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Öz 

Klâsik Türk edebiyatında, nasihat-nâme türünde pek çok eser yazılmıştır. 
Ayrı bir eser olarak yazılan nasihat-nâmelerin yanında, çeşitli eserlerin içerisinde 
yer alan manzumelerde de nasihat-nâme özelliği görmekteyiz.  

Çalışmamızda, 18. yüzyıl şairlerinden olan Oflu Bilâl Efendi’nin nasihat-
nâme özelliği gösteren “Pek Sakın” redifli bir kasidesi ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Oflu Bilâl Efendi, Nasihat-nâme, Kaside. 

 

Abstract 

It was written on Advice-book species a great many boks on Classical 
Turkish Literature. Advice-books both written as separate book and they took part 
in the different books.  

In our work, we will examine that “Pek Sakın” rhyming qaside belonging 
Oflu Bilal Efendi who 18th poet.  

 Keywords: Oflu Bilâl Efendi, Advice-book, Qaside. 

 
 
 
 
  

Giriş 
Yüzyıllar boyunca pek çok örneklerini hatta şerhlerini gördüğümüz 

nasihat-nâmeler klâsik edebiyatımız içerisinde önemli bir yer teşkil eder. 
Attar’ın Pend-nâme’sinden mülhem pend-nâme de denilen bu eserler 
müstakil bir şekilde kaleme alındığı gibi, çeşitli mesnevilerin ve divanların 
içerisinde de okuyucuya hitap eder. Bu durumda, söz konusu nasihat-
name bazen bir kaside, bazen başka bir nazım biçimine bürünür. Bazen de 
mesnevilerin içinde bir bölüm olarak karşımıza çıkar. 

                                                 
•

 Yrd. Doç. Dr., Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 



 
 
 
 
 

- 129 - 
 

Müstakil olarak bir nasihat-name yazmayan şairler;  dinî-tasavvufî, 
ahlâkî, siyâsî ve ictimâî konulardaki fikirlerini söz konusu nazım 
biçimlerinin içinde dile getirirler. Toplumun bir aynası hüviyetinde olan 
şairler, aynı zamanda aydın kesimi temsil ettikleri için, sözü en etkili 
kullanma biçimi olan şiiri, bazen sanat düşüncesini bir kenara atarak, 
insanları aydınlatma ve uyarma görevlerinin bir aracı addederler. Zaman 
zaman (siyâset-nâmelerde olduğu gibi)bir devlet büyüğüne seslenirler, 
zaman zaman halka tavsiyelerde bulunurlar. Aynı zamanda duygu insanı 
olan şairler, daima iyiyi ve güzeli arama arzusundadırlar ve okuyucularına 
da olması gerekeni edebî bir dille aktarırlar. Çalışmamızın konusunu teşkil 
eden eser de, bu minvalde yazılmış olan Oflu Bilâl Efendi’nin bir 
kasidesidir. 

 Oflu Bilâl Efendi ve “Pek Sakın” Redifli Kasidesi 

Oflu Bilâl Efendi; 18. yüzyılda yaşamıştır ve “Pek Sakın” redifli 
kasidesinden başka Yûsuf u Zelîhâ1 ve Kıssa-i Erve2 adlarıyla iki önemli 
eserin sahibidir. Oflu Bilâl Efendi hakkında tezkirelerde, edebiyat tarih ve 
antolojilerinde ayrıntılı bilgi yer almamakta; ne zaman ve nerede doğduğu 
bilinmemektedir. Eserlerinden iyi bir eğitim aldığı, özellikle dinî ilimlerde 
kendisini yetiştirdiği anlaşılmaktadır.  

Şiirlerinde Bilâl mahlasını kullanan Oflu Bilâl Efendi, Trabzon’un 
(Osmanlı döneminde) Of ilçesine bağlı Paçan Köyü’nden olduğunu Yûsuf 
u Zelîhâ adlı eserinde belirtmektedir. Yaptığımız araştırmalar, şairin 
hayatının önemli bir bölümünün Of civarında geçtiğini ve son olarak 
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, 1790 yılında, bir grup askerle beraber Kuban 
nehrinde boğularak şehit olduğunu göstermektedir.3 

Bilâl Efendi’nin “Pek Sakın” redifli kasidesi, 81 beyitten 
müteşekkildir. Baştan sona nasihat-nâme türüne örnek sayılabilecek olan 
bu kasidenin tespit edebildiğimiz tek nüshası, Litografya destgâhında tab’ 
edilen ve Millet Kütüphanesi’nde 7175 kayıt numarasıyla yer alan tarihsiz 

                                                 
1 Muhammet Kuzubaş (2010). Kıssa-i Yûsuf u Zelîhâ (Bilâl Efendi),İstanbul: Karadeniz Dergisi Yayınları, 
247 s. 
2 Muhammet Kuzubaş (2010). “Klâsik Edebiyatımızda Kadına Bakışın Farklı Bir Örneği: Kıssa-i 
Erve”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Kadın 
Araştırmaları Özel Sayısı, Vol. 3/13. 
3 Oflu Bilâl Efendi’nin hayatı hakkında ayrıca bakınız: Ahmed Câvid (1998). Hadika-i Vekâyi’, (hzl.: Adnan 

Baycar), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları; Haşim Albayrak (2008). Oflu Hoca Kavramını Oluşturan Din 
Adamları, İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı: İstanbul; Nasrullah Hacımüftüoğlu (2002). “Of-Çaykara 
Müftüleri”, Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2001, C. 1, Trabzon: 
Trabzon Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları; Ahmed Câvid (1998). Hadika-i Vekâyi’, (hzl.: Adnan 
Baycar), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. 
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bir nüshadır. Bu kitapta ayrıca, sırasıyla Bilâl Efendi’nin diğer iki eseri 
Yûsuf u Zelîhâ ve Kıssa-i Erve de bulunmaktadır.  

Şairin diğer eserlerinin de ortak bir hususiyeti olarak anlaşılır bir 
dile sahip olan kaside, vezin bakımından oldukça sorunludur. Genel olarak 
fâilâtün fâilâtün fâilün kalıbıyla yazılan kasidede, hece eksikliliğine veya 
fazlalığına pek çok beyitte rastlamak mümkündür. Bazı beyitlerde, ilk 
mısra ile ikinci mısraın vezinleri farklıdır. Sözgelimi aşağıdaki beyitte ilk 
mısrada fâilâtün (3) fâilün kalıbı kullanılırken, ikinci mısrada fâilâtün (2) 
fâilün şeklinde bir kalıp dikkati çekmektedir: 

Bu ķanāǾat menzilidir bunda olmaz ihtişām 
Eyleyen olur peşįmān pek śaķın 

Ancak pek çok beyitte ciddi vezin sorunları gözden kaçmamaktadır. 
Şairin sanat gösterme niyetinden ziyade, okuyucuyu bilgilendirme ve 
fikirlerini mısralara dökme kaygısıyla vezne fazla önem vermemesi şairin 
diğer eserlerinde de görülen eksikliklerden biridir. “Pek Sakın” redifli 
kasidesi, şairin eserleri içinde sanat bakımından en zayıfı olarak 
görülmektedir. Şair, bu kasidesinde, bilinen klâsik kaside kurgusuna 
uymamıştır. Şairin, en önemli eseri olan Yûsuf u Zelîhâ mesnevisinde de 
buna benzer bir tavır sergilediğine, kaside nazım biçimiyle yazdığı 
bölümlerde mesnevide bahsettiği olayları anlatmaya devam ettiğine sık sık 
şahit olmaktayız. Şunu özellikle belirtmeliyiz ki Bilâl Efendi, hiçbir zaman 
çok iyi bir şair olduğu ya da olma gayretinde bulunduğu iddiasında 
değildir. Onun amacı, insanlarda ve toplumda gördüğü aksaklıkları 
anlatmak ve insanlara nasihat etmektir ki bu sebeple nasihat-nâme türünde 
bir kaside yazmıştır. Şair, diğer iki eserinde de sık sık okuyucuya bu 
manada nasihatler vermekten çekinmemiştir. 

Kasidenin her beytinde dinî, ahlâkî, insanî ve ictimâî nasihatlere 
rastlamaktayız. Şair, redif olarak seçtiği “pek sakın” ifadesiyle de, 
okuyucusuna, sözlerinin önemini vurgulamak ister gibidir.  

“Allah’tan yüz çevirme” nasihatiyle başlayan kaside, namazın 
önemini, erkânına uygun olarak kılınmasını ve riyadan sakınmanın 
gereğini anlatan beyitlerle devam eder:  

Ĥaķdan iǾrāż eyleyenden pek śaķın 
Aňladıňsa ĥāli yārdan pek śaķın 
 
Kim śādıķdır ķılan beş vaķit namāz 
Nūrlıdur ammā riyādan pek śaķın 
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Hem rükūǾ ile sücūdıň ola itmām ü tamām 
Secdede başıň imāmdan pek śaķın 

 
Hem şürūŧ ķuǾūdını namāzıň bil Ǿayān 
Ķalmasun şübhe anı fehm it pek śaķın 

 
Sünneti terk itme ehl-i sünnet olagör 
Ehl-i bidǾat olma Ǿālim iseň pek śaķın 

 
Ķaśd ile namāzı ķılmayup terk eylesen 
Yıķılur dįn ķorķulıdır pek śaķın 

 
Śubĥ-ı śādıķda muǾtād idin dāǿim vüżūǿ 
Ġafletde ķalup uyķusından pek śaķın 

 
Hem şuġl ķo vaķtile ķıl beş vaķit namāzı 
Tā ki maķbūl iken pek bilürsiň pek śaķın 

Namaza önem verenin ömrü de uzun olur, hayatının bereketi artar. 
Bu sebeple, vakit varken boş sevdalardan uzak durulmalıdır: 

Naśįb artar anıň Ǿömri de efzūn olısar 
VaǾde var iken sevdādan pek śaķın 

 İlim sahibi insanlarla birlikte olmalı, cahillerle sohbetten 
sakınılmalıdır: 

Bulagör Ǿālimleri eyle iħtilāŧ  
Śoĥbet itme cāhille küfürden pek śaķın 

Ümmeti olduğumuz Hz. Peygamber’in kıymeti bilinmeli, daha 
önceki isyan eden ümmetler gibi olunmamalıdır. Bu ümmet içinde de âsî 
çoktur. Bu yüzden cehennem ehlinden sakınılmalıdır. İnsanın düşmanı 
olan şeytan, hazır bir şekilde beklemektedir. Hz. Peygamber’e hürmet 
edilmeli ve şeytandan uzak durulmalıdır: 

Bir resūle ümmet olmış bil ķādrini 
ǾĀśi ümmetden olma pek śaķın 

 
Ümmetiň Ǿāśįleri çoķdur diķķati 
ǾĀśįler çoġaldı ehl-i nārdan pek śaķın 
 
Kimisi bilür ve işler kimi bilmez ĥürmeti 
Şeyŧān arada bir Ǿadūdır pek śaķın 

Yalan söylemek, bir bela girdabına benzer. Yalancılığı alışkanlık 
haline getirmekten ve ahir zamanın en büyük hastalıklarından birisi olan 
gıybetten de ayrıca sakınmak gerekir: 
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Nice düşdi bu belā gird-ābına 
Kiźbi muǾtād eylemekden pek śaķın 
 
Āħir zamānda ġaybet çoķ çoķ olur 
Benim Ǿömri Ǿazįzim zebānıň pek śaķın 

Dünya, (insanlara) kin gütmektedir ve bu yönüyle haset dolu cimri 
bir insana benzemektedir. Bu sıfatlar, insana yakışmaz: 

Bu ġarażla pür-ĥased baħildür bu cihān 
Bu śıfatlar lāyıķ mı cānım pek śaķın 

Allah’a kul gibi davranan kişilere uymak gerekir. Allah’a karşı 
edepsiz olanlardan sakınılmalıdır: 

Şimdi ķul olan ĥāline uymaķ gerek 
Ķul ol Ĥaķķa bį-edebden pek śaķın 

Hayatı güzel bir hal üzere geçirmelidir, hâl ile yaşamalı (kâl’den 
uzak durulmalı) ve bu halden insanlara bahsetmemelidir. Aksi takdirde 
akibet iyi olmaz: 

Rūhı teslįm eyleyince Ǿilm-i ĥāl ile geçür 
Ħalķa ĥālin Ǿarż idersiň kendi ĥāliň pek śaķın 

 
Ĥāl (ü) aĥvāliň ŧuyarlarsa alurlar mālıňı 
Şimdiki insāna sırrıňı açma pek śaķın 

Kasidenin ilerleyen bölümlerinde de şairin nasihatleri devam 
etmektedir. Şaire göre âlimlerin, cahillere göre sorumlulukları daha 
fazladır. Aslında bu, “Allah’tan ancak âlimler korkar” dinî tebliğinin de 
nazma yansımasıdır. Bu sebeple, âlimler daha dikkatli davranmalıdır: 

ǾĀlim iseň āħiretde saňa vardır Ǿıķāb 
Cāhil saňa Ǿöźür olmaz pek śaķın 

 Zâhid, amel peşinde; âşık ise aşk niyetindedir. Cahil, dünyada 
gönlünce eğlenir.  

Zāhidiň ķaśdı Ǿameldir Ǿāşıķıň Ǿaşķ 
Cāhiliň göňlince dünyādır pek śaķın 

Allah, şeytana uymama konusunda kullarını pek çok kez 
uyarmıştır. Amelsiz bir hayattan sakınılmalıdır: 

Ol-ķadar tenbįh eyledi Mevlā bize 
Ķullarım şeyŧāna uymaň pek śaķın 
 
Var ise Ǿamelden eyle bir dem rücūǾ 
Niçe kim bį-Ǿamelden pek śaķın 
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Zulmedenlerin zalimleri yanlarına kâr kalmayacaktır. Onlar, 
ahirette azabı hak etmişlerdir. Zalimin zulmü, fasığın da fıskı apaçık 
ortadadır. Bu ortamda mert olan kişi, nefsini haramdan uzak tutmalıdır. 
Çünkü dört bir taraf nefislerine uyanlarla dolmuştur. Böyle bir dünyada, 
bakışları haramdan uzak tutmak, ahlâka mugayir davranışlarda 
bulunmamak gerekir: 

Žālim olsaň belki ķalmaz yanıňa 
Āħiretde Ǿaźāba müstaĥaķsıň pek śaķın 
 
Žālimiň žulmi fāśıķıň fısķı Ǿayān 
ǾĀr (u) nāmūs ħalķıň arasından pek śaķın 
 
Merd iseň nefsiňi ķıl ĥarāmdan iĥtirāz 
Fāhiş ile ŧolu oldı pek śaķın 
 
Var ise ehliň ķılmasun aġyāra nažar 
Hem zinā ve livāŧa eylemekden pek śaķın 

Şaire göre nefis, insana riyayla davranır. O, dost gibi görünse de 
aslında düşmandır. Ayrıca bütün insanların dost olması da mümkün 
değildir. Allah bir kulunu severse, diğer insanlara da sevdirir. Allah 
sevmedikten sonra diğer insanların sevmesi hem zordur, hem de 
sakınılması gereken bir durumdur. Şimdiki düşmanlıklar bile dünya 
nimetleri içindir. Ahrete çalışanların sayısı azdır. Ehl-i dünya yerine ehl-i 
ukbayı dost edinmelidir: 

Saňa nefsiň dost degil riyā içün Ǿadū 
Ħalķ-ı Ǿālem dost olmaķ ne mümkin pek śaķın 
 
Bir ķulını sevse Mevlā cümle ħalķ eli sever 
Sevmese Ħāliķ ħalķ sevmesi güç pek śaķın 
 
Hep ĥuśūmet cümlesi dünyā içün 
Āħirete tedārik şimdi azdır pek śaķın 

 
Nece olmasun ehl-i dünyā cümlesi 
Ehl-i Ǿuķbā dost idinmek ķanı azdır pek śaķın 

 Ehl-i dünya gibi her şeyi talep etmemeli, fânîyi bırakıp bâkîye 
yönelmelidir. Güç yettiğince kulluk görevini yerine getirmeli, ehl-i 
dünyadan sakınmalıdır: 
 Her şeye arzū idinme ehl-i dünyā gibi sen 

Fānįdir bilüriseň bāķįsinden pek śaķın  
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Ķādir iseň ŧāǾat Ǿibādet idegör 
Ehl-i dünyādan ĥaźer ķıl pek śaķın 

Dünyada zevkle eğlenecek kadar vakit yoktur. Zevkli gibi görünen 
işlerin sonu hep hicrandır: 

Vaķit yoķ müsāǾid idesin źevķ 
İtdigiň źevķ hicrāna baķar pek śaķın 

Dünyada takva gibi bir saadet yoktur. Bu sebeple Allah’ın emrini 
terk etmekten sakınılmalıdır. Çünkü bu dünya derdi ve sıkıntısı çok olan 
bir kanaat yeridir: 

Var mıdır dünyāda taķvā gibi devlet ādeme 
Ĥaķķıň emrin fevt itmeden pek śaķın 
 
Bu ķanāǾat menzilidir bunda olmaz ihtişām 
Eyleyen olur peşįmān pek śaķın 
 
Derdi çoķdur miĥnet çoķ Ǿāķil iseň ey begim 
Yüz çevirme ķullıķ eyle pek śaķın 

Pek çok hakikat dostuna ecel gelmiş, onları bu dünyadan almıştır. 
Ne kadar tedbir edilirse edilsin, ne kadar dünyevî hazırlık yapılırsa 
yapılsın bir faydası yoktur. İmar edilen köşkler ve meskenler bir kıymete 
sahip değildir. Neticede gidilecek yer kabirdir: 

Nice aĥbāb-ı ĥaķįķat yāriňe irdi ecel  
Ħāŧıra gelmezdi gizli sırdır pek śaķın 
 
Bunca tedbįr tedārik ider idi Ǿaķlile 
FāǾide olmadı aňa saňa var mı pek śaķın 
 
Yapma köşkler hem bunda bu mesken yeter 
Çünki ķabre gireceksin pek śaķın 

İnsanlar bir yolculuk halindedir. Akıllı, deli, velî, padişah, paşa, ağa, 
ana, baba, oğul, kız herkes bir yolcudur ve gidilecek yol da uzaktır: 

Ne delü ķalur ne uślu ne velį ķalur ne şāh 
Ne paşa ķalur ne aġalar efendi pek śaķın 
 
Ne ana ķalur ne baba ne oġul ķalur ne ķız 
Cümlesi ehl-i seferdir yol uzaķdır pek śaķın 

Nefse hoş gelen nice güzel sohbetlerin sonunda elem vardır. Bu 
geçici zevklere aldırmamalı, onların vefasız olduğunu bilmelidir. Çünkü 
cennetin zevki, iki günlük dünyevî rahata değişilmez. Kâmil olan kişi bunu 
anlar ve gafletten yüz çevirir: 



 
 
 
 
 

- 135 - 
 

Nice źevķ śoĥbetiň śoňında vardır bir elem 
Göňliňi virme bu źevķe bį-vefādır pek śaķın 

 
Cennetiň źevķin degişme iki günlik rāĥata 
Kāmil iseň bunı fehm it ġafil olma pek śaķın 

Oflu Bilâl Efendi, kasidesinin sonunda, söyleyecek çok sözü 
olduğunu belirterek onlardan bir zerre mahiyetinde dünyaya ve ahirete ait 
beyitler yazdığını ifade eder. Bekânın (ölümün) Azrail’in elinde olduğunu 
bilenlerin, geçici ve vefasız işlerle meşgul olmasının gereksizliğini 
söyleyerek kasidesini bitirir: 

Bu ķadar ebyāt yazdım dünyevį ve uħrevį 
Yazdıġım bir źerresidir bāķisinden pek śaķın 
 
Nažar ķıldım cihānıň yoķ vefāsı 
Vefāsı olmaya ne beķāsı 
 
Ne oynamaķ ne gülmek ol kişiye 
Ki ǾAzrāǿįl elindedir beķāsı 

 
 
 Sonuç 

Oflu Bilâl Efendi, “Pek Sakın” redifli kasidesinde, klâsik kaside 
kurgusuna uymasa da, aydın kimliğiyle şiirini bütünleştirmeye gayret 
etmiş, sanat kaygısı peşinde olmamış, fikirlerinin muhataplarına 
aktarılmasını kâfi saymıştır.  
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METİNMETİNMETİNMETİN    
    

1 Ĥaķdan iǾrāż eyleyenden pek śaķın 
Aňladıňsa ĥāli yārdan pek śaķın 
 
Kim śādıķdır ķılan beş vaķit namāz 
Nūrlıdur ammā riyādan pek śaķın 
 
Hem rükūǾ ile sücūdıň ola itmām ü tamām 
Secdede başıň imāmdan pek śaķın 

 
Hem şürūŧ ķuǾūdını namāzıň bil Ǿayān 
Ķalmasun şübhe anı fehm it pek śaķın 

 
5 Sünneti terk itme ehl-i sünnet olagör 

Ehl-i bidǾat olma Ǿālim iseň pek śaķın 
 

Ķaśd ile namāzı ķılmayup terk eylesen 
Yıķılur dįn ķorķulıdır pek śaķın 

 
Śubĥ-ı śādıķda muǾtād idin dāǿim vüżūǿ 
Ġafletde ķalup uyķusından pek śaķın 

 
Hem şuġl ķo vaķtile ķıl beş vaķit namāzı 
Tā ki maķbūl iken pek bilürsiň pek śaķın 
  
Naśįb artar anıň Ǿömri de efzūn olısar 
VaǾde var iken sevdādan pek śaķın 

  
10 Bulagör Ǿālimleri eyle iħtilāŧ  

Śoĥbet itme cāhille küfürden pek śaķın 
 
Bir resūle ümmet olmış bil ķādrini 
ǾĀśi ümmetden olma pek śaķın 

 
Ümmetiň Ǿāśįleri çoķdur diķķati 
ǾĀśįler çoġaldı ehl-i nārdan pek śaķın 
Kimisi bilür ve işler kimi bilmez ĥürmeti 
Şeyŧān arada bir Ǿadūdır pek śaķın 
 
Nice düşdi bu belā gird-ābına 
Kiźbi muǾtād eylemekden pek śaķın 
 

15 Āħir zamānda ġaybet çoķ çoķ olur 
Benim Ǿömri Ǿazįzim zebānıň pek śaķın 
 
Bu ġarażla pür-ĥased baħildür bu cihān 
Bu śıfatlar lāyıķ mı cānım pek śaķın 
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Şimdi ķul olan ĥāline uymaķ gerek 
Ķul ol Ĥaķķa bį-edebden pek śaķın 

 
Ĥāliň üzre bir ticāret idegör 
İtmez iseň ĥayf cerr-i ħalķdan pek śaķın  
 
Rūhı teslįm eyleyince Ǿilm-i ĥāl ile geçür 
Ħalķa ĥālin Ǿarż idersiň kendi ĥāliň pek śaķın 
 

20 Ĥāl (ü) aĥvāliň ŧuyarlarsa alurlar mālıňı 
Şimdiki insāna sırrıňı açma pek śaķın 
 
 
Dürlü fikre düşme bu fenā dünyāda sen 
Ĥāle uymaz māsivādan pek śaķın 
 
Ne seniň göňliňe uyar ne hem güç yiter 
Tā ki ķabre varmayınca yoķ pek śaķın 
 
ǾÖmrini śarf itme sefāhet yolına 
Ġāfil olma tįz geçersiň pek śaķın 
 
Rāyiĥa-i ŧayyib ile liĥye-i ebleh meşām 
Ħabįŝāt rāyiĥayla ķokulanma pek śaķın 
 

25 Ol ķoķu ile ŧāǾat maĥv olur 
Ħatm oķur iseň ķoķuyla pek śaķın 
 
Ĥaķ TeǾālā nice niǾmet yaratmış yer iseň 
Eglenemem derseň ol zaķķūm pek śaķın 
 
Ŧut ķulaġıň ki tenbįh ideyim ben saňa 
Cennetde nebātāt var o yoķdur pek śaķın 
 
ǾĀlim iseň āħiretde saňa vardır Ǿıķāb 
Cāhil saňa Ǿöźür olmaz pek śaķın 
 
Şimdi taķvāda olan Ǿavāmıň yanına 
Bāb-ı Ĥaķdandır ceǿs-i eşķıyādan pek śaķın 
 

30 Zāhidiň ķaśdı Ǿameldir Ǿāşıķıň Ǿaşķ 
Cāhiliň göňlince dünyādır pek śaķın 
 
Ol-ķadar tenbįh eyledi Mevlā bize 
Ķullarım şeyŧāna uymaň pek śaķın 
 
Var ise Ǿamelden eyle bir dem rücūǾ 
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Niçe kim bį-Ǿamelden pek śaķın 
 
Žālim olsaň belki ķalmaz yanıňa 
Āħiretde Ǿaźāba müstaĥaķsıň pek śaķın 
 
Žālimiň žulmi fāśıķıň fısķı Ǿayān 
ǾĀr (u) nāmūs ħalķıň arasından pek śaķın 
 

35 Merd iseň nefsiňi ķıl ĥarāmdan iĥtirāz 
Fāhiş ile ŧolu oldı pek śaķın 
 
Var ise ehliň ķılmasun aġyāra nažar 
Hem zinā ve livāŧa eylemekden pek śaķın 
 
Ne ķadar Ǿāśį olsa bir ķul Ħāliķa 
Tevbe itse maĥv olur cümle günāhdan pek śaķın 
 
ǾAbd-i Ĥaķ tevbeyle sāķıŧ olmaķ muĥāl 
Aňladıňsa bunı ġafil olma pek śaķın 
 
Tevbe oldur kim bir daħi itmeyesin 
Şimdi keźźāb tevbesinden pek śaķın 
 

40 Ĥalķa dünyā içün olmaķ Ǿadū lāyıķ degil 
Āħiret aĥvāline uymazsa ĥāliň pek śaķın 
 
Saňa nefsiň dost degil riyā içün Ǿadū 
Ħalķ-ı Ǿālem dost olmaķ ne mümkin pek śaķın 
 
Bir ķulını sevse Mevlā cümle ħalķ eli sever 
Sevmese Ħāliķ ħalķ sevmesi güç pek śaķın 
 
Hep ĥuśūmet cümlesi dünyā içün 
Āħirete tedārik şimdi azdır pek śaķın 
 
Nece olmasun ehl-i dünyā cümlesi 
Ehl-i Ǿuķbā dost idinmek ķanı azdır pek śaķın 
 

45 Her şeye arzū idinme ehl-i dünyā gibi sen 
Fānįdir bilüriseň bāķįsinden pek śaķın  
 
Ķādir iseň ŧāǾat Ǿibādet idegör 
Ehl-i dünyādan ĥaźer ķıl pek śaķın 
 
Sen anı bildiňse eger seni kimse bilmesün 
Ĥāliňden nişān virme ħalķa pek śaķın 
 
Çünki bildiň bu fānįyi dār-ı miĥnetdir hemān 
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Ne sürūr ol ne ġamın çek pek śaķın 
 
Vaķit yoķ müsāǾid idesin źevķ 
İtdigiň źevķ hicrāna baķar pek śaķın 
 

50 Saňa emr oldı Ǿibādetle ŧāǾat maǾrifet 
Bunlara işāret Ĥaķ kelāmı pek śaķın 
 
Yılda bir kerre śāǾim olursıň biň ĥüznile 
Ķarnıňa ķoma ĥarāmı pek śaķın 
 
Bir yere varsaň vaķitsiz ifŧār itseler 
Ġurūbı bilmeyince itme ifŧār pek śaķın 
 
Yā ķażā lāzım gelür yā kefāret anı bil 
ǾAksin işle ħāŧıra baķma pek śaķın 
 
Himmet-i Ǿuķbāya taĥśįl eyle ķāmilseň ger 
Bir iki loķma yeter çoġa uzatma pek śaķın 
 

55 Bunda yārān-ı ĥaķįķat dost idinseň bir kişi 
Ĥaķķı icrā eylemezsiň dost degilsiň pek śaķın 
 
Dostlıķ öyle mi olur kim dost iđlāl idesiň 
Bu şeyāŧįn işidir bu śıfatdan pek śaķın 
 
Ħalķ birbirini azdırmaķda şeyŧān oldılar 
Ķalmadı śādıķ meger ķaldı(y)sa azdır pek śaķın 
 
Her ne fiǾliň var ise sen bilürsiň ĥaliňi 
Kimse bilmese Ĥaķķa Ǿibādetdir pek śaķın 
 
Bir günāhı işleseň ħalķ bilmez illā Ĥaķ bilür 
İt tevbeyi ķayd olmadan pek śaķın 
 

60 Yoķsa tevbe itmek bu zebān ile ķolay 
Nice tevbe idüp bozmadan pek śaķın 
 
Ĥarām ile yalandan ķalbe şeyŧān yol bulur 
Çoķ fesād itdirir çıķması gücdür pek śaķın 
 
Kiźbi terk eyle ĥarāmı daħi Ǿiśyān eyleme 
Tā ki pür-ňūr ola ķalbiň pek śaķın 
 
Kimseniň mevtin gözetme kendi mevtiňi gözet 
Bil ki aňsız mevt irişe ġafil pek śaķın 
 
Varma Ǿaķlıň irmedigi ħāne-i bį-minnete 
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Śayd olursıň bir tuzaġa pek śaķın 
 

65 Ħāliķın unutmayan eyler mi dünyāya nažar 
Āħiret bāķį saǾādetdir bu cānı pek śaķın 
 
Ķısmetiňi ķırķ yıl evvel ħalķ idüp 
Sen derūnį ķul iseň işle pek śaķın 
 
Ķalmasun bir şeyde şübhe kim idersiň iĥtirāz 
ǾĀśįye ķısmet virür saňa yoķ mı pek śaķın 
 
Var mıdır dünyāda taķvā gibi devlet ādeme 
Ĥaķķıň emrin fevt itmeden pek śaķın 
 
Bu ķanāǾat menzilidir bunda olmaz ihtişām 
Eyleyen olur peşįmān pek śaķın 
 

70 Derdi çoķdur miĥnet çoķ Ǿāķil iseň ey begim 
Yüz çevirme ķullıķ eyle pek śaķın 
 
Nice aĥbāb-ı ĥaķįķat yāriňe irdi ecel  
Ħāŧıra gelmezdi gizli sırdır pek śaķın 
 
Bunca tedbįr tedārik ider idi Ǿaķlile 
FāǾide olmadı aňa saňa var mı pek śaķın 
 
Yapma köşkler hem bunda bu mesken yeter 
Çünki ķabre gireceksin pek śaķın 
 
Başıňa neler gelür maĥşerde görseydiň eger 
Gice gündüz aġla(r)idiň şöyle bil hem pek śaķın 
 

75 Ne delü ķalur ne uślu ne velį ķalur ne şāh 
Ne paşa ķalur ne aġalar efendi pek śaķın 
 
Ne ana ķalur ne baba ne oġul ķalur ne ķız 
Cümlesi ehl-i seferdir yol uzaķdır pek śaķın 
 
Nice źevķ śoĥbetiň śoňında vardır bir elem 
Göňliňi virme bu źevķe bį-vefādır pek śaķın 
 
Cennetiň źevķin degişme iki günlik rāĥata 
Kāmil iseň bunı fehm it ġafil olma pek śaķın 
 
Bu ķadar ebyāt yazdım dünyevį ve uħrevį 
Yazdıġım bir źerresidir bāķisinden pek śaķın 
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80 Nažar ķıldım cihānıň yoķ vefāsı 
Vefāsı olmaya ne beķāsı 
 
Ne oynamaķ ne gülmek ol kişiye 
Ki ǾAzrāǿįl elindedir beķāsı 
 
Temmetü’l-kitāb biǾavnillāhi’l-meliki’l-Vehhāb 
Allāhümmeġfirlenā yevme’l-ĥisāb 
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