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Öz

Osmanlı edebiyatındaki hâmîlik sistemi, başta padişahlar olmak üzere devlette üst
düzey görevlerde yer alan kişilerin sanatkârları maddi ve manevi destekleriyle koruma
altına almaları şeklinde uygulanmıştır. Bu uygulama, bir müddet sonra bir gelenek hâline
gelmiş ve yüzyıllarca varlığını devam ettirmiştir. Divan şairleri de hem maddi bir gelir
elde etmek hem de toplum içerisinde saygın bir konuma ulaşabilmek amacıyla hâmîlerle
yakın temas kurma gayreti içinde olmuşlardır.
Osmanlı padişahlarının şiirle ilgilendikleri, hatta bir kısmının divan tertip edecek kadar çok sayıda şiir kaleme aldığı bilinmektedir. Padişahlar, şiir ve sanata olan ilgilerinin
bir neticesi olarak şairleri ve sanatkârları da himaye etmişlerdir. Kendisi de bir şair olan,
Adlî mahlasıyla şiirler kaleme alan II. Bayezid, saltanatı yıllarında birçok âlim, şair ve
sanatkârı himayesi altına almış ve onlara maddi yardımlarda bulunmuştur.
II. Bayezid dönemi şairlerinden olan Gaybî, padişahın himâyesi altına girebilmek, ondan destek görebilmek için Terbiyet-nâme adlı bir eser kaleme almıştır. Hayatı hakkında
kaynaklarda bilgi bulunmayan şairin tespit edilebilen tek eseri, Terbiyet-nâme’dir. Bu
çalışmada, öncelikle Osmanlı edebiyatında hâmîlik geleneği ile ilgili birtakım bilgiler sunulmuştur. Ardından, II. Bayezid dönemi şairlerinden olan Gaybî ile ilgili bazı
tespitlerde bululnulmuş ve eldeki tek eseri Terbiyet-nâme, şekil ve içerik yönünden ele
alınarak eserin transkripsiyonlu metni verilmiştir.
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A Poets Supplication Who Expect Sultan’ s Patronage: Gaybî The Poet of Bayezid
II’ss Period and His Terbiyet-Nâme
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Nüshanın başı:

Bismike Allâhümme yâ ehle’å-åenâ
Elleõî Rabbi's-semâvâti’l-ulâ
Sonu:
Refè olundı rûy-ı naômdan niúâb
Söz budur vallâhü aèlem bi’ã-ãavâb
2. Trasnkripsiyonlu Metin

TERBİYET-NÂME
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün
[1b]

1. Bismike Allâhümme yâ ehle’å-åenâ

Elleõî Rabbu’s-semâvâti’l-ulâ6

2. Òâmiden li’l-Õâliúı’l-muóyi’l-memât

Ve leúad bi’õ-õât Ferdü bi’ã-ãıfât7
3. Li'lleõî edèû duèâen dâ'imen

Eşrefi'l-maòlûúı úadren menzilen8
6
7
8

(Ey) övgüye layık olan, yüce göklerin Rabbi! Senin isminle (baĢlıyorum).
Ölüleri dirilten yaratıcıya, zatında bir, sıfatlarında Ferd olana hamdederek baĢlıyorum.
Her daim kendisine dua ettiğim, kıymeti ve varlığıyla, yaratılanların en Ģereflisidir.
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4. Âli v'aãóâbihi necmi'l-hüdâ

Fî deyâcîri leyâli'l-ihtidâ9

5. İsm-i õât-ı Óaúú’a iden iètiãâm
Her ne iş dutsa ola lâ-şekk temâm
[2a]
6. Her ne söz kim Óaúú'uñ adıylan gelür
Semèüme nûrun èalâ nûrin olur
7. İsm-i õâtıylan çü úıldum ibtidâ
İdüben mürsel sözine iútidâ
8. Lâ-cerem oldı kelâmum èayn-ı nûr
Sâèatî menden yaña bir gûş ur
Nükte
9. Õâlıú-ı bî-çûn u Óallâú-ı ezel
èÂlim ü èAllâm u Òayy-ı lem-yezel
10. Levó-i dilde ùıfl-ı cân içün sebaú
Nükte-i tevóîdi yazdı bir varaú
11. Tâ ki her dem anı dil tekrâr ide
Diyüp illallâh hem iúrâr ide
[2b]
12. Pes gerek kim mü’min-i pâk-iètiúâd
Dâyimü’l-evúât Óaúú'ı ide yâd
13. İşbu maènîden çü cân aldı òaber
Óabbetü’s-sevdâya itdi bir naôar
14. Heybeti Öâf'ında ol Sîmurà-bâl
Dökdi şehbâz-ı revândan per ü bâl
15. Başladı ol bülbül-i bûstân-ı10 cân
K’ide âàâz-ı hezârân dâsitân
16. Òarc ide vaãf-ı Óaúú’dan bir güher
Kim naôardan düşe ol lü'lû-i ter
9 Onun ashabı, karanlık gecelerde yol gösteren yıldız gibidir.
10 N
a بستان
.
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17. Gülsitân-ı vaãfına bir murà-zâr
Aça kim bülbül ide ãad-muràı zâr
18. Gerçi óûrşîd-i ãıfâtı itse berú
Cümle-i õerrâtı nuùúı ide àarú
[3a]
19. Mihr-i evãâfı ùulûè itse çü fey
Bî-vücûd olur vücûd-ı cümle şey
20. Öaùreye úaçan sıàar èummân u Nîl
Peşşe-i bî-ùâúat olmaz bâr fîl
21. Lîk vaãfından Õudâ'nuñ õerrece
Söyledi âàâz idüben şemmece
Tevóîd-i Bârî èAzze İsmuhu
22. Didi ey sulùân-ı èâlem pâk-õât
Cümle sendendür vücûd-ı kâyinât
23. Õâlıú-ı eşyâsın ammâ bî-àaraø
Hem degülsin cevher ü cism ü èaraø
24. Ôât-ı pâküñde èaúıl bî-hûşdur
Derk ü idrâküñde cân medhûşdur
[3b]
25. Bilmedi õâtuñ kemâhî úamu şey
Mâ-èarefnâk11 ile ùûmâr oldı ùayy
26. Kim ne dirse õâtuña teşbîhden
Kej-òaberdür òâlîdür tevcîhden
27. Õât-ı pâküñdür müberrâ-yı cihât
Yoúdurur õâtuñda hem óâdiå-ãıfât
28. Öudretüñ bâbında yoúdur mâ-cerâ
Hükmin imøâsında yoú çûn u çerâ

11 Ey Allah, seni Ģanına yakıĢır bir Ģekilde bilemedik. B .: M
Y
Hadisler (Ansiklopedik Sözlük) K
Y .
2013 . 474.

z Kültürümüzde Ayet ve
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29. Nièmetinüñ àâyet ü pâyânı yoú
Bî-nihâyet luùfı vü iósânı çoú
30. Cism ü cân u èaúl u idrâk ü yaúîn
Cümlesi nièmetdür andan şeksizin
31. Anuñiçün çekdi üstâd-ı úalem
İşbu maènî resmine müşgîn-raúam
[4a]
32. Õikr-i inèâmeş çü inèâmeş buved

K’ey kocâ ez-bende itmâmeş buved12
33. Óaú ki tevfîúi bi-óamdeş menóotest

Lâ-cerem itmâm-ı óamdeş mihnetest13
34. Ey Òudâvend-i muèallâ õât-ı pâk
Nice óamd itsün seni insân-ı òâk

35. Her ne kim vaãfuñda dir ins ü melek
Nisbeti yoú ez-semek tâ nüh-felek
36. Didi lâ-uóãî åenâen14 çün Resûl
Ol imâm-ı pîşvâ-yı cüz ü kül
37. Pes gerek kim olına iôhâr-ı èacz
Vaãf-ı õâtında çü yoúdur bed’ ü èacz
38. èÂcizem bârî münâcât ideyüm
Dergehüne èarø-ı óâcât ideyüm
[4b]
39. Tâ úıla maúãûd [u] óâcâtum revâ

Fehve li'l-maúãûdi àâyâtü’l-münâ15

12 Onun nimetlerini anmak, (yine) nimetleri ölçüsünde olur. Kulun onu (hakkıyla) itmam etmesi nasıl
mümkün olur?
13 Doğrusu ona hamd etmek (Ġlahi) bir lutufla olur. (Yoksa) ona hakkıyla hamd etmek çok zordur.
14 Lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike: Hakkındaki övgüleri sayamam, sen kendini
övdüğün gibisin. (Hadis- Ş ). B . Y
z age., s. 431.
15 O, murad edilenin en yücesidir.
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Münâcât
40. Ey Òudâvend ü Kerîm ü Kirdgâr
Ve’y Raóîm ü Öâdir ü Perverdigâr
41. Õât-ı pâküñ vaãfına irmez èuúûl
Yoú ãıfâtuñ derkine fehm içre yol
42. Úamuya elùâf u faór ü èadl ü dâd
Hep cenâbuñdan olupdur müstefâd
43. Cümle òalúa sensin ey Óaú kâr-sâz
Kim saña eyler úamu èarø-ı niyâz
44. Nefs elinde èâcizem ey dest-gîr
Düşmüşem Bârî Õudâyâ dest-gîr
[5a]
45. Ey áafûr u ey Şekûr u ey Raóîm
Gösteriyor baña râh-ı mustaúîm
46. Göñlimi pür-nûr it esrârılan
Öıl müşerref èâúıbet dîdârılan
47. äoñ nefes îmânılan it hem-úarîn
Kör ola tâ çeşm-i şeyùân-ı laèîn
48. Ey niçe èâãî çün ol dergâhda
Biñ günâhı mahv ider bir âhda
49. Mevc iderse baór-i luùfuñ şemmece
Kimsenüñ úalmaz günâhı õerrece
50. Ger men-i bî-çâreye ey pür-kerem
Raómet itseñ ne ola luùfuñda kem
51. Budur ümmîdüm kim ey Rabbe’l-èibâd
İtmeyesün men gedâyı nâ-murâd
[5b]
52. Dilerem senden eyâ Rabbe’l-enâm
K’ola hem bu naôm èavnüñlen temâm
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Úaãîde

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

53. äâniè-i bî-çûn sensin bâsiù-i ãaón-ı zemîn
Emrüñe münúâd tâ farú-ı semâ-yı heftümîn
54. Yoú heyûlât u ãuver õâtuñda ey Óayy u Úadîm
Cevher ü cism ü èaraødan hem münezzehsin yaúîn
55. Mümteniè hem-tâñ şibhiñ olmaàı mümkin degül
Fâèil-i muùlaksın u luèb u vücûduñ şeksizin
56. Õât-ı pâküñdür muèarrâ vaãmet ü noúãândan
Ey Òudâ-yı ber-kemâl äâniè-i cân-âferîn
57. Õerrece mâhiyyetüñ úılmaz èuúûl idrâk hîç
Cümlesi ser-geşte vü bî-hûş úılmış kendüsin
[6a]
58. Ey Òudâ-yı pâk-õât u äâniè-i bî-çûn kim
Öudretüñ fikrinde èâciz oldı èaúl-ı òurde-bîn
59. Naãã-ı úâùıèdur kelâmuñ ey Õudâ lâ-reybe fîh16
Nâzil itdüñ bilmek içün õâtıñı èilme’l-yaúîn
60. Úudretüñlen devr ider nüh-tâú-ı ezraú nîlgûn
Óikmetüñlen ber-úarâr oldı zemîn-i heftümîn
61. Eyledüñ cennât içinde ravøa vü Rıêvân u úaãr
Selsebîl ü Kevåer ü àılmân u óûr-ı meh-cebîn
62. Emrüñe her kim [ki] münúâd olmadı óaúúâ ki ol
Çün èAzâzil oldı merdûd-ı ebed tâ yevm-i dîn
63. Çünki ñâùıúdur kitâbuñ inne baèêa’ô-ôanni iåmün17
İètibâr olmaya pes bir ôann-ı úavme’ô-ôâlimîn18
64. Fâèil-i muùlaúsın ü fièlüñde ey Õallâú-ı òalú
Kimini maúbûl idersin kimini òˇâr u laèîn
16 Onda hiç Ģüphe yoktur. (Bakara 2/2).
17 Zandan çok sakının. (Hucurât 49/12).
18 ... zalim kavmi hidayete erdirmez. (Tevbe 19/40).
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[6b]
65. Âdem’i bîrûn kılduñ cennet-i firdevsden
Úurb-ı óaøret bulmışıken raómetüñle hem-úarîn
66. Öavmini Óûd’uñ helâk idende òavf idüp didi

Rabbenâ iróam èaleynâ ente òayrü’r-râhimîn19

67. Dîde-i Yaèúûb’ı úılduñ óüzn içinde bî-baãar
Yûsuf’uñ yirini tâ kim eyledüñ úaèr-ı zemîn
68. Berr ü bahrüñ şâhı úılduñ òâkim-i ins ü perî
Ol Süleymân-ı zamânı kim odur zerrîn-nigîn
69. Virdüñ İdrîs’e behişt içinde aèlâ mertebe
Eyledüñ cennât içinde óûrlan anı mekîn
70.Virdüñ Eyyûb’a Õudâyâ òilèat-i èabden şekûr20
Tâ ki kahruñ nûş úılup eyledi ketm-i enîn
71. Kim ki İbrâhîm gibi ey Óaú saña münúâddur
Lâ-cerem gülzâr ola úatında ãaón-ı âteşîn
[7a]
72. Ey Kerîm ü pür-kerem Òallâú-ı òalú-ı kâyinât
Kim bize virdüñ Resûl-i reh-nümâ-yı pâk-dîn
73. Zübde-i maóãûl-i èâlem mefòar-i ãadr-ı ezel
Merkez-i òatm-i nübüvvet raómeten li’l-èâlemîn21
74. Çâr-yârin kim ki sevdi cânılan ey pâk-õât
Eyledüñ şerèinde anuñ merdüm-i dânâ-yı dîn
75. Öudretüñden ôâhir oldı èâlem içre dört fuãûl
Óikmetüñdür k’eyledüñ faãl-ı bahârı ber-güzîn
76. Òilèat-i úâkûm arøa çekdi sâmûrı raúam
Naúş úıldı çün ve şaúú iderdi âb-ı raómetin

19 Rabbimiz bize merhamet et. Sen, merhametlilerin en hayırlısısın.
20 ... çok şükreden bir kul idi.
17/3).
21 Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. E
21/107).
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77. Dikdi çetr ü sâyebânun farú-ı nüh-târemde meh
Âfitâb-ı şâh-ı èâlem urdı zerrîn-efserin
78. Fetó-i ôulmet eyleyüp óûrşîd-i çarò-ı zer-nigâr
Günbed-i òaêrâda peydâ úıldı raúã-ı óançerin
[7b]
79. Sebze-pûş oldı Õıøır-veş ravøa-i rûy-ı çemen
Oldı semâ-yı İrem bir nisbet-i òuld-ı berîn
80. Bürúaè-i âlin donatdı luùfılan yir câ-be-câ
Ol èarûs-ı bikr gibi geydi yaşıl òilèatin
81. Urdı dem bâd-ı ãabâ gülşende oldı òoş-hevâ
èIùrılan úıldı muèaùùar cân dimâàın nâ-gehîn
82. Oldı eùrâf-ı çemende süvârân her yañeden
Bâà-ı firdevs oldı gülşen buldı ferr ü zînetin
83. Bülbül-i şûrîde úıldı gülşen içre zemzeme
Çaòdı bir taòt-ı zümürrüd oldı gül meşhed-nişîn
84. Aldı nesrîn [ü] úaranfil sûsen ü sünbül niúâb
Açdı gülnâr ü şaúâyıú zanbaú [u] gül çihretin
85. Dutdı âvâzın belâbil èarşa çıúdı àulàule
Cennet-i firdevs-veş oldı zemîni ãanasın
[8a]
86. Tûtiyâ vü eràanûn u nesteren ü yâsemen
Nergis ü reyóân u nesrîn ü benefş ü yâsemîn
87. Sîb ü nârenc ü turunc emrûd bâ-èünnâb u nâr
Piste vü lîmûn u engûr u bih ü bâdâm u tîn
88. Raómetüñ âbından alur cümle ey Óaúú-perveriş
äunèıña olsun Õudâyâ ãad-hezârân âferîn
89. Men nice tevóîd ü óamdüñ eyleyem ey pâk-õât
Didi lâ uóãî åenâen22çün imâmü’l-mürselîn
22 Bk.: 36. beytin dipnotu.

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

HİMÂYE ARAYAN ŞAİRİN SULTANA NİYAZI: II. BAYEZİD DÖNEMİ ŞAİRİ
GAYBÎ VE TERBİYET-NÂME’Sİ

90. Kemterî-i èâãiyân áaybî-i bî-çâreyem

Rabbenâ iófet èaleynâ yâ emâne’l-hâifîn23
Naèt-ı Resûl äallallâhu èAleyhi ve Sellem

Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün

91. Ey kilîd-i maózen-i emlâk-i cân
Ve’y rumûz-ı sırr-ı Óaúú’a nüktedân
[8b]
92. Mürsel ü Muòtâr u òatm-i enbiyâ
Seyyidü’s-sâdât faòr-i evliyâ
93. Raómet-i õâtı muèallâ-yı ezel
Merkez-i resm-i Òudâ-yı lem-yezel
94. èAyn-ı ervâóa ruòuñ nûr-ı baãar
Muècizâtuñ eñ kemi şaúúe’l-úamer24
95. Õî-şeh-i kevneyn sulùân-ı èabâ
Kim maúâmuñ sidresidür müntehâ
96. äâóib-i Levlâk úıldı seni Óaú
Tâ kim alduñ sırr-ı levóinden sebaú
97. Mihr-i rûyuñ pertevidür şemè-i cemè
Óüsn-i òûyuñ defteridür cemè-i şemè
98. Yoluña biñ biñ cihân u cân fedâ
Ey şefîè-i evliyâ vü aãfiyâ
[9a]
99. Naètüñ içre çün úamu ey dürr-i cûd
èAcz deryâsında àarú olmış vücûd
100. Men kimüm kim söyleyem vaãfuñ senüñ
Ya ne dilüm var ki idem şeróüñ senüñ
101. Sözümilen olmışumdur şermsâr
Ey medâr-ı cism ü cân maèõûr-ı dâr
23 Ey korkanların kendisinden emin olduğu Rabbimiz, bizi koru.
24 Kıyamet saati yaklaĢtı, ay yarıldı. (Kamer 54/1).
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Medó Resûl äalllalâhu èAleyhi ve Sellem
102. Ey èayn-ı ôât-ı pâk-i to sermâye-i vücûd

Ve’y cevher-i vücûd-ı to ser-cümle èayn-ı cûd25
103. Tâ şöd dilet ùılısm-ı ezel genc-i lem-yezel

Mihr-i muóabbetet zi-heme òalú dil rübûd26
[9b]

104. Õerrât-ı kün fekân yaúîn şöd çü âfitâb

Ân dem ki meh vücûd-ı to dîdâr-ı Óaú-nümûd27
105. İnsân ki şöd mezâhir-i esrâr-ı kâyinât

Ez-naúd-i cevher-i to resîde be-her çi bûd28
106. Behr-i şefâèatî ki buved rûz-ı rusteòîz

áaybî zi-âb-ı dîde girifte besî şuhûd29

Úâle’n-nebîyyü èAleyhi’s-selâm İõâ äalleytüm èAleyye Feèammimû Sadeúa Rasûlullâh
107. Kâyinâtuñ faòri ol èâlî-cenâb
èAmmimû úıldı òiùâb-ı müsteùâb
108.Tâ ki maèlûm ola òilúatden murâd
Niçün oldı âb u âteş òâk ü bâd
109.Enbiyâya vâãıl olmaúdur çü farø
Tâ kim insânı ide dergâha èarø
[10a]
110. Bu cihetden ide Feyyâø-úıdem
Cevher-i òâke besî faøl u kerem
111.Âremümde oldıàıçün bevn ü buèd
Úurbet olmaz niçe olsa cehd ü cühd
25 Ey temiz zatının kaynağı varlığın sermayesi ve vücudun cevheri lütuf kaynağı olan!
26 Senin gönlün ezel tılsımı ve sonsuzluk hazinesi olduğu için bütün halkın gönlü senin muhabbetine
kapılmıĢtır.
27 Senin ay (gibi) yüzün Hakk'ın yüzünü gösterince (yansıtınca) kün fekân' ın zerreleri güneĢ gibi
ortaya çıktı.
28 Senin cevherinin nakdi her neye ulaĢtıysa, (o) kainatın sırlarının göründüğü insan oldu.
29 Gaybî, kıyamet gününde (Onun) Ģefaatine ulaĢabilmek için gözyaĢı döküyor.
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112.Pes gerekdür ârife bir sebeb
K’olına maùlûb anuñılan ùaleb
113.Âl ü aãóâba idenler iútidâ
Vâãıl olur mürselîne bî-riyâ
114.Anlaruñlan Óaúú’a vâãıl olasız
Neyimiş maúãûd-ı òilúat bilesiz
115.Pes gerek kim eã-ãalât ü ve’s-selâm
Mûcib-i emr-i Nebîce ola èâm
116.Úanlar aàlatdum anuñçün òâmeye
Yazup evãâfını anuñ nâmeye
[10b]
117.Õâlıúâ men èâãîyi yevm-i vaèîd
Anlaruñlan óaşr úıl budur ümîd
Medó-i Âl ü Aãóâb Rıêvânullâhi èAleyhim Ecmaèîn
118.Ey saèâdet çaròına çün âfitâb
Ve’y ãadâúat burcına çün mâh-tâb
119.Dîn içinde şeyò hem pâk-iètiúâd
Kim felek farúında äıddîú oldı ad
120.Aómed’üñ yâri emîrü’l-mü’minîn
Âl ü aãóâb arasında ber-güzîn
121.Âfitâb-ı maùlaè-ı burc-ı ãafâ
Yaènî Bû-Bekr-i äadîú-i Muãùafâ
122.Saña olsun çoú taóiyyât ü selâm
Meskenüñ itsün Õudâ dârü’s-selâm
[11a]
123.Biri èÖmer’dür emîrü’l-mü’minîn
Kim anuñlan buldı úuvvet şerè-i dîn
124.Ehl-i şirki úatl idüp úoydı ad
Dînde maúãûdı oldı èadl ü dâd
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125.Dîn bisâùında be-àâyet muóteşem
Bârgâh-ı Óaú’da àâyet muóterem
126.Raómetinden Óaúú’uñ olsun kâm-yâb
Cennet-i firdevse bulsun fetó-i bâb
127.Biri kim èOåmân-ı Õî’n-nûreyn’dür
Òulú issi ãâóib-i óûreyndür
128.Câmiè-i Öu’rân èilmüñ menbaèı
Õalú içinde luùf u óilmüñ mecmaèı
129.Âfitâb-ı ùâliè-i fîrûz-baòt
Dünye vü èuúbâda şâh-ı tâc u taòt
[11b]
130.áarú idüp raómetde yâ Rabbe’l-enâm
Ravøa-i cennetde úıl aña maúâm
131.Ol şeh-i aãóâb u dâmâd-ı Nebî
Genc-i vaódet ehlinüñ ser-meşrebi
132.Yaènî ol şâh-ı èAliyyi Murtaøâ
Kerremallâhü liúâen ve'rteøâ
133.Óarbilen fetó úıldı Õayber’i30
Şîrlik anuñ devrinde dürdi defteri
134.Úabri olsun pür-taóiyyât u ãalât
Bâúî oldukca vücûd-ı kâyinât
135.Ol imâmeyn Óasan birle Óüseyn31
Kim bularuñlan bula aãóâb zeyn
136.Birisi zehrilen oldı mübtelâ
Biri hem oldı şehîd-i Kerbelâ
[12a]
137.Her birine cândan olsun biñ dürûd
Mesken olsun anlara dârü’l-òulûd
30 B
31 B

z
z

.

.
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138.Óamza vü èAbbâs’a olsun çoú selâm
Raómete àarú olsun aãóâb-ı kirâm
Sebeb-i Naôm
139.Varıdı bir şeyò-i kâmil nüktedân
İşbu aãr içinde bir ãâóib-úırân
140.èÂlim-i maèrûf meşóûr-ı diyâr
èÂlem-i èunãurda merd-i nâmdâr
141. Õayr u iósân idi her dem pîşesi
Ùâèat ü zühd idi hem endîşesi
142.èÂlim ü èâmillerüñ ser-defteri
Aómed ü Muòtâr şerèüñ serveri
[12b]
143.Ôâhiri şerèile baór-i bî-kerân
Bâùını sırrile gencdür nihân
144.Kim ãorsa sırr-ı bâbından òaber
Kân-ı dürrinden gelürdi bu güher
145.Her ki-râ esrâr-ı kâr âmûòtend

Mühr kerdend ve deòâneş dûòtend32
146. Öaçan itsün sırr evinde úîl ü úâl
Çün bilürdi vaãfa gelmez õevú-i óâl
147. Òarc itdi èömrini her ne ki var
İşbu óâlilen geçürdi rûzigâr
148. Bir gün ol maòdûm oluben òaste-óâl
Dünyeden el-úıããâ itdi intiúâl
149. èÂlemi àarú itdi ôulmât-i felek
Çeròe girdi èarş u ferş ins ü melek

32 Her kime iĢin sırrını öğrettiyseler, mühür vurup ağzını diktiler.
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[13a]
150. Ders ü taóãîl ü óuøûr u cemèiyet
Õevú ü şevú ü èilm ü fehm ü maèrifet
151. Cümlesi oldı hemân-dem târumâr
Gice gündüz aàlar olduú zâr zâr
152. Düşdi ùullâb arasına tefriúa
Kimi àarba gitdi kimi maşrıúa
153. Işbu resme oldı çün óâl-i cihân
Eyledüm işbu sözi vird-i zebân
Meråiye-i Aómed el-Bekricî Teàammedehu'llâhu li-gufrânihi

Mefèûlü fâèilâtü mefâèîlü fâèilün

154. Ey gevher-i şerîèate ãarrâf-ı òurdedân
Ve’y cevher-i óaúîúate èummân-ı bî-kerân
155. Úayd-ı taèalluú içre düzüp şeh-per-i yaúîn
Uçduñ maúâm-ı aãla çü ùâvûs-ı gülsitân
[13b]
156. Dilüm fenâda úalmaduñ ü eyledüñ güõer
Olduñ beúâ maúâmına şehbâz-ı âşiyân
157. Kesdi vü dikdi õâtuña bir cübbe-i fenâ
Tâ sâèat-i nücûmîde üstâd-ı kehkeşân
158. Ùutdı òurûş èâlemi àavàâ úopardı âh
Çaròı getürdi çaròına her kûşede fiàân
159. Derdâ vü óasretâ vü dirîàâ ki sen daòı
İtdüñ vedâè terk idüben bunca òân ü mân
160. Bu èömr-i bî-vefâya nice ola iètimâd
Ùurmış úafâda virmez ecel kimseye emân
161. Şol çarò-ı kej-revende kimi úılmadı zebûn
Ya úansı derd-mendüñ olmadı baàrı úan
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162. Yoúdur bu çarò-ı ôâlimiñ inãâfı àâlibâ
Birdür úatunda pîr-i gedâ şâh-ı nev-civân
[14a]
163. El-úıããa cân virür àam u derdile biñ kezin
Devr-i felekde kim k’ola bir laóôa şâdmân
164. Anlar ki rûó-ı maóø idi dergâha hem-úarîn
Geldi cióâna gitdi vü muótâc-ı nîm-nân
165. Öaçan vefâ úılur bize bu çarò-ı bî-vefâ
Andan beter úılur bizi bî-şekk ü bî-gümân
166. Taúdîrlen olupdur her nesne áaybiyâ
N’itsün bu óâle çarò-ı felek kec-reviş zamân
167. Besdür óikâyet eylemek ammâ zi-cân u dil
Eyle duèâyı ãıdúıla úıl rûóına revân
168. Olsun maúâm-ı rûóına cennât-ı óûr-ı èîn
Şol resme kim mezarıdurur ravøa-i cinân
Temmet

Fâèilâtün fâèilâtün fâèilün

169. Bir gün ol òûrşîd-i çarò-ı rûzigâr
Bürúaèın refè idüp oldı âşikâr
[14b]
170. Dikdi çaròa òargeh-i òayâmât-ı zer
Ol şeh-i òancer-keş ü zerrîn-kemer
171. Çıòdı taòt-ı lâjiverde urdı tâc
Kâyiâtuñ küllinden aldı bâc
172. Virdi õerrât-ı cihâna tâc-ı zer
Oldı pâmâl-i çemen lü'lû'-yi ter
173. Bürúaèın refè idüp yaúdı perdesin
Çaròa ãaldı bezm-i mâhuñ zühresin
174. Târumâr odı hemân bezm-i úamer
Durdı ôulümâtuñ àurâbı bâl ü per
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175. Men àarîb-i dil-óazîn ü derdmend
Zâr u giryân u faúîr-i müstemend
176. Eylemedüm künc-i vaódet iòtiyâr
Ùâkum ùâk eylemişdi rûzigâr
[15a]
177. Bu zamânuñ teşvîşiylen bî-óuøûr
Úalbüme bir laóôa gelmezdi sürûr
178. Kâr-ı bârından cihânuñ dûr idüm
Dirligümden dünyede el yur idüm
179. Olmışıdum àam içinde şöyle àarú
K'idemezdüm giceden gündüz[i] farú
180. Nâ-tevân idüm yoàıdı dest-gîr
Olmışıdum àam arasında esîr
Îşâre-i Hâtif
181. İşbu óâlilen gezerdüm nâ-gehân
Semèüme bu irdi kim ey nâ-tevân
182. Nice àâmnâk olasın ü àam-perest
Rûzigâr içinde hem òâùır-şikest
[15b]
183. Vaútidür kim bulasın bir àam-güõâr
Òarc idesin añaèömri tâ ki var
184. Var ne böyleniçeye dek ey faúîr
Derd ü àam içinde olasın esîr
185. Ger dilersin bulasın ãıdú u vefâ
Rûm’a var kim olasın ehl-i ãafâ
186. Hâtifüñ pendini úıldum istimâè
Bir zamân òurrem olup úıldum simâè
Hiùâb Vey
187. Didüm ey miftâó-ı genc-i dürr-i nihân
Ve’y saèâdet baórine lü’lü’-feşân
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188. Saña olsun ãad-hezârân meróabâ
Kim sözüñden buldı dil ãıdú u ãafâ
[16a]
189. Her ne söz kim söyledüñ maèúûldür
Cân u dilde lâ-cerem maúbûldür
190. Söz ki maèúûl olsa ol maúbûl olur
èÂúıluñ sözine âdem úul olur
191. Çünki hâtifden irişdi bu òaber
Eyledüm ey cân hemân èazm-i sefer
192. Ol diyâra irdigüm vaútin hemân
Uàradum bir ehl-i Òaúú'a nâ-gehân
193. Baúdı gördi beni ol Raóman-perest
Kim be-àâyet bî-óuøûrum dil-şikest
194. Didi kim ey derdmend-i òâk-sâr
Ne sebeden buldı úalbüñ inkisâr
195. Vaãf-ı óâlümi aña arø eyledüm
Her ne kim úalbimde vardı söyledüm
[16b]
Naãîóat Dâden-i Ân Merd ve Úaãd-i Sefer Bâ-Hümâ-yı
196. Vâúıf oldı óâle çün ol nüktedân
Didi kim ey derdmend nâ-tevân
197. Çekme úayàu renc ü teşvîş ü hümûm
Faøl u iósân yiridür iúlîm-i Rûm
198. Ey besî bî-çâreler ey derdmend
Rûm iúlîminde oldı sûdmend
199. Bu diyâr içinde lâkin ey gedâ
Âsitân-ı devlete var bir hümâ
200. Pîr-i şâh-ı èaúl u dânişdür yaúîn
Yoú anuñ gibi cihânda òurde-bîn

Devlet
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201. Dergehi èâlîdür ammâ nâmver
Bir kemâl ehlidür ü ãâóib-naôar
[17a]
202. Øabù idüpdür her kemâli bî-àalaù
Varısa ehl-i kerem oldur faúaù
203. èAdl-i dâdından çıúupdur arşa ad
Dergehine varan olmaz nâ-murâd
204. Maèrifet èaãrında olmışdur ferîd
Òüsrev ü òâúân-ı Sulùân Bâyezîd
205. Kâşif-i esrâr u keşşâf-ı rumûz
Vâkıf-ı aóvâl ü ãarrâf-ı künûz
206. Genc-i óikmet bâbınuñ miftâóıdur
Şemè-i nûrı cemè-i dil miãbâóıdur
207. Bir işâret itse söz tavøîó olur
Bir sözilen biñ àaraø telvîó olur
208. Muòtaãar vechile dirse bir güher
Niçe maènâyı muùavvel derc olur
[17b]
209. Her meèânîye ki buldı fetó-i bâb
Eyledi faãl-ı beyânın çün kitâb
210. Ùapusında çoú çoú ehl-i kelâm
Eşigidür ravøa-i dârü’s-selâm
211. Didi var úatına cismüñ úanılan
Óâliñi arø it aña ikrâmilen
212. Kâyinât içinde oldur ehl-i cûd
Var anuñ úatuna yüz sür úıl sücûd
213. Vaãf-ı óâlüñden óikâyet eylegil
Çarò-ı ôâlimden şikâyet eylegil
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214. Şâyed andan saña ola fetó-i bâb
Himmeti bî-óaddür èâlî-cenâb
215. Derdüñe iderse ol ider èilâc
Her kesâd ehline ol virür revâc
[18a]
216. Ger úatunda şefúate yol bulasın
Öamunuñ úatunda maúbûl olasın
217. Dürr-i gevher-bârını gûş eyledüm
Bir zamân òurrem olup cûş eyledüm
2218. Tâ kim aldum bu naãîóatden òaber
Yine úıldum ben daòı èazm-i sefer
219. Tâ varam ol âsitân-ı devlete
Yüz sürüp meşàûl olam òıdmete
Meånevî
220. N’ola didüm şâha dest-âvîz nâm
Resm-i èâdetdür çün ol beyne’l-enâm
221. Yine fikr idüp didüm ey nâ-tevân
Dâèînüñ ola duèâsı armaàan
[18b]
222. Yiri fikr itme duèâ vü medó úıl
Cümle evãâfını şâhuñ şeró úıl
223. Nice tuófe alasın kim òûb ola
Şeró-i vaãfından şehüñ meràûb ola
224. Ehl-i dil úatında bir maúbûl söz
Kim vire bir maènîde biñ dürlü yüz
225. Yegdürür dürr ü güherden ol yaúîn
Aña lâyıú tuófe pes budur hemîn
226. Gerçi ol şehzâde-i ùûùî-maúâl
Naôm içinde gösterür sihr-i óelâl
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227. Gülşen-i dergâhına her nüktedân
Açdı çün bülbül hezârân dâsitân
228. Öapusında kimseye düşmez mecâl
Dergehinde niçe fireng oldı lâl
[19a]
229. Lîk men dervîşe gûyâ oldı farø
K’âsitânına duèâm olına arø
230. Çün budur èâlemde şâh-ı nîk-nâm
Adını òayrılan añar òâã u èâm
231. Başlaàıl yâdın naôm it bir kitâb
áâlibâ işbu fikrdedür ãavâb
232. Terbiyetdür çün eşiginde murâd
Terbiyet-nâme di işbu naôma ad
233. Vargıl ol sulùân-ı arøa arø úıl
Õimmetüñden gel suúût-ı farø úıl
234. Lâ-şek ol kim èâlem içre úoydı ad
İtmedi her ehl-i dîni nâ-murâd
235. Yazılur adına anuñ biñ kitâb
K’açılur bir faãlına yüz dürlü bâb
[19b]
236. Çün budur èirfân içinde nâmdâr
Yiri òarc it her ne kim úalbüñde var
237. Tâ úala devrinde şâhuñ yâdigâr
Döndügince nice çarò-ı rûzigâr
238. Nüsòa-i fehmüñ egerçi nüh-felek
Eylemişdür naúş u resmin

melek

239. Çarò elinden fehm ü idrâki göñül
Târumâr itdi çün ol evrâk-ı gül
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240. Öanı dil kim dürr-I vaãfın naôm ide
Nükte-I medóinde maènî fehm ide
241. Lîk vaãfından göñül gûş eyledi
Başladı naàmât idüp cûş eyledi
Medó-i Sultânü’l-Ümerâ Melce’ü'ø-øuèafâ Sulùân Bâyezîd Òalledallâhü Teèâlâ
Devletehü
[20a]
242. İşbu tedbîri çü úıldum dilde berk
Naèti gülzârından açdum bir berg
243. Çekdüm ismine şehüñ müşgîn-resm
Tâ müşerref ola ismiylen bu naôm
244. Başladum vaãfında naàmât eyledüm
äad hezârân bülbüli mât eyledüm
245. Didüm ey sulùân-ı òâúân-ı cihân
Devlet ü baòtılan olàıl kâmrân
246. Ve’y şehinşâh-ı cihân-ı nîk-nâm
èİzz ü iúbâlilen olàıl müstedâm
247. Ber-devâm ol dînde ey şehriyâr
Eyledükce devr çarò-ı rûzigâr
248. Úâmetüñden dûr olsun ehl-i saòt
Dâyimâ olsun ùufeylüñ tâc ü taòt
[20b]
249. Aãl u neslüñ pâk ü miålüñ lâ-naôîr
Ey niçe miskîne sensin dest-gîr
250. èAdl ü inãâf üzre ey ãâóib-úırân
Bendedür úapuñda ãad Nûşirevân
251. Baór-i luùfuñ ile oldı zer-niåâr
Kim taóassür eyledi ebr-i bahâr
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252. Eyle úoydurduñ seòâ resminde ad
Kim iderdi Óâtem’in cûdını yâd
253. Óilmilen meşóûr u şâh-ı dil-nüvâz
Õalúılan memdûh serv-I ser-firâz
254. Her kişinüñ úudreti vü hâãılın
Bir naôarda bilür anuñ menzilin
255. Luùfı yektâ neyyir-i aèôam-ãıfat
Kim úılur dervîş ü bâya meróamet
[21a]
256. Ser-firâz-ı gülsitân [u] lâlezâr
Òâk-i dergâhı olupdur zer-niåâr
257. Õî saèâdet menbaèı faòr-i cihân
Kim rüsûm-ı devlete virmez emân
258. Oldurur dünyâda şâh-ı iòtiyâr
Kim irişmez evc-i óükmine àubâr
259. Başı devletlü yüzi çün âfitâb
Sözi şekker-rîz luùfı bî-óisâb
260. äâóib-i luùf u seòâ kânıdur ol
Menbaè-i èaúl u óayâ kânıdur ol
261. Dutısardur èâlemi ol yüzi mihr
Günbed-i óaêrâda çün mihr-i sipihr
262. Âşikâr oldı cihâna çü âfitâb
Aldı burc-ı mâh-ı devletden niúâb
[21b]
263. Kim saña yavuz ãanursa ol Celîl
Óaøretüñ eylesün òˇâr u õelîl
264. Kim dutarsa eşigüñde iki dil
Öıl yüzin úara úalem-tek iki dil
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265. Devletilen dînde ol müstedâm
Òaøretüñde dâyim olsun òâã u èâm
266. Óükmiñe münúâd olsun şeyò ü şâb
Söz budur vallâhü aèlem bi’ã-ãavâb33
Meånevî
267. Ey künûz-ı nuùúa ãarrâf-ı cihân
Ve’y rumûz-ı dürr-i naôma nüktedân
268. Söze başla vü dimâàı tâze úıl
Söze gel bülbül gibi âvâze úıl
[22a]
269. Ùûùî-veş naômuñda ol şekker-feşân
Tâ ãafâ bula sözüñden èaúl u cân
270. Saèy it naômuñda cemè eyle emek
Kim düşe maúbûl ola pür-nemek
271. Óâøır ol sözüñde key saúla edeb
Sözi eyle söyle k'ola bü'l-èaceb
272. áayr-i maúãûduñ sözinden úıl óazer
Eyle faãl u bâb medóinden òaber
273. Bir muvaşşaó yâdına manôûm úıl
Nâm-ı kişver-zâdını maèlûm úıl
274. Başla fikr ü õevú ü şevú ü saèyile
Yaz riúâè-I åülå-i naômın nesóile
Úaãîde-i Muvaşşaóa

Mefèûlü Fâèilâtün Mefèûlü Fâèilâtün

[22b]
275. Salursa òaddi bürkaè bî-tâb ola meh-tâb
Adı ùoàarsa òûrşîd õerrât ola nâ-yâb

33 Doğruyu en iyi Allah bilir.
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276. Lâf eyleriken ey meh mevc-i felekde òûrşîd
Geldi úapuñda şimdi diler ki ola bevvâb
277. Ùâú-ı revâú-ı luùfuñ irişdi şarú u àarba
Cûduñ úatında lâ-şekk bir úaùre bahr-i sîm-âb
278. Ey âfitâb-peyker èarø eyleyende èârıø
Çâk itdi yaúasını gülşende verd-i sîr-âb
279. Nesli saèâdetilen meşhûr u õî'l-óasebdür
Aãlına èâlem içre dinildi òayr-ı ensâb
280. İrmez bisâù-ı úurba saèyile kimse ey dil
Ùâlièlü şol kim aña òarc ide èömri fi'l-bâb
281. Luùfuñ güninde beñzer olmadı àonca òandân
Kim ãubó ile çeldi k'aàzın pür itdi òûn-âb
[23a]
282. Maóúûr eylesün Óaúú her kim saña èadûdur
Gözi yaşıla her dem olsun vücûdı àarú-âb
283. Lâm itdi úâmetini evc-i felekde mâhuñ
Mihr-i saèâdetüñ tâ fâş itdi èâleme tâb
284. Tâ èömr oldıàunca dergâh-ı óaøretüñde
Yüzüm süreydim ammâ úılmaz müsâèid esbâb
285. Vird-i zebân olupdur erbâb-ı èaúla medóüñ
Kim vaãfıña yazarlar uş dürlü dürlü elúâb
286. Evrâú-ı ôulm lâ-şekk devrinde oldı mensûò
Tâ èAdlî nüsòasında bir faãla virdi biñ bâb
287. Lâ-şekk murâda irdi mekes iden úapusın
Çün bir naôarda eyler maúãûda fetó-i ebvâb
288. Devr itdigünce bu çarò ey mihr ü mâh-çihre
Öılsun duèâ úapuñda el götürüben aóbâb
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[23b]
289. Yazdı ezel úalem tâ õâtuñda òulú-ı mürsel
Õalú arasında saña cân oldı âl ü aãóâb
290. Nevmîdiken özinden ey niçe faúr ehli
İnèâm-ı bârgâhuñ itdi àanî vü erbâb
291. Söz muòtaãar ola çün èârif úatında ey dil
Öaãr it kelâmı zinhâr taãdîèola çü ıùnâb
292. Lâl oldı òışmıñılan düşmen dili çü sûsen
áarú eyledi vücûdın çeşminde seyl-i sürò-âb
293. Ùarf-ı çemende çenâr òışmıla çeşm ü vechüñ
Çâk itdi gül yaúasın nergisde úoymadı òˇâb
294. Ey niçe èunf ehli úahruñla oldı çün pîr
Ve’y niçe şeyò-i fertût luùfuñla oldı çün şâb
295. Naômuñ dürrinden ey şeh úan oldı baàrı laèlüñ
Mercânı suya saldı naômuñda bahr-i seyl-âb
296. Bürhân- vâøıó oldı vaãfuñda èaúla lâ-şekk
Tâ èaks-i ãûretini yazdı dil üzre aóbâb
[24a]
297. Ol resm-i cûdilen kim ad úoydı èâlem içre

Kelle'l-lisânü úaùèâ fî èaãrihi feàtâb34

298. Yazmadı kilk-i úudret cismüñ naôîrin ayruú
İndirmedi senüñ-tek bir rûóı ve daòı aãlâb
299. Z’ân dem ki gûş-kerdem dürr-i kemâl-i vaãfeş

Kerdem be-óasb-i ùâúat naômeş çü dürr-i òoş-âb35
300. Yapışdı dâmenüñe iòlâãilen göñül çün

Beher-i åevâb ve'y-râ ez-àam be-luùf-ı der-yâb36
34 Hiç Ģüphesiz ki dil, onun çağında köreldi ve sönük kaldı.
35 Onun vasfının olgunluk incisini iĢittiğim zaman (ona) takat getirebilmek için nazmımı tatlı su incisi
gibi yaptım.
36 Onun sevap payını gamdan lutfa eriĢtir.
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301. Devrinde úılmazdım şekvâ faúrdan ammâ
Nidem ki çarò-ı gerdûn úıldı øarûrât îcâb
302. Men nâ-murâd ey şeh luèbile çarò-ı kej-rev
Feryâd kim bıraúdı devrânilen be-girdâb
303. Dürr-i saèâdetüñ tâ naômını úıldum iôhâr
Düşdi naôardan ayruú yâúût u lü'lü'-i nâb
[24b]
304. Ôâhir-i kemâl-i vaãfuñ èâlemde hemçü meh-tâb
Mâ-fi’l-kitâba úılduñ ãâfî dürr ile kem-âb
305. Lâyıú degüldi áaybî gerçi ùapuñda ey şeh
Düşmiş ezelde lîkin bu boynına ùavú-ı úullâb
306. Her dem ãabâ çü çârûb pâk eyler âsitânuñ
Ebr-i bahâr dâyim saúâ gibi seper âb

Fâèilâtün fâèilâtün fâèilün

307. Ey belâ-keş áaybî[-i] miskîn gedâ
Rûzigâr içinde meşhûr-ı belâ
308. Gerçi fi’l-cümle şehi medó eyledüñ
Yaènî aãl u nesli şeró eyledüñ
309. Keşf itmek eyledüñ ey nâ-tevân
Sırr-ı evãâfın ki hîç olmaz beyân
[25a]
310. Bir güher òarc itmek idüñk'ey gedâ
Kâyinâtuñ küllisi olmaz bahâ
311. Õerre-vâr özine virenler vücûd
Vaãfı mihrinde olupdur bî-vücûd
312. Maèrifet bâbında meşhûr-ı diyâr
Õerrece bulmaz úatında iètibâr
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313. Çün bu èaãr içinde oldur mû-şikâf
Yiri epsem urmagil beyhûde lâf
314. Óaddüñi bil sözde öp òâk-i úadem
Óaddüñ olmayanda urma hîç dem
315. Óaddini bilen kimesne ehl olur
Şol ki bilmez óaddi pür-cehl olur
316. Pes saña lâzım budur kim ey gedâ
Óaøretine idüben yüz biñ duèâ
[25b]
317. İdesin luùfıla aóvâliñi èarø
Óâlüñi èarø eylemekdür saña farø
318. Çarò elinden cânı bî-hûş itdigüñ
Su yirine úanlu yaş nûş itdigüñ
319. Úaddüñi óam eyledügin bâr-ı àam
Cismüñi àarú itdigün seyl-âb-ı nem
320. Nâr-ı úahrilen olup zîr ü zeber
Bî-óuøûr oldıàuñıvü der-be-der
321. Bu kitâb içre beyân it ey gedâ
Niçe bir àamnâk olasın pür-belâ
322. Óâlüñi dergâhına min-külli bâb
Besdür ièlâm itmek mâ-fi'l-kitâb
323. Pes yiri naôm eyle óâlüñ ey faúîr
Şâyed olasın àarîbe dest-gîr
Úaãîde

Mefèulü Fâèilâtü Mefâèîlü Fâèilün

[26a]
324. Ey âfitâb-ı èârıø u baòtıla muèteber
Şemè-i ruòıñda cânıla pervânedür úamer
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325. Kilk-i úaøâ ezelde saèâdet-nişânsın
Yazdı ùırâz-ı vaãfuña ber-mûcib-i úader
326. Gördüm ruòıñla úaşuñı yâr bir ad didüm

Âmentü bi'lleõî cemeèa’ş-şemse ve’l-úamer37

327. Çeşmüm siyâh nüsòası[nı] èarø içün şehâ
Her demde dürr-i eşkile dilümde noúùalar
328. Luùfuñla cân u dildür cânâ ümmîd-vâr
Öahruñla dil şikestdür ü èaúl der-òaùar
329. Dürr-i niôâm-ı vaãfuñı tâ eyledüm beyân
Düşdi revân naôardan yâúûtlan dürer
[26b]
330. Óüsn-i ruòuñ úatında gül evrâúı ber-ùaraf
Çeşmüñ úatında nergis-i şehlâ-yı bî-baãar
331. Ân şâh-ı meh-liúâ-yı perî-veş melek-ãfat

Rûh est lîk âmede der-sîret-i beşer38

332. Olsun hümâ-yı devletüñe cilveger felek
Bulsun şehâ úapuñda kim arasa zer-kemer
333. Meşhûr-ı devletile vü ôıll-ı bülend-úader
Maèrûf-ı òaşmetile kemâl ehli pür-hüner
334. Ol şâh-ı Õüsrevî ki künûz-ı saèâdete
áarú itdi anı dileyüp baúmadı bir naôar
335. Men bî-sitâruñ n’ola ol şâh-ı dil-nüvâz
Gûş ide óâlini dutamaz òasteden òaber
336. Derdâ ki men àarîbi úılup çarò esîr-i òâk
Derd ü àam ü belâda ki úıldı zîr ü zeber
37 GüneĢi ve ayı bir araya getirene inandım (iman ettim).
38 O melek sıfatlı ve peri gibi ay yüzlü Ģah ruhtur, ama beĢer suretinde gelmiĢtir.
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[27a]
337. Mecrûó u dil-şikeste vü maàbûn-ı àam-perest
Õâùır melûl àamla giriftâr u der-be-der
338. Mekr-i cihândan ne èaceb bulmadum òalâã
Cân mihnetile oldı besî pâredür ciger
339. Maùlûba irmege didiler zûr u zer gerek
Men nâ-tevân-ı òastedene zûr var ne zer
340. äabrum kemâle irdi şehâ faúr u fâkda
Tedbîr aña úıldı k'idem dünyeden sefer
341. Biñ teraóóüm ideridüñ men gedâya ger
Bilseñ bu úan olası baàrum neler çeker
342. Şükr it bu óâle úılma úapuñdan faúîri redd
Dâr-ı fenâ degüldür ü illâ ki reh-güõer
343. Sultân-ı èâlem olmaàa itme dilâ heves
Öul olmaú eşiginde saña mertebe yeter
[27b]
344. Úaùè-ı taèalluú eyleyüp iòlâãilen göñül
Geldi úapuña dâmenüñe yaènî el ãunar
345. Levó-i dile ki mihrüñi yazdı ezel úalem

Úad kâne fîhi õâlike ke'n-naúşı fi'l-óacer39
346. Evãâf-ı óâlini úamu ùûmâra yazuben
Seni devlet issi Òüsrev-dergâha èarø ider

347. Sensüz úaçan murâda irüp baòt-vâr olam
Zinhâr derdmendüm ü der-óâl-i men meger
348. Cân tuófesini èöõrle sen devlet issine
áaybî duèâ-yı ãıdúıla èarø itmege iver
39 ġüphesiz o, taĢa nakĢedildi.
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349. Taãdîè ise hemîn ola ol âsitânda
Ey bî-sitâre epsem ü úıl sözi muòtaãar
Òâtimetü'l-Kitâb

Fâèilâtün fâèilâtün fâèilün

[28a]
350. áaybiyâ dime sözi ùûl u dırâz
Öulıyam anuñ ki söyler öz ü az
351. Ùabèuña âsândurur naôm eylemek
èÂrif olana hemîndür söz dimek
352. Gerçi gözde görinür az cüååesi
Lîk her óarfinde biñdür nüktesi
353. Biri biñ dimek be-àâyet sehl ola
Lîk biñi bir diyenler ehl ola
354. Şemè-i vaãfuñ biñde birin söyledüm
Biñi birde yaènî kim derc eyledüm
355. Gerçi yazdum muòtaãarca nâmeye
Úanlar aàlatdum velîkin òâmeye
356. Şol ki bilür ehl-i naômuñ èizzetin
Ehl-i dildür kim bilür söz úıymetin
[28b]
357. Lîk şol kim itmemiş naômum aña barú
İdemez òar mühreyilen dürri farú
358. Sen sözüñ ehline söyle kemîn sözi
Tâ yine şol kimse kim vardur gözi
359. Refè olındı rûy-ı naômdan niúâb
Söz budur vallâhü aèlem bi'ã-ãavâb40
40 Doğruyu en iyi Allah bilir.
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