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ÖNSÖZ 

Dîvân-ı Günâhkâr, Günâhkâr mahlasını kullanan ve 
kimliği hakkında kaynaklarda herhangi bir bilgiye yer verilmeyen 
bir 17. yüzyıl şairi tarafından kaleme alınmıştır. 

Günâhkâr Dîvânından yer alan şiirler, tamamıyla tasavvufî 
bir mahiyet arz etmektedir. Yûnus vadisinde şiirler yazan 
Günâhkâr, zaman zaman nasihat veren bir derviş edasıyla 
muhatabına seslenmektedir.  

Dönemin dil özellikleri göz önüne alındığında sade bir 
Türkçe ile yazıldığını söyleyebileceğimiz bu Dîvân’da yer alan 
şiirlerin zevkle okunacağını umuyoruz. 

                                                            Dr. Muhammet Kuzubaş 

                                                     Samsun 2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNÂHKÂR VE DÎVÂNI 

Dîvân edebiyatının gelişme ve yükseliş dönemlerinde 
yaşadığı tahmin edilen Günâhkâr’ın gerçek ismi belli değildir. 
Günâhkâr’ın hayatı ve kişili ği hakkında tezkire ve edebiyat 
tarihlerinde her hangi bir kayda rastlayamadık. Esrar Dede 
Tezkiresi’nde 16. yüzyılda yaşamış Günâhî mahlaslı bir şairden 
söz edilmiş; bu şairin 16. yüzyıl şairlerinden Hayâlî Bey’le aynı 
yıllarda Vardar Yenicesi’nde yaşadığı söylenmiştir. Ardında da 
Günâhî’nin şiirlerinden örnekler verilmiştir. Ancak, tezkirede sözü 
edilen Günâhî ile Günâhkâr farklı şairlerdir. 

Dîvân’ını neşrettiğimiz Günâhkâr’la ilgili kısıtlı bilgileri 
yine onun eserinden tespit edebiliyoruz. Günâhkâr, muhtemelen 
16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir 
şairdir. Günâhkâr Dîvânı’nın Nafiz Paşa nüshasında eserin 
tamamlanma tarihi (Temmetü-l-Kitâb), H. 1036 (M. 1626) olarak 
kayıtlıdır. Yine aynı nüshada, bir Kadirî tekkesinin 
tamamlanmasıyla ilgili olarak 1035 / 1625 tarihi düşülmüştür: 

BiΑ otuz beş tārσΏi oldı tamām  
Ehl-i derdüΑ γāΉib-i Loαmānıdur  
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Bu kayıtlar, şairin 16. yüzyıl sonlarıyla 17. yüzyılın ilk yarısında 
yaşamış olduğuna dair düşüncemizi desteklemektedir.  

Dîvân’daki beyitlerin tasavvufî bir edayla işlenişi ve beşerî 
duygu ve hayallerin yok denecek kadar az olması şairin mutasavvıf 
bir şair olduğunu ortaya koymaktadır.  

Günâhkâr, Yûnus vadisinde şiirler yazmaya çalıştığını şu 
beyitle ifade etmektedir: 

Günehkār işbu sözi kendözünden dimedi 
Nigāh śataşı geldi Yūnusdan aldı sebaķ 

Aşağıdaki manzume de şairin düşünce yapısına ve 
bulunduğu çevreye işaret etmesi bakımından önemlidir: 

Bu maαām-ı cennetüΑ rıέvānı kim 
ŞeyΏ ΪAbdülαādir-i Geylānσdür 
ΪAdn ile firdevsi gel bu bāba γor 
Bu αapunuΑ içi devlet kānıdur 
Ĥācı PσrinüΑ cinānı bu sarāy 
Bundan özge cümle varı fānįdür 
İşbu Beytullaha Ώiνmet eyleyen 
Ĥacc-ı ekber γādıαuΑ devrānıdur 
Şimdi Rūma geldi Mekke ηayyile 
Cism-i RūmuΑ işbu tekye cānıdur 
Ol maαām-ı αuηba iy ġayb-ı ricāl 
Feyże gel bu himmetüΑ Ϊummānıdur 
Levε-i aΪιam-ı feyżdür Ώalvetleri 
Perσ Ϊışαı evliyā sulηānıdur 

  BiΑ otuz beş tārσΏi oldı tamām  
Ehl-i derdüΑ γāΉib-i Loαmānıdur 

Manzumeden anlaşıldığına göre şair, Kadirî tarikatıyla 
bağlantısı vardır.  Manzumede sözü edilen Hacı Pîr, Kadirî 
tarikatının Anadolu’daki ikinci kurucusu kabul edilen Pîr İsmail 
Rûmî’dir. Pîr İsmail Rûmî, Abdülkadir Geylânî’nin manevi 
davetiyle (manzumede de ifade edildiği gibi) Rûm’a (Anadolu’ya) 
gelmiş ve çeşitli müesseseler kurmuştur. Bu manzume ve Dîvân’da 
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yer alan tasavvufî manzumeler, şairin adı geçen tarikata mensup 
olduğu düşüncesini akla getirmektedir.  

 

Dîvân’ın Nüshaları: 

Elimizde Günâhkâr’a ait tesbit edebildiğimiz üç nüsha 
mevcuttur. Bu üç nüshada da yer alan manzumeler, kaside, gazel 
vb. bir şekilde tasnif edilmemiştir. Milli Kütüphane 4053 
nüshasında her şiirin başına fasl yazılmıştır. Milli Kütüphane 3833 
numaralı nüsha Arap alfabesindeki harf sırasına göre 
düzenlenmiştir. Nafiz Paşa nüshasında şiirlerin başlarında her 
hangi bir tanımlayıcı bilgi yoktur. Bu manzumelerin büyük bir 
bölümü kaside sayılabileceği gibi müzeyyel gazel olarak da 
nitelenebilir. Bu manzumelerin bazıları tevhid, münacat ve na’tın 
muhtevasına uygunluk gösterdiği, bazılarının da tasavvufî-didaktik 
konular ihtiva ettiği söylenebilir. 

1- Nafiz Paşa Nüshası: Süleymaniye Kütüphanesi, Nafiz 
Paşa bölümünde 866 kayıt numarasıyla yer alan nüsha, şemse ve 
zencirekli, mıklebli, kurt yenikli bir meşin cild içindedir.  Eserin, 
Hacı Hasan Huzûrî vakfı olduğu yazılıdır. Harekeli nesih hattıyla 
kaleme alınan istinsah tarihi 1036 olarak kayıtlı nüshanın 
müstensihi belli değildir. Elimizdeki nüshalar içinde en eskisidir. 

2- Milli Kütüphane Nüshası: Milli Kütüphane Yazmalar 
Bölümü’nde 3833 kayıt numarasıyla yer alan nüshanın serlevhası 
kırmızı boyalı, mahlas ve cetveller kırmızı mürekkepledir. Yaldız 
şemse ve zencirekli, fıstıkî yeşil meşin kaplı, mıklebli, mukavva bir 
cilt içerisindedir. Nüshanın sonunda 1266 tarihinde Mehmed 
Zeynelabidin b. Mahmud tarafından istinsah edildiği ifade 
edilmektedir. Nüsha rika hattıyla yazılmıştır. 

3- Milli Kütüphane Nüshası: Milli Kütüphane Yazmalar 
Bölümü’nde 4053 kayıt numarasıyla yer alan nüsha, şirazesi 
dağınık, sırtı tamir görmüş, miklebli, kapakları desenli kağıt kaplı, 
harap halde, mukavva bir cilt içerisindedir. Yapraklar rutubet 
lekelidir. İstinsah tarihi 1085’dir. Bozuk nesihle yazılan bu 
nüshanın müstensihine dair bir kayıt mevcut değildir.  
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Çalışmamızda nüshaları kolaylık olması bakımından şu 
şekilde ifade ettik: 

Nafiz Paşa Nüshası: N 

Milli Kütüphane 3833 numaralı nüsha: A 

Milli Kütüphanesi 4053 numaralı nüsha: M  

Eserin müellif hattıyla yazılmış nüshası elimizde yoktur. 
1036 istinsah tarihli Nafiz Paşa Nüshası elimizdeki en eski 
nüshadır. 1085 yılında istinsah edilen M nüshası müellife en yakın 
nüshalardan birisidir. Bu iki nüshanın, müellif hattından veya 
müellif hattına yakın bir nüshadan istinsah edilmiş birer kolbaşı 
nüshadan hareketle yazılmış olması muhtemeldir. 1266 istinsah 
tarihli A’nın ise tespit edemediğimiz bir başka nüshadan yola 
çıkılarak istinsah edildiğini düşünmekteyiz. Üç nüsha arasında da 
zaman zaman beyit veya manzume farklılıkları göze çarpmaktadır. 
Bu nedenle de elde olan bu üç nüshanın haricinde başka nüshaların 
olması gerekmektedir. Sonuç olarak nüshaların şeceresini şu 
şekilde gösterebiliriz: 

Müellif Hattı 

 

  N    M                  ? 

    

   A   
  

 A nüshası, belli bir sıra takip edilerek düzenlenmiş, diğer 
iki nüshada sıra gözetilmemiştir. Bu sebeple de, çalışmamızda A 
nüshasındaki sırayı takip ettik. Kelimelerin okunmasında ise hem 
müellif hattına en yakın nüshalardan biri olduğunu düşündüğümüz 
hem de harekeli nesih olması sebebiyle Nafiz Paşa Nüshası’nı esas 
aldık. Söz konusu nüshalar arasında tespit ettiğimiz farkları da dip 
notlarda gösterdik.  
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Transkripsiyon İşaretleri: 

             Çalışmamızda, Osmanlıca harflerle günümüzde kullanılan 
harflerin uyum sorunu sebebiyle ortaya çıkabilecek güçlükleri 
engellemek için transkripsiyon işaretleri kullandık. Kullandığımız 
transkripsiyon işaretleri şu şekildedir: 
 
 ż, έ ض a, e, ı, i, u, ü, ā ا

 η ط Ϋ ء

 ι ظ b ب

 Ϊ ع p پ

 ġ غ t ت

 f ف ε ث

 α ق c ج

 k, g, Α ك Ή ح

 l ل Ώ خ

 m م d د

 n ن ν ذ

 v, o, ö, u,ü, ū و r ر

� z ز h, a, e 

 h ه s س

 y, ı, i, σ ى ş ش

   γ ص
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DÎVÂN-I GÜNÂHKÂR 
 
ĤĤĤĤARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’L----ELİFELİFELİFELİF    

N 9 b 
A 131 a   EDEDEDEDĤĤĤĤ----İ RESİ RESİ RESİ RESŪL ŪL ŪL ŪL ǾALEYH ǾALEYH ǾALEYH ǾALEYH İ’Sİ’Sİ’Sİ’S----SELSELSELSELĀMĀMĀMĀM1111**** 
M 172a  

MefMefMefMefǾǾǾǾūlü Fūlü Fūlü Fūlü FāāāāǾilǾilǾilǾilātü Mefāātü Mefāātü Mefāātü MefāǾǾǾǾįlü Fāįlü Fāįlü Fāįlü FāǾilünǾilünǾilünǾilün 
 

IهG;ا ABC? DE;BFC@ ?ا =;>;:9   
JK;K LMNOPQ LMCRK?SI ا;UVC  

 
Çün νātuΑ oldı zübde-i kevneyn-i kāΫināt 
Ŧutdı yüzin2 saΑa αamu ervāΉ-ı enbiyā 
 
Çendān ki elde olmaya sermāye-i Ϊamel 
YoΏdur mecāl aΑa daΏi αaηΪ idüpdür3 recā 
 
Her kim γıġındı ġayruΑa ol bulmadı felāΉ 
Devletlü αul ki sen şehe eyledi ilticā 
 

 5 İrdi şerσf-i νātuΑa şaşurmadı izin 
Şol kimseler ki şerΪuΑı idindi reh-nümā 

 
Başdan başa bu Ϊālemi miΪrāca müyesser içün 
NūruΑ münevver eyledi fσ -leyletü’d-dücā 
 

10a  İžhār αılduΑ ol gice envār-ı sırruňı 
Bedr-i tamāma dönmüşidi kevkeb-i sühā 
 
Virdi Ώaber bu Ϊāleme Ħallāα-ı kāΫināt 
Vaγf eylemekde αurbuΑ αavseyni ev ednā 

  
ǾAyā iken fetādeye red oldı nūr-ı Ϊayn 
İzüΑ tozından irdi aΑa çünki tūtiyā 

                                                 
1 Başlık M ve N’de yoktur. 
2  yüzin / yüzüni N 
3 idüpdür / eyleye M 
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10 Sen ol şāhsuň ki4 şānuňa raĥmet oķundı nām5 
Ķi oldı reǿfetine rehįn-i raĥmet-i Ħudā6 

 
Zσ- Ϊizz ü raġbeti virildi7 sāna tā-ebed 
Sürer yüzin işigüňe8 her şāh ü her gedā 

M 172 b 
A 132a  Oldı sebeb bu ΪālemüΑ σcādına ηāpuň9 

Lābüd ηufeylüΑ olur10 bu yir ehli vü semā 
 
Yüz biΑ εenā vü şükr ile minnet Ħudāya kim 
Ķıldı bu müνnib11 ümmete sen şāhı muαtedā 
 
Ādem ki künyeti anuΑ oldı ebü’l-beşer 
Ħākidi12 tapuΑ olmuş iken şāh-ı enbiyā 
 

15 Kör ola münkerüΑ gözi kim görmeye anı 
Dūn içre Ώāk-i Yeŝribe yüzüΑ vire13 żiyā 
 

 LevΉ-i ezelde νātuΑa Aĥmed dimiş EΉad 
ĀΏir yine γıfātuΑa ad virdi14 Muγtafā 
 
SenüΑ ηufeylüΑ olduġıçün Mūsā Kelσm 
Oldı elindeki Ϊaγā15 εuΪbān u ejdehā 
 

ΪĮsā beşāret eyleyü geldi çü fażluΑı 
Virdi Ήayātı meyyite çün eyledi duΪā 
 
 

                                                 
4 sen ol şāhsuň ki / ol şāhsuň ki M 
5 oķundı nām / oķundı A 
6 10. beyit N’de yoktur 
7 virildi / oldı A 
8 işigüňe / izüne M 
9 ŧapu / ŧapuň M 
10 olur / oldı A 
11 müźnib / müźbin A 
12 ħākidi / ħākit N 
13 Yeŝribe yüzüň vire / beşer yer nūrın itdi A 
14 virdi / urdı M, N 
15 elindeki Ǿaśā / Ǿaśā elindeki M, N  
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Cedd-i şerσfüΑ olmaġiçün senüΑ İsmāΪσl16 
Ķurbān-ı kebş gönderüben γavdı Ĥaαα17 hümā 
 

20 Ekŝer bu ΏalαuΑ olduġı Ϊiγyān-ı mürtekib 
Budur Ϊaγā-yı şefαatüΑe αılur ittikā 

N 10b 
KimüΑ ne zehresi ola medΉ ide özüΑ 
Çün dimiş ola şānuΑa Levlāke ol Ħudā 
 
Ger irmeye Günehkāra ιıll-ı şefāΪatüΑ 
Yüz yıl yanarsa nāruΑa yüz biΑ daΏi sezā 
 
Düşdi yolum έalālete yā Hādσye’s-sübül 
Ķıl şerΪ-i müstaασm-i γırāηuΑa ihtidā 
 
Ekremtenā bi-luŧfike yā vāfire’l-kerem 
Fa’ġfirlenā bi-fażlike yā vāsiǾa’l-Ǿaŧā 
 
 
DİGER 
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün  Mefāįlün  Mefāįlün  Mefāįlün  MefāǾǾǾǾįlün  Mefāįlün  Mefāįlün  Mefāįlün  MefāǾǾǾǾįlün  įlün  įlün  įlün      

A  133b  
     Uyan ġafletden iy ġāfil seni aldamasun dünyā 

Kimi aldarısa dünyā αılur elbet de rüsvā 
 
Ne γanduΑ sen bu ġaddārı ki ciddile18 anı sevdüΑ 
Niçe senüΑ gibi şaΏγı αılupdur mekrile yaġma 
 
İrişdi Έaα Resūlünden cevāb Ϊāleme taΉασα 
Velσ n’idem eεer αılmaz saΑa bu āyet-i kübrā 
 
Bu ne dσn ü ne meνhebdür işitmezsin bu aΏbārı 
Dutarsın αavl-i şeyηānı henüz göstermedi ηuġrā 
 

  Bu dehr-i pσrānσ kim anı maΪşuα idinürsin 
Neden görindi bu aΏbes19 senüΑ gözlerüΑe raΪnā 

                                                 
16 19 a M’de şöyledir: İsmāǾįl idi cedd-i şerįfüň ki zebĥine 
17 gönderüben śavdı Ĥaķ / gönderüp Ĥaķ eyledi M 
18 ciddile anı / böyle ciddile A 
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M 173 a  Bu ιāhir gözün örtüp naιarı bāηına20 it gör kim 
N 6a  SaΑa keşf ola bir maΪnσ degülse baηınuΑ aΪmā 
 

Bu Ήubb-ı dünyānuΑ şerri idiserdür saΑa bir gün21 
Zσrā kim Έaα kitābında oαundı āyet-i yuΉmā 
 
Bu Ϊucb ü kibr ü küstāΏı beġāyet Ήadden aşurduΑ 
VücūduΑ peşşeden22 kemter görünmez gözüΑe Ϊanαā 
 
Eger varısa idrāküΑ yüri dilüΑi Ώalαdan kes23 
SaΑa nefsüΑ yiter düşmān idinme Ϊālemi aΪdā 

 
10 Neye irdi elüΑ şerden ki sen terk itmedüň24 anı 

Neye irdi bu nefs iti sen aňa αılmaduΑ25 iġzā 
 

SaΑa sen itdügüΑ ιulmi kimesne kimseye itmez 
TeΪaddσ çünki sendendür nedür bu ġayrıdan şekvā 
 
NaΪσmi cennetüΑ Ήāżır müΉeyyā lσk meylüΑ yoα 
Hemσn dünyāyı αomışsın Ώımār-ı26 nefsüΑe merΪā 
 
Eger νikr ü eger ΰurΫān idersin dilile tekrār 
Velσ maΪnσde ġāfilsin nitekim manηıα-ı beyġā 
 
AduΑ zāhid işüΑ fāsid Ϊaceb aĥmaķ durursun sen27 
Ĥarām aġusı yirsin nitekim şekkerσ Ήelvā 
 

15 Eger bir cσfe işitseΑ irersin çāpükį28 çellāk 
Ϊİbādet bābına gelseΑ ηutar endāmuňı Ήummā 
 

                                                                                                     
19 aħbeŝ / aĥsen A 
20 bāŧına / bāŧından M 
21 bir gün / taĥķįķ A 
22 peşşeden / nūrı senüň A 
23 dilüňi ħalķdan kes / kes dilüňi ħalķdan A 
24 itmedüň / eyledüň N 
25 ķılmadun / eyledüň M 
26 ħımār-ı / ħumār u M, N 
27 aĥmaķ durursun sen / γālūγ-ı aΉmaαsın N 
28 çāpükį / cānuňı M, A 
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ΪAceb bu cürm ü Ϊiγyānı neye maġrūr olup αılduΑ 
Eger inkār idem dirseΑ saΑa şāhiddür aΪιā 
 
NeγāyiΉ kim bu ehlullah cihāna ηopηolu αıldı 
İşitmezsin anı hirgiz αılup cān αulaġın aγġā 
 
Dimişdür Ĥaα bu insānı melāΫikden mükerremdür 
Ki Ādem Ήaααına geldi kitāb içinde kerremnā 
 
VücūduΑ şehrini αılduΑ mülevveε şekk ü şübheyle 
AnuΑ taηhσrine cehd it ululardan αıl istidǾā 

6b  
20 SaΑa γanΪat olupdur29 kim daΏiler Ϊaybını śaymaķ 

Gör āΏir kendü ΪaybıΑı idebilür misin iΉγā30 
 
SenüΑ bu āΏiret fikri anıΑçün ΪaynuΑa gelmez 
Ki dünyā zσnetin αılduΑ göΑülde maαγad-ı aαγā 
 
Ne deΑlü çoġısa cürmüΑ ümσdüΑ kesme raΉmetden 
ŞefāΪat isteriseΑ ηut şerσΪat şāhını melcā 

 
Ĥābσbdür ΏazānuΑ ol ki31 oldur zübde-i kevneyn 
Hem anuΑ αurbeti vaγfıŧurur32 αavseyni ev ednā 

 
AnuΑ evlad-ı āline yüzüΑi Ώāk-i rāh eyle 
Ki anlardan iriserdür bu Ώalαa reΫfet-i Ϊuιmā 

M 173 b 
25 Ύūγūγā evvelin yāri ki ol γıddσα-ı ekberdür  

Nebσden γoΑra ol αıldı bu şerΪuΑ rāyetin aΪlā 
 
İkinci yāri ΪÖmerdür şerσΪat taΏtına geçdi 
ResūlüΑ şerΪini sürdi eline aluban ηurrā 
 
 

                                                 
29 olupdur / düşüpdür A 
30 iĥśā / iĥŧā A 
31 ol ki / bil ki A 
32 vaśfıŧurur / vaśfıdurur M,N 
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Üçünci yāri ΪOεmān ki νi’n-nūreyn el-Ήaα 
Ki cemΪ itdi bu ĶurΫānı düzüp tertσbini ġarrā 

 
ΪAlinüΑ heybeti vaγfın ki hirgiz bu cihān içre 
Ne diller vaγf idebildi ne Ώūd αıldı αalem imlā 
 
BularuΑ vaγfınuΑ günehin yazmaz bu cihān Ύāliαı 
Ķalem olsa bu eşcār ü midād olsa yidi deryā33 
 

30 Günehkāre günāhuΑdan utanmaz daΏi söylersin 
DilüΑ dut bσ-Ήayā olma ne ΉaddüΑdür senüΑ inşā 
 
Śaαın bu ηaΪn-ı teşnσΪi kimesne Ήaααına sorma 
SenüΑ öz ΉālüΑe beΑzer bu sözden eglene maΉvā34 

A 134 b 
  AασlüΑ Ήücresin muΉkem muαaffel αıl uγaΑ olma  

Ĥazer αıl itmeye şeyηān σmānuΑ gencini yaġma 
 

    
    
ĤĤĤĤĀĀĀĀRFÜ’LRFÜ’LRFÜ’LRFÜ’L----BĀBĀBĀBĀ    

    
MefāMefāMefāMefāǾîlün MefâǾǾîlün MefâǾǾîlün MefâǾǾîlün MefâǾįlün Fāįlün Fāįlün Fāįlün FāǾilünǾilünǾilünǾilün35353535 

N 10 b 
NaγσΉat gerekse işit iy şebāb 
Ħudādan olursa eger fetΉ-i bāb 
 
Ecel bir gün alsun yaαaΑı ele 
Yiyüp içer iken şarāb u kebāb 

 
Ne deΑlü yaparsaΑ müşeyyed binā 
Olısardur āΏir Ώarāb u Ώarāb 

 
Sarāylar ki yapduΑ müzaΏref laησf 
Öte αuşlar içinde būm u ġurāb 

                                                 
33 Bu beyit A’da yoktur 
34 maĥvā / ķaçma A 
35 Bu manzume A’da yoktur. 
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 5 MecālüΑ ola mı dilüΑ deprene 
GözüΑ Ώānesine ηolıcaα türāb 

 
Bir eve varasın ki olmaya hσç 
Ne αapu ne baca ne şuΪle ne tāb 

 
Ne almaα ne γatmaα ne γaġış Ήisāb 
Ne yatmaα ne ηurmaα ne uyΏu ne Ώāb 

 
Ne geymek var anda ne yimek ηaΪām 
Ne şerbet içilür ne bir αatre āb 

N 11a 
  ĶarσnüΑ celσsüΑ hemān mūr u mār 

Ŧola aġzuΑ içi ġubār ü zübāb 
 

10 Cezāsın göresin αamu fiΪliΑüΑ 
Kimine εevāb ü kimine Ϊıαāb 
 
Niçe işidüpsün36 Ήaασαat Ώaber  
Ĥelāl ü Ήisāb ü Ήarām ü Ϊaνāb 

M 174 a 
Çü lābüd bilürsin Ήisāb olısar 
Dürüş bundayiken Ώāżır ηut cevāb 
 
Bu sözler ger saΑa eεer αıldısa 
Hemσn tevbe αılmaġa eyle şitāb 

 
NaγσΉat saΑa sen αıl evvel kişi 
DilerseΑ işide sözüΑ şeyΏ ü şāb 

 
15 Ne deΑlü çoġısa günāhuΑ faασr 

Nedāmet gözinden aαıt αanlu āb 
 

Śıġın fażlına ol RaΉσmüΑ bugün 
Ki Ϊafv ide cürmüΑi yevmü’l-Ήisāb 
 
 

                                                 
36 işidüpsün / işidüpsin A, N. 
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  DİGER 
 

FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün    
A 161 a 
N 39a  Yā İlāhį luŧf idüp her kime ķılsaň fetĥ-i bāb 

DefǾ olup göňli gözinden açılur cümle ĥicāb 
 
Her neye ķılsaň nažar sensin görünen gözine 
Senden alur saňa virür senden oķur faśl-ı bāb 
 
Kimsenüň yoķdur mecāli sensüzin bir iş ķıla 
Ķudretüň zencįrine baġlıdur aǾnāķ u riķāb 
 
Ebr ü bād ü encüm ü eflāk ü raǾd ü şems ü māh 
Cümlesi emrüň içinde yügrişüp ķılur şitāb 
 

  Ĥükmüňe maĥkūm olupdur her ne kim Ǿālemde var 
İns ü cin yirde hevām-ender-hevā ŧāyr ü Ǿuķāb 
 
Zehresi yoķ bir kimsenüň ki ķıla bir suǿāl 
ǾĀśįsi maķbūl iderseň yā muŧįǾ u dürr ü bāb 

  
Ķāhr-ı aǾdā itmek isteseň saňa āsān ķamu 
Śuyı çıķār ħāk ü ĥücreden od atar gökden seĥāb37 

 
Ħışm ile ŧūfān śalduň ķavm-i Nūĥı ķıldı ġarķ 
Kendüyi ķurtarmaġiçün virdüň aġaçdan rikāb 

 
Mūsāya taǾlįm ķılduň urdı çün baĥra Ǿaśā 
Ķıldı FirǾavnı tamāmet leşker ile ġārķ-ı āb 
 

10 Yine gel gör Ǿibret ile ķıl nažar bu ĥikmete 
Kim ne resm ile zebūn eyler pili kemter źübāb 

 
Bu ne ĥikmetdür Ħudāyā kim buňa irmez Ǿuķūl 
Kimse bu defter oķuyup virmez ĥisāb38 

 
Bir ķuluňı taħta aġdurduň adın Süleymān ķoduň 
Yidügi nuķl u kebāb içdügi şehd ü şarāb 

                                                 
37 Manzumenin bu beytinden sonraki bölüm A’da yoktur. 
38 Mısrada vezin bozuktur. 
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ǾIyş ü nūş źevķ u Ǿişret eyleyüp sürer śafā 
Biri ĥayrān ķarşusında aķar aġzından luǾāb 

 
Bir ķuluňı Ǿazl idüp ķılduň libāśını palās 
Bir ķuluň Ǿuryān iken virdüň aňa dürlü ŝiyāb 

N 39 b 
15 Bir ķuluň döşendügi dįbāc ü aŧlasdur ħarįr 

Bir ķuluň ŧaş yaśdanur döşendügi toz u türāb 
 
Bir ķuluňı ġarķ idüpdür ĥabs ü necs ü mühmelāt 
Bir ķuluňa ķarşu dutarlar niŝāriçün gülāb 

M 174 b 
Bir ķuluň yirin cihānda ĥabs ü zindān eyledüň 
Birine ķılduň müyesser ħoş maķamı müsŧeǿāb 
 
Yine ferrāş-ı śabā çünkim ire faśl-ı bahār 
Süpürür yir yüzüni śu śaçar gökden seĥāb 
 
Çün görür meşşāŧa-i dehr ele alur şānesin 
Sünbülüň ŧarar saçın hem götürür gülden niķāb 
 

20 Bülbül-i Ǿāşıķ gelür o meclisüň gūyendesi 
Gāh oķur medĥ ü ŝenālar gāh oķur faśl-ı ħiŧāb 
 
Ehl-i meclįs mest olup çü Ǿışķ meyinden güng ü lāl 
Ġoncanuň azġında mührü nergisüň gözinde ħāb 
 
İy Ħudāyā ķudretüňden žāhir oldı bu fiǾāl 
N’ola fażluňdan yine raĥm eyleyüp ĥüsnüň Ǿınāb 

 
Āb-ı raĥmetden eger bir ķaŧre feyż itseň şehā 
Ġarķ ola mecmūǾ-ı Ǿālem nįk ü bed yed şeyħ ü şāb 
 
Bu Günehkāruň źelįldür yā İlāhe’l-Ǿālemįn 
Cürmüni Ǿafv eyle luŧfuňdan duǾāsın müstecāb 
 

25 Sen Ǿimāret ķıl Ħudā dār-ı Ǿuķbāđa yirin 
Gerçi kim kendün ķılupdur kendü fiǾliyle ħarāb 
  
Yazana śāĥib-müǿellife çün duǾā eyleyene 
Ki müyesser ide Allah aňa ŧāhirden şarāb 
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ĤĤĤĤARFÜ’TARFÜ’TARFÜ’TARFÜ’T----TĀTĀTĀTĀ    
    

MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün39393939****    
N 11 a 

DilerseΑ olasın ehl-i saΪādet 
İdingil Ώayrıla iΉsānı Ϊādet 
 
Bu dünyā şuġlına40 sen meşġūl olma  
Ki bunuΑ şuġlıdur Ϊayn-ı şeαāvet 
 
DaΏi nefsüΑ murādına dürüşme 
Ķo nefsi Ħāliαa eyle Ϊibādet 
 
ÖzüΑe Ώūy idin γavm u γalātı 
DilüΑde νikr ü tesbσh ü tilāvet 
 

  GöΑülde γıdα u iΏlāγıla neyyet41 
ElüΑde beνl ü inΪām ü seΏāvet 
 

11b Ħarσs olma raΏįler niΪmetine  
ElüΑde varına eyle αanāΪat 
 
Bu ΏırγuΑ gözine ηoymaα görinmez 
Eger dünyā senüΑ olsa tamāmet 

M 175 a 
Ħacālet cübbesin42 geyseΑ gerekdür 
Velσ ol demde nefΪ itmez nedāmet 
 
MeşāyiΏden alıgörgil neγāyiΉ 
Ki anlardan velį Ώayra delālet 
 

10 Śaαın şeyηān ile dost olma zinhār 
Ki gelmez kimseye andan γadāαat 
 
 

                                                 
39 Bu manzume A’da yoktur 
40 şuġlına sen / şuġlına M 
41 niyyet kelimesi N’de neyyet şeklinde harekelidir 
42 Ήacālet cübbesin / libās-ı Ήacālet M 
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SaΑa Ώayra diyü yol gösterse 
Sen anı aΑlaġıl Ϊayn-ı έalālet 
 
AnuΑ maαγūdı budur her sözinde  
Ki σmān gencini eyleye ġāret 
 
Günehkārā saΪādetlü cānuΑ var 
Eger αurtarıbilürseΑ selāmet 
 
İrişdi müddet(-i) Ϊömür āΏirine 
DaΏi olmadı mı vaαt-i nedāmet 
 
    
    
ĤĤĤĤARFÜ’ARFÜ’ARFÜ’ARFÜ’ŜŜŜŜ----ŜŜŜŜĀĀĀĀ43434343    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    

 
A 152 b  Ħudāyā ΪālemüΑ sensin ġıyāεı 

CemσΪ-i müsteġσεün müsteġāεı 
 
Virürsin bunca44 Ώalαa dürlü niΪmet 
Bulan senden bulur dürlü eεāεı 
 
Ķamu ΏalαuΑ şehā Rezzākı sensin 
Ķamu başlar giyer senden ruΪāεı45 
 
Yüriden αudretüΑdür şems ü māhı 
Yaradan peşşe-i pσl ü buġāεı 
 

N 12a      5 Cihāna çünki ιāhir geldük evvel                                                                                                                                                                                                                
  Arıt bu αalbimüzden iΏtibāεı 

 
 

                                                 
43 Başlık olarak ĤARFÜ’Ŝ-ŜĀ yazılmakla birlikte beyit sonları “-ı” sesiyle bitmektedir, 
harekeli metinde de böyle harekelenmiştir. Beyit sonlarında“-ı” sesinin yazılmaması 
durumunda manada eksiklik olduğunu düşünerek  “-ı” sesini de ekledik. 
44 bunca / nice A 
45 ruǾāŝı / ruġāŝı A. 
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Çü mücrim eyledi rūy-ı zamāne 
Ne deΑlü αılur pes irtiεāεı 
 
Ħudāyā sen bilürsin evvel āΏir 
GünehkāruΑ saΑādur istiġāεı 
 
 
 

        ĤĤĤĤARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’L----CĮMCĮMCĮMCĮM    
N 12 a 
A 152 b        MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    

 
KimüΑ başına sen şāh urasın tāc 
Cihānda Ήāşā ol αul ola muΉtāc 
 
Sen ol şāhsın ki fażluΑ maηbaΏında 
Ŧoyunur her nefesde nice biΑ ac 

M 175 b 
Seni tesbσΉ ider dillü dilince 
Hezārān bülbül ü ηūησ vü ηurrāc 
 
SenüΑle beyΪ u bāzār eyleyenler 
Ne zaΏmet çekdiler virdiler bāc 
   

5 Bu ben mücrim çürütdüm bunca Ϊömri 
Ne bir Ώayr işledüm ne αılmışam Ήāc 
 
Bu dünyā naηΪına şaηrancı yayma 
Ki şāh māt oldı anda niçe Leclāc46 
 
İlāhσ bu Günehkār-ı faασri 
ÖzüΑden özgeye47 eyleme muΉtāc 
 
 
 
 

                                                 
46 Bu beyit A’da yoktur. 
47 özgeye / ġayrıya A 
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ĤĤĤĤAAAARFÜ’LRFÜ’LRFÜ’LRFÜ’L----ĤĤĤĤĀĀĀĀ    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    
 

A 153 a  KimüΑ αalbini kim fetΉ itdi FettāΉ 
Uyardı anda yüz biΑ şemΪ-i miγbāh 
 
Münevver αıldı için şuΪle-i nūr 
Hemān demde irişdi kāse-i rāΉ 
 

N 12b  Çün ol meclisde oldı Ϊışα-ı sāασ 
Pey-ā-pey geldi pür-envāΪ -ı aαdāΉ 
 
Ne Ϊāşıα kim bu meyden nūş αıldı 
Gözine źerre gelmez cism ü ervāΉ 
 

5 Unutdı aΑlamadı leyl ü nehārı 
Ħayālünden gider esΉār ü eγbāΉ 
 
Ķaçan cān murġı źevαı aldı meyden 
Hemσn pervāne αalαdı açdı ecnāΉ 
 
GünehkāruΑ muαaffel αıldı αalbi 
İlāhσ sen viribi aΑa miftāΉ  
 
 
 
ĤĤĤĤĀĀĀĀRFÜ’LRFÜ’LRFÜ’LRFÜ’L----ĦĦĦĦĀĀĀĀ    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    

 
  Eger sen şāhdan ire baġruma oΏ 

Şikāyet αılmayam belki diyem oΏ 
 
Kime kim Ϊışα odı virdi Ήarāret 
Niçeme Ώām olursa oldı maŧbūΏ 
 
Kime irişdise ΪışαuΑ berātı 
Bu ΪaαluΑ nüsΏasını αıldı mensūΏ 
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Kime açıldısa işbu Ώazāyin 
Gözine νerre gelmez kesb ü endūΏ 
 

5 Derūnda gizleyemez kimse Ϊışαı 
DuΏānın ηaşra vurur nār-ı efrūΏ 
 
Ne cevr olursa ayruα yüz çevürmez 
Eger dirile eylerlerse meslūΏ 

M 176 a 
Kerem ehli Ϊazσzler duta maΪνūr 
GünehkāruΑ bu yolda olduġın şūΏ 
 
 
 
ĤĤĤĤARFÜ’DARFÜ’DARFÜ’DARFÜ’D----DĀLDĀLDĀLDĀL    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    

A 153 b 
Bu ben bį-çāre bir dem olmadum şād 
Ķılaydum āħiret dārına bünyād 
 
Bu Ǿaķluň varmadı ĥükmi ilerü 
Velį nefsüň sözüni ķıldum infād 
 
Cihānuň ŧurmasın fikr eyledüm çün 
Velį gitmesini hįç ķılmadum yād 
 
Özüme śanǾat itdüm ĥırś u buħlı 
Velį görünmedi gözlerüme zād 

 
N 13 b     5 Günāhıla geçürdüm bunca Ǿömri 

Yiridür ger ķılursam āh u feryād 
 
Günehkāre iki Ǿālemde hirgiz 
Ĥaķķuň luŧfı gibi bulunmaz imǾād 
 
Aġiŝnā yā ġıyāśe’l-müstaġįŝįn 
Alıvir nefs-i žālimden bize dād 
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ĤĤĤĤARFÜ’RARFÜ’RARFÜ’RARFÜ’R----RĀRĀRĀRĀ    
 
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün    
 
Sen şehe Ǿāşıķ olanlar külli varından geçer 
Cān ü baş yaġma ķılur her kārbāňından geçer 
 
Milk-i Ǿālem anuň olsa źerre gelmez gözine 
Tārumār eyler ķamusın māl-ı Ķārūndan geçer 
 
İçi48 ŧaşı pür olur envār-ı şevķıla ŧolar 
Ķahr-ı luŧfundan cihāňuň nūr-ı nārından geçer 
 
Ger olursa şāh Edhem salŧanat terkin urur 
Tāc-ı taħtın bıraġur şehr ü diyārından geçer 
 

5 İħtilāŧı terk idüben Ǿuzlet eyler iħtiyār 
Ǿİzz ü nāzından cihāňuň iǾtibārından49 geçer 
 
Evvel āħir arzusı dįdār-ı dost olur hemįn 
Cennetin ummaz Ħudānuň iǾtibārından geçer 
 
Ĥulle-i cāhı döküp girür mezellet şālına 
ǾĀlemüň bu raġbeti faħr-ı vaķārından geçer 
 
Bu Günehkār-ı źelįli gör ki ne nādāndurur 
Kim bu fānį źevķ içün nāmūs u Ǿārından geçer 
 
        
DİGERDİGERDİGERDİGER    

    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün    

M 176 b 
  Beni gören śanur śūfį ki ħoş tāc u külāhum var 

Ne bilsün zerķa    aldanur ki dem dem āh u zārum var 
 
Yavuz aǾmālümi gör kim beni bir derde uġratdı 
Ne ŧursam ŧurmaġa yirüm ne gitsem ŧoġrı rāhım var 
 

                                                 
48 içi / iki A 
49 iǾtibarından / ħavf-ı nārından A 



                          Dîvân-ı Günâhkâr 

 - 26 - 

Men ol murġ-ı zebūnam kim yolum şāhįn ü murġ aldı 
Ne ķaçsam pāy ü reftāram    ne uçarsam cenāhum var 

A 150 a 
Elüm bir ħayr işe śunsam żamįrüm şerre saǾy eyler 
Yönüm Ĥaķķa yolum ġayra Ǿaceb fiǾl-i tebāhum var 
 

5 Ne tuĥfe bi-ĥayā ķulam ki iķrār eylerem cürme 
Velį Ĥaķdan utanmazven Ǿaceb rūy-ı siyāhum var 
 
Olupven Ǿāciz-i bį-zār girü kendü fiǾālümden 
Biĥamdillah ki ĥayf itmez keremlü pādişāhum var 
 
Benüm fiǾlüme baķarsan beni ben od olup yaķdum 
Velį şükrüm aňadur kim cihān faħr-ı penāhum var 
 
Egerçi cürm ü Ǿiśyānum be-ġāyet ĥadden aşurdum 
Göňül ķaŧǾ-ı recā ķılmaz ki kerem issi İlāhum var 
 
İlāhi tevbe vü tevfįķ rūzı ķıl sen bize yā Rab50  
Egerçi51    ĥāl-i bed gitdüm yaķında Ǿazm-i rāhım var 
 

10 Eger benden suǿāl itseň getür ne iktisābuň var 
Diyem dergāhuňa maǾlūm Günehkāram günāhum var 
 
 
DİGERDİGERDİGERDİGER52525252    

    
        MefMefMefMefǾǾǾǾūlü Fāūlü Fāūlü Fāūlü FāǾilǾilǾilǾilātü Mefāātü Mefāātü Mefāātü MefāǾǾǾǾįlü Fāįlü Fāįlü Fāįlü FāǾilünǾilünǾilünǾilün    
    
        Revnaķ ne virdi Ǿāleme fażl-ı bahārı gör 
  Yüz nūrı ķıldı vü sürdi göňülden ġubārı gör 
 
  Āsār-ı raĥmetine nažar ķıl ĥaķķuň 
  İĥyā ne resme eyledi her sebze-zārı gör 
 
  Baş açup el götürdi Ĥaķķa ĥamd içün 
  Bāġ içre göreyim dirseň serv ü çenārı gör 
 

                                                 
50 Bu mısra A’da “İlāhį tevbe tevfįķ-i hidāyet rūz ķıl yā Rab” şeklindedir 
51 egerçi / ve gerçi N 
52 Bu manzume N’de yoktur. 
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  Vaķt-i seĥerde nicesi doldurdı zār ile 
Her ķuş dilince diňle gel murġ u hezārı gör 

M 177 a 
ǾIşķun hevāsıdur anı gūyā vü germ iden 
Kendiliyiňle mi ider ol ķuş bu zārı gör 
 
Arż-ı cennetden eyledi Ǿazm meger bād-ı śabā 
Kim ħoş muǾaŧŧār eyledi o şehriyārı gör 
 
Eşcār aldı egnine evrāķ-ı ĥullesin 
Giydi müzeyyen eyledi bu ħākisārı gör 
 
Tįz itdi tįġ-ı tįrin cevrile alup şehr 
YaǾni ĥimāyet itmekiçün ol şām ħārı gör 
 
Taħt-ı zeberced üstüne oturdı şāh-ı gül 
Meydāna Ǿizz-i nāzıla ol şāhsüvārı gör 
 
Ġonca tebessüm idüp başın urdı izine 
TaǾžįm ķılmaġa meger ol şehriyārı gör 
 
Egdi benefşe boynunı taǾžįm içün güle 
Girdi kebūd cebįne śusam bu kārı gör 
 
Yaķdı şaķāyıķ cigerini būy-ı ĥasreti 
Dāġ urdı lāle baġrına gel lāl Ǿızārı gör 
 
Sāķį-śıfat elinde zerrįn ķadeĥ ŧutar 
Mestāne geldi meclise nergisi nigārı gör 

 
 
  DİGERDİGERDİGERDİGER    
    

MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    
N 35 b   

Beķā śanma cihān mülki fenādur 
Ŧolu başdan başa cevr-i Ǿanādur 

A 151 b 
ǾAnādur çekdügi hįç rāĥatı yoķ 
Anuň kim dünyādan ĥažžı ġınādur 
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ĶanāǾatdür cihānda ĥažž-ı vāfir 
ĶanāǾatsüz kişiler mübtelādur 
 
Bilenler bunı mālın māra saydı 
Çü bildi mālını Ǿayn-ı belādur 
 

5 Ya şol kim dünyāda ķaydını gördi 
Ķaraňu ķabr aňa nūr-ı żiyādur 
 
Olar kim ġaflet ile sürdi Ǿömri 
Ödi ķorķısı yoķdur bį-ĥayādur 
 
Zihį devletlü ķul kim yarın anda 
Liķāsınuň cevābı merhabādur 
 
Bu Ǿömri āħiret şuġlına ħarc it 
Ki dünyānuň ķamu şuġlı hebādur 
 
Daħi uśanmaduň mı fānį evden 
Göňül ol dāra baġla kim beķādur 
 

10 Günehkāruň murādı medĥ ü taĥsįn 
Degildür lįk sizlerden duǾādur 
 

                
DİGERDİGERDİGERDİGER53535353    

    
MüstefMüstefMüstefMüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilünǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilünǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilünǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün    

M 177 b 
Gelmedi bu nefsüm yola hįç bilmezem ĥikmet nedür 
TaǾlįm idüp ögrenmedi taĥķįķ-i dįn millet nedür 

 
Adın Müsülmān eyledi āyįn-i İslām anda yoķ 
Rızķ viren Ĥaķdur ķula ġayrılara ħiźmet nedür 

 
Ecel ķadeĥini ŧolu śunarlar zehr-i ābıla 
Baķmayup aňa içdigüň şehd ü şeker şarāb nedür  
 
 

                                                 
53 Bu manzume M’den alınmıştır. 
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Bilürsin āħir Ǿāķıbet ne menzile ilter seni 
Sen bunda şād ü şādümān ya bu źevķ-i śoĥbet nedür 
 

5 Gel sen bu Ǿizz-i nāzı ķo yüz yire ur ŧopraķlayın 
Ħor eyleyügör nefsüňi tā göresin Ǿizzet nedür 
 
Ĥaķ saňa Ǿaķl u maǾrifet virdi ki Ĥaķķı bilesin 
ǾAķlı ķoyup nefse uyup bu kılduġuň cinnet nedür 
 
Ĥaķ senüň İslām tācını urmuş eźelden başına 
Ķādrini bilmezsüň anuň andan ulu niǾmet nedür 
 
Ne ħavf idersüň ne recā ķalduň ara yirde źelįl 
Beňzer ki temyįz itmedüň kim nār ya cennet nedür 
 
İrdi Günāhkār āħire Ǿömrüň henüz uyanmaduň 
Ġafletde geçdi bilmedüň tā farż ya sünnet nedür 

 
10 Ġāfil olma aç gözüň fikr eyle ol ĥālüňi 

Var mı ħaberüň śorsalar Eĥād Aĥmed nedür 
 
 

DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    

M 178 a 
A 152 a  Ķurı cismem hemįn sulŧānum oldur 

Bu cān içindeki cānānum oldur 
 
Baňā ben dimege yoķdur mecālüm 
Ki ben mücrim ķulam sulŧānum oldur 
 
Anı sevmekdürür dįn-i ĥaķįķį 
Baňa anı gerek įmānum oldur 
 
İçimde vecdi ĥālāt-ı sülūkum 
Ŧaşımda meźheb-i NuǾmānum oldur 
 

5 Ne deňlü nefyi iŝbāt eylerisem 
Delįl ü ĥuccet u bürhānum oldur 
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Ne ġam ger cürm ü Ǿiśyānum çoķ olsa 
Raĥįm ü Raĥmet ü Raĥmānum oldur 
 
Günehkāram bilür Ǿālem velįkin  
Ümįdüm aňadur Ġufrānum oldur 
 
Zebūn oldum bu nefs elinde Ǿāciz 
Anuň çün aġlaram efġanum oldur 
 
 
DİGERDİGERDİGERDİGER    
 
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātünātünātünātün Fā Fā Fā FāǾilǾilǾilǾilātünātünātünātün Fā Fā Fā FāǾilǾilǾilǾilātünātünātünātün Fā Fā Fā FāǾilǾilǾilǾilātünātünātünātün    

 
A 138 b  Taňrıdan niǾmet gerekse niǾmet-i įmān yiter 

Mürşid-i hādį gerekse āyet-i Ķurǿān yiter 
 
Bir yol isterseň ki ol seni ilete cennete 
Ol ĥabįbüň54 sünneti vü meźheb-i NuǾmān yiter 

M 178 b 
Yār ü yoldaş gerekise müslimįn iħvān yiter 
Var Ǿadāvet baġlarısaň nefsile şeyŧān yiter 
 
Furśat isterseň ki ŧāǾat ķılasın Allahuňa 
Ķanı Ĥaķ virdügi Ǿömrüň müddeti meydān yiter 
 

5 Muħtelif edyān dutma Taňrı birdür ĥaķ resūl 
Ehl-i sünnet ŧutduġı yol āyin ü erkān yiter 
 
Ǿİbret isterseň cihān başdan başa Ǿibretdür 
Ķanı aśluň ķanı neslüň ya ķanı aķrān yiter 
 
Her ki işbu Ǿāleme ķondı vü göçdi ŧurmadı 
Bir biş on gün murġ-ı cān daħi saňa mihmān yiter 
  
Ķaç đalāletden şehā mekre düşersin key śaķın 
Sen seni nesne başardum śanduġuň ŧuġyān yiter 
 
 

                                                 
54 ĥabįbüň / resūlüň A 
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Dünyā içün ġam yime fikr eyle evvel ĥālüňi 
Ħoş naśįĥatdur cihāna geldügüň Ǿuryān yiter 
 

10 N’eydügüň bilmek dilerseň ĥüccet-i ķāŧıǾ saňa 
Şol Günehkārlıġıla aňılduġun Ǿunvān yiter 
 
Dimegil kim nesnem yoķdur faķįrem müflisem 
Her nefes kim śaġlıķıla geçdi dürr55 mercān yeter 

            
    

DİGERDİGERDİGERDİGER    
 
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün įlün įlün įlün     

N 24 a 
Zihį Ħallāķ-ı bį-hemtā ki śunǾın āşikār eyler 
Eger bir ķaŧreye ķılsa nažar nehri buĥār eyler 
  
Zihį kim fāǾil ü muħtār işine kimse el ķarmaz 
Dilerse nūrı nār eyler dilerse nārı nūr eyler 
 
Zihį ĥākim ki ĥükmine ķamu eşyā olur münķād 
Felek ĥükmine gerdān ü yir emriyle ķarār eyler56 

A 139 a 
Bir emr-i ķaf (u) nūn içre dü-kevneyne virür įcād 
Ne tedbįre tefekkür var ne iĥśā ne şümār eyler 
 

5 Yaradur cennet-i meǿvā maķām-ı evliyā içün 
Birin aǾdāya ĥabsiçün düzer adını nār eyler 
 
Zihį Ķādir ki dünyāya virür revnaķ bahārıla 
Açılur dürlü çiçekler cihān-ı sebze-zār olur 
 
Eser çün bād-ı nev-rūzı yeşerür cümle yir yüzi 
Libāsın dürlü rengile bezer naķş-ı nigār eyler 
 
Gül açılur geçer taħta çiçekler ķarşu śāf baġlar 
Ĥaķ kendü luŧfından bulara şehriyār eyler 
 
 

                                                 
55 geçdi dürr / gecirdügün N 
56 Bu beyit A’da yoktur. 
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M 179 a  Bu źevķ-i şevķi57 göricek gelür ķarşusına bülbül 
Gehį medĥ ü ŝenā eyler gehį āhıla zār eyler 
 

10 Yine her bir aġaç bir dürlü meyveyle müşerrefdür 
Kiminüň sįb ü amrūdı kimi naħl ü āŝār eyler 
 
Geçer çün vaķti evrāķuň ħazān irer bozar rengin 
Dökilür ķara ŧopraķa bi-küllį ħākisār eyler 
 
Ķaçan ķış ire dünyāya virür bir śūreti tįre 
Bahāruň düzdügi bezmi ŧaġıdur tārumār eyler 
 
Dökilür ol yeşil yapraķ bozılur sündüs istebraķ 
Sürer ĥükmini zemistān cihānı ķış u ķar eyler 
 
Yine gel gör ki insāna ne ikrām eyler ol Ħāliķ 
Bularuň külli mevtini gör insāna niŝār eyler 
 

N 24b    15 Ķamusına bir ad ile laķab urdı ki insāndur 
Kimi şerm ü ĥayā ehli kimini şerme-sār eyler 
 
Kimi şāh ü kimi ķuldur kimi bāy kimi yoħsuldur 
Kimi çirkinį śūretde kimini gül-Ǿiźār eyler 
 
Kimisi zühd ü ŧāǾatde kimi dün gün Ǿibādetde 
Kimi ŧopraķ u ŧaş ŧartıb kimi śāyd ü şikār eyler 

139 a 
Kimi śaġdur selāmetde kimisi źevķ ü Ǿişretde 
Kimine derd ulaşmışdır ki āhı cāna kār eyler 
 
Feraĥdur kimi gülmekde kimi virmekde almaķda 
Kimi aġlar melāletde gözi yaşın bikār eyler 

    
  20 Kimi eker biçer durmaz kimi hįç işe el urmaz 

Kimi dükkānını ķurmış alur śatar bazār eyler 
 
Kimisi ħˇācedür fāħir oturmış sįm ü zer yıġmış 
Terāzū olmış eline ŧurup ŧartar Ǿayār eyler 
 

                                                 
57 źevķ-i şevķi / źevķ A, N 
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Neccārlar çevre yanında aňa boynun egüp baķmış 
Bulara iltifāt itmez anuňla iftiħār eyler 
 
Eger gelürse bir miskįn çevürür yüzüni andan 
Aňa söz söylemek ķande selām virmege Ǿār eyler 
 
Hįç aňmaz anı ġafletden ecel bir gün irer nāgāh 
Ŧutar muĥkem emān virmez geňiş dünyāyı ŧār eyler 
 

25 Direr bu dünyādan raħtı döger bu tācı vü taħtı 
O cāndan sevgülü mālı ŧolar boynun mār eyler 
 

    Biter bu dünyā teşvįşi nedāmetdür hemįn işi 
Meded hįç kimseden irmez niçe kim āh u zār eyler 
 
Çürüyüp ħāk olur cismi büzilür hem ķamu resmi 
Pes andan hāven-i devrān döner ħāki ġubār eyler 
 
Geçer öňüne çoķ yıllar adın aňmaz olur diller 
Tozudur ŧopraķın yıllar źelįl ü ħūr u zār eyler 
 

N 25a  Ezelden budurur Ǿādet ķılur varlıġını ġāret 
Bu dāra hįç gelen ŧurmaz gider terk-i diyār eyler 

M 179 b 
30 Ķalur anda bu ĥāl ile benüm58 didügi māl ile 

Çeker yirine bir şaħśı geçürür nā-murād eyler 
 

 Gel imdi gör Günehkārı ki ne Ǿāķılsuz aĥmaķdur 
Buları böyle bilürken cihāna iǾtibār eyler 
 
Direm ben bu Günehkāra be hey59 mücrim yüzi ķara 
Kimi gördüň bu dünyāda ebed gitmez ķarār eyler 

 

 

 

 

 
                                                 
58 benüm / bunuň M 
59 be hey / ey N, A 
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DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün Mefā Mefā Mefā MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün    
    

A 140 a  İy yaranlar benüm göňlüm benümle çoķ cidāl eyler 
Naśįĥāt virürem almaz muĥāl ķįl ü ķāl eyler 
 
Delālet eylerem ħayra yönin şerre döner baķar  
Uyar iġvāsına nefsüň baňa mekr ile āl eyler 
 
Ķaçan Ǿaķla uyar yine śalāĥa meyl ider bir dem 
Döner nefs ile yarışur bu Ǿaķl ile ķıtāl eyler 
 

 Ķaçan nefs ile śulĥ ide ne dilerse anı işler 
Ara yirde bu ben bįçāreye āħir vebāl eyler 
 

5 Bular her ne günāh itse yazarlar benüm aduma 
Ara yirden çıķar neyler Ħudā benden suǿāl eyler 
 
Ħudāvende cevābum yoķ be-ġāyet şermesārem ben 
Bu ħacletler beni yā Rab ķatuňda güng ü lāl eyler 
 
Ǿİbādetde benüm nefsüm nisālardan daħi kemdür 
Velį gör ne ĥayāsuzdur ki daǾvā-yı ricāl eyler 
 
İlāhį şerr-i şūrundan bu şeyŧānuň ħalāś it kim 
Yoluma ĥubb-ı dünyāyı ķurar ŧuzaķ u ħıyāl eyler 
 
Dimişdür Muśŧafā müǿmin ķuluň zindānıdur dünyā 
Benüm gözlerüme bu ĥırś anı cennet-miŝāl eyler 
 

10 Miŝāli bu Günehkāruň şu bir zenbūra beňzer kim 
Düni güni Ǿabeŝ yortar    ne mūm eyler ne bāl eyler 
 
 

DİGERDİGERDİGERDİGER    
 
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįįįįlünlünlünlün    

N 25b 
İnanma dünyā ķavline ki Ǿahdine vefāsuzdur 
Yalan söyler seni aldar ki fānįdür beķāsuzdur 
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A 140 b   Eger zerrįn60 libāśıyla seni giydirse61 aldanma 
M 180 a  Zįrā bir ŧon biçüpdür    kim yiňi yoķdur beķāsuzdur 

 
Senüňem didügi belki saňa mekr ile āl eyler 
Niçe senüň gibi    şaħśa senüňem dir ĥayāsuzdur 
 
Eger sırça sarāy içinde bislerse inanmaġıl 
Zirā bir dāra iltiser ķapusı yoķ bacasuzdur 
 

5 Çevür bu dünyeden yön āħiret dārına meyl eyle 
Teferrüc ķıl ne raǾnādur beķādur hem fenāsuzdur 
 
O dāruň ehlinüň işi hemįşe Ǿıyş ü Ǿişretdür 
Ki dāǿim artar eksilmez belāsı yoķ Ǿanāsuzdur 
 
Riyāyıla Ǿamel ķılsaň anı sen ŧāǾate śayma 
Ǿİbādet aňa eydürler ki ħāliśdür riyāsuzdur 
 
Şular ki dünyā ĥubbına be-ġāyet ĥırś ile düşdi 
Elin çekmişdür āħiretden ümįdi yoķ recāsuzdur 
 
Gel imdi var ise Ǿaķluň bu dünyāya göňül virme 
Zįrā bu bir marażdur kim Ǿilācı yoķ şifāśuzdur 
 

10 Ne deňlü zāhid olursa baħįl    uçmaķa62 girmez bil 
Baħįl oldur ki ħayr itmez seħāsı yoķ Ǿaŧāsuzdur 
 
Cihānuň cevrine śabr it iňen feryād-ı zār itme 
Kimi gördüň bu Ǿālemde ki cevri yoķ cefāsuzdur 
 
Ķaçan kimseyi görseň ki ġāyet şād ü ħurremdür 
Sen anı śanmaġıl kim bir belāya ibtilāsuzdur 
 
Günehkāre günāh içün ümįdüň kesme raĥmetden 
Zįrā Ǿālemde kim vardur ki cürmi yoķ ħaŧāsuzdur 
 

 

                                                 
60 zerrįn / dürlü M 
61 zeyn itse N, A 
62 uçmaġa / uçmaķa N 
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DİDİDİDİGGGGERERERER    
    
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilāāāātüntüntüntün    

26a 
Aňlayan söz maǾnįsin oldur ki Ǿaķlı cānı var 
Ķāǿil oldur Ĥaķ söze kim dįni vār įmānı var 
 
Cāhilüň ķavlin işitme kim ĥaķįķat söz budur 
Ŧut ķulaġun ol söze kim ĥucceti burhānı var 
 

A 141 a  Ben Müsülmānam dimekle iş tamām olmaz hemįn 
Zįra İslāmuň niçe kim āyin ü erkānı var 
 
Öldürigör nefsüňi kim Ǿāķıbet ölesidür 
Aňa aldanma ki biş on gün Ǿömrüň meydānı var 
 

5 Dünyā dārın yapmaġa Ǿömrüňi żāyiǾ eyleme  
Her Ǿimāret kim görürsin Ǿāķıbet vįrānı var 
 
Sen libās içre görüben kimseyi Ǿizzetleme 
Kim palāś içinde gizlü Taňrınuň merdānı var 
 
Bir kişi dört ķat bükülüp yatsa ġāfil śanma kim 
Nüh felekden yuķaru belki anuň seyrānı var 

M 180 b 
Bu geňiş dünyāya maġrūr olup Ǿiśyān işleme 
Kim cehennem gibi Ĥaķķun ĥabsi var zindānı var 
 
Bu fenā dünyāya her kim aldanur maĥrūm olur 
Bilmez anı kim Ħudānuň cenneti rıżvānı var 
 

10 Key ĥamāķatdür cihānuň naķşına bil baġlamaķ 
Bilür iken cennetüň ĥūrįsi vü ġılmānı var 
 
Bunları farķ eyler ol kim dünyeden bįgānedür 
Āħiret niǾmetlerine źerrece Ǿirfānı var 
 
Derd ehli olur iseň gel ŧabįbe Ǿarż ķıl 
Zįrā her derde ŧabįbüň lā-cerem dermānı var 
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Ol ki įmān ehlidür sen anı śanmaġıl faķįr 
Key ġanį oldur ki anuň śıdķı var įmānı var 
 
Zāhid oldur Ǿābid oldur kim Muĥammed şerǾini 
Ŧutdı muĥkem yola girdi meźheb-i NuǾmānı var 
 

N 26 b      15 Sen ķuśūruň bil velįkin kesme raĥmetden ümįd 
Çün bilürsin kim Ħudānuň fażlı var iĥsānı var 
 
Bir kişiye śun elüň kim seni tekmįl eyleye  
Ķaç ķatından ol kişinüň kim saňa noķśanı var 
 
Ķaç Ǿavāmuň śoĥbetinden el-Ǿavāmuke’l-hevām 
Śūrete insāndur anlar maǾnįde şeyŧānı var 
 
Ehl-i diller śoĥbetinden ħālį olma cehd ķıl 
Ķi anlaruň yirden göge ħalķ üstine rücĥānı    var 
 
Sen muĥabbet ķılurısan gel bu ehlullaha ķıl 
İǾtibār itme aňa kim dürri var mercānı var 
 
Āħiret şuġlına meşġūl olanıgör ķo anı 
Kim anuň dünyā ucundan ķalbinüň εekrānı  
 

20 Sen bu įmān niǾmetin virme yile küfrānile 
Saňa ne nefǾ ide ol çün kendüye ħüsrānı var 
 
Bu Günehkāruň yüzine baķmayaydı kimse hįç 
Ĥamdülillah sįnesinde Taňrınuň Ķurǿānı var 
 
 

DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾilǾilǾilǾilātün Mefāātün Mefāātün Mefāātün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾilünǾilünǾilünǾilün    

M 181 a 
Ŧut imdi cān ķulaġın diňle gör ne dir faķįr 
Cihāna Ǿibretle baķ ger olmadıňsa đarįr 
 
Niçeye dek yatısar bu ġaflet içre Ǿazįz 
Uyan ki ķāfile göçdi çalındı kūs u nefįr 
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İrişmedi ķulaġuňa śadā-yı63 emr-i Raĥįm 
Recįme uyduň olduň recįm-vār zecįr64 
 
Fülān işüm ne ķılam dimekde geçdi günüň 
Çürüdü ŧūl-i emelde dükendi Ǿömr-i ķaśįr 
 

N 27a       5 Zamāne cevrine śabr it cezaǾ fezaǾ ķılma 
Çü bildüň anı kim irer yesįr ü baǾde Ǿasįr 
 
Bu dünyā zįynetine olmaġıl iňen meftūn 
Ĥisāb olasın aňla naķįr ü ger ķıtmįr 
 
Bu ĥırś odına cānuň yaķup helāk itme 
Varına eyle ķanāǾat mine’l-ķalįli ve’l-keŝįr 
 
Yolunı śıdķ ile dut ķıl bu dįn-i İslāmuň 
Niçeye dek bu riyā vü bu ĥįle ve bu tezvįr 
 
Ħaber getürdi Ħudādan Ĥabįbi Allahuň 
ǾAceb olmadı özge ħaberler ile ħabįr 
 

10 Dürüş bu nefsüň elinden özüň ķurtarıgör 
Niçeye dek ola cānuň bu nefs elinde esįr 
 
Eger irişmeye fażlı Ĥaķķuň Günehkāra 
Yaķup kül eyleye anı Ǿaźāb-ı nār-ı saǾįr 

    

    
DİGERDİGERDİGERDİGER    

    
MüstefMüstefMüstefMüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilünǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilünǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilünǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün    
    
Ne resme śayd itdi seni bu dirhem (ü) dinārı gör 
Aldadı cümle Ǿālemi65 bu fitne vü Ǿayyārı gör 
 
Virdüň cevāhir gencini alduň bu sāħte parasun 
Aç gözüni eyle nažar beyǾ itdügüň bāzārı gör 

                                                 
63 śadā-yı / śadāsı N 
64 Bu mısra N’de söyledir: Recįme uyduň olduň vā-recįm. 
65 cümle Ǿālemi / cümle N 



  Dr. Muhammet Kuzubaş 

 - 39 -

A 143 a   Bal aňladuň bilmedüň śalduň belāya cānuňı 
N 28 a  Dön girü furśat vāriken bu cānuňı ķurtarıgör 
M 181 b 

Ķavlüňe baķ fiǾlüňe baķ tā aňlayasın ĥālüňi 
FiǾle muvāfıķ var mıdur dilüňdeki güftārı gör 
 

5 Ulı kiçi Ǿālem ķamu dünyāya virdi göňlüni 
Bir kişi var mı redd iden bu cįfe-i murdārı gör 
 
Şol ehl-i taķvā śanduġuň ĥāline gel eyle nažar 
Elindeki tesbįĥile bilindeki zünnārı gör 
 
Nefsüň hevāsı baĥrına ġarķ oldı cānuň ser-te-ser 
Ġafletden açup gözüňi alduň mı istiġfārı gör 
 
Śıdķı olan Ǿāşıķlaruň yolına cān olsun fidā 
Žāhirdeki eźkārı vü bāŧındaki envārı gör 
 
Niçe ħarāb olduňsa gel mürşįde Ǿarż it ĥālüňi 
Sen yıķduġuň vįrāneyi niçe yapar miǾmārı gör 
 

10 Dünyā gülistānın saňa ġaflet müzeyyen gösterür 
Hey ġāfil olma sen delü çevre yanında ħārı gör 
 
Biň66 yıl yaşarsaň dünyede āħir ecel virmez emān 
İste cihānı ser-te-ser ķurtulmadı deyyārı gör 
 
Dimez ki ol sulŧāndurur ya ķul yā Ǿāli-şāndurur 
ǾĀlem aňa yeksāndurur hep fāħir ü ebrārı gör 
 
Aldanma buňa āl ile sür Ǿömrüňi ħoş ĥāl ile  
Ķalma yabanda ķāl ile Ĥaķdan yaňa yol varıgör 
 
Bir gör içinde niçe emvātı medfūn itseler 
Açsaň girü farķ ola mı sulŧān ile ķulları gör 
 

15 Ǿİbret gerekse gözüňe baķ ehl-i ķabrüň ĥāline 
Bunda bilürken Ǿıyşını anda gören ĥālleri gör 
 

                                                 
66 biň / yüz A. 
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Sen bu Günehkāruň şehā aldanma ķurı lāfına 
Ķavlindeki iķrārı ķo fiǾlindeki inkārı gör 
 

N 28b  Dileriseň cānuňa Ĥaķdan Ǿināyet irişe 
Ŧut yüzüni dergāhına yalvarıgör yalvarıgör 
 
 
DİGERDİGERDİGERDİGER    

M 182 a 
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün įlün įlün įlün MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün    

A 145 b 
Saňa ĥāl diliyle her dem cihān söyler fenāyam dir 
Ne umarsın vefā benden ki pür-cevr ü cefāyam dir 
 
İşüm mekrile ĥįledür67 ĥaźer ķıl mekre aldanma 
Ki ħalķa śunduġum68 cevr ü velį gendüm-nümāyam69 dir 
 

N 30b  Ben ol zen-ven ki Ǿālemde yüzüm gören olur Ǿāşıķ 
Velį kimse murād almaz be-ġāyet bį-vefāyam dir 
 

 Ħazāyin cemǾ idenler ŧoymadı benden daħi yortar 
Gözüňe ki źerre gözükmez daħi belki gedāyam dir 
 

5 Ne idrāki70 var aǾvāmuň ki özün ķurtara menden 
Ħalāś olur mı gör evvel şular kim evliyāyam dir 

M 182 b 
Ben ol şaħśam ki olmadum saǾādet ehline yoldaş 
Bilür seni cihān ħalķı ķarįn ü eşķıyāyam dir 
 
Ata oġlına ķaśd ider ķıyar ķardaşına ķardaş 
Benümiçün olur aǾdā şular kim eśdıķāyam dir 
 
Baňa göňül viren kimse çıķar her iħtiyārından 
Yüzüni ħāk-i rāh idüp yoluňda cān-fidāyam dir 
 

 Bilüriken Günehkārā neye aldar ķomaz dünyā 
Beni terk eyleme zinhār ki her derde devāyam dir 

                                                 
67 ĥįledür / ĥįletdür N 
68 śunduġum / śanduġum N 
69 Kelime harekeli metinde (N) kehrüpā şeklinde harekelenmiştir 
70 ne idrāki / idrākine A 
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DİGERDİGERDİGERDİGER71717171****    
    
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün    
 
Bu maαām-ı cennetüΑ rıέvānı kim 
ŞeyΏ ΪAbdülαādir-i Geylānσdür 
 
ΪAdn ile Firdevsi gel bu bāba γor 
Bu αapunuΑ içi devlet kānıdur 
 
Ĥācı PσrinüΑ cinānı bu sarāy 
Bundan özge cümle varı fānįdür 
 
İşbu Beytullaha Ώiνmet eyleyen 
CennetüΑ vildānıla ġılmānıdur 

 
5 KaǾbe budur gel ηarāfa gāhice 

Έacc-ı ekber γādıαuΑ devrānıdur 
 
Şimdi Rūma geldi Mekke ηayyıla 
Cism-i RūmuΑ işbu tekye cānıdur 
 
Ol maαām-ı αuηba iy ġayb-ı ricāl 
Feyże gel bu himmetüΑ Ϊummānıdur 
 
Levε-i aΪιam-ı feyżdür Ώalvetleri 
Perσ Ϊışαı evliyā sulηānıdur 
 

9a  BiΑ otuz beş tārσΏi oldı tamām72  
Ehl-i derdüΑ γāΉib-i Loαmānıdur 
 
 
 
 
 
 

                                                 
71 Bu manzume sadece N nüshasında vardır. 
72 1035 /1625 
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DİDİDİDİGERGERGERGER    
    

MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün    
 
KimüΑ cānına Ϊışα odı ire elbette kār eyler 
βıġışmaz içine cānı ser-āġāz ü Ώurūş eyler 
 
Bu bir kemter vücūdı gör ki neyler zerresi ΪışαuΑ 
İçüp deryāları αanmaz aġular bulsa nūş eyler 
 

 Ne Ήarket73 eylese maΪνūr olur ΏalαuΑ arasında 
Kimesne Ϊayb u ηaΪn itmez işiden dir ki Ώūş eyler 
 
Bu dünya kār-gāhında bozılur cümle eşġāli 
AnuΑ kim αādir ü ķudret yolunı Ϊışαa ηūş eyler 
 

N 8a 5 Eger olursa şāh Edhem bıraġur tāc u taΏtını 
Çıαup zerrσn αabāsından özün köhne-pūş eyler 
 
Ve ger bir peşşe74 olursa ki olur Ϊanαā-γıfat derĥāl 
Bu Ϊışα meyΏānesinden kim75 ki bir cürΪayı nūş eyler  
 
Bu ΪuşşāαuΑ Ήālin vaγf itdügiçün bu Günehkārā 
Śanur bir kimsedür Ϊāşıα sözüni kimse gūş eyler 
 
Gör ol pervāne-i Ϊāşıα ne resme atılur oda 
Ķaçan bir şuΪleyi görse hemān-dem Ϊışαı cūş eyler 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 ĥareket kelimsei vezin icabı ĥārket şeklinde harekelenmiştir 
74 peşşe / şįşe A 
75 kim / her A 
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DİGERDİGERDİGERDİGER76767676    
    

FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün    
            

Yatma iy ġāfil ŧurı gel kim Ǿibādet vaķtidür 
  Terk-i Ǿiśyān eyleyüp gör kim ināyet vaķtidür 
 
  ǾÖmrüňi ŧuġyān ile virdüň yile uśanmaduň 

Dön girü Ĥaķdan yaňa çünkim iŧāǾat vaķtidür 
 
  Dünye içün āħiret ekinligi dimiş Resūl 
  Mevsimidir toħm-ı ħayrı śaç zirāǾat vaķtidür 
 
  Nefse nefsįdür cihānuň ĥāline ķılsaň nažar 
  Her kişi ĥayretde her şaħśa ķıyāmet vaķtidür 
 

Nefs ile şeyŧān bildüň çünki düşmendür saňa 
Baġlama dostluķ yularıyla Ǿadāvet vaķtidür 

M 183 a 
Açlıġ ile buldılar nefse bulanlar furśatı 
Sen daħi ķahr itmek isterseň riyāżet vaķtidür 
 
Aza ger çoķ virdügünden Ĥaķķuň eyle gel seǾā 
Ĥırś u buħlı terk idegör kim seħāvet vaķtidür 
 
Bunda iken ķāydıňı gör ķoma zinhār yarına 
Zįra kim rūz-ı ķıyāmet bil nedāmet vaķtidür 
 
Ey Günāhkār olma ġāfil nefs ü şeyŧāndur Ǿadū 
Dilüňe źikri silāĥ al kim ġazāvet vaķtidür 

 
 
 

DİGERDİGERDİGERDİGER77777777    
    
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün    
    
Āħiret arzū idenler dünyeden dūr oldılar 
Žulmeti terk eyleyenler pāk ü pür-nūr oldılar 

                                                 
76 Bu manzume M’den alınmıştır. 
77 Bu manzume A ve N’de yoktur. 
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İştihārından cihānuň çekdiler el şol kim 
Meskenet şālın bürinüp şöyle mestūr oldılar 
    
Bunda merdūr eyleyenler yarın anda özini 
Ĥaķ ĥużūrında ķamu merġūb u maķbūl oldılar 
 
Ġam yime maġmūm olursaň bu fenā dārında sen 
İǾtiźār ile sürenler Ǿömri maķrūr oldılar 
 
Sen Günāhkārį ümįdüň kesme Ĥaķdan cürm içün 
Ĥaķ nice Ǿāśįleri raĥmetledi maġfūr oldılar 
 
 
 
HARFÜ’ZHARFÜ’ZHARFÜ’ZHARFÜ’Z----ZĀZĀZĀZĀ    

    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün įlün įlün įlün     

N 14a, M 183 b 
A 154 a  Kimüň bünyādını gördüň ki Ǿālemde ħarāb olmaz 

Ya bir baġr u ciger var mı ki bu oddan kebāb olmaz 
 
Yigitlige ġurūr itme unutma ölümi zinhār 
Nice eŧfāli görmişsin ecel irüp şebāb olmaz 
 
Vara şol yiri fikr eyle ki ġāyet dār-ı žulmetdür 
Żiyā bundan78 iletmezseň ol oda nūr u tāb olmaz 
 
Olar kim dār-ı dünyāda anuň ķaydını görmişdür 
SaǾādetlü ķul anlardur ki ol evde Ǿaźāb olmaz  
 

5 Ķara ŧopraķ olup diller çürüyüp güng ü lāl olmış 
Biri birisine hergiz suǿāl ü ya cevāb olmaz 
 
Ne yimek ne içmek ne almaķ ne śatmaķ ne seyrān itmek 
Hemįn yatmaķdur işleri velįkin ħūr u ħāb olmaz 
 
Eli hįç nesneye irmez dürülmiş defter aǾmāli 
Birinden bir Ǿamel gelmez ya ecr ü ya ŝevāb olmaz 
  

                                                 
78 bundan / bunda A 
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Ne deňlü sevgülü yāruň olursa ķatına79 varsaň 
Eger biň kez nidā ķılsaň saňa bir kez cevāb olmaz 
 
Günehkāre ne ġāfilsin ki bunca söz eŝer ķılmaz 
Zįra hįçbir işüň yoķ kim saňa andan Ǿıķāb olmaz 
 

 
DİGERDİGERDİGERDİGER80808080    

    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün    
 

Elif Elif Elif Elif     Allahu aǾžamsın saňa hirgiz zevāl irmez 
Sen ol sulŧān-ı kāmilsin kemālüňe kemāl irmez 
 

BeBeBeBe    Bāķį mülke māliksin ķamu müllāk işigüňde 
Melūl ü ħūr u Ǿācizdür saňa hirgiz melāl irmez 
 

TeTeTeTe    Tevĥįd itmede źātuňı Ǿālim muttaķį cümle 
M 184 a  Velį keyfiyyetüň vaśfına hirgiz ķįl ü ķāl irmez 
N 36 a 
 ŜŜŜŜeeee  Ŝābitdür ķamu dilde ki ezelden ferd ü vāĥidsin 

Ķadįm ü Ĥayy u Ķāyyūmsın kim saňa intiķāl irmez 
 

CimCimCimCim    Cemālüň cįmi cāmından ne cān kim ŧutdı ise cürǾa 
Olupdur mest-i lā-yaǾķıl aňa taġyįr ü ĥāl irmez 
    

ĤĤĤĤa a a a     Ĥayy ü Ebed sensin ķamu ĥayyı ķılan iĥyā 
Yine maǾdūm iden sensin niçündür kim ħayāl irmez 
 

ĦĦĦĦıııı    Ħūr eyleyen aǾdāyı senüň Ǿİzz ü Celālüňdür 
Anı sen maġrūr eyledüň hirgiz melāl irmez 
 

DalDalDalDal    Devāmuň dālıdur derdine ki her şaħśuň olan dermān 
Kime kim sen delālet eyledüň hirgiz đalāl irmez 
 

ŹelŹelŹelŹel    Meźellet źālini her kim ki ŧavķ itmedi fażluň 
MuǾazzezdür ebed hirgiz aňa źüll ü źülāl irmez  
 

                                                 
79 ķatına / yanına A 
80 Bu manzume A’da yoktur.; 
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RaRaRaRa    Raĥmān ü Raĥįmsin sen tecellį itdügüň  
Olur mahžar-ı cemālüňe aňa hįç infiǾāl irmez81 

  
 ZeZeZeZe    Zecr oķına her kime ki umac eyledi ķāhruň 
  Raĥįm oldı dü-Ǿālemde daħi yirde mecāl irmez        

    
SinSinSinSin    Āħir seyyidü kevneyn senüň sevgülü yāriňdür 

SaǾādet tācı urduň aňa taġyįr ü ĥāl irmez 
 

ŞınŞınŞınŞın    Şeyŧān şerrinden ne ķulı kim ıraġ itdüň 
Mażarrat ķılmadı kimse aňa mekr ile āl irmez 

 
ŚadŚadŚadŚad    Śadına śādıķü’l-ķavlüň şu kim śıdķ ile inandı 

Hemįşe ķavl ü śādıķdur diline    güng ü lāl irmez 
 

ĐađĐađĐađĐađ    Đalālet đadı đurrından anı kim śaķladı fażluň 
Müfađđaldur dü-Ǿālemde aňa degme ricāl irmez 
 

ŦŦŦŦıııı    Ŧāhā didügüň şānında ol sulŧān-ı kāmildür 
Ki bir dem seyrine anuň hezārān māh ü sāl irmez 
 

ŽŽŽŽıııı    Žāhirdür dü-kevneyn anuň nūrına müstaġraķ 
O nūra nūr-ı şems irmez ya bedr ü ya hilāl irmez 
 

ǾǾǾǾAynAynAynAyn    ǾAyn-ı Ǿiňāyetdür eger bir ķaŧre feyż itseň 
Ķamu Ǿālem ķana andan ki aňa Ǿayn ü źülāl irmez 
 

ĠĠĠĠāāāāynynynyn    Ġaffār-ı Ǿālemsin senüň şānuňdadur Ġufrān 
Bu biz ġāfillere hirgiz günehden özge ĥāl irmez 
 

FeFeFeFe    Fāriġsin sen andan kim saňa dil uzada nādān 
Zįra ŧaǾnından anlaruň saňa hįç infiǾāl irmez 
 

ĶafĶafĶafĶaf    Olar kim ķurbetüň ķāfında dāǿim muǾtekiflerdür 
MuǾazzezdür ebed anlar o Ǿizze mülki māl irmez 

    
KefKefKefKef    Kemālüň żımnında ķonılan ĥikmete hirgiz 

Ne Ǿaķl-ı Bu ǾAlį Sįnā ne fehm-i Danyāl irmez 
M 184 b 

                                                 
81 Bu beyit N’de yoktur. 
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LāmLāmLāmLām    Livā-yı lām-ı luŧfuňla müǿebbed hir kimi ķılsaň 
O devletden aňa hirgiz nüzūl-i inǾizāl irmez 
 

MimMimMimMim    Muĥāmmed miminüň mihri ĥaķķıçün bu Günehkāruň 
MuǾāf eyle śuçın yā Rab ve ger ne hįç mecāl irmez 
 

NūnNūnNūnNūn    Nevālüň ħūnınuň ħūnın basįŧ-i arżı basŧ itdüň 
Ne şaħś-ı bį-nevādur ol ki aňa andan nevāl irmez 
 

VāvVāvVāvVāv    Kime kim vaĥdetüň vāvın anuň başına tāc ķılduň 
Vilāyet taħtına geçdi daħi hįç irtiĥāl irmez 
 

HeHeHeHe    Her kimse kim nefsinüň murādına muħālifdür 
Aňa bir vech ile hirgiz tażarruǾ ibtihāl irmez 
 

Lām elifLām elifLām elifLām elif    Egerçi lām elif maǾnāsı lādur lįk illāsuz 
Ķalur ebter tamām olmaz aňa ansuz kemāl irmez 
 

YāYāYāYā    Yā Allah yā Rabbāhü yā Sulŧānu yā Sübĥān 
Elümüz saňa sen irgür ve ger ne saňa el irmez 
    
    
    
DİGERDİGERDİGERDİGER    
 

MefāΪσlün MefāΪσlün MefāΪσlün MefāΪσlün 

A 132b 
Sevinme dünyā dārına ki dār-ı pāyidār olmaz 
İki gün gösterür γūret bozılur ber-αarār olmaz 
 
Niçe şāhlar yüzün gördüΑ niçenüΑ αaγrına girdüΑ 
KimüΑ bünyādını gördüΑ ki āΏir tārumār olmaz 
 
BunuΑ her devleti letdür safāsı Ϊayn-ı mihnetdür 
Yalandur belki Ϊādetdür yalana iΪtibār olmaz 
 
Cihāna mālik olursaň sevinme iftiħār itme 
Çü bildüň milk-i fānįdür bunuňla iftiħār olmaz 
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5 Śadāαat γūreti virür velį αaγd-ı Ϊadāvetdür 
Dönüp iΪrāż ider senden senüΑle ηoġrı yār olmaz  
 
SaΑa dünyā senüňem dir seni şādān ider biş gün 
Ķaçan bir Ήüzn-i ġam gelse senüΑle ġam-güsār olmaz 
 
SaΪādet ehli oldur kim ola öz nefsine ġālib 
Yüzüm ayaġına ηopraα ki nefsine şikār olmaz 
 

N 5a  Kime māl virdi Ϊālem kim aΑa αıldurmaya feryād 
Ya kim cemΪ eyledi māl kim γoΑunda āh u zār olmaz 
 
Bilürem γanma sen seni Ήaασαat belki bilmezsin 
Bilenlerden γor aΉvāli ki dσnde şσn ü Ϊār olmaz 
 

10 Şu kim bilenlere82 uydı bilenüΑ neydügin bildi 
Özi bildügüne uyar bilüΑ ki83 ber-Ώudār olmaz 
 
Ulular silkine uyġıl özüΑi ol yola αoyġıl  
SenüΑ bildügüΑi αoġıl84 yaluΑuz ηaş85 divār olmaz 
 

M 185 a  Kim urdı barmaġın bala  aΑa çekdürmedi bāle 
Ya kimdür loαma-i Ήelvā yir āΏir zehr ü mār olmaz 
 
Bu devlet dārına zinhār yiΑilüp86 arαanı koma 
Seni ansuz helāk eyler ki87 bu muΉkem divār olmaz 
 
Çü bildüΑ dünyā88 ĥālin işitdüΑ baΪżı aΉvālin 
YönüΑi89 aΏrete dönder ki anuΑ gibi dār olmaz 
 
 

                                                 
82 bilenlerle / bilenle A 
83 bilüň ki / bilüň A 
84 ķoġıl / ķoyġıl A 
85 ηaş / daş A 
86 yiňilüp / yiyilüp A 
87 eyler ki bu / eyler bu bir A 
88 dünyā / dünyānuň A 
89 yönüňi / yönüň A 
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15 Müsellem90 andadur şādı şekerden leννetlüdür dadı 
Ki bāαį91 cümle bünyādı büzilüp tārumār olmaz 
 

A 133 a  KimüΑ kim göΑline gelse fülān nesne benüm olsa 
Gelür αarşusına Ήāżır αazancu kesb ü kār olmaz 
 
AnuΑ evrāα ü eşcārı92 görinür dāΫimā Ήażrā 
Zσra ıssı γovuα olmaz Ώazān u αış u αar olmaz 
 
O yinen dürli niΪmetler olupdur nūr ile büryān 
Oda pişmek degül Ήācet ki anda dūd-ı nār93 olmaz 
 
İçilen cān şerbetini baΏşσ ki kevεer dinilür aΑa 
ŚudāΪ-ı derd-i ser virmez94 ya ħamrında ħumār olmaz 
 

20 Şu gül-zār-ı reyāΉσn kim αoαar αokusı cānlarda 
AnuΑ çiçekleri γolmaz anuΑ gülinde Ώār olmaz 
 
O meclis ehlinüΑ cānı hemσşe şādį Ώurremdür 
Melāl-i Ήüzn ü ġam bulmaz göΑüllerde ġubār olmaz 
 

N 5b  Ya ol ΉūrσlerüΑ Ήüsni ki γunΪından yaratmış Ĥaα 
Bu diller anı vaγf itmez Ήisāb ü ya şümār95 olmaz 
 
Bu νevα ü Ϊıyş ü mevγūfı olupdur γoΉbet-i bāαį 
Dükenmez leννeti dāΫim aΑa Ήadd ü kenār olmaz 
 
Ya ol köşk-i αuγūruΑ kim cevāhirdürür esbābı 
Zeberced laΪl-i yāαūtdur kirāc u ηaş divār olmaz 
 

25 Her eηrāfa naιar αılsaΑ żiyā vü nūr-ı rūşendür 
ĶaraΑudan eεer yoαdur zσra leyl ü nehār olmaz 
 

                                                 
90 müsellem / Müslümān  A 
91 ki bāķį / bāķįdür A 
92 evrāķ u eşcārı / eşcār u evrākı A 
93 dūd-ı nār / nūr-ı tāb A 
94 derd-i ser virmez / derd ü serverimüz N 
95 ya şümār / iĥśā şümār A. 
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Bu niΪmetler ki νikr oldı αamusı rāyigān aylaα 
Kimesne almaz ve śatmaz  aΑa narΏ ü şiΪār olmaz 
 
O dürli αuşlaruΑ eti ki αudretden gelür Ήāżır 
Yinilür aślını bilmez zσra γayd ü şikār olmaz 
 
Günehkārā çü bildüΑ kim uzaα yola sefer vardur 
Dürüş zād ü zevāduň düz o yolda şār ü bazār olmaz 
 
Şu kim bunda sefer-zādın müΉeyyā αıldı müstevfσ 
AnuΑ şādįsine hirgiz melāl ü inkisār olmaz 
 
    
    
ĤĤĤĤARFÜ’ŞARFÜ’ŞARFÜ’ŞARFÜ’Ş----ŞINŞINŞINŞIN    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    

M 185 b 
Śafā bulmayısarsın śūfį ķardaş 
Ĥelālden yimeyince etmek ü aş 
 
Śafāsuz ŧāǾatüňde revnāk olmaz 
Eger bir demde biň kez ķoyasın baş 
 
Śūfį oldur nažar ķılmaya naķşa 
Murādı olmayınca anda naķķāş 
 

A 155a  Cihān bir nūrdur fażl-ı Ħudādan 
Gözüň aç ger degilsen miŝl-i ħuffāş 

 
5 Ķabūl olmaz riyāyıla Ǿibāđet 

Eger biň kerre ursaň başuňa ŧaş 
 
Śūfį oldur ola ehl-i tevażżuǾ 
Tekebbürlik idüp ķaldurmaya baş 
 
Ŧaşımda śūretümdür śūfį zāhid 
İçümde sįretümdür rind ü ķallāş 
 
Benüm žannum budur ki Ǿālem içre  
Ben itdügüm işi itmedi nebbāş 
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Günehkārā senüň gibi cihānda 
Gerek bulunmaya bir ķalb-i ķallāş 
 
 
 
ĤĤĤĤARFÜ’ŚARFÜ’ŚARFÜ’ŚARFÜ’Ś----ŚĀDŚĀDŚĀDŚĀD    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefįlün Mefįlün Mefįlün MefǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    
 
Göňül āyinesin    sil ķalmasun pas 
Dilerseň Ĥaķ ķatında olasın ħāś 
 
Ayaġuň meskenetden daşra96 baśma 
Palāsuň yirine geyseň ħaśe’l-ħāś 
 
Riyā vü kiźbile iş başa varmaz 
İçüňde olmayınca śıdķ u iħlāś 
 
Yüri var pehlüvānlıķ daǾvį ķılma 
Ķılursaň gel beri nefsüň itin baś 
 

5 Śaķın sen şādılıķ bünyādın itme 
Ķatuňda ķardaşuň eyleriken yaś 
 
ǾAmelde süst ü Ǿāciz lįk dünyā 
Göricek çarħ urursın hemçü raķķāś 
 

N 15b  Ĥisābuň žāhir olmazsa sevinme  
Ĥasebde eger olursaň İbn-i ǾAbbās 
 

  Günehkāruň içidür füls-i aĥmer 
Ŧāşın tābān idüpdür hemçü raķķāś 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
96 (2a) daşra / ŧaşra A. 
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ĤĤĤĤARFÜ’ARFÜ’ARFÜ’ARFÜ’ŦŦŦŦ----ŦŦŦŦĀĀĀĀ    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    

M 186 a 
Ħudā şol dem ki ķıldı yiri mebsūŧ 
Yaratdı Ǿālemi eyledi mażbūŧ 
 
Ķamu insi vü cinni ķıldı daǾvet 
Arada lįki şeyŧān oldı maŧrūŧ 
 
Ne kim işledi ise ħayr u şerden 
Ķamusı bil olupdur levĥa maħŧūŧ 
 

N 16a  Ǿİbādet ol ki ola anda iħlāś 
Ki şarŧıla ķabūldür cümle meşrūŧ 
 

5 Göresin yarın anda cümle ħalķı 
Kimi maĥbūb ola kimisi mesħūŧ 
 
İki fiǾl işler olsaň bir zamānda 
Degüldür biri birine merbūŧ 
 

A 156 a  Ǿİnāyet ķıl Günehkāre Ħudāyā 
Ki olmaya yarın ŧapuňda maŧrūŧ 
 
 
 
    
ĤĤĤĤĀĀĀĀRFÜ’LRFÜ’LRFÜ’LRFÜ’L----ǾǾǾǾAAAAYNYNYNYN    
    
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün    
 
Yüce ŧutma ķalbüňi eyle vażįǾ 
Dileriseň ola menzilüň refįǾ 
 
Ĥaķķā ķulluķ itmege çoķdur ŧarįķ 
Nefsine ķuldur olan dāyim şebįǾ 
 

N16b  Ġāfil olma kim ħazān irer bozar 
Her ne tedbįr iderise fażl-ı rebįǾ 
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ǾÖmrüň irdi āħire uyanmaduň 
Ġāfil olduň nitekim ŧıfl-ı vażįǾ 
 

5 Her ķaçan irse ecel virmez emān 
NefǾ ķılmaz yapduġuň ķaśr u menįǾ 

A 156 b 
ǾĀdet idündüň hemįn beyǾ u şırā 
Ya ŝemendür teşvįşüň yāhūd mebįǾ 
 
Evliyāya tābiǾ ol kim bulasın 
Ĥaķ Resūlini yarın anda şefįǾ 
 
ŦāǾat eyle żāyiǾ itme Ǿömrüňi 
Gice gündüz miŝl-i ĥayvān-ı rebįǾ 
 
İy Günehkār tevbeye gel tevbeye 
Niçeye dek saňa bu fiǾl-i şenįǾ97 
 
 
 
 
ĤĤĤĤĀĀĀĀRFÜ’LRFÜ’LRFÜ’LRFÜ’L----FĀFĀFĀFĀ    
 
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    

A 157 a 
N 17 a  Gel iy müǿmin eger var ise inśāf 

Demidür ķıl göňül āyįnesin śāf 
M 186 b  Kime baķsaň śafāyile nažar ķıl 

Hemān kendüňi görüp urmaġıl lāf 
 
Degegör kendözüňde var mıdur hįç 
Bu ħalķ içinde işidilen evśāf 
 
Riyāyıla Ǿamel sįm ü daġaldur 
Mubaśśırdur śaķın ġāyet de śarrāf 
 

5 ǾAmelsüz Ǿilmüňe sen maġrūr olma 
Eger maĥfūžuň olsa metn-i Keşşāf 
 

                                                 
97 fiǾl-i şenįǾ / fażl-ı şefįǾ A. 
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Uyan ŧopraķda anca yatısarsın 
Ki düze ŧopraġuňdan saňa ĥazzāf 
 
Var ise ĥācetüň ger Ĥaķ ķatında 
İdegör ĥācetini ħalķuň eżǾāf 
 
Ayaġun ŧoġrı yoldan ŧaşra baśma 
Anı gözle ki göstermişdür eslāf 
 
Günehkāre senüň gibi siyāh-rū 
Bulunmaz isteseler ķāf u ber-ķāf     
 
 
 
 
ĤĤĤĤARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’L----ĶĀFĶĀFĶĀFĶĀF    
    
MefMefMefMefǾǾǾǾūlü Fāūlü Fāūlü Fāūlü FāǾilǾilǾilǾilātü Mefāātü Mefāātü Mefāātü MefāǾǾǾǾįlü Fāįlü Fāįlü Fāįlü FāǾilünǾilünǾilünǾilün    

N 17b   
Ne yatursın iy delü ŧur gel eyle yaraķ 
Yatmaġıla iş olmaz yol aġır menzil ıraķ 
 
Uzaķ yola gidersin ile şāra uġramaz 
Yola giden kişiye bilürsin gerek azıķ 
 
Bu yir yüzi Çalabdan bir yayılmış śofradur 
Cümle maħlūķ anı yir henüz ŧolıdur ŧabaķ 
 
Dįn ulusı dünyāyı bir köprüye beňzetmiş 
ǾĀķıl kişi yapar mı köpri üstünde ŧuraķ 
 

5 Niçe artuķ yaparsaň āħir ķoyup gidersin 
Ol vaķtin artuķ olur daħi ĥasret-i firāķ 
 
Niçe Ǿamel ķılursaň ŧāǾate śayma śaķın 
Key śaķın İblis-i laǾįn yile gitmesün emek 
 
Āb-ı ĥayāta98 irdüň ŧoldı ķabuň ķacaġuň 
Śaķın ki şeyŧān ķaķup düşmesün elden ķapaķ 

                                                 
98 āb-ı ĥayāta/ āb u ĥayāta N. 
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Ne ķadar śuçluyısaň ümįdüň üzme śaķın 
Degme yilden söyünmez Ĥaķ uyarduġı çırāķ  
 
Var ayaķlar altına ŧopraķ eyle yüzüňi 
Dilerseň yarın anda merkebüň ola Burāķ 
 

10 Uzun uzaķ Ǿömrüňi  yoķ yire ħarc eyledüň 
İy ġāfil aç gözüňi henüz var iken ramaķ 
 
Eger var ise Ǿaķluň miskįnlik yolun gözet 
Tekebbürlik ŧonunı çıkār egnüňden bıraķ 

 
M 187 a  Dervįş olmaķ isterseň dök bu dünyā çirkini 

Śaķalından geçenüň nesine gerek ŧaraķ 
 
İşi degül kişinüň śafrası ķaşı durur 
Sen bir miskįn görücek çatmaġıl ķaş ü ķaraķ 
 
Günehkār işbu sözi kendözünden dimedi 
Nigāh śataşıgeldi Yūnusdan aldı sebaķ 
 

N 18a   15 Yoġın yumrı sözdürür degme kişi beňzemez 
Śūrete yaķın gibi velį maǾnįde99 ıraķ 
 
İşbu sözüň maǾnįsi gereklüdür ŧutana100 
Gerek ŧut101 gerek ŧutma102 hele benden bir ramaķ 
 
 
 
  
ĤĤĤĤARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’L----KĀFKĀFKĀFKĀF    
 
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün    
 

A 157 b  N’oldı saňa iy göňül ŧūl-i emelden geçmedüň 
Bu riyāyıla olan fāsid Ǿamelden geçmedüň 
 

                                                 
99 maǾnįde/maǾnįsi A 
100 ŧutana / dutana M, N 
101 ŧut / dut M, N 
102 ŧutma / dutma M, N 
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Çün bilürsin lā-cerem śarrāf öňine varasın 
Pes niçün ķallāb-vār sįm ü daġaldan geçmedüň 
 
Āħiret ĥaķķına bir ĥaķ sözi ķorķduň dimege 
Dünyāyiçün dāǿimā ceng ü cidālden geçmedüň 

A 158 a 
Ķande bir fısķ u fesād olsa ķavį varduň aňa 
İllā śāliĥ ķullar uġraduġı yoldan geçmedüň 
 

5 Cįfesizseň çābükį çellāk irişdüň ermedüň 
Ĥak yolına varmaġa dürli Ǿilelden geçmedüň 
 
Bunca aħbār ü eĥādįŝ ü tilāvet aňmaduň 
Nefsüňe ħoş geldi çün şiǾr ü ġazelden geçmedüň 
 
İstiķamet birle ķılmaduň günāhdan ictināb 
İrtikāb itdüň velį hįç bir    zelelden geçmedüň 
 
İy Günehkār irdi Ǿömrim āħirine menzilüň  
Lįk sen daħi henüz ŧūl-i103 emelden geçmedüň 
    
    
    
    
    
ĤĤĤĤARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’L----LĀMLĀMLĀMLĀM    

M 188 a 
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün104104104104    
 
Cümle maħlūķāt ü mevcūdāt źātuňdan ħayāl 
Źātuňa yol bulmaġā cümle śafānuňdur māl 
 
Cümleden mümtāz idüp inśan-ı kāmil eyledüň 
Ķalplerüň mirǿāt-ı pāk itdüň idüp Ǿarż-ı Cemāl 
 
Görmege ķādir degil sensiz seni iy pādişāh 
Gösteren sensin seni senden yine iy bi-nevāl 
 

                                                 
103 ŧūl-i / ŧūl ü N 
104 Bu manzume M’den alınmıştır. 
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Eyle iĥsān źāt-ı tevĥįde beni irşād ide 
Feyż-i fażluňla olur tevĥįd-i źātuňdan viśāl 
 
Ķıl mücellā ķalbümi ĥubb-ı sevādın yā Raĥįm 
Ĥubb-ı źātuňdan kerem kānı Ħudāsın vir nevāl 
 
Çün didük bezm-i elestde Rabbimüz sensin bizüm 
Eyledük ķālū belā iķrārını bį-iĥtimāl 
 
Bu Günāhkārı źelįl itme irişdür źātuňa 
Çün Ĥabįbüňdür şefįǾ andan ŧuyuldı her kemāl 
 
 
    
    
    
ĤĤĤĤARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’L----MĮMMĮMMĮMMĮM    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün    

N 33b 
Ħudāyā benven ol Ǿāśį ki her dem biň günāh itdüm 
Geçürdüm Ǿömri ġafletde105 ŧapuňda rū-siyāh itdüm 
 
Cihāna geldüm uş gitdüm106 dįn-i dünyāya beyǾ itdüm 
Bu beyǾ u bu şirā içre Ǿömür naķdin tebāh itdüm 
 
Ne Ǿiśyān işlesem dāǿim oluban üstüne107 ķāǿim 
Ne bir yaş geldi gözümden ne ħod bir kerre āh itdüm 
 
Śalāĥ ehlini gördükçe śaputdum izümi yoldan 
Fesād ehline irişsem yüzümi ħāk-i rāh itdüm 
 

5 Fenā dārına aldandum beķā evden girü ķaldum 
Cihānuň fānį cāhıçün yüzümi ķaǾr-ı cāh itdüm 
 

A 148 b  Resūlüň daǾvetin ķodum Ǿibādetlerden el yudum 
LaǾįn iġvāsına uydum ķatında ħāniķāh itdüm 

M 188 b 

                                                 
105 ġafletde / ġafletden A 
106 uş gitdüm / gitdüm A 
107 üstüne / üstine A 
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Ne cürm itdümse iy Ġaffār sen itdüň setr yā Settār 
Ķamusına idüp iķrār işigüň secde-gāh itdüm 
 
 
Egerçi kim Günehkāram bu nefs elinde efkāram 
Velį fażluňdan umaram çü luŧfuňı penāh itdüm 
 
 
DİGERDİGERDİGERDİGER    
 
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün108108108108    

A 151 b 
İy Ǿazįzler ben bugün cān ü cihāndan geçmişem 
Śūreti ŧopraķa urdum çeşm-i cism-i cāndan geçmişem 
 
ǾĀşıķuň dįni įmānı maǾşūķı sevmekdür 
Çünki buldum ol dįni sāyir įmāndan geçmişem 
 
Cān dimāġına çü irdi şevķ-ı źevķ-i dil-rübā 
Ol sebebden māl ü mülk ü ħānümāndan geçmişem 
 
Çünki gördüm fitnesidür Ǿālemüň bu Ǿizz-i cāh 
Pes anuň içün fitne-i āħir-zamāndan geçmişem 

A 152 a 
5 Şimdi yāruň gerçi yoldan dūr idüpdür reyb ü şekk 

Ĥamdülillah şimdi uş şekk ü gümāndan geçmişem  
 
Baňa i(y)der ger bu yolda cān u baş terkini ur 
Tek hemān şimdi degül biň çarħ-ı zamāndan geçmişem 
 
Ķāl ü ĥālüň firķatını bilendir insān olan 
Ķįl ü ķāl defterini dürdüm dįvāndan geçmişem 
 
Bize Ǿāşıķlar dilinden irişüpdür bu ħaber 
Yoħsa ne ĥaddümdür dimege cāndan geçmişem  
 
 
 
 

                                                 
108 Bu manzume N’de yoktur. 
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DİGERDİGERDİGERDİGER    
 
MüstefMüstefMüstefMüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilünǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilünǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilünǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün109109109109    
 
Ben bu göňül ĥālātına āşüfte ĥayrān olmışam 
Bir dem göresin şādümān bir dem perįşān olmışam 
 
Bir dem içüm ŧaşum ŧolı küfr-i đalālet ser-te-ser 
Bir dem yine ķılsaň nažar Sünnį Müslümān olmışam 
 
Bir dem bu Ǿaķl ü cānımuň mülkine milk-i şāh-vār 
Bir dem bu nefsüm itinüň ĥükmine ķurbān olmışam 
 

N19a  Bir dem enįn ü nāleden görmez cihānı gözlerüm 
Bir dem melāletden geçüp mesrūr-ı şādān olmışam 
 

5 Bir dem śalāĥa meyl idüp bil baġlamışam ŧāǾate 
Bir dem yine iǾrāż idüp ez-ehl-i Ǿiśyān olmışam 
 
Bir dem yirimdür mefsede fısķ u fesāda müştaġįl 
Bir dem girüp mescidlere ħoş ehl-i Ǿirfān olmışam 

M 189 a 
Bir dem göresin110 müflis ü bir yola muĥtāc ü faķįr 
Bir dem ġanį müstaġįnem śan Mıśra sulŧān olmışam 
 
Bir dem ķara dikenleyin ħalķı ŧalayıb śokaram 
Bir dem yine gülşen-śıfat bir verd-i    riygān olmışam 
 
Bir dem esįr ü mübtelā boynum elümde ġul bende 
Bir dem cihāna şāh olup kissį vü ĥāķān olmışam 
 

10 Bir dem görürüm ben beni ġāyet żāǾįf ü derd-mend 
Bir dem girü Ǿİsā-śıfat her derde dermān olmışam 
 
Öyle sanur beni gören kim pāk ü müǿmin muħliśem 
Ben bilürem taĥķįķümi pür-Ǿayb ü noķśān olmışam 
 
Žāhir nažar ķılan baňa görür ki Ķurǿān ehliyem 
Bāŧın gözin baķan śanur ķıssįs ü ruhbān olmışam 

                                                 
109 Bu manzume A’da yoktur. 
110 göresin / faķįrem M 
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Bir dem Ǿibādetde gören śanur ki dāyim Ǿābidem 
Bilmez ki ben yoldan çıķup gümrāh-ı ŧuġyān olmışam 
 
Her ħūyıma    ķılsaň nažar ĥayvān-ı muŧlaķdur hemįn 
Ħalķı anuňla aldaram śūretde insān olmışam 
 

15 Dilüm naśįĥat söylese her işiden ĥayrān olur 
Öyle śanurlar ki beni Şiblį vü Süfyān olmışam 
 
Bir ümmį ķavmi görince zühd-i kerāmet śataram 
Bil ki kerāmetden geçüp Mūsā İbn-i Ǿİmrān olmışam 
 
Elümde tesbįĥ ü Ǿaśā dilimde tezvįr ü ħaŧā 
İçüm riyādan muŧlaķa daşımda Selmān olmışam 
 

N 19b  Fażlına baķsam Ħālıķuň firdevs-i aǾlādur yirüm 
Ger fiǾle ķılsaň nažar an-ehl-i nįrān olmışam 
 
Herkim kim irmez elüm ħalķa tevażżuǾ ķıluram 
İllā gücüm yitdügine FirǾavn ü Hāmān olmışam 
 

20 ǾAķlum delālet eyleyüp bir ħayra iķdām eyleyem 
Nefsüm bozup iķdāmumı fi’l-ĥāl-i    nedmān olmışam 
 
Estaġfirullah iy Kerįm yüz ururam dergāhuňa 
Bu vaśf olan evśāfuma küllį peşįmān olmışam 
 
Yā Rab Günehkār ķuluňa sen fażl-ı iĥsān eylegil 
Kim baňa benden yoķ mided baňa düşmān olmışam 
  
Ķālū belāda gerçi kim dilüm dimiş ola 
İllā bu yüzüm ķarası n’idem ki yalan olmışam 

    
    

DİGERDİGERDİGERDİGER    
 
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾilǾilǾilǾilātün Mefāātün Mefāātün Mefāātün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾilün Ǿilün Ǿilün Ǿilün     

A 158 b 
Ĥavādįŝ ile ŧolupdur cihāne n’eyleyelüm 
Bu derd ile dil olupdur divāne n’eyleyelüm 
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M 189 b  Murād üzre111 dileridüň geçürdüň Ǿömri Ǿazįz 
İrādāt eli irişmez Ǿināna n’eyleyelüm  
 
Selāmet umduġumca melāmet oldı naśįb 
İçer śu yirine ķanı zamāne n’eyleyelüm 
 
Vücūdı ġarķa virüpdür bu ħayretüň mevci 
Ǿİnāyetüň yili śalmaz kenāra n’eyleyelüm  
 

5 Atar ĥavādiŝüň oķlarını cihāne112 bu çarħ 
Arada bizi ķılur nişāne n’eyleyelüm 
 
Ne ŧaǾnı var ise bu dehrüň113 çekem dir idi bu dil 
Taĥammül idemez imdi sināna n’eyleyelüm 
 
Cigerde zaĥmı belürdi cihānda işleridi 
Velįkin şimdi yitişdi bu cāna n’eyleyelüm 
 

N 20 a  Göňül çü114 gördi ki nefǾi yetürmedi śabruň 
Żarūrį başladı şimdi figāna n’eyleyelüm 
 
Günehkār ki günāhını ĥisāb idem dirdi 
Şaşurdı Ǿaķlı düşdi gümāna n’eyleyelüm 
 

10 Bu Ǿaķl u dil ü cānuň Ǿabeŝ geçüp saǾyini 
Getürmedi bu nefsi įmāna n’eyleyelüm 
 
 
    
ĤĤĤĤARFÜ’NARFÜ’NARFÜ’NARFÜ’N----NNNNŪNŪNŪNŪN    
    
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Mefāātün Mefāātün Mefāātün MefāǾǾǾǾįlün Fāįlün Fāįlün Fāįlün FāǾilǾilǾilǾilātün Mefāātün Mefāātün Mefāātün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün    

A 137 b 
N 22b  Bu Ǿāşıķlar meclisine idüň nāşı gelmesün 

Çün nažarı degül ŧoġrı śoĥbete şaşı gelmesün 
 
 

                                                 
111 murâd üzre / murâdumuzca M 
112 oķlarını cihāne / oķlarını N 
113 bu dehrüň / belürdi N 
114 göňül çü / göňül N 



                          Dîvân-ı Günâhkâr 

 - 62 - 

M 190 a  Zįrā kim Ǿışķuň ħūnunı getürdiler bu meclise 
Ħaber virüň Ǿışķsuzlara yimez bu aşı gelmesün 
 
Bu Ǿışķ meydānı içinde115 ŧob yirine baş oynarlar116 
Her er ķomaz bu meydānda ortaya başı gelmesün 
 
Bu Ǿışķ bāzārı içinde cānlar mezād olur 
Özge ķumāş śatanuň geçmez ķumāşı gelmesün 
 

5 Ceng ü cidāl idenlerüň yiridür dünyā bāzārı 
Bunda śıġmaz hįç kimsenüň śulĥı śavaşı gelmesün 
 
Naķşa göňül virenlerüň bu meydānda yoķdur işi 
Şol kimse kim farķ eylemez naķş u naķķāşı gelmesün 
 
Bu maǾnįden Günehkāruň ħālidür içi key bilüň 
Tekrār ider bu maǾnįyi ŧaşıdur ŧaşı gelmesün 

  
 
 

DİGERDİGERDİGERDİGER    
 
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün    
 
Mided yā Rab beni ķurtar117 beni al benüm elümden 
Beni ķurtar daħi ħalķı benüm bu bed-fiǾālümden 
 
Erenler yüzine baķmaķa ķalmadı mecālüm hįç 
Be-ġāyet şermesārem ben girü kendü vebālümden 
 
Ķaçan iķdām idüp ħayra baśam bir dem ķadem rāha 
İrer derĥāl118 bu nefsüm çıķarur beni bu yolumdan 
 
Niçe kim ħayra cehd itdüm ķılam bir ħayra bünyād 
Müyesser olmadı hirgiz ne elümden ne mālumdan 
 
 

                                                 
115 Ǿışķ meydānı içinde / Ǿışk içinde A 
116 oynarlar / oynayular A 
117 beni ķurtar / ħalāś eyle A 
118 derĥāl / ĥāl ki M 
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5 Ne ķılam n’eyleyem yā Rab ķatı ħayrān-ı zārem kim 
Teǿessüfler beni bükdi bu fiǾlümle melālümden 
 

A 142 b  Kişi her ne Ǿamel  ķılsa gerek iħlāś ola aślı 
Riyā vü sümǾadur evvel geçen benüm ħayālümden 
 

N 27b  Didi Ĥaķ cinni vü insi beni bilmege yaratdum 
Ben anı bilmedüm taĥķįķ ne hāśıl māh u sālimden 

M 190 b 
Günāh baĥrına ġarķ oldum ķatı119 ĥayrān-ı zāram ben 
Bu ĥāyretden durur nuŧķum degül fażl-ı kemālimden 
 
Geçürdüm yoķ yire Ǿömrü Ǿabeŝ yollarda yilmekde 
Çü vāśıl olmadum ĥāle ne ĥāśıl ķįl ü ķālümden 
 

10 Ne ŧaş baġurlı şaħśam kim getürmedi yola hirgiz 
Bedende her kılum her dem ħaber virür zevālümden 
 
Ġanį görsem tevażżuǾdan elif ķaddümi dāl itdüm120 
Faķįre uġrasam baķmaz gözüm kibr ü źilālümden 
 
Bu ġaflet ħamrı eyle kim beni ĥayrān u121 mest itdi  
Mecālüm yoķ gözüm açam baķam śaġuma śolumdan 
 
Niçeme cürm ü Ǿiśyānum çoġısa olmazam nevmįd 
Umaram raĥmeti Ĥaķdan daħi himmet ricālümden 
 
Beni śaķla bu ĥālile ulı dergāha varmaķdan 
Viribi122 fażluňı luŧf it beni ķurtar bu ĥālümden 
 

15 Eger bir şemme-i lutfuň Ǿināyet irmeye senden 
Kim ola kim ħalāś ide beni nefs-i žālimden 
 
Günehkāram günāhımdan yüzüm ŧopraķa düşmişdür 
Umaram fażlın Allahuň ŧutup ķaldura elümden 
 
 

                                                 
119 ķatı / iňen A 
120 itdüm / eyler A 
121 ĥayrān u / ĥayrān-ı N 
122 viribi / virüp A 
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Leb-ā-leb ŧoldurdı deryā-yı raĥmet biz ķamu Ǿaŧşān 
Eger bir ķaŧre feyż itse ķana Ǿālem zülālümden 
 
 
DİGERDİGERDİGERDİGER    

    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün 

A 159 a 
N 21 a  Senüň derdüň baňa yigdür ķamu ħalķuň devāsından 

Senüň cevrüň iňen ħoşdur daħinüň merĥabāsından 
 
Seni sevdigiçün Edhem bıraķdı tāc u taħtını 
ǾAbālar iħtiyār itdi çıķup zerrįn ķabāsından 
 
Yüzin saňa dutan Ǿāşıķ daħi yirden śafā bulmaz 
İçer aġuları ŧoymaz senüň Ǿışķuň śafāsından 
 
Eger maǾşūk oda śalsa sürer Ǿāşıķ śafā andan 
Ne Ǿāşıķdur ki yüz döndürdi maǾşūķuň cefāsından 
 

5 Rıżāśı maǾşuķuň neyise anı gözedür123 Ǿāşıķ 
Eger zehr ise nūş eyler geçer kendü rıżāsından 
 
Ve ger faķr ile olursa ġanįdür Ǿāşıķun göňli 
Ki zįrā124 fāriġ olmışdur bunuň faķrı ġınāsından 
 
Cihāna ĥükm iden şāhlar öper Ǿāşıķlarıň izin 
DuǾālar iltimās eyler bu Ǿışķuň bį-nevāśından 
 
Kime bir źerre Ǿışķ irdi cihāndan raħtını dürdi 
Ħalāś eyledi ķurtardı vücūdınuň Ǿanāsından 
 
Gözünden ķanlu yaş döküp yüzini ŧopraķ iderdi 
Eger bir źerre Ǿışķ irse Günehkāra Ħudāsından  

 
 
 
 

                                                 
123 gözedür / gözler durur N 
124 ki zįrā / zįrā kim N 
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DİGERDİGERDİGERDİGER    
    

MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Meįlün Meįlün Meįlün MefāfāfāfāǾǾǾǾįlün  Feįlün  Feįlün  Feįlün  FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün125125125125    
M 191 a 
A 136a  Ķomışam Ǿārımı Ǿışķa düşelden 

Unutdum kārımı Ǿışka düşelden 
 
Ħarāb itdüm ki kendü elümile 
Der-i dįvārumı Ǿışka düşelden 
 
Yidi deryā beni ķılmaya teskįn 
Ķodum tekrārımı Ǿışka düşelden 
 
Görenler işitenler görürler oldı 
Benüm kemteri Ǿışka düşelden 
 

A 136b     5 Delü Mecnūn olup düşer yabana 
İşiden zārımı Ǿışka düşelden 
 
Ķamu aśśılarum virdim ziyāna 
Görün bāzārumı Ǿışka düşelden 
 
Biĥamdillah ki dirdim doġrı yola 
Kesüp zünnārumı Ǿışka düşelden 
 
Murādı bu Günehkāruň Ħudāyā 
Umar dįdāruňı Ǿışka düşelden  
 

    
DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün126126126126    
 

N 37b  Eyā ġaflet meyinden mest ü ĥayrān 
Uyan bir dem niçeye dek bu sekrān 
 

 Ne nādānlıķdurur kim sen ķılursın 
Ki Ǿömür azalduġunca erdi Ǿiśyān 

                                                 
125 Bu manzume N’de yoktur.    
126 Bu manzume A’da yoktur.    
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Senüň şānuňda kerremnā didi Ĥaķ 
Ķanı hįç görünür mi fażl-ı rücĥān 
 
Niçeler var ki arturdı kerāmet 
Saňa mı ķaldı dāyim kesb ü Ǿiśyān 
 

5 Bugün saǾy it variken elde furśat 
Yarın ķalmaya belki rehb ü meydān 
 
Ķalupdur menzilüň belhüm eżalden 
Utan hey behāyimden kem insān 
 

 Śaķın kim tįž geçer Ǿömrüň bahārı 
Ķış irişür yüzilür bāġ-ı bostān 
 
Dilüňde Ǿādet eyle źikr ü tesbįĥ 
Elüňde beźl ü cūd ü ħayr ü iĥsān 
 
Aňā saǾy it ki ķabrüň ola ravża 
Śaķın andan ki ola ĥufr u nįrān 
 

M 191 b   10 Niçeler var ki bunda gördi ķaydı 
Varıcaķ buldı laĥdın verd-i reyĥān 
 
Varısa idrāküň sen de yaraġ it 
Niçe bir olasın bu nefse segbān 

 
Arıtġıl ķalbüňi şirk ü ħafįden 
Bilürseň budur āyįn-i Müsülmān 
 
Saňa śanduġuňı śan ķāmu ħalķa 
Tamām olmaz ol olmayınca įmān 
 
Ķamu uyħudadur bu ħalķ-ı Ǿālem 
Ölicek uyanur dir Şāh-ı Merdān 
 

N 38a 15  Ol uyanmaķ kişiye fāyda virmez 
Hemįn arturmaz illā āh u efġān 
 
Eger Ǿibret gerekse çevre baķ gör 
Görinür ķaldı mı emŝāl ü aķrān 
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Bıraķ bu Ǿucb u kibri ķıl tevażżuǾ 
ǾAzāzįl kibr öcinden oldı şeyŧān 
 
Bu dünyā yidi başlu bir yılandur 
Cihāň ħalķın yudup olmadı şaǾyān 
 
Saňa raĥm ide śanma işbu efǾį 
Yudar bir gün seni āħir bu ŝuǾbān 
 

20 Ataň anaň ķamu aġlayı gitdi 
Ne deňlü olasın sen bunda ħandān 
 
Saňa dikdi gözüni olma ġāfil 
Dutar nigāh saňa da virmez emān 
 
Kimesne bulmadı bundan ħalāśı  
Ögütdi nevbet ile bu degirmen 
 
Ǿİlācın bilmedi Buķrāŧ u Soķrāŧ 
Devā bulmadı Eflāŧūn u Loķmān 
 
Yidi iķlįme ĥükm itdi Sikender 
Ķamu maħlūķa ĥükm itdi Süleymān 
 

25 Zebūn oldılar āħir mevt elinden 
Hezārān ĥasret ile virdiler cān 
 
Buları gördüň işitdüň ķarındaş 
Bu ĥuccetler saňa yitmez mi bürhān 
 
Eŝer ķılur mı hirgiz bu mevāǾıž 
Ħayālüňe gelür mi terk-i Ǿiśyān 
 
Saňa böyle mi gösterdi ŧarįķi 
Meşāyiħ ya ĥādįŝ ü ĥükm-i Ķurǿān 

 
N 38b  TenaǾǾumlar ķılasın dürli dürli 

Yanuňda ķoňşularuň aç Ǿuryān 
M 192 a 

30 Uśanur bu cihān senden ĥaķįķat 
Varısa Ǿaķluň ilk evvel sen uśan 
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Bu dünyāya gelenler bir ķonuķdur 
İki gün seni de idindi mihmān 
 
Żiyāfet müddeti geçdükce taĥķįķ 
Sürer bir dem daħi hįç virmez emān 
 
O Ǿizz ü nāz ile bisledügüň ten 
Yiyiser mūr u mār u dūd u girbān 
 
Ķalur bunda ķamu cemǾ itdügüň māl 
Eger sįm ü zer ya dürr ü mercān 
 

35 Ķāraňu ķabr içinde sen çekersin 
Vebālini nitekim ehl-i zindān 
 
Ĥelāl ise ĥisābıdur Ǿaźābuň 
Ĥarām ise anuňçün var oda yan 
 
Śaķın boynuňda ķoma kimse ĥaķķın 
Ħuśūśā kim śūr ile ĥaķķ-ı cįrān 
 
Ĥāķįķatdur bu ĥāli kim bilürsin 
Ki böyle sürüli geldi bu devrān 
 
Ķo ħalķı kendü ĥālüň gör Günehkār 
Dükendi Ǿömrüň irdi vaķt-i hicrān 
 

40 Eyā mücrim elüňde yoķ vücūhuň 
Meger nāgāh irişe fażl-ı Sübĥān 
 
Anuň luŧfına eyle iǾtimād 
Ki yoldaşuň ola śoň demde įmān 
 
Ħudāyā źāt u pāküň ĥürmetiyçün 
Refįķ eyle bize śoň demde įmān 
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DİGERDİGERDİGERDİGER127127127127    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün    
 
Cihānuň cāhına ķalma śaķın cānuňı cāhından 
Naśįĥatdur bu söz aňla degülse ķalbüň āhından 
 
Ecel śayyādı cān murġın şikār eylemedin saǾy it 
Bilürsin lā-cerem ol ķuş ħalāś olmaz bu şāhinden 
 
Ezelde ķāsım u ķısmet ne kim yazdıysa ķāniǾ ol 
Şikāyet eylemek olmaz ķul olan kişi şāhından 
 
Çü pervāne ura cān murġı ķıla bunda tehį128 tenhā 
ǾAceb farķ ola mı kim ķul cihānuň pādişāhından 
 

5 Ķaçan kim ķaśd ide ķalbüň ķadįmi rāh-ı seyr içün 
Ĥavāletdür bu nefs aňa śapıdur ŧoġrı rāhından 
 
Bir niçe pür-meǾārifdür velį kimse anı bilmez 
Birinüň ĥabbesi yoķdur ŧurulmaz ķurı lāfından 
 
Ne ķul kim dāǿimā fażluň senüň kim ilticā eyler 
Yapış eline luŧfuňdan ki çıķmasun penāhından 
 
Şu kim Ǿömrin yoķ yire geçürdi bilmedin ķadrin 
Nedāmetdür anuň işi ne ĥāśıl śāl u māhından 
 
Ben eydürem Günehkāra ki mücrim yüzi ķara 
Tecāvüz ķılma ĥāddüňden utan rūy-ı siyāhından 

N 23b 
10 Ol eydür ki günāhiçün ümįdüm kesmezem Ĥaķdan 

Zirā kim ķula Ǿayb olmaz uma raĥmet Ħudāsından 
 

    
    
    
    
    

                                                 
127 Bu manzume M’de yoktur 
128 tehį / daħi N 
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DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün    
 
Gel iy göňlüm uśan bir dem bu dünyānuň śafāsından 
Çü bildüň kim cefāśı çoķdurur anuň vefāsından 
 
Dilüňle dāyim idersin bu ev fānį ol ev bāķį 
Ya neçün iħtiyār itdüň fenāsını beķāsından 
   
SaǾādet ehline uysaň saǾįd ü server olayduň 
Şeķāvet ehline uyduň śayılduň    eşķıyāsından 
 

M 192 b  Ol ulu ĥażrete ķarşu çü ĥaşr ola cihān ħalķı 
Niçe şaħśı ġarķ eyleyiserdür ĥayāsından129 
 

5 Ķaraňluķ ķabre gidecek130 çerâġ u mūnis isterseň 
Ķarardup ķalbüňi yatma żiyā al dün ķarasından 
 

 Ķuru lāf ile iş olmaz hemįn daǾvā-yı bāŧıldur 
Śızur baġruň ķanı aķsun gözüňüň mācerāsından  
 

N 34a  Gel iħlāś ile bir yol ŧut131 Ĥaķķa vāśıl olmaķ isterseň 
Ķo132 Ǿucbı kibri terk eyle133 elüňi çek riyāsından 
 
Günehkāruň günāhından Ħudānuň fażlı fāżıldur 
Diler raĥmet umar şefķat Raĥįmüň Muśtafāsından 
 
 
 
ĤĤĤĤĀĀĀĀRFÜ’RFÜ’RFÜ’RFÜ’LLLL----VĀVVĀVVĀVVĀV    

    
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün  Fāātün  Fāātün  Fāātün  FāǾilünǾilünǾilünǾilün    

N 2b 
A 159a  Bil ĥāķįķāt ĥalķ idüp bu cinn ü insānı hū 

Ādemi daǾvet ķılup redd eyleyen şeyŧānı hū 

                                                 
129 4. beyit N’de ve M’de yoktur. 
130 ķābre gidecek / sįne varıcaķ N 
131 ŧut / dut N; 
132 ķo / ķo bu N 
133 eyle / it N 
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NaǾrası Ǿāşıķlaruň yā ħūd u yā men hūdurur 
Zįra kim maķśūdı hūdur dįn ü įmāňı hū 
 
ǾĀrifüň ķālbindeki maǾrūf olan hūdur hemįn 
Hūdurur hem feyż iden ķalbine bu Ǿirfānı hū 
 
Mest-i lā-yaǾķıl ķamu hūdandurur ehl-i kemāl 
Kim ŧolupdur leb-ā-leb ser-te-ser vicdānı hū 
 

5 Diň śalā olsun bugün baş oynayan Ǿāşıķlara 
Kim müheyyā oldı ħūş çevgān ile meydānı hū 
 

A 159b  Uyma iġvāśına İblįśüň śaķın kim ŧaġıdur 
İlticā ol hūya eyle defǾ ider ŧuġyānı hū 
 
Sen unutduňsa ne var yazar Kirāmen Kātibįn 
Ĥaşr olıcaķ neşr idiser defter-i dįvānı hū 
 
MaǾrifet dürrini taĥsįl eyleyen ġavvāśı gör 
Kim ne Ǿışķ ile ŧolupdur baĥrı vü Ǿummānı hū 
 
Źātını bildürmekiçün ķıldı įcād-ı bedįǾ 
İns ü cinn ü vaĥş ü ŧāyr u cāmid ü cebvānı hū 
 

10 Yidi ķāt gök yidi ķat yir yidi yılduz yidi gün 
Yidi deryā yidi iķlįm cümlenüň sulŧānı hū 
 
Kesme raĥmetden Günehkār ümįdüňi cürm içün 
Tevbe ķıl Ǿafv ide bu cürmüňi Ǿiśyāňı hū 
 
Ķulını mücrim yaradupdur anuň çün ol Ġanį 
Tā ki ižhār ider fażlın Ǿarż ide ġufrānı hū 
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ĤĤĤĤARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’L----HĀHĀHĀHĀ    
N  2a  
A 131a  MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Fįlün Fįlün Fįlün FaaaaǾilǾilǾilǾilātün ātün ātün ātün MMMMefāefāefāefāǾǾǾǾįlün įlün įlün įlün FFFFāāāāǾilünǾilünǾilünǾilün    
M 193 a  

Zihį sözüň ĥaseni lāilāheillallah 
Ki dir faķr u ġanį lāilāheillallah 
 
Ĥaķķuň kelām-ı ķadįmi ümmetüň senedi 
Sever şerįf ü denį lāilāheillallah 
 
Esāsı dįn ü şerįfüň Ǿaŧāsı Raĥmānuň 
Vü cennetüň ŝemeni lāilāheillallah 
 
Hezār ĥamd ü ŝenā kim ŧakıldı boynumuza 
Bu ĥaķ dįnüň reseni lāilāheillallah 
 

5 Dimāġ u cān-ı dili aźb ü şehd ü şeker134 ide 
Çü ŧoldura deheni lāilāheillallah 
 
Bezer cihān Ǿarūsın laǾl ü cevher ile135 
Ŧaķup dürr-i ǾAdeni lāilāheillallah 
 
Çerāġ-ı dįne żiyā virür münevver ider 
Bu tevĥįdüň doġanı136 lāilāheillallah 
 
Yir üzre ins ü felekde melek137 ķılur tekrār 
Dilinde bu süħanı lāilāheillallah138 
 
Dir ise śıdķ ile bir kez olur müǿmin-i ħāś139 
Yehūdį vü veŝeni lāilāheillallah 
 

10. Ŧutup durdı cihāňı đalālet-i žulmet  
Götürdi bu fiteni    lāilāheillallah 
 
 

                                                 
134 şeker / şekerler N 
135 Ǿarūsın laǾl ü cevher ile / Ǿarūsı laǾl-i cevāhir ile A 
136 doġanı / zaġanı N 
137 melek / melekler A 
138 A’da 7 ve 8. beyitlerin  yerleri değişiktir. 
139 müǿmin-i ħāś / müǿmin ħāliś A 
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Şükür ki140 Ĥaķ ŧarafından irürdi bize Ǿaŧā 
O Mekkį vü Medenį lāilāheillallah 
 
Ger ilticā dilerseň şürūr-ı şeyŧāňdan 
Ŧut elde bu mecenni lāilāheillallah 
 
Ġarįķ-i raĥmet olurdı bu cān meyyitine 
Śarılsa bu kefeni lāilāheillallah 
 
Nihāl sürerdi Ǿināyet dilerse fażl-ı Ħudā 
Ziĥį bu dil çemeni lāilāheillallah 
 

15 Ķaçan kim āh ide müǿmin yazar semā yüzüne 
Bil āhınuň deħānı lāilāheillallah 
 
Bu cān ŧıflını ger emzirirse dāye-i dįn  
Bu şekker-i lebini lāilāheillallah 
 
Zihį saǾādet-i devlet ki Günehkāruň ola 
Dem-i āħir süħanı lāilāheillallah141  
 

    

DİGERDİGERDİGERDİGER    
 
MeMeMeMefāfāfāfāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    

M 193 b 
Eger cānān bu cāna cān olursa 
Ne ġam biň cān aňa ķurbāň olursa 
 
Zihį devletlü cān ol kimsenüň var 
Ki cānān142 ĥükmine fermān olursa 
 
Yoluň rāst sözüň yavlaķ ķavįdür 
Ŧarįķuň meźheb-i NuǾmān olursa 
 
Ümįd oldur seni yoldan çıķarmaz 
Cihān ħalķı ķamu şeyŧān olursa 

                                                 
140 şükür ki / şükür N 
141 13, 14, 15, 16 ve 17. beyitler N’de 9b’dedir. 
142 cānān / cān A 
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A 154 b     5 Yüceltme ķalbüňi zinhār u zinhār 
N 14 b  Maķām (u) menzilüň keyvān olursa 

 
Ǿİbādet ķıl velįkin ķılma tekye 
Gice gündüz işüň iĥsān    olursa 
 
Iraķ aňlama mevti senden iy dost 
Niçe māh143 śıĥĥat ü ābdān olursa 
 
Saňa ne nefǾi var ķabrüň ŧar olsa 
Cihān başdan başa meydān olursa 
 
Sevinüp dünyāya şādįliķ    itme  
Ħazįneň sįm ü zer mercān olursa 
 

10 Bil ol demdür saňa şādį müsellem 
Gidicek yoldaşuň įmān olursa 
 
Niçelerden ķalupdur saňa bu yurt 
Melūl olma eger vįrān olursa 
 
Śanur bu ħalķ seni Sünnį Müslümān 
Zihį yüz ķarası yalan olursa 
 
Bu ķurı lāfile dervįşlik olmaz 
Hezārān defter-i dįvān olursa 
 
Günehkārā saǾādetlü cānuň var 
Eger Ǿāşıķlara ķurbān olursa 
 

15 Ve ger himmet irerse evliyādan 
Ol olur derdüňe dermān olursa 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
143 niçe māh / niçe N 
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DİGERDİGERDİGERDİGER    
    

MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    
 
Yine göňlüme geldi bir belāġa 
Naśįĥatdür śaķın götürme lāġa 
 
Cihānda maǾnisüz söz çoķ dinilür 
İşitme degmesin ķoyma ķulaġa 
 
Niçe söz var ki hirgiz nefǾi yokdur 
Daħi belki żarar ider dimāġa 
 
İňen    semrütmegil nefsüň itini 
Ŧutup cerb ü şirįn ü bala yaġa 
 

5 Śaķın Ǿömrüň aňsuzda bu güneşi 
Penāgāh ġaflet içinde uyaġa 

M 194 a 
 Saňa fikr it ki ne ħaclet geliser 

Niçeler anda binicek Buraġa 
 
Çünki atma oda dünyā içün 
Ķo bu cünbişleri eyle ferāġa 
 
Şeker yimege saǾy it ŧūŧį-ŧabǾ ol 
Özüň murdārıçün beňzetme zāġa 
 
Günehkārā naśįĥāt sen saňa ķıl 
Yüri ŧalcınma yaķįn ü ıraġa 
    
    
DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    
 

A 159b  Günāh itdüm hezār estaġfirullah  
Ķıluram āh u zār estaġfirullah 
 

N 3a  Aňamaz idüm evvel seyyiǿātı 
Ŧuraraķ ķıldı kār estaġfirullah 
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İlāhį tevbemüzi sen ķabūl it 
Ķoma dilde ġubār estaġfirullah 
 
Ħudāyā fażluň ile müctemiǾ ķıl 
Ki oldum tārumār estaġfirullah 
 

5 Yoluma ķurdı şeyŧān ĥįle aġın 
Beni ķıldı şikār estaġfirullah 
 
Benüm Ǿiśyānuma yirler ü144 gökler 
Olamaz hem-Ǿayān145 estaġfirullah 
 
Ecel eli ayırup ŧutdı yaķamı 
Direm çār ü nāçār146 estaġfirullah 
 
Yaraġum yoķ yolum uzaķ yüküm çoķ 
Uş irişdi sefer estaġfirullah 
 
Ŧurışum yoķ daħi ecel atına 
Hemįn oldum süvār estaġfirullah147 
 

10 Ķaraňluk ķabr içinde gözlerümi 
Yiyiser mūr u mār estaġfirullah 
 
Bu yüzüm ķarası iki cihānda 
Beni eyledi ħor estaġfirullah 
 
Günehkāra Ǿaceb nefǾ eyleye mi 
Bu bį-vaķt iǾtiźār estaġfirullah 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
144 yirler ü / yirleri A 
145 hem-Ǿayān / hem-Ǿayār A 
146 nāçār / neçār N 
147 9. beyit A’da yoktur. 
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DİGERDİGERDİGERDİGER    
 
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    

N 34b 
M 194b  Günāhlarum beni ķıldı dįvāne 

Düketdüm Ǿömri başladum fiġāna 
 
ǾAceb Ǿaķlı olan hirgiz ķıla mı 
Bu ibrāmı ki ben ķıldum bu cāna 
 
Dirįgā żāyiǾ itdüm naķd-i Ǿömrimi 
Bilemedüm ķamu virdüm ziyāna 
 
Ben aldanmaġıla oldum giriftār 
Śaķın aldamasun seni zamāne 
 

5 Śanurdum ben bu148 sermāye-i Ǿömri 
Dükenmeyüp ķalaydı cāvidāna 
 
Benüm ĥālüm yiter Ǿibret gerekse 
Ħaber virüň ķamu pįr ü cüvāna 

A 150 b 
Şunı kim ŧāǾat aňlardum bilisüz 
Bu dem bildim ki degmez bir śamāna 
 
Fenādur çünki bildüň bu cihānı 
Yönüňi döndür ol bāķį cihāna 

 
 Ebed maǾmūr iken ol dār-ı cennet 

Neden virdüň göňül işbu vįrāna 
 

10 Elüm irişmedi hįçbir yaķįne 
Velį günden güne düşdüm gümāna 
 
Uyan ġaflet irişdi menziline 
Bu daħi az ola nefse uyana 
 
İlāhį virme furśat ol laǾįne  
Ki aħir demde el ura įmāna 

                                                 
148 bu / ki N. 
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Nite maĥrūm idesin şol ķulu kim 
Senüň fażluň Ǿaśāsına ŧayana 
 

N 35a    Ħudāyā ķomaġıl ġaflet içinde 
Bu miskįni ki āħir bir uyana 
 

15 Bu devlet degmeye olmaz müyesser 
Meger kim yoluňa cānlar ķoyana 
 
Çü imsākile ol yola varılmaz 
Śalā olsun hemįn cāna ķıyana149 
 
Ŧut elin bu Günehkārun İlāhį 
Ķoma luŧfuňdan oda düşe yana 
 

 
DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātüātüātüātün Fān Fān Fān FāǾlǾlǾlǾlātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün150150150150    

M 195 a 
Ĥalüňi fikr it ķarındaş tevbeye gel tevbeye 
Gizlü sırruň olmadın fāş tevbeye gel tevbeye 
 
Ger dilerseň yarın anda yüz śuyı ĥāśıl ola 
Gel muŧįǾ ol çekmegil baş tevbeye gel tevbeye 
 
Kendü151 ĥālüň fikrini ķıl dil uzatma kimseye 
ŦaǾne ķılup atmaġıl ŧaş tevbeye gel tevbeye 
 
İçüňi kibr ü ĥased birle mülevveŝ eyleme 
Ŧaşuňı ķılma münaķķaş    tevbeye gel tevbeye 
 

5 Gel bugün furśat var iken nevm-i ġafletden uyan 
Dehr eli vurmaz iken ŧaş tevbeye gel tevbeye 
 
Bil ĥaķįķat hāven-i devrān bir gün cismüňi 
Eyleyiser ħurd u ħāşħāş tevbeye gel tevbeye 

                                                 
149 Bu beyit A’dan alınmıştır. 
150 Bu manzume A’da yoktur. 
151 kendü / kendi M 
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Ĥaķ güneşden žāhir iken görmeze urmaķ neden 
Aç gözüňi olma ħuffāş tevbeye gel tevbeye 
 
Sırruňı setr itmiş iken luŧf-ı Settāruň bugün 
Açmadın Ǿaybuňı nebbāş tevbeye gel tevbeye 
 
Sen Günehkāre ögüdüň kendü öz nefsüňe vir 
İy utanmaz ķalb-i ķulmaş tevbeye gel tevbeye 
 

    

DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün    

 
N 7a   Ki γaαın virme göΑül bu dünyānuΑ murdārına 

Yevme yuΉmānuΑ dilerseΑ yanmayasın nārına 
 
Dünyāya göΑül virenler āΏiretden dūr olur 
Belki maΉrūm olur irmez ĦāliαuΑ dσdārına 
 
Meskenet yolını dut bu Ϊucb-ı kibri kσni αo 
Ger metāΪ iletmek dilerseΑ āΏiret bāzārına 
 
İctināb eyle bu efΪσnüΑ aġusından γaαın 
Zσnet aΑlayup şehā el γoαma naαş-ı mārına 
 

5 Bu gülistānuΑ cemāli seni maġrūr itmesün 
Ħārını fikr eyle evvel γoαma el gül-zārına  
 
Dünyā sevmek her ΏaηānuΑ başıdur dir Muγηafā 
Sen daΏi sevme inanduňsa anuΑ aΏbārına 

M 195 b 
Ger şefāΪat isteriseΑ sünnetine αāΫim ol 
Ümmet olmaα isteriseΑ ol ĤaααuΑ muΏtārına 
 
Çün günāh deryāsına ġarα itdi seni nefs-i şūm 
Ġāfil olma tevbeden cehd eyle istiġfārına 
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Şimdi furγat variken elde γaαın fevt eyleme  
ΪĀαıl olanlar ki αomaz bugünki güni yarına 
 

10 Bu cihān BaġdādınuΑ Ǿayyārıdur dįv-i recįm152 
Ki γaαın aldurmaġıl sermāyeΑi aġyārına 
 
Her ne istimdād iderseΑ Ħāliαdan it hemσn 
İΪtibār itme cihānuΑ yārına aġyārına 
 
Kendü vicdānuΑda bulmayup Ήarāretden eεer 
EvliyānuΑ münkeri olma Ήālet-i esrārına 
 
Evliyādur bāġ-bānı mübtedσler bāġınuΑ 
Terbiyet virmese anlar leννet irmez bārına 
 
ΪĀr (u) nāmūs perdesidür meni yoldan çıαaran 
Yol eri αalmaz153 cihānuΑ nāmūsına Ϊārına154 
 

15 Ħāγ erenler Ĥaα yoluna cān ü baş terk eyledi 
Ol ne Ϊāşıαdur ki αaldı Ήubbe-i destārına 
 
Ħāliγ eyle naαdüΑi γarrāf öΑine virmedin 
Rāst gelmez degmenüΑ naαdi anuΑ miΪyārına155 
 
Her αuluΑ rızαı Ħudādandur Ήaαiαat bil anı 
Şekk idüp sen dikme gözüň kimsenüň anbārına 
 
MüddeǾį gerçi çoķdur cān u bāşı terk eyleyen 
Lσk manγūr olmayanlar lāyıα olmaz dārına 
 
Śādıα oldur kim muvāfıα ola fiΪli αavline 
Kāνib oldur kim muΏālifdür işi güftārına 
 
 

                                                 
152 Ǿayyārıdur dįv-i recįm / Ǿayyārıdurur bu recįm N 
153 ķalmaz / ķılmaz N 
154 Bu beyit M’de yoktur. 
155 Bu beyit M’de yoktur. 2. mısra A’da “Rāst degmenüň naķdi kim anuň miǾmārına” 
şeklindedir. 



  Dr. Muhammet Kuzubaş 

 - 81 -

20 Kāmil oldur cümle şaΏγı kāmil aΑlar dāΫim ol 
Nāαıγ oldur ηaΪna αılur ΪālemüΑ muΏtārına 
 

 İǾtirāf ehli dirilür αavline αılsaΑ naιar 
Lσk kendü fiΪlini şāhid dutar inkārına 
 
Cürm-i Ǿiśyānı çoġısa aġlayup zārįlıķ it 

  Ĥaķ Raĥįmdür raĥmet ķılur ķılanuň zārına 
 
  Bāķį mülki isteriseň ol beķā bünyādın ur 
  İΪtibār itme şehā bu fānį ev miΪmārına 

 
Miĥnete śabr  eyleyenler vāśıl oldı raĥmete 
NiǾmeti vāfir anuň itdi ķanāǾat varına 
 

25 Bülbül ol kim maǾnį-i gül-zārın temāşā ķılasın 
Zāġ-ŧabǾ olup yurduma dünyānuň murdārına156 
 
Sįne bāġın āb-ı iħlāśile sįrāb itmeyen 
Virmedi revnaķ Ǿibādet ravżası eşcārına 
 
Sen Günehkārā ne var ger cürm ü Ϊiγyān işleseň 
RaΉmeti çoαdur ĤaααuΑ αalmaz αuluΑ āvāzına 

 
İrden aşanlar irişdi menzile dutdı maαām 
Sen de uy üftāde Ώσzān anlaruΑ āεārına 
 
 
 
DİGERDİGERDİGERDİGER    

    
MefMefMefMefǾǾǾǾūlü Mefāūlü Mefāūlü Mefāūlü MefāǾǾǾǾįįįįlü Mefālü Mefālü Mefālü MefāǾǾǾǾįlü Feįlü Feįlü Feįlü FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    
 
Dįn isteriseň śıdķ ile dįnāra yapışma 
Yār olmadı ol kimseye aġyāra yapışma 
 
Ķurtar elüňi aġyārdan etegin ŧut 
Aldayıcıdur dünyāyı ķo Ǿayyāra yapışma157 

                                                 
156 22-25 arasındaki beyitler M’den alınmıştır. 
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Seĥĥaredurur158 siĥr ile ķılur seni mesĥūr 
Aldanmayıgör siĥr ile seĥĥāra yapışma 
 
Ger müǿminiseň müǿminile ŧurġıl oturġıl 
Minkir degülseň yüri kenāra yapışma 
 

5 ǾĀşıķ degüliseň ķo bu Ǿışķ daǾvįsini 
Manśūr olmazsaň yüri var kenāra159 yapışma 
 
Avlamaġiçün dünyāyı ŧuzaġın ķura 
Tesbįĥ alup elüňe zünnāra yapışma 
 
Dünyā ile Ǿuķbā meŝel-i ħār ile güldür 
Nādānlıķ idüp güli ķoyup ħāra yapışma 

A 138 a 
N 23a  Žāhir görinür gözüňe mismil-i murdār 

Cehd eyle ķoyup mismili murdāra yapışma 
 
İħlāś ile dervįşlige yoġısa meylüň 
Var peçe-śıfat160 dāmen-i ebrāra yapışma 
 

10 Dünyā mālını mār dimiş girçek erenler 
ǾĀķluň varısa māl śanup māra yapışma 
 
İy mücrįm eger aňlarısaň maǾnį sözinden 
Ŧut yaķasını nefsüň deyyāra yapışma 
 

 
DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün 

A 149 a 
N 21 b  Emānetdür bu cān el-ĥükmü lillāh 

Viren alur hemān el-ĥükmü lillāh 
 

                                                                                                     
157 Bu beyit N’de yoktur. 
158 seĥĥāredurur / seĥĥārdurur B 
159 kenāra / dāra A 
160 var peçe-śıfat / ķarınca-śıfat M, A 
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Ne dilerse ķılur fermān anuňdur 
Buňa yoķdur gümān el-ĥükmü lillāh 
 
Ħudānuň emri birle ǾAzrāil de 
Arada tercümān el-ĥükmü lillāh 

M 196 b 
Veren oldur alan ol çünki cānı 
Nedür bunca fiġān el-ĥükmü lillāh 
 

5 Kimesneye virilmedi virilmez 
Ecel irse emān el-ĥükmü lillāh 
 
Ecel elinde şāh ķul bāy yoħsul 
Berāberdür hemān el-ĥükmü lillāh 
 
Niçe şāhlar ķoyup bu tāc u ŧaħtı 
Giyüp gitdi kefen el-ĥükmü lillāh 
 
Niçe serv-śıfat boylar bükilüp  
Olupdur çün gümān el-ĥükmü lillāh 
 
Niçe dügünleri yas eylemişdür 
Ki gördüň sen Ǿayān el-ĥükmü lillāh 
 

10 Niçe ata ana biliň büküpdür 
Döküp gözleri ķan el-ĥükmü lillāh 
 
Niçe mecrūĥ cigerler āh idicek 
Göge irdi duħān el-ĥükmü lillāh 
 
Niçeler ġāfilįn yiyüp içerken 
İrişür nāgehān el-ĥükmü lillāh 
 
Niçe sulŧānlaruň bu mevt elinde 
Ŧolupdur baġrı ķan el-ĥükmü lillāh 
 
Zebūn olmuşdur ecel pençesinde 
Hezārān pehlevān el-ĥükmü lillāh161 

  

                                                 
161 12, 13 ve 14. beyitler N’de yoktur. 



                          Dîvân-ı Günâhkâr 

 - 84 - 

15 Niçe Rüstemlerüň Ǿālemde adı 
Oķunup dāsitān el-ĥükmü lillāh 
 

A 149 b  Niçesi irmedi henüz kemāle 
Girü ķıldu vįrān el-ĥükmü lillāh 

 
N 22a  Ķanı ķardaş ata ana oġul ķayın 

Ķamu oldı revān el-ĥükmü lillāh 
 

Geçürdi külli bunlar nevbetin 
Saňa geldi uyan el-ĥükmü lillāh 
 
Refįķ eyle Günehkāra İlāhį 
Āħir demde įmān el-ĥükmü lillāh 
 

20 Ǿİnāyet ķıl ki ire ĥażretüňe 
Îmān ile bu cān el-ĥükmü lillāh 
 

    
DİGERDİGERDİGERDİGER    

M 197 a 
MüstefMüstefMüstefMüstefǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstǾilün MüstefǾilün MüstefǾilün MüstefefefefǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün    
 
Yoķdur beķāsı iy göňül baķma cihānuň varına 
ǾÖźri  öküşdür key śaķın düşersin āh ü zārına 
 
Ġafletden uyar özüňi Ǿömrüňi żāyiǾ eyleme  
Furśat demidür ĥāžır ol ķoma bugünüň yarına 
 
Küllį hebādur cünbüşi bu Ǿālemüň key aňlaġıl 
ǾAķlıň varısa baķma hįç yārına vü aġyārına 
 

A 146 a  Bünyādı yoķdur key śaķın aňsuz helāk eyler seni 
Söykenmegil muĥkem śanup miĥnet evi divārına 
 

5 Dūn içre ŧurġıl ŧāǾate ayaķ uzadup yatmaġıl 
Anca yatasın sinnede śūr-ı İsrāfįl çalına 
 
ǾIşķ tevbesinde ķalbüňi yandur muĥabbet odına 
Śarrāf öňine varmadın cehd it ki ķalbüň arına 
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N 31a  Ŧāhir gelübsin Ǿāleme cehd eyle ŧāhir varasın 
Budur ŧahāret dünyānuň virme göňül murdārına 
 
Nefsüň dilerseň bāy ola ŧutġıl ķanāǾat etegin 
Ĥaķdan ne gelse ķısmetüň ol ķāniǾ az çoķ varına 
 
Balı belādur Ǿālemüň nūş itme nįşinden śaķın 
Dikenlerinden ķıl ĥaźer śunma elüň gül-zārına 
 

10 ŜuǾbān-ı dehrüň zehrine zinhār kim uzatmaġıl el162 
Nįreng-i rengine baķup aldanma naķş u mārına 
 
İnanma dünya ķavline Ǿahdi vefāsuzdur bunuň 
Nicelerile Ǿahd idüp bulunmadı iķrārına 
 
 

DİGERDİGERDİGERDİGER    
    

FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾlǾlǾlǾlātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün    
 
Ol Raĥįmüň raĥmeti ŧutdı163 cihānı ġam yime 
Ķıldı müstaġraķ zemįn ü āsümānı ġam yime 
 
Her ne deňlü çoġısa cürm ü günāhuň iy faķįr 
İǾtiźār itseň girü virür emānı ġam yime 
 
İǾtimāduňı ķavį ķıl raĥmetine Ħāliķuň 
Ķalbüňe alma śaķın şekk ü gümānı ġam yime  
 
Reyb ü şekden ŧāhir eyle ħānesini göňlüňüň 
İǾtiķād ile getür muĥkem imānı ġam yime  

A 146 b 
5 Raĥmet-i deryāsınuň naķś olmaya bir ķaŧresi 

Ġarķ iderse bu ķamu kevn ü mekānı ġam yime 
 
Nice müstaġraķ olursın bu melāmet baĥrına 
İrişe bir gün Ǿināyet nāgehānį ġam yime 
 

                                                 
162 uzatmaġıl el / urma el A 
163 ŧutdı / dutdı N 
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Olma nevmįd ol Raĥįmüň raĥmetinden dāǿimā 
Źikrini tekrār idüp depret lisānı ġam yime 

 
M 197 b  Dime kim yoķdur śıġınaġum naķįlem n’eyleyem 
N 31b  Çün şefįǾ itdi saňa faħr-i cihānı ġam yime164 

 
Raĥmete’l-li’l-Ǿālemįn oķundı çünki şānına 
Dilese alur ķamu pįr ü cüvānı ġam yime 
 

10 Seyyiǿātuň gerçi kim defter kılupdur kātibįn 
N’ola āsāndur aňa yuymaķ divānı ġam yime 

 
Her ķaçan virse küdūret ķālbüni nār-ı cahįm 

  Tāzelendür cānuňı źįkr it cinānı ġam yime165 
 

 Sen Günehkāre ne var ger cürm ü Ǿiśyān işleseň 
İňen āsāndur aňa Ǿafv eylemek ġam yime 
 
ǾÖmrüň irdi āħire dünyā ġamından geçmedüň 
Şimdiden girü nidersin ħānümānı ġam yime 
 

 
DİGERDİGERDİGERDİGER    

    
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün    
    
ΪIşαa vir göΑlüΑi ey cān gel berü Ϊār eyleme 
Zār olur ΪāruΑ γoΑı var işüΑi zār eyleme 

 
 Var ise ΪaαluΑ bu cānı derde vir derd al śatun 

Aγl-ı bāzār oldur özge bāzār eyleme 
 
NaΪrası ΪāşıαlaruΑ sen śanma kim bσhūdedür 
ΪIşα odıdur cūş iden var fāsid inkār eyleme 
 

A 136 a  ΪĀşıkuΑ yolı melāmetdür ηutan irdi Ĥaααa 
Sen selāmet gözleyüp anda yirüΑ nār eyleme 

                                                 
164 8. beyit A’da yoktur 
165 10. ve 11. beyit N ve M’de yoktur. 
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5 EvliyānuΑ cümlesi Ήakαdur Ήaα aΑla αamusın 
BaΪżına iαrār idüp baΪzına inkār eyleme 
 
Geç bu kibrüΑ köprüsünden ηut tevāżżuΪ yolunı 
Kendü özünden Ħāliαı vü Ώālαı bσzār eyleme 
 

 ǾĀleme ηāhir gelübsin iy αarındaş key γaαın 
ŹātuΑı bu cσfenüΑ Ήırγına murdār eyleme 
 
Gel bugün āsāniken yola Ϊazm-i rāh eyle göΑül 
Varduġunca yük baγar az işi düşvār eyleme 
 
Ger saΑa Ĥak rūzį αıldıysa hidāyet gencini  
Śaαla cān içinde sırrı keşf-i esrār eyleme 
 

10 Ķāle ķalma ĥāle cehd eyle Günehķāre śaķın 
Geçmeden nefs arzūsından Ǿazm-i dįdār eyleme 

M 198 a 
Şunca Ǿömri zāyiǾ itdüň baśmadun yola ķadem 
Şimdi ķurı lāfile fażluňı ižhār eyleme166 

  

    
DİGERDİGERDİGERDİGER    

    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün mefāįlün mefāįlün mefāįlün mefāǾǾǾǾįlün feįlün feįlün feįlün feǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    
 

A 160 a  İlāhį ķuluňā senden himāye 
Ve ger irerise āhum semāya 
 
Eger senden Ǿināyet irmez ise 
Beni uġratdı bu nefsüm belāya 
 

N 3b  Baňa günden güne arturdı cevri 
Nice ķıldumısa nefse167 riǾāya 
 
 
 

                                                 
166 10 ve 11. beyit N’de yoktur. 
167 nefse / nefsi A 
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Baňa bendendürür168 dürlü belālar 
Kime eyleyeyin yā Rab şikāye 
 

5 Belāya śabr idenlerdür ki irdi 
Dükenmez Ǿömre vü źevķe śafāya 
 
Yime ġam rızķiçün sen iy ķarındaş 
Seni bisler tevekkül ķıl Ħudāya 
 
Bu yola śıdķ ile gelenler irdi 
Gümānile gelen irdi hebāya 
 
Var iy ħocam eger śıdķuň yoġısa  
Gerek keşşāf oķı gerek hidāye 
 
Ķo ħalķı dilden idrāküň varısa 
Hemįn öz ĥālüňi eyle viķāye 
 

10 Dilencidür şol kim hįç elinde 
Bulunmaya elinde bir ĥabbe māye169 
 
Çü düşdi şānuňa senüň gedāyį 
Yüri ciddile meşġūl ol170 duǾāya 
 
Günehkāruň elinde yoķ vücūhı 
Meger kim ŧuş ola žıll-ı hümāya  
 
Nicesi ümmetüň bį-çāre Ǿāşıķ 
Ki anuň raĥmetine yoķdur nihāye171 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
168 bendendürür / sendendürür A 
169 8, 9 ve 10. beyit A’da yoktur 
170 meşġūl ol / meşġūl N 
171 11, 12. ve 13. beyitler A’da yoktur. 
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DİGERDİGERDİGERDİGER172172172172    
    

MefMefMefMefǾǾǾǾūlü Mefāūlü Mefāūlü Mefāūlü MefāǾǾǾǾįlü Mefįlü Mefįlü Mefįlü MefǾǾǾǾāāāāįlü Feįlü Feįlü Feįlü FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    
            MefMefMefMefǾǾǾǾūlü Feūlü Feūlü Feūlü FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    
 
Bünyād olalı Ǿāleme kim geldi cihāna 
   Kim ŧoymadı cāna 
 
Ki içürdi baġrı ķanını devr-i zamāne 
   İçdi ķana ķana 

N 4a  Ĥelvā diyü her kime ki bir loķma dadurdı173 
   Zehr eyledi āħir 
Eyle śanasın gelmedi hirgiz bu cihāna 

M 198 b    Maĥv oldı hemāne 
Śayyād-ı ecel seni śayd ide sini174 bilürsin 
   Ne şübhe ķılursın 
ǾAķlı olan işbu söze taĥķįķ inana 
   Düşmeye gümāna 
ǾÖźrine cihāňuň śaķın aldanma yalandur 
   Bu kimsenüň olmaz 
Benüm diyenüň niçesini ķoydı śapana 
   Tā atdı yabana 
Dükendi Ǿömür ġafletile niçe yatursın 
   Dir başuňa Ǿaķlı 
Yiter uyuduň aç gözüňi bir dem uyana 
   İy delü dįvāne 
Ger bundayiken işüňi śaġ itmeyesin sen 
   Şöyle ķala ebter 
NefǾ eylemeye anda saňā Ǿöźr ü bahāne 
   Cān oda yana 
Her kim yüzüni ol ulu dergāha dutarsa 
   Ol ķalmaya maĥrūm 
Ŧayanmaya her kim luŧfuňa ŧayana 
   Ol düşmeye ŧayana 
Dünyā her kişiye dir şimdi senüňem ben 
   İnanmaya Ǿāķıl 
Aĥmaķdur ol kimse kim gercek inana 

Bu ķavl-i yalana  

                                                 
172 Bu manzume M’de yoktur. 
173 dadurdı / śunar A 
174 anı  / sini N 
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N 4b  Bir αaηresi biΑ Ϊālemi ġarαa virüriken 
   RaΉmet deΑizinüΑ 
Lāyıα mı senüΑ şānuΑa Ϊālem oda yana 
   İy Έayy ü tüvānā 
Cürmüni GünehkāruΑ eger defter idersen 
   Yüz yıl yazarsaΑ 
Getürmeyesin biΑde birin belki lisāna 

                          İy Ϊāαil-i dānā 
Zihσ devlet anuΑ özin ġafletden uyardı 
                                      Bu dār-ı fenāda 
Vāy ol αula kim bencileyin bunda uyuya 
                                      Ta anda uyana 
 
 
DİGERDİGERDİGERDİGER    

    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    
    

M 199 a  Dirįġā Ǿömrüm irişdi zevāle 
Yaraġ eylemedüm zād-ı nevāle 
 
Yüküni kārbān baġladı göçdi 
Beni yolda ķodı ĥırś u ĥavāle 

N 18b 
Elüm irişmedi hįçbir ŝevāba 
Velį günden güne düşdüm vebāle 
 
Günāhum yükleri bükdi bilümi 
Bu elif ķaddümi döndürdi dāla 
 

5 Beni gören śanur Sünnį Müslümān 
Ne bilsün aldanur bu yāl ü bāle 
 
ǾAmel işlemege varmadı göňlüm 
Ne nefǾ ide saňa bu ķurı nāle 
 
Direm bu nefsüme key iĥtiyāŧ it 
Ki şeyŧān yoluňa ķurdı ĥıyāle 
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ǾAceb nefǾi ola mı ol metāǾuň 
Ki sen gidesin ol ayruķa ķala 
 
Bu uzaķ fikri gel terk eyle zinhār 
Kime ķaldı cihān kim saňa ķala 

A 158 b 
10 Muĥāl ola kim iresin tamāma 

Çü tābiǾ olmaduň ehl-i kemāle 
 
 
Günehķāre śakın şeyŧān şerrinden 
Düşürmesün seni mekrile āle 
 
Yaraşa mı Ǿaceb fikrüň cüvānı 
Çü Ǿömrüň irişe heştād ü sāle 
 
 
 
ĤĤĤĤARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’LARFÜ’L----YĀYĀYĀYĀ    

    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün175175175175    

N 13 a   
M 199 b  Göňül deryāsı yine cūşa geldi  

Bu gözler baħrı andan ŧaşa geldi 
 
Ki çün ķaynatdı baĥrı bār-ı fikret 
Taĥayyür mevci başdan aşa geldi 
 
Ne ķılam gerçi ĥaķ virmiş özün 
Dükendi şimdi müddet başa geldi 
 
Bu ben nādānı gör kim naķşa ķaldum 
Bilen naķşı ķodı naķķāşa geldi 
 

5 Bu żāyiǾ ķılduġum Ǿömrüň ĥisābın 
Aňıcak Ǿaķlı başdan şaşa geldi 
 
Bu vechile ħasāret bu cihānda 
Kime geldi ki ben ķallāşa geldi 

                                                 
175 Bu mazume A’da yoktur. 
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Nuħūset yılduzı ŧoġdı cihāna 
Eň evvel ben żaǾįfe ŧuşa geldi 
 
SaǾādet Ǿıleli dutdı ser-ā-ser 
Şeķavet ŧoġrı ben ķul  aşa geldi 
 

M 200 a  Şikāyet eyleme Ĥaķdan Günāhkār 
Hemįn çekmek gerek çün başa geldi 

 
        DİGERDİGERDİGERDİGER    

    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    

A 155b  
Yaradan bu semāvātı vü arżı 
K’aňa176 ħardal degildür ŧūl-ı Ǿarżı 
 
Biĥamdillah ki śaldı boynumuza 
Bu ķamu sünneti vü nefli farżı  
 
Rażıynā minke yā Ħallāku Ǿālem 
Ve Ǿannā cümleten yā Rabbi arżı 
 
Bizi bizligimüzden eyle taħlįś 
Saňa śıġınmışuz basŧı vü ķabżı 
 

5 Unutduķ śıĥĥate olduķ çü maġrūr 
Ŧabįb el urduġı vaķtin bi-nabżı177 
 
Günehkārı źelįl itme Ħudāyā 
Suǿāl olduġı vaķtin yevm-i Ǿarżı 
 
Îmānı rūhına sen eyle yoldaş 
Şu dem kim göç ide bundan bi-ķabżı 
 

    
    
    
    

                                                 
176 Beyitteki ki ana ifadesi vezin icabı k’ana şeklinde okunmaktadır. 
177 bi-nabżı / be-ķabžı A 
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DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün    

A 147 b 
Eyā ġafil utan Ĥaķdan ki żāyiǾ ķılduň eyyāmı    
ǾÖmür naķdin yile virdüň neye aldanduň iy Ǿāmį 
 

M 200 b  Neden geldüň neye geldüň unutduň geldü(gü)ň ķaydı 
Hemįn śanduň bu gündür gün aňlamaduň ser-encāmı 
  
Seni Ĥaķ ķulluġa śaldı ķanı ķulluķ ķanı ŧāǾat 
Ķanı Ǿahd ü ķanı įmān yitürdüň dįn ü İslāmı178 
 
Yarın anda diyisersin ki ferciǾnā ile’d-dünyā 
Diyeler min hünā ciǿte göresin anda ilzāmı 
 

5 Seni śayd itmege İblįs hezārān ĥįle vü telbįs 
İdüp mekr-i fütūnile śaçup dāne ķurar dāmı 
 

A 148 a  Śaķın şeyŧāna aldanma Ǿadūdur anı dost śanma 
Yarın anı ĥażretde utanma yıġup boynuňa āŝāmı 
 
Saňa Ĥaķ didi şeyŧānı ki düşmāndur idin düşmān  
Sen anı dost idinürsin ķılursın dün gün ikrāmı 
 
Bu ne Ǿaķl ü ne dānişdür eyā ġāfil bu ne işdür 
Ki biş gün uzun Ǿömr içün ķılasın cāna įrāmı 
 
Saňa bir kişi ħayr itse niçe eyyām unutmazsın 
Utan Ĥaķdan ķanı Ǿaķluň ķanı Allahuň inǾāmı 

 
10 Yiter kişiye179 bir maǾbūd anı idinigör maķśūd 

Ǿİbādet eyle Ħālıķa bıraķ boynuňdan eśnāmı 
 
Erenler etegin dutġıl günāhlaruňa tevbe ķıl 
Ki tāǿib ķula artuķdur Ħudānuň fażlı ilhāmı 
 
Şular ki putı śandurdı yüzüni Ĥāķķa döndürdi 
O şevķ odına yandurdı ķamu nāmūsı vü nāmı180 

                                                 
178 İslâmı / îmânı A 
179 kişiye / bir ķula A 
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Günehkāre günāh içün ümįdüň kesme raĥmetden 
Niçeme żāyiǾ itdüňse bilisüzlükde eyyāmı 
 
Bu fānį dāra aldanma saňa bāķi ķala śanma 
Bilürsin ķalmadı hirgiz kimesne bunda arāmį181 
 
 

DİGERDİGERDİGERDİGER    
 
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    
 
Refįķ it ķalbüňi terk it ġılāžı 
Çü işitdüň şidādı vü ġılāžı  
 
Naśįĥat söylenilse ŧut ķulaġuň182 
Geçürme ġafletile ittiǾāžı 
 
Kimesneye śaķın ħışmıla baķma 
Erit ķalbüňi gider iġtiyāžı183 
 
Velį şeyŧāndurur insāna düşmān 
Anuňla baġla muĥkem ibtiġāžı 
 

5 Giceler yatmayup eyle Ǿibādet 
 Bulasın ķalbüňi cennet riyāžı184 
 
 Günāĥuň çoķluġunda olma nevmįd185 

İşitdüňse Fużeyl İbn-i ǾIyāžı 
 
Günehkārā ŧarıķma zaĥmetiçün 
Bilürsin Ĥaķ ķatında var Ǿivāžı 

.   
 
 
 

                                                                                                     
180 Bu beyit N’de yoktur. 
181 Bu beyit N’de yoktur. 
182 ķulaġuň / ġulaġuň A 
183 iġtiyāžı / ġıyāžı A 
184 Bu mısra A’da yoktur. 
185 Bu mısra A’ada yoktur. 
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DİGERDİGERDİGERDİGER    
 
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlünįlünįlünįlün186186186186    

M 201 a 
Utandum senden iy Allah ki żāyiǾ eyledüm Ǿömri 
Beni ĥayrān ü mest itdi Ħudāyā ġāfletüň ħamrı 
 
Günāhum raħtını yaysam śanasın ħˇāce bezzāzem 
ǾAmel dükkānına geçsem içinde ĥabbe yoķ cimri 
 

N 37a  Ǿİbādet bābına gelsem be-ġāyet külli nādānam 
Velį dil döksem aldaram niçe Ǿayyār ise Ǿamrı 
 
Ulular gerçi ķılmuşdur delālet müstaķįm yola 
Velį şeyŧān beni azdurdı unutdum bildügüm emri 
 

5 Ne źikrüm var ne tesbįĥüm velį lāyaǾnį  sözlerde   
Benümle hem-zebān olmaz hezārān ŧūŧį vü ķumrı 
 
ǾAmelde key ķatı süstem żaǾįfem zār u nįrānam 
Velį bu nefs iti görmez baśar yüz biň żaǾįf temri 
 
Günehkāram ki Ǿālemde nažįrüm bekdeşüm yoķdur 
Meger kim kendü luŧfından Ǿināyet eyleye Taňrı 
 
 

DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    
 

A 143 b  Ne muĥkem yapduň iy ġāfil bināyı 
Hįç aňmaduň ħarābını fenāyı 
 
Ķanı senden daħi muĥkem yapanlar 
Görinür mi gözüň aç baķ ŧolayı 
 
Kirec ü ŧaşıla ķalǾa yapanlar 
Ķodı gitdi ķamu şehri ķalǾayı  

                                                 
186 Bu manzume A’da yoktur. 
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Ķanı ol pehlivānlar kim giricek 
Bozarlardı niçe śaff u alāyı187 
  

5 Bilürsin lā-cerem āħir yıķılur 
N’idersin yoķ yire çeküp belāyı 
 

M 201 b  Bunuň şuġlı iňen zaĥmetlü işdür 
Olar gitdi saňa ķıldı śalāyı 
 

 Seni ġaflet şu resme baġlamışdur 
Ki işitmez ķulaġuň işbu188 śadāyı 
 
İçüňde ķat ķat olmışdur senüň pās 
Velį ŧaşraya ħoş virdüň cilāyı 
 
Eger nefsi zebūn itmek dilerseň 
Bir iki loķma eksük vir ġıdāyı 
 

10 Yimek içmek bu ĥayvānį śıfatdur 
Buňa meşġūl olan görmez liķāyı 
 
Çevür yüzüňi bu dār-ı fenādan 
Dilerseň bulasın dār-ı beķāyı 

 
 Ķoġıl bu şuĥĥ u buħlı iy ķarındaş 

Unutma ħayr u iĥsān u seħāyı 
 
Kimi görüriseň eyle tevażżuǾ 
Dilerseň ola įmānuň Ǿaŧāyı 

 
Cihān ŧoldı nidā-yı irciǾįden 
Saňa n’oldı ki işitmezsüň nidāyı 

 
15 Elest vaķtinde Ǿahd itmişdüň ħūd 

Niçün gözlemedüň Ǿahde vefāyı189 
 
Murādı bu Günehkāruň Ǿazįzān 
Dirįġ itmeyesiz andan duǾāyı 

                                                 
187 3. ve 4. beyit A’dan alınmıştır. 
188 işbu / hįç bu A 
189 14 ve 15. beyit N’de yoktur. 
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N 29a  Zįra bulunmadı elde vücūhı  
Hemįn andan umar derde devāyı 
 
Kerem ehli Ǿazįzler ĥāşa lillāh 
Ki redd ide ķapusından gedāyı 
 
 
DİGEDİGEDİGEDİGERRRR    

    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    
 
İşit nedür direm iy dįn eyāsı 
Var ise fehm ü Ǿaķluň aňlayası 
 
Naśįĥat ķılana ŧutġıl ķulaġun 
Ķo kendüňden biten žann ü ķıyāsı 
 
Utan Ĥaķdan iňen nādānlıķ itme 
Varısa yüzüňüň odı ĥayāsı 
 
Ķoyasın sünnetini Muśtafānuň 
Uyasın nefse bu mıdır devāsı 
 

5 Nažar ķılsaň cihāna Ǿibretile 
Ħaber vire saňa ŧaş u ķayası 

M 202 a 
Görünmez bir işüňde hirgiz iħlāś 
Velįkin Ǿāleme ŧoldı riyāsı 
 
Seni Ĥaķdan yaňa baķdurmadı hįç 
Tamāmet ķapladı nefsüň hevāsı 
 
Niçün ħoşnūd idersin ol laǾįni 
Öňüňe gelmez Ĥaķķuň rıżāsı 
 
Revā mı olasın küfrān-ı niǾmet 
İrişürken saňa her dem Ǿaŧāsı 

A 144 a 
10 Ne yavlaķ    baġladuň dünyāya göňli 

Görinürken ħaŧāsı vü fenāsı 
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Cihānuň balına parmaķ uzatma 
Zįrā balına artuķdur belāsı 

 
N 29b  İki ķat biz olısardur giyesüň 

Dögersin bunda bu fāħir libāsı 
 
 
Be-ġāyet ķaraňudur varduġuň yir 
Meger bundan bile vara żiyāsı 
 
İlāhį raĥmetüňden ķılma maĥrūm 
Günehkāruň budur senden recāsı 
 

15 Zihį devlet anuň iki cihānda 
Eger maķbūl olurısa duǾāsı 
    

    
DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün    
 
Ĥaķ cihānı yoġiken var eyledi 
Žulmeti götürdi envār eyledi 
 
Cümle mektūmidi bunca kāyināt 
Kāf (u) nūndan külli ižhār eyledi 
 
Encüm ü şems ü kevākib ü ķamer 
Kimi ŝābit kimi seyyār eyledi 
 
Ĥükm anuňdur emr anuňdur fiǾl anuň 
Yirü sākin çarħı devvār eyledi190  
 

5 Cümleye bir emr ile virdi vücūd 
Kimi Ǿizzetde kimin ħor eyledi 

M 202 b 
 Ger saňa Ǿibret gerekse ķıl nažar 

Kim ne resme nārı gülzār eyledi 
 

                                                 
190 Bu beyit M’den alınmıştır. 
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Cümle ħalķuň śāniǾi oldur velį 
Niçeler śunǾına inkār eyledi 
 

A 145 a  BaǾżısınuň fiǾlini fısķ u fücūr 
BaǾżınuň evrādın eźkār eyledi 
 
BaǾżı Ǿaķla ki ĥavālet oldı Ǿışķ 
Baş ķodı öňinde iķrār eyledi 
 

10 Bozdı bünyādını Ǿaķluň ser-te-ser 
Ĥükmini ŧarĥ itdi evkār eyledi 

 
N 30a      ǾIşķ işine münkir olan kimseler 

Şāh-ı Ǿışķı gördi iķrār eyledi 
 
Çünki Mecnūna göründi bir nažar 
Vālih ü şeydā vü efkār eyledi 
 
Güle virdi ĥüsn-i śūret ħūb u būy 
Ķarşusına bülbüli zār eyledi 
 
Kimi gāfi vālih ü şeydā vü mest 
Kimi Ǿaķlı ile huşyār eyledi 
 

15 Niçe senüň gibi geldi Ǿāleme 
Ķodı dükkān śatup bāzār eyledi 
 
Mevt irişdi ķıldı yaġma varını 
Ŧatlu cāndan daħi bįzār eyledi 
 
Nicesine virdi cennetde maķām 
Nicesinüň menzilin nār eyledi 
 
Ķodı Ǿaķlı bu Günehkār-ı191 źelįl 
Nefse uydı kendüyi ħor eyledi 
 
Zį-ĥamāķat ki bu ŧāhir źātını 
Dünyānuň ĥırśında murdār eyledi 
 

                                                 
191 Günehkār-ı / Günehkār u N. 



                          Dîvân-ı Günâhkâr 

 - 100 - 

DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
FāFāFāFāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilǾilǾilǾilātün Fāātün Fāātün Fāātün FāǾilünǾilünǾilünǾilün192192192192    
 
Zāġ-veş cįfeye baαan besleyen emmāresin 
Cennet-i ΪadnüΑ gülistānında bülbül olmadı 
 
Yanmadı yārüΑ firāαı nārına YaΪαūb gibi 
Mıγr-ı αalbe girmeyenler cān Yūsufın bulmadı 
 
Kim ki Ϊışα mey-Ώānesinde baγmadı bunda αadem 
Tā-ebed ιulmetde αaldı νāta Ώayrān olmadı 
 
Bulmayan νāt-ı γıfāt kend’özünden bu gün 
Göremez yārin dσdārın ehl-i σmān olmadı 
 

5 Ölü işitmez kelāmuΑ αo anı çekme emek 
Dσv olan Ϊasker-i münāfıα cāhidσ olmadı 
 

 

DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
MefMefMefMefǾǾǾǾūlü Fāūlü Fāūlü Fāūlü FāǾilǾilǾilǾilātü Mefātü Mefātü Mefātü MefǾǾǾǾāāāāįlü Fāįlü Fāįlü Fāįlü FāǾilünǾilünǾilünǾilün    
 
Gün geldügünce193 ķālbimüň artdı ķasāveti 
Yā Rab günehlü ķuluňa sen ķıl Ǿināyeti 
 
Pend ü naśįĥat eyledüm ķoymaz ķulaġına194 
Āħir ŧapuňā Ǿarż idegeldüm şikāyeti 
 
Nefs ile el bir eyledi ķalb-i ħasįsi gör 
Girmedi semǾine daħi Ǿaķluň delāleti 

A 147 a 
Cehd eyleyüp saǾādete meyl itmedi göňül 
İllā ki cidd-i cehd ile ŧutdı şeķāveti 
 

                                                 
192 Baş ve son kısmı eksik olan bu manzume A’dan alınmıştır. 
193 geldügünce / geldükce N 
194 Bu mısra A’da şöyledir: Çendān ki cehd eyledüm almadı nuśĥ u pend 
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5 Ol bildügini195 işledi nefsüň murādına 
İllā ki ben çekiserem āħir ġarābeti196 
 
Bu ikisinüň hücūmına olamadım ĥarįf 
Ķıldum bulara ben daħi nā-çār iŧāǾati 
 
Pend itdügümce nefsüme işitmedi meni 
Belki ziyāde baġladı daħi Ǿadāveti 
 
Virdi ħarāba taħtını Ǿaķluň hücūmıla 
Pes aldı đarb u dest ile āħir ħilāfeti 
 
Çün geçdi taħta baħtıla şāh oldı nefs-i şūm 
Yaķdı vü yıķdı žulm ile şehr ü vilāyeti 
 

N 32a 10 Ķıldum hebā hevāyıla bu naķd-i Ǿömri 
Olmadı dem ki ķılmadum anda cināyeti 
 
Bunca vaǾįd ü vaǾdeler eylemedi eŝer 
İllā ġurūra śaldı beni raĥmet āyeti 
 
Dār-ı şifāya irgüre fażlı Ĥaķķuň meger 
Yoħsa kim ola defǾ ide işbu ŝeķameti 
 
Sulŧān-ı şerǾuň izine ħāk eyle yüzüňi 
Tā kim irişe cānuňa anuň şefāǾati  
 
Al Resūl etegine cidd ile ur elüň 
Maĥrūm ķalmaz anlara ķılan irādeti 
 

15 Śıddįķ kim bu serverüň ol yārıdur 
Taśdįķ ķıldı ķāvlini śormadın āyeti 
 
ǾÖmer ki şerǾi yolına anuň urdı ķadem 
İrmedi ķılca ķalbini sürdi imāmeti 
 
ǾOŝmān ki ĥayā ile ķılurdı iştihār 
Nūreyn-i ezhereyn ile buldı ķarābeti 
 

                                                 
195 bildügini / bildügin N 
196 ġarābeti/ Ǿazāmeti N 
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M 203 b  Ħaydar ki yıķdı bābını Ĥayber ĥiśarınuň 
Gösterdi cümle Ǿāleme cūd ü şecāǾati 
 
Ervāĥ-ı pākine bunlaruň gönder iy fāķįr 
Her dem biň selām ile yüz biň śalavātı 
 

20 Yā Rab baġışla bunların ayaġı tozına 
Mücrim ķuluň Günāhını virme ħacāleti 
 
Vardur ümįdi ki śuçını Ǿafv ide Kerįm 
Dünya ħabāŝetinden    idicek ŧahāreti 
 
Gel tevbe ķıl bu Ǿömrüňi ŧab    żāyiǾ eyleme197 
ǾAķl ile ŧanış198 işigi terk it Ǿadāveti199 ġabāveti 
 

 
        DİGERDİGERDİGERDİGER    

    
MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlün Mefāįlün Mefāįlün Mefāįlün MefāǾǾǾǾįlün Feįlün Feįlün Feįlün FeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün200200200200    

N 32b 
İňen peymā yüce köşk ü ķuśūrı 
Aňa verseň gerek gūrı ķubūrı 
 
Dilerseň kim ola ķabrüň münevver 
Dürüş bundan ilet miśbāĥı nūrı 
 
Uyar bu nevm-i ġafletden özüňi 
Unutma şol Śırāŧ üzre Ǿubūrı 
 
Ecel eli yapışmadın yaķaňa 
Gider başuňdaki bārı ġurūrı 
 

5 Niçeye dek bu ġaflet iy ĥayāsuz 
Çalası oldı İsrāfįl çü śūrı 
 
 

                                                 
197 eyleme / eylegil A 
198 ŧānış / danış N 
199 Ǿadāveti / ġabāveti N 
200 Bu manzume A’dan alınmıştır. 
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Bugün terk it variken iħtiyāruň 
Yarın ħūd terk idersin żarūrį 
 
Sevinme bu cihānuň şādįsine 
Ki bunuň Ǿayn-ı mātemdür sürūrı 
 
Gidenler āħiret menzilin aldı 
Seni yolda ķodı dünyā umūrı 
 
Geçer göňlüňde cennetüň naǾįmi 
SaǾįrüň yāduňa gelmez ŝübūrı 
 

10 Aňamazsın meger baŧşı şedįdi 
Hemįn tekrār idersin ya ġurūrı 
 
TenaǾǾumlar ki ķılduň ķanı şükrüň 
Oķımaduň meger Ǿabden şekūrı 
 
Arıtġıl ķalbüňi şirk-i ħafįden 
ǾĀlimdür ħod bilürsin źāt śudūrı 
 
Ķoma ħavf ü recā yolın elüňden 
Dilerseň bulasın cennet ü ĥūrı 

M 204 a 
Günehkārı źelįl itmedi kimse 
Hemįn illā ki nefsinüň şürūrı 
 

N 33 a    15 Meger fażluň ire ide mükemmel 
Velį bį-ĥadden aşmışdur ķuśūrı 
 
 
DİGERDİGERDİGERDİGER    
    
MefMefMefMefǾǾǾǾūlü Mefāūlü Mefāūlü Mefāūlü MefāǾǾǾǾįlü įlü įlü įlü MefāMefāMefāMefāǾǾǾǾįlü įlü įlü įlü FeFeFeFeǾǾǾǾūlünūlünūlünūlün    

M 204 b 
A 137 a  Ġāfil gel aħį terk idegör dār-ı tebāhı 

Tā kim irişe cām ile bir feyż-i İlāhį 
 
Naķdini bu Ǿömrüň żāyiǾ yile virdüň 
Āh kim anuňiçün dimedüň derdile āhı 
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Hįç aňmaduň ol ħacleti yarın iledicek 
Ol Ĥayy u Ķayyūm öňüne bu rūy-ı siyāhı 
 
Ĥaķ yolına ħarc eylemedüň şeyǿ-i ķalįli 
Nefsüň yolına neň varısa virdüň gāhį 
 

5 Bu Ǿucub libāsın giyüp eyle śanursın 
Gelmez gözüňe    źerrece hįç mįr ü sipāhį 
 
Bu yüz ķarasınuň çāresin śorar olursaň 
Tevbe śabūnı giderür ancaķ bu siyāhı 
 
Anda varıcaķ aġladuġuň fāyide virmez  
Ger bundayiken olmayasın keyyis ü dāhį                                                                  
 
İħlāśıla dervįşlige meylüň yoġısa 
Urma başuňa yoĥ yire bu tāc u külāhı 
 
Günehkār ķo anı tevbeye vaķt yitişdi 
Niçeye dek vird idinürsin bu günāhı 
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