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ÖZET 

Eski Anadolu Türkçesi döneminde kaleme alınan Türkçe eserlerde en çok görülen 

konuların başında dinî-ahlakî muhtevalı olanlar gelir. Dinî-ahlakî eserler arasında da kıyameti, 

kıyamet ahvali ve kıyamet ehlini konu olan eserler önemli bir yekün tutmaktadır. Bu 

çalışmada, bu muhtevada yazılmış olup varlığı bilinmeyen Nâme-i Mahşer adlı eser tanıtılacak 

ve eserin tam metni yayımlanacaktır. Tespit edebildiğimiz tek nüshası şahsî kütüphanemizde 

Yz. 99/8 numarada bulunan müellifi meçhul eser, mesnevi tarzında yazılmış olup 538 beyit 

tutarındadır. 

Anahtar Kelimeler: Eski Anadolu Türkçesi, Nâme-i Mahşer, kıyamet, mesnevi. 

 

ONE OF UNKNOWN WORKS WRITTEN IN OLD ANATOLIAN 

TURKISH PERIOD: NÂME-I MAHġER 

 

ABSTRACT 

Works written in Old Anatolian Turkish period comes first topics most common are 

religious-moral topics. Among the works of religious-moral, there are many works which 

mention doomsday, situation of doomsday and people of resurrection. In this article, written at 

the subject of doomsday and the presence of unknown which named “Nâme-i Mahşer” will be 

introduced and published full text. Single copy which we can determine exist in our library that 

numbered Yz. 99/8. The author of this work isn’t known. Work has written in style of 

mathnawi and has 538 couplets. 

Keywords: Old Anatolian Turkish, Nâme-i Mahşer, doomsday, mathnawi. 

 

Eski Anadolu Türkçesi (EAT) olarak adlandırılan dönemde kaleme alınan dil 

yadigârlarımız, aradan geçen zaman diliminin uzunluğu nispetinde günümüze ulaĢmıĢ olması 

zor; bu bağlamda da sayıları sınırlı ürünlerdir.  Bu itibarla, konusu ne, müellifi kim olursa 

olsun, bu dönemde yazılan eserlerin özellikle Türk dili tarihi bakımından her biri ayrı ayrı 

değerli ve önemlidir. 

Bu dönemde verilen eserler arasında dinî-ahlakî ve tasavvufî muhtevalı kitaplar ağırlıklı 

bir yer tutar. Bu eserlerden, Hz. Peygamber dönemindeki kimi kıssaları ve ibretamiz olayları 

nakleden Dâstân-ı Güvercin, Dâstân-ı Ġbrâhîm, Dâstân-ı Oğlan, Dâstân-ı Kız vb. eserlerle yine 

Hz. Muhammed çevresinde oluĢturulmuĢ türlerlerden mevlidler, mucizâtlar ve miracnâmelerin 

yeri pek büyüktür.  
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Dil hususiyetlerinden XIII-XV. yüzyıllar arasında yazıldığı anlaĢılan, özellikle 

“Dâstân” baĢlıklı eserlerin; mesnevi tarzında yazılmıĢ olmak, ortalama 100-500 beyit tutarında 

bulunmak ve -çoklukla- müellifi meçhul eserler olmak gibi müĢterek tarafları dikkat 

çekmektedir. Genellikle aynı el yazması nüsha (risaleler mecmuası) içinde birbiri ardına 

sıralanmıĢ tarzda karĢımıza çıkan bu tür eserlerde, imlâ, vezin ve kafiye gibi teknik kusurların 

fazlaca bulunması da diğer müĢterek taraflar olarak sayılabilir. 

Dinî-ahlakî muhtevalı bu eserler arasında önemli bir grubu da muhtelif âyet ve 

hadislere, kimi kıssalara ve rivayetlere dayalı olarak kıyametin özellikleri, cennet ve cehennem 

ehlinin ahvâli vb. konuları iĢleyen mesneviler oluĢturur. Dil ve Ģekil özellikleri bakımından 

yukarıda sayılan eserlerle çok benzeĢen bu risaleler, Ahvâl-i Kıyâmet, Kıyâmet-nâme, Ahvâl-i 

MahĢer, Dâstân-ı MahĢer, MahĢer-nâme gibi adlar altında yazılmıĢtır. Bu tür kitapların bazıları 

aynı eserin farklı nüshaları olarak karĢımıza çıkarken bazıları benzer veya aynı muhtevadaki 

baĢka eserlerdir.  

Cem Dilçin tarafından tek nüsha olduğu bilgisiyle yayımlanan ġeyyad Hamza’nın 

Ahvâl-i Kıyâmet adlı eseri (Dilçin 1978) üzerine daha sonra ilki ġeyyad Hamza’ya, ikincisi 

ġeyyad Îsâ’ya izafe edilen iki yüksek lisans çalıĢması yapılmıĢtır (Durmaz 1994; Alkaya 

1996). Eserin ġeyyad Îsâ’ya izafe edilmiĢ bir nüshası da Ģahsî kütüphanemizde Yz. 140/2 

numarada bulunmaktadır.  

Bizim burada tanıtarak tam metin olarak yayımladığımız eser de kıyamet ahvâline dair 

olmakla birlikte ġeyyad Hamza veya ġeyyad Ġsâ adına kayıtlı mezkur eserden farklı olup 

“Nâme-i MahĢer” adını taĢımaktadır. Bu eser, yine kendisi gibi müellifi meçhul olan ve Milli 

Kütüphane Yz A 9389/2’de 37a-42a sayfaları arasında yer alan MahĢer-nâme’den ayrı bir 

mesnevidir.  

Eserin adı: Metin içinde eserin adı anılmamakla birlikte baĢlıkta kırmızı mürekkeple 

yazılı olan “Nâme-i MahĢer” ibaresini mesnevinin adı olarak kabul etmek gerekir. 

Eserin müellifi: Mesnevinin herhangi bir yerinde müellif adı kayıtlı değildir. 

Eserin nazım Ģekli: Eser mesnevi nazım Ģekliyle yazılmıĢtır. Dokuz beyitlik mahlassız 

bir gazel Ģeklinde kafiyelenmiĢ 487-496. beyitler arası dıĢında eserin tamamı klâsik mesnevi 

tarzında kaleme alınmıĢtır. 

Eserin vezni: Eser, dinî-tasavufî ve ahlakî mesnevilerde en çok görülen remel bahrinin 

fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla kaleme alınmıĢtır. 

Eserin beyit sayısı: Eser 538 beyitten müteĢekkildir. 

Eserin muhtevası: Nâme-i MahĢer’de, sadece üç beyit tutarındaki “tevhîd”den sonra 

doğrudan konuya girilmektedir. Eser, “ey” nidasının muhatabı olan “yâr, ahî, dede, pür-hüner, 

hümâm, hoca, pür-safâ” gibi hitaplarla okura seslenir tarzda kaleme alınmıĢtır. Kıyametle ilgili 

âyet ve hadisler müellifin temel kaynakları arasındadır. 
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Eserde Ġsrâfîl’in suru üflemesiyle kopacak olan kıyametin dehĢet verici nitelikleri uzun 

uzun tasvir edilmektedir. Bütün bu tasvir ve tavsifler insanları doğru yola iletmek, onları günah 

iĢlemekten alıkoymak içindir. Eser, 71-220. beyitler arasında “(Yer) üzerindeki her Ģey yok 

olacaktır.” (Kur’ân-ı Kerîm, Rahman suresi 26. âyet) meâlindeki ayet baĢlığı (Küllü Men 

èAleyhÀ FÀn) altında verilen çok teferratlı kıyamet tavsifleri; diğer büyük peygamberlerin 

günahkârlara Ģefaat edemeyip ancak Hz. Muhammed’in Ģefaatçi olacağına dair bazı rivayetler; 

221-343 arasındaki “Der-beyân-ı Cehennem” baĢlığı altında cehennemin özelliklerinin ve 

orada bulunacakları kimler olduğunun anlatılması; 344-387. beyitler arasındaki “Fasl-ı 

Cennet” baĢlığı altında cennetin vasıfları ve cennet ehli hakkında malumatla devam etmekte ve 

nihayet “Bu Fasl Ma’sûmları Beyân Ġder” baĢlığı altındaki 151 beyitlik bölümle sona 

ermektedir.  

Ancak gerek eserin bu bölümle bitmesi, gerek gelenek gereği bu tür eserlerde 

bulunması icap eden nasihat, münâcât, vb. bölümlerin bulunduğu “hâtime”nin bulunmaması 

dolayısıyla eser, eksik kalmıĢ intibaını uyandırmaktadır. Tespit edilebilen tek nüsha olması 

hasebiyle, tahmin ettiğimiz bu eksikliğin eserin kendisinden mi kaynaklandığı, yoksa 

elimizdeki nüshaya özgü bir durum mu olduğu tam olarak anlaĢılamamaktadır.  

Eserin dil ve imlâ özellikleri:  

a) Dil özellikleri: Nâme-i MahĢer’in, EAT dönemi ürünü olduğunu eserin dil 

hususiyetlerinden çıkarmak zor değildir. Eldeki nüshanın geç bir dönemde (Zilhicce1115 = 

Nisan 1704) istinsah edilmesi dolayısıyla kimi eklerde EAT dönemi özelliklerine riayet 

edilmemiĢ olması bu tespitimizi nakzetmez. Bu tür eserlerin pek çoğunda karĢılaĢılan bu 

durum gayet tabiidir. Konuyu somutlaĢtırmak amacıyla eserdeki kimi eklerin yanlıĢ 

yazılmasına bariz birkaç örnek olarak Ģunlar sayılabilir:  

Bildirme eki yuvarlak (+dUr) olması gerekirken kimi yerlerde düz yazılması: vardır (5, 

66, 150, 392)1; tamlama hâli eki yuvarlak (+-Uñ) olması gerekirken kimi yerlerde düz 

yazılması: maóĢeriñ (20); 3. teklik Ģahıs iyelik eki düz (+I) olması gerekirken kimi yerlerde 

yuvarlak yazılması: ãÿrunı (30, 48), oúu  (390), boynuna (135); düz olması gereken +lIk ekinin 

ses uyumuna uyularak yuvarlak yazılması: ãayruluú (354); görülen geçmiĢ zaman 1. çokluk 

Ģahıs ekinin yuvarlak olması (dUk) gerekirken düz yazılması: úaldıú (62); öğrenilen geçmiĢ 

zaman ekinin düz (-mIĢ) olması gerekirken kimi yerlerde ses uyumuna uydurularak yuvarlak 

yazılması: ùoàmuĢ (124); yuvarlak olması gereken –sUn ekinin bir yerde düz yazılması: girsin 

(349) düz olması gereken -IcaK zarf fiil ekinin yuvarlak yazılması: ölücek (445)… Ancak bu 

eklerin çoğu yerde doğru Ģekilde kullanıldığını, yanlıĢ imlaların daha az, hatta kimi eklerde 

nadir olduğunu da kaydetmeliyiz. Bu durum iki temel sebebe bağlanabilir: Ġlki eserin istinsah 

edildiği dönemdeki yaygın imlânın veya dönem fonetiğinin tesiri; ikincisi müstensihin bilgi 

düzeyidir. Müstensihin EAT döneminin klâsik imlâsına aĢina olmaması veya dönemin imlâ 

özelliklerini metne uygulamada özensiz olması, kısaca müstensihin bilgisiz veya özensiz 

olması da bu tür sonuçların doğmasında önemli bir faktördür.  

                                                 
1 Burada ve bundan sonra ayraç içinde gösterilen numaralar, metindeki beyit sıra numarasını gösterir. 
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Metinde geçen EAT dönemine iliĢkin eklerden baĢlıcaları –birer örnekle- Ģunlardır:  

+cI+lAyIn (43): Ģuncılayın  

+(n)Uñ (14, 38, 39…) (tamlama hâli eki): òalúuñ 

+(n)Uñ (4, 5, 29) (iyelik eki): cÀnuñ 

+ñUz (205, 371). dilěgüñüz 

+rAk (400, 450): yegrek  

+Um (24, 71, 73…): Àyetümi 

+UmUz (42, 163, 190…): yirümüz 

-A(y)In (165, 378): alayın 

-AcAg+Az (12). görünecegez 

-Am (91, 170, 173, 180): olmıĢam  

-AvUz (169, 229, 491): kurtılavuz 

-gIl ((47, 63, 76, 177, 192): çalàıl  

-ImA (293, 426): döyimezüz 

-IsAr (17, 22, 27, 28, 132…): olısar 

-mA+dIn (362, 398): görmedin 

-ñUz (199, 355, 376…): varuñuz 

-Uñ: (16, 31, 72…): açuñ  

-Up+dUr  (346, 364, 371…): yaradupdur 

-Ur (2, 7, 22…): iydür 

-(y)AlUm (1, 4, 159, 473, 15): baĢlayalum 

-(y)IcAk (146, 215, 327…): yiyicek 

-(y)Ub+An (73, 75, 175, 176, 201, 202, 215…): geçüben 

Metindeki arkaik Türkçe kelimelerden bazıları Tarama Sözlüğü’nde (Dilçin 1983) ya 

bulunmamakta, ya da buradaki Ģekilleri veya anlamları yer almamaktadır. ġu beyitteki “ùuru-“ 

fiili “ayağa kalkmak” anlamındadır. Tarama Sözlüğü’nde bu manada “turu gelmek” ve 

“turmak” fiilleri bulunmakla beraber “ùuru-” yoktur: 

Dükene ãular deñizler úuruya  

BaĢlaya_Ádem ki yerinden ùuruya (103) 

Metindeki anlamının “birlikte yürümek” olduğu açık olan “yüriĢ-“ fiili de Tarama 

Sözlüğü’nde bulunmamaktadır. Tarama Sözlüğü’nde “yüriĢ” fiili varsa da “yürüyüĢ” karĢılığı 

verilmiĢtir. Nâme-i mahĢer’de “yüriĢ-“ Ģöyle geçmektedir: 

   Dört yüz kerre biñ feriĢteler2  

   MuãùafÀ-y-ıla bile yüriĢeler (278) 

 Keza “öğütülemeyen tane” anlamında kullanılan “çaúıldaú” kelimesi de Tarama 

Sözlüğü’nde varsa da bu manasına yer verilmemiĢtir. 

                                                 
2 Mısranın vezni kusurlu. 
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 “yuúa” kelimesinin de Tarama Sözlüğü’nde “yuòa”Ģekli gösterilmekte, aynı manada 

olan parçadaki “yuúa” Ģekline yer verilmemektedir. 

 Nâme-i MahĢer’deki arkaik Türkçe kelimeler, anlamları ve geçtiği beyitler Ģöyledir. 

aããı: fayda (7, 225, 508)  

 aàu: zehir (405)  

 açuú: açık (255, 283, 330)  

 anda: 1. orada (56, 115, 175, 297, 367…)  

   2. o anda (86, 311) 

   3. o konuda (344)   

 andan:1. ondan sonra (40, 89, 322…)  

  2.  ondan (119, 154, 380),  

 anlar: onlar (23, 24, 40…)  

 artuú: baĢka (87, 154),  

 baã-: yenmek (391)  

 balúı-: parlamak (358)  

 baĢlu: yaralı (528)  

 bay: zengin (130, 267, 388…)  

 bile: birlikte (51, 278, 303…)  

 bilesince: beraberinde, eĢliğinde (279),  

 boàun: boğum, eklem (113)  

 bular: bunlar (123, 138, 160...)  

 bunda: burada (6, 310, 376…)  

 çaúıldaú: öğütülememiĢ tane (405)  

 Çalap: Tanrı (124, 476, 536)  

 degme: geliĢi güzel, rastgele (113, 114, 119)  

 deñlü: kadar (110, 137)  

 deril-: toplanmak (123, 191)  

 döy-: dayanmak (426)  

 dükeli: tamamen, bütün (135, 388, 433…)  

 etmek: ekmek (529)  

 àayúu: kaygı (121)  

 gevde: gövde (73, 479)  

 gey-: giymek (324, 325)  

 ıssı: sahibi (68, 119…)  

 ıssı: sıcak (119, 129, 156..)   

 ilt-: ulaĢtırmak (276)  

 imdi: Ģimdi (4, 10, 119…)  

 iĢbu: iĢte bu (137, 138, 162…)  

 iti: keskin (150)  

 iyt- (it- Ģekli de kullanılmıĢtır. 4, 68, 89…)  
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 úaçan: nasıl (409)  

 úamu: bütün, hep (45, 53, 55…)  

 úanda: nerede (147, 165, 167)  

 úanı: hani (90, 91, 92…)  

 úarındaĢ: kardeĢ (512)  

 úatı: fazla (274)  

 úayır-: kaygılanmak (399)  

 key: çok, pek (158, 244, 274…)  

 kiçi: küçük (389)  

 kimesne (kimsene): hiç kimse (87, 185, 210)  

 úoç-: sarılmak (353)  

 úoñĢu: komĢu (256),  

 nicesi: nasıl, ne surette (164)  

 niçeler: çok kimse (520)  

 od (ot): ateĢ (205, 218, 227…)  

 ol: o (1, 2, 6),  

 ök: akıl (37)  

 örü ùur-: ayağa kalkmak (107, 211)  

 sancıl-: saplanmak (119)  

 ãayru: hastalık (354)  

 sin: mezar (123)  

 süñük: kemik (130)  

 Ģol: Ģura (83, 88, 180…)  

 ùamu (ùamı): cehennem (83, 148, 149, 154, 218) 

 ùaña úal-: ĢaĢırmak (195)  

 ùañla-: ĢaĢırmak, hayret etmek (269, 472)  

 ùapu: makam (148, 339)  

 ùaĢra: dıĢarı (163)  

 ùon: elbise (273, 285, 32)  

 ùoyla-: doyurmak, ziyafet çekmek (346)  

 ùur-: ayağa kalkmak (123, 181, 213)  

 ùuru-: ayağa kalkmak (104) 

 uçmaú: cennet (83, 163, 169…)  

 ur-: vurmak (393, 415)  

 uĢ: iĢte Ģimdi (192, 440, 491…)  

 uĢan-: parçalanmak (156, 239)  

 uzun: uzunluk, boy (78, 109)  

 yalıncaú: çıplak (330)  

 yanu yan-: Ģikâyet etmek (256) 

 yaraú úıl- (it-): hazırlık yapmak (6, 9)  

 yavlak: çok, gayet (38, 151, 156…)  
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 yavuz ãan-: kötülük düĢünmek (256)  

 yayaú: yaya (283)  

 yayını yaã-: -i bırakmak, terk etmek, vaz geçmek (391)  

 yazuú: günah (193, 194, 307)  

 yazuúlu (yazıúlu): günahkâr (177, 202, 320…)  

 yed-: beraberinde götürmek, eĢlik etmek (416)  

 yegrek: tercih edilir, yeğlenen (400, 450),  

 yit-: ulaĢmak, eriĢmek (414)  

 yuúa: yufka ince (526) 

 yüriĢ-: birlikte yürümek (278) 

 yüze yüz: yüz yüze (385)  

b) Ġmlâ özellikleri: Eserin imlâ özeliklerinin baĢında hususiyle Türkçe eklerde standart 

bulunmaması, kimi Arapça ve Farsça kelimelerin yanlıĢ imlâyla yazılması gelmektedir. 

Yukarıda eklerle ilgili ikili imlâya dikkat çekilmiĢti. YanlıĢ imlâya da Ģu birkaç kelimeyi örnek 

verebiliriz: sin harfiyle yazılması gereken –IsAr ekinin bir yerde –IãAr Ģeklinde yazılması: 

olıãar (25); standart olarak “degül” imlâsıyla yazılan kelimenin iki yerde (358, 397) degil 

Ģeklinde yazılması, doğrusu àavàÀ olan kelimenin úavàa yazılması (52); doğrusu bÀàçe olan 

kelime baóçe (361, 375), baòçe (397, 521) ve baúça (401) imlâlarıyla yazılması; òºÀce yerine 

òocÀ (77), Ģiddet yerine Ģidded (138, 162) yazılması; Arapça kün (106) ve ümmet (209, 342, 

346), Farsça àonca (394) ve gül (396, 409) kelimelerinin vav’la yazılması imlâ kusurlarının 

tipik örneklerindendir. 

Dönem eserlerinde sıkça rastlanan atıf vavlarının izafet kesresiyle gösterilmesi, bazen 

harekeyle gösterilmesi, daha da sık olmak üzere izafet kesrelerinin harfle (ye ile) gösterilmesi 

nüshanın karakteristik imlâ hususiyetleri diyebileceğimiz kadar yaygındır. Bu tür yazılımlar 

metin içinde düzeltilerek durum aparatta belirtilmiĢtir. 

Eserin nüsha tavsifi: Eserin tespit edebildiğimiz tek nüshası Ģahsî kütüphanemizde Yz. 

99/8 numarada kayıtlı risaleler mecmuasının 50b-75b varakları arasında bulunup nüsha tavsifi 

Ģöyledir: 

165x125 mm, 135x90 mm ölçülerinde, 25 yaprak, 11 satırlı, kirli beyaz kalın kâğıda 

harekeli nesihle, siyah mürekkeple yazılmıĢ, baĢlıklar kırmızı; bütün sayfalar kırmızı cetvelli. 

Sırtı kahverengi meĢin, derisi dökülmüĢ mukavva cilt. Nâme-i MahĢer’in, mecmuadaki bir 

sonraki eserin (Dâsitân-ı Kız) kâtibiyle aynı elden çıkmıĢ olmasına nazaran bu eserin ketebe 

kaydındaki (87b) Zilhicce1115 tarihinin istinsah tarihi, Hüseyin bin Ahmed’in de müstensih 

olduğu kabul edilebilir.  

 Eserin bulunduğu mecmuada ayrıca tamamı mesnevi tarzında yazılmıĢ Ģu eserler 

bulunmaktadır: Mevlid (Süleyman Çelebi): 1b-17b; Dâsitân-ı Ġbrâhîm (KırĢehirli Ġsa): 17b-

22b; Dâsitân-ı Ġsmaîl: 22b-27b; Dâsitân-ı Fâtıma-i Zehrâ: 27b-31b; Dâsitân-ı Oğlan: 31b-36a; 

Dâsitân- Geyik: 36a-40b; ġerâit-i Ġslâm: 41a-50b; Nâme-i MahĢer: 50b-75b Dâsitân-ı Kız: 

75b-87b; Mecmûa-i Ġlâhiyât: 88a-117a. 
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 Metnin NeĢrinde Ġzlenen Yol: 

1. Harekeli metindeki imlâya sadık kalınmıĢtır.  

2. KöĢeli ayraç içindeki ibareler metin tamiri yapılan bölümleri gösterir: ÓÀceti hìç 

kimse[ne]den yoú-durur (32) 

3. Ayraç içindeki ibareler, vezin gereği yapılan ses türetmelerini gösterir: Ģük(ü)r (44) 

gibi. 

4. Ġtalik yazılan harfler mısradaki zihafı ve kusurlu meddi gösterir. ġu mısradaki ilk 

italik yazım hatalı medde, ikincisi zihafa örnektir: Úalmaya hìç kimse illÀ CebrÀéìl 

(60) 

5. Alt çizgiler, vezin gereği yapılan ünlü ulamasını gösterir: Úanda_olısar òalú iĢid 

idem beyÀn (147) 

6. Ġmale göstermek için elifle yazılan e’ler ě ile gösterilmiĢtir: eyleyěler (44) 

7. Metinde geçen arkaik kelimeler dikkat çekilmek üzere koyu dizilmiĢtir. 

8. Metinde yaygın transkripsiyon sistemi kullanılmıĢtır. 

 

  



Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yazılan Meçhul Eserlerden: Nāme-i Maħşer               257 

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 6/1 Winter 2011 

 

 METĠN 

 

  HÁÕÁ NÁME-Ġ MAÓġER  

 

  Vezin: _ . _ _ / _ . _ _ / _ . _ 
 

50b 1 BaĢlayalum söze Maèbÿd u Úadìm  

  Añalum hem ol-dur[ur] Óayy u èAlìm  
 

 2 èÁlim ü èallÀm oldur bì-niyÀz  

  Ol bilür [hem] her ne-kim var gizlü rÀz  
 

3 ÓÀceti hìç kimse[ne]den yoú-durur  

  ĠllÀ luùfı úullarına çoú-durur  
 

51a 4 ĠĢid imdi bir èacÀyib iĢ i yÀr  

  Vaãf-ı maóĢer iydelüm cÀnuñ uyar  
 

5 áÀfil olma aç gözüñ iy pür-hüner  

  Gör neler vardır yoluñda úıl óaõer  
 

6 Ol gün-içün bunda eyle úıl yaraú  

  Ġtmez-iseñ el-firÀú u el-firÀú  
 

7 Aããı úılmaya peĢìmanlıú saña  

  Anda yarın ger inanursañ baña  
 

8 èÁúıl oldur kim iĢi [hep] ãaà ola  

  Óaú úatında yüzi yarın aà ola  

 

9 Yaraú itmeyen kiĢi maàbÿn olur  

  äanmañ eksik iĢleri efzÿn olur  

 

10 Ġmdi [iy] èÀúıl olan er aç gözüñ  

  Úurtarı-gör miónetinden kendözüñ  

 

11 ĠĢit iĢi olan[ı] kibr ü damaà3  

  Kibr-ile baúup idenler òalúa lÀà  

 

12 Bilesin görünecegez ol gün göze4  

  Ġy münkir olanlar óaú söze5  

 

13 ĠĢid iy òalúa ùamaè iden kiĢi  

  Ġy Ģeri iy óaú bilmeyen óaú iĢi6
 

 

14 ĠĢid iy her dem-be-dem àaybet diyen  

  Òalúuñ etin bal u yaà gibi yiyen  

 

                                                 
3 Damaà kelimesinin “ùamaè” yerine kullanıldığını sanıyoruz. 
4 Mısranın vezni kusurlu. 
5 Mısranın vezni kusurlu.  
6 Mısranın vezni kusurlu. Mısranın bu Ģekliyle anlamı da uygun değildir. 
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51b 15 ĠĢid iy maàrÿr olanlar àaflete  

   Cehl-ile maòãÿã olanlar laènete  

 

  16 áırre olmañ àaflete açuñ gözi  

   Óaú buyurdı MuãùafÀ’ya bu sözi  

 

  17 YÀ Muóammed diyüp ol Rabbu’l-celìl  

   Olısar maóĢer diyü úurbÀn delìl  

 

18 Ol gün-içün7 úullarım zÀd8 eylesün  

 Úorúulardan cÀnın ÀzÀd eylesün  

 

19 Kim úıyÀmetden diyem òavf u òaùar  

 Vir ãalÀvÀt MuãùafÀ’dandur òaber  

 

20 MuãùafÀ9 ol maóĢeriñ taúrìrini  

 ġeró ider ÚuréÀn-ıla tefsìrini  

 

21 Cümle aãóÀb iĢidüp àam-gìn olur  

 Göz yaĢıyla gözleri nem-gìn olur  

 

22 Ġydür èAbbÀs ibni èAbdullÀh anı  

 Kim nice olısar ol maóĢer güni  

 

23 MuãùafÀ aàzından ol sözi èayÀn  

 Deftere yazdılar anlar bil beyÀn  

 

24 Sözüm andandur kim anlar söylemiĢ  

 MuãùafÀ bir òoĢ óikÀyet eylemiĢ  

 

25 MaóĢer ol gün ãarb olıãar nedìm 

 Tañrı ÚuréÀn’da didi “yevmun èaôìm”  

 

 

 52a 26 Áõìne gün úopa didi MuãùÀfÀ  

 ÓÀcìlar bayramı gün kim èarefÀ  

 

27 èArefe gün böyle buyurdı óadìå  

 Kim inanmazsa10 óabìå-ender-óabìå 

 

28 Ġmdi gör n’eyleyiser[dür] KirdigÀr  

 Emr ide ĠsrÀfìl’e PerverdigÀr  

 

29 Diyiser kim ãÿruñı çal çala ãÿr  

 Bì-òod ola ins [ü]11 cin vaóĢ [u]12 ùuyÿr 

 

                                                 
7 gün-içün: metinde “güni çün”. 
8 zÀd: metinde “ÀzÀr”. ÂzÀr Ģekli, vezni de, kafiyeyi de, anlamı da bozmaktadır. 
9 MuãùafÀ: metinde “Ol MuãùafÀ”. 
10 Ġnanmazsa: metinde “inanmaz ise”. 
11 ins [ü]: metinde “ins-i”. 
12 vaóĢ [u]: metinde “vaóĢ-ı”. 
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30 ġöyle çala ãÿrunı ol ãavt-ıla  

 Söyleye ãÿruñ içinde óarf-ıla  

 

31 Ġyde açuñ göz[üñüz]13 iy àÀfilÿn  

 Ol úıyÀmet güni oldı ãÀdıúÿn  

 

32 YaradılmıĢ ol üni çün iĢide  

 Bì-òod ola her biri bir gÿĢede  

 

33 Yayıla ol ün cihÀna ser-te-ser  

 DüĢe yüzi üstine èavretvÀr14  

 

34 Òalú-ı èÀlem úorúudan giryÀn ola  

 äanalar kim yir [ü]15 gök berrÀn ola  

 

35 Yükli èavretler bıraàa ùıflını  

 Vir ãalÀvÀt aç behiĢtin àuflını  

 

36 Her biri kendü_özine meĢàÿl ola  

 Kimi maàrÿr kimi[si] maàbÿn ola  

 

52b 37 äanalar yıúıldı yere gökleri  

   Bì-òod ola cümle gide ökleri  

 

  38 Ol günüñ yavlaú èaõÀbı çoú-durur  

   Bì-èaõÀb oldur günÀhı yoú-durur  

 

  39 Úalmaya èaúlı birinüñ iy ãafÀ  

   Hem bunı böyle buyurdı MuãùafÀ  

 

  40 Yata anlar bir zamÀn andan yine  

   Gele her birinüñ èaúlı yirine  

 

  41 Göreler ùaàlar yirincedür hemÀn  

   Ay [u] güneĢ  yir [ü]16 gök heft ÀsumÀn  

 

42 Ġydeler [kim] bu ne üni-dur èaceb  

 Kim úulaàumuza irdi ne sebeb  

 

43 ġuncılayın görmiĢ-iken heybeti  

 Úılmaya Tañrı’ya kimse ùÀèati  

 

44 Ġd[mey]eler ùÀèat [ü] õikr [ü]17 Ģük(ü)r  

 Eyleyěler dÀyimÀ fısú u fucÿr  

 

 

 

                                                 
13 göz[üñüz]: metinde: “gözi”. 
14 Mısranın vezni kusurlu. 
15 yir [ü]: metinde “yiri”. 
16 yir [ü]: metinde “yiri”. 
17 ùÀèat [ü] õikr [ü]: metinde “ùÀèat-i õikr-i”. 
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45 Yedi yıl dünyÀ emìn ola18  

 Òalú úamusı fÀãıú u bì-dìn ola  

 

46 Yedi yıldan ãoñra ide bì-niyÀz  

 Emr ide ĠsrÀfìle çal sÿrı sÀz  

 

47 äÿruñı çalàıl göçür[gil] èÀlemi  

 VaóĢ u ùayr u19 dìv ü perr ü Áêemì  

 

53a 48 ġöyle çala ãÿrunı çün emr ola  

   Kim ünini iĢiden Ģol-dem öle  

 

  49 Kimi yolda gider-iken vire cÀn  

   Kimi düĢe bÀzÀr iderken revÀn  

 

50 Kimi dükkÀndan evine irmeye  

 Óasret ola birbirini görmeye  

 

51 Öle ĢeyùÀn [u] ĢeyÀùìn20 hep bile 

 TÀ ki anlardan var ise sırr-ıla 

 

 

52 Úara ola dün [ü]21 gün ol dünyÀda  

 Yire düĢe úavàa bu kez iy dede  

 

53 Bu yer üstinde ne-kim var maòlÿúÀt  

 Úamusına ire ol ünden ãamÀt  

 

54 Geçe ikinci yere ol ün aòì 

 Úavmini úıra geçe anuñ daòı  

 

55 TÀ yedinci yere_ire bu resm-ile  

 Úamusınuñ òalúını böyle úıla  

 

56 Bu kez evvelki göge ol ün ire  

 Anda kim var[dur] feriĢtehler úıra  

 

57 TÀ yedinci göge ire hem-çünÀn  

 Úamusınuñ òalúını úıra revÀn  

 

58 Yerde gökde úalmaya debbÀre çün  

 ĠriĢe èarĢa doúuna bu kez ün  

 

53b 59 èArĢ [u]22 kürsìde muúarrebler tamÀm 

   Cümle ol ünden ölěler iy hümÀm  

 

60 Úalmaya hìç kimse illÀ CebrÀéìl  

 MìkÀéìl ü ĠsrÀfìl ü èAzrÀéìl 

                                                 
18 Mısranın vezni kusurlu. 
19 ùayr u: metinde “ùuyÿr”. 
20 ĢeyÀùìn: metinde “ĢeyÀùìnler”. 
21 dün [ü]: metinde “düni”. 
22 èArĢ [u]: metinde “èArĢı”. 



Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yazılan Meçhul Eserlerden: Nāme-i Maħşer               261 

 

Turkish Studies 
International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 

Volume 6/1 Winter 2011 

61 Ölmeyeler tÀ ki Óaú fermÀn ide  

 Diye-ki kim var-ıdı hem dünyide23
 

 

  62 Óaú ãora èAzrÀéìle kim var-ıdı  

   Ġyde beĢ ten úaldıú iĢde ben biri  

 

  63 Yine ol-dem PÀdiĢÀh emr eyleye  

   Bunlaruñ daòı cÀnın alàıl diye  

 

  64 Úabø ide ol dördünüñ cÀnın daòı  

   Birisi èarĢ götürendür iy aòì  

 

  65 Çünkü fermÀn ide [ol] cümle ola  

   Yalıñız dünyÀda èAzrÀéìl úala  

 

  66 Pes yine emr eyleye maèbÿd-ı Óaú  

   Diye-kim vardır bu gün ez-ehl-i òÀk  

 

  67 èAzrÀéìl yüz yere urup söyleye  

   Tañrı’ya óamd u åenÀlar eyleye  

 

  68 Ġyde [kim] iy raómet ıssı PÀdiĢÀh  

   Kim saña zevÀl yoúdur derd [ü]24 Àh  

 

69 Sensin ol maèbÿd-ı Óayy u LÀ-yezÀl  

  äÀniè u Ferd ü Úadìm ü bì-miåÀl  

 

54a 70 Ben úuluñ úaldum [bu] dünyÀda øaèìf  

  Úorúulardan zÀr25 içinde yÀ Laùìf  

 

 

  KÜLLÜ MEN èALEYHÁ FÁN26  

 

 71 Emr ide kim èAzrÀéìle yÀ úulum  

  Çün bilürsin úamuya vardur ölüm  

 

 72 Oúumaduñ mı [ki] ÚuréÀn’da èayÀn  

  Áyetümi “küllü men èaleyhÀ fÀn”  

 

73 Sen-daòı cÀñuñı al diyüben emr ide27 

  èAzrÀéìlüñ cÀnı gevdeden gide  

 

 74 Bir rivÀyet28 böyledür yÀ Müslümìn  

  Óaú sözine olsun iúrÀruñ hemìn  

 

                                                 
23 Dünyide: metinde “dünyÀda” okunacak Ģekilde harekelenmekle beraber kafiye gereği böyle 

okumayı uygun gördük. 
24 derd [ü]: metinde “derd-i”. 
25 zÀr: metinde “zÀn”. 
26 “(Yer) üzerindeki her Ģey yok olacaktır.” Kur’ân-ı Kerîm, Rahman suresi (55), 26. âyet 
27 Mısranın vezni kusurlu. 
28 rivÀyet: metinde “rivÀyetde”. 
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75 Bir daòı öldür ki Óaú emr eyleye  

  CÀnuñı al sen diyüben söyleye  

 

76 Ġyde [kim] sen senüñ alàıl cÀñuñı  

  Kim düketdüñ èömrüñi devvÀruñı  

 

77 Çünki böyle buyura Óaú MüsteèÀn  

  Ùaàıda úanatlarını ol zamÀn  

 

78 Bir úanadınuñ uzunı iy òocÀ  

  BeĢ yüz [biñ] yıl úadar ucdan uca  

 

  79 Altı yüz biñ dört úanadları anuñ  

   äıdúuñ olsun var-ısa èaúluñ senüñ  

 

 54b 80 èAzrÀéìl çün Óaú sözini iĢide  

   Naère urup derd-ile bir Àh ide  

 

  81 Çün üninden cümle èÀlem ditreĢe  

   Yerlere vü göklere úorúu düĢe  

 

  82 DünyÀ òalúı ger diri ola-y-ıdı  

   Anuñ üninden úamu öle-y-idi  

 

83 Úorúusından èAzrÀéìl Ģolda ùura  

 Ùamu uçmaú ortasına [ol] vara  

 

84 Ġyde bilseydüm [eger] cÀn almaàuñ  

 Acısını böyle olur ölmegüñ  

85 Müéminüñ cÀnın müĢfiúìn ala-y-ıdum29 

 ġimdi ben daòı ÀsÀn öle-y-idüm 

 

86 Anda kendü kendünüñ cÀnın ala  

  Tañrı’nuñ emri gerek böyle ola  

 

87 Òalú-ı èÀlemden diri hìç30 úalmaya  

 Óaú’dan artuú hìç kimesne úalmaya  

 

88 ÒÀlıú u Maèbÿd u Óayy u LÀ-yemÿt  

 Ol-ki úullarına virür zÀd u úÿt  

 

89 Andan iyde úanı ol dünyÀ-yı31 dÿn  

 ġol-kiĢiler ki iderdi nÀ-óaúdı òÿn32
 

 

90 Úanı ol Firèavn u ġeddÀd-ı cihÀn  

 Úanı ol Nemrÿd u ÚÀrÿn-ı zamÀn  

 

                                                 
29 Mısranın vezni kusurlu. 
30 diri hìç: metinde “hìç diri”. 
31 dünyÀ-yı: metinde “dünyÀ vü”. 
32 Mısranın vezni kusurlu. 
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55a 91 Úanı onlar ki cihÀnda mìr-idi  

  Ölmezüz dünyÀ bizümdür dir-idi  

 

 92 Úanı onlar kim tekebbür oldılar  

  Úahr u mìle her biri gör n’oldılar  

 

 93 Úanı anlar ki cihÀnda ĢÀh-ıdı  

  Her birinüñ yüzi hem-çü mÀh-ıdı  

 

94 Kimse úalmadı cihÀnda gitdiler  

  ÇÀr u nÀ-çÀr dünyÀyı terk itdiler  

 

95 Pes “li-meni’l-mülk”33 baña yaraĢur  

  Kime kim emr ider-isem iriĢür  

 

96 VÀóid ü ÚahhÀr benüm bì-gümÀn  

  èÁlem-i34 esrÀr benüm bì-gümÀn 

 

 97 Evvel [ü] Àòir benem PerverdigÀr  

  Kim niye diler-[i]sem óükmüm irer  

 98 Ġki yüz yıl bu cihÀn Ģöyle kala  

  Gör ki ãoñra úudretinden35 ne úıla  

 

 99 Yaàmura emr ide kim gökden yaàa  

  Kim ber-À-ber ola ãaórÀlar ùaàa  

 

 100 Gice [vü] gündüz yaàa úırú gün tamÀm  

  Deñiz ola bir yüzi cümle tamÀm  

 

 101 Ùuta bu dünyÀyı [pes] baĢdan baĢa 

  On iki arĢun ola ùaàdan aĢa  

 

55b 102 Úalmaya yer kim ãuya garú olmaya  

  ġöyle kim alcaú yüce farú olmaya  

 

103 Tañrı’dan emr ola ol yaàmur diñe  

  Ol deñiz daòı yere gire siñe  

 

104 Dükene ãular deñizler úuruya  

  BaĢlaya_Ádem ki yerinden ùuruya 

 

105 Göreler kim çürüyüp gitmiĢ-idi  

  Her biri bend ü guĢeden çıúmıĢ-ıdı36
 

 

106 Yeg ola evvelkiden ola bütün  

  Çün gele [ol] PÀdiĢÀhdan emr-i “kün” 

 

                                                 
33 “(Bugün) mülk kimin?” Kur’ân-ı Kerîm, Mü’min suresi (40), 16. âyet. 
34 èÁlem-i: metinde “èÁlem ü”. 
35 ãoñra úudretinden: metinde “úudretinden ãoñra”. 
36 Mısranın vezni kusurlu. 
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107 Yine ol ĠsrÀfìl’e cÀnın vire  

  Kim yerinden Ģükr idüp örü ùura  

 

108 Yine CebrÀéìl MìkÀéìl daòı  

  Diri ola [anda] èAzrÀéìl daòı  

 

109 PÀdiĢÀh emr eyleye ãurı çala  

  Kim üninden cümle èÀlem hep ùola  

 

119 ĠĢid imdi ki ãÿruñ óaddi nedür  

  Uzunı vü úadri vü úaddi nedür  

 

110 ġöyle egri37 úavs-i úÿzaó gibidür 

  ĠĢid imdi óavli [kim] ne-deñlüdür  

 

111 Óavl[i] ãÿruñ dünyÀca bitmiĢ durur  

  Her budaàı bir yaña gitmiĢ durur  

 

56a 112 Yedi Ģaòã olmıĢ-durur her budaàı  

  Yedi dünyÀca yaratmıĢ Óaúú anı  

 

 113 Her budaúda var boàunlar bì-óisÀb  

  Degme boàunda delükler bì-kitÀb  

 

114 Degme delükden çıúa bir dürlü_ÀvÀz 

  Vir ãalÀvÀt raóm ide ol kÀr-sÀz  

 

115 Her delük ùuraàıdur her bir cÀnuñ  

  CÀnları anda ùurur her bir tenüñ  

 

119 Çünki ol ãÿrı çala fermÀn ola  

  Çıúa úamu cÀn andan berrÀn ola38
 

 

117 DünyÀ ùola [úay]àusından anlaruñ  

  èArĢa iriĢe üni ol cÀnlaruñ  

 

119 Gök yüzünde Ģöyle úuĢ gibi uça  

  Òaãmını bulunca yetmiĢ yıl geçe  

 

119 Degme cÀn sancıla kendü òaãmına  

  Issını bula vü gire cismine  

 

120 Diri úıla Óaú geri èÀlemleri  

  VaóĢ u ùayr [u]39 cinni hem Àdemleri 

 

121 Òalúuñ ol gün àuããası40 bì-óadd ola  

  áayúulardan her biri bì-èadd41 ola 

 

                                                 
37 egri: metinde “eger”. 
38 Mısranın vezni kusurlu. 
39 ùayr u: metinde “ùuyÿr”. 
40 àuããası: metinde “àuããaãı”. 
41 bì-èadd: metinde “èadl”. 
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 122 Cümlesi óayrÀn olalar ol zamÀn  

  ÇaàrıĢalar ki ÒudÀvende amÀn  

 

56b 123 Kimse baúmaya bularuñ óÀline  

  Hìç naôar úılmayalar aóvÀline  

 

 124 Úullarından tÀ ki ol ÚÀdir Çalab  

  Ġsteyince [kim] óisÀb ol Ferd ü Rab  

 

 123 Çünki ol tenler derilüp ùuralar  

  Sinlü sini üstine oturalar  

 

 124 Her birisi úorúudan giryÀn ola  

  Anadan ùoàmıĢ gibi èuryÀn ola  

 

 125 Bir birine hìç naôar úılmayalar  

  Er midür èavret midür bilmeyeler  

 

 126 Yüzlerini göge ùutup ùuralar  

  ZÀrì úılup ol Óaú’a yalvaralar  

 

 127 ġöyle ùura bunlar-ımıĢ bil tamÀm  

  Vir ãalÀvÀt MuãùafÀ’dandur kelÀm  

 

 128 Gün42 ısısı bunlara yaúın gele  

  ġöyle [kim] aralıàı bir yıl ola  

 

 129 Ol úıyÀmet ıssısından ùuralar  

  Niçe dürli kim èaõÀblar göreler  

 

 130 Úaynaya beyni süñüklerde ilik  

  Bir ola bay-ıla yoòsul hem melik  

 

 131 Her birisi kendözüni bilmeye  

  Úorúudan èaúl [u]43 firÀset úalmaya  

 

57a 132 Bilmeyiserdür daòı her bir kiĢi  

  Kendüyi er mi ya òod44 òatun kiĢi  

 

133 ĠĢiden ol tenleri Ģöyle ĢiĢe  

  Terleye her [bir] kiĢi óadden aĢa  

 

134 Kimi[si]nün ter ùopuàına çıúa  

  Terleye ter kim ayaàından çıúa 

 

 135 Kiminün ter boynuna çıúmıĢ ola  

  Kim vücÿdın dükeli yaúmıĢ ola  

 

                                                 
42 Gün: metinde “GüneĢ”. 
43 èaúl [u]: metinde “èaúl-ı”. 
44 er mi ya òod: metinde “er midir yÀ”. 
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136 Her kÀfirler terleyüp Ceyòÿn gibi  

  Ter içinde_eriyeler úurĢun gibi 

  

137 Ġsteyince PÀdiĢÀh òalúdan óisÀb  

  ĠĢbu deñlü her kiĢi göre óisÀb  

 

138 èÁciz ola iĢbu Ģiddedden bular  

  Úamu Àdem bir yere cemè olalar  

 

139 Úamu èÀlem ins ü cin [hep] cemè ola 

  NÀgehÀn gökden yere bir ün gele  

 

140 Kim ol ünden úamusı óayrÀn ola  

  Cümlesi medhÿĢ u ser-gerdÀn ola  

 

141 Heybetinden ol ünüñ ditreyeler  

  YÀ ĠlÀhì bu ne ündür diyeler  
 

142 Göreler kim Tañrı’nuñ emri n’ola  

  Gökler ol-dem Ģaúúa Ģaúúa ayrıla  

 

57b 143 Göklerüñ èarĢuñ úamu feriĢtesi  

   Yer yüzine ine ùura cümlesi  

 

  144 Yıúıla yer yıúıla gökler hemÀn  

   Hem ola zìr ü zeber cümle cihÀn  

 

145 Óaú teèÀlÀ ol ÒudÀvendÀ Kerìm  

  ġöyle buyurmıĢ ÚuréÀn’[ın]da èaôìm 

 

 146 Kim úıyÀmet úopıcaú bu yerleri  

  Götürem bir daòı döĢeyem arı  

 

147 Çün götüre yerleri ÒÀlıú-ı cihÀn45 

  Úanda_olısar òalú iĢid idem beyÀn  

 

148 ġöyle buyurmıĢ resÿlüñ ùapusı  

  Ùamınuñ üstinde ola úapusı  

 

149 Ùamu üstinde äırÀù köprisini 

  Geçeler iĢit pes anuñ vaãfını  

 

150 Úıldan ince ola úılıcdan46 iti  

  Vardır uzaú yolları çoú zaómeti  

 

 151 äarb ola der-bendleri yavlaú èaôìm  

  Müémin olan geçe bì-òavf u èazìm  

 

152 Hem yoúuĢın kiĢi biñ yılda geçer  

  ĠniĢini daòı hem öyle iner  

 

                                                 
45 Mısranın vezni kusurlu. 
46 ola úılıcdan: metinde “úılıcdan ola”.  
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153 Hem düzi daòı [anuñ] biñ yıl olur  

  Óadìåüñ rivÀyeti böyle gelür  

 

58a 154 Andan artuú ùamu üstinde yedi  

   Köpri vardur MuãùafÀ böyle dedi  

 

155 Her birin heft47 yılda geçer tìz geçen  

  ÚuĢ gibidür müémin üstinde uçan  

 

156 Gök baúırdan yer demirden döĢene  

  Issısından òalú yavlaú uĢana  

 

157 Her birisi nefsehÿ nefsì diye  

  Her kiĢi kend[öz]ünüñ úaydın yiye  

 

158 Bir rivÀyet MuãùafÀ’dan Ģöyledür  

  Key inan var-ısa èaúluñ böyledür  

 

159 Ġydeler kim biz Ádem peyàam-beri  

  Bulalum kim ol bize úıla yÀrì  

 

160 Ġsteyeler [kim] varalar çün bular  

  Ayaàına düĢeler yalvaralar  

 

161 AàlaĢalar iydeler gör óÀlimüz  

  Atamuzsın sen bizüm ùut elimüz  

 

162 ĠĢbu Ģidde[t]den [bizi] úurtara Óaú  

  Emr ide bize yirümüz vire Óaú  

 

163 Bir òaùÀ úıldum cihÀnda gördiler  

  Beni uçmaúdan da ùaĢra sürdiler  

 

164 Sizüñ-içün ben nicesi söyleyem  

  ÇÀre bulsam48 müĢkilüm óall eyleyem 

 

58b 165 Size evvel ben úılavuz olayın  

   Úandadur Nÿó49 sizüñ-içün bulayın 

 

  166 Dutar-ısa Nÿó ùutar òalúuñ elin  

   Zìra ol-dur[ur] resÿl-i evvelìn  

 

  167 Úandadur Nÿó diyüp ol-dem ãoralar  

   Ġster-iken baúup anı göreler  

 

  168 Ġydeler iy Tañrı’nuñ peyàam-beri  

   N’ola Óaú’dan dileseñ miskìnleri  

 

 

                                                 
47 birin heft: metinde “birini hefte”. 
48 Bulsam: metinde “bulmasam”. 
49 Nÿó: metinde “Nÿó peyàam-ber”. 
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  169 Ola kim ÀsÀn geçe bizden óisÀb  

   Girevüz uçmaàa görmedin èaõÀb  

 

  170 Ol-daòı yolumda [olmañ] Ģerm-sÀr50
 

   OlmıĢam Ģöyle-ki ser-gerdÀn [u]51 zÀr 

 

171 Ol sebebden úayàuya batdum hemÀn  

  Úavmüme [çün] diledüm Óaú’dan ùÿfÀn  

 

 172 Tañrı’ya dönmez[d]i ol úavm-i fuøÿl  

  NÀ-gehÀn úıldum duèÀ oldı úabÿl  

 

 173 äuya àarú itdi úamusın PÀdiĢÀh  

  Úorúaram kim gelmiĢ ola bendegÀh  

 

174 Yürüñ ĠbrÀhìm’e varuñ kim Celìl  

  ÚuréÀn içinde aña dimiĢ Òalìl  

 

175 Geçüben Òalìl’i anda bulalar  

  ZÀrì úılup saçlarını yolalar  

 

59a 176 Yalvaruban diyeler52 yÀ ĠbrÀhìm 

   Çün òalìlüm didi saña ol Kerìm  

 

  177 Bize daòı bir ĢefÀèat eylegil  

   Sen yazuúluları Óaú’dan dilegil  

 

  178 Diye [kim] benüm elümden gelmez ol  

   Úorúudan úayàuya irdüm göñlüm melÿl53
 

 

179 DünyÀda çünki günÀh çoú iĢledüm  

  Úaãd-ıla üç dürlü yalan söyledüm  

 

 180 Ol sebebden úılmıĢam Ģol54 tedbiri  

  Raómetine ùutmıĢam anuñ ümìdi55
 

 

 181 Ol ÒalìlullÀh diye 56òalúa ùuruñ  

  MÿsÀ peyàam-ber úatına bir varuñ  

 

 182 MÿsÀ peyàam-ber KelìmullÀh durur  

  Úamu peyàam-berlere ol mÀh durur 

 

 183 Geçüben MÿsÀ úatına varalar  

  FeryÀd idüp úarĢusına ùuralar  

 

                                                 
50 Ģerm-sÀr: metinde “ser mesÀr” okunacak Ģekilde harekelenmiĢtir. 
51 ser-gerdÀn [u]: metinde “ser-gerdÀn-ı”. 
52 diyeler: metinde “diyeler kim”. 
53 Mısranın vezni kusurlu. 
54 Ģol: metinde “Ģöyle”. 
55 Mısranın vezni kusurlu. 
56 Ol ÒalìlullÀh diye: metinde “Diye ÒalìlullÀh”.  
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 184 Diyeler kim iy KelìmullÀh bize  

  Úıl ĢefÀèat Tañrı’dan úamumuza  

 

 185 áuããadan hìç ùÀúatümüz úalmadı  

  Kimsene bu derde dermÀn olmadı  

 

 186 MÿsÀ iyde bunlara iy bendegÀn 

  Òÿn-ı nÀ-óaú eyledüm ben ol zamÀn  

 

59b 187 Ben-daòı suç iĢledüm bilüñ úamu  

  Bilmezem tedbìr nedür iy èamÿ  

 

 188 Úorúaram ben kendümden gitdüm uĢ57
 

  Úayàulardan ben beni unutdum uĢ  

 

 189 MÿsÀ daòı èÌsÀ’ya varuñ diye  

  TÀ ki ol sizüñ-içün bir àam yiye  

 

 190 Bulur-ısa ol bulur çÀre size  

  Yoòsa bizüm úayàumuz yeter bize  

 

 191 Derilüp èÌsÀ úatına varalar  

  TÀ58 meger ol derde dermÀn bulalar 

 

192 UĢ òalÀyıú çaàıralar úamusı  

  Ġydeler úıl[àıl] ĢefÀèat yÀ èÌsì 

 

 193 Yazuàumuz sen bizüm Óaú’dan dile  

  Ola kim Óaú bize [bir] raómet úıla  

 

 194 èÌsÀ peyàam-ber diye kim yÀ gürÿh  

  Yazuàumuz var bizüm mÀnend-i kÿh  

 

 195 Anama Tañrı didiler hem baña  

  ġöyle pünhÀn itdiler úaldum ùaña  

 

 196 Ben bu suçdan Ģöyle ÀzÀr olmıĢam  

  Bilmezem-ki n’eyleyem zÀr olmıĢam 

 

 197 Gelmez elimden ki sizi úurtaram  

  ĠĢidüñ [kim] size bir ögüd virem  

 

60a 198 Derde dermÀn göstereyim görüñüz  

  MuãùafÀ’nuñ óaøretine varuñuz  

 

199 Sizi [ol] úurtarur elinden gelür  

  Maúbÿl olur her ne kim dilinden gelür59  

 

 

 

                                                 
57 Mısranın vezni kusurlu. 
58 TÀ: metinde “TÀ ki”. 
59 Mısranın vezni kusurlu. 
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200 Ümmetinüñ yüregi biryÀn olur  

  Yürür-iken zÀr u ser-gerdÀn olur  

 

201 MuãùafÀ yüzini Ģöyle göreler  

  AàlaĢuban úarĢusına ùuralar  

 

202 ÇaàrıĢuban diyeler60 yÀ MuãùafÀ  

  Biz yazıúlu ümmete sen úıl vefÀ  

 

 203 ZÀrì úılup iydeler iĢbu sözi  

  MuãùafÀ çün-kim göre gine özi  

 

204 Ġyde kim iy miskìnler gelüñ ümmetüm61  

  DÀyimÀ sizden yañadur himmetüm  

 

 205 GelmiĢem ki iĢiñüzi baĢaram  

  Allah emr iderse otdan úurtaram  

 

206 Çün resÿlüñ sözini iĢideler  

  Aàlar-iken ĢÀõılıúlar ideler  

 

207 Vara ol-dem Tañrı’nuñ peyàam-beri  

  Óaørete [hem] ol nebìler ser-veri  

 

208 Óaørete úarĢu ùura ol çoú zamÀn  

  Emr idince ol ÒudÀvend-i cihÀn  

 

60b 209 ġöyle buyurdı resÿlüñ óaøreti  

   Secdeye varup dileye ümmeti  

 

210 Ol åenÀ vü óamd ide kim secdede  

  Hìç kimesne dimedükdür dünyÀda  

 

211 Secdeye vara [vü] öri ùurmaya  

  Secdeden ol baĢını úaldurmaya  

 

212 Ùurmaya Óaú’dan gele tÀ ki62 nidÀ  

  Her duèÀ kim cÀnuña olsun fidÀ  

 

213 Dilene kim diler-iseñ yÀ resÿl  

  Secdeden ùur óÀcetüñ úıldum úabÿl  

 

214 ġükr idüben secdeden baĢ úaldura  

  Ümmetinüñ óÀlini bir bir ãora  

 

215 Úurtara Ģefìè oluban ümmeti  

  Yiyicek63 biñ Ģükr ideler nièmeti 

 

 

                                                 
60 diyeler: metinde “diyeler kim”. 
61 Mısranın vezni kusurlu. 
62 Óaú’dan gele tÀ ki: metinde “tÀ ki gele Óaú’dan”. 
63 Yiyicek: metinde “Kim yiyicek”. 
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216 Kimde kim bir õerre ìmÀn var-ısa  

  äıdú [u]64 iòlÀã anuñ-ıla yÀr-ısa  

 

217 Daòı Ģol-kim dünyÀda AllÀh didi  

  Hem “Muóammedun resÿlullÀh” didi  

 

218 Úurtara anı odundan ùamınuñ  

  Óaú baàıĢlaya günÀhın úamunuñ  

 

219 [Kim] ki bÀzÀr eyledi Maèbÿd’ına  

  Bì-gümÀn ol iriĢür maúãÿdına  

 

61a 220 Ger dilersiz BÀúì’den bÀúì óayÀt  

  èAĢú-ıla derd-ile iydüñ eã-ãalÀt  

 

  FAäL DER-BEYÁN-I CEHENNEM  

 

221 Óaú birine fermÀn ide65 ùamuyı  

  Yanduralar kim otından úamuyı  

 

222 Yedi ãaf bu cümle èÀlem ùuralar  

  TÀ ki Óaú’dan ne emr olur göreler66
 

 

223 DitreĢüben cümle feryÀd67 eyleye  

  Her ne kim itmiĢ ise yÀd68 eyleye  

 

224 Her bir Àdem dünyÀda ne itdi_ise  

  Göñline düĢe ne-kim itdi_ise  

 

225 Çoú peĢìmÀn ola aããı úılmaya  

  Her birisi n’olasını bilmeye  

 

226 Úamu feriĢtehler iyde69 iy Kerìm 

  Ùamudan bizi úurtar yÀ Raóìm70
 

 

227 ÇaàrıĢalar cümlesi peyàam-berÀn 

  Kim bu oddan el-amÀn u el-amÀn  

 

228 Ġydeler kim úurtara bizi èaceb  

  Óaú teèÀlÀ eyleye meger sebeb  

 

229 Kim bu oddan kurtılavuz bì-elem  

  Çün ezelden òayrını yazdı úalem  

 

 

                                                 
64 äıdú [u: metinde “äıdú-ı”. 
65 ide: metinde “ide kim”. 
66 Mısranın vezni kusurlu. 
67 feryÀd: metinde “feryÀõ”. 
68 yÀd: metinde “yÀõ”. 
69 iyde: metinde “iydeler”. 
70 Mısranın vezni kusurlu. 
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61b 230 Tañrı maóĢerde gerek úÀêì ola  

   Baòtlu oldur ki71 Óaú rÀøì ola  

 

231 Òalú-ı èÀlemden ola ol gün óisÀb 

  Kimine raómet ola kimne72 èaõÀb 

 

232 Yedi ãaf-kim ùura evvel MuãùafÀ  

  Hem ikinci ãaf ùura Ádem ãafÀ  

 

233 Daòı ãoñra Nÿó peyàam-ber ùura  

  Hem anuñ ardınca ĠbrÀhìm ùura  

 

234 DÀvÿd u èÌsÀ ùura ãaffuñ biri 

  MÿsÀ peyàam-ber ùurısar Àòiri 

 

235 Her biri ümmetleriyle ùuralar  

  Tañrı ne emr eyler-ise göreler  

 

236 Ol gerek kim MuãùafÀ ümmeti var  

  On bölük ola daòı bunlar i yÀr  

 

237 Bir bölügin daòı getüreler iy baòtlu73
 

  Her birinüñ úarnı ùaàlarca ùolu  

 

238 Kimisinüñ úarnı èaúreble74 yılan  

  Ùopùoludur göre [kim] bellü beyÀn  

 

239 ZebÀnìler uĢana iydem size  

  ÇaàrıĢalar iydeler hÀõÀ haõa  

 

240 Oldur anlar ki ribÀ yirler idi  

  YÀ õekÀt virmek nedür dirler idi  

 

62a 241 Bir bölük aàzından [aúa] yire úan  

   Aúa burnında iriñ ola revÀn  

 

  242 Eli barmaúlarından úırılmıĢ ola75
 

  Hem aãılmıĢ dillerinden zenbìle  

 

243 Oldur anlar daòı bÀzÀr üstine  

  Yalan yere and içerlerdi dostına76
 

 

244 Bir bölüginüñ daòı görmez gözi  

  Olısardur key iĢit iĢbu sözi  

 

                                                 
71 ki: metinde “kim”. 
72 Metinde “kimine” Ģeklinde harekelenmiĢ ve anlam da öyle olmasına rağmen vezin gereği “kimne” 

okundu. 
73 Mısranın vezni kusurlu. 
74 èaúreble: metinde “èaúreb-ile”. 
75 Mısranın vezni kusurlu. 
76 Mısranın vezni kusurlu. 
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245 Ol bölükdür bu bölük [kim] biline  

  Ùanıú oldur diyü òalú[ı] inana  

 

246 Bir bölük olmaya aàzında delìl  

  Òalú içinde òïr u maàbÿn [u]77 õelìl 

 

247 Her birinüñ yüzine bir ejdehÀ 

  YapuĢa ãarmaĢa òıĢmı müntehÀ  

 

248 GÀh gele èaúlı bularuñ gÀh gide  

  Gör ki bunlar daòı n’itdi dünyede  

 

249 Oldur anlar ki mÀlın78 Óaú yolına  

  Virmediler kim deminde bulına  

 

250 Bir pÿlı virmezler idi kimseye  

  ĠĢleridür bunlaruñ rızú úuruya  

 

251 Bir bölügüñ tenleri Ģöyle úoúar  

  Kelp ölisinden daòı beter çıúar  

 

62b 252 Anlaruñ çirkìn úoúusı yayıla  

   Cümle-i òalú anlara laènet úıla  

 

  253 Ol bölük [kim] daòı anlardur yine 

   DünyÀda anlar úılmıĢdı zinÀ  

 

  254 Òalú bilmez diyü úılurlar åemÀr  

   Tañrı’ya òod úamu iĢler ÀĢikÀr  

 

  255 Bir bölüg[üñ] eli ayaúları yoú  

   Yüzleri eñsesinde setri açuú79  

 

  256 Oldur anlar kim yanu yanar-ıdı  

   ÚoñĢularına yavuz ãanar-ıdı  

 

  257 Bir bölüg[i] göresin yüzi úara  

   Dil bir arĢun uzanup ine yere  

 

  258 Sürine úarınları yer üstine  

   äarúa ùudaúları ire gögsine  

 

  259 Anlar ol içerler idi [key] ĢarÀb  

   Ġster-idi içende çeng ü80 rebÀb81  

 

  260 Bir bölük aàızlarında od yanar  

   Od-ıla úarnı ùolu olup yanar  

 

                                                 
77 maàbÿn [u]: metinde “maàbÿn-ı”. 
78 mÀlın: metinde “mÀlını”. 
79 Mısranın vezni kusurlu. 
80 çeng ü: metinde “çeng-i”. 
81 Mısranın vezni kusurlu. 
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  261 Anlar oldur kim yetìmler mÀlını  

   Yirler-idi bilmez-idi óÀlini  

 

  262 Bir bölük82 daòı buları ol zamÀn  

   Öldürürler geri dirilür hemÀn  

 

 63a 263 Oldur anlar nÀ-óaú Àdem öldürür  

   Tañrı maóĢerde cezÀsın bildürür  

 

  264 Nedür onuncı ki ùurdılar ãafa  

   Oldur ol-ki èahd[e] itdiler vefÀ  

 

  265 Sünneti farøı yerince úıldılar  

   Mescid içinde cemÀèat oldılar  

 

  266 Ùutdılar [hep] Tañrı’nuñ buyruàını  

   Bula[rı] maórÿm úomaya ol áanì  

 

  267 Yüzleri her birinüñ bir ay ola  

   Dìn-ile ìmÀn-ıla hem bay ola  

 

  268 Berú ura yüzlerinüñ83 Ģuèlesi  

   Göreler [birer] òalÀyıú cümlesi  

 

269 Her ki anları görür[se] ùañlaya  

 Yüzi nÿrından buları añlaya  

 

270 Ġydeler84 cümlesi peyàam-ber durur  

 Anuñ-içün úoúusı èanber durur  

 

271 ÇaàrıĢa feriĢteler bulardur ol  

 DünyÀda vardı bularda ùoàrı yol  

 

272 Görüñ Aómed’üñ budur yig ümmeti  

 Ol óabìbüñ bunlaradur himmeti  

 

273 On bölükde bir bölügin süreler  

 Uçmaàa óulle [vü] ùonlar85 vireler  

 

 63b 274 Göre kÀfirler Muóammed ümmeti  

   ġöyle zÀrìlıú ideler key úatı  

 

  275 Ġydeler kim n’olaydı biz de dünyÀda86  

   ÙaĢ u ùopraú ola-y-ıdıú iy dede  

 

  276 Ol ùoúuz bölük ki didük [biz] anı  

   Buyura Óaú ùamuya iltüñ anı  

 

                                                 
82 bölük: metinde “bölügüñ”. 
83 yüzlerinüñ: metinde “yüzi”. 
84 Ġydeler: metinde “Ġydeler kim”. 
85 óulle [vü] ùonlar: metinde “óulle ùonları”. 
86 Mısranın vezni kusurlu. 
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   FAäL-I ġEFÁèAT-Ġ MUäÙAFÁ 

 

  277 MuãùafÀ bine ol BurÀú’a87
 

   Yürüye ümmetlerinden bulmaàa  

 

  278 Dört yüz kerre biñ feriĢteler88  

   MuãùafÀ-y-ıla bile yüriĢeler  

 

  279 Dört muúarreb[ler] èalemler ùutalar  

   MuãùafÀ’nuñ bilesince yürüyeler89
 

  280 EnbiyÀlar nefsehÿ nefsì diye  

   Yürüye ümmetlerin90 úaydın yiye  

 

  281 Ümmetin ister-iken Faòr-i CihÀn  

   Çıúa dört yÀri gözine nÀ-gehÀn  

 

  282 Ol Ebÿ Bekr ü èÖmer èOåmÀn èAlì  

   MuãùafÀ’yı göreler ol dört velì  

 

  283 Dördi daòı baĢ açuú yalın ayaú  

   ĠriĢeler seyyide Ģöyle yayaú 

 

64a 284 Ol yÀrenler çün resÿle iriĢe  

   MuãùafÀ BurÀú’dan ine göriĢe  

 

  285 CebrÀéìl’e diye ùonlar vireler  

   Dördini dört BurÀú’a bindüreler  

 

  286 äıddıú iydeler resÿl-i pür-kerem  

   Kim iriĢ ùamu yolına iĢbu dem  

 

  287 Óaú senüñ sıdúuñ sever iy pÀk-dìn  

   Ümmetüm bekle úoma ùamu yolın  

 

  288 èÖmer’e [ol] iyde kim sen-daòı var  

   Óaú senüñ èadlüñi [çün] yavlaú sever  

 

  289 Ġyde [ol] èOåmÀn’a iy kÀn-ı kerem  

   Sen-daòı var ümmetüm úıl muóterem  

 

  290 Óaú úatında hem senüñ úadriñ refìè  

   Ümmetüme sen-daòı olàıl Ģefìè  

 

  291 èAlì’ye iyde ki ĢÀõ eyle beni  

   Sen-daòı var iy ĢefÀèat maèdeni  

 

 

                                                 
87 Mısranın vezni kusurlu. 
88 Mısranın vezni kusurlu. 
89 Mısranın vezni kusurlu. Kafiye problemi de var. 
90 ümmetlerin: metinde  “ol ümmetlerin”. 
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  292 Dördine böyle buyura91 MuãùafÀ  

   Ùamu yolına ùuruñ bekleñ vefÀ  

 

  293 Ümmetümi Ģöyle oddan alasız  

   Yoòsa baĢarımazsañız baña gelesiz92
 

 

  294 Çaàıruñ baña ki feryÀd eyleyem  

   Ümmetümüñ dÀdını dÀd eyleyem  

 

 64b 295 Úurtaram Óaú óaøretinden anları  

   Úomayam oda ki yana93 cÀnları  

 

  296 Biñ feriĢte anlaruñla bir èalem  

   Nüsòada hem böyle yazmıĢdur úalem  

 

  297 Gide anlar ùamu yolına vara94  

   Ümmeti úurtarmaàa anda ùura  

 

  298 Ol ùoúuz bölük Muóammed ümmeti  

   Ùamuya getüreler gör úudreti  

 

  299 Niçe kez cehd ideler bunlar hemÀn  

   Úurtaramayalar buları ol zamÀn95
 

 

  300 ÇaàrıĢalar gelüben yÀ Muóammed96  

   Úurtaramadıú diyeler yÀ Aómed 

 

  301 Çün bu sözi iĢide Faòr-i CihÀn  

   Óulleyi çıúara enginden hemÀn  

 

302 BaĢın aça ine BurÀú’dan yere 

 Yalın ayaú óaørete Ģol-dem ire  

 

303 DergÀha úarĢu ùura zÀrì úıla  

 Ol melÀyikler bile yÀrì úıla  

 

304 Ġy áaffÀr-ı èÀlem iy ĠlÀh97  

 Úamuya rızúın virici pÀdiĢÀh  

 

305 Söylemedin saña sözüm ÀĢikÀr  

 YaradılmıĢ raómeti senden umar  

 

65a 306 Úullara derdin virüp dermÀn úılan  

   Cümle düĢvÀr iĢleri ÀsÀn úılan  

 

                                                 
91 buyura: metinde “buyura ol”. 
92 Mısranın vezni kusurlu. 
93 oda ki yana: metinde “yana oda ki”. 
94 vara: metinde “vara gire”. 
95 Mısranın vezni kusurlu. 
96 Beytin her iki mısrasında da vezin kusurlu. 
97 Mısranın vezni kusurlu. 
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  307 Sensin Àòir dÀéimÀ luùf iĢleyen  

   Úullara yazuàın[ı] baàıĢlayan  

 

308 Ġy Kerìm ü iy Raóìm ü iy äabÿr  

 Faøl úıl bu derde bir dermÀn bul  

 

309 Óaú teèalÀ iyde kim yÀ MuãùafÀ  

 Dilegüñ nedür baña di iy ãafÀ  

 

310 Her ki geldi bunda maórÿm úalmadı  

 Meger ol úaldı-ki98 ùoàrı gelmedi 

 

  311 MuãùafÀ zÀrì úılup anda yine  

   Ümmetümi dilerem99 yÀ Rab diye 

 

  312 AllÀh iyde yÀ óabìbüm yÀ resÿl  

   Anları úo kim [olar] ümmet degül  

 

  313 Sünnetüñ anlar senüñ ùutmadılar  

   Hem benüm farøum[ı] iĢlemediler  

 

  314 Emr [ü]100 nehyi bilmediler her biri  

   Anuñ-içün ùamu oldı yerleri  

 

  315 Aàlaya yüz yere ura ol óabìb  

   Kim yazıúlu derdine hem [ol] ùabìb  

 

  316 Gerçi bunlar dünyÀda úıldı òaùÀ  

   Raómetüñ çoúdur Kerìm’sin vir èaùÀ  

 

 65b 317 Óaøretüñden yüzümi aà eylegil  

   Ümmetümüñ iĢini ãaà eylegil  

 

  318 Çün göre Tañrı resÿlüñ nÀlesin  

   Kim bir nefes úaldurmaz yerden baĢın101
 

   

  319 Óaú ùeèÀlÀ iyde luùf-ıla aña  

   YÀ Muóammed çün niyÀz itdüñ baña  

 

  320 Ben àanìyem uĢ[bu] luùf[ı] iĢledüm  

   Ol yazuúlu ümmetüm baàıĢladum 

 

  321 Ümmeti çün [kim] resÿle bildüre  

   MuãùafÀ yerden baĢını úaldura  

 

  322 Ùura girü óaørete úarĢusına  

   Medó [ü] taósìn oúuya andan döne  

 

 

                                                 
98 úaldı-ki: metinde “úaldı-kim”. 
99 dilerem: metinde “dilerem senden”. 
100 Emr [ü]: metinde “Emr-i”. 
101 Mısranın vezni kusurlu. 
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  323 Úurtara èÀãìleri bilüñ yaúìn  

   Zìra oldur “raómeten li’l-èÀlemìn”  

 

  324 Ümmetini úurtara ol yüzi aú  

   Geye óulle ùonların bine BurÀú  

 

  325 Hem úuĢana hem geye tÀc u kemer  

   Hem yüzine úul anuñ Ģems ü úamer  

 

  326 Ol yazuúlu ümmetin döndüreler  

   Óaú resÿlinden yaña göndereler  

 

  327 Ol èalÀmetler kim bularda var-ıdı102
 

   Òalú içinde cümle cevr ü zÀr-ıdı  

 

 66a 328 Ten-dürüst eyleye Tañrı anları  

   Anı göricek sevine cÀnları  

 

  329 Çün resÿle gele anlar ĢÀõumÀn  

   Baúup anları göre faòr-i cihÀn  

 

  330 Kim yalıncaúdur bular ùonları yoú  

   Tenleri baĢdan baĢa èuryÀn açuú  

 

  331 MuãùafÀ göñlini ãıdúla bileye 

   Tañrı’dan bulara ùonlar dileye  

 

  332 Gele Ģol-dem firiĢteler bì-ĢumÀr103
 

   Ellerinden óulle ùonların ùutar  

 

  333 Ol yalıncaúlar úamu ùonlar geye  

   MuãùafÀ medói Óaú’uñ Ģükrin deye  

 

  334 ÒoĢ èalem[ler] getüreler õevú-ıla  

   Yüriyeler uçmaàa ol Ģevú-ıla  

 

  335 MuãùafÀ’nuñ ãaà yanında CebrÀéìl  

   äol yanında bile gide ĠsrÀfìl  

 

  336 Hem bilesinde MikÀéìl medó-i òÿn  

   èAzrÀéìl öñince gide rÀh-numÿn  

 

  337 Çaàıra èAzrÀéìl ol òalúa revÀn  

   “Ùarrıúÿ eùrıúÿ min bÀbi’l-óisÀb”104
 

    

  338 Bile dört yüz biñ feriĢteh ãaà u ãol  

   Ümmetiyle uçmaàa vara resÿl  

 

 

                                                 
102 Mısranın vezni kusurlu. 
103 bì-ĢumÀr: metinde “bì-numÀr” okunacak Ģekilde yazılmıĢ. 
104 Kafiye uygun değil. 
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 66b 339 MuãùafÀ’ya úarĢu uçmaú úapusı  

   Açıla çün-kim iriĢe ùapusı  

 

  340 On iki biñ feriĢteh RıêvÀn-ıla105  

   Seyyide úarĢu gele erkÀn-ıla 106
 

 

  341 GöriĢe RıêvÀn gele Óaú dostına  

   MüĢk-ile èanber ãaçalar üstine  

 

  342 Ġçe Ģerbet her biri birer úadeó  

   Ümmetinüñ ùıfl[l]arı (?) ola feraó 

 

  343 ġÀõ u óurrem ümmetiyle MuãùafÀ  

   Gire uçmaàa resÿl-i pür-ãafÀ  

 

   FAäL-I CENNET  

 

  344 Gör ki uçmaàı nice yaratdı Óaú  

   ĠĢit anı iydeyim anda varaú  

 

345 Óaú teèÀlÀ ol Kerìm ü107 ol Raóìm  

 Öyle buyurmıĢ [o] ÚuréÀn-ı èaôìm  

 

  346 Arı ãudan yaradupdur cenneti  

   Kim anuñla ùoylayısar ümmeti  

 

  347 Sekiz uçmaàuñ ki bünyÀdın úomuĢ  

   Ki içini düzmiĢ altun u gümüĢ  

 

  349 Hem hevÀsı daòı misk imiĢ anuñ  

   Vir ãalÀvÀt uçmaàa girsin cÀnuñ  

 

 67a 350 ZaèferÀn-ıla döĢemiĢ ùopraàı  

   Gör zebercedden ayaàı yapraàı  

 

  351 ÙaĢ-ıla úavmi anuñ iy èamÿ108
 

   YÀúÿt-ıla incüden düzmiĢ úamu  

 

  352 Ol feriĢtehler münÀdì úılalar  

   Uçmaú ehli iĢideler bileler  

 

  353 Hem behiĢt içre úamu nièmet sizüñ  

   Óÿrìler úoçmaú yimek içmek sizüñ  

 

  354 áam yimeñ kim size ölmek yoú-durur  

   äayruluú yoú ãaàlıàuñuz çoú-durur  

 

  355 Úalduñuz siz dÀéim uçmaúda ebed  

   ġöyle taúrìr eyledi Ferd ü Aóad  

                                                 
105 Mısranın vezni kusurlu. 
106 erkÀn-ıla: metinde “ezkÀn-ıla” (?) 
107 Kerìm ü: metinde “Kerìm-i”. 
108 Mısranın vezni kusurlu. 
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  356 ġÀõ u óurrem tÀze yigit úalasız  

   DünyÀ degil-kim úamu bir olasız  

 

  357 Uçmaú içinde olanlar ölmeye  

   Uyúu daòı gözlerine gelmeye  

 

  358 Uçmaú ehli [daòı] àÀyet òÿb ola 

   Úamusı maóbÿb u [hem] meràÿb ola  

 

  359 Biri birinden úamu ãÀóib-cemÀl  

   Yüzleri ay[dur u] úaĢları hilÀl  

 

  360 Õevú ideler uçmaú içre cÀvidÀn  

   Yürüyeler çünki ender gülsitÀn  

 

67b 361 Baóçelerinde biten dürlü yemiĢ  

   Kim Ģekerden leõõetlü ùatlu imiĢ109
 

  362 Kim dilerse ùura aàaçdan dere  

   Ùurmadın ol gele aàızdan ire  

 

  363 Úullara Óaú luùf u iósÀn eyleye  

   Úamu düĢvÀr iĢleri ÀsÀn ola  

 

  364 Hem daòı Firdevs [ü RıêvÀn] bir beyÀn  

   Yaradupdur pÀdiĢÀh-ı lÀ-mekÀn  

 

  365 Ol yazı içinde bì-óad bì-úıyÀs 

   Ùaàların miskden yaratmıĢ Bì-niyÀz  

 

  366 Áõìne gün çün olıcaú geleler  

   Ol yazınuñ içinde110 cemè olalar 

 

  367 Anda çoú menberler ola cümle nÿr  

   Òalúı cümle oturalar bÀ-óuøÿr  

 

  368 Dürr [ü]111 yÀúÿt ola her bir menberi  

   ġuèle vire balúıya pÀk [ü]112 arı  

 

  369 Cümle peyàam-berler anda cemè ola  

   MuãùafÀ ortalarında Ģemè ola  

 

  370 Anda gele cümle óÿrìyle cinÀn  

   Óamd ideler ber-ÒudÀ-yı cÀvidÀn  

 

  371 Anlara gele du[r]updur Óaú’dan113 ün  

   Kim nedür dilěgüñüz virdüm bu gün  

 

                                                 
109 Mısranın vezni kusurlu. 
110 içine metinde “içinde”. 
111 Dürr [ü]: metinde “dürr-i”. 
112 pÀk [ü]: metinde “pÀki”. 
113 Óaú’dan: metinde “Óaú’dan bir”. 
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 68a 372 Ġydeler [kim] iy ÒudÀvendÀ cihÀn  

   Dileriz senden bir rıøÀyı hemÀn114
 

 

  373 RÀøì olàıl bizden iy sulùÀnımuz  

   Raómetüñe àarú olupdur cÀnımuz  

 

  374 Óaú teèÀlÀ diye úullarum size  

   RÀøì oldum òoĢnÿdam úamuñuza  

 

  375 Cennetümi size virdüm nÿr-ıla  

   BÀà u baóçe cümle ùonları bile  

 

  376 ÒoĢ tenaèèum eyleñüz bunda muúìm  

   Hep sizüñdür úaãr-ı cennÀt-ı naèìm  

 

  377 Cenneti virdüm diye ol-dem rıøÀm  

   Cennet içre èiĢretüñüz olsun müdÀm115  

 

  378 Hem size [ben] bir kerÀmet vireyin  

   Aradan pes perdeyi götüreyin  

 

  379 Emr ide kim aradan gitsün óicÀb  

   Anlara Óaú’dan gele Ģol-dem òiùÀb  

 

  380 Kim baúuñ [iy] úullarum benden yaña  

   Uçmaú ehli çün baúa andan yaña  

 

  381 Óaú dìõÀrın116 Ģöyle bì-çÿn göreler  

   Óaøretinden mest ü117 óayrÀn ùuralar  

 

  382 Uçmaú ehli Àõìne gün bì-gümÀn  

   Óaú dìõÀrın118 göreler anlar èayÀn  

 

 68b 383 Key mübÀrek gündür Àõìne güni  

   Úamu günlerden èazìz görüñ anı  

 

  384 Müémine dürli èinÀyet andadur  

   èÖmri dÀyim devleti pÀyendedür  

 

  385 Daòı gelmiĢdür òaberde iĢbu söz  

   Óaú rıøÀsın119 göreler [hem] yüze yüz  

 

  386 Secdeye varup ùuralar çoú zamÀn  

   Emr idince ol ÒudÀvendÀ cihÀn  

 

 

                                                 
114 Mısranın vezni kusurlu. 
115 Mısranın vezni kusurlu. 
116 dìõÀrın: metinde “dìzÀrın”. 
117 mest ü: metinde “mest-i”. 
118 dìõÀrın: metinde “dìzÀrın”. 
119 rıøÀsın: metinde “rızÀsın”. 
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  387 Olmaú isterseñ resÿl-ile müdÀm  

   èAĢú-ıla diñ eã-ãalÀtu ve’s-selÀm  

 

   BU FAäL MAèäßMLARI BEYÁN ĠDER  

 

  388 Bay u yoòsul dükeli andan geçer  

   Bu ölümüñ Ģerbetinden hep içer  

 

  389 Ne ulu dir ne kiçi dir hep alur  

   Vaèdesini her birinüñ ol bilür  

 

  390 Yayı vardur úurulu-dur[ur] i yÀr  

   Zehr-i úÀtilden120 hem [anuñ] oúu var  

 

  391 PehlivÀndur kimse anı baãamaz  

   Yayını hìç kimse anuñ yaãamaz  

 

  392 Gözi vardur úamusın baúar görür  

   Ol oú-ıla cümlesini ol urur  

 

 69a 393 Urur oúdan hìç birin esirgemez  

   Bu nebìdir yÀ [òo] maèãÿmdur dimez  

 

  394 ĠĢbu maèãÿmları gör [kim] nicedür  

   Bular Ģol açılmadıú bir àoncadur  

 

  395 Gör bu maèãÿmları ol hep avudur121
 

   Atasıyla anası óasret úalur  

 

  396 TÀze güldür àonca[dur] bular i yÀr  

   Alısardur bunları ol mevt-i òÀr  

 

  397 Ata_ana dikmiĢ buları baòçede  

   Sevgüsi degil bularuñ aúçede  

 

  398 Ata ana gice gündüz ùurmadın  

   Terbiyet úılur aña gün görmedin  

 

  399 Gice gündüz buları besler olur  

   Kendü yaĢın úayırmaz anlar ölür122  

 

  400 Dü cihÀndan anları yegrek sever   

   NÀra girse lÀ-cerem bile girer  

 

  401 Yoúdur iètibÀrı123 mÀla aúçaya  

   Bir gün Àfet iriĢür ol baúçaya  

 

  402 Ölüm odı àoncaları hep yaúar  

   Ata ana úarĢularında baúar  

                                                 
120 Zehr-i úÀtilden: metinde “Zehr-ile úÀtilden”. 
121 Avudur: metinde “odur” okunacak Ģekilde harekelenmiĢtir. 
122 Mısranın vezni kusurlu. 
123 Yoúdur iètibÀrı: metinde “ĠètibÀrı yoúdur”. 
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  403 ġöyle bì-çÀre úalur124 ol óÀl-ıla  

   ÇÀre yoúdur aúça-y-ıla mÀl-ıla  

 

69b 404 Yer-ile gök bir degirmen gibidür  

   Cümle òalúı lÀ-cerem ol ögidür  

 

  405 Ol degirmenüñ ãuyı hem aàudur  

   Hìç çaúıldaàı belürmez ögidür  

 

  406 Bil-ki èAzrÀéìl degirmen ãÀóibi  

   Ögüdiser cümle óÀøır àÀyibi  

 

  407 ĠĢbu maèãÿmlar orada ögünür  

   Ata ana úarĢusında dögünür  

 

  408 Buradan bunlar murÀd almadılar  

   Bu cihÀñuñ leõõetin bulmadılar  

 

  409 Ùÿùì olan burada úaçan ùura  

    Bülbül olan lÀ-cerem güle vara  

 

  410 Ùÿùìlerdür burayı ol terk ider 

   Gül-üdi bular yine güle gider 

 

  412 Ehl-i cennetdür bular sen bil i yÀr  

   Öldügine küfre girme iòtiyÀr  

 

  413 GünÀhı yoú bunlarıñ yeksÀn gider  

   Óaú yolına dükeli fermÀn gider  

 

  414 KemÀle yitmedin gitdiler hep bular125  

   Atasıyla anası Óaú’dan diler  

 

 70a 415 Óulle geyüp baĢına tÀc uralar  

   Bu melekler karĢusına ùuralar  

 

  416 Ol BurÀà’a binüp cennete gidiser126  

   Hem BurÀà’ı bu melekler yediser  

 

  417 Ol úıyÀmet ıssısını görmeye  

   Eglenüben ol arada ùurmaya  

 

  418 Geçe gide ol ãırÀùı bilmeye  

   Bir naôar ùamuya êaòı úılmaya  

 

  419 Çünki cennet úapusına varalar  

   Cenneti Ģöyle muèayyen göreler  

 

 

                                                 
124 úalur: metinde “úalurlar”. 
125 Mısranın vezni kusurlu. 
126 Mısranın vezni kusurlu. 
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  420 Girmeyüben cennete baúmadılar  

   Meyl idüben ol yaña aúmadılar  

 

  421 Hìç naôar úılmaya bunlar cennete  

   Árzÿlayupdur anasıyla ata  

 

  422 ÓÀcetümüz bunda maúbÿl ola mı  

   Ata-y-ıla ana127 bizi bula mı 

 

423 Bunca vaútdür biz àarìblik àurbetin  

 Atamuzla anamızuñ óasretin  

 

424 Anlaruñ biz sevgüsine ùoymaduú  

 Sevgüsini daòı elden úo[y]maduú  

 

425 Anları müĢtÀú-ıduú görmeklige  

 Ayaàına yüzimüz sürmeklige  

 

70b 426 Ata-y-ıla anamuzdur èömrimüz  

   Döyimezüz úalmadı hìç ãabrımuz  

 

427 Úapusına cennetiñ pes ùuralar  

 Her gelene ùurmayuban ãoralar  

 

428 Ehl-i cennet dükenince ùuralar  

 äoñra gelen úavme daòı ãoralar  

 

429 äoñra gelen diyeler kim bilüñüz  

 NÀra gitdi varuñ anda görüñüz  

430 èAdl-içün anda terÀzì úurdılar  

 Ne var-ısa òayr u Ģerden ãordılar  

 

 431 ġerri aàır geldi anda bì-gümÀn  

 Virmedi Óaú anlara hergiz amÀn  

 

432 Óaú teèÀlÀ anları gör n’eyledi  

   NÀra sürüñ diyü[ben] emr eyledi  

 

  433 Ol zebÀnìler gelüben ùutdılar  

   Yedi zebÀnì nÀra_alup gitdiler  

 

  434 Çünki bunlar bu sözi iĢlediler  

   Ġmdi gel128 gör kendüleri n’itdiler  

 

  435 Aàlayuban anda zÀrì úılalar  

   BaĢ açub[an] ãaçların[ı] yolalar  

 

  436 Cıblaú olup óullelerin atalar  

   BaĢların secdeye úoyup iydeler  

 

                                                 
127 ana: metinde “anamız”. 
128 Ġmdi gel: metinde “Gel imdi”. 
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71a 437 Ata-y-ıla anamuz ãalduñ oda  

   Eyledüñ Ģimdi bizi_anlardan cüdÀ  

 

  438 Bunda daòı iyder-iseñ yÀ Kerìm  

   Bize düĢvÀr bunda daòı yÀ Raóìm  

 

  439 èAúlumuzı burada aldırmazuz  

   BaĢumuzı secdeden úaldırmazuz  

 

  440 Cennet-ise bize senüñ minnetüñ  

   UĢ cehennem oldı bize cennetüñ  

 

  441 Cennet bize bir òarÀbÀt-òÀnedür129
 

   Cennetümüz ata-y-ıla anadur 

 

  442 Cennetüñ bize bu gün òoĢ ot-durur  

   Anlar-ıla nÀr bize cennet-durur  

 

  443 Ġdemezüz bu derde hergiz ÀrÀm130  

   Yimek içmek oldı cümlesi óarÀm  

444 Ata-y-ıla ana bizi görmedi  

 Terk iderüz cennetüñi sermedì  

 

445 Biz ölücek anlara söz söylemiĢ  

 Ata ile anaya vaède_eylemiĢ  

 

446 Anda dimiĢ bunlara aàlamañuz  

 Aàlayup yüregüñüz ùaàlamañuz  

 

447 ĠĢbu ölüm Tañrı’dan gelür size  

 Anlaruñ ölmekligi yegdür size  

 

71b 448 Yarın[a] gitmez bularuñ cÀnları  

   Áòiretde bulısarsız anları  

 

  449 Cümlesini Tañrı gerüye dere  

   BulıĢasız anlar-ıla orada  

 

450 Bunlaruñ olması size yegrek  

  Sizi alup cennete gitse gerek  

 

451 Böyle dimiĢ ol óabìbüñ MuãùafÀ  

  Sözi bütün èahd-ıla eyler vefÀ  

 

452 MuãùafÀ óaúdur óaúı bilmek gerek  

  Ata ile anayı virmek gerek  

 

453 MuãùafÀ’ya ine bir gerçek úılan 

  MuãùafÀ’ya inanmazsañ oldur yalan131
 

                                                 
129 Mısranın vezni kusurlu. 
130 Mısranın vezni kusurlu. 
131 Mısranın vezni kusurlu. 
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  454 HÀĢÀ ki ol MuãùafÀ olur yalan  

   Ata ile anamuz nÀrda úalan  

 

  455 Gerçek iyder ol óabìbüm MuãùafÀ  

   Sözi bütün èahdine úılur vefÀ  

 

  456 Ol óabìbüm óÀĢÀ ki yalan ola  

   Ata ile analar nÀrda úala  

 

  457 Ben Kerìm’em bilüñüz luùf eylerem  

   Ata ile anayı size baàıĢlaram132
 

 

  458 Varuñ imdi anları siz buluñuz  

   Alub[anı] cennetüme gelüñüz  

 

72a 459 Emr idüp CebrÀéìl’e hep varalar  

   Ol cehennem úapusında ùuralar  

 

  460 Çünki bunlar ol caóìme varalar  

   Baúuban MÀlik’i anda göreler  

 

  461 ġöyle gök gürler gibi gürler ùurur 

   ĠĢidenleri yerinden úodurur 

 

  462 Ùaàa baúsa lÀ-cerem ùaà eriye  

   Baóra baúsa ãuları hem úuruya  

 

463 Her neye kim baúsa gör n’ider133
 

 Baúduàını lÀ-cerem ol úahr ider  

 

464 Zehrden yaratmıĢ anı ol áanì  

 Baúanuñ èaúlı gider úalur úanı 

 

465 Óaú134  müéekkil úılmıĢ anı nÀrına 

 MÀlik itmiĢ ehl-i nÀrıñ varına  

 

466 Óaú yaratmıĢ anı Ģöyle bir èaceb 

   Gözlerinde yoúdur anuñ hem óicÀb  

 

  467 MÀlik anuñ úapusın bekler ùurur  

   Dükelisi baúuban añlar bilür  

 

  468 Ol-ki135 ùuruban úapuda baú n’ider  

   Her birine bir èaõÀbı emr ider  

 

  469 DÀyimÀ meĢàÿl durur ol iĢine  

   Kimsenüñ baúmaz gözinüñ yaĢına  

 

                                                 
132 Mısranın vezni kusurlu. 
133 Beytin her iki mısrasının da vezni kusurlu. 
134 Óaú: metinde “Óaú teèÀlÀ”. 
135 Ol-ki: metinde “Ol-kim”. 
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 72b 470 Her naôarda úamuya ol-kim baúar  

   Heybetinden od odı ùurmaz yaúar  

 

471 Vaãfa gelmez bil MÀlik’üñ sìreti  

 Kim ola-kim yite136 aña úudreti  
 

472 ĠĢbu sözden sen [anı] añlayasın  

 èÁciz olup fikr idüp ùañlayasın  

 

473 Biz gelelüm yine Cibrìl137 óÀline  

   Biz görelüm MÀlik ile úÀline  

 

  474 CebrÀéìl dir138 aç úapuyı göreyim  

   Ata ile ana óÀlin göreyim  

 

  475 MÀlik iydür destÿr oldı mı bize  

   TÀ139 açı virem úapuyı ben size  

 

  476 CebrÀéìl dir140 Óaú Çalab’dan gelürem  

   Ata ile anayı ben aluram  

 

477 Açı vir úapuyı kim ol-dem girem  

 Ata ile ananuñ óÀlin görem  

 

478 BaĢ-ıla gözleri olmıĢdur fener  

 Ġçi ùıĢı od[lara] düĢmiĢ yanar  

 

479 Yana yana gevdesi olmıĢ kömür  

 Od içinde nitekim úızmıĢ demir  

 

480 ĠĢbu maèãÿmlar141 baúuban göreler 

   Nifret idüp girü úaçup ùuralar  

 

 73a 481 Görseler kim yüzi gözi úara kiĢiler142
 

   Gözlerinden lÀ-cerem od ıĢılar  

 

  482 Bunlar iydür idemezüz biz nemüz  

   Bu degüldür ata ile anamuz  

 

  483 Diyeler kim yÀ oàullar gelüñüz143  

   Ata ile anañuzı bilüñüz  

 

  484 Baúub[an] bizüm óÀlimüz gördüñüz  

   Nifret idüp girü úaçup ùurduñuz  

                                                 
136 yite: metinde “yine”. 
137 Cibrìl: metinde “CebrÀéìl”. 
138 dir: metinde “iydür”. 
139 TÀ: metinde “TÀ kim”. 
140 dir: metinde “iydür”. 
141 maèãÿmlar: metinde: maèãÿmları”. 
142 Mısranın vezni kusurlu. 
143 Mısranın vezni kusurlu. 
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  485 Vaútidür kim siz teraóóum idesiz  

   Bizi bundan alub[anı] gidesiz  

 

  486 Ġy oàullar cÀn içinde cÀnımuz  

   Sizsiz daòı ol ùamarda úanımuz144  

 

  487 Od içinde úaldı iĢde cÀnımuz  

   ÇÀre yoúdur úalmadı fermÀnımuz 

 

  488 Yandı gitdi úuvvetimüz ferimüz  

   Yana yana kömür oldı tenimüz 

 

  489 Bunda bize kimse yardım itmedi  

   Yoà-ımıĢ hìç òayr-ıla iósÀnımuz  

 

  490 äaldı bizi bu zebÀnìler oda  

   Hìç teraóóum úılmadı SübóÀn’ımuz  

 

  491 Biz dilerdük bÀà u baóçe bulavuz  

   UĢ od oldı bÀà-ıla bostÀnımuz  

 

73b 492 Umar-ıduú cennet içre bir sarÀy  

   NÀr içinde oldı iĢde cÀnımuz  

 

  493 Atañuzuz bizi bundan úurtaruñ  

   Ġy bizüm ùÿùìlerimüz cÀnımuz  

 

494 Ger dilerseñüz bizi yÀ úuzılar  

 Bizi yine çıúarur YezdÀn’ımuz  

 

495 ġefúatüñüz ger olur hem anaya  

 Cennet içre olısar seyrÀnımuz  

 

496 Tìz çıúaruñ iĢbu oddan [siz] bizi  

 Pes hemÀn sizsiz bizüm dermÀnımuz 

 

  497 Gel gör imdi iĢbu maèãÿm cÀnları  

   Alınlarından bileler hem bunları145  

 

  498 Alınlarından çünki bunlar bileler146
 

   MÀlik elinden buları alalar  

 

499 Çünki_ata_ile anayı çıúaralar  

 Ol óayÀt ırmaàına-dek varalar  

 

500 Tenleri kömüre beñzer karalar  

 Kim ola kim úatına_anuñ varalar  

 

 

 

                                                 
144 Mısranın vezni kusurlu. 
145 Mısranın vezni kusurlu. 
146 Mısranın vezni kusurlu. 
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501 Yüzleri úara bilürsin gözleri  

 Bir kömürden ùut-ki gelür sözleri  

 

502 Bunlar ol ırmaúda girüp yunalar  

 ġöyle on dört günlük aya döneler  

 

74a 503 Ata ile anası bile ola  

   Sermedì cennet içinde ol úala  

  

  504 Gerçi bunlar óasret oldı burada  

   Öldügine Ģükr ideler orada  

 

  505 Oàlı úızı olmayanlar orada  

   ZÀrì úılup anda óasretler ide  

 

  506 N’ola-y-ıdı oàlumuz ola-y-ıdı  

   Bizi bundan gelüben ala-y-ıdı  

 

  507 Biz daòı bunlar gibi çıúa-y-ıduú  

   MuãùafÀ’nuñ yüzine baúa-y-ıduú  

 

  508 Her ki147 bunda zÀrì úılup aàlamaz  

 Anda aàladuàı aããı eylemez  

 

509 Gel gör imdi úudret-i Óaú ne úılur  

 AúribÀn[uñ] cümlesi böyle olur  

 

510 Müémin ölenden taèalluú ne-ki148 var  

   Dükelisi böyle olur bil i yÀr  

 

  511 Hep bir birinden ayrılmaya149
 

   Biri uçmaú150 biri nÀrda úalmaya  

 

  512 Úavm ü úarındaĢ hep böyle ola  

   Cennete girüb[en] anda ĢÀõ ola  

 

513 Çünki mevtüñ baóåini úılduú tamÀm  

 Dükeli nevbet baóåi iy hümÀm  

 

74b 514 CÀn úulaàın ùut [ki sen] benden yaña  

   Úabrüñ aóvÀlin daòı diyem saña  

 

  515 Diyelüm biz her kiĢinüñ óÀlini  

   äorucıyla ne olısar úÀlini  

 

516 Ġt óaõer kim ölisersin key ãaúın  

 Gelür ölüm saña baña bil yaúın  

 

 

                                                 
147 Her ki: metinde “Her kim”. 
148 ne-ki: metinde “ne-kim”. 
149 Mısranın vezni kusurlu. 
150 uçmaúda: metinde “uçmaúda”. 
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517 MÀsivallÀh úamu maòlÿú öliser  

 Óayy u Úayyÿm ancaú AllÀh úalısar  

 

518 Ölüm èÀmdur cümle òalú ölse gerek  

 Nefsi olanı ölüm bulsa gerek  

 

519 èÁúıl-ısañ iĢbu sözden al òaber  

 èĠbret alup gözlerüñden dök àuber 

 

520 ĠĢbu sözden niçeler àÀfil olur  

 Añsuzın bir gün ecel yıúar ölür  

 

521 Kimse úalmaz dünyÀda cümle ölür  

 BÀà u baòçe dükeli vìrÀn olur  

 

522 Kendi öldi vardı gitdi yolına  

 Bunda bular meĢàÿl oldı ãalına  

 

523 MÀlı úomıĢ yalıñız ùurmıĢ gider  

 Bunda bular mÀl-ıla òoĢ õevú ider  

 

524 Her kiĢi itdügine piĢmÀn-durur  

 ĠĢlediyse Ģer151 gine ol utanur  

75a 525 Kendü ayrıú daòı bunda gelmeye  

  Kim ola kim itdügini bulmaya  

 

 526 Öksüzüñ göñli [daòı] baàrı yuúa 

   Vay aña [kim] öksüzüñ göñlin yıúa  

 

  527 Ġsteyüben bulmaya ana ata  

   Bir yer[i] bulmaz ki vara_anda yata  

 

  528 Gözi yaĢlu cigeri baĢlu ola  

   Nerede152 olur-ısa yatup úala 

 

  529 Gömlegi_eski hìç yeñi ùon geymeye  

   Úarnı ùoyunca hìç etmek yimeye  

 

  530 Aña her bayram dügün153 úara ola  

   Aàlamaúdan yaĢ-ıla gözler154 ùola  

 

  531 Nereye varsa Ģöyle sözi acı155  

   ÇÀresi yoú bir pula yetmez güci 

 

  532 ÓÀlini kimse anuñ añlamaya  

   Biline úuĢaú daòı baàlamaya  

 

                                                 
151 ĠĢlediyse Ģer: metinde “ġer iĢlediyse”. 
152 Nerede: metinde “Her nerede”. 
153 bayram dügün: metinde “dügün bayram”. 
154 gözler: metinde “gözleri”. 
155 Mısranın vezni kusurlu. 
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  533 Daòı ayruú ata ana bulmaya  

   DüĢicek hìç kimse156 elin almaya  

 

  534 Hìç kes157 aña teraóóum úılmaya  

   Aàlar-ısa gözi yaĢın silmeye  

 

  535 Öksüzüñ bil iĢi böyle olısar  

   LÀ-cerem ol iĢbu óÀlde úalısar  

 

75b 536 ĠĢit imdi Óaú Çalab gör n’eyledi  

   Bu yetìmler óaúúına158 ne söyledi 

 

 

  537 Bu yetìmler aàlayıcaú zÀr zÀr  

   DitreĢür [hep] èarĢ [u] kürsì bì-úarÀr  

 

538 Ger dilsersiz bulasız bÀúì159 óayÀt  

 èAĢú-ıla derd-ile iydüñ eã-ãalÀt  
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156 hìç kimse: metinde “kimse hìç”. 
157 kes: metinde “kimse”. 
158 óaúúına: metinde “óaúúında ne”. 
159 bÀúì: metinde “bÀúìden bÀúì”. 


