

Hiç mümsik göremez cennet yüzi / Yoúdur anda öyle bir devlet yüzi 

Belki cennet úoúusu irmez aña / Ya‘ni cennetden olur àâyet cüdâ  (675.B.) 

  

Eserde cennetle ilgili kavramlardan biri de cennette giyilen elbise anlamındaki 

“Hülle-i cennet” kavramıdır. Dünyada bir fakiri giydirene cennette Hülle-i cennet, Hülle-i 

sündüs vardır: 

 

Âòiret ammâ ki teşrîfâtını / Óulle-i Sündüsle talùîfâtını 

Zühd ü taúvâ ãâóibi insânlara / Luùf iderler ol ‘ulüvv-i şânlara  (197.B.) 

… 

Òırúa-i peşmîneyi ber-dûş iden / Óulle-i sündüsle olur şâd u şen  (151.B.) 

 

1.12.4. Cehennem 
 

“Tamu”, “dûzah”, “gayyâ”, “sakar”, “nâr”, “nâr-ı dûzah”, “nâr-ı cahîm”, “nâr-ı 

hırmân”, “nâr-ı sakar”, “âteş”, “âteş-i hırmân” olarak isimlendirilen cehennem, nefsinin 

arzularına kapılıp gidenler için hazırlanmış bir cezâdır. Zâlimler, cimriler ve şehvet 

esirlerini şair sık sık cehenneme düşmekle uyarır. 

 

Nârdandır aãlı nefsiñ ey aòî / Nefse tâbi‘ olan olur dûzaòî   (256.B.) 

 

Cehennem yer yer cennetle birlikte anılır. Şair için cömertlik ve cimrilik İslâm 

inancında ve tasavvufta olduğu üzere cennet ve cehennemi hak etmek açısından son 

derece önemlidir: 
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Óâãılı ehl-i seòâ fâsidse de / Buòl u imsâk ehli hem ‘âbidse de 

Asòiyâya dendi Firdevs âşiyân / Buòl u imsâk ehline dûzaò mekân (673.B.) 

 

Cehennemden korunmak için emirlere ve nasihatlere uymak, ibadet etmek ve sıkça 

tövbe etmek gerektiği vurgulanır. Allah’ın rahmetinden uzak kalmak, onun sevgili kulları 

olan mürşidlerden himmet bulamamak da dünya hayatında cehennemi yaşamak olarak 

nitelendirilir. Şâir, ilim ehli zâtlara yakın olup böylece cehennem ateşinden korunmanın 

yollarını aramayı tavsiye eder. 

 

 1.12.5. Amel Defteri 
 

Amel defteri, insanoğlunun bir imtihan yeri olan dünya hayatında yaptığı iyilik ve 

kötülüklerin kaydedildiği ve hesap gününde açılacak olan defterdir. Tasavvuf ehli hiçbir 

zaman kendisinin yeterli derecede iyi bir kul olduğunu düşünmez, bu kibirden Rabbine 

sığınır. Günahının sevabından çok olduğunu düşünen ve kendini rahmete muhtaç bilen kul 

Allah’tan af diler: 

 

Cümlemiz üzre kerem úıl raómet et / Ümmet-i meróûmeye heb óürmet et 

áafv u setr et cümle-i ‘iãyânımız / Ùaàlarca óamle-i ‘iãyânımız 

Defter-i a‘mâlimizden ser-be-ser / Cürmümüz maóv eyle úoyma bir eåer      (898.B.) 

 

1.12.6. Âhir Zamân 
 

Eserde bir tek beyitte geçen dünyanın sona yaklaştığını belirten “âhir zamân” 

mefhumu, İslâm Peygamberi Hz. Muhammed’in dünyaya gönderiliş vakti olarak belirtilir: 

 

Faòr-i ‘âlem óâtem-i peyàamberân / Nûrı evvel bi‘åeti âòir zamân (26.B.) 
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1.13. Dinî Mefhumlar 

 

1.13.1. İmân ve Küfür 
 

İmân insan için bir nûrdur, kurtuluştur. Önce imân etmek, sonra imânı kemâle 

erdirmek için çabalama gereği sıkça vurgulanır. Hâlis bir imân için rûhun arındırılması 

gerektiği ve bunun yolları açıklanır eserde. Dünyâ işlerine kapılmak, nefsinin heveslerine 

kapılmak imânı zayıflatır. İmân insanın sahip olduğu en önemli vasıftır. Özellikle yalan 

söylemek ve gıybet etmenin imânın düşmanı olduğunu belirtir şâir: 

 

Adamıñ îmânı re’s-i mâldır / Kiõb aña âfet verici óâldir 

Dilde varsa kiõb ü àıybetden eåer / Lâ-cerem îmânıña virir øarar  (86.B.) 

 

İnsanın en kıymetli varlığı olan imânı korumak için İslam şerîatına uymak elzemdir. 

Dine sarılmak, ibâdetleri aksatmamak gerekir: 

 

Ùâ‘at-ı Óaú’da o kim keslân olur / Óâli azàınlıú ile òeõlân olur 

Unudur ol ‘ahdi nisyân eyler ol / Dâ’imâ ãuretde ‘iãyân eyler ol 

Pes ùarîú-i şer‘den òâric olan / Øâl olur îmânına eyler ziyân 

Dîne nuãret itmeyen maòõûl olur / Rütbe-i ‘âliyyeden ma‘zûl olur 

Gel ‘ibâdetde keselnâk olma tâ / Olmaya cânıñ êalâletde hebâ  (229.B.) 

 

Haram ve helâle dikkat etmeyen insanın imânı zayıflar: 

 

Sa‘yla kesb ideniñ rızú-ı óelâl / Bulur îmânı kemâliyle kemâl 

Yoú taúayyud itmeyüb de her zamân / Her ne geçerse eline yer hemân 

Öyle şaòãıñ olur îmânı øa‘îf / Olsa da bâşı yeşil õât-ı şerîf   (89.B.) 
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Hevesleri terk edip Allah’a köle olmak tavsiye edilir: 

Úıl hevâyı terk Óaúú’a bende ol / Lem‘a-i îmân ile tâbende ol  (150.B.) 

 

Sadece Allah’a inanmamak değil, Allah’tan ümidi kesmek de küfürdür: 

 

Baór-i elùâfıñ ki bî-pâyân olur / Raómetiñden nâ-ümîd şeyùân olur 

Raómetiñden küfrdür kesmek ümîd / Belki de şeyùân gibi olur ba‘îd (49.B.) 

 

Şâir kâfirlik mefhumunu yalnız Allah ve Müslüman düşmanları için kullanmaz. 

Müslüman olup da dinin gereklerini yerine getirmeyenlere de “kâfirlik etme” şeklinde 

nasihatte bulunur. Allah’ın gazâbından kendini emin sanmak da doğru değildir. Haset 

etmek de küfre girer. Verilen nimete şükretmek, razı olmak gerek. Şâir, İslâm inancının da 

belirttiği gibi Allah’ın düşmanı olan kâfirlerden dost edinilmemesi gerektiğini belirtir: 

 

Düşman-ı Óaúú’ı gerekmez ùutma dost / Dostluàa lâyıú değildir sâde post 

Düşman-ı Óaú lebb-i cândan sâdedir / Nûr-ı îmândan dâòi âzâdedir 

Óaúú’a tâbi‘ olana úıl raàbeti / Sevme küffâr ile ehl-i bid‘ati 

Cümleniñ âòir rücû‘u añadır / Sevseñ a‘dâ sen fenâlıú sañadır 

İttiòâõ itme ‘adüvv-ullahı dost / İttiòâõ et merd-i dil-âgâhı dost  (508.B.) 

 

1.13.2. Duâ ve İbâdet 
 

Duâ ve ibâdet Allah’a şükrün ifadesidir. Seher vakti edilen duâların makbul olduğu, 

kabirde rahatlık sağladığı, hayatta belâların def edilmesini mümkün kıldığı belirtilir: 

 

Her seóer vaútinde úalú eyle du‘â / Tâ ki úabriñ ola pür-nûr u ãafâ (143.B.) 

… 

Her seóer vaúti namâza úalú tâ / Ola úabriñden úıyâm âsân saña  (145.B.) 

… 

Tövbeler maúbûldür vaút-i seóer / Pek güzel bir vaútdir ol ey püser (647.B.) 
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Halkın hayır duâsını alacak işler yapmanın önemine vurgu yapılır. Gece gündüz 

Allah’a duâ ve şükretmek gerektiği sıkça vurgulanır. Aksini yapanlara, şâkir olmayanlara 

bedduâ ve lanet edilir: 

 

Kim ki işbu bârdan gerdan çeküb / Ya‘ni ùâ‘ât ü ‘ibâdetden úaçub 

Gösterüb rû-yı iba i‘râø ider / Óaúú’a nâfiõ olmayan yola gider 

Aña anbarlar ùolusu la‘n olur / Pek ziyâde bed du‘â vü ùa‘n olur  (225.B.) 

 

Emânete hıyânet edenlere de bedduâ edilir: 

 

Bed-du‘âya müsteóaúdır ol la‘în / Kim emânet óaúúına olmaz emîn (688.B.) 

 

“Tâat” ile de ifade edilen ibâdet insanın aslî görevidir. Ama insan hiçbir zaman 

Yaratıcısı’na layık bir şekilde duâ ve ibâdet edemez. Her zaman bir eksikliği vardır. 

Çünkü dünyaya kendini fazla kaptırmıştır: 

 

Õevú-i dünyâya seğirtdik yel gibi / Zâd-ı ‘uúbâya ise tenbel gibi 

Sâ‘atince bir ‘ibâdet itmedik / Óaúú’a lâyıú hîç ùâ‘at itmedik  (46.B.) 

 

Bununla birlikte riyâ ile yapılan ibâdetin hiçbir kıymeti yoktur. Başkaları için 

yapılan ibâdete Allah zerre önem vermez. İbâdet çok önemli olmakla birlikte Allah asıl 

insanların gönlüne nazar eder, görünüşüne hareketlerine bakmaz: 

 

Nefsiñe göstermeyib vech-i fütûr / Óâãıl ola tâ ki úalbiñde óuøûr 

Böyle lâzımdır ‘ibâdet eylemek / Yoòsa kelb-âsâ dili çekmek gerek (224.B.) 

 

İbâdete ihtiyacı olan insandır, Yaratıcı değil: 

 

Fâ’ide vardır ‘ibâdetde saña / İótiyâcı yoúdur Allah’ıñ aña  (716.B.) 

 

Önemli olan tembellik ve unutkanlık olmadan halis bir kalp ile Allah’a duâ ve 

ibâdet etmek ve hiçbir şeyi ibâdetin yerine koymamaktır. 
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Eserde bahsi en çok geçen ibâdetler arasında namaz (salât), oruç (savm), zekât 

vardır. Bu üç ibâdet nefsi terbiye açısından sâlik için çok önemlidir. 

 

1.13.3. Günah ve Tevbe 
 

İnsan günahkâr bir yaratıktır ve sık sık tevbe etmesi gerekir. Bazen “rics”, bazen da 

“cürm” kelimesiyle ifade edilen günahlardan arınmanın yolu bir daha yapmamak niyetiyle 

tevbe etmektir. Dünyada günahkâr olanlar, yani “mücrim”ler âhirette belli olacaktır: 

 

Óaú buyurdu kim úıyâmetde bütün / Bilinür sîmâlarından mücrimûn  

Gözleri mâvi olur yüzi siyâh / ‘Aks ider itdikleri cürm ü günâh  (44.B.) 

 

Günah ve tevbe sık sık birlikte anılır. Günah işlendiği an tevbe etmek gereği 

vurgulanır: 

 

Çün vücûda gele óâøır bir günâh / Tevbe lâzımdır o dem bî-iştibâh 

Veresiye tevbe virmez fâ’ide / Bel olur cürm ü günâhıñ zâ’ide 

Yâ ölürsün yâ unudursun hemân / Tevbesiz gitmiş olursun nâ-gehân 

Elde fırãat var iken ol tevbe-kâr / ‘Afv ide deróâl anı Âmirz-kâr 

Tevbeyi te’òîr iden olur helâk / Kim günâh insânı eyler zehr-nâk  (582.B.) 

 

1.13.4. Mi’rac Hadisesi 
 

Mi’rac hadisesi, Hz. Muhammed’in Recep ayının 27. gecesinde, baş melek 

Cebrâil’in rehberliğinde arşa, Allah’ın huzuruna ruhen, cismen ve hâlen çıkması ve Allah 

ile görüşmesi mûcizesidir. Kur’ân-ı Kerîm’in İsrâ Sûresi’nde anlatılır. Mir’ac ile 

ilgisinden dolayı, Peygamberimizin bu yolculuk sırasında bindiği dördüncü ve son binek 

olan “Refref” de anılır. Göğe yükseldiği yer olan “Mescid-i Aksâ” ve sırrına vâkıf olduğu 

“gayb âlemi” de bu olayla birlikte zikredilir.  
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Sûre-i İsrâ’da Óaú úıldı beyân / Mescid-i Aúãâ’ya gitdiğin ‘ayân 

Nerd-bân oldu ùokuz úat asumân / Oldu andan ‘arşa dek cismen revân 

Refref’e oldu süvâr andan onur / İtdi sırren ‘âlem-i àayba mürûr 

Gördi Óaúú’ıñ âyet-i kübrâsını / Belki cümle ‘âlemiñ mevlâsını 

Oldu çün bu mertebe úadri ‘alâ / Olma lâzım enbiyâ muótâc aña  (27.B.) 

 

Başka hiçbir peygambere lütfedilmeyen bu mûcize İslâm inancı açısından çok 

önemli bir olaydır. 

 

1.13.5. Arş 
 

“Arş” kelimesinin sözlük karşılığı “kürsü, taht, yüksek makâm”dır. Istılahta 

Allah’ın kudret ve saltanatının tecellî ettiği yer olarak ifade olunur. Arş, Allah’ın 

hükmünü yürüttüğü ve âlemler üzerinde tasarruf ettiği yerdir. Arş kâinatı, Allah da arşı 

ihata eder. İnsan olarak oraya ulaşan yalnızca Hz. Muhammed olması hasebiyle de ayrı bir 

önemi vardır. Ulvî olarak en yüksek makâmdır: 

 

Rûó-ı ‘ulvî nefò ider Allah aña / Nûrunu tâ ‘arşa dek eyler ‘alâ  (245.B.) 

 

Şâir, İslâm dîninde çok önemli olan yetim hakkının korunması gereğini hatırlatırken 

yine “arş” kavramını kullanır: 

 

Ânsız aàlayıcı olsa bir yetîm / Ol zamân titrer hemân ‘arş-ı ‘aôîm 

Bir yetîmiñ gözlerinden aúsa yâş / ‘Arş-ı Óaúú’a ùârî olur irti‘âş  (840.B.) 

 

Eserde “Arş-ı azîm”, “arş-ı vâlâ”, “arş-ı berîn” gibi terkiplerle de karşımıza çıkan 

“arş” kavramı, yüceliği ve yüce değerleri simgeler.  
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1.13.6. Şeytân 

 

“İblis” olarak da belirtilen Şeytân, tüm varlıkların nefretle lânet ettikleri, insanın en 

büyük düşmanı ve nefsin de en yakın dostudur. Bu yüzden bendlerde en çok “Şeytân-ı 

lâin” terkibiyle yer alır. Ona aynı zamanda “Mudill”, yani saptırıcı da denir. Bir diğer 

sıfatı da “suhre” yani gülünç, maskaradır. Şeytân, Hz. Âdem’den başlayarak tüm 

insanoğlunu doğru yoldan saptırmak için Allah’tan mühlet almış ve buna and içmiştir.  

İnsan da şeytana uymakla şeytân olur. 

 

Hem muêill ismindedir şeyùân la‘în / Úaãdı azdırmaúdır insânı hemîn (137.B.) 

 

Allah zikredilmediği zaman Şeytân insan kalbini mesken tutar. İnsan, zikir ve tesbih 

olmazsa Allah’ı unutur ve böylece Şeytân amacına ulaşmış olur. İnsan ruhu ve nefsi 

arasında bir yüzü Allah’a dönük, bir yüzü Şeytân’a dönüktür: 

 

Bir cihetle cânib-i Raómândasıñ / Vech-i âòirle daòi şeyùândasıñ 

Õikr-i Óaú eyler seni Raómân ile / áaflet ü nisyân daòi şeyùân ile 

Õikr ile meşàûl ol kim dâ’imâ / Olmaya me’lûf-ı úalbiñ mâsivâ  (292.B.) 

 

Şeytân dünya ehline dost, ukbâ ehline düşmandır: 

 

Ehl-i dünyâya çü şeyùân yâr olur / Óaúú’ı nisyân itdirir edbâr olur (194.B.) 

 

Kibir Şeytân’ın insana ulaşması için en kısa yoldur:  

 

Kendüni medó itme şeyùân kârıdır / Âdemiñ ammâ bu óâlet ‘ârıdır 

Kendüni öğen kişi şeyùân olur / Kim ki kendün naúã ider sulùân olur (243.B.) 
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Hz. Âdem’in yaradılışıyla ondan üstün olduğunu iddia ettiği için Alla’ın lanetine 

uğrayan ve cennetten kovulan Şeytân, insanlardaki kibir duygusunu ortaya çıkararak 

cennete girmelerine mani olmak isteyen bir yaratıktır. Bu yüzden Şeytân beyitlerde 

genellikle Hz. Âdem’le birlikte anılır. Böylelikle insana karşı kötülükten başka bir şey 

düşünmediği vurgulanır: 

 

Ùard olundu şeyùân istikbârdan / Oldu maúbûl Âdem istiàfârdan 

Secdeye me’mûr iken itdi ibâ / Úıldı istikbâr o kâfir mâcerâ 

Dergeh-i Óaú’dan sürüldü nâ-gehân / Sernigûnluú óâlini buldu hemân 

Úodu Óaú meõ’um u medóûr olaraú / Dergehimden çıú dedi òor olaraú 

İ‘tirâf-ı cürm idüb Âdem hemân / Oldu maúbûl ü ‘azîz-i müste‘ân (246.B.) 

 

Cahillerle ve ahmaklarla muhatap olmak da insanı Şeytân’a yaklaştırır. Şeytân için 

bir beyitte besmeleyi işitince kaçan, gaflete dalınca insana musallat olan anlamına gelen 

“Hannâs” ismi kullanılır.  

 

İnsanın birden fazla kez aksırmasının Şeytân’dan olduğuna inanılır. Çünkü Allah 

insana rûh üflediğinde Âdem bir kez aksırmıştır. Şeytân’ın bundan muradı insanı bir derde 

düşürmektir. Benzer şekilde burundan kan akması, esnemek ve kusmak da Şeytânî 

tepkilerden sayılır. Bunların ibâdette tembelliğe yol açtığı belirtilir. Fazla uyku da 

Şeytân’dandır. Kalabalık hayvan sürüsünün arasına girmek de doğru sayılmaz çünkü 

Şeytân’ın öyle yerlerde bulunduğuna inanılır.  

 

Şeytân ile ilgili kavramlardan biri olan “Şeytân taşlama” ibâdetine de bir beyitte 

telmihte bulunulur: 

 

äun‘ ile ùıynden selâùîn eyler ol / Necmi hem recm-i şeyâùîn eyler ol (23.B.) 

 

Allah’ın kudretine vurgu yapılan bu beyitte çamurdan insanoğlunun yaratılmasına 

telmih yapılır. Cenâb-ı Hakkın yıldızları şeytanlara taş diye atacak güçte olduğu belirtilir.  

 

Şâir pek çok kez Şeytân’a uymaktan şiddetle kaçınmayı tavsiye eder. Pek çok kötü 

sıfat şeytanlığın göstergesi olarak yansıtılır: 
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Urma şeyùân yoluna âdem ki tâ / Olmayasın õüll nâm ile fenâ 

Yolu şeyùânıñ êalâlet yoludur / Râh-ı şer‘ ancaú hidâyet yoludur  (788.B.) 

 

1.13.7. Ölü ve Ölüm 
 

“Fevt”, “mevt”, “ecel” ifadeleriyle de yer alan ölüm kavramı, geçici olan dünya 

hayatından sonra başlayacak gerçek hayata başlangıç kapısıdır. Hayat bir uykudur ve 

insan ölünce bu uykudan uyanır. Kimse ecelinden elinden kurtulamayacaktır: 

 

Çâre yoúdur cân virmekden saña / Úıl teveccüh şimdiden Óaú’dan yaña 

Úande olsañ mevt idrâk idecek / ‘Âúıbet devrân seni òâk idecek  (130.B.) 

 

Bu yüzden ölüm sanıldığının aksine (inananlar için) güzel bir şeydir. İnsan bunun 

farkında olmalı ve ölüm gelmeden önce gafletten uyanıp kendine gelmelidir: 

 

Cümleten âdemleri uyúuda bil / áâfil olma aç göziñi ey nebîl 

Uyanur ol kim ider terk-i cihân / Mevtle eyler ùeyaúúuô âdemân 

Keşf olur ol dem àıùâ-yı mâsiva(h) / Mâ-hüve’l-Óaú görinür bî-iştibâh 

Tûtiyâdır dîde-i insâna mevt / Aç göziñ irmezden evvel câna mevt 

Ölmeden evvel açılsun çeşm-i cân / Úıl riyâøet òâb-ı àafletden uyan (61.B.) 

 

Ölümden korkmak yerine ona hazır olmak gereği vurgulanır. Şâir “meyt”, “mürde”, 

“mürdegân”, “mevtâ” gibi ifadelerle bahsettiği ölülerden söz ederken, bedenen 

ölmüşlerden ziyâde manen ölmüşleri kast eder. Şâir için nefsine kapılıp günahkâr olan 

cahiller görünüşte diri de olsa, gerçekte ölüdürler. Bu gibi insanlarla ülfet, dostluk 

kurulmamalıdır: 

 

Ehl-i dünyâ şaòãı ma‘nâ meyte bil / Olsa da ôâhirde ol óayy ey nebîl 

Şöyle kim ma‘nîde óayydır ehl-i Óaú / Ôâhiren mevtâya olmuş mülteóaú  

Ehl-i dünyânıñ dili pejmurdedir / Nefsi zinde úalbi ammâ mürdedir 

Ölüler ile celîs olma ãaúın / Mürdegân ile enîs olma ãaúın 
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İmdi âgâh ol muóabbet eyleme / Ehl-i dünyâ ile ãoóbet eyleme  (645.B.) 

 

Haram yiyenin kalbi ölüdür. Ölü kalp de cansız varlıktan daha değersizdir çünkü 

Allah’tan uzaktır: 

 

Mevt úalıbdan eşeddir mevt-i úalb / Bu‘d-ı Óaú’dır âh çünki fevt-i úalb (116.B.) 

 

Fakirleri doyurmak, zekât vermek, ibadet etmek, emir ve yasaklara dikkat etmek 

gerekir. Şâir özellikle insanlar tarafından iyi bir zât olarak bilinmemenin de kişinin ölü 

sayılmasına yeteceğini belirtir. 

 

1.13.8. Rûh 
 

Tasavvuf ehli için çok önemli bir kavram olan rûh, insanın iki yönünden biridir. 

İnsanın şeytâni, kötü yanı olarak tarif edilen nefsin karşısında nûrânî, iyi yanı olan rûh 

bulunur. Vefâ, cömertlik, dürüstlük temiz rûhun önemli özellikleridir. Hüzün ve gamla 

rûhu terbiye etmek gerek. Olgun rûh ârif kişilerde bulunur. Yalancı insanların sözleri 

rûhsuz, yani boş olur. Sâlihlerin sohbetlerinde ise rûh vardır.  

 

Temiz rûhun önemine ısrarla değinen şâir en çok “rûh-i pâk” terkibini kullanır. 

“Zevk-i rûhânî” olarak özetlenen ve insanın ilâhî temayüllerini ifade eden ruhsal 

ihtiyaçları karşılamak gerekir.  

 

Õevú-i rûóânî eleõõ-i óâldir / Zîb-i cismânîden a‘lel-âldir   (489.B.) 

 

Nefse uyarak yapılan işler rûha eziyet vermektedir. Rûhu en çok rahatsız eden his 

şehvet hissidir. Rûhun en büyük gıdası “zikrullah” yani Allah’ı zikretmektir. Şâirin sıkça 

yanlışlığını vurguladığı “nâ-cins” ile muhatap olmak da rûh için büyük bir sıkıntıdır. 

Temiz rûha sahip olmanın yollarından biri de cömertliktir. Güzel ses ve güzel söz de rûha 

ferahlık verir.  Beyitlerde rûh ve kalp sık sık birlikte anılır ve birbirlerinin yerine 

kullanılır.  
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Rûh ile hayatın ilgisine beyitlerde yer verilir. Bedenin geçici, rûhun sürekli oluşu 

ifade edilir. İnsan rûhun varlığıyla canlıdır: 

 

Çün ta‘alluú itdi ol rûó âdeme / ‘Ayn-ı insân oldu cism-i ‘âleme  (2.B.) 

 

1.14. Halk İnanışları 
 

Eserde pek çok yerde halk inanışlarına atıflarda bulunulmuştur. Bunlardan birkaçı 

âyet, bir kısmı hadis ve âyet kaynaklı olmakla birlikte, bazısı kaynağı belirsiz, nesilden 

nesle aktarılan ataların öğütleridir. 

 

Örneğin misafire ikram ve hizmet üstün bir meziyet olarak kabul edilir. Tüm 

Müslüman toplumlarda, özellikle de Türk toplumunda misafire karşı iyi davranış hadis 

kaynaklı bir gelenek haline gelmiştir. “Allah’a ve kıyamete inanan, misafirine ikram 

eylesin!”, “Misafir istemeyende hayır yoktur”, “Misafir girmeyen eve, melekler de 

girmez” ve benzeri pek çok hadis, misafirliğe verilen önemin kaynağını açıkça gösterir. 

 

Nâilî-i Sâlih, misafire iyi davranmanın, ikram ve hizmette bulunmanın gereğinden 

bahseder: 

 

Òâneñe úonuú gelürse ùût ‘azîz / ‘İzzet ü ikrâm ile pek temîz 

Rûy-ı òandân ile istiúbâl et / Òıdmet u iù‘âmına iúbâl et   (594.B.) 

 

İkindi vakti ve güneş doğarken uyumak zararlıdır: 

 

Vaút-i nâúıãdır ikindi ‘âlemi / Serseri eyler menâmı âdemi 

Uyúudan úabl’ul-àurûb eyle óaõer / ‘Aúl-ı insâna virir zirâ øarar  (720.B.) 

 

Gece aynaya bakmanın zararlı olduğuna inanılır. İnanışlara göre loş ışıkta aynaya 

bakan insan, cin yahut şeytân ya da gerçekte olmayan birtakım hayaller görebilir: 

 

 

 



 47 

Gice mir’âta naôar itmek òaùâ / Gündüzün görseñ yüziñ ammâ sezâ 

Gice ôulmet vaútidir ey hûşyâr / Eyler envâ‘-ı şeyâùîn intişâr 

Oldu âyîne daòî cây-ı òayâl / Görinür şeyùân òayâli iótimâl 

Pes gice âyîneye úılma naôar / Òavf odur kim ere şeyùândan øarar 

Lîk gündüz olduàuçün rûşenâ / Oldu mir’âta naôar itmek revâ  (724.B.) 

 

Çene altına el konulmaz: 

 

Ey oàul úoyma çenen altına el / İstimâ‘ et işbu sözle úıl ‘amel 

Ehl-i nârıñ ‘âdetidir işbu óâl / Mü’mine lâyıú değildir bed-fi‘âl 

Ehl-i óâl ‘indinde hem bu i‘timâd / Buz gibi bâriddir itme i‘tiyâd  (726.B.) 

 

Gece çıplak uyumak rızkı azaltır: 

 

Ya‘ni ol kim gice çırçıplaú uyur / Eyler esbâb-ı naãîbinde úuãûr 

Ehl-i óikmet ekåeri böyle demiş / Bâ‘is-i noúãân-ı rızk olur bu iş  (734.B.) 

 

Eserde gönderme yapılan halk inanışlarından bazıları: 

 

Çok uyumak fakirliğe sebep olur.      (741.B.) 

 

Ayakta işemek fakirlik getirir.       (743.B.) 

Ekmek kırıntısını yere dökmek rızkı azaltır. Ekmeğe hürmet etmek gerekir. (745.B.) 

 

Geceleri ev süpürmek ve çöp dökmek fakirlik sebebidir.    (746.B.) 

 

Ebeveynleri isimleriyle çağırmak nimeti insana haram eder ve insanın halk içinde 

hor görülmesine sebep olur.        (747.B) 

 

Toprak ve çamurla el yıkamak fakirlik getirir.     (749.B.) 

 

Kapının eşiği üzerine oturulmaz.       (751.B.) 
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Elbiseyi insanın üstündeyken dikmek doğru değildir, unutkanlığa sebep olur. 

          (753.B.) 

 

Elbisenin eteğiyle yüz silmek tembelliğe sebep olur, rızkı azaltır.  (754.B.) 

 

Mumu üfleyerek söndürmemek gerekir çünkü fakirlik getirir.   (756.B.) 

 

Başkasına ait tarakla saç taranmaz.       (757.B.) 

 

Evlerde örümcek ağını temizlemek gerekir. Yoksa bereket azalır.  (759.B.) 

 

Sakalı kuru halde taramak rızkı azaltır. Islatıp taramak gerekir.   (760.B.) 
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2. TASAVVUF 

 

Nâilî Cedid’in Pendnâme tercümesi “Kenz-i Nesâyih” tasavvufî bir telakkî ile 

kaleme alınmıştır. Eserin rûhuna nüfuz eden tasavvufî anlayış pek çok tâbirin, mefhumun 

kullanılmasını da beraberinde getirmiştir. Dünya hayatının faniliği, fani hayata önem 

verilmemesi gerektiği, ölümden sonraki hayatın önemli olduğu ve nefis terbiyesi eserin 

başlıca öğütleridir. Pendnâme’deki tasavvufî telkin, insanlardan soyutlanmış, bir münzevi, 

bir derviş yaşamını değil, Allah’a layık bir kul olarak sosyal bir yaşam arayışını öğütler. 

Şâire göre şerîat olmadan tarîkat olmaz. İslam dininin esaslarına uygun bir hayat ve 

riyâdan uzak bir iman esastır. 

 

2.1. Yevm-i Elest (Kâlû-Belâ) 
 

Eserde “yevm-i elest”, “yevm-i evvel”, “ezel” ifadeleriyle yer alan Kâlû-Belâ 

(Bezm-i Ezel), Allah’ın tüm insanların ruhlarına “Elestü bi-rabbiküm” (Ben sizin 

Rabbiniz değil miyim?” diye sorduğunda insanların “Belâ” (Evet) dedikleri yaratılış 

günüdür. Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerîm’in Araf Sûresi 172-173. ayetlerinde bunu 

anlatırken kıyâmet günü “Biz bundan habersizdik” denmemesi için açıklar. Ezel 

gününden bahisle şâir aynı zamanda kaderin ve kısmetlerin tayin edildiği gün olduğuna 

vurgu yapar. Beyitlerde yaratılış gününün hatırlatılması, insanoğlunun sözüne sadık 

kalması gereğine işaret etmek içindir: 

 

Tenbel olma eyle taórîk-i beden / Var maúâm-ı òıdmet-i Mevlâya sen 

Söylediñ çünkim belî yevm-i elest / Olma bu ‘âlemde tenbel hemçü mest    (228.B.) 

 

Ayrıca Ahzâb Sûresi 72. âyette anlatıldığı üzere âdemoğlu yaratılış gününde 

göklerin, yerin ve dağların çekindiği yükü yüklenmiştir. Bu da câhil cesâretinden 

ötürüdür: 
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Yevm-i evvelde fuøûlluú ey civân / Eylemişdiñ sen bilâ-rayb ü gümân 

Ol fuøûlluàu ziyâde cehlden / Eylemişsiñ ‘ahd ü mîåâú anı sen 

Óaú emâneti o gün itdikde ‘arø / Cümle ùaàlar hem semâvat ile arø 

Eyleyüb işfâú ü óamlinden ibâ / Úıldılar kendülerin andan cüdâ 

Sen cehâletden úabûl itdiñ hemân / Eylediñ der‘uhde anı ol zamân (227.B.) 

 

2.2. Dünyâ 
 

“Âlem-i fânî”, “dâr’ül-imtihân”, “dâr-ı dünyâ”, “dünyâ-yı dûn”, “cihân”, “devrân”, 

“mezra’a-i âhiret” gibi kavramlarla vasıflandırılan ve pek çok mısrada da “denî” sıfatıyla 

anılan dünyâ, eserde üzerinde en çok durulan mefhumlardan biridir. Şâir için dünyâ geçici 

bir imtihan âlemidir ve güzel gibi görünen ama insan için zararlı pek çok kötülükler 

doludur. Bu yüzden “ehl-i dünyâ” diye adlandırılan dünyâya bağlı kimselerin âhirette 

büyük zararda olduğu sıkça belirtilir. Dünyâ tasavvufî anlayışta hakir görülen hayâlî bir 

âlemdir. Dünyâ hayatının çok kısa olduğu unutulmamalıdır. Özellikle şehvet gibi dünyâ 

lezzetlerinden kaçmak gerek. “Hubb-ı dünyâ” terkibiyle ifade edilen dünyâ sevgisi ve 

dünyâya bağlılık insan için büyük bir hüsrandır. Dünyâyı terk etmenin yolu, Hakikat 

ilmine vâkıf olanların yardımına başvurmaktadır: 

 

Terk-i dünyânıñ uãûlu ey beşer / Ne ùarîú ile olur derseñ eger 

‘Ârif-i billâh olanlar dâmenin / Ùutma lâzımdır gezüb pîrâmenin  (126.B.) 

 

İnsan dünyâyı ciddiye alıp kendini ona kaptırmamalıdır. Dünyâ “tam’a”, hırs ve 

açgözlülük mekânıdır. “Ehl-i Hak”a gam deryâsıdır. Dünyâ sevgisi pek çok kötülüğün 

sebebidir. Dünyâya bel bağlayan ve onun geçici zevklerine meyl edenin gönlü ölür, kalbi 

kararır. Dünyâya yakın olan Allah’a uzak olur. Dünyâ ehline Şeytân arkadaş olur. Sâlik 

içinse dünyâ hayatı ayak bağıdır. Dünyâ görünüşte süslüdür, ama zehirli yılana benzer: 

 

İ‘timâd itme yalandır bu cihân / İçi âàûlu yılandır bu cihân 

Ôâhirin görsen de pür-naúş ü nigâr / Aldanub meyl itme úılma i‘tibâr 

Meyl iden dünyâya olur mürde-dil / Sırr-ı Óaú’dan bî-òaber pejmürde dil 
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‘Âúil olur mu cihânıñ mâ’ili / Öyle âàûlu yılanıñ mâ’ili 

Her ne rütbe olsa naúşı âşikâr / Bâùınında zehri var câna úıyar  (114.B.) 

 

Hayırsız kadına ve “süslü gelin”e de benzetilen dünyânın insanı kandıran ikiyüzlü 

yapısına, “aşüfte”, “bin yıllık ucuz fahişe” gibi mümkün olan en ağır hakaretlerle dikkat 

çekilir. Eserde dünya, en çok yalancı yönüyle tanıtılır: 

 

Baúma dünyânıñ yalan elvânına / Ùumùuraúlı óâline ‘unvânına  (117.B.) 

 

2.3. Tarîk, Tarîkat, Ehl-i Tarîk 
 

“Tarîk” yol mânâsına gelmekle birlikte tasavvufta bir amaca ulaşmak için oluşmuş 

bir sistemdir. Tarîk ifadesi bazen yalnızca yol anlamında kullanılırken, çoğu yerde tarîkat 

anlamında kullanılır. “Tarîk-i Hak”, “tarîk-i müstakîm”, “tarîk-i yâr”, “râh-ı hakîkat”, 

“râh-ı Hudâ”,  diye ifade olunan kavramların hepsi Allah yolu anlamına gelmektedir. 

Tarîk-i Hak, aynı zamanda tarîk-i şer’dir: 

 

İtme nâ-meşrû‘a meyl ü úurbiyet / Her ùarîúde cânib-i şer‘i gözet 

Her kimiñ kim şer‘ile olmaz işi / İútidâya ãalió olmaz ol kişi  (278.B.) 

 

Şâir, şerîatsız tarîkat olamayacağını belirterek İslam inancına uygun bir tarîkat 

anlayışına sahip olduğunu gösterir ve böylece bâtıl tarîkatlara da müsamahası olmadığını 

ifade etmiş olur: 

 

Kim şerî‘at yolunu úoyub gider / Câdde-i minhâc-ı şer‘i terk ider 

İşte o râh-ı êalâletde gider / Maóø cehlinden baùâletde gider  (785.B.) 

… 

Ùut şerî‘at yolun öñde ey püser / Yolcusun terk et hevâñı serteser 

Şer‘a eyle iútidâ var ùoàru git / Arúaya ùaró itme şer‘i ôâlim it  (890.B.) 

 

İslâm Peygamberi’nin sünnetini devam ettirme amacı güden “tarîk” (daha yaygın 

ismiyle “tarîkat”) Allah’a muhabbet ve sadakat yoluyla bağlanma vasıtasıdır. Tarîkat, 
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aslında aşk yoludur. Menzili uzak olan bu yolun başlıca yöntemi dünyâdan ve onun 

zevklerinden vazgeçmek ve nefsin isteklerine boyun eğmemekle mümkündür: 

 

Sen ùarîú-i Óaúú’a sâlikseñ eger / Terk ùut kendü hevâñı serteser  (890.B.) 

 

“Ehl-i tarîk” ile birlikte kullanılan kavramlardan bazısı da “sülûk”, “sâlîk”, “ehl-i 

sülûk”, “ehl-i dil”, “ehl-i câh”, “ehl-i tecrîd”, “ehl-i yemîn”dir. 

 

2.4. Mâsivâ 
 

Allah’tan başka her şey anlamına gelen “mâsivâ” kavramı insanı Yaratan’dan 

uzaklaştıran her şey için kullanılır. Allah’ın yoluna ulaşmak için dünyevî olan her şeyden 

uzaklaşmak gerekir. “Bir lokma, bir hırka” anlayışını düstûr edinip dünyâ nimetlerine 

heveslenmemek gerekir: 

 

Al omuzuñ üzre bir yükden ‘aba / Er iseñ geç mâsivâdan ey baba 

Ber-murâd olmaú dilerseñ ùurma hiç / Nâ-murâdlıú kâsesinden şerbet iç (151.B.) 

 

“Mâsivallah” olarak da ifade edilen “mâsivâ” insanın kalbini kirletir, nefsini 

güçlendirip rûhunu zayıflatır. Hırsla kendine bağlanılan “mâsivâ” insanı rezil eder ve 

Allah da o kişiden uzaklaşır. Bu yüzden kalbi mâsivâdan temizlemek gerekir: 

 

Mâsivâdan úalbiñi eyle temîz / Olasıñ tâ dergeh-i Óaúú’a ‘azîz  (184.B.) 

 

“Mâsivâ”ya güvenmemek gerekir. Zirâ sonunda insanı hüsrana sürükler. Kalbi 

“mâsivâ”dan arındırmanın en kolay yolu sürekli zikirdir. Allah’tan çekinip korkmak da 

bir yoldur. Allah’tan başka şeylerle uğraşan kalpte marifete yer kalmaz. “Mâsivâ”dan 

arınmamış bir kalp asla temiz olamaz, hasta ve dertlidir. “Mâsivâ”yı gönlünden atabilen 

kişi geçim sıkıntısı yaşamaz. “mâsivâ”yı terk edip fakirlikten onur duymazsa kişi, ehl-i 

Hakk’a dost, akraba olamaz. Cânân ile sohbet de dünyevi zevkleri kalpten atmayı sağlar. 

Buradaki cânândan kasıt, ârif-i billah, evliyâ, mürşid, ehl-i Hak’tır: 

 

Leõõet-i dünyâyı terk itmek gerek / Cüz’î küllî şehvete meyl itmemek 
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Terk-i dünyânıñ uãûlu ey beşer / Ne ùarîú ile olur derseñ eger 

‘Ârif-i billâh olanlar dâmenin / Ùutma lâzımdır gezüb pîrâmenin 

Öğretir anlar saña óoş óâlle / Terk-i leõõâtı ãafâ-yı bâlle 

Úalmaz aãlâ òâtırıñda mâsivâ / Lem‘a-pâş olur tecellî-i Òudâ  (126.B) 

 

Mâsivâ ile birlikte kavramlardan biri de eş anlamda olan “ta’alluk”tur ve dünyevi 

şeylere ilgi anlamına gelir. Gerçek İslâm’ı bulmak ve hakîkî Müslüman olmak için 

“mâsivâ”dan kopmak gerekir. Eserde sıkça tavsiye edilen dünyadan kopmak, münzevi 

olmak değil, yalnızca dünyevî lezzetlere kendini kaptırmamak olarak algılanır. 

 

2.5. Sâlik, Mürşid 
 

Sâlik, kendi kendine Allah’a yakınlaşmanın yolunu bulamaz. Bu yüzden bir mürşide 

ihtiyacı vardır. Bir mürşide bağlanarak mürid olur ve onu rehber edinerek “sülûk”a, yani 

manevi mertebelerde ilerleme yolunu öğrenir. Bu yolda varılacak yer uzak, yük ağır, yol 

uzundur. Mürşid, müridinin yükünü hafifletir. Allah yolunda kâmil bir mürşidin rehberliği 

şarttır. “Sâlik-i râh-ı hakîkat” Cennet-i A’lâya sahip olurlar ve cennetin en kıymetli 

insanları sayılırlar. “Râh-ı hakîkat”i bulmak içinse bir mürşide tâbi olmak elzemdir. 

“Sâlik” dünyâya ehemmiyet vermez; dünyâ onun için ayak bağıdır. Mürşidine hizmet 

eden sâlik hem Allah’ın indinde, hem de insanlar nezdinde muteber bir insandır: 

 

Çünki kâmil mürşide òıdmet hemân / Óaúú’a òıdmetdir efendi bî-gümân 

Óaúú’a òıdmet idene ey àâfilûn / Òıdmete me’mûrdur dünyâ bütün (585.B) 

 

“Mürşid” ile birlikte “pîr” ve “insân-ı kâmil” lafzı da sıkça kullanılır. “Ârif-i billah” 

terkibi de aynı mânâda kullanılır. Bir beyitte de kılavuz anlamına gelen “bedraka” 

kelimesi mürşid yerine kullanılır. Şâir kâmil insanlar anlamında kullandığı “kümmelî” 

ismiyle de mürşidleri kasteder: 

 

Vâcib oldur sâlikâna dâ’imâ / Kümmelînden ideler himmet recâ  (776.B) 
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2.6. Nefs 

 

Nefs, dünyâya imtihan için gönderilmiş insana ayak bağıdır. Rûhun karşısındaki 

olumsuz güçtür. “Arzû-yı nefs”, “hevâ-yı nefs”, “iştihâ-yı nefs” olarak ifadesini bulan 

nefsin istekleri insanı asıl yapması gereken ödevlerinden uzaklaştırır. Şeytân’la işbirliği 

halinde olan nefs, sâlikin yolunda en büyük engeldir. Kendisinden kurtulunması zor olan 

“nefs-i emmâre” yol kesen harâmîlere benzetilir; insan için sürekli tuzaklar kurar: 

 

Nefs-i emmâreñ yoluñ urmaúdadır / Bir úuyuya atmaàı úurmaúdadır 

Sen sen ol hiç olma tabi‘ nefsiñe / Nîk ü bed bil-cümle râci‘ nefsiñe 

Fânî dünyâyı unutdur cânıña / İyilik et raómet oúutdur cânıña  (130.B) 

 

Nefsin zorlayıcılığından kurtulmak oruç tutmak, Allah’ı zikir ve O’na şükretmekle 

mümkündür. Dâima riyâzet halinde, kanaatkâr olmak tavsiye edilir. Nefsin en büyük illeti 

şehvettir. Nefsin istekleri rûha eziyet etmektedir. Nefsine söz geçiren insan pehlivâna 

benzetilir; nefsinin peşinde giden ise şaşkın, aptal ve cahildir, cehennemde kendisine ateş 

hazırlar. 

Tasavvuf inancına göre insanda iki rûh vardır: Biri zevkleri zikir, ibâdet, danışmanı 

da melekler olan “rûh-i sultânî”, diğeri ise zevkleri dünyevî lezzetler, danışmanı da şeytân 

olan “rûh-i hayvânî”dir. İnsanların hayvanlardan farkı “rûh-i sultânî”ye mâlik olmasıdır. 

“Nefs-i hayvânî” olarak da nitelendirilen “nefs-i emmâre” erbâbı hayvanlara benzetilir, 

hatta hayvandan da aşağı kabul edilir. Çünkü o kimsenin “rûh-i sultânî”si nefsin 

emrindedir. Tasavvuf inancına göre insanın nefsini öldürmesi mümkün değildir. Zaten bu 

sâlikten, müridden beklenilen davranış değildir. Nefsi öldürmek değil, terbiye etmek 

esastır: 

 

Maúãad öldürmek değil nefsi bütün / İtmedir ancaú riyâøetle zebûn 

Vârid olmuşdur eåerde âşikâr / Nefsiñiñ ey kimse sende óaúúı var (136.B) 
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Peygamberimizin “Ölmeden önce ölünüz!” emri de tasavvufta nefsi terbiye etmekle 

mümkün bir yoldur. Şâir, 

 

Òâkile yeksân olmazdan peşîn / Òâkile yeksân olub ol nâzenîn  (317.B) 

 

beyitinde bu hadise işaret ederek nefsin köreltilmesi gereğine vurgu yapar.  

 

“Nefs” kavramı eserde en çok üzerinde durulan kavramlardan biridir. Her vesileyle 

nefsin aşağılandığını ve insanın ondan kendisini koruması gerektiği belirtilir. 

 

2.7. Vahdet 
 

“Vahdet” kavramı birlik anlamında olup Allah’a yakın olmak mânâsında kullanılır: 

 

Dâ’imâ hem-cins ile ãoóbetde ol / Olmaz iseñ gûşe-i vaódetde ol  (357.B) 

 

Çokluk ifade eden “kesret” kavramıyla da birlikte anıldığı olur. İnsanın gönlünde bir 

tek Allah aşkı olması gerektiği vurgulanır. Dünyâ sevgisi ile Allah sevgisi bir kalpte 

barınamaz. “Hâne-i vahdet”de Mevlâya ulaşabilmek için cân kaydından âzâde olmak 

gerekir. Kendi nefsini yok sayıp yalnızca Yaratıcıya yönelmek gerekir: 

 

Úurtulur cân úayddan âzâd olur / Vâridâtıñ cümle berbâd olur 

Ol bisâùınla erersin bî-gümân / Òâne-i vaódetde Mevlâ’ya hemân  (769.B) 

 

2.8. Fenâ, Bekâ 
 

Hakk’ın varlığında yok olmak anlamına gelen “fenâ” kavramı aynı zamanda geçici 

bir konak olan dünyâyı ifade eder. “Fenâ” makâmı mânevî ölümdür. Ebedî âlemi ifade 

eden “bekâ” kavramı ise Allah’ın varlığında ölümsüzlüğe ulaşmaktır ve “Bekâ” bereket 

anlamına gelen “yümn” kelimesiyle birlikte de anılır: 
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Dildeki esúâma virirler şifâ / Úalbde óâãıl olur õevú ü ãafâ  

Ol sebebden ‘ömrde yümn ü beúâ / Óiss ider gûyâ bulur nûş u nemâ (412.B) 

 

Şâir “bekâ” kavramını hem dünyâda ölümsüz bir “nâm u nişân”, hem de âhirette 

“devlet-i sermed” sahibi olmak anlamında kullanır. Adalet ve iyilikle hüküm süren insan, 

kıyâmete kadar iyi anılmak sûretiyle yeryüzünde ölümsüzlüğe, “bekâ”ya kavuşmuş olur; 

âhirette de ebedî devlet bulur. Dünyâya bel bağlayan insan “bekâ”ya ulaşamaz. “Bâkî” 

olmanın sırrı kendini yok bilmek, yâni “fenâ”yı idrak etmekle mümkündür. Kişi nefsine 

kapılıp kibirlenmez, Allah’ın varlığı yanında kendini yokluk mertebesinde, yâni “fenâ”da 

görür ve bilirse “bekâ”ya ulaşabilir. Bunu başaramayan insan “bahr-i fenâ”ya düşer. 

Kendini yok sayacak derecede mütevazı olabilen insan için “bekâ” yolu açıktır. “Külfet” 

kavramıyla ifade olunan merâsimi, şaşaayı terk eden takva ehline “dâr-ı bekâ” vaad 

olunmuştur: 

 

Külfete dûş olma zînet isteme / Râóatı terk eyle râóat isteme 

Úayddan âzâde ol dervîş iseñ / Külfeti úo ‘âúıbet-endîş iseñ 

Külfeti terk itdiğinden etúıyâ / Va‘d olundu anlara dâr-ı beúâ 

Bâ-òuãûã eåvâba külfet eyleme / Zîb ü ârâyişle ülfet eyleme 

‘Âlem-i fânîde õevú ü râóatı / Terket isterseñ na‘îm cenneti  (154.B) 

 

Ehl-i irfân olan kişi kâmil insan olabilir; kâmil insan olmadan da “bâkî” olmak 

mümkün değildir: 

 

Rütbe-i ‘ayn-ı fenâda nâ-gehân / Görür ol kendü beúâsın bî-gümân 

Her kim ister óâãılı Óaú’la beúâ / Nefsi istihlâk idüb eyler fenâ 

Ma‘nevî mevte denür ya‘ni fenâ / Bâúiye olan óayâta hem beúâ  (554.B) 

 

2.9. Tecrîd 
 

“Tecrîd” dünya ve dünyanın nimetlerinden (özellikle şehvetten) vazgeçip şerîate 

sarılarak nefsi tarîkat terbiyesiyle temizlemek ve bu vesileyle maksada ulaşmaktır. Şâir, 

“tecrîd”in “terk-i davâ” olduğunu, sâlikin Allah’tan başka hiçbir şeyi görmemesi anlamına 
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geldiğini belirtir. “Ehl-i tecrîd” Zât-ı Hak’dan başka hiçbir şeyi yâd etmez ve böylece 

Allah tarafından daha çetin bir imtihana tâbi tutulmaya hak kazanır: 

 

Çek çıúar tenden libâs-ı fâòiri / æevb-i Óaúúânî giyersiñ âòiri 

Evveli dervîşliğiñ taúlîddir / Âòiri her úayddan tecrîddir   (770.B) 

 

Tecrîd hırkası anlamına kullanılan “hırka-i peşmîne”yi tercih eden, âhirette cennet 

elbisesi “hulle-i sündüs”le ödüllendirilir. “Hırka-i peşmîne”yi giymeden önce kalpten 

kibri atmak gerekir.  

 

2.10. Mihnet, Sıklet 
 

Tasavvufta mânevi mertebeleri tırmanmak için çekilen sıkıntı anlamında kullanılan 

“mihnet” eserde üzerinde çokça durulan kavramlardan biridir. Dünya hayatı inananlar için 

sıkıntı dolu bir imtihan dünyasıdır. Belâ ve mihnet, sâlik için bir nimettir. Çünkü dünyada 

çektiği çileler müminin Hak katında mertebesini yükseltir. Ehl-i Hak, fakirliğin sıkıntısını 

zenginliğin rahatlığına tercih eder. Çünkü nefsin rahatlığı, gönül için sıkıntı kaynağıdır: 

 

Lâyıú olmaz istemek Óaú’dan àınâ / Mü’mine olur àınâ derd ü ‘anâ 

Ehl-i Óaú zengînliği itmez ùaleb / Òavf ider kim olmaya renc u ta‘ab 

Bâr-ı miónetdir dile zîrâ àınâ / Belki ma‘nîde olur ‘ayn-ı ‘anâ 

Mü’min-i kâmil bulur Óaú’la óuøûr / Olmaú ister àayriden dünyâda dûr 

Faúr ile faór itdi çün sulùân-ı dîn / Lâ-cerem o yolda olur ‘ârifîn  (660.B) 

 

Şâir, kötü gün dostlarının kıymetine vurgu yapar. İnsana “yâr-ı mihnet” olanlardan 

fayda vardır. Mânevî sıkıntı anlamına gelen “sıklet” kavramının yerine de kullanılan 

“mihnet”e sabr etmek âriflerin kârıdır. Allah’a âşık kimseler dert ve belâyı zevk edinirler. 

Belâya rızâ, sabr hatta şükür gerekir:  

 

Dâ’imâ ‘arø eyle rû-yı inbisâù / Vaút-i miónetde daòî göster neşâù 

İtme miónetde tecelliñe ‘itâb / Bulasın tâ bî-óesâb ecr ü åevâb  (754.B) 
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2.11. Himmet 

 

“Himmet” yardım, medet istemektir; Allah’ın indinde makbul kimselerin ruhânî 

âlemde rûh vâsıtası bir insana mânevî yardımda bulunmasıdır. Sâlik, ârif-i billah’tan, 

kâmil insandan, mürşidden himmet umar. “Himmet” ile “sa’y” kavramının birlikte 

anıldığı olur. “Sa’y” sâlikin “himmet”i hak etmek için çalışması, çabalamasıdır. “Himmet-

i kutsiye”, “ulüvv-i himmet” gibi terkiblerle de ifade edilen himmet, tasavvufta mürşid-

mürid ilişkisinin naz makâmıdır. Sâlik için himmetsiz bir iş yapmak neredeyse mümkün 

değildir.  

 

Eserde şâir himmetin önemine sıklıkla vurgu yapar: 

 

Ol kelâmından dem-â-dem müstefîd / Himmet-i úudsiyyesin eyle ümîd 

Vâcib oldur sâlikâna dâ’imâ / Kümmelînden ideler himmet recâ  (776.B) 

 

2.12. Kerâmet 
 

“Kerâmet”, Allah’ın velâyet mertebesine yükselen kullarına bağışladığı olağandışı 

işler yapabilme kabiliyetidir. Fakat kerâmet sahibi kimse, onunla meşgul olmaz ve 

övünmez. Evliyâ için kerâmet göstermek utanç verici bir şeydir. Şâir bir bendde kerâmet 

gösterme merakının kibirden ileri geldiğini belirtir: 

 

Kendüñi àayriden ekber ùutma tâ / Filóaúîúa olasıñ ehl-i ‘abâ 

Şeyòlıú da‘vâsına düşme ãaúın / Òalúa iôhâr-ı kerâmetden úaçın  (152.B) 

 

Eserde, “kerâmet” kavramı genel olarak Allah’ın insanoğluna bahşettiği her şeyi 

kapsayan anlamda kullanılır: 

 

Evvelâ sözde olan ãıdú-i lisân / Bir kerâmetdir úula Óaú’dan inân  (532.B) 
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2.13. Hikmet 

 

“Hikmet” kavramı en genel anlamda amel ve bilgi bütünleşmesinden meydana gelen 

ilim şeklinde açıklanabilir. “Sır, herkesin bilmediği gizli sebeb, kâinattaki ve yaradılıştaki 

İlâhî gaye anlamı da vardır.” Allah’a itaat, fıkıh ve sâlih amel ve Allah’ın yarattıklarında 

tefekkür anlamı da vardır.  

 

‘Ârife lâzım tefekkür eylemek / Úudret-i Allah’ı teõkir eylemek 

Óikmet-i Bârî’ye olmaú âşinâ / Rûh u úalbi ola tâ kim rûşenâ  (714.B) 

 

Eserde, Allah’ın irade buyurduğu her şeyde bir hikmet olduğu ve insanoğlunun 

bunu kavrayamayacağı fikri üzerinde çokça durulur. “İlm”, “hikmet” ve “irfan” 

kavramlarının birlikte kullanıldığını görürüz. “Ehl-i ilm ü hikmet” olanların nasihatlerini 

dinlemek insan için elzemdir; onlardan hikmet ve âdâb öğrenmek gerekir. Ayrıca çok 

sıkıntı çekmek “hikmet”e yorulmalıdır. “Hikmet” zahmetsiz elde edilebilecek bir şey 

değildir: 

 

Her ne vârid olsa Óaú’dan úıl úabûl / İmtióâna ãâbir ol olma melûl 

Óikmete óaml et kemâl-i mióneti / İtme şekvâ çek belâ vü şiddeti  (755.B) 

 

2.14. Marifet 
 

En bilinen şekliyle hüner mânâsında kullanılan “marifet” kavramı, tasavvufta keşif 

ve ilham yoluyla elde edilen bilgidir. Sûfî tecrübenin ürünüdür. Ona çalışmaktan çok 

Allah’ın lütfuyla ulaşılır. İlim okumak, görmek ve dinlemekle, marifetse tefekkür sonucu 

ulaşılan bilgidir. İlmin yeri beyin, marifetin ise kalp ve rûh olduğu belirtilir. Bu yüzden 

marifet, ilimden üstün tutulur. “Marifet” herkese hitap eden değil, seçkinlere (havâs) hitâp 

eden bir bilgi türü olarak algılanır. Şâire göre “marifet” sâhibi olmak, Hak’da fânî olmakla 

mümkündür ve bu da herkese nasip olmaz. “Marifet”e ulaşan insan seçkin kul olur: 



 60 

 

Her kime Óaú ma‘rifet iósân ider / áayr içün yoúdur anıñ úalbinde yer (559.B) 

 

Ârif olmak isteyen insan “marifet” tahsil etmelidir. Bu tahsilin başlıca yolları 

tefekkür, zikir ve nefisle mücadeledir. Marifete ulaşamayan sâlik, “maksûd”una ulaşamaz: 

 

Ma‘rifet her kimde óâãıl olmadı / Hiç maúãûduna vâãıl olmadı  (553.B) 

 

İnsanın yaratılış sebebidir “marifet”: 

 

Ma‘rifetdir aãl óilúatden murâd / Anıñ içün óalú olunmuşdur ‘ibâd (553.B) 

 

2.15. Zühd, Takvâ 
 

İnsanın nefsânî zevklerden kendisini çekerek zikre yönelmesi anlamına gelen 

“zühd” ile dinin yasakladığı ve uygun görmediği şeylerden korku derecesinde kaçınmak 

demek olan “takvâ” kavramları sıklıkla birlikte anılır. Ehlullah, “zühd” ve “takvâ” 

sahibidir. Ehl-i sülûk için “takvâ”dan daha iyi bir elbise yoktur: 

 

Aùlas ü dîbâları nisvâna úo / Sen óuøûr-ı úalble Úur’ân oúu 

Olamaz taúvâdan â‘lâ bir libâs / Aùlas-ı çeròi aña itme úıyâs  (149.B) 

 

“Zühd” ve “takvâ” insanın nefisle mücadelesinde çok güçlü silahlarıdır. Dünyada 

“zühd” ve “takvâ” sahibi olanlara âhirette Allah’ın büyük ikramı vardır, çünkü kâmil 

imâna ulaşmayı sağlarlar.  “Zühd” ve “takvâ” ile yaşayan insanın yüzü güzelleşir. İnsana 

“ehl-i takvâ” ile sohbet yakışır. “Zühd” ve “takvâ”sı olmayan kişinin muhabbetinden emin 

olunamaz, sözüne itibar edilmez.  Takvânın ileri derecesi olan “vera” kavramı da bazı 

beyitlerde kullanılmış ve “ehl-i vera” övülmüştür.  
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2.16. Tevekkül, Kanâ’at 

 

Allah’tan maddî, mânevî zenginlik isteyen bunu ancak “kanâ’at”te bulur. 

Peygamberimizin “Kanâ’at bitmez, tükenmez bir hazinedir” sözüne atıfta bulunan şâir 

sıkça “kanâ’at” ve “tevekkül” sahibi olmanın önemine değinir. İnsanoğlu dünyaya rağbet 

edip hırslanmamalı, kanâ’at ehli olmalıdır. Kanâ’at sahibi olmayan kimse zengin de olsa 

bir değeri yoktur. Çünkü aslında dünya malının çokluğu insanı zengin etmez: 

 

Her kime olmaz úanâ‘atden nişân / Yâ úaçan zengîn ider mâl-ı cihân 

Anı dünyâ mâlı zengîn idemez / Ùarz u eùvârını rengîn idemez  (451.B) 

 

Allah’a “tevekkül” ile bağlananlar sıkıntı çekmezler, çünkü dünya sıkıntısı onlar 

için dert değil, bilakis zevktir. Fakirlik dervişin övüncüdür: 

 

Gerçi dünyâda mu’aòòardır óaúîr / Lîk ‘uúbâda muúaddemdir faúîr (57.B) 

 

Hakk’a “tevekkül” edenler, mutlaka gâliptirler. Bâkî hayat arzu edenler dünyada 

“köhne hırka” isterler; hallerinden kimseye bahsetmez, şikâyet etmezler. Onlar için 

fakirlik “ayn-ı safâ”dır. “Kanâ’at” sahibi fakirler, “şah-râh-ı Hak”a sâlik, “cennet-i a’lâ”ya 

mâlik olurlar. Gerçek “ehl-i fakr” olan kendini tok hissedecek kadar “kanâ’at” sahibidir. 

 

2.17. Zâhir, Bâtın 
 

“Görünen, dış yüz” anlamına gelen “zâhir” ile “gizli, iç yüz” anlamına gelen 

“bâtın”, tasavvuf öğretisinin temel unsurlarındandır. Mânâ olarak birbirinin zıttı olan bu 

iki kavram, İslam tasavvufuna göre birbirini tamamlayıcı kavramlardır. Tasavvuf 

büyükleri “zâhir” ve “bâtın”ın birbirinden ayrılamayacağını belirtirler. Tasavvufu 

oluşturan şerîat ve tarîkat birliği “zâhir” ve “bâtın”ın birbirinden ayrılmaz bütünlüğünü 

kanıtlar. “Ehl-i zâhir” şerîati gözetir, “ehl-i bâtın” ise tarîkati. “Zâhir” sâliki cennete 
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götürür, “bâtın” ise Allah’a. “Zâhir”, “bâtın”a geçiş için bir araçtır. Bâtınında rızkından 

endişe eden, zâhirde darlık çeker. Sâlik için daha önemli olanı “bâtın”dır. 

 

Kenz-i Nesâyih’te de sıkça birlikte anılan bu iki kavramdan “zâhir”, “ortaya çıkmak, 

görünmek” anlamına da gelir ama daha çok iç yüzünün bilinmediği, aldatıcı nefsî ve 

dünyevî unsurları tanımlamak için kullanılır. “Zînet-i zâhir”, “libâs-ı zâhir”, “sûret-i zîbâ” 

insanı aldatan dünyevî güzelliklerdir. Bazı mısralarda “zâhir” ve “zâhiren yerine”, “sûret” 

ve “sûretâ”,  kelimelerinin de kullanıldığını görürüz. Hal, gidiş anlamına gelen “sîret” 

kelimesi de “bâtın” yerine kullanılır: 

 

İtmez Allah ôâhire hiç iltifât / Bâùına eyler naôar ol pâk õât  (237.B) 

... 

äûrete baúmaz Òudâ-yı Õü’lcelâl / Sîrete eyler naôar ey ehl-i óâl  (91.B) 

 

Şâire göre Allah “zâhir”e değil, “bâtın”a nazar eder. Kendini bilgili zanneden 

“zâhirî ehl-i ulûm”, “bâtın”dan habersiz olduğu için câhildir. Kâmil imâna ulaşmak için 

kul, zâhiren de bâtınen de mâsivâyı terk etmelidir.  

 

2.18. Zâhid, Âşık 
 

Birkaç beyitte “sûfî” ve “monla” kavramıyla da anılan “zâhid”, zühd ile meşgul olan 

dindar insan demektir. Şerîate uymayı emir telakki eden tasavvufî anlayışta makbul ve 

mûteber kimseler zühde bağlı olanlardır. Divan edebiyatında ise çok yaygın kullanımıyla 

“âşık”a bir tezat unsurudur. “Zâhid” zâhiren imanın temsilcisi sayılır. Şekle, harekete 

bağlıdır. Kalbi ve rûhu hamdır. Çok dindar görünür ama dünyâya sıkı sıkıya bağlıdır. 

“Zâhid”e ilâhi aşktan, yârdan bahsedilmez. “Âşık”ın tek derdi sevgilisi Allah’a 

ulaşmaktır. “Zâhid” ise cenneti ve nimetlerini düşünür: 

 

Zâhide dîdârdan baóå eyleme / Vech-i pâk-i yârdan baóå eyleme 

Cennetiñ aç ekl ü şürbünden sözi / Úapalıdır úalbiniñ zîrâ gözi  (355.B) 

 

“Âşık” kavramı ise Allah’a gönülden bağlı insanı ifade eder. Nâilî Salih’e göre 

“âşık” dünya nimetlerine zerre kıymet vermeyen, gönlü Allah aşkı (Hubb-ı yâr) ile dolu 
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kimsedir. Nefsine uymaz, alçak gönüllüdür. Kanâ’at ve tevekkül sahibidir. “Âşık”, 

yaratıcının “nâr”ını da, “nûr”unu da severek O’na gidendir. “Âşık” her şeyden vazgeçer, 

gözü dünyayı görmez, “Hak’kın bendesi” olur. Allah’ı sevdiği için O’nun sevgili kullarına 

(şeyh, mürşid, pîr) hizmet etmekten şeref duyar. 

 

Eser, tasavvufî anlayışla kaleme alınmış bir nasihat kitabı olduğu için “âşık” ve 

“zâhid”in alışıldık mücadelesine rastlanmaz. “Zâhid”in yalnızca gönülden sevme lütfuna 

erememiş olmasına dikkat çekilmiştir. “Zühd”e bağlı kalmak gereği sıkça vurgulandığı 

için, yanlış bir öğüt vermemek endişesiyle klasik “zâhid” tipine fazla yüklenilmemiş, daha 

çok “âşık”ın meziyetlerinden bahsedilmiştir. 

 

2.19. Gayb 
 

“Gayb” duyu organları ile veya hesap ile tecrübe ile anlaşılmayan, gizli olan, 

görünmeyen şey demektir. Ragip el-İsfahânî, Müfredât isimli eserinde, gaybı “gözle 

görülemeyen, duyularla idrak edilemeyen, insan bilgisinin dışında olan” şeklinde tarif 

eder. Muhammed Hamdi Yazır ise, “Bizce gayb, görülemeyen değil, görülmeyen 

demektir. Biz delilsiz olan gayba değil, delili olan gayb-ı mâkule iman ediyoruz” şeklinde 

açıklar.15 

Gayb mutlak ve izâfî olmak üzere iki türlüdür. Allah’tan başka kimsenin bilgi sahibi 

olmadığı hususlar mutlak gayb; Allah’ın nebî, velî gibi şahsiyetlere haber vermesiyle bilgi 

sahibi olunan izâfî gaybdır.16 

“Gayb”ı bilmek Allah’a mahsûstur, ancak O’nun istediği kâmil insan, O’nun izin 

verdiği ölçüde “gayb”ın sırlarına vâkıf olabilir. Bu Kur’an’da bazı âyetlerde açıkça ortaya 

konmuştur.17 “Âlem-i gayb”, “sırr-ı Hak”, “sırr-ı hakîkat”, “sırr-ı kazâ”, “sırr-ı ezel”, 

“sırr-ı kutsî”, “sırr-ı ilm ü hikmet” gibi terkiplerle de tanımlanan “gayb”, imanla doğrudan 

ilgili bir kavramdır. Kur’an-ı Kerim takva sahibi müminlerden bahsederken onların en 

büyük özelliği olarak “gayba imanlarını” gösterir.18 Şâir için de “gayb” kavramı kâmil 

olan insanın ulaşabileceği bir mertebededir. 

                                                
15 Yazır, Muhammed Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili (Yeni Meallı Türkçe Tefsir), DİB. Yay., İstanbul 1935, c. 1, s. 174.  
16 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yay., İstanbul 1979, c. 3, s. 291. 
17 “Göklerde ve yerde Allah’tan başkı kimse gaybı bilmez” (En’âm Sûresi, 59. âyet); “Gaybı bilen O’dur. Gizli bilgisini 
kimseye göstermez; ancak razı olduğu resûle gösterir.” (Cin Sûresi, 26.-27. âyet). 
18 “Onlar (o muttakiler) gayba iman ederler.” (Bakara Sûresi, 3. âyet) 
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Nâilî Sâlih Efendi’nin Pendnâme şerhinde “gayb” mükemmelleştikçe ulaşılan bir 

sırlar âlemidir. Başkalarının ayıbını değil, kendi ayıbını gören insan “keşf-i esrâr” etmeye 

kuvvet bulur. Dervişlerle ahbap olan, “esrâr-ı Hak”ka âşinâ olur: 

 

Kim ki ãâliólerle olur hem-nefes / äoóbet eyler dâ’imâ anlarla pes 

Dergeh-i òâã-ı óarîm-i Óaú’da o / Maórem-i esrâr olur bî güft ü gû (782.B) 

 

Şeriâte uymayan insanın “gayb”a vâkıf olması mümkün değildir. Sâlihlerle birlikte 

olan, onlarla sohbette bulunan kişi “mahrem-i esrâr” olup sırlara vâkıf olur. Geveze 

olmayan, sır tutan akıllı kimselere Hakk’ın sırları açılır: 

 

‘Aúl-ı kâmil ãâóibi epsem olur / ‘Âlemiñ esrârına maórem olur  (76.B) 

 

2.20. Berzah 
 

“Berzah” set, engel, iki şey arasındaki perde anlamına gelir. Tasavvuftaki mânâsıyla 

“ölümden sonra ruhların kıyâmete kadar kalacakları âlem, ya da kabir hayatı”dır. Dünya 

ile âhiretten ayrı bir âlemdir, “Âlem-i Berzah” olarak anılır. İnsanlar dünyadaki 

yaşayışlarına göre rahatlık derecesi değişen “Berzah”ın dört tabakasından birinde 

bekleyeceklerdir.19 Şâir, “Berzah”ın günahkâr insanlar için korkulacak bir yer olduğunu 

belirtir ve tehlike, korku anlamına gelen “hatar” kavramıyla birlikte kullanır. 

 

Şâir bir beyitte de, bazı kaynaklarca zayıf olduğu belirtilen “İkindiden sonra, 

uyuyup da aklını kaybeden kimse, yalnız kendini kınasın” hadîsine işaret ederek ikindi 

vakti uyumanın yanlış olduğunu ifade eder. Bu beyitte ışık ve gölge anlamına gelen 

“zav’” ve “zıll” arası, yani ikindi vakti “Berzah”a benzetilir: 

 

Øav’ ile ôıll bir berzaòıdır ol maóal / Eksik olmaz anda şeyùândan òalel (721.B) 

 

 

 

 
                                                
19 Şâmil İslâm Ansiklopedisi, Şâmil Yay., İstanbul 2000, c.1, s. 298. 
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2.21. Çeşitli Tasavvufî Kavramlar 

 

2.21.1. Râfizîlik 
 

Nâilî Sâlih Efendi, daha önce Şiîliğin bir kolu olan ve Hz. Ebû Bekir ile Hz. 

Ömer’in halifeliğini reddeden “Râfizîlik” koluna mensupken Şeyh Zeyneddîn’i tanımış ve 

ona “vâsıl” olmuş, yani büyük ihtimal ile kendisine intisab etmiştir: 

 

Şeyò-i Zeyneddîn’e vâãıl olmadan / Óâliyâ úurtulmamışdım rafødan (552.B) 

 

beytinde geçen “rafz” (reddetme) tabirinden kasıt “Râfizîlik”tir. Râfizîlik, Zeyniyye 

tarîkatinden halifelik konusunda ayrı düşenlere “reddedenler” anlamında Şeyh Zeyneddîn 

Hâfî’nin koyduğu bir isimdir. 

 

2.21.2. Ayn’ül-Cem 
 

Bir tür âyin. Bektâşi ve Mevlevîlerde postnişîn ve dervişlerinin âyin sırasında kol 

açmadan semâ etmeleridir. Diğer bir adı da “Hazret’ül Cem”dir. Bu makam teslim 

olanların, yani müsahiblik makamıdır. Bu makam halkı zâhir ile, Hak’kı da bâtın ile 

müşahade (Allah âlemini görme) etmektir. Bu makamda Allah her şeye ayna olmuştur. 

Eserde, 

 

Õât-ı Óaú’da maóv ü müstehlik olur / Ya‘ni ‘ayn’ül-cem‘ rütbesin bulur (561.B) 

 

beytinde geçen “Ayn’ül-Cem” kavramı insanın, Allah’ın kendisinde tam tecelli 

ettiği tek varlık ve bütün insanlığın da bir varlık olduğunun temsilinden ibarettir. 

Kesretten vahdetedir.  
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2.22. Mutasavvıf ve Müçtehidler 

 

2.22.1. İmâm-ı Azâm Ebû Hanîfe (699-767) 
 

Tam adı Ebû Hanîfe En-Numan b. Sâbit’tir. Iraklı fıkıh ve kelâm bilgini, ehl-i 

sünnetin dört büyük imamından birincisidir. Hanefî mezhebinin kurucusudur. Ehl-i sünnet 

ve tasavvuf ehli için çok önemli bir mutasavvıf ve müçtehiddir. Şâir, bir bendde İmâm-ı 

Âzâm Ebû Hanîfe’ye sevgisini ve saygısını belirtir: 

 

Bû-Óanîfe ãafvet-i úalb ile tâm / Ümmet-i meróûmeye oldu imâm 

Ol sirâc-ı ümmetân-ı Muãùafâ / Nûr-ı ‘ilmiyle cihân buldu ãafâ  (36.B) 

 

2.22.2. İmâm-ı Mâlik (711-795) 
 

Adı Mâlik b. Enes b. Mâlik b. Ebû Amir el-Asbahî’dir. Müçtehid İmâm-ı Mâlik 

Medine’de doğmuştur. Ehl-i sünnet mezhebinden biri olan Malikî mezhebinin 

kurucusudur. Hadis ve fıkıh alanında çok önemli bir yere sahip bir mezhep imamıdır. 

Peygambere muhabbeti ve sünnete bağlılığıyla meşhurdur. Sırf bu yüzden Hac dışında 

Medine’den dışarı çıkmadığı rivayet edilir. Şâir bir beyitte andığı İmâm-ı Mâlik’in zühd 

ile meşhûr olduğunu belirterek kendisini över: 

 

Hem İmâm-ı Mâlik-i õi’l-iótirâm / Zühd ile meşhûrdur beyne’l-emân (39.B) 

 

2.22.3. İmâm-ı Şâfî (767-820) 
 

Tam adı Ebu Abdullah Muhammed b. İdris el-Şâfî’dir. Gazze’de doğmuş, Mısır’da 

vefat etmiştir. Dört büyük mezhepten biri olan Şâfî mezhebinin kurucusudur. Henüz on 

yaşında iken, İmam-ı Malik’in “Muvatta” adlı hadis kitabını, dokuz günde ezberlediği 
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söylenir. Dînî ve dünyevî ilimlerde büyük mesafe kat ederek itibar kazandı. Şâir, İmâm-ı 

Şâfi’ye olan saygı ve sevgisini şu mısralarla belirtir: 

 

Şâfî‘i kim Mıãr’da medfûndur / Naúd-i ‘ilmiyle cihân meşóûndur 

Pek büyük nıórîrdir ‘âlî-maúâm / Yoú kemâlinde naôîri bir imâm 

İbn-i İdrîs imiş ol õât-ı bihîn / Cennet-i ‘Adn eylesün Mevlâ yerin (39.B) 

 

2.22.4. Bağdat Kadısı Ebû Yûsuf (731-798) 
 

İmâm-ı Âzâm Ebû Hanîfe’nin öğrencisi, fıkıhçı. Adı Yakub b. İbrahim Habib el-

Kufî el-Ensârî’dir. Bağdat’ta kadılık yaptı. İlimde çok mesâfe kat etti. Ebû Hanîfe 

tarafından fetvâ makâmına layık bulundu. Ebû Hanîfe’nin koyduğu usûlü benimseyerek 

“mutlak müçtehid” pâyesine ulaştı. Eserleri ile Hanefîlik mezhebinin sistemleşmesinde 

önemli rol oynadı. Ebû Hanîfe’nin görüş ve ictihadlarını kitapları ile tesbit ederek sonraki 

kuşaklara aktardığı için “Hanefî mezhebinin nâkili” olarak ün kazandı. 

 

Şâir, Ebû Yûsuf’un sırlar ilmine vâkıf olduğunu belirtir. Her ilme istidadı olduğunu 

ifade ederek, Ebû Hanîfe gibi onun da müctehid olduğunu söyler ve dua eder: 

 

Ol mu‘allâ õât-ı pâkiñ hem-demi / Vâúıf-ı esrâr-ı ‘ilmî maóremi 

Úaêı-yi Baàdâd Ebû Yûsuf idi / ‘İlminiñ âókâmına vâúıf idi 

Olduàıçün her ‘ulûma müsta‘id / Oldu âòir kendü gibi müctehid 

Hem Muóammed’den ola râøı Òudâ / Ol daòi olmuş idi ãâhib aña 

Naúd-i ‘ilmi aòõ içün yek taòtada / Óıfô-ı Kur’ân eylemiş bir haftada (38.B) 

 

2.22.5. İmam-ı Muhammed (749-805) 
 

Tam adı Muhammed b. Hasan eş-Şeybânî’dir. Bağdat kadılığı yapmıştır. Hanefî 

mezhebinin üç büyük müçtehidinden biridir. Hanefîliğin sistemleşmesinde ve 

yayılmasında etkili olmuştur. Ebû Hanîfe’nin öğrencisi Ebû Yûsuf’la birlikte kendisine 

Hanefî mezhebinin iki imamı anlamında “İmameyn” denir. Çağında yaygınlaşan sorunlara 

getirdiği çözümlerle itibar kazandı. İmam-ı Muhammed’in kültürü, Arap dilindeki 
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mahareti ve fıkıhtaki derinliği bütün açıklığıyla eserlerinde kendini gösterir. Nâilî, İmam-ı 

Muhammed’e duâ ederek sevgisini belli eder: 

 

Olduàıçün her ‘ulûma müsta‘id / Oldu âòir kendü gibi müctehid 

Hem Muóammed’den ola râøı Òudâ / Ol daòi olmuş idi ãâhib aña 

Naúd-i ‘ilmi aòõ içün yek taòtada / Óıfô-ı Kur’ân eylemiş bir haftada (38.B) 

 

2.22.6. İbrâhim Bin Edhem (? – 777) 
 

Tam adı İbrâhim b. Ahmed b. Mansûr b. Yezîd b. Câbirü’t-Temîmî’dir. İbrâhim 

Edhem diye bilinir. Babası Belh sultanlarındandır. M.S. 777 yılında vefat etmiştir. 

Tasavvuf erbâbının en büyüklerinden biri olarak kabul edilir. Gençliğinde tahta çıkmış 

fakat kısa süre sonra ilâhî bir ikazla bütün dünya kaygısından geçerek kendisini tasavvuf 

yoluna adamış ve tahtını terk etmiştir. Rivâyete göre Belh’te hükümdar iken bir gün av 

sırasında bir ceylanın peşinden koşarken gâipten, “Yâ İbrâhim Edhem! Biz seni bunun 

için mi yarattık?” nidâsını duyunca kaftan ve tâcını bir çobana verip onun kepeniğini ve 

hırkasını almış, sarayı terk etmiş ve uzun süre mağaralarda kalıp riyazette bulunmuş. 

Başka bir rivâyete göre de, sarayın damında kaybettiği devesini arayan birinin verdiği, 

“Ey İbrâhim! Damda deve bulunmaz da, ya o kuş tüyü yataklarda Allah nasıl bulunur?” 

cevabından etkilenerek çöllere düşmüş. Bu tavrıyla kendisinden sonra gelen pek çok 

kişiye mühim bir örnek teşkil etmiş, pek az insanın yapabileceği fedâkârlıkları hakkında 

sayısız efsânenin ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  

 

Eserde, İbrâhim Edhem’in “mâsivâ”dan vazgeçişi örnek gösterilerek, “dergâh-ı 

Hak”ta izzet isteyenin dünyâdan elini eteğini çekmesi gerektiği vurgulanır: 

 

‘İzzet-i dünyâyı terk eyle heme / Arúadaşlıú et Birâhîm Edhem’e 

‘İzz ü câh erbâbı iseñ úıl ferâà / Varlıàı úoy yoúluàu eyle sürâà  (183.B) 
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2.22.7. Bâyezid-i Bestâmî 

 

Asıl adı Ebû Yezîd Tayfur b. İsâ b. Sürûşân’dır. İran’ın Horasan eyaletinde bulunan 

Bistâm kasabasında doğmuştur. Vefat tarihi 848 yahut 874’tür. 113 üstaddan yararlanmış 

büyük bir velî olup Hanefî mezhebindendir. Bâyezid-i Bistâmî’yi Şiâ’ya yakın göstermek 

için uydurulan çeşitli rivayetler de mevcuttur. Bâyezid çeşitli tarîkatların silsilelerinde bir 

kol başı olarak önemli bir yer tutar. 

 

Bâyezid tasavvuf tarihinde sekr, fena, melâmet, tevhid, marifet, muhabbet, mi'rac ve 

îsâr gibi konulardaki sözleri ve şathiyeleriyle tanınır. O sâlikin kendinden geçip (sekr) 

benliğini yok ederek (fenâ) Hakk’a ermesi gerektiği düşüncesindedir. Kendisi Allah’a 

hitaben O’na nasıl erebileceğini sorduğunda, “Nefsini bırak da öyle gel” cevabını aldığını, 

bunun üzerine gömleğinden çıkan yılan gibi nefsinden ve benliğinden sıyrılıp çıktığını 

ifade etmiştir. 

 

Nâilî Sâlih yalnızca bir yerde adını andığı Bâyezid-i Bestâmî gibi nefsin “makhûr” 

edilmeden “dergâh-ı Mevlâ”ya ulaşılamayacağını söyler: 

 

Nefs üzre úoymayınca er úadem / İtmeyince nefsi maúhûr-i elem 

Der-geh-i Mevlâya úande yol bulur / Bâb-ı Óaúú’a ol naãıl vâãıl olur 

Bâyezîd’e erdi hâtiften nidâ / “Nefsiñi terk et de ãoñra gel baña”  (162.B) 

 

2.22.8. Şeyh Zeyneddîn Hâfi (1356-1435) 
 

Asıl ismi Muhammed b. Muhammed b. Muhammed b. Ali’dir. Büyük evliyâlardan 

ve Hanefî mezhebinin fıkıh âlimlerindendir. Horasan’da yaşamıştır. Halvetiyye yolunun 

kollarından olan Zeyniyye yolunun kurucusudur. Şeyh Zeyneddîn Hâfî, zâhirî ve bâtınî 

ilimlerde çok yüksek, ilim, irfân sâhibi bir insandı. 
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Şeyò-i Zeyneddîn’e vâãıl olmadan / Óâliyâ úurtulmamışdım rafødan 

Çün ‘Alâeddîne erdim nâ-gehân / Oldu Óaúú’a ma‘rifet bende ‘ayân (552.B) 
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B. CEMİYET 

 

1. ŞAHISLAR 
 

1.1. Tarîhî ve Efsânevî Şahsiyetler 
 

1.1.1. Nûşirevân 
 

İran’ın Sâsâniyân sülâlesinden adaleti ile ün salmış bir hükümdardır. 531-579 yılları 

arasında yaşamıştır. Lakâbı “Nûşirevân-ı Âdil”dir. “Kisrâ” adı ilk kez onu verilmiştir. 

Asıl adı “Hüsrev”dir. “Nûşirevân” kelimesinin Pehlevîce “ölmez ruhlu” anlamına gelen 

“Anuşek-Revân” tamlamasından geldiğine inanılmaktadır. Burhan-ı Katı’da yer aldığı 

üzere, Araplar bu hükümdara “Ebû Şirvân” derlermiş. Rivayete göre kırk dokuz senelik 

idaresinin ilk yıllarında çok gaddar ve zâlim olan Nûşirevân bir av sırasında baykuşların 

konuşmasını tercüme eden hikmetli veziri Büzürcmihr’ten ibretlik bir ders aldıktan sonra, 

tamamen değişmiş, geri kalan saltanat hayatı boyunca kimseye zulüm etmemiş, adaleti ve 

doğruluğuyla meşhur olmuş. Nûşirevân’ın adaleti, yaptırdığı saraylar ve muhteşem 

kasırlar etrafında pek çok efsaneler uydurulmuş, bu efsaneler Divan şiirine zengin bir 

kaynak teşkil etmiştir. Bağdat yakınlarındaki Medâyin şehrinde yaptırdığı “Tâk-ı Kisrâ” 

ve “Eyvân-ı Kisrâ” adlı sarayla çok meşhur olmuştur. Muhteşem bir âbide olan “Tâk-ı 

Kisrâ”, Hz. Muhammed’in dünyaya geldiği gece çatlamış ve yıkılmıştır.  

 

Divan edebiyatında “Nûşirevân” adaletin, onun yaptırdığı saraylar da güzelliğin, 

estetiğin sembolüdür. Eserde yalnız bir bendde anılan Nûşirevân’ın adil oluşu sebebiyle 

dünyada hak ettiği iyi şöhret örnek gösterilir: 

‘Adl ü inãâf ile óüsn-i sîreti / Mülküne virir demâdem zîneti 

‘Ömr-i åâni’ye daòi maôhar olur / Âòiretde devlet-i sermed bulur 

Başúa devletdir beúâ-yı nâm ü şân / Söylenir mânende-i Nûşîrevân (101.B) 
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1.1.2. Rüstem 

 

İran’ın ünlü kahramanı. “Rüstem-i Zâl”, “Rüstem-i Dâsitân”, “Zâl-i Zer”, 

“Tehemten”, “Heft-hân-ı Acem” gibi sıfatlar onundur. “Tehemten” başbuğ, serasker, 

ubûdiyet, itaat gibi mânâlara gelir. M.Ö. 4. asırda, Keykâvus devrinde yaşadığı 

sanılmaktadır. Sam’ın torunu, Zâl’in oğlu. Sührab ve Feramuz’un babası. Bijen’in dedesi. 

Şehnâme’de övgüyle anılır. Kahramanlık, acı kuvvet ve yenilmezlik sembolüdür. Daha 

genç yaşında birçok devi öldürmüş ve olağanüstü kahramanlıklar göstermiştir. Turan 

hükümdarları ve “Efrasiyâb” ile olan savaşları yanında, “Siyâvuş”u öldürmesi ve 

“Güştâb”ı esâretten kurtarmasıyla ünlüdür. Rüstem’in yolu devler, garip yaratıklar, 

korkunç canavarlarla dolu, son derece tehlikeli Mâzenderân Seferi, Fars ve Türk 

edebiyatlarında çokça işlenen “Heft-hân” adlı mâcerayı doğurmuştur.  Rüstem’in yiğitliği, 

kuvveti, kullandığı garip ve esrarlı teçhizat Şehnâme’de ayrıntılarıyla anlatılmaktadır. 

Rüstem yedi yüz yaşındayken “İsfendiyar” ile savaşıp onu öldürmüştür. Bundan otuz yıl 

sonra üvey kardeşi “Şegad” tarafından düzenlenen bir hileyle öldürülmüştür.20 

 

Rüstem, bütün pâdişahların (bilhassa Keyhüsrev’in) alabildiğine övdüğü, onların tek 

kurtarıcısı ve İran’ın en büyük hâmisidir. Rüstem, edebiyatta daha ziyâde birisini övmek 

maksadıyla bir kıyas unsuru olarak kullanılır. Şâirler onun vasıtasıyla aşkın çeşitli 

maceralarını da anlatırlar. Bu eserde şâir “Dâsitân-ı âlem” sıfatıyla andığı “Rüstem”in güç 

ve kuvvetinin dahi Allah’ın gücü yanında bir anlam ifade etmediğini söyler, gurur ve 

gaflete kapılıp insanlara zulüm etmemeyi öğütler: 

 

Dâsitân-ı ‘âlem olub úuvvetiñ / Olsa Rüstem gibi zor u úudretiñ 

Yere gelür ‘âúıbet arúañ seriñ / Úabr olur Behrâm mânendi yeriñ 

äayd iderken her óumâr-ı vaóşiyi / Öldürürken her yamân u yaòşiyi 

äayd ider bir günde ãayyâd-ı ecel / Her ne rütbe olsa da cismiñ ecel 

Úoy àurûr u àafleti merdâna var / Ey oàul óûr-ı cinânı úıl şikâr  (166.B.) 
                                                
20 Tökel, Dursun Ali, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar, Akçağ Yay., Ankara 2000, s.253. 
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1.1.3. Behrâm 

 

Sâsânîler soyundan gelen, Yezdgird’in oğlu olan İranlı bir hükümdar. M.S. 420’de 

tahta çıkıp yirmi yıl saltanat sürmüştür. Yaban eşeği avına merakından dolayı kendisine 

“Behrâm-ı Gûr” denilmiştir. “Gûr”, yaban eşeği ve mezar, çukur anlamlarına gelmektedir. 

“Behrâm” aynı zamanda mitolojide savaş tanrısı kabul edilen “Merih yıldızı” anlamına da 

gelmektedir. Rivâyete göre hüküm sürdüğü memleketlerde dört yıl boyunca kimse 

ölmemiştir. Onun zamanında eğlence o derece yaygınlaşmıştı ki, insanlar bütün vakitlerini 

zevk ve sefa içinde geçirirlermiş. “Behrâm”, antik çağları geride bırakan Acemlerin 

çizdiği yeni bir kahraman tipidir. “Behrâm” yaşadığı dönemde “Rüstem”e benzetilirmiş. 

“Behrâm” kahramanlığı, adaleti ve cesaretiyle meşhur bir pâdişahtı. “Behrâm” yine bir 

yaban eşeği avı sırasında bir çukura düşüp ölmüştür.21 

 

Şâir, gücüne güvenip kibirlenen insanın da nihayet öleceğini ve kabre gireceğini 

söylerken, kahramanlıklarıyla ünlü “Rüstem” ve “Behrâm”ı ibret gösterir: 

 

Dâsitân-ı ‘âlem olub úuvvetiñ / Olsa Rüstem gibi zor u úudretiñ 

Yere gelür ‘âúıbet arúañ seriñ / Úabr olur Behrâm mânendi yeriñ  (166.B.) 

 

1.1.4. Keyhüsrev 
 

İran’ın Keyâniyân sülâlesinden, Keykâvus’un torunu, Siyâvuş’un oğludur. Annesi 

Efrasiyâb’ın kızı Firengis’tir. Saltanatı altmış yıl sürmüştür. Mecâzen büyük pâdişahlar 

hakkında sıfat olarak kullanılır. “Key” büyük hükümdar, pâdişah anlamına gelen bir 

ünvandır. Keyhüsrev’in dedesi Keykâvus, tahtını bir imtihan sonunda torununa bırakıyor. 

Korkunç Cadılar Ülkesini olağanüstü özellikleri ile feth ediyor. Bütün İran topraklarında 

mutsuzluk olduğunu, sebebinin de Efrasiyâb olduğunu söyleyerek intikam başlatır. 

Bundan sonra Turan’la İran arasında uzun yıllar sürecek olan savaşlar tekrar başlar. 

                                                
21 Pala, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yay., İstanbul 2008, s.63. 
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Şâir, güç ve uzun süre saltanat timsali olarak “Keyhüsrev”i hatırlatarak çok zaman 

âlemde pâyidâr olsa da insanın en sonunda yerinin “batn-ı gâr-ı kabr” olacağını belirtir: 

 

Salùanat taòtında Keyòüsrev gibi / Olmuş olsañ şân ü şevket ãâóibi 

Çoú zamân ‘âlemde úalsañ pâyidâr / Biñ sene olsañ cihânda óükümdâr 

Baùn-ı àâr-ı úabr olur âòir yeriñ / Òâk olur eñ ãoñra devletlü seriñ  (167.B.) 

 

1.1.5. Lokman 
 

İsmi Divan şiirinde hikmet ve hekimliğin sembolü olarak geçen şahsiyetlerdendir. 

Araplar arasında da ünlü olan “Lokman”ın nebî veya velî olduğu husûsunda ihtilaflar 

vardır. Ancak çoğunluk onun sâlih bir kul olduğunda hemfikirdir. Ne zaman, nerede 

yaşadığı, hangi milletten olduğu kesin değildir. Taberî’ye göre Hz. Dâvud zamanında 

dünyaya gelmiş ve 3700 yıl yaşamıştır. Kur’ân-ı Kerîm’in 31.sûresi onun adını taşır. 

Lokman Sûresi’nin 12. âyetinde “Andolsun, biz Lokman’a ‘Allah’a şükret’ diye hikmet 

verdik…” denmesi onun hikmet sembolü olarak anılmasına yeter bir sebep teşkil etmiştir. 

Kur’ân’da oğluna öğütler verişi, onu tevhid ve âhiret konusunda uyarması yönleriyle 

adından bahsedilir. Gelenekte en çok hastalıklara devâ olması yönüyle adı anılır. 

 

Eserde üç yerde ismi geçen “Lokman”ın bile ölüme çare olamayacağı belirtilerek 

“vakt-i ecel”in mutlak olduğu ve ölümden korkmanın fayda vermeyeceği ifade edilir. Bir 

beyitte de Lokman’ın çok konuşmadığı ve bir hikmet olarak sükûta sahip olduğu belirtilir: 

 

‘Âdet olmuşdu çü Lokmân’a sükût / Óikmet oldu kâmil insâna sükût (76.B.) 

 

1.1.6. Eflâtun (Felâtûn) 
 

“Sokrat”ın öğrencisi ve “Aristo”nun hocası olan meşhur Yunanlı filozof. M.Ö. 430-

348 yılları arasında yaşamıştır. Asıl adı “Platon”dur. İslâm kültüründe “Eflâtun” diye 

anılır. Efsânevî bir kimliğe bürünüşü Helenistik dönemde başlamış birçok gizli ilim ve 

garip buluşlar kendisine mal edilmiş, İslâmî kaynaklarda da önemli ölçüde yer bulmuştur. 

Edebiyatta akıl, hikmet ve hükümdeki incelik ve isabet timsalidir. İslâm ulemâsından 

bazılarına göre Sokrat ile birlikte öğrencisi Eflâtun da bir nebî ya da en azından velîdir. 
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Sokrat’ın itikadının Lokman’a kadar uzandığına inanılır. Hatta bu hususta sahihliği kesin 

olmayan, “Eflâtun’a lânet etmeyin, muhakkak ki o peygamberlerdendi, fakat kavmi onu 

bilmediler” şeklinde bir hadisin mevcudiyetine dair kaynaklarda bilgi bulunmaktadır.22 

  

Eserde iki yerde “Eflâtun” ve “Felâtûn” diye anılan Platon, âlimliğiyle ön plana 

çıkartılır. Şâir, bir kişinin “Eflâtun” gibi âlim de olsa, kendini câhil sayması gerektiğini, 

aklın akıldan üstün olduğunu, hepsinden de öte Allah’ın ilmi yanında insanınkinin hiçbir 

önemi olmadığını belirtir. İlmiyle “müddeî” olup câhillerle düşer kalkarsa, kişinin 

“zamanın Felâtûn’u” da olsa câhil sayılacağını ifade edilir: 

 

İki òaãlet oldu câhilçün nişân / Kimde olsa bu iki òaãlet ‘ıyân 

Câhilândan ãâyılır ol bî-gümân / Olsa da ôâhir Felâùûn-ı zamân 

Tâze oàlanlarla ãoóbet eylemek / Óırãla nisvâna raàbet eylemek 

Ya‘ni anlarla düşer úalúar ise / Dâ’im anlarla güler oynar ise 

Cehline eyler dalâlet bu işi / Olsa dâòi ‘âlim ü dânâ kişi   (461.B.) 

 

1.1.7. Kârûn 
 

Hz. Mûsâ zamanında yaşamış İsrailoğullarından bir kişi. Zenginlik ve cimrilik 

sembolüdür. Kur’ân’-ı Kerîm’de adı Firâvun ve Hâmân ile birlikte anılır. Zenginliği, 

cimriliği, Allah’a isyanıyla meşhur olmuş, zekât vermeyi reddetmiş ve ardından Hz. 

Mûsâ’nın bedduasıyla malını ve mülkünü kaybedip helâk olmuş. Zenginliğini Hz. 

Mûsâ’nın kendisine öğrettiği “ilm-i kimyâ” sayesinde elde etmesine rağmen, servetiyle 

kibirlenmesi yüzünden kendi helâkine sebep olması edebiyatta bir ibret vesilesi olarak 

anlatılır. Servetinin büyüklüğünü ifade etmek için çeşitli efsaneler uydurulmuştur. 

Bunlardan biri hazinelerinin yalnızca anahtarlarını kırk iki kişinin taşıdığıdır. Eserde, 

kişinin Kârûn gibi varlıklı olsa dahi, şükür etmez, kanaatkâr olmaz, fakir ve muhtaçları 

umursamaz, cimrilik ederse, tepeteklek olacağı belirtilir: 

 

Õü’l-minenden ger àınâ-yı devleti / Bir kişi isterse úılub ùâ‘ati 

Bulma mümkündür úanâ‘atde anı / Maòzen-i merøât-ı úısmetde anı 

                                                
22 Tökel, Dursun Ali, Divan Şiirinde Mitolojik Unsurlar, Akçağ Yay., Ankara 2000, s.424. 
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Bir tükenmez kenz-i lâ-yefnâdir ol / Devlete erer bulan aña vuãûl 

Kim erer ol devlete bulmaz zevâl / Õüll ü faúriñ yüzini görmek muóâl 

Kimde kim olmaz úanâ‘atden nişân / Olsa da Úârûn çeker õüll ü hevân (269.B.) 

 

 1.1.8. Firâvun (Fir’avn) 
 

“Azamet ve ceberût sahibi olmak” anlamına gelir. Eski Mısır kavimlerinden 

Amalika hükümdarlarına lakap olarak verilirdi.23 “Firâvun” kelimesinin aslı “Fir’avn”dır. 

Pek çok “Fir’avn”lar olmasına rağmen en meşhurları Hz. Mûsâ zamanında yaşamış 

olanıdır. Akıllı ve kendi gibi kötülükte mâhir olan Hâmân adlı bir veziri olduğu bilinir. 

Kur’ân-ı Kerîm’de Yûsuf Sûresi’nde anlatıldığına göre tanrılık iddiasında bulunan, 

kavmini de buna inandıran Fir’avn, Hz. Mûsâ’nın imâna davetini reddeder, mûcizelerine 

inanmaz ve imân edenlere zulm eder. Hz. Mûsâ’nın Kızıldeniz’i ikiye ayırdığı mûcizede 

denizde boğularak ölür. 

  

“Fir’avn” edebiyatta daha çok Hz. Mûsâ ile olan ilişkisi yüzünden yer edinmiştir. 

Zalimliği, kahrolması ve boğulması yönleriyle bedduâya muhatap olur. Bir de Hz. 

Yûsuf’la birlikte anılan “Fir’avn” vardır ki, bu farklı bir kişidir.  

 

Şâir, “pelîd” (rezil ve alçak kimse) ve helak olmuş anlamında “bed-demâr” diye 

andığı “Fir’avn”ı kibrin yanlışlığını anlatmak için ibret vesilesi olarak kullanır: 

 

Tañrılıú da‘vâsın iden nâ-bekâr / Ya‘ni Fir‘avn-ı pelîd ü bed-demâr 

Óaøret-i Mûsâ’yı inkâr eyledi / Óaúú’a düşmen oldu bedkâr eyledi (7.B.) 

 

Şâir, ayrıca Allah’ın insanlara cömertçe nimetini dağıttığını, mümine de kâfire de 

sonsuz rızık verdiğini söylerken, mümin ve kâfire örnek olarak iki zıt kuptu, Yûsuf 

Peygamber ve Firâvun’u gösterir: 

Ol birine virir emvâl-i keåîr / Kim olursa olsun ey ‘abd-ı faúîr 

Òâh müslim òâh kâfir dem-be-dem / Ni‘mete àarú idüb eyler muàtenem 

Yûsuf’a virdiğüni Fir‘avn’a hem / Virdi bu ‘âlemde itdi muóteşem (14.B.) 

                                                
23 Pala, İskender, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Kapı Yay.., İstanbul 2008, s.157 
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1.1.9. Nemrûd 

 

Kelimenin doğru okunuşu “Nimrûd”dur. Asıl adının “Süryüs” ya da “Nemrûd ibn-i 

Kenân” olması ihtimali vardır. M.Ö. 2600 yıllarında yaşadığı sanılmaktadır. İbrâhim 

Peygamber döneminde yaşayıp tanrılık iddia eden Bâbil ülkesinin kurucusu sayılan 

putperest ve zâlim hükümdar. Hz. İbrâhim’i ateşe attırması, Tanrıyı görmek ve onu okla 

öldürmek amacıyla göklere çıkmak için Bâbil Kulesi’ni yaptırması ve burnundan giren bir 

sinek tarafından beyninin kemirilerek öldürülmesi cihetleriyle meşhurdur. Tevrat’ta göre 

de Kral Nemrûd’un Babil kulesini inşa etmesinden önce insanlar tek bir dil konuşurmuş, 

ancak onun yıkımı ile birden herkes farklı bir dilde konuşmaya ve birbirini anlamamaya 

başlamıştır. “Nemrûd”un bir kişi adından ziyâde, bütün Bâbil krallarına verilen ünvân 

olduğu sanılmaktadır. Edebiyatta Hz. İbrâhim’i ateşe atması yüzünden zâlimliğin sembolü 

olarak anılır. Eserde Nemrûd ismi tek bir yerde geçer: 

 

Diledi Nemrûd atsun âteşe / Ol mücellâ nûru úatsun âteşe   (4.B.) 

 

1.1.10. Hind 
 

“Hind”, Hz. Muhammed’in amcası Hz. Hamza’yı öldüren Vahşi’nin 

azmettiricisidir. Peygamberimizin baş düşmanlarından (daha sonra Müslüman olan) Ebû 

Süfyân’ın karısıdır. Kocasının Müslüman olmasına öfkelenip Hz. Hamza’yı öldürmesi 

için Vahşi’nin aklını çelmiştir. Kötü kadın ve eş timsalidir. Şâir, “gaddâre-i Hind-i cihân” 

terkibi vesilesiyle andığı Hind karakterini, dünyanın zalimliğini ve hilekârlığını 

vurgulamak için kullanır. “Gaddâre” gaddar kadın anlamına gelmekle birlikte Arapların 

cenbiyesine benzer pala cinsinden iki yanı keskin bıçak anlamı da taşır. Şâir Tevriye 

sanatını kullandığı bir bendde Hind ile dünya vefâsızlığı bakımından benzetir, dünyanın 

aldatıcı olduğunu ve “vefâsız yâr”a muhabbet beslememek gerektiğini belirtir: 
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Çün úocasın uyumuş bulur hemân / áâfil ü maàrûr olmuş nâ-gehân 

Şübhesiz anıñ helâkin ol zamân / Düzer ol àaddâre-i Hind-i cihân 

Düzdüğü şey’e hemân ãûret virir / Her ne verse âdeme àaflet virir 

áâfil olma aç göziñ ey hûşyâr / Óîle òud‘a ãâóibine olma yâr 

Bî-vefâ yâre muóabbet eyleme / Kendüñe ihlâki da‘vet eyleme  (570.B.) 

 

1.1.11. Sâm bin Nûh 
 

Hz. Nûh’un üç oğlundan (Yafes, Hâm ve Sâm)  biri olan ve kendisine Arap ve 

İran’ın babası denilen “Sâm”, Sâmi ırkın atası sayılır. Allah tarafından Hz. İsâ aracılığıyla 

tekrar diriltilmiştir. Hz. İsâ kendisine inanmayanlara bir mûcize göstermek için Sâm’ın 

kabri başına gelerek “Kum bi-iznillah” (Allah’ın izniyle kalk) demiş ve Sâm üstündeki 

toprakları silkelerek uyanmıştır. Sâm’ın, uyandığında Hz. Nûh’un gemisi hakkında 

insanlara bilgi verdiğine inanılır: 

 

“Úum bi-iõnillah” dedi ‘İsâ hemân / Virdi ol Sam bin Nûò’a tâze cân (22.B.) 

 

Şehnâme’de adı geçen güç timsâli efsânevî kahramanların en önemlilerinden biri 

olan, Zâl’in babası, Rüstem’in dedesi Sâm ile Hz. Nûh’un oğlu Sâm’ın aynı kişi olup 

olmadığına dair ihtilaf vardır. 
 

1.2. Şâirler 
 

1.2.1. Nâbî (1642-1712) 
 

Adı Yusuf Nâbî. Urfa’da doğmuştur. Bağdatlı Rûhî ile birlikte hikemî şiirin üstâdı 

sayılan Divan şâiri.24 Hacı Gaffarzâdeler diye bilinen ve âlimler yetiştiren soylu bir aileye 

mensuptur. Doğu dillerini ve İslâm ilimlerini çok iyi bilen, İslâm medeniyeti edebiyatına 

vâkıf, âlim ve fâzıl bir şâirdir. Genç yaşta şiir sahasında gösterdiği başarılar sayesinde 

ünlü şâir Nâilî’nin takdîrini kazandı. Vezir Mustafa Paşa ile dost olup IV. Mehmed’in 

mâiyeti arasına girdi. Lehistan seferinden sonra yazdığı “Fetihnâme-i Kamaniçe” ile 

                                                
24 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yay., İstanbul 1986, c. 6, s. 492. 
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pâdişahın iltifatını kazandı. Bir dönem kethüdâlık, darphâne eminliği, başmukâbelecilik 

ve süvâri mukâbeleciliği yaptı. Kaynaklar musikîde üstâd olduğu, güzel besteler yaptığı 

belirtilir.  

 

Fikri, çeşitli söz sanatları ile süslemeden, doğrudan ifade yolunu seçmiş, sâde bir dil 

kullanmış ve hikmetli beyitleri birer darb-ı mesel gibi günümüze dek söylenegelmiştir. 

Dili sâde, hikmetli sözler söyleyen mısralarıyla şiire bir yenilik getiren Nâbî, yaşadığı 

dönemde “Nâbî mektebi”nin oluşmasını sağlamış ve kendisinden sonra gelen pek çok 

şâiri etkilemiştir. Nâbî’de bir mürşid havası vardır. Devrine âdetâ bir ahlâk anlayışı 

empoze etmektedir. “Görmüşüz” redifli gazeli meşhurdur: 

 

Bâğ-ı dehrin hem hazânın hem bahârın görmüşüz 

Biz neşâtın da gamın da rûzgârın görmüşüz 

 

Çok ta mağrur olma kim meyhâne-i ikbâlde 

Biz hezârân mest-i mağrûrun humârın görmüşüz 

… 

 

Nâilî Sâlih Efendi, eserde bir yerde adını övgüyle andığı Nâbî’yi hikmetli 

sözlerinden dolayı “Rûm”da eşsiz bir şâir olarak görür. Hikmetle ve vahiy ile bezenmemiş 

sözlerin süslü olmasının bir anlamı yoktur şâir için. Bu yüzden Nâbî’yi ve döneminde 

onun mektebine mensup olan şâirleri över: 

 

Úalb olur tende sözi tekåîrden / Her kelâmı olsa da dürr-i ‘Aden 

Bî-tekellüf olsa ammâ söz güzel / Şâmil-i óikmetle vahiy-i ezel 

Óaøret-i Nâôım ü emåâli gibi / Rûm’da Nâbî ile âli gibi 

Keåretinden òalúa vardır fâ’ide / Cevherîn-i elfâôa denmez zâide 

Nâôımıñ maúãûd-ı vâlâsı hemân / Külfeti ceró eylemekdir bî-gümân (80.B.) 

 

1.2.2. Nazîm (1650-1727) 
 

Nazîm Yahyâ Efendi. Çoğu kaynak isminin Yahya olduğunu belirtirken, Mustafa 

olduğunu iddia edenler de mevcuttur. İstanbul’da, Kumkapı semtinde doğmuştur. Küçük 
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yaşta öğrenime başlayan Nazîm, Arapça ve Farsça öğrendi. Şiir ve mûsikîdeki kaabiliyeti 

sayesinde tanındı. Hz. Muhammed’e sevgisi ve yazdığı na’tlerle meşhur oldu. Kasîdede 

Nef’î’nin, gazelde Neşâtî’nin tesirindedir. Gazelleri tasavvufî, âşıkâne ve rindânedir. Şarkı 

türünü ilk deneyen divan şâiridir.25 IV. Mehmed devrinde İstanbul Pazarbaşılığı ile 

görevlendirildi. Mevlevî tarîkatına intisab etmiş olan şâir, gençliğinde birkaç yıl Galata 

Mevlevîhânesi şeyhi Arzî Dede’nin hizmetinde bulunmuş, daha sonra Edirne 

Mevlevîhânesi Neşâtî Dede’ye bağlanmıştır. Burada dört yıl boyunca postnişîn olmuştur. 

Tek eseri Divan-ı Belâgât-unvân-ı Nazîm adlı divanıdır. 

 

Divanında Mevlevîlik hakkında şiirleri de bulunan Nazîm’in tasavvufa karşı alâkası 

olmakla birlikte şeriâte son derece bağlıdır. Nâilî Sâlih bu sebeple Urfalı Nâbî’yi Rûm’un, 

Nazîm’i de İstanbul’un örnek şâiri olarak görür. Şâiri “Hazret-i Nâzım” diye anar. Şâirin 

isminin “Nâzım” olarak geçmesi vezne uydurmak için yapılan bir zihaftır: 

 

Óaøret-i Nâôım ü emåâli gibi / Rûm’da Nâbî ile âli gibi   (80.B.) 

 

2. KAVİMLER 
 

2.1. Âd 
 

Kur’ân-ı Kerîm’in birkaç yerinde adı anılan, Allah’a isyanıyla ve helâk oluşuyla 

meşhur putperest kavimlerden. “Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi? 

‘Yüksek sütunlar’ sahibi İrem’e? Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi” 

(Fecr Sûresi, 6-8) âyeti Kur’ân’da adının geçtiği âyetlerdendir. İrem Şehri ve Ubad olarak 

da bilinir. 1990’lı yılların başında arkeolojik çalışmalar sonucu Yemen ile Umman 

arasındaki geniş bir bölgede kalıntıları bulunmuştur. Tefsirlerde bu kavim hakkında 

ayrıntılı ve İsrâiliyyat kabilinden efsânevî bilgiler vardır. “Bağ-ı İrem” diye anılan, 

muhteşem sarayların süslediği bu büyük şehir, dillere destan olmuştur. Âd halkı 

zenginlikleri ve şehirlerinin güzellikleriyle kibirlenip isyan etmiştir. Şeddâd’ın hüküm 

sürdüğü Âd’a ilahi tebliğ için Hûd Peygamber uyarıcı olarak gönderilmesine rağmen, 

putlara tapan kavim isyana devam edince sekiz gün yedi gece süren şiddetli rüzgârla 

                                                
25 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yay., İstanbul 1986, c. 6, s. 544. 
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cezalandırılıp helak edilmiştir. Kur’ân’da bu rüzgâr, “rîh-i akîm”, “sarsar”, “azâb-ı 

elîm” ve “atiye” olarak bildirilmektedir. 

 

Şâir, Âd kavmi’nden “kavm-i ‘ânid” diye bahseder ve bu kavmi yalancılık ve 

isyanda ısrar edenlere bir ibret vesilesi olması yönüyle hatırlatır: 

 

Ol ki nuãret-baòşıdır her ‘âbidin / Hâlik ü Úahhârı úavm-ı ‘ânidin 

Rûzgâra úahrı emr itdi hemân / Úavm-ı ‘Âd’ın lâyıúın virdi yamân 

Úavm-ı ‘Âd itmişdi kiõbe inhimâk / Rîó-i ãarãar anları itdi helâk 

Tâ sekiz günle yedi gice tamâm / Anlara “lâ-yenúaùi’ ” esdi müdâm 

áılôet-i ecsâma maàrûr oldular / Eñ-nihâye bâda maúhûr oldular  (3.B) 

 

2.2. Lût Kavmi (Sodom ve Gomore) 
 

Hz. Lût’un kavmi. Hz. İbrahim’in kardeşinin oğlu ve onun şerîatıyla amel eden Hz. 

Lût’un kavmi eşcinsel birlikteliği yüzünden helâk edilişiyle ünlüdür. MÖ. 1800’lü yıllarda 

yaşadığı tahmin edilen Sodom ve Gomore halkının bulunduğu bölge aşırı tuz oranından 

dolayı hiçbir canlının yaşayamadığı Ölü Deniz de denilen Lût Gölü’nün bulunduğu 

yerdedir. Bu bölgenin dibi, dünyanın en alçak noktasıdır. Sapık yaşamlarını sona 

erdirmeleri için kendilerine gönderilen Lût Peygambere isyan etmiş ve deprem, volkanik 

patlama ve Lût Gölü’nü oluşturan selle yeryüzünden silinmişlerdir. Lût kavminin hikâyesi 

Kur’ân’ın birçok yerinde anlatılmaktadır. Arkeolojik bulgular ve gözle görülebilen pek 

çok kanıt Kur’ân-ı Kerîm’in anlattığı Lût kavminin varlığını ve yok oluş biçimini 

doğrulamaktadır. Şâir, “ehl-i şütûm” yani küfür ehli ve “ehl-i Sedûm” diye andığı Lût 

kavmini yine bir ibret vesilesi olarak hatırlatır: 

 

Bir seóer vaúti o òallâú-ı cihân / Úavm-ı Lûù’u alt üst itdi hemân 

İtmeyip îmân aña ehl-i Seêûm / Òabåe ıãrâr itdi ol úavm-ı şütûm 

Emr-i Óaú’la nâzil oldu Cebre’îl / İtmeye ol ehl-i idbârı sefîl 

Úaldırıp şehrile úıldı sernigûn / Yerle yeksân eyledi zâr u zebûn 

Başlarına ùaş yağdı nâgehân / Yerlerinden úara ãu oldu revân  (5.B.) 
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2.3. Semûd 

 

Sâlih Peygamberin gönderildiği kavimdir. Kur’ân-ı Kerîm’de olduğu gibi gelenekte 

de Âd kavmiyle birlikte anılır. Âd kavmi gibi Allah’ın uyarılarını dinlememiş ve helâk 

olmuşlardır. Kur’ân’da pek çok sanat eserine sahip, güçlü ve zengin olan bu kavmin 

peygamberlerine karşı âsi oldukları için bir “sayhâ” (çığlık) ile helâk edildikleri yazılıdır. 

Zenginlikleri yüzünden şımaran Semûd kavmi, Hz. Sâlih’e isyân edip onu öldürmeye 

kalkışınca lanete uğramışlardır. Kur’ân’da verilen bilgilerden Âd kavminin torunları 

oldukları anlaşılır. Arap Yarımadasının kuzeyinde yaşamışlardır.  

 

2.4. Diğer Kavimler 
 

Şâir Hz. İbrâhim, Hz. Dâvud ve Hz. Nûh’un kavimlerinden de bahseder. Bu 

kavimler de adı geçen diğer kavimler gibi Allah’a ve peygamberlerine isyanları sonucu 

başlarına gelen felaketlerle meşhurdur. Şâir bu gibi kavimlerden hep lanetle bahseder. 

 

3. ÜLKELER VE ŞEHİRLER 
 

3.1. Mısr, Mâverâü’n-nehr, Aden, Bağdat, Rûm 
 

Kelime anlamı “ülke” olan “Mısr” (Mısır), Divan edebiyatında Nil nehrinin bu 

ülkede oluşu ve Hz. Yûsuf ile olan ilgisinden dolayı sıkça kullanılan bir unsurdur. İki 

anlamı vesilesiyle sıkça tevriye yapılır. Yûsuf ile Züleyhâ’nın hikâyesi bu ülkede 

geçmiştir. Şâir, “Mısr” kelimesini birkaç yerde ülke anlamında kullanırken, birkaç yerde 

de Mısır halkını kast için kullanmıştır. Bir beyitte bedduâ ve lanet etmemeyi tavsiye 

ederken Mısır halkını örnek gösterir.  

 

“Mâverâü’n-nehr”, Amu Derya (Ceyhun), Siri Derya (Seyhun) nehirleri arasında 

kalan ünlü Türk ülkesidir. Bölgede ilk çağlardan beri Türkler ve İran İranlılar yaşamıştır. 
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Eserde yalnızca bir beyitte anılan “Mâverâü’n-nehr” topraklarının Müslüman olmadan 

önceki durumuna gönderme yapılır. Şâir, “Hak yoluyla”, “nefsin isteklerini takip 

etme”nin aynı kalpte barınamayacağını belirtir: 

 

Hem hevâ-yı nefs hem râh-ı Òudâ / Mâverâü’n-nehr’den bir iddi‘â (890.B.) 

 

İncileriyle ünlü “Aden”, Güney Arabasitan’da Kızıldeniz’e bitişik bir sahil şerididir. 

Bugün Yemen’de yer alan bir liman şehridir. Bu bölgede eskiden beri inci çıkarılırmış. 

Edebiyatta inci ile birlikte anılır. Eserde bir yerde adı geçen “Aden”, “dürr-i Aden” terkibi 

içinde yer alır ve hikmetli sözün güzelliğini vurgulamak için kullanılır. 

 

“Bağdat” şehri mütefekkir, mutasavvıf, şâir ve âlim yetiştirmiş bir şehirdir. Eserde 

yalnızca bir yerde Kadı Ebû Yûsuf vesilesiyle adı geçer. 

 

“Rûm” ismi Anadolu’yu ifade eder. Eskiden Doğu Roma İmparatorluğu Anadolu’yu 

da içine aldığı için Anadolu’ya “Rûm”, Anadolululara da “Rûmî” denilirdi. 

 

4. SOSYAL YAŞAM 
 

4.1. Resmî ve Gayriresmî Görevler ve Meslekler 
 

4.1.1. Hükümdâr 
 

Eserde “halîfe”, “sultân”, “hâkân”, “şâh”, “pâdişah”, “şehriyâr”, “hüsrev”, “melik” 

ve “server” adları ile anılan “hükümdâr” kavramı, ictimâî tabakanın en üstünde bulunan 

insandan çok Allah’ı, Hz. Peygamber’i ve mürşidleri ifade etmek için kullanılır. Bunun 

dışında genel olarak dünyada saltanat süren hükümdarların kast edildiği beyitlerde, 

insanın dünyada mâlik olduğu güce güvenmemesi gerektiği fikri aşılanmaya çalışılır. 

Mutlak hâkim Hak Teâlâ’yı unutmayan insanın dünyevî saltanatı umursamayacağı 

belirtilir. Ayrıca şâir sık sık hükümdarlara zâlim olmamalarını, adaletli davranmalarını, 

cömert olmalarını öğütler: 
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Ey òalîfe hiç ùayanma devlete / Baú ‘adâletle umûr-ı millete 

Mal ü mülke itme úaù‘en i‘timâd / Ol tevekkül Óaúú’a eyle istinâd 

Millet ü dînî óimâyet eyle òoş / Zîr-i destâna ri‘âyet eyle òoş 

Nâãıóıñdan işbu sözi ezber et / ‘Adl ü dâd ile cihânda ùoàru git 

Baú Süleymân ile Yûsuf óaøreti / Buldular devlet içinde devleti  (543.B.) 

 

4.1.2. Kadı, Şâkird 
 

Dînî yargıç anlamanı gelen “kâzî” (kadı) eserde hüküm veren Allah’ın sıfatı olarak 

kullanılır. Birkaç yerde geçen “kâzî-i hâcât” terkibinden kasıt tüm istekleri yerine getiren 

Yaratıcıdır: 

 

Úâøî-i óâcât olur vech-i óasen / Her ne isterseñ var andan iste sen  (637.B.) 

 

Talebe, çırak anlamına gelen “şâkird”, eserde tek bir yerde kullanılır. İmâm-ı 

Âzâm’ın tüm öğrencilerine duâ ederken onlardan “şâkirdân” diye bahseder: 

 

Faøl-ı Óaú olsun úarîni cânınıñ / Şâd ola ervâóı şâkirdânınıñ 

Hem oúumuş hem oúutmuş ‘âlemi / Eylemiş kendü gibi çend âdemi (37.B.) 

 

4.1.3. Sayyâd, Cellâd, Hammâr, Haddâd, Nâkkâd 
 

Avcı anlamına gelen “sayyâd” eserde yalnızca bir yerde geçer ve “sayyâd-ı ecel” 

terkibi içerisinde, ecelin insanı her an yakalayabileceğini vurgulamak için kullanılır: 

 

äayd ider bir günde ãayyâd-ı ecel / Her ne rütbe olsa da cismiñ ecel (166.B.) 

  

İdama mahkûm olanların cezâsını infaz etmekle görevli olan “cellâd” edebiyatta 

merhametsiz kişinin vasfı olarak kullanılır. Şâir, herhangi bir benzetmeye konu etmediği 

“cellâd”ı İbn-i Mekîs ile birlikte anar. 
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“Hammâr”, meyhâneci anlamına gelmekle birlikte mecâzen “mürşid” anlamı da 

taşır. Şâir, “hammâr” kelimesini olumsuz anlamda, gaflette bulunmak mânâsında kurduğu 

“hâne-i hammârda bulunmak” terkibinde kullanır. 

“Haddâd” demirci demektir. Şâir “haddâd” örneği üzerinden işi ehline vermek 

gereğini vurgular: 

 

Her işe maòãûã vardır bir recül / Her işiñ erbâbın ara ey oàul 

Añlamaz óaddâd işin cevher-fürûş / Cevheri óaddâd bilmez úaç àuruş 

Nâ-sezâ óaúúında âdemlik daòi / Eylemez ‘âúıl olan õât-ı seòi 

Ehline iósân ider ãâóib-zekâ / Mâlını tebõîr itmez nâ-becâ   (271.B.) 

 

“Nakkâd” meslek olarak bir paranın, iyisini kötüsünden, gerçeğini sahtesinden 

ayıran kişidir. Mecâzen bir işin iyisini kötüsünden ayırd eden anlamında kullanılır. Şâir, 

amelin has altın gibi olanına nazar eden, sâlih ameli umursayan Allah’ı “nakkâd”a 

benzetir: 

 

Ger ‘amel altun gibi òâã olmaya / ‘Âmiliñ úalbinde iòlâã olmaya 

Beñzer ol úalp aúçeye ãarrâf aña / Eylemez aãlâ naôar virmez bahâ 

Ya‘ni naúúâdıñ gözinde mu‘teber / Olmayınca öyle beyhûde gider 

Ol ‘amel kim ola òâliã pâk eåer / Óaú Te‘âlâ óaøreti eyler naôar 

Ol ‘amel kim ola maàşûş-i riyâ / Ùaró olunub âtılur olur hebâ  (529.B.) 

 

4.1.4. Kellâb, Bâr-ber, Halâyık, Bende 
 

“Kellâb” köpek tutan, köpeğe talim yaptıran kimsedir. Dünya meşgalesini “cîfe”ye 

(kokmuş hayvan ölüsü) benzeten şâir, dünya nimetleri için uğraşanları “kellâb”a benzetir. 

Hamal anlamına gelen “bâr-ber”, nefsin hiçbir işe yaramazlığıyla devekuşuna benzetildiği 

bir bendde kullanılır: 

 

Uç deyü teklîf ü icbâr eyleseñ / Úuşluàunu aña iòùâr eyleseñ 

Ben deveyim der deve uçar mı yâ / Gördiğiñ var mı åaúîli ber-hevâ 

Yük úosañ aña develik ãûretin / Eyleseñ iòùâr u îmâ åıúletin 
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Ben úuşum der úuş olur mu bâr-ber / İtdiğiñ teklîfi istib‘âd ider 

Ya‘ni her óâle ta‘allül gösterir / Ùâ‘at itmekde tekâsül gösterir  (217.B.) 

 

“Halâyık”, câriye, kadın hizmetçi anlamına gelmektedir. Eserde iki yerde kullanılan 

“halâyık” kavramıyla nefsin şehvî isteklerini dizginleme gereği vurgulanır: 

 

Eylemek lâzım hele sözde vera‘ / Hem òalâyıúdan daòi kesmek ùama‘ 

Heb ùama‘dır düşüren dile seni / Òalú içinde eyleyen àâyet deni  (82.B.) 

 

“Bende” kul, köle, erkek hizmetçi demektir. Şâir insanın yalnızca Hak’kın kulu ve 

kölesi olması gerektiğine olan inancını pek çok kez tekrarlar. Aynı zamanda Allah’ın 

sevgili kullarına (velî, mürşid, pîr, havâs) da “bende” olmak gerekir. Cömertlik ve kerem 

sahibi insana da halk “bende” olur. Şehvetin “bende”si olan da hür sayılmaz şaire göre: 

 

Óürr ãayılmaz hiç şehvet bendesi / Nefs-i óayvâniyeniñ efgendesi (479.B.) 

 

4.2. Çeşitli Dînî ve Sosyal Sıfatlar 
 

4.2.1. Müslüman, Mümin, Dindâr, Muhlis, Sâlih, Mücâhid, Etkıyâ, Derviş, Meczûb 
 

“Müslüman” ve “mümin” sıfatları şâir için bir kişinin gerçekten iyi bir kul olduğunu 

belirleyici bir sıfat değildir. Şâir, çeşitli vesilelerle sûreten Müslüman ile gerçekten 

Müslüman arasındaki farka dikkat çeker. “Mümin-i muhlis” olmak gerekir. Gerçek imân 

sahibi kimseler aşkla Hak’ka bağlı olanlar olduğunu belirtir. Âlimleri incitenleri “dindâr” 

insanlar sevmezler. Temiz bir “mümin” olmak istiyorsa insan “sâlihîn”e katılmalı, onlarla 

birlikte olmalıdır: 

 

äâlióîne yâr-ı àâr ol her zamân / Tâ ki yâr olsun saña emn ü emân (493.B.) 

 

Dînin emirlerine uyan, samîmî insan anlamına gelen “sâlih” eserde pek çok yerde 

kullanılan bir kavramdır. Şâir “sâlih”lere hizmet eden âhirette “ukbâ”ya ereceklerini 

belirtir. 
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İslâm’da önemli bir yeri olan “mücâhid”lik kavramını şâir nefsle cihâd eden 

anlamında kullanır. Bir yerde geçen çok takvâ sahibi olanlar anlamına gelen “etkıyâ”ya 

“dâr-ı bekâ”nın vaad edilmiş olduğu belirtilir. 

 

Mütevâzi ve kanaatkâr, kimsesiz, fakir, gönlü zengin, mürid, şeyh gibi anlamlara 

gelen “derviş” eserde daha çok “fakir ama gönlü zengin insan” anlamında kullanılır. 

“Derviş” ve “tecrîd” hırkası sıklıkla birlikte anılır. “Derviş” halktan uzaklaşıp, “hem-

cins”leriyle vakit geçiren, “bir lokma bir hırka”dan başka dünyevî bir ihtiyaç duymayan 

insandır.  

 

“Meczûb” cezbeye tutulmuş, ilâhî aşk ile kendinden geçmiş insan demektir. Eserde 

tek bir yerde geçer. Şâir, şeriate bağlı olmayan insandan, “meczûb” bile olsa uzak durmak 

gerektiğini belirtir. 

 

Tasavvuf ehli, sofu anlamına gelen “sûfî”ler örnek şahsiyetler olarak gösterilir ve 

onlar gibi “âlem kayd”ından uzak olmak gerektiği belirtilir. 

 

4.2.2. Âlim, Ârif, Havâs, Nâsıh 
 

Hem dînî hem de dünyevî ilimlere son derece önem veren şâir, “âlim”lere ayrı bir 

hürmet ve muhabbet besler. Sık sık birlikte andığı câhilleri yeren şâir, âlimleri över, iki 

ayrı karakterin dünyada da âhirette de bir tutulamayacağını belirtir: 

 

Farúı var ‘âmille àayr-ı ‘âmiliñ / Şöyle kim ‘âlimle merd-i câhiliñ (276.B.) 

 

Âlimler, “illet-i cehl”e devâdır, ilimle “sadra şifâ”dırlar: 

 

‘İllet-i cehle devâdır ‘âlimân / ‘İlmle ãadra şifâdır ‘âlimân 

Câhilân ise òilâfı anlarıñ / Belki semm-i úâtilidir cânlarıñ   (456.B.) 
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 Bununla birlikte câhillerle düşüp kalkan âlimler eleştirilir. Şâir, insan hayatı için 

son derece önemli bir yer teşkil eden şeriate bağlı olmayanın “âlim” olamayacağını da 

belirtir. “Nâdân” ve “câhil”in karşıt tipi olarak yer alır. 

 

Hakkı bilen, ilimde ileride olan anlamına gelen “ârif”, âlimden önde duran bir 

karakter olarak çizilmiştir. İlim ve irfan sahibi olan “ârif” Allah’a karşı vefâkârdır, işi 

sürekli “hamd ü senâ”dır. “Ârif-i billah” diye anılan âriflerin indinde dünyanın hiçbir 

kıymeti yoktur. “Mâsivâ”dan el etek çekmişlerdir. Ârifler çok konuşmaz, sessiz olurlar; 

tefekkürle meşguldürler. Peygamber’i örnek alır, fakirlikle övünürler. Hallerinden şikâyet 

etmezler. 

 

“Havâs” seçkin insan, dindarlık ve doğruluğuyla, ilmiyle âmil olup mâneviyat 

mertebelerinde yükselmekle makbul ve muteber olan zâtlar anlamına gelir. Seçkin ve 

sıradan anlamına gelen “hâss u âm” kalıplaşmış bir ifadedir. Sıklıkla birlikte anılırlar.  

 

“Nâsıh” nasihat eden, öğüt verendir. Şâir nasihat verenleri dinlemek gerektiğini 

belirtirken bazen kendini kast ederek sözüne kulak verilmesini ister. Nasihat dinlemeyen 

ahmaktır. Doğru söz söyleyen “nâsıh”a ancak ahmakların düşman olacağını belirtir. 

 

4.2.3. Mücrim, Müflis, Kâfir, Pelîd, Gâfil 
 

“Mücrim” suç işlemiş, suçlu, günahkâr anlamına gelir ve dîne inanmayanları ifade 

eder. İflas eden demek olan “müflis” zararda olan insanı ifade eder. Dünyada kendisinden 

bekleneni yapmayan kul, âhirette zarardadır. Maddi zararı umursamayan şâir, “müflis” 

sıfatını manevî zararda olanlar için kullanır. “Kâfir” sıfatı ise en çok aldatıcı nefs için 

kullanılır.  

 

Pis, murdar anlamına gelen “pelîd” sıfatı eserde çok kullanılır. Firâvun ve Zekeriyâ 

Peygamberi öldüren Yahûdî “pelîd” diye anılır. İnanmayanları, günahkârları ve zâlimleri 

bu sıfatla anan şâir, cimri ve pintileri de “pelîd” diye vasıflandırır. “Gâfil” bilmeyen, 

habersiz, nefsine kanıp gaflete düşen insanlar için kullanılır. Ömür bir nefesdir ve “gâfil” 

olup nefse aldanmamak gerekir. “Zikr-i Hak”dan gâfil olan zarardadır. 
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4.2.4. Yehûdî, Harâmî, Büt-perestân 

 

“Yehûdî” (Yahûdî) Hz. Mûsâ’nın dininden olan demektir. Peygamberlerinden pek 

çok mûcize ve Allah’tan çokça ikram görmelerine rağmen şımarıklıkta ve isyanda ısrar 

etmeleriyle meşhur bir kavimdir. Eserde iki yerde anılır. Hz. Zekeriyâ’yı testereyle ikiye 

bölüp öldüren bir Yahûdîdir. Bir bendde de pis olmaları nedeniyle onlara benzememek 

gerektiği belirtilir. 

 

“Harâmî” hırsız, yol kesen, haydut anlamına gelir. “Nefs-i emmâre” ve “Şeytân”ı 

vasıflandırmak için kullanılır. Elindekini ne için kullanacağını bilmeyen câhile mal ve 

mülk vermek de harâmîye kılıç vermeye benzetilir: 

 

Câhile beõl itme mâl u naúdi hiç / Virmek olur mu óarâmîye úılıç  (325.B.) 

 

“Büt-perestân” putperestler anlamına gelmekte olup, dünyâ hayatına çok bağlı 

insanlar için kullanılır.  

 

4.2.5. Çapkın, Âvâre, Ebleh 
 

Eserde tek bir yerde geçen “çapkın” kavramı, “âdemlerin en şaşkını” olan şehvet 

peşinde gezen insan için kullanılır: 

 

Ol olur âdemleriñ eñ şaşúını / Kim olur nefs ü hevânıñ çapúını  (55.B.) 

 

“Âvâre” boş gezen, işsiz güçsüz demek olup, asıl görevini unutup nefsinin arzuları 

peşinde gezen insan için kullanılan bir sıfattır. Şâir bir bendde insanı avcının tuzağına 

yakalanan “âvâre kuş”a benzetir. Kadın peşinde koşan da “âvâre”dir.  
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Ahmak, bön, budala anlamına gelen “ebleh” kavramı en çok cimriler için kullanılır. 

İşe yaramaz, düzensiz insanlar da “ebleh” ile vasıflandırılır. Şâir “ahmak” sıfatını da sıkça 

kullanır. Dînî açıdan zayıf insanlar da şâir için “ebleh”tir. 
 

4.2.6. Zengin, Agniyâ, Fakir, Gedâ 

 

“Zengin” kavramı yer yer mal ve mülk sahibi, bazen de manevî ikram sahibi insanı 

vasıflandırmak için kullanılır. Her iki zenginliğe de sahip olsa da, insanın nefsî arzulardan 

kendini arındırması gerekir. Zenginler anlamına gelen “agniyâ”nın da zengin kelimesi 

yerine kullanıldı olur. “Gönlü zengin” insan Allah’tan maddî zenginliği dilemez. Hâlis bir 

iman sahibi olmayan insan Kârûn gibi zengin olsa da fakirdir. Şâir, dünyevî zenginliğe 

sahip insan önünde şahsiyetli insanın eğilmemesi, mal ve mülke itibar etmemesi 

gerektiğini söyler. 

 

“Fakir” ve “fâka” olarak da adlandırılan “fakirlik” kavramı eserde övünülecek bir 

durumdur. Ehl-i sülûk insanın dünyada fakirlik istemesi gerektiğini söyler. Çünkü bu 

dünyada fakirlik çekene âhirette ikram vardır.  

 

“Gedâ” edebiyatta “pâdişah”ın zıddında kullanılan bir kavramdır. Fakir, dilenci, 

köle anlamları taşır. Eserde Allah indinde “pâdişah”la “gedâ”nın hiçbir farkı olmadığı her 

vesilede belirtilir: 

 

Âòir’ul-emr ey faúîr-i bî-nevâ / Pâdişâh ile berâberdir gedâ  (155.B.) 

 

“Fakir-zengin”, “agniyâ-gedâ” kavramları eserde sıkça ve birlikte kullanılır. Bazen 

karşılaştırma yapılırken bazen de ilâhî açıdan hiçbir farkları olmadığı, hatta olumsuz 

durumda gibi görünen “fakir” ve “gedâ”nın mertebece daha yüksekte olduğu ifade edilir. 
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4.3. İnşaatla İlgili Unsurlar 

 

4.3.1. Saray, Kasr, Konak, Kâşâne 
 

“Saray” ve “kasr” kavramları daha çok cennet için kullanılır. Birkaç yerde 

“müminin kalbi” anlamında da kullanılır. “Kasr-ı vâlâ” terkibiyle kast edilen Allah’ın 

indinde makbul bir yerde olmaktır. “Konak” ise dünya için kullanılan bir kavramdır. 

Dünya yolcuların konakladığı bir konağa benzer. Bu konakta mürşidlerin yardımına 

ihtiyaç olduğunu belirtir şâir. Büyük ve süslü ev anlamına gelen “kâşâne” de Allah’ın 

indinde insanın makamı anlamında kullanılır.  

 

4.3.2. Meclis, Dergâh, Âsitân, Tarem, Mescid 
 

“Meclis” çoğunlukla toplanılan yer anlamında kullanılır. Eserde Allah’ın indi, 

mürşidlerin eteği gibi anlamlara da gelmektedir. “Meclis-i âlî”, “meclis-i ehl-i ulûm”, 

“meclis-i hâs”, “meclis-i ahbâb” gibi terkipler içinde sıkça kullanılır. 

 

“Dergâh” ve “dergeh” eserde en çok kullanılan mekânlardandır. Çoğunlukla mecâzî 

anlamda Allah’ın huzuru anlamına gelir. “Dergeh-i Hak”, “dergeh-i ma’bud” terkibi en 

sık yer alan ifadedir. Önce insanlar arasında şan ve şöhret arayan insan, “dergeh-i Hak”ka 

yakınlık bulamaz. Kendisini Şeytân gibi medh edip kibirlenen insan “dergâh”tan 

kovulmuştur. Âdem Peygamberin cennetten kovulması hadisesi “dergeh-i Hak’tan tard 

edilmek” şeklinde ifade edilir. Mürşidlerin bulunduğu tekke anlamında birkaç yerde 

kullanılan “dergâh”ta hizmetçi olmak ehl-i sülûk için bulunmaz bir nimettir. Dergâhla eş 

anlamlı olan “âsitân” kelimesi de kullanılır. Dam, kubbe anlamına gelen “tarem” yalnızca 

bir yerde “tarem-i çarh” (gökyüzü) terkibiyle kullanılır.  

 

“Mescid” eserde tek bir yerde anılır. Hz. Yûnus için balığın karnı ibadet edilecek bir 

mesken olmuştur. 
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4.3.3. Zindan, Kuyu 

 

“Zindan” ve “kuyu”, karanlık oluşları, yer altında bulunuşları itibarıyla cezâya 

uğrama, eziyet çekme anlamlarında kullanılır. Dünyada imtihanı kaybeden için “dâr-ı 

bekâ” bir zindandır. Tasavvuf ehli içinse Yâr’dan ayrı kalmak zorunda olduğu için dünya 

hayatı bir zindandan farksızdır. İnsana kurduğu tuzaklarla anılan nefis ise insanı bir 

kuyuya atmayı planlamaktadır. 
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C. İNSAN 

 

1. İNSAN, ÂDEM 
 

Eserde “âdem”, “âdemoğlu” ve “ehl-i dünyâ” olarak da vasıflandırılan “insan”, 

İslam inancına paralel olarak kâinatın en şerefli mahlûkudur. “Sûretin sûreti”dir. İnsan 

dünyanın süsü, güzelliğidir: 

 

Çün irâde itdi òalú-ı ‘âleme / Virdi ãûret ãûretinden âdeme 

Ùıynden òalú itdi cism-i âdemi / Eyledi rûşen anıñla ‘âlemi  (1.B.) 

 

 Yaratılış olarak iki karşıt unsuru, “rûh” ve “nefs” içinde barındıran insan, yücelik 

ve zelîllik potansiyeline sahiptir: “ebleh, cahil” de olabilir “arif-i billah, insân-ı kâmil” de 

olabilir. Dünya bir konaktır ve insan bu konakta bir yolcudur. İnsanın bu dünyadaki güçle, 

zenginlikle gururlanıp kibirlenmesi boşunadır. İnsan Allah’a şâkir, sabırlı, şeriate ve 

tarîkate bağlı bir kul olmalıdır. İnsanın baş düşmanı Şeytân ve nefstir. Bütün insanlık fânî 

âlemde olmaları hasebiyle uykudadırlar. İnançlı ve dindar olmayan insan hayvana 

benzetilir. İnsan olmanın tasavvufî olarak asıl maksadı “dergeh-i Hak”ka ulaşıp “kâmil 

insan” olmaktır. 

 

“Âdem” hem ilk insan Hz. Âdem’dir, hem de onun torunları olan bütün insanlar için 

kullanılır. Âdem “safiyullah”(seçilmiş)tır. “Âdemoğlu”nun aslî görevi Allah’a itaat, ibâdet 

ve iyi bir kul olmaktır. Eser baştan sona insanın yapması ve yapmaması gerekenlerin 

anlatıldığı bir nasihatnâme olması hasebiyle “insan” kavramı öğüt verilmesi elzem bir 

varlık olarak ele alınır. Eserde, insanın cinsiyet olarak ele alınmasıyla pek karşılaşmayız. 

Yalnızca kadın ile dünya arasında bir benzerlik kurulur: 

 

Úoca dünyâ hiç boş úoymaz elin / Kendüni zînetleyüb eyler gelin  
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Nice biñ yıllıú ‘ucuz fâhişe / Keyd ile òalúı getürir òâhişe 

Zeyn ider başın úıçın eşkâlle / Görinür insâna mekr ü âlle 

‘Âúıbet dîvânesin eyler firîb / İstediği vechile alur naãîb 

Her iki günde bir oynaş ister ol / Başúa úoca başúa sırdaş ister ol  (118.B.) 

 

2. GÜZELLİK 
 

Kenz-i Nesâyih’te “güzellik” unsuru en çok takvâ sahibi ehl-i sülûk için kullanılan 

bir sıfattır. “Güzel insan”dan kasıt “mürşid-i kâmil”, “sâlih”, “ehlullah”, “mümin-i 

muhlis” vesâiredir. Yüz güzelliği, dış güzellik gibi unsurlar eserde yer almaz. Şâir, bir 

tasavvufî öğütler için kaleme aldığı eserinde mânevî güzellikleri anlatmayı esas almıştır. 

“Hilm” kavramıyla ifade edilen “huy güzelliği” ve “ahlâk” insanın güzel vasıflarıdır. 

“Hüsn-i ahlâk”, “hüsn-i amel”, “hüsn-i niyet” gibi terkipler içinde kullanılan ve “hüsn” 

(güzellik) eserde tamamıyla mânevî, dînî ve tasavvufî bir unsur olarak kullanılmıştır.  

 

Eserde diğer divanlarda görülen çeşitlilikte bir güzellik tasavvuru yoktur. Tasavvufî 

telkin amacıyla kaleme alınan hikemî bir eser olması hasebiyle güzellik ile sevgili 

arasında söz sanatlarına dayalı ve zengin bir anlatım seçilmemiştir. 

 

3. YÂR (SEVGİLİ) 
 

Gerçek ve faydalı dost anlamında kullanılan “yâr”, “sevgili”, “habîb” gibi 

kavramlarla anılan “Yâr-ı Bâkî” olan Allah’tır. Allah’ı zikretmeyen ehl-i dünyânın yâri 

Şeytân’dır. Âhirete kazançlı gitmek isteyen dervişlere, ehl-i tecrîde yâr olmalıdır. Şâirin 

iki farklı sevgili anlayışı ortaya koyar. Biri insanın kurtuluşunu sağlayacak olan sevgililer. 

Bunlar Allah, peygamberler, evliyâ, etkıyâ, sâlihler vs. Diğeri de insanı zelil edecek 

sevgililer: Dünya malı, dünya hayatı, nefis, Şeytân, câhil insanlar. 

 

Mal canın yongasıdır” sözünü hatırlatan şâir bir yerde mal ve cânın da insana sevgili 

olduğunu belirtir. Emânet de insanın sevgilisidir, ona iyi bakmak gerekir.  

 

Eserin tamamına bakıldığında en çok “yâr” kelimesiyle ifadesini bulan sevgilinin 

Allah ve O’nun yolundan giden sâlih kullar olduğu anlaşılır. 
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4. ÂŞIK 

 

Divan edebiyatında karşılaştığımız “âşık” tipi bu eserde yer almaz. İlâhî aşktan ve 

bu aşka meftûn olan “âşık” tipiyle karşılaşırız. “Yâr” Allah ise, “âşık” da O’nun yolunda 

samimiyet, muhabbet ve sadakatle yürüyendir. Genelde sevgilinin kaşı gözü için her 

şeyini fedâ eden “âşık” tipinin zıddına, Hak “âşık”ının maksûdu yalnızca O’na vâsıl 

olmaktır. Din ve Tasavvuf bölümünde anlatılan “âşık” tipinden farklı bir yön bulunmadığı 

için tekrar anlatma lüzumu duymuyoruz. 

 

Óaú Te‘âlâ’nıñ çü bir ãâdıú úulu / Cân u dilden óaørete ‘âşıú úulu (585.B.) 

… 

Õât-ı Óaúú’a iştiyâúı göñlüñüñ / Nûr-ı Bârîye merâúı göñlüñüñ 

Õikridir ey cândan müştâú olan / Óaúú’a ‘âşıú server-i ‘uşşâú olan (303.B.) 

… 

Olma dervîşândan àayriye yâr / Otur anlarla ma‘an leyl ü Nehâr  (159.B.) 

… 
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D. TABİAT VE EŞYÂ 

 

1. KOZMİK ÂLEM 
 

1.1. Çarh (Felek) 
 

Edebiyatta “felek”le kast edilen genellikle gökyüzüdür. Aynı zamanda kader, baht, 

şans anlamları da yüklenir. Bu eserde yalnızca bir yerde geçen ve felek anlamına gelen 

“çarh” kavramıyla kasıt, mânevî olarak gökyüzüdür, yâni cennettir.  

 

1.2. Âlem 
 

Bütün dünya, kâinat, her şey, herkes anlamlarına gelen “âlem”, bu eserde daha çok 

yaratılmış her yer, her şey ve herkes anlamında kullanılmıştır. Allah âlemin yaratıcısıdır. 

Yarattığı âlemin en şerefli varlığı insandır. İnsanların en mübâreği de Hz. Muhammed’dir.  

 

“Âlem” kavramı bazen bu dünya için kullanılır bazen hem dünya hem de âhiret için. 

Bazen de dünyada yaşayan herkesi ifade etmek için “âlem” denilmiştir. “Âlem” kavramı 

bazı mısralarda da hayatı ifade etmek için kullanılır. Âlem kavramı “âlem-i gayb”, “âlem-i 

fânî”, “nûr âlemi”, “âlem-i ervâh”, “âlem-i iştibah”, “âlem-i dünya”, “âlem-i ukbâ” gibi 

terkipler içerisinde de kullanılır.  

 

1.3. Yıldız 
 

“Kevkeb”, “necm”, “ahter” olarak da bilinen “yıldız” kavramı eserde birkaç yerde 

karşımıza çıkar. Edebiyatta burçları oluşturmaları ve insan üzerine etkileri ile önemli bir 

unsur olarak yer alan yıldız, Kenz-i Nesâyih’te baht, tâlih anlamında kullanılır. Bir yerde 
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de Divan edebiyatında önemli bir yer tutan astronomiyi (burçlar ilmi) ifade eden “ilm-i 

nücûm” terkibi içerisinde kullanılmıştır. 

 

1.4. Dünya, Cihân, Yeryüzü, Devrân 
 

“Cihân”, “yeryüzü”, “devrân”, “dehr” isimleriyle de anılan “dünya”, eserde bir 

gezegen olarak ele alınmaz; insanın imtihan için gönderildiği geçici hayatı temsil eder. 

Eserdeki “dünya” anlayışı birinci bölümde anlatıldığı için üzerinde durma ihtiyacı 

duymuyoruz. 

 

1.5. Ay 
 

“Ay”, “mâh” edebiyatta sevgilinin güzel yüzünü temsil eder. Burada Eserde tek bir 

yerde Hz. Muhammed’in ayı ikiye bölmesi mûcisesi anlatılırken anılır. Bir yerde de oruç 

ayı olan Ramazan’ belirtmek için zaman belirten ay olarak, “mâh-ı sıyâm” terkibi 

içerisinde kullanılmıştır.  

 

2. ZAMAN 
 

“Zaman” bu dünya için geçerli olan bir kavramdır. O yüzden “dünya”, “devr”, 

“dem”, “dehr”, “rûzgâr”, “subh u şâm” gibi kavramlarla sıkça birlikte ve bazen de 

birbirinin yerine kullanılırlar. Fânî âlemde hızla geçip giden bir süredir. Bu yüzden insanı 

aldatan bir yönü vardır. İyi değerlendirilmezse insan için bir düşmandır, sonunu hazırlar. 

Bu yüzden “ehl-i irfân” âkıbetini düşündüğü için zamanı boşa harcamaz. Zamanını 

ibadetle geçirir. Zamanı en çok boşa harcayanlar gençler, câhillerdir: 

 

Øâyi‘ itme gençlik eyyâmını / Úıl tefekkür ol demiñ encâmını  (844.B.) 

 

Çabucak geçip giden zaman “seyf-i kâti”dir, keskin kılıca benzetilir: 

 

Seyf-i úâùi‘dir zamân pek tez geçer / Pes mürûr itmezden evvel ser-be-ser 

Úıl tedârik óâl ü õikr ile müdâm / Õikr ile ióyâ ü úat et ãubó ü şâm (289.B.) 
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İnsanları temsilen “ehl-i zamân” terkibi içerisinde de kullanılır. Gün ve günler 

anlamına gelen “yevm” ve “eyyâm” da geniş anlamlarıyla zamanı ifade eder.  

 

3. MEVSİMLER 
 

Eserde “hazân”, “bahâr”, “yaz” ve “kış” mevsimlerinin çok az da olsa adı geçer. 

“Yaz” ve “kış” birlikte anılır ve yılın tamamını belirtmek için söz konusu edilir. Şâir, 

“ukbâ” yoluyla “dünya”nın birbirine benzemediğini ifade etmek için ikisinin yazı ve 

kışının farklı olduğunu belirtir. Âhiretten korkarak yaşayan insana dünya hayatı “misl-i 

bahâr”dır; nefsinin ardınca yol takib edenin hayat yaprağı (berg-i hayat) düşer, “hazân”a 

(sonbahar) döner. 

 

4. HAYVANLAR 
 

“Behîm” olarak da ifade edilen “hayvan” kavramı genel olarak doğadaki hayvanları 

değil, inançsızlık yönüyle insan sıfatını hak etmeyenler için kullanılır. Nefsinin arzuları 

peşinde koşan insan “hayvan”dır. Edebsiz insan da hayvan gibidir. Özellikle şehvet, uyku 

ve yemekten aklını alamayan (tâb-ı hayvân) insan için kullanılır: 

 

Çoú yime óayvân değil insânsıñ / Mübtelâ-yı ekl iseñ óayvânsıñ  (142.B.) 

 

İnsanın alçak yönü olarak ifade edilen nefsin vasfı olarak da “nefs-i hayvânî” terkibi 

içerisinde kullanılır. 

Eserde adı en çok geçen hayvan bir hakaret unsuru olarak “kelb”(köpek)’tir. Nefis, 

ona aldanan insan köpeğe benzetilir. Hâin insan ise köpekten de kötüdür. Nemrut’un 

ordularını dağıtan “sivrisinek”, “peşşe” aynı zamanda cehennimliklerin benzetildiği 

hayvandır.  

Hırs ve çalışkanlığıyla ünlü “karınca”, büyüklüğü ve ezici kuvvetiyle “nefs-i 

emmâre”nin benzetildiği “fil”, Zulmün pâyidar olmadığı belirtmek için şâir zâlim 

yöneticileri “bâz” (doğan)a benzetir. “Bâz” ömrü kısa olan bir yırtıcıdır. Tüyleri nedeniyle 

seçilen “sincap” ve “semûr” (samur) ile dünyada tek bir hırkadan başka endişesi olmayan 

“derviş” arasında benzerlik kurulur.  
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Şâir, ilerleyeceği yerde duran ya da geri giden hayvan anlamına gelen “harûn” ile 

inatçı ve sürekli kontrol altında tutulması gereken nefs arasında benzerlik kurmuştur. Nefs 

benzer şekilde “esb”e (at) benzetilir ve “esb-i serkeş”in sahibini helak edeceği belirtilir. 

“Esb-i nefs”in insanı kötü yola sürüklemesine izin vermemek gerekir. Nefsin isteklerine 

uymak hayat atını “râh-ı fısk”a sürüklemeye benzer. 

 

“Murg” olarak da ifade edilen “kuş” uçması nedeniyle rızık bulmasının diğer 

hayvanlara göre daha güç olduğu düşüncesiyle Allah’ın Râzık sıfatına bir övgü unsuru 

olarak kullanılmıştır. Göklerde uçan kuşun, denizde yüzen balıkla beslenmesi şaşırtıcıdır. 

Nefsine aldanan insan da “bîçâre” ve “âvâre” kuşlara benzetilir. “İlm” bir kuştur, “akıl” da 

kanatlar. İlmi uçuran akıldır, akıl yoksa ilmin bir anlamı yoktur. “Akl-ı kâmil” olmayan 

yerde kanatsız kuş gibi kalır. Bir yerde “murg-i devlet” (devlet kuşu) terkibiyle 

karşılaşırız. Şekle ve görüntüye önem vererek Allah indinde itibar kazanacağını zanneden 

insana öğüt veren şâir, başa sarık sarmayla “murg-i devlet”e ulaşılamayacağını belirtir. 

 

Hayvanlar arasında en ilginç benzetmeye konu olan “devekuşu”dur. Ne deve gibi 

yük taşıyabilen, ne de kuş gibi uçabilen “devekuşu” işe yaramazlığıyla “nefs”e benzetilir. 

“Nâka” olarak da bilinen “deve”, Hz. Sâlih’in mermerden deve çıkarma mûcizesi 

hatırlatılırken anılır. Şâir, “kurd”u salgınlığıyla cefâkâr sultânlara benzetir ve “kurttan 

çoban olmaz” der. 

 

Zehirli ve hâin oluşu nedeniyle dünyanın aldatıcılığıyla aralarında benzerlik kurulan 

“mâr” (yılan) nefsin de vasfıdır. Hz. Muhammed ile mağara arkadaşı olan Hz. Ebû 

Bekir’in “zehr-i mâr”a mübtelâ olduğu belirtilir. Şâir hem Hz. Ebû Bekir’in, Peygamberi 

korurken bir yılan tarafından ısırılmasını, hem de mecâzî anlamda ilahi aşka ve 

muhabbete kapılmasını kast eder: 

 

Zehr-i mâra oldu anda mübtelâ / Olmadı óulv-i muóabbetden cüda (30.B.) 

 

“Yelkovân” kanatları sivri, siyahımsı veya kül rengi gövdeli bir deniz kuşudur. Hızlı 

oluşuyla ünlüdür. Şâir nefsinin peşinden giden insanları “yelkovan kuşu”na benzetir: 

Yelúovâna dönmüş idi cismimiz / Nâm virmişdi günehde ismimiz 

Õevú-i dünyâya seğirtdik yel gibi / Zâd-ı ‘uúbâya ise tenbel gibi  (46.B.) 
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5. ÇEVRE, MEKÂN 

 

5.1. Bağ, Bahçe, Gülzâr 
 

“Bağ” çeşitli güzelliklerin bulunduğu dünyayı temsil eder. “Bâğ-ı dünya” insana 

ayak bağıdır. Dünyada insanın sahip olduğu çeşitli güzellikleri simgeleyen “bâğ u bahçe” 

gelip geçicidir. “Sabır, ilim ve hilm” gönlün “bağçe”(bahçe)sidir, insana safâ verir.  

 

“İmân-ı tam” bir “gülzâr”dır; bu bahçeye sabah akşam su vermek gerekir. İbadeti 

terk edenin hayatının gül bahçesindeki güller ve yapraklar dökülür. Hz. İbrahim ateşe 

atılırken mûcize eseri gül bahçesine dönen yer “gülzâr”dır. 

 

5.2. Çöl, Sahrâ, Beyâbân, Berr 
 

Sıkıntı ve kıtlık unsurlarını çağrıştıran “çöl”, “sahrâ”, “beyâbân”, “berr” kavramları 

eserde mânevî sıkıntıyı ifade etmek için kullanılır. Allah dostları ile kupkuru, susuz 

“sahrâ” bile cennete döner. Rahat uykusuna ve “hâb-ı gaflet”e dalan insan, çölde 

kervândan geri kalmış insan gibi derde, belâya uğrar. İnsanlar ile pek fazla iç içe olmak 

istemeyen, zikrle meşgul olmak isteyen “ehl-i Hak, “berr ü beyâbân”ı mesken tutar.  

 

5.3. Dağ, Deniz 
 

“Dağ” kavramı çokluk ifade etmek için kullanılmıştır. Özellikle çok günahkâr olan 

insanın suçluluğunu belirtmek için kullanılan bir unsurdur. Ayrıca “yevm-i evvel”de 

semâlar ile birlikte Allah’ın arz ettiği emâneti yüklenmekten korkan “dağ”dır.  

 

“Deryâ”, “bahr” olarak da ifade edilen “deniz” de çokluk ifade etmek için seçilen 

bir kavramdır. Allah’ın insanlara bahşettiği lütufların yanında “deniz” bir tek damladır. 
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Daha çok mecâz anlamıyla kullanılan “bahr”, “Bahr-i fenâ”, “bahr-i eltâf” gibi terkipler 

içinde dünya ve çokluk ifade eder. Dünya “ehl-i Hak”a “deryâ-yı gam”dır.  

 

6. ÇEŞİTLİ EŞYALAR 
 

6.1. Libâs, Dîbâ, Atlas, Hırka 
 

Elbise anlamına gelen “libâs” kavramı giyilecek eşyalar arasında en çok adı geçen 

unsurdur. Elbise anlamından çok takınılan tavır mânâsında kullanılır. Ehl-i sülûk için 

takvâdan iyi bir elbise yoktur. Tasavvuf ehli için yeni “libâs”ın hiçbir kıymeti yoktur, 

çünkü nasıl olsa eskimiş elbise anlamında kullanılan “pelâs”a dönüşecektir. Dünya malı 

böyle elbiseye benzer, onu elde etme hırsında son yoktur. Bir fakiri giydirene büyük sevap 

vardır; Allah da ona “Hülle-i cennet” (cennet elbisesi) verir. Bir yerde geçen “kâmîs-i 

âhenîn” (demir elbise) Hz. Dâvud’un yaptığı zırhları ifade eder. Kumaş anlamlarına gelen 

“atlas u dîbâ” ikilisi dünya malını simgeler. 

Tasavvuf anlayışında elbiseler arasında “hırka”nın ayrı bir önemi vardır. “Hırka” ve 

“aba” kanaat ve fakirliği simgeler. “Tecrîd hırkası”na bürünmek dünyadan el etek çekip 

zühd ve takvâ ile uğraşmak anlamına gelir. Dervişin giydiği eski hırkadır. Eski hırka 

giymedikçe, yani dünya malına değer vermedikçe nefsle mücadele mümkün değildir. 

Eserde sadece bir kez geçen “sarık” ve “dülbend”, görünüşte takvâ sahibi olmanın temsili 

olarak gösterilir. Görünüşe önem vermeyen şâir, “sarık” veya “dülbend” takmak yerine 

insanlara hayırlı olmak gerektiğini söyler. “Libâs-ı fâhire”, “libâs-ı zâhire”, “atlas-ı çerh”, 

“hırka-i peşmîne”, “hırka-i tecrîd”, “köhne pelâs” gibi ifadelerle çoğunlukla kast edilen 

mecâzî anlamdır. 
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6.2. Altın (Zeheb), Yâkut, Sîm 

 

En değerli madenlerden biri olan “altun” (altın) eserde, dünya malını simgeler. İyi 

nam ve şöhret için de “altın isim” benzetmesi yapılmıştır. İbadeti terk eden insanın altın 

gibi ismi bakır para anlamına gelen “nuhâs”a döner. Sâlih amel de “has altın”a 

benzetilmiştir. Para ve altın anlamında kullanılan kelime daha çok “zer” ve “zeheb”dir. 

Eserde bir tek yerde “yâkût-ı ahmer” (kırmızı yâkut) terkibi içerisinde anılan “yâkut” 

kırmızı ve değerli olması hasebiyle kalbin benzetildiği bir unsurdur. Gümüş ve altın 

anlamına gelen ve çoğu yerde birlikte anılan “sîm u zer” ikilisi de para ve dünya malı 

karşılığında kullanılmıştır: 

 

Sîm u zer bi’l-cümle dünyâ mâlıdır / Şâd u òandân olmaú aómaú óâlidir   (707.B.) 

 

6.3. Silah, Hançer, Kılıç, Sikkîn (Bıçak), Nîze (Mızrak) 
 

“Zikir”, “tevhîd”, “terk-i hevâ” nefse karşı en güçlü “silah”lardır. Silah olarak 

kullanılan bir tür bıçak olan “hançer” nefse karşı insanın elinde bulundurduğu “samt” 

(sükût) silahını temsil eder. Edebiyatta ayrılık acısının şiddetini belirtmek için bir 

benzetme unsuru olarak kullanılan “hançer”, “hançer-i firkat” terkibi içerisinde Yâr’dan 

ayrı gönlün çektiği sıkıntıyı ifade eder. Allah’tan uzakta olma acısı, tasavvuf ehlinin 

gönlünü hançer gibi deşmektedir. 

 

Keskin silah unsurları nefsi eğitmek için seçilen yollara benzetilen unsurlardır. 

“Açlık kılıcı” (oruç) nefsi ikiye biçer. Tek bir yerde geçen “sikkîn” (bıçak), “sikkîn-i terk-

i hâb” terkibinde nefsi eğiten uykuyu terk etme davranışını simgeler. Yalnızlık nefse karşı 

güçlü bir “mızrak”tır. Nifak ehli hâin insanlardan uzak durulması gerektiğini öğütleyen 

şâir, bu gibi kimselerin lanete uğrayacaklarını belirtirken lâneti bir mızrağa benzetir ve 

“nîze-i lânet” terkibini kullanır: 

Derk-i esfeldir yeri mel‘ûnlarıñ / Nîze-i la‘net ile maù‘ûnların  (683.B.) 
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VI. SONUÇ 

 

Hikmetli sözlerle okuyuculara nasihatler vermeyi düstur edinen Nâilî Sâlih 

Efendi’nin Kenz-i Nesâyih’i tasavvufî bir eserdir. 12. yüzyılda kaleme alınan 

Pendnâme’yi şerh ederken aslında şâir bir tercüme çalışmasından çok yeniden bir 

manzum eser ortaya koymuştur. Engin bir tasavvuf kültürüne ve derin bir tarîkat 

muhabbetine sahip olan şâir 19. yüzyılda yazdığı bu eserle İran edebiyatının çok önemli 

isimlerinden Feridüddin-i Attâr’ın nasihatlerini kendi çağında yeniden gündeme 

getirmiştir. Divan edebiyatının son dönemlerinde vücuda gelen bu eserin dilinin, nasihat 

türünün gerektirdiği şekilde sade ve anlaşılır olması ve ayrıca şâirin, dönemin süslü ve 

ağır dil kullanma alışkanlığına kapılmaması günümüz okurları açısından bir avantajdır. 

Eserin bu bakımdan divan edebiyatı geleneğinden biraz uzak durduğu gözlemlenir. Fakat 

asıl amacı hikmetli sözler, dinî-tasavvufî nasihatler aktarmak olan eser, kaçınılmaz olarak 

sade bir dil ve daha az söz sanatı ihtiva etmeyi gerektirmiştir.  

 

Kenz-i Nesâyih’in tamamını dinî-tasavvufî unsurlar oluşturur denilebilir, ki zaten 

Divan edebiyatının metafiziğini tasavvuf felsefesi tesis eder. Bu felsefe çeşitli tarîkatler 

yoluyla topluma intikal etmiş, her sınıf ve kültür seviyesinden pek çok insan ve 

dolayısıyla bazı şâirler de bu tarîkatlere mensup olmuşlardır. Dolayısıyla tarîkatlerin etkisi 

yalnızca kendi sınırları içerisinde kalmamış, bütün bir cemiyete uzanmıştır. Öyle ki, hiçbir 

tarîkatle bağı olmayan, tasavvufî yaşamla ilgisi bulunmayan bir şâirin bile şiir dünyası 

tasavvuf felsefesi unsurlarıyla donanmıştır. Bu durumda, tasavvufî telkin endişesi olan bir 

şâirin eserinin baştan sona tasavvufî unsurlarla bezenmiş olması doğal karşılanmalıdır. 

  

Eserde iktibas ve telmih yollarıyla aktarılan pek çok dinî kıssa, menkîbe, âyet, hadis, 

atasözleri zengin bir tasavvufî birikimi ortaya koymaktadır. Nâilî Sâlih’in, mısralarında 

gaflet içerisindeki insanlardan çokça şikâyetçi olduğu gözlemlenir. Cemiyet itikâdî 

öğelere bağlı bir yaşamı yansıttığı ölçüde övgüye layıktır. Cemiyet unsurlarının başında 

şahıslar, özellikle makam ve mevki sahibi şahıslar gelmektedir. Kenz-i Nesâyih’te dünyevî 
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mertebeleri yüksek, makam ve mevki sahibi insanlara hiç itibar edilmediği, hatta bu gibi 

kimselerin tutum ve davranışları nedeniyle pek çok kez aşağılandığına şahit oluruz. Şâir, 

mutasavvıflara yakışır bir edâ ile dünya hayatını değil, öteki hayatı önemseyen ve ona 

göre bir hayat ve yönetim biçimi seçen şahısları över. 

 

Eserde insan tipi iyi ve kötü olarak iki zıt kutbun temsilcisi şeklinde çizilmiştir. Fars 

etkisindeki Divan edebiyatımızda alıştığımızdan farklı olarak, insan, şâirin gözünde ibâdet 

ve şükür etmesi için yaratılan bir mahlûktur; insanlara faydalı olmalı, Hak’kın ve halkın 

sevdiği biri olarak anılmalıdır. Bunun yolu da eser boyunca ilâhi emirlere, Peygamberin 

sünnetine ve velilerin tavsiyelerine bağlı kalmak şeklinde açıklanır. Aşk, şarap, şevgili, 

rakîb gibi unsurlar doğrudan tasavvufî anlamlarıyla ilintilidir. İnsanî aşk değil, ilâhi aşktır 

konu. Dolayısıyla bu aşkla ilgili mefhumların hepsi de tasavvufî anlamlarını kast 

etmektedir. Eserde tabiat ve eşyâ da diğer unsurlar gibi dinî-tasavvufî nasihatler vermek, 

çeşitli konularda açıklayıcı örneklendirmelerde bulunmak için kullanılır.  

 

Sonuç olarak kısaca diyebiliriz ki, Kenz-i Nesâyih dünyâ zevklerine mütemâyil 

olmayan, Allah aşkıyla yolunu arayan bir dervişin hayatında yapması gerekenlerin 

anlatıldığı ve aynı zamanda edebî bir üslûbun da benimsendiği bir nasihat eseridir.  
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VII. METİN 

1/b 

Pend-i ‘Aùùar Şerói 

Kenz-i Neãâyió 

 

Pîşva-yı erbâb-ı ùarîúat-ı ‘aãriye mevleviòâne-i mıãrîye post-nişîni reşâdetlü eş’şeyò 

‘Azmi Efendi óaøretleriniñ işbu manôûmeye inşâ buyurduúları taúrîø-gûne târîò-i 

nefîsleridir. 

 

Kâr-ı òayrıñ mâ’ili eltâf-ı Óaúú’ıñ nâ’ili / Şeró-i Pendiñ úâ’ili naôm-âver-i nuùú-ı bîhîn 

Rûó-ı pâk-ı Şeyò-i ‘Aùùâr-ı Ferîduddîn’den / ‘Iùr-ı ma‘nâ şemm edip esrârına olmuş úarîn 

Pendiniñ her beytini şerò eyleyüb beş beyt ile / Eylemiş óüsn-i niôâm-ı rabùını ùarz-ı nevîn 

Vârid oldu vaãfını taúrîø içün levó-i dile / Pend-i ‘Aùùâr’a bu şerò oldu sezâ-yı âferîn 

Çıúdı bir mıãra‘la ‘Azmî òâmeden târîò-i tâm / Dil-güşâ Kenz-i Neãâyió oldu nev şeró-i güzîn 

1292 

 

2/a 

Bismillahirrahmanirrahim 

1.B. 

 حمد بى حد آن خداى پاك را

 آنكھ ایمان داد مشتى خاك را
 

Evvel âòir ‘âlemiñ óamdi tamâm / Õatına maòãûãdur Óaúú’ın müdâm26 

Öyle úudret ãaóibidir ol Òudâ / Bir avuç ùopraàa îman virdi tâ 

                                                
26 “[…] Her şey O’nu hamd ile tesbih eder[…]” (İsra/44) 
“[…] Duâlarının sonu ise ‘Hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur’ sözleridir” (Yûnus/10) 
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Çün irâde itdi òalú-ı ‘âleme / Virdi ãûret ãûretinden âdeme27 

Ùıynden òalú itdi cism-i âdemi / Eyledi rûşen anıñla ‘âlemi28 

Oldu çün feyø-i ezel ãûret-peõîr / Nûr-ı îman âdemi úıldı münîr 

 

2.B. 

  دمید او روح راآنكھ در آدم

از طوفان نجات او نوح راداد   
 

2/b     Âdeme bî-keyf ü kem bizõât o õât / Nefò-i rûó itdi verib feyø-i óayât29  

Çün ta‘alluú itdi ol rûó âdeme / ‘Ayn-ı insân oldu cism-i ‘âleme 

Buldu ol rûó ile çün feyø-i óayât / Ôâhir oldu anda esmâ vü ãıfât30 

Úudretinden òalka gösterdi eåer / ‘Âlemi ãu úaplamışken ser-te-ser 

Nûó’a iósân itdi ùûfândan òalâã / Dâòi úurtuldu anıñla úavm-ı òâãã31 

 

3.B. 

 آنكھ فرمان كرد قھرش باد را

 تا سزاى داد قوم عاد را
 

Ol ki nuãret-baòşıdır her ‘âbidin / Hâlik ü Úahhârı úavm-ı ‘ânidin 

Rûzgâra úahrı emr itdi hemân / Úavm-ı ‘Âd’ın lâyıúın virdi yamân 

Úavm-ı ‘Âd itmişdi kiõbe inhimâk / Rîó-i ãarãar anları itdi helâk32 

Tâ sekiz günle yedi gice tamâm / Anlara “lâ-yenúaùi’ ” esdi müdâm33 

áılôet-i ecsâma maàrûr oldular / Eñ-nihâye bâda maúhûr oldular 

 
                                                
27 “Allah, Âdem’i kendi sûretinde yarattı.” ان هللا خلق آدم على صورتھ (Hadis) 
28 “O öyledir ki, sizi balçıktan yarattı[…]” (En’âm/2) 
29 “[…]içine rûhumdan üfledim[…]” (Hicr/29) 
30 “Allah, Âdem’e varlıkların bütün isimlerini öğretti[…]” (Bakara/31) 
31 “Ey Nûh! Sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle (gemiden) 
in[…]” (Hûd/48) 
32 “Sen ve beraberindeki kimseler gemiye bindiğiniz zaman ‘Bizi zalim kavmin elinden kurtaran Allah’a 
hamdolsun’ de.” (Müminîn/28) 
33 “Âd kavmine gelince, onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgârla helâk edildi. Allah onu kesintisiz 
olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti[…]” (Hakka/6-7) 
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4.B. 

 نكھ لطف خویثن را اطمنار كرد

 با خلیثن ناررا كلزار كرد
 

Ol laùîf-i lâ-yezâl ü bî-miåâl / Dostun eyler maôhar-ı nûr-i cemâl 

Kendü feyø-i luùfun ıôhâr eyledi / Nârı İbrahîm’e gülzâr eyledi 

Úavminiñ úırdı çün ol aãnâmını / Yâd itdirmek içün Óaú nâmını34 

Diledi Nemrûd atsun âteşe / Ol mücellâ nûru úatsun âteşe 

Óaú òiùâb itdi bilâ-ãavt ey hümâm / Âteş oldu der-‘akab berd ü selâm35 

 

5.B. 

 آن خراونرى كھ ھنكام سحر

 كرد قوم لوط رازیر وزبر

 

Bir seóer vaúti o òallâú-ı cihân / Úavm-ı Lûù’u alt üst itdi hemân36 

İtmeyip îmân aña ehl-i Seêûm / Òabåe ıãrâr itdi ol úavm-ı şütûm 

3/a     Emr-i Óaú’la nâzil oldu Cebre’îl / İtmeye ol ehl-i idbârı sefîl 

Úaldırıp şehrile úıldı sernigûn / Yerle yeksân eyledi zâr u zebûn 

Başlarına ùaş yağdı nâgehân / Yerlerinden úara ãu oldu revân37 

 

6.B. 

 سوى او خصمى كھ تیرانرا ختھ

  كار ثن كفایت ساختھٕپشھ

 

Bir mücessem düşman-ı bâùıl eşek / Cânib-i eflâka oú atmış köpek 

Cem‘-i ‘asker eylemiş ol bed-fi‘âl / Ùâ ki İbrâhîm ile etsin cidâl 

                                                
34 “Derken (İbrâhim) içlerinden bir büyüğü bırakarak putları paramparça etti[…]” (Enbiyâ/58) 
35 “ ‘Ey ateş! İbrâhim’e karşı serin ve esenlik ol’ dedik.” (Enbiyâ/69) 
36 “[…] onların (azabla) buluşma zamanı sabahtır[…]” (Hûd/81) 
37 “Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık.” (Hicr/74)  
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Ùoplanıp sivrisinekler bî-şümâr / ‘Askerin itmiş helâk ü târumâr 

Burnuna girmiş birisi nâgehân / İşini düzmüş kifâyet bî-güman 

Eø‘af-ı maòlûú ile ol õât-ı pâk / Öyle úuvvet ãaóibin kılmış helâk  

 

7.B. 

 آنكھ اعرارا بر ریادر كثیر

 ناقھ را از سنك خارا بر كثیر
 

Tañrılıú da‘vâsın iden nâ-bekâr / Ya‘ni Fir‘avn-ı pelîd ü bed-demâr 

Óaøret-i Mûsâ’yı inkâr eyledi / Óaúú’a düşmen oldu bedkâr eyledi 

Çekdi deryâya anı Óaú itdi àarú / Duydu işbu óâli ehl-i àarb u şarú38 

‘Âd úavmi gibi hem úavm-i æemûd / äâlió’e îmânda oldular ‘anûd 

Bir àarîb i‘câz-ı iz‘âc eyledi / Nâúayı mermerden iòrâc eyledi 

 

8.B. 

 چن عنایت قادر و متیوم كرد

 دركف داود آھن موم كرد

 

Çün ‘inâyet eyledi Rabb-ı Úadîr / Óaøret-i Dâvud’a oldu dest-gîr 

Olmadan evvel demür âteşde germ / Âyesinde oldu anıñ şem‘-i nerm39 

Óalúa óalúa zırò îcâd eyledi / Úavmini âfetden âzâd eyledi 

Úudret-i Óaú’la úamîã-i âhenîn / Óarb içün ibdâ‘ edip giydi hemîn 

3/b      Muãùafâya ãoñra úıldı intiúâl / Ol mübârek dîr‘-i pâk u bî-miåâl 

 

9.B. 

 با سلیمان داد ملك و سرورى

 شر مطسیع خاتمش دیو وپرى

                                                
38 “[…] böylece deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu.” (Tâhâ/78) 
39 “[…] ve biz ona (Dâvûd) demiri yumuşattık.” (Sebe/10) 
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İtdi iósân ol Òudâvend-i kerîm / Hem Süleymân úuluna mülk-i ‘aôîm 

Kendüni server idüb mülkün refi‘ / Mührüne şeyùân u cin oldu muùi‘ 

Parmaàında idi ol mühr Âdem’iñ / Zîneti olmazdan evvel ‘âlemiñ 

Emr-i Óaú’la ‘arşa úondu ol nigîn / İtdiği anda hübûù Âdem hemîn 

Óaú Süleymân’a anı úıldı ‘aùa / İns ü cin yekser muùî‘ oldu aña40 

 

10.B. 

 از تن صابر بكر بان قوت داد

  با حوت دادبم ز یونس لقھ ٔ

 

Óikmete mebnî Cenâb-ı õü-l-minen / Cism-i pâk-i Óaøret-i Eyyûb’dan  

On iki biñ úurda tam virdi àıda / Úalb-i pâkiyle dilinden ma‘ada 

äabr edip itmezdi òalúa iştikâ / Óaú Te‘âlâ dedi ni‘me’l-‘abd aña41  

Yûnus’u daòi idüb loúma miåâl / Balıàa virdi o Rabb-ı Õü’l-celâl 

Mescid oldu balıàıñ úarnı aña / Óaúú’ı tesbió eyledi ãubó u mesâ42 

 

11.B. 

  را اره برسرمى رنسرٔبنده

 وآن دكھ را تاج برسرمى دپر

 

Bir úuluñ başına bıçúı úor biçer / ‘Abd-ı òâãã itmez bu óâletden keder 

İrtifâ‘-ı şânına olur delîl / Bende olmaz böyle şeylerden õelîl  

Óikmetinden eyleme oàlum su’âl / Kim Ebu Yaóyâ’ya oldu işbu óâl 

Destereyle bir Yehûdi-i pelîd / İtdi aàaç içre ol õâtı şehîd 

Daòi àayrıñ başıñ eyler tâc-ver / Gâh şâh u gâh ‘azîz-i mıãr ider 

                                                
40 “Biz de rüzgârı onun buyruğuna verdik. Rüzgâr, onun emriyle dilediği yere hafif hafif eserdi. Bina ustası olan 
ve dalgıçlık yapan her bir şeytanı emrine verdik.” (Sâd/36-37) 
41 “[…] Gerçekten biz onu Eyyûb’u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu![…]” (Sâd/44) 
42 “Eğer o, Allah’ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın 
karnında kalırdı.” (Saffât/143-144)  
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12.B. 

 اوست سلطان ھر چھ خو اپرآن كند

 عالمى را درد منى ویران كند

 

4/a      Padişâh oldur ne eylerse murâd / Anı eyler lâ-cerem beyn’el-‘ibâd43  

Kimin i‘zâz u kimin iõlâl ider / Kimini hâdî kimin iêlâl ider44 

Kimse úarışmaz anıñ ef‘âline / Beñzemez şânı mülûküñ óâline 

Bir nefesde ‘âlemi eyler òarâb / Ân-ı vâóidde ider òalúı yebâb 

Vâóid ü úahhâr-ı muùlaúdır o õât / Kâ’inât olur anıñ óükmünde mât  

 

13.B. 

 ھست سلطانى مسلم مرورا

چون وچرأنیست كس را از ھره  

 

Salùanat maóôâ müsellemdir aña / áayrisinde ‘âriyyetdir lâ-beúa 

İdemez kimse aña dediúodu / Şöyle böyle dimeğe yoúdur ödi 

Yerde gökde her ne var ins ü melek / Cebre’îl ü pâdişâh ü mâ-melek45 

‘Abd-ı ‘âcizdir iderler inúiyâd / İdemezler bir iş emrinden ziyâd 

Oldur ancaú pâdişâh-ı bî-zevâl / Kimde úarşu ùurmaàa vardır mecâl 

 

14.B. 

 آن یكمى را كنج و نعمت مى دپد

 دیكرمى را رنج و محست مى دپد

 

Ol birine virir emvâl-i keåîr / Kim olursa olsun ey ‘abd-ı faúîr 

Òâh müslim òâh kâfir dem-be-dem / Ni‘mete àarú idüb eyler muàtenem 

                                                
43 “[…] Şüphesiz Allah istediği hükmü verir.” (Mâide/1); “[…] O istediğini yapandır.” (Hûd/107) 
44 “[…] dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin.” (Âl-i İmrân/26) 
45 “Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman’a kul olarak gelecektir.” (Meryem/93) 
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Yûsuf’a virdiğüni Fir‘avn’a hem / Virdi bu ‘âlemde itdi muóteşem 

áayriye daòî virir derd ü keder / Miónetinden gice güñdüz âh ider  

Çünki dâr-ül-imtióândır bu cihân / Úullarını eyler Allah imtióân46 

 

15.B. 

 آن یكى بر تخت باصر عز و ناز

 دیكرمى كرده رھسان از فا قباز

 

Ol birin taòt üzre ‘izz u nâz ile / äad-hezâran şevket ü i‘zâz ile 

4/b      Pâdişâh eyler virüb òayl ü óaşem / Kâfir olsa daòi eyler muóteşem 

Yer içer dürlü eleõõ ü enfüsü / Eylemez aña müşârik herkesi 

áayrı eyler fâúadan aàzı açıú / Öldürür ister ise virmez azıú 

Gice gündüz eyler ‘arø-ı iótiyâc / Gâh olur kim yimez içmez yatar aç 

 

16.B. 

 آن یكى پوشیده سنجاب و سمور

 دیكرمى خفتھ بر پشھ در تنور

 

Ol biri úış vaúti sincâb u semûr / Giyinip bir kûşede úılmış óuøûr  

Anlar emåâli libâs-ı fâòire / Virmedikten başúa merd-i âòere 

Eski püskü daòi virmez bir haãîr / Yaãlanır çıplaú furûn içre faúîr 

Ba‘øılar úumla tesettür iderek / ‘Ömrini ifnâ idermiş giderek 

Ba‘øısı ãanduúada olub nihân / Yıúadırmış tek libâsın bir zamân 

 

17.B. 

 آن یكى بر پستر كمنیا و ننح

  خوارى بستھ ینحکدیكرمى بر خا

                                                
46 “Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz[…]” 
(Bakara/155) 
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Ol biri ipek döşekde tâ ãabaó / Òâb u râóatda olur pür-inşiraó 

Gündüz aùlas mindere eyler úu‘ûd / Gâh ider ãadr-ı mu‘allâya ãu‘ûd 

áayrısı buz baàlı yerde úaşınur / Uyumaz bîçâre yanı aşınur 

Bir kilim-i köhneye raøı velî / Aña daòi neylesün irmez eli 

äubóa dek òâk-ı meõelletde yatar / ‘Âúıbet derd anı ‘uúbâya atar 

  

18.B. 

 آن یكى رازر دوصر پمیان دپر

كرمى در حسرت نان جان دپر  د

 

Ol birine iki yüz kîse õeheb / Ùurduàu yerde ider iósân o heb 

Luùfu şâmilken ‘umûmen ‘âleme / Úudretin bildirmek içün âdeme 

Bir úula biñ dürlü nâm u şân virir / áayrı itmek óasretinde cân virir 

5/a      Ùurmaz aãla úapı úapı ùolaşır / Güç belâ bir parça nâna ulaşır  

Gâh olur kim ol daòi elden gider / Úapdırır kelbe anı óükm-i úader 

 

19.B. 

 طر نتھ العینى حمبان بر ھسم زنر

  زنركس نمى یارد كھ آسجا دم

 

Öyle úâdir úâhir ü cabbârdır / Mülk anıñdır vâóid ü úahhârdır47 

Göz açub yumunca eflâk ü yeri / Birbirine urub eyler serseri 

Var iken bunca selâùîn ü mülûk / Her biriniñ ‘askeri bölük bölük 

Kimse úâdir olamaz kim dem ura / İtdiğin nolsun deyü bir õemm ura 

Her biri taót-ı yedinden muømaóil / ‘Aczle bîçare úalur pâ-be-kil 

 

                                                
 Metinde imlâsı  مندشھ şeklindedir. 
47 “[…] Bugün mülk (hükümranlık) kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hâkimiyeti altında tutan Allah’ındır.” 
(Mü’min/16) 
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20.B. 

 آنكھ بامر غ بو ابا ھى دپر

 بنر كانر ادوات شاپى دپر
 

Ol ki uçan úuşa mâ-beyne’s-semâ / Cevf-i deryâdan ider balıú ‘aùâ 

Hem hevâ úuşun o úudret ãâóibi / äayd ider òâkîlere mâhî gibi 

Gâh olur kim úullara Bârî Òudâ / Pâdişahlıú devleti eyler ‘aùa 

Gün gibi ôâhir bu ma‘nâ herkese / Úul iken virdiğü devlet Çerkese 

Nice emåâli görünmüşdür daòî / ‘Aúlıñ irmez işine ãuã ey âòi 

 

21.B. 

 بى پدر فرزند پیرا او كند

 طفل را در فھركو یا او كند

 

Õât-ı pâkinde anıñ yoúdur neseb / Filóaúîúa her şeye oldur sebeb 

Babasız oàul hem o peydâ ider / Hem beşikde çocuàu gûyâ ider48 

Haøret-i ‘İsâ nitekim bî-òilâf / Ùıfl iken itdi beşikde bunca lâf 

Aña maòãuã olmadı işbu kelâm / Çoàunu söyletdi ol Rabbü’l-enâm49 

Ùaàı ùaşı dâòi inùâú eyledi / Lîk anı meşhûr-ı âfâú eyledi 

 

5/b 

22.B. 

  صد سال را حى میكندٔمرده

 این بجز حق دیكرى كى میكند
 

Yüz senelik ölüyü eyler diri / İster ufaú olsun ol ister iri  

Yüz seneden soñra Óaú bî-vâsıùa / Rûó ile virdi ‘azîze râbıùa50  

                                                
48 Hz.İsâ’nın sözü: “[…] Şüphesiz ben Allah’ın kuluyum. Bana kitabı (İncil’i) verdi ve beni bir peygamber 
yaptı.” (Meryem/30) 
49 “[…] Bizi her şeyi konuşturan Allah konuşturdu[…]” (Fussilet/21) 
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Vâsıùayla dâòi bu òâlet vuúu‘ / Bulduàu vardır edip meyyit rücu‘ 

“Úum bi-iõnillah” dedi ‘İsâ hemân / Virdi ol Sam bin Nûò’a tâze cân51 

Õâtına maòãûã anıñ ióyâ-yı ten / Bunu Óaú’dan àayrısı eyler úaçan 

 

23.B. 

 صانعى كز طین سالطین میكند

 نجم را رجم شیاطین میكند
 

äun‘ ile ùıynden selâùîn eyler ol / Necmi hem recm-i şeyâùîn eyler ol 

Pâdişahlarda görün ol zîneti / Balçıàa eyler mi nisbet fıùratı 

Úuruca ùopraúken aãlı Âdemiñ / Aósen-i taúvîmi úıldı ‘âlemiñ52 

Câ-be-câ ùıynı selâùîn itmede / Hem selâùîni yine ùıyn itmede 

Zeyn-i dünyâ oldu ãun‘ ile nücûm / Hem daòî úıldı şeyâùîne rücûm53 

 

24.B. 

 از زمین حشك رویا ند كیاه

 آسمانسارا پم او دارد كاه
 

Öyle úudret ãâhibi ãâni‘ óakîm / Óikmetinde olmaz aãlâ lâm u cîm 

Úuru yerden tâze ot inbât ider / Óaşrı inkâr idene iåbât ider54 

Ol nebâtıñ nef‘i var óayvâna hem / Dürlü meyve eyler insâna kerem 

Dest-i vâlâ-úudretiyle ol İlâh / Hem direksiz gökleri ùutar nigâh 

Vâúi‘ olsaydı eger cüz’î fesâd / Bî-òuøûr olurdu altında ‘ibâd 

 

 

                                                                                                                                                   
50 “[…] Bunun üzerine, Allah onu öldürüp yüzyıl ölü bıraktı, sonra diriltti[…]” (Bakara/259) 
51 “[…] ve Allah’ın izniyle ölüleri diriltirim[…]” (Âl-i İmrân/49) 
52 “Andolsun ki biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.” (Tîn/4) 
53 “Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık[…]” (Mülk/5) 
54 “Allah’ın rahmetinin eserlerine bak! Yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki O, ölüleri de 
elbette diriltecektir[…]” (Rûm/50) 
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25.B. 

 ھچ كس در طك او انبا زنى

 قول او را سحن نى وسا زنى
 

6/a      Pâdişâh-ı bî-zevâl ü lâ-naôîr / İstemez mülkünde tedbîre vezîr  

Kimse mülkünde anıñ ortaú değil / Olsa olurdu bu ‘âlem muømahil55 

Úul i‘câzında yoú sehv u òaùâ / Düzme úoşma ãanmasun ehl-i hevâ 

Bî-óurûf u lafô Mevlâ söyledi / Enbiyâsıyla tekellüm eyledi 

Gerçi tertîb iledir beyne’l-enâm / Lîk bî-terkîbdir aãl-ı kelâm 

 

 در نعت سید امرسلین علیھ وسلم
26.B. 

 سید الكونین ختم المرسلین

 آخر آمد بود فخراالولین
 

Faòr-i ‘âlem óâtem-i peyàamberân / Nûrı evvel bi‘åeti âòir zamân56 

Evvelîn ü âòirîniñ mefòarı / Mâsivallâhıñ ‘umûmen serveri 

Faòr iderlerdi anıñla enbiyâ / Ümmeti olmaàlıàı úılıp recâ57 

Enbiyâ ervâóına meb‘ûå idi / Lâ-cerem oldu cemî‘iñ seyyidi 

Enbiyânıñ olduàıçün òâtemi / äonradan úıldı müşerref ‘âlemi58 

 

27.B. 

 آنكھ آمد نھ فلك معراج او

 انبیا واولیا محتاج او
 

Sûre-i İsrâ’da Óaú úıldı beyân / Mescid-i Aúãâ’ya gitdiğin ‘ayân59 

                                                
55 “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu[…]” (Enbiyâ/22) 
56 “Âdem su ile çamur arasında iken ben nebî idim.” والطینءكنت نبیا و آدم بین الما  (Hadis) 
57 “Bütün âdemoğullarının seyyidi, efendisiyim. Övünmek yok.” نا سید ولد آدم وال فخرأ  (Hadis) 
58 “[…] ve (O) nebîlerin sonuncusudur[…]” (Ahzâb/40) 
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Nerd-bân oldu ùokuz úat asumân / Oldu andan ‘arşa dek cismen revân 

Refref’e oldu süvâr andan onur / İtdi sırren ‘âlem-i àayba mürûr 

Gördi Óaúú’ıñ âyet-i kübrâsını / Belki cümle ‘âlemiñ mevlâsını 

Oldu çün bu mertebe úadri ‘alâ / Olma lâzım enbiyâ muótâc aña 

 

28.B. 

 شد و جودش رحمة للعالمین

 مسجد اوشد ھمھ  روى زمین
 

Cism-i pâki oldu raómet ‘âleme / ‘Ayn-ı raómetdir cemî‘ âdeme 

6/b      ‘İllet-i àâ’iyedir bu ‘âleme / Õâtıdır bâiå vücûd-ı âdeme  

Anıñ içün yaradıldı nüh ùıbaú / ‘Azam-ı ecrâm olan eflâk-ı Óaú60 

Maôhar oldu tâm Raómân ismine / Lâ-cerem raómet denildi cismine61 

Òalúa bu yüzden de raóm itdi İlâh / Yeryüzi oldu aña heb secde-gâh62 

 

29.B. 

 آنكھ یارش بود ابو بكروعمر

 از سرانكشت اوشق شد قمر
 

Ol ki úutb-ı merkez-i devrân idi / Şarúdan tâ àarba dek sulùân idi 

Yâr idi aña Ebû Bekr ü ‘Ömer / Oldular iki cihânda mu‘teber 

Birbirine nisbet olsa âşikâr / Her biriniñ dürlü dürlü faølı vâr 

Meh cemâlinden ãavâba gitdiler / Ol mübârek nûru taãdîk itdiler 

Gökdeki ayı muãahhar úıldı Óaú / Barmaàı ucundan oldu iki şaú 

 

 

                                                                                                                                                   
59 “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan 
çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir[…]” (İsrâ/1) 
60 “Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım.” كلوالك لما خلقت االفال  (Hadis-i Kudsî) 
61 “Ve biz seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ/107) 
62 “[…]ve biz, seni ancak bütün insanlara gönderdik[…]” (Sebe/28) 
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30.B. 

 آن یكي اورا رفیق غار بود

 وان دكرلشكركش ابرار بود
 

Hicretinde ol resûl-i müste‘ân / Üç gice oldu maàarada nihân 

Ol biri aña refîú-i àâr idi / Ya‘ni ol Bû Bekr anıñla yâr idi63 

Zehr-i mâra oldu anda mübtelâ / Olmadı óulv-i muóabbetden cüda 

äâóibü’s-seyf olduàıçün digeri / Hiç úalmazdı àazâlardan gerü 

Dîne úuvvet verici cebbâr idi / Lâ-cerem ser-‘asker-i ebrâr idi 

 

31.B. 

 صاحبش بودند عثمان وعلى

 بھر آن كشتند در عالم ولى
 

Yâr idiler aña ‘Oåman u ‘Ali / Oldular ‘âlemde anıñçün veli 

Óaøret-i ‘Oåman õü’n-nûreyn idi / Óüsn aòlâú ile nûr-i ‘ayn idi 

Úıldı iki duòteriyle ol Resûl / Õâtını ârâyîş-i óüsn-i úabûl 

7/a      Óayder-i Kerrâr ‘ammizâdesi / Úurb-ı Óaú’la ‘âlemiñ âzâdesi 

Ôâhir u bâùın óalîfeydi aña / Anıñ içün dendi şâh-ı evliyâ 

 

32.B. 

 آن یكى كان حیا وحلم بود

 وان دكر باب مدینھ علم بود
 

Ma‘den-i óilm u óayâ ‘Oåman-ı pâk / Cevher-i õâtıyla oldu tâb-nâk 

Andan eylermiş melâ’ik hem óayâ / Böyle vaãf itmiş Óabîb-i Kibriyâ 

Şehr-i ‘ilmin bâb-ı vâlâsı ‘Ali / Her fünûn u ‘ilme ermişdi eli64 

                                                
63 “[…] Hani onlar mağarada bulunuyorlardı. Hani o arkadaşına, “Üzülme, çünkü Allah bizimle beraber” 
diyordu[…]” (Tevbe/40) 
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Andan oldu ‘âleme neşr-i ‘ulûm / ‘İlm-i kimyâ ‘ilm-i cifr ilm-i nücûm 

Her biri kâmil mükemmel õât idi / ‘Ârifîn u fâøılîn sâdât idi 

 

33.B. 

 آن رسول حق كھ خیرالناس بود

 عم یاكش حمزه  وعباس بود
 

Ol Resûl-i Óaú Óabîb-i Kibriyâ / Seyyidü’s-sâdât òayru’l-aãfiyâ 

‘İbn-i ‘Abdullah idi ol õü-kerem / Vâlidi de muóteremdir lâ-cerem 

Ceddi ‘Abdülmuùùalib’den bî-úuãûr / On iki evlâd itmişdi ôuhûr65 

İki ‘ammı Óamza u ‘Abbas idi / Her biri a‘lâ vü ra‘nâ nâs idi 

Ol iki ma‘dûd-ı âl-i ‘âl idi / Sâ’iri hem-pâye-i cühhâl idi 

 

34.B. 

 ھردم ازما صد درود وصد سالم

 بر رسول وآل واصحابش تمام
 

Cümlemizden yüz du‘â vü yüz selâm / Mü’minîn ile ilâ yevmi’l-úıyâm 

Gâh úalb-i pâkle geh úâl ile / Her nefesde hem lisân-ı óâl ile 

Kendüye olsun daòi aãóâbına / Âline evlâdına aóbâbına  

Õât-ı pâkiñden daòi yâ Rab müdâm / Cümle-i kerrübiyânla ber-devâm 

Çoú ãalât olsun o vâlâ-pâyeye / Meróamet úıl dâòi biz bî-vâyeye66 

 

7/b 

  دین رحمتھ هللا علیھم اجمعینٔمھئدرمناقب ا
 

                                                                                                                                                   
64 “Ben ilmin şehriyim, Ali ise o şehrin kapısıdır.” بابھاً العلم و علىةنا مدینأ  (Hadis) 
65 “Ben Abd-i Menaf oğlu Abdullahmuttalib oğlu Abdullah’ın oğluyum.” 
نا ابن عبدهللا بن عبدالمطلب ابن عبدمناف الخأ   (Hadis) 
66 “Şüphesiz Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salât edin, selâm 
edin.” (Ahzâb/56) 
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35.B. 

 آن امامانى كھ كردند اجتاھاد

 رحمت حق برروان جملھ باد
 

Ol imamlar itdiler kim ictihâd / Oldular bünyân-ı dîne dört ‘imâd 

Her biri àâyet mu‘aôôam muóterem / Òâric-i ùavú-ı beşer ehl-i himem 

Münóal oldu yedlerinde müşkilât / Anlarıñ ‘ilmiyle ùoldu kâinât 

Lâzım oldu bizlere itmek du‘â / Dâòi vâcibdir birine iútida 

İtdiler aãlı beyân bi’l-ittióâd / Raómet-i Óaú’la ola ervâóı şâd 

 

36.B. 

 بو حنیفھ بود امام با صفا

ُآن سراج امتان مصطفا  
 

Bû-Óanîfe ãafvet-i úalb ile tâm / Ümmet-i meróûmeye oldu imâm 

Ol sirâc-ı ümmetân-ı Muãùafâ / Nûr-ı ‘ilmiyle cihân buldu ãafâ67 

İsmi Nu‘mân bin æâbit’dir anıñ / Yeryüzinde nef‘i nâbitdir anıñ 

Cümle-i Etrâk İmâm-ı A‘ôam’a / İútidâ eyler o õât-ı ekreme 

Óaşre dek ‘ilmiyle ‘âlem intifâ‘ / Eylesun itmekle aña ittibâ‘ 

 

37.B. 

 باد فضل حق قرین جان او

 شاد باد ارواح شاكردان او
 

Faøl-ı Óaú olsun úarîni cânınıñ / Şâd ola ervâóı şâkirdânınıñ 

Hem oúumuş hem oúutmuş ‘âlemi / Eylemiş kendü gibi çend âdemi 

İtmemiş aãlâ denî dünyâya meyl / Olmuş a‘lâ rütbe-i ‘ulyâya neyl 

                                                
67 “Peygamberlerden sonra Ebû Hanîfe eşsiz bir ışık olacaktır.” (İbn-i Abbâs) 

ة صلى هللا علیھ وسلم نوریكنى بابى حنیفًیكون بعدالنبى  
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Úaêîlıú teklîf olunduúda aña / Meyl ü raàbet itmeyüb úılmış ibâ 

Zecr ü tevbîò ile ol ãâóib-kemâl / Eylemiş maóbûsen âòir irtióâl 

8/a 

38.B. 

 صاحبش بویوسف قاضى شده

 وزمحم ذوالمنن راضى شده
 

Ol mu‘allâ õât-ı pâkiñ hem-demi / Vâúıf-ı esrâr-ı ‘ilmî maóremi 

Úaêı-yi Baàdâd Ebû Yûsuf idi / ‘İlminiñ âókâmına vâúıf idi 

Olduàıçün her ‘ulûma müsta‘id / Oldu âòir kendü gibi müctehid 

Hem Muóammed’den ola râøı Òudâ / Ol daòi olmuş idi ãâhib aña 

Naúd-i ‘ilmi aòõ içün yek taòtada / Óıfô-ı Kur’ân eylemiş bir haftada 

 

39.B. 

 شافعى ادریس ومالك بازفر

 یا فت زیشان دین احمد زیب وفر
 

Şâfî‘i kim Mıãr’da medfûndur / Naúd-i ‘ilmiyle cihân meşóûndur 

Pek büyük nıórîrdir ‘âlî-maúâm / Yoú kemâlinde naôîri bir imâm 

İbn-i İdrîs imiş ol õât-ı bihîn / Cennet-i ‘Adn eylesün Mevlâ yerin 

Hem İmâm-ı Mâlik-i õi’l-iótirâm / Zühd ile meşhûrdur beyne’l-emân 

Bû-Óanîfe ãâóibi idi zi-fer / Dîn-i Aómed cümlesinden buldu fer 

 

40.B. 

 روح شان در صدر جنت شاد باد

 قصر دین ازعلم شان آباد باد
 

Ruóları Firdevs-i a‘lâda müdâm / Şâd u òandân ola yâ Rabbe’l-enâm 

Hem sarây-i ‘âlî-yi dîn-i mübîn / ‘Arş mânendi olan şer‘-i metîn 
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Anlarıñ ‘ilminden âbâdân ola / Mü’minîniñ úalbi hem şâdân ola 

Dâ’im olduúça uãûl ile fürû‘ / Òâne-i ‘ilme ide âlem rücû‘ 

Olmasun yâ Rab ilâ yevmi’l-óisâb / Ol binâ-yı ‘âlî-yi muókem òarâb 

 

 درمناجات قاضى الحاجات
8/b 

41.B. 

 یادشاھا جرم مارا دركذار

 ماكنھكاریم وتو آمرزكار
 

Ey òaùâyâ-pûş sulùân-ı ‘aôîm / V’ey ‘aùâyâ-baòş mevlâ-yı kerîm 

Cürmümüz ‘afv ile aòõ-ı intiúâm / Eyleme ey pâdişâh-ı òâãã u ‘âm 

Biz günehkârız günehdir kârımız / Ma‘ãiyet efkârıdır efkârımız 

Sen günah ‘afv edici àaffârsıñ / ‘Ayblar setr edici settârsıñ 

‘Afv idersiñ şirkden mâ-dûnu sen / Luùf idüb kendüñ buyurduñ bunu sen68 

 

42.B. 

 تونكوكارى وما بد كرده ایم

 جرم بى اندازه بیحد كرده ایم
 

Ey kerem itmekde ekrem pâdişâh / Bizlere bizden de eróam pâdişâh 

Sen eyü işli mürüvvet-kârsıñ / Meróamet eyler ‘aùâ-girdârsıñ 

Biz fenâ işli yaramaz işliyiz / Ma‘ãiyet itmekde keskin dişliyiz 

Ölçüsüz cürm ü úabaóat itmişiz / Úat-ender-úat faøâóat itmişiz 

Óadden efzûn itmişiz sehv ü òaùâ / Ùaàlar ùaşlar úıyâs olmaz aña  

 

 

                                                
68 “Şüphesiz Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan (günah)ları ise dilediği 
kimseler için bağışlar[…]” (Nisâ/48) 
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43.B. 

 سالھا درفسق وعصیان كشتھ ایم

 آخر ازكرده پشیمان كشتھ ایم
 

Bunca yıl fısú içre àalùân olmuşuz / Ôulmet-i ‘iãyânda pinhân olmuşuz 

Fısúla geçdi civânlıú ‘âlemi / Tâ gelince nâ-tüvânlıú ‘âlemi 

áâ‘ib itmişdik óuøûr u râóatı / Eyleyüb emre muòâlif ùâ‘atı 

Fısú ióaùâ eyleyüp her yanımız / Òâne-i òammâr idi bünyânımız 

Çoú zamân ‘isyâna òâdim olmuşuz / Fi‘limizden soñra nâdim olmuşuz 

 

44.B. 

 روز وشب اندر معاصى بوده ایم

ُغافل از یوخذ نواصي بوده ایم  
 

Gice gündüz ma‘ãiyetlerde idik / Her zamân ‘iãyân olan yerde idik 

9/a      Bi’n-nevâãî âyetinden bir zamân / áâfil idik cürm iderdik ân-be-ân  

Óaú buyurdu kim úıyâmetde bütün / Bilinür sîmâlarından mücrimûn  

Gözleri mâvi olur yüzi siyâh / ‘Aks ider itdikleri cürm ü günâh 

Öñ ãaçı ile ayaàından ùutar / Anları me’mûr olan nâra atar69 

 

45.B. 

 دایمان دربند عصیان بوده ایم

 ھمقرین نفس وشیطان بوده ایم
 

Her zamân ‘iãyân úaydında idik / Arzû-yi nefs ãaydında idik 

Olmuş idik nefs ü şeyùâna úarîn / Gâh nefs aldatdı àeh şeyùân la‘în 

Nefs iderdi dâ’imâ şehvet-perest / ‘Îş ü nûş ile müdâm âlûde-mest 

Dâòi şeyùân eyledi ıølâl âh / äûret-i Óaú’dan idüb iàfâl âh 

                                                
69 “Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.” (Rahmân/41) 
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İç yüzinden ùış yüzinden aldılar / Bizleri baór-i fenâya ãaldılar 

 

46.B. 

 بى كنھ نكذشتھ بر ما ساعتى

 باحضور دل نكرده طاعتى
 

Hiç günehsiz geçmedi sâ‘at bile / İtmedik ùâ‘at óuøûr-ı úalble 

Bir daúiúa fevt-i ezmân itmedik / Úalmadı bir dürlü ‘isyân itmedik 

Yelúovâna dönmüş idi cismimiz / Nâm virmişdi günehde ismimiz 

Õevú-i dünyâya seğirtdik yel gibi / Zâd-ı ‘uúbâya ise tenbel gibi 

Sâ‘atince bir ‘ibâdet itmedik / Óaúú’a lâyıú hîç ùâ‘at itmedik 

 

47.B. 

بكر نیحتھٔبردر آمد بنده  

 آب روى خود بعصیان ریختھ
 

Úapuña bir ‘abd-i âbıú geldi baú / Elde avuçda õünûb-ı mâ-sebaú 

Yüz ãuyun dökmüş úamu ‘iãyânla / Úurumuş úalmış úatı bir cânla 

Úalmamış vechinde âåâr-ı şeref / Eylemiş ‘iãyânla kendün telef 

9/b     Cürmle âlûde bir nâme-siyâh / Başdan ayaàa vücûdu pür-günâh 

‘Arø-ı óâcât itmeğe yoúdur yüzi / Luùf u iósânıñdadır iki gözi 

 

48.B. 

 مغفرت دارد امید ازلطف تو

التقنطوأزانكھ خود فرموده  

 

Maàfiret ümmîd ider ey pâdişâh / Luùfuña maàrûren ol nâme-siyâh 

Çâresiz úalmış úoşup gelmiş saña / Vârını yoàunu atmış bir yaña 

Sen buyurmuşsuñ ezel ey úullarım / Olmayın me’yûs ben luùf eylerim 
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Eylerim cümle õünûbu maàfiret / Siz hemân tevbeyle ediñ ma‘õeret70 

Ben ‘afüvvüm hem àafûrum hem raóîm / Raómeti vâsi‘ cihânbân-ı kerîm 

 

49.B. 

 بحر الطاف توبى پایان بود

 نا امید از رحمتت شیطان بود
 

Baór-i elùâfıñ ki bî-pâyân olur / Raómetiñden nâ-ümîd şeyùân olur 

Raómetiñden küfrdür kesmek ümîd / Belki de şeyùân gibi olur ba‘îd 

Sâóili vardır cihân deryâsınıñ / áâyeti vardır daòi ãaórâsınıñ 

Luùfunuñ yoúdur efendim àâyeti / Kimseniñ yoúdur beyâna ùâúatı 

Úaùredir elùâfına nisbet deñiz / ‘Âcizim tefhîme anı bendeñiz 

 

50.B 

 نفس وشیطان زدكریما راه من

 رحمتت باشد شفاعت خواه من
 

Nefs ü şeyùân urdu yolum ey kerîm / Raómetiñ ola şefî‘im ey Raóîm 

äoydular bi’l-cümle òayr a‘mâlimi / Úoydular ancaú bu sû’-i óâlimi 

Müflis itdi ol óarâmîler beni / Nefs-i emmâreyle şeyùân-ı denî  

N’işleyim yâ Rab şaşırdım n’eyleyim / Kimden ümîd-i ‘inâyet eyleyim 

Sen bilürsiñ ilticâ itdim saña / Raómetiñ olsun şefâ‘atci baña 

10/a 

51.B. 

 چشم دارم كزنھ پاكم كنى

 پیش ازان كاندر جھان خاكم كنى
 

                                                
70 “[…]De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. 
Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” (Zümer/53) 
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Oldur ümîdim ki ey Rabb-ı ‘azîz / İdesiñ levå-i ma‘âãîden temiz 

İtmeden evvel vücûdum òâksâr / Mâ’-i raómetle idesiñ âb-dâr 

Úabre varmazdan muúaddem eyle pâk / Kim ãafâ geldiñ desün a‘øâma òâk 

Seyyiâtim virmesin åıúlet yere / Maàfiret úıl úoyma yâ Rab maóşere 

äoñraya úalursa zîrâ iş fenâ / Başıma zindân olur dâr-ı beúâ 

52.B. 

 اندر آن دم كزبدن جانم برى

 از جھان بانور ایمانم برى
 

Ol nefes kim cânım ey Bârî Òudâ / Úudretiñle tenden eylersiñ cüdâ 

İdesiñ cümle ‘alâyıúdan berî / Õikr idem õâtıñla bes Peyàamberi 

Nûr-ı îmân ile dünyâdan ilet / Yânıma uàratma şeyùândan gözet 

Pâk müslim olduàum óâlde vefât / Eyleyim kim bulayım bâúî óayât 

äâlióîne eyle mülóaú yâ àani / Mü’minîn-i kâmilînden úıl beni 

 

 درمكو ھشن نفس اماره كوید
53.B. 

 عقل آن باشد كھ او شاكر بود

 وانكھى بر نفس خود قادر بود

 
‘Âúil ol olur ki o şâkir olur / äoñra kendü nefsine úâdir olur 

Óaúú’ıñ iósân itdiği ni‘metlere / ‘İlm ü isti‘dâd ile óikmetlere 

An-be-an eyler åenâ şâkir olur / äoñra nefsiñ øabùına úâdir olur 

Râàıb olmaz iştihâ-yı nefsine / Bir nefes uymaz hevâ-yı nefsine 

Kendüni úapdırmaz aãlâ şehvete / Merd olan ‘âúil ùapar mı ‘avrete 

10/b 

54.B. 

 ھر كھ خشم خود فرو خورد اى جوان

 باشد اواز رستكاران جھان
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Kim ki òışmın yudúunub eyler nihân / ‘Âlemiñ úurtulmuşundandır o cân 

Fi’l-óaúîúa ateşe beñzer àaøab / äâóibin evvel yaúar ammâ ki heb 

Gâh olur kim sâ’ire sârî olur / Nârı icrâ eyleyen nârî olur 

Òışmın ıôhâr itmeyen merd-i àayûr/ Denilür aña óaúîúatde cesûr 

Nefsine mâlik olandır pehlevân / Böyle vaãf itmiş peyem-ber ey cevân 

 

55.B. 

 آن بود ابلھترین مردمان

 كز بى نفس وھوا باشد داوان
 

Ol olur âdemleriñ eñ şaşúını / Kim olur nefs ü hevânıñ çapúını 

Gice gündüz şehvet ardınca gezer / Rûó-ı pâki sû’-i óâlinden bezer 

Óaúú’ı úor bâùıl işe eyler şürû‘ / Aómaú insan eylemez Óaúú’a rücû‘ 

Eylemez pend u naãîóat hiç eåer / Aómaú insan âdemi ta‘bân ider71 

Bir nefes úalmaz hevâsından gerü / Farù-ı óırãından yılar öte beri 

 

56.B. 

 وانكھى پندارد آن تاریك راى

 خواھد آمرزیدنش آخر خداى
 

äoñra ôanneyler ki ol fikri siyâh / Maàfiret itmek diler anı İlâh 

Baú şu ôann-ı fâsida kim ber-hevâ / Eyleyüp ‘ömrin muøâfâtın hebâ 

Nefse dâ’ir şeyle oldu müştaàil / Eyledi nâr-ı caóîmi müşta‘il 

äoñradan ister ki girsün cennete / Maàfiret olsun da düşsün ni‘mete72 

Vay öyle zu‘mu bâùıl şaòãa kim / Çâre úılmaz olsa Eflâùûn óakîm  

 

                                                
71 “Ahmaklarla dostluktan kaçının.” تعبت من االحمق (Hz. İsâ) 
72 “Onlardan her biri Naîm cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır[…]” (Meâric/38-39) 
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57.B. 

 كرچھ درویش بود سخت اى پسر

 ھم ز درویش نباشد خوبتر
 

Faúr u fâúa gerçi zaómetdir velî / Andan a‘lâ olamaz ãabr itmeli 

11/a      Gerçi dünyâda mu’aòòardır óaúîr / Lîk ‘uúbâda muúaddemdir faúîr 

Çünki ‘uúbâda óesâbı az olur / Aàniyâdan åıúleti mümtâz olur 

Ehl-i faúr ü fâúa beş yüz yıl peşîn / Daúú-ı bâb-ı cennet eylermiş hemîn  

Òıffet üzre olduàu emr-i ãarîó / Keyd-i a‘dâdan da olur müsterîó 

 

58.B. 

 ھركھ اورانفس شومش رام شد

 از خردمندان نیكو نام شد
 

Her kime úıldı iùâ‘at oldu râm / Kötü nefsi olur ol õû-iótirâm 

‘Âúılândan ‘addolup bulur murâd / Òalú eyülükle ider ‘âlemde yâd 

Serkeş olsa nefsi ammâ âdemiñ / ‘Âúıbet bed-nâmı olur ‘âlemiñ 

Nefsin ıãlâó eylemezse bir kişi / Âòiretde dâòi òüsrândır işi 

Seyyiâtı terk idüb at terkiye / Var yürü úıl kötü nefsi tezkiye  

 

59.B. 

 در ریاضت نفس بد راكوش مال

 تا نیند ازد ترا اندر وبال
 

Nefs-i emmâreñ riyâøetde müdâm / Bur úulaàın úıl mü’eddeb ey àulâm 

Úam‘ u úal‘ et úuvvetin diñle beni / Tâ vebâle atmâsun âòir seni 

Besleme nefsi getürme şehvete / Kim dûçâr eyler nihâyet şiddete 

Bük úulaàın úalmasın tâ kim óarûn / Tepmeler ãoñra seni eyler zebûn 

Ârzû-yı nefse itme inhimâk / Esb-i ser-keş ãâóibin eyler helâk 
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60.B. 

 ھركھ خواھد تا سالمت ماند او

 از جمیع رو كرداند او
 

Kim diler âfâtdan sâlim úala / Cânib-i Mevlâya ùoàrı yol ala 

Yüz çevirsün mâsivâdan dâ’ima / Tâ görünsün kendüye râh-ı Òudâ 

Her kim eyler nâs ile çoú iòtilâù / Göremez úalbi ãafâ-yı inbisâù 

11/b     Yalıñız úalsa olur şevúi mezîd / Merd óaúúı òalú ider Óaú’dan ba‘îd 

Munóaãırdır cümle ehl-i himmete / Ôâhir u bâùın selâmet vaódete 

 

61.B. 

 مردمانرا سربسر در خواب دان

نكشت بیدار آنكھ او رفت از جھا  

 

Cümleten âdemleri uyúuda bil / áâfil olma aç göziñi ey nebîl 

Uyanur ol kim ider terk-i cihân / Mevtle eyler ùeyaúúuô âdemân 

Keşf olur ol dem àıùâ-yı mâsiva(h) / Mâ-hüve’l-Óaú görinür bî-iştibâh 

Tûtiyâdır dîde-i insâna mevt / Aç göziñ irmezden evvel câna mevt73 

Ölmeden evvel açılsun çeşm-i cân / Úıl riyâøet òâb-ı àafletden uyan 

 

62.B. 

 آنكھ رنجاند ترا عذرش پذیر

 تا بیابى مغفرت بروى مكیر
 

İncidir ol kimse kim bir dem seni / äuçlu ùutma sen seni incideni 

‘Öõr iderse úıl úabûl-ı ma‘õeret / Tâ ki Óaú’dan bulasıñ sen maàfiret 

‘Öõr idüb eylerse cürmün i‘tirâf / Tevbedir ol itme andan inóirâf 

                                                
73 “İnsanlar uykudadırlar. Ancak öldüklerinde uyanırlar.” الناس نیام فاذا ماتوا انتبھوا وتیقظوا (Hadis) 
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Çünki ‘afvı Óaú sever sen dâòi sev / İntiúâma úudretiñ varsa velev74 

Öylesinden itme istiúãâ-yı óaú / Tâ olasıñ maôhar-ı ni‘mâ-yı Óaú75 

 

63.B. 

 حق ندارد دوست خلق آزار را

خصلت یكى دیندار رانیست این   

 

Sevmez Allah ‘âlemi incideni / Yoú bir ehl-i dînde bu òûy-ı denî 

Bu ãıfatda olan âdem bî-gümân / Düşmen ü mebàûø-ı Óaú’dır her zamân 

Öyle âdem ‘âlemiñ menkûbudur / Óaøret-i Óaúú’ıñ daòî maàøûbudur 

Pek fenâ òuydur cihânda bu ãıfat / Hiç úabul itmez bunu dindâr õat 

Òalúı incitmek gibi bed òaãleti / Sevmez aãlâ Óaú Te‘âla óaøreti 

12/a 

64.B. 

 از ستم ھركو دلى را ریش كرد

 آن جراحت بروجود خویش كرد
 

Kim ki dest-i ôulm-i nâ-hem-vârdan / Úuvvet-i bâzû-yı bed girdârdan 

Yara itdi òâùır-ı bîçâreyi / Açmış oldu kendüye ol yarayı 

Âdemiñ evlâdını iri ufaú / Úıldı nefs-i vâóide óükmünde Óaú76 

Bir fenâlıú etse kimse âòire / Kendüye itmiş olur bil’âòire 

Her ne etse kendüye eyler kişi / Vay aña kim òalúa bedlikdir işi77 

 

65.B. 

 آن كھ در بند دل ازارى بود

كار او زارى بوددر عقوبت   

                                                
74 “[…]affedin, hoşgörün[…]” (Bakara/109) 
75 “[…]Ama kim affeder ve arayı düzeltirse, onun mükâfatı Allah’a aittir[…]” (Şûrâ/40) 
76 “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan […] Rabbinize karşı gelmekten sakının[…]” (Nisâ/1) 
77 “Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir[…]” (Fussilet/12) 
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Ol ki úalb incitme úaydında olur / Cevri òalúıñ ‘Amr ü Zeyd’inde olur78 

İşi gücü úavl ü fi‘li dem-be-dem / Òâùır incitmekde olur lâ-cerem 

Dâr-ı ‘uúbâda ‘uúûbetde müdâm / Nâle vü feryâd olur işi tamâm 

‘Afv olunmaz öyle bedkârıñ ãuçı / Çıkdığı cevriñ bulunmaz hiç ucu 

Beñzemez sâ’ir ma‘âãiye bu iş / Pek fenâdır úalbe açmaú ceró u rîş79 

 

66.B. 

 اى پسر قصد دل ازارى مكن

 از خداى خویش بیزارى مكن
 

Úalb úırmaú Kâ‘be yıúmaúdan beter / Olduàu ma‘lûmuñ olsun ey püser 

Kâ‘beniñ ùaşla ùopâcdır bünyesi / Gerçi Beytu’llah’dır anıñ künyesi 

Úalb ise yâúût-ı aómerden laùîf / Kâ‘be-i ‘ulyâ-yı Mevlâ’dan şerîf 

İtme úalb incitme úaãden hiç mi hiç / Olmaú isterseñ dü ‘âlemde behîc 

İncidirseñ úalbi úalursuñ gerü / Úurb-ı Óaú’dan nice biñ fersaò beri 

 

67.B. 

جان اى پسرخاطر كس را مرن  

 ورنھ خوردى زخم برجان اى پسر

 

12/b     Òâùırın incitme oàlum kimseniñ / Òâùırıñ incinmesün tâ kim seniñ 

Yârelerseñ cânını òalúıñ eger / Yâre yersiñ cânıñ üzre ey püser80 

Gerçi kim nûr ‘âleminden oldu cân / İrtibâùı cism ile ammâ ‘ıyân 

Cism-i mecrûó olsa daòî rûó-ı pâk / Olur anıñ zaómetinden zaòm-nâk 

Eylese bir kimse cisme cevr ü zûr / Olur elbet rûóı daòî bî-óuøûr 

                                                
78 Amr u Zeyd: Arap kültüründe herhangi bir konuda, özellikle de fıkıh meselelerinde bir isim gerektiğinde 
kullanılan isim çifti. Ali, Veli gibi. 
79 “Cezâ amelin cinsine göredir.” من جنس العملءالجزا  (Fıkıh kâidesi) 
80 “Bir kötülüğün karşılığı, onun gibi bir kötülüktür[…]” (Şûrâ/40) 
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68.B. 

 كر ھمى خواھى كھ كردى معتبر

 نام مردم جزبھ بنیكویى مبر
 

Ey ki ‘ind’allah u ind’en’nâs eger / Olmaú isterseñ mükerrem mu‘teber 

Her kimiñ olursa olsun âdını / İlkiñ àayr ile itme yâdını 

Dâ’imâ òayr ile õikret ‘âlemi / Şerre nisbet eyleme bir âdemi 

Herkesiñ bâşında Óaúú’ıñ sırrı var / Òayr u şerriñ âdeme te‘åîri var 

Òalú olur óüsn-i şehâdetle úabûl / Daòî ‘ind’allah cârî bu uãûl81 

 

69. beyit 

 قوت نیكى ندارى بد مكن

 بروجود خود ستم بیحد مكن
 

Úuvvetiñ yoú ise eyülük itmeğe / Şâh-râh-ı luùf u òayra gitmeğe 

İtme bâri cânib-i şerre ‘udûl / Eyleme bedlik naãîóat úıl úabûl 

Yoú ise iósân ü òayra ùaúatiñ / Olmasun şer işde bâri ‘âdetiñ 

Âdeme bedlik idüb virme elem / Kendüñe gel eyleme óadsiz sitem 

Bed-menişlikden ferâàat eyle tâ / Olasıñ ‘âlemde bed-işden cüdâ 

 

70.beyit 

 روزبان ازغیبت مردم ببند

 تانبینى دست وپاى خود ببند
 

Var yürü ‘âlemde úıl bend-i zebân / áıybetinden âdemiñ baàla lisân 

Elleriñ ayaúlarıñ tâ baàda / Görmeyesiñ oàlum âòir çaàda 

13/a     áıybetinden ‘âlemiñ úıl iótirâz / Arúasından itme aãlâ keşf-i râz82  

                                                
81 “[…] ve siz şahitlersiniz[…]” (Âl-i İmrân/99) 
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Şer‘ile çünkim muúayyed oldu nâs / İtmelidir her işi şer‘e úıyâs 

áıybeti Óaú eyledi şer‘an óarâm / İtme aãlâ àıybete dâ’ir kelâm 

 

71.B. 

ر كھ از غیبت زبانش بستھ نیستھ  

 آنچنان كس از عقوبت رستھ نیست
 

Her kimiñ olmaz mesâvîden dili / Baàlı eyler dâ’imâ àıybet eli 

Úurtuluş yoúdur ‘uúûbetden aña / Òalúı àıybet itdiğiçün dâ’imâ 

Óaú óarâm itmişdi aña àıybeti / Var idi rabù-ı lisâna úudreti 

Dil uzatdı arúasından ‘âlemiñ / Aàzına aldı ‘uyûbun âdemiñ 

Lâ-meóal itmezse istiólâl eger / İtdiği õemmiñ ‘uúubâtın çeker 

 

د خاموشى كویدئدر فوا  
72.B. 

 اى برادر كر تو ھستى حق طلب

 جز بغر مان خدا مكشاى لب

 

Ey benim mü’min úarındaşım eger/ Ùâlib-i Óaú’sañ bu pend eyler eåer 

Emr-i Óaú’dan àayrıya gizlü ‘ıyân / Eyleme taórîk-i leb açma dehân 

Al bir üstâd-ı kâmilden sebaú / Emr ü fermân-ı İlâhî neyse baú 

Ol sözi kim şer‘ virmişdir cevâz / Söyle itme kimseden hiç iótirâz 

Andan artıú nâ-mülâyim úîl u úâl / Ekåer olur bâ‘iå-i cenk ü cidâl 

 

73.B. 

 كر خبردارى زحى ال یموت

 بردھان خود بنھ مھر سكوت
 

                                                                                                                                                   
82 “[…] Birbirinizin gıybetini yapmayın[…]” (Hucûrât/12) 



 133 

Óaøret-i Óaú’dır çü Óayy-ı Lâ-yemût / Anı bil dâ’im ü àayrıyı unut 

Óaú’dan olursañ ger âgâh ü òabîr / áayrıdan olmazsıñ aãlâ raòne-gîr 

Raùb ü yâbis söyleme diñle öğüt / Sâkit ol úoy aàzıña mühr-i sükût 

13/b     Úıl óaõer kim âfet-i cândır lisân / Cân yaúar gûyâ zebânîdir zebân 

Cürmü ufaúdır velî cermi büyük / Böyle itmişdir beyân ehl-i sülûk 

 

74.B. 

 اى پسر پند و نصیحت كوش كن

 كر نجاتى بایدت خاموشى كن

 

Ey oàul diñle naãîóat baú baña / Úurtuluş lâzımsa âfetden saña 

Epsem ol eyle sükûtu iltizâm / İtme meclislerde tekåîr-i kelâm 

Bil-øarûr eyler ise ger iútiøa / Söyle amma úıl tefekkür ibtidâ 

Söyle söylerseñ eger òayr-ı kelâm / Yoòsa dilsiz gibi epsem ol müdâm83 

Söylemez beyhûde aãlâ ‘abd-ı òâã / Buldu anıñçün belâlardan òalâã 

 

75.B. 

 ھر كراكفتار بسیارش بود

 دل درون سینھ بیمارش بود

 

Her kimiñ kim sözi çoúdur lâ-‘ilâc / Úalbi göğsünde olur òasta mizâc 

Çoú kelâm ile olanlar muttaãıf / Sînesinde úalbi olur münóarif 

Söylediği söz meğer kim òayr ola / Óaúú’a dâ’ir anda nef‘ àayr ola  

Va‘ô ü emåâli gibi elfâô ola / Keåretden àâfilîn îúâô ola 

Eyleyen beyhûde sözle iştiàâl / Her cihetle olamaz âsûde óâl 

 

76.B. 

 عقالنرا پیشھ خاموشى بود
                                                
83 “Ya hayır söyle ya sus.” قل الخیرواال فاسكت (Hadis) 
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  جھل فراموش بودٔپیشھ

 

‘Âúılânıñ ‘âdeti olur sükût / Anlara lâzım değildir bu öğüt 

‘Aúl-ı kâmil ãâóibi epsem olur / ‘Âlemiñ esrârına maórem olur 

‘Âdet olmuşdu çü Lokmân’a sükût / Óikmet oldu kâmil insâna sükût 

Câhiliñ nisyândır amma san‘atı / Unudur pendi uzadır ãoóbeti 

Her ne gelse aàzına söyler hemân / Söylediği sözleriñ çoàu yalân 

14/a 

77.B. 

 خامشى از كذب وغیبت واجبست

 ابلھست آن كو بكفتن راغبست
 

Vâcib oldu kiõb ü àıybetden sükût / ‘Âlemi úadó ü meõemmetden sükût 

Kiõb óaúúında ùolı naãã-ı ãarîó / Oldu her edyânda emr-i úabîó 

Sevmez Allah Te‘âlâ kâõibi / Lâ‘net eyler hem o úudret ãâóibi84 

Kiõb erbâbı ba‘îd-i Óaú olur / Kiõbe raàbet eyleyen aómaú olur 

Kiõb u àıybet naããla oldu óarâm / İctinâb et kiõb u àıybetden müdâm 

 

78.B. 

 اى برادر جزثناى حق مكو

 قول حق را از براى دق مكو
 

Dil åenâ-yı Óaúú’a oldu vâsıùa / Buldu hem Úur’ân anıñla râbıùa 

Óaúú’ı eyle dâ’imâ medó ü åenâ / Hem daòi Úur’ân oúu ãubó u mesâ 

Anlarıñ àayrı øarûrı olsa lâf / Söyle amma söyleme aãla òilâf 

Söz velev óaú olsa ãoru söyleme / Ùa‘ne itmekden ötürü söyleme 

Ba‘øı söz var kim óaúîkî õemm çıúar / Úıl óaõer kim òâne-i úalbi yıúar 

 

                                                
84 “[…] Allah’ın lânetini yalan söyleyenlerin üstüne atalım.” (Âl-i İmrân/61) 
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79.B. 

 ھركھ دربدن عبارت یشود

 ھرچھ دارد جملھ غارت یشود

 

Kim ki sevdâ-yı ‘ibâretde olur / Külfet-i úayd-ı feãâóatde olur 

Söze gelse aàzını büzer ezer / Vâdi-i ehl-i belâàatde gezer 

Úaãdı oldur kim diyü ‘âlem faãîh / Òalú içinde kendüni eyler faøîó 

Óüsn-ı òulúı olsa da rüsvâ olur / Bildiği sözler bütün yaàmâ olur 

Nefret eyler lehcesinden òâãã u ‘âm / Bâ-òuãûã eylerse tekåîr-i kelâm 

 

80.B. 

 دل زپر كفتن بمیرد دربنن

 كرچھ كفتارش بود درعدن

 

14/b      Úalb olur tende sözi tekåîrden / Her kelâmı olsa da dürr-i ‘Aden 

Bî-tekellüf olsa ammâ söz güzel / Şâmil-i óikmetle vahiy-i ezel 

Óaøret-i Nâôım85 ü emåâli gibi / Rûm’da Nâbî ile âli gibi 

Keåretinden òalúa vardır fâ’ide / Cevherîn-i elfâôa denmez zâide 

Nâôımıñ maúãûd-ı vâlâsı hemân / Külfeti ceró eylemekdir bî-gümân 

 

81.B. 

 اى كھ سعى اندر فصاحت میكنى

  دلرا جزاحت میكنىٔچھره

 

Ey ki cidd ü sa‘y idersiñ dâ’imâ / İtmeğe sözi feãâóatle edâ 

Zorla itdikçe göñülden söz-tirâş / Çehre-i úalbi idersiñ pür-òırâş 

Zeyn idersiñ gerçi olduúça sözi / Neyleyim mecrûó olur úalbiñ yüzi 

äatma ârâyişli elfâô ‘âleme / Virme åıúlet sözleriñden âdeme 

                                                
85 İsmin aslı “Nazîm”dir. Burada kast edilen Nazîm Yahya Efendi(1650-1727)’dir 
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Düşme öyle külfet-i beyhûdeye / Baú benim de cevherim yâhu diye 

 

82.B. 

 رو زبانرا در دھان محبوس دار

یوس دارٔاز خالیق خویش را ما  

 

Yürü aàzıñda dili maóbûs ùut / Kendüñi maòluúdan me’yûs ùut 

Eylemek lâzım hele sözde vera‘ / Hem òalâyıúdan daòi kesmek ùama‘ 

Heb ùama‘dır düşüren dile seni / Òalú içinde eyleyen àâyet deni 

Gerçi kim dünyâ ùam‘a dünyâsıdır / Lîkin ehl-i Óaúú’a àam deryâsıdır 

Óaúú’a baàlan òalúdan ümmîdi kes / áayrıyı yâd eyleme Allah bes 

 

83.B. 

 ھركھ اوبر عیب خود بینا شود

 روح اورا قوتى پیدا شود

 

Kim ki kendü ‘aybını görücüdür / áayrdan aàzına mühr urucudur 

Ya‘ni kendü ‘aybına meşàûl olur / Òalúıñ ‘aybından miåâl-i àûl olur 

15/a      Söylemez görse ‘ayûbun ‘âlemiñ / Eylemez ifşâ õünûbın âdemiñ 

Başúa bir úuvvet olur peydâ aña / Ruóun istîlâ ider feyø-i Òudâ 

Keşf-i esrâr itmeğe úuvvet gelür / Ehl-i Óaú’la ãoóbete úudret gelür 

 

 در عمل خالص مى كوید كوید

84.B. 

 ھركھ باشد اھل ایمان اى عزیز

 پاك دارد چار چیز از چار چیز
 

Ey vücûd-ı muóterem õât-ı ‘azîz / Ehl-i ‘aúl ü ehl-i idrâk ü temîz 

Kim olur îmân-ı kâmil ãâóibi / Zühd ü taúvâ ehli ehlullah gibi 
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Dört şey’i dört şey’den pâk ider / Ehl-i Óaúú’ıñ gitdiği yola gider 

Kendüyi ôâhir necâsetden naãıl / Sa‘y idüb taùhîr iderse muttaãıl 

Öyle ol dört nesneden dördü tamâm / Dâ’imâ tanôîfe eyler ihtimâm 

 

85.B. 

 از حسد اول تودلرا پاك دار

من شمارٔخوپشتن را بعد زان مو  
 

Úıl óasedden úalbiñi pâk evvelâ / Kim odur cümle úabâyıódan fenâ 

Óaúú’ıñ iósân itdiği úısmetlere / Òalúa in‘âm itdiği ni‘metlere 

Olmayub râøı çekersiñ iøùırâb / Óaúú’ıñ ortaàı mısıñ úıl ictinâb 

İki şeyde câ’iz ancaú işbu óâl / ‘İlm ta‘lîminde hem infâú-ı mâl 

Úıl óasedden ibtidâ úalbiñ temîz / äoñra mü’min ãay kendüñ ey ‘azîz86 

 

86.B. 

 پاك دار از كذب واز غیبت زبان

 تاكھ ایمانت نیقد در زیان
 

Ey ‘azîz-i muóterem rûóu “fedâk”87 / Kiõb ü àıybetden diliñ ùut daòi pâk 

Óıfô idüb işbu sözi al ezbere / Kiõb ile îmân ãıàmaz bir yere 

Adamıñ îmânı re’s-i mâldır / Kiõb aña âfet verici óâldir 

15/b      Dilde varsa kiõb ü àıybetden eåer / Lâ-cerem îmânıña virir øarar 

Kiõb ü àıybetden diliñ àâyet ãaúın / Düşmesin òüsrâna îmânıñ úaçın 

 

87.B. 

 پاك اكر دارى عمل را از ریا

 نور ایمان ترا باشد ضیا

                                                
86 “Yalnız iki şeye (cömertlik ve ilim) gıpta edilir.” ال حسداالفى اثنین (Hadis) 
87 Peygambere bağlılığı ifade eden “Fedâke yâ Resûlallah” (Canım sana fedâ olsun) anlamındaki söze gönderme. 
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Pâk iderseñ ger riyâdan óâliñi / Óâliñi i‘mâliñi if‘âliñi 

Nûr-ı îmânıñ içün olur øiyâ / Dem-be-dem úalbiñ ider kesb-ı ãafâ 

Ger riyâ-âlûd ise i‘mâller / ‘Âlemi aldadacaú aóvâller 

Celb-i dünyâ ise úalbiñde emel / Virir Allah itdigiñ sa‘ya bedel 

Şem‘a-i îmânıñ olmaz rûşenâ / Virmez aãlâ úalbiñe nûr u øiyâ 

88.B. 

 چن شكم را پاك دارى از حرام

 مرد ایمان دار باشى والسالم
 

Pâk idüb úarnıñ yimez iseñ óarâm / Mü’min-i kâmil olursuñ vesselâm  

Sâóa-i gülzârdır îmân-ı tâm / Pâk ãu virmek gerekdir ãubó u şâm 

İtmeyüb diúúat virirsiñ çirkin âb / Gâh çirkin âb ü gâhi müncülâb 

Hiç leùâfet úalmaz olmaz âb-dâr / Anda key eşcâr olmaz tâb-dâr 

Bir temiz yerden ãulanursa eger / Dâ’imâ anı bulursuñ tâze-ter 

 

89.B. 

 ھركھ دارد این صفت باشد شریف

 ورندارد دارد ایمان ضعیف
 

Kimde varsa bu ãıfat ya‘ni óarâm / Yimeyib eylerse àâyet ihtimâm 

Ol olur ehl-i şeref ãâóib-‘alâ / Òalú arasında bulur mücd ü senâ 

Sa‘yla kesb ideniñ rızú-ı óelâl / Bulur îmânı kemâliyle kemâl 

Yoú taúayyud itmeyüb de her zamân / Her ne geçerse eline yer hemân 

Öyle şaòãıñ olur îmânı øa‘îf / Olsa da bâşı yeşil õât-ı şerîf 

16/a 

90.B. 

 ھر كھ باطن از حرامش پاك نیست

راره سوى افالك نیستاوروح   
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Her kimiñ úarnında var levå-i óarâm / Eylemez taùhîre anı ihtimâm 

Tendeki úabó-ı keåâfet ‘âúıbet / Rûóuna eyler sirâyet ‘aúıbet 

Bulamaz ol cânib-i eflâka yol / Úurb-ı Óaúú’a idemez aãlâ vuãûl 

Ekl ü şürb olsa óelâl ile mübâh / Çoú yiyeniñ bulamaz rûóu felâh 

Var úıyâs eyle olursa ger óarâm / Rûóuna åıúlet virir öyle ùa‘âm 

 

91.B. 

 چون نباشد پاك اعمال از ریا

 ھست بیحاصل چو نقش بو ریا
 

Olmaya çünkim riyâdan pâk ‘amel / Beñzer ol naúş-ı óaãîra mâ-óaãal 

Çünkü yoú aãıl óaãîrıñ úıymeti / Naúşınıñ artıú olur mu raàbeti 

Òalú içün olan ‘ibâdet ser-te-ser / Aña beñzer belki de andan beter 

äûrete baúmaz Òudâ-yı Õü’lcelâl / Sîrete eyler naôar ey ehl-i óâl 

Var ise úalbiñde âåâr-ı òulûã / Redd olunmaz iyliğe dâ’ir òuãûã 

 

92.B. 

 ھركرا اندر عمل اخالص نیست

 در جھان از بندكان خاص نیست
 

Her kimiñ iòlâãla olmaz işi / Òâãã úullardan değildir ol kişi 

Óaú yolunda pâre pâre olsa da / Aàlamakdan gözi yâra olsa da 

Òâãã değildir ‘âmdan ãay anı sen / Belki de en‘âmdan ãay anı sen 

Çekdiği zaómet úalur yanında heb / Úurb-ı Óaúú’a olmaz a‘mâli sebeb 

Muòliãîn kim bende-gân-ı òâããdır / Óaúú’a taúrîb eyleyen aòlâãdır 

 

93.B. 

 ھركھ كارش ازباراى حق بود
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 كار او پیوستھ با رونق بود
 

 

16/b      Her kim işinde gücünde óaúlıdır / Dâ’imâ işi gücü revnaúlıdır 

Óaú rıøâsıyçün olan işler müdâm / Pek leùâfetlü olur beyn’el-enâm 

Yâ ol iş kim Tañrıya maòãûã ola / Naãã-ı Úur’ânî ile manãuã ola 

Ger riøâ’-ullâha olmazsa úarîn / İşlemiş olur ‘abeå anı hemîn 

Ol ‘ibâdet-i nûrdan ‘âri olur / ‘Âúıbet merdûde-i Bârî olur 

 

 در بیان انكھ پادشاه نرا زیان دارد
94.B. 

 چار خصلت اى برادر در جھان

انپادشاھانرا ھمى دارد زی  
 

Dört òaãlet var cihânda âşikâr / Heybet-i sulùâna virir inkisâr 

Gerçi õikr itdi buca iòtiãâã / Pâdişâhâna o derdi úıldı òâãã 

Her büyük õât itmelidir ictinâb / Tâ ki densün õâtına ‘âlî cenâb 

Bâ-òuãûã ola vezîr-i a‘ôamı / Yâ ki serdâr ü müşîr-i ekremi 

Anlara hem lâzım anlardan óaõer / Şânlarına irmeye tâ kim øarar 

 

95.B. 

 پادشھ چون در مال خندان بود

 بیكمان در ھیبتش نقصان بود
 

Pâdişeh çün òalú arasında güler / Şübhe yoú kim heybetin noúãân ider 

‘Âlemiñ úalbinde úalmaz heybeti / Yüzlerine úarşu gülerse úati 

Óaøret-i faòr-i risâlet Muãùafâ / Mefòar-ı şâhâniyân ferruò-liúâ 

Dâ’imî ãûretde olurdu behîc / Úahúahayla gülmedi ‘ömrinde hîç 

Heybeti pek çoú idi beyn’el-enâm / Cümleden efòam mufaòòam bir hümâm 
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96.B. 

 باز صحبت داشتن باھر فقیر

 یادشاھانرا ھمى دارد حقیر
 

Daòi ãoóbet ùutma her miskîn ile / Olur olmaz şaòs-ı bî-temkîn ile 

17/a      Pâdişâhıñ şânına õülldür bu óâl / Heybet-i şâhâneye virir zevâl 

Salùanat olur mesîr-i meskenet / Meskenet olur serîr-i salùanat88 

Çünki sulùân cümleden ‘âlî olur / Süflîye meyl itmek óâli olur 

Pâdişâhânıñ ‘ulüvv-i ãûreti / Oldu ‘unvân-ı ‘ulüvv-ı sîreti 

 

97.B. 

 باز نان بسیار اكر خلوت كند

ت كندرمرا شاه بى ھ خویشتن  

 

Çoúça òalvet eylese nisvân ile / Şâh-ı ‘âlem ol ‘ulüvv-ı şân ile 

Kendüyi óürmetsiz eyler òalveti / Úalmaz erkekler yanında óürmeti 

Hemdaòi şâyed ki ser-taãrîó ider / İşidenler óâlini taúbîó ider 

Úadına nisbet iderler işini / Hiç düşünmez derler işin pîşini 

‘Arş-ı vâlâ-yı mehâbetden düşer / ‘Aúlına hem belki naúã îrâå ider 

 

98.B. 

 ھركرا فر جھاندارى بود

 میل او سوى كم ازارى بود
 

Her kimiñ var salùanatda úuvveti / Cânib-i âzâra olmaz raàbeti 

‘Adlle bulur rü‘yet-i óüsn-i óâl / Her ùarafdan cem‘ olur bî-óadd ricâl 

Yardım itdikçe ricâliñ keåreti / Artar ol mülküñ demâdem úuvveti 

                                                
88 “Zâhir, bâtının ünvânıdır.” الظاھر عنوان الباطن (Hadis) 
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Ôulme meyl eylerse ama pâdişâh / Úuvveti zâ’il olur bî-iştibâh 

Az vaúit içre ider øa‘fı úabûl / Münhedim olur temelden heb uãûl 

 

99.B. 

 عدل باید پادشھانرا وداد

 تا زعدلش عالمى كردند شاد
 

Pâdişâhlar óaúúına lâzım olan / ‘Adl ü inãâf eylemekdir her zaman 

Tâ ki ‘adlinden refâh-ı óâlle / Heb re‘âyâ mı ãafâ-yı bâlle 

Tam âsâyişle mesrûr olalar / Cümle âbâdan ü ma‘mûr olalar 

17/b      ‘Adl ü dâdıñ kendüye hem âòire / Nef‘i var belki cihâna yeksere  

Pâdişeh bir sâ‘at etse ‘adl ü dâd / Ecri yetmiş yıl ‘ibâdetden ziyâd89 

 

100.B. 

 كر كند آھنك ظلمى پادشاه

 سود نكند مروراخیل وسپاه
 

Úaãd-ı ôulm eylerse şâh-ı muóteşem / Fâ’ide virmez aña òayl ü óaşem 

Her ne rütbe çoú olursa ‘askeri / Ùoldurursa ‘asker ile her yeri 

Vaút-i óâcetde perîşâniyeti / İòtiyâr idüb bozarlar niyeti 

Ôulmle çünki olalar raònedâr / Her biri bir cânibe eyler firâr 

‘Azm iderler kûşe-i vîrâneye / ‘Avdet itmezler temelsiz òâneye 

 

101.B. 

 چونكھ عادل بشد وفرخ لقا

 باشد اندر مملكت شھ را بقا
 

Maôhar-ı ‘adl ü hümâyûnî-liúâ / Olsa mülkünde olur şâha beúâ 

                                                
89 “Bir saatlik adalet, yetmiş yıllık ibadetten hayırlıdır.”  (Hadis)  ة سبعین سنة خیرمن عبادةعدل ساع
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Kim mülâúî olsa dürlü inbisâù / Úalbine óâãıl olub bulur neşâù 

‘Adl ü inãâf ile óüsn-i sîreti / Mülküne virir demâdem zîneti 

‘Ömr-i åâni’ye daòi maôhar olur / Âòiretde devlet-i sermed bulur 

Başúa devletdir beúâ-yı nâm ü şân / Söylenir mânende-i Nûşîrevân 

 

102.B. 

 چون كند سلطان كرم بالشكرى

سرىو بھر او بازند صد جان   

 

‘Adlden başúa òuãûãî bir ãıfât / Kim odur ârâyiş-i feròunde õât 

Çün ider sulùân iósân ü kerem / Bendegân-ı ‘askerîye dembedem 

Óîn-i óâcetde daòi anlar aña / Bî-tekellüf cân ü baş eyler fedâ 

Ùutsa yüz biñ cân ü ser her ‘askeri / Pâdişâh uàruna oynarlar seri 

Düşmana maàlûb itmezler anı / áadr idüb menkûb itmezler anı  

18/a 

 در بیان اخالق حمیده كید
103.B. 

 چار چیز آمد بزركى را و لیل

 ھركھ او دارد بود مرد اصیل
 

Dört şey ululuàa geldi delîl / Kim ùutarsa olur ol adam aãîl 

Kimde var ise o dört nesne tamâm / Aãıl âdem denilür beyn’el-enâm 

Denilür kendüsine er oàlu er / Çün feøâ’il ehlidir aãıl beşer 

Medó olunsa faølla bir dâne zen / Denilür óaúúında pek merdâne zen 

Ma‘rifetden olsa ger ‘ârî óarîf / Der ricâl’ullah aña úarı óerîf 

 

104.B. 

 علم را اعزاز كردن بى حساب

  صوابخلق را دادن جواب با
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Ey necâbet-perver ü necl-i nebîl / İşte evvelki o dörtden bunu bil 

Pek ziyâde ‘ilme i‘zâz eylemek / Cümle şeyden ‘ilmi mümtâz eylemek 

‘İlmden maúãûd ‘ilm-i nâfi‘a / Kim olur aókâmı Óaúú’a râci‘a 

Böyle ‘ilmi ùut mu‘azzez bî-óisâb / Òalúa ver dâ’im cevâb-ı bâ-ãevâb 

Bildiğiñ şeyden olunursuñ su’âl / Ùoàrusun söyle ne lâzım úîl u úâl 

 

105.B. 

 ھركھ دارد دانش وعقل وتمیز

 اھل علم وعقلرا درد عزیز
 

Her kimiñ kim ‘aúl ü isti‘dâdı var / ‘Aúl ü temyîz ile istirşâdı var 

Ehl-i ‘ilm ü ‘aúla eyler iótirâm / Şanların a‘ôâm ider beyn’el-enâm 

Ùutmaz aãlâ anları òor ü õelîl / ‘Aúl-i kâmil ãâhibi merd-i aãîl 

Çün demişlerdir ki işde meşveret / Eyler ehl-i ‘ilmle õî-mekremet 

Lâzım ehl-i ‘aúla ùanışmaúda hem / Tâ ki muókem ola ol iş lâ-cerem 

18/b 

106.B. 

اماى برادر كر خرد دارى تم  

 نرم وشیرین كوى با مردم كالم
 

Ey birâder itme ‘âlemde keder / ‘Aúl-ı kâfi var ise sende eger 

Ùatlı söyle rıfúla da’im kelâm / Olasıñ ‘âlemde maúbûl enâm 

İ‘tidâle úıl ri‘âyet dâ’imâ / Eyleme óaddi tecâvüzle òaùâ 

Şöyle kim Loúmân vaãiyet eyledi / Oàluna ta‘lîm-i óikmet eyledi  

Acı olma òalú aàzından atar / Ùatlı olma pek de kim ‘âlem yutar 

 

107.B. 

 ھركھ باشد ترش روى و تلخ كوى
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 دوستان ازوى بكردانند روى
 

Kim ‘abûs âlûca ekşi yüzlüdür / Daòi zaúúum gibi acı sözlüdür 

Heb çevirir andan aóbâbı yüzin / Eylemezler istimâ‘ anıñ sözin 

İltifat ü meyl úalb-i nâsa heb / Ùatlı söz ile güler yüzdür sebeb 

Ekşi yüzlü acı sözlü âdemiñ / Úadri yoú menfûrudur heb ‘âlemin 

Kimse sevmez ekşi yüzlü âdemi / Ùa‘n iderler acı sözlü âdemi 

 

108.B. 

 ھركھ از دشمن نباشد بر ھذر

رنج و ضردعاقبت بیند ازو   
 

Kim ki düşmandan óaõer üzre değil / Óîle vü mekrîn düşünmez muttaãıl 

Güvenib kendüne bî-pervâ gezer / Belki de a‘dâsın istióúâr ider 

‘Âúıbet andan görür derd ü ziyân / Dâmene düşüb çeker âh u fiàân 

Düşman insânıñ úafasında gezer / Gözedir fırãat uyumaz iş süzer 

áâfil olma def‘iniñ baú çâresin / Çekmeyesiñ tâ ki ãoñra yâresin 

 

109.B. 

 درمیان دوستان مسرور باش

 كر خرددارى زدشمن دورباش
 

Dostlar ortasında mesrûr ol otur / Anlarıñ ünsiyetiyle bul óuøûr 

19/a      Meclis-i aóbâb baà u raàdır / Mekr ü keyd ü óîleden ırâàdır 

‘Aúl-ı kâmil ãâóibi iseñ eger / Uzaà ol düşmandan et dâ’im óaõer 

Câna åıúletdir ‘adûnuñ sîreti / Açma her kimseyle düşman ãoóbeti 

Lîk mümkün mertebe úıl iótirâz / Bir daúîúa àaflete yoúdur cevâz 

 

110.B. 
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 اى پسر تدبیر راھى توشھ كن

ین وآن یك كوشھ كنپس حدیث ا  
 

Úıl tehiyye ey oàul zâd u azıú / Âòiret yolu içün ùurma yazıú 

Ber-ùaraf et zeyd ü ‘ömrüñ sözlerîn / Görme öyle nâ-kesânıñ yüzlerîn 

Şöyle gelmiş böyle gitmiş ãaçma lâf / ‘Ömrü itlâf eyler ancaú bî-òilâf 

Ehl-i sünnet sözine úıl i‘timâd / Âòiret içün tedârik eyle zâd 

Cümle bâùıldır kelâm-ı felsefe / Aña meyl itmez meğer ehl-i sefeh 

 

 در بیان چار چیز كھ در خطرست
111.B. 

 چار چیزست اي باردر باخطر

 تا توانى باش ازینھا بر حذر
 

Dört nesne pek òaùarlıdır ãaúın / Úâdir olduúça o dört şeyden úaçın 

Kimde varsa bunlar ey òayr’ul-òalef / Ôâhiren yâ bâùınen olur telef 

Diñle nâãıó sözini ol kâr-sâz / Her birinden anlarıñ úıl iótirâz 

Meyl ü raàbet itme aãla anlara / Olmayasıñ mübtelâ tâ anlara 

Her birinde başúa başúa var òaùar / Cümlesinden ayrı ayrı úıl óaõer 

 

112.B. 

 رغبت دنیا و صحبت باز نان

 قربت سلطان و الفت بابدان
 

Ey birâder ol umûr-ı mehleke / Heb òaùardır òalúa ilâ sâlike 

Evvelâ dünyâya raàbet itmedir / Óırãla meyl ü muóabbet itmedir 

19/b     Óubb-ı dünyâdır òaùâyânıñ bütün / Re’si eyler âdemi zâr u zebûn90  

Daòi nisvân ile ãoóbet itmedir / Dâ’imâ òâùırlarınca gitmedir 
                                                
90 “Dünya sevgisi her hatanın başıdır.”  (Kelâm-ı Kibâr)  ئةس كل خطیأحب الدنیا ر



 147 

Bir de kötülerle ülfet eylemek / Pâdişâha daòi úurbet eylemek 

 

113.B. 

 قربت سلطان اتش سوزان بود

 بابدان الفت ھالك جان بود
 

Yaúıcı âteş olur sulùâna úurb / Belki âteşden beter şâhâne úurb 

Pâdişâha úurbiyet cânı yaúar / Óaú’dan ib‘âd eyler insânı yaúar 

Ôâhiren öldürmesi bir şey değil / Bu‘diyetle Óaú’dan eyler pâ-be-kil 

Hem yaramazlarla ülfet eylemek / Cân helâkidir óaõer itmek gerek91 

Sû’-i òalúı âdeme sârî olur / Olmasa da fitnesi cârî olur 

 

114.B. 

 زھر دارد در درون دنیا چو مار

 كرچھ بینى ظاھرش نقش و نكار
 

İ‘timâd itme yalandır bu cihân / İçi âàûlu yılandır bu cihân 

Ôâhirin görsen de pür-naúş ü nigâr / Aldanub meyl itme úılma i‘tibâr 

Meyl iden dünyâya olur mürde-dil / Sırr-ı Óaú’dan bî-òaber pejmürde dil 

‘Âúil olur mu cihânıñ mâ’ili / Öyle âàûlu yılanıñ mâ’ili 

Her ne rütbe olsa naúşı âşikâr / Bâùınında zehri var câna úıyar 

 

115.B. 

 مى نماید خوب و زیبا در نظر

 لیكن از زھرش بود جانرا خطر
 

Gözde maóbûb u dilârâ görinür / Pek yaraşıúlı vü zîbâ görinür 

Zehr-i óabbı lîkin âdem öldürür / Çün derûnunda ùutar semm öldürür 

                                                
91 “Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının[…]” (Enfâl/25) 
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Óaú buyurdu yeryüzinde şeyleri / Òalú idüb zeyn itdik anlarla yeri 

İmtióân itmekçün ibn-i âdemi / Eyledik tezyîn yekser ‘âlemi92 

Farú olunsun tâ ‘amelden aóseni / Zînete lâyıú mı dünyâ-yı denî 

20/a 

116.B. 

 زھراین مار منقش قا تلست

 باشد از وى دور ھركو عاقلست
 

Bu münaúúaş ôâhirî zîbâ yalan / Evvelinden âòirine dek yalan 

Öyle bir şeydir ki zehri dem-be-dem / Öldürür âdemleri virir elem 

Ôâhiren itmez egerçi rû beòâk / Úalb-i mürdü ma‘nevi eyler helâk 

Mevt úalıbdan eşeddir mevt-i úalb / Bu‘d-ı Óaú’dır âh çünki fevt-i úalb 

‘Âúil oldur ola dünyâdan ba‘îd / Olmaya Tañrı Te‘âlî’den ba‘îd 

 

117.B. 

 ھمچو طفالن منكر اندر سرخ وزرد

 چون زنان مغرور رنك وبو مكرد
 

Genc uşâúla küçücek oàlan gibi / Daòi âşüfte edâ nisvân gibi 

Úırmızıya ãarıya itme naôar / Olma renk ü bû ile âlüfte-ser 

‘Ârıøîye itme aãlâ iltifât / Aãla meyl et tâ bula cânıñ necât 

‘Ârıøîdir ‘âlemiñ aóvâli heb / Úırmızısı ãarısı eşkâli heb 

Baúma dünyânıñ yalan elvânına / Ùumùuraúlı óâline ‘unvânına 

 

118.B. 

ال دنیا چون عروس آراستستز  

 ھر دور و زى شوى دیكر خواستست

                                                
92 “İnsanların hangisinin daha güzel amel yaptığını deneyelim diye şüphesiz biz yeryüzündeki şeyleri ona bir 
zinet yaptık.” (Kehf/7) 
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Úoca dünyâ hiç boş úoymaz elin / Kendüni zînetleyüb eyler gelin 

Nice biñ yıllıú ‘ucuz fâhişe / Keyd ile òalúı getürir òâhişe 

Zeyn ider başın úıçın eşkâlle / Görinür insâna mekr ü âlle 

‘Âúıbet dîvânesin eyler firîb / İstediği vechile alur naãîb 

Her iki günde bir oynaş ister ol / Başúa úoca başúa sırdaş ister ol 

 

119.B. 

 مقبل آن مردى كھ شد زین جفت طاق

 پشت بروى كرد و دادش سھ طلق
20/b 

Muúbil o ehl-i sa‘âdetdir o kim / Mâsivâdan el çeküb oldu óâkîm 

Olmadı dünyâ ile çift oldu ùâú / Arúasın döndürdü virdi üç ùalâú 

Olmadı zevci tekellüf itmedi / Úoca úarıyı taãarruf itmedi 

Yâ ki zevc oldu velîkin nâ-gehân / Añladı mekkâre olduàun hemân 

Üç ùalâú üzere boşadı úaldı ùâú / Yüzine baúmamaàa úıldı viåâú 

 

120.B. 

یش شوى خندان میكندلب بھ پ  

 پس ھالك از زخم دندان میكند
 

Zevci o günde dudaàın gülüdür / Soñradan diş yarasından öldürür 

Dil-firîbi olduàu bî-çâreye / Nâz u şîve ‘arø ider âvâreye 

İbtidâ rû-yı beşâşet gösterir / İnbisâùa dâll-ı óâlet gösterir 

Arası çoú geçmeden andan bezer / Başúasında gizlüce raàbet sezer 

Uyudur mekr ile òâb-ı àaflete / Óaşre dek atar ‘âõâb-ı óasrete 

 

 دربیان چار چیزى كھ عالمت نیك بختى است
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121.B. 

 شد و لیل نیك بختى چار چیز

 ھركھ این چارش بود باشد عزیز

 

Dört şey oldu eyü baòta delîl / Kimde bu dört olsa olur ol celîl 

Kimde óâãıl olsa bunlar lâ-cerem / Òalúıñ ortasında olur muóterem 

Her biri devlet nişânıdır aña / Feyø-i úuds-ı âsımânidir aña 

Herkesiñ ‘âlemde rûy-ı ‘izzeti / Yâ ki òâk-âlûd-i cism-i õilleti 

Emr-i Óaú’la óüsn ü úabó-ı ùali‘a / Oldu bi’l-cümle umûru râci‘a 

 

122.B. 

 اصل پاك آمد دلیل نیك بخت

 نیست بى اصل سزاى تاج و تخت
 

Aãl-ı pâk oldu eyü baóta nişân / Aãl-zâde lâ-bed olur ehl-i şân 

21/a      Aãl-zâde eylemez aãla fenâ / äâdır olmaz úaãd ile anda òaùâ93  

Ehl-i câh olsa daòi bî-aãl olan / Manãıb-ı vâlâya irse nâ-gehân 

Aãl-zâde olana fâ’iú değil / Tâc ü taòta aãlsız lâyıú değil 

Lâzım ey sa‘d aòter ü pâkize-ser / Eylemek òaêrâ deminden pek óaõer94 

 

123.B. 

ى صوابٔنیك بختانرا بود را  

یست باشد در عذابٔآنكھ بد را  

 

Ùâli‘i a‘lâ civân-ı buòtân içün / Aãl-zâde ehl-i ‘izz ü şân içün 

Cânib-i Óaú’dan olur re’y-i ãavâb / Herbirin eyler Òudâ ‘âlî cenâb 

                                                
93 “Asiller hata yapmazlar.” ًان االصل ال یخطى  (Kelâm-ı Kibâr) 
94 “Harda-i dimen(çöplükte biten gül)den sakının. الدمنء ایا كم خضرا (Hadis) 
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Eylemezler hiçbir işde òaùâ / Mülhem olurlar Òudâ’dan àâlibâ 

Ol ki bed-aãl-ı fürû-mâye olur / Ehl-i câh olsa da bî-pâye olur 

Re’yi fâsid bed-gümân ehl-i òaùâ / Ekåerî olur ‘aõâba mübtelâ 

 

124.B. 

 ھركھ ایمن از عذاب حق بود

من كافر مطلق بودٔنیست مو  

 

Óaú ‘aõâbından kim olsa úayàusuz / İ‘tiúâd-ı fâsid ile úorúusuz 

Mü’min olmaz muùlaúa kâfir olur / Dince de dünyâca da òâsır olur 

‘Acze nisbet itmedir bu ‘itiúâd / Õât-ı Óaúú’ı kim odur Rab’ul‘ibâd 

Eyleyen ekåer bu za‘m-ı fâsidi / ‘Âleme ôulm ü isâ’et úaãdı 

Bî-muóâbâ cür’et eyler her işe / Õulm u cevr eyler faúîr u dervîşe 

 

125.B. 

 عمر دنیا پنج روزى بیش نیست

 غافلست آن كس كھ پیش اندیش نیست

 

Müddet-i dünyâ vü ‘ömr-i âdemi / Beş güne óaãr itdi yekser ‘âlemi 

Belki dünyâ oldu bir sâ‘at úadar / Mâh ü sâl itmekde sür‘atle güõer95 

áâfil oldur kim ãoñun fikr eylemez / Óaúú’ı der-òâùır idüb õikr eylemez 

21/b      Gice gündüz uàraşur dünyâ ile / Hiç işi yoúdur gibi ‘uúbâ ile 

Nolacaúdır ‘âúıbet óâlim ‘aceb / Dimez aãlâ yan yatar àafletde heb 

 

126.B. 

 ترك لذات جھان باید كرفت

 دامن صاحب دالن باید كرفت

 

                                                
95 “Dünya bir saattir; o saat içinde taat kıl.” ادنیا ساعھ فاجعلھا طاعھ (Hadis) 
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Leõõet-i dünyâyı terk itmek gerek / Cüz’î küllî şehvete meyl itmemek 

Terk-i dünyânıñ uãûlu ey beşer / Ne ùarîú ile olur derseñ eger 

‘Ârif-i billâh olanlar dâmenin / Ùutma lâzımdır gezüb pîrâmenin 

Öğretir anlar saña óoş óâlle / Terk-i leõõâtı ãafâ-yı bâlle 

Úalmaz aãlâ òâtırıñda mâsivâ / Lem‘a-pâş olur tecellî-i Òudâ 

 

127.B. 

 در پى لذات نفسانى مباش

 دوستدار عالم فانى مباش
 

Õevú-i nefsânî izinde olma hem / Nefsiñ ardınca úoma aãlâ úıdem 

Õevú-i rûóânîye sa‘y et ãubó u şâm / Çâşnî-gîr-i muóabbet ol müdâm 

Õevú-i rûóânîdir insâna àaõâ / İştihâ-yı nefs olur rûóa eõâ 

Rûó-perver õâtı farú itmek gerek / Nefs ü ten-perverle yerden göğe dek 

‘Âlem-i fâniye ‘âşıú olma tâ / Yâr-ı Bâúî’ye olasıñ âşinâ 

 

128.B. 

 نیست حاصل رنج دنیا بردنت

 عاقبت چون مى بباید مردنت
 

Uàraşub dünyâ içün çekdikleriñ / Tuòm-i fâsid dâneler ekdikleriñ 

Olmaz andan hiç şey óâãıl saña / Bunda úalur cümlesi olur hebâ 

‘Aúıbet çünkim saña ölmek gerek / Âòiret içün gerek çekmek emek 

Mezra‘a-i âòiretdir bu cihân / Ek eyü şeyler bu ‘âlemde hemân 

Ekdiğiñ şey’i biçersiñ anda heb / Dökdüğüñ ãuyu içersiñ anda heb96 

22/a 

129.B. 

 از تنت جان چون برون خواھد شدن
                                                
96 “Dünya âhiretin tarlasıdır.”  ةخرٓ االةادنیا مزرع  (Hadis) 
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 خاك  اندر استخوان خواھد شدن
 

Çünki cân tenden gidiser ùışaru / Úalmayıser saña ‘alem ilerü 

Zaómet-i dünyâyı geçmekden çi-sûd / Fâ’idesiz şeyler ekmekden çi-sûd 

Heb kemikler içre ùopraú ùoliser / Cümleten òâk ile yeksân olıser 

Eyleme teşyîd bünyân-ı úuãûr / ‘Âlemi tanôîm ü emåâli umûr 

‘Âlem-i fâniye òidmetler ‘abeå / Ömr iøâ‘a itme zaómetler ‘abeå 

 

130.B. 

 مرترا از دادن جان چاره نیست

 زھزنت جز نفسك اماره نیست
 

Çâre yoúdur cân virmekden saña / Úıl teveccüh şimdiden Óaú’dan yaña 

Úande olsañ mevt idrâk idecek / ‘Âúıbet devrân seni òâk idecek97 

Nefs-i emmâreñ yoluñ urmaúdadır / Bir úuyuya atmaàı úurmaúdadır 

Sen sen ol hiç olma tabi‘ nefsiñe / Nîk ü bed bil-cümle râci‘ nefsiñe 

Fânî dünyâyı unutdur cânıña / İyilik et raómet oúutdur cânıña 

 

 در بیان اسباب عافیت كوید
131.B. 

 عافیت را كر بجویى اى عزیز

ز  مى توافى یا فتن درچار چ
 

Ey ‘azîz u muóterem olan kişi / Saà sâlim bulmaú isterseñ işi 

Cüst-cû-yı ‘âfiyet iseñ eger / Dört şeyde bulma mümkün serbeser 

Dört nesne bulunursa sende tâm / ‘Âfiyet eyler vücûduñ istilâm 

Olmaàı dünyâda âfetden selîm / Derde mevúûf eylemiş Rabb-ı Kerîm 

                                                
97 “Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır[…]” 
(Nisâ/78) 
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Her kime iósân olundusa ezel / ‘Âfiyetle olur aóvâli güzel 

 

132.B. 

 ایمنى ونعمت اندر خانھ دان

 تندر ستى وفراغت بعد ازان
22/b 

áuããasızlıú bil birincisin hemân / ‘Âfiyetlü olamaz maàmûm olan 

Dâòi ni‘met evde âmâde ola / Fâúalıú úaydından âzâde ola 

Ten tena‘umda olursa dâ’imâ / ‘Âfiyet olur vücûd üzre ãafâ 

Digerinden dâòi ãıóóatdir àaraø / ‘Âfiyetsiz eyler insânı maraø 

äaàlıúla şuàl-ı dünyâdan ferâà / ‘Âfiyetçün oldu bunlar çâr baà 

 

133.B. 

 چونكھ بانعمت امانى باشدت

 عافیت رازان نشانى باشدت
 

áuããasızlıú olsa ni‘metle ‘ayân / ‘Âfiyetçün olur andan bir nişân 

İtmeyüb namazda arø-ı iótiyâc / Úalmaz iseñ evde hiçbir vaúit aç 

Mâ-lezim mevcûd olursa òânede / Olmayub àuããa dil-i virânede  

Cânibîniñde selâmet âfiyet / Birbirin gözler iki òoşca ãıfat 

Râóat ü âsâyişiñ olur tamâm / Belki de her bir işiñ olur tamâm 

 

134.B. 

 بادل فارغ چو باشى تندرست

 دیكر از دنیا نباید ھیچ جست
 

Şuàl-ı dünyâdan ferâàatle eger / äıóóat üzre olur iseñ ey beşer 

Aramaú lâzım değil dünyâda hiç / Başúa şey ol âfiyetlerle behîc 

‘Aúlı olan kimseye bunlar yeter / áayrı şey lâzım değildir ey püser 
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Çâr erkân üzre raóat eyler ol / Dört başı ma‘mûr ‘işret eyler ol 

Rütbe taóãîlin iderse ger emel / Râóatıñ bir cânibi bulur óalel 

 

135.B. 

 برمیاور تاتوانى كام نفس

 تا نیفتى اى پسر در دام نفس
 

Ey oàul mâdem úâdirsiñ hele / Arzu-yı nefsi úaldırma ele 

23/a      İştihâ-yı nefse úılma ihtimâm / İstediği şey’i bir dem virme tâm 

Besledikçe nefsiñ úuvvet bulur / Mekr u óîle itmeğe úudret bulur 

‘Âúıbet eyler seni bîtâb u dûn / Düşürür ùuzaàına zâr u zebûn  

Düşme taóãîl-i murâd u kâmına / Düşmeyesiñ ol pelîdiñ dâmına 

 

136.B. 

 زیر پاى آور ھواى نفس را

 كم بد و ده بھرھاى نفس را
 

Al hevâ-yı nefsi ayaú altına / Ya‘ni yaúlaşdırma aãlâ semtine 

Dâòi ekl ü şürbünü taúlîl úıl / Óaôların az ver işin teshîl úıl 

Maúãad öldürmek değil nefsi bütün / İtmedir ancaú riyâøetle zebûn 

Vârid olmuşdur eåerde âşikâr / Nefsiñiñ ey kimse sende óaúúı var98 

Nefse râkibdir beden ger bî-‘alef / Úalsa yol úaù‘ idemez olur telef99  

 

137.B. 

 نفس و شیطان مى برنداز ره ترا

 تا بیند ازند اندر چھ ترا
 

                                                
98 “Nefsinin senin üzerinde hakkı vardır.” ان لنفسك علیك حقا (Kelâm-ı Kibâr) 
99 “Nefsin senin bineğindir.” نفسك مطیتك (Hadis) 
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Ùâàıyedir nefs gelmez ùâ‘ate / Râm itmekdir merâmı şehvete 

Muúteøâsı şehvet olmuşdur müdâm / İtmek ister ãâóibin kendüne râm 

Hem muêill ismindedir şeyùân la‘în / Úaãdı azdırmaúdır insânı hemîn 

Sa‘y iderler ol iki bed menúabet / İdeler àayyâya ilúâ ‘âúıbet 

Sen de taúvâ úuvvetiyle àayret et / Anları def‘ ile ùoàrı yola git 

 

138.B. 

م خوار دارئنفس را سر كوب و دا  

 تاتوانى دورش از مردار دار
 

Başını ez nefsi te’dîb et müdâm / Óâline úoyma óarûnu eyle râm 

Ol denî’yul-aãlı dâ’im ùut õelîl / İtmesin tâ kim seni âòir reõîl 

Úâdir olduúça murâdın virme tâ / Õilleti òuy eylesün bulsun fenâ 

İstediği şeyleri mâl eyleme / Cîfe-i dünyâya meyyâl eyleme  

23/b     Uzaú et ümme’l-òabâiåden müdâm / Tâ tevellüd itmesün bir çoú óarâm (45.sayfa) 

 

139.beyit 

 نفس بدرا ھركھ سیرش میكند

 دركنھ كردن دلیرش میكند
 

Kötü nefsi her kim eylerse şibî‘ / Anı ‘iãyân itmede eyler şecî‘ 

Óaú Te‘âlâ úıldı dört biñ yıl anı / Mübtelâ-yı cû‘ tâ kim ol denî 

İ‘tiraf itdi rubûbiyet ile / Óaøret-i Bârî’ye bu õillet ile 

Ùoú olursa itmedik bir şey úomaz / Òâùırına gelmez Allâh’a niyâz 

Belki olduúça müsâ‘id rûzgâr / Tañrılıú da‘vâsı eyler âşikâr100 

 

140.B. 

 خلق خود را دور دار از ھرمزه
                                                
100 “(Firavun) ‘Ben, sizin en yüce Rabbinizim!’ dedi. (Nâziât/24) 
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 تا نیفتى در بال و در بزه
 

Boàazıñ her çâşnîden ùut uzaú / İtme her leõõetde icrâ-yı meõâú 

‘Ayş u nûşa dûş olan mes’ûl olur / Leõõeti îfâ iden ma‘lûl olur 

Ùoúluúdan nice kes olur helâk / Niceler daòî olurlar derd-nâk 

Olayım derseñ eger saà u esen / Leõõet-i nefse müsâ‘id olma sen 

Şürb-i meyle eyleme telvîå-i fem / Düşmeyesiñ tâ belâya õenbe hem 

 

141.B. 

 زاب و نان تالب شكم را پر مساز

 ھمچو حیوان بھر خود آخور مساز
 

äudan etmekden ùa‘âmdan ey ulu / Tâ ùudaàa úarnıñı úılma ùolu 

Çoú yimek çün mi‘deyi ifsâd ider / Âteşîn meşrebleri berbâd ider 

İştihâ var iken el çek yime çoú / Tâ gelince boàazıña olma ùoú 

Yimek içün nâôır olma ùablaya / Dökme göz óayvan gibi usùubleye 

Âdam ol terk eyle çoú òâb u òûru  / Kendüñ içün yapma óayvan aòuru 

24/a 

142. B. 

م نیستىئروز كم خود كرچھ صا  

م نیستىئپر مخور آخر ھبا  
 

Gündüz âzıyı ãâ’im olmazsıñ daòi / Çoú yimek óayvân işidir ey aòi  

Çoú yime óayvân değil insânsıñ / Mübtelâ-yı ekl iseñ óayvânsıñ 

Çün behâ’imden değilseñ ãûretâ / Çoú yimek eyler behîme ‘âdeta 

Çoú yimek oldu behâ’im ‘âdeti / Görme lâyıú kendüñe bu òaãleti 

Olamaz ehl-i ma‘ârifden ekûl / Çoú yimekden úıl ferâàat ey fuøûl 
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143.B. 

 اى كھ درخوا بى ھمھ شب تابروز

 بھر كور خود چراغى بر فروز
 

Ey ki gice ãubóa dek uyúudasıñ / Ôulmet-i nevm içre sen puãudasıñ 

Gündüze dek itme îfâ-yı menâm / Úıl biraz olsun ‘ibâdete úıyâm 

Gicelerde úıl iki rek‘at namâz / Óaøret-i Bârî Te‘âlâ’ya niyâz 

Ôulmet-i leyli izâle eyle hem / Úabriñe bir nûr uyandır ãubó-dem 

Her seóer vaútinde úalú eyle du‘â / Tâ ki úabriñ ola pür-nûr u ãafâ 

 

144.B. 

انعام نیستٔخواب و خور جز پیشھ  

 خقكانرا بھره زین انعام نیست
 

Nevm ü ekl insânı eyler pâ-be-kil / ‘Âdet-i óayvândır ol àayrı değil 

Yer içer yatar uyur gâhi yalar / Bilmez artıú àayr şey óayvânlar 

Olduàiçün ma‘rifet insâna òâã / Az yer hem az uyur dâ’im òavâã 

Az yimekle nefsi te‘dîb itdiler / Derr ki mevlâya ùoàru gitdiler 

Uyuyanlar olamaz Óaúú’a úarîb / Anlar içün yoú bu en‘âmdan naãîb 

 

145.B. 

 اى پسر بسیار خواھى خفت خیز

ى كفت خیزكر خبردارى زخود ب  
 

Ey oàul çoú yatıserseñ yerde sen / Çürüyüb ùopraú olunca cismi ü ten 

24/b      Olacaúsıñ ‘âúıbet ehl-i úubûr / Yatacaúsıñ maóşere dek bi’l-øarûr  

Úalú imdi şimdi erkence biraz / Òâlıú-ı bî-çûnuña eyle niyaz 

Kendü kendüñden òabîr iseñ eger / Uyuma meyyit gibi úalú ey püser 
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Her seóer vaúti namâza úalú tâ / Ola úabriñden úıyâm âsân saña  

 

146.B. 

 دل دین دنیاى دون بستن خطاست

 دامن از وى كرتو در چینى رواست
 

Bu denî dünyâya göñül baàlamaú / Malı içün hemdaòi zâr aàlamaú 

Nezd-i erbâb-ı óaúiúatde òaùa / Düşürürsüñ dâmeniñ andan revâ 

Alçaàa meyl itme ‘âlî himmet ol / Óaøret-i Óaúú’a münâsib óaøret ol 

Himmeti ‘âlî olan necl-i celîl / Uàraşub dünyâ ile olmaz sefîl 

Óaøret-i Allah ma‘âlîyi sever / Râàıb-ı ednâ olana buàø ider101 

 

147.B. 

 از چھ بندى دل بدنیاى دنى

ن نھ جا و یدست دروى بودنىچو  
 

Böyle dünyâ-yı denîye göñlü sen / Baàladıñ olduñ denî himmetinden 

Olamaz çünkim saña anda beúâ / Ne sebebden baàladıñ úalbiñ aña 

Kendüñi bâúi úıyâs itdiñ meğer / Òidmet-i dünyâya bend itdiñ kemer 

Òıyre-ser itdi seni bâd-ı àurûr / Tîre-dil úıldı menâhî-i umûr 

Malı ãandıñ kim muòalled idecek / Dâr-ı dünyâda mü’ebbed idecek102 

 

148.B. 

 ظاھر خود را میارا اى فقیر

 تاچو بد رى باطنت كردد منیر
 

Ôâhiriñ zeyn itme olsun ey faúîr / Ayıñ on dördü gibi úalbiñ münîr 

                                                
101 “Allah şüphesiz şerefli işleri sever, aşağılık olanından hiç hoşlanmaz.” 
 (Kelâm-ı Kibâr) ان هللا یحب معالى االمور و یبغض سفسا فھا 
102 “O, malının, kendisini ebedîleştirdiğini sanır.” (Hümeze/3) 
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Zen gibi kendüñi tezyîn eyleme / Süslenib kendüñ büt-çîn eyleme 

Ôâhiriñden bâùına erer òusûf / Dem-be-dem vâúı‘ olur úalbe küsûf 

Terk úıl ôâhirdeki ârâyişi / Tâ ki olsun muntaôam bâùın işi 

25/a      Zînet-i dünyâyı terk et dâ’imâ / Tâ ola úalbiñ münevver rûşenâ  

 

149.B. 

  مباشطالب ھر صورت زیبا

 در ھواى اطلس و دیبا مباش
 

Ùâlib olma ãûret-i zîbâlara / Râàıb olma aùlas ü dîbâlara 

äûret-i zîbâya meyyâl olma gel / Büt-perestân ile hemóâl olma gel 

Aùlas ü dîbâları nisvâna úo / Sen óuøûr-ı úalble Úur’ân oúu 

Olamaz taúvâdan â‘lâ bir libâs / Aùlas-ı çeròi aña itme úıyâs103 

Õikr ü fikriñ dâ’imâ Allah ola / Tâ ki ma‘nâdan diliñ âgâh ola  

 

150.B. 

 از ھوا بكذر خدارا بنده باش

 زند كى مى بایدت در ژنده باش
 

Gec hevâdan Óaú Te‘âla’ya úul ol / Nefse tâbi‘ olma Mevlâya úul ol 

Óaúú’ı ma‘bûd ittiòâõ et dâ’imâ / Øıddıdır mebàûøudur Óaúú’ıñ hevâ 

Ger saña lâzım ise bâúi óayât / Köhne òırúa içre ol merdâne õât 

Buldu anlar kim óayât-ı sermedî / Faúr ile faòr itdi oldu aómedî 

Úıl hevâyı terk Óaúú’a bende ol / Lem‘a-i îmân ile tâbende ol 

 

151.B. 

  پشمینھ را بردوش كنٔخرقھ

تى از نامرادى نوش كنشرب  
                                                
103 “[…]Takva elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır[…]” (A’râf/26) 
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Al omuzuñ üzre bir yükden ‘aba / Er iseñ geç mâsivâdan ey baba 

Ber-murâd olmaú dilerseñ ùurma hiç / Nâ-murâdlıú kâsesinden şerbet iç 

Ber-murâd olmaú diler ‘âlemde nâs / Er kişi itmez aña kendün úıyâs 

Dâr-ı dünyâda olanlar ber-murâd / Olamaz ‘uúbâda murâdı üzre şâd 

Òırúa-i peşmîneyi ber-dûş iden / Óulle-i sündüsle olur şâd u şen 

25/b 

152.B. 

 اى كھ دربر مى كشى پشمینھ را

ّپاك سازاز كبر اول سینھ را  
 

Ey ki giydiñ òırúa-i peşmîneyi / Kibrden pâk eyle evvel sîneyi 

İbtidâ úaldır aradan benliği / Bulmaú isterseñ göñülde şenliği 

Kendüñi àayriden ekber ùutma tâ / Filóaúîúa olasıñ ehl-i ‘abâ104 

Şeyòlıú da‘vâsına düşme ãaúın / Òalúa iôhâr-ı kerâmetden úaçın 

Benliğe olur mü’eddâ iddi‘â / Şeyùanetdir ol enâniyet saña 

 

153.B. 

 كرھمى خواھى نصیب از آخرت

ر كن جامھا ى فاخرتروبد  
 

Âòiretden bühre isterseñ eger / Üzeriñden fâòir eåvâbı çıúar 

Kibre bâ‘iådir úumâş-ı fâòire / Raàbet itmez aña ehl-i âòire 

Eskidir giydikleri zâhidleriñ / Meyli yoúdur zînete ‘âbidleriñ 

äoyunub nev câmeden itmek ibâ / Nefsi úılmaúdır ta‘alluúdan cüdâ 

Ekåeri ehl-i tecerrüd her zamân / Zî-faúr ü fâúada olur ‘ayân 

 

 

                                                
104 Şeytanın sözü: “[…] Ben ondan hayırlıyım[…]” (A’râf/12) 
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154.B. 

 بى تكاف باش و آرایش مجوى

 ترك راحت كیر و آسایش مجوى
 

Külfete dûş olma zînet isteme / Râóatı terk eyle râóat isteme 

Úayddan âzâde ol dervîş iseñ / Külfeti úo ‘âúıbet-endîş iseñ 

Külfeti terk itdiğinden etúıyâ / Va‘d olundu anlara dâr-ı beúâ105 

Bâ-òuãûã eåvâba külfet eyleme / Zîb ü ârâyişle ülfet eyleme106 

‘Âlem-i fânîde õevú ü râóatı / Terket isterseñ na‘îm cenneti 

 

155.B. 

 دربرت كوكسوت نیكو مباش

 زیر پھلو جامھ خوابت كو مباش
 

Nefsiñe ‘arø eyle söyle dâ’ima / İtmesin esbâb-ı cisme i‘tinâ 

26/a      Üzeriñde åavb-ı fâòir olmasun / Böyle şeyle ‘ömr âòir olmasun 

Daòi yanıñ altına ipek döşek / Olmaz ise olmasun tâ óaşre dek 

Şöhret içün kisveye itme telâş / Râóat içün arama bâlâ-firâş 

Âòir’ul-emr ey faúîr-i bî-nevâ / Pâdişâh ile berâberdir gedâ 

 

156.B. 

 ھمچو صوفى در پالس صوف باش

 باصغتھاى خدا موصوف باش
 

Miål-i ãûfî òırúa-pûş-ı sûf ol / Óaúú’ıñ evãâfı ile mevãûf ol 

Baúmaz ehl-i dil libâs-ı ôâhire / Bilki na‘t-ı pâk u úalb-i ùâhire 

                                                
105 “Ben ve ümmetimin muttaki sınıfı tekellüften, yani zoraki, yapmacık işlerden uzaktır.” 

 (Hadis)  من التكلفء من امتى برآءانا واالتقیا
106 “[…] Sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.” (Kasas/83) 
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äabr u óilm ü ‘avf ü emåâli gibi / Vaãf ile mavãûf olur dil ãâóibi 

Fi’l-óaúîúa bunlar a‘lâ câmedir / Úullara Óaú’dan ‘inâyetnâmedir 

Zînet-i ôâhirdedir òalúıñ gözi / Úalb-i pâkedir velî Óaúú’ıñ yüzi 

 

157.B. 

 مرد ره را بوریا قالین بود

 زانكھ خشتش عاقبت بالین بود
 

Merdümî-dân-ı óaúîúat olana / Sâlik-i râh-ı ùarîúat olana 

Úaliçe olur óaãîr-ı bî-bahâ / Döşeme óaúúında kâfîdir aña 

Òalısı úâmış óaãîr olsa nolur / Çünkü âòir yaãdıàı kerpiç olur 

äoñunu fikr eyleyen ehl-i ùarîú / Ehl-i zîb ü zînete olmaz refîú 

Óâli uymaz óâline her âdemiñ / Nefret eyler külfetinden ‘âlemiñ 

 

 در صفت درویش وجب درویشان میكوند
158.B. 

 كر ترا عقلست با دانش قرین

 باش درویش و بد رویشان نشین
 

‘Aúlıñ olduysa eger ‘ilme úarîn / Bil bu ma‘nâ-yı óaúîúîyi yaúîn 

Dervîş ol hemdaòi dervîşân ile / Otur ol cumhûr-ı ‘âlîşân ile 

26/b      Ya‘ni Óaúú’a eyle ‘arø-ı iftiúâr / Òalúdan müstaànî ol ehl-i vaúâr 

Óaøret-i Peyàamber ‘âlî tebâr / Dedi yâ Rabb “aàninî bil-iftiúâr”107 

Dâ’ima anlarla ãoóbet eyle tâ / Óubb-ı dünyâ ola úalbiñden cüdâ 

 

159.B. 

 ھمنشینى جز بدرویشان مكن

  غیبت ایشان مكنتاتوانى
                                                
107 “Allah’ım, sana muhtaç olmakla beni zenginleştir.”  اللھم اغننى باالفتقارالیك (Hadis) 
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Olma dervîşândan àayriye yâr / Otur anlarla ma‘an leyl ü nehâr 

Anlara hemdem muãâóib ol ki tâ / Olasıñ esrâr-ı Óaúú’a âşinâ 

Úâdir olduúça åenâ et anları / Eyleme àıybet o ‘âlîşânları 

Evliyâya buàø iden olur helâk / Anları àıybet idenler zehr-nâk 

Anlarıñ vâúıf değilsiñ óâline / Eyleme daòl ü ta‘riø úâline 

 

160.B. 

 حب درویشان كلید جنت است

 دشمن ایسان سزاى لعنت است
 

Ehl-i faúr ü fâúa dervîşân-ı Óaú / Gice gündüz baş açıú yalın ayaú 

Şâh-râh-ı Óaúú’a sâlik oldular / Cennet-i a‘lâya mâlik oldular 

Anlara óubb u muóabbet dem-be-dem / Cennetiñ meftâóı olur lâ-cerem 

Anlara vâúi‘ olan óubb-ı cinân / Olur elbet bâ‘iå-i fetó-i cinân 

Anlara düşman olan ehl-i tebâh / La‘nete lâyıú olur bî-iştibâh 

 

161.B. 

 پوشش درویش غیر از دلق نیست

 در پى كام و ھواى خلق نیست
 

Giydiği dervîşiñ eski òırúadan / áayrı şey olmaz u itmez zîb-i ten 

Dâòi dervîş-i óaúîúî lâ-cerem / Arzûsu izine úoymaz úadem 

Pâyimâl eyler hevâ-yı nefsini / Aàza almaz iştihâ-yı nefsini 

Râóat-ı óulúûm u óalúı istemez / Çâşnî õevú-ı òuluúı istemez 

27/a      Şâh-râh-ı Óaú’daki faúr ü fenâ / Öyle olmaú eyler ekåer iútiøâ 

 

162.B. 

 مرد تاننھد بفرق نقس پاى
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 ره كجا یا بد بدركاه خداى
 

Nefs üzre úoymayınca er úadem / İtmeyince nefsi maúhûr-i elem 

Der-geh-i Mevlâya úande yol bulur / Bâb-ı Óaúú’a ol naãıl vâãıl olur 

Bâyezîd’e erdi hâtiften nidâ / “Nefsiñi terk et de ãoñra gel baña”108 

Olamaz òalúa ‘alâúayla naãîb /Âsitân-ı Óaørete olmaú úarîb 

Òalúdan úaù‘-i ‘alâúa itmeli / Bî-ser ü pâ bâb-ı Óaúú’a gitmeli 

 

163.B. 

 ھركھ اوترك تن آسانى كند

 پس خالف نفس سلطانى كند
 

Kim ki cism ü ten úolayın terk ider / Râóat ü âsâyişe baúmaz gider 

Ekl ü şürb ü nevmi eyler muømaóil / Ùab‘-ı óayvân ile úalmaz pâ-be-kil 

Mâlik olur ol vücûd iúlîmine / Nefsini âlır idi teslîmine 

Pes òilâf-ı nefs sulùânlıú ider / Tâ ùarîú-i Óaúú’a merdâne gider 

Rûó-ı pâki òüsrev ü òâúân olur / Taòt-gâh-ı úurbda sulùân olur 

 

164.B. 

 مرد ره دربند قصر و باغ نیست

 در دل او غیردرد وداغ نیست
 

Sâlik-i râh-ı óaúîúat olan er / Úuãr u baà úaydında olmaz ey püser 

Sâlik itmez meyl-i dünyâ bâàına / Baà bend olur anıñ ayâàına 

Merdümî-dân-ı Òudâ’yı neyl-i úaãr / Alıúor yoldan ider dünyâya óaãr 

Yoú anıñ úalbinde baúsañ ey püser / Derd ü dâà-ı óubb-ı Mevlâdan diger 

Aña esmâ-i ilâhîye bütün / Oldu seyrân-gâh-ı dil ânıñ içün 

27/b 

                                                
108 “Nefsini bırak,ondan sonra yükselerek gel.” دع نفسك ثم تعال (Hadis) 
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165.B. 

 كر عمارترا برى بر آسمان

 عاقبت زیر زمین كردى نھان
 

Gökler üzre ger iletsiñ òâneñi / ‘Arşa dek ref‘ eylesiñ kâşâneñi 

Olsa ma‘mûreñ eger õât’ül-bürûc / Eylemez cismiñ semevâta ‘urûc 

‘Âúıbet yer altına úorlar seni / Defn iderler úabre maòfîce teni 

Bunda úalur yapdıàıñ ol yüce beyt / Sen yer altında úalursuñ gizlü meyt 

Úaãr-ı vâlâdan düşersiñ sâfile / İtdiğiñ isrâf olur heb nâfile 

 

166.B. 

 كرچو رستم شوكت و زورت بود

 جاى چون بھرام در كورت بود
 

Dâsitân-ı ‘âlem olub úuvvetiñ / Olsa Rüstem gibi zor u úudretiñ 

Yere gelür ‘âúıbet arúañ seriñ / Úabr olur Behrâm mânendi yeriñ 

äayd iderken her óumâr-ı vaóşiyi / Öldürürken her yamân u yaòşiyi 

äayd ider bir günde ãayyâd-ı ecel / Her ne rütbe olsa da cismiñ ecel 

Úoy àurûr u àafleti merdâna var / Ey oàul óûr-ı cinânı úıl şikâr 

 

167.B. 

 كرچو كیخرو بمانى پایدار

ارآخرت باید شدن در بطن غ  
 

Salùanat taòtında Keyòüsrev gibi / Olmuş olsañ şân ü şevket ãâóibi 

Çoú zamân ‘âlemde úalsañ pâyidâr / Biñ sene olsañ cihânda óükümdâr 

Baùn-ı àâr-ı úabr olur âòir yeriñ / Òâk olur eñ ãoñra devletlü seriñ 

Fâ’ide virmez muraããa‘ tâc u taòt / Kevkebe âr üşkûh u şân u baòt 

Şeyr iderken vech-i arøı ser-te-ser / Bir âvuc ùopraàa eylersiñ sefer 
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168.B. 

 اى پسر از آخرت غافل مباش

 بامتاع این جھان خوشدل مباش
 

Âòiretden olma àâfil ey oàul / Õikr-i Óaú’dan úalma ‘âùıl ey oàul 

28/a     Eyleyüb dünyâ işiyle iştiàâl / Olma ‘uúbâdan perîşân-óâl ü bâl 

Olma mesrûr ‘âlemiñ eşyâsına / Raàbet itme eski pâçavrasına 

Òâùırıñ nâ-çîz eyle òoş olmasun / Úalb-ı pâkiñ feyøinden boş olmasun 

Mâsivâdan úıl tevaóóuş dâ’imâ / Üns-i billah eyle òoş ol óâliyâ 

 

169.B. 

 دربلییات جھان صبار باش

ه نعمت شاكر چبار باشكا  
 

Emr-i mekrûh-ı cihâna ãâbir ol / Ni‘meti vaútinde Óaúú’ıñ şâkir ol 

äâbirîne va‘d úıldı bî-óisâb / Óaú Te‘âlâ Óaøreti ecr ü åevâb109 

äabr ile insân olur kâmil nihâd / Ni‘met-i Bârîyi şükr eyler ziyâd 

Óaú buyurdu ni‘mete olma kefûr / Hem dedi azdır ‘ibâdımdan şekûr 

Bu iki òaãlet bulunsa sende tâm / Óaú Te‘âlâ’dan bulursuñ luùf-ı ‘âmm110 

 

 در صفت بد بختى میكوید
170.B. 

 چارچیز آثار بد بختى بود

 جاھلى جكاھلى سختى بود
 

Dört şey bed-ùâl‘ie âåâr olur / Cehl ü tenbellik katı düşvâr olur 
                                                
109 “[…] Sabredenlere mükâfatları elbette hesapsız olarak verilir.” (Zümer/10) 
110 “[…] “Andolsun, eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz 
azabım çok şiddetlidir.” (İbrâhîm/7) 
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Kimde olsa bu iki menóûs olur / Yıldızı alçaú işi ma‘kûs olur 

İsti‘âõe itmeli bu ikiden / Medó olunur işine çapük giden 

Sevmez Allah Te‘âlâ kâhili / Ùoàrusu bilmem sever mi câhili 

Sevse itmezdi rüsûlân-ı kirâm / İsti‘âõe cehlden Óaúú’a müdâm111 

 

171.B. 

ارشدبى كسى و ناكسى ھر چ  

 بخت بدرا این ھمھ آثارشد
 

Kimsesizlik dâòi bed-baòta nişân / Oldu bî-kesde bulunmaz nâm ü şân 

Bî-kes olmaz maôhar-ı feyø ümmîd / Devlet-i ‘örfiyyeden olur ba‘îd 

28/b     Kimse olmaz kimsesiz şaòãa óabîb / Ber-hevâdır ‘ömrü mânend-i àarîb 

Bir daòi nâ-kes olan merd-i òasîs / İsmi ‘âlemde anıñ olmaz nefîs 

Bunlarıñ işte cemî‘i oldu çâr / Her birisi kötü baòta bir şi‘âr 

 

172.B. 

 ھركھ دربند عمارت میشود

 بى شك از اھل خسارت میشود
 

Kim ‘imâret úaydına der-bend olur / Şübhe yoúdur kim òasâret-mend olur 

‘Âlem-i fânîyi i‘mâra şitâb / Eyleyen âòir olur òâne-òarâb 

Âdeme süknâ lüzûmu var belî / Ev delisi olma lâzım mı velî 

Çün muúarrerdir bu ‘âlemde memât / Âòiretdir âdeme dâr’ül-óayât 

Âòiret ta‘mîrine sa‘y itmeli / ‘Âlem-i fânîyi úoyub gitmeli 

 

173.B. 

و نھادبرھواى خود قدم ھرك  

 مى تواند كرد با نفسك جھاد
                                                
111 “[…] (Mûsâ) ‘Kendini bilmez cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım’ demişti.” (Bakara/67) 
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Kim hevâ-yı nefsine úoydu úadem / İştihâsın eyledi berbâd hem 

Úâdir olur nefs-i aóúarla cihâd / İtmeğe ol õât-ı pâkize-nihâd 

Terk eyle şer‘de câ’iz olmayan / Şeyleri tâ kim mücâhid ola cân 

Nefsiñe àâlib gelüb maúhûr ide / Ayaú altına götüre òor ide 

İde iømiólâl nefs-i aóúarı / Eyleye icrâ cihâd-ı ekberi 

 

174.B. 

 ھركھ باشد درجھان با خواب و خور

 درقیامت نبودش زاتش كذر
 

Kim olur dünyâda ekl ü nevmile / Olmaz efkâr-ı ãalât u ãavmile 

Aña âteşden úıyâmetde güõer / Olamaz nâr-ı caóîm içre düşer 

Ol ki dâ’im yer içer yatar uyur / Rûz ü şeb nâz ü tena‘umda büyür 

Dem-be-dem cismi keåâfet kesb ider / Ol keåâfetle äırâùı mı geçer 

Şehvet-i ùab‘-ı óarâret-pîşesi / Eyler âòir cismin âteş şişesi 

29/a 

175.B. 

 روى كردان از مراد و آرزو

دا آور توروپس بدركاه خ  
 

Arzûdan yüz çevir eyle fütûr / Cânib-i Mevlâya ãoñra yüz götür 

Úalbiñi úıl taòliye efkârdan / Ya‘ni rics-i dünyevi bedkârdan 

äoñra eyle taóliye eõkâr ile / Õikrden óâãıl olan envâr ile 

Ba‘de Óaúú’a teveccüh úıl ki tâ / Olasıñ maúbûl-ı dergâh-ı Òudâ 

Nâr ile nûrunu cem‘ itmek budur / ‘Âşıúâne Óaørete gitmek budur 

 

176.B. 

 كامرانى سر بناكامى كشد



 170 

 مرد ره خط در نكو نامى كشد
 

İşbu dünyâda murâd sürücülük / Arzû-yı nefsini görücülük 

Âòiret nâ-kâmlıàına baş çeker / Ni‘met-i Firdevs’den maórûm ider 

‘Âşıúân anıñ içün didâr-ı yâr / Vazgeçib her şeyden itdi iòtiyâr 

Sâlik-i râh-ı óaúîúat hoşça ism / İstemez ‘âlemde olur maòfî cism 

Şöhreti ibôâle almışdır sebú / Òaù çeker nâm-ı nigûya ehl-i Óaú 

 

177.B. 

 امر نھى خق چو دارى اى وحید

نفس پلیدٔپس مرو در وایھ  
 

Çün ùutarsıñ emr ü nehy-i Óaúú’ı sen / Ey vaóîd ü mü’min olan pâk ten 

Leõõet-i nefs-i òabîåe gitme pes / Olasıñ ‘âlemde pâkîze nefes 

Óaôô-ı nefsânîye itmezseñ şekîb / Õevú-i ùâ‘atden úalursuñ bî-naãîb 

Şer‘ile bir yerde cem‘ olmaz hevâ / Úoy hevâyı şer‘e eyle iútidâ 

Hem şerî‘at hem de tezvîr ü daàal / İki úarbuz idemezsiñ der-baàal 

29/b 

178.B. 

 ھركھ ترك كامرانى میكند

 بر خالفش زندكانى میكند
 

Kim murâd sürücülük terkin ider / Arzû-yı nefsi ‘aksince gider 

Ol òilâf-ı nefsle dirlik ider / Âòiret ehliyle birlikde gider 

Fil-óaúîúa olmayınca ehl-i terk / Âòiretçün ùoblanılmaz zâd ü berk 

Oldu dünyâ dirliğinden ma‘rifet / Maúãad-ı aãlı berây-ı âòiret 

Ma‘rifet ancaú ‘ibâdetle olur / Emr ü nehy-i Óaúú’a ùâ‘atle olur 
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179.B. 

 امر و نھى خق زقرآن كوش دار

 جاى شادى نیست دنیا ھوش دار
 

Emr ü nehy-i Óaúú’ı Úur’ân’dan işit / Muúteøası üzre her yerde iş et 

Şâd olacaú yer değil dünyâ-yı dûn / ‘Âúilâne eyle mişvâr ü sükûn 

Ey ne mutlu aña kim Úur’ân oúur / Kâr ü bâr-ı ‘âlemi şer‘ üzre úor 

Eyleyen şer‘-i şerîfe ittibâ‘ / Eylemez aãlâ úabul-ı inòidâ‘ 

Feyø-i Óaú virmişdir aña imtiyâz / Şer‘ úaù‘ itdiği bârmaú acımaz 

 

 در صفت ریاضت میكوید
180.B. 

 كر ھمى خواھى كھ كردى سربلند

 اى پسر بر خود در راحت ببند
 

Ser-firâz olmaú murâdıñsa eger / Úadriñ ersin ùarem-i çaròa úadar 

Ey oàul râóat úapusın baàla tâm / Eyleme âsâyiş-i cismiñ merâm 

Vech-i arø üzre hübûù-ı bu’l-beşer  / Oldu bu ma‘nâya mebnî ey püser 

Bî-ta‘b râóat olaydı mu‘teber / Çıúarılmazdı cinândan bu’l-beşer 

Terk-i râóatla ‘ibâdet itmeli / Cennet-i a‘lâya râóat gitmeli 

 

181.B. 

ت تمامھركھ بر بست او در راح  

 بازشد بروى در دار اسالم
 

Baàladı râóat úapusın ol ki tâ / Aña açıldı der-i dâr’ül-selâm 

30/a      Kim ki bi’l-cümle úapusın râóatıñ / Baàlayub da oldu ‘abdi óaøretiñ 

Gice gündüz òıdmete úıldı úıyâm / Cennet-i a‘lâda râóat buldu tâm 
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Bunda râóat anda râóat olamaz / Zaómeti çekmezse raómet bulamaz 

Dâr-ı dünyâ câ-yı miónet olduàun / Bil bilesiñ tâ ki cennet nolduàun 

 

182.B. 

 غیر حق را ھركھ خواند اى پسر

 كیست در عالم از و كمراه تر
 

Kim ki Óaúú’ıñ àayrın oúur yâd ider / Bit gibi şeylerden istimdâd ider 

Andan azàın kimdir ‘âlemde ‘aceb / Tâ ider maòlûúdan óâcet ùaleb 

Òalefi úor da ùutar maòlûúa yüz / Kelden ümmîd-i devâ eyler uyuz 

Úudreti úor ‘acze eyler imtiåâl / Olamaz artıú anıñ fevúınde êâll 

Ba‘øılar fi’l-cümle esmâ maôharı / Olsa da Óaú’dır cemî‘iñ ekberi 

 

183.B. 

 اى برادر ترك عز و جاه كن

دركاه كنٔخویش را شایستھ  
 

Ey ni‘am-perver mu‘azzez dâderim / Vey úarındaş-ı mu‘anven serverim 

‘İzzet-i dünyâyı terk eyle heme / Arúadaşlıú et Birâhîm Edhem’e 

‘İzz ü câh erbâbı iseñ úıl ferâà / Varlıàı úoy yoúluàu eyle sürâà 

Manãıb-ı dünyâdan et õâtıñ cüdâ / Kendüñi dergâh-ı Óaúú’a úıl sezâ 

İsteyen dergâh-ı Óaú’da ‘izz ü câh / Manãıb-ı dünyâya eyler mi nigâh 

 

184.B. 

 خوار كردد ھركھ كردد جاه جوى

 اى باردر قرب این دركاه جوى
 

Òor olur dünyâda manãıb isteyen / El etek öper olur fersûde ten 

Kim ki ‘ind’en-nâs ister óayåiyet / Dergeh-i Óaúú’a bulamaz úurbiyet 
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Õüll-i faúri iste çün merd-i ilâh / Âòiretde bulasıñ tâ ‘izz ü câh 

Olmayınca òalú-ı ‘âlemden àarîb / Olamazsıñ dergeh-i Óaúú’a úarîb 

30/b      Mâsivâdan úalbiñi eyle temîz / Olasıñ tâ dergeh-i Óaúú’a ‘azîz 

 

185.B. 

 عز و جاھت سوى پستى میكشد

 مرترا برتن پرستى میكشد
 

‘İzz ü câhıñ cânib-i sefele çeker / äûretâ eyler egerçi mu‘teber 

‘İzz ü câh eylerse de rütbeñ celîl / Ùapdırır cisme seni eyler sefîl 

‘İzz ü câh eyler seni ehl-i àınâ / Mâ’il-i âbiş-òor ü şîrîn àıdâ 

‘Âdetiñ olur hemân ten beslemek / Dürlü dürlü naàme çalàı seslemek 

Ùab‘-ı óayvânda úalursuñ sefîl / İşte bu yüzden seni eyler õelîl 

 

186.B. 

 نفس در ترك ھوا مسكین بود

 كوشمال نفس نادان این بود
 

Nefs-i emmâre hevâyı terkle / Arzûyu vü iştihâyı terkle  

Meskenet peydâ ider miskîn olur / ‘Acz ile çilekeş ü bî-kîn olur 

Úâdir olmaz itmeğe baày ü fesâd / Çâresiz eyler Òudâ’ya inúıyâd 

İşte nâdân nefsi te’dîb eylemek / Bu olur terk-i hevâ itmek gerek 

İştihâsı terk olunmazsa eger / Ùurmaz oturmaz edebsizlik ider 

 

187.B. 

 چون دلت بریاد حق ایمن بود

 نفسك اماره ھم ساكن بود
 

Çünkü kalbiñ ola õikr üzre müdâm / Feyø-i Óaú’la bulur ıùmi’nân-ı tâm 
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Aóúar olan nefs-i emmâre daòi / Sâkin olur olmaz âvâre daòi 

Õikr-i Óaú’la muùma’in olur úulûb / Õikr-i Óaú’dır bâ‘iå-i ‘afv-i õünûb112 

Nefs-i emmâre daòi sâkin olur / Râøiye marøiye ıùmi’nân bulur113 

Óaú anı dûzaòla tehvîl eylemez / Ol daòî faóşâyı tesvîl eylemez 

31/a 

188.B. 

 ھركھ اورا تكیھ بر صانع بود

  قانع بودٔدرجھان با لقمھ
 

Òalúa her kim ki eyler i‘tiúâd / Dâòi rezzâú olduàuna i‘timâd 

Dehrde bir loúmaya úâni‘ olur / Çoú şey anıñ õevúine mâni‘ olur 

Õikr-i Óaú olur àıdâsı rûhunuñ / Hem devâsı òâùır-ı mecrûóunuñ 

Úuru itmek aña olur nerm ü ter / Ùab‘ı olmaz mâ’il-i şîr ü şeker 

Çerb ü şîrîn ile telvîå-i dimâà / Eylemez eyler leõâ’iõden ferâà 

 

189.B. 

 اكتفا بر روزى ھر روزه كن

 كرندارى ازخدا دریوزه كن
 

Kût-ı yevmîne ise úıl iktifâ / Yoú ise Óaú’dan dile eyler ‘aùâ 

Rızúına her bir úuluñ oldur kefîl / İttióâõ et anı her emre vekîl114 

Her gün ifùâr idecek rızúı saña / Ac úomaz iósân ider eyler ‘aùâ 

El uzatma àayriden itme su’âl / Óaú’dan iste luùf ider ol lâ-muóâl115 

Eyle her bir óâliñe óamd ü åenâ / Cân ü dilden gice gündüz úıl du‘â 

 

  نفس میوكیدٔدربیان مجاھده
                                                
112 “[…] Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d/28)  
113 “Ey huzur içinde olan nefis! Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön! (İyi) kullarımın arasına 
gir. Cennetime gir.” (Fecr/27-30) 
114 “[…] Öyleyse O’nu vekil edin.” (Müzemmil/9) 
115 “(Rabbiniz şöyle dedi:) Bana dua edin, duânıza cevap vereyim[…]” (Mü’min/60) 
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190.B. 

 نفس نتوان كشت اال چار چیز

 چون بكویم یاد كیرش اى عزیز
 

Olmaz illâ nefs dört şeyle olur / Lâyıú ancaú o dört şeyden bulur 

Söylerim çünkim saña ben ey ‘azîz / Òaùırıñda ùut anı sen ey ‘azîz 

Eylemekdir maúãad anlarla ‘amel / Bî-‘amel ‘ilme ne lâzımdır emel 

Bil de nefsi eyle anlarla zebûn / Eylemezseñ ol seni eyler óarûn 

áâlib olur âòir ol mel‘ûn saña / Bulamazsıñ ãoñra şerrinden rehâ 

 

191.B. 

 خنجر خاموشى و شمشیر جوع

تنھایى و ترك ھجوعٔنیزه  
 

31/b      Úatl-i nefse òançer ãamt ü sükût / Oldu ol dördüñ biri òâùırda ùut 

Bir daòi açlıú úılıcı kim keser / Nefsi ol birden bire iki biçer 

Yalñızlıú mızraàıdır nefsi hem / Eyleyen mecrûó ü muøùar-ı elem 

Bir daòi sikkîn-i terk-i òâbdır / Nefs anıñ destinde pek bîtâbdır 

İşte erbâb-ı riyâøet dâ’imâ / İtdiler bunlar ile terk-i hevâ 

 

192.B. 

 ھركرا نبود مرتب این سالح

 نفس او ھركز نمى یابد فالح
 

Her kime olmaz müretteb bu silâó / Bulamaz nefsi anıñ fevz ü felâh 

Kimde kim olmaz müheyyâ bu silâó / Hiç anıñ nefsi úabul itmez ãalâó 

Bunları eyle taúallüd ey ‘azîz / Tâ ki nefsi idesiñ òûn-âbe-rîz 

Başda misvâk üzeriñde yüñ ‘aba / Bir eliñde sübóa bir elde ‘aãâ 

İş bitürmez nefsi oldurmaz gözim / Úıl taóammül anlara diñle sözim 
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193.B. 

 چونكھ دل بى یاد اللھت بود

 دیو ملعون یار و ھمراھت بود
 

Çünki úalbiñ Óaúú’ı õikr itmez olur / Yâr olur şeyùân la‘în gitmez olur 

Óaúú’ı õâkir Óaú’la óaøır ol ki tâ / Devr olub iblîs ola senden cüdâ 

Anda kim nisyân-ı Óaú àâlib olur / Úalbine varınca şeyùân yol bulur 

Dürlü dürlü vesvese ilúâ ider / ‘Âúıbet azàın idüb aàvâ ider 

Cân ü dilden kim ki Óaúú’ı õikr ider / Diyü pek te’åîr ider ùurmaz gider 

 

194.B. 

شاھل دنیا را چودیو یار آید  

 لقمھاى چرب و شیرین بایدش
 

Ehl-i dünyâya çü şeyùân yâr olur / Óaúú’ı nisyân itdirir edbâr olur 

Ùab‘-ı óayvânîsini àalib ider / Dürlü dürlü şeylere ùâlib ider 

Yaàlı ballı loúmalar lâzım aña / Beslemekçün nefsi ãubó ü mesâ 

32/a      Eylemez úût-ı kalîle iktifâ / Olur ekåer ekl ü şürbe mübtelâ 

İştihâsı keårete râàıb olur / Ùab‘ı òâb-ı àaflete râàıb olur 

 

195.B. 

 ھركھ او دربند سیم و زر شود

 در عقوبت عاقبت مضطر شود
 

Kim ki altunla kumaş úaydındadır / Mâl ü emlâk-i cihân ãaydındadır 

Daà daà-ı şiddet-i maóşer olur / Hem ‘uúbâda ‘âúıbet muøùar olur116 

                                                
116 “[…] Altın ve gümüşü biriktirip gizleyerek onları Allah yolunda harcamayanları elem dolu bir azapla 
müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, böğürleri ve sırtları bunlarla 
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Sîm ü zer her kim ki eyler idòâr / Sînesin eyler ‘uúûbet òâr òâr 

Kîsede bend eyler ıùlâk eylemez / Fî-sebîlillah infâú eylemez 

Úızdırırlar ùopladıàı pâreyi / Daàlayıb cismin açarlar yâreyi 

  

196.B. 

 آنكھ بھر آخرت كارش بود

 از خدا تشریف بسیارش بود
 

Ol ki işi âòiret içün olur / Óaú Te‘âlâ’dan o çoú iósân bulur 

Kim ki işler dâ’imâ ãâlió ‘amel / Óaú riøâsın gözidüb eyler emel 

äıdú-ı niyetle òulûã-ı úalb ile / Süm‘a vü ‘ucb ü riyâyı selb ile 

Her ne ise farø ü sünnet müsteóab / Óaú riøâsıyçün olur i‘mâli heb 

Eyler ol Cennât-ı Firdevs’e nüzûl / Anda pek çoú ni‘mete bulur vuãûl117 

 

197.B. 

 مال دنیا خاكسار انرا دھند

 آخرت پرھیزكانرا دھند
 

Ekåer nâs içre dünyâ mâlını / Devlet ü dârâtını emåâlini 

Óaú Te‘âlâ’nıñ úatında pek óaúîr / Olan eşòâãa virirler ey faúîr 

Âòiret ammâ ki teşrîfâtını / Óulle-i Sündüsle talùîfâtını 

Zühd ü taúvâ ãâóibi insânlara / Luùf iderler ol ‘ulüvv-i şânlara 

Óâãılı dünyâyı dünyâ ehline / Virdiler ‘uúbâyı ‘uúbâ ehline 

32/b 

198.B. 

 ھست شیطان اى باردر دشمنت

                                                                                                                                                   
dağlanacak ve, ‘İşte bu, kendiniz için biriktirip sakladığınız şeylerdir. Haydi tadın bakalım, biriktirip 
sakladıklarınızı!’ denilecek.” (Tevbe/34-35) 
117 “Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedî kalacakları Firdevs cennetleri bir 
konaktır[…]” (Kehf/107) 
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در كردنتغل آتش خواھد ان  
 

Düşmanıñdır Şeyùân ey ‘âlî güher / Ùavú-ı âteş boynuña ùaúmaú diler 

Âteşîn ùab‘ ile ser-keş olma hâ / Kibr ile Şeyùâna sen eş olma hâ 

Óaúú’a bâş eğ ol tevâøu‘ ãâóibi / İ‘tirâf et cürmüñü Âdem gibi118 

Gerdanıñ ùavú ile meşdûd olmasun / Nâr-ı óırmânda işiñ dûd olmasun 

Başıñı ãalub gezerken bir zamân / Ùavú-ı bend olma ãoñunda ey civân 

 

199.B. 

 مدبرى كور و بد نیا آورد

 بھره كى از عالم عقبى برد
 

Bir uàursuz kim getürir òalúa rû / Óaúú’a ùutmaz yüz ùapar dünyâya o 

Âòiretden iletür úande naãîb / Olamaz ‘uúbâda ol Óaúú’a úarîb 

Oldu dünyâ ehline ‘uúbâ óarâm / Dâòi ‘uúbâ ehline dünyâ óarâm 

Lîkin ehlullah olanlar ser-be-ser / İkisinden dâòi memnû‘ oldular119 

Óaú içün anlar úılındı ıãùıfâ / Õât-ı Bârîyle olurlar pür-ãafâ 

 

200.B. 

 اى پسر بایاد حق مشغول باش

ور ھمچون غول باشاز خالیق د  
 

Õikr-i Óaú’la ey oàul meşàûl ol / Òalúdan mehcûr-i misl-i àûl ol 

Ya‘ni itme nâs ile çoú iòtilâù / Õikr-i Óaú’la eyle kesb-i inbisâù 

Anıñ içün ehl-i Óaú’úıñ ekåeri / Ùutdular berr ü beyâbânda yeri 

Ùutdular eski maàarayı mekân / Oldular çeşm-i òalâyıúdan nihân 

                                                
118 “Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk 
edin[…]” (Yâsîn/60-61) 
119 “Dünya âhiret ehline haramdır. Âhiret de dünya ehline haramdır. Allah dostlarına her ikisi de haramdır.”  

 (Hadis) حرام على أھل الدنیا وھما حرامان على أھل هللاة واآلخرةھل اآلخرأ الدنیا حرام على 
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Õikr-i Óaú’la tâ ki meşàûl olalar / Òalúdan mânende-i àûl olalar 

 

 در بیان صبر در فقر میوكوید
33/a 

201.B. 

 فقر میدانى چھ باشد اي پسر

 باتو كویم كرندارى زان خبر
 

Ne olur bildiği faúri ey püser / Ùut úulaàıñ bilmediñ ise eger 

Söyleyem tâ kim óaúîúat ben saña / Yoàise andan òaberiñ baú baña 

Ger bilürseñ faúri te’yîd itmiş ol / Bildiğiñ ma‘nâyı te’kîd itmiş ol 

Eyleseñ tekrâr-ı gûş îúan-ı úalb / Óâãıl olur dâòi iùmi’nân-ı úalb 

Lâzımı tekrâr itmekdir óasen / Lâzım olan sözi candan diñle sen 

 

202.B. 

 گرچھ باشد بى نوادر زیر و لق

 خویش را منعم نماید پیش خلق
 

Òırúa altında olur ol bî-naãîb / æevb-ı faúre bürünür miål-i àarîb 

Ehl-i ni‘met gösterir kendün velî / Òalú öñünde olsa daòi boş eli 

Eylemez nâ-merde ‘arø-ı iótiyâc / Olsa da bî-çâreniñ úarnı pek aç 

Etse faúrından eger kim iştikâ / Òırúa virmez fâ’ide aãlâ aña 

Óaúú’a dil-bend-i tevekkül ile tâm / Cebhesin eyler küşâda ãubó ü şâm 

 

203.B. 

 كر سنھ باشد دم از سیرى زند

 دوستى با دشمن حق كى كند
 

Ac olur ùoúluúdan ammâ dem urur / Òâliã ehl-i faúr kendün ùoú görür 
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Úavl ü fi‘linden nişân cû‘-ı ‘ıyân/ Olmaz olur òalúdan bî-imtinân 

Óaú Te‘âlâ óâline ‘âlim iken / Dostluàı a‘dâsına eyler úaçan 

Nefs içün õüll su’âli irtikâb / Eylemez ol merdüm-i ‘âlî cenâb 

Kendü óâlinde olur leyl ü nehâr / Ehl-i ãuffe gibi pür ãabr u úarâr 

 

204.B. 

 كرچھ باشد الغر و زار و ضعیف

 وقت طاعت كم نباشد از حریف
 

Ehl-i faúr olsa daòi cismen naóîf / Òasta gibi inleyici hem øa‘îf 

33/b      Úalben ol úuvvetlüdür àayretlüdür / Her ‘ibâdet óaúúına himmetlüdür 

Ôâhir olmaz anda ùâ‘atde kesel / Nefsle her dem ider cenk ü cedel 

Vaút-i ùâ‘atde ider tâz ü şitâb / Yoldaşdan eksik olmaz anda tâb 

Cümleden evvel ider iúbâl-i tâm / Cânib-i farø u ‘ibâdâta úıyâm 

 

205.B. 

 فقر خود را پیش كس پیدا مكن

 محنت امروز را فردا مكن
 

Òalú öñünde faúrıñ iôhâr eyleme / Âşikâre nâle vü zâr eyleme 

Faúriñi setr eyle itme òalúa fâş / Eyleme rızúıñ içün aãlâ telâş 

Óâliñi dergâh-ı Óaúú’a eyle ‘arø / Ùuymasın ammâ ãımâò-ı ehl-i arø 

Çek bugün ãabr ile faúr ü zaómeti / Alıúoyma yârına bu mióneti  

äabr iderseñ miónet-i faúre bugün / Yârın eylersiñ úıyâmetde düğün 

 

206.B. 

 مرترا آن كس كھ فردا جان دھد

 غم مخور آخرترا یك نان دھد
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Úâsım-ı erzâú olan Rabb-ı vedûd / Luùf ü iósân ãâóibi ol escûd120 

Cân virir mâdâm kim yârın saña / áam yime bir etmeği eyler ‘aùâ 

Rızú içün àam-òâr olub olma eşek / Râzıúa itmiş olursuñ yoòsa şek 

Ol ki eyler úısmet-ı Rezzâú’a şek / İtmiş olur Óaøret-i Òallâú’a şek 

Şâk olan Òallâú’a bî-rayb ü gümân / Úande ehl-i faúr olmaz Müslümân 

 

207.B. 

 تا بكى چون مور باشى دانھ كش

 كر تو مردى فاقھ را مردانھ كش
 

Tâ ne vaúte dek úarınca gibi heb / Olasıñ dâne çekici ey ‘aceb 

Nefs-i óayvânîye içün âşikâr / Eylemekdesiñ õaòâ’ir iddiòâr 

Gerçek irseñ sen eger ùopla etek / Bâr-ı faúr ü fâúayı merdâne çek 

34/a      Çünki insân ãûretidir ãûretiñ / Olmasun óayvân miåâli sîretiñ 

Óırãla cem‘ itme mâlı bir yere / Gitme óayvân ãûretinde maóşere 

 

208.B. 

 بر توكل كر بود فیروزیت

 حق دھد مانند مرغان روزیت
 

Óaú Te‘âlâ’ya tevekkül üzre ger / Sende olsa àâlibiyyetle ôafer  

Óâãıl olub úuvvet-i îúân saña / Óaúú’a olsa i‘timâdıñ dâ’imâ 

Óaú virir úuşlar gibi rızúı saña / Úuşlara virdiğü teg ãubó u mesâ121 

Lânelerden aç giderler ãubó-dem / Ùoú gelürler her biri aòşâm hem 

Óalbuki yoú anlar içün kesbe óâl / Luùf ider bâd-ı hevâdan õü’l-celâl 

 

                                                
120 “[…] Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık[…]” (Zuhrûf/32) 
121 “Eğer Cenâb-ı Hakka lâyıkıyla tevekkül edebilseydiniz, sizi sabah yuvasından aç ayrılıp akşam tok olarak 
dönen kuşların beslendiği gibi rızıklandırır.” 
 (Hadis) لوانكم تتوكلون على هللا حق توكلھ  لرزقكم كما یرزق الطیرتغدو خماصا و ترجع بطانا 
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209.B. 

 از خدا شاكر بود مرد فقیر

 كر دھد قوتش لب نان فطیر
 

Óaú Te‘âlâ’dan olur şâkir faúîr / Ùutmaz iósân itdiği nânı óaúîr 

Mayasız etmek dilimi virirse ger / Şükr edici olduàu óâletde yer 

Ni‘metin taóúîr ü küfrân eylemez / Niyyetin taàyîr ü vîrân eylemez122 

Hiç dimez kim nolacaú bundan baña / Belki ta‘ôîm eyleyüb eyler du‘â 

Úâni‘ vü şâkir olur aãl-ı faúîr / Kendüni sâ’il gibi itmez óaúîr 

 

210.B. 

 خم مشو پیش توانكر ھمچو طاق

 تا نكردى یار با اھل نفاق
 

Zenginiñ öñünde olma münóanî / Eğrilib úılma kemer gibi teni 

æervetinden ötürü úılma rükû‘ / Aànıyâya itme iôhâr-ı òuşû‘ 

‘Arø-ı óâcetle àanîye olma ùâú / Olmayasıñ ãâóib-i ehl-i nifâú 

Aànıyâya eyleseñ böyle ùapu / Deyn içün açılur iki kapu 

Bir yüzi Óaúú’a olursa digeri / Òalúa olur kalmaz îmânıñ feri 

34/b 

211.B. 

 مرد ره را نام و ننك از خلق نیست

 نفرتش از جامھاى دلق نیست
 

Sâlik-i râh-ı Òudâ’nıñ òalúdan / Nâm ü ‘ârı olmaz ey pâkîze-ten  

Úo ne derlerse desünler óâliyâ / Sen ùuta gör yâr eteğin dâ’imâ 

Vefú-ı maømûnunca eyler ol ‘amel / Levm-i lâ’im işine virmez kesel 

Cânib-i òalúı mürâ‘ât eylemez / Mâsivâ-yı Óaúú’a ùâ‘ât eylemez123 

                                                
122 “Ekmeğe saygılı olanı da Allah sayar.”  اكرمھاكرموا الخبز فان هللا  (Hadis) 
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Dâòi eski òırúalardan nefreti / Olmaz anıñ istemez hiç şöhreti 

 

212.B. 

 ھركرا ذوق نكو نامى بود

 خاص مشمارش كھ او عامى بود
 

Her kimiñ kim òoşça isme leõõeti / Ola ‘âlemde seve hem şöhreti 

Ol maúûle adımı sen ãayma òâã / ‘Âma mensûb olur ol ‘ind’el-òavâã 

Òâã odur kim medó ü õemden sâdedir / Levó-i úalbi naúşdan âzâdedir 

Göñlü naúş-i midóati itmez úabûl / Hemdaòi olmaz meôemmetden melûl 

Pür-ãafâdır úalbi óubb-ı yârdan / Kimseye itmez naôar aàyârdan 

 

213.B. 

 كرترا دل فارغ از زینت بود

 كى ھواى مركب و زینت بود
 

Úalbiñ olsa fârià-i zînet eger / Úande olur sende meyl-i ât eyer 

Óubb-ı dünyâ dilde peydâ olmasa / Cân dimâàında o sevdâ olmasa 

Eylemezdiñ iltifât ârâyişe / Hiç baúmazdıñ tekellüflü işe 

Geç bu sevdâdan ãafâ ister iseñ / Fâris-i meydân-ı ‘aşú ol er iseñ 

Kendüñi ‘aşú ü muóabbetle çürüt / ‘Âlemi ãonra rikâbıñda yürüt 

 

214.B. 

 روى دل چون از ھوا برتا فتى

 بعد زان میدان كھ حق را یا فتى
 

35/a      Çün hevâdan çevrile úalbiñ yüzi / Úalmaz aãlâ mâsivallahda gözi 

Çünki olduñ rû-yı gerdân-ı hevâ / Bilmiş ol kim Óaúú’ı bulduñ ba‘deõâ 

                                                                                                                                                   
123 “[…] hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar[…]” (Mâide/54) 
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Nefsiñiñ ma‘bûdudur zîrâ hevâ / İtmek ister aña dâ’im iútidâ 

Óaú Te‘âlâ rûóuñuñ ma‘bûdudur / On sekiz biñ ‘âlemiñ mescûdudur 

İtmedikçe bâùılı terk ü tebâh / Hiç ele girmez bulunmaz Óaú ilâh 

 

215.B. 

 ھركھ او از حرص دنیادارشد

 بى كمان ازوى خدا پزارشد
 

Óırãla kim oldu dünyâ ùutucu / Mal u óaúú-ı òalúı àaãben yutucu 

Óaúú’ına mâlik ri‘âyet itmedi / Cânib-i şer‘-i mübîne gitmedi 

Şübhe yoú kim oldu Óaú andan beri / Ùard u teb‘îd itdi ol òıyre-seri 

Mâsivâ óırãı ider şaóãı pelîd / ‘Âúıbet eyler Òudâ senden ba‘îd 

Olma cem‘-i mâla gel imdi óarîã / Cenneti almaú dilerseñ ger raòîã 

 

216.B. 

 چون شتر مرغى شانس این نفس را

 نھ كشد بار و نھ پرد بر ھوا
 

Bir deveúuşu gibi añla hemân / İşbu nefsi ey mürîd-i feyø-i cân 

Ne hevâda uçâr o ne yük çeker / Deyme meşàûl olmaz ancaú yer içer 

Cem‘ idüb ôâhirde iki ãûreti / áâyet u‘cûbe nemâdır hey’eti 

Hem deveye hem úuşa beñzer beli / Bî-òaberdir óiml ü uçmaúdan velî 

Anıñ içün nâôım îøâó eyledi / Anı baùùallıkla iføâó eyledi 

 

217.B. 

 كرپر كوییش كوید اشترم

رمئور نھى بارش بكوید طا  
 

Uç deyü teklîf ü icbâr eyleseñ / Úuşluàunu aña iòùâr eyleseñ 
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Ben deveyim der deve uçar mı yâ / Gördiğiñ var mı åaúîli ber-hevâ 

35/b      Yük úosañ aña develik ãûretin / Eyleseñ iòùâr u îmâ åıúletin 

Ben úuşum der úuş olur mu bâr-ber / İtdiğiñ teklîfi istib‘âd ider 

Ya‘ni her óâle ta‘allül gösterir / Ùâ‘at itmekde tekâsül gösterir 

 

218.B. 

 چون كیاه زھر رنكش دلكش است

 لیك طعمش تلخ و بویش ناخوش است
 

Rengi nefsiñ zehr otu gibi güzel / Òalú olunmuş dil-keş ü ra‘nâ ezel 

äûretiyle ceõb ider òâùır göñül / Tâ hevâya itdirir meyl ey oàul 

Lîk dâdı acıdır hem zehr-nâk / İştihâsı âdemi eyler helâk 

Úoúusu dâòi fenâdır úıl ferâà / İden istişmâm olur muòtell dimâà 

Nefse ednâ meyl olur külli vebâl / Ùâlib-i Óaúú’ı ider âşüfte óâl 

 

219.B. 

 كر بطاعت خوانیس سستى كند

 لیك اندر معصیت چستى كند
 

Da‘vet etseñ ùâ‘ate nefsi eger / Úoca úarı gibi gevşeklik ider 

Cânib-i ma‘ãiyyete úılsañ ùaleb / Pehlivân gibi seğirdir der-‘aúab 

Òâne-i ùâ‘atde pîre-zen olur / Ma‘ãiyyet bâbında na‘re-zen olur 

Muúteøâ-yı õâtı olmaúla hevâ / Meyl ider ol cânibe bâd-ı hevâ 

Çün òilâf-ı ùab‘ıdır fermân-ı Óaú / Her ne dürlü cevr iderseñ müsteóaú 

 

220.B. 

 نفس را آن بھ كھ در زندان كنى

 ھرچھ فرماید خالف آن كنى
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Nefs-i emmâre òuãûãunda hemân / Ol eyü kim idesiñ óabse nihân 

Müştehâsın görmeye tâ kim ‘ayân / Úala zindânda nice vaút ü zamân 

Her ne emr etse òilâfın idesiñ / äol dilerse ãaà lafın idesiñ 

Muùma’inne eyleyince anı sen / Lâzım uàraşmaú çeküb dürlü mióen 

Uàraşıb itmezseñ anı sen zebûn / Dest-i óükmünde seni eyler o dûn 

36/a 

221.B. 

 نیست درمانش بجز خوع  و عطش

 تاكھ سازى رام اندر طاعتش
 

Çâre yoú aclıú ãusuzluúdan diger / Nefsi ıãlâó ideyim derseñ eger 

Úılma şeb‘ân olmaya tâ kim şecî‘ / Ùâ‘at-ı Óaúú’a idesiñ tâ muùî‘ 

Aclıú anıñ anasını aàladır / Gerdanın óabl altına baàladır 

Ekl ü şürb ehli olanlar baú hele / ‘Âlem eyler şerlerinden velvele 

Gâhice itdiklerinden óabsi yâd / Kerhen eylerler kibâra inúıyâd 

 

222.B. 

 چون شتردر ره درآى و باركش

 بار طاعت بردر جباركش
 

Gel deve gibi yola çek yüküñü / Eyleme ifnâ keselle göñlüñü 

Çekdir Mevlâya ùâ‘at yöñünü / Çün úabûl itdiñ emânet yükünü 

İnóirâfı úoy selâmet fikrin it / Gir ùarîú-ı müstaúîme ùoàru git 

Sa‘y úıl tâ olmadan fertût-ı pîr / Ka‘be-i maúãûduña âheste ir 

Bedraúa bend ol ùarîú-i yârda / Aç göziñ râh-ı muàaylân-zârda 

 

223.B. 

 چون شتر مرغ انكھ از بارش كریحت

 از كلتان حیاتش برك ریخت
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Ol ki yükünden deve úuşu gibi / Úaçdı ya‘ni kesdi ùâ‘atden ipi 

Dökdü gülzâr-ı óayâtından hemân / Berg ü bâr-ı ‘ömrü mânend-i òazân 

Ekåeri yükden úaçan óayvânlar / Berr ü yâbânda úalurlar òıyre-ser 

Feyø-i ùâ‘atle nemâ bulmazsa cân / Dense lâyıú aña úuru bâdlıcân 

Ol yebûsetle vücûdun ãoldurur / ‘Âúıbet ‘ömrin çürüdüb öldürür 

 

224.B. 

 بار این در را بجان باید كشید

 ورنھ ھمچون سك زبان باید كشید
 

36/b     Bu úapınıñ yükünü bâ-cân u dil / Çekme lâzım úalmıya tâ pâ-be-kil 

Òıdmet-ı Óaúú’ı neşâù-ı úalb ile / İtmelidir inbisâù-ı úalb ile 

Âsitân-ı Óaú’da dâ’im olmalı / Dergeh-i ùâ‘atde úâ’im olmalı 

Nefsiñe göstermeyib vech-i fütûr / Óâãıl ola tâ ki úalbiñde óuøûr 

Böyle lâzımdır ‘ibâdet eylemek / Yoòsa kelb-âsâ dili çekmek gerek 

 

225.B. 

 ھركھ او كردن كشد زین بارھا

 باشد از نفرین برو انبارھا
 

Kim ki işbu bârdan gerdan çeküb / Ya‘ni ùâ‘ât ü ‘ibâdetden úaçub 

Gösterüb rû-yı iba i‘râø ider / Óaúú’a nâfiõ olmayan yola gider 

Aña anbarlar ùolusu la‘n olur / Pek ziyâde bed du‘â vü ùa‘n olur 

La‘net eyler Óaú melâ’ik cümle nâs / Altun ismi ‘âúıbet olur nuóâs 

Bâr-ı ùa‘atle çekenler zaómeti / Anlar üzre ãaçılır Óaú raómeti 
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226.B. 

  بار امانت را قبولٔكرده

 از كشیدن پس نباید شد ملول
 

Sen emânet yükün itmişsiñ úabûl / Pes gerekmez çekmeden olmaú melûl 

Belki sa‘y ü àayret üzre dâ’imâ / İtmelisiñ ol emâneti edâ 

Çün ezelde eylediñ óaml anı sen / Şimdi i‘râø eylemek andan neden 

Ôâhir ü bâùın emânetden nükûl  / Eyleme úîldeñ ezelde çün úabûl 

Şer‘î olan şey’i icrâ itmeli / Sırr-ı Óaúú’ı ketm ü iòfâ itmeli 

 

227.B. 

ٔروز اول خود فضولى كرده  

ٔوآن فضولى از جھولى كرده  
 

Yevm-i evvelde fuøûlluú ey civân / Eylemişdiñ sen bilâ-rayb ü gümân 

Ol fuøûlluàu ziyâde cehlden / Eylemişsiñ ‘ahd ü mîåâú anı sen 

Óaú emâneti o gün itdikde ‘arø / Cümle ùaàlar hem semâvat ile arø124 

37/a    Eyleyüb işfâú ü óamlinden ibâ / Úıldılar kendülerin andan cüdâ 

Sen cehâletden úabûl itdiñ hemân / Eylediñ der‘uhde anı ol zamân 

 

228.B. 

 جنبشى كن اى پسر كاھل مباش

 چون بلى كفتى بتن تنبل مباش
 

Tenbel olma eyle taórîk-i beden / Var maúâm-ı òıdmet-i Mevlâya sen 

Söylediñ çünkim belî yevm-i elest / Olma bu ‘âlemde tenbel hemçü mest 

Mü’min olduñ ‘âlem-i ervâóda / Sa‘y úıl hem ‘âlem-i iştibâóda  

                                                
124 “Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan 
çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir.” (Ahzâb/72) 
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Taúvît ver andaki îmânıña / Òıdmet eyle rûz u şeb Subóânıña  

Óaú anıñçün itdi irsâl-i Rüsûl / Tâ ki teõkîr eyleye ol ‘ahdi ol 

 

229.B. 

 ھركھ اندر طاعتش كسالن بود

 حاصلش كمراھى و خذالن بود
 

Ùâ‘at-ı Óaú’da o kim keslân olur / Óâli azàınlıú ile òeõlân olur 

Unudur ol ‘ahdi nisyân eyler ol / Dâ’imâ ãuretde ‘iãyân eyler ol 

Pes ùarîú-i şer‘den òâric olan / Øâl olur îmânına eyler ziyân 

Dîne nuãret itmeyen maòõûl olur / Rütbe-i ‘âliyyeden ma‘zûl olur 

Gel ‘ibâdetde keselnâk olma tâ / Olmaya cânıñ êalâletde hebâ 

 

230.B. 

 وقت طاعت تیز رو چون باد باش

 وز ھمھ كار جھان آزاد باش
 

Sür‘at ile yel gibi ol ùa‘ate / Tâ çâpuk vâãıl olasıñ cennete 

Óaú Te‘âlâ çün buyurdu “sâri‘u” / İmtiåâl et emr-i Óaúú’a ey ulu125 

Úıl teşebbüå maàfiret esbâbına / Vâãıl ol sür‘atle cennet bâbına 

Kâr-ı dünyâ cümlesinden ol berî / Vaút-i ùâ‘atde ãaúın úalma gerü 

Vaút-i ùâ‘at kâr-ı dünyâdan değil / Belki bi’l-cümle ‘alâyıúdan kesil 

37/b 

231.B. 

 منزلت دورست وبارت بس كران

كرانكوششى كن پس ممان از دی  
 

Úonaàıñ uzaú yüküñ àâyet aàır / Óamlıñı taòfîfe bir mürşid çaàır 

                                                
125 “Rabbinizin mağfiretine ve cennete koşun[…]” (Âl-i İmrân/133) 
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áayrilerden sa‘y úıl úalma gerü / Çünki bildiñ dûrdur úonaú yeri 

äarpdır ‘uúbâ yolunuñ yoúuşu / Beñzemez dünyâya hem yaz u úışı 

Ref‘ ü def‘e himmet et aómâliñi / Óaøret-i Nâôım gibi emvâliñi 

İtmesin berzaòda úalmaú iútiøâ / Vay aña kim yârdan olur cüdâ  

 

232.B. 

 راه پر خوفست ودزدان  در كمین

 رھبرى بر تا نمانى بر زمین
 

Yolda úorúu ùoludur hem uàrular / Puãuda bekler dem-â-dem úıl óaõer  

Nefs-i emmâre hevâ şeyùân hem / Fikr-i fâsid ôann ü şübhe dem-be-dem 

Olma lâzımdır yanıñda çoú silâó / Õikr ü tevóîd ile taúvâ-yı ãalâó 

Bir úulaàuz da ilet yolda hemân / Úalmayasıñ yerde bî-nâm ü nişân 

Râh-ı Óaú’da mürşid-i kâmil gerek / Gitmek olmaz yalñız bî-rayb ü şek 

 

233.B. 

 ھركھ در ره از كردان باران بود

 ھردمش از دیده خون باران بود
 

Her kimiñ yolda yükü olur åaúîl / Gözlerinden úan olur her dem sebîl 

Yükü aàır olana güçdür sefer / Úan aàlar zaómet ü miónet çeker 

äa‘b olursa yol mesâfe hem ba‘îd / Óâl pek müşkil değil mi ey vaóîd 

Âòiret yolu gibi râh-ı maòûf / Vaãfı úâbil olmaz anıñ yâ Ra’ûf 

Sen ‘inâyet úıl sebükbâr olalım / Ehl-i tecrîd olana yâr olalım 

 

234.B. 

دارى سبك كن بار خویشٔالشھ  

 ورنھ در ره سخت بینى كار خویش
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Cîfe ùutarsañ òafîf et bârıñı / Yoòsa pek úatı görürsüñ kârıñı126 

38/a     Cîfeyi külliyen eyle terk tâ / Görmeyesiñ úaddıñı yolda dutâ 

Çoú mevâúıf var hem çoú es’ile / Òavf oldur ùutulursuñ müşkile  

Yüküñü taòfîfle âsân úıl / İşiñi ùurma kerem iósân úıl 

Cîfeyi taãrîó idüb eyler beyân / Nâôım-ı ‘âlî-maúâm ü nüktedân 

 

235.B. 

ن دنیاى دؤچیست بارت جیفھ  

  خود را زبونٔكز پى او كرده
 

Yüküñüñ nolduàun eylerseñ su’âl / Cîfe-i dünyâ-yı dûn ü köhne sâl 

Şol denî dünyâ vü kendüde baùûn / Eylemişsiñ kendüñ anıñçün zebûn 

Uàraşub cîfeyle mânend kellâb / Keşmekeşde kendüñ eylersiñ òarâb 

‘İnd-i Bârîde anıñ yoú úıymeti / Aña meyyâliñ olur mu ‘izzeti 

Dâr-ı dünyâda olan ‘izzet nola / Âòiretde kimse almaz bir pula 

 

236.B. 

 كرچھ اینجا ھست در ره خفتنت

 ھچ رحمت نیست بر جان وتنت
 

Gerçi vardır bunda òâb-ı raóatıñ / Hiç yoú cân ü ten üzre raómetiñ 

Kim ùalarsa yolda òâb-ı àaflete / Eremez bâà-ı ãafâ-yı vuãlata127 

Yolda olmaz uyumaú merd-i rehe / Yalñız úalur da uàrar ekrehe 

Kârvândan gerü úalsa bir kişi / Teng olur çöller beter anıñ işi 

Sâlik-i râh-ı óaúîúat óâãılı / Uyumaz úaù‘ itmeyince menzili 

 

 در بیان ترك زینت كوید

                                                
126 “Yükünü hafif tut, zirâ yokuş diktir.” كودة وخفف الحمل فان العقب (Hadis) 
127 “[…]Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.” (Âl-i İmrân/185) 
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237.B. 

ایى بد ستار اى پسرسرچھ آر  

 تاتوانى دل بدست آراى پسر
 

Ne bezersiñ baş ãarıúla ey oàul / Al ilah mâ-dâm úâdirsiñ göñül 

Başıñı zînetleme destâr ile / Dest-yâr ol òalúa òoş girdâr ile 

38/b    Başı tezyîn eyleme dülbend ile / Bir göñül yap zeyn naãıh ü pend ile 

Dürlü zînet gelse farøâ başıña / Murà-ı devlet úona mı yâ başıña 

İtmez Allah ôâhire hiç iltifât / Bâùına eyler naôar ol pâk õât128 

 

238.B. 

 تا نكیرى ترك عز و مال و جاه

 از ھمھ بر سرنیایى چون كاله
 

Ùutmayınca terk ‘izz ü mâl ü câh / İtmeyince zînet ü faòri tebâh 

Úılmadan hem õüll ü faúrı iòtiyâr / İtmedikden bu ‘âlemi bî-i‘tibâr 

Cümleden fâ’iú olub bî-iótiyâc / Baş üzre çıúamazsıñ miål-i tâc 

Baş tâcı olmaú isterseñ eger / Dâòi ‘indallah úadriñ mu‘teber 

Zînet-i dünyâya hiç itme naôar / Terk-i câh ü menzile úıl ey püser 

 

239.B. 

 نیست مردى خویشتن آراستن

 فصد جان كرد ھركھ اوآراست تن
 

Kendüñi zînetlemek erlik değil / Ôâhirî zînet dilâverlik değil 

İtmeyince tâ muraúúa‘ òırúa-pûş / İdemezsiñ óarb-i ‘adâya òurûş 

Ol muraúúa‘ òırúadır cevşen miåâl / Óıfô ider cânın anıñla ehl-i óâl 

Cismini zînetleyen şaòã ey püser / Lâ-cerem úaãd-ı helâk-ı cân ider 

                                                
128 “Allah sizin dış görünüşünüze değil, içinize nazar eder.” ان هللا ال ینظرالى صوركم  یل ینظرالى سیركم (Hadis) 
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Şöhret-i dünyâdır ancaú nev libâs / ‘İzzet-i ‘uúbâyı mûcibdir pelâs 

39/a     

240.B. 

 نیست درتن بھتر از تقوى لباس

 در تكلف مرد را نبود اساس
 

Tende taúvâdan güzel yoúdur libâs / Merd içün olmaz tekellüfde esâs129 

Gerçi zeyn olur vücûda nev libâs / Bir zamân ãoñra olur köhne pelâs 

Ehli anı parça parça iderek / Bir ùutar selgi beziyle giderek 

Lakin ol taúvâ libâsı ey püser / Baùını pür-nûr eyler ser-be-ser 

Rişte rişte dîn bünyâdı olur / Óulle-i istebraúa bâdî olur 

 

241.B. 

 ھر كھ او دربند آرایش بود

 در جھان فرزند آسایش بود
 

Kim ki zînet bend ü úaydında olur / Nev libâs-ı fâòiri arar bulur 

Moda eåvâba aúar göñlü hemân / Kesdirir ki çuòa gâhi perniyân 

Bir zaman olmaz tekellüfden cüdâ / Külfet-i zînet ider ‘ömrin hebâ 

İbn-i râóat olur ol dünyâda hem / Óaôô-ı ‘ayş ü ‘işrete eyler himem 

Sîne-bend-i zîb ü ârâyiş olur / Zîver-âàûş-ı âsâyiş olur 

 

242.B. 

 عاقبت جز نا مرادى نبودش

  از عیش و شادى نبودشٔبھره
 

‘Aúıbet ‘uúbâda olur bî-bahâ / Nâ-murâdlıúdan diger olmaz aña 

Zînet-i dünyâyı terkitdiyse130 de / İstediği vechle gitdiyse de 

                                                
129 “[…]Takva elbisesi daha hayırlıdır[…]” (A’râf/26) 



 194 

Nev libâs-ı fâòire erdiyse de / Óacle-gâh-ı maùluba girdiyse de  

Âòiretde õevú ü şâdîden naãîb / Olamaz aña úalur miål-i àarîb131 

Bunda istifâ-yı óaôô itdi tamâm / Olamaz anda ‘alî vech’ül-merâm 

 

243.B. 

  شیطان بودٔخود ستایى پیشھ

 ھركھ خود راكم زند سلطان بود
 

Kendüni medó itme şeyùân kârıdır / Âdemiñ ammâ bu óâlet ‘ârıdır 

Kendüni öğen kişi şeyùân olur / Kim ki kendün naúã ider sulùân olur 

Eyledi şeyùân büyüklük iddi‘â / Nolduàu ma‘lûm olur şimdi saña 

Âdem eksiklik ile úıldı du‘â / ‘Afv úıl sehvim dedi yârına 

Óaú òalîfe itdi anı ‘âleme / Hem äafiyy’ullah denildi Âdem’e 

 

244.B. 

 كفت شیطان من زآدم بھترم

 تا قیامت كشت ملعون الجرم
 

39/b    Medó idüb kendüsini Şeyùân gidi / Ben eyüyüm õât-ı âdemden dedi132 

Cevherim ‘ulvîdir anıñ cevheri / Òâk-i süflîdir dedi ol kemterî 

Kendüni öğdü sitâyiş eyledi / äandı mel‘ûn bir eyü iş eyledi 

æâbit oldu naããla mel‘ûnluàu / Ôâhir oldu óaşre dek maàbûnluàu  

La‘net dârına oldu müsteóaú / Dergehinden eyledi ùard anı Óaú133 

 

 

 

                                                                                                                                                   
130 Metinde “berkettiyse” (بركت) şeklinde yazılmıştır. 
131 “Kim âhiret kazancını isterse, onun kazancını artırırız. Kim de dünya kazancını isterse, ona da istediğinden 
veririz. Fakat onun âhirette hiçbir payı yoktur.” (Şûrâ/20) 
132 Şeytanın sözü: “[…] Ben ondan hayırlıyım[…]” (A’râf/12) 
133 “Şüphesiz âhirete kadar lanet senin (Şeytanın) üzerinedir.” (Hicr/35) 
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245.B. 

 از تواضع خاك مردم میشود

 نور نار  از سركشى كم میشود
 

Pek tevâøu‘ itdiğinden ötürü / Ùıyn u ùopraú olsa da àâyet úuru 

Úudret-ı Bâri ile insân olur / Ehl-i ‘irfân u ma‘ârifdân olur 

Rûó-ı ‘ulvî nefò ider Allah aña / Nûrunu tâ ‘arşa dek eyler ‘alâ 

Şu‘le-i nâr ise serkeşlik ider / Bir nefesde ‘aúıbet bâda gider 

Cânib-i eflâk ki gerçi ser çeker / Bir hevâ ile velî işi beter 

 

246.B. 

 رانده شد ابلیس از مستكبرى

 كشت مقبول آدم از مستغفرى
 

Ùard olundu şeyùân istikbârdan / Oldu maúbûl Âdem istiàfârdan 

Secdeye me’mûr iken itdi ibâ / Úıldı istikbâr o kâfir mâcerâ 

Dergeh-i Óaú’dan sürüldü nâ-gehân / Sernigûnluú óâlini buldu hemân 

Úodu Óaú meõ’um u medóûr olaraú / Dergehimden çıú dedi òor olaraú134 

İ‘tirâf-ı cürm idüb Âdem hemân / Oldu maúbûl ü ‘azîz-i müste‘ân 

 

247.B. 

 شد عزیز آدم چو استغفار كرد

 خوار شد شیطان چو استكبار كرد
 

Âdem istiàfâr idüb oldu ‘azîz / Õilleden úıldı anı Óaú pek temîz 

Rütbe-i ‘ulyâya maôhar eyledi / Cümle-i esmâya maôhar eyledi135 

Âdemi úıldı mu‘azzez i‘tiõâr / İtdi istibkâr şeyùân oldu òâr 

                                                
134 “(Allah dedi ki:) Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan.” (A’râf/18) 
135 “Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.” (Tâhâ/122) 
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40/a    Òâr olur kendüni ikbâr eyleyen / Cürm ü ‘iãyânında ıãrâr eyleyen 

İ‘tiõâr ile olur insân ‘azîz / Çürük ü pâs cürmden pâk ü temîz 

 

248.B. 

 دانھ پست افتد زبر دستش كنند

 خوشھ چون سربركشد پستش كنند
 

Dâne devşir âşâàı çün nâ-gehân / Úaldırıb el üzre eylerler hemân 

Baş çeker çünkim başaú oraúçılar / Ser-be-òâk eylerler anı ser-be-ser  

İşte gerden-keş olanıñ óâli bu / Hem tevâøu‘ ideniñ de şânı o 

Kim tevâøu‘ etse óâli ref‘ olur / Kibr iden şaòãıñ mâlı vaøı‘ olur136 

Ol tevâøu‘la cebin-sâ-yı niyâz / Kibr ile olma ãaúın gerden-firâz 

 

 در بیان نشان ابلھى كوید
249.B. 

 چار چیز آمد نشان ابلھى

 با تو كویم تابیا بى آكھى
 

Dört şey geldi nişân aómaúlıàa / Ya‘ni bî-reşd ü temîz olmaúlıàa 

Söyleyim ol dört ‘âlâmeti sâña / Bulasıñ âgahlıú añlardan ki tâ 

äaúınıb kendüñ idesiñ iótirâz / Olmayasıñ aómaú ü ebleh ùırâz 

Pek reõîl eyler óamâúat âdemi / Güldürür kendüne aómaú ‘âlemi 

Aómaú insân ya‘ni hem bed-nâm olur / Hem de maórûm-ı merâm ü kâm olur 

 

250.B. 

 عیب خود ابلھ نییند در جھان

 باشد اندر جستن عیب كسان

                                                
136 “Allah için tevâzu göstereni Allah yüceltir. Kibirli olanı ise Allah alçaltır.” 
 (Hadis) من تواضع رفعھ هللا ومن تكبر وضعھ هللا
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Kendü ‘aybın görmez aómaú baú nolur / áayrılar ‘aybın aramaúda olur 

‘Âr olacaú nesne var kendüde çoú / Hiç birin görmez ãanur bir nesne yoú 

Görmez âàac olsa müjgânı ùopu / ‘Âlemiñ gözinde görür çörçöpü 

Bu ise óumú u óamâúatdir úatı / Netmelidir öyle şaşúın nekbetî 

‘Aúlı olaydı görürdü óâlini / ‘Âlemiñ görmezdi hiç aóvâlini 

40/b     

251.B. 

 تخم بخل اندر دل خود كاشتن

 انكھ امید سخاوت واشتن
 

Toòm-ı baòli úalbine ekmek daòi / äoñra kendü kendüni ùutmaú seói 

Mezra‘a-i úalbine baòli eger / Hem saóâvet óâãılın ümmîd ider 

Rütbe-i aómaúlıàa oldu nişân / Ekmediği şey’e olmaú dîde-bân 

Cânib-i Óaú’dan diler iósân bula / Defter-i ehl-i seòâya úayd ola 

Luùf u iósân itmedir cûd u seòâ / Şâh olur mu hiç ümmîd ile gedâ 

 

252.B. 

 ھركھ خلق از خلق او خشنود نیست

 ھیچ قدرتش دردر مغبود نیست
 

Kim ki andan olduàıçün òû-yu şer / Olmaya òoşnûd ve râøı her beşer 

Dergeh-i ma‘bûdda úaderi anıñ / Olmaz aãlâ öyle bed-òûy olanıñ 

Çünki iylik eylemek óâli değil / Kesr-i òâùır itmeden òâlî değil 

Kesr-i òâùır ise bir emr-i ‘aôîm / Olduàıçün eyleyen olur le’îm 

Ya‘ni merdûd-ı der-i ma‘bûd olur / Eblihândan şübhesiz ma‘dûd olur 
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253.B. 

 ھركھ او را پیشھ بد خویى بود

 كار او پیوستھ بد رویى بود
 

Her kime bed-òûyluú ãan‘at olur / Muttaãıl bed-yüzlülük ‘âdet olur 

Ya‘ni bed-òû bahceden bî-bühredir / Dâ’imâ bed-lehce vü bed-çehredir 

Eylemez insân gibi üns-i iòtilâù / Òalúı eyler bî-óuøûr u bî-neşâù 

Baúsa bed-òûnuñ yüzine bir kişi / Ùoàru gitmez ‘aksine gider işi 

Beñzer ol bed-òûy olan kes nâ-kese / Heb müşâhiddir bu ma‘nâ herkese 

 

254.B. 

 خوى بد برتن بالى جان بود

 مردم بد خونھ از انسان بود
 

41/a    Tendeki bed-òû belâ-yı cân olur / äanma ki bed-òû olan insân olur 

Rûó bed-òûdan fenâ zaómet çeker / Dürlü dürlü miónet ü åıúlet çeker 

Çünkü nefsîdir fenâ òûy bed-siyer / Rûóa eyler anlarıñ óâli eåer 

Beñzemez insâna bed-òûy sîreten / Âdeme beñzerse dâòi ãûreten 

äoñra óayvân ãûretinde òaşr olur / Sîreti neydiyse öyle neşr olur 

 

255.B. 

 بخل شاخى از درخت دوزخست

 آن بخیلك از سكان مسلخست
 

Buòl ùâmu aàacından bir nihâl / Olduàun itdi beyân heb ehl-i òâl 

Oradan idüb tedellî úıldı tâ / Ol baòîlik sâóa-i ùab‘ında câ 

Ol aàâcıñ fer‘i olan dâl budaú / Aãla eyler ol baòîlî iltióâú 

Hem o aóúar mübteõel olan baòîl / Selòâne sökellerindendir õelîl 

Cîfe-i dünyâya óırãında úavi / Olduàundan oldu kelb-i ma‘nevî 
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256.B. 

 روى جنت را كجا بیند بخیل

  افتاده اندر پاى پیلٔپشھ
 

Úande cennet yüzini görür baòîl / Ol denâ’etle óaúâretle sefîl 

Şöyle kim dünyâyı görmek müstaóîl / Olsa ger sürüsünüñ pâmâl-i fil 

File beñzer nefs-i emmâre daòi / Peşşeye beñzer baòîl-i dûzaòî 

Âyaàı altında nefsiñ òâk-sâr / Cennetiñ yüzin görür mü nâ-bekâr 

Nârdandır aãlı nefsiñ ey aòî / Nefse tâbi‘ olan olur dûzaòî 

 

257.B. 

 باش از بخل بخیالن بر كران

 تا نباشى از شمار ابلھان

 
Bir kenârı ùut uzaú ol ey püser / Úıl aman buòl-i baòîlândan òaõer 

Buòl ü imsâk ehlini görseñ hemân / Eyle başúa cânibe ‘aùf-ı ‘inân 

Buòl ü imsâki getürme yâdıña / İtme nâm-ı mümsiki õeyl âdıña 

41/b    Úıl óaõer hem eblehânı itme yâd / Olmayasıñ tâ ki anlardan a‘dâd  

Eblehânıñ yanına yaúlaşma hiç / Olmasun sîneñde göñlüñ pîç pîç 

 

 در بیان عافیت كوید
258.B. 

 از بال تا رستھ باشى اى عزیز

ست از سھ چیزباز باید داشتن د  
 

Tâ belâdan úurtulub da ‘âfiyet / Bulmaú içün ey ‘azîzim ‘âúıbet 

Desti üç şeyden gerü ùutmaú gerek / Bu sözi ammâ eyü ùutmaú gerek 

‘Âfiyet esbâbı üç şeydir ãaóîó / Şimdi bir bir anları söyler ãarîó 
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Üç şeyiñ ammâ vücûduyla değil / Belki ol üç şey’i itmek muømaóil 

Her biri faãã-ı nigîn-i şehriyâr / Olsa el çek itme aãlâ i‘tibâr 

 

259.B. 

 روتو دست از نفس و دنیا بازدار

 تا بال ھا را نباشد باتوكار
 

Nefs ü dünyâdan gerü ùut var eliñ / Olmaya àamdan iki úat tâ beliñ 

Fârià ol anlarla meşàûl olmadan / Cism ü cân büyhûde mebõûl olmadan 

El çek anlardan ãaúın kim ey kişi / Olmasun senle beliyyâtıñ işi 

Nefsdir zîrâ deàânıñ maôharı / Dâòi dünyâdır ‘anânıñ maãdarı 

Nefs ü dünyâya olanlar mübtelâ / Eksik olmaz başlarından hiç belâ 

 

260.B. 

 ور بحرص وآزكردى مبتلى

ر وآرد زھر سو صد بالباتو  

 

Dâòi ger óırãa olursañ mübtelâ / Her ùarafdan yüz getürir yüz belâ 

Çoú belâya dûş olurlar dâ’imâ / Mübtelâ-yı óırã olanlar ey fetâ 

Çün úarıncada mezîd oldu bu óâl / Ayaú altında olur ol pâyimâl 

Tezkiye úıl nefsi óırã ü âzdan / Úurtulasıñ renc-i àam-perdâzdan 

42/a    Ehl-i óırã olmaz belâlardan emîn / Mâyası yanıncadır dâ’im hemîn 

 

261.B. 

 آنكھ نبود ھیچ نقدش در میان

 ھركجا باشد بود اندر امان

 

Ol ki olmaz belde óâøır yâresi / Olmaz anda òavf ü òaşyet yâresi 

Úande olsa bulur ol emn ü emân / Yanına yaúlaşmaz anıñ ins ü cân 
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Cânını mı alacaú netsün anı / İncidir mi kimse müflis olanı 

Tende óâøır pâredir cân düşmeni / Aàniyânıñ var hezârân düşmeni 

Yoúluú olur kâmil insâna ôahîr / ‘Âfiyetde oldu bu yüzden faúîr 

 

262.B. 

 نفس و دنیا را رھاكن اى پسر

 بازرستى از بال و از خطر
 

Terk úıl dünyâ vü nefsi ey püser / Arzû-yı mâsivâyı ser-te-ser 

Uàraşub yatma denî dünyâ ile / Aãlı faãlı olmayan eşyâ ile 

Cîfeye meyl itdirir mırdar-ı nefs / Kelb ider insânı bed-kirdâr-ı nefs 

Tezkiye et eyle pâkîze ãıfât / Sâlim ol òavf ü belâdan bul necât 

Öldürür insânı úoyma óâline / Úaãd ider hem cânına hem mâlına 

 

263.B. 

 اى بساكس كزبراى نفس زار

 در بال افتاد و كشت از غم نزار

 

Ey püser çoú kimse dünyâda bütün / Óırãdan nâlân olur nefsi içün 

Niceler çekdi belâ vü mióneti / Nefs içün úapdı firengî ‘illeti 

Nefs elinden niceler olub nizâr / Oldu aylar belki de yıllarca zâr 

Nefs ider pek çoú kişiyi rû-be-òâk / Rencişinden àuããa vü àamdan helâk 

Müştehâsın terk idüb düş râóata / Nefs içün düşme belâ vü miónete 

42/b     

264.B. 

  مرغ نا مراداز براى نفس

 آمد و در دام صیاد افتاد
 

Nefs içün nâ-kâm olan bî-çâre úuş / Dâneden maórûm olan âvâre úuş 
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Geldi avcınıñ ùuzaàına hemân / Düşdü oldu óâl ü sâmânı yamân 

Uymayıb nefsine ãabr etseydi ger / Böyle olmazdı giriftâr-ı òaùar 

Gâh olur nefsi içün avcı daòi / Mesken eyler mâverâ-yı berzaòı 

Azdırır nefsi beyâbâna gider / Dürlü dürlü varùaya ilúâ ider 

 

265.B. 

 تا دلت آرام یابد اى پسر

 بود و نابود جھان یكسان شم
 

Tâ ki göñlüñ bula ârâm ü sükûn / ‘Âlemiñ varın yoàun bir ãay bütün  

Dilde râció ise varlıú cânibi / Olamaz úalbiñ sükûnet ãâóibi 

Cânib-i dünyâya úalbi ceõb ider / Olamaz òâlî-i âllâm ü keder 

Ba‘øı şeyde gâh olur muôùar úılar / ‘Âfiyetden âdemi hem dûr ider 

Var u yoú bir olmayınca óâãılı / Olamaz úalb ıstırâóat vâãılı 

 

266.B. 

 از عذاب ة قھر حق ایمن مباش

من مباشٔاز پى آزاد ھر مو  

 

Olma Óaúú’ıñ nâr u úahrından emîn / Olmaú isterseñ eger ehl-i yemîn 

Úayàusuz olsañ ‘aõâb ü úahrdan / İ‘tiúâd-ı ‘acz idersiñ Óaúú’a sen 

Küfrü ôâhirdir bunuñ úıl ictinâb / æâbit oldu naããla úahr ü ‘aõâb 

Mü’min incitme izinde olma hem / Ka‘be-i dil yapmaàa eyle himem 

Millet-i İslâm-ı İbrâhîmden / Olduàun olsun ‘ıyân ey cân-ı men 

 

267.B. 

 در بال یارى مخواه از ھي كس

 زانكھ نبود جز خدا فریاد رس
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Miónet ü şiddetde ey pâk i‘tiúâd / Óaøret-i Mevlâya eyle istinâd 

43/a    Óaú’dan artıúdan i‘ânet isteme / Kimseden aãlâ ‘inâyet isteme 

áayrı kimse gelmesin hiç yâdıña / Kimse erişmez seniñ feryâdıña 

Kimse yoúdur kim gele imdâdıña / Vâúıf oldur òâùır-ı nâ-şâdıña  

Óaøret-i Eyyûb ü İbrâhîm-veş / Aña ‘arø et óâli àayrı úılma eş 

 

268.B. 

ذرش بخواه عٔھركھ رنجا نیده  

 تا نباشد خصم تودر عرصھ كاه
 

Her kimi incitdiñ eyle i‘tiõâr / Olmasun maóşerde tâ kim òaãm-dâr 

Bunda mümkünken óelallıú úıl ùaleb / Çekmeyesiñ tâ úıyâmetde ta‘ab 

Òaãm olursa ger saña anda hemân / Óaúú’ını alur ider óaliñ yamân 

Ger olursuñ müflis-i ecr ü åevâb / Óâl pek müşkil olur rûz-ı óesâb 

Sa‘y úıl Óaúú-ı ‘ibâdı et edâ / Yevm-i ‘adl ü dâddır rûz-i cezâ 

 

269.B. 

 كر غنا خواھد كسى از ذوالمنن

 در قناعت مى تاونش یافتن

 

Õü’l-minenden ger àınâ-yı devleti / Bir kişi isterse úılub ùâ‘ati 

Bulma mümkündür úanâ‘atde anı / Maòzen-i merøât-ı úısmetde anı 

Bir tükenmez kenz-i lâ-yefnâdir ol / Devlete erer bulan aña vuãûl137 

Kim erer ol devlete bulmaz zevâl / Õüll ü faúriñ yüzini görmek muóâl 

Kimde kim olmaz úanâ‘atden nişân / Olsa da Úârûn çeker õüll ü hevân 

 

 

ان عقل و دانش كویددر بی  
                                                
137 “Kanâat bitmek bilmez bir hazinedir.” كنز الیفنىةالقناع  (Hadis) 
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270.B. 

 ھركرا عقلست و دانش اى عزیز

 دور باید بودنش از چار چیز

 

Her kimiñ kim ‘aúl ü isti‘dâdı var / Ey ‘azîz anıñ cihânda âdı var 

Ehl-i ‘aúl ü dânişe lâzım müdâm / Dört şeyden uzaú olmaú ey àulâm 

43/b    Kim ki ol dört nesneden olur ba‘îd / Ehl-i dâniş olduàu olur bedîd 

Yoòsa olmaz ise anlardan cüdâ / ‘Aúl ü fıùnat ãâóibi denmez aña 

Ol ki olur anda anlardan nişân / Câhil ü aómaú ãâyılır bî-gümân 

 

271.B. 

 كار خود با نا سزا نكند رھا

 مردمى نكند بجاى نا سزا

 

Ehl-i dâniş nâ-sezâya kârını / Terk idüb ıãmarlamaz girdârını 

Her işe maòãûã vardır bir recül / Her işiñ erbâbın ara ey oàul 

Añlamaz óaddâd işin cevher-fürûş / Cevheri óaddâd bilmez úaç àuruş 

Nâ-sezâ óaúúında âdemlik daòi / Eylemez ‘âúıl olan õât-ı seòi 

Ehline iósân ider ãâóib-zekâ / Mâlını tebõîr itmez nâ-becâ 

 

272.B. 

 عقل دارى میل بد كارى مكن

 زین چو بكذشتى سبكسارى مكن

 

‘Âúil iseñ olma ma’il bed işe / Kim olur mâni‘ bed iş âsâyişe 

Bed işe meyl eyleyen ehl-i fesâd / Ùa‘n ü teşnî‘ olunur beyn’el-‘ibâd 

Hem bed işle úılınır aña cezâ / Bulamaz âòir ‘uúûbetden rehâ 

Bunu geçdikden gerü olma òafîf / Âàır ol meclisde àâyetle laùîf 

Ùâlúa vü úalú itme úaşmerlik daòi / Òâùır-ı aóbâbı gözle ey âhi  
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273.B. 

 ھركر احلم و دل روشن بود

 در زمانھ با صالح تن بود

 

Her kime óilm ile úalb-i sâf olur / İylik ile ol ãalâó-ı ten bulur 

Kim ki feyø-i óilm ile dâ’im olur / Ol ãalâó-i cism ile úâ’im olur 

Çünki sevdâ-yı àaøab òabå-ı ‘inâd / Cismine virir sirâyetle fesâd 

Sû-i aòlâúı olanıñ ıøùırâb / Úâlıb ü úalbin ider pür pîç ü tâb 

Úalbi muàber hiç râóat olamaz / Ôâhir ü bâùın sükûnet bulamaz 

44/a   

274.B. 

 تاشوى پیس از ھمھ در روزكار

 دست بزمان و نمك بكشاده دار

 

Tâ zamânda cümleden öñ olasıñ / Ya‘ni beyn’en-nâs óürmet bulasıñ 

Ùut eliñ açıú ùuz itmek üzre tâ / Olasıñ úavmiñ içinde muútedâ  

Kim ki eyler òalúa iù‘âm-ı ùa‘âm / Lâ-cerem memdûó olur beyn’el-kirâm 

Her kimiñ keff vü yeddi mebsûù olur / Tâ melâ’ik içre ol maàbûù olur  

áıbùa eylermiş melek ol âdeme / Kim ider iù‘âm-ı òalú-ı ‘âleme 

275.B. 

 تا تو باشى در زمانھ داد كر

 زیر دستانرا نكو دار اى پسر

 

Tâ ki sen vaútiñde ‘âdil olasıñ / ‘Adlile şâha mu‘âdil olasıñ  

Zîr-i destiñde olan evlâdıñı / Ehliñi a‘ãâbıñı aòfâdıñı 

æervetiñ varsa óımâr u âtıñı / Hürreye varınca óayvânâtıñı  

Úıl ri‘âyet òoşca ùut ôulm eyleme / Vâdi-yi cevr ü cefâyı peyleme 
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Cümlesinden anlarıñ mes’ulsuñ / ‘Adlile mevãûf iseñ maúbûlsuñ138 

 

276.B. 

 ھركھ در پند خود آمد استوار

 پند او را دیكران بندند كار
 

Kim ki geldi kendü naãóında úavî / Muúteøâsın ùutdu ãûrû ma‘nevî 

áayriler iş baàlar anıñ pendine / Çünkü te’åîr ide pendi kendüne 

Herkes anıñ naãóını eyler úabûl / Eylemez aãlâ úabûlünden nükûl 

Ol ki itmez kendü naãóıyla ‘amel / Diñleyen eyler tereddüdle cedel 

Farúı var ‘âmille àayr-ı ‘âmiliñ / Şöyle kim ‘âlimle merd-i câhiliñ 

 

277.B. 

 ھر كھ از كفتار خود باشد ملول

 قول او را دیكران نكند قبول
 

44/b    Her kim olur kendü sözinden melûl / áayriler itmez anıñ úavlin úabûl 

Her kim itmez kendü úavliyle ‘amel / Fi‘lin icrâ itmede eyler kesel  

Kimseler itmez úabûl öyle sözi / Olmaz ıãrâr itmeğe dâòi yüzi 

Söyleyenle diñleyen kesde cihet / Câmi‘a olmaú gerek tâ kim ãıfat 

İkisi beyninde úılsun irtibâù / Óâãıl olsun diñleyende inbisâù139 

 

278.B. 

 ھرچھ باشد در شریعت ناپسند

 كردا و ھركز مكرد اى ھوشمند

 

Her ne şey olur şerî‘atde fenâ / Çevresin aãlâ ùolaşma ‘âúilâ 

                                                
138 “Sizin hepiniz birer çobansınız ve tab’anızdan sorumlusunuz.” ل عن رعیتھٔكلكم راع وكلكم مسو  (Hadis) 
139 “Önce kendi nefsine, sonra başkalarına öğüt ver.”  عظ نفسك ثم عظ الناس (Kelâm-ı Kibâr) 
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İtme nâ-meşrû‘a meyl ü úurbiyet / Her ùarîúde cânib-i şer‘i gözet 

Her kimiñ kim şer‘ile olmaz işi / İútidâya ãalió olmaz ol kişi  

Ehl-i óâl olsa daòî itme úabûl / Ol anıñ esrâr-ı óâlinden melûl 

Uyma mecõûb-ı ilâhî olana / İótirâm et işbu óâli bulana 

 

279.B. 

 تا صواب كار بینى سربسر

 با مراد خود مكن كار اى پسر
 

Tâ cemî‘an işi ùoàru göresiñ / Vech-i aósenle murâdıñ süresiñ 

Her işiñ òayr ola derseñ ser-be-ser / Nefsiñi ùaró et aradan ey püser 

Eyleme kendü murâdıñ eyle iş / Ehl-i şer‘e mürşide yâòûd ùanış 

Óaú-şinâsa ‘arø úıl girdârıñı / Eyleme aàrâøa mebnî kârıñı 

Ola òâã altun gibi tâ her işiñ / Ber-ùaraf et sîneden àıll ü àışıñ 

 

 در بیان رستكارى كوید
280.B. 

 ھست بى شك ستكارى در سھ چیز

 با تو كویم یاد كیرش اى عزیز
 

Úurtuluş üç nesnede var bî-gümân / Söyleyim óıfô et anı sen ey civân 

45/a    Bulmaú isterseñ dü ‘âlemde necât / Bil ki lâzımdır saña şu üç ãıfât 

Her biri bir gevher-i cânpâredir / Derd ü miónetden òalâãa çâredir 

Gûşvâr-ı sâmi‘a-pîrâ-yı úıl / Gûş-ı hûşuñ maómedet-ârâ-yı kıl 

Cân gibi óıfô eyleyüb bil úıymetin / ‘Âmil ol itme iøâ‘a hikmetin 

 

281.B. 

 زان یكى ترسیدنست از ذولجالل

لدوم آمد جستن قوت حال  
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Ol necâta bâ‘iå üç şeyden biri / Kim bilüb óıfô itme lâzım her diri 

Õü’l-celâl olan Òudâ’dan dâ’imâ / Òavf ü òaşyetdir ki vaãf-ı kibriyâ 

Yer de gök de õâtına maòãûãdur / Bilür anı kim ki üss-i uãdur140 

Dâòi ikinci aramaú oldu bil / Her zamân rızú-ı óelâli ey nebîl 

Kim óarâm veyâ óarâma müştebih / Ekl iden õâtıñ değil ùâ‘âti bih 

 

282.B. 

 سو مین رفتن بود بر راه راست

 رستكارست آنكھ این خصلت وراست

 

Oldu üçüncü ãırâù-ı müstaúîm / Üzre gitmek kim odur dîn-i úavîm 

Şer‘e taùbîú eyleyüb her bir işi / Câdde-i dîne sülûk iden kişi 

İki ‘âlemde bulur fevz ü felâó / Õât-ı pâkîdir anıñ ehl-i ãalâó 

Kimde kim bu òaãlet-i maúbûle var / Óaú ‘aõâbından olur ol rastkâr 

Şer‘den òâric olan bulmaz rehâ / Òâh-ı ‘âlim òâh-ı şeyò õî ‘alâ 

 

283.B. 

 كر تواضع پشھ كیرى اي جوان

مھ خلق جھاندوست دارندت ھ  

 

Ger tevâøu‘ ‘âdetiñse ey civân / Heb severler õâtıñı òalú-ı cihân 

Çekinmezler yüzi yerde olanı / Heb severler gözi yerde olanı 

Kendüni maóv eyleyen meràûb u òûb / Olur ol hemdâòi maóbûb’ul-úulûb 

Ùab‘-ı insânî bunuñ üzre úamû / Ser-keşe bir kimse itmez ser-fürû 

45/b    Ger tevâøu‘ eyler iseñ ey püser / Õâtıñı küçük büyük herkes sever 

 

 

                                                
140 “Göklerde ve yerde ululuk O’na aittir[…]” (Câsiye/37) 
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284.B. 

 سر مكن درپیش دنیادار پست

 وركنى بى شك رود دنیت زدست

 

Bildiñ a‘lâdır tevâøu‘ ‘âdeti / Bunu dâòi bilme lâzımdır úatî 

Ehl-i dünyânıñ öñünde eğme bâş / Ser-fürûluú eyleyüb itme telâş 

Ger bu vaø‘ı eylerseñ bil hemân / Dîniñ elden gitmiş olur bî-gümân 

Zengîne úılsa tevâøu‘ bir kişi / Ger àınâsından iderse bu işi141 

İki åülüåî gitdi dînden hemân / Óaøret-i Peyàamber itmişdir beyân  

 

285.B. 

 بھر زر مستاى دنیادار را

ھ خواھى كرد این مردار راتا چ  

 

Ehl-i dünyâyı eyâ şi‘r intimâ / Eyleme altun içün medó ü åenâ 

Mâlına úılub ùama‘ nâ-óaú yere / Ehl-i dünyâyı çıúarma göklere 

Netmek istersiñ cihân murdârını / Ya‘ni işbu ‘âlemiñ dînârını 

Bâşıña mı ùaúacaúsıñ lâşeyi / Tâ bu rütbe medó idersiñ lâ-şeyi 

Aàniyânıñ medóin itme kesb ü kâr / Eyleme evãâf-ı mevtâyı şümâr142 

 

286.B. 

 مرد كانند اغنیاى روزكار

 اى پسر با مردكان صحبت مدار
 

Aàniyâ-yı ‘aãr ölüdür ser-be-ser / Ölülerle itme ãoóbet ey püser 

Aàniyânıñ úalbi ekåer mürdedir / Raàbet-i dünyâ ile efsurdedir 

                                                
141 “Birine zenginliğinden dolayı hürmet ve tevâzuda bulunanın dininin üçte ikisi gitmiştir.” 
 (Hadis) من تواضع لغنى لغناه ذھب ثلثا دینھ
142 “- Sakın ölülerle oturmayın! - Ey Allah’ın Reslûlu ölüler kimdir? - Ölüler dünyaya dalanlardır” 

یا-  قالوا من الموتى یارسول هللا -ایا كم ومجالسة الموتى  ء  قال االغن  (Hadis) 
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Úalbiñe eyler seniñ ãoóbet eåer / Olma anlar gibi sen de úıl óaõer143 

Eyleme anlarla ülfet iòtilâù / Tâ ki úalbiñde úala Óaúú’a neşâù 

Úalbiñe ãoóbetleri sârî olur / äu gibi bedlikleri cârî olur 

46/a     

287.B. 

 مال و زر بى حد بدست آورده كیر

عد زان در كور حسرت برده كیرب  

 

Bî-nihâye mal ü mülk ü sîm ü zer / Cevherîn eşyâ ile zerrîn kemer 

Şöyle farø et kim götürmüşsüñ ele / Dâòi raòşân seyf ùaúmışsıñ bele 

Sen gidersiñ cümlesi bunda úalur / Ehl-i mîrâå anları bir bir alur 

Firúatinden óâãıl olan mióneti / Göziñ arúañda úalıb da óasreti 

Úabre iletmiş úıyâs et ey püser / Nolmuş oldu âòiri baú ser-be-ser 

 

 در صفت ذكرهللا میكوید
288.B. 

م اى پسر با یاد حقئباش دا  

 كر خبردارى زعدل و داد حق

 

Ol dem-â-dem õikr-i Óaú’la ey püser / ‘Adl ü dâdından ùutarsañ ger óaber144 

Şöyle bildiñse kemâl-i ‘adl ü dâd / Õât-ı Óaú’dan olacaú yevm’üt-tenâd 

Óaúú’ı istî‘âb-ı evúat üzre heb / Dâòi istiàrâú-ı óâlât üzre heb 

áâfil olmaz õikr iderseñ dâ’imâ / ‘Âùıl olmaz fikr iderseñ dâ’imâ 

Eylemezseñ kendüñi òâlî nefes / Õikr iderseñ dem-de-bem Allahı bes 

 

289.B. 

 زنده دار از ذكر صبح و شام را

                                                
143 “Arkadaşlık etkilidir” ثرةٔالصحبة مو   (Hadis) 
144 “Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” (Ahzâb/41) 
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 در تغافل مكذران ایام را

 

äubó u aòşâmı úıl ióyâ õikr ile / Úudret-i Óaúú’ı kemâl-i fikr ile 

Úoyma àafletde geçe eyyâm heb / Õikrden òâlî ãabâó aòşâm heb145 

Seyf-i úâùi‘dir zamân pek tez geçer / Pes mürûr itmezden evvel ser-be-ser 

Úıl tedârik óâl ü õikr ile müdâm / Õikr ile ióyâ ü úat et ãubó ü şâm 

Cümlesi meyyit gibidir vaút ü ân / Õikr ile ióyâ olur kevn ü zamân 

 

290.B. 

 یاد حق آمد غداى روح را

 مرھم امد این دل مجروح را

 

46/b    Geldi õikrullah bu rûóa àıdâ  / Òâùır-ı mecrûóa hem oldu devâ 

Ùab‘-ı óayvânî naãıl kim dâ’imâ / Ekl ü şürb ile bulur neşve ü nemâ 

Õikr ile tesbîóden bulub àıdâ / Rûó-ı insânı ider kesb-i ãafâ 

Yârdan mahcûr u ùaró olmuş göñül / Òançer-i firúatle ceró olmuş göñül 

Olur ol mecrûóa õikrullah devâ / Her ne rütbe olsa da pür-daà u dâ 

 

291.B. 

 ذكر حق كر مونس جانت بود

 كى ھواى كاخ و ایوانت بود

 

Õikr-i Óaú ger mûnis olsa cânıña / Nûr-baòş olsa dil ü îmânıña 

Def‘ idüb úılsa izâle vaóşeti / Dâòi úaldırsa óicâb-ı àafleti 

Úaãr ü eyvân ü sarây-ı dilgüşâ / Ârzûsu yâ úaçan olur saña  

Hergiz anlar òâùıra itmez òuùûr / Bulsa õikrullah ile úalbiñ óuøûr 

Hemçü İbrâhîm-i Edhem ser-te-ser / Tâc ü taòtı terk idersiñ ey püser 

 

                                                
145 “[…] ve sen gâfillerden olma.” (A’râf/205) 
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292.B. 

 كر زمانى غفل از رحمن شوى

 اندران دم ھمدم شیطان شوى
 

áâfil olsañ bir zamân Raómân’dan / Õikr ü tesbió itmeyüb nisyândan 

Hemdem şeyùân olursuñ ol zamân / Düşmana maórem olursuñ nâ-gehân 

Bir cihetle cânib-i Raómândasıñ / Vech-i âòirle daòi şeyùândasıñ 

Õikr-i Óaú eyler seni Raómân ile / áaflet ü nisyân daòi şeyùân ile 

Õikr ile meşàûl ol kim dâ’imâ / Olmaya me’lûf-ı úalbiñ mâsivâ 

 

293.B. 

منا ذكرخدا بسیار كوىٔمو  

 تا بیا بى در دوعالم آب روى
 

Óaúú’ı çoú õikr eyle ey mü’min müdâm / Dâòi tesbîó eyle uàraş ãubó u şâm 

Õikr ile me’nûs úıl úalb ü òuyu / İki ‘âlemde bulasıñ yüz ãuyu 

Ehl-i õikre Óaú Te‘âlâ óaøreti / Baòş ider iki cihânda óürmeti 

47/a    ‘Âlem-i dünyâda da óürmet bulur / ‘Âlem-i ‘uúbâda da ‘izzet bulur  

Õâkiriñ yüzinde nûr ü fer olur / Rütbesi ‘uúbâda bâlâ-ter olur 

 

294.B. 

 ذكر را اخالص مى باید نخست

 ذكر بى اخالص كى باشد درست

 

Õikr içün iòlâã lâzım ibtidâ / Olmaya tâ óaôô-ı nefs ile riyâ 

Õikr eger olur ise iòlâãsız / Ya‘ni õât-ı pâk-ı Óaúú’a òâãsız 

Òalú içün olduàu olursa ãarîó / Yâ ki nefs içün úaçan olur ãaóîó 

Şirk olur belki ma‘âõallah o õikr / Olmaz aãlâ vâãıl-ı dergâh o õikr 
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Õikrde kim fâni-i muùlaú olur / Õâkir ü meõkûr cümle Óaú olur 

 

295.B. 

 ذكر باشد بر سھ وجھى بى خالف

 تا ندانى این سخن را از كذاف
 

Õikr olur üç vech üzre bî òilâf / äanma ãaúın bu sözi beyhûde laf 

Õikr ü aúsâmı òuãûãunda sözim / Nâ-becâ ôann eyleme iki gözim 

Üçe taúsîm olduàu bi’l-ittifâú / Şek ü şübhe eylemez ehl-i vifâú 

Gerçi ba‘øı ôâhirî ehl-i ‘ulûm / Câhilân óükmünde erbâb-ı rüsûm 

Õikr óaúúında ider laf ü güzâf / Úulaú aãma anlara ey úalbi ãâf 

 

296.B. 

 عام را نبود بجز ذكر زبان

 ذكر خاصان باشد از دل بیكمان

 

‘Âm olan ancaú lisânla õikr ider / İşbuña õikr-i mecâzî dediler 

Õikr òâããân úalbdendir bî-gümân / Õikr iderler Óaúú’ı anlar ân be ân 

Hem lisân ile olan õikr-i ‘avâm / Õikr aúsâmından olmaz ey hümâm 

Ol ki cân ü dil ile õâkir olur / Úalbi meõkûr ile heb óâøır olur 

İşte bu õikre óaúîúî dediler / Bil yaúînen bunu ey ‘âlî-güher 

47/b     

297.B. 

 ذكر بى تعظیم كفتن بدعتست

 واندر آن یك شرط دیكر حرمتست

 

Õât-ı pâk-ı óaøreti ta‘ôîmsiz / Yâd idüb õikr eylemek tefòîmsiz 

Bid‘at ü bâùıldır ey erbâb-ı õikr / Bilme lâzımdır bunu aãóâb-ı õikr 

İsm-i pâki mevøu‘-ı nâ-pâkde / Eğme ol ma‘nâsını idrâkde 
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áayrı bir şarùı da óürmet olmadır / Ol müsemmâdan mehâbet bulmadır 

Õikr ile úalbiñ ola heybet ùolu / Õikri ãanma bîhude bir hây u hû 

 

298.B. 

 ذكر خاص الخاص ذكر سر بود

 ھركھ ذاكر نیست او خاسر بود

 

Õikr-i òâã’ul-òâã õikr-i sır olur / Kim ki õâkir olmaya òâsir olur 

Õikr-ı sırrî õikr úalbiniñ hemân / Fevú ü ‘âlîsinde olur bî-gümân 

Kim müşâhid olunur ol rütbeden / Dîde-i Óaú beyn-i câna õü’l-minen 

Kim ki hiçbir vechile õâkir değil / ‘Ömrini bîhûde eyler muømaóil 

Vaútini isrâf idüb eyler ziyân / Aña àâfil hem de òâsirdi hemân 

 

299.B. 

 ھست بر ھر عضو را ذكر دكر

 ھفت اعضا ھست ذاكر اى پسر

 

Âdemiñ her ‘uøvunuñ bir õikri var / Tâ yedi a‘øâ-yı insân âşikâr 

Õikr-i maòãûã ile Óaúú’ı õikr ider / Böyledir bi’l-cümle eşyâ ey püser 

Cümle eşyâ Óaú Te‘âlâ’yı müdâm / Nev‘-i âòirle ider tesbîó tâm 

Her biri óâle münâsib õikr ile / Õikr ider Mevlâyı yapraúlar bile 

Pes yedi a‘øâ münâsib óâlile / Õikr ider lâzım değildir úâlile 

 

300.B. 

 یارى ھر عاجز آمد ذكر دست

  كردنستذكر پا خویشان زبارت

 

‘Âcizâna yardım oldu ey civân / Õikr ü tesbîói eliñ bil de hemân 

48/a    ‘Âcize el yardımı et dâ’imâ / Õikr-i Óaú’dan elleriñ úılma cüdâ 
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Úıl i‘âne elle olan işlere / Òıdmet eyle ‘âciz ü dervîşlere  

Âyaàıñ õikri ziyâret eylemek / Aúrabâya gâhîce gitmek gerek  

‘Ârif-i billâha dâòi gitmeli / ‘Âlimânı hem ziyâret itmeli 

 

301.B. 

 ذكر چشم از خوف حق بكریستن

  او بكریستٔباز در آال
 

Òavf-ı Óaú’dan girye itmek aàlamaú / Göze maòãûã oldu bu õikr işte baú 

Ôâhir âåâra daòi itmek naôar / Her birin çeşmiñde ùutmaú mu‘teber 

Enfüs ü âfâúda âyâtına / Baú ider anlar delâlet õâtına146 

Her birinde baú ‘acâyib úudrete / Eyle istidlâl-i vaódâniyyete 

Õât-ı Bârîyi tefekkür eyleme / Şöyle yâ böyle taãavvur eyleme147 

 

302.B. 

 استماع قول قرآن ذكر كوش

 تا توانى روز شب در ذكر كوش
 

Dâòi Úur’ân istimâ‘ıdir işit / Úulaàıñ õikri dil ü cândan iş it 

Ya‘ni Úur’ân oúunurken úıl sükûn / Diñle sem‘-i cân ile òâùırda ùut148 

Yoòsa ehl-i Mıãır-âsâ bî-òilâf / Úavl-i Úur’ân oúunurken itme lâf 

Hem óadîå-i Óaøret-i Peyàamberi / İstimâ‘ et böylece úalma gerü 

İmdi sen úâdirsiñ eyle ihtimâm / Gice gündüz õikre çalış ey himâm 

 

303.B. 

 اشتیاق حق بود ذكر دلت

                                                
146 “Varlığımızın delillerini, ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz[…]” (Fussilet/53) 
147 “Allah’ın yarattıkları üzerinde tefekkür edin, Allah’ın zâtı hususunda tefekkür etmeyin.”  

 (Hadis)  وال تفكروافى ذات هللاءتفكروافى آال
148 “Kur’an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.” (A’râf/204) 
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 كوش تا این ذكر كردد حاصلت
 

Õât-ı Óaúú’a iştiyâúı göñlüñüñ / Nûr-ı Bârîye merâúı göñlüñüñ 

Õikridir ey cândan müştâú olan / Óaúú’a ‘âşıú server-i ‘uşşâú olan 

Gice gündüz eyleyüb durdu merâú / Ol cemâl-i lâ-miåâle iştiyâú 

Úalb-i pâkiñ õikridir úıl ictihâd / Tâ ki bu õikr ola óâãıl eyle yâd 

48/b    Olmayan müştâú olur óayvân miåâl / ‘Aşúdır çün bâ‘iå-i óüsn-i viãâl 

 

304.B. 

م در كناهئآنكھ از حھلست دا  

ز ذكر الھكى حالوت یابد ا  
 

Ol ki dâ’im cehlden idüb günâh / Ma‘ãiyet içre ider õevú-i tebâh 

Õikr-i Óaú’dan ol úaçan leõõet bulur / Bulamaz çün õevúinden ‘âùıl olur 

İtdiği cürm ü günâh olur óicâb / Olamaz õikr-i Òudâ’dan õevú-yâb 

Õikr ile àaflet idemez ictimâ‘ / Õevú-i dil àafletden eyler imtinâ‘ 

Bu sebebden işte bi’l-cümle ‘avâm / Olamazlar õikrden şîrîn-kâm 

 

305.B. 

 خو اندن قرآن بود ذكر لسان

 ھركرا این نیست ھست از مفلسان
 

Oldu Úur’ân oúumaú õikr-i lisân / Kimde yoú bu õikr odur müflis hemân 

Çünki Úur’ân oúumaú sermâyedir / Âòiret içün ticâret vâyedir 

Naôm-ı Úur’ân’ı oúu dâ’im daòi / Muúteøâsıyla ‘amel et ey aòi 

Kim ki bilmez oúumaú bî-mâyedir / Âòiretde müflis ü bî-vâyedir 

Müslimiñ Úur’ân’dır sermâyesi / Vay aña kim yoúdur andan vâyesi 
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306.B. 

 شكر نعمتھاى حق میكن مدام

ند حق با تو نعمت را تمامتا ك  
 

Eyle Óaú ni‘metlerin şükrün müdâm / Tâ ide Óaú ni‘meti saña tamâm 

Ni‘met-i Mevlâyı ióãâ eylemek / Mümkün olmaz lîk şükr itmek gerek 

Óaú Te‘âlâ eyler envâ‘ ni‘am / Úullarına dâ’im iósân ü kerem 

Mümkün olmaz gerçi şükr itmek müdâm / Ôâhir ü bâùın olan en‘âma tâm149 

Şükr-i ni‘met Óaúú’ına ‘acz ü úuãûr / Eylemek ıôhâr olur şükr ey şekûr 

49/a     

307.B. 

 حمد حق را بر زبان دار اى پسر

 عمر تا برباد ندھى سربسر
 

Ùut lisânıñ üzre óamd-i Òâlıúı / Óamd idüb yâd et Cenâb-ı Râzıúı  

Ol mu‘aôôam óaøreti unutma hiç / Eylediği ni‘meti unutma hiç 

Óaú bizimçün òalú itdi ey püser / Arø u eflâkı cihânı ser-be-ser 

Dem-de-dem ni‘metler “esbâg” eyledi / Dürlü dürlü óâle ifrâz eyledi150 

‘Ömrü virme rûz-gâra ber-hevâ / İtme úıl óamd ü åenâlar dâ’imâ 

 

308.B. 

را بر زبان بسیار دارحمد حق   

 تا شوى از نار حرمان رستكار
 

Óamd-i Óaúú’ı ùut lisân üzre keåîr / Úıl Cenâb-ı Òâlıúa óamd-i vafîr 

Tâ bulasıñ çoú ‘aùâ Yezdân’dan / Úurtulasıñ âteş-i óırmândan 

                                                
149 “[…] Kullarımdan şükredenler pek azdır.” (Sebe/13) 
150 “[…] (Allah) açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladı[…]” (Lokmân/20) 
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Óâmidûndan olmaú isterseñ eger / Óaúú’a çoú óamd eyle dâ’im ey püser 

Rütbe-i ‘ulyâya erdi óâmidûn / Óâmidûndan olmayanlar úaldı dûn 

Óâmd ile olur Òudâ’ya úurbiyet / Bulamaz bî-óamd úadr ü óayåiyet 

 

309.B. 

 لب مجنبان جز بذكر كردكار

 زانكھ پا كانرا ھمین بودست كار
 

Õikr-i Óaú’dan àayriye taórîk-i leb / Eyleme ey pür-edeb ‘âlî-neseb 

Ùudaàıñ diretme beyhûde söze / Úılma fuóşiyâtı âlûde söze  

Õikr ü óayra aàzıñ aç açma diger / Úavle mâ-lâ-ya‘niden eyle óaõer 

Çünki çirk-âb-ı ma‘âãîden maãûn / Olan erbâb-ı kerâmâta bütün 

İşbu õikr ü óayr oldu kâr ü bâr / Başúa söze itmediler i‘tibâr 

 

زندكانى میكویددر بیان   
310.B. 

 بر ھمھ كس نیك باشد چارچیز

 با تو كویم یاد كیرش اى عزیز
 

49/b    Cümle nâs óaúúında dört nesne güzel / Olur ol dört ile eylerse ‘amel 

Söyleyim anı saña ben ey ‘azîz / Òâùırıñda ùut anı sen ey ‘azîz 

Eyle anlarla ‘amel idüb úabûl / Hiç birinden anlarıñ olma melûl 

Sa‘y idüb icrâsına úıl ihtimâm / Nezd-i Óaú’da bulasıñ ‘âlî maúâm 

Òalú arasında mu‘azzez olasıñ / Dâòi ‘indallah ‘izzet bulasıñ  

 

311.B. 

 اول آن باشد كھ باشى داد كر

 ھم زعقل خویش باشى با خبر
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İşte ol dördüñ efendim evveli / Olmadır òalú-ı cihânıñ ‘adali 

Sa‘y úıl ãâóib-i ‘adâlet olasıñ / Tâ iki ‘âlemde devlet bulasıñ 

Hem eúârib hem ecânib ehline / Belki bi’l-cümle meõâhib ehline 

Eyleyüb óüsn-i ri‘âyet dâd ile / Kimseye cevr eyleme bîdâd ile 

Hem de ‘aúlıñdan òaberdâr olasıñ / Dâ’im illâ vü úat òoşkâr olasıñ  

 

312.B. 

 ب شكیبایى تقرب كردنست

 حرمت مردم بجاى آوردنست
 

Pek ziyâde ãabrlı olmaú ile / äabrıñ a‘lâ rütbesin bulmaú ile151 

Óaøret-i Óaúú’a taúarrub itmedir / áayri şeylerden tecennüb itmedir 

Gerçi var çoú şey ider Óaúú’a úarîb / Cümleniñ evlâsıdır ãabr ey edîb 

äâbirîniñ ãoñu pek a‘lâ olur / äabr ile derler úoruú óelva olur 

Hemdaòi nassa ri‘ayet itmedir / Herkese óaúúınca óürmet itmedir 

 

 در بیان خصال ذمیمھ
313.B. 

 چار چیز دیكر اى نیكو سرشت

 ھست از جملھ خالیق نیك زشت
 

Başúa dört şey dâòi ey ùab‘ı eyü / Cümle insandan eyü çirkindir o 

50/a    Ya‘ni kimden ãâdır olsa ol ãıfât / Òalú arasında olur meõmûm o õât 

Kimde bulunsa daòi ol bed-òıãâl / Olur ol maàøûb-ı Rabb-i Õü’l-celâl 

Şimdi bir bir anları eyler beyân / Varsa sende terke sa‘y et ey civân 

Cümlesinden anlarıñ úıl ictinâb / Olmaú isterseñ eger ‘âlî-cenâb 

 

 

                                                
151 “[…] Muhakkak ki, Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara/153-Enfâl/46) 



 220 

 

314.B. 

 زان چھار اول حسد كینى بود

 زان كذشتى عیب خودبینى بود
 

Evveli ol dördüñ oldu pür-óased / Olmaú insanda bu òaãlet oldu bed 

Sevmez Allah Te‘âlâ óâsidi / Olsa da cân ü göñülden ‘âbidi 

Küfrdür zîrâ bu òuy-ı nâ-sezâ / Virmemekdir úısmet-i Óaúú’a riøâ 

Bunu geçdikten gerü ‘ucb oldu hem / ‘Aybdır kendün beğenmek lâ-cerem 

Bunda vardır şâyibe-i i‘tizâl / Kendüsi gûyâ ider “òalú-ı fi‘âl”152 

 

315.B. 

 خشم را دیكر فرو نا خوردنست

 خصلت چارم بخیلى كردنست
 

Òışmını haøm itmemekdir digeri / Sökmek ıôhâr-ı àaøabla âòiri 

Saùvet İblisden bir işdir / Òışmın icrâ eyleyen bed kişidir 

Anıñ içün pek úızarır çehresi / Nârdandır elbet anıñ bühresi 

Oldu hem dördüncü òaãlet ey ahi / Yuúarıda bildiğiñ øıddı saòî 

Ya‘ni mala buòl ü imsâk eylemek / Pâk olan emvâli nâ-pâk eylemek 

 

316.B. 

 اى پسر كم كرد كرد این خصال

 از براى آنكھ زشتست این فعال
 

Bu òıãâlıñ çevresinde ser-be-ser / Gel dönüb ùolaşma aãlâ ey püser 

Ol sebebden kim fenâdır bu fi‘âl / Pek ziyâde çirkin oldu bu òıãâl 

                                                
152 Halk-ı ef’âl: Fiillerin yaratılması anlamına gelen bir Mu’tezile tarikati tâbiri. İnsanın kadere karşı hiçbir 
iradesi olmadığı için kendi fillerine de hiçbir müdahelesi olmadığı inancını ifade eder. 
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Eyleme òû-yı úabîói irtikâb / Dâ’imâ eyle güzel òûy iktisâb 

Úubó-ı ‘aúlî úubó-ı şer‘i her ne var / Hiç birini itme hergiz iòtiyâr 

50/b    Óüsn-i aòlâú ile úıl tevşîó-õât / Õât-ı pâkiñ bed ider ol bed-ãıfât 

 

317.B. 

 غل و غش بكذار چون زر پاك شو

ردى خاك شوپیش از انكھ خاك ك  
 

Kini úoy altun miåâli pâk ol / Òâk olmazdan muúaddem òâk ol 

Kibr ü kin ü óıúd ü emåâli gibi / Şey’i terk et ol mekârim ãâóibi  

Tezkiye úıl nefsi ol òâliã ‘ayâr / Zer gibi bul òalú içinde i‘tibâr 

Òâkile yeksân olmazdan peşîn / Òâkile yeksân olub ol nâzenîn 

Óubbifillah ile ol yâr-ı Òudâ / Mâsivâyı eyle úalbiñden cüdâ 

 

318.B. 

 حرص بكذار و قناعت پیشھ كن

 آخر از مردن یكى اندیشھ كن
 

Raàbet-i dünyâ ile óırãı bıraú / Düşme rızúıñ ardına itme merâú 

Ol úanâ‘at ehli anı ãan‘at et / İktifâyı kendüñe òoş ‘âdet et 

Óubb-ı dünyâ ile itme cem‘-i mâl / Bunda dâ’im úalmaàı úılma òayâl 

Olma var mı yoú mu âòir ile fikr / Dâ’im ilâ veúúat mevtâ ile õikr  

Çünki arúañda gezer peyk-i ecel / Nolsun âòir sende bu ùul-i emel 

 

319.B. 

م ھمنشینئبا محابان باش دا  

  را مبینتا توانى روى اعدا
 

Mümkün olduúça muóiblerle müdâm / Heb óaúîúî dostlarla ãubó ü şâm 
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Ol berâber oturucu ülfet et / Óaúú’a dâ’ir anlar ile ãoóbet et 

Úâdir iseñ görme a‘dânıñ yüzin / Dâòi mümkün ise işitme sözin  

Cân ãıúar düşmanlara olmaú úarîn / Var úıyâs et yüzlerin görmek yaúîn 

Øıyú ider dehri ‘aduvle iòtilâù / Dost ile ãaórâ olur “semmü’l-òıyâù”153 

 

 در صفت مدبرى میكوید
51/a     

320.B. 

 چار چیز آمد نشان مدبرى

 یاد كیرش كر تو روشن خاطرى
 

Dört nesne geldi idbâra nişân / Belle rûşen-òâùır iseñ ey civân 

Úıl mücellâ úalbiñi efkârdan / Mâsivâya meyl ile jengârdan 

Ol ãafâ-yı úalbile rûşen-øamîr / Úıl kiderden òâùırıñ pâk ü münîr 

äûret-i pend ola tâ kim naúş-i bend / Her ãıfâtıñ ola ãoñra dil-pesend 

Naãió ü pend itmez ise úalbe eåer / Oñmadıú úalur kişi bî bâr u ber 

 

321.B. 

برى باشد با ابلھ مشورتمد  

 ھم بجاھل دادن سیم و زرت
 

Meşveret aómaú ile idbâr olur / Çünki aómaúda fenâ efkâr olur 

Nâ-úıãât’ul-‘aúla beñzer aómaúân / Anlar ile meşveret olur ziyân 

Aómaúa ıôhâr-i efkâr eyleme / Aómaúıñ re’yiyle bir kâr eyleme 

Dirhem ü dinârı virme câhile / Mâlıñı teslîm itme bâùıla154 

Söylüyorlar bu sözi çoúdan beri / Virme nâdânıñ eline cevheri 

 

                                                
153 “Sahra düşmanla beraber bir fincan kadar dar, iğne deliği dostlarla bir meydan kadar geniştir.” (Arap atasözü) 
154 “[…] mallarınızı aklı ermezlere vermeyin[…]” (Nisâ/5) 
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322.B. 

 ھر كھ پند دوستان نكند قبول

 در حقیقت مدبرست آن بوالفضول
 

Kim ki dostlar naãóını itmez úabûl / Fi’l-óaúîúa oñmadıúdır ol fuøûl 

Ya‘ni kendü izine gider hemân / Ehl-i Óaúú’a tâbi‘ olmaz bir zamân 

Kendü ‘aúlınca fuøûli iş ùutar / Mezbelede gül òurûş gibi öter 

Úulaú aãmaz sözine mâ-fevúınıñ / Belki baúmaz yüzine mâ-fevúınıñ 

Müdbir ü menóûsdur ol nâ-bekâr / Kim ider kendü hevâsı üzre kâr 

 

323.B. 

یا نكیرد عبرتىھركھ از دن  

 ھست از آن مدبر جھانرا نفرتى
 

51/b    Kim ki ùutmaz bu cihândan ‘ibreti / Var o müdbirden cihânıñ nefreti 

‘İbret almaz óâl-i dünyâdan o kim / Aña aómaú denülür dinmez óekîm 

Ehl-i óikmet ‘âleme eyler naôar / ‘İbret alur her bir işden ser-be-ser155 

Kim ki àayriñ óâline ider naôar / Óâl-i nâ-hemvâr ise eyler óaõer 

Ehl-i óikmet ãâóib-i iúbâl olur / Git git öyle kimse ehl-i óâl olur 

 

324.B. 

 مشورت ھركس كھ با ابلھ كشد

 دیو ملعونش سبك كره كند
 

Kim ki aómaú ile eyler meşveret / Eylemez kârında kesb-i maúderet 

Yaúlaşır şeyùân la‘în aña hemîn / Az vaúitde azdırır olur mehîn 

Düşürür çâh-ı êalâle nâ-gehân / Tâ olunca çekdirir õüll u hevân 

                                                
155 “[…] Ey basiret sahipleri, ibret alın.” (Haşr/2) 
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Kâr u bârından olur cümle cüdâ / Güç olur ãoñra ùarîú-i ihtidâ 

Nikbet ü õilletle olur rû-be-òâk / Pençe idbâr ider âòir helâk 

 

325.B. 

 آنكھ مال و زر دھد با جاھالن

 آنچنان كس كى بود از مقبالن
 

Ol ki muùlaú mâl ile maòzûnunu / Yâ ‘eizz-i mâl olan altûnunu 

Úadr ü úıymet bilmeyen câhillere / Eyler i‘ùâ müsrif ü bâùıllara 

Öyle nâdân kimseniñ óâli nolur / Maúbulândan ol úaçan ma‘dud olur 

Müdbirândan ãayılır ol kimse hem / Kim maóalliñ àayriye eyler kerem  

Câhile beõl itme mâl u naúdi hiç / Virmek olur mu óarâmîye úılıç 

 

326.beyit 

 زر چو جاھل راھمى آید بكف

 میكند اسراف مى سازد تلف
 

Câhiliñ çün destine girer õeheb / Eyleyüb isrâf ider itlâf hep 

Lâzım olan işine ãarf eylemez / Ma‘nâ-i “mâ-yelzem”e óarf eylemez 

Merhem itmez dirhemi bir yâreya / Virmez iki para bir bî-çâreye 

52/a    Yâ úumâra yâ reh-i òumâra yâ / Úapdırır yâòûd ki bir âvâreye  

Ol ‘azîz olan zeri eyler õelîl / Hemdaòi kendüsini ider reõîl 

 

327.B. 

 نشنود از دوست ابلھ پند را

 از جھالت یكسلكد پیوند را
 

Diñlemez aòmaú naãîóat dostdan / Úoparır cehlinden ipi dost iken 

Düşman olur nâãıóa nâ-óaú yere / Batsun öyle câhil ü aómaú yere 
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Âşinâlıú eylemez bâşın çeker / Bâşı úopsun ne yarar ol òıyre-ser 

Rişte-bend olmaz muóabbet ipine / Düşe çâh-ı verùanıñ tâ dibine 

äâóib olma ‘aúıldan bîgâneye / Sen sen ol uàratma devlet-òâneye 

 

328.B. 

 عبرتى كیر از زمانھ اى جوان

 تا نباشى از شمار مدبران
 

Rûz-gâr ü ‘aãrda vâúi‘ olan / Óâlden bir ‘ibret al ey nev-civân 

Çeşm-i ‘ibretle naôar úıl ‘âleme / Aç göziñ ‘aùf-i nigâh et âdeme 

Kimisi rüsvâ kimi şeydâ olur / Dürlü dürlü óâdiåe peydâ olur 

Eksik olmaz inúılâbât-ı cihân / İş ulu’l-ebãârdan olmaú hemân 

Aómaú olma al cihândan i‘tibâr / Olmayasıñ müdbirândan tâ şümâr 

 

329.B. 

 ھركرا از عقل اكاھى بود

 نزد او ادبار كمراھى بود
 

Kim ki feyø-i ‘aúldan âgâh olur / Òalú anıñ çeşminde ‘ibret-gâh olur 

Uàramaz idbâr hiç andan yaña / Nezd-i pâkinde olur maóv u hebâ 

Cevher-i ‘aúlı olan õâtıñ yüzi / Óaúú’a iúbâl eyler açıúdır gözi 

Óaú anı idbârdan eyler maãûn / Òalú içinde eylemez zâr u zebûn 

Ehl-i ‘aúl eyler fenâ işden óaõer / ‘Aúldan âgâh olmaúdır hüner 

 

 در بیان صفت دانش كوید
52/b     

330.B. 

 چار چیز آمد بزرك و معتبر

 مى نماید خرد لیكن در نظر
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Dört şey geldi óaúîúatde büyük / Görinür lîkin naôarda pek küçük 

Oldu isti‘ôâma anlar müsteóaú / Olsa da evvel naôarda pek ufaú 

‘Âúıbet-endîş olan ‘âúil kişi / Mu‘teber ùutar hemân ol dört işi 

Anlarıñ óaúúında olub òurde-bîn / Fikr eyler ãoñunu õât-ı faùîn 

Eyler erkenden tedârik kârını / äoñraya úoymaz ãu‘ûbet bârını 

 

331.B. 

 زان یكى خصم است و دیكر آتش است

 باز بیمارى كزو دل نا خوش است
 

Òaãm-ı mâl ü cândır ol dördüñ biri / Kim helâki mûcib olur âòiri 

Digeri âteşdir ol dördüñ hele / Kim virir ãoñu cihâna velvele 

Òastalıúdır digeri hem bî-òilâf / Kim gelür andan mizâca inóirâf 

Bu üçü òâr u óaúîr u òurde-gâr / äanma sa‘y et def‘ine aúdemce var 

äoñraya úalursa iş ãarpa ãarar / Cüz’î şey eyler saña küllî øarar 

 

332.B. 

 چار مین دانش كھ آراید ترا

 این ھمھ تا خرد ننماید ترا
 

Dâòi dördüncüsüdür ‘ilm-i şerîf / Kim seni zînetler eyler òoş laùîf 

Her ne rütbe az ise ãayma úalîl / ‘Âúıbetde ãâóibin eyler celîl 

Anıñ içün ãadra taúdîm olunur / ‘Âlim olan õâta ta‘ôîm olunur 

İótirâz et ‘ilmi istióúârdan / Úıl i‘âõe cehlile idbârdan 

İşte bu dördüñ cemî’in ùutma òâr / äaúın ol görünmesin saña ãıàâr 

 

333.B. 

 ھركھ در چشمش عدو باشد حقیر
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53/a                از بالى او كند روزى نفیر 
 

Her kimiñ gözinde düşmen òâr olur / Miónetinden bir gün anıñ zâr olur 

Ya‘ni her kim hiçe ãayar düşmenin / Iôùırâba düşürür âòir tenin 

Tâ belâsından anıñ eyler cez‘a / Cân ü dilden belki de âh ü feza‘ 

Gâh olur bir çöp ayaàa ùolaşır / Düşer insan başı ùaşa ulaşır 

Düşmeniñ elóâãıl ey merdâne bil / Olsa úarınca yine merdâne bil 

 

334.B. 

  آتش چوشد افروختھٔذره

 بینى از وى عالمى را سوختھ
 

Cüz’î âteş parlamış olsa eger / ‘Âlemi yanmış görürsüñ ey püser 

Çoú vuúû‘a gelmiş İstanbul’da / Óaú maãûn etsin anı her yolda 

Cüz’î âteşden yanıb yüzlerce bâb / Eylemiş çoú kimseyi òâne-òarâb 

Söylenir dillerde olmuş dâsitân / Ol Cibâvi156 yanàını vay el aman 

İmdi cüz’î ateşi ùutma óaúîr / Ol şu‘â‘-ı ‘aúlile rûşen-øamîr 

 

335.B. 

 علم اكر اندك بود خوارش مدار

 زانكھ دارد علم قدر بى شمار

 

‘İlm eger az olsa anı ùutma òâr / Çünki ‘ilmiñ óadden efzûn úadri var 

Úadri ‘âlî faølı çoú vezni aàır / Diñle işbu sözimi olma ãaàır 

‘İlmden maúãad değildir felsefe / Kim aña meyyâl olur ehl-i sefe 

Belki de ‘ilm-i óaúîúatdir murâd / Kim ider insanı ol ehl-i reşâd 

Vâãıl olur anıñ ile devlete / Belki tâ dergâh-ı úurb-ı óaørete 

                                                
156 Cibavi (Cibali), İstanbul’da pek çok kez çıkan yangınların merkezinde yer almış bir mahalledir. 22 Ağustos 
1782’deki büyük Cibali yangını meşhurdur. 
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336.B. 

 رنج اندك رابكن غمخوار كى

 ورنھ بینى عجز در بیمار كى

 

Cüz’î renc ü derd içün eyle telâş / áam yiyicilikle úıl ol derdi fâş 

53/b    Tâ ki bir óâõıú óekîm etsin ‘ilâc / Úalmasın âòir ‘ilâca iótiyâc 

Úaydsizlik yolunu ùutma ãaúın / Her ‘ilâcı hemdaòi yutma ãaúın 

Dimesünler tâk-i hap yutmuş falan / Òastalanmış pek fenâ óâli yaman 

Òastalıúda yoòsa ‘aczi bir zaman / Görüp olur cism ü cânıñ nâ-tuvân 

 

337.B. 

 درد سر را چون نجوید كس عالج

 خوف آن باشد كھ بد كردد مزاج

 

Aramaz baş aàrısıçün kim ‘ilâc / Úorúulur kim munóarif olur mizâc 

İbtidâ ya‘ni ôuhûrunda hemân / Úaydını görmek gerekdir bî-gümân 

İótimâli var ki ãoñra iş uzar / Başıña bir derd açar keyfiñ bozar 

Cisme hep sârî olur zîrâ ãudâ‘ / Úuvvet-i a‘øâya varır inúıùâ‘ 

İbtidâ âsânca olur çâresi / äoñra olursuñ óekîm âvâresi 

 

338.B. 

 باش از قول مخالف برخذر

 پیش از ان كزپا درآیى اى پسر
 

Úıl muòâlif söz işitmekden óaõer / Andan evvel kim düşersiñ ey püser 

Olur olmaz sözlere aãma úulaú / Vâdî-i nâ-refteye baãma ayaú 

İmtióânsız edviyeden úıl óaõer / äoñradan nâdim olursuñ ey püser 

Úoca úarılar sözin gûş eyleme / Her devâyı ansızın nûş eyleme 
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Diñleme ùıbba muòâlif úavli sen / Óâõıú ara baş aşaàı gelmeden 

 

339.B. 

 آتش اندك توان كشتن بآب

 واى آن ساعت كھ كیرد التھاب

 

Az iken âteş úolaydır inùıfâ / äuyla meyyit óükmü mümkündür aña 

Çoàalırsa óâl pek müşkil olur / ‘Aúlı fikri òalúıñ âb u gül olur 

Bâòuãûã uyúuda bulunsa gice / Var úıyâs eyle olur óâli nice 

Vay ân sâ‘at ki parlar nâ-gehân / Hem cihân sûzan olur hemdâòi cân 

54/a    Teniñ olur olsa evi ãaórâ gibi / Arãa gâhi şaşırır ev ãâóibi 

 

 در بیان انكھ از ورسوایى خیزد
340.B 

 اى پسر ھركس كھ دارد چار چیز

دیكر ھم شود موجود نیزچار   

 

Ey oàul her kim ùutar dört şeyi hemân / áayri dört anda olur dâòi ‘ıyân 

Her birinden àayri bir dâòi ùoàar / Kim anıñ derdi dil ü cânı ãıúar 

Nefsini ol dörtle iden ittiãâf / Başúa derde dâòi uàrar bî-òilâf 

Kim ider icrâ o dördü dâ’imâ / Olur ol çâr-ı diger aña cezâ 

İótirâz et evvel olan dörtden / Úurtul âòirde bulunan dertden 

 

341.B. 

 چشم را نكند پیشمانى عالج

 عاقبت رسواى آید از لجاج

 

Òışma olmaz nâdim olmaúlıú ‘ilâc / Ùoàurur rüsvaylıàı âòir lecâc 

Òışmıñı icrâya olsuñ mübtelâ / äoñ nedâmet fâ’ide virmez saña 
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Úurduàuñ úurduú olur ol iş biter / Vah niçün itdim dimeklik cân ãıúar 

Dâòi beyhûde òuãûmetde ‘inâd / Eylemek rüsvaylıàı eyler ziyâd 

Her ne rütbe eyleseñ ceng ü cidal / Hep melâmetdir netîce mâ-óaãal 

 

342.B. 

 بى كمان از كبر خیزد دشمنى

 حاصل آید خوارى از كاھل تنى

 

Kibrden úalúar ‘adâvet bî-gümân / ‘Âleme düşman olursuñ ey civân 

Kimseler sevmez tekebbür ideni / Kendüni ekber taãavvur ideni 

Kibriñ evvel düşmanı Allah’dır / äoñra her merdân-ı dil-âgâhdır 

Òalúa kibr itmek büyük itmez seni / Nâfile tekåîr itme düşmeni 

Tenbeliñ çün meskenetdir òilúati / Ùoàurur tenbellik âòir õilleti 

54/b     

343.B. 

 چون لجوجى در میان پیدا شود

  او رسوا شودٔبنده از شومى

 

Çün òuãûmet ortada peydâ olur / Şomluàundan úul anıñ rüsvâ olur 

Yaúa paça gelmesinden nâs ile / Arúadaş olmuş gibi òannâs ile 

Yırtılur ‘âr u òacâlet perdesi / Òalúıñ olur cümle rüsvâ girdesi 

‘Âúilân ‘indinde taúbîó olunur / Bilki óayvân aña tercîó olunur 

Kimse baúmaz yüzine insân gibi / Òâk-i õilletde úalur şeyùân gibi 

 

344.B. 

جاھلچشم خود را چونكھ راد   

 جز پشمانیش نبود حاصل

 

Çünkü bir câhil sürer òışmın hemân / Óiddetinden küfür söz söyler lisân 
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Farú idemez fevú ile mâdûnunu / Se talâú üzre boşar òâtûnunu 

Sâkin olduúda biraz ol sûreti / Düşünür kim gitdi elden ‘avratı 

Nâdim olur lîk virmez fâ’ide / ‘Avratı olmaz gerüye ‘â’ide 

Söylediği söz virir dîne ziyân / Atılan oú olmaz artıú der-gümân 

 

345.B. 

 ھركھ كشت از كبر باال كردنش

 دوستان كردند آخر دشمنش

 

Kibrden bâlâ olanıñ ger denî / Dostları olurlar âòir düşmeni 

Óaúú’a maòãûã oldu zîrâ kibriyâ / Hiç yaraşmaz úullara kibr ü riyâ 

‘Abde lâyıúdır tevâøu‘la òuøû‘ / Òâliã u muòliã ‘ibâdetle òuşû‘  

‘Abd-i ‘âciz kibr iderse lâ-cerem / Òalú u Óaú ‘indinde olmaz muóterem 

Kibr iden Allah’dan mehcûr olur / Dostlarınıñ cümlesinden dûr olur 

 

346.B. 

د كسىخشم خود را كر فرو نخور  

 عاقبت بیند پیشمانى بسى

 

55/a    Òışmını yutmazsa bir bed menúabet / Çoú pişmanlıú görür ol ‘âúıbet 

‘Aãrımızda var idi bir nâ-ôarîf / Fikret-i ùûl-i emelden pek naóîf 

Eyledim bir gün teãâdüf fikr ider / Baór-i efkâra ùalub eyler keder 

Nola bu óâlet dedim yâhû saña / äorma dedi óiddetimden nâ-becâ 

Pâre pâre eyledim eşyâmı hep / Kîsede beş pâre yoú netsem ‘aceb 

 

347.B. 

 ھركھ او افتاده و تن پرورست

 نیست آدم كمتر از كاو وخرست
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Her kim olduysa ùabi‘at düşkünü / Yimeğe óaãr eyleyüb gice günü 

Âdem olmaz belki óayvândan beter / Olur öküzle eşekden muótaúar 

Âdemiñ ôâhir àıdâsı az olur / Yimede óayvândan mümtâz olur 

Olamaz insân-ı kâmil çoú yiyen / ‘Âdetâ óayvândır ol ten besleyen 

Belki óayvândan eşedd murdâr olur / Çünkü óayvân bâr u berdâr olur 

 

  كویددر بیان صفت ناجنس
348.B. 

 چار چیز اى خواجھ كم دارد بقا

من نیكو لقأكوش دار اى مو  

 

Ey efendi dört şey ùutmaz beúâ / Ùut úulaú ey mü’min-i behcet-liúâ 

Óâlet-i evlâsı üzre çoú zamân / Úalmaz ol dört nesne olur bî-nişân 

Söyleyim ol çâr ‘âlâmeti işit / ‘İbret al pend ü naãîóatle iş it 

Belle tâ kim kâmil insân olasıñ / Òalú içinde ehl-i ‘irfân olasıñ 

Sa‘y et îmânıñda bulunsun beúâ / Yoòsa sâ’ir şeyler olur hep hebâ 

 

349.B. 

 جور سلطان را بقا كمتر بود

 پس عتاب دوستان خوشتر بود
 

Pâdişâhıñ ôulmle bîdâdınıñ / Azraú olur beúâsı âdınıñ 

55/b    Ôulmu çoú olduúça şâhıñ devleti / Eksilir sürmez ziyâde saùveti 

Çünkü şâhik cevr u bîdâdı olur / İòtilâl-i ‘âleme bâdî olur 

Küfr ise ôulme taãaddi eylemez / Kendüden àayre ta‘addi eylemez 

Dostlarıñ nâz u ‘itâbında beúâ / Olamaz belki olur àâyet ãafâ 
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350.B. 

 دیكرآن مھرى كھ باشد از زنان

 بى بقا چون صحبت ناجنس دان
 

Dâòi bir nevi‘ muóabbet kim ôuhûr / Eyleye nisvândan itme àurûr 

Bî-beúâ bil anı ey dil ãâóibi / äoóbet-i nâ-cins ü bîgâne gibi 

äûret-i dünyâdadır aòlâú-zen / Her zaman bir güne olur naàme-zen 

Muùribe beñzer bu dünyâ fi’l-meåel / O ise bir òânede ùutmaz temel 

Her ne rütbe yüze olsa òande-zen / Olma sen oàlum ãaúın maàrûr-zen 

 

351.B. 

 كرچھ باشد زن زمانى مھربان

 چون كم آید بھره بكشاید زبان

 

Meróametlü olsa da zen bir zamân / Çün naãîbi az gelür açar dehân 

Óaôôı çoú olsa olur zevúi mezîd / Gösterir her gün saña şevú-i cedîd 

Dürlü dürlü nâz ü şîve ‘arø ider / Ôann idersiñ kim seni pek çoú sever 

Óaôôına bir şiddet olsa óâ’ile / Umduàuna olmasa ger nâ’ile 

Aàzını açar hemân ùuàyân ider / Eski zevú-i vüs‘ati nisyân ider 

 

352.B. 

 با رعیت چون كند سلطان ستم

 مرورا باشد بقا در ملك كم

 

Çün re‘âyâya ider sulùân cefâ / Salùanatda az olur aña beúâ 

Cevr-pîşe idemez sulùânlıú / Úurddan gelmez beğim çobanlıú 

Ôulm ü bîdâdıñ netîce keåreti / Çârçabuk eyler izâle devleti 

56/a    Ser-be-ser târiòden ma‘lûm olur / Ôulm iden sulùânıñ aóvâli nolur 

Yırtıcı óayvânıñ ‘ömrü azdır / ‘Ömrü az úuşlar içinde bâzdır 
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353.B. 

 كر ترا از دوستان آید عتاب

 كم بقا باشد چو خط بر روى آب

 

Ger saña gelse eóibbâdan ‘itâb / äu yüzinde naúşa beñzer ol òiùâb 

Nev‘a-mâ ùaràınlıú ıôhâr eylese / Dost bir pâre dil-âzâr eylese 

äanma anı çoú zamân memdûd olur / Belki nâz u cilveden ma‘dûd olur 

Az olur anda beúâ ùurmaz geçer / Naúşdan ãu üzre úalur mı eåer 

Óûrî de kendü gibi maóbûb olur / Belki aósen-i óâlete maúlûb olur 

 

354.B. 

 چون بنا جنسان نشیند آدمى

 كمترك بیند ازیشان ھمدمى

 

Çünkü nâ-cinsânla insân otura / Anlar ile meclis-i ãoóbet úura 

äoóbet anlardan ziyâde az görür / æıúletinden belki cânın àam bürür 

Mümteni‘dir cem‘-i eødâd olamaz / Bi’l-øarûr olursa bir dâd olamaz 

İòtiyâr et øîú-i künc ü óiddeti / Ùutma nâ-cins ile câ-yı vüs‘ati 

Cennet olsa zâhide zindân olur / Her ne dem hem meclis-i rindân olur 

 

355.B. 

 زاغ چون فارغ زبوى كل بود

 نفرتش از صحبت بلبل بود
 

Gül úoúusundan olub òâlî dimâà / Úaràa itmişdir muóabbetden ferâà 

Anıñ içün istemez gül ãoóbeti / äoóbet-i bülbülden eyler nefreti 

Birbiriyle varsa da cinsiyeti / Yoú münâsib-i óâl ile ünsiyeti 

Zâhide dîdârdan baóå eyleme / Vech-i pâk-i yârdan baóå eyleme 
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Cennetiñ aç ekl ü şürbünden sözi / Úapalıdır úalbiniñ zîrâ gözi 

56/b     

356.B. 

 صحبت ناجنس جانكاحى بود

 جملھ را زین حال اكاھى بود

 

äoóbet-i nâ-cins naúã-ı cân olur / Ya‘ni rûóuñ cünbüşü noúãân olur 

äoóbet-i hem-cins ise a‘lâ olur/ İnbisâùa bâdi rûó-efzâ olur 

äoóbet-i cânân câna cân úatar / Mâsivâyı òâne-i dilden atar 

Cümle ehl-i óâl işbu óâlden / Yâr ile ãoóbetdeki aóvâlden 

Õevú-i vecdâni ile âgâhdır / Bilmeyen bu óâleti gümrâhdır 

 

357.B. 

 چون ترا نا جنس آید در نظر

 اى پسر چون باد ازوى در كذر
 

Göziñe eyleşse nâ-cins ey civân / Yel gibi sür‘atle geç andan hemân 

Şöyle ùursun ãoóbete itmek åebât / Göz ucuyla bile itme iltifât 

Yüzine iúbâl idüb itme naôar / Görmesin âyine-i úalbiñ keder 

äoóbet-i nâ-cins olur câna maraø / Óâãıl olmaz başúa aãlâ bir àaraø 

Dâ’imâ hem-cins ile ãoóbetde ol / Olmaz iseñ gûşe-i vaódetde ol 

 

 در بیان صفت شكر میكوید
358.B. 

 چار چیز از چار دیكر شد تمام

 چون شنیدى یاد مى دار اى غالم

 

áayrı dörtden dört şey oldu tamâm / İşidince ezber eyle ey àulâm 

Òâùırıñdan itme iòrâc anları / Rûó-i Sulùânîye úıl tâc anları 
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Çâr rükn-i a‘ôam-ı bünyân-ı dîn / Oldu anlar cânıña eyle úarîn 

Kendüñe ol dördü lâzım úıl úati / Et müzeyyen çâr tab‘-ı òilúati 

Ol çehâr âåâr ile bâlâ-terin / Olsuñ eyler reşk-i çerò-i çârümîn 

 

359.B. 

 دانش مرد از خرد كیرد كمال

57/a               از عمل نیت ھمى یابد جمال 
 

‘İlm-i insân ‘aúldan ùutar kemâl / Niyeti i‘mâlden bulur cemâl 

‘İlmi idrâk idecek ‘aúlı tamâm / Olmaz ise olmaz anıñ ‘ilmi tâm 

Re’yini kimse beğenmez aómaúıñ / Fikreti maúbûl olmaz nâ-óaúúıñ 

Úıl ‘amel zînetle óüsn-i niyeti / Niyetiñ óüsn-i ‘ameldir zîneti157 

Óüsn-i niyet sînede mestûrdur / Ger olunmazsa ‘amel-i bî-nûrdur 

 

360.B. 

 دینت از پرھیز كامل میشود

 نعمتت از سكر شامل میشود
 

Zühdden dîniñ seniñ kâmil olur / Ni‘metiñ hem şükrden şâmil olur 

Zühd ü taúvâ dîniñe virir kemâl / Zühd ü taúvâdan bulur óüsn ü cemâl 

Zühd ü perhîz olmayınca ne yarar / Úupúuru dîne kim eyler i‘tibâr 

Ni‘mete şükr eyle tâ kim ola tâm / Eyleme küfrân-i ni‘met ey àulâm 

Nâmkörlük eyleme bir ni‘mete / Dem-be-dem şükr et veliyy ni‘mete 

 

361.B. 

 ھست دانش را كماالت از خرد

 نیتت را بى عمل كس ننكرد
 

                                                
157 “Ameller niyetlere göredir.” انما االعمال بالنیات (Hadis) 
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‘İlm içün var ‘aúldan pek çoú kemâl / ‘Aúıl az olsa kemâl emr-i muóâl 

Kim umar mecnûnda ‘ilm ü kemâl / Olsa da nâfi‘ değildir lâ-muóâl 

Her ne rütbe bulsa da niyet åebât / Bî-‘amel hiç kimse itmez iltifât 

Gerçi niyyât iledir a‘mâl heb / Nâ-revâdır terk olunsa bî-sebeb 

Mü’mine lâzım olan emr-i ecel / Niyeti taóúîú u ıãlâó-ı ‘amel 

 

362.B. 

 چون كمال بنده را در دین بود

 پیشھ زھد و طاعتش آیین بود
 

Çünkü bir úulda kemâl-i dîn olur / Zühd ü ùâ‘at ‘âdet ü âyîn olur 

Zühd ü taúvâdır o ‘abdiñ ãan‘ati / Terk-i dünyâ dâòi resm ü ‘âdeti 

57/b    Ôâhirî aókâm şer‘i gözedir / Her uãûlu cümle fer‘i gözedir (113. sayfa) 

Bâùını emr-i ùarîúatle olur / Sırrı hem sırr-ı óaúîúatle olur 

İşte budur zübde-i óâl ü meâl / Dînde bu vech üzredir muùlaú kemâl 

 

363.B. 

 شكر نعمت را كمالى میدھد

یدھدغافالنرا كوشمالى م  

 

Şükr-i ni‘met ni‘mete virir kemâl / áâfilâna dâòi virir gûş-mâl 

Ya‘ni àâfiller görünce óâlini / Şâkirîniñ izdiyâd-ı mâlını 

Fehm ider kim şükr ile ni‘met mezîd / Olduàun eyler hemân rızúı ümîd 

Tâ ki merzûú ola da şükr eyleye / Namkörlük idene küfr eyleye 

Óaú Te‘âlâ’ya ider óamd ü åenâ / Cân ü dilden itmeğe başlar du‘â 

 

364.B. 

 شكر نا كردن زوال نعمتست

  شاكر كمال نعمتستٔبھره
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Her kâmiliñ bir zevâli var iken / Zâ’il olmaú iótimâli var iken 

Şükr ile ni‘met bulur dâ’im kemâl / Şükre maôhar ni‘mete irmez zevâl 

Tâm ni‘metdir naãîbi şâkiriñ / Óaôô-ı cennetdir naãîbi şâkiriñ 

Ni‘mete şükr itmemek virir zevâl / Nâmkörüñ ni‘meti bulmaz kemâl 

Göremez cennet yüzini nâmkör / Burada kör olan olur anda kör158 

 

365.B. 

 علم را بى عقل نتوان كاربست

 پیش بى عقالن نمى باید نشست
 

‘Aúlsız ‘ilm olamaz ãûret-peõîr / ‘Aúldan aña âlet gibi olur ôahîr 

İmdi aómaúlar öñünde nâfile / Ùurmaú oturmaú gerekmez ‘âúile 

Meclisinden istifâde olamaz / Eksilir ‘âúlıñ ziyâde olamaz 

Eyleseñ bir şey ifâde añlamaz / Belki biñ kere i‘âde añlamaz 

Olma aómaúlarla aãlâ hem-nişîn / ‘Âúil iseñ ehl-i ‘aúla ol úarîn 

58/a     

366.B. 

 بى خرد دانش وبالست اى پسر

 علم مرغ وعقل بالست اى پسر

 

‘Aúlsız ‘ilm ey oàul oldu vebâl / ‘İlm úuşdur ‘aúl aña hem perr ü bâl 

Ya‘ni ‘ilmi uçuran heb ‘aúldır / ‘Âlimi úılân mü’eddeb ‘aúldır 

‘Aúlsız ‘ilme olunmaz i‘tibâr / Kimse ol ‘ilm ile itmez kâr-u-bâr 

‘Âlim olsa ya‘ni cennet ãâóibi / Òâkde úalur úanatsız úuş gibi 

Her kimiñ olmazsa ‘aúl-ı kâmili / ‘İlmi nâúıãdır bilâ şek óâãılı 

 

 

                                                
158 “Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür[…]” (İsrâ/72) 
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367.B. 

 ھركھ علمى دارد و نبود پران

ناز طریق عقل باشد بر كرا  

 

Kim ki ‘ilmi ile pervâz idemez / ‘Âmmdan kendüni mümtâz idemez 

Ber-kenâr olur ùarîú-i ‘aúldan / ‘Âúılâne idemez ta‘lîm-i fen 

‘Aúl ü îmân ü óayâyı úıldı ‘arø / Âdeme ol Òâlıú-i eflâk u arø 

‘Aúlı itdi iòtiyâr âdem aña / Tâbi‘ oldu daòi îmân ü óayâ 

‘Aúl-i kâmil olan âdeme daòi / ‘İlm ü îmân ü óayâ var ey aòi 

 

 در بیان انكھ بعد از رفتن امكان باز آمدن نیست
368.B. 

 چار چیزست انكھ بعد از رفتنش

 از محاالتست باز آوردنش
 

Dört şeyden ol ki gitdikden gerü / Mümkün olmaz àayri döndürmek beri 

Ya‘ni bir kerre gidince nâ-gehân / Döndüremezsin gerüye bî-gümân 

Gitdi gitdi bir daòi dönmez gerü / Döndüremez kimse àayri anları 

Söz diñledir òârıú-ı âdâtda / Evliyâullahdaki óâlâtda 

Dönderürler dönmeyen şey’i gerü / Hem seri pây eyler anlar pâ seri159 

58/b     

369.B. 

كھ بر زبانچون حریثى رفت نا  

 یاكھ تیرى جست بیرون از كمان
 

Çünkü söz ansız gide dil üzre / Dönmez artıú yayılır her bir yere 
                                                
159 Evliyâ-râ hest-i kuvvet ez ilâh / Tîr-i ceste bâz gerdâned zi-râh 

تیر جستھ باز گرداند زراه/ اولیا راھست قوت از الھ   
“Veliler, güçlerini Allah’tan aldıklarından, atılan oku yolundan geri döndürürler.” (Mevlânâ Celâleddin Rûmî) 
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Ya‘ni dilden ãâdır olan sözleri / Mümkün olmaz döndüremezsin gerü 

Yâ ki bir oú ãıçradı yaydan hemân / Eyledi pür-tâb gitdi nâ-gehân 

Döndüremezsin gerüye anı hem / Her ne deñlü eyleseñ ãarf hem 

Ey kemâl-i zûr ile meydân eri / Atılan oú bir daòi dönmez gerü 

 

370.B. 

 باز چون آرى حدیث كفتھ را

 كس نكرداند قضاى رفتھ را

 

Söylenmiş sözi sen nice gerü / Alabilürsin eyâ çeşmim feri 

Ya‘ni aàzıñdan çıúan söz nâ-gehân / Bir daòi dönüb olur mu der-dehân 

Belki fâş ü münteşir olur hemân / Ùut lisânıñ söyleme ãaçma ãapan 

Hiçbir kimse úaøâ-i mübremi / Döndüremez olsa òalúıñ mükremi 

Ol úaøâ kim bula bir kerre rücû’ / Mümkün olmaz anı itdirmek rücû’ 

 

371.B. 

ر انداختىباز كى كردد چون تی  

 ھمچنین عمریكھ ضایع ساختى

 

Çün oúu atdıñ úaçan döndür gerü / Olmayınca tâ ki sen himmet eri 

Cem‘ idersiñ bir yere göğü yeri / Dönderürsüñ atdıàıñ oúu gerü 

Dâòi ‘ömrü kim ıøâ‘a eylediñ / Nâ-becâ kâra bıøâ‘a eylediñ 

Lehv ile lu‘b ile itdiñ ber-hevâ / Nâ-maóalle ãarf idüb úıldıñ hebâ 

Söyleyen söz atılan oúla úaêâ / Øâyi‘ olan ‘ömr dönmez ey fetâ 

 

372.B. 

 ھركھ بى اندیشھ كفتارش بود

 پس ندامتھاى بسیارش بود
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Her kimiñ úavli tefekkürsüz olur / Ya‘ni encâmın taãavvursuz olur 

59/a    Çoú nedâmetler aña peydâ olur / İótimâli var ki hem rüsvâ olur 

Söylediği söz ider òâùır-şikest / Pâye-i ‘arøu ider yâòud ki pest 

Bir münâfıú aàzına düşer hemân / Çekdirir ol kimseye õüll ü hevân 

Úıl tefekkür öyle söyle söziñi / ‘Âleme úara çıúarma yüziñi 

 

373.B. 

فتنشتا نكفتى مى توانى ك  

 چون بكفتى كى توان بنھفتنش

 

Dimedikçe sözi âòir anı sen / Dimeğe úâdirsiñ ey şîrîn dehen 

Söylediñ çünkim sözi úıldıñ edâ / Mümkün olmaz artıú itmek iòtifâ 

Şimdi olmazsa birazdan söylenir / Belki ol sözden birisi òuylanur 

Sözde ta‘cîl itme te’òîr üzre ol / Ùoàrudan ùoàruya taúrîr üzre ol 

İbn-i âdem nuùúla mümtâzdır / Sözi ùoàru söylemezse úazdır 

 

374.B. 

 عمر را میدان غنیمت ھرنفس

 چون رود دیكر نیاید بازپس

 

‘Ömrü cânâ bil àanîmet her nefes / Çün gider àayri gerü gelmez o pes 

Aña göre úıl tedârik ey ‘azîz / İdegör nîk ü bedi farú u temîz 

‘Ömr esen yeller aúan ãular gibi / Heb gelüb gitmekdedir cûlar gibi 

‘Ömrü beyhûde ıøâ‘at eyleme / İylik itmekde úanâ‘at eyleme 

Pîr olan bir dâòi hiç olmaz civân / Tâzelik vaútinde ol memdûó-ı cân 

 

375.B. 

  نكردھچ كس از خود قضا را رد

 ھركھ راضى از قضا شد بد نكرد
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Hiç ferd-i âferîde bir zamân / İtmedi redd-i úaøâ ey nev-civân 

Baàteten bula úaøâ çünkim vuúû‘ / Nâle vü efàânla úılmaz rücû‘ 

Ey ‘aceb feryâd ü efàân eyleyen / Baş urub çâk-i girîbân eyleyen 

Dönderür mü ol úaøâ-yı nâgehî / Vây aña kim olmaya dil-âgehî 

59/b    Kim úaøâya oldu râøı dâ’imâ / İtmedi bed oldu maúbûl-i Òudâ (117.sayfa) 

 

376.B. 

 ھركھ میخواھد كھ باشد در امان

 مھرمى باید نھادن بردھان

 

Kim emânda olmaú ister dâ’imâ / Mühr úoymaú aàzına lâzım aña 

Ya‘ni bî-òavf olmaàı ùâlib olan / Hem selâmet-i devletin râàıb olan 

İtme lâzımdır aña óıfô-i lisân / Tâ ki yânında ola emn ü emân 

İtmedi çünkim sükût İbn-i Mekîå160 / Bir òalîfe dedi cellâda ki git 

Dilini aàzından iòrâc ile ùut / Ba’d-zeyn ol bi’l-øarûr eyler sükût161 

 

377.B. 

  دكر عمر را دارى عزیزمى سز

 چون رود پیشش نخواھى دید نیز

 

Lâyıú ü şâyestedir ‘ömrü eger / ‘İzz ü óürmetlü ùutarsañ eger 

Bir güherdir ‘ömr-i âdem lâ-naôîr / Müşterek bây ü gedâ şâh u vezîr 

Kim bilürse úıymetin ol kesb ider / Sermedî devletle ‘uúbâya gider 

Elde iken bil ki úadr ü úıymetin / Çekmeyesin ãoñ nefesde óasretin 

İleriye çün geçib gider bilâş / Göremezsin bir daòî itme telâş 

 

                                                
160 Peygamberimizin sahabelerinden Cündüb İbn-i Mekîs. 
161 “Diline hâkim olan insan selâmete erer.” االنسان فى حفظ اللسانة سالم (Kelâm-ı Kibâr) 
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 در بیان صفت خاموشى و سخاوت لیكوید
378.B. 

 حاصل آید چار چیز از چار چیز

 یاد دار این نكتھ از من اى عزیز
 

Dört şeyden dört şey óâãıl olur / Ezber et bu nükteyi benden nolur 

Yâdigâr olsun bu ma‘nâ-yı laùîf / Óıfô idüb cânıñ gibi ùut ey münîf 

Úıl yeri geldikçe ammâ kim ‘amel / Kim budur óıfô itmeden aãl emel 

Sevdiğimçün ben seni pend eylerem / ‘İzz ü óürmet úuşaàın bend eylerem 

Cân ü dilden sen daòî eyle úabûl / äıúmasın cânıñ ãaúın olma melûl 

60/a     

379.B. 

ٔخامشى را ھركھ سازد پیشھ  

ٔكردد ایمن نبودش اندشیھ  

 

Kim sükûtu kendüye ãan‘at düzer / Sâlim olur olmaz anda fikr-i şer 

Âdemi sâlim ider ãamt ü sükût / İşbu sözi dâ’imâ òâùırda ùut 

Unudub da herze-gû olma ãaúın / Bîhude endîşe-cû olma ãaúın 

Sâlim ol endîşe vü efkârdan / Úıl ferâàat bîhude güftârdan 

áuããadan ãadra şifâ ister iseñ / Sâkit ol õevú ü ãafâ ister iseñ 

 

380.B. 

 كر سالمت بایدت خاموش باش

 كشت ایمن ھر كھ نیكى كرد فاش

 

Sâkit ol âfât-i dünyâdan saña / Ger selâmet lâzım ise dâ’imâ 

Úavl ü fi‘l ile cihâna iylik et / Ùut selâmet şâh-râhın ùoàru git 

Úurtulur âfâtdan ùoàru giden / Sâlim olur iyliğin ifşâ iden 
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Òayr söyle òayr iş et dâ’imâ / Òayrı gör hem òayrı işit dâ’imâ162 

Òalúa iósân eyleyen iósân bulur / Òalúı giryân eyleyen giryân olur 

 

381.B. 

 از سخاوت مرد یابد سرورى

 شكر نعمت را دھد افزونترى

 

Cûd u iósândan kişi server olur / Cümleden a‘lâ vü bâlâ-ter olur163  

Cûd çünkim enbiyâ evãâfıdır / Ehl-i cûduñ úalb u rûóu ãâfîdir 

Merd-i meydân-i ilâhîdir cömerd / Kâ’inâtıñ pâdişâhıdır cömerd 

Zâ’il olmaz ehl-i cûduñ devleti / Şükr-i Óaú eyler ziyâde ni‘meti 

Şükrden ma‘dûd olur lütf ü kerem / Ni‘meti kâmil ider şükr-i ni‘am 

 

382.B. 

 ھركھ اوشد در سخا سرور شود

 نعمتش از شكر كامل تر شود
 

60/b    Kim seòâda olsa râsiò müstaúar / Olur ol nâs içre sürûr-ı mu‘teber (119.sayfa) 

Çünki iósân úuludur insâniyân / Tâbi‘ olur aña cümle merdümân164 

İrtifâ‘-ı şânla devlet bulur / Salùanat ayaàına gelmiş olur 

Muósiniñ yüzi güler ecmel olur / Şükr ucundan ni‘meti ekmel olur 

Muósine ol ‘izz ü devlet yeter / Kim Òudâ-yı õü’l-celâl anı sever165 

 

383.B. 

 ھركھ او شود ساكن و خامش كرد

 از سالمت كسوتى بردوش كرد

                                                
162 “İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir.” (Rahmân/60) 
163 “Bir kötülüğür karşılığı, onun misli kadar kötülüktür[…]” (Şûrâ/40) 
164 “İnsan, ihsân kölesidir.” داالحسان االنسان عبی  (Kelâm-ı Kibâr) 
165 “[…] Muhakkak ki Allah iyilik edenleri sever.” (Mâide/13) 
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Kim ki dâ’im sâkin ü sâkit olur / Ol selâmet kisvesinden fer bulur 

Çün selâmet kisvesin ber-dûş ider / Sâlim olur her nereye kim gider 

Setr ider âzâr-ı ‘âlemden sükût / Şûriş-i bâzâr-ı ‘âlemden sükût 

Şem‘-i cân fânusudur ãabr u sükûn / Rûzgâr-ı àuããadan eyler maãûn 

äabr olur dâ’im øiyâ-baòş-i derûn / Âdemi rûşen-øamîr eyler sükûn 

 

384.B. 

 كر ھمى خواھى كھ باشى در امان

  جھانرو نكویى كن تو با خلق

 

Ger dilerseñ kim emânda olasın / Òalú-i ‘âlemden selâmet bulasın 

Var cihân halúına iylik eyle tâ / İyliğe maõhar olasın dâ’imâ 

Òayr-òâhı ol cemî‘-i ‘âlemiñ / Cânver-i vaóşîleriñ her âdemiñ 

Òayr-òâhıñ ola tâ ‘âlem seniñ / Cümle óayvânât ile adem seniñ 

Bu sebebden ba‘ø-ı meydân erleri / İtdiler tesòîr heb cânverleri 

 

385.B. 

 ھركرا عادت شود جود و كرم

 در میان خلق كردد محترم

 

Her kime ‘âdet olur cûd u kerem / Olur ol òalú ortasında muóterem 

Kim ki eyler luùf u cûdu i‘tiyâd / Nâs içinde olur ol iylikle yâd 

Miål-i mıúnâùısdır cûd u seòâ / Güher bâ-mânendi olur dilrubâ 

61/a    Ceõb ider cümle úulûb-ı ‘âlemi / Bende eyler kendüye her âdemi 

Lâ-cerem ‘âlemde olur muóterem / Ehl-i cûd u ãâóib-i luùf ü kerem 

 

 

 



 246 

386.B. 

 ھركھ كار نیك و یابد میكند

د میكندآن ھمھ میدان كھ با خو  

 

Kim ki òayr veyâ ki şer eyler hemân / Bil ki cümle kendüye eyler o cân 

İtdiği şe’yi görür ‘uúbâda ol / Gerçi àayra eyledi dünyâda ol 

Òayr ise ecr ü meåûbâtın görür / Şer ise dâòi ‘uúûbâtın görür166 

Óâãılı her ne iderse bir kişi / Kendüye itmiş olur heb o işi 

áayra bedlik eylese insân eger / áayr anıñ çekmez vebâlin ol çeker 

 

387.B. 

  معبود باشٔاى برادر بنده

 تا توانى در سخا و جود باش
 

Óaú olan ma‘bûda ‘abd-i ‘âbid ol / Óaøret-i Allah’a ancaú sâcid ol 

Mâsivâya ùapma úılma i‘timâd / Baş eğip ta‘ôîmi úılma i‘tiyâd 

Mâsivâ miåliñdir itme istinâd / Eyle bî-miål ü naôîre inúıyâd 

Úâdir olduúça hem ehl-i cûd ol / Her zamanda cûd ile mevcûd ol 

Mâlıñ infâú eyle gizlü âşikâr / Luùfla iósân úıl leyl ü nehâr167 

 

388.B. 

 باش از بخل بخیالن بر حذر

 تا نسوزد مر ترا نار سقر
 

Ol óaõerle òavf üzre ey àulâm / Buòl u imsâk-ı baòîlândan müdâm 

Buòl ü imsâk itmesün ãaúın eåer / Yaúmasun âòir seni nâr-ı saúar 

Óaú-ı emvâle mürâ‘ât itmeyen / Olur âòir nâr ile sûzende-ten 

                                                
166 “Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ve kim zerre kadar şerr işlerse onu görür.” (Zilzâl/7-8) 
167 “Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükâfatları 
vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.” (Bakara/274) 
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Nefsi üzre buòl ider buòl eyleyen / Kim çeker ‘uúbâda yüz dürlü mióen168 

Daàlarlar buòl ü imsâk ideni / Cem‘-i sîm ü mal ü emlâk ideni 

 

 در بیان اخالق چندى كھ چندى دیكر ازان حاصل اید
61/b     

389.B. 

 چار چیزى بر دھد از چار چیز

 نشنود این نكتھ جز اھل تمیز
 

Dört şeyden dört şey òâãıl olur / Maãdarı her kim ise vâãıl olur 

Dört şeyiñ dört şey maóãûrludur / Ehl-i ‘irfânıñ bu söz maúbûlüdür 

Diñlemez bu nükteyi úılsam beyân / Diñler ancaú fehm ü temyîzi olan 

İşidir gerçi dem-â-dem bu sözi / Gûşuna almaz her âdem bu sözi 

äâóib-i idrâk ider ancaú úabûl / ‘Aúl ü temyîzi olan olmaz melûl 

 

390.B. 

 ھركھ زو صادر شود این چار كار

 بیند آن چار دكر بى اختیار
 

İşbu dört iş kimden eylerse ãudûr / áayrı dördü görür ol hem bi’l-øarûr 

Lâzım olmuşdur o çâra işbu çâr / Lâ-cerem görür anı bî-iòtiyâr 

Meyvedir bu çâr-ı eşcâra o çâr / Meyvesiz âàaç değildir işbu çâr 

İdemez bir çâre aãlâ def‘ine / Sa‘y ide evvel meğer kim ref‘ine 

Ya‘ni itmezse o dördü iòtiyâr / Lâzım olmaz aña àayrı işbu çâr 

 

391.B. 

ال آورد كردد خوار مردٔچون سو  

 ماند تنھا ھركھ استخفاف كرد
                                                
168 “[…] Kim cimrilik yaparsa ancak kendi zararına cimrilik yapmış olur[…]” (Muhammed/38) 
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Çünki âdem òalúdan itdi su‘âl / Ya‘ni dünyâlıú dilendi lâ-muóâl 

Olur ol sâ’il olan òor ü õelîl / Óâãılı õilletdir ey buòl nebîl 

Anıñ içün Óaøret-i Sulùân-ı vaóy / Nâsdan emr-i su’âli itdi nehy169 

Kim ki istiòfâf itdi ‘âlemi / Ya‘ni istihzâya aldı âdemi 

Yalñız úaldı o kimse ey püser / Oldu tenhâlıú aña âhir åemer 

 

392.B. 

 ھركھ در پایان كارى ننكرد

 عاقبت روزى پشیمانى خورد

 

62/a    Kim ki işiñ ãoñuna itmez naôar / ‘Âúıbet bir gün nedâmet bârı yer 

Fikr idüb evvel be-evvel o günü / Her işiñ ãaymaú gerekdir ãoñunu 

‘Âúıbet-endîş olmazsa kişi / Lâ-cerem bir gün fenâ olur işi 

Her işiñ eyle te’emmül àâyetin / Úoyma elden ehl-i ‘irfân âdetin 

Óâãılı evvel düşünmezse işi / Yer nedâmet meyvesin âòir kişi 

 

393.B. 

 ھركھ نكند احتیاط از كارھا

 بردلش آخر نشنید بارھا
 

Kim ki itmez işlerinden iótiyâù / Göñlü pek çoú àamla eyler iòtilâù 

Ya‘ni kâr-ı mu‘tenâ a‘ôam işi / Cevdet-i rây ile ùutmaúdır kişi 

İtmeli evlâ olanı iòtiyâr / Úalbine tâ olmaya âlâm-bâr 

Kim ki itmez işde óazm ü iótiyâù / Göremez ãoñunda rûy-i inbisâù 

İótiyâùsız işleriñ maóãûlu hep / áuããa vü àamdır eyâ ehl-i edeb 

 

 

                                                
169 “İnsanlar, (lüzumsuz) soru sormayın!” لوا الناسٔ تسا ال (Hadis) 
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394.B. 

ركھ او استیزه با سلطان كندھ  

 ڭار خود را سربسر ویران كند

 

Kim ki sulùânla ider lecc ü ‘inâd / İşini başdan başa eyler fesâd 

Pâdişâhla uàraşanlar pest olur / Nûş-ı ãahbâ-yı elemle mest olur 

İşleri úalur mu‘aùùal ser-be-ser / Şaşırır bilmez ne yapsın òıyre-ser 

Mal u emlâki olur cümle yabân / Òânümânın bozar ol òâne-òarâb 

Zâr olur âòir selâmet bulamaz / Arslân ile güreşmek olamaz 

 

395.B. 

 ھركھ كشت از خوى بد نا سازكار

 دوستان از وى كند بى شك فرار

 

Kim ki bed-òûydan düzensiz kâr olur / Nâ-muvâfıú óâl ü bed mişvâr olur 

Dostları andan ider lâ-şek firâr / Óâãıl olur dillerinden iàbirâr 

Çünki kâr ü ùavrı nâ-hemvârdır / Bâ‘iå-i âlâm u dil-âzârdır 

62/b    Kim olur ol şaòã-ı bed-kirdâra yâr / ‘Âúil eyler mi sefîhe i‘tibâr 

Kimse yâr olmaz yaramaz adama / Gelmeyeydi keşke hiç ‘âleme 

 

396.B. 

 ھركھ با سلطان دلیرى كرد مرد

 در ھالك مال و جان تن را سپرد

 

Kim ki sulùâna cesâret eyledi / Döndü de ‘arø-ı şecâ‘at eyledi 

Öldü âòir bulmadı andan rehâ / Óaşre dek desün hemân vâ óasretâ 

Cismini teslîm-i òâk itdi hemân / Mal ile cânın helâk itdi hemân 

Ya‘ni bu ihlâka kendüdir sebeb / Kendü itdi kendü buldu anı heb 

İşte kim ki incidir sulùânını / Øabù idüb mâlın alurlar cânını 
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397.B. 

 ھركھ او باغى شود با پادشاه

 روز او چون تیره شب كردد سیان

 

Pâdişâha kim idüb úaãd-ı òurûc / İtmek ister õirve-i baàya ‘urûc 

Gündüzün idüb ióâùa dûd-ı âh / Leyl-i õulmânî gibi eyler siyâh 

Seçmez olur gözi âàı úâradan / Göñlü olur pâre pâre yâreden 

Her kim eylerse bu kârı irtikâb / Kendüni eyler telef bî-irtiyâb 

Çoàu işbu kârdan maútûldür / Her biri târîòde menúûldur 

 

398.B. 

 ھركھ از كبر باشد سربزرك

 از ھمھ تنھا بماند ھمچو كرك
 

Kim ki kibirden aàırbaşlı olur / áayrilerden kendüni ekber bulur 

Kendü kendünden ider eõhâr kibir / Eşkâra gösterir aåâr kibir 

Gâh olur gerdan-firâz ü gâv-ser / Úolların ãalar gehi göğsün gerer 

Yalñız úalur cemi‘-i nâsdan / Belki de ‘add olunur nesnâsdan 

Yırtıcı óayvândan insân nâ-gehân / Úaçdıàı gibi úaçar andan hemân 

 

 دشمن داشتن و دام كردن میكوید
63/a     

399.B. 

 آدمى را چار چیز آرد شكست

 با تو كویم یاد دار اى حق پرست
 

‘Arø ider dört şey úuraúlıú âdeme / äıàmaz olur andan insân ‘âleme 

Eyler ol dört şey perîşân rûzgâr / İdemez bir yerde râóatla úarâr 
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Âdemi eyler kemer-bend-i zelel / Kim niôâm-ı óâline virir òalel 

Söyleyim bir bir saña ey Óaú-perest / Billallah itmesün anlarla pest 

Muúteøâsiyle ‘amel eyle ki tâ / Olmaya anlar ile úaddiñ dü-tâ 

 

400.B. 

 دشمن بسیار ووام بیشمار

 جور بیحد وعیال با قطار

 

Düşmeni çoú olmadır derdiñ biri / Kim ider işkeste-òâùır ãâbiri 

äayısız borc oldu dâòi digeri / Kim àamı eyler kemük ile diri 

Cevr-i bî-óaddir biri hem ey fetâ / Úalbi eyler àamla derhem dâ’imâ 

Dâòi dördüncü úıùâr ile ‘ıyâl / äâóibin eyler óesâbı bî-mecâl 

Ya‘ni daòlı az olur da òarcı çoú / Olamazlar lâyıúıyla úarnı ùoú 

 

401.B. 

 واى مسكینى كھ غرق وام شد

 ھردمى از غصھ خون آشام شد

 

Vay ol miskîn ki oldu borca àarú / İdemez olur ãabaó ü şâmı farú 

áam ióâùa eyleyüb her cânibin / Alacaúlıdan seçemez ãâóibin 

áuããadan her demde òûn-âşâm olur / Farú idemez ãubò yâ aòşâm olur 

äunulur her dem eline câm-ı àam / Zehr içen gibi olur sersâm-ı àam 

Kendüñi úullan dem-â-dem àamıma / Deyn ucundan batma deryâ-yı àama 

63/b     

402.B. 

 ھركرا بسیار باشد دشمنش

 خیره كردد ھرد و چشم روشنش

 

Her kimiñ kim pek çoú olur düşmeni / Ùonuú olur iki çeşm-i rûşeni 
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Óayretinden görmez olur ‘âlemi / Baàdeten farú idemez her âdemi 

Düşmeni dâ’im çü fırãat gözedir / Yolların ol daòi elbet gözedir 

Uyumaz gice merâúından daòi / Òavf ü òaşyet iltióâúından daòi 

Ôulmet-i àamdan olur òıyre-naôar / Gözlerinde úalmaz âòir nûr u fer 

 

403.B. 

 ھركرا اشغال بسیارش بود

  كارش بودٔدر زمانھ زارى

 

Her kimiñ eşàâli àâyet çoú olur / Râóatı ‘âlemde anıñ yoú olur 

Gice gündüz iğlemek kârı olur / Miónetinden âh idüb zâr olur 

Çünki evlâd u ‘ıyâli bâ-úaùâr / Olur elbet kâr ü bârı bî-şumâr 

Daòli yoú kim anları iù‘âm ide / Lâzım iòrâcâtına iúdâm ide  

Mióneti evúâtın istî‘âb ider / Kendüni bîçâreniñ bîtâb ider 

 

 در صفت زنان و صبیان میكوید
404.B. 

 چار چیزست از خطاھا اى پسر

 كوش دارش با تو كویم سربسر

 

Dört şey vardır òaùâdan ey püser / İótirâz itmek gerekdir ser-be-ser 

Ùut úulaàıñ söyleyem bir bir saña / Úıl óaõer ol dört şeyden dâ’imâ 

Gerçi var pek çoú òaùâ ez-beher nâs / Lîkin anlar sâ’ire olmaz úıyâs 

İ‘tinâ itmek gerekdir anlara / Õüll virir zîrâ ma‘âlî-şânlara  

Diñle de sem‘-i úabûle úıl úarîn / Olasın tâ ol òaùâlardan emîn 

 

405.B. 

 اول از زن داشتن چشم وفا

 ساده دلرا بس خطا باشد خطا
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64/a    Evvelâ nisvândan ümmîd-i vefâ / Ùutmaú aómaúçün òaùâ ender òaùâ 

Ya‘ni òâlî-õihn olan bîçâre merd / ‘Avrat içün cân veren âvâre merd 

Ôan idüb de zen ider ‘ahde vefâ / ‘Ahd ü peymânında ùurur dâ’imâ 

Meyl idüb dil verse bir àaddâreye / Aldanub baàlansa bir mekkâreye  

áayri seyr et ne getürir bâşına / Ne sitem zehri úor anıñ âşına 

 

406.B. 

 كام نفس بد بر آوردن خطاست

 زانكھ دشمن را بپروردن خطاست

 

Nefs-i şûmuñ arzûsun dâ’imâ / Eylemek taóãîl olur maóø-ı òaùâ 

Çünki nefs insâna a‘dâ-yı ‘adüvv / Olduàu emr-i müsellem ey ulu170 

Düşmanıysa beslemek oldu òaùâ / Kendüne úıymaú gibidir ‘âdetâ 

‘Âúil olan nefsi pek çoú beslemez / Naàme-i kâm ü murâdın seslemez 

Düşmen-i bed-kâmı itmez ber-murâd / Kendüni eyler òaùâdan pür-sedâd 

 

407.B. 

 ایمنى از بد خطاى دیكرست

ستصحبت صبیان از ینھا بد تر  

 

Şaòã-i bedden bedlikden dâ’imâ / Úaydsız olmaú daòi diger òaùâ 

Bu daòi oldu òaùâ-yı hevl-nâk / Kim ider insânı bed-âdem helâk 

Lâubâli olma kötüden ãaúın / äu gibi eyler fenâlıúlar aúın 

Dâòi nâ-puòte olan oàlan uşâú / äoóbetinden eyle her dem iftirâú 

Cümlesinden bed-ter oldu ãoóbeti / Şâhid-i bâzâr olanıñ ülfeti 

 

 

                                                
170 “Senin en azılı düşmanın, iki omzun arasındaki nefsindir.” اعدا عدوك نفسك التى بین جنبیك (Hadis) 
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 در بیان حق والدین و فرض آوردن میكوید
408.B. 

 چار چیزست از عطاھاى كریم

 با تو كویم یاد كیرش اى سلیم
 

Dört şeydir luùf-i Mevlâ-yı kerîm / Söyleyim ùut òaùırıñda ey selîm 

64/b    Muúteøâsıyla ‘amelde dâ’im ol / Óükmünüñ icrâsı üzre úâ’im ol 

‘Abda iósân itdi ol Rabb-ı Kerîm / Her biridir mûcib-i şükr-i ‘aøîm 

Ey selîm’ül-úalb olan õât-ı bihîn / Úalbi âfât-ı ta‘alluúdan emîn 

Ezber et ber-mûcib-i şer‘-i şerîf / Óükmün icrâsıyla úıl õâtıñ laùîf  

 

409.B. 

كم قرآن چار چیزست اى جوانح  

 چون در آوردى بكوش او را بران

 

Óükm-i Úur’ân dört şeydir ey civân / İstimâ‘ itdikde anı bil hemân 

Óaøret-i Úur’ân ki pür-aòbârdır / Anda aókâm-i keåîre vardır 

Nâôım-ı ‘âlî-maúâm ü nüktedân / Dördü taòãîã eyleyüb úıldı beyân 

Söylediği çâr umûr-ı vâúı‘a / Olduàıçün çoú ferâ’iø câmi‘a 

Eyleyüb taòãîã bi’l-õikr ol hümâm / Anları teràîbe úıldı ihtimâm 

 

410.B. 

 فرض حق اول بجاى آوردنست

 ولدین از خویش راضى كردنست

 

Dört aókâm-ı şerîfiñ evveli / Farø-ı Mevlâyı edâdır ey velî 

Ya‘ni tevóîd ü ‘ibâdâtı aña / Eylemek taòãîã u óaúúıyla edâ 

Hiçbir şe’yi ‘ibâdetde şerîk / İtmemek lâzım bilâ-şekk-i rekîk 
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Vâlideyne dâòi iósân eylemek / Kendüden râøı vü şâdân eylemek171 

Pek büyükdür çün óuúûú-ı vâlideyn / Úıldı anı daòi miål-i farø-ı ‘ayn 

 

411.B. 

ت با نفسك جھادحكم دیكر چیس  

 چارمش نیكى بخلق نا مراد

 

Óükm-i âòir nolduàun derseñ eger / Söyleyim âgâh olandır ey püser 

Alçaú olan nefs-i emmâre ile / Düşmen-i bed-òûy u àaddâre ile 

äûret-i dâ’imde itmekdir cihâd / Kim cihâd-ı ekber oldu aña âd172 

Óükm-i râbi‘ òalúa iylik eylemek / Maldan infâú ü beõl itmek gerek173 

65/a    Nâ-murâd olan faúîre az çoú / Luùf u iósân eyle dâ’im dime yoú 

 

 در بیان تزاید عمر میكوید
412.B. 

 مى فزاید عمر مرد از چار چیز

 این نصیحت بشنو اى جان عزیز
 

‘Ömrü artar âdemiñ dört nesneden / Ya‘ni ‘ömrinde bulur yümn ü åemen 

Dildeki esúâma virirler şifâ / Úalbde óâãıl olur õevú ü ãafâ  

Ol sebebden ‘ömrde yümn ü beúâ / Óiss ider gûyâ bulur nûş u nemâ 

Ey benim cânım gibi õât-ı ‘azîz / áıl u àışdan kîneden úalbi temîz 

İstimâ‘ et naãó-ı luùf-âmîzimi / Gûş-ı cânla úavl-i şevú-engîzimi 

 

413.B. 

 اول آوردن بكوش اواز خوش

 وانكھى دیدن جمال ماه وش
                                                
171 “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin[…]” (Nisâ/36) 
172 “Küçük cihaddan büyük cihada döndük.” رجعنا من الجھاداالصغر الى الجھاداالكبر (Hadis) 
173 “[…] sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan, (Allah yolunda) harcayın[…]” (Hadîd/7) 
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Evveli ol dördüñ ey cân-ı ‘azîz / Diñlemek âvâz-ı òûb u naàme-rîz 

Pek mü’eååirsiz àıdâ-yı rûódur / Hem ãafâ-baòş-ı dil-i mecrûódur 

Ba‘dehû ãâóib cemâle çün úamer / Aósen-i vech üzre itmekdir naôar 

Olduàuçün emr-i rûóânî-cemâl / Óâãıl olur rûóda bir başúa óâl 

İnbisâùından olur şevúı füzûn / ‘Ömr-i insânı ider gûyâ uzûn 

 

414.B. 

 سیوم آمد ایمنى بر مال و جان

 میفزاید عمر مردم را از ان

 

Oldu ol dördüñ üçüncüsü hemân / Mal ile cân üzre emn ü emân 

‘Ömrü artar âdemiñ andan hele / Óâãıl olmaz hiç úalbinde veleh 

Mal ü cândır âdeme pek sevgili / Her biri destâr-i ‘ömrüñ nev güli 

Óavf-ı a‘dâdan olur pejmürde-cân / Mal da cânıñ yonàasıdır ey civân 

Olsalar âb-ı ummân ile ùari / ‘Ömre virirler dem efzûnteri 

65/b     

415.B. 

 آنكھ كارش بر مراد دال بود

 در بقا افزونیش حاصل بود

 

Ol ki işi gücü olur dâ’imâ / Göñlünüñ ùıbú-ı murâdınca edâ 

Ya‘ni göñlü her ne eylerse murâd / Nâiliyetle olur mesrûr u şâd 

Óâãıl olur óüsn-i ‘ömr ile aña / Sâóa-i gülzâr-i ‘âlemde beúâ 

Úurtulur âllâm-ı dilden bî-òuøûr / Olmaz aãlâ cânına irmez fütûr 

Dâ’imâ dert üstüne õevú ü ãafâ / Eyler ol õât-ı sa‘âdet intimâ 
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 در نقصان عمر میكوید
416.B. 

 عمر مردم را بكھد پنج چیز

 یاد دارش چون شنید اى عزیز
 

‘Ömrin eksildir kişiniñ beş umûr / Bî-òuøûr eyler virir câna fütûr 

İşidince ey ‘azîz u muóterem / Óâùırıñda ùut bilâ-noúãân ü kem 

Óaúú’a eyle isti‘âõe dâ’imâ / Olmayasıñ tâ o pence müptelâ 

Pek ãu‘ûbetlüdür ol beş şey hemân / Òalúı óıfô etsin Cenâb-ı Müste‘ân 

Her biri emr-i şedîd ü cân-gâh / Mübtelânıñ nâãırı olsun İlah 

 

417.B. 

 شدیكى زان پنج در پیرى نیاز

 پس غریبى وانكھى رنج دراز
 

Oldu ol beşden biri ey òoş-mizâc / Úocalıúda òalúa ‘arø-ı iótiyâc 

Mâni‘-i kesb olduàuçün pîrlik / Güç olur àâyet faúîre dirlik 

áurbetiñ ãoñra belâ-yı kurbeti / ‘Ömrü eksildir kemâl-i mióneti 

Ba‘deõâ derd-i füzûna ibtilâ / Yâ Óafîô eyler kişiyi pür-belâ 

İşte bu üç birbiriniñ ebteri / Bâ‘iå-i noúãân ‘ömrüñ ekberi 

 

418.B. 

 ھركھ او بر مرده اندازد نظر

66/a              عمر او بى شك بكاھد اى پسر 

 

Kim ki eyler olmuş ùaró-ı naôar / Eksilir ‘ömrü bilâ-şek ey püser 

Şöyle demişler ki elvâó-ı úubûr / Oúumaú nisyân getürir bi’l-øarûr 

Beåå u óüzn irâå ider úalbe daòî / Eyler insânı “kâne berzaòî” 

Òâùırından òayli şeyler fevt olur / Maôhar-ı âåâr óükm-i mevt olur 
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Çün mücânisler değil mevt ü óayât / Meyte itme nigâh ey zinde õât 

 

419.B. 

 پنجم آمد ترس وبیم از دشمنان

 عمر را اینھا ھمى دارد زیان

 

Oldu a‘dâdan beşinci òavf u bîm / Òavf ise insân içün nâr-ı elîm 

Çürüdür cismi úurudur úânını / Laóôa-ber-laóôa eridir cânını 

Şaşırır vaúti unudur sâ‘ati / Eğdirir evúâtı yevm’ül-sâ‘ati 

‘Ömr-i insâna ùutar bunlar ziyân / Döñdürür berg-i óayâtı çün óazân 

Kim ki bunlardan maãûn-ı rûzgâr / Ola eyyâmı olur miål-i bahâr 

 

420.B. 

 ھركھ او از دشمنان ترسان بود

 كار او ھر لحظھ دیكرسان بود

 

Kim ki a‘dâdan olur òâ’if hemân / áayrı dürlü olur işi ân-be-ân 

Göz ucuyla baúamaz aóvâline / Dâòi mâlik olamaz emvâline 

Laóôa göz açdırmaz aña òavf u bîm / Úalbini òavf-ı ‘adüvv eyler dü-nîm 

İnúılâb-ı óâlden olur zebûn / Bulamaz bir yerde ârâm u sükûn 

Farú u temyîz idemez rûz u şebi / Unudur endîşeden ibn ü ebi 

 

421.B. 

 از خدا ترس و مترس از دشمنان

 كز ھمھ دارد خدایت در امان

 

İtme a‘dâdan hirâs ey ‘aúlı tâm / Òavf et Allah Te‘âlâ’dan müdâm  

66/b    Cümleden ùutsun emânında seni / Eylesün maòõûl u muøùar düşmeni  

Óaøret-i Óaúú’ıñ celâlinden müdâm / Òavf idenden òavf ider cümle enâm 
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Cümle óayvân u vuóûş u kâ’inât / Şerlerinden Óaú aña virir necât  

Òavf u òaşyet üzre ol Úahhârdan / Úurtulasıñ tâ ki her eşrârdan174 

 

 در شآمست در وغكوى كید
422.B. 

 دور باش از پنج خصلت اى پسر

رتا نریزد آبرویت در نظ  

 

Beş reõîleden uzaú ol ey püser / İrtikâb itme o penci úıl óaõer 

‘Âlemiñ tâ kim gözinde dâ’ima / Yüz ãuyuñ dökülmeye mânend-i mâ 

‘Irø u ‘ârıñ perdesin hetk eyleme / Maùraó-ı õüll u hevânı peyleme175 

Olsun isterseñ cihânda óürmetiñ / Ya‘ni beyn’el-nâs şân u şöhretiñ 

Kendüñ ol dört nesneden dûr et müdâm / İdesin kesb-i şeref beyn’el-enâm  

 

423.B. 

 اوال كم كوى با مردم دروغ

 زانكھ كردى از دروغت بى فروغ

 

Evvelâ az söyle insâna yalan / Söyleme ya‘ni yalanı bir zaman 

Ol sebebden kim yalandan ey civân / Nûrdan bî-behre olursuñ heman 

Gün olur elbet yüziñ úara çıúar / İşbu óâlet ‘âlemin cânın ãıúar  

Saúaù olursuñ göziñden ‘âlemiñ / İ‘tibârından düşersiñ âdemiñ 

Ya‘ni ãubó-ı kâõibe beñzer yalan / Úara yüzlü âdemi eyler yalan 

 

424.B. 

 ھركھ استیزه كند با مھتران

  بیكمانآبروى اوبریزد

                                                
174 “[…] Onlardan korkmayın, benden korkun[…]” (Âl-i İmrân/175) 
175 “Töhmet yerlerinden kaçınınız.” اتقوا مواضع التھم (Hadis) 
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Kim ider eşrâf ü a‘yânla ‘inâd / Dâòi kendünden büyüklerle teøad 

Dökülür yüz ãuyu hem bî-irtiyâb / Hem çeker kendüsi àâyet iøùırâb 

67/a    Nâs içinde bellidir ehl-i şükûh / Anlara ta‘bîr olunmuşdur vücûh 

Anlara úarşu ùurub iden ‘inâd / Bî-şek âb-ı rûyuna virir fesâd 

Anlara iden cesâret ey civân / Görür anlardan óaúâret bî-gümân 

 

425.B. 

 پیش مردم ھركرا نبود ادب

 كر بریزد آبرو نبود عجب

 

Òalú öñünde her kime olmaz edeb / Dökülürse yüz ãuyu olmaz ‘aceb 

‘Irøını her kim óimâyet eylemez / Resm ü âdâba ri‘âyet eylemez 

Ya‘ni şer‘an hemdaói ‘örfen óasen / Olmayan şeyden olur ‘ârî beden 

Òalúıñ öñünde edebsizlik ider / Dökülür yüz ãuyu bi’l-cümle gider 

Sen anıñ yüzsüzlüğün itme ‘aceb / ‘Âdetâ óayvâna beñzer bî-edeb 

 

426.B. 

 اس سبكساران مباش اى نیك خوى

ریزد آبروىكز سبكسارى ب  

 

Ey güzel òuylu olan õât-ı şerîf / Olma anlardan k’olur ‘aúlı òafîf  

Ver metânet ‘aúlıña olma òafîf / Dimez ise dimesün ‘âlem ôarîf 

Òıffet-i ‘aúl oldu serhengân işi / Olmadı ehl-i dil ü ‘irfân işi 

Ehl-i dil başúa nedîmân başúadır / ‘Ârifâñ başúa le’imân başúadır 

Ehl-i dil ol hem aàır olsun òuyuñ / Çünkü òiffetden dökülür yüz ãuyuñ 
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427.B. 

 اى پسر با مھتران كمتر ستیز

 وز حماقت آبروى خود مزیز

 

Ey oàul a‘yân ile àâyetle az / Belki hiç itme ‘inâd et iótirâz 

Anlara lücce vü òuãûmetden úaçın / Yüz ãuyuñ dökme óamâúatden ãaúın 

İtme ibrâz-i óamâúat ‘âleme / Kendüñi güldürme her bir âdeme 

Óumú insân úadrini tenzîl ider / Òalú içinde kendüni terõîl ider 

Eyleme aãlâ ekâbirle ‘inâd / Cümle kâr ü bârıña virme kesâd 

67/b     

428.B. 

 كر بعالم آبرویى بایدت

لق نكویى بایدتما خئدا  

 

Bulayım derseñ şeref ‘âlemde sen / Da‘imâ lâzım saña òûy-ı óasen 

Ya‘ni cümle òuylarıñ olsa laùîf / Òalú-ı ‘âlem içre olursun şerîf 

Kim eyü òuyla vaúarın gözedir / Dâ‘imâ nâmusun ve ‘ârın gözedir 

Olur ‘izzetlü semâóatli kişi / Dâòi óürmetlü mehâbetlü kişi 

Nîk òuyluya melek-meşreb denür / Lîk bed-òuy kimseye ‘aúreb denür 

 

429.B. 

 ھركھ آھنك سبكسارى كند

 از وى آبروى بیزارى كند
 

Kim ki òiffet úaãd ü âhengin ider / Yüz ãuyu nefret idüb andan gider 

Süòre-i ‘âlem olur encâm-i kâr / İ‘tibârı úalmaz olur nâ-bekâr 

Gülseler de bu zîne úarşu biraz / Arúasından derler aña óoúúabâz 

Óoúúabâzî-ye çıúar âòir adı / Ne ùuzu úalur oyunuñ ne dadı 

Úaãd-ı òiffet eylemez hiçbir zaman / Dâ‘im âàır òuyludur uãlu olan 
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430.B. 

 جز حدیث راست با مردم مكوى

وىتا نكردد آبرویت آب ج  

 

Ùoàru sözden àayrı hiç insâna laf / Söyleme söyle kelâmı bî-òilâf 

Kiõbden úıl tezkiye ùab‘ u òûyu / Yüz ãuyuñ tâ olmaya ırmaú ãuyu 

Dâ‘imî ãûretde söylerseñ yalan / Yüz ãuyuñ ırmaú gibi olur revân 

Kiõb her bir kimseden meõmûmdur / Lîk a‘yândan ziyâde şûmdur 

Óall u aúde úâdir olandan yalan / Òabå-ı õâtîsinden olur bir nişâñ 

 

431.B. 

 از خالف و از خیانت باش دور

 تا بود پیوستھ بر روى تو نور
 

68/a    Ol òilâf ile òıyânetden uzaú / Sevgili şeydir emânet aña baú 

Ol emânetle ãadâúatle àayûr / Tâ ola dâ‘im yüziñ üstünde nûr 

Pek eyüdür ictimâ‘ vü ittifâú / ‘Aksidir anıñ òilâf ü iftirâú 

Dîn ü dünyâ emri üzre dâ‘imâ / Olma taómîl-i emânetde cüdâ 

Sevmez Allah-ı Te‘âlâ òâyini / İstemez taãrîó-i emr-i bâyini176 

 

432.B. 

 كر ھمى خواھى كھ كویندت نكوى

 اى برادر ھیچ كس را بد مكوى
 

Ger dilerseñ kim saña ‘âlem eyü / Diyeler bed dimeyeler ey ulu 

Kimseye bed söyleme tâ kim hemân / Bulasıñ òalúıñ lisânından emân 

İyliğe iylik olurmuş ey âòi / Kemliğe kemlik iderlermiş daòi 

                                                
176 “[…] muhakkak ki Allah, hainlerin hilesini başarıya ulaştırmaz.” (Yûsûf/52) 
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Be’s iderseñ incinirsin be’sile / äulanırsıñ ãuladıàıñ ke’sile 

Ger girân-câna deseñ ôarf-i åaúîl / Ol daòî söyler saña óarf-i åaúîl 

 

433.B. 

 تا نباشى در جھان اندوه كین

 از حسد در روزكار كس مبین
 

Olmayasıñ tâ cihânda úayàılı / Úıl óasedden úalbiñi pâk ey ulu 

Baúma òalú-ı ‘âlemiñ òoş óâline / Göz dikib çeşm-i óasedle mâlına 

İstesen de Óaú Te‘âlâ’dan müdâm / Tâ saña úılsıñ ‘aùâ Rab’ul-enâm 

Luùf idüb Mevlâ saña mâl-ı óelâl / Bulasıñ ‘âlemde sen de óüsn-i óâl 

Bertaraf eyle óasedden mióneti / Çekme òalúıñ ni‘metiçün åıúleti 

 

434.B. 

 در سخاوت كوش اكر دارى غنا

اتا فزاید آبرویت از سخ  

 

Var ise mâlıñ cömerdliàe çalış / Beõl ü infâú itmeğe òalúa alış 

Luùf ü iósân itmeyi úıl i‘tiyâd / Tâ sehâdan yüz ãuyuñ olsun ziyâd 

68/b    Faúr-ı õâtı var cihân òalúında heb / Mükrime meyl itmeğe oldur sebeb  

Meyl iderler òalúa ikrâm idene / Dâ’imî ãûretle in‘âm idene 

Artar elbet yüzinin ãuyu anıñ / Kimse görmez olsa bed òûyu anıñ 

 

435.B. 

 بردوبارى و وفا دارى كزین

 زانكھ آبروى افزاید ازین

 

İşde te’òîr ü te’enî ey nigâr / Hem vefâ ùutmaúlıàı úıl iòtiyâr 

Ùut vefâ ile yavaşlıú òûyunu / Tâ ziyâd bulasıñ yüz ãuyunu 
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Bu iki òûydan olur âdem bihîn / Bu ikiden yüz ãuyu artar hemîn 

Enbiyâ evãafıdır óilm ü vefâ / Òalúı eyler bu iki òûy evliyâ177 

Çün keremden ãayılır ‘ahde vefâ / İtdiğiñ va‘di efendim úıl edâ 

 

436.B. 

 ھركھ او با خلق بخشاید ھمى

 بى شك آبروى افزاید ھمى
 

Kim ki òalúa meróamet eyler hemân / Şübhesiz yüz ãuyu artar ey civâñ 

Kim esirgerse cihân òalúın müdâm / Óaú esirger anı da beyn’el-enâm178 

Úıl ri‘âyet eyle óürmet ey püser / Kendüden ekber olana de peder 

De birâder dâòi yeksân olana / Yaşda hem dünyâca aúrân olana 

Aãàarî oàluñ yerinde ùut müdâm / Meróametle ol mu‘âmil òalúa tâm 

 

 در بیان آنكھ آبروى ازان زیادت شخود
437.B. 

 مى فزاید آبرو از پنج چیز

 با تو كویم بشنو اى اھل تمیز
 

Yüz ãuyu olur füzûn beş nesneden / Söyleyim diñle saña ey kalbden 

Eylediñ kendüñ çü beşle taòliye / İşbu beşle dâòi eyle taóliye  

Ey oàul ya‘ni umûr-ı mâøiye / Kim olundu bundan evvel úâøiye 

69/a    Taòliye bâbından olmaúla ‘ıyâñ / Anları úıldı muúaddemce beyân  

İşbu beş şey kim olacaúdır beyâñ / Taóliye nev‘inden oldu bil hemân 

 

 

 

                                                
177 “Büyükler sözlerinde dururlar.”   الكریم اذا وعد وفا  (Kelâm-ı Kibâr) 
178 “Merhamet edene Allah da merhamet eder. Yerdekiler, merhamet ediniz ki, göktekiler de size merhamet 
etsin.” ءالراحمون یرحمھم الرحمن ارحموامن فى االرض یرحمكم من فى السما  (Hadis) 
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438.B. 

ٔار خویش حاضر بودهچون بك  

ٔآبروى خویش را افزوده  
 

 

Çünkü me’mûr olduàuñ işde müdâm / Óâøır olmuşsuñ dem-â-dem ey àulâm 

Eyleyüb her bâr işiñe ihtimâm / Cânib-ı òıdmetde úılmışsıñ úıyâm 

İtmeyüb aãlâ tehâvün kârda / Úâ’im olmuşsuñ işe her bârda 

Yüz ãuyuñ artırmış olduñ lâ-cerem / Nezd-i Mevlâda olursuñ muóterem 

Kim ki işinde müdâm olsa muúîm / ‘İzzet ü óürmetle olur mustaúîm 

 

439.B. 

 از سخاوت آبروى افزون شود

 وز بخیلى بى خرد ملون شود

 

Yüz ãuyu artar saòâvetden hemâñ / Luùf u iósân u kerem úıl ân be ân 

Malı infâú eyle gizlü âşikâr / ‘İzzet ü óürmet bulasın ãad-hezâr 

‘Aúlsız âdem ki olur buòlu tâm / Ùa‘n olunur buòlu avcundan müdâm 

Muúteøâ-yı ‘aúl ü şer‘îyi tamâm / Eyler icrâ mü’min-i ‘âúil müdâm 

Buòl ü imsâk âdemi bed-nâm ider / ‘Aúlı nâúıã olduàun i‘lâm ider 

 

440.B. 

  حضرنیست اندر كارخویشھركھ

 ریزد آبروى از رخسار خویش

 

Kim işinde óâøır olmaz dem-be-dem / Yüz ãuyun döker yüzinden lâ-cerem 

Kim ki me’mûr olduàu işe devâm / İtmeyüb eyler tekâsül ey àulâm 

Òalú içinde âmiri düşnâm ider / Ùarılır söğer ãayar bed-nâm ider 

Dökülür yüz ãuyu úalmaz óürmeti / Belki elden gider âòir òıdmeti 
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Köşelerde çürüyüp úalur faúîr / Kimse olmaz öyle nâmerde ôahîr 

69/b     

441.B. 

 ھركرر با خلق بخشایش بود

 آبروى او در افزایش بود
 

Her kimiñ kim òalúa olur raómeti / Dâ’im efzûn olmadadır óürmeti 

Birbirinden úalb olunduàu içün / İkisi de bir bulunduàu içün 

Her kimiñ úalbinde olur raómeti / Lâ-cerem olur cihânda óürmeti 

Muúteøâ-yı raómet oldur kim müdâm / İylikiñ şâmil ola beyn’el-enâm 

Mâlile yâòud ki diger óâlile / äarf-i himmet idesin eføâlile 

 

442.B. 

م برد بار و با وفائ داباش  

 تا بروى خویش بینى صد صفا
 

Dâ’imâ ‘ahdiñde ùur hem ol óalîm / Va‘diñi incâz et ey úalbi selîm 

Óilmle âlüfte ol kim enbiyâ / Vaãfıdır óilm-i mürüvvet intimâ 

İtme òalúa àadr ile cebbârlıú / Kim münâfıú kârıdır àaddârlıú 

Eyle dâ’im itdiğiñ ‘ahdi vefâ / Göresin tâ kim yüziñde yüz ãafâ 

Va‘dini îfâ iden õât-ı kerîm / äafvet-i óâl ile olur müstedîm 

 

443.B. 

 دوستى با بى ھنر عین خطاست

 ورندارى دشمن او را ھم راوست

 

Bî-hünerle dostluú itmekdir òaùâ / Eksik olmaz bî-hünerlerde cefâ 

Anı düşmen ùutmaú dâòi revâ / İtmez ıôhâr-ı ‘adâvet iútiøâ 

äan‘atde mâhir olan kimseye / Yañi ‘ilmi vâfir olan kimseye 
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‘Arø-ı òıdmetle muóabbet itmeli / Dâ’im ıôhâr-i meveddet itmeli 

Müstefîd olmaú gerek insân ki tâ / Olmaya ‘ömrü ser-â-ser ber-hevâ 

 

444.B. 

ز دشمن نھانتا بماند رازت ا  

 سر خود با دوستان كمتر رسان

 

70/a    Tâ ki sırrıñ úala düşmandan òafî / Râzıñı aóbâba açma ey ãafî 

Ya‘ni mestûr olmaú isterseñ eger / Dilde úalsun ùuymasın sırrıñ diger 

Eyleme aóbâba da ifşâ ãaúın / Kim ùuyar aóbâbdan a‘dâ ãaúın 

İki ùudaúdan çıúan sır tâ gider / Düşmanıñ úulaàına eyler güõer 

İşbu pend-i nâãióe úıl ittibâ‘ / “Küllü sırrın câvez’el-iåneyni şâ‘ ”179 

 

445.B. 

 تا نكردى پیش مردم شرمسار

 آنچھ خود ننھاده باشى برمدار
 

Òalú öñünde olmayasıñ tâ òacil / Olur olmaz işe úarışma çekil  

Úoymadıàıñ şe’yi úaldırma ãaúın / Töhmete kendüñi aldırma ãaúın 

Vâøı‘ıñ vaø‘ itdiğine úoyma el / Var anıñ bir óikmeti itme cedel 

Maãlaóat-ı øımnında úoymuşsa eger / Fevt olur ol maãlaóat âòir gider 

Şermsârı mûcib olur ey püser / Utanırsıñ úıl fuøûlluúdan óaõer 

 

446.B. 

  مردم مدرٔاى برادر پرده

 تا ندرد پرده ات شخصى دكر
 

Ey benim mü’min úarındaşım ãaúın / İtme nâsıñ hetk-i ‘ırøı perdesin 

                                                
179 “Her sırrı ancak ikinciye açmak câizdir.” ّجاوز االثنین شاعكل سر  (Hadis) 
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Yırtma òalúıñ perdesin eyle óaõer / Yırtmaya tâ perdeñi şaòã-ı diger 

Perde-i nâmûs-ı òalúı itme çâk / Kendü nâmûsuñdan eyle bîm ü bâk 

Gizlü olan ‘aybın ifşâ eyleme / Âdemi bed-nâm ü rüsvâ eyleme 

Sende de çoú bed ‘ameller vardır / Óaú Te‘âlâ Óaøreti Settârdır 

 

447.B. 

 با ھواى دل مكن زنھار كار

 تا نیارد پس پشیمانیت بار
 

Eyleme göñlüñ hevâsı ile úâr / Ârzu vü müştehâsı ile kâr 

Pek ãaúın bu işden el-óâãıl ki tâ / Çoú nedâmet gelmesin âòir saña 

Kim hevâya tâbi‘ ü òadim olur / äoñra pek çoú ol kişi nâdim olur  

70/b    Şer‘ ü ‘aúla ufuú olmazsa bir iş / Ùutmaú olur en’nihâye câna rîş 

Nefsi nehy itdi hevâdan Gird-gâr / Eyleme göñlüñ murâdı üzre kâr180 

 

448.B. 

 قدر مردم را شناس اى محترم

 تاشناسد مردمان قدر تو ھم
 

Añla âdem úadrini ey muóterem / Añlasın úadriñ benî âdem ki hem 

Herkesiñ fehm eyle úadrin diúúat et / Aña lâyıú ‘izzet ile óürmet et 

Úadriniñ her neyse fehm et rütbesin / Aña göre oúu dâ’im òuùbesin 

Úadr-dân ol hemdaòi merdüm-şinâs / Úadriñi bilsin seniñ de tâ ki nâs 

İki fehmiñ sırrı eylerse ôuhûr / İki cânibden olur ôâhir óuøûr 

 

449.B. 

 تا زبانت باشد اى خواجھ دراز

 دست كوتھ دار وھر جانب متاز

                                                
180 “[…] nefsini arzularından alıkoyarsa[…]” (Nâziât/40) 



 269 

 

Ey òoca mâ-dâm olur diliñ uzun / Õemm iderseñ ‘âlemiñ òalúın bütün 

Úâdir olmazsañ lisânıñ øabùına / Rişte-i ‘aúıl ile söziñ rabùına 

Ùut eliñ artıú merâmından úıãa / Dâmen-i maúãûd ü kâmından úıãa 

Úoşma her bir cânibe yelme ‘abeå / Bâb-ı a‘yâna gidib gelme ‘abeå 

Var iken ùûl-i lisânıñ yelme pek / Dâmen-i maùlûbdan çek el etek 

 

450.B. 

 ھركر اقدرى نباشد در جھان

 زنده مشمارش كھ ھست از مردكان

 

Her kimiñ olmaz cihânda úıymeti / Eylemez bir kimse aña raàbeti 

äâà ãayma ölülerdendir o kes / Var ise de anda bir úuru nefes 

Olduàuçün ya‘ni ol kes bed-zebân / Düşürür gözden anı òalú-ı cihân 

İ‘tibâr ü úadri olur nâ-bedîd / Yelse de öte beri miål-i pelîd 

Aña meyyit óükmü ver ‘addetme ãaà / äoóbetinden ülfetinden úıl ferâà 

71/a     

451.B. 

 از قناعت ھركرا نبود نشان

 كى توانكر سازدش مال جھان

 

Her kime olmaz úanâ‘atden nişân / Yâ úaçan zengîn ider mâl-ı cihân 

Anı dünyâ mâlı zengîn idemez / Ùarz u eùvârını rengîn idemez 

Olur eùrâfın anıñ óırã ü şereh / Iøùırâbından ãıàışmaz bir yere 

Ni‘met-i dünyâ ile ùoymaz gözi / Celb-i mâl ü mülke dâ’irdir sözi 

Bir avuç ùopraúdan şeb‘ân olur / Ol zaman kim òâkile yeksân olur 
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452.B. 

ما مى باش از حق ترسكارئدا  

 باش نیز از رحمتش امیدوار
 

Òavf ü òaşyet üzre ol Óaú’dan müdâm / Raómetinden ol ümîdlü ey àulâm 

Ola dâ’im ‘âdetiñ òavf ü recâ / Bu ikiden bir nefes olma cüdâ 

Olma mekrinden emânda bir zamân / Raómetinden kesme ümmîdiñ hemân 

Ol ricâ-mend olma aãlâ nâ-ümîd / Nâ-ümîd olan olur andan ba‘îd 

Raómet-i Óaú’dan o kim me’yûs olur / Yüzi gözi nursuz menóûs olur 

 

453.B. 

 بر عدوى خویش چون یا بى ظفر

 عقو ھیش آور زجرمش دركذر

 

Düşmanıñ üzre bulursañ ger ôafer / áâlib olursuñ ‘adûye ey püser 

‘Afv ü râció olunan yerde müdâm / ‘Afvı der-pîş eyle alma intiúâm181 

Geç günâhından anıñ úıl óürmeti / Sen de Óaú’dan bulasıñ tâ raómeti 

Ba‘øı a‘dâ var ki öldürmek gerek / ‘Aúreb emåâli miåâl-i engerek 

Anlarıñ óaúúında te’òîr eyleme / Úatlden àayriyi tedbîr eyleme 

 

454.B. 

 با تواضع باش و خوكن با ادب

 صحبت پرھیزكاران مى طلب

 

Ol tevâøu‘ ãâóibi ehl-i edeb / Muttaúîler ãoóbetin eyle ùaleb 

71/b    ‘Âdetiñ olsun tevâøu‘la edeb / Olalar terfî‘-i rütbeñçün sebeb 

Ehl-i taúvâlarla dâ’im ãoóbet et / Meclisiñ pîrâye-dâr-ı raómet et 

Zühd ü taúvâ meclisin eyle maúâm / Bezm-i fısúa eyleme adını úıyâm  

                                                
181 “Tüm zarar verenleri öldürün.” ّیتل یق كل مضر (Kelâm-ı Kibâr) 
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Âlet-i fısúa naôar itmek bile / Oldu menhi şer‘-i pür-edâ ile 

 

455.B. 

 برد بارى جوى و بى آزار باش

 تا كھ كردد در ھنر نام تو فاش
  

Óilm ara her yerde bî-âzâr ol / Òâùır incitme mürüvvetkâr ol 

Âàız açma sebb ü şetm ‘âleme / Kesr-i òâùır görme lâyıú âdeme 

Kimseyi rencîde-òâùır eyleme / Kesr-i òâùır idecek bed söyleme 

Olma ‘âlemde òülâãâ bed-me‘âş / Ma‘rifetde tâ ki nâmıñ ola fâş 

İsmiñ iylikle i‘âdet ideler / Óaúú’a óüsn-i şehâdet ideler 

 

456.B. 

 ھمچو تریاقند دانایان دھر

 قاتلند اى خواجھ نادان چو زھر
 

Dehrde tiryâúa beñzer fâøılân / Zehr-i úâtil gibidirler câhilân 

‘İllet-i cehle devâdır ‘âlimân / ‘İlmle ãadra şifâdır ‘âlimân 

Câhilân ise òilâfı anlarıñ / Belki semm-i úâtilidir cânlarıñ 

‘İlm nâfi‘dir sefâ-yı ‘âcili / Dâòi var anda ãafâ-yı âcili 

‘İlmle âdem bulur àamdan necât / Dense lâyıútır aña ‘ayn’el-óayât 

 

457.B. 

 مرداز تریاق مى یابد نجات

 خود كسى از زھر كى یابد حیات

 

Âdemân tiryâúdan bulur necât / Zehrden bir kes úaçan bulur óayât 

Böyle olduàu saña mu‘lûmdur / Âşikâre bilinür mefhûmdur 

Bu söziñ tafãîle yoúdur óâceti / áayriden taóãîle yoúdur óâceti 
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Bir değil ‘âlimle câhil başúadır / Şaòã-ı nâúıã başúa kâmil başúadır182 

72/a    Baúsaña cehle naãıl kim semm denür / Hem de ôulmet denür ammâ ‘ilme nûr 

 

458.B. 

 صبر و علم و حلم تو باغ دلند

 حرص و بغض و كینھ زھر قاتلند

 

äabr u ‘ilm u óilm ey feyø-âşinâ / Baàçesidir göñlüñüñ virir ãafâ 

Ya‘ni úalb ü rûó olur pür-inbisâù / Bu fezâ’ilde bulur õevú ü neşâù 

Óâãıl olur úalbe bunlardan óayât / Şöyle kim tiryâúdan cisme necât 

Óırã u buàø ü kîne ise dâ’imâ / Semm-i úâtildir virir úalbe eõâ 

Bu rezâilden göñül mürde olur / Rûó-i pâkiñ dâòi pejmürde olur 

 

459.B. 

 فخر جملھ كارھانان دادنست

 دربروى دوستان بكشادنست

 

Cümle işler faòri ey ehl-i àınâ / Ya‘ni insâna mübâhâta sezâ 

Òalúa itmek virüb iù‘âm-ı ùa‘âm / Eylemekdir ‘âleme her ãubó u şâm 

Aàniyâyı eyleyen ‘âlî-cenâb / Dostâne eylemekdir fetó-i bâb 

Pek büyük ni‘metdir iù‘âm eylemek / Ehl-i faúre dâói in‘âm eylemek 

Eyle a‘dâya daòî iósân-ı nân / Âtıver gâhi köpeğe üstüòân 

 

460.B. 

 كرچھ دانا باشى و اھل ھنر

 خویش را كمتر زھر نادان شمر

 

Her ne rütbe ‘âlim ü dânâ iseñ / Ma‘rifet ehli kemâl-ârâ iseñ 

                                                
182 “[…] Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?[…]” (Zümer/9) 
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Kendüñi cühhâlden ‘add et eúall / Kim budur insân içün faøl-ı ecell183 

Ger ferîd-i dehr iseñ de bî-òilâf / Dâ’imâ eyle úuãûruñ i‘tirâf 

‘İlmle ma‘rûf ü şöhret-mend iseñ / İddi‘âyı úoy faøîlet-mend iseñ 

Óaú’dan âgâh olana düşmez bu kâr / Herkesiñ ‘âlemde biñ mâ-fevúi var 

 

 تنبیھات اخرى
72/b     

461.B. 

 شدد و حصلت مر نادانرا نشان

 صحبت صبیان و رغبت با زنان

 

İki òaãlet oldu câhilçün nişân / Kimde olsa bu iki òaãlet ‘ıyân 

Câhilândan ãâyılır ol bî-gümân / Olsa da ôâhir Felâùûn-ı zamân 

Tâze oàlanlarla ãoóbet eylemek / Óırãla nisvâna raàbet eylemek 

Ya‘ni anlarla düşer úalúar ise / Dâ’im anlarla güler oynar ise 

Cehline eyler dalâlet bu işi / Olsa dâòi ‘âlim ü dânâ kişi 

 

462.B. 

 نا خوشى در زندكانى اى ولید

 مرد را از خوى بد كردد بدید

 

‘Ayş ü dirlikde fenalıú ey civân / Bed-òûyundan âdemiñ olur ‘ıyân 

Bed-mizâc olan cihânda lâ-‘ilâc / İdemez ‘âlemde óüsn-i imtizâc 

Óüsn-i òulúı var ise bir âdemiñ / Şüphesiz maóbûbu olur ‘âlemiñ 

Luùf-ı ùab‘ı olan âdem lâ-cerem / Òalúla òoşça geçinür dem-be-dem 

Kendüne levm eylesün aòlâúı bed / İtmesin nâ-òoşluàu àayriye red 

 

 

                                                
183 “[…] Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır.” (Yûsuf/76) 



 274 

463.B. 

 آنكھ نبود مرد را فعل نكو

 مرده مى دانش كھ زنده نبود او

 

Ol ki anıñ olmaya işi eyü / Anı ölmüş bil ki olmaz ãaà o 

Bilme óayy ü zinde anı ey nebîl / Belki bedkâr olanı sen mürde bil 

Fi’l-óaúîúa mürde olan bed-mizâc / İdemez kimseyle çün òoş imtizâc 

Farúı vardır ãûretâ óayvândan / Lîk anı ‘add eyleme insândan 

Her kimiñ olmaz òülâãa òoş işi / Belki óayvândan aêaldır ol kişi 

 

464.B. 

 ھركھ كوید عیب تواندر حضور

 مى نماید راھت از ظلمت بنور

 

73/a    Kim ki ‘aybıñ yüziñe söyler seniñ / ‘Ayb ü noúãânıñ beyân eyler seniñ 

Nûra ôulmetden saña yol gösterir / Óaú bu kim ùoàru yolu ol gösterir 

Ôâhir egerçi seni iz‘âc ider / Lîk ôulmetden seni iòrâc ider 

Hâdî-yi nûr-i kemâl olur saña / Bâdî-yi feyø-i cemâl olur saña 

‘Ayb ü noúãândan ider pâk ü temîz / Eyle ibrâz-ı teşekkür ey ‘azîz 

 

465.B. 

 مرترا ھركس كھ باشد رھنماى

 شكر اومى باید آوردن بجاى

 

Her kim olursa ki mürşid-i reh-nümâ / Şükrünü itmek gerek anıñ edâ 

Óaúú’a şükr itmek gerekdir evvelâ / Kim saña ol rehberi úıldı ‘aùâ 

æâniyen ol rehbere şükr eyle tâ / Eylemiş ol şükrü óaúúıyla edâ184 

Vârid oldu dâòi şükr-i vâsıùa / Kim virir işiñe óüsn-i râbıùa 

                                                
184 “İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a şükretmiş olmaz.” من لم یشكرالناس لم یشكرهللا (Hadis) 



 275 

Her kim eyler merd-i dil-âgâha şükr / Eylemiş olur dâòi Allah’a şükr 

 

466.B. 

 ھرخردمندان عالمرا شناس

 خلق نیكو شرم نیكو تر لباس

 

‘Âlemiñ ‘âúilleriyçin ey fetâ / Óüsn-i òulú eyle óayâyı dâ’imâ 

Pek yaraşıúlı libâs añla ki hiç / Eskimez úopmaz hem olmaz pîç pîç 

Giyse ger aómaú libâs-ı fâòiri / Hem yaraşmaz hem de anıñ âòiri 

Eskiyib úopar olur köhne libâs / Ennihâye çürüyüp olur pelâs 

‘Âúil oldur kim ider sa‘y-i cezîl / Olur aòlâú-ı óamîdeyle cemîl 

 

467.B. 

 حال خود را از دوكس پنھان مدار

 از طبیب حاذق واز یار غار
 

Óâliñ iki kimseden ùutma òafî / Yâr-ı àârıñla óekîmden ey ãafî 

Derdiñi söyle ùabîb-i óâõıúa / Óâliñi aç dâòi yâr-ı ãâdıúa 

73/b    Cismen olsun rûóen olsun ey civân / Bu ikiden óâliñi itme nihân 

Muùùali‘ olmazsa anlar iótimâl / Git git olursuñ àamından pâyimâl 

Anıñ içün mürşide eyler mürîd / Ôâhirî vü bâùınî óâlin bedîd 

 

468.B. 

 تا صواب كار بینى سربسر

 بر مراد خودمكن كار اى پسر
 

Tâ işiñ bi’l-cümle ùoàru göresiñ / Lâzım oldur ‘âúilâne ãorasıñ 

Eyleme kendü murâdıñ üzre kâr / Nâdim olursuñ òaùâdan âşikâr 

Meşveret lâzım mühim işlerde hep / Kim çekersiñ ãoñradan pek çoú ta‘ab 
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Şer‘e taùbîú eyle şer‘î işleri / Berùaraf et sîneden teşvîşleri 

Dâòî ‘örfî işiñi ãor ‘âúile / Kendü ‘âúlıñca yorulma nâfile 

 

469.B. 

 تا توانى با زنان صحبت مجوى

 راز خود را نیز با ایشان مكوى

 

Úâdir olduúça úadınlarla ãaúın / Eyleme ãoóbet òaùâyâdan úaçın 

Söyleme râz-ı derûnuñ anlara / Eyleme ifşâ buùûnuñ anlara 

Úâdir olmaz sırrıñ anlar øabùına / İ‘timâd olunmaz ‘ahdi rabùına 

Gerçi kim fi’l-cümle lâzım iòtilât / Gâh ü bî-gâh ez berâ-yı inbisâù  

Lîk itme anlara ifşâ-yı râz / Şerlerinden eyle àâyet iótirâz185 

 

470.B. 

 انچھ اندر شرع باشد نا پسند

 كرد او ھركز مكرد اى ھوشمند

 

Şer‘de ol şîke nâ-maúbûl olur / Âdem anıñ kem mücâzâtın bulur 

Çevre yânında anıñ ùolanma hiç / Şey-i münker ile oyalanma hiç 

Kötü şeyden itmez iseñ ictinâb / Aldanıp eylersiñ âòir irtikâb 

Var hezâr iblîsi zîrâ ‘âlemiñ / Şeyùanet ef‘âli çoúdur âdemiñ  

74/a    äûret-i Óaú’dan görünüp dost-ı tâm / Öyle düşmanlıú ider kim ya selâm 

 

471.B. 

 ھرچھ را كردست حق بر تو حرام

 دور باش از وى كھ كردى نیك نام

 

Her neyi kim Óaú saña itmiş óarâm / Uzaú ol andan olasıñ òoşça nâm 

                                                
185 “[…] Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür.” (Yûsuf/28) 
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Óadd-i şer‘îyi tecâvüz itme tâ / Söylene iylikle ismiñ ey fetâ 

Olayım derseñ eger memdûó-ı nâs / Dâòi maúbûl-ı Òudâ-yı bî-úıyâs 

Eyle nâ-meşrû‘ olandan ictinâb / Eyleme hergiz óarâmı irtikâb 

Pest-pâye eyler âòîr sû-i óâl / İrtifâ‘-ı úadriñe virir zevâl 

 

472.B. 

 چونكھ بكشاید در روزى خراى

 دل كشاده دار و تنكى كم نماى

 

Bâb-ı rızúı çün açar Rabb’ül-‘ibâd / Ùarlıú ıôhâr itme úıl úalbiñ küşâd 

Bâùınıñda rızúı efkâr eyleme / Ôâhiriñde ùarlıú ıôhâr eyleme 

Óâãılı ber-vechile olma ‘âbûs / Râh-ı õüllde itme dest ü pây-bûs 

Ol küşâde-rûy dâ’im ey püser / Şâd göster òalúa kendüñ ser-be-ser 

Fetó-i bâb eyler saña Rabb-ı Kerîm / Kim odur Râzıú-ı ‘Âlem ey selîm 

 

473.B. 

 تازه روى و خوش سخن باش اى اخى

  در عالم سخىتا بود نام تو

 

Ey benim mü’min úarındaşım eger / ‘Aàniyâdan iseñ ol zîbâ-siyer 

Turş-rûluú itme tâze yüzlü ol / áılôet ıôhâr eyleme òoş sözlü ol 

İtme ıôhâr-ı àaøab olma àaøûb / Ol mülâyım sözle maóbûb-ı úulûb 

Luùf ü iósân eyle muótâca daòî / Tâ ki ‘âlemde ola ismiñ saòî 

Yâd olunsun òayr ile nâmıñ müdâm / Olasıñ ‘uúbâda dâòi şâd-kâm 

74/b     

474.B. 

 پر مخوراند وه مرك اى بوالھوس

 چونكھ وقت آید نكردد پیش و پس

 



 278 

Çoú yime ölüm àamın ey bü’l-heves / Belki óâøır ol ölüme her nefes 

Vaúti geldikde te’òir eylemez / Hem taúaddümle taàayyür eylemez186 

Òavf itmek fâ’ide virmez saña / Bulmadı Loúmân bile aña devâ 

Çünkü yoúdur vaút-i ma‘lûm-ı ecel / Kimseye bildirmedi Rabb-i ecell 

Óüsn-i óâle sa‘y idüb âmâde ol / áuããa-i cân-gâhdan âzâde ol 

 

475.B. 

 دل زغل وغش ھمیشھ پاك دار

نى كینھ در سینھ مدارتا توا  

 

Úalbiñi pâk eyle gışş u kîneden / Òalúa buàø u óıúdı çıúar sîneden 

Sînede óıúd u ‘aêâvet ùutma hiç / Úâdir olduúça úaãavet ùutma hiç 

áıll u àışşdan pâk eyle sîneñi / äâfî úıl zengârdan âyîneñi 

Ehl-i cennetde bulunmaz buàø ü kîn / Birbiriyle oldular iòvân-ı dîn 

Dîn úarındaşıñla ùutma buàø u kîn / Nezd-i Óaú’da olasıñ raómet-úarîn 

 

476.B. 

 تیكھ كم كن خواجھ بر كردار خویش

 دل بنھ بر رحمت جبار خویش

 

İ‘timad itme efendi kârıña / Göñlüñü úoy raómet-i Cabbârıña 

İstinâd et luùf ü faøl u raómete / Kim odur mûcib duòûl-i cennete 

Mûcib-i cennet değildir her ‘amel / Bil riyâ-âlûdedir ekåer ‘âmel 

Kemle maòãûãdur òâliã ‘amel / Herkesiñ kârı değil muòliã ‘âmel 

Òıdmetiñde sen muúîm ol rûz u şeb / Eyle faøl ü raómet-i Óaúú’ı ùaleb 

 

 

 

                                                
186 “[…] Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir ne de bir saat evvele alınır.” (Nahl/61) 
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477.B. 

ق نكوستبھترین چیزھا خل  

 خلق خلق نیك را دارند دوست

 

Şeyleriñ a‘lâsı ra‘nâ òûydur / İctimâ‘a bâ‘iå a‘lâ òûydur 

75/a    Cümle-i ‘âlem eyü òûyu sever / Birbirine çünki naôm u cem‘ ider 

İctimâ‘ı Óaøret-i Mevlâ sever / İftirâúı sevmez Allah buàø ider 

Âdemi maóbûb ider vaãf-ı cemîl / Nâs içinde òûb ider vaãf-ı cemîl 

Pek güzel òûylu olanlar òûb olur / Òalú ‘indinde daòi maóbûb olur 

 

478.B. 

م اى خلفئرو فروتن باش دا  

 كین بود آرایش اھل شرف

 

Var tevâøu‘ ãâóibi ol ey òalef / Kim bu olur zînet-i ehl-i şeref 

Úıl tevâøu‘ dâ’im ey òayr-ı òalef / Olayım derseñ eger ãâóib-i şeref 

Eyleme taàyîr işbu sîreti / Kim budur eşrâf-ı nâsıñ zîneti 

Zînet-i óissiyyeye itme naôar / Eyle kesb-i zînet-i óüsn-i siyer 

Baúmaz Allah hiç óüsn-i ãûrete / Bil naôar eyler cemîle sîrete 

 

479.B. 

یرآنكھ باشد دركف شھوت اس  

 كرچھ آزادست اورا بنده كیر

 

Ol ki dest-i şehvete olur esîr / Úul gibi şehvet anı eyler óaúîr 

Óürr u âzâd olsa da úul ùut anı / Dâm-ı dest-i şehvete bend olanı 

Ôâhiren óürr ise ‘abd’ül-baùn olan / Ma‘nide úuldur yine ol ey civân 
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Óürr ãayılmaz hiç şehvet bendesi / Nefs-i óayvâniyeniñ efgendesi187 

Gerçi kim ôâhirde ‘ibret aãladır / Ma‘nide aãla değildir vaãladır 

 

480.B. 

 چون كنى داب چبانزرا ادب

 دار شان از خویش دور و كم طلب

 

Çünki dostlar ‘âdetin úıldıñ edeb / Òoşça görüşmek dilerseñ rûz u şeb 

Emr-i müstaósen budur hem de edeb / İtme anlardan ãaúın bir şey ùaleb 

‘Arø-ı óâcetden uzaú ùut anları / İsteme bir şey ãıúılur cânları 

Belki eyler arada bir şey ôuhûr / äoñra bezm-i ülfete virir fütûr 

75/b    Gösterirler hem teneffür ãûreti / Hem keserler belki senden ãoóbeti  

 

481.B. 

 كر تو بینى ناكسى را دستكاه

 حاجت خود را ازو ھركز مخواه

 

Sen eger nâ-ehli úudret ãâóibi / Görür iseñ dâòi åervet sâóibi 

Ol denîden óâcetiñ itme ùaleb / Yüz úaralıàına olur ol sebeb 

‘Arø-ı óâcet úılma aãlâ sâfile / Hiç nefs-i òarc itme aña nâfile 

İşiñe olmaz müsâ‘id ol sefîl / Belki bir sözle ider âòir reõîl 

İótirâz et ol maúûle nâsdan / Óâcetiñ itme ùaleb òannâsdan 

 

482.B. 

 بردر ناكس قدم ھركز مبر

 ورببینى ھم مبیرس از وى خبر

 

                                                
اذا كانت النفس من باھلة /وما ینفع االصل من ھاشم 187  
Aslın Benî Hâşim’den olsa da vermez fayda / Eğer kişinin nefsi olursa başıboş ve hayta (Şâir sözü) 
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Úoyma bâb-ı nâkese aãla úadem / Ya‘ni alçaúdan ümîd itme kerem 

äorma görürseñ dâòi andan òaber / Belki yüzin görmeden eyle óaõer 

Çünkü memnu‘ oldu alçaúdan su’âl / Yüzini görmekde var mı bir me’âl 

İctinâb et öyle kesden mâ-óaãal / İtme nâ-kes kimseden bir şey emel 

Umduàuña nâ’il olursañ bile / İncinirsiñ belki âòir vechile 

 

483.B. 

 تا توانى كار ابلھ را مساز

 كار فرمایش ولى كمتر نواز

 

Aómaú âdem işine virme niôâm / Ya‘ni durub úoşma ber-vech-i merâm 

Yapdıàıñ şe’yi bozar eyler fenâ / Sa‘y idüb uàraşdıàıñ olur hebâ 

İş buyur aña velîkin virme yüz / Oòşayıb hem söyleme rıfú ile söz 

Eblehi şiddetle úullan òıdmete / Hiç yüz virmek gerekmez nekbete 

Eblehe dâ’im ‘itâb itmek gerek / Úahr ü àılôetle òiùâb itmek gerek 

 

 در بیان اختراز از دشمنان كوید
76/a     

484.B. 

 ازدوكس پرھیز كن اى ھوشیار

 تا نبینى نكبتى در روزكار
 

İki kimse ãoóbetinden úıl óaõer / Ey faùîn ü ‘âúil ü dânâ püser 

Kes bu iki şaòã-ı bedden ãoóbeti / Görmeyesiñ tâ zamânda nekbeti 

Olmayasıñ tâ ki menkûb u muãâb / Úıl bu iki kimselerden ictinâb 

Uàradırlar derde âòir bâşıñı / İòtiyâra dönderürler yâşıñı 

Şerlerinden ya‘ni bâşıñ aàrır / Genc iken bâşıñda ãâçıñ âàarır 
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485.B. 

 اول از دشمن كھ او استیزه دوست

 وانكھى از صحبت نادان دوست

 

Evvel ol düşmandan eyle ictinâb / Kim òuãûmet yüzlüdür eyler ‘itâb 

Ya‘ni yüzsüzlükle bî-pervâ sözi / Yüziñe söyler fenâ pekdir yüzi 

Sözlerinden eylemez her-giz óayâ / Yüziñe úarşu sözi söyler fenâ 

Ba‘de nâdân ü âómaúdan ãaúın / Meclisinden ictinâb eyle úaçın 

Cân ãıúar nâdân dostuñ ãoóbeti / Yanıña uàratma aómaú nekbeti 

 

486.B. 

 خویش را از نزد دشمن دور دار

 یار نادانرا زخود مھجور دار
 

Kendüñi düşman yanından ùut uzaú / Semt-i a‘dâya ãaúın baãma ayaú 

Dâòi aómaú dostu kendüñden ba‘îd / Ùut uzatma ãoóbeti kes ey velîd 

Gelmez aómaú dostdan illâ cefâ / äoóbeti dâòi virir câna eõâ 

Başıña bir iş açar kim def‘i güç / äoñra derler saña yâhû sende ãuç 

‘Âúil aómaúla ider mi iòtilâù / Var mıdır aómaúda rû-yı inbisâù 

 

487.B. 

 اى پسر كم كوى با مردم درشت

 دربكویى با تو كردانند پشت

 

76/b    Söyleme òalúa iri sözi püser / Dönderürler arúa söylerseñ eger 

Herkes arúa dönderür senden yaña / Kimse yüz virmez mecâlisde saña 

İri söz mânend-i sehm-i zehr-nâk / Eyler insân olanıñ göñlün helâk 

Kimse itmez yüzini aña hedef / Òalú-i ‘âlemden úalursuñ ber-ùaraf 

Nâs ider i‘râø senden bî-gümân / Cin gibi tenhâ úalursuñ ey civân 
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488.B. 

 بھترین خلق میدانى كراست

 آنكھ داد انصاف و انصافى نخواست
 

Òuylarıñ eñ yegreği ey pür-edeb / Kime maòãûãdur bilür misiñ ‘aceb 

Aña maòãûã oldu kim ùoàru gider / Kimseye ôulm eylemez inãâf ider 

Ôulm olunsa kendü inãâf istemez / Belki ‘afv eyler hemân lâf istemez188 

İşte budur òûylarıñ a‘lâ ãuyu / Ya‘ni istióãâle sa‘y et bu òûyu 

Eyle sen iósân isâ’et idene / İtme bedlik cevre cür’et idene189 

 

489.B. 

 چون حدیث خوب كویى با فقیر

 بھ بود زانش كھ پوشانى حریر
 

Çün faúîre gösterüb güler yüzi / Söyleseñ óüsn-i òiùâb ile sözi 

Yeğ olur giydirmeden aña óarîr / Ùatlı sözden òoşlanır merd-i faúîr 

Rûóadır te’åîri zîrâ òoş söziñ / İnşirâóı úalbedir güler yüziñ 

æevb ise bir zînet-i cismiyedir / Olsa olsa şöhret-i ismiyedir 

Õevú-i rûóânî eleõõ-i óâldir / Zîb-i cismânîden a‘lel-âldir 

 

490.B. 

  ھر سرورستٔخشم خوردن پیشھ

 تلخ باشد وز شكر شیرین ترست
 

Òışmı icrâ itmeyüb haøm eylemek / Cürm-i nâsı ‘afv idüb àayôı yimek 

Her re’îs-i dîn olanıñ kârıdır / Fi’l-óaúîúa erleriñ girdârıdır 

                                                
188 “Şimdilik sen onları hoş gör ve ‘size selâm olsun’ de[…]” (Zuhrûf/89) 
189 “Sana kötülük edene sen iyilik et.” الیكء احسن الى من اسا (Kelâm-ı Kibâr) 
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Nefsine tâbi‘leriñ kârı değil / Merd-i nâ-hemvâr girdârı değil 

77/a    Gerçi òışmı haøm itmek ibtidâ / Acı olur nefse amma ba‘deõâ 

Âdeme òurmâ-yı terden ùatlıdır / Belki de şîr ü şekerden ùatlıdır 

 

491.B. 

 ھركھ با مردم نسازد در جھان

 زندكانى تلخ دارد بیكمان

 

Kim ki uyuşmaz cihânda òalú ile / Düzülüb her kârda olmaz bile 

Olduàun nâşi ya‘ni bed-mizâc / İtmez âdemlerle óüsn-i imtizâc 

Acı dirlik ùutar ol kes lâ-cerem / Olmaz insân gibi óâli muntaôam 

Başı ãıúılsa olur zâr ü enîn / Kimse olmaz óâline anıñ mu‘în 

Serseri úalur gezer bî-kâr u bâr / Âòiri olur perîşân rûz-gâr 

 

492.B. 

 آنكھ شوخست وندارد شرم نیز

 دانكھ او نا پاك زادست اى عزیز

 

Ol ki fitne bî-edeb bî-perdedir / Ya‘ni utanmaz derîde çerdedir 

Bilmiş ol kim ey ‘azîz ü muóterem / Pîş ùoàmuşdur o kimse lâ-cerem 

Bed-güher bed-aãldır ol bî-óayâ / Dense lâyıúdır aña ibn-i zinâ 

Yoúdur aãlında ùaóâret ol pelîd / Gûne olmuşdur òabâåetle bedîd 

Eyleme mihr ü vefâ andan ümîd / Olsa da óüsn-i bedî‘i ol ba‘îd 

 

493.B. 

 از مالمت تا نمانى در امان

م ھمنشین صالحانئباش دا  

 

Úalasıñ tâ kim melâmetden emîn / Dâ’imâ ãalió ‘ibâda ol úarîn 
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Úıl óaõer andan ki olur bed-meniş / İtmesün ‘âlem seni tâ serzeniş 

äâlióîne yâr-ı àâr ol her zamân / Tâ ki yâr olsun saña emn ü emân 

äâlîóîne eyle kendüñ iltióâú / Eyle anlarla demâdem ittifâú 

äâlîóîniñ sırlarına maórem ol / Anlar ile hem-celîs ü hem-dem ol 

 

 در بیان صفت خوارى میكوید
77/b     

494.B. 

 چند حصلت آورد خوارى بروى

م كر ھمى كویى بكوىبا تو كوی  

 

Birúaç aòlâú-ı õemîme ey civân / Yüziñe õıllet getürir her zamân 

Söyle derseñ söyleyim anı saña / Ùut úulaú döndür yüziñ benden yaña 

Ùâlib-i ‘izzet olan eyler su’âl / Nolduàun bilmek içün ol bed-òıãâl 

Anları bir bir saña yâd ideyim / Diñle bir tafãîl-i ta‘dâd ideyim 

İctinâb itmekçün et naúş-ı derûn / Olasıñ tâ kim meõelletden maãûn 

 

495.B. 

 اول آن باشد كھ مانند مكس

 مرد نا خوانده شود مھمان كس

 

Ol rezâ’ilden olanıñ evveli / Bilmiş ol ol şey olur kim ey velî 

Bir kişi varub seniñ gibi hemân / Òalúa eyler kendüsini mîhmân 

Ya‘ni da‘vetsiz gider de øayf olur / Neng ü nâmûsuna anıñ óayf olur 

Sofraya ol kim bilâ-dâ‘vet gelür / Şübhe yoú kim yüzine õıllet gelür 

‘Âdet üzre şeyndir bu ey aòi / Belki de meõmûmdur şer‘an daòi 
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496.B. 

  خوانده شدھركھ مھمان كسى نا

 نزد مردم خوار وزار وزانده شد
 

Kim ki da‘vet olmadan úalúıb gider / Sofrasında òalúıñ oturmaú diler 

Òalú ‘indinde õelîl olur o kes / Sürülür hem òor olur hemçü mekes 

Ya‘ni istiåúâl ü teõlîl olunur / Dâòi istióúâr u terõîl olunur 

Belki úolundan ùutub da ùışaru / İletüb úoymazlar anı içerü 

Hiç olmazsa eyâ nur-ı baãar / Olunur aña óaúâretle naôar 

 

497.B. 

 دیكرآن باشد كھ نادانى رود

  مردم شودٔكدخداى خانھ

 

78/a    Ol rezâ’ilden diger òaãlet daòi / Kim virir insâna õıllet ey aòi 

Ol olur kim bir cehûl âdem gider / Òalú anda ketòudâlıúlar ider 

Şöyle eyle böyle yab beyti gibi / Óükm ider ãankim odur ev ãâóibi 

Lâbüdd istiåúâl olunur ol cehûl / Dâòi beyn’el-nâs aña denür fuøûl 

Lîk müsteånâdır aóbâb-ı vefâ / Bâ-òuãûã olursa iòvân-ı ãafâ 

 

498.B. 

آن دو مردكار كردن بر حدیث   

م در نبردئاز پى جھلند دا  

 

Ol iki kimse sözi üzre daòi / İşlemekdir iş reõâlet ey aòî 

Çünki cehlinden ‘abeå sevdâdadır / Ol iki kes dâ’imâ àavgâdadır 

Cüzî şeyden bir reõâlet úoparır / Ehl-i nâmûsa òacâlet úoparır 

Aãlı yoú sözlerle òalúı úandırır / Òalú içinde âdemi utandırır 

‘Aúl-ı kâmil ãâóibi ehl-i vaúar / Anlarıñ söziyle itmez hiç kâr 
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499.B. 

 ھركھ بنشیند زبر صدر صدور

 كر رسد خوارى برویش نیست دور

 

Kim ki óaddin bilmeyüp bî-i‘tibâr / äadr-ı meclisde oturur monla-vâr 

Lâyıú-ı ãaff-ı ne‘âl iken gider / Meclis-i ‘âlîde ùâ ãâdra geçer 

Yüzine õıllet irerse ey velîd / Öyle alçaú kimseniñ olmaz ba‘îd 

İndirirlerse aşaàı var yeri / Öyle óaddin bilmez aómaú kemteri 

Bilmeyen óaddin olur âòir óacil / Úadr u ùavrın bilmeyen âdem değil 

 

500.B. 

ل تو كوشنیست جمعى را چوبر قو  

 صد سخن كر باشدت یك را مكوش

 

Çünki bir cem‘îyetiñ ey pür-edeb / Söziñe yoúdur úulaàı açma leb 

Yüz söziñ olursa dâòi diyecek / Hiç birini söyleme kendüñi çek 

Söylesem derseñ eger ya‘ni nolur / Söylediğiñ söz óaãîr altı olur 

78/b    Kimseniñ úulaàına girmez o söz / Sende úalmaz bir daòî dimeğe yüz 

Nâfile øayi‘ idersiñ cevheri / İyisi mi ãuã tâ gele söziñ yeri 

 

501.B. 

 حاجت خود را مجوى از دشمنان

 زین بتر خوارى نباشد در جھان

 

İsteme düşmanlarıñdan óâcetiñ / Olamaz bundan fenâsı õılletiñ 

‘Arø-ı óâcet eyleme a‘dâya hiç / Belki gösterir anlara rû-yı behîc 

Eyle ıôhâr-ı celâdet düşmana / Eyleme hiç ‘arø-ı óâcet düşmana 

Dâ’imâ göster sitiànâ ãûreti / Olsa da dünyâda şân u şöhreti 
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Veche istiànâ eyle bul ‘izzeti / ‘Arø-ı óâcetle úazanma õılleti 

 

502.B. 

  مراد خود مجوىاز فرو مایھ

 تا نیاید مرترا خوارى بروى
 

Dâòi ãoysuzdan murâdıñ isteme / Âdını yâd itme dâdıñ isteme 

Düşmanıñ olmazsa da ãoysuz kişi / Eyleme aña óavâle bir işi 

äulama ãoysuz ãuyuyla gülşeniñ / Yüziñe tâ gelmeye õıllet seniñ 

Sû-i óâli ãu gibi cârî olur / Bedliği ãoysuzluàu sârî olur 

Bedlik eyler dâ’imâ bed-aãl olan / İsteme andan murâdıñ ey civân 

 

503.B. 

 با زن و كودك مكن بازى ھال

 تا نكردى خوار وزار و مبتال
 

Oynama ‘avratla oàlanla ãaúın / İtme lehv ü lu‘b nisvânla ãaúın 

İótirâz et olmayasıñ mübtelâ / äoñra olursuñ reõîl ü pür-belâ 

Tâzeyi kendüñe oynaş eyleme / Çocuú oyuncaàını fâş eyleme 

Õılleti mûcibdir âòir âdeme / Fâş olur sırrı serâser ‘âleme 

Mekr ü keydi oldu nisvânıñ ‘aôîm / Düşürürler dâma eylerler saúîm 

79/a     

 در صفت یار موافق میكوید
504.B. 

ن شش چیز مى آید بكاردر جھا  

 اوال یابى طعام خوشكوار
 

Altı şey dünyâda işe pek yarar / ‘Âúil olan anları dâ’im arar 

Altı nesne raàbete şâyestedir / Her biri bir óikmete vâbestedir 
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Bulmalısıñ evvelâ hâøım ùa‘âm / Kim vücûd anıñ ile bulur úıyâm 

Raùb u yâbis añla şâyân olamaz / Mi‘deye her nesne çesbân olamaz 

Çün gelür mi‘de fesâdından maraø / Fevt olur eñ ãoñra bi’l-cümle àaraø 

 

505.B. 

 خوش بود یار موافق در جھان

 باز مخدومى كھ باشد مھربان
 

Òoş olur dünyâda uyàun yâr-ı àâr / İş anı bulmaúda ammâ ey Nigâr 

İsmi vardır cismi yoú ‘anúâ gibi / Ya‘ni pek güç bulunur kimyâ gibi 

Raàbete şâyân olan emr ey aòi / Meróametlü bir efendidir daòi 

Her òuãûãda vâúıf-ı aóvâl olur / Sâyesinde òâdimi òoşóâl olur 

İ‘tinâ itmek gerekdir şânına / Böyle maòdûmuñ düşerseñ yanına 

 

506.B. 

  راست كویى ودرستھر سخن كان

 بھ زدنیا زانكھ دروى نفع تست
 

Her sözi kim ùoàru söylerseñ müdâm / äıdúla eylerseñ îfâ-yı merâm 

Saña dünyâdan eyüdür bî-gümân / Ùoàru sözden şâşma aãlâ ey civân 

Ùoàru sözde var küllî fâ’ide / Dîn ü dünyâ ki olur hep ‘â’ide 

Sû-yı kiõbe itme aãla iltifât / äıdúa sa‘y et bulmaú isterseñ necât 

äıdú-ı úavli olanıñ bi’l-ittifâú / äubó-ı ãâdıú gibi olur yüzi aú 

79/b     

507.B. 

 آنچھ ار زانست عالم در بھاش

 عقل كامل دان و رود لشاد باش

 

Ol ki anıñ úıymetinde bu cihân / Ser-be-ser ucuzdur ey tâze civân 
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‘Aúl-ı kâmil bil yürü mesrûr ol / Varsa ‘aúl-ı kâmiliñ ma‘mûr ol 

‘Aúl-ı kâmil büsbütün dünyâ diger / Belki de dünyâ vü mâfîhâ diger 

Şâd u şen ol varsa ‘aúl-ı kâmiliñ / Kim olur elbette ‘ilm-i şâmiliñ 

Her şeye vâúıf olursuñ bî-gümân / Devlet-i ‘uômâ bulursuñ ey civân 

 

508.B. 

 دشمن حق را نباید داشت دوست

 باز كشت جملھ چون آخر بدوست
 

Düşman-ı Óaúú’ı gerekmez ùutma dost / Dostluàa lâyıú değildir sâde post190 

Düşman-ı Óaú lebb-i cândan sâdedir / Nûr-ı îmândan dâòi âzâdedir 

Óaúú’a tâbi‘ olana úıl raàbeti / Sevme küffâr ile ehl-i bid‘ati 

Cümleniñ âòir rücû‘u añadır / Sevseñ a‘dâ sen fenâlıú sañadır 

İttiòâõ itme ‘adüvv-ullahı dost / İttiòâõ et merd-i dil-âgâhı dost 

 

509.B. 

 عیب كس با او نمى باید نمود

 زانكھ نبود ھچ لحمى بى غدود

 

Kimseniñ ‘aybın gerekmez kim aña / Gösterüb ıôhâr itmek nâ-becâ 

‘Aybsız âdem cihânda olamaz / Kimse bezsiz hiçbir at bulamaz 

Herkesiñ bir ‘aybı vardır bî-gümân / Yüzine urma o ‘aybı nâ-gehân 

Baúma òalúıñ ‘aybına noúãânına / Baú kemâl-i ãan‘at ü ‘irfânına 

Dime ‘aybın ãûret-i ta‘yîbde / Be’is yoú aòlâúını tehõîbde 

 

510.B. 

 از خدا خواه آنچھ خواھى اى پسر

 نیست دردست خالیق نفع و ضر
                                                
190 “[…] Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin[…]” (Mumtehine/1) 
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Óaú’dan iste istediğiñ ey püser / Çünki yoú òalúıñ elinde nef‘ ü øarr 

80/a    Ya‘ni celb-i menfa‘atde ser-be-ser / Hemdaòi itmede def‘-i øarr ü şer  

Bâb-ı Óaúú’a ‘arø eyle óâcetiñ / Rabù-ı úalb ile dürüst et niyetiñ 

Óaú’dan iste her ne istersen müdâm / Eyleme maòlûúa hiç ‘arø-ı merâm 

Òalúa úâdir mu‘ùi u mâni‘ odur / Øâr oldur hemdaòî nâfi‘ odur 

 

511.B. 

 بندكانرا نیست ناصر جز الھ

 یارى از حق خواه واز غیرى مخواه
 

Óaú’dan artıú úullara yoúdur mu‘în / Úullara nuãret veren oldur hemîn 

Her kime nuãret virirse ol Òudâ / Kimse àâlib olamaz aãlâ aña191 

Bir úuluñ òiõlânın isterse eger / Aña yardım idemez şaòã-ı diger 

Her òuãûãda nuãreti Óaú’dan dile / áayrıyı yâd eyleme alma dile 

Hem odur nuãret i‘ânet eyleyen / Úullara iósâñ-ı ‘inâyet eyleyen 

 

512.B. 

 ھر كھ ز قھر خدا ترسد بسى

 بیكمان از وى بترسد ھركسى
 

Úahr-ı Óaú’dan kim ki çoú úorúar müdâm / Úorúar andan şübhesiz cümle enâm 

Óaú Te‘âlâ óaøretinden dâ’imâ / Úorúanıñ olur muùî‘ı olur mâsivâ 

Şöyle kim bir kes virir òalúa emân / Aña da virir emâñ Òalú-ı cihân 

Kimde ôâhir olsa ger òavf-ı ilah / Her kes andan òavf ider bî-iştibâh 

Niceler dünyâyı tesòîr itdiler / Òavf-ı Óaú’la şâhı ta‘zîr itdiler 

 

                                                
191 “Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım 
edebilir?..” (Âl-i İmrân/160) 
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513.B. 

 از بدى كفتن زبانرا ھركھ بست

تكرد شیطان لعین را زیردس  
 

Kim ki fâóiş söylemekden her zamân / Eyledi dil baàlayub óıfô-ı lisân 

Ya‘ni şer‘an dâòi ‘aúlen nâ-revâ / Sözi aàza almaz oldu dâ’imâ 

İtdi şeyùân-ı la‘îni zîr-dest / áâlib olub úıldı ol mel‘ûnu pest 

Pes dilin her kim ãıyânet eyledi / Faóşdan óıfô ü viúayet eyledi 

80/b    Sedd-i bâb-ı ma‘ãiyet itdi o õât / Buldu şeyùândan selâmetle necât 

 

 در بیان پنج چیز كھ نیاید از پنج كس میكوید
514.B. 

 كس نیاید پنج چیز از پنج كس

 یاد كیر از ناصح خود این نفس
 

Kimse beş şey bulamaz beş kimseden / Nâãıóıñdan ezber et bu sözi sen 

Eyleme me’mûl ol beş òaãleti / Beş kişiden ey Muóammed ümmeti 

Nâãıóıñdan gûş idüb der-òâùır et / Kendüñi óıfô eylemekde şâùir et 

Tecrübe itmiş anı erbâb-ı óâl / Beş kişide åâbit olmaz beş òıãâl 

Cân ü dilden işbu naãóı úıl úabûl / Müntefi‘ ol úılma anlardan õühûl 

 

515.B. 

 نیست اول دوستى اندر ملوك

 این سخن باور كن از اھل سلوك
 

Evvel ol beş nesneden ey nev civân / Dostluú yoúdur meliklerde inân 

Her ne rütbe etse sulùân iltifât / Aña maàrûr olma kim yoúdur åebât 
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Çün denildi “lâ-vefâi li’l-mülûk”192 / Bu sözi naúl eyledi ehl-i sülûk 

Dostuna fermân daòi verse eger / İ‘timâd itme melikden úıl óaõer 

Devleti tebdîl eyler õıllete / Óâlet-i ûlâyı dîğer óâlete 

 

516.B. 

  را با مروت ننكرىٔسفلھ

 ھچ بد خویى نیابد مھترى
 

Dûn-himmet alçaàa hiç ey püser / Eyleme ‘ayn-ı mürüvvetle naôar 

İtme iósân ü kerem bed-gühere / äaçma iylik toòmunu çürük yere 

Nâ-becâdır sifleye luùf ü kerem / İtme bed-aãl olana ãarf-ı himem 

Bed kişiden fâ’ide gelmez saña / İttiğiñ iylik olur cümle hebâ 

Hiçbir bed-òûy olan kimse daòî / Ululuk bulmaz cihânda ey aòî 

81/a     

517.B. 

 ھركھ بر مال كسان دارد حسد

 بوى رحمت در دماغش كى رسد
 

Kim ki nâsıñ malına eyler óased / Bûy-ı raóm irmez meşâmına ebed 

Çünki Óaúú’ıñ óükmüne ta‘rîø ider / Òalúa luùf itdiği mala göz diker 

Òalúdan ister izâle olmasun / Kendüne âòir ióâle olmasun 

Óaú Te‘âlâ raómetin virmez aña / Belki raómet úoúusu irmez aña 

Râyióa-i raómeti şemm idemez / ‘Âlem-i ‘uúbâya râóat gidemez 

 

518.B. 

 آنكھ كذابست و میكوید در وغ

 نیست اورا در وفا دارى فروغ
 

                                                
192 “Meliklerde vefâ yoktur.” للملوكءال وفا  (Kelâm-ı Kibâr) 
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Ol ki çoú söyler yalanı dâ’imâ / Olamaz anıñ vefâsında øiyâ 

Ùurmayub va‘dine naúø-ı ‘ahd ider / Müstemirren cânib-i kiõbe gider 

İ‘timâd itme anıñ peymânına / Birbirin ta‘úîb iden îmânına 

Öylesi yâr-ı vefâ-dâr olamaz / äoóbetinden kimse behcet bulamaz 

Öylesinden itme ümmîd-i vefâ / Dostluàını eyleme her gîz recâ 

 

  بیان اھل سعادت كویددر
519.B. 

 ھركرا سھ كار عادت باشدش

 در جھان بخت و سعادت باشدش
 

Her kimiñ üç iş olursa ‘âdeti / Yâr olur aña sa‘âdet devleti 

Óaú Te‘âlâ eyleyüb tevfîú aña / Ol üçü ‘âdet iderse dâ‘imâ 

Baòtı yâver ùâli‘i bîdâr olur / Dâr-ı dünyâda sa‘âdet-kâr olur 

Ya‘ni dünyâda olur vaãfı cemîl / Dâòi ‘uúbâda bulur ecr-i cezîl 

Óâãılı ma‘mûr olur dünyâsı da / Ol sa‘âdet-perveriñ ‘uúbâsı da 

 

520.B. 

 تا تواند خیر بى منت كند

81/b             خویش را مستوجب رحمت كند 

 

Úâdir olduúça ider ol kâr-dân / Òayrı òalú-ı ‘âleme bî-imtinân 

Òayrı dâ’im òalúa bî-minnet ider / Kendüni müstevcib-i raómet ider 

Ya‘ni itmez kimseye menn ü eõâ / İtdiği òayrı ider beher Òudâ 

Meni bâz-u-bend-i a‘mâl eylemez / İtdiği òayrâtı ibùâl eylemez 

Âòiren itdiklerin yâd eylemez / Başına úaúmaúla ta‘dâd eylemez193 

 

 

                                                
193 “[…] sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa çıkarmayın[…]” (Bakara/264) 
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521.B. 

ما كر بیند او عیب كسانئدا  

 در مالمت ھچ نكشاید زبان
 

‘Âlemiñ ‘aybın görür ol her zamân / Levm ü ta‘n itmekde hiç açmaz lisân 

Aàzın açub dil uzatmaz ‘âleme / Vâúıf olmaz gibi ‘ayb-ı âdeme 

‘Ayb-ı òalúı üstüne mal eylemez / Dilini beyhûde i‘mâl eylemez 

Görse de nâsıñ ‘aybın setr ider / Ya‘ni settâr ismine maôhar gider 

İsm-i settâr ile eyler ittiãâf / Eylemez ‘ayb-ı kesân óaúúında lâf 

 

522.B. 

 ھر كرا بینى براه نا صواب

 سربراھش آر تا یا بى ثواب
 

Her kimi görseñ òaùâ yolda hemân / Bâşını yola getir bî-imtinân 

Göster ol yol şaşmışa râh-ı ãevâb / Tâ ki Óaú’dan bulasıñ ecr ü åavâb 

Ôâhir ü bâùın òaùâda ademi / Görücek sa‘y et reşâda ademi 

Ôâhiren yolu şaşub êâl olanı / Úıl ùarîú-i mustaúîme vaãl anı 

Añlasıñ bâùınca sû-i i‘tiúâd / Sa‘y úıl itmeklige ehl-i reşâd 

 

523.B. 

 زحمت خودرا زمردم دور دار

 بار خود بركس میفكن زینھار
 

Òalú-ı ‘âlemden uzaú ùut zaómetiñ / Kimseye yükletme ãaúın åıúletiñ 

82/a    ‘Âleme óaml itme bâr-ı mióneti / Eyleme teklîf nâsa zaómeti 

Sen çekerseñ çek enâmıñ zaómetin / Ya‘ni taófîf eyle bâr-ı miónetin 

Ey oàul işte faøîlet bundadır / Mûcib-i raómet meziyyet bundadır 

áayriden evlâ değilsin sen ki tâ / Miónetiñle idesiñ òalúa cefâ 
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 در بیان رستھ كارى كوید
524.B. 

 كر ھمى خواھى كھ باشى رستكار

 رخ مكردان اى برادر از سھ كار
 

Ger dilerseñ olasıñ ehli-i necât / Yüziñ üç şeyden çevirme úıl åebât 

Úıl ‘amel ol üç iş ile dâ’imâ / Ey birâder bulmaú isterseñ rehâ 

Ya‘ni hem dünyâda hem ‘uúbâda sen / Úurtulasıñ tâ ki dest-i úahrdan 

Ol åebât üzre müdâm üç úârda / Olma feryâd ü fiàân ü zârda 

Yüziñi döndürme ol üçden hâlâ / Bâ‘iå-i fevz ü necâtıñ ola tâ 

 

525.B. 

 اوال دیدن بود حكم فضاش

 بعد زان جستن بجان ودل رضاش
 

Óaøret-i Bârî Òudâ’nıñ evvelâ / Görmedir óükm-i úaøâsın dâ’imâ 

Ya‘ni göstermekdir aña inúıyâd / İtmemekdir iştikâyı hiç yâd 

İtmemekdir hiçbir demde cez‘a / Bilmemekdir nolduàun úaù‘en fez‘a 

äoñra cân u dil ile ey pür-edeb / Óaú rıøâsın itmedir dâ’im ùaleb 

Her úaøâyâda olub teslîm-i Óaú / Lâzım Allahıñ rıøâsın aramaú 

 

526.B. 

 چیست سیوم دور بودن از جفا

 ھركھ دارد این بود اھل صفا
 

Dâòi üçüncü nedir bil ey velîd / Òalúa cevr itmekden olmaúdır ba‘îd 

İtmemekdir óalúa àılôetle cefâ / Kimseye göstermemek rûy-ı eõâ 

82/b    Kim cefâdan kendün eylerse cüdâ / Olur ol kimse hemân ehl-i ãafâ  
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Kendüñi jeng-i cefâdan eyle pâk / Olasın envâr-ı Óaú’la tâb-nâk 

‘Âleme cevr itmemekde úıl åebât / Olmaú isterseñ eger ehl-i necât 

 

527.B. 

 ھركھ دارد دانش و عقل و تمیز

 جزبراى حق بخشد ھچ چیز
 

Her kimiñ tâm ‘aúl u isti‘dâdı vâr / Eylemiş temyîze kesb-i iútidâr 

Hiçbir nesne ‘aùâ itmez meğer / Óaú rıøâsın gözidüb öyle ider 

Luùfunu bir ‘illete úılmaz binâ / Maúãadı ancaú olur maóø-ı rıøâ 

Her ne olur ise olsun az çoú / Her kime olursa olsun farú yoú 

Mü’min-i muòliã gibi infâk ider / Óaú riøâsıçün riyâdan bî-òaber 

 

528.B. 

  كالوده با شد با ریأصد قھ

 كى بود آن خیر مقبول خدا
 

Bir ‘aùiyye kim riyâ-âlûd olur / Óaú úatında ol úaçan mes‘ûd olur 

Bir ‘aùiyye kim olur anda riyâ / Olamaz ol òayr maúbûl-ı Òudâ 

Ya‘ni òayra nâ’il olmaz ol kişi / Kim riyâ ile mülevveådir işi  

Òayr olmaúdan olur ol şey ‘arî / Dâòi maúbûl olmadan úalur gerü 

Ol muúaddes Óaú ider pâki úabûl / Eylemez âlûde òâşâki úabûl 

 

529.B. 

 كر عمل خالص نباشد ھمچوزر

 قلب را ناقد نیارد در نظر
 

Ger ‘amel altun gibi òâã olmaya / ‘Âmiliñ úalbinde iòlâã olmaya 

Beñzer ol úalp aúçeye ãarrâf aña / Eylemez aãlâ naôar virmez bahâ 
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Ya‘ni naúúâdıñ gözinde mu‘teber / Olmayınca öyle beyhûde gider 

Ol ‘amel kim ola òâliã pâk eåer / Óaú Te‘âlâ óaøreti eyler naôar194 

Ol ‘amel kim ola maàşûş-i riyâ / Ùaró olunub âtılur olur hebâ 

83/a     

530.B. 

 تا توانكر باشى اندر روزكار

 نفس را از آرزوھا دور دار
 

Zengîn olsañ da cihânda ey fetâ / Nefsiñi úıl arzûlardan cüdâ 

Olmaú isterseñ eger Óaúú’a úarîn / Müştehâ-yı nefsiñe olma yaúîn 

Elde úudret var iken icrâsına / İştihâ vü arzû i‘ùâsına 

Nefsiñî teb‘îd itmekdir hüner / Nezd-i Óaú’da böylesidir mu‘teber 

Yoòsa yoòsuz kimse neyler bi’l-øarûr / Arzûlardan ider nefsini dûr 

 

 در صفت صدق و امانت و سخاوت كوید
531.B. 

 چارچیزست از كرامتھاى حق

 یاد دارش چون زمن كیرى سبق
 

Dört şeydir mekremet-pîrâ-yı dîn / Óaú kerâmâtından ey õât-ı faùîn 

Ders alınca benden ol dördü tamâm / Ezber eyle óıfôına úıl ihtimâm 

Úullarına Óaú Te‘âlâ óaøreti / Eylemiş ikrâm ol dört òaãleti 

Her biri bir luùf-ı Óaú’dır âdeme / Ezber itmek müsteóaúdır âdeme 

Fâ’ide virmez faúaù ezberlemek / Mûcibi üzre ‘amel itmek gerek 

 

532.B. 

 اوال صدق زبانت در سخن

 بعد زان حفظ امانت فھم كن
                                                
194 “Amellerin en hayırlısını mutlaka nâkid görür.” واخلص العمل فان الناقد بصیر (Kelâm-ı Kibâr) 



 299 

 

Evvelâ sözde olan ãıdú-i lisân / Bir kerâmetdir úula Óaú’dan inân 

Sözde ãâdıú olanı her kes sever / Òalú u Óaú ‘indinde olur mu‘teber 

Ba‘de óıfô-ı emânetdir biri / İyce fehm et bunu olduúça diri 

Òâyin olma ol òıyâñetden berî / Kendüñi itme kerâmetden ‘arî 

Ol ki aãlâ sözine úatmaz yalan / äâdıúînden ãâyılır ol bî-gümâñ 

 

533.B. 

 پس سخاھست از كرامانت الھ

83/b            فضل حق دان كر نظر دارى نكاه 
 

Pes kerâmât-ı ilâhîden daòi / Bir kişi ‘âlemde olmaúdır saòî 

Pek büyük ikrâmıdır Óaúú’ıñ seòâ / Ey ne mutlu ol úula kim dâ’imâ 

Müsteóaú olanlara eyler ‘aùâ / Luùf u iósân itmede itmez òaùâ 

Hemdaòî Óaúú’ıñ mezîd-i faølı bil / Göziñi maófûô iderseñ ey nebîl 

Ya‘ni baúmazsañ eger nâ-maóreme / Faøl-ı Óaúú’a maôhar olmuşsun heme 

 

534.B. 

 تا توانى دور باش از سود خوار

  از دشمنان كردكارزانكھ ھست
 

Úudretiñ yetdiği rütbe ey velîd / Kendüñi fâiø yiyenden úıl ba‘îd195 

Sûd-i òâr ehl-i ribâdır úıl óaõer / Gördiğiñ yerde bile itme naôar196 

Ehl-i nâra mülóaú oldu sûd-i òâr / Óaúú’ıñ a‘dâsından olmuşdur şümâr197 

Sûd-i òâra itme aãlâ i‘tibâr / Mal u mülkü olsa dâòi bî-şümâr 

Ehl-i nâr olduàu gibi sûd-i òâr / Dâòi mel‘ûn oldu ehl-i iótikâr 

 

                                                
195 “[…] Allah, alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır[…]” (Bakara/275) 
196 “[…] Kim tekrar (faize) dönerse, işte onlar cehennemliklerdir[…]” (Bakara/275) 
197 “İhtikâr eden melûndur.” من احتكر فھو ملعون (Hadis) 
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535.B. 

 ھركرا حق داده باشد این چھار

من پرھیز كارٔباشد آنكس مو  
 

Her kime bu dördü Óaú úılmış ‘aùâ / Olur ol kes mü’min-i ehl-i taúâ 

Óaúú’ıñ iósân ü kerâmâtı olan / Ol çehâr elùâfa maôhar mü’minân 

Müttaúînden ‘add olunurlar hemân / ‘Âúıbet anlar içündür bî-gümân198 

Sa‘y úıl ol dörde maôhar olmaàa / ‘Âúıbetde òayr-ı vâfir bulmaàa199 

Müttaúîñ içün müheyyâdır cinân / Böyle óükm itmiş Cenâb-ı Müste‘ân 

 

536.B. 

مردم كرد فاشھركھ رازت پیش   

 ھمدم آن ابلھ باطل مباش
 

Nâs öñünde kim ki sırrıñ itdi fâş / Olma ol bâùıl oàuzla arúadaş 

84/a    Hemdem olma öyle aómaú bâùıla / Açma sırrıñ öyle nâdân câhile 

äoóbete lâyıú değildir nâ-terâş / Bî-muóâbâ sırrı eyler òalúa fâş 

‘Aúlı irmez ‘âleme rüsvâ ider / Sırrıñı ol demde kim ifşâ ider 

Ôann ider kendüsini bir râz-dân / Söylediğiñ sırrı eyler dâsitân 

 

537.B. 

 ھركھ باشد مانع عشر و زكات

 وانكھ غافل و اركذارد صالت
 

Kim ki maóãûlâtınıñ vaút-i óaãâd / Mal-ı mîrî óaúúına eyler fesâd200 

Men‘ ider ‘öşrün edâ itmez tamâm / Óaúú’ı óaú itmekde úılmaz ihtimâm 

Dâòi ol bir kimse kim virmez zekât / Óaúú’ıñ emri üzre úılmaz åebât 

                                                
198 “[…] (en güzel) sonuç takvâ sahiplerinindir.” (Kasas/83) 
199 “[…] Takvâ sâhipleri için hazırlanmış bulunan cennete koşun.” (Âl-i İmrân) 
200 “[…] Hasat günü de hakkını (öşürünü) verin[…]” (En’âm/141) 
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Hemdaòi ol kim namâzın dâ’imâ / áâfilâne eyler eylerse edâ 

İhtimâm itmez salâtıñ şânına / Hem ri‘âyet eylemez erkânına201 

 

538.B. 

  از چنان كس زینھاربرحذز باش

 تا نباشى در جھان بسیار زار

 

Ol maúûle kimselerden úıl óaõer / Pek ãaúın anlardan ey cân-peder 

Olma ol nâ-óaúú-şinâsâna úarîn / Olmayasın tâ cihânda çoú enîn 

İótirâz itmezseñ anlardan eger / Başıña çoú şey gelüb virir keder 

Nâle vü feryâd idersiñ ‘âúıbet / Kendüñi berbâd idersin ‘âúıbet 

Ol ki farøullaha itmez ihtimâm / Hiç saña eyler mi artıú iótirâm 

 

 در صفت تركھ خشم و قھر كوید
539.B. 

 در كذر از چار خصلت زینھار

 تا نسوزد مرترا بسیار نار
 

Dört òaãletden ãaúın geç ey püser / Tâ seni çoú yaúmaya nâr-ı saúar 

Cân ü dilden diñle bu pendi nevi / Düşmeyesin nâra ãûrû ma‘nevî 

84/b    Terk idüb geçmezseñ anlardan eger / Nâr-ı òüsrâna düşersiñ ser-be-ser 

Anlarıñ her kim yanaşsa yanına / Nâr-ı óasret işler anıñ cânına 

Âteşîn-meşrebdir ol òûy-ı çehâr / Eyler âòir ãâóibin ilúâ-yı nâr 

 

540.B. 

 لذت عمرت اكر باید بدھر

م بر حذر از خشم و قھرئباش دا  
 

                                                
201 “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.” (Mâûn/4-5) 
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Ger saña dehr ü zamânda ey püser / Leõõet-i ‘ömrüñ gerekse ser-be-ser 

Ol óaõer üzre gaøabdan dâ’imâ / Eyl òışm ü úahrdan kendüñ cüdâ 

Kimseyi úalúışma maúhûr itmeğe / İntiúâm almaú içün òor itmeğe 

Muøùarib eyler seni zîrâ bu óâl / Zehr-nâk olmaúda âòir iótimâl 

Úande úaldı leõõet-i ömrü ü zamân / Belki vaútiñ zehr ile olur revân 

 

541.B. 

 چون نكردد خلق با خلق توراست

 كر بجوى مردمان سازى رواست
 

Òalú-ı ‘âlem çün seniñ òûyuñ ile / Ùoàru olmaz gitmede ãuyuñ ile 

Ya‘ni görseñ kim zamân uymaz saña / Sen zamâne òalúına uysan sezâ 

Âdemânıñ òûyu ile dâòi sen / Kendüñe versen sezâdır bir düzen 

Mevúi‘nde belki vâcibdir bu óâl / Yoòsa tenhâ úalur âdem lâ-muóâl 

Şer‘e ammâ kim muvâfıúsa eger / Yoòsa şer‘ üzre değilse úıl óaõer 

 

542.B. 

 زانچھ حاصل نیست دل خرسند دار

 كوش دلرا جانب این پند دار
 

Göñlü úâni‘ ùut o şeyden kim óuãûl / Bulmaya anıñ içün olma melûl 

Çün erenler óâøıra úılmış du‘â / Sem‘-i cân ùut bu naãîóatden yaña 

İktifâ úıl õerre-i mevcûd ile / Şâd olma dürre-i mev‘ûd ile 

Fevt olan şey üzre me‘yûs olma hiç / Her ne olur ise olsun ol behîc 

Fâ’ide virmez te’essüf eylemek / Fevt olan şey’e tekellüf eylemek 

85/a     

543.B. 

 اى خلیفھ تكیھ بر دولت مكن

 یاد دار از ناصح خود این سخن
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Ey òalîfe hiç ùayanma devlete / Baú ‘adâletle umûr-ı millete 

Mal ü mülke itme úaù‘en i‘timâd / Ol tevekkül Óaúú’a eyle istinâd 

Millet ü dînî óimâyet eyle òoş / Zîr-i destâna ri‘âyet eyle òoş 

Nâãıóıñdan işbu sözi ezber et / ‘Adl ü dâd ile cihânda ùoàru git 

Baú Süleymân ile Yûsuf óaøreti / Buldular devlet içinde devleti 

 

544.B. 

 سود نكند كركریزى از قضا

 ھرچھ مى آید بدان میده رضا
 

Fâ’ide itmez ider iseñ firâr / Ol úaøâdan kim ezel bulmuş úarâr 

Gerüye dönmek muóâl oldu úaøâ / Her ne vâúi‘ olsa aña virir rıøâ 

Her úaøâya râøı ol itme ceza‘ / Fâ’ide virmez saña itmek feza‘ 

Úarşu ùurulmaz úaøâ-yı mübreme / Óükm olunmuşsa ezelden âdeme 

Ger mu‘allaú ise ammâ ber-úaøâ / Úarşulayub redd ider anı du‘â 

 

545.B. 

 ھركھ اوبا دوستان یكدل بود

 جملھ مقصود دلش حاصل بود
 

Kim ki aóbâbı ile yek-dil olur / Göñlünüñ maúãûdu heb óâãıl olur 

Dostlarıyla kim ki eyler ittióâd / Her naãıl isterse olur ber-murâd 

Maãlaóat düşdükde zîrâ dostlar / Úalble úalıb ile himmet ider 

Tâ vücûda gele bir vefú-i merâm / Sa‘y idüb eylerler iyce ihtimâm 

Şol ki aóbâbıyla itmez ittifâú / Nâ’il-i maúãûd olamaz ber-vifâú 

 

 در بیان بیوفاى جھان كوید
546.B. 
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 در جھان دانى كھ كردد معتبر

85/b                آنكھ اورا پاك مى باشد نظر 
 

‘Âlem-i dünyâda eyâ ey püser / Kim olur bilür misin pek mu‘teber 

Söyleyim gûş eyle bilmezseñ eger / Ol olur kim pâk olur anda naôar 

Ya‘ni itmez òalúa şehvetle naôar / Belki eyler çeşm-i ‘ibretle naôar 

Kimyâ eyler türâbı çeşm-i pâk / Bir olur ‘indinde anıñ sîm ü òâk 

Dîde-i Óaú-bîne mâlik az olur / Anıñ içün mu‘teber mümtâø olur 

 

547.B. 

زكاركم كند باكس وفا این رو  

 جور دارد نیستش با مھر كار
 

Eylemez òalúa vefâyı bu cihân / İ‘timâd itme cihâna ey civân 

Yüziñe gülse beş on gün rûz-gâr / Aàladır aylarca ãoñra zâr zâr 

Kimseye yoúdur vefâsı ‘âlemiñ / Muøùaribdir òâã ü ‘âmı âdemiñ 

Ùutar istidrâc-i miónetle işi / Yoú anıñ mehr ü muóabbetle işi 

Mehri var ammâ değildir mihribân / Kimseye yâr olmadı fâni cihân 

 

548.B. 

 آنكھ باتو روز غم مى بست كار

 روز شادى ھم بپرش زینھار
 

áam günü ol kim seniñle ey nigâr / Birleşüb iş baàladı hem oldu yâr 

Úara günde àam-güsârıñ olanı / Şâdumânlıú günü elbet sor anı 

Óâliñi tefdîşe istiúbâl úıl / Luùf ü iósâna muvâfıú óâl úıl 

İtdiği iósânı nisyân eyleme / Ni‘met-i ûlâya küfrân eyleme 

Dostluú óaúúıñ unutma yâd úıl / Sen de anıñ işine imdâd úıl 
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549.B. 

 روز نعمت كر تو پردازى بكس

اد رسروز محنت باشدت فری  
 

Ni‘metiñ vaútinde ey merd-i àanî / Merd olub gerçekden olmazsañ denî 

86/a    Bir kesiñ ãûret virirseñ işine / Úalúışırsañ óâliniñ teftîşine 

Sen düşerseñ miónete bir gün eger / Vaút-i şiddette gelüb nuãret ider 

Erişür imdâdıña miónet günü / Senden iylik gördi çün ni‘met günü 

Luùf ü iósân ãanma kim øâyi‘ olur / İtdiğiñ iylik saña râci‘ olur202 

 

550.B. 

 چون بیابى دولتى از مستعان

 اندران دولت مبر از دوستان
 

Çünkü Óaú’dan bulasın bir devleti / Kesme dostlardan o demde ülfeti 

Óaú i‘ânet eyleyüb ya‘ni saña / Eylese bir devlet-i ‘uômâ ‘aùâ 

Rütbe-i ‘ulyâya irseñ nâ-gehân / Bulsañ iúrârıñ içinde yüce şân 

Yâd et aóbâbıñla eski ãoóbeti / Dostlarıñdan kesme úaù‘en ülfeti 

İltifât eyle yine aúrânıña / Tâ gele rif‘at ziyâde şânıña 

 

551.B. 

 مرترا ھركس كھ یار غم بود

  شادى ھمان ھمدم بودچون رسد
 

Her kim olursa seniñ yâr-ı àamıñ / Vaút-i şâdî irse ola hem-demiñ 

Vaút-i àamda çünkü oldu râàıbıñ / Olmalı yevm-i ferruóda ãâóibiñ 

áam-güsâr oldu çü miónetde saña / Lâzım olmaú yâr-ı miónetde saña 

Pes saña vâcib olan anı hemân / Arayub buldurmalısın ey civân 

                                                
202 “[…] muhakkak ki Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez.” (Hûd/115) 
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Vaút-i şâdîde saña hem-dem ola / Belki her esrârıña maórem ola 

 

 در صفت معرفت حق میكوید

552.B. 

 معرفت حاصل كن اى جان پدر

 تا بیابى از خداى خود خبر
 

Ma‘rifet taóãîl eyle ey püser / Tâ bulasın kendü Rabbiñden òaber 

Ma‘rifetdir merdi dil-âgâh iden / Kâmil insân ‘ârif-i billah iden 

86/b    Seyyid-i dânâyı cümle ‘ilm ü fen / Böyle naúl itmiş demişdir tâ ki ben 

Şeyò-i Zeyneddîn’e vâãıl olmadan / Óâliyâ úurtulmamışdım rafødan 

Çün ‘Alâeddîne erdim nâ-gehân / Oldu Óaúú’a ma‘rifet bende ‘ayân 

 

553.B. 

 ھركھ اورا معرفت حاصل نشد

 ھچ با مقصود خود واصل نشد

 

Ma‘rifet her kimde óâãıl olmadı / Hiç maúãûduna vâãıl olmadı 

Ya‘ni ol kim Óaúú’ı esmâsı ile / Cümle-i evãâf-ı ‘ulyâsı ile 

Olduàu miúdâr-ı maúdûr-ı beşer / Ma‘rifet taóãîl itmezse eger 

Hiçbir maúãûdu óâãıl olmadı / Menzil-i maùlûba vâãıl olmadı 

Ma‘rifetdir aãl óilúatden murâd / Anıñ içün óalú olunmuşdur ‘ibâd203 

 

554.B. 

 ھركھ عارف شد خداى خویش را

 در فنا بیند بقاى خویش را

 

Kim ki ‘irfân-ı óaúîúî ile ol / Kendü vicdânıyla Óaúú’ı bile ol 
                                                
203 “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” (Zâriyât/56) 
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Nefsiniñ ef‘âlin istihlâk ide / Óaúú’ı evãâfı ile idrâk ide 

Rütbe-i ‘ayn-ı fenâda nâ-gehân / Görür ol kendü beúâsın bî-gümân 

Her kim ister óâãılı Óaú’la beúâ / Nefsi istihlâk idüb eyler fenâ 

Ma‘nevî mevte denür ya‘ni fenâ / Bâúiye olan óayâta hem beúâ 

 

555.B. 

د زنده نیستھركھ او عارف نباش  

 قرب حق را الیق وارزنده نیست
 

Kim ki olmaz ‘ârif-i billah ol / Ya‘ni Óak’dan olmaya agâh ol 

Ôâhiren óayy olsa dâòi óayy değil / Úurb-ı Óaúú’a lâyıú olur şey değil 

Úurba şâyân olmadı óissî óayât / Cümle óayvânâtda var ol ãıfât 

Mu‘teber olan óayât-ı dâ’ime / Ma‘rifetle nefs olmaú kâ’ime 

87/a    Ma‘rifet olmaz velî iúdâm ile / İttiúâ hem de sülûk-i tâm ile 

 

556.B. 

 نفس خود را چون شناسى با خطا

 حق تعالى را بدانى با عطا

 

Nefsiñ añlarsañ òaùâ-kâr olduàun / Óaúú’ı bilürsin ‘aùâ-kâr olduàun 

Úalb-i insânîde ednâ ma‘rifet / Cümle-i evãâfdan hem bir ãıfat 

Nefs-i óayvâniyeniñ óâli òaùâ / Olduàunu bilüb itmekdir du‘â 

Nefsiniñ her kim òaùâsın fehm ider / Óaú Te‘âlâ’nıñ ‘aùâsın fehm ider 

Nâôımıñ bundan murâdı bî-gümân / Ma‘rifetden oldu ednâyı beyân 

 

557.B. 

ن باشد كھ باشد حق شناسعارف آ  

 ھركھ عارف نیست نبود جنس ناس
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‘Ârif ol olur ki ola óaú-şinâs / Olmayan ‘ârif değildir cins-i nâs 

‘Ârif ismiyle müsemmâ olsa da / ‘İlm-i ‘aúlı bilse dânâ olsa da 

Ol ki Óaú bilmeye ‘ârif değil / Maúãad-ı aãlîye çün vâúıf değil 

Ol maúûle kimseye âdem dime / Maórem-i esrâr idüb hem-dem dime 

Adam oldur kim òilâfet şânına / İ‘tinâ ve sa‘y ider ‘irfânına 

 

558.B. 

 ھست عارف را بدل مھر و وفا

 كار عارف حمد باشد با ثنا

 

‘Ârifiñ úalbinde var mihr ü vefâ / ‘Ârifiñ işi olur óamd ü åenâ 

Ya‘ni rûóâni muóabbetle vefâ / Úalb-i ‘ârifde olur pertev-nümâ 

Óaúú’a nisbet òalúa nisbet dâ’imâ / ‘Ahdine peymânına eyler vefâ 

Bunca ni‘met ma‘rifet a‘ùâsına / Óamd ider her óâlde Mevlâsına 

İşte budur bir nişânı ‘ârifiñ / Dâòi vardır başúa şânı ‘ârifiñ 

 

559.B. 

معرفت بخشد خداىھركھ اورا   

87/b            غیر حق را در دل او نیست جاى 

 

Her kime Óaú ma‘rifet iósân ider / áayr içün yoúdur anıñ úalbinde yer 

Bir recül içün iki úalb olamaz / Óalúla meşóûn Óaúú’ı bulamaz204 

Yâr ile aàyâr ãıàmaz bir yere / ‘Asker ü òünkâr ãıàmaz bir yere 

Úalb-i vâóidde ne mümkün òalú u Óaú / İòtilâùa ma‘rifet olmaz eóaúú 

Úalb iderse mâsivâya meyl eger / Ma‘rifetçün olmaz artıú anda yer 

 

 

 

                                                
204 “Allah, hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır[…]” (Ahzâb/4) 
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560.B. 

 نزد عارف نیست دنیا را خطر

 بلكھ بر خود نیستش ھركز نظر
 

‘İnd-i ‘ârifde cihânıñ óürmeti / Yoúdur aãlâ i‘tibâr ü ‘izzeti 

Çünkü dünyâ ve cihân maòlûúdur / ‘Ârifiñ maòlûúa meyli yoúdur 

Belki kendü cânına itmez naôar / ‘Ârif-i vâlâ-maúâm ‘âlî-baãar 

Óaú’dan artıú mâ‘adâya iltifât / Eylemez ‘ârif olan pâkîze õât 

Óaú’la óaúú olmuş sivâyı neylesün / Aãlı bulmuş mâ‘adâyı neylesün 

 

561.B. 

 معرفت فانى شدن دروى بود

 ھركھ فانى نیست عارف كى بود

 

Ma‘rifet dedikleri emr-i ‘aôîm / Óaú’da fânî olmaú olur ey selîm 

Ya‘ni bi’l-cümle ãıfâtı ile ‘abd / Belki de ef‘âl ü õâtı ile ‘abd 

Õât-ı Óaú’da maóv ü müstehlik olur / Ya‘ni ‘ayn’ül-cem‘ rütbesin bulur 

Kim ki bu vech ile fâni olmaya / Ùab‘ı feyø-i cûd-kânî olmaya 

Fi-l-óaúîúa ol úaçan ‘ârif olur / Ma‘rifet esrârına vâúıf olur 

 

562.B. 

 عارف از دنیا و عقبى فارغست

 زانچھ باشد غیر مولى فارغست

 

‘Ârif-i billah olanlar bî-gümân / Fârià-ı dünyâ vü ‘uúbâdır hemân 

88/a    Óaú ile her óâlde âmâdedir / Mâsivâdan fârià ü âzâdedir 

Úalbin itmişdir ta‘alluúden berî / Olmaz anda hiç Óaúú’ıñ digeri 

Òâdım-ı Óaú’dır ki ‘abd-i òâããdır / Başdan ayaàa değin iòlâãdır 

Ya‘ni ehlûllah olub Óaúú’a muøâf / áayr ile itmez úabûl-i ittiãâf 
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563.B. 

 ھمت عارف یقاى حق بود

 زانكھ از خود فانى مطلق بود

 

‘Ârif-i billah olanıñ himmeti / Gice gündüz úaãd u sa‘y u àayreti 

Rü’yet-i bârı liúâ-yı Óaú olur / Kendüden çün fânî-i muùlaú olur 

Ya‘ni ef‘âl ü ãıfât u õâtını / Belki bi’l-külliye mevcûdâtını 

Maóv idüb bulmuşdur ol külli fenâ / Olmaz anıñ himmeti illâ liúâ 

İşte olmaú isteyen ‘ârif-ãıfat / Böyle ùaóãîl itmelidir ma‘rifet 

 

564.B. 

 باچھ ماند این جھان كویم جواب

 آنكھ بیند آدمى چیزى بخواب
 

Neye beñzer bu cihâñ diyem cevâb / Ger su’âl eylerseñ ey fikri ãevâb 

Aña beñzer kim menâmında kişi / Göre bir şey yâ ki ide bir işi 

Yâ eline gire bir çoú sîm ü zer / Yâ der-âàûş ide bir zîbâ püser 

Yâ ide bâà ü gülistâna güõer / Hem-dem ola anda vâfir kimseler 

Gördiği şeyler olub cümle òayâl / äayd-ı ôıll-ı ùayr-veş emr-i muóâl 

 

565.B. 

 چون شود بیدار از خواب عزیز

 حاصلى نبود زخوابش ھچ چیز

 

Ey ‘azîz’ül-úadr olan ‘âlî vücûd / Maôhar-ı esrâr-ı ma‘nî-i şühûd 

Uyanır çün uyúudan ol nâ-gehân / Óâãıl olmaz aña bir nesne ‘âyân 

Gördiği şeyler òayâl-ender-òayâl / Kim vücûd-i òâricîsîdir muóâl 

Bâà görse bâàdan yoú bir eåer / Destine geçmez velev bir vird-i ter 



 311 

88/b    Sâ’ir bi’l-cümle úıl aña úıyâs / Öyle bil bugünü ey maúbûl nâs 

 

566.B. 

  افتاد ومردٔھمچنین چون زنده

 ھیچ چیزى از جھان با خود نبرد

 

Böylece bir sâg kimse çün düşer / ‘Âlem-i dünyâdan ‘uúbâya gider 

Kendüsi ile cihândan bir eåer / İletemez mâl ü mülk ü sîm ü zer 

Emti‘a eşyâ bütün bunda úalur / Alsa alsa birúaç arşun bez alur 

Bâà ü baàçe dirhem ü dinâr u dâr / Òânede zâd ü õaòîre her ne var 

Cümlesi bir var imiş bir yoú imiş / Bunda úalur az imiş yâ çoú imiş 

 

567.B. 

 ھركرا بودست كردار نكو

 درره عقبا بود ھمراه او

 

Her kimiñ ancaú eyü işi olur / Âòiret yolunda yoldaşı olur 

Ol zamân kim dâr-ı ‘uúbâya gider / Bu ribâù-ı köhneden riólet ider 

äalióa a‘mâl aña yoldaş olur / Dâòi aòlâú-ı óamîde âş olur 

Yoòsa işbu fânîye dünyâ değil / Ya‘ni dünyâda olan eşyâ değil 

‘Âúil iseñ eyleme aàyârı yâr / Kendüñe yâr olanı úıl iòtiyâr 

 

568.B. 

 این جھان را چون زنى دان خوبروى

 خویش را آراید اندر چشم شوى

 

Bu cihânı mer’e-i óüsnâ gibi / Bil eyâ ‘aúlı u feùânet ãâóibi 

Kendüni zînetleyib tezyîn ider / Úocasınıñ gözine şîrîn ider 

Vesme àâze sürünür ãaçın ùarar / Zevcini aldatmaàa óîle arar 
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Gösterir pırlanta gibi gevherin / Âl ile aldatmâk ister şevherin 

Celb içün kendüne mekr ü óîledir / Bir ùarafdan cânına dîş biledir 

 

569.B. 

 مرد را مى پرورد اندر كنار

89/a               مكر و شیوه مینماید بیشمار 

 

Ol zen-i mekkâre ùab‘-ı saòte rûy / Pîre-zen dünyâ gibi câdû-yı òuy 

Âdemi besler úucaàında hemân / Mekr ü şîve ãayısız eyler ‘ayân 

Gâh nâz u şîve eyler geh ‘itâb / Gâh küskünlük gehî óüsn-i òiùâb 

Óâlden óâle ider naúl ülfeti / Gösterir gûyâ muóabbet ãûreti 

Úocası aómaú ise maàrûr olur / Ôann ider gerçek sever mesrûr olur 

 

570.B. 

 چون بیابد شوى خفتھ نا كمھان

 بى كمان سازد ھالكش آن زمان
 

Çün úocasın uyumuş bulur hemân / áâfil ü maàrûr olmuş nâ-gehân 

Şübhesiz anıñ helâkin ol zamân / Düzer ol àaddâre-i Hind-i cihân 

Düzdüğü şey’e hemân ãûret virir / Her ne verse âdeme àaflet virir 

áâfil olma aç göziñ ey hûşyâr / Óîle òud‘a ãâóibine olma yâr 

Bî-vefâ yâre muóabbet eyleme / Kendüñe ihlâki da‘vet eyleme 

 

571.B. 

 بر تو بادا اى عزیز با ھنر

 كز چنین مكاره باشى بر حذر

 

Ey hünerli nâmver cân-ı ‘azîz / äâóib-i idrâk-i pâk ehl-i temîz 

Böylece mekkâreden lâzım saña / Kim óaõer üzre olasın dâ’imâ 



 313 

Olmaya tâ bâdî-yi ãûrî helâk / Ol zen-i mekkâre şûò ü şîve-nâk 

Hem ‘acûz-ı dehrden ol bî-niyâz / Úıl helâk-ı ma‘nevîden iótirâz 

Baúma dünyâ ãûret-i zîbâsına / Virme göñlüñ zînet u dîbâsına 

 

 در صفت ورع كوید
572.B. 

 در ورع ثابت قدم باش اى پسر

89/b            كر ھمى خواھى كھ باشى معتبر 

 

Ol ver‘ada ey oàul åâbit-úadem / Olasın ister iseñ ger muóterem 

İctinâb et şübhelü şeyden müdâm / Olmaya tâ kim òuãûãâtıñ óarâm 

Neces-i ãûrî ma‘nevîden úıl óaõer / Kim muùahhir olanı Mevlâ sever205 

Sevemez aãlâ şey-i nâ-pâk olanı / Ôâhir u bâùın neces-nâk olanı 

Şübhelü olan yere baãma ayaú / Cânib taúvâya eyle iştiyâú 

 

573.B. 

  دین كردد آباد از ورعٔخانھ

 لیك میكیرد خرابى از طمع
 

Dîn evin ma‘mûr ider zühd ü vera‘ / Lîkin ol beyti òarâb eyler ùama‘ 

Şübheden perhîz itmekden olur / Dîn evi ma‘mûr u dü şenlik bulur 

Lîk anı vîrân ider óırã u ùama‘ / Kim ùama‘dır mâni‘-i zühd ü vera‘ 

Olamaz ùamâ‘ olan ehl-i vera‘ / Şübhelü şey cem‘ ider ehl-i ùama‘ 

Zühd ü taúvâdır esâs beyt-i dîn / Anı taòrîb eyleyendir óırã u kîn 

 

574.B. 

 ھركھ از علم  ورع كیرد سبق

 دور باید بودنش از غیر حق
                                                
205 “[…] Allah, temizlenmiş (arınmış) olanları sever.” (Tevbe/108) 
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‘İlm-i nâfî‘den vera‘dan kim sebaú / Ùutsa olur ol kimesne ehl-i Óaú 

Kim de kim olsa vera‘ ya‘ni úavî / Dâòi bilse nolduàunu ma‘nevî 

Uzaú olmaú mâsivallahdan gerek / Tâ ki gerçekden ola ol pâk etek 

Mâsivânıñ cümlesinden dûr olur / Öyle kimse òalúdan mehcûr olur 

‘İlm ü idrâk ü vera‘ tâm olsa ger / Òalú-ı ‘âlemden ser-â-ser el çeker 

 

575.B. 

 رستكارى از ورع پیدا شود

 ھركھ باشد بى ورع رسوا شود

 

Óaú Te‘âlâ óaøretinden òavf ü bâk / Dâ’imî ãûretde olmaú ters-nâk 

90/a    Heb ver ‘ala zühdden peydâ olur / Zühd-i tâmı olmayan rüsvâ olur 

Şübhelü şeyden kim itmez ictinâb / Úalbi úâsîdir anıñ bî-irtiyâb 

Òavf ü òaşyet itmez Allah’dan o kes / Olur olmaz şey’e olur dest-res 

El ãunar belki óarâma ‘âúibet / Olur ol rüsvâ-yı dünyâ âòiret 

 

576.B. 

 با ورع ھركس كھ خود را كرد راست

ش از بھر خداستجنبش وآرام  

 

Kim ver‘ala kendün itdi müstaúîm / İşte oldur ãâóib-i úalb-i selîm 

Ya‘ni taúvâ-yı óaúîúî ile kim / Ùoàru yola gitdi oldu müstaúîm 

Óaú’dan ötürüdür anıñ her işi / Ùavr-ı mişvârı sükûnet edişi 

Pâk olub aàrâø-i nefsâniyeden / Óaú’la óaúú olmuşdur ol pâkîze-ten 

Kendü nefsiçün iş itmezse kişi / Âòiretde yoú óesâb ile işi 
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577.B. 

 انكھ از حق دوستى دارد طمع

 در محبت كاذبش دان بى ورع

 

Ol ki Óaú’dan dostluú ùutar ùama‘ / Eyler iôhâr-ı muóabbetle vela‘ 

Anı kâõib bil muóabbetde eger / Zühd ü taúvâsız olursa ey püser 

Olmasa şer‘ ü óaúîúatçe vera‘ / Her ne rütbe dostluú eylerse ùama‘ 

Sen yalancı bil o da‘vâda anı / Sevmez Allah müttaúî olmayanı 

Sevdiği nehy itdiği şeyden muóib / Dâ’imî ãûretde olur müctenib 

 

578.B. 

 چیست تقوا ترك شبھات و حرام

راب واز طعاماز لباس واز ش  

 

Zühd ü taúvâ vü vera‘ derseñ nedir / Ol ki ya‘ni şübhelü bir nesnedir 

İótimâli ola óall ü óürmete / Olmaya bir vechi àâlib fikrete 

Anı terk itmekdir ey ‘âli-maúâm / Şübhe yoú terkinde olursa óarâm 

Cümle me’kûlât ü meşrûbâtdan / Dâòi maù‘ûmât ü melbûsâtdan 

90/b    Şübhelü olursa hiç itmez ùama‘ / Zühd ü taúvâ ãâóibi ehl-i vera‘ 

 

579.B. 

 ھر چھ افزونست اكر باشد حالل

 نزد اصحاب ورع باشد وبال
 

Õikri sebúat iden ekl ü şürbden / Dâòi başúa şeyden ey pâkîze-ten 

Her ne zâ’iddir eger olsa óelâl / ‘İnd-i ehl-i zühde olur vebâl 

Şeyleriñ vardır óelâlinde óesâb / Hemdaòî vardır óarâmında ‘aõâb206 

Olsa óâcetden ziyâde şey eger / Eyler erbâb-ı vera‘ andan óaõer 

                                                
206 “Helâlin hesabı, haramın azâbı vardır.” حال لھا حساب وحرامھا عذاب (Kelâm-ı Kibâr) 
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Zâ’id olur müş‘ir-i óırã ü ùama‘ / Eylemez anı úabûl ehl-i vera‘ 

 

580.B. 

 چون ورع شد یار با علم وعمل

اخالصت بباید بى خللحسن   

 

Çün vera‘ ‘ilm ü ‘amelle oldu yâr / Óüsn-i iòlâãıñ gerek ey hûşyâr 

Muttaãıl iòlâã lâzımdır saña / Olmaya ol zühdde çirk-i riyâ 

Bî-òalel iòlâãdır aãl-ı ‘amel / Eyleme bî-aãl olan fer‘i emel 

Aãlsız fer‘ olmaz aãlâ meyve-dâr / Fâsid olur virmez âòir berg ü bâr 

Her ‘amelde muókem iòlâã olmalı / Òâliãe niyet ile òâãã olmalı 

 

581.B. 

 ناكھان اى بنده كركردى كناه

 توبھ كن در حال و عذرآن بخواه
 

Ansız itdiñse günâh ey ‘abd-i Rabb / Tevbe úıl deróâl ve ‘öõrün úıl ùaleb 

Bulsa àafletle òaùâsından vuúû‘ / Hiç te’òîr itme úıl Óaúú’a rücû‘ 

Tâ’ib ü müstaàfir ol ol dem hemân / Geçmesün ol cürme bir vâfir zamân 

Setrini eyle ùaleb ‘öõrün dile / İtdiğiñ õenbi götür cân u dile 

Cân ü dilden eyle istiàfâr tâ / Maàfiret úılsun ‘aúîbinde Òudâ 

 

582.B. 

د در وجودچون كناه نقد آی  

91/a                  نسیھ ندارد ھچ سودٔتوبھ  

 

Çün vücûda gele óâøır bir günâh / Tevbe lâzımdır o dem bî-iştibâh 

Veresiye tevbe virmez fâ’ide / Bel olur cürm ü günâhıñ zâ’ide 

Yâ ölürsün yâ unudursun hemân / Tevbesiz gitmiş olursun nâ-gehân 
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Elde fırãat var iken ol tevbe-kâr / ‘Afv ide deróâl anı Âmirz-kâr 

Tevbeyi te’òîr iden olur helâk / Kim günâh insânı eyler zehr-nâk 

 

583.B. 

 در انابت كاھلى كردن خطاست

 برامید زندكابى كان ھواست
 

Tevbede tenbellik itmekdir òaùâ / Ber-óayât olmaú ümîdiyle dehâ 

Ol ise ‘ayn-ı hevâdır ey fetâ / Bir nefesdir ‘ömr àâfil olma hâ207 

Kesmesün birden bire anı ecel / Ber-hevâdır itdiğiñ ùûl-ı emel 

Çünki yoúdur vaút-i ma‘lûm-ı ecel / Ân-ı vâóidde gelişi muótemel 

Niceler bu vechile rióletdedir / Ekåeri ammâ yine àafletdedir 

 

شرف خدمت كویددر صفت   
584.B. 

 تا توانى اى پسر خدمت كزین

 تا شود اسب مرادت زیرزین
 

Sen de tâ kim var ey oàul iútidâr / Òalúa òıdmet itmeği úıl iòtiyâr 

áayri şeyden òıdmeti orandıla / Tâ murâdâtın eger altı ola 

Atıñ olursa eger taót’ul-rikâb / Øabùı âsândır saña bî-irtiyâb 

Óıdmeti ya‘ni iderseñ iòtiyâr / Maùluba erersin olub baòtiyâr 

Mürşide òıdmet iden er lâ-cerem / Olur ol maòdûm-ı esmâ vü óikem 

 

585.B. 

  چون خدمت مردان كندٔبنده

 خدمت او كنبد كردان كند

 
                                                
207 “Ve Rabbinize yönelin[…]” (Zümer/54) 
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91/b    Óaú Te‘âlâ’nıñ çü bir ãâdıú úulu / Cân u dilden óaørete ‘âşıú úulu 

Óaú yolunda erlere òıdmet ide / Òıdmet-i şâyeste bî-minnet ide 

Ol ki böyle òıdmeti her ân ider / Aña òıdmet úubbe-i devrân ider 

Çünki kâmil mürşide òıdmet hemân / Óaúú’a òıdmetdir efendi bî-gümân 

Óaúú’a òıdmet idene ey àâfilûn / Òıdmete me’mûrdur dünyâ bütün 

 

586.B. 

 بھر خدمت ھركھ بر بندد میان

 باشد از آفات دنیا در امان
 

Òıdmet-i merdân içün her kim ‘ayân / Sa‘y u iúdâm ile bil baàlar hemâñ 

Olur âfât-ı cihândan dâ’imâ / Gûşe-i kehf-i emânda pür-ãafâ 

Âfet-i nefsiyeden bulan rehâ / Olmaz ‘âhât-ı cihâna mübtelâ 

Óaú Te‘âlâ òâdıma óürmet ider / Çünki ehl-i Óaúú’a ol òıdmet ider 

Ortada var çün úavî bir ittiãâl / Óaú úılar andan belâyı infiãâl 

 

587.B. 

 ھركھ پیش صالحان خدمت كند

 ایزدش با دولت و حرمت كند
 

Kim ki ãâlióler óuøûrunda müdâm / Anlara òıdmetle eyler iótirâm 

Óaú Te‘âlâ óaøreti anı hemîn / Devlete hem óürmete eyler úarîn 

Muóterem olan ‘azîze iótirâm / Bâ‘iã-i óürmet olur Óaú’dan müdâm 

Devlete maôhar olur ‘uúbâda hem / äâlióâna òıdmet iden lâ-cerem 

Virir insâna kerâmet devleti / Ol mülûk-ı ma‘neviye òıdmeti 

 

588.B. 

 خادمانرا ھست در جنت مآب

 روز محشر بى حساب و بى كتاب
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äâlióâne òıdmet idenler içün / äâdıúâne óürmet idenler içün 

Cennet-i a‘lâ içinde var me’âb / Anlara yoúdur óesâb ile kitâb 

92/a    Úabrden meb‘ûå olunduúda hemân / Cennete ùoàruca olurlar revân 

äâlióâna olunan òıdmet bütün / äâlióa a‘mâlden olur füzûn 

Yevm-i maóşerde anıñçün bî-óesâb / İdecekler cenneti óüsn’ül-me’âb 

 

589.B. 

 خادمان باشند اخوانرا شفیع

 جاى ایشان در جنان باشد رفیع

 

Òâdımân iòvâna olurlar şefî‘ / Yerleri cennâtda olur refî‘ 

Ehl-i Óaúú’a òıdmet idenler daòî / Òalúa iderler şefâ‘at ey aòî 

Ya‘ni olurlar şefî‘-i mü’minîn / Ger úarâbet ola ger iòvân-ı dîn 

Yârlıgâr ‘uúbâda Mevlâ anları / Cennet-i a‘lâda artar şânları 

Oldular dünyâda òıdmet erleri / Yüce olur anda elbet yerleri 

 

590.B. 

  خادم عاصى و مفسد بودكرچھ

 بھتر از صد ممسك عابد بود
 

Òâdım-ı merdân meydân-ı vefâ / ‘Âşıú-ı dîdâr bâ-úalb-i ãafâ 

Ehl-i ‘iãyân ü günâhkâr olsa da / Kendü nefsince tebeh-kâr olsa da 

Râh-ı Óaú’da itdiğiçün luùf u cûd / Ya‘ni ehl-i Óaú içün beõl-i vücûd 

Pek çoàundan ehl-i imsâk ‘âbidiñ / Kendü kendüsin beğenmiş zâhidiñ 

Cümlesinden anlarıñ evlâ olur / Óaú úatında rütbesi a‘lâ olur 
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591.B. 

مانئمان قائاجر و مزد صا  

 میدھد ھر خادمى را مستعان

 

İtdiği iósânı Óaú ãâ’imlere / Giceyi ióyâ iden úâ’imlere 

Luùf ider her òâdıma ol müste‘ân / Òıdmete olduúlarıçün úâ’imân 

Ehl-i òıdmet ãâ’im olsun olmasun / Nefsi içün úâ’im olsun olmasun 

Olduàuçün àayriye òıdmet-güõâr / Ehl-i Óaúú’ıñ òıdmetinde bî-úarâr 

Luùf eyler Óaú Te‘âlâ óaøreti / Anlara dâòi o müzd ü ücreti 

92/b     

592.B. 

ھدمت ھركھ بر بندد كمربھر   

 از درخت معرفت یابد ثمر
 

Kim ki òıdmetden içün baàlar kemer / Bulur ol ‘irfân aàâcından åemer 

Ya‘ni her kim eyleyüb bend-i niùâú / Òıdmet ide bâ-kemâl-i iştiyâú 

Ehl-i Óaúú’ıñ òıdmetinde dâ’imâ / Dikilir âàâç gibi ãubó u mesâ 

Gösterir iúdâm ü cidd ü ihtimâm / Òıdmet eyler pîre ber-vefú-i merâm 

Maôhar-ı feyø-i ilâhi olur ol / Meyve-i ‘irfân-ı Óaúú’ı bulur ol 

 

593.B. 

 ھركھ خادم شد جنانش مى دھند

 ھم ثواب غازیانش میدھند

 

Her kim oldu ehl-i Óaúú’ıñ òâdımı / Âsitân-ı devletiniñ úâdimi 

Cânib-i Bârî Te‘âlâ’dan aña / Olunur cennetler iósân u ‘aùâ 

Sâóa-i merdânda dâ’im olub / Gice gündüz òıdmete úâ’im olub 

İtdiğiçün nefsi râóatdan berî / Eylemiş olur cihâd-ı ekberi 

Aña àâzîler åevâbı verilir / áâziyân ile berâber dirilir 
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 در اكرام مھمان میكوید
594.B. 

 اى برادر دار مھمان را عزیز

 تا بیابى عزت از رحمن تونیز
 

Ey úarındâş-ı e‘azz ü ekberim / Ya‘ni cânımdan mu‘azzez dâderim 

Òâneñe úonuú gelürse ùût ‘azîz / ‘İzzet ü ikrâm ile pek temîz 

Rûy-ı òandân ile istiúbâl et / Òıdmet u iù‘âmına iúbâl et 

Tâ ki ol Raóman olan Allah’dan / ‘İzzet ü óürmet bulasın dâòi sen 

Vâsi‘ül-Raóme olan Mevlâ daòî / Raómeniyle yarlıàasun ey aòî 

 

595.B. 

منى كوداشت مھمان را نكؤمو  

93/a               حق كشاید باب رحمت را برو 

 

Ùutdu bir mü’min ki mihmânı eyü / Luùfla úarşulayub açdı úapı 

Óaú açar ol úula bâb-ı raómetin / Luùf idüb müzdâd eyler ni‘metin 

Ya‘ni ol kim øayfına ikrâm ider / Úonuàun úonaúlayıb iù‘âm ider 

Fetó-i bâb eyler aña Rabb-ı Kerîm / Rızúını eyler ziyâd ü müstedîm 

Øâyi‘ itmez muósinin ecrin Òudâ / Úat-ender-úat ider müzdün ‘aùâ 

 

596.B. 

 ھركھ باشد طبعش از مھمان ملول

 ازوى آزارد خدا وھم رسول
 

Her kimiñ ùabı‘ misâfirden melûl / Olur itmez gülerek anı úabûl 

İncinir andan Òudâ-yı Õü’l-celâl / Ya‘ni raómet eylemez ol Lâ-yezâl 

İncinir dâòi Resûlullah hem / Øayfa ikrâm itmedir emr-i ehemm 
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Olmasun ùab‘ıñ misâfirden melûl / Úıl kemâl-i luùfla anı úabûl 

Şâri‘a her kim virir zirâ eõâ / Şüphe yoú kim la‘nete olur sezâ 

 

597.B. 

  چون خدمت مھمان كندٔبنده

  رحمان كندٔخویش را شایستھ
 

Bir kişi kim òıdmet-i mihmân ider / Úurb-ı Óaúú’a kendüni şâyân ider 

Óaú rıøâsın bulur ol úul kim müdâm / Øayfa òıdmetde ider iúdâm-ı tâm 

Vâãıl-ı úurb-ı İlah olur o úûl / Cân u dilden çün ider øayfı úabûl 

Efêal a‘mâldir ikrâm-ı øayf / Aósen-i ef‘âldir iù‘âm-ı øayf 

Bir ‘amel kim mevãul-ı Mevlâ olur / Her ‘amelden lâ-cerem evlâ olur 

 

598.B. 

 ھركھ مھمانرا بروى تازه دید

 از خدا الطاف بى اندازه دید
 

Kim ki tâze yüzle mihmânı hemân / Úarşu çıúdı gördi oldu şâdumân 

93/b    Gördi Óaú’dan luùf u iósân bî-úıyâs / Maôhar oldu ni‘mete ol Óaú-şinâs 

Her ne rütbe olsa úutlu òulûã / Øayf óaúúında olursa bâ-òuãûã 

Ecri de ol mertebe taø‘îf olur / Bî-nihâye elfe dek te’lîf olur 

Luùf-ı Óaú ãıàmaz ‘uúûl-ı âdeme / Raómeti vâsi‘ ser-â-ser ‘âleme 

 

599.B. 

 از تكلف دور باش اى میزبان

 تا كرانى نبودت از میھمان
 

Ey misâfir ãâóibi olan kişi / Uzaà ol külfetden uzatma işi 

Ya‘ni me’kûlât u meşrûbâtda / Külfeti mûcib olan óâlâtda 
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Düşme ‘âdetden ziyâde külfete / Kendüñi düçâr itme zaómete 

Ta aàırlıú olmaya óâãıl saña / Gelmeye ya‘ni misâfirden ibâ 

Bu cihetle ücretiñ noúãân olur / Belki kârıñ bâ‘iå-i òüsrân olur 

 

600.B. 

 ھست مھمان از عطاھاى كریم

مھركھ زو پنھان شود باشد لیی  
 

Ol misâfir kim gelür nâgeh saña / Óaú Te‘âlâ óaøreti eyler ‘aùâ 

Óaú ‘aùâyâsından olur ey selîm / Kim ki andan gizlenir olur le’îm 

Bâ‘iå-i küffâret-i õenb ü günâh / Eyler anı ol kerîm olan İlâh 

‘Abd-i Óaú olmaz o kim pinhân olur / Belki nefse bende-i fermân olur 

Nâgehânî øayfa kendün gizleyen / Olamaz ettibbâ‘ İbrâhîm’den 

 

601.B. 

 خیره بر جوان كسى مھمان شود

 چون رسد مھمان ازو پنھان شود
 

Süfresinde şaşırır mihmân hemân / Kendüni gizlerse andan mîzbân 

Añlar istiåúâl olunduàun hemîn / Neylesün bilmez úalur óayret-rehîn 

‘Aúlı başından gider óayrân olur / Óayretinden belki sergerdân olur 

94/a    Boàazından geçmez olur ol ùa‘âm / áam yiyici olur olmaz şâd-kâm 

äaàlıúla gelmeyeydim der hemân / Bâşına zindân olur cümle cihân 

 

602.B. 

 ھركھ مھمانت شود از خاص و عام

 پیش اومى باید آوردن طعام
 

Her kim olur ise òâãã u ‘âmmdan / Øayfıña úalma gerü ikrâmdan 
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Öñüne lâzımdır iletmek ùa‘âm / Eyleme te’òîr et iúdâm-ı tâm 

Ya‘ni ta‘cîl eylemek mendûbdur / Øayfa ikrâm itmeyen maàøûbdur 

Belki uzaú yerden itmişdir nüzûl / Úıl anı óâøır-ı ùa‘âm ile úabûl 

Aç olmaúdır ziyâde iótimâl / Yoldan olmuşdur vücûdu bî-mecâl 

 

603.B. 

 ھركھ مھمانرا كرامى مى كند

 كوششى در نیك نامى مى كند
 

Kim ki ‘izzetlü ider mihmânını / Gözedir óâle münâsib şânını 

Mü’min ise mü’mine lâyıú kirâm / Eyler îmâna münâsib iótirâm 

Kâfir ise aña göre óâlde / Bulunur ikrâm u istiúbâlde 

Böyle olan kimse a‘lâ âdına / Sa‘y ider òayr ile ya‘ni yâdına 

Òalú aña óüsn-i şehâdet ide tâ / Âòiretde ola maúbûl-i Òudâ 

 

604.B. 

رى اندك و بیش اى پسرزانچھ دا  

 برد باید پیش درویش اى پسر
 

Bulunan óâøır yimekden ey oàul / Azıcuú nân u nemekden ey oàul 

Lâzım iletmek faúîriñ öñüne / İótiyâc ehli óaúîriñ öñüne 

Øayf olsun olmasun merd-i faúîr / Gelse aña yiyecek bir nesne ver 

Aza çoàa baúma raùb u yâbise / Luùf u iósân eyle köhne lâbise 

Óaú úatında øâyi‘ olmaz hiç şey / Luùf ider aña muúâbil Rabb-i Óayy 

94/b     

605.B. 

عان بھر خداینان بده باجا  

 تا دھندت در بھشت عدن جا
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Açlara itmek ‘aùâ eyle müdâm / Óaú riøâsıyçün úıl it‘âm-ı ùa‘âm 

Cennet-i a‘lâ içinde tâ saña / Vereler ‘âlî-maúâm ey õil-‘aùâ 

Câ’i‘i işbâ‘da òayr-ı kesîr / Olduàun virdi òaber Bedr-i Münîr208 

Ya‘ni ol faòr-i risâlet nûr-ı Óaú / Bir óadîåinde beyân itdi ãadaú 

Cümle-i õî-rûóa şâmil bir beyân / Olduàun fehm eyle úıl i‘ùâ-yı nân 

 

606.B. 

ٔعریان كھ پوشد جامھبرتن   

ٔحق دبد اوراز رحمت نامھ  
 

Kim ki çıplaú gövde üzre bir libâs / Giydirir eyler vücûdu iótirâs 

Raómetinden Óaú aña virir berât / Úurtulur nâr-ı cehennemden o øât 

Virdiğü câme olursa müsteóaú / ‘Itúnâme eyler anı õât-ı Óaú 

Yazılır meróûm u maàfûr olması / Ehl-i cennet ile maóşûr olması 

Raómetle Óaú anı âbâd ider / Nâr-ı dûzaòdan daòî âzâd ider 

 

607.B. 

 ھركھ ثوبى برتن عارى دھد

 در دو عالم ایزدش یارى دھد
 

Kim ki ‘uryân õâta virir bir libâs / Óasbeten-li’llah ider ilbâs-ı nâs 

Óaú dü ‘âlemde anı mestûr ider / ‘Avn u nuãret luùf idüb menãûr ider 

Nice setr itdiyse çıplaú olanı / Öyle setr eyler daòî Mevlâ anı 

Âfet-i kevniyyeden eyler maãûn / Dâòi ‘uúbâda ider luùfun füzûn 

Óülle-i cennetle ârâyiş virir / Cennet-i a‘lâda âsâyiş virir 

 

 

 

                                                
208 “Sadakanın en iyisi açları doyurmaktır.” عائ ان تشبع كیدا جاة افضل الصدق (Hadis) 
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608.B. 

اجت محتاج راكربرآى ح  

 برسر از اقبال یابى تاج را
 

95/a    Ger getürirseñ óuãûle óâcetin / Ehl-i faúriñ def‘ iderseñ şiddettin 

Bâşıñ üzre devlet-i iúbâlden / Tâc bulursuñ ãafâ-yı óâlden 

Ya‘ni ehl-i faúr u ehl-i óâcetiñ / İótiyâcın def‘ olursa ‘âdetiñ 

‘İzzet u iúbâlle beyn’el-enâm / Şehriyârâne bulursuñ iótirâm 

Dest-gîr olmaú faúîre dâ’imâ / Devlet-i ‘uômâyı mûcibdir şehâ 

 

609.B. 

 ھركھ باشد اوز دولت بختیار

 خیر ورزد در نھان و آشكار
 

Kim ki devletden olur o baòtiyâr / Òayra sa‘y eyler òafî u âşikâr 

Her kimiñ kim ùâli‘i mes‘ûd olur / Aósen aòlâúla maómûd olur 

Òayra sa‘y eyler o kimse dâ’imâ / ‘Âleme iylik ider ãubó u mesâ 

‘Âdet eyler iyliği leyl ü nehâr / Gözedir muótâcı gizlü âşikâr 

Her naãıl olursa olsun ol müdâm / Emr-i meràûba ider iúdâm-ı tâm 

 

610.B. 

ان بخیلاى پسر ھركز مخور ن  

 كم نشین درعمر برخوان بخیل
 

Ey oàul aãlâ ve úaù‘â bir zamân / Etmekiñ yime baòîliñ el-amân 

‘Ömrüñ içre mümsik olanıñ ãaúın / Sofrası üzre oturma pek úaçın 

Aç olursañ da beàâyet ey püser / Etmekin yime baòîliñ úıl óaõer 

Sofrasından etmekinden ol ba‘îd / Loúmasın yime pelîdiñ ey velîd 

Ol denîden óâãılî çek el etek / Kendüsi ùoysun hele úoy ol köpek 
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611.B. 

 نان ممسك جملھ رنجست وعنا

 میشود نان سخى نور وضیا
 

Ehl-i buòl vü ehl-i imsâkiñ bütün / Etmekidir åıúlet ü derd-i derûn 

Mümsiğiñ dâ’ u maraødır ni‘meti / Aàzıña alma yediği niúmeti 

95/b    Lîk cömerdiñ olur nûr u øiyâ / Olunursa etmeki ekl ü àıdâ 

Ya‘ni nân u ni‘met-i ehl-i seòâ / Rûó ile úalbe virir nûr u øiyâ 

Pür-ãafâdır úalb-i pâk-i esòiyâ / Anıñ içün ni‘meti virir øiyâ 

 

612.B. 

 تا نخوانندت بخوان كس مرو

 از پى مردار چون كركس مرو
 

İtmeye mâdâmkim da‘vet seni / Gitme kimse sofrasına çün denî 

Ya‘ni da‘vetsiz yere nâkes gibi / Cîfe içün gitme gel kerkes gibi 

Düşme dünyâ-yı denîniñ ardına / Her kesiñ göz dikme nân ü âredine 

Aúbaba gibi bilâ-da‘vet ãaúın / İtme her murdâr u nâ-pâke aúın 

Olma her bir lâşeye çeşm-âşinâ / Dimeye ‘âlem saña çaylâú baba 

 

613.B. 

 چشم نیكى از خسیس ودون مدار

 سقف اورا ھم تو بى استون شمار
 

Ùutma alçaú kimseden iylik gözi / Òayr gelmez nâ-mübârekdir yüzi 

Òayrı yoúdur buòl ùab‘ı olanıñ / Saúf u tâvânın direksiz ãay anıñ 

Bir şey ümmîd itme ednâdan ãaúın / İ‘timâd itme yalânından úaçın 

Va‘dine aldanma gitme yânına / Biñ yemin eylerse la‘net cânına 
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Beñzer elóâãıl direksiz òâneye / İstinâd itme çürük kâşâneye 

 

614.beyit 

نكركنى خیرى توآن از خود مبی  

 ھرچھ بینى نیك بین وبد مبین
 

Òayr iderseñ görme kendüñden anı / Eylediñ tevfîú-i Óaú’la sen anı 

Kendüñ ifnâ et de gör Óaúú’ı ebed / Her ne kim görseñ eyü gör görme bed 

Nâôır ol tevóîd-i ef‘âle müdâm / Úılma aòvâliñ perîşân ey àulâm 

‘Âleme cem‘ üzre dâ’im úıl naôar / Âdem ol görme meóâsinden diger 

Òayrdır bi’l-cümle ef‘âl-i Òudâ / Bizlere nisbet olur şerr rûnümâ 

96/a     

 در صفت عالمتھاى احمقان كوید
615.B. 

 سھ عالمت دانكھ در احمق بود

 اوال غافل زیاد حق بود
 

Üç ‘alâmet bil ki aómaúda olur / Diúúat etse ol üçü ‘âúil bulur 

Âşikâre ya‘ni üç aóvâldir / Aómaúıñ aómaúlıàına dâldir 

Õikr-i Óaú’dan evvelâ àâfil olur / Çünkü aómaú kimse pek câhil olur 

‘Aúlı yoú kim ‘ilme olsun iótimâl / Õikr-i Óaú’dan àâfil olur lâ-muóâl 

‘Âúil oldur kim olur pür-intibâh / Mûnis-i úalbi olur õikr-i ilah 

 

616.B. 

 كفتن بسیار عادت باشدش

 كاھلى اندر عبادت باشدش
 

Aómaú olan kimsede àaflet olur / Hem aña çoú söylemek ‘âdet olur 

Óumúdan neş’et ider söz keåreti / Olmaz aómaú kimsede söz nedreti 



 329 

Her ne gelse aàzına söyler hemân / Bilmez aómaú neydüğün yañlış yalan 

Bir de tenbellik olur ‘ârıø aña / Vaút-ı ùâ‘atde òulâãa dâ’imâ 

Eylese gâhi ‘ibâdâta úıyâm / Eylemez cedd üzre ya‘ni i‘timâm 

 

617.B. 

 اى پسر چون احمق و جاھل مباش

 یكدم ازیاد خدا غافل مباش
 

Olma oàlum aómaú u câhil gibi / Ùâ‘at-i Óaú’da daòî kâhil gibi 

Õikr-i Óaú’dan àâfil olma bir nefes / Óaúú’a baàlan àayriden ümmîd kes 

‘Âúil u ‘âlim olan merd-i nefîs / Õikr-i Bârî’le olur dâ’im enîs 

Aómaú u câhil ise àafletdedir / Vâdî-i òiõlândadır óayretdedir 

áâfil olma bir nefes Allah’dan / İştiyâú-ı yâr ucından âhdan 

 

618.B. 

 ھركھ او از یاد حق غافل بود

96/b                  از حماقت درره باطل بود 
 

Õikr-i Bârî’den o kim àâfil olur / Dâ’imâ dünyâ ile şâàil olur 

áayr ile olur demâdem dem-güõâr / Yâdına gelmez Cenâb-ı Gird-gâr 

Öyle dîvâne óamâúatden müdâm / Râh-ı bâùılda olur her ãubó u şâm 

Dâ’imi àafletle bâùıl yoldadır / Tîh-i òüsrân içre ‘âùıl yoldadır 

Şâhrâh-ı maùluba çıúmaz yolu / Eñnihâyet şaşırır ãaà u ãolu 

 

619.B. 

 ھچ از فرمان حق كردن متاب

 بھر وام آزاده را دامن متاب
 

Hiç emrullahdan bükme boyun / Yan verib fermân-ı Óaúú’a olma dûn 
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Devrilüb bir yana i‘râø itme hiç / Emr-i Óaú’dan olma aãlâ pîç pîç 

Şöyle kim ednâ olan merd-i àanî / Òisset ùab‘ı olan şaòã-ı denî 

Bir faúîri görse rû-gerdân olur / Dûr olub pehlû-zen-i Óîùân olur 

Dâmenin bükme daòî tezvîr ile / Fârià u âzâdeniñ taóúîr ile 

 

620.B. 

 باطلى را اى پسر كردن منھ

 نقد مردانرا بھر كودن منھ
 

Bâùıl olan kimseye úoyma boyun / Ey oàul eyler saña ãoñra oyun 

Ya‘ni teslîm itme kendüñ bâùıla / Uyma aãlâ öyle aómaú ‘âùıla 

Ehl-i Óaúú’a eyle ancaú ser-fürû / Olmaú isterseñ dü ‘âlemde ulu 

Naúd-i esrâr-i ricâlullahı hem / Úoyma aómaúlar eline úıl kerem 

Eyleme nâdâna ãarf-ı zîm ü zer / äatma boncuú ãatılan yerde güher 

 

621.B. 

 در قضاى آسمانى دم مزن

 ھركسى را بیش بین وكم مزن
 

Urma dem óükm-i ezelden ùut öğüt / Úıl úaøâ-yı âsumânîde sükût 

97/a    Olamazsın vâúıf-ı sırr-ı úaøâ / ‘Ârif ol keff-i lisân et dâ’imâ 

Örtülüdür mebóaå-ı sırr-ı ezel / Ôâhirî şer‘a virir zîrâ òalel 

Herkesi gör fâøıl u ehl-i kemâl / Urma nâúıã kimseyi ol ehl-i óâl 

Ya‘ni nâúıã dime òalúa ey nebîl / Óâãılı her gördiğiñ bir Òıør bil 

 

622.B. 

 دست خود را سوى نامحرم میار

 جانب مال یتیمان ھم میار
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El götürme cânib-i nâ-maóreme / Óürmet et şer‘-i şerîf-i a‘ôâma 

Ya‘ni úapılma hevâ vü şöhrete / El uzatma ecnebiye ‘avrata 

Maóremi çünkü óelâl itdi İlah / Eyleme nâ-maóreme meyl ü nigâh 

Cânib-i mâl-ı yetîmâna daòî / El götürme iótirâz et ey aòî 

Ya‘ni ekl itme yetîmler mâlını / Úılma pür-âteş derûnuñ óâlini 

 

623.B. 

 تا توانى راز با ھمدم مكوى

 كر تو باشى نیز با خود ھم مكوى
 

Úâdir olduúça enîse sırr u râz / Söyleme andan daòi úıl iótirâz 

Bulamazsın sırra maórem söyleme / Sen sen ol da kendüñe hem söyleme 

Ya‘ni úalbiñde o sırrı ùut nihân / Kendü kendüñe daòî úılma ‘ayân 

Hemdemiñ bir hemdemi var lâ-cerem / Söyler ol sırrı gider ol dâòi hem 

Tâ helümme cerra209 ol sır fâş olur / ‘Âlemiñ aàzında òurde-òâş olur 

 

624.B. 

 تا شوى آزاد و مقبل اى عزیز

 بى طمع مى باش اكردارى تمیز
 

Tâ ki sen bend-i ‘âlâyıúdan berî / Olasın âzâde vü òalúıñ serveri 

äâóib-i ‘izz ü siyâdet olasın / Ehl-i iúbâl ü sa‘âdet olasın 

Ya‘ni böyle olmaú içün lâ-cerem / Bî-ùama‘ ol ey ‘azîz u muóterem 

97/b    Terk úıl ‘âlemde óırã u şöhreti / Bulasıñ tâ kim sa‘âdet devleti 

Var ise temyîz u idrâkiñ eger / Cânib-i óırã u ùama‘dan úıl güõer 

 

 در صفت فاسق كوید
625.B. 

                                                
209 Helümme cerra: “Var kıyas et” anlamına gelen Arapça bir tabir. 
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 ھست فاسق را سھ خصلت در نھاد

 باشد اول در دلش حب فساد
 

Fâsıúıñ úalbinde tâm üç òûy var / Eylemişdir kendüne ol üçü kâr 

Üç şey üzre oldu maùbû‘-ı nihâd / Evvelâ úalbinde var óubb-ı fesâd 

Şûr u şerre bâ‘iå aóvâli sever / Enfüs ü âfâúa iòlâli sever 

İki kimse beynine düşse şiúâú / Eylemez ıãlâóına şedd-i niùâú 

Belki úahr u şiddete bâdî olan / Şeylere eyler teşebbüs nâgehân 

 

626.B. 

 حرفش آزردن خلق خداست

 دور دارد خویش را از راه راست
 

Renciş-i òalú-ı Òudâ’dır óırfeti / Kesr-i òâùırdır ikinci ãan‘ati 

Òâùır incitmek ise fısú-ı ‘aôîm / Olduàun ma‘lûm bir şey ey selîm 

Úatl-i nefs iden nice mel‘ûndur / Ol mü’eõõî öylece maù‘ûndur 

Hem üçüncü òaãleti ol nâ-bekâr / Ùoàru yoldan kendüni uzaú ùutar 

Dâ’imâ güç râha tab‘ı meyl ider / Nefsine hem sâ’ire eyler øarar 

 

 در صفت شقى كوید
627.B. 

 ھست ظاھر سھ عالمت در شقى

م حرام از احمقئمیخورد دا  
 

Üç ‘âlâmet var şaúîde âşikâr / Bil de andan úıl óaõer ey hûşyâr 

Evvelâ aómaúlıàından ol müdâm / Hiç úaçınmaz ekl ider dâ’im óarâm 

98/a    Pes ùarîú-i nâr-ı dûzaòdır bu yol / Bilmiş ol ehl-i şeúâvetdendir ol 

Nâr-ı dûzaò yer iden ekl-i óarâm / Õılleti mûcib olur şürb-i müdâm 

Pek fenâ şeydir óarâma ibtilâ / Sû-i óâli eyler âòir iútiøâ 
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628.B. 

 بى طھارت باشد و بیكاه خیز

 ھم زاھل علم باشد در كریز
 

Vaútsiz úalúar ùahâretsiz olur / Emr-i Bârî’ye iùâ‘atsiz olur 

Tâ ùulû‘-ı şemse dek uyur müdâm / Eylemez vaút-i namâza ihtimâm 

Gâh edâ eyler namâzı geh úaøâ / Geh tekâsülle görür terkin revâ 

Ehl-i ‘ilmiñ ãoóbetinden úaçmada / Olur ol dâòi fenâ söz saçmada 

‘İlm-i óâl öğrenmeği úılmaz murâd / Dînine îmânına virir fesâd 

 

629.B. 

 با طھارت باش و پاكى پیشھ كن

 وز عذاب كور ھم اندیشھ كن
 

Ol ùahâret ile dâ’im ey püser / Pîs ü murdar olmadan eyle óaõer 

äan‘at eyle kendüñe ùâhirliği / Nefsiñ ‘âdet itmesin kâfirliği 

Dâ’imî ãûretde pâk u ùâhir ol / Pâklikle òalúa Óaúú’a ôâhir ol 

Tâ ‘aõâb-ı úabrden fikr eyle hem / Òavf u òaşyet üzre ol dem-be-dem 

Ùâhir olmazsa kişi murdâr olur / Úabrde óâli anıñ düşvâr olur 

 

630.B. 

 اى پسر مكریز از اھل علوم

 تا نسوزد مرترا نار سمور
 

İtme ehl-i ‘ilmden oàlum firâr / Yaúmasun ùa kim seni şol nâr-ı óâr 

Kim mesâm-ı gövdeden baùna úadar / Òârici vü dâòili iórâú ider 

Meclis-i ehl-i ‘ulûma óâøır ol / ‘İlm-i óâl öğren münevver òâùır ol 

‘İlm nûr oldu daòî cehl oldu nâr / Sa‘y et ‘ilm öğrenmeğe leyl ü nehâr 



 334 

Bâòusûs ‘ilm-i óaúâyıú kim o nûr / Úurb-ı Óaúú’a vâãıl eyler bî-úuãûr 

98/b     

631.B. 

 تا توانى ھچ كس را بد مكوى

م زبان خود مكوىپیش مردم ھ  
 

Úadir olduúça cihânda dâ’imâ / Kimseye bed söyleme ol òûb-edâ 

Sen sen ol ‘ömrüñde olma bed-zebân / Bed süòanla kimseye açma dehân 

Hem daòî òalúıñ öñünde úıl sükût / Kendü bâbıñdan söz açma al öğüt 

Òalúı medó et kendüñi medó eyleme / Hiç òalú-i ‘âlemi úadó eyleme 

Kendüñe sedd et temeddüó bâbını / Úıl sitâyiş ma‘rifet erbâbını 

 

632.B. 

 معرفت دارى كره در زرمبند

 چون رسد مھمان برویش درمبند
 

Ma‘rifet ùutarsañ ey ‘âlî cenâb / Ya‘ni bilürseñ ki var rûz-ı óesâb 

Kîse-i altûna düğüm bâàlama / Nâr-ı òüsrânla vücûduñ daàlama 

Râh-ı Óaúú’a ãarfa sa‘y et mâlıñı / Ùutma ‘uúde altına emvâliñi 

Neye òarc itdiñ diyü mes’ûlsün / Óaúú’a ãarf eyler iseñ maúbûlsün 

Òâneñe irse mesârif nâgehân / Yüzine bend itme bâbı ey civân 

 

 در صفت بخیل كوید
633.B. 

در بخیلسھ عالمت ظاھر آمد   

 با تو كویم یاد كیرش اى خلیل
 

Üç ‘alâmet geldi mümsikde ‘ayân / Anları bir bir saña ideyim beyân 

Söyleyim ùut òâùırıñda ey òalîl / Bilmiş ol ammâ ãaúın olma baòîl 
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Bilmiş olsaydıñ baòîliñ óâlini / Úolayın bulup yaúardıñ mâlını 

Úurtarırdıñ belki anı nârdan / Cân çekerken şiddet-i dînârdan 

Ùopladıàı mal cümle nâr olur / Dîn u îmânı anıñ dînâr olur 

 

634.B. 

الن ترسان بودیاوال از سا  

99/a             وز بالى جوع ھم لرزان بود 

 

Mümsikiñ evvel nişânı ey civân / Hep dilencilerden olur úorúaàân 

Rast gelse bir dilenciye hemân / Bozulur levni olur beñzi ãoàân 

Yüz çevirir şaşırır aóvâlini / Ôann ider lâbüdd alacaú mâlını 

Dâòi ikinci nişânı ey aòî / Gice gündüz ol baòîl-i dûzaòî 

Ditrer açlıú ibtilâsından hemân / Yimez içmez mâlını eyler nihân 

 

635.B. 

یش و آشناچون رسد درره بخو  

 بكذرد چون باد و كوید مرحبا
 

Bildiğinden yâ eúâribden bire / Bul da çünkim erişür baú müdbire 

Meróabâ der yel gibi amma geçer / Òavf ider belki ùutar bir şey diler 

Ùutacaú olsa ider ‘özrün beyân / Bir ayaú üstünde söyler biñ yalân 

Bir úaçış úaçar hemânkim yel gibi / Ùurmaz ol yollarda geçer sel gibi 

Bir gider kim ãaàlıúla gitmesün / Òavf ider àayra teãâdüf itmesün 

 

636.B. 

دهئنبود از نانش كسى را فا  

دهئكم رسد با كس زخوانش ما  
 

Etmeğinden kimseye yoú fâ’ide / Sofrasından òalúa irmez mâ’ide 
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Âşinâ vü aúrabâsından berî / Òânesinde göremez ol müdbiri 

Dâ’imâ o òalúına tenbîh ider / Kim gelürse diyeler yoú evde er 

Òayrını görmek çü ola müsteóîl / Yoú dimekdir öyle nâdân u baòîl 

Bir zamânda var imiş pinti hamîd / Şimdi pek çoú bulunur öyle pelîd 

 

خواستندر بیان حاجت   
637.B. 

 حاجت خود را مجو از زشت رو

 آنكھ دارد روى خوب ازوى بجو
 

99/b    Óâcetiñ arama çirkîn yüzlüden / Turş-rûdan dâòi acı sözlüden 

Fâ’ide irmez o yüzden nâfile / Kim ki güzel yüzlüdür andan dile 

İtme çirkîn yüzlüden bir şey ùaleb / Dâòi varma yânına ey pür-edeb210 

Kim beşâşetle olur òande-künân / Óâcetiñ varsa aña söyle hemân 

Úâøî-i óâcât olur vech-i óasen / Her ne isterseñ var andan iste sen 

 

638.B. 

منى را با تو چون افتادكارٔمو  

 تا توانى حاجت اورا برآر
 

İşi düşdü mü’miniñ çünkim saña / Úadir iseñ óâcetin eyle revâ 

Vâúi‘ olan işine úıl ihtimâm / Tâ óuãûle gelmesiyçün bi’t-tamâm 

Olasıñ mâdâm úâdir ol işe / Sa‘y úıl ‘âlem içün âsâyişe 

Kendüñe òıdmetden efêaldir o kâr / Luùf ider ecrin Cenâb-i Girdgâr 

Òıdmet-i maúbûle ‘indü’l-‘ârifeyn / Pek büyük şeydir ola Mevlâ mu‘în 

 

 

 

                                                
210 Hayrı güzel yüzlülerden talep edin.” اطلبوا الخیرعند حسان الوجوه (Kelâm-ı Kibâr) 
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639.B. 

 حاجت خود را جزاز سلطان مخواه

 چون بخواھى یافت از دربان مخواه
 

Óâcet u maùlûbuñu ey õî-edeb / Pâdişâhıñ àayriden itme ùaleb 

Ya‘ni a‘ôam kimseden beyn’el-‘ibâd / İste maúãûduñ olasın ber-murâd 

Bulmaú isterseñ murâdıñ der-‘aúab / Úapıcıdan eyleme aãlâ ùaleb 

Ya‘ni úâdir olmayan ‘âcizlere / Óâcetiñ ‘arø itme öyle boş yere 

Himmet isterseñ daòî her bâbdan / İsteme belki dile aúùâbdan 

 

640.B. 

 از وفات دشمنان شادى مكن

 از كسى پیش كسى دادى مكن
 

İtme düşmanlar vefâtından sürûr / Gerçi kim oldu cihân dâr’ul-àurûr 

Aldanıp dünyâya maàrûr olma hiç / Düşmanıñ mevtiyle mesrûr olma hiç 

Birbiri ardınca evlâd-ı beşer / Geldiği gibi yine öyle gider 

100/a    Bugün ol gitdiyse yarın dâòi sen / Gideceksin şâd-mân olmaú neden 

Òalú öñünde kimseden dâd eyleme / Dâd-òâhîlıúla feryâd eyleme 

 

 در صفت سخت دل میكوید
641.B. 

 سخت دلرا سھ عالمت یا فتم

 چون بدیدم روى ازوى تا فتم
 

Üç ‘alâmet dâòi buldum ey civân / Úalbi úatı kimse içün bî-gümân 

Tecrübe itdim bu üçü nâ-gehân / Yüz çevirdim göricek andan hemân 

Ya‘ni úubóundan içün bed-óûydan / Yüz çevirmek lâzım ey pâkîze ten 

Sen daòi i‘râø eyle úıl óaõer / İrmesin tâ kim saña andan øarar 
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Saòt-dilden gelmez illâ şûr u şer / Yânına yaúlaşma andan úıl güõer 

 

642.B. 

 با ضعیفان باشدش جور و ستم

 ھم قناعت نبودش با پیش و كم
 

Úalbi saòtıñ òûylarından evvelâ / Nâ-tuvânâna olur cevr u cefâ 

Meróamet itmez faúîr u ‘âcize / Baúmaz aãlâ müsteóab u câ’ize 

Az ile çoàa úanâ‘at eylemez / Şükr ile óamdi ãınâ‘at eylemez 

Çoàa şükr itmez aza ãabr eylemez / Óaşri düşünmez àam-ı úabr eylemez 

Úalb-i saòtî meróametden bî-eåer / Óaú ile sırr-ı úaøâdan bî-òaber 

 

643.B. 

 موعظت ھر چند كویى بیشتر

 در دل سختش نباشد كاركر
 

Her ne rütbe söyleseñ va‘ô-i keåîr / Úalb-i saòtî olmaz anıñ kâr-gîr 

Eylemez ùaşa naãıl bir şey eåer / Úalbine olmaz naãîóat kâr-ger 

Eylemez aãlâ kelâm-ı Óaúú’ı gûş / Neydügin bilmez ãafâ-yı ‘aúl u hûş 

Óaú anı òalú eylemiş güyâ ãaàır / Kim gelür óaú söz úulaàına aàır 

100/b   Saòt dillikde nihâyet ey fetâ / Beñzemez óayvân-ı lâ-yefhem aña 

 

644.B. 

 ھركھ عارى باشد از حسن و حیا

 از پى حاجت بھ پیش او میا
 

Kim ki óüsn ü ‘ârdan ‘ârî olur / Âb-rû-yı ‘iãmeti cârî olur 

Hem ãabîó’ul-vech olmaz hem daòî / Bî-óayâ olur utanmaz ey aòî 

Öyle kimse öñüne gelme ãaúın /Óâcet içün yânına gitme úaçın 
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äıfr-ı yed eyler seni ol nâ-bekâr / Boşuna redd eyler itmez kâm-kâr 

Óâcet içün âb-rû dökme aña / äulama úuru aàacı nâ-becâ 

 

645.B. 

 اھل دنیا را معنى مرده دان

 تا نباشى ھمنشین مردكان
 

Ehl-i dünyâ şaòãı ma‘nâ meyte bil / Olsa da ôâhirde ol óayy ey nebîl 

Şöyle kim ma‘nîde óayydır ehl-i Óaú / Ôâhiren mevtâya olmuş mülteóaú  

Ehl-i dünyânıñ dili pejmurdedir / Nefsi zinde úalbi ammâ mürdedir 

Ölüler ile celîs olma ãaúın / Mürdegân ile enîs olma ãaúın 

İmdi âgâh ol muóabbet eyleme / Ehl-i dünyâ ile ãoóbet eyleme 

 

 در صفت قناعت كوید
646.B. 

م اى پسرئبا قناعت ساز دا  

 كرچھ ھچ از فقر نبود تلخ تر

 

Ey oàul dâ’im úanâ‘atle düzel / Úısmetiñ olan beøâ‘atle düzel 

Uàraşıb meyl itme mâl-ı zâ’ide / Âòiretde yoúdur andan fâ’ide 

Mâl-ı zâ’idden úılub kendüñ ferâğ / Râh-ı dîn içün tedârik úıl yarâà 

Gerçi olmaz faúrden acı cefâ / Lîk alışdıúda olur ‘ayn-ı ãafâ 

Úalbi eyler faúr Óaú’la müşteàil / äabr idüb faúr ile ol âsûde-dil 

101/a    

647.B. 

 ھر سحر بر خیز واستغفار كن

 فرصتى اكنون كھ دارى كار كن
 

Her seóerde úalúup istiàfâr úıl / Şimdi bir fırãat ùutarsan kâr úıl 
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Tövbeler maúbûldür vaút-i seóer / Pek güzel bir vaútdir ol ey püser 

Úalúıb âbdest al namâzı úıl edâ / Et óuøûr-ı úalble Óaúú’a du‘â 

Fırãatı fevt itme vaútiñ geçmeden / Şimdi kim nöbet seniñdir ãaà esen 

Úıl tedârik âòiretçe zâdıñı / áurre-i ûlâya yazdır âdıñı 

 

648.B. 

 ھمنشین خویش را غیبت مكن

  مكنغیر شیطان بر كسى لعنت

 

Hem-nişîniñ şaòãı àıybet eyleme / Sâ’iri dâòi meõemmet eyleme 

Aàzıñ alışdırma õemm u àıybete / Mıãr òalúı gibi lafô-ı la‘nete 

Zümre-i şeyùâna la‘net eyle bes / Sâ’irine eyleme òarc-ı nefes 

İns ü cinden ôulmle bâridlere / Òabå-i õâtîden içün mâridlere 

Óâãılı naãã aña kim virdi cevâz / La‘net eyle àayriden úıl iótirâz 

 

649.B. 

 چون شود ھر روز در عالم جدید

 از كناھان توبھ مى باید كزید
 

Çün olur ‘âlemde her bir gün cedîd / Olucak vâkt-i seóer ya‘ni bedîd 

Óaúúa tövbe itmeği bî-rayb u şek / İòtiyâr itmek günahlardan gerek 

Çünkü insân bir nefes òâlî değil / Bulunur sehv ü òaùâda muùùaãıl 

Tâzelendikçe cihânda vaút u ân / Tövbeyi de tâze eylerse hemân 

‘Ârifînden olub ol õât-i güzîn / Her umûrunda olur Mevlâ mu‘în 

 

650.B. 

 ھركرا ترسى نباشد از خدا

  وراحق بترساند زھر چیزى
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101/b   Her kimiñ olmaz Òudâ’dan òaşyeti / Kibriyâ vü heybetinden dehşeti 

Úorúudur Mevlâ anı her nesneden / Hiç emân virmez aña ol Õu’l-menân 

Cân alıcı görinür ôıll u òayâl / Gölgesinden úorúudur ol Õu’l-celâl 

Şöyle fehm oldu bu sözden kim müdâm / Kim ki Mevlâdan ider òavf ey àulâm 

Óaú Te‘âlâ óıfô ider ol âdemi / Bel aña eyler musaòòar ‘âlemi 

 

651.B. 

 تا توانى حاجت مسكین برآر

 تا برآرد حاجتت را كردكار
 

Úâdir olduúça faúîriñ óâcetin / Úıl revâ raú‘ eyle bâr-ı miónetin 

Çâre-sâz ol ‘âciz u bî-çâreye / Meróamet úıl sînesi pür-yâreye 

Ehl-i derdiñ óâcetin eyle revâ / Óâcetiñ úılsun úaøâ tâ kim Òudâ 

Ya‘ni ol fa‘âl olan Rabb-ı Mecîd / İde birden biñe dek luùfun mezîd 

Râóimîniñ eróamıdır ol Òudâ / Ekremînin ekremidir ol Òudâ 

 

652.B. 

 ھست مالت جملھ دركف عاریت

اند از تو باشد زاریتكر نم  

 

‘Âriyetdir eldeki mâlıñ úamû / Üstüne düşme benim mal deyû 

Senden ister dâd iderler anı heb / Yanıña úalmaz velev kim bir õeheb 

Ger òalîfe-zâde iseñ úıl óasen / Eyle muótâcîne infâú anı sen 

Çünkü senden ãoñra úalursa eger / Bâdî-i zârî olur ol mâl u zer 

Luùf u iósân et úazan ecr ü åevâb / Tâ seni iñletmesin yevm’ul-óesâb 

 

653.B. 

 عاریت را بازمى باید سپرد

 ھچ كس دیدى كھ زربا خود ببرد
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‘Âriyet malı gerü red eylemek / Lâzımından olduàu bî-rayb ü şek 

Sen değilsin mal u mülküñ mâliki / Var anıñ bir òâlıúı vü hâliki 

102/a   Ol naãıl elden ele geldi saña / Sende de úalmaz gider başúa yaña 

Óaşre dek dâ’im tedâvül eyler ol / Cem‘ iden ãanma tenâvül eyler ol 

Kimsede gördiñ mü sen bu óâli hiç / İlete kendüyle úabre mâlı hiç 

 

654.B. 

اشد اى امینحاصل از دنیا چھ ب  

 نھ كزى كرباس ویك پاره زمین
 

Ey òayâtından emîn olan kişi / İnce fikr itmek gerekdir her işi 

Mülk ile dünyâ metâ‘ından bütün / Ne olur óâãıl nihâyet baú düşün 

Bir ùoúuz arşun kefen bir úıù‘a yer / Andan artıú gerü úalur ser-be-ser 

Ya‘ni bunlardır naãîbiñ ‘âúıbet / Dâr-ı dünyâdan berây-ı âòiret211 

Mâ‘adâsı cümle dünyâda úalur / Belki ekåer dest-i a‘dâda úalur 

 

655.B. 

 ھرچھ دادى درره حق آن تست

 وان چھ ماند آن بالى جان تست

 

Óaú yolunda virdiğüñ şey ‘âúıbet / Ol seniñdir işte bahr-i âòiret 

Óaú riøâsıyçün ne itdiñse ‘aùâ / Âòiretde virir a‘lâsın Òudâ 

Dâòi ol şey kim úalur dünyâda heb / Mâl u mülk ü emti‘a fıêêa õeheb 

‘Âúıbet olur belâsı cânıñın / Rûz-ı maóşerde cefâsı cânıñın 

Ya‘ni infâú olmayan eşyâ vü mâl / Olunur maóşer günü bir bir su’âl 

 

 

                                                
211 “[…] Dünyadan da nasibini unutma[…]” (Kasas/77) 
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656.B. 

  با اندك زحق راضى شودھركھ

 حاجت اورا خدا قاضى شود

 

Kim ki Óaú’dan az şeye râøı olur / Óaú anıñ óâcetini úâøî olur 

Eksik olmaz rızúı her leyl ü nehâr / Ummadıàı yerden olur âşikâr 

Rızúına Mevlâ olur anıñ kefîl / Eylemez úayd-ı øarûretle sefîl 

Úâøî-i óâcât olan Bârî Òudâ / Her óuãûãda óâcetin eyler úaøâ 

Luùf ider iósân ider ol iss-i cûd / Kün òiùâbıyla bulur emri vücûd 

102/b    

657.B. 

ٔھست دنیا بر مثال خانھ  

ٔبكذرازوى كرتو خود مردانھ  

 

Bir misâfiròâne gibidir cihân / Kim göçer çâpük gider aña úonan 

Óaúú’a mensûb er ise ger óaøretiñ / Var ise ya‘ni ‘ulüvv-i himmetiñ 

Sen de geç andan ta‘alluú eyleme / Dâòi maòlûúa temelluú eyleme 

Eylediñ nâ-çâr aña çünkim nüzûl / Menzil-i maúãûda andan bul vuãûl 

Ol beş on gün andan mânend-i àarîb / Sa‘y úıl kim olasın Óaúú’a úarîb212 

 

658.B. 

 ھست دنیا بر مثال قنطره

 بكذر ازوى كرتو دارى روبره
 

Köprüye beñzer cihân-ı lâ-beúâ / Çekinib geçmekdedir bây u gedâ 

Kimseye ya‘ni değil cây-ı úarâr / Her gelen göçüp gider leyl ü nehâr 

Yüziñi yola ùutarsan úıl ‘ubûr / Yolcu iseñ úıl o köprüden mürûr 

Yolcu yolunda gerekdir úış u yaz / Reh-revân bir yerde olmaz òâne-sâz 

                                                
212 “Dünyada bir garip ya da yolcu gibi ol.”  وعابرسبیلأ كن فى الدنیا كانك غریب (Hadis) 
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Menzil-i maúãûda sa‘y u àayret et / Òalúdan úaù‘-ı ‘âlâúa eyle git 

 

659.B. 

ٔھركھ سازد برسرپل خنھ  

ٔنیست عاقل او بود دیوانھ  

 

Kim ki köprü başına bir ev düzer / ‘Ömrini øâyi‘ ider kendün üzer213 

Öylesi ‘âúil değil mecnûndur / ‘Aúlı başında değildir böndür 

Yapdıàı òâne maóallinde değil / Gelmede seyl-i óavâdiå muùùaãıl 

Óaøret-i ‘İsâ buyurmuş kim cihân / Köprüye beñzer eyâ ehl-i zamân 

Anı i‘mâr etmeyiñ ediñ ‘ubûr / Bu mecâzîden úılıñ Óaúú’a mürûr 

 

660.B. 

 از خدا نبود غنا جستن روا

من را غنا رنج وعنأھست مو  

 

103/a   Lâyıú olmaz istemek Óaú’dan àınâ / Mü’mine olur àınâ derd ü ‘anâ 

Ehl-i Óaú zengînliği itmez ùaleb / Òavf ider kim olmaya renc u ta‘ab 

Bâr-ı miónetdir dile zîrâ àınâ / Belki ma‘nîde olur ‘ayn-ı ‘anâ 

Mü’min-i kâmil bulur Óaú’la óuøûr / Olmaú ister àayriden dünyâda dûr 

Faúr ile faór itdi çün sulùân-ı dîn / Lâ-cerem o yolda olur ‘ârifîn 

 

661.B. 

نستٔفقر و درویشى شفاى مو  

منستٔرانكھ اندروى صفاى مو  

  

Faúr u fâúadır şifâsı mü’miniñ / Andadır zîrâ ãafâsı mü’miniñ 

                                                
213 “Dünya tahta köprüye benzer. Yerleşik yer değildir, sadece geçip gidersin.” 

روھا فاعبروھا وال تعمةالدنیا قنطر  (Hz. İsâ) 
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Ol ki derd-i faúra oldu mübtelâ / ‘İllet-i kevniyyeden buldu şifâ 

Mâsivâ derdi ider merdi marîø / ‘Âlemi ölçer biçer ùûl u ‘arîø 

Faúr u fâúadır o derdiñ ãayúalı / Kim ãafâ-yı úalbe çoúdur medòali 

Dilde óâãıl olucaú nûr-ı ãafâ / áuããa-i kevniyyeden bulur şifâ 

 

662.B. 

 مال واوالدت بمعنى دشمنند

 كرچھ نزدیك توچشم روشنند

 

Mülket-i ma‘nâda emvâliñ seniñ / Dâòi evlâdıñla aómâliñ seniñ 

Düşmanıñdır fitne îrâd itmede / Dürlü dürlü àuããa îcâd itmede 

Her biri bir yolda rehzenlik ider / äûret-i uòrâda düşmenlik ider 

Gerçi kim yânıñda çeşm-i revşeniñ / Oldular ma‘nâda ammâ düşmanıñ 

Ôâhiren anlarla eylerseñ naôar / Eksik olmaz lîk anlardan òaùar 

 

663.B. 

 انما اموالكم را باد كیر

 مال وملك این جھان را یاد كیر

 

İşbu meõkur âyetiñ maømûnunu / Õikr úıl lafô-ı óikem-meşóûnunu 

Mâl u evlâdı Cenâb-ı Müste‘ân / Fitne úılmışdır berây-ı imtióân214 

103/b   Óaú’la kim meşàûl olur àayriyle kim / İmtióân itmekdedir Rabb-ı Óakîm 

Bu cihânıñ mâl u mülkün bî-úarâr / Ber-hevâ itmekde dâ’im rûz-gâr 

İ‘timâd itme cihânıñ vârına / Mâl u mülk u dirhem u dînârına 

 

664.B. 

 مردره را بود دنیا سود نیست

 ھركزش اندیشھ را نا بود نیست

                                                
214 “[…] mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır[…]” (Enfâl/28) 
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Râh-ı Óaúú’a sâlik olan merd içün / Ma‘nevî mülkünde ehl-i derd içün 

Yoú bu dünyâ varlıàından fâ’ide / İstemez göklerden inse mâ’ide 

Varlıàıyla ya‘ni itmez feróati / Yoúluàundan yoúdur aãlâ fikreti 

Óâãılı ne varlıàıyla şâd olur / Yoúluàuyla ne daòî nâ-şâd olur 

Mâsivâyı eyleyen dilden tırâş / ‘Ömrü içre eylemez úayd-ı ma‘âş 

 

665.B. 

 ھركرا از صدق دل صافى بود

  كافى بودٔ ولقمھٔخرقھ

 

äıdúla úalbi kimiñ ãâfî olur / Òırúa vü loúma aña kâfî olur  

Kim olursa maôhar-ı ãıdú u ãafâ / Òırúa vü loúmayla eyler iktifâ 

Òâùırı meyl itmez aãlâ zînete / Râàıb olmaz dürlü dürlü ni‘mete 

Òâne-berdûş-i cihân olub gezer / Yâ ider günc-i òarâbâtı maúar 

äıdú-ı dilden sînesi ãâfî olur / İnşirâó-ı úalb aña kâfî olur 

 

666.B. 

 آنكھ دربند زیادت میشود

 دور از اھل سعادت میشود

 

Ol ki zâ’id nesne úaydında olur / Ya‘ni mâl u mülk ãaydında olur 

Olur ol ehl-i sa‘âdetden ırâà / Dâà dâà eyler derûnun bâà-ı râà 

Mâl-ı zâ’idle àubâr-ı mióneti / Artacaú elbette bâr-ı mióneti 

Bâr-ı miónet dûr ider Óaú’dan anı / Ya‘ni úurb-ı Õât-ı Muùlaú’dan anı 

Dûr olan Óaú’dan sa‘âdet bulamaz / Devlet-i ‘uômâya nâ’il olamaz 

 

104/a    

667.B. 
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 بندكان حق چو جانرا با ختند

 اسب ھمت تا ثریا تا ختند
 

Çünkü ehlullah cân oynatdılar / Himmet atın ülkere ãıçratdılar 

Ya‘ni meydân-ı óaúîúat erleri / Râh-ı mülk-i ma‘nevî serverleri 

Óaú yolunda itdiler cânlar fedâ / Oldular ecsâm-ı ‘unãurdan rehâ 

Serlerinden geçdiler cân atdılar / ‘Arãa-i ‘ulvîde ât oynatdılar 

Úurtulub aókâm-ı süfliyyâtdan / Oldular a‘lâ-yı ‘ulviyyâtdan 

 

668.B. 

 تا نبازى درره اوھر چھ ھست

 آنچھ مى باید كجا آید بدست
 

Râh-ı Óaú’da her ne kim var ise tâ / Oynayıb terk itmeden bâd-ı hevâ 

Gitmedikçe mâmelek ya‘ni yele / Ol ki lâzımdır gelür úande ele 

İtmeyince tâ ki efnâ-yı vücûd / Mümkün olmaz aãl-ı maúãûda vürûd 

Beõl ü infâú eyle evvel mâlıñı / Óaúú’a lâyıú eyle ãoñra óâliñi 

Óâãılı maóv itmedikçe sen seni / Destiñe geçmez vücûduñ aóseni 

 

 در فضل سخا كوید
669.B. 

 در سخا كوش اى برادر در سخا

 تا بیابى از پس شدت رخا
 

Ey birâder eyle àâyet i‘tinâ / Sa‘y úıl cûd u seòâya dâ’imâ 

‘Âdet olsun kendüñe cûd u seòâ / Bulasın şiddet ãoñunda tâ rehâ 

Vüs‘at-i ‘ayşıñ seòâdır mûcibi / Devlete erer seòâvet ãâóibi 

Bulmaú isterseñ eger àamdan necât / Merkez-i cûd u seòâda úıl åebât 

Øıyú-ı ãadrıñ inşirâóıdır seòâ / Cism ü cânıñ infirâóıdır seòâ 
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670.B. 

 باش پیوستھ جوانمرد اى اخى

104/b            زانكھ نبود دوزخى ھركز سخى 

 

Ey úarındaş-ı mürüvvet-perverim / Vay şefîú-i cân u mü’min dâderim 

Dâ’imî ãûretde sa‘y et ol saòî / Çün seòâvet ehli olmaz dûzaòî 

Keff-i yed itme seòâdan bir zamân / Luùf u iósân eyle òalúa ân-be-ân 

Çünkü aãlâ ehl-i nâr olmaz saòî / Ehl-i fısú ehl-i günâh olsa daòî 

‘Afv ider cürm ü òaùâyâsın Òudâ / Enbiyâ aòlâúıdır zîrâ seòâ 

 

671.B. 

 در رخ مرد سخى نور و صفاست

 زانكھ در جنت قرینش مصطفاست

 

Var cömerdiñ vech-i pâkinde øiyâ / Mihr ü meh-mânend parlar dâ’imâ 

Ma‘nevî bir nûra maôhardır saòî / Kim seòâvet nûrudur ol ey aòî 

Ol sebebden çünkü cennetde anıñ / Ya‘ni õâtında seòâvet olanıñ 

Hem-civârıdır Cenâb-ı Muãùafa / ‘Aks ider andan aña nûr u ãafâ 

Óaøret-i mühr-i risâletden müdâm / Ceõb ider nûru miåâl-i bedr-i tâm 

 

672.B. 

 حق تعالى بر درجنت نوشت

 این كھ جاى اسخیا باشد بھشت
 

Ma‘nî-i cûd u keremden cenneti / Òalú edince Óaú Te‘âlâ óaøreti 

Ùâú-ı bâb-ı cennete yazdı ‘ayân / Dest-i úudretle Cenâb-ı Müste‘ân 

İşbu maømûnda kitâbet eylemiş / Maóø-ı luùfundan ‘ibâret eylemiş 

Cilve-gâh-ı asòiya olur cinân / Dâòil-i cennet olurlar bî-gümân 



 349 

Mü’mine lâyıú odur kim bî-òilâf / Eyleye cûd u keremle ittiãâf 

 

673.B. 

 اسخیا را با جھنم كار نیست

 جاى ممسك جز میان نار نیست

 

Asòiyânıñ yoú cehennemle işi / Kim olursa erkek olsun yâ dişi  

105/a   Buòl u imsâki olan bed-ùiynetiñ / Ya‘ni ehl-i buòl u ehl-i òasetiñ 

Yoú meyân-ı nârdan àayri yeri / Bil cehennem ortasıdır minderi 

Óâãılı ehl-i seòâ fâsidse de / Buòl u imsâk ehli hem ‘âbidse de 

Asòiyâya dendi Firdevs âşiyân / Buòl u imsâk ehline dûzaò mekân 

 

674.B. 

  اھل بخل تلبیس دانٔپیشھ

 در جحیمش ھمدم ابلیس دان

 

Ehl-i buòluñ úârını telbîs bil / Òayr u şerri òılù ile tedlîs bil 

Òalúa mekr ü óîledir dâ’im işi / ‘Âlemi ùolandırır mümsik kişi 

Óîleden òâlî değildir bir zamâñ / Aldadır òalúı düzer dürlü yalân 

äûret-i Óaú’dan görinür ekåeri / Gösterir kendün velâyet maôharı 

Bu sebebden anları sen ey nebîl / Dûzaò içre hemdem-i iblîs bil 

 

675.B. 

 ھچ ممسك ننكرد روى بھشت

 بلكھ با او كم رسد بود بھشت
 

Hiç mümsik göremez cennet yüzi / Yoúdur anda öyle bir devlet yüzi 

Belki cennet úoúusu irmez aña / Ya‘ni cennetden olur àâyet cüdâ 

Mümsikiñ úalbinde vardır úasveti / Yüzine ‘aks eylemişdir ôulmeti 
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Cenneti görmekliğe yoúdur yüzi / Göremez bir vechle cennet gözi 

Burnu bâd-ı buòlile mesdûddur / Úoúlayamaz cenneti pür-dûddur 

 

676.B. 

 آنكھ میخوانند مراورا سقر

 اھل كبر و بخل را باشد مقر
 

 

Aña kim ehl-i ‘Arab derler saúar / Ehl-i kibr ü buòle olur ol maúar 

Ya‘ni Úur’ân’da olan lafô-ı saúar / Heb cehennemden ‘ibâret yazdılar 

Şu‘lesi àâyet ile şiddetlüdür / Yani iórâú itmede óiddetlüdür 

105/b   Çehreyi taàyîr idermiş nâ-gehân / áayri óâlin itdiler âòî beyân 

Kibr ü buòl erbâbına dâr’ul-úarar / Eylemiş anı Cenâb-ı Girdgâr 

 

677.B. 

 اى پسر در مردمى مشھور باش

 از بخیلى وز تكبر دور باش
 

Merdlikde ey oàul meşhûr ol / Buól ile kibr eylemekden dûr ol 

Ya‘ni úıl cûd u keremle ittiãâf / Ùut lisânıñ söyleme kiõb u güzâf 

Òalúa iylik itmede meşhûr ol / Maôhar-ı òayr-du‘â vü nûr ol 

Uzaú ol buòl u tekebbür itmeden / Kendüñi ekber taãavvur itmeden 

Óaúú’a maòãûã oldu vaãf-ı kibriyâ / Mü’mine lâyıú değil buòl u riyâ 

 

678.B. 

 با سخا باش و تواضع پیشھ كیر

 تا شود روى دلت بدر منیر
 

Ol seòâvetlü seòâyı ‘âdet et / Hem tevâøu‘ ‘âdetin ùut ãan‘at et 
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Ehl-i ãan‘at ãan‘atinden bir zamân / Olmadıàı gibi ayrı ey civân 

Sen daòî olma tevâøu‘dan cüdâ / Ol tevâøu‘la muúayyed dâ’imâ 

Tâ ki şânıñ ola àâyet mürtefi‘ / Olasıñ sûú-ı cihândan müntefi‘ 

Hem seòâvet ile ol rûşen-øamîr / Tâ ola úalbiñ yüzi bedr-i münîr 

 

 دربیان افعال شیطان
679.B. 

ار خصلت فعل شیطانى بود”  

 داند اینھا ھركھ رحمانى بود

 

Dört òaãlet fi‘l-i şeyùânî olur / Kim bilürse anı raòmâni olur 

Her biri şeyùâna mensûb iş olur / Nâ-mülâyim-kâr u ma‘yûb iş olur 

Bilmez ol dördü olur olmaz beşer / İsm-i Raómâna ola maøhar meğer 

Kim ki Raómân ismine maôhar olur / Her şeye ‘âlim olub sürûr olur 

Cümleden ol dördü de ‘âlim olur / Òayr u şerri farú ider sâlim olur 

106/a    

680.B. 

  مردم چو بكذشت از یكىٔعطسھ

 باشد آن از فعل شیطان بیشكى
 

Âdemiñ aúsırması birden ziyâd / Nâ-mülâyim-kâr olur ey òoş nihâd 

Aúsırırsa iki üç def‘a hemân / Fi‘l-i şeyùândan olur ol bî-gümân 

Çünkü insânıñ dimâàın ol la‘în / Eyleyüb taórîk aúsırdır hemîn 

Maúãadı bir derde düçâr itmedir / Pek fenâ óâle giriftâr itmedir 

Bir dem aúsırdı Cenâb-ı Bu’l-beşer / Nefò-i rûh itdikde Mevlâ ey püser 

 

681.B. 

 خون بینى نیز از شیطان بود

ھ ظاھر دشمن انسان بودآنك  
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Dâòi burun úanı şeyùândan olur / Her neden kim beynine fırãat bulur 

ëarb ider pekçe dimâà-ı âdemi / Tâ ki cârî ola bir vâfir demi 

Maúãadı ol yüzden ilhâk itmedir / Bir dem evvel âdemi òâk itmedir 

Ol ki insâna ezelden úaãdı var / Düşman olduàu mübîn-i âşikâr 

İsti‘âõa itme lâzım dâ’imâ / Óıfô ide her demde şerrinden Òudâ 

 

682.B. 

 خامیازه فعل شیطانست وقى

 اى پسر ایمن مباش از مكروى
 

Esnemek hem bî-sebeb úay eylemek / Fi‘l-i şeyùândır anı bilmek gerek 

Bir nebî aãlâ teåâ‘üb itmedi / Çünkü şeyùân anları incitmedi 

Dâòi úuãmaú oldu şeyùâna muøâf / Fi‘l-i aúbeó olduàuçün bî-òilâf 

Maúãadı ùâ‘âte virmekdir òalel / ‘Ârıø olsun inóirâf ile kesel 

Ey oàul bî-òavf u bâ-emin olma tâ / Bulasıñ şeyùân mekrinden rehâ 

 

 در صفت منافق كوید
683.B. 

  از اھل نفاقدورباش اى خواجھ

106/b                در جھنم دان منافق را وثاق 

 

Ol nifâú ehlinden ey òoca ba‘îd / Meclis-i ãoóbetlerinden nâ-bedîd 

Dâòil-i meclisleri olma ãaúın / Gördiğiñde dâòi anlardan úaçın 

Menzil-i ehl-i nifâúı ey fetâ / Bil cehennem içre bil esfelde tâ 

Derk-i esfeldir yeri mel‘ûnlarıñ / Nîze-i la‘net ile maù‘ûnların215 

Pes uzaú ol öyle ehl-i nârdan / İkiyüzlü bed-şi‘âr eşrârdan 

 

                                                
215 “Şüphesiz ki münafıklar en aşağı tabakadadırlar[…]” (Nisâ/145) 
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684.B. 

 سھ عالمت در منافق ظاھرست

 زان سبب مقھور قھر قاھرست

 

Üç ‘alâmetdir münâfıúda ‘ayân / Kim münâfıú olduàun eyler beyân 

Üç nişân-ı ôâhirîsi var ki tâ / Kimde bulsañ olasıñ andan cüdâ 

Kimde ôâhir olsa ol üç nesne pes / Bilmiş ol işte münâfıúdır o kes 

Olduàuçün anda ol üç bed-òiãâl / Oldu maúhûr-i Cenâb-ı Õü’l-celâl 

Ya‘ni Óaúú’ıñ úahrınıñ maúhûrudur / Rû-yı luùf u cûdunuñ mehcûrudur 

 

685.B. 

 وعدھاى او ھمھ باشد خالف

 قول او نبود بغیر از كذب و الف
 

Her ne va‘d etse olur cümle òilâf / Sözi ânıñ olmaz illâ kiõb u lâf 

Va‘dine itmez vefâ ol bed-gümân / Dâ’imî ãûretde hem söyler yalân216 

Òod-pesend olur hemân kendün öğer / äaçma sözlerle daòî aàzın yorar 

Küfrden iòfâ eyleyüb de ãûretâ / ‘Âleme Müslim görünse ey fetâ 

İşte anıñ derk-i esfeldedir yeri / Âza çoú ehvendir andan digeri 

 

686.B. 

منانرا كم اعانت میكندٔمو  

 ھم امانت را خیانت میكند

 

Mü’minîne az i‘ânet eyler ol / Hem emânâta òıyânet eyler ol 

107/a   Mü’minîne hiç i‘ânet eylemez / İòtiyârile ri‘âyet eylemez  

Mü’minîniñ şânına itmez úıyâm / Bi’ø-øarûr ider iderse ihtimâm 

Hem emânet óaúúına olmaz emîn / Bir òıyânetlik ider lâbüd la‘în 

                                                
216 “[…] Allah, o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder.” (Münâfikûn/1) 
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Óâãılı bu üç ‘alâmet-i nifâú / Var münâfıú kimsede bi’-l-ittifâú 

 

687.B. 

 نیست در وعده منافق را وفا

 زان نباشد در رخش نور وصفا

 

Va‘deye yoúdur münâfıkçün vefâ / Eylemez va‘d itdiği şe’yi edâ 

Belki kâr-ı ‘ahdi naúã eyler müdâm / Va‘dini îfâya itmez ihtimâm 

Olduàundan böyle dâ’im bî-vefâ / Çehresinde olmuyor nûr u ãafâ 

Ya‘ni úalb-i fâsidinden ôulmeti / ‘Aks ider olmaz münevver ãûreti 

Diúúat et nûr-ı ferâsetle ‘ayân / Görinür ôulmet yüzinde bî-gümân 

 

688.B. 

 تا نپندارى منافق را امین

 نیست بادا تخمش از روى زمین
 

İótirâz et zinhâr ey ehl-i dîn / Sen münâfıú şaòãı ôann itme emîn 

Mâlıñı yâ sırrıñı yâ digeri / Aña teslîm itme ol andan berî 

Mâlıñı yer fâş ider esrârıñı / Lâ-cerem telvîå eyler kârıñı 

Óâãılı bir vechile eyler ziyân / Yeryüzinde toòmu yoú olsun hemân 

Bed-du‘âya müsteóaúdır ol la‘în / Kim emânet óaúúına olmaz emîn 

 

689.B. 

 از منافق اى پسر پرھیزكن

 تیغ را از بھر قتلش تیزكن
 

Ey oàul eyle münâfıúdan óaõer / Kim erer andan saña lâbüd øarar 

äoóbetinden eyle àâyet iótirâz / Sen sen ol hiç itme aña keşf-i râz 

Úatli vâcibdir muøırrıñ bî-gümân / Úıl úılıcı keskin anıñçün hemân 
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107/b   Bed-du‘âya çek daòî tîà-ı zebân / Tâ cezâsın vere Rabb-ı Müste‘ân  

Eyle iòlâã-ı derûnla bed-du‘â / Úatl óükmü ile maútûl ola tâ 

 

690.B. 

 با منافق ھركھ ھمره میشود

 منزل اودر تك چھ میشود

 

Kim münâfıú şaòãla yoldâş olur / Dâr-ı dünyâda hele evbâş olur 

Olduàundan öyle şaòãa arúadâş / Âòiretde dâòi olur òurde-òâş 

Derk-i esfelde münâfıúlar gibi / Menzili olur anıñ àayyâ dibi 

Aòõ-ı óükm eyler nihâyet ol daòî / Olur anlar gibi âòir dûzaòî 

Ey püser olma yaramazlarla yâr / Olmayasıñ tâ ki sen de ehl-i nâr 

 

مت اھل تقوى میكویددر عال  
691.B. 

 سھ عالمت باشد اندر متقى

 كى بود نسبت تقى را با شقى

 

Mütteúîde olur ey yâr üç nişân / Bilinür anlarla sen de bil hemân 

Üç ‘alâmetle bilindi mütteúî / Mütteúîye nisbet olunmaz şaúî 

İttiúâ başúa şeúâvet başúadır / Her birinde hem ‘alâmet başúadır 

Vaãf-ı maòãûãiyle tefrîú olunur / Her biri üç şeyle taóúîú olunur 

Kimde varsa üç ‘alâmet ôâhirâ / Ehl-i taúvâ denülür şer‘an aña 

 

692.B. 

 بر حذر با شد تقى از یاربد

 تا نیند از دورادر كاربد
 

İótirâz eyler taúî bed-yârdan / Úaçınır hempâ-yı nâ-hemvârdan 
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İctinâb eyler yaramaz yârdan / äaúınur hemrâh-ı bed efkârdan 

Kendüne bed kimseyi yâr eylemez / Nâ-kese ifşâ-yı esrâr eylemez 

Òavf ider ‘âlemde rüsvâ itmeye / Tâ anı bedkâra ilúâ itmeye 

108/a   Kim ki bedkâra úarîn u yâr olur / Ol daòî anıñ gibi bedkâr olur 

 

693.B. 

 كم رود دیكر دروغش بر زبان

 وز طریق كذب باشد بر كران

 

Mütteúîniñ diline kiõb ü yalân / Ezgidir eyler taúî óıfô-ı lisân 

Eylemez aãlâ yalânı irtikâb / Bil ki fâòiş sözden eyler ictinâb 

Ber-ùaraf olur ùarîú-i kiõbden / Râh-ı kiõbe uàramaz ol pâk ten 

Dâ’imâ ùutar ãadâúat yolunu / İltizâm eyler selâmet yolunu 

Râh-i kiõbe uàrayan nâ-óaúú olur / Âòir ehl-i dûzaòa mülóaú olur 

 

694.B. 

 از حالل پاك كم كیرند كام

 تا نیفتد اھل تقوى در حرام
 

Ehl-i taúvâlar óelâl-i pâkden / Az ùutarlar kâm ey pâkîze ten 

Eylemezler değme loúmayla àıdâ / Ger óelâl-i pâk ise de ãûretâ 

Òavf iderler ùâ óarâma düşmeye / Şüphelü nân u ùa‘âma düşmeye 

Zühd ü taúvâya idenler ihtimâm / Hiç yimezler şüphelü nân u ùa‘âm 

Nehy olunmuşdur óudûda úurbdan / Òavf iderler dâòi ekl ü şürbden217 

 

 

 

 

                                                
217 “[…] Bunlar, Allah’ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın[…]” (Bakara/187) 
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 در بیان شكر نعمھ میكوید
695.B. 

 ھر كرا باشد سھ خصلت در سرشت

 باشد آنكس بى شك از اھل بھشت
 

Her kimiñ ùab‘ında üç òaãlet olur / Ya‘ni üç òaãlet aña ‘âdet olur 

İşte ol õât ehl-i cennetden olur / Sermedî devlet daòî ni‘met bulur 

Ya‘ni tevóîde muúârin õâtda / Olsa üç òaãlet úamû evúâtda 

Mâye-i aãlî gibi ol üç güher / Lâzım-ı àayr-ı mufârıú olsa ger 

Ehl-i cennetden olur ol bî-gümâñ / Nâr-ı dûzaòdan bulur emn ü emân 

108/b    

696.B. 

 شكر در نعما وصبر اندر بال

  دلرا جالٔمیدھد آیینھ

 

Óâlet-i nu‘mâda şükr itmek daòî / Miónet eånâsındaki ãabr ey aòî 

Bu iki şeyden olub óâãıl ãafâ / Baòş ider âyine-i úalbe cilâ 

Şükr ile eylerse âdem ittiãâf / Lâ-cerem olur kederden úalbi ãâf 

äabr iderse şey-i mekrûh üzre hem / Óabs-i nefs idüb belâda lâ-cerem 

Bu iki ãûretde úalbinde óuøûr / Bulunub óâãıl olur şevú ü sürûr 

 

697.B. 

 ھركھ مستغفر بود اندر كناه

 حق زنار دوزخش دارد نكاه

 

Kim ki müstaàfir olur vaút-i günâh / Nâr-ı dûzaòdan ùutar Mevlâ nigâh 

Ya‘ni düşdükde günâha bir kişi / Olsa istiàfâr o óâl üzre işi 
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Óaú ider anı cehennemden maãûn / ‘Afv olur cürm ü günâhı büsbütün218 

Tâ‘ib ü müstaàfir olan ‘abd-ı òâã / Nâr-ı dûzaòdan olur lâ-büd òalâã 

Cân u dilden tevbe eylerse hele / Olur ol kimse “kemen lâ-õenbele”219 

 

698.B. 

 ھركھ ترسد از الھ خویشتن

 خواھد او عذر كناه خویشتن

 

Kendü Ma‘bûdundan ol kim òavf ider / Bâr-gâh-ı ma‘nevîye yüz sürer 

Cân-ı dilden ya‘ni eyler i‘tiõâr / Yalvarır Óaúú’a nihân u âşikâr 

İtdiği cürmüñ ider ‘afvın ùaleb / Tevbe istiàfâr eyler rûz u şeb 

Lâ-cerem va‘d-i kerîmi üzre Óaú / Afv ider úılmaz ‘aõâba müsteóaú 

Kim ki òod itmez úılmaz i‘tiõâr / Maàfiret itmez anı Âmirz-kâr 

 

699.B. 

 معصیت را ھركھ پى درپى كند

 ایزدش از اھل جنت كى كند
 

109/a   Muttaãıl her kim ki eyler ma‘ãiyet / İtdiği ‘iãyâna úılmaz ma‘õeret 

Birbiri ardınca eyler ma‘ãiyet / Eylemez Óaú’dan recâ-yı maàfiret 

Sevmez Allah öyle bedkâr olanı / Ehl-i cennetden úaçan eyler anı 

Úıl óaõer ‘iãyânıña olma muãir / Kim olur âòir saña ‘iãyân muøır 

İtdiğiñ ‘iãyâna istiàfâr úıl / Nâdim ol Allah’a yalvar zâr úıl 

 

700.B. 

م باستغفار باشئاى پسر دا  

 وز بدان و مفسدان بیزار باش

                                                
218 “O, kullarının tövbelerini kabul eden ve günahlarını affedendir[…]” (Şûrâ/25) 
219 “Günahlarına tövbe eden günah işlememiş gibidir.” ب من الذنب كمن ال ذنبلھئالتا  (Hadis) 
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Oàlum istiàfâr ile ol dâ’imâ / Her zamân úıl maàfiret Óaú’dan recâ 

Eksik itme tövbeyi dilden müdâm / Tâ’ib-i müstaàfir ol her ãubó u şâm 

Úıl inâbet Óaúú’a kim nev‘-i beşer / Òalú olunmuşdur ezelden ehl-i şer 

Olmaz iseñ de günâhıñ úâ’imi / Óaúú’a lâzımdır rücû‘-ı dâ’imî 

Dâòi müfsidlerle bedlerden úaçın / Nefret et anlarla ülfetden ãaúın 

 

 در فضیلت صدقھ میكوید
701.B. 

 كر كنى خیرى بدست خویش كن

 خیر خود را وقف ھر درویش كن

 

Òayrı sen kendü eliñle et eger / Òayr itmek ister iseñ ey püser 

Eyleme mâba‘da te’òîr anı sen / Her faúîre vaúf eyle ölmeden 

Òayrıñ eñ a‘lâsı insân ãâà iken / Müstaóaúa itmedir òayr u óasen 

æülüå-i mâlıñdan vaãiyet eylemek / Gerçi meşrû‘ ise de bî-rayb u şek 

äoñraya úalursa nev‘an şüphe var / Naúã ider belki mürûr-ı rûz-gâr 

 

702.B. 

 یك درم كانرا بدست خود دھند

 بھ بودآن كز پى اوصد دھند
 

Bir àuruş aúçe ki anı merd ü zen / Vereler kendü eliyle ölmeden 

109/b   Andan evlâdır ki ãoñra âdemân / Yüz àuruş i‘ùâ iderler ey civân 

Meytiñ úalmaz fülûsa óâceti / Fevt olur bi’l-cümle meyl ü raàbeti 

Mevt ider çünkü øarûretden berî / Aúçeye meyl ü muóabbetden berî 

Sûú-ı ‘âlemde işi kâsid olur / Bu cihetden elf kâlû óadd olur 
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703.B. 

 كر بخشى خود یكى خرماى تر

 بھتر از بود توصد مققال زر
 

Kendüñ etseñ tâze bir òurmâ ‘aùâ / Her ne rütbe olsa dâòî bî-bahâ 

Ùatlı cânıñdan ayırdıñ anı sen / Úıldıñ iósân yimesi mümkün iken 

Lîk senden ãoñra ger baòş etseler / Yüz úadar miåúâl altun ey püser 

Ol seniñ baòş itdiğiñ òurmâ-yı ter / Evleviyet üzre maúbûle geçer 

Çünkü ba‘de’l-mevt az çoú pâraya / İótiyâcıñ úalmaz âà u úâraya 

 

704.B. 

  با او رجوعھرچھ بخشیدى مكن

  از دست جوعٔكرزپا افتاده

 

Her ne şey kim itdiñ iósân u ‘aùa / Bir daòî itme rücû‘ aãlâ aña 

Virdiğüñ şey’i ãâúın alma gerü / İótiyâcıñ olsa dâòi ilerü 

Sen eger aclıú elinden ey civân / Düşecek olsañ ayâúdan nâ-tüvân 

Her ne itdiñse hibe dönme aña / Bir daòî baúma bile andan yaña 

Óâlet-i nez‘a getirse derd ü cû‘ / Úıldıàıñ iósâna sen itme rücû‘ 

 

705.B. 

ن بدان ماند كھ شخصى قى كند  ا

 باز میل خوردن او كى كند
 

Baòş u iósân itdiği şey’e rücû / Bulsa bir şaòã-ı denîden ger vuúû 

Aña beñzer kim kişi nâgeh úuãar / Yimeğe anı úaçan raàbet ider 

Raàbet eylerse köpekden ‘add olur / Ya‘ni beyn’en-nâs àâyet bed olur 

110/a   Âdem olan andan istikraó ider / Belki de baúmaz bile uzaú gider 

Óâãılı bir vechle olmaz sezâ / Alma tekrâr itdiği şey’i ‘aùâ 
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706.B. 

چیزكى بخشد پدربا پسر كر   

 مى سزد كر باز كیرد از پسر

 

Oàluna bir nesnecik verse baba / Alsa tekrâren gerü ândan sezâ 

Ya‘ni bu ãûretde iósândan rücû‘ / ‘Ayb olunmaz bulmuş olsa ger vuúû‘ 

Bir güherdir çünkü baba vü püser / Oàla óattâ dediler cân-ı peder 

Cân ciğer olduúları emr-i ãarîó / Virdiğün alsa gerü olmaz úabîó 

Oàluna virdiğüni alsa ebî / Nâ-becâdır úadó iderse ecnebî 

 

707.B. 

 اى پسر با مال و زر شادى مجوى

  دیكر مكوىٔآنچھ كس را داده

 

Mâl u zerle arama oàlum sürûr / İtme anlarla ùaleb-i õevú u óubûr 

Ya‘ni altunla gümüşle olma şâd / Virdiğüñ şey’i daòî hiç itme yâd 

Sîm u zer bi’l-cümle dünyâ mâlıdır / Şâd u òandân olmaú aómaú óâlidir 

İtdiğiñ iósâna itme imtinân / Cîfe-i dünyâya olma şâdumân 

Faøl u iósân-ı Òudâ’yı úıl ùaleb / Mâsivâ-yı Óaúú’ı nisyân eyle heb 

 

708.B. 

  دنیا سراسر غم بودٔشادى

 سور اورا درعقب ماتم بود

 

‘Âlemiñ cümle sürûru àam olur / Düğünüñ ardınca hem mâtem olur 

‘Âlemiñ ekåer zamânı àamlıdır / Her düğünüñ âòiri mâtemlidir 

Sûr u şâdî az zamânda fevù olur / Der ‘aúab bir mâcerâ-yı mevt olur 

Eyleseñ dünyâda bir sâ‘at feraó / Gösterir çerò âòir aylarca taraó 
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Óüzn ü àamdır bâùını vü ôâhiri / Aàlamaúdır evveli vü âòiri 

110/b    

709.B. 

 امرالتفرح زقرآن كوش دار

 جاى شادى نیست دنیا ھوش دار

 

Âyet-i “lâ-tefraóı” Kur’ân’dan / İstimâ‘ eyle feraó-nâk olma sen220 

Terk úıl dünyâya maàrûr olmaàı / Mâl-ı dünyâ ile mesrûr olmaàı 

Cem‘ idenler noldu dünyâ mâlını / Görmediñse var işit aóvâlini 

‘Aúlıñı cem‘ et ki dünyâ ey nebîl / Şâd olacaú yer değildir òoşca bil 

Sevmez Allah ‘âlem-i dünyâyı hiç / Zuòruf-ı dünyâ ile olma behîc 

 

710.B. 

 شادمانانرا ندارد دوست حق

 این سخن دارم زاستادان سبق
 

Mâl-ı dünyâ ile şâd olanları / Dost ùutmaz Óaú Te‘âlâ anları 

Nezd-i Óaú’da çün cihân maàøûbdur / Lâ-cerem mâlın seven menkûbdur 

Òocalardan bu söziñ maømûnunu / Öğrenip ùutdum óükm-i meşóûnunu 

Ya‘ni bu vech üzre ‘ârifler baña / İtdi ta‘lîm-i ma‘ârif câ-be-câ 

Mâl-ı dünyâya sevinmez dediler / ‘Ârife zîrâ òaùardır sîm ü zer 

 

711.B. 

 كرفرح دارى ز فضل حق رواست

 لیك از دنیا فرح كردن خطاست
 

Faøl-ı Mevlâ’dan ötürü ey civân / Lâyıú u câ’izdir olmaú şâdumân 

Raómet-i Óaú’la hem ol òandân u şâd / Oldu âyetden bu ma‘nâ müstefâd 

                                                
220 “[…] Böbürlenme! Çünkü Allah, böbürlenip şımaranları sevmez.” (Kasas/76) 
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Faøl-ı Óaú İslâm u raómetden murâd / Óaøret-i Úur’ân olur ey òoşnihâd 

Bunlara àâyet sevin ol şâdumân / Böyle emr itdi Cenâb-ı Müste‘ân221 

Lîk dünyâdan feraó itmek òaùâ / Oldu “lâ-tefraó”222 òaùâ bile edâ 

 

 در نصایح دیكر میكوید
712.B. 

 اى پسر با محنت وغم خوى كن

111/a               روى دلرا جانب دلجوى كن 

 

Ey oàul àamla ùabi‘atlan alış / Úılma âh u nâle miónetinden çâlış 

Kendüñe õevú eyle derd ü mióneti / Vüs‘ate óaml et ‘inâ vü şiddeti 

Eyledikde ya‘ni esbâbı ôuhûr / áuããa-i ‘âlemden olma bî-óuøûr 

Cân u dilden cânib-i Óaúú’a müdâm / Vech-i muùlaúdan teveccüh eyle tâm 

İştiàâl itme àam-ı devrân ile / Pür-ãafâ úıl úalbiñi ‘irfân ile 

 

713.B. 

 حزن و اندوھست قوت بندكان

 غم شود بار فرح جویندكان

 

Óüzn u àamdır òâã úullarçün àıdâ / Óüzn ü àam anlar içün olmaz eõâ 

Ya‘ni anlar dâ’im illâ óazzândır / Anlara endûh-ı úut-i cândır 

İsteyenler dâr-ı ‘uúbâda feraó / Eksik olmaz hiç anlardan taraó 

áam olur anlar içün dünyâda yâr / Óüzn ü endûhı iderler iòtiyâr 

İsteyen õevú u mesârr-ı ma‘rifet / Óüzn ü àamla rûóun eyler terbiyet 

 

 

 

                                                
221 “De ki: “Ancak Allah’ın lütuf ve rahmetiyle, yalnız bunlarla sevinsinler. Bu, onların toplayıp durduklarından 
daha hayırlıdır.” (Yûnûs/58) 
222 “[…] Böbürlenme!..” (Kasas/76) 
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714.B. 

ٔھركرا نبود بدل اندیشھ  

ٔعاقبت برپاى بیند تیشھ  

 

Her kimiñ úalbinde olmaz fikr u àam / Ya‘ni bilmez nolduàun òüzn ü elem 

‘Âúıbet görür ayâàında keser / Menzil-i maùlubdan anı úaù‘ ider 

Menzil-i maúãûda vâãıl olamaz / Sermedî devlet-i sa‘âdet bulamaz 

‘Ârife lâzım tefekkür eylemek / Úudret-i Allah’ı teõkir eylemek223  

Óikmet-i Bârî’ye olmaú âşinâ / Rûh u úalbi ola tâ kim rûşenâ 

 

715.B. 

 ازچھ موجودى بیندیش اى پسر

 ھركسى دارد غم خویش اى پسر

 

Ey oàul fikr et niçün mevcûdsuñ / Maôhar-ı feyø-i ‘aùâ ü cûdsuñ 

111/b   Óaú seni òalú eyledi âyâ niçün / Olma boş óayvân miåâli bir düşün 

‘Âúl-ı iósân eyledi ol iss-i cûd / Úıldı yoúdan maøhar-ı feyø u cûd 

Ey oàul herkes ùutar kendü àamın / Fikr ider encâm-ı eyyâm u demin 

Ehl-i ‘irfân ‘âúıbet-endîş olur / Âòiret úaydın çeker dil-rîş olur 

 

716.B. 

 كرد ایزد مرترا از نیست ھست

 ازبراى آنكھ باشى حق پرست
 

Óaú seni ma‘dûmdan var eyledi / Müsta‘idd-i ‘aúl u efkâr eyledi 

Anıñ içün òalú u îcâd itdi kim / ‘Ârif-i billah olub da ey óekîm 

Bilerek Óaúú’a ùapıcı olasın / Âòiretde dürlü ni‘met bulasın 

Ya‘ni ol bir kimse kim ‘âbid olur / Nef‘i âòir kendüne ‘â’id olur 

                                                
223 “[…] Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler[…]” (Âl-i İmrân/191) 
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Fâ’ide vardır ‘ibâdetde saña / İótiyâcı yoúdur Allah’ıñ aña 

 

717.B. 

  معبود باشٔتا توباشى بنده

 با حیا و با سخا و جود باش
 

Tâ ki bu ‘âlemde sen mevcûdsuñ / Maôhar-ı sırr-ı óayât u cûdsuñ 

‘Abd-ı maóø-ı óaøret-i Ma‘bûd ol / äâóib-i şerm ü seòâ u cûd ol 

Ya‘ni maòlûúa perestişden úaçın / Rics-i ãûrû ma‘neviyetten ãaúın 

Dâòi beyn’en-nâs ‘âr u ‘ayb olan / Nesnelerden ictinâb eyle utan 

Aósen-i aòlâú olan cûd u seòâ / Òaãletiyle muttaãıf ol dâ’imâ 

 

718.B. 

 مكذدان در خواب و خور ایام را

 زنده دار از ذكر صبح و شام را

 

Geçmeye eyyâmıñ ekl ü nevmde / Uyanıú ol ba‘øı gün hem ãavmda 

Nevmle taøyî‘-i evúât eyleme / Eklile naúã-ı ‘ibâdet eyleme 

Ekl ü şürb u nevm óayvân úârıdır / Fikr u õikrullah insân úârıdır 

İtmesin àafletle eyyâmıñ mürûr / Eyleme Óaúú’a ‘ibâdetde úuãûr 

112/a   Belki õikrullahdan aóşam ãabâó / Vaúti ióyâ úıl bulasın tâ necât 

 

719.B. 

 خواب كمكن اول روز اى پسر

 نفس را خوردن میاموز اى پسر
 

Uyuma vaút-i seóerde ey oàul / Çekme rızúıñ üzre perde ey oàul 

‘Âyişe óaøretlerin òayr’ul-beşer / Nehy itmiş uyúudan vaút-i seóer 

Óaøret-i ‘Abbâs’dan itdi beyân / Ehl-i ma‘nâ ãâóib-i Rûó’ul-beyân 
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Çoú kerâhet çoú kesel hem çoú hirem / Çoú nesy virir menâm-ı ãubó-dem 

Ekl ü şürb öğretme nefse dâ’imâ / Úıl riyâøet eyle taúlîl-i àıdâ 

 

720.B. 

 آخر روزت نكو نبود منام

 پیشتر از شام خواب آمد حرام
 

Òoş değil gün âòiri uyúu saña / Uyanıú ol imdi ol dem dâ’imâ 

Ya‘ni ba‘d’el-‘aãr menhîdir münâm / Belki úabl’ul-maàrib olmuşdur óarâm 

Vaút-i nâúıãdır ikindi ‘âlemi / Serseri eyler menâmı âdemi 

Uyúudan úabl’ul-àurûb eyle óaõer / ‘Aúl-ı insâna virir zirâ øarar 

‘Ömr ü ‘aúlı úılma ol dem muømaóil / Õikr ile tesbîóle ol müştaàil  

 

721.B. 

 اھل حكمت را نمى اید صواب

وابدر میان آفتاب و سایھ خ  

 

Ehl-i ‘ilm u óikmete gelmez ãavâb / Gölge ile güneş ortasında òâb 

Ya‘ni øav’ u ôıll arasında menâm / Òoş değil bil ki òaùâdır ey àulâm 

Øav’ ile ôıll bir berzaòıdır ol maóal / Eksik olmaz anda şeyùândan òalel 

Mel‘abet-gâh oldu şeyùâna o yer / Uyumaú anda òaùâdır dediler 

Vâúıf-ı esrâ-ı ‘ilm u óikmetiñ / Sözleriyle tezkiye úıl sîretiñ 

 

722.B. 

 اى پسر ھركز مرو تنھا سفر

112/b                باشدت تنھا سفر عین خطر 
 

Yalñız hiçbir zamânda ey püser / Gitme ãûrı ma‘nevî itme sefer 
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İòtiyâr et kendüñe evvel refîú / äoñra úıl cezm-i sefer ‘azm-i ùarîú224 

Eyleseñ tenhâ eger ‘azm-i sefer / Ol sefer olur saña ‘ayn-ı òaùar 

Çünkü çoúdur yolda cây-ı hevl-nâk / Eylese düşman ôuhûr eyler helâk 

Eyleme tenhâ sülûku iòtiyâr / Kim olur âòir saña iblîs yâr 

 

723.B. 

شومست مشومدست را در رخ زدن   

 استماع علم كن زاھل علوم
 

Yüzine el urma àâyet şûmdan / Nâ-mübârekdir úatı meõmûmdur 

Ehl-i küfrüñ kârıdır ol úıl óaõer / Kâfire vardır teşbîhde øarar 

Óâliñi uydurma óâl-i câhile / Úulaú aãma kîl u úâl-i câhile 

Sözi ehl-i ‘ilmden et istimâ‘ / Anlarıñ aúvâline úıl ittibâ‘ 

Mıãır òalúı gibi olma na‘re-zen / İótirâz et yüziñe el urmadan 

 

724.B. 

 شب در آیینھ نظر كردن خطاست

 روزاكر بینى تو روى شود رواست

 

Gice mir’âta naôar itmek òaùâ / Gündüzün görseñ yüziñ ammâ sezâ 

Gice ôulmet vaútidir ey hûşyâr / Eyler envâ‘-ı şeyâùîn intişâr 

Oldu âyîne daòî cây-ı òayâl / Görinür şeyùân òayâli iótimâl 

Pes gice âyîneye úılma naôar / Òavf odur kim ere şeyùândan øarar 

Lîk gündüz olduàuçün rûşenâ / Oldu mir’âta naôar itmek revâ 

 

725.B. 

 خانھ كر تنھا و تاریكت بود

نزدیكت بودمونسى بایركھ   

                                                
224 Evvel refîk, sümme’t-tarîk (Önce yoldaş, sonra yol) (Kelâm-ı Kibâr) 
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Yalñız oda úaranlıú olsa ger / Yânıña mûnis gerekdir ey püser 

113/a   Şem‘ îúâd itmelisiñ òânede / Yalñız iseñ gice kâşânede  

Òâne-i muôlimde ger olsañ vaóîd / Eyliyor şeyùân ta‘arruø ey velîd 

Mûnisiñ varsa øarar itmez saña / Dâòi òâne olur ise rüşenâ 

Vaódet u øulmet ufaú oàlanlara / Pek muøırrdır ol muúayyed anlara 

 

726.B. 

 دست را كم زن تودر زیر زنخ

 نزد اھل حال سرد آمد چویخ
 

Ey oàul úoyma çenen altına el / İstimâ‘ et işbu sözle úıl ‘amel 

Ehl-i nârıñ ‘âdetidir işbu óâl / Mü’mine lâyıú değildir bed-fi‘âl 

Ehl-i óâl ‘indinde hem bu i‘timâd / Buz gibi bâriddir itme i‘tiyâd 

Ya‘ni ehl-i õevú u erbâb-ı óikem / Zecr u men‘ eyler anı gördiği dem 

Şaòã-ı bedkâra ıãınmaz cânları / Kendü kendüñden ãoàutma anları 

 

727.B. 

 چارپا را چون بھ بینى در قطار

  نیایى زینھاردر میان شان
 

Çün görürsen kim úaùar olmuş gider / Bir sürü óayvân soúaúda ey püser 

Anlarıñ ortasına gelme ãaúın / Geçme âra yerlerden pek úaçın 

Bâ-òuãûs olursa yüklü zînhâr / Ortasından eyleme aãlâ güõer 

Âdeme nisyân getürirmiş bu óâl / Devrilüb düşmekde âòir iótimâl 

Olma hem-pâ óâãılı óayvânlara / Kim olur şeyùân musallaù anlara 
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728.B. 

 تا فزاید قدر وجاھت را خدا

م در دعائروز و شب مى باش دا  
 

Tâ ki Allah Te‘âlâ óaøreti / Úadr u rütbeñ artıra úıl himmeti 

Gice gündüz ol du‘âda dâ’imâ / Úıl òulûã-ı úalble Óaúú’a du‘â 

Her kim eylerse teõellülle niyâz / Rütbesin eyler anıñ Mevlâ firâz 

Úıl òuøû‘ ile du‘â her rûz u şeb / İrtifâ‘-ı úadriñe olur sebeb 

113/b   Bulmaú isterseñ eger ‘izz u ‘alâ / Cân u dilden úıl du‘â ãubó u mesâ 

 

729.B. 

 تا شود عمرت در جھان

كن نكویى در نھانرو نكویى   
 

Tâ ki dünyâda ola ‘ömrüñ mezîd / Öyle ki sa‘y eyle gizlü ey velîd 

İtdiğiñ òayrı dime aña buña / Eyleme âlûde-i òabå-ı riyâ 

Böyle vâriddir ki òayr-ı bî-riyâ / Artırır ‘ömrü ider redd-i belâ 

Gizlü iylik itmede pek çoú şeref / Olduàun fehm et eyâ òayr-ı òalef 

Şöyle kim ‘ömr olmuş olsa ger ziyâd / Òayr ile olur dimek oldu murâd 

 

730.B. 

 تا نكاھد آبرویت روزكار

 معصیت كم كن بعالم زینھار
 

Tâ zamâne yüz ãuyuñ naúã itmeye / Óürmetiñ ya‘ni hebâya gitmeye 

Ma‘ãiyet itme cihânda zînhâr / Ma‘ãiyetden úıl óaõer leyl ü nehâr 

Òâlıú-ı bî-çûn olan Mevlâ seni / Òalú içinde itmesün tâ kim deli 

Ma‘ãiyet itmekden eyle iótirâø / Aldanub etseñ de itme keşf-i râz 

Tövbe eyle der-‘âúab ey hûşyâr / Olmayasıñ tâ cihânda òâkesâr 
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731.B. 

 ھركھ رودر فسق و درعصیان كند

ر رزق او نقصان كندایزد اند  
 

Fısúla ‘iãyâna her kim yüz ùutar / Cânib-i fısú u me‘âãîye gider 

Ya‘ni her kim fısúla ‘iãyân ider / Rızúını Mevlâ anıñ noúãân ider 

Göremez óâl-i refâhı mâldan / Olamaz râóat gümâhı mâldan 

Òalú anıñ mâl u nuúûdun yer içer / Ol hemâñ fısú u fücûra ãarf ider 

Yümn u vüs‘-ı mâldan maórûm olur / Òalú içinde hemdaòî meõmûm olur 

 

732.B. 

 كم شود روزى زكفتار دروغ

114/a               در سخن كذابرا نبود فروغ 

 

Rızú úavl-i kiõbden noúãân olur / Eksilir mevcûdu hem fıúdân bulur 

Kâõibiñ olmaz kelâmında ãafâ / Ùoàmaz andan bir nefes mihr-i vefâ 

Söz gelişinden olur ôâhir hemân / Söylediği olduàu maóøâ yalan 

Rûósuz olur òulâãa her sözi / Ol cihetden nûrsuz olur yüzi 

äubó-ı kâõibden beter ehl-i dürûà / Dâ’imî ãûretde olur bî-fürûà 

 

733.B. 

اى پسرفاقھ آرد خواب بسیار   

 خواب كم كن باش بیدار اى پسر
 

Ey oàul çoú uyúu faúr irâå ider / Uyanıú ol az uyu faúrı gider 

Ya‘ni faúr u fâúaya olur sebeb / Bî-muóâbâ çoú uyumaú rûz u şeb 

Ekåer evúât uyanıú ol ki tâ / Olasıñ âgâh u bulasıñ àınâ 

Şöyle bil kim àâfil u âgâh olan / Olamaz her vechle bir ey civân 
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Çün ùalebden nâ’imîn àâfil olur / Óilye-i maùlûbdan ‘âùıl kalır 

 

734.B. 

 ھركھ درشب خواب عریان میكند

 از نصیب خویش نقصان میكند
 

Kim ki gice uyúuyu ‘uryân ider / Kendü óaôôından hemân noúãân ider 

Ya‘ni ol kim gice çırçıplaú uyur / Eyler esbâb-ı naãîbinde úuãûr 

Ehl-i óikmet ekåeri böyle demiş / Bâ‘is-i noúãân-ı rızk olur bu iş 

Ôâhir oldur kim bu ma‘nâ bî-òilâf / Olmaya çıplaú yatan taót’el-lióâf 

Âşikâr olup görüne her biri / Ola yoràansız bütün cismi ‘arî 

 

735.B. 

ردبول برپا ھم فقیرى آو  

 انده بسیار پیرى آورد
 

Ayaú üzre hem tebevvül eylemek / Mûcib-i faúr olur itmemek gerek 

114/b   Ol maóalde kim øarûrât olmaya / Ya‘ni úâõûrât u pislik bulmaya 

İşese anda ayaú üzre kişi / Kesb u ribóinde olur ‘âùıl işi 

áam ile çoú àuããa çekmek ey püser / İòtiyârlıú getürir eyle óaõer 

Vâúıf-ı esrâr-ı óikmet dedi hem / Pek çâpük îrâå ider şîb u hirem 

 

736.B. 

 در جنابت بد بود خوردن طعام

 نا پسندست این بزد خاص و عام
 

Bed olur óâl-i cenâbetde ùa‘âm / Yimek içmek gerçi kim olmaz óarâm 

Òâãã u ‘âmm ‘indinde ol óâlde yimek / Òâric-i dâ’ib-edebdir ya‘ni pek 

Ehl-i ‘ilm u ehl-i óikmetce daòî / Oldu nâ-maúbûl o óâlet ey aòî 
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“Ekremu el-òubz”225 buyurdu çün Resûl / Nânı taóúîr u ihânet olur ol 

Abdest alsañ güzelce ey püser / Be’is yoúdur ãoñra ekl etsen eger 

 

737.B. 

را میفكن زیر پاى نانٔریزه  

 كرھمى خواھى تو نعمت از خداى
 

Atma ayaú altı itmek ufaàı / Baãmaya tâ anı òalúıñ ayaàı 

Ni‘met isterseñ Òudâ’dan sen eger / Çiğneme çiğnetme òubzu ey püser 

Nân u ni‘met óaúúına úıl óürmeti / Óaú’dan isterseñ ziyâde ni‘meti 

Ùopla etmek òurdesin ekl eyle yâ / Bir ayaú baãmaz yere úıl vaø‘-ı tâ 

Eyleye murà u úarınca intifâ‘ / Ni‘metiñe vir(e) Mevlâ ittisâ‘ 

 

738.B. 

 شب مزن جاروب ھركز خانھ در

 خاكروبھ ھم منھ در زیر در
 

Gice süpürme evi ey pâk kîş / Fâúaya olur sebeb zirâ bu iş 

Tecrübeyle ‘ilmle ehl-i óikem / Bilmiş itmişdir bu âåârı raúam 

Úoyma süpründü úapı ardında hem / Eyleme süpründüye vaø‘-ı úadem 

115/a   Òâneden ùaşra çıúar bir yana at / Beytiñi pâk et temîz yerlerde yat  

Òâne gün o gün temîzlet ey nebîh / Olma pislikde yahûdâne şebîh 

 

739.B. 

ر بخوانى باب و مامت را بنامك  

 نعمت حق بر تو میكردد حرام
 

Vâlidîniñ çaàırırsañ ey püser / İtmeyüb ta‘ôîm ismiyle eger 

                                                
225 “Ekmeğe hürmet edin.”  اكرموا الخبز (Hadis) 
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Yâ Muóammed yâ Óanîfe yâ falan / Böyle eylerseñ nidâ ya‘ni ‘ayân 

Ni‘meti Óaúú’ıñ saña olur óarâm / Òor olursuñ ‘âúıbet beyn’el-enâm 

Anlarıñ óaúúında lâzım iótirâz / Eylemek úavl-i kerîmi iltizâm 

Õâtına Mevlâ ‘ibâdâta úarîn / Anlara iósânı emr itdi hemîn226 

 

740.B. 

 كر بھر چوپى كنى دندان خالل

 بى نوا كردى وافتى در زوال
 

Dişiñi her nev‘i çöp ile eger / Dâ’imâ taòlîl iderseñ ey püser 

Ni‘metiñ düşer zevâle ‘an-úarîb / Mübtelâ-yı faúr olursuñ bî-naãîb 

Óâliñiñ úalmaz refâhet óaleti / áâ’ib eylersiñ eliñden ni‘meti 

Göremezsiñ bir daòî hergiz recâ / Vüs‘at-i ni‘met ider senden ibâ 

Diñle ehl-i óikmeti bâ ey óâl / İtme her bir çöple dendânıñ òalâl 

 

741.B. 

  را ھركز بخاك و كل مشوىدست

 از براى دست شستن آب جوى
 

Yuma ùopraú ile çâmur ile el / Her ne cins olursa òâk itme ‘amel 

Dâ’imâ el yıúamaúçün ãu ara / Yıúama ùopraú ile ara ãıra 

Mıãr òalúı gibi ãabuna bedel / El-óaõer kille daòî sen yuma el 

Faúr u õüll u meskenet îrâå ider / Uyma baúub anlara sen ey püser 

Elleriñ taùhîr eyle âbla / Ol cemî‘ ezmânda âb u tâbla 

115/b    

742.B. 

 اى پسر برآستان كمتر نشین

 كم شود روزى زكردار چنین
                                                
226 “Allah’a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya[…] iyilik edin.” (Nisâ/36) 
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Ey oàul oturma işiñ üzre hem / Böyle işden rızú olur noúãân u kem 

Bu maúûle işden olur rızú az / Tecrübeyle yazmış ehl-i imtiyâz 

Sır maúâmında ãayılur âsitân / Başa oturmaú fenâdır ey civân 

Şöyle kim oldu ùa‘âmıñ başı nân / Óürmete şâyestedir bî-imtinân 

Bunları taóúîr itmek ser-be-ser / Úıllet-i rızúa sebebdir ey püser 

 

743.B. 

پھلوى درتكیھ كم كن نیز بر   

م از چنین خصلت بدرئباش دا  
 

Hem úapının yanına yan virme sen / Òâric ol her vaút işbu òûydan 

Bu daòî óikmetce olmuşdur fenâ / Yan virir rızúıñ daòî âòir saña 

äa‘b olur emr-i ma‘âşa fetó-i bâb / Olamaz âsâyişiñde âb u tâb 

Eylemez iúbâl rızúıñ ey fetâ / Döner idbâra refâhıñ dâ’imâ 

İ‘timâd itme úapınıñ yânına / İrmeye úıllet ma‘îşet-òânına 

 

744.B. 

 در خالجھ كر طھارت میكنى

 وقت خودرادانكھ غارت میكنى
 

Müsterâó içre ùahâret eyleseñ / Ya‘ni àuslü anda ‘âdet eyleseñ 

Vaútiñi yaàma idersiñ bil hemân / Øâyı‘ eylersiñ ‘abeå vaút u zamân 

Bir müfîd iş ùutmuş olmazsañ hele / Vaútiñi øâyı‘ idersiñ nâfile 

Öyle yerde eğlenüb neyler kişi / Çıúmaàa baúsın yeter bitmez işi 

Óâãılı itme òelâda âbdest / Pâye-i rızúıñ idersiñ ãoñra pest 
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745.B. 

 جامھ را درتن نشاید دوختن

از مردان ادب اموختنباید   
 

116/a   Rûbañı üstüñde iken ey fetâ / Dikmek olmaz ‘ilm-i óikmetde sezâ 

Âdeme îrâå ider nisyân o kâr / Unudur bildiklerin ey hûşyâr 

Ma‘rifet ehli olan merdândan / Ya‘ni ehl-i óikmet u ‘irfândan 

Óikmet u âdâb öğrenmek gerek / Yolsuz işden çekmelisin el etek 

Óikmete taùbîú iderseñ kârı heb / Ol zamân derler saña ehl-i edeb 

 

746.B. 

 كربدامن پك سازى روى خویش

 روزیت كم كردد اى درویش بیش
 

Ger temizlerseñ etekle yüziñi / Óikmete uydurmaz iseñ özüñü 

Eksilir rızúıñ ziyâde ey faúîr / İşbu iş eyler seni òor u óaúîr 

Úılma süflî şeyle ‘ulvîyi temîz / Çün yüzi òalú eylemiş Mevlâ ‘azîz 

Òâk-sâr olan etekle itme pâk / Perde-i nâmûs-ı rızúı úılma çâk 

Silme dâmenle yüziñ ey meh-cemâl / Meskenet îrâå ider zîrâ bu óâl 

 

747.B. 

 دیر رو بازار وبیرون آى زود

فتن نیابى ھیچ سودازبكھ ر  
 

Geç gidüp bâzâra tîz gel ùışaru / Ya‘ni çâpük git eve gîr içerü 

Pek de erken gitmeden bir fâ’ide / Cüz’î külli bulamazsıñ zâ’ide 

Úısmetiñ neyse olur ol ‘â’ide / Geç dönüb ir gitmeden ne fâ’ide 

Sevú-ı şeyùân mevøi‘idir iótirâz / İtme lâzımdır demiş erbâb-ı râz 

Ribó-i zâ’idden óaõer úıl ãat raòîã / Rızúdan maórûm olur zîrâ óarîã 
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748.B. 

 نیك نبود كركشى از دم چراغ

 رمده دود چراغ اندر دماغ
 

Fenn-i óikmetde eyü olmaz eger / Mumu söndürseñ nefesden ey püser 

Ya‘ni şem‘i püflemek olmaz eyü / Men‘ olundu faúre bâdîdir deyü 

116/b   Fi’l-aãl ióyâ içündir çün nefes / İtme anıñla imâte nûru pes  

Virme yol mumuñ dumânına ãaúın / Girmeye tâ kim dimâàıña úaçın 

Óaãılı isden tütünden úıl óaõer / Kim dimâàıña virir küllî øarar 

 

749.B. 

 كم زن اندر ریش شانھ مشترك

 انكھ خاص آن توباشد خوشترك
 

Müşterek olduàu óâlde bir ùaraú / Lióyeñe urma anı eyle merâú 

Ya‘ni şer‘an gerçi kim vardır cevâz / Lîk óikmetçe eyü olmaz birâz 

Mâl ile ta‘bîr olunur çün ãaúâl / Müşterek olsa olur noúãân mâl 

Anı tesrîóe sebebdir şâne hem / Kendüñe òâã olsa òoşdur lâ-cerem 

Õâtıña maòãûã pes bir şâne al / äaúla anıñla ùara dâ’im ãaúâl 

 

750.B. 

 از كدایان پارھاى نان مخر

 زانكھ مى آرد فقیرى اى پسر
 

Parça parça ùopladıàı nânları / äatun alma sâ’ilândan anları 

Ol sebebden çünkü faúr îrâå ider / Âdeme õıllet getürir ey püser 

İótiyâcın ‘arø idüb de bâb bâb / Ùopladıàı etmeği bî-irtiyâb 

Hem denâ’et hem tenezzüldür ãaúın / Pek ucuz verse daòî alma úaçın 
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Ùut ki sen daòî dilenmişsen anı / Bil ki olursun dilenciden denî 

 

751.B. 

 دوركن از خانھ تار عنكبوت

ر ماندنش نقصان قوتباشد اند  
 

Úıl örümcek aàını evden uzaú / Kim õebânî ãayd içün eyler ùuzaú 

Úoyma óâli üzre anı bir zamân / Úalmasında var anıñ rızúa ziyân 

Óaøret-i Óayy’dır emîr’ul-mü’minîn / Bâb-ı vâlâ pâye-i bünyân-ı dîn 

Eyleyiñiz dedi taùhîr-i büyût / Úoymayıñız evde nesc-i ‘ankebût 

Anı evde terk faúr îrâå ider / Úıl izâle sil süpür evden gider227 

117/a    

752.B. 

 خرج را بیرون زاندازه مكن

 ریش خشك خویش را تازه مكن
 

Maãrafı óadden ziyâd eyleme / Óâle uydur fevú’el-‘âde eyleme 

Aàniyânıñ ekåerîsi her zamâñ / Olmada müflis bu yüzden ey civân 

Maãrafı îrâda uydur òoş geçin / Dâ’imâ ifrâù u tefrîùden úaçın 

Çünkü isrâf olduàundan mâ‘adâ / Òarc-ı zâ’id faúra eyler ibtilâ 

Lióyeñi úuru ùarama eyle yaş / Olda olur bâ‘iå-i øîú-i ma‘âş 

 

753.B. 

 دسترس كر باشدت تنكى مكن

ى بره لنكى مكنچون تو رھوار  
 

Ùarlıú itme úudretiñ olursa ger / Vüs‘at-i óâl üzre òarc et ey püser 

                                                
227 “Evinizi örümcek ağından temizleyin. Şüphesiz onu yapmamak eve fakirlik getirir.”   
 (Hz. Ali) طھروا بیوتكم من نسج العنكبوت فان تركھ فى البیوت یورث الفقر
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Her óuãûãda gözle dâ‘im i‘tidâl / Kim budur maúbûl u memdûó òıãâl 

Çün eliñ erer ma‘âş-ı vâs‘ie / Eyleme ùarlıú umûr-ı vaúı‘a 

Çünkü rahvânsın ùopallıú eyleme / Aúsayub yolda fenâ òûy peyleme 

Óaliñe lâyıú meãârif eyle hem / Cânib-i imsâka ãapma úıl kerem 

 

د صبر میكویدئدر فوا  
754.B. 

 تاشوى در روزكار از صابران

 رو مكن از دیدن سختى كران
 

Tâ cihânda ãabırînden olasın / Anlarıñ ecr u åevâbın bulasın 

Gördiğiñ içün úıtılıà ey civân / Yüziñi itme åaúîl ol dem hemân 

Her ne dem dûçâr olursañ miónete / Úıl taóammül bâr-ı ãa‘b u şiddete 

Dâ’imâ ‘arø eyle rû-yı inbisâù / Vaút-i miónetde daòî göster neşâù 

İtme miónetde tecelliñe ‘itâb / Bulasın tâ bî-óesâb ecr ü åevâb 

117/b    

755.B. 

ى تو رواندر بالكرترش ساز  

117/b           خویش را از صابران مشمر ھال 

 

Ekşidirseñ yüz belâ vaútinde sen / Kendüñi ‘add itme ãâbir kimseden 

İmtióân itdikde Rabb-ı Õü’l-celâl / ‘Âleme gösterme vech-i infi‘âl 

Ya‘ni rû-yı inúibâø itme ‘ayân / Miónete vech-ı riøâ göster hemâñ 

Her ne vârid olsa Óaú’dan úıl úabûl / İmtióâna ãâbir ol olma melûl 

Óikmete óaml et kemâl-i mióneti / İtme şekvâ çek belâ vü şiddeti 

 

756.B. 

 بى شكایت صبر تو باشد جمیل

 باكسى كم كن شكایت از جلیل
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Şekvesiz olur seniñ ãabrıñ cemîl / Òalúa şekvâ itme Óaú’dan ey òalîl 

Òalúa óaliñden şikâyet eyleme / ‘Ârif iseñ bil óikâyet eyleme 

‘Ârife düşmez şikâyet hiç mi hiç / Óüzn iôhâr eylemez olur behîc 

Óaú Te‘âlâ’dan ne gelse ãabr ider / Òalúa bildirmez beşâşetle gider 

Luùf u úahra mebde’ olan óaørete / Pek ãıúılsa başlar ancaú ric‘ate 

 

757.B. 

 در بال وقتى كھ صابر نیستى

 نزد اھل صدق شاكر نیستى
 

Çün belâ vaútinde ãâbir olmadıñ / Ehl-i ãıdú ‘indinde şâkir olmadıñ 

Çünkü sen ãabir değilsin miónete / Bilmiş ol şâkir değilsin minóate 

äabr u şükrü bir ãayub erbâb-ı ãıdú / Böyle taóúîú eylemiş aãóâb-ı ãıdú 

äâbir olmazsañ belâ vaútinde ger / Ni‘mete şâkir değilsin ey püser 

‘Âfiyetde şükrüñe yoú i‘tibâr / äabrı itmezseñ àam u miónetde kâr 

 

758.B. 

 كر نباشد فخر از درویشیت

 كى باھل فقر باشد خویشیت
 

Faúrdan ger faòr olmazsa saña / Ehl-i faúr olmaz seniñle aúrabâ 

118/a   Mâsivâyı terkle ya‘ni müdâm / Eylemezsen faòr eger beyn’el-enâm  

Olamazsın ehl-i Óaúú’a aúrabâ / Aúrabâlıú úande belki âşinâ 

İntisâba anlara lâzım óaseb / Pes óaseb olmaz ise olmaz neseb 

Mâsivâyı terk-i küllîdir óaseb / İntisâb-ı merdum-ı Óaúú’a sebeb 
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759.B. 

 كر ھمھ جنبش بفرمان باشدت

 حرمت از خدمت فراوان باشدت
 

Cümle mişvâr u sükûnuñ ey àulâm / Emr u fermâna úarîn olsa tamâm 

Ya‘ni her bir òıdmeti emre úarîn / Eyler iseñ olaraú ùâ‘at-güzîn 

Böyle òıdmetden ötürü dâ’imâ / Óürmet vâfir olur oàlum saña 

Ya‘ni maòdûmuñ ider óürmet saña / Belki virir pâye-i ‘izzet saña 

Øâyi‘ itmez eylediğiñ òıdmeti / Gün-be-gün eyler ziyâde óürmeti 

 

760.B. 

 بنده از خدمت بعقبى میرسد

 بلكھ از حرمت بمولى میرسد
 

‘Abd-i òâliã òıdmet-i Óaú’dan müdâm / Rütbe-i ‘uúbâya erişür tamâm 

Rütbe-i ‘ulyâ-yı ‘uúbâya erer / Óürmetinden belki Mevlâ’ya erer 

Ôâhiren memlûk ola yâ óür ola / İ‘tibârı ancaú ãadâúatlü úula 

äıdúla òıdmet sebebdir óürmete / Belki de vaãl-ı Cenâb-ı Óaøret’e 

Bulamaz òıdmetden ol kim ‘izzeti / İdemez mesken bisâù-ı úurbeti 

 

761.B. 

 حرمتت از خدمت آرام دلست

 ھركھ خدمت كرد مرد مقبلست
 

Òıdmetiñde óürmet ey oàul saña / Úalb iùmi’nânıdır ol dâ’imâ 

İnşirâó ile iderseñ òıdmeti / Bilmiş ol bulduñ kemâl-i óürmeti 

İşbu ma‘nâ ile nâdir ferddir / Ol ki òıdmet itdi muúbil merddir 

118/b   Øîú-ı nefes ile giderseñ òıdmete / Eremezsin şâh-râh-ı óürmete  

Pes nice Mevlâ’yı bulursun ki sen / Güç ile òıdmet idersen sust-i ten 
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762.B. 

 كر نكردى اى پسر كرد خالف

 انكھى زیبد ترا در صبر الف
 

Ger ùolaşmazsañ muòâlif çevreye / İbtilâ vaútinde bâùıl devreye 

Âàza almaz iştikâ yollu sözi / Dâòi göstermez iseñ ekşi yüzi 

Ey oàul işte o demde bî-òilâf / äabrda itmek yaraşır saña lâf 

Yoòsa bil‘akis eyler iseñ iştikâ / Bâùılâne sözlere hem ictirâ 

äâbirim dimek úuru da‘vâ olur / äabr o demlerde ‘aceb rüsvâ olur 

 

763.B. 

 كر ھمى دارى فرحرا انتظار

 در بال نبود بصبرت ھچ كار
 

Ger ùutarsañ sen sevince intiôâr / İbtilâdan uãanub ey dil-figâr 

Ya‘ni gözlerseñ dem-i müstaúbeli / äabra úoymaøsañ belâ vaúti belî 

Olamaz ãabrıñ seniñle hiç işi / Ehl-i Óaú dimez saña ãâbir kişi 

Óâøır ol her neyse óükm-i óâøıra / Vaút-i âtîyi getürme òâùıra 

Bende-i òâããa göredir bu kelâm / Şâdumânı gözedir nâs-ı ‘avâm 

 

 در بیان تجرید و تفرید میكوید
764.B. 

 كر صفامى بایدت تجرید شو

 كر خرد دارى زاھل دید شو
 

Ger saña lâzım ise dâ’im ãafâ / Bulmaú isterseñ eger úalbiñ cilâ 

Kes ‘alâúâtı tecerrüd ehli ol / Úoy iøâfâtı teferrüd ehli ol 

Ôâhir u bâùınca úıl terk-i sivâ / Tâ óuøûr-ı úalb ola óâãıl saña 
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Ger ùutarsañ ‘aúl-ı küll idrâk-ı tâm / Ola gör ehl-i baãîretden müdâm 

Elvirir tevóîd ‘ilminden beyân / Óâãıl et tevóîd-i ‘aynîden nişân 

119/a    

765.B. 

 ترك دعواھست تجرید اى پسر

  تفرید اى پسرٔفھم كن معنى
 

Başúa üslûb üzre nâôım óaøreti / Eyliyor tecrîde dâ’ir ãoóbeti 

Terk-i da‘vâdır diyor tecrîde bil / Ma‘nâ-i tefrîdi fehm et ey nebîl 

Nefsiñe bir nesne isnâd eyleme / Õât-ı Óaú’dan àayrıyı yâd eyleme 

Sâlikiñ meşhûdu Óaú’dır dâ’imâ / Pes enâniyyetle itmez iddi‘â 

Terk-i da‘vâ itmese sâlik eger / İmtióân eyler anı Óaú ey püser 

 

766.B. 

 اصل تجریدت وداع شھوتست

 بلكھ كلى انقطاع لذتست
 

Aãl tecrîdiñ seniñ bil ibtidâ / Kim olur sâ’irler aña mübtenâ 

Eylemekdir şehveti terk u vedâ‘ / Belki küllî leõõetden inúiùâ‘ 

Ol iãlâó-ı ùabî‘at itmedir / Şer‘ile ùoàru ùarîúe gitmedir 

Ba‘de nefsi ùarîkatle temiz / Eyleyüb úam‘-ı hevâ úıl ey ‘azîø 

Úalb-i pâkiñde ta‘lluúdan eåer / Úalmaya cüzz’î vü küllî heb gider 

 

767.B. 

 كردھى یكپاره شھوترا طالق

 آنزمان كردى تودر تفرید طاق
 

Ger virirseñ şehvete birden ùalâú / Ol zamân olursuñ ey ehl-i vifaú 

Mülket-i tefrîdde yektâ vaóîd / Õâtıña denmek sezâ olur ferîd 
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Ya‘ni külliyen cihânı terk iden / Òalúdan úaù‘-ı ‘alâúayla giden 

Ùab‘-ı õâtından ta‘alluú óal olub / Enfüs u âfâúdan münóal olub 

Úalb u rûó u sırr-ı insân ferd olur / Ol zamân insân-ı kâmil merd olur 

 

768.B. 

 كرتوببریدى زموجودات امید

 آنكھ از تفرید كردى مستفید
 

119/b   Sen eger bi’l-cümle mevcûdâtdan / ‘Âlem-i kevnîde meşhûdâtdan 

Úaù‘-ı ümmîd eyler iseñ ser-te-ser / Dilde úalmazsa ta‘alluúdan eåer 

Müstefîd olursun ol vaút işte sen / Sırr-ı úudsî ma‘nâ tefrîdden 

Enfüsî âfâúî bir şey’e eger / İritbâùıñ varsa ammâ ey peder 

Eremezsin sırr-ı vaódâniyyete / Rütbe-i ‘ulyâ-yı ferdâniyyete 

 

769.B. 

 اعتمادت چون ھمھ برحق بود

 آن دمت تفرید جان مطلق بود
 

‘İtimâd u istinâdıñ ser-te-ser / Ola çün Óaú üzre dâ’im ey püser 

Mâsivâya çün ta‘alluú úalmaya / Hiçbir şey’e temelluú úalmaya 

Ol zamân tefrîd-i cân muùlaú olur / Kimse olmaz sende ancaú óaú olur 

Úurtulur cân úayddan âzâd olur / Vâridâtıñ cümle berbâd olur 

Ol bisâùınla erersin bî-gümân / Òâne-i vaódetde Mevlâ’ya hemân 

 

770.B. 

 ترك دنیا كن براى آخرت

 وز بدن بركش لباس فاخرت
 

Eyle sen ‘uúbâ içün dünyâyı terk / Belki de Mevlâ içün ‘uúbâyı terk 
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Ya‘ni Mevlâ’ya erem derseñ eger / İkisinden vazgeçerseñ ser-te-ser 

Çek çıúar tenden libâs-ı fâòiri / æevb-i Óaúúânî giyersiñ âòiri 

Evveli dervîşliğiñ taúlîddir / Âòiri her úayddan tecrîddir 

Câme-i tenden bile ‘uryân gerek / Úayddan âzâde maóøâ cân gerek 

 

771.B. 

 كر بیابى از سعادت این مقام

 صاحب تجرید باشى والسالم
 

‘Avn-ı Bârî’le sa‘âdetden eger / Bu maúâmı bulur iseñ ey püser 

Óaú’dan ikrâm olunursa bu maúâm / äâóib-i tecrîd olursuñ vesselâm 

120/a   Terk-i dünyâdan olasıñ óiããe-mend / Ol dem-â-dem luùf-ı Óaú’dan müste-mend 

Cümle âfetden selâmet bulasıñ / Hem taóiyyâta sezâ-vâr olasıñ 

Cânib-i Bârî’den âòir ey àulâm / Dinle Óaú’da vesselâm 

 

772.B. 

 كرزعقبى دست شویى بھر حق

 آنكھ از تفرید كویندت سبق
 

Óaú içün ‘uúbâdan el yursañ eger / Fârià olursuñ dimekdir ey püser 

Maúãadıñ ancaú olub õât-ı ecel / İtmez iseñ cennet içün hiç ‘amel 

Ol zamân tefrîdden dersi saña / Söyleyüb ta‘lîmin eylerler edâ 

Lîk ‘uúbâdan da dünyâdan gibi / Olmaz iseñ ger ferâàat ãâóibi 

Alamazsıñ dersi sen tefrîdden / Andan uz câhil úalursuñ ya‘ni sen 

 

773.B. 

م فردباشئرو مجرد كرد دا  

 تابھر فرقى نشینى كرد باش
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Var mücerred ol hemâre ferd ol / İòtilâù itme yegâne merd ol 

Tâ yeriñ olsun seniñ her bir tepe / Bulasıñ ya‘ni ‘ulu mertebe 

Sırrıñı mihr-i hüviyyet ceõb ide / Õirve-i a‘lâ-yı eflâke gide 

Ülf-i mânendi ‘alâyıúdan kesil / Ber-ùaraf ol àayriden dâ’im çekil  

Maóv olub õerre miåâli dâ’imâ / Kibri terk et olma kirden ber-hevâ 

 

774.B. 

 كرد كبر و عجب و خود رایى مكرد

 قدر خود بشناس و ھرجا یى مكرد
 

Kibr u ‘ucb u òod-pesendi çeviresin / Böyle evãâf-ı õemîme durasın 

Dönme ùolaşma tevâøu‘ üzre ol / Hevn u âsân meşy et a‘lâ rütbe bul 

‘Aúla maàrûr olma şer‘a tâbi‘ ol / Òod-pesend olma vü Óaúú’a râci‘ ol 

Kendüñi añla ùanı miúdârıñı / Óadden ettirme tecâvüz kârıñı 

Olma hercâyî ùolaşma bî-úarâr / Ùalma her bâba ãaúın leyl ü nehâr 

120/b    

775.B. 

  انكشت كشتٔھركھ كرد كوره

 جمھ از دورش سیاه وزشت كشت
 

Kim kömür ocaàınıñ eùrâfına / Döndü ùolaşdı varub eãnâfına 

Dumânından rubası bî-iştibâh / Oldu hem çirkîn ü hem dâòi siyâh 

Üstüne elbette bâ-óükm-i civâr / Sârî olub pâs ider çirkîn şi‘âr 

Câme-i rengînini tebdîl ider / Óüsn-i levnin aúbeóe taóvîl ider 

Belki de taàyîr eyler ãûretin / Dönderür zâà-ı siyâha hey’etin 

 

776.B. 

 وانكھ با عطار مى كردد قریب

 اوھمى یابد زبوى خوش نصیب
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Ola ki ‘aùùâra olur ammâ úarîb / Òoş úoúulu nesneden bulur naãîb 

Tâ meşâmm-ı cânın eyler meşk-vâr / Ùable-i òoşbûydan óükm-i òâr 

Şeyò-i ‘aùùâra muúârin ol ki tâ / Bû-yı ma‘nâya olasıñ âşinâ 

Ol kelâmından dem-â-dem müstefîd / Himmet-i úudsiyyesin eyle ümîd 

Vâcib oldur sâlikâna dâ’imâ / Kümmelînden ideler himmet recâ 

 

777.B. 

 ھمنشین صالحان باش اى پسر

 دور باش از زند و قالش اى پسر
 

Hem-nişîn ol ey oàul ãâliólere / Olma hem-dem bir zamân ùâliólere 

Uzaú ol ‘ayyâr ile ‘ayyâşdan / Hemdaòî lâúayd olan úallâşdan 

Eyleme rindân ile hiç iòtilâù / İdemezsiñ ma‘nevî kesb-i neşât 

Rûó vardır ãoóbetinde ãâlióiñ / Õevú yoúdur ülfetinde ùâlióiñ 

Eyle ãâlióler ile ıãlâó-ı nefs / İtme ùâlióler ile iføâó-ı nefs 

 

778.B. 

 جانب ظالم مكن میل اى عزیز

 ور كنى كردى از آن خیل اى عزیز
 

121/a   Ey ‘azîø u muóterem olan kişi / ‘İzzet u óürmet şeref bulan kişi  

İtme sûy-i ôâlime meyl ol ba‘îd / Olmayasıñ tâ ki anlardan ‘adîd 

Ger iderseñ meyl-i sûy-i ôâlimân / Ol cemâ‘atden olursuñ bî-gümân 

Ôâlimâna meyl u raàbet ideni / Mess ider nâr-ı ‘aõâb eyler denî228 

Ôâlimiñ óükmüyle maókûm olma gel / Meyl u raàbet itme çek anlardan el 

 

 

                                                
228 “Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur[…]” (Hûd/113) 
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779.B. 

 روز اھل ظلم بكریز اى فقیر

 تا نسوزى زاتش تیز اى فقیر
 

Ey sezâ-yı meróamet õî-iótiyâc / Yürü ehl-i ôulmden uzaàa úaç 

Olma ehl-i ôulme aãlâ âşinâ / Yanmayasıñ keskîn âteşden ki tâ 

Ôâlimânıñ olma aóbâb u eşi / Yaúmasun tâ kim cehennem âteşi 

Ôâlime úılma mümâşat ey óekîm / Vârid olmuşdur eåerde şöyle kim 

Ger yedi òaùve yürüse bir kişi / Ôâlim ile yanmadır âòir işi 

 

780.B. 

 صحبت ظالم بسان آتشست

 زانكھ خلق آزار و تند وسركشست
 

Ôâlimiñ âteş gibidir ãoóbeti / Belki âteşden beterdir ülfeti 

Ol sebebden âteşe beñzer sözi / Òalúı incidici ùaràındır yüzi 

Ser-fürû itmez iùâ‘at eylemez / Belki ‘ömrinde ‘ibâdet eylemez 

Cân yaúar göñül yıúar bed-òûyludur / Cevheri nâ-pâk uàursuz ãoyludur 

Dûzaòîdir yânına varmamalı / Ôâlimiñ vardır cehennemden eli 

 

781.B. 

 از حضور صالحان صالح شوى

 ور نشینى بابدان طالح شوى
 

äoóbet eyle ãâlióînle ãubó u şâm / Maófel u meclislerine úıl devâm 

Kim óuøur-ı ãâlióînden ey püser / äâlió olursuñ fenâ óâliñ gider 

121/b   Bedler ile oturub úalúarsañ er / Ùâlió olursun ki anlardan beter  

Her kime eylerse insân iútirân / Òuylanur anıñ òuyuyla bî-gümân 

äâlióâna yâr olan ãâlió olur / Ùâlióâna yâr olan ùâlió olur 
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782.B. 

 ھركھ اوبا صالحان ھمدم شود

 در حریم خاص حق محرم شود
 

Kim ki ãâliólerle olur hem-nefes / äoóbet eyler dâ’imâ anlarla pes 

Dergeh-i òâã-ı óarîm-i Óaú’da o / Maórem-i esrâr olur bî güft ü gû 

Ol óarîme herkesiñ yoúdur yolu / Dâòil itmezler oraya her úulu 

Meclis-i òâãa düòûl itmez ‘avâm / Maórem-i esrâr olamaz her àulâm 

Hemdem u cinsiyle herkes óaşr olur / Mülóaúâtıyla berâber neşr olur 

 

783.B. 

 اى پسر مكذار راه شرع را

 اصل یابى كر بكیرى فرع را
 

Râh-ı şer‘i eyleme terk ey püser / Aãlı bulursuñ ùutarsañ fer‘i ger 

Bir cihetle fer‘idir şer‘-i şerîf / Aãldır diger cihetle ey münîf 

Şer‘ile ‘âmil olursañ dâ’imâ / Ma‘rifetle rütbeñ eyler irtiúâ 

Oldu işbu cehdin aãl u esâs / Şer‘den eyler ôuhûr eşrâf-ı nâs 

Aãl maúãad olduàuçün ma‘rifet / Şer‘i eyler fer‘ işte bu cihet 

 

784.B. 

 از شریعت نھى بیرون قدم

 در ضاللت افتى ورنج والم
 

Úorsañ er òâric şerî‘atden úadem / Hem êalâlâta düşersiñ müttehem 

Hem çekersiñ dâ’imâ renc u elem / Eksik olmaz hiçbir dem derd u àam 

Çün hidâyet üzre menzildir rikâb / Óaúú’ı haú itmek içün bî-irtiyâb 

Şer‘den òâric iş işlerseñ eger / Ne ùarîúat ne óaúîúat heb heder 
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Øâl olur kim Óaúú’a itmez imtiåâl / Çünki Óaú’dan ãoñra yoú illâ êalâl229 

122/a    

785.B. 

 ھركھ راه ضاللت میرود

 از جھالت در بطالت میرود
 

Kim şerî‘at yolunu úoyub gider / Câdde-i minhâc-ı şer‘i terk ider 

İşte o râh-ı êalâletde gider / Maóø cehlinden baùâletde gider 

Git git anı saòt-ı dil eyler o óâl / Úalmaz âòir anda aãlâ òoş òıãâl 

Úalbini úasvet bürür anıñ hemîn / Hem-dem olur aña şeyùân-ı la‘în 

Óüsn-i óâl itmez olur andan ôuhûr / Úalur ol óâletle müflis mendebûr 

 

786.B. 

 حق طلب وزكار باطل دور باش

 در سخا و مردى مشھور باش

 

Óaúú’ı iste bâùıl işden ol ba‘îd / Şer‘ile eyle ‘amel olma pelîd 

Kâr-ı Óaú’da bulunan kâmil olur / Kâr-ı bâùılda olan bâùıl olur 

Eyle her bir işde dâ’im Óaúú’ı yâd / Luùf u iósân itmeyi úıl i‘tiyâd 

Sünnet-i şer‘-i şerîf üzre müdâm / Ol seòâvetde muúîm u müstedâm 

Bâùıl işden úıl óaõer pür-nûr ol / Merdlikde gün gibi meşhûr ol 

 

787.B. 

 ھر كھ نكزیند صبراط مستقیم

 در عذاب آخرت ماند مقیم

 

Kim ki ùoàru yolu itmez iòtiyâr / Eylemez ya‘ni şerî‘at üzre kâr 

Olduàundan başúa dünyâda elîm / Úalur ol ‘uúbâ ‘aõâbında muúîm 

                                                
229 “[…] Hak’tan sonra sadece sapıklık vardır[…]” (Yûnus/32) 
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İdemez àayrı yere andan sefer / Kendüye ya‘ni saúar olur maúarr 

Çünkü bi’l-külliye şer‘i terk ider / Dâ’imâ râh-ı êalâletde gider 

Lâ-cerem küffâra ilóâú olunur / Dâ’imî ãûretde iórâú olunur 

 

788.B. 

 در ره شیطان مزن كام اى اخى

 تا نكردى خوار و بد نام اى اخى
 

122/b   Ey birâder úıl şerî‘atde åebât / Pâyidâr ol anda bul fevz ü necât 

Urma şeyùân yoluna âdem ki tâ / Olmayasın õüll nâm ile fenâ 

Yolu şeyùânıñ êalâlet yoludur / Râh-ı şer‘ ancaú hidâyet yoludur 

Kim êalâlet yolunu ùutub gider / Cadde-i şer‘-i şerîfi terk ider 

Beyn’el-aòyâr ismi óürmetsiz olur / Hem de ‘indallah ‘izzetsiz olur 

 

789.B. 

 ھركھ در راه حقیقت سالكست

ف ز قھر مالكستئروز و شب خا  

 

Kim ki sâlikdir óaúîúat yoluna / İstiúâmetle şerî‘at yoluna 

Fehm ider memlûk-ı mâlik olduàun / Úudreti taótında hâlik olduàun 

Gice gün úahr u celâlinden müdâm / Òavf edicidir maòâfet üzre tâm 

Sâlik-i râh-ı óaúîúat olanıñ / Óaleti düşvâr olur àâyet anıñ 

Çün müşâhiddir celâl-i óaøreti / Çoú olur elbette òavf u òaşyeti 

 

790.B. 

 بر خالف نفس كن كار اى پسر

 تا نیفتى خوار در نار اى پسر
 

Ey oàul nefsiñ òilâfı üzre kâr / Eyle tâ kim düşmeyesiñ nâra òâr 
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Nefsiñe dâ’im muòâlif işle tâ / Olmaya úaddiñ cehennemde dü-tâ 

Dûzaòîdir nefs çünkim ey aòî / Nefse tâbi‘ olan olur dûzaòî 

Kim düşer dünyâda nâr-ı şehvete / Nefs elinden şûre-zâr-ı õıllete 

Âòiretde nâr-ı óissîye düşer / Bâşına õıllet ‘uúûbâtı üşer 

 

791.B. 

 بر مراد نفس رفتن ابلھیست

 نفس را تابع شدن از كم ھیست
 

Nefs-i emmâre murâdı üzre tâm / Gitmek aómaúlıúdır ey miskîn àulâm 

Ol òabîåiñ çün êalâletdir yolu / Yoldan azdırmaú diler dâ’im úulu 

Yürüyüb gitmek hevâsı üzere / Arzûsu iştihâsı üzere 

123/a   Nefse tâbi‘ olmaú öyle muttaãıl / ëâl olmaúdandır ol àayrı değil 

Nefse tâbi‘ olan âdem bî-òilâf / Ùoàru yoldan idecekdir inóirâf 

 

792.B. 

 كار نفس بد ھمھ شور و شرست

 جنك با نفسك جھاد اكبرست

 

Nefs-i bedkârıñ işi heb fitnedir / Fitne şer àavàâ değil de yâ nedir 

Úaràaşalıú mekr u òud‘adır işi / Òayra dâ’ir yoúdur anıñ bir işi 

Fitne vü şer olduàundan òilúati / Nefsi ıêlâl eylemek güçtür úatî 

Sâllerce uàraşıb óarb itmeli / Tîr-i ãâvm u ãabr ile êarb itmeli 

Dedi anıñçün o Sulùân-ı ‘İbâd / Nefsle cenk itmedir ekber-i cihâd 

 

793.B. 

 رو خالف نفس بكزین اى پسر

 ھچ طاعت بھ نشدزین اى پسر
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Var òilâf-ı nefsî eyle iòtiyâr / Ey oàul nefse muvâfıú eyle kâr 

Bundan a‘lâ hiç ùâ‘at olamaz / Böyle bâlâ-ter ‘ibâdet olamaz 

Nefsiñi öldürmedir ekber-i cihâd / Olduàuçün mebde-i baày u fesâd 

Re‘s-i vâlâsı cemî‘-i ùâ‘atiñ / Maúãad-ı aãlîsi cümle óâcetiñ 

Eylemekdir nefsi evvel taòliye / Ba‘de ãâlió ‘amelle taóliye 

 

794.B. 

 حلق نفس از آرزو باید برید

  اسالم دیدٔتاتوانى چھره

 

Nefs-i emmâre boàâzın ibtidâ / İştihâdan kesme lâzımdır ki tâ 

Cehre-i İslâmı úâdir olasıñ / Görmeğe hem dînde úuvvet bulasıñ 

Úaù‘ olunmazsa hevâ-yı nefs eger / Çehre-i îmân görünmez ey püser 

Úam‘ u úal‘ et iştihâ-yı nefsiñi / Úıl ayaú altı hevâ-yı nefsiñi 

Eyle kâfir nefsi aúdem Müslümân / Olasıñ tâ kim mükerrem Müslümân 

123/b    

795.B. 

 نفس پرور خود مسلمان كى بود

 ھمره او نور ایمان كى بود

 

Pes úaçan olur o kimse Müslümân / Kim dem-â-dem nefsini besler hemân 

Nefs-i ôulmânîdir aãl-ı mâyede / Besleyen anı denîdir pâyede 

Ôulmete tâbi‘ olur nâme-siyâh / Besledikçe nefs anı eyler tebâh 

Nûr-ı îmân pes úaçan yoldaş olur / Aña kim nefse uyar úallâş olur 

Rûó-perver olmalı insân olan / Nûr-ı îúânla münevver cân olan 

 

796.B. 

 نیست حق بین ھركھ او خود بین بود

 ھمره او نور مولى كى بود
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Kim ki kendün görücü olur hemân / Nûr-ı õât-ı Óaúú’ı görmez bî-gümân 

Kendüni gören olur a‘mâ ãıfat / Nûr-ı Óaúú’ı göremez ol bî-ma‘rifet 

Ma‘rifetsiz nûrsuzdur kibr iden / Göremez bir nesne ôulmete giden 

Görmeyen Óaúú’ı ‘ale’l-‘amyâ230 gider / Belki ol körlük ile rıólet ider 

Nûr-ı õât-ı pâk-ı Óaúú’ı görmeyen / Nûr-ı Óaú yoldaş olur aña kaçan 

 

797.B. 

 بت شكن زنار بكشا از میان

  اسال میانٔتا شوى از جملھ

 

äûret-i nefsî úır ol bî-iótiyâc / Mâsivâ zinnârını hem belden aç 

Tâ ki İslâm-ı óaúîúi bulasıñ / Cümle-i İslâmiyândan olasıñ 

Gerçi pek çoúdur Müslümân ãûreten / Lîk pek azdır Müslümân sîreten 

Ya‘ni nefsi itme ma‘bûd ittióâõ / Bil ki Rabb’ül-‘âlemîni úıl melâõ 

Mâsivâya itme aãlâ iltifât / Vâriyet úaydın göñülden çıúar at 

 

798.B. 

 نفس را كر باز دارى از ھوا

  روادین و دنیا حاجتت كردد

 

124/a   Nefsi men‘ etseñ hevâsından eger / Müştehâsından alıúoysañ diger 

Dîn ü dünyâ óâcetiñ olur revâ / İsticâbet úılınır her bir du‘â 

Ol zamân işte boşa gitmez nefes / İstediğiñ Óaú ider teysîr pes 

Müştehâ-yı nefs idi perde hemîn / Zâ’il olunca olur Mevlâ mu‘în 

Øât-ı Óaúú’a kim olur cânen muùî‘ / Øât-ı Óaú dâòi olur aña muùî‘231 

                                                
230 “Kim bu dünyada körlük ettiyse ahirette de kördür, yolunu daha da şaşırmıştır.” (İsrâ/72) 
231 Ebu Tâlib: “Ey Muhammed, senin Rabbin sana itaat ediyor” 
Hz. Muhammed: “Eğer sen Allah’a itaat edersen O da sana itaat eder”  
 (  فقال وانت یاعم لو اطعتھ اطاعك-ما اطوعك ربك یا محمد  )
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799.B. 

 جاى آنكس كى كند حق در پھشت

 كھ ھواى نفس سركش را بھشت

 

Óaú Te‘âlâ ol kesiñ kim dâ’imâ / Bâş çekici nefsi úıldı berhevâ232 

Dâr-ı cennetde úaçan eyler yerin / Eylemez ister sevin ister yerin 

Ya‘ni men‘ itmezse nefs-i serkeşi / Dâ’im olursa hevâsınca işi 

Olur ol ehl-i hevânıñ serveri / Olmaz anıñ hiç cennetde yeri 

Gerçi kim çoúdur ilâh-ı nâ-sezâ / Cümleden ebàaødır ‘indallah hevâ 

 

800.B. 

 ھركھ كردد با ھواى نفس یار

در بینى مھارساز دش ابلیس   

 

Her kim olursa hevâ-yı nefse yâr / Burnuna iblîs anıñ düzer yular 

Her nere isterse sürer götürür / Dâ’imâ anıñla úalúar oturur 

Diúúat eyler ibtidâdan bendine / Úoyvirir eñ ãoñra kendü kendüne 

Git gide gümrâh olur bî-iştibâh / Cânını îmânını eyler tebâh 

Nefse tâbi‘ óâãılı óayvân olur / Bâ-òuãûã kim úâ’idi şeyùân olur 

 

801.B. 

 آنكھ نفس خویش را مقھور كرد

 دیو را از صحبت خود دور كرد

 

Ol ki nefsin òor u maúhûr eyledi / äoóbetinden dîvi mehcûr eyledi 

áâlib olsa nefsine merd-i àayûr / Yaúlaşamaz aña şeyùân-ı ‘aúûr 

124/b   Nefsini kendüne tesòîr ideni / Azdıramaz àayri şeyùân-ı denî 

                                                
232 “Nefsinin arzusunu ilâh edinen[…]” (Câsiye/23) 
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Nefsdir şeyùânı da ıêlâl iden / Âdem oàlanı gibi iõlâl iden 

Olduàuçün nefs şeyùândan beter / Oldu a‘dâ-yı ‘adüvvüñ úıl óaõer233 

 

802.B. 

 چون بتیر صبر شد نفست قتیل

شیطانرا سبیلبا تو نبود ھچ   

 

äabr oúuyla oldu çün nefsiñ úatîl / Olamaz şeyùân içün saña sebîl 

Nefs-i óayvâniye ki ger ãavmla / Ekl ü şürbe ãabr u terk-i nevmle 

Ya‘ni perhîz ü riyâøetle eger / Hiç úalmazsa hevâsından eåer 

Şöyle mevtâ gibi olsa bî-mecâl / Bulamaz şeyùân sâña yol lâ-muóâl 

Úayd-ı nefsi ibtidâdan gör hemân / äoñraya úalursa zirâ iş yamân 

 

803.B. 

 جام مى را اى پسر بالب میار

 از خداى خویش آخر شرم دار
 

Sâàar-ı òamrı götürme ùudaàına / Düşme âyaàıñla oàlum ùuzaàa 

‘Aúlıña nâmûsuña virme òalel / Bünye-i şûr u şere atma temel 

Çoú fenâlıúlar ider andan ãudûr / Gâh olur kim úatl-i nefs eyler ôuhûr 

Cevher-i ‘aúlıñ alur sersâm ider / Òalú arasında seni bed-nâm ider 

Òalúdan ‘âr eylemezseñ ey civân / Kendü Rabbiñden óayâ eyle utan 

 

804.B. 

 درمكش آن آب آتش رنك را

كھ سوزد سنكراترس ازان آتش   

 

                                                
233 “Senin en büyük düşmanın iki kaşının arasındaki nefsindir.”  
 (Hadis) اعدا عدوك نفسك التى بین جنبیك
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Çekme ol âteş-ãıfat lâ‘l âbı kim / Nef‘i var ôann eyleyüb de ey óekim 

Oldu anıñ iåmi nef‘inden kebîr / Ya‘ni şûr u şerri òayrından keåîr 

Baú şarâb ile berâber şerr-i âb / Birdir ikisinde imlâ vü óisâb 

Úırmızı ãu ãanma belki nârdır / Gerçi kim sermâyesi dünyâdır 

Âteşe taóvîl olur ãoñra o ãu / Úorú o âteşden ki ùaşı yaúar o 

125/a    

805.B. 

 ھرچھ را حق كفت از وى دور باش

 كر شدى نزد یك از و مھجور باش

 

Her neye Óaú dedi andan uzaú ol / Ger yaúın olduñsa andan ırâú ol 

Óaú Te‘âlâ her ne fermân eyledi / Óürmetin Úur’ân’da i‘lân eyledi  

Dem ola yâòûd ki diger şey ola / Lahme-i óınzîr ola ya mey ola 

Cümlesinden dûr ol itme irtikâb / Ger úarîb olduñsa eyle ictinâb 

Hiçbiriniñ yanlarına uàrama / Nâr-ı dûzaòla vücûduñ ùoàrama 

 

806.B. 

ركر تو آب روى خواھى اى پس  

 دور باشى از مناھى اى پسر

 

Yüz ãuyu ister iseñ ger ey velîd / Cümle menhîden olursuñ sen ba‘îd 

Ya‘ni ‘indallah u ‘ind’en-nâs eger / ‘İzzet ü óürmet dilerseñ ey püser 

Cânib-i şer‘îden ol şey kim saña / İşleme dendi yanaşma hiç aña 

Bilmeyen zîrâ ki óall u óürmeti / Óaú Te‘âlâ’dan bulamaz óürmeti 

Eyler ol úul kim menâhîden óaõer / Mâliki yânında olur mu‘teber 

 

807.B. 

 ھر كھ میكردد بكرد منكران

 از عذاب حق كجا یا بر امان
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Münkirânıñ çevresinde ùolanan / Óaúú ‘aõâbından bulur úande emân 

Ya‘ni nâ-meşrû‘a her kim ùolaşır / Münkirî icrâya âòir bulâşır 

Gûş idüb Úur’ân’da tehdîd-i va‘îd / Úulaú aãmaz denilmezse ger ‘abîd 

Münkirânıñ olur ise ùâlibi / Müsteóaú olur ‘uúâba úâlıbı 

Óaú ‘aõâbından bulamaz ol emân / Olur âòir çehre-i óâli yamân 

 

808.B. 

لتا دلت یا بر بقرب حق محا  

 جھد كن تا در كشى پاى از وحل

 

125/b   Úurb-ı Óaú’da bula úalbiñ tâ maóal / Ya‘ni vâúi‘ olmadan yolda zelel 

Nefsiñi eyle fenâ yerden dirîà / Úıl baãîret üzre sa‘y-ı belîà 

Tâ ki balçıúdan çekesin âyâàını / Dâ’imâ yolda gözet ãol u ãâàını 

Ka‘be-i maúãûda vâãıl olasıñ / Úurb-ı Óaú’da menzil u yer bulasıñ 

‘Âlem-i kevniyyeden pâ-yı vücûd / Çek ki olasıñ ãafâ beyn’eş-şuhûd 

 

809.B. 

 تا در ان حضرت دلت یا بر مقام

 میل دل دار و نكھ دار از حرام

 

Tâ o óaøretde bula úalbiñ maúâm / Göñlü óıfô et itmeden meyl-i óarâm 

Tâ ola úalbiñ maúâmı úurb-ı Óaú / Ola ya‘ni vaãl-ı Óaúú’a müsteóaú 

Úalbi óıfô eyle óarâma meylden / Mâsivâullâha ‘umûmen neylden 

İkidir ya‘ni óarâm ey sâlikân / Bir şerî‘atde úamû ma‘lûm olan 

Bir daòî ancaú ùarîúatde óarâm / Mâsivâya meyldir dilden müdâm 

 

810.B. 

 كر مقام مى بایدت خدمت كزین
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 تا محل یا بى بخدمت شو قرین
 

Ger saña lâzım ise ‘âlî maúâm / İòtiyâr-ı òıdmet eyle ey àulâm 

Bulasıñ tâ kim maóall-i bihterîn / Òıdmet-i Óaúú’a pey-â-pey ol úarîn 

Şer‘ile ver kendüñe óüsn-i niôâm / Eyle âdâb-ı ùarîúatle úıyâm 

Óaú vusûle bâ‘iå itdi òıdmeti / Òıdmet et tâ kim bulasıñ óaøreti 

Tâ ki vâãıl olasın ol óaørete / Ol edeb üzre müdâvim òıdmete 

 

811.B. 

 مرد بى خدمت نھى یابد مقام

 ھست بى خدمت محل اتقام

 

Bulamaz òıdmetsiz âdem òoş maúâm / Nezd-i vâlâ-yı Òudâ’da iótirâm 

Belki òıdmetsiz olan mânde ‘amel / Aña meydân-ı ‘uúûbetdir maóall 

126/a   Òıdmet-i şer‘îde eylerse úuãûr / Pes va‘îd-i Óaú’dadır ol mendebûr 

Yoú ùarîúatde kesel-nâk ise ger / Perde-bîrûn olur olsa aña yer 

Tenbel âdem bulamaz õevú u óubûr / Olsa da cennetde olur bî-óuøûr 

 

 دربیان رعایت مھمان میكوید
812.B. 

 اى برادر میھمان را نیك دار

 ھست مھمان از آطاى كردكار

 

Ùut misâfir õâtı òoşter ey aòî / Kim odur Óaúú’ıñ ‘aùâsından daòî 

Çoú ‘aùâsı vardır Allah’ıñ úula / Şübhe yoúdur kim bürîde øayf ola 

Beyt-i âtîden ‘ıyân olur saña / Olduàu ne vechle mihmân-ı ‘aùâ 

Bundan aúdemde vaãiyyet eyledi / Øayf óaúúında naãîóat eyledi 

Óaşve óaml itme bu ebyât içre var / Başúa kevne ma‘nâ-i óikmet-şi‘âr 
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813.B. 

 میھمان روزى بخود مى آورد

 پس كناه میز بانرا مى برد
 

Rızúı kendüyle getürir mihmân / Eyletir ev ãâóibin õenbin hemân 

Kendü rızúıdır ol ekl itdiği nân / Eylemek lâyıú değildir imtinân 

Óaú aña úılmış ezel anı naãîb / Øayf erüb âòir aña eyler úarîb 

Ba‘øı ehl-i keşfe olmuşdur ‘ayân / Òâne-bîrûn olduàu dem mihmân 

Yapışur dâmânına birçoú böcek / Ùâàılur ãoñra úalur sâde etek 

 

814.B. 

 اى برادر دار میھمانرا عزیز

 كر مروت دارى عقل و تمیز

 

Ey úarındaş-ı e‘azz ü ekremim / Tâ uòuvvet rütbesinde hem-demim 

‘Aúl u temyîz u mürüvvet sende ger / Varsa ùut øayfı mu‘azzez mu‘teber 

Bu ãıfatlarla eger mevãûf iseñ / Ehl-i ‘aúl u ãâóib-i ma‘rifet iseñ 

126/b   Cânib-i Óaú’dan gelân øayfa müdâm / Aç úapuyı eyle istiúbâl-i tâm 

Tâ gidince ùut ‘azîz u muóterem / Eyle elden geldiği rütbe kerem 

 

815.B. 

 میھمانرا اى پسر اعزاز كن

 كر بود كافر برو در بازكن

 

Øayfa ikrâm eyle dâ’im ey püser / Aç úapuyı kâfir olursa eger234 

Farú ve temyîz eyleme bu bâbda / Øayfa it‘âm idecek esbâbda 

Óaú seni úılmışsa ni‘met ãâóibi / Eyle İbrâhîm Òalîlullah gibi 

                                                
234 “Kâfir de olsa misafirinize ikramda bulunun.” اكرموا الضیف ولو كان كافرا (Kelâm-ı Kibâr) 
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Kimseden men‘ eylemezdi ni‘meti / Bir ùutardı øayfa dâ’ir óürmeti 

Pek ri‘âyetlü ùutardı sâfiri / Sofraya alurdı gâhi kâfiri  

 

  میكویدٔدر بیان صدقھ
816.B. 

 صدقھ میده در نھان و آشكار

 تا امان یا بى ز قھر كردكار
 

Nân u iósân ver faúîre dem-be-dem / Gizlüde açıúda da’im úıl kerem 

Beõl u infâú et beğim leyl ü nehâr / Úıl kerem muótâca gizlü âşikâr 

Tâ ki úahrından Òudâ’nıñ ey civân / Bulasıñ her óâlde emn ü emân 

Îzedi úahr-ı Òudâ’yı dönderür / Red ider dürlü belâyı dönderür235 

Vârid olmuşdur eåerde bu me’âl / Úıl ‘amel anıñla ey nîkû-òıãâl 

 

817.B. 

 ھركھ اورا خیر عادت میشود

 بیكمان عمرش زیادت میشود
 

Her kime òayr eylemek ‘âdet olur / Şübhesiz ‘ömrü ziyâde fer bulur 

‘Ömrüñ yümnü olur óâãıl aña / İstirâóatde olur ãubó u mesâ 

İbtidâ úahr-ı Òudâ’dan dûr olur / Ba‘de derd ü belâdan dûr olur 

Çekmeye ‘ömrinde ol derd u elem / Óâãıl olmaz sînesinde óüzn ü àam 

127/a   Dâ’im illâ vü úât iósân eyle tâ / Olmayasıñ úahra derde mübtelâ 

 

818.B. 

 آنكھ نیكى میكند در حق ناس

 بھترین مردمان اورا شناس
 

                                                
235 “Sadaka belâyı def eder.” ء ترد البالة الص ق (Kelâm-ı Kibâr) 
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Ol ki nâsıñ óaúúına iylik ider / Òalúa òayrı ‘âdet itmişdir gider 

Anı bil fâøılteri âdemleriñ / Pek eyüsi serveri âdemleriñ 

Olmaú isterseñ eger merdüm-şinâs / Kim olur derseñ eger maúbûl nâs 

Ol ki iylik itmeye àayret ider / Òalúa iósân itmeği ‘âdet ider  

Ya‘ni nâfi‘ ismine maôhar olan / Efêal-i nâs anı bil ey nev-civân 

 

819.B. 

 وانكھ از وى ھست مردم را ضرر

 در میان خلق نبود زوبتر
 

Dâòi ol ki nâsa andan var øarar / Yoúdur andan òalú arasında beter 

Bilmek isterseñ óaúîúat dâòi sen / Şerri kimdir òalúın ey òulúı óasen 

Ol ki andan erişür òalúa øarar / Olamaz ‘âlemde hiç andan beter 

Ol ki mûõîdir ider ıørâr-ı nâs / Dense lâyıúdır aña eşrâr-ı nâs 

Maôhar olmuşdur ezel øârr ismine / Âteş-i dûzaò sezâdır cismine 

 

820.B. 

 ترس اى دیندار از جبار خویش

 شرم دار از عقل ناھموار خویش
 

Úorú Cabbârıñdan ey dîn ùutucu / Olma cebren mâl-ı òalúı yutucu 

Bilmediñ mi Óaúú’ı Cebbâr olduàun / İntiúâm alıcı Úaóóar olduàun 

Ger bilürseñ òâ’if ol ey ehl-i dîn / ‘Aúl-ı nâ-hemvârdan ol şermgîn 

‘Aúl-ı kâmil ehli eyler ittiúâ / Utanır menhîye itmez ictirâ 

‘Aúlı uyàunsuz olandan úıl óaõer / Ne óayâ eyler ne úorúar ey püser 

 

821.B. 

 دیندارد ھر كھ نبود ترسكار

127/b            ل آنرا كھ باشد نابكارنیست عق  
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Kim ki úorúmaz dîn ùutmaz ey püser / Öylesinden úorú sen hem úıl óaõer 

Òavf u òaşyet itmeyen bî-dîn olur / Kâr u bârı òalúa buàø u kin olur 

Mekr-i Óaú’dan küfrdür òavf itmemek / ‘Aúlsızlıkdır yoluyla gitmemek 

Yoúdur anıñ ‘aúlı kim bâùıl olur / İşi gücü olmayub ‘âùıl olur 

‘Âúil oldur kim işi ma‘úûl olur / Dünyevî vü uòrevî meşàûl olur  

 

822.B. 

منىٔبا ورع باش اى پسر كر مو  

 كافرى از مكر حق كرا یمنى
 

Mü’min-i kâmil iseñ ger ey püser / Úıl óarâm u şübhelü şeyden óaõer 

Şübheden zîrâ kim itmez ictinâb / Git gide eyler óarâmı irtikâb 

Mü’min-i kâmil denilmez aña kim / Şübheden perhîz itmez ey óekîm 

Mekr-i Óaú’dan úayd itmezseñ eger / Kâfir-i bî-dînsiñ senden óaõer 

Mekr-i Óaú’dan eymen olmaú ey ‘ibâd / İtmedir óaúúında ‘aczi i‘tiúâd 

 

823.B. 

  نبود ورع ایمان نیستھركرا

 ھركرا ایمان نشد احسان نیست
 

Her kimiñ olmaz óarâm u şübheden / Zühd ü perhîzi eyâ pâkîze ten 

Kâmil îmân olmaz anda óâãılı / Ehl-i Óaú ‘add itme öyle bâùılı 

Ehl-i Óaú’da olamaz óırã u ùama‘ / Başdan ayâàa olur zühd ü vera‘ 

Her kimiñ îmân-ı tâmı olmadı / Zühd ü taúvâ-yı kirâmı olmadı 

Yoúdur iósânı anıñ itme ümîd / Feyø-yâb olmazsıñ andan ey velîd 

 

824.B. 

 توبھ نبود ھركرا توفیق نیست
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 حق نبیند ھركرا تحقیق نیست
 

Tövbesi yoú her kimiñ tevfîúı yoú / Óaúú’ı görmez her kimiñ taóúîúı yoú 

128/a   Her kimi Mevlâ muôaffer itmedi / Devlet-i tevfîúe maôhar itmedi 

Tâ’ib u mustaàfer olmaz ol kişi / äûret-i memdûóa kesb itmez işi 

Dâòi ol kim bulmadı taóúîúe yol / Óaú Te‘âlâ’nıñ cemâlin göremez ol 

Eremez ya‘ni maúâm-ı rü’yete / Olamaz vâãıl Cenâb-ı Óaørete 

 

825.B. 

 بى عمل دان ھركھ اورا علم نیست

 نیست صادق ھركھ اورا حلم نیست
 

Bî-‘amel bil her kimiñ kim ‘ilmi yoú / äıdúı yoúdur her kimiñ kim óilmi yoú 

Ya‘ni her kim bilmez ‘ilm óâlini / Şer‘a taùbîú eylemez aóvâlini 

Cehlile eylerse de kâr-ı cemîl / İtmemiş gibi bil anı ey nebîl 

Anıñ içün farø oldu ‘ilm-i óâl / Herkese ey mü’min-i nîkû-òıãâl 

Her kimiñ hem óilmi yoú olmaz óamûl / Ma‘nâda ãâdıú değildir ol cehûl 

 

 در بیان كر امتھاى حق عز و جل
826.B. 

 چار چیزست از كرامتھاى حق

 مقبلست آن كس كھ كیرد این سبق
 

Dört şeyi dâòi beyân etse nola / Kim kerâmet-i Òudâ’dandır úula 

Dört evãâf-ı şerîfeyle bi-óaúú / Âdemi zâdı mükerrem úıldı Óaú 

Muúbil u ehl-i sa‘âdetdir o kes / Kim ùutar ders ü ider óıfôa heves 

Muúbil âdemdir o kimse kim ‘amel / İtdirir anlarla Óaúú-ı ‘izz ü cell 

Ya‘ni óüsn-i óâline olur delîl / Âdemiñ ol çâr-ı evãâf-ı cemîl 
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827.B. 

 اول آن باشد كھ باشد راست كوى

 با سخاى نفس باشد تازه روى
 

Evvel ol olur ki ola bir kişi / Ùoàru sözlü kiõb ile olmaz işi 

Ùoàruluú insânı ùoàru cennete / Vâãıl eyler belki úurb-ı óaørete 

128/b   Hem güler yüzlü seòâvetlü olur / Nefsi cömerd u ‘inâyetlü olur 

Pes saòî olur ise insân eger / Rûy-ı òandân olmalıdır ey püser 

Mükrimiñ yüzi ‘abûs olsa eger / Úalb-i insâna gelür andan keder 

 

828.B. 

 بعد زان حفظ امانت باشدش

 ھم نظر پاك از خیانت باشدش
 

Òaãlet-i ãıdú u seòâdan ãoñra hem / Lâzım oldur aña ey ‘âlî himem 

Kim ola óıfô-ı emânetde úavî / Ol emânet neyse ãûrı ma‘nevî 

Te’diye itmek gerekdir ehline / Ya‘ni teslîm eylemekdir ehline236 

Lâzım oldur dâòi ãoñra ol úula / Kim òıyânetden nigâhı pâk ola 

Eylemek lâzım aña óıfô-ı baãar / İtmeye úaãden óarâma ùa naôar 

 

829.B. 

 ھركرا حق داده باشد این چھار

من پرھیزكارٔباشد آن كس مو  
 

Her kime bu dördü ol cân-âferîn / Luùf u iósân eylemiş olur hemîn 

Muttaúî mü’min olur ol ‘abd-ı òâã / Nâr-ı dûzaòdan olur ya‘ni òalâã 

İttiúâ gerçi olur ‘abda muøâf / “İtteúû” emrinden añla bî-òilâf 

                                                
236 “Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi[…] emrediyor” (Nisâ/58) 
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Fi’l-óaúîúa lîk tevfîú ey civân / Luùf u iósân-ı Òudâ’dır bî-gümân 

Ya İlâhî eyle tevfîúıñ kerem / Úıl o dördü úuluña iósân hem 

 

 دربیان آنكھ دوستى را نشاید
830.B. 

 دوست كر باشد زیانكار اى پسر

  زین دوست بردار اى پسررو طمع
 

Dost olursa ger ziyânkâr ey velîd / Öylesinden var yürü úaldır ümîd 

Müsrife yüz virme itme i‘tibâr / Kim gelür olur saña her demde bâr 

Gelse cerrden àayri bir lâf eylemez / Alsa cümle mâlıñ inãâf eylemez 

129/a   Öyle müsrif yâra zinhâr olma yâr / Müflis eyler ol seni ey hûşyâr 

Ol ki bed-òû müfsid u ‘ayyârdır / Mâlına düşman saña aàyârdır 

 

831.B. 

 ھركھ میكوید بدیھاى تو فاش

 دوست مشھار و بدو ھمدم مباش
 

Kim ki söyler seyyi’âtıñ âşikâr / Setr olacaú óâliñ olur intişâr 

Dost ãayma aña hemdem olma hem / Öylesi olmaz sezâvâr-ı kerem 

‘Aybıñ ifşâ idene ey hûşyâr / Yârsız úalsañ da zinhâr olma yâr 

Dost oldur kim ider setr-i õenûb / Kâr-ı düşmandır beğim keşf-i ‘uyûb 

Olma nâ-hem-vâr şaòãa arúadaş / Òalú içinde kim ider faòşâ-yı fâş237 

 

832.B. 

كز مكن با باده خواردوست ھر  

 از چنان كس خویشتن را دور دار

                                                
237 “İnananlar arasında hayâsızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya; onlar için dünya ve ahirette elem dolu 
bir azap vardır[…]” (Nûr/19) 
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Dostluú itme bâde-òârla bir zamân / Öylesinden kendüñ uzaú ùut hemân 

Çünkü ol bir kimse kim mey-òâr olur / Óaú Te‘âlâ óaøretinden dûr olur 

Sen de Óaú’dan dûr olandan dûr ol / Öylesinden dâ’imâ mehcûr ol 

Olmaú isterseñ eger Óaúú’a úarîb / Bâde-òârı kendüñe itme óabîb 

Sırrıñı kim idemez ifşâ ider / Hem seni hem kendüyi rüsvâ ider 

 

833.B. 

 منعمى كو میكند منع زكات

 دور ازوى باش تا دارى حیات
 

Bir àanî kim ol ider men‘-i zekât / Uzaú ol olduúça andan ber-óayât 

Óaúú’ıñ iósân itdiği mâlıñ eger / Virmez olursa zekâtın úıl óaõer 

‘Ömrüñ olduúça aña olma úarîb / Da‘vetin úılma icâbet ey necîb 

Óaú’úıñ ol mebàûøu hem maàêûbudur / Şeyùânıñ mensûbu u maósûbudur 

Eylemez fermân-ı Óaúú’ı çün edâ / Ülfeti úaù‘ eyle ol andan cüdâ 

129/b    

834.B. 

 دور ازان یارى كھ خواھد از تو سود

 كرسر خود در قدمھاى تو سود
 

Uzaú ol ol yârdan kim ey velîd / Fâ’iø ister senden almaú ol pelîd 

Ger başın sürerse iki ayâàına / Serfürûlar etse ãoluñ ãâàıña 

İttiòâõ itme anı yâr ol ba‘îd / Sûdmend olmaú diler senden yezîd 

Öyle vaøı‘ nâcibâlardan çe sûd / Ol şütür-ı gurbe edâlardan çe sûd 

Çünki fâyiø yer o nâ-püòte fuøûl / Òaãm-ı Óaú’dır dostluàın itme úabûl 

 

835.B. 

 اى پسر از سود خواران دور باش
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 خصم ایشان شد خداى نور پاش
 

Uzaú ol fâyiø yiyenlerden daòî / Muótekirler ãoóbetinden ey aòî 

Nûr îåâr edici Bârî Òudâ / Düşman olub oldu anlardan cüdâ 

Olmaú isterseñ Òudâ’ya âşinâ / Anlarıñ ãoóbetlerinden ol cüdâ 

Tâ ki Óaú’dan âşinâlıú bulasıñ / Maôhar-ı nûr-ı İlâhî olasıñ 

Olma anlarla berâber bir zamân / Âşinâlıú itme kendüñ úıl nihân 

 

836.B. 

 آنكھ از مردم ھمى كیرد ربا

 زیھار اورا نكویى مرحبا
 

Ol ki âdemden olur sûd û ribâ / äaúın aña dimeyesin meróabâ 

Meróabâya lâyıú olmaz ol pelîd / Raómetinden úıldı Óaú anı ba‘îd 

Meróabâyı ehline dimek gerek / Sen mekân-ı vâsi‘e geldiñ dimek 

İstirâóat úıl otur eyle ãafâ / Bu ise lâyıú değildir hiç aña 

Veyl-i dûzaòdır ribâkârıñ yeri / Meróabâ lafôından anı úıl berî 

 

837.B. 

 برسر بالین بیماران كذر

 زانكھ ھست این سنت خیرالبشر
 

130/a   Òastalar yaãdıàı bâşı üzre var / Óâlini ãor òâùırın eyle şikâr 

Pek güzel şeydir ‘ıyâdet eylemek / Óaúú’a ber-faølla ‘ibâdet eylemek 

Ver tesellî úıl güzelce ãoóbeti / äoóbetiñden óâãıl ola òiffeti 

Et mizâcınca kelâmı iòtiyâr / Virme åıúlet itme çoú mekå u úarâr 

Ol sebebden kim budur ey nâmver / Sünnet-i fi‘liye-i òayr’ul-beşer 
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838.B. 

 تا توانى تشنھ را سیراب كن

 در مجالس خدمت اصحاب كن
 

Úudretiñ olduúça ey ãâfî güher / Úandırub ãuãâmışıñ ‘aùeşin gider 

Òalúa saúâlıúla pek çoú kimseler / Óaøret-i Òızr’a úavuşur ey püser 

Maôhar-ı âb-ı óayât-ı ma‘nevî / Olub âòir himmetin eyler úavî 

Dâòi meclislerde ey ‘âlî güher / Òıdmet-i aóbâb eyle ser-be-ser 

‘Âúıbet òâdım olan maòdûm olur / ‘Avn-i Óaú’la rütbe-i bâlâ bulur 

 

839.B. 

 خاطر ایتام را در یاب نیز

 تا ترا پیوستھ دارد حق عزیز
 

Ùut mu‘azzez òâùır-ı eytâmı hem / Tâ ‘azîz ùutsun seni Óaú dem-be-dem 

Dâ’imâ òâùırların eyle su’âl / Anlara gösterme rû-yı infi‘âl 

Her seóer vaútinde iblîs-i reõîl / İtmek içün anları òor u õelîl 

Yüzlerine kül ãaçarmış ber-devâm / Anıñ içün Óaøret-i Rabb’ul-enâm 

Anlara her kim iderse óürmeti / Luùf ider şeyùâna raàmen ‘izzeti 

 

840.B. 

 چون شود كریان یتیمى نا كھان

 عرش حق در جنبش آید آن زمان
 

Ânsız aàlayıcı olsa bir yetîm / Ol zamân titrer hemân ‘arş-ı ‘aôîm 

Bir yetîmiñ gözlerinden aúsa yâş / ‘Arş-ı Óaúú’a ùârî olur irti‘âş 

130/b   Her ne dem kim bir yetîm giryân olur / Òaşyetinden ‘arş-ı Óaú lerzân olur 

Şöyle ma‘lûm ola kim ey ehl-i râz / Ki sürûrundan ider ‘arş ihtizâz 
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Gâhi òavf u òaşyetden de hemîn / Lerze-nâk olur imiş ‘arş-ı berîn 

 

841.B. 

 چون یتیمى را كسى كریان كند

 مالك اندر آتشش بریان كند
 

Bir yetîm aàlatsa bir òâne òarâb / Mâlik anı nârda eyler kebâb 

Girye-nâk itmek yetîmi el-meded / Oldu envâ‘-ı ma‘âãîden eşedd 

Çünkü yoúdur bir mu‘în u nâãırı / Meróamet âverd cebr-i òâùırı 

Nâle úılsa kim erer imdâdına / Kimse irmez aàlasa feryâdına 

Kim yetîmi ôulm idüb giryân ider / Òâzin-i dûzaò anı büryân ider 

 

842.B. 

 آنكھ خنداند یتیم خستھ را

 باز یابد جنت در بستھ را
 

Òâùırı mecrûó yetîmi ey püser / Güldürür ol kimse kim dilşâd ider 

Raóm ider ya‘ni dil-i mecrûóuna / Luùfile virir ãafâlar rûóuna 

Yâ nüvâzişler úılub iósân ider / Yâ ki diger vechle şâdân ider  

Úapamaz Óaú aña bâb-ı cenneti / Ol açıú bulur o dâr-ı ni‘meti 

Kim ki àamdan úalb-i insânı açar / Óaú aña cennât-ı Rıêvânı açar 

 

843.B. 

 ھركھ اسرارت كند فاش اى پسر

 از چنان كس دور مى باش اى پسر
 

Her kim esrârıñ ider fâş ey püser / áayrden kim itdiğiñ iôhâr ider 

Ol maúûle kimseden sen ol ba‘îd / Hiçbir dem ãoóbetin itme ümîd 

Bir emânetdir o sır anda hemân / Söylese òâ’in olur ol bî-gümân 
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Òâ’in olan yârdan kelb-i emîn / Pek òayırlıdır dedi erbâb-ı dîn 

Óâãılı ol kim ider ifşâ-yı râz / äoóbetinden eyle anıñ iótirâz 

131/a    

844.B. 

 در جوابى دار پیرانرا عزیز

 تا عزیز دیكران باشى تونیز
 

Genc iken sen iòtiyâr olanları / Ùut ‘azîz u muóterem hem anları 

Tâ ki àayriler ‘azîzi olasıñ / İòtiyâr olduúda ‘izzet bulasıñ 

Şöyle ma‘lûmuñ ola kim ey fetâ / Olunur redd âòir a‘mâliñ saña 

Øâyi‘ itme gençlik eyyâmını / Úıl tefekkür ol demiñ encâmını  

Úıl ‘azîzâna ri‘âyet iótirâm / Tâ ki óürmet bulasıñ beyn’el-enâm 

 

845.B. 

 بر ضعیفان كر ببخشاى رواست

 كین زسیرتھاى خوب اولیاست
 

Ger esirgerseñ øa‘îfân üzre hem / Lâyıú u câ’izdir ey ‘âlî himem 

Destgîr ol et i‘ânet dem-be-dem / Luùf u iósânla øa‘îfe úıl kerem 

Kim velâyet ehliniñ òûb u laùîf / Sîretindendir bu ma‘nâ-yı münîf 

Bu maúûle nesnelerle ittiãâf / Eylemek àâyet güzeldir bî-òilâf 

Meróametlü mihribândır evliyâ / ‘Âleme iylik iderler dâ’imâ 

 

846.B. 

 بر سرسیرى مخور ھركز طعام

 تا نمیرد در برت دل اى غالم
 

Ùoúluú üzre yime hiçbir dem ùa‘âm / Olmaya göğsüñde úalbiñ ey àulâm 

Ùoú iken ya‘ni henüz aç olmadın / Def‘-i cû‘a dâòi muótâc olmadın 
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Eyleme ekl-i ùa‘âm âòir ki tâ / Olmasun sîneñde úalbiñ ey fetâ 

Úalb olunca sînede zîrâ kişi / Lâyıúıyla göremez hiçbir işi 

Her kimiñ kim çoú yimek óâli olur / ‘İlm u ‘irfândan o kes òâlî olur 

 

847.B. 

 علت مردم زپر خوارى بود

 خوردن پر تخم بیمارى بود
 

131/b   Âdemiñ ekåer zamânda ‘illeti / Çoú yimekden olur artar åıúleti 

Òastalıú toómu olur pek çoú yimek / Aàza dek ekl ü tenâvül eylemek 

Çoú yimekdir mi‘deyi ifsâd iden / ‘İllet-i óumma ile berbâd iden 

Âdemi emrâøa eyler mübtelâ / Keåreti ekliñ bióadd-i imtilâ 

Her devânıñ re‘si çün perhîzdir / Çoú yimek lâbüd maraø-engîzdir 

 

848.B. 

 راحتى نبود حسود شوم را

 كاذب بد بخت را نبود وفا
 

Óâsid-i meş’ûmuñ olmaz râóatı / Bulmaz aãlâ sînesinde füsóati 

Øıyú ãadra uàramış gibi müdâm / Olamaz râóat eli yevm’ul-úıyâm 

Râóat olmaz hemdaòî meş’ûm olur / Nâ-mübârek ùâli‘ u meõmûm olur 

Kâõib-i menóûsda olmaz vefâ / Yoúdur anda hiç âåâr-ı ãafâ 

Olmadıàı gibi kâõibde vefâ / Ùâli‘nde hemdaòi yoúdur øiyâ 

 

849.B. 

  بد خو كجا محكم بودٔتوبھ

 ھر بخیالنرا مروت كم بود
 

Úande bedòû tövbesi muókem olur / Mümsikân içün mürüvvet kem olur 
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Olsa da bedòûylu âdem tövbe-kâr / Tövbeyi biraz vaút içre bozar 

Bed-òıãâlî naúø-ı ‘ahde cer ider / Tövbesinden úalmaz anda bir eåer 

Ehl-i buòlüñ azdır insânîyeti / Yoúdur anlarda mürüvvet òaãleti 

äıàmaz iylikle fenâlıú bir yere / Ola mı altun miåâli nâsere 

 

850.B. 

 ھر منافقرا تو دشمن دار باش

 ازوى واز فعل او بیزار باش
 

Sen münâfıú kimseyi ey nîk-nâm / Ùânıma düşman ùutucu ol müdâm 

Ol münâfıúdan nifâúından daòî / Nefret edici uzâú úaç ey aòî 

132/a   Olma òâlî õihn andan bir zamân / Ol ‘adâvet üzre gizlü ve ‘ayân 

Düşman-ı Óaú’dır ‘adâvet úıl aña / İkiyüzlü şaòãa olma âşinâ 

İkiyüzlü kimseden ikrâh et / Virme yüz tâ kim uzâàa gitsin it 

 

851.B. 

 تا شود دین توصافى چون زالل

م طالب قوت حاللئباش دا  
 

Tâ ki dîniñ ãâf ola miål-i zülâl / Dâ’im arayıcı ol rızú-ı óelâl 

Tâ ki dîn-i òâliã el virsün saña / Ùâlib-i rızú-ı óelâl ol dâ’imâ 

Òâùırı ãâfî ider rızú-ı óelâl / Dîni hem òâliã úılar ey ehl-i óâl 

Yediğiñ olmaz ise rızú-ı óelâl / Fetó-i bâb-ı úalb olur emr-i muóâl 

Anıñ içün sâlik-i râh-ı Òudâ / İhtimâm eyler óelâle dâ’imâ 

 

852.B. 

 آنكھ باشد درپى قوت حرام

 درتن اودل ھمى میرد تمام
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Dâòi ol bir kimse kim rızú-ı óarâm / Ola ardınca pey-â-pey ãubó u şâm 

Ya‘ni ol kes kim ider ekl-i óarâm / Meyt olur tende anıñ úalbi tâm 

Nûr-ı úalbi inùifâsından hemân / Ôulmet-i ùab‘eyler istîlâ-yı cân 

Úaldıàından rûhu ôulmet içre tâm / Úalbi meyt óükmü kesb eyler tamâm 

‘Âlem-i lâhûtî rü’yetden úalur / Bil ki sırr-ı ‘ilm u óikmetden úalur 

 

  رحم كویدٔدر بیان صلھ
853.B. 

 رو بپر سیدن بر خویشان خویش

 تا كھ كردد مدت عمر تو بیش
 

Aúrabânıñ yânına var ey civân / äormaàa òâùırların gehî ‘ayân 

Úâdir iseñ úıl ziyâret anları / Tâzelensin tâ ki cism ü cânları 

Yâ ki mâliñla muvâsât eyle yâ / Şuúúa irsâliyle taóãîl-i riøâ 

132/b   Óâãılı eyle tefaúúud dâ’imâ / Müddet-i ‘ömrüñ ziyâde ola tâ 

Ya‘ni ‘ömrüñ eyleye yümn iktisâb / Úaù‘-ı raóm itmekden eyle ictinâb 

 

854.B. 

 ھركھ كرداند زخویشا وند رو

 بى كمان نقصان پذیرد عمر او
 

Aúrabâdan kim ki yüzin dönderür / Ne selâmın ne peyâmın gönderir 

Şübhesiz ‘ömrü ider naúãı úabûl / Dâ’imü’l-evúât olur maózûn melûl 

Her ne rütbe olsa da ‘ömrü ùavîl / ‘Ömrine ùoymaz olur âòir sefîl 

Aúrabâya lâzım iúbâl eylemek / Vech-i şer‘î üzre ef‘âl eylemek 

Aúrabâdan yüz çevirme yürü var / Úıl ziyâret úavmiñ ey ‘âli tebâr 

 

855.B. 

 ھركھ او ترك اقارب میكند
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 جسم خود قوت عقارب میكند
 

Kim ki terk eyler ise aúrabâların / Rızúı eyler cismini ‘aúreblerin 

Aúrabâsın terk idüb iden melûl / Eyledikde ol kişi úabre duòûl 

Cismini ‘aúreblere me’kel ider / Yerde ‘aúrebler vücûdun ya‘ni yer 

Úaù‘-i raóme bu olur âòir cezâ / Kim olur mûõîlere cismi àıdâ 

Ey oàul terk itme ãoúul aúrebe / Kendüñe raóm et ãoúulma ‘aúrebe 

 

856.B. 

 كرچھ خویشان تو باشد از بدان

 بدتر از قطع رحم كارى مدان
 

Gerçi bedlerden olursa aúrabâ / Bilme úaù‘-ı raóm itmekden fenâ 

Ya‘ni gerçek fâsıú u fâcirse de / Nefsi üzre òâ’ib u òâsirse de 

Böyle iken úaù‘-ı raóm itmeyene / Terk-i küllî yoluna gitmeyene  

Kâhice var òâùırın eyle su’âl / Yeksere gösterme rûy-ı infi‘âl 

Fâsıúa dâòi kifâyâtı úadar / Şer‘an eylerler i‘ânet ey püser 

133/a    

857.B. 

 ھركھ او از خویش خود بیكانھ شد

 نامش از روى بدى افسانھ شد
 

Aúrabâsından o kes kim oldu yâd / Bedliği yüzinden adı oldu yâd 

Ya‘ni her kim âşinâlıú eylemez / Aúrabâya òoş edâlıú eylemez 

Bedliği düşer lisâna bir zamân / ‘Âlemiñ aàzında olur dâsitân 

Çünki her ãınf âdemiñ bâ-ùab‘ u ùîn / Meyli vardır cinsine ey ehl-i dîn 

Aúrabâya her kim olsa ecnebî / Nâsıñ olur aúbeói vü müõnibi 
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 در بیان مردى فتوت میكوید
858.B. 

 چیست مردى اى پسر نیكو بدان

 اوال ترسیدن از حق در نھان
 

Ey oàul âdemlik insânlıú nedir / Òoşça fehm et ehl-i ‘irfânlıú nedir 

Óaú Te‘âlâ óaøretinden evvelâ / Gizlüde òavf eylemekdir dâ’imâ 

Òalú bilmezse nihânı Óaú bilür / Gizlüyü ol óâkim-i muùlaú bilür 

‘Âlem’ul-àayb olduàun deròâùır et / Maòfî yerde dâòi ùoàru yola git 

Úoyma elden gizlü insâniyeti / Maòfîde terk itme ‘irfâniyeti 

 

859.B. 

 عذر خواھد مرد پیش از معصیت

ت بیش از معصیتباشدش طاعا  
 

Ma‘ãiyetten öñce merd-i ma‘nevî / Óaú Te‘âlâ’dan diler ‘öõr-i úavî 

Ya‘ni bi’l-fi‘il eylemezden ma‘ãiyet / Bâùınında vardır anıñ ol ãıfat 

Dâ’imâ Óaúú’a rücû‘ itmekdedir / Òavf u òaşyet yoluna gitmektedir 

Mü’min-i ãâdıú ider Óaúú’a rücû‘ / Bulmadan evvel ma‘âãîsi vuúû‘ 

Bir de insânıñ fütüvvet òaãleti / Ola ‘iãyândan ziyâde ùâ‘ati 

 

860.B. 

 آنكھ كار نیك مردان میكند

133/b          با ضعیفان لطف و احسان میكند 
 

Kim eyü âdemleriñ kârîn ider / Ya‘ni ehlullah yolun ùutmuş gider 

Nâtüvânâna øa‘îfâna müdâm / Luùf ile iósân ider her ãubó u şâm 

Şân-ı ehlullah infâú itmedir / Luùfla tehõîb-i aòlâú itmedir 
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Ehl-i Óaúú’ıñ eñ birinci òaãleti / Òalúa iósân eylemekdir ‘âdeti 

Anlara her kim iderse ittibâ‘ / Âyasın iósânla eyler ittisâ‘ 

 

861.B. 

داھركھ او باشد ز مردان خ  

 باشد اندر تنك دستى با سخا
 

Her kim ehlullahdan olur ol kişi / Øıyú óâlinde seòâ olur işi 

Óâl-i vüs‘atde fe-keyfe öyle ricâl / İdeler muótâcdan imsâk-ı mâl 

Merd-i meydân-ı óaúîúî dâ’imâ / Tengdestîde bile eyler seòâ 

Bir dem îåâr itmeden òâlî değil / Buòl ile imsâk anıñ óâli değil 

Var yoú ‘indinde çün yeksân olur / ‘Âleme dâ’im işi iósân olur 

 

862.B. 

 اى پسر در صحبت مردان در آى

 تا نظرھا یابى از فضل خداى
 

Ey oàul gel ehl-i Óaúú’a vâãıl ol / äoóbet-i merdân-ı Óaúú’a dâòil ol 

Sa‘y et ehlullaha úurbet bulasın / Gice gündüz yümn-i ãoóbet bulasın 

Faøl-ı Óaú’dan tâ naôarlar bulasın / Âòirül-emr evliyâdan olasın 

Kîmyâdır ehl-i Óaúú’ıñ ãoóbeti / Anlara virmiş Òudâ ol úudreti 

Bir naôarla âdemi eyler velî / Cân u dilden lîk òıdmet itmeli 

 

863.B. 

شانھركھ از مردان حق دارد ن  

 نكذراند عیب دشمن بر زبان
 

Kim ki merdân-ı ilâhîden nişân / Ùutar ehl-i Óaú’dan olur bî-gümân 

134/a   Düşmanıñ ‘aybın geçürmez hiç dile / Ya‘ni ta‘yîb itmez a‘dâyı bile 
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Aàza almaz düşmanıñ kemliklerin / Belki ta‘dâd eyler âdemliklerin 

Pes yaradılmış ne ise ehl-i Óaú / Hiç birini ‘ayba görmez müsteóaú 

İşte tevóîd-i óaúîúî bu olur / Bu maúâmıñ ehlin ammâ kim bulur 

 

864.B. 

 خود سخواھد مرد خصمانرا ھالك

 وزغم مردم شود اندوھناك
 

İstemez taóúîúi kâmil merd-i pâk / Düşman u a‘dâsı óaúúında helâk 

Ya‘ni a‘dâsı helâk olsun deyû / Eylemez merd-i óaúîúî arzu 

Merg-i a‘dâ ile olmaz şâdumân / Kâmil insân u óaúîúat er olan 

Her işin eyler ióâle óaørete / Her òuãûãu nisbet eyler óikmete 

Nefsi óükmünde ùutar ol merd-i pâk / áayrınıñ olur àamından àuããa-nâk 

 

865.B. 

  انصاف از كسىمى سجوید مرد

 كر رسد جور و جفا با اوبسى
 

İstemez bir kimseden inãâf merd / Dâd-òâh olmaz óaúîúat ehl-i derd 

İrse de pek çoú aña cevr ü cefâ / Eylemez óalinden aãlâ iştikâ 

Görse de ôulm u ta‘addî ãubó u şâm / Òalúdan úalúışmaz alsun intiúâm 

Bil ider iósân isâ’et idene / ‘Aşú ola bu óâlet üzre gidene 

Git gide tevóîd-i ef‘âlı bulur / Bendegân-ı òâãdan bir merd olur 

 

866.B. 

 ھركھ پا اندر ره مردان نھاد

 كى رود ھركز بد نبال مرام
 

Kim ki erler yoluna úoydu úadem / Anlarıñ gitdiği yola gitdi hem 
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Bulur encâmında ‘âlî bir maúâm / Kimseden aòõ itmez artıú intiúâm 

Õül’celâle emrini tefvîø ider / Ol úaçan àayrı murâdınca gider 

134/b   Olmaz aãlâ tâbi‘-i râh-ı murâd / Bir işi úalmaz anıñ beyn’el-‘ibâd 

Her umûrunda Òudâvend-i celîl / Dâ’imâ olur aña ni‘m’el-vekîl 

 

867.B. 

پسر ترك مراد خویش كیراى   

 وانكھى راه سالمت پیش كیر
 

Terk ùut kendü murâdıñ ey püser / Ùutma úalbiñde murâdıñdan eåer 

Cân u dilden eyle ifnâ-yı murâd / Nâ-murâdî yoluna ol pâ-nihâd 

Ârzû óamlinden et taófîf-i ten / Ùut selâmet yolun öñde ãoñradan 

Çün óaúîúat yoluna úoyduñ ayaú / Óaú ne eylerse irâde aña baú 

Her âdem bâşında vardır bir òaùar / äoñra berzaòda úalursun úıl óaõer 

 

 دربیان فقر میكوید
868.B. 

 فقر مى دانى چھ باشد اى پسر

 با تو كویم كرندارى زان خبر
 

Ùut úulâàıñ ey oàul benden yaña / İstimâ‘ et bir su’âlim var saña 

Iãùılâó-ı ãûfîye üzre ‘aceb / Nolduàun bildiñ mi faúr ey pür-edeb 

Vâúıf olduñ mu bu ânâ dek aña / İtdi mi iòbâr bir ‘ârif saña 

Yoú eger ùutmaz iseñ andan òaber / Söyleyim anı saña ben ser-be-ser 

Eyleyim faúr-ı óaúîúîyi beyân / Neydüğün tâ kim bilesin ey civân 

 

869.B. 

 كرچھ باشد بى نوا در زیردلق

 خویش را منعم نماید پیش خلق



 419 

 

Gerçi eski òırúa içinde faúîr / Bî-naãîb u óaôô olur ol òoş øamîr 

Òalú öñünde lîk kendün dâ’imâ / Gösterir ni‘metlü úılmaz iştikâ 

Óâlini kim eyler ol fâş eylemez / İótiyâcından gözin yâş eylemez 

Faúrdan ‘arø itmez aãlâ ekşi yüz / Úâle almaz hiç ta‘rîøâne söz 

135/a   İótiyâcın òalúa taãrîh eylemez / Faúrı bir vechile taúbîó eylemez 

 

870.B. 

 كرسنھ باشد دم از سیرى زند

 دوستى با دشمنان خود كند
 

Aç olur ùoúluúdan ammâ dem urur / Òalúa söyler güler şen oturur 

Ôann ider anı gören bî-ihtiyâc / O ise aclıúdan olur lâ-‘ilâc 

Mâsivâya itmez ‘arø-ı iótiyâc / Her ne rütbe olsa dâòî úarnı aç 

Óaúú’a ‘arø-ı iftiúâr eyler gider / Dâ’imâ a‘dâsına dostluú ider 

Eylemez faúrın işâ‘at kimseye / Hemdaòî sû-i vesâ’it kimseye 

 

871.B. 

 كرچھ باشد الغر و زار و ضعیف

 وقت طاعت كم نباشد از حریف
 

Gerçi ôâhirde olur merd-i faúîr / Arú u nâ-òoş-ı zebûn-mânend-i pîr 

Böyle iken vaút-ı ùâ‘atde yine / Óaú Te‘âlâ’ya ‘ibâdetde yine 

Eksik olmaz ãâóibinden bir zamân / Her ne rütbe olsa dâòî nâ-tüvân 

Cümleden evvel seğirdir ùâ‘ate / Úuvvet-i úalb ile başlar sür‘ate 

áayrıdan úalmaz ‘ibâdetde gerü / Maàfiretden kendüni úılmaz berî 

 

872.B. 

 چون دل پردارد ودست تھى



 420 

 در ترازو مى نماید فربھى
 

Çün eli boş göñlü ùutar ùolu / Ve zinde âàır görinür ey ulu  

Ya‘ni zengîn kimse pür-mâl olsa da / äâóib-i eåúâl u aómâl olsa da 

Úalbi boş olsa úanâ‘âtden eger / Úadr u úıymetde değildir mu‘teber 

Pes àınâ ıôhâr ider merd-i faúîr / Maôhar-ı kenz-i úanâ‘at òoş øamîr 

Desti boş olsa da úalbi ùoludur / Úadri ‘indallah ‘indinde uludur 

 

873.B. 

 اى پسر خودرا بدرویشان سپار

135/b                 تا نكھدارت بود پروردكار 
 

Ey benim ibn-i sa‘âdet-perverim / Meslek-i faúr u fenâda serverim 

Maôhar-ı faúr-ı óaúîúî olana / Kendüñ ıãmarla bu sırrı bulana 

Ya‘ni dervîşân-ı ‘âlîşânlarıñ / Ehl-i ‘irfân u mürüvvet-kânlarıñ 

Òıdmet u ãoóbetlerinde ol ki tâ / Óâfıôıñ ola Cenâb-ı Kibriyâ 

Evliyâullaha kim olsa úarîn / Óaú ider dünyâ belâsından emîn 

 

874.B. 

 با فقیران ھركھ ھمدم میشود

 در سراى خلد محرم میشود
 

Kim ki ehl-i faúr ile hemdem olur / Anlara cennetde de maórem olur 

Ehl-i Óaúú’ıñ ya‘ni dünyâda gibi / Cennet-i a‘lâda olur ãaóibi 

Der ki Raómân olan cennetde hem / Hemdem olur anlara ol Õû-himem 

Ehl-i faúrıñ ol cihânda hemdemi / Olasın tâ kim cinânda maóremi 

Ma‘nevî var çünki nisbet ey faúîh / Cins cinsi celbeder “lâ-reybe fîh”238 

 

                                                
238 “[…] Onda hiç şüphe yok[…]”  
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 در بیان انتباه غفلت كوید
875.B. 

 از خداى خویشتن غافل مباش

 غافلالنھ در ره باطل مباش
 

áâfil olma òâb-ı àafletden uyân / Òâlıú-ı Bî-çun Rabbiñden utan 

Óaú seni var itdi yoúdan virdi cân / Hem hidâyet yolunu úıldı beyân 

Kendü bâúî àayri fânî olduàun / Çün bilürsen hem cihânı nolduàun 

áayre meşàûl olma câhiller gibi / Olma bâùıl yolda àâfiller gibi 

Külli şey hâlikdir illâ Õât-ı Óaú / Óükm-i enikdir ùâpmaàa oldur eóaúú 

 

876.B. 

 جاى كریھ ست این جھان دروى مخند

شا ولب بھ بندچشم عبرت برك  
 

136/a   Aàlayacaú yerdir ancaú bu cihân / Gülme anda úahúahayla bir zamân  

Dâr-ı dünyâ oldu dâr’el-imtióân / Eksik olmaz nâle vü zâr u fiàân 

Gülmez anda ‘âúil u dânâ olan / Güler ancaú àâfil ü şeydâ olan 

Aç göziñ úıl òalúa ‘ibretle naôar / Ùudaàıñ baàla sükût et ey püser 

Ehl-i dillerden dem-â-dem al öğüt / İltizâm eyle büyûtu úıl sükût239  

 

877.B. 

 ھمچو مور از حرص ھرسویى مرو

 پند ناصح را بكوش جان شنو
 

Gitme óırãıñdan úarınca gibi hem / Her yaña dünyâlıú içün dem-be-dem 

Òaãlet-i meõmûmadır óırã u ùama‘ / Óırã ider insânı maórûm-ı vera‘ 

                                                
239 “Şimdi evlerle ilgili konularda sükût zamanıdır.” )ھذا زمن السكوت و التزام البیوت(  (Kelâm-ı Kibâr) 
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Óırãla olsañ cihâna pâ-nihâd / Destiñe girmez muúadderden ziyâd 

Her òuãûãda cân úulâàıyla işit / Nâãióiñ naãóıyla ‘âmil ol iş et 

İtmez ancaú sem‘-i ôâhir iktifâ / Gûş-ı cânla diñle pendi dâ’imâ 

 

878.B. 

  بازى مكنٔاى پسر كودك نھ

 كار با شیطان بانبازى مكن
 

Ey oàul çocuú değilsen ey ‘aceb / Lehv ü lu‘be olma mâ’il rûz u şeb 

Lehv u lu‘b oàlan uşaú ef‘âlidir / Belki şeyùân-ı la‘îniñ óâlidir 

Eyleme ortaúlıàa şeyùânla kâr / Şeyùanet kârâna bir dem olma yâr 

Óaú’dan işàâl idecek ùutma bir iş / Úalb u rûóuñ olmaya tâ rîş rîş 

Besmeleyle ol mübâşir her işe / äunma ammâ ey oàul el şer işe 

 

879.B. 

 نفس بدرا دركنھ یارى مده

 عمر برباد از تبھ كارى مده
 

Kötü nefse virme yardım zînhâr / Ma‘ãiyetde olma nefse dest-yâr 

Rûzgâr olsa müsâ‘id olma sen / Yoú yere úoyma hevâya cân u ten 

136/b   Rûzgâra virme ‘ömr itme telef / Ol telef-kârîden eylersin esef 

‘Ömrüñü efnâ vü isrâf eyleme / Vaútiñi beyhûde itlâf eyleme 

Nefsle şeyùâna uyma óâãılı / Olma erbâb-ı hevânıñ vâãılı 

 

880.B. 

روھركجا تھمت بود آنجا م  

 راه حق را ھمچو نا بینا مرو
 

Ey oàul her úande kim töhmet ola / Sû-i ôanna bâdî bir ‘illet ola 
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Ol maóale gitme olma kâr-sâz / Mevøu‘-ı töhmetden eyle iótirâz 

Lâzım âdem olana óıfô eylemek / ‘Arø-ı dîn u ‘arø-ı dünyâdır gerek 

Râh-ı Óaúú’a gitme hem a‘mâ gibi / Aç göziñi ol baãîret ãâóibi 

Her úadem vaø‘ında ‘ilm ü rüşdle / Nuãreti Hâdî-i Muùlaú’dan dile 

 

881.B. 

 دشمنى دارى از وایمن مباش

 زیر سقف بى ستون ساكن مباش
 

Sen eger düşman ùutarsañ úıl óaõer / Lâubâlî olma andan ey püser 

Úaç direksiz saúf altından ãaúın / Sâkin olma tehlike yerden úaçın 

Tehlike yerden úaçınmaú her naãıl / Lâzım ise ‘âkilâna muttaãıl 

Düşman-ı bed-òâhdan öyle hemân / İótirâz itmek gerekdir her zamân 

Eymen ü bî-úayd olma bir zamân / Dîn u dünyâ düşmanından el-amân 

 

882.B. 

ركب متازدر ره فسق و ھوى م  

  شیطان مسازٔخویشتن را سخره
 

Atıñı fısú u hevânıñ yoluna / Çapdurup úoşdurma ãaà u ãoluna 

Esb-i nefsiñ berhevâ idüb hemân / Eyleme her cânibe ‘aùf-ı inân 

Dizgini çek râh-ı fısúa sürme at / Atmasın çâh-ı helâke seyyi’ât 

Kendüñe baú baúma şaòã-ı âòire / Kendüñi şeyùâna itme masòara 

Suòre-i şeyùân olacaú ùutma kâr / Olma ‘âlemde ãâúın bed rûzgâr 

137/a    

883.B. 

 چون سفر در پیش دارى زادكیر

 عمر خودرا ھم سراسر بادكیر
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Çünkü öñüñde ùutarsan sen sefer / Ol yola itmek gerek lâbüd güzer 

Úıl tedârik âzıú eyle cem‘-i zâd / Olmaú isterseñ eger òayrul‘ibâd 

Her yoluñ óâline enseb zâdı var / Âòiretçün zühd ü taúvâ òayr-kâr 

Òayr işi ùut müddet-i ‘ömrüñde var / ‘Ömrü hem başdan başa ùut rûz-ı kâr 

Yâ uçar úuş sâyesi yâ rûzgâr / Yâ aúarãu ‘ömrü bil ey hûşyâr 

 

884.B. 

سر اندیشھ از اغالل كناى پ  

 نفس بد را با لكد پا مال كن
 

Úıl tefekkür ey oàul aàlâldan / Âteşîn ùavú eyle bed aóvâldan 

Nefsdir ol óâle dûçâr itdiren / Ùavú-ı zincîre giriftâr ettiren 

Âyaú altından süründür nefsiñi / Tor u ùopraàa büründür nefsiñi 

Bâşın ez tepmeyle eyle pâymâl / Kötü nefsiñ ola tâ kim òoş òıãâl 

Sen eger itmez iseñ anı õelîl / Ol seni eyler ‘aúûbetle õelîl 

 

885.B. 

 از عذاب حق یكى اندیشھ كن

 تا نوزى سازكارى پیشھ كن
 

Óâú ‘aõâbından efendi bir düşün / Elvirirse óâliñe düzen úoşûn 

Úıl müheyyâ dâr-ı ‘uúbâ zâdını / Añma dünyâ-yı denîniñ âdını 

İntiôâm-ı óâl-i ‘uúbâya çalış / äan‘at ile òayrı iósâna alış 

Yanmayasın tâ ki nâra der-‘aúeb / İ‘tiyâd et òayr-ı kârı rûz u şeb 

‘Âdet eyle òayr u iósân itmeyi / Râh-ı Óaúú’a ùoàru ùoàru gitmeyi 

 

886.B. 

ردوزخ كذرجملھ را چون ھست ب  

 جاى شادى نیست با چندین خطر
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137/b   Dûzaò üzre cümleye var çün geçit / Var “ãırât-ı müstaúîme” ùoàru git 

Bunca berzaòlar òaùarlar var iken / Uàranacaú yer mahal-i nâr iken 

Şâd olacaú yer değildir bu cihân / Belki efkâr idecek yerdir hemân 

‘Âlem-i fânî değil cây-ı sürûr / Çün cehennemden muúarrerdir ‘ubûr240 

Geçmek isterseñ äırât’ı yel gibi / Geç hevâdan ey fütüvvet ãâóibi 

 

887.B. 

 آتشى در پیش دارى اى فقیر

 ھچ خوفت نیست از نارسعیر
 

Eftaó-ı ‘aynıñ ey faúîr-i nâ-tüvân / Olmadan evvel daha gözden nihân 

Bir ‘aôîm âteş ùutarsın öñde sen / Kim saña ta‘rîf idemem anı ben 

Óatm olundu uàramaú ol âteşe / Cümle insâna muùî‘ u serkeşe 

Yoú mudur ol nârdan òavfiñ seniñ / Olmaya vâdîsi âòir meskeniñ 

Muttaúî mü’min geçerler ser-be-ser / Terk olunur anda ôâlim kimseler 

 

888.B. 

 عقبھ در راھست وبارت بس كران

 نكذرت بارت بسعى دیكران
 

Bir yoúuş var yolda kim àâyet yüce / Hem yüküñ de çoú aàırdır ey òoca 

áayriler sa‘yı ile geçmez o yük / Uàraşır nefsi ile küçük büyük 

Yüküñü taòfîf idegör ey püser / Tâ ki âsân idesin andan güõer 

áayri nefes olmaz o óamla úâdir / “Vizr-i uòrâ”yı geçürmez vâzire241 

Her kimiñ olur ise óamli åaúîl / Gözlerinden úanlı yaş olur sebîl 

 

                                                
240 “[…] Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir 
iştir.” (Meryem/71) 
241 “Hiçbir günahkâr, başka bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.” (İsrâ/15) 
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889.B. 

 دارى اندر پیش روز رستخیز

 وز خدایت نیست امكان كریز
 

Öñde ùutarsan úıyâmet günü kim / Ber-óayât olduúda tekrâr ey óakîm 

Nâs úabrinden ider ol gün úıyâm / Óaşr eyler cümlesin Rabb’u’l-enâm 

138/a   Òalú o gün maóãûr olalar ser-be-ser / Diyeler vâveyletâ “eyn’el-meferr”242  

Hevl-i cân ile seğirtseñ her yaña / Úaçmaya imkân yoú Óaú’dan saña 

Şimdiden iúbâl eyle Óaúú’a tâ / Olasın âsûde-dil rûz-ı cezâ 

 

890.B. 

 اى پسر راه شریعت پیش كیر

 ره روى ترك ھواى خویش كیر
 

Ùut şerî‘at yolun öñde ey püser / Yolcusun terk et hevâñı serteser 

Şer‘a eyle iútidâ var ùoàru git / Arúaya ùaró itme şer‘i ôâlim it 

Sen ùarîú-i Óaúú’a sâlikseñ eger / Terk ùut kendü hevâñı serteser 

İki tañrılı olan âşufte cân / Ola mı menzillerin vaódet-nişâñ 

Hem hevâ-yı nefs hem râh-ı Òudâ / Mâverâü’n-nehr’den bir iddi‘â 

 

891.B. 

 اى برادر باش با فرمان حق

 تا بیابى جنت و رضوان حق
 

Emr-i Óaúú’a ol muúârin ey aòi / Bulasın tâ cennet-i ‘Adni daòî 

Óaú Te‘âlâ’nıñ rıøâsın bulasın / İmtiåâliñ muúteøâsın bulasın 

Sâliki ôâhir şerî‘at cennete / Bâùını îãâl eyler óaørete 

                                                
242 “[…] Firar edilecek yer nerede?..” (Kıyâme/10) 
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Herkes isti‘dâdı miúdârı gider / Kendü me’vâsında istiúrâr ider 

Òâric-i râh-ı şerî‘at olma tâ / Olmayasın dâòil-i ehl-i hevâ 

 

892.B. 

 كردن از حكم خداى خود متاب

 تا نمانى روز محشر در عذاب
 

Óükm-i Óaú’dan ey oàul bükme boyun / Şer‘î ôann itme úurulmuş bir oyun 

Óükm-i Óaú’dan ya‘ni i‘râø eyleme / Râh-ı erbâb-ı hevâyı peyleme 

Bâşıñı döndürme başúa cânibe / Óükm-i Óaú’dan dönme óükm-i râhibe 

Rûz-ı maóşerde ‘aõâb içre seniñ / Úalmaya tâ kim ayâàıñ gerdeniñ 

Óükm-i bend-i şer‘ ol âdem iseñ / Sırr-ı Óaúú’a vâúıf u maórem iseñ 

138/b    

893.B. 

 تا بیابى در بھشت عدن جاى

 شفقتى بنماى با خلق خداى
 

Tâ bulasın cennet-i ‘Adn içre yer / Meróamet göster cihâna ser-be-ser 

Ya‘ni Óaúú’ıñ cümle maòlûúâtına / ‘Âlemiñ menfûr u ma‘şûúâtına 

Dâ’imî ãûretde rûy-ı meróamet / ‘Ârø idüb úıl óaúlarında mekremet 

Küçüğe şefúat büyüğe óürmet et / Úâdir olduúça øa‘îfe nuãret et 

Bu cihetle bulasın ‘izz u ‘alâ / Cây-gâhıñ cennet-i ‘adn ola tâ 

 

894.B. 

 تا دھندت جاى در دار السالم

 با فقیران روز و شب میده طعام
 

Tâ saña ey gevheri ‘âlî püser / Vereler dâr’ul-islâm içinde yer 

Meskeniñ olmaú içün dâr’ul-islâm / Gice gündüz ver faúîrâna ùa‘âm 
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Olma òâlî nüõl u in‘âm itmeden / Ya‘ni miskînâna iù‘âm itmeden 

Her ne olur ise olsun ver hemân / Râùb u yâbis dime úıl iósân-ı nân 

Ger ùa‘âm etseñ faúîrâna ‘aùâ / Hep ferişteler ider àıbùa saña 

 

895.B. 

 شاد اكر دارى درون خستھ را

 باز بینى جنت در بستھ را
 

Òastanıñ göñlün ùutarsañ şâd eger / Òâùırın taùyîb iderseñ ey püser 

Bâbı muàlaú cennet-i a‘lâya sen / Olduàuñ günde revân ey pâk ten 

Nâ-gehân açıú bulursun bâbını / Çün tedârik eylediñ esbâbını 

Ya‘ni tefrîó-i dil-i nâşâd iden / Òâùırı mecrûó olanı şâd iden 

Fetó-ı bâb-ı cenneti eyler şikâr / Mûcibât-i fetódendir işbu kâr 

 

896.B. 

 ھركھ آرد این نصیحتھا بجاى

 در دو عالم رحمتش بخشد خداى
 

139/a   Kim yerine eylidüb eyler ‘amel / Bu naãîóatlerle Óaúú-ı ‘izz ü cell 

İki ‘âlemde aña raómet ider / Râóat u ‘izzet virir óürmet ider 

Ya‘ni dünyâda daòî ‘uúbâda hem / Óaú Te‘âlâ ol úula eyler kerem 

Her murâd u maúãûdu óâãıl olur / İstediği nesneye vâãıl olur 

Diñle ey pâkîze-dil mü’min-liúâ / Bu naãîóatlerle úıl kesb-i ãafâ 

 

897.B. 

 ور نیارد این وصیت را بجاى

 دور ماند بى شكى اواز خداى
 

Ger getürmezse yerine mâóaãal / Bu vaãîyetlerle itmezse ‘âmel 
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Şübhesiz Óaú’dan úalur ol úul ba‘îd / Eremez úurbullâha ey velîd 

Ya‘ni ba‘de ma‘nevîle dûr olur / Biñ hicâb altında ol mestûr olur 

Bu vaãîyetler olub esbâb-ı úurb / Fetó olur anlar ile ebvâb-ı úurb 

Bu veãâyâyı dile úıl râbıùa / Úurb-ı Raómânîye ola vâsıùa 

 

898.B. 

 یا الھى رحم كن بر ما ھمھ

 عفو كن جملھ كناه ما ھمھ
 

Yâ İlâhî yâ İlah’ul-mü’minîn / Raómeti bî-àâye Rabb’ul-‘âlemîn 

Râóimîniñ eróamısıñ yâ İlah / Ekremîniñ ekremisiñ yâ İlah 

Cümlemiz üzre kerem úıl raómet et / Ümmet-i meróûmeye heb óürmet et 

áafv u setr et cümle-i ‘iãyânımız / Ùaàlarca óamle-i ‘iãyânımız 

Defter-i a‘mâlimizden ser-be-ser / Cürmümüz maóv eyle úoyma bir eåer 

 

899.B. 

 عاجزیم و جرمھا كرده بسى

 نیست ما را غیر تو دیكر كسى
 

‘Âciziz hem çoú günahlar itmişiz / Dâ’imâ ‘iãyân yoluna gitmişiz 

Cürmümüz ‘iãyânımız çoúdur bizim / Senden artıú kimsemiz yoúdur bizim 

139/b   Õâtıñı ma‘bûd-ı bi’l-óaú iùùiòâõ / Eyledik hem óaøretiñ itdik melâõ 

‘Afvıña maàrûr olaraú yâ İlah / Eyledikçe eyledik cürm ü günâh 

Cürmü çoú diger şeyi yoú bendeyiz / İşte bâb-ı luùfuña efgendeyiz 

 

900.B. 

 كر بخوابى وربرابى بنده ایم

 ھرچھ حكم نست ازان خرسنده ایم
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Da‘vet eylerseñ içerü vuãlata / Ger sürerseñ de ùışaru firúate 

Emriñe münúâd u râøı bendeyiz / Óükmüñe fermânıña òursendeyiz 

Hem ne kim óükmüñdür aña úâni‘iz / Evvel âòir biz saña hem râci‘iz 

‘Abd-i òâã u òâliã oldur kim müdâm / “ ‘Urve-tül-vuåúâ”ya eyler i‘tiãâf243 

Her ne óükm eylerse Mevlâsı hemân / Rûy-ı iúbâl ‘arø ider bâ-şevú-i cân 

 

901.B. 

 رحمت حق باد بر روح كسى

 كین نصایح را بخواند او بسى
 

Óaú Te‘âlâ’nıñ òuãûãî raómeti / ‘Ayn-i raómetle nigâh-ı óürmeti 

Rûóuna ol õâtıñ olsun kim hemân / Bu veãâyâyı oúur ol ân-be-ân 

Kim oúursa çoú iderse hem ‘amel / Raómet etsin aña Óaúú-ı ‘izz ü cell 

Dîn ile dünyâsını ma‘mûr ide / İki ‘âlemde anı mesrûr ide 

Her ne murâdıñ olur ise mâ’ili / Eylesün Mevlâ hemân-dem nâ’ili 

 

 تاریخ تمام شدن این منظومھ
 

Biñ iki yüz ùoúsan iki sâliñde / Şehr-i àufrânı olan mâh-ı ãıyâm 

Meymenet baòş oldu bu manôûmeye / Oldu andan ‘avn-i Bârî’yle tamâm 

140/a   Şeyò-i ‘Aùùâr-ı Ferîduddîn’den / İtdim istimdâd bir vefú-i merâm 

Pendiniñ her beytini beş beytle / Eyledim Türkîce şeróe ihtimâm 

Óaøret-i Mevlâ ‘inâyet eyledi / Oldu beş ayda peõîrâ-yı òitâm 

Gerçi üç beş şerói vardır bâ-óuãûã / Şeró-i İsma‘îl Óaúúı-ı benâm 

Her birinde başúa başúa óâl var / Ùab‘a evúdir velî mevzûn-i kelâm 

Anlar olmuşdur niåâr-ı ma‘rifet / ‘Âcizâne ben de virdim òoş niôâm 

Maúãadım ‘arø-ı hüner itmek değil / Bir eåerle itmedir ibúâ-yı nâm 

Óaú Te‘âlâ’dan niyâzım Nâ’ilî / Feyø-i raómetdir ilâ yevm’ul-úıyâm 

                                                
243 “[…] sapasağlam kulp[…]” (Bakara/256) 
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Óaúú’a şükr itdim dedim târîòini / Şeró-i nev Kenz-i Neãâyió oldu tâm 

1292 

 

Maùba‘a Türkî muãaóóiói Muóammed Necîb Efendiniñ işbu şeróiñ te’lifine söyledikleri 

târîò 

 

Gördikde bu naôm-ı òoş-edâyı / Târîòini söyledim Necîbâ 

Bu şeró ile Nâ’ilî cihâna / Bir Kenz-i Neãâyió açdı óaúúâ 

1292 

 

‘Ulemâ-i faøîlet ittisâm ve şu‘arâ-yı benâmdan äâlió Nâ’ilî Efendiniñ âåâr-ı 

bergüzîdelerinden olan işbu Kenz-i Neãâyió nâm şeróleri dâmât-ı òidiv-i erkemi devletlü 

Manãûr Pâşa óaøretleriniñ manôûr-ı ma‘ârif pesendleri olub òuãûãen şârió meróûmuñ 

dâ’ire-i mekârim-i fâòirelerine tereddüd u intisâbları olduàu cihete ãaóîfe-i ‘âlemde bir 

bergüõâr úalmaú niyet-i òayriyesiyle ùab‘ u neşrine óüsn-i raàbet buyurmalarıyla fermân-

fermâ-yı òıùùâ-i Úâhire hidiv-i ma‘ârif ‘ünvân velil-ül-ni‘am ü bî-itminân İsmâ‘îl Paşa 

(yesserallahu mâyeşâ) efendimiz óaøretleriniñ eyyâm-ı hüner-i bâhirelerinde meşhûr-ı 

âfâú olan Bulaú Maùba‘asında ‘izzetlü Óüseyin Hüsnü Beyefendiniñ neôâret-i mahâret-i 

àâyet ve rif‘atli Muóammed Óüsnü Efendiniñ vekâlet ve óüsn-i diúúatleri ebû’l-‘ayneyn 

Aómed Efendiniñ mülâóâôa-i müdeúúıúâne óıùùâ-i …  

140/b   ve Anùâkyalı Müftüzâde Muóammed Necîb-i kem-biêâ‘anıñ taãóîó-i ‘âcizânesiyle biñ iki  

yüz ùoúsan dört sene-i hicriyesi Muóarrem’ül-Óarâmıñ evâsıùında ùab‘ u temåîl 

olunmuşdur. 

 

Nükte-perdâzân-ı ‘aãriye ve sató-sâzân-ı mıãrıyye yek şâ‘ir-i hünermendi Muãùafa Mestî 

Efendiniñ işbu manôûmeniñ ùab‘ u temåîline dâ’ir inşâd buyurduúları târîò-i vâlâlarıdır. 

 

Ehl-i ‘irfân u hünerden Nâ’ilî bir yâdigâr 

Úıldı bu âåâr-ı gülgen sa‘y idüb leyl ü nehâr 



 432 

äâlió olduàun ider iåbât anıñ bu himmeti 

Oldu zîrâ naôm-ı şeró-i pend ile gevheri niåâr 

Başúa bir te’åîr u leõõet buldu bu şeró ile pend 

Şeyò ‘Aùùâr eylesün cennetde şimdi iftiòâr 

Eyledi ol şeyò-i kâmil naãó u pendi bî-riyâ 

Rûóuna her gâh ider óimmet Cenâb-ı Girdgâr 

Dü cihânda dâ’imâ ârâm u râóat-yâb olur 

Böyle õâtıñ gevher-i pendin idenler gûş-vâr 

Òâb-ı àafletden seni îúâô eyler bu kitâb 

Úıl tilâvet rûz u şeb õihniñde pend etsin úarâr 

Mu‘teberdir nezd-i Mevlâda gürûh-ı evliyâ 

Anlarıñ güftârına vâcibdir itmek i‘tibâr 

Cümle ma‘nâyı saña bu şeró-i nev úıldı beyân 

Añlayıb bugün güzelce olma yârın şerm-sâr 

Óaøret-i Manãûr Paşa-yı şeref-pîrâ her ân 

äâà olub âåâr-ı òayrın göre ‘âlem ãad hezâr 

141/a   Himmetiyle ùab‘ olundu işte bu şeró-i nefîs 

‘Ömr u iclâlin füzûn etsin anıñ perverdigâr 

Geldi bir mıãra‘la Mestî ùab‘ına târîó-i tâm 

Baãılub Kenz-i Neãâyió oldu her naãh-ı aşikâr 

1294 

 

‘Abdulkerîm Fâ’iú Efendiniñ târîhleri 

 

Bârekallah Nâ’ilî äâlió Efendi naômla 

Şeró idüb pendi bıraúdı dehrde bir òoş eåer 

Dilerim bu cevher u dürr-i ma‘ârif kenzine 

İ‘tibâr virir hemân luùfuyla nüúúâd-ı úader 

Müjdeler âfâúa Fâ’iú şimdi bu târîóde 
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Úıldı bu Kenz-i Neãâyió baãılıb neşr-i güher 

1294 

 

 

Muãaóóió mûmaileyhiñ târîóleri 

 

Nâ’ilî äâlió Efendi ãalâó-endîşe kim 

Pendi naômen şeró u îøâó itdi mânend-i güher 

Destgâh-ı ùab‘a úonduúda bu manôûme hemân 

Kendü úıldı kârgâh-ı dehrden óayfâ güõer 

Şerói gezsin dehrde raàbet bulub elden ele 

Rûóu da dâr’ul-úarâr cenneti etsin maúarr 

Söyledim târîó-i temåîlin Necîbâ ben daòî 

Ùab‘ ile kenz-i neãâyió kevnde úaldı eåer 

 

1294 
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