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Öz 
Doğu ve Batı edebiyatlarında çokça örneği görülen bir edebî tür olarak “nazire”, büyük bir Ģairin herhangi bir manzumesini, 

aynı vezin ve kafiyeye riayet etmek koĢuluyla taklide çalıĢarak onunla rekabete giriĢmektir. Arap edebiyatında nazirelerin varlığı 
Cahiliye dönemine kadar uzanmakla birlikte gerçek anlamda bu edebî türe konu olan ilk Ģiirin Ka„b b. Züheyr‟in Bânet Su‘âd adlı 
kasidesi olduğu kabul edilmekte ve bu Ģiir üzerine yazılan nazirelerin sayısı elliye kadar ulaĢmaktadır. Bunlar içerisinde en dikkat 
çekici olanlarından biri, Kasîde-i Bürde Ģairi Bûsîrî‟nin Zuhru’l-me‘âd fî vezni Bânet Su‘âd adlı Ģiiridir. Bu makalede, Bûsîrî‟nin adı geçen 
kasidesine 18. yüzyıl Osmanlı ediplerinden Abdülbâkî b. Ahmed tarafından yapılan manzum tercüme, tespit edilen iki yazma 
nüshasından hareketle neĢredilmiĢtir. 

Anahtar Kelimeler: Nazîre, Ka„b b. Züheyr, Bânet Su„âd, Bûsîrî, Zuhru‟l-me„âd Abdülbâkî b. Ahmed. 
 
Abstract 
“Nazira” is the common name of the poems that are written in the same subject, meter and rhyme to an another qasida of a 

great poet. This literary genre is seen in Eastern and Western literature. In Arabic literary, nazira is mentioned to be has been existed in 
Pre-Ġslamic period but its first real example is The Qasida Bânat Su‘âd of Kaab b. Zuhair and the number of these naziras reach about 
fifty. Bûsîrî‟s Qasida namely Zuhr al-ma‘ad fî vezni Bânat Su‘âd is one of the most remarkable nazira of these naziras. In this article, we 
published a poetic Turkish translation of this qasida by Abdul-Bâqi b. Ahmad, one of the Ottoman litterateurs in the eighteenth century, 
based on its two manuscripts have detected.    
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Giriş 

Bir Arap edebiyatı terimi olarak “nazire” yaygın biçimde “Bir şairin herhangi bir mevzuda, herhangi bir 
ölçü ve kafiye ile şiir söylemesi ve ardından bir başka şairin bu şiirin sanat ve biçimini beğenerek, aynı ölçü ve kafiyede 
(revî) şiir söylemesidir” Ģeklinde tanımlanır.  (ġâyib, 1954: 7; DurmuĢ, 2006: 455) Arap edebiyatının yanı sıra, 
Türk, Ġran ve Batı edebiyatlarında da örnekleri görülen (Banarlı, 1963; 4-6) bu edebî türü ifade etmek için 
“muâraza” kelimesi kullanıldığı gibi “ihtizâ”, “muhâkât” ve modern dönemlerde” taklit”, “nazîr”, “mesîl” 
gibi kavramlara da sıkça yer verilmiĢtir. (DurmuĢ, 2006: 455) Bir Ģiire nazire yazılmakla, model Ģiirden daha 
iyisi ortaya konmaya çalıĢılır. Tanzir edilen asıl Ģiirin veznine, kafiye ve redifine riayet edilir. Nazireciliğin 
bir edebî yarıĢ olduğu, Ģairler arasındaki iliĢkiyi geliĢtirdiği ve tanzir edilen Ģairlerin değerini artırdığı 
belirtilmiĢ, ayrıca her Ģaire nazire yazılmayacağına, Ģiirleri tanzir edilen Ģairin, edebiyat dünyasının görkemli 
Ģairlerinden biri olmasının gereğine dikkat çekilmiĢtir. (Seyidov, 2012: 147-148) Ġki Ģairin karĢılıklı iliĢkisini 
içermesi bakımından nazireler, atıĢma Ģiirleri olarak bilinen “nakîza” ile benzerlik arz etse de bu iki tür 
muhtelif açılardan farklılık arz ederler.1 

Nazireyi taklit, nazire yazıcılığını da taklitçilik olarak kabul etmek doğru görülmemiĢtir. Zira bu 
yöntem Ģairlerin yetiĢmesinde önemli bir mektep rolü üstlenmiĢtir. (Köksal, 2006: 456-457) Nihad Sami 
Banarlı (1907-1974) nazireyi bir taklit değil “kreasyon” olarak görür. Ona göre bu tekrarları taklit sanmak 
hatadır. Bunlar eski üstatların izinde bir saygı yürüyüĢüdür ki onların eserlerini yeni bir dil ve üslup 
hamlesiyle ve yeni bir görüĢ ve düĢünüĢle tazeleyerek yüceltmek hedefindedir.  (Banarlı, 1963: 3-4) ġiire yeni 
baĢlamıĢ genç Ģairler önceleri üstat Ģairlerin yolunda yürüyerek kiĢiliklerini bulmuĢlardır. Bu yönüyle 
nazire, hattatların, mevcut hat örneklerinin üzerinden geçerek kendi yazı pratiklerini geliĢtirmelerine 
benzetilmektedir. (Kalpaklı, 2006: 135) Nitekim nazirelerde daha ziyade meĢhur Ģairlerin/Ģiirlerin tanzir 
edilmesinin esas sebebi onları geçme arzusu olmakla birlikte bir taraftan da “temrin” yapılmasıdır. Fakat 

                                                           
  Yrd. Doç. Dr., RTEÜ  Ġlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Öğretim Üyesi, e-posta: mustafa.irmak@erdogan.edu.tr 
1  Nakîza, bir Ģairin söylediği Ģiire karĢı diğer Ģairin nazmettiği Ģiire verilen addır. Ancak bu edebî türde, cevap olarak Ģiir nazm eden 

Ģairin diğer Ģairin Ģiirindeki vezin ve kafiyeye bağlı kalması Ģarttır. Bu tür Ģiirlere nakîza denilmesinin nedeni, ikinci Ģairin, birinci 
Ģairin Ģiirinde söylediklerini çürütmeye (nakzetmeye) çalıĢmasıdır. Bu Ģekildeki atıĢmalar genellikle pazar ve panayırlarda, 
kalabalıkların alkıĢ ve tezahüratı arasında eğlence ve hoĢ vakit geçirme havası içerisinde cereyan etmiĢtir. Nakîza Ģiirleri, Ģairin 
kendisini yüceltici, hicvettiği kiĢiyi ise küçük düĢürücü lafızlar ve hakaretler içerir. (Demirayak, 2015: III, 148-149)  

http://www.sosyalarastirmalar.com/


 - 175 - 

nazirelerin hazır kalıplara sığınma, hırs veya kıskançlık gibi nedenlerle de yazıldığına dikkat çekmek 
gerekir. (Köksal, 2006: 457) Bazen de nazire yazan Ģair model aldığı Ģiire ve Ģiirin sahibine değer verdiğini 
göstermek amacıyla bu iĢe giriĢir. (Kalpaklı, 2006: 135) Ayrıca büyük Ģairlerin de zaman zaman eski veya 
çağdaĢı olan büyük Ģairlerin Ģiirlerine nazire yazmıĢ oldukları gerçeği, bu edebî türün yalnızca bir amatör iĢi 
olmadığını göstermektedir. (Evecen, 2013: 118) 

Arap edebiyatında nazirelerin varlığı Cahiliye dönemine kadar uzanmakla birlikte gerçek anlamda 
bu edebî türün örnekleri Ġslâm devrinde Ka‟b b. Züheyr‟in Bânet Su‘âd kasidesine yapılan nazirelerle birlikte 
görülmeye baĢlanmıĢtır. Bu esere yazılan elli kadar nazireden kırk kadarını Muhammed Bûzîne Kasîdetü 
Bânet Su‘âd ve muârazâtuhâ (Tunus 1994) adlı mecmuasında toplamıĢtır. (DurmuĢ, 2006: 455) ZemahĢerî (ö. 
538/1144), Hârizmî (ö. 560/1165), Bûsîrî (ö. 695/1296?), Ebû Hayyân el-Endelüsî (ö. 745/1345), Ġbn Nubâte 
el-Mısrî (ö. 768/1366), Ġbn Câbir el-Endelüsî (ö. 780/1378), Fîrûzâbâdî (ö. 816/1413), Tenûhî (ö. 859/1454) 
gibi isimler tarafından yazılan nazireler bunlardan bazılarıdır. Makalemizin konusu olan Bûsîrî‟nin Zuhru’l-
me’âd fî vezni Bânet Su‘âd adlı kasidesinin, bu muârazaların en meĢhuru olduğu söylenmektedir. (Demirayak, 
2013: II, 183) Makalede öncelikle Ka„b ve kasidesi Bânet Su‘âd ile Bûsîrî ve Zuhru’l-me‘âd adlı kasidesi 
hakkında bilgi verildikten sonra Abdülbâkî b. Ahmed‟in hayatı ve eserleri ele alınacak, sonra onun Zuhru’l-
me‘âd‟a yaptığı manzum tercümeye ve bu tercümenin kısa bir değerlendirmesine yer verilecektir. 

A) Ka‘b b. Züheyr ve Bânet Su‘âd Kasidesi 

Kâ„b, Cahiliye döneminin önemli Ģairlerinden olup hikmetli üslûbuyla temayüz eden muallaka 
sahibi Züheyr b. Ebî Sülma‟nın (ö. 609?) oğlu olarak Gatafan‟da dünyaya geldi. Dededen toruna, amcalardan 
yeğenlere içerisinde pek çok Ģair barındıran edebî yönü güçlü bir ailenin ferdi olmanın tabiî bir sonucu 
olarak küçük yaĢlarda Ģiire ilgi duymaya baĢladı. Babasının da katkılarıyla bu alanda önemli bir seviyeye 
ulaĢan Kâ„b, Ġslam tebliğ edilmeye baĢlandığında dönemin hatırı sayılır Ģairlerinden biriydi. O, hem Cahiliye 
döneminde yaĢamıĢ hem de Ġslamî döneme yetiĢmiĢ “muhadram” Ģairlerdendir. KardeĢi Büceyr‟in 
Müslüman oluĢundan rahatsızlık duyarak Ġslam aleyhinde Ģiirler söylemeye baĢlayan Kâ„b hakkında “vur 
emri” verilir. Korkan ve yaptıklarından piĢmanlık da duyan Kâ„b, Müslüman olmaya karar vererek gizlice 
Medine‟ye gelir, Hz. Peygamberden özür diler. Bânet Su‘âd adlı kasidesini okuyunca Ģiiri çok beğenen Hz. 
Peygamber onu hem affeder hem de kendisine hırkasını (bürde) hediye eder. Kâ„b 24/645 veya 26/647 
yılında vefat etmiĢtir. (Fâhûrî, 1987: 223; Zeyyât, 2006: 107-108; Savran, 2001: XXIV, 7-8) 

Kâ„b‟ın bir dîvanı var ise de ona Ġslam dünyasında Ģöhret sağlayan en önemli eseri Bânet Su‘âd 
kasidesidir. Hz. Peygamberin hediye ettiği hırka sebebiyle Kasîde-i Bürde olarak da anılır. Aruzun Basît 
bahriyle yazılmıĢtır. Bazı âlimlerin, meclislerini, Kâ„b‟ın bu Ģiiriyle açtıkları rivayet edilir. (Makkarî, 1968; II, 
689) Cahiliye döneminin geleneksel kaside tarzı ile nazmedilmiĢ olan Bânet Su‘âd, üç kısımdan oluĢmaktadır. 
ġair nesîb bölümüne (1-14. beyitler) Su„âd‟ın ayrılığından söz ederek baĢlar. Suâd, yumuĢak sesli, gözleri 
sürmeli, orta boylu, tebessüm ettiği zaman beyaz diĢleri görünen bir ceylan olarak anlatılmakta ve vefasız 
dostu simgelemektedir. Tasvir bölümünde (15-35. beyitler) kaside geleneğine uygun olarak memdûha 
ulaĢmak üzere bindiği deveyi tasvir eder. Medih bölümü (43-53. Beyitler) özür beyanı (itizar) ve Hz. 
Peygamber ile muhacirleri medih olmak üzere iki kısımdan oluĢur. Hz. Peygamberin dinlediği ve okuyanına 
hırkasını hediye ettiği bir kaside olduğu için dinlenmesi, okunması ve hatta okuyana hediye verilmesi 
sünnet olarak görülmüĢtür. Sükkerî (ö. 275/888), Ġbn Düreyd (ö. 321/933), Tebrîzî (ö. 502/1109), Ġbn HiĢâm 
(ö. 761/1360) ve Bâcûrî (ö. 1277/1860) baĢta olmak üzere Doğu‟da ve Batı‟da pek çok ilim adamı tarafından 
Ģerh edilip defalarca basılan eser, Latince, Fransızca, Almanca, Ġngilizce, Ġtalyanca, Farsça ve Türkçe gibi 
dillere çevrildiği gibi pek çok taĢtîre, tahmîse konu edilmiĢ ve ilim adamları kasideye nazireler yapma 
konusunda âdeta birbirileriyle yarıĢmıĢlardır. (Fâhûrî, 1987: 226; Demirayak, 2013: II, 182-183) 

B) Bûsîrî ve Zuhru‟l-Me„âd Fî Vezni Bânet Su„âd Adlı Kasidesi 

ġairin doğum tarihi ihtilaflı olmakla birlikte 608/1211-12 tarihi tercih edilmektedir. Babası tarafından 
Bûsîr‟li olduğu için Bûsîrî, annesi tarafından da Delâs‟lı olduğu için Delâsî nisbeleriyle anılır. Bazen bu iki 
kelimenin birleĢmesiyle oluĢan Delâsîrî nisbesini kullanmıĢtır. (Ferrûh, 1979: 673; Dayf, 1990: 361) Ailesiyle 
birlikte Delâs‟a yerleĢen Bûsîrî, gençlik yıllarını burada geçirdi. Daha sonra Kahire‟ye giderek Ġslamî 
ilimlerin yanı sıra dil ve edebiyat tahsil etti. Özellikle hadis ve siyerle meĢgul oldu. Yahudi ve Hristiyanlara 
karĢı yazdığı reddiyelerden onun Tevrat ve Ġncilleri incelediği anlaĢılmaktadır. Kendisine bir müddet maliye 
iĢlerinde kâtiplik ve muhasiplik görevi verilmiĢse de usulsüzlüklere karĢı sessiz kalamayan karakteri 
sebebiyle resmî görevlerde uzun süre kalamamıĢ, bu nedenle hayatı sıkıntılar içinde geçmiĢtir. Ayrıca 
çocuklarının çok, karısının hırçın oluĢu ve mesai arkadaĢlarının yolsuzlukları onun için daima huzursuzluk 
kaynağı olmuĢtur. (Ferrûh, 1979: 674; Kaya, 1992: 469) ġazelî tarikatına mensup olan Bûsîrî hayatının 
sonlarına doğru felç olmuĢ, rivayete göre Hz. Peygamber için yazdığı bir kaside sayesinde bu hastalıktan 
kurtulmuĢ ve uzunca bir ömürden sonra seksen küsur yaĢlarında Ġskenderiye‟de vefat etmiĢtir. Vefat tarihi 
olarak 694, 695, 696, 697, 698 gibi rakamlar zikredilmektedir. (Dayf, 1990: 361-363) 
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Bûsîrî‟nin eserlerinin tamamına yakını manzum olup çoğu Hz. Peygamber hakkında yazılmıĢ 
kasidelerinden ibarettir. Bu alanda en meĢhur eseri hayatının sonlarına doğru felçliyken yazdığı rivayet 
edilen Kasîde-i Bürde‟si olup özgün adı el-Kevâkibü’d-dürriyye fî medhi hayri’l-beriyye‟dir. ġairin meĢhur diğer 
bir kasidesi de Kasîde-i Hemziyye‟si olup özgün adı Ümmü’l-kurâ fî medhi hayri’l-verâ’dır. Edebiyat dünyasında 
hayli ilgi gören bu iki eser üzerine yapılmıĢ pek çok çalıĢma vardır. ġairin bir diğer eseri ise el-Muhrec ve’l-
merdûd ‘ale’n-nasârâ ve’l-yehûd adlı nazım-nesir karıĢımı eseri olup baĢarılı bir reddiye olarak kabul 
edilmektedir. Bûsîrî‟nin ayrıca el-Kasîdetü’l-mudariyye fi’s-salâti ‘alâ hayri’l-beriyye, Takdîsü’l-harem min 
tednîsi’d-darem, el-Kasîdetü’l-hamriyye, et-Tevessül bi’l-Kur’ân, el-Kasîdetü’l-yâiyye, el-Lâmiyye fî medhi’n-nebeviyye 
ve el-Lâmiyyetü’l-ûlâ gibi eserleri de vardır. ġairin bir divanı yok ise de Muhammed Seyyid Kîlânî onun 
divanını hazırlayarak yayınlamıĢtır.2 (Kaya, 1992: 469) 

Bûsîrî‟nin, makalemizin konusu olan Zuhru’l-me‘âd fî vezni Bânet Su‘âd adlı Ģiiri ise3 Ka„b b. Züheyr‟in 
Bânet Su‘âd kasidesi üzerine yazılmıĢ bir nazire olup 204 beyitten oluĢmaktadır.4 Nazire türünün bir gereği 
olarak eser Bânet Su‘âd gibi Basît vezninde ve “lâm” revîlidir. ġairin Kasîde-i Bürde‟si ve Kasîde-i Hemziyye‟si 
kadar olmasa da bu Ģiir üzerine de bazı Ģerhlerin yazıldığı görülmektedir. Abdülmelik b. Da„seyn‟in (ö. 
1006/1597) İ‘dâdü’z-zâd bi-şerhi Zuhru’l-me‘âd fî mu‘ârazati Bânet Su‘âd‟ı (Süleymaniye Ktp, Servili, nr: 234),5 
Mustafa Ġsâmuddîn en-NakĢibendî‟nin (ö. 1179/1765) Zâdü’l-‘ibâd fî şerhi Zuhru’l-me‘âd‟ı (Süleymaniye Ktp, 
ÂĢir Efendi, nr: 299)6  ve Trabzonî Muhammed b. Mahmûd el-Medenî‟nin (ö. 1200/1786) „Ucelâtü’z-zâd fî 
Şerhi Zuhru’l-me‘âd fî mu‘ârazati Bânet Su‘âd (Süleymaniye Ktp, Süleymaniye, nr. 1050),7  adlı eseri bunlardan 
bazılarıdır. 

Kasidenin ilk 13 beyiti, gençliğini boĢa harcayan kiĢiye sitemle beraber ona hiç değilse âhir ömründe 
kendini toparlaması için yapılan nasihatleri içermektedir. 14-19 arası beyitlerde kısaca kâfirler, müĢrikler, 
Yahudiler ve Hristiyanların itikadı eleĢtirilir. 20-23 arası beyitlerde, zikredilen bu grupların itikadlarından 
Allah‟ın münezzeh ve hak dinin Ġslâm oluĢu ve Kur‟ân‟ın yüceliği vurgulanır. 24-42 arası beyitlerde Hz. 
Peygamber medhedilerek onun doğumundan önce ve doğumu esnasında vuku bulan harikulâde olaylardan 
söz edilir. 43-48 arası beyitlerde hidayet mefhumu Fil hadisesinden teĢbihler yapmak suretiyle iĢlenir. 49-56 
arası beyitlerde Kur‟ân‟ın, benzeri getirilemeyecek bir eser ve hidayet rehberi oluĢu vurgulanır. 57-98 arası 
beyitlerde Hz. Peygamberin Ģefaati, makamının yüceliği, mucizeleri, isra ve miraç hadisesi ve hicret anlatılır. 
99-110 arası beyitlerde Yahudi ve Hristiyanlar bir kez daha ve daha detaylı bir Ģekilde eleĢtirilmektedir. 111-
115 arası beyitlerde Hz. Peygamberin fesahati, 116-156 arası beyitlerde Huneyn, Bedir ve Uhud savaĢları ve 
müminler ile kâfirlerin bu savaĢlardaki durumları tasvir edilir. 157-170 arası beyitlerde ashâb-ı kiram 
methedilerek ayırıcı sıfatları iĢlenmektedir. 171-183 arası beyitlerde Ģair kasidesiyle ilgili duygularını dile 
getirir. 184-188 arası beyitlerde Ka„b‟ın kasidesinin üstünlüğüne vurgu vardır. 189-204 arası beyitler Ģairin 
kutsal topraklara duyduğu özlemi, hacıları tasvirini, son olarak dua ve temennilerini içermektedir. 

Bûsîrî kasidesinde Bânet Su‘âd Ģairi Ka„b b. Züheyr‟e olan saygısını mütevazı bir Ģekilde göstermiĢ, 
Ka„b‟ın Ģiiri ayarında bir kaside üretmesinin mümkün olmadığını fakat Hz. Peygambere medih konusunda 
gösterilen her bir çabanın da kendi çapında değerli olduğunu belirtmiĢtir. Söz konusu övgü beyitlerinden 
bazıları ve bunların Abdülbâkî b. Ahmed tarafından yapılan manzum çevirisi Ģu Ģekildedir: 

ا ُت َو صِل َو ُتا ا َو ْو ا َو ْو ٍب ا اْو َو َو  ِل يُتااا َو َو ا َو َو ا َو ْو ِل سَّب ا اذُّد سُت َّب َو ا َو صَو َو ا َو
هَو         قُت نْوطِل ًن ا َو َو غْو اُت ُتاةُت ا ُت َو دِل يْو هَو ذُت  ُتا                      َو ا َو ْو شْو َو اِل ا اْو َو شَو ِل ا اْو َو  ِل

نْوطِل ا َو   َو ْو

Ne mümkindir bu benzeye medîh-i Hazret-i Ka„b‟a 
Velâkin dürlü incinin olur miskâl-i evzânı 
Nice olur mu„âdil bu anın mantûku hüsnüne 
O „arbâiyedendir ben isem ehl-i dih-ganı8 

                                                           
2  Matbaatü Mustafa el-Bâbî el-Halebî ve Evlâduhû, Mısır 1374/1955. 
3  Kasidenin ismi Zuhru’l-me‘âd ‘alâ (fî) mu‘ârazati Bânet Su‘âd olarak da zikredilmektedir. Ömer Ferrûh kasidenin el-Kelimetü’t-tayyibe 

ve’d-dîmetü’s-sayyibe olarak da bilindiğini nakletmektedir. (Ferrûh, 1979: 679) 
4  Kasidenin beyit sayısı hakkında farklı görüĢler vardır. Ömer Ferrûh‟a göre 195, Hannâ el-Fâhûrî‟ye göre ise 206 beyittir. (Ferrûh, 

1979: 679; Fâhûrî, 1987: 865) Abdülbâkî b. Ahmed‟in tercümesinde verdiği Zuhru’l-me‘âd metni 202 beyitten oluĢmaktadır. Fakat 
Ģerhlerle karĢılaĢtırıldığında mütercimin iki beyiti atladığı ve kasidenin toplam 204 beyitten oluĢtuğu kanaati hâsıl olmuĢtur.  

5  ġârih kasidenin kendi zamanına dek herhangi bir Ģerhinin yapılmadığını, kendisinden böyle bir talepte bulunulduğu için buna 
icabet etmeye çalıĢtığını belirtir. (Ġbn Da„seyn, vr: 2) Beyitleri üç baĢlıkta inceleyen Ģarih, birinci kısımda kelimelerin izahına, ikinci 
kısımda beyitin daha iyi anlaĢılmasını sağlayacak açıklamalara ve üçüncü kısımda ise beyitin irabına yer verdiğini ifade eder. 
Ayrıca beyitin herhangi bir bedî sanatı içermesi durumunda bir fasıl açılarak ilgili sanata iĢaret edilmiĢtir. (Ġbn Da„seyn, vr: 3) 

6  Ġrabî yönü ağır basan eserin en önemli özelliği, sayfa kenarında beyit tercümelerinin verilmesidir. Beyitlerin numaralandırılmıĢ 
olması da Ģerhten istifadeyi kolaylaĢtırmaktadır. 

7  Ġbn Da„seyn‟in adı geçen Ģerhinin muhtasarıdır. Ġbn Da„seyn Ģerhinin çok uzun olması sebebiyle bu ise giriĢtiğini belirten müellif, 
kendine ait görüĢleri ise “    ” ibaresiyle Ģerhe yansıttığına dikkat çeker. (Trabzonî, vr: 80) 

8  Dih-gan: Ekinci, çiftçi, köylü. 
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Zuhru’l-me‘âd‟ın Bânet Su‘âd‟a bir nazire olması, bu iki kaside arasında üslup ve muhteva açısından 

nasıl bir iliĢki bulunduğu sorusunu gündeme getirmektedir. Daha önce zikredildiği üzere Bânet Su‘âd klasik 

Câhiliye dönemi kasidelerinin özelliklerini barındırdığı için ilk 43 beyit, sevgilinin ayrılığı, ceylan ve deve 

tasviri gibi Arap kültürüne ve klasik kaside tarzına ait temaları iĢlemektedir. Bûsîri‟nin Ģiiri ise bu formda 

yazılmadığından sözü edilen temalar onda yer almamaktadır. Fakat her ikisi de “lâm” revîli olduğu için 

Bânet Su‘âd‟da beyit sonlarında geçen   ق   ,     ي , ت  ي , فت   ,ش   ي ,  ي , ش ع ي , ض  ي , اغ   , قب   ,ط   , كت   , كب  , 
 gibi kelimeleri Bûsîrî‟nin de kullandığı görülmektedir. Ġki       , ه  ي , غ    , جذ   ,   صيي ,    يي , فص ي , شغ   ,س    ي

kaside arasında kelime benzerliğinin yanı sıra tema ve üslup benzerliğine de rastlanmaktadır. Bir örnek 

olarak Ka„b b. Züheyr‟in Hz. Peygamberden özür dilediği Ģu beyite dikkat edelim: 

ِلا َو ْو ُت  ُتا ا اِهّلل عُت  ِل اسَو ذَو نْو ا ِل فْو ُت ذَو ِل اااااااااااا َو اْو َو ِلا َو ْو َو ا اِهّلل عُت  َو اسَو ا َو َّب بِل ْو ُت   ُت ْو

 “Bana Rasûlullâh’ın beni uyardığı haber verildi. Oysa af umulur Resûlullâh nezdinde” Ģeklinde tercüme 
edilebilecek bu beyte benzer bir üslup Bûsîrî‟nin, Hz. Peygamberin sahip olduğu üstün meziyetleri layıkıyla 
anlatamadığı düĢüncesinden hareketle ondan özür dilediği Ģu beyitte de görülmektedir: 

ا َو ِل ِل  ِلا ِل ْو ا اِهّلل عُت  َو اسَو اَو ْوكَو ًس اإِل زْو بُت  ُتااا ُت قْو ا َو سُت زْو ا اْو ُت يْو ِل ااَوذَو ييَو شِل ا اْوكَو  إِل َّب

Mustafa Ġsâmuddîn bu beyiti: “Yâ Rasûlallâh! Cenâb-ı saâdetine kelimâtımdan nâşî müfevvez olan özrümü 
mazur tut. Zîra kerîmin indinde özür makbûldür” (Mustafa Ġsâmuddîn, vr: 112) Ģeklinde tercüme etmiĢtir ki 
özellikle ikinci mısranın Bânet Su‘âd‟da geçen beyitin ikinci mısraıyla muhteva ve üslup açısından paralellik 
arz ettiği açıktır. 

Diğer taraftan Zuhru’l-me‘âd kasidesinin içerik olarak, Ģairin en meĢhur eseri olan Kasîde-i Bürde‟yle 
ciddi düzeyde örtüĢtüğüne dikkat çekmek gerekir. Nitekim Zuhru’l-me‘âd‟da geçen, söz dinlemeyen nefs-i 
emmâreye yönelik nasihatler, Ehl-i Kitab‟a eleĢtiriler, Hz. Peygamberin doğumundan önce ve doğumu 
sürecinde gerçekleĢen mucizeler, detaylarıyla hicret, Kur‟ân‟ın üstün özellikleri, isra-miraç hadiseleri, Bedir, 
Uhud vb. savaĢların tasviri gibi konular Kasîde-i Bürde‟de de aynen mevcuttur. Muhtevalarının bu denli 
örtüĢmesi sebebiyledir ki Zuhru’l-me‘âd Ģârihlerinin zaman zaman Kasîde-i Bürde‟ye atıflar yaptıkları görülür. 
(Trabzonî, vr: 166, 234 vdğr.) O hâlde Zuhru’l-me‘âd‟ı, Ģairin ömrünün sonlarında kaleme aldığı ve kendisinin 
zirve eseri kabul edilen Kasîde-i Bürde‟sinin bir provası olarak değerlendirmek mümkündür.  

C) Abdülbâkî b. Ahmed: Hayatı ve Eserleri 

Kaynaklarda mütercimin ismine rastlanamamıĢ, doğum ve vefat tarihi tespit edilememiĢtir. Bununla 
birlikte, kütüphanelerde kayıtlı dört manzum tercümesinden hareketle bazı çıkarımlar yapılabilir. Kendisini 
kısaca “Abdî” olarak da isimlendirdiği görülen Abdülbâkî b. Ahmed‟in, Ka„b b. Züheyr‟in Banet Su‘âd 
kasidesine yaptığı manzum tercümeyi 1182 yılının Safer ayı baĢlarında (Haziran 1768) tamamladığını 
belirten (Süleymaniye Ktp: Kılıç Ali PaĢa, nr: 784, vr: 91) ifadeleri dikkate alındığında, kendisinin 18. 
yüzyılda yaĢamıĢ bir Osmanlı edibi olduğu anlaĢılır. Makalenin konusu olan Zuhru’l-me‘âd tercümesinde 
Hz. Peygamber ve ashabından söz edilirken zikredilen 157. beytin tercümesini verdikten sonra araya 
sıkıĢtırdığı kendisine ait Ģu mısralar da mütercimin, eserini meydana getirdiği sırada ebeveyninin hayatta 
olmadığını göstermektedir. 

Garîb Abdî‟yi anların diyârlarında medfûn kıl 
Ularla bile haĢr eyle, ilâhî, biz muhibbânı 
Ayırdın vâlideyninden, ayırma tatlı cânından 
Türâb-ı ravza-i pâka süreyim vech-i sevdânı 

Yukarıdaki mısralar mütercimin kutsal topraklara özlemini de yansıtmaktadır. Bu hislerini 

diğer tercümelerinde de sürekli dillendirmesi, onun konuyla ilgili iştiyakının bir göstergesi olarak 

kabul edilmelidir. Eserlerini seher vakitlerinde göz yaşı içerisinde tamamladığını belirten şu 

ifadeleri de (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali PaĢa, nr: 784, vr: 60) kendisinin samimi bir Müslüman ve sufi-

meşrep bir zat olduğunu düşündürmektedir. 
Ġlahî ravza-i pâkına yüzüm sürmek nasîb eyle 
Anın „ıtrını Ģemm ile özüm her demde tîb eyle 
Seherlerde gözü yaĢın döküp yazdı bu pür-taksîr 
Ġlâhî izzet-i dâreyn nasîb et, eyleme tahkîr 
Ola zâir-i ravza-i nûr-i Muhammed Mustafâ 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Abdülbâkî b. Ahmed’in tamamı manzum tercüme olmak 
üzere dört eseri olup tercümesini yaptığı Ģiirler Kasîde-i Hemziyye, Bânet Su‘âd, Kasîde-i Nûniyye ve Zuhru’l-
me‘âd‟dır. AĢağıda bu tercümeler kısaca tanıtılacaktır.   

a) Terceme-i Kasîde-i Hemziyye: Bûsîrî‟nin Kasîde-i Bürde‟den sonra en meĢhur eseri olan Ģiirinin 
tercümesidir. Eserin tespit edebildiğimiz iki nüshasından biri Süleymaniye Kütüphanesi Kılıç Ali PaĢa 
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Bölümü 784, diğeri ise Hacı Mahmut Efendi Bölümü 3527 numarada kayıtlıdır. Abdülbâkî b. Ahmed‟in 
tercümesiyle ilgili düĢüncelerini Ģu mısralarında görmek mümkündür: (Kılıç Ali PaĢa, nr. 784, vr: 2) 

Çün diledi tercemesin, bu fakîr-i pür-kusûr 
Kim birer beyt ile anı ihtisâr ile edâ 
Ola envârı cihâna münteĢir bu güneĢin 
Nicelerin kalbi bunun nûru ile pür ola 
Dilerim senden ilâhî cümle murâdını ver 
Tercemeyi okuya da beni hayr ile ana 
Abdî-i bî-çareye Beyt-i Ģerîfin kıl nasîb 
Ola zâir-i Ravza-i nûr-i Muhammed Mustafâ 

b) Terceme-i Bânet Su‘âd: Ka„b b. Züheyr‟in Bânet Su‘âd‟ının çevirisidir. Fakat Kab‟ın her bir beyti 5, 
6 veya 7 beyitle tercüme edildiği için kasidenin lafzî bir çevirisinden ziyade, mütercimin hayal dünyasını da 
yansıtan serbest bir Ģiir görünümü arz etmektedir. Mütercim bu eseri 1180 yılının Ramazan ayının 11. 
gününde  (10 ġubat 1767) tamamladığını (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmut Efendi, nr. 3527, vr: 15) ve 
tahriratını ise 1182 yılının Safer ayının baĢlarında (Haziran 1768) yaparak son Ģeklini verdiğini belirtir. 
(Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali PaĢa, nr. 784, vr: 91) Eserin tespit edebildiğimiz diğer iki nüshası ise Hacı 
Mahmut Efendi Bölümü 3527 ve Ayasofya Bölümü 4086 numarada kayıtlıdır. 

Tercümeye baĢlamadan evvel Ka„b ile kardeĢi Büceyr‟in Müslüman olma macerası ve Hz. 
Peygamber‟in Ka„b‟a hediye ettiği Hırka-i Saadet‟in kısa tarihçesi manzum bir Ģekilde anlatılmıĢtır. Eserin 
sonunda “Der-beyân-ı münâcât-ı el-Mütercim Abdülbâkî” baĢlığı altında  kendi kaleminden dökülen içli 
mısraları Ģu Ģekildedir: (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali PaĢa, nr. 784, vr: 91) 

Ġlahî Hazret-i Ka„b‟ın ridâ-i ravzasın göster 
Yüzüm süreyim anlara kılayım sûz-i giryânı 
Çû Ka„b‟ın ka„b-ı „âlîsin ziyâd etdi kasîdesi 
Dû dâr içre saâdetle bu „abdine kıl ihsânı 
Habîbin Ahmed‟e ya Rabb, bağıĢla „abd-i ednâyı 
O ravza-i Ģerîfinde yüzüm hâk ile yeksânı 
Ricâdan gayrı kârım yok eyâ „âlemlerin fahrı 
Yolunda çün fedâ olsun bu Abdî‟nin hemân cânı 
Dû dâr içre hemân matlab rızâ-i pâkın olmuĢdur 
Ki tevfîkinle ulaĢdır Habîb‟in Ahmed‟e anı 

c) Terceme-i Kasîde-i Nûniyye: Osmanlı âlimlerinden, Ġstanbul‟un ilk kadısı olarak da bilinen Hızır 
Bey‟in (ö. 863/1459) en meĢhur eseri olan Kasîde-i Nûniyye‟sinin tercümesidir. 105 beyitten meydana gelen bu 
kasidede kelâm meseleleri önemlerine göre bir veya birkaç mısrada ele alınmıĢ ve Mâtürîdî ekolü 
çerçevesinde iĢlenmiĢtir. Eser pek çok kimse tarafından tercüme ve Ģerh edilmiĢtir. (Yazıcıoğlu, 1998: XVII, 
414) Abdî Abdülbâkî b. Ahmed bu eseri, mübtedîlerin daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için tercüme 
ettiğini belirtmektedir. (Süleymaniye Ktp., Ġbrahim Efendi, nr 633, vr: 23) 

Ferîdi asrının Fâzıl-ı Hızır Bey 
Ola anın makâmı bâğ-ı Rıdvân 
Akâidde demiĢdir bir kasîde 
ĠçirmiĢ halka câm-âb-ı hayevân 
OlunmuĢ çün Arabca nazm u terkîb 
O kuhl-i tûtiyâ-yı „ayn-ı a„yân 
Ben etdim terceme Türkî‟ye anı 
Ki ola mübtedîye fehm-i âsân 
Ġlâhî bize tevfîkin refîk et 
Ġdüb ilm ü ameller lütf u ihsân 

d) Terceme-i Kasîde-i Zuhru’l-me‘âd: Bûsîrî‟nin, Bânet Su‘âd’a yazdığı nazirenin tercümesidir. 
Tespit edebildiğimiz iki nüshasından biri Kılıç Ali PaĢa Bölümü 784 no.lu mecmua içersinde yer almaktadır. 
Mehmed Emin b. Mehmed tarafından istinsah edildiği belirtilen nüsha 26 Ramazan-ı ġerif 1181 tarihlidir. Bu 
da 15 ġubat 1768 Pazartesi gününe tekabül etmektedir. Diğer nüsha ise Ġbrahim Efendi 619 numarada 
kayıtlıdır. Abdülbâkî b. Ahmed‟in Kasîde-i Hemziyye tercümesinin sonunda zikrettiği Ģu sözler onun Bûsîrî 
ve Zuhru’l-me‘âd kasîdesine verdiği değeri göstermektedir: (Süleymaniye Ktp., Kılıç Ali PaĢa, vr: 55-56) 

Ya anın Zuhru’l-me‘âd‟ı gibi kim düzdü azık 
Ol azık değil ziyafet, ruhlara verir safâ 
Yâ ilahî! Bûsîrî ile cümle meddâhîn ile 
HaĢr et Abdî-i fakîri vakt-i yevm-i haĢr ola  
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Mütercimin Zuhru’l-me‘âd tercümesine baĢlamadan evvel zikrettiği Ģu beyitler de onun gerek Ka„b b. 
Züheyr‟in gerekse Bûsîrî‟nin belâgatına olan yüksek hayranlık duygularını ifade etmektedir: (Süleymaniye 
Ktp., Kılıç Ali PaĢa, nr: 784, vr: 92) 

Ġlâhî! Ġsm-i pâkinle Ģurû„ etdim kıl ihsânı 
Erer zâkir olan kula demâdem fazl-ı Rabbânî 
Kasâid gerçi ekserdir velâkin Bûsîrî‟ninki 
Fesâhatde belâgatde ki yokdur anın akrânı 
Bu kasîdeyi gördün mü bunun Zuhru’l-me‘âd adı 
Diyem fi‟l-cümle esrâr ki ererse lütf-i sübhânî 
Bu dahî Hazreti Ka„b‟ın kasîdesine uymuĢdur 
Kavâfîsi ve evzânı o enver, bu da nûrânî 
Birer beytle ma„nâsın kılam Türkî‟ye terceme 
YediĢer beytle etdim ki Ka„b‟ınkinde tibyânı 
Ġlâhî dilerim fazlın eriĢdir kemter „abdine 
Zünûbun „afv u setr eyle „afv kıl andan „isyânı 
Heme9 maksûdun ihsân et ki dâreyn içre Ģâdân et 
Her iĢlerini âsân et, vere îmânla cânı 

                                                           
9  Heme: Cümle, hep, bütün. 
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D) Zuhru‟l-Me„âd Kasidesinin Arapça Metni10 

غُت  ُتا (1 شْو ا َو ا ِل ا َّبزَّب اِل تَو ا َو ْو َو اَو ا َو غْو ُت  ُتا  اإِل ا َو ا َو ا َوذَّب ْو َو ِل ا ُتيِهّلل ا َو ْو   َو َو ْو َو

ًذ  (2 اغَو ا َوتُت  َو جِهّللِل ا َو ْو ا ُتشَو
مٍب ايَو ْو ِل تْو ُت  ُتا  افِل ا ُتيِهّلل ا َو ييِل ا ِل اتَّبغْو ِل كَو ضْو ِل ا َو ذُت قْو   َو َو

يٍبا (3 ا َو َو ا ِل ْو شَّب   َو اعَو
افِل غِل يُتا  ا َو َو ايُتشَو ااَوكَو ا َوكْو ا َو َو َّب اعَو اَو ً  ا َوشَو اٌط  يَو ْو

ا َو سِل ُت ُتا (4 اَو ا اْو َو ْو اإِل َّب مَو ضْو ا اْو َو دْو شِهّللِل غْو ُت  ُتا   افَوجَو ا َو ا اْو َو  ِل دٌطا ِل َوذِل شِهّلل جَو   ُت

ا (5 ا اَّبتِل ا  َّبصَو َو ْو  ِهّللِل
َو َو  ِل ا اْو بَو  َو اةِل طَو ْو ا َو ْو ُت  ُتا  ا َو  ْو بْو ُتهَو ا ِل اضُّد سِل  فَو ِل َّب َو اةَو

صِهّللِل ُت ُتا (6 ا ُتتَو افِل  َو ا َو شَو َو ا ُت ْو قْو َو فَو صُت  ُتا  اا َو ْو تْو ا َو نْو ُت ا ِل اإِل ْويٍب شِل   َو َو ا َو َو اغَو ْو

ااَوهَو  (7 ا َوقَو اَو ادَو ًس ا َو شُت ا َو ْو ُت ةْو َو سُت نْوقُت  ُتا  اا َو ا َو اَو شْو
ا ُت ِهّللِل إِل ْو هَو ا َو نْو ا َو   َو َو ْو َو

ا (8 ا ِل َو غِل شِل ااِل ْو َو شْو
افَوشَو ِهّللِل يشُت

ا انَّبزِل هِل يُتا  ااجَو اَو ا َو ْو ِل ْوزَو سِل ا اْو ا َو َو افَو َو ْوظَو يٍب هْو   َو

ا ِل ِلا (9 ا ُتشَو  ُت يٍب افِل ْو ا َو ْو شِل بَوكَو ا َو زُت  ُتا اا َو ُت ْو ا َو ْو ا ِل اشَّب ْو ِل بْو َو ٍب ارِل ا َو  فَوكُتيُّد

ا (10 اطَو َو َو ْو ا َوذْو يْو ِل دَو فَو ْو فِل ا اْو ا َو شَو ْو ُت
ا ُتنْوكِل اإِل ْو ِل يُتا اا َو ا اشَّب ْوطِل فَو ْو َو يَّب ا َو ا ا ُّدشَو نْو ُت

  ِل

ااَوهَو  (11 ا انُّدجُت مِل نَو ا ِل ْويُت ا َوسْو َو ةَو ةِل يُتا  اافَو ِل َّب ا َو َوشْو ا َوغْو ِل شٌط
 َّب ِل
نِل ا اْو َو   ِل َو

غَو سِل َوهَو  (12 نَّب ا َو هَو ا ِل اطَو اِل َو إِل َّب اجِل يُتا ااا َو ذَو ُت يَو ْو ِل ا َو ْو ا َو شُّد ايَو ُت  جِل يٌط

اَو  (13 اإِل بَو دَو ُتا اْو ِل ا اِهّلل ثَو رَو ا َو َو تَّب اإِل صُت  ُتا  ااةَو فْو ا َو ا انَّب طِل ا َو ْو َو يُت كْو ا اْوتُت ا ِل ِل
مٍب  يَو ْو

يٍبا (14 افِل ا ُت َو شَو  ُت غْو ا َو اْوخُت ا اشِهّللِل بُت ييُتا  اا َوبَو َّب َو َو َو  ِل نَونَو افِل هَو ا اْو ا َو ْو   َوخَو اَوفَو ْو

قِل ذَو ُت ُتا (15 ا َو ا َو  َو ْو ا َو ْو ا انَّب طِل شُت غَو طِل يُتا اافَو َوحْو ا َو ْو ا اْوخَو ْو ِل هَو ااِلنُتشُت سِل  فِل اطَو ِهّللِل

ا (16 بَو ْو ا ُتصِل ا َوذْو َو ْو َو  َو ا اْو بُتذُت ً  ا َو اتَّب َو  ِل يُتا  اا َو ُت َّب ٌطا َو ْو ايَو ْو يشُت  اَوهَو ا اتَّبصَو  ِل

ً ا (17 ا َو  ِلذَو يِل جْو ااِل ْو ِل بَو ْو جِل يُتا  اا َو ُت َّب ٌطارَوهَو ِلا َو ْو ا اِهّلل زَو  ِل ا َو نَو اَوهَو ا ِل ْو  فَو

ااَوهَو  (18 غِل بَو ا اْو َو ا َو َّب تُت  ُتا  اا َو ُت َّب ٌطاصَو َو َو ْو قْو ا َو َو صْو ُت  ٌط ا َو هُت َو اغَوذ ا َو  سَو ٌّب

ذُت ُتا (19 ةِهّللِل ًد ا ُت َو ًذ افَوشْو
ا َو ةِل ا َوخْو ِل يُتا  اافَو َو َّب َو ْو َو ْوصَو سِل ا َو اْو بَوصَو اِلشِل اِل ْو   َو

ذُت ُتا (20 اجَو ةِل ُتا َو َّب ا َو  َو ا اِهّلل زُت  ُتا  اا َوبَو سَو َو خْو ا َو شِل ا انَّبصْو نْوذَو ا ِل ا اْوتَو ِهّللِل ذُت جَو ةِل   َو

ا ِلهَو  (21 ضُت اِل ا اْو ُت اُت اضَو ْو افِل ا ُت َّب ٍب صُت اَوفْو ْو جِل يُتا اا َو ْو ا َو َوتْو نْو ُت ا ِل سٌط شَو اصَو  َوهَو اغُت   َوذْو

ا ِل ِلا (22 ااَو ْوظَو
ِل ا اِهّلل تَو  َو ا َوتْو ُت ا ِل ييُتا  اا َو َويُّد ذِل ا َو َوبْو ييٌط شِل ا َوتْو ا اْوكُتتْو ِل   َوغَو اِلشِل

ا (23 ا َو َو ْو ا ِل ِل ا اْو نْوذِل ا ِل ا ِل ْو يُت عُت ا َو اشُّد ضُت  ُتا  افَو اْوكُتتُت ُت فْو قًّق ا َو َو اةَو يٌط افَو ضِل يْو هُت نْو   َو ِل

يْوا (24 هِل ا ُت ِهّللِل
ِل ا اِهّلل احَو ْو ِل شُت طَوفَو احَو ْو صْو ضِل يُتا اا َو اْو ُت ا َو َوفْو جِل بٌط ا َوشْو يِل عُت ا َو َو ا اشُّد  اَو ُت

ا (25 اْو شَو  ا َوهَو
ِلا اَّبتِل جَّب ُتا اِهّلل اةُت ذٌط تَو َّب ييُتا  اا ُت ا َوتْو ِل ا َو ااَوهَو افِل ا اْوخَو ْو ِل نَّب ٍب   ِلغُت

يْوا (26 ااَوهُت ي َو ا اَّبزِل مِل قَو ْو ا َو اْو مِل َو َو سِل ا اْو يُت ا َو اطُّد  ُتا اا َوجْو ا اطَّب ْو ُت َو َو مِل ا اْو   َو َو اجَو ِل  ِل

                                                           
10  Kasidenin metni edebiyat kaynaklarında birkaç beyiti dıĢında zikredilmediği için makalede kaside metninin harekeli bir Ģekilde 

verilmesine özen gösterilmiĢtir. Harekelemede Ģârihlerin irabı dikkate alınmıĢtır. Mütercim nüshasında bulunan metin hataları yine 
Ģerhlerden hareketle düzeltilmiĢtir. EĢ anlamlı kelimelerin kullanımından kaynaklanan farklılıklarda mütercimin tercihleri aynen 
muhafaza edilmiĢtir. Mütercim nüshasında yer almayan beyitler de yine Ģerhlerden hareketle metne ilave edilmiĢtir. Bu eksik 
beyitlerin de eklenmesiyle Arapça metindeki beyit sayısı 204‟e ulaĢmıĢ olup tercüme metin ise 202 beyitten oluĢmaktadır. Yine 
mütercim nüshasında 146 ve 147. sırada zikredilen beyitlerin Ģerhlerde daha ileride zikredildiği tespit edilmiĢtir. Fakat bu beyitler 
metinde mütercimin tercihine uygun olarak, zikredilen rakamlarda sunulmuĢtur. 
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ا َو ُت سَو َو ُتا (27 نَو  ُت ا َو ْو ا اِهّلل يَو ا َو َّب ا َوكْو ِل يُتا  اا َو ْو ذَو ا اْوتَو اَو ْو ِل ا َو تْو ُت ايَوفُت  فَو َويْو

ااَو ُتا (28 ا َوشَّب نْو ُت
ا ِل ا ِل َو َو سٍب صَّب ُت حَو جِل يُتا ااا َو ا َو َوبْو ا َو ْو ِل يٌط ا اْوخَو ْو ِل  فِل ا َو ْوفُتظِل

ًض  (29 سِل ا َو ااَو ُت طٍب خْو افِل اعُت كِل نَو ِل ا َو َو ْو ُت  ُتا اا َو دِل ا اغَّب هُت  ٌط شْو ا َو افَوهُت َو ايَوضَو ْو  فَو َويْو

ا ِل انَّبذَو احُت ُت ٌطا (30 نْو ُت ا ِل شَو شْو بِل اْو بُت  ُتا  اايُتقَو  ِل ُت جْو ا َو غَو  ِل ةْو ِل ا َو اْو ذْو ِل ا َو َو ا اْو َو  صَو  ٍب

ا  ْوا (31 شُت ُت هَو اجَو ْو ضْو ِل ا اْو َو   ِل
ا اِلتِل مٍب ا دَو زْو تْو ُت  ُتا اا ُت ا َو ذَو اِل َو ْو ا اْو افِل ا َو ْوفُتظِل نُت  ُت كْو   َو

تَوذَو  (32 بْو ا َو ُت اإِل ْو َو مٌط ا َو َو ْوجِل يُتا  ااافَو ِل نُّدبُت َّب ِل جِل يٌط ا َو ْو شِل خْو فَو اِل ْو ا َو   ِل ِل

يٌطا (33 اجُت َو ا يَو  ِل ِل ا ِل ْو اَو ا انَّب طِل اإِل ا اتَّبفَو  ِل يُتا اا َو َو ْو نْوهُت َّب ا ِل ا َو َو ا انَّب طِل   َو ْو َو ْو

ارِل ايَوضَو ٍبا (34 ا َو  ْو ُت شِل ٌّب ا َو طِل بٌط بَو َواعَو ييُتا اا َو ْو قَو  ِل ا َو بَو سٌط ا َو َوةْو ا َو ُتظٌّب نْو ُت   َو

ا َو َوذْوا (35 غِل بُت بَو َوا ُت عَو ا َو اْو َو ا َو ْو نْو ُت هَو اِل يُتا اا َو َو بَو ا اغشا اْو يُّد ُت اةَو َو سِل غَو ْو   َو ْو

ااَو ُتا (36 بَو اُت ا اْو ُت يِل عُت ا اشُّد احَو  َويُت فِل يُتا  اا ِل َو َّب ُت ا َو َونْو غِل يٌط ا َوقْو يِل
غَونَو اِل ا اْو   ِل َو

ااَو ُتا (37 ذُت  َو ا اشَّب هِل نْو ُت ا ِل ذَو َو ا َو ْو اَو ْوظَو اعِل  ُت    اا َو يْو اهُت اإِل ْو نْو ُت ا ِل ا ِل َو ْو َويَو   َو َو

شَو ٌطا (38 اةَو افَو َو نْو ُت ا َو يْو تَوهُت اعَو َواْو غْو ُت  ُتا  ااف ِل ْو ا َو ينَو سِل ا اذِهّللِل ا َو ِل كَّب تَو ا اْو َو  إِل َّب

اِلذِل ِلا (39 ا َو ْو افِل اةِل  ِل اْو شَو ا َوهَو
ا يَو ٍب ييُتا  اا َويْو هَو ا َو اتَّبهَو  ِل نْو  شُت ِل

ا اتَّببَو شِل   ِل ِل

اةَو  ِل َو ٌطا (40 َوسْو َو دُت ا اْو افَو َو اغَو ْو ٍب ييُتا اا ُت ُت مُت ا اتَّبتَو  ِل افِل هَو ا َو َو ييُت ا اتَّبقَو  ِل   َو َو

هَو  (41 ذُت اشَو هِل َو ْو َو سُت ا َو اْو هَو َو  ِليُت را اْو بُت  ُتا  ااإِل قْو ا َو َو ْوصَو سِل ا َو اْو غَو  ِل ِل  اَوذَو ا اْو َو

ذَو ٌطا (42 احَو  ِل  َو
هِل ا َو تَو ْو ا َوضْو طٍب افَو سِل ا َو ْو ُت  ُتا اا َو َو سُت اُت شْو ا َو اصَّب ذٌط

اجَو  ِل يْو هُت شُت   َو َوهْو

بْو َو ُت ُتا (43 ا َو مِل عْو َو ِل اَو ا اْو ذَو  َو اإِل اهَو زْو ييُتا  اا َو ُت ذِل ا َوجْو نَو مَو َو ْو ا َو اْو هَو ا اشَّب َو طِل  َو  دَو

ًع  (44 شَو ً اةَو ا َو ْو ُت اَو اْو اعَو َو ااغَوذَو فِل يُتا اا َو  ْو ُتشْو ا اْو ااَو َّب اجَو اَو ُت بَو ْو ُت   َو َو َّبهَو ا اْو

اِلكَو ٍبا (45 ا َو َو اعَو ْو ِل ا َو ْو ا اْوجِل ُّد دَّباْو اسُت رْو َو َو  ِل يُتا ااإِل ا اْو شُت ا اطَّب ْو شَو بَوشَو ا اْو دَواْو   َو َوسْو

ذٌطا (46 اسَو َو نْوغِل ِل اجِل ا ِل ْو اَو ُت ذَو ا َو اغَو جِهّللِل يُتا  اا ُتيٌّب اعِل ِل ْوغَو  ِل اِل ْو ا َو هْو ٌط اشُت جِل ِهّللِل  اِل ْو

ا (47 افِل افَو َوكٍب ا اْوهُتذَو ا َو ا َو  َو ا َوبِل ُّد ا َو ْو ِل يُتا اااَو ْو َو َو ْو َو ِل ااِل ْو   َو َو ا اشَّب َو طِل  ِل

ا (48 تَوشِل ٍب غْو ا ُت اَّب ا ُتيُّد ا َو َو اَّب ْو ضُت  ُتا  اااَو َّب ا َو َو ا َو ْو هُت َو هَو ا َو نْو ا ِل ا اغَّب ْو ِل ذِل قْو َو ا َو   َو ْو

ا َو َو ْو َو َوهَو  (49 ا يَو اٍب ا َو ْو َوشَو اسَو ْو َو ييُتا  ااإِل ْو ضِل ا َونْو شْو  ِل قُت ا اْو كَويِل تْو ا ُت  ْو
ا ِل   َوفَو  َو

ذٍبا (50 ا َوةَو ِلا ِل ْو ا اِهّلل ا َو ِل ْويِل افَو َو ْوظَو ا ِل يُتا اا َو  ْو ُتشْو نْوذِل ِل ا ِل ا َو َو ا ِل ْو ا َوقَو ْو ٍب   َو َو

ا ِل ِلا (51 ااَوجِل اَو ا ِل ْويٌط ااَو ُت تَوطَو اُت ايُتغْو فْو ُت  ُتا  اااَو ْو ا َو َو ْو َو  ِل ا اْو ا ِل َو تَوطَو اُت غْو   َو اْو ُت

كَويٌطا (52 هَو  نَو اةِل ا َوفْو تَو َو ْو ا َوفْو ا َويْو
ِل ِهّلل ييُتا  اااِل ا َو ْو ِل بَو  َو َواْو ا اْو ضَو جَو ا َو ْو ا َو َويْو نْو ُت   ِل

ايَوبْو َو ُت ُتا (53 اةِل  َو شِل ذٍب اسَو ذِل ا ُتيَّب ا َو َوشْو ِل يُتا  اايَوهْو   ٌط
ا َوشْو ِل  ِل

غَو  ِل اَو ا اْو َو  إِل

قَو ٌطا (54 ا ِل دَو دِل ِل ا َو َو ا َوشْو نْو ُت
ا ِل دَو دُت ا َو ْو ُت  ُتا  اا َوضْو دَو دِل ا َو َو ا اتَّبشْو ا َو ْو ٍب   َو ُتيُّد

يَو ٌطا (55 اسِل ا ِل ِل ا َو ْو ٌط جَّب ُت سُت َّب َو ا َو ا َو ْو ُت  ُتا ااا َو ا اذَّب اِل ادَو َو اَو   َو َو ايَو ُت ُّد

تَّببِل ٍبا (56 ااِل ُت اةَو ٌّب ا يَو  ِل ِل ذَو َو َو طِل يُتا ااا َو ا َو ْو ا اْو اإِل َّب ذَو ُت ا َو ا َو ْو   َو اْوتَو ُّد

ا (57 ةْو َو ٌطا ُت ِل َو ْو اسَو اإِل َّب ذُت تَو َّب زُت  ُتا  اا َو َو ا ُت بْو ا َو
ِل ا اِهّلل يُت فَوضْو ا َو  اِل ْو َو اَو ِل  َو
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ًذ  (58 اغَو ا اْو َو َو دُت رَو ا َو  َو اإِل فِل  ُت ا اشَّب ييُتا  ااهُت َو ا َو َوهْو ِل ييٌط ا َوخْو ِل شِل شْو تَو ااِل ْو تَوذَّب   َو شْو

ذٌطا (59 تَو َو ا ُت ْو ااِل نَّب طِل شِل ِل ييُتا  اافَو َو ا َو َو اغَو ْو ا َو ْو ِل ااِل نَّب طِل شِل ِل ا َو َو اغَو ْو   َو َو

تِل ِلا (60 فَو  َو اشَو ا ِل ْو تْو ُت شُت ًاشَو ِل َو شْو ُت  ُتا  ااإِل ا  ْو ا َو صِل فَو ْو ا ِل اْو شِل ٍب نَو يَو ٌطا َو ْو   ِل

ذٌطا (61 ا َوةَو ا اَّبزِل ا َو ا َو اَو ُت قَو مَو ا اْو َو ييُتا  اا َو  َو ا َونْو ِل ذَو سَو قْو ا اْو ِل طَو اَو َو ا َو َّبضَو   َو

ًذ  (62 تَوهِل جْو ا ُت ااَو َّب ا َو مَو ا اغُّد َو  َو سَو َو ا اغُّد َو  ُتا اا َو َودْو سَو ُت ايُتذْو هَو دٍب تِل ا جْو ِل   َو َو ا ِلكُتيِهّلل

تَوغَو ٌطا (63 كْو ا ُت ً ا ِل اغَّب ْو ِل ا ُت ا ُتيَّب ا َو َّب ا َوضْو ِل يُتا اااَو ْو ةْو ِل ا اْو َو ا ُتضُت  ِل اةِل  َو   َو اجَو صَو

تُت ُتا (64 بَو اسُت ْو
ِل ا اِهّلل نْوذَو ا ِل شَو  ِل ِل هُت  ُتا  اا َو ْو َو ا اْو َو جْو ا َو بُت  ِل تْو ا اْو َو ضِل ُت افَو َو ا َو ْو  فَو  ْو َويْو

ا ُتضُت ٌطا (65 ا َودْو َو ااَو ُت عَو ْو ا َو ْو ا َو ْو ا َو  ِل ا َو ْوً  ا َو َوتْو ِل يُتا اا ِل ْو ااَو ُت نْو ُت ا ِل ةُت َّب   َو

ا ِل ِلا (66 َو ْوصَو ا َو َو دَو ا اْو ذِل جِل غْو اَو ا اْو َو شَو اإِل اُت  ُتا  اعَو زْو اهُت شْو َو بَو ايُتبَو سِل ا اْو ً ا ُتشَو  ٌط  اَو ْو

فُت ُتا (67 ا ُت َو ِهّللِل ا َو ا ُتشْو ٍب بَّبزَو اةَو  ُت فُت  ُتا  ا يَو اةَو غْو ا َو نْو ُت ا َو يٍب ا َو ْو بَّبزَو اةَو  ُت ةَو   َو

ا ِلهَو  (68 بَو دُت ا اْو ِل سِل ايَوذْو ااَويْو ا َو َو هِل َو ذُت  ُتا  اا َو َويْو غْو ا َو يِل ا ا َّب ْو شُت تْو
عِل ا َو اَو ْو ِل اإِل   َو َو ْو

ا (69 تَو ْو جَو ا اذُّد ْو َو ا َو َو اسَو ا َو يُت ضْو ا اْوفَو زَو اهُت َو كَو يِل يُتا  اهَو هَو ا َو اْو َو نْو ا ِل ي ُت ا اْو َو َو صِل   ِل ِل

نَو ٌطا (70 ا َو ِهّللِل
ِل ا اِهّلل عُت  ِل اسَو ا َو ْو ا َو َو ْو قُت  ُتا  اا َو َويْو ا َو ْو نْوقُت  َو ا اْو َو هَو ا َو فَو َو  فِل افَوضْو ِل

اَو ُتا (71 ايُتشَو ا َو يٌّب
ا ِل ااَو ُت افَو َو ْوظَو ا َو ْو ِل يُتا  اا ُت سٌط ا َو َّب اعَو سَو غَو َو  َو ِل ا اْو   ِل َو

صِل ِلا (72 َوحْو َو ااِل  ا ا َّبشَو ا َو َوشٌط
ايُتشَو افِل ةِل يُتا اا َو َو ا َو ْو شِل خْو افِل ا اصَّب اَو ُت شَو ا َو رَو ا َو  إِل

ا (73 غَويٍب اشَو ا ِل ْو اِل زْو ا اْوجِل نِل  ُت اةَو اَو ْو ِل يِل يُتا اادَو َو اإِل ا َوضْو شْو ِل قُت ا اْو ذَو ا َو ْو نْو ُت
ا ِل ا َو اَو ُت رْو  إِل

قَو  َو َو ٌطا (74 اةَو ِهّللِل ا ُت هِل ِل جْو ا َو ا ِل ْو بِل يُتا  اافَو َو ْو َو ا َوقْو ا َوفَّب ْو ِل اةَو ِهّللِل ا ِل ْو اَو ْو َو   َو

ا ِلهَو  (75 غَو َو مُت قَو ا اْو تَوغْو ايُتغْو ا َو َو  ِل  ُت جِل يُتا اا ِل ضٌط ا َوخْو َو ْو َو اِل اِل ْو هَو ا َو نْو ا ِل ظِل  اِل شَّب ْو

اَو ٍبا (76 ا َو صِل ِل ا ِلهَو افِل ا ُتيِهّلل ايَوضَو  ُت هِل يُتا  اا َو اإِل ْو ا َوغْو اِل تَّبصْو ِل  ِل ا َو شٌط ا ُت ْو ِل يِهّلل قُت  ْو
 اِل

سِل َوهَو  (77 ذْو ا ُت ا ُتنْو َو َوفْو َو اِلهَو اإِل ْو ااِل جَو ْو َوفَو  ِل يُتا اا َو  ْو ا اْو ا ِل ْوكَو اْو شَو
رَو ارُت ِل اإِل شَو ْو   َو طْو

ًذ  (78 غَو اجَو اِل ِل اإِل ْو َو ا ِل ْو اُت بُتشْو ا اْو دَو ا َو  َو بُت  ُتا اا َويْو خْو ا َو يَو قْو ا اْو َو تَوبَو  َو ا َو عْو غِل ِل   ِل َو ْو

بَو ٍبا (79 فِل اشِل ا َو افِل اسِل ِهّللٍب فَو ْو ِل ا َواْو دَّب سَو ا َو َو ْو ُت  ُتا  اا َو شُت  ٌط شْو ا َو نَو ْو ِل ا ِل  ْو اضَو  َو رْو  إِل

بَو  (80 ا َو ارَوهَو ذَو ا َو ًاا َو ُت ًس ا َو ْو دَّب سَو فُت  ُتا  اا َو تْو ا َو نَو ْو ِل ا اْو َو ْو ا ِلكِل َو ااَو ُت ي ٌط  سِل

ا َو َو  ِل ِل ِلا (81 ً  ا ِل ْو زْو ا َو ا اْو َو اِل بَو ُت نْو شَو ا انِهّللِل يُتا  اا َو َو  نَو اجَو
افِل ا ِل ِل نْو ٌط ا ُت رَو  َو   َو

تَو ِل ٌطا (82 كْو ا ُت َوسْو ِل تَو َّب ا اْو ادَو َو ا َو ُت ا َو َوهْو ِل يُتا    َو َويْو شٌط ا ِلشْو اَو ُت ا  ْو َونَو ا َو   ُتيَّب

ااَو ُتا (83 يَّب تَو ا َو افِل هَو ا َو يُت تْو ا اْو ُت بَوبَو هَو اغُت  ُتا اافَو َو ْو بِل صْو احِل ا ِل ْو ا اْوغَو َو شَو  ْو
ارِل غ َو َو   َو

ا َو َو  (84 غَو َو مِل ااِل ْو شُت  ٌط اضُت شَو  ِل
بِل ا ِهّللِل ييُتا  اافَو ضَو اِل هَو ا َو َو صِل نَو اِل َو بِل ا اْو   َو ِل

جُت دا ِل ِلا (85 ا اْو ُت هَو اجِل ذُت ضِل اسَو ْو ا ِل ْو ا َو َوكْو ِل يُتا اا َو  َو ا َوشْو ِل  ٌط ا انُّد سِل اُت ِل ااُت ْو  ْو
  ِل

ا (86 افِل اطَو َو ٍب ااَو َّب ا َوذْو ااَوجِل َو كَوشٍب غْو ا َو َوشْو ِل يُتا اا َو َو ا َو ْوطٌط شَّب ُت اغَو
 اِلغَوضْو ِل ِل

ادَو َو ا َوضَو  ِلا (87 ااااَو ا ِل ِل ب َو سُت اَّب ا َو اْو ا  َو بَو ا َو اْوتَو َو ا اصِهّلل ضُت  ُتا  ِل َو نْو ا َو  ا َو اشُّد ْو ِل

ا ِل ِلا (88 هُت َو ا َو غَو سُت تَو ا اْو ا َوضْو شَو َو اةِل  َو ا َو َو ْوهُت  ُتا اا َو اغَو ْو بِل ا َو ْو ُت سٌط ا َو ْو   َو ِل ْويِل
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بَو ُتا (89 ا َو َو ةِل طَوفَو افِل  ِل صْو ا  َو هُت َو اغِل يُتا  اا َو َو َّب َو ا اْو ُت ا َوذْو ااَو ْو َو  ِل ي َو ذِهّللِل   اصِهّللِل

ا َو َو  (90 نْوكَوبُت اِل ا اْو َو ا َوغْو ُت غَو سَو ا اْو جَو َّبيَو ا َو َوجْو ِل يُتا اا َو بَّبزَو ا َوغْو ٌط افَو َو اةَو هْو ٍب   َو

ا ِلهَو  (91 شِل ِل  َو شْو ا اْو ُت ذُت ا َو ْو يَّب نَو يَو ٌطاضَو ا َوضَو اِل يُتا  اا ِل اإِل َّب يْو هُت كَو اِلذُت   َو َو ا َو

شُت  َوهُت َو  (92
صِل ايُتبْو ا َو يْو هُت ا َو ايَونْو ُتشُت  َو رْو هَو اةُت  ُتا  ااإِل غِل يْو اصَو ا ِل ْو يْو هُت ا َو ْوصَو سَو   َو َو َّب

ا (93 هَو ْو فِل ً اعَو ا ُت ِهّلل يْو هُت نْو ا َو ا اِهّلل طَو ِل ايَوقْو ا َو ْو ِل يُتا  ااإِل ْو شِل هَو افَو َوهَو ا ِل اْوكُتفْو   ُتفُت عَو

هَو  (94 اشَو فِل ُت َو ْو َو ُت ا َو اْو يُت عُت فِل يُتا  اافَو ِل َّب َو ا اشُّد ا َو َوطْو ا َوغْو  ٌط نْو ُت ا ِل  اِل ُت ْو َو ٍب

قَو ُتا (95 نْوطِل ا َو ي َو ذِل ا اتَّبصْو نَو َو ا َو ا َو ْو سُت زْو قُت  ُتا اا َو ا ُت ا َو َو ْو غُت طٌط تْو ا َو نْو ُت ا َوبَو َوا ِل اَو ْو   َو

ذَّب َو ُتا (96 اُت دُتا َو ا َو اْو َو ْو شُت ا َو اْو َو ْو اْو ُت
بُت  ُتا اا َو ازِهّللِل تْو ا َو ه َو ًق ا َو ا ُتطْو بَو ا َوفْوصَو   َو ا َّببْو ُت

ااَو ُتا (97 قًّق ا ِلذَو ْو َو ِل ِل نْوشَو ا ُت سَو ا َو دَو سُت بَوذْو تُت  ُتا  اا َو اْو بْو ا َو هُت َو ا َو اجَو ْو ٌط   َو َو اشُت َّب

ا ِل ِلا (98 شَّب عُت ا َو
افِل ا َو مٍب شَو ا َو ْو َو يُت ا اْو َو َو  ِل يُتا  اا َو انَّبخْو نْو ُت ا ِل قَو ْو ا َوغَو رْو اإِل  عَو ْو َو  ُت

ا َو َو  (99 ا انَّبصَو سَو ا َو اْو َوهُت دُت شَو ْو ُت ا َو ْوكَو إِل ْوجِل يُتا ااإِل ْو سَو  ٌطا َو ا َو ْو نْو ُت ا ِل   َو ا َو َّبنَو ْو

يْوا (100 هِل تُت دِل افِل اجُت يْو هُت نْو ا ِل سَو ا َوكَوشَّب ذْو هِل يُتا  اافَوقَو ا َوجْو هِل يُت اِل تَّبجْو ا َو شٌط ا ُتفْو شِل كُتفْو  ْو
 اِل

يْوا (101 قَو اَوتُتهُت ا َو اْو ُت اَو اعَو اَو ااِل نَّبصَو سَو ا اْو ا َو ْو ِل يُتا  ا ُتيْو يِل هْو ا اْوجَو ضِل تْو ا َو شَو  فَو َو ااَوهَو اغَو ْو

ا َو َو  (102 تُت دِل ارَو ا اْوجُت ذْو ُتيْو تَوفَو ا اْو َوهُت دا عْو ا َو  ِل يُتا  ا ِل َو فْو َو ا اذَّب تَوفَو دَو ا عْو غُتشَو  ِل ا اْو  َو
  ِل

ا (103 ا ذِهّلل َو ْو سَو  َوهُتيْو ا َو ْو نْوذَو ُتيْو ا ِل ا َو َو جِل يُتا  اافَو ِل َّب يْو هُت نْو ا ِل ااَوكُتيْو ذَّب ْو ا ُتصَو اَويْو   َو

ا (104 ااَوكُتيْو تَو ْو ا َو اِل ِل  َو تُت ُت  َو افَو ضْو رَو  َوا   َو َو ْو ييُتا ِل ْويُتا َو ذِل ا َو ْو افِل  ِل  ا ِلصَو اٍب

غُتيٌطا (105 اشُت كُتيْو ضِل ا َو ْو ا ِل ْو اَوكُتيْو ااَونَو ا َو نْوكُتيْو شَو غِل يُتا اا ِل افِل ا اذُّد ْو َو ا َو ا ِل انَّب طِل   َو انَّب طُت

ذٌطا (106 غَو اةَو ذَّب ُتيْو ا َو اكِل ْو ا َو تُتيْو ا َو ِل ْو ذْو قَو  ِل يُتا اااَوقَو ا َو مٌط اجَو اَو َو ا َو ْو  إِل َّب ا ِل َو ْو

فَو َوا  ْوا (107 شِل ِلا َو ْو ا اِهّلل ا َوبِل َّب تُتيْو فْو شَو ا َو َو  ِل يُتا  اا َو َو ا َو مٌط ا َو ْو نَّبكُتيْو ااَوكِل
نَو اِل   َو ْو

ا ِل ِلا (108 تِلتُت  َو تَوفْو ا َوغْو تُتيْو زَو ا اَّبزِل ا ُتنْو ا َوضْو ِل يُتا  ااهَو ذِل شْو ااِل شُّد نْوكُتيْو تَوذَو ا ِل ا هْو  اَو ْو

يٍبا (109 ا َو َو ا ِل ْو يِل ضْو ا اْوفَو ييَو ضِل جُّد  اجَو ا ُتشَو ضُت  ُتا اافَو َو جْو ا َو ا اْوكُتفَّب سِل ا ِل َو جَو اَو ا اشَّب  إِل َّب

هَو اَوتِلكُتيْوا (110 اجَو ا ِل ْو ا ِلضِل ِهّللٍب رِهّللِل ُت  َو هِل يُتا  اا ُت َو ا َوشْو
افِل  ِل يٍب غْو جِل ا َو فَو ثٌط تِل ا  ْو   ِل ِل

بْو َوكُتيْوا (111 ا َو ا َو اَو ا َو َو ا َوذْو اهَو  ِل يُتا اا ُت  ُت  ا ِلغَو ْو ٍب شْو َو  َو قُت ا اْو ا َوشَّب َو رْو اإِل   َو  ِل يُت

شَو َو ٌطا (112 كْو ا َو
ااِل نَّب طِل يَو ْو اسُت ِل ا َو ْو شَو ا َو َوتْو ِل يُتا اايَو احَو ْو ييٌط شِل ا َوتْو يَو فُتصِهّللِل ا َو نْو ُت   َو

بَّبشَو ٌطا (113 تَو ا ُت بَو سٌط ا َوحْو نْو ُت ا َو ا َو َو ْو ا َو ْو ِل يُتا  اا َويْو ي َو شِل ا اتَّبفْو بَو َو هَو ا َوشْو نِل غْو  فِل اةُت

ا (114 دَواْو سَو هَو ا ُت ِهّلل َو ا َو نْو ا ِل ظِل اَو ا انَّبفْو شِل اإِل طْو ُت  ُتا  ا َوغْو ا َو دُت سْو ا َو اْو َو اْو شَو اعَو
دٍب سْو ا َو   َو ْوفَو طُت

شُت ُتا (115 هَو اجَو ْو  يٍباسَو  َو
ا َو ِل ااَوفْو ٍب ِل ا ُتيِهّلل قُت  ُتا  اا ِل ْو صْو ا َو هُت َو ا َو ا َو  ٍب ا اغَّب ْويُت   َو َو َّب ُت

تُت ُتا (116 افَوصَو ةَو ًش ااِلزِل ا ُتطْو ٍب ارِل ْو ا ُتبْو ِل ييُتاا ااَويْو نَو دِل قَو ا اْو ظِل ا اشِهّلل ْو ا َو َو ا ُتضِل اُت يْو هَو   َو

ا اضَّب َو ِلا (117 ِلا  ْوطَو  َو افِل ا اِهّلل اَو ذْو ا َوضْو ِل يُتا ااجَو هَو ةِل ذِل ا ِل اتَّب ْو شْو ِل
ااِل شِهّللِل ا َويَّب اَو ا َو ْو  إِل

يْوا (118 هُت كُت اجُت ُت  ُت ا َو ا َوشْو كَو غَو  ُت كَو اةُت ا َوفْو ِل يُتا ااشَو نْو ُت فِل هَو ا ِل هَو ا َو نْو ا ِل  فَوفِل  ِل

ا ِل ِلا (119 ا َو  َو اةِل  َو نَو ْو ٍب اةُت مُت ايَو ْو
ِل ِهّلل ييُتا  اااِل ا َو َوطْو ِل ييٌط ا َوهْو ِل ثِل بَو ْو ا اْو   َوغَو  َو ِل
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ا (120 ضَو َو ْو هَو ا َو  ْو ضَو  ُت َوةْو ا اْو بَو َو ْو ا َو ْو مٌط يَو ْو شْو ُت  ُتا اا َو ا َو شْو ِل
ا ِل اشِهّللِل بَو ااَوهَو ٌط   َو ياحَو

اةَو  ِل َوهَو  (121 يِل ا َوتْو ااَويْو شُت  ا ِل  ُت   ااجَو ؤُت  ا ِل َوعْو ِلتَو ٍب ايُتنْوصَو رَو ااَويْو ا اْوكُت َو  َواإِل  إِل َّب

نِل َو ٌطا (122 ا َو ْو شْو ِل
ا ِل اشِهّللِل اَو ْو ضِل اْو ا َو اصُت ذِل ا َو ْو تُت  ُتا اا ِل ْو فْو ا َو يْو ِل  ا اشَّب

ا ِل َويْوذِل يٌط بْو اةَو بَو َّب   َو  ْو

ا (123 شَو ٌط ا َو
بِل ِل افِل ا َو ْو اٍب شُت ا  ْو ا ُتيُّد طُت  ُتا  اا َو َو َّب ا َو ْو شِل ا ِل انَّبصْو ذَو ُت ا َو ْو ِل   ِل َو َّب

غَو َّب َو ًا (124 ً  ا ُت ُتا َو ْو َو ا اِهّلل ضَو َو شَو  ِل يُتا ااافَو َو ْو اعَو
كِل نَو اٍب اعَو هَو ا ِل ْو  اَوبُت عُت

ا َو ِل ْوا (125 كُت ا اْوكَو َو َو افَو َو ا َوشْو اِل ا َو َو ْو ِل يُتاا  شَو  ِل ا اغِهّللِل َو ااَوهَو ا َوغْو ٌط ا ِل ا اْو نْو ِل   ُت

اعَو  ِلغَو ٍبا (126 ذَو اَو صْو اةَو ضُت  َو ٍب ا َو ْو ِل ا ُتيِهّلل فْو ُت  ُتاا ا ِل ْو ا َو هُت َو نَو يَو ا َو ا اْو َو ذَّب اةَو دُّد  ا َوشُت

ا ِل ِلا (127 بِل  ِل ا اْو ُت تَو ِهّللِل ااِل ْو تَوشَو ا َو ْو ِل ا َو َو ْو ِل يُتا  اا َو ُتيِهّلل ييٌط ذِل ا َو ْو اَو ِل اِل ضَّب َو   َو

ا (128 بَو ٍب اعَو ا َو َو ا َو ْو ٍب ا ِل ْو شْو ِل
ااِل شِهّللِل ايَوبْو َو تُت  ُتاا ااَويْو بْو ا َو َو بُت  ٌط تْو ا َو ه َو اغَوذ ا َو  إِل َّب

ا (129 اطَو َو َو ْو ا َوذْو مُت عْو َو ِل ا اْو رْو اإِل سٍب ا َوذْو مَو يَو ْو ا َوكْو ِل يُتا اا َو شِل ااَوهَو ا ِل انَّبصْو ا ُتذُت سٌط   ِل ِل

ا َو َوذْوا (130 نْو ُت ا ِل شَّب َو ا اْوكُتفَّب سُت ا ِل َو اعُت   َو ْو
تِل يُتا ااعِل ا َو َوقْو شٌط ا َوعْو يْو شَو  َوهُت نَو اعَو   َوفْو

ا (131 اجُت ِل َو ْو ا َوذْو افِل  ِل طٌط شْو ا ُت فَو  ِل يُتا  اا َو َو َّب َو اهُت َو ا َو ؤُت طٌط نَو اسُت قَو     ا ا ُّدبَو ا َو اْو

ا َو َو  (132 ً  ا ِل اْوكُت َو  ِل هْو اصَو ا َوشْو ُت ُت يُت ييُتاا ا َو اْوخَو ْو نَو دِل يه ا َو ا ِل َويْوذِل ا اغُّد ُت اِل شَو  غَو ْو

بَو ُتهَو  (133 ا َوقْو َوسْو َو اِل اعِل َو ا اْو هُت سَو ا ُت طَو  ِل يُتاا ا َو َو ا اْو َو شُت ا اغُّد ْو ا َو ْو صَو سُت
ا اْوقِل بِل ضُت   اْو

يْوا (134 ا ُت َو  ِلهِل ا ِل ْو يٍب ا َو ْو ا َوشَو ا ُتيَّب اَو ْو شْو ُت  ُتا اا َو ا َو َو فُت اٌط كْو ا َو هُت َو ً ا َو صَّب فَو   ُت

هَو  (135 طًّق افَو َو ْو َوشُت احَو كَو َو ْو ا َوشْو
اٍب شُت كُت  ُتا اا َو َوةْو شْو ا َو َو نْوقُت اٌط ا َو شْو ِل ا َو اضَّب   ِل اطَّب ْو ِل

ااَو ُتا (136 شُت  ِل ا اْو َو كَو ا َو ْو َو اةَو
ا َو ْو ٍب طِل  ٌط َو َوفْو ِل يُتا اا َو ُتيُّد ا َوقْو شِل بِل ضِل َو اغُّد ْو   ِل اْو

ا ِل َويٌطا (137 يْو هُت ضَو اَو دَو ا َوجْو ا ِل اشِهّلل دَو حَو َو ْو ضُت  ُتا اا َو جْو ا َو هُت َو هَو ا َو نْو ا ِل فَّبيُت شَو ذَو ا اْو ُت  غَو

شَو جِل ُت ُتا (138  ا َو
ا َوغْو ِل شَو ٍب

ارِل ا ِل غْو ُت  ُتا  اا َو ُتيُّد ا َو هُت َو اِل ً ا َو ارَو ذَو ايُتقَو دُت  غَو

139)   ً ادَو يُّد تَوهِل ايَوغْو يٍب غْو ا ِلجِل اٍب شْو اجُت ا َو ْو ُت  ُتا  اا َو ُتيُّد ا ِل اشَّب اِل يٌط غَو بْو
ا ِل   َو َو َّب ُت

اَو ُتا (140 ذَو ا َو اغَو ا َوذْو اٍب اعِل َو ا ِل ْو يٍب حِل يُتا  ا َو َو طِل احَو َو ا َو ْو يذٍب ذِل اةَو ا ِل ْو سٌط   َوعَو  ِل

جَو َّب َو ٌطا (141 تْو  ا ُت قَو ا اْو اجُت َوثِل ا ِل ْو َوسْو ُت بْو ُت  ُتاا ا َو اْو ا َو
َوةْو َو اِل ا اْو ا َودْو ُت ِل ا ِل ْو   َو اتُّدشْو ُت

يْوا (142 ا ِلهِل قَو ِل  ُت ا اْو ا َو َو اغَو َّب ا ُت ُت  ٌط ا َو ْو ِل يُتا  اغَوصَّب ْو ا َو انِهّلل سِل يْو افِل هِل ع َو  فَو ِل ْو

ا ِل ِلا (143 بَو َو سِل ا اْو يُت ا َوهْو رْو اإِل شُت بِل ْو ا اْو بَوبَو اسَو َو  ِل يُتا  اافَو َو ْو سٌط ضُت اجُت ا ِل ِل طِل ظِل ا ا َو   ِل ْويَو

يْوا (144 نَو  ُتهُت صَو تْو ا ُت ا َويِهّللِل َو اٍب بَوتَو ْو ا اْو َو َو  ِل يُتا  اا َو َو ْو ه َو ا َو يْو هَو  ُتهُت   َو ُت َّب

يْوا (145 ا ُت ُت  ُتهُت ضْو ٍب اةُت ا ِل ْو ا اذَّب ْو َو كُت غِل غَوشَو  ِل يُتاا ا ا ُت ْو ا اْو ا اْو َو اَو كُت
غِل ا َو َو ا ُت ْو  إِل َّب

ًن  (146 اغِل غْو ِل ِل  َو ااِل ْو ُت يْو هُت شُت افَوقْو صِل يُتا  اا َو َو سَو ا َو َوتْو ي ٌط ا َوفْو ِل صَو اِل ِل فِل ا اْو َو   َو

ًن  (147 ااَوبَو بَوهَو ْو ا َوشْو ً ا َوذْو قَو ا ِلهَو ا ُت ضْو قُت  ُتاا ا َو ْوغِل ا َو ْو هُت َو ا َو ا َو َو ْو ِل  طَوفَو ا ازُّد َو  ُت

ا َوًع  (148 غْو ِل ِل  َو ا اْو ُت ا ُت ُت  َو يَّب ا َو مَو يَو ْو زُت  ُتا اا َو جْو ا َو قُت دُت فْو ا َو اْو َو كَو ا َو ِهّللِل ذِل قْو   ِلفَو

يْوا (149 اعُت ًد ا َو َو ْو ُتنَوهُت يْو هُت هَو جُت ا َو ْو دَّب سَو ا َو َو ْوكِل يُتا  اا َو ِلا َونْوكِل يٌط ا اِهّلل   ِل ًض ا ِل َو

ا َو َوً ا (150 يْو هُت نْو ا ِل ا ُت ُت  ٌط اْو عَو اَو ا َو غْو ُت  ُتا ااعَو اَو ْو ا َو   َو َو َّب َو ا ُت ُّدهَو ا ِل اشَّب ْو ِل
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ذٍبا (151 اف ا ُتةُت شُت ذَو ا ا َّبنَو يَو ا اْوكَوغْو اإِلةْو ييُتا اا َو َو  َو شِل بْو اجِل شَو هَو ا اْوكَوغْو نْو
ا ِل بُتشُت ايَوجْو جَو اَو   َو

ا ِلهَو  (152 ا َو َو  َو تَّب ا َويْو اشَو فِل ا َو َو طِل َو فُت  ُتا  اا َو كْو ا َو َو ضْو ُت  ٌط ِلا َو ا اِهّلل ا ِل َو شٌط   َوصْو

اِلكَو ٌطا (153 نَو ا َو َو ا اْو ُت ْو ايَوذَو َو ا َوهَو اِل يُتا  اا َو َو كَو ْو ا َو َو ْوطَو  ٌط شَو مٌط
ا ِل شٌّب  غُت

ًغ  (154 ااِل َو تُتيْو يْو رَو ا َو دَو زَو اِل يُتا  اايُتغَو سِل ُت  اإِل رَو ا ُت دُت  اهَو اإِل شَو مَو
ا اْوكِل  إِل َّب

ا ِل ِلا (155 ا َو ايَوضَو  ُت ا ُتتُت  ٍب ا ِلضْو ٍب ِل ا ُتيِهّلل ضُت  ُتا  اا ِل ْو هْو ا َو ه َو ا َو ذٌّب اجِل مِل كَو سِل اَو ا اْو َو  إِل

تَوضِل ٌطا (156 خْو ا ُت شَو  ِل َو ْو ا اْو
مِل ا ِلذَو كْوتُت  ُتا  اا َونَو  ُت ُت ا َو ي َو  ِل ِل ا ِلغن ا اْو فُت ُت طَوشْو   َو

كُتيْوا (157 هُت بِهّللِل ا َو ا ُتشَو ا َو ْو ا ِل َو ْو ا انَّببِل ِهّللِل بِل  ٌطا َو َو ْو ِل يُتا  اا  َو ا َوشْو سَو زَّب ا َو َو ذْو  اَوقَو

ا ِل ِلا (158 ايَوكُت  ُت اٍب ذْو اَو ا َو اإِل بِل يٌط اعَو يْو هَو ِلا َو ْوهِل يُتا  اا َو ا اِهّلل عُت  ِل اسَو ا َو ْو ِل يِل َوهْو
 اِل

يْوا (159 ااَوهُت بِل  َو ا  ا اشَو تُتكُتيْو ا َو يَو ْو مِل ا ُت اُت  ا ايَو ا َو ْو ا َو ْو بَو ْو َو تَوقِل  ُت  ا اْو سَو افَو عْو ا اْو َو   ِل َو

يْوا (160 ااَوهُت ا انَّببِل ِهّللِل
ا يَو اِل ا َو َو ا ِل ْو ِل اْو يِل يُتاا اجَو اَو ا َوزْو يجِل اه ااِل تَّب سِل اِليُت  دَو َو

تَوهِل  (161 بْو ضُت  اإِل ِهّللِل ااَو ُت ا َو اسَو شٌط
طُت  اإِل ِهّللِل ااَو َو ْوكُت  ُتا  اا َو َو شِل خِل ا َو َو اعَو يْو   ِلهِل

يْوا (162 تَوهُت بَّب تَو افِل ا اذُّد ْو َو ا َو ا َو اَو ا َو ْو إِل َّب نْوكُت  ُتا  اا َو شَو ااَو َو ُتحْو  ا اْو
ِلافِل ا اِهّلل غْوضَو ِل بِل   ِل

شُت ُتا (163
احَو َو طِل يْو هُت نْو ا َو نَوكَو َو ْو نْو ا َو غْو ُت ةَو ا َو َونْوكِل يُتاا ا َو ا َو ْوكِل يٌط ا َو ػَو ا َو ْو ا َو اَو  إِل ْو

ًن  (164 اغِل  ا ُتشْو َو ا انَّببِل ِهّللِل
دَّب َوافِل ا اْو َو َو ييُتا  ااإِل َّب ا َو ْو ِل نْو ُت افُت َو دِل ا َو تَو ِل يُت   ايَوغْو

شَو  ِل َوذٍبا (165
ا اْوكِل غُتشِهّللِل ا اْو

تَو  ِل ِل َو ْو ااِل ييُتا  اا َو َويْو ا َوخْو ِل يِل ضْو ااَوهَو افِل ا اْوفَو ا ِل ِل ا اْو نْوذَو   ِل

يْوا (166 اسَو ِهّللِلهِل اِل احَو ْو غَو ا ِل ْو افِل ا اْو َو يْو ااَوهُت مٌط تِل يُتا  ا َو ْو ا َوبْو فِل ا اطَّب  َو اِل ا َو
اٍب تِل َو ا  ْو غْو ُت  ةُت

اِلكَو ٌطا (167 ا َو َو ي ٍب تَو سِل افِل ا َو يْو اسَو  ِل يُتا  اا َو َو َّبهُت يْو يهِل ا َو َو دِل شُت  ِل  اةُت
فِل   َو

ا ِلهَو  (168 ا َو  َو بِل اةِل  َو بَو اَو َوا َو ْو كَو ا اْو َو ا َوجْو ِل يُتا ااةَو تْو ِل طِل َو ٌطا َو اصَّب ا َوغْو  اِل  ِل

يْوا (169 ااَوهُت دَو دِل ا ِل اْو ِل اِل افُت َو دٌطا َو ُتطْو ٌط غُت  ُتا  اا َو شْو ا َو َو غُت اٌط شْو ا َو ذَو اِلبِل   َو ِل اْو َو

يْوا (170 هِل ضِل تً ااِلبَو ْو احَو يْو ا ِلهِل ا َونَونْو َو تُت  ُتا  اافَو ِل ْو خْو ا َو ظِل ا انَّبفْو ًر ا ِلغُتشُت سِل  اإِل
 إِل ِهّللِل

اَو ٍبا (171 جَو دَو اف ا ُت ا ُتيٌّب ي ِل ا َو ْو ُت  ُتا  اا َواِل َّب ُتا اذِهّللِل نْو ُت ا ِل هَو دٍب تِل ا جْو اَو ا َو َو  ِل  إِل

سَو ُتا (172 ا َوذَّب ًش ا َو  َو ُتا َو ْو ا اِهّلل  َو
ضِل فْو ُت  ُتا  اااِل َوقْو ا َو ةْو  ُت ا اشَّب سَو ا َو ا َوذَّب   َو ُتيُّد

ةِل  (173 ذَو طَوفَو ا ِل صْو ا اْو ُت نَوتْو ُت رَو ا َو ا َو بِل اإِل غْو ييُتاا  ةَو ذِل ا َو َو ْو نْو ُت ا َوضْو ِل َو ٌطا ِل شِل شْو  فِل ا اْوتَو

ا َو اِل ِل ِلا (174 ا ِل ضَو  ُت ا َوقُت َو ْو ا ِل ِل اٌط ذْو قِل يُتا  اا َو ا َو ْو صَو سِل َو ْو ا اْو ا ِل َو نْو ُت ا َو يَّب حَو   َو

يٌطا (175 اهِل َو نَو ا َو ْو َو فِل ِل ا َو ْو َو اجَو اِل يُتاا ا َو َو ْويَو ا َوزْو ضِهّللِل ا اْو ِل ا ُتطُت اِل  يَوشُت  ُتهَو ا ِل ْو

شٌطا (176 ا َوشَو
فِل ِل ا َودْو َو ا َو ْو سِل ُت ايُتذْو اَو ْوظَو بُت  ُتا  اا َو كْو ا َو ه َو ا َو اعَو اٍب َوسْو َو ا اْو طَو ُت   َويَوقْو

بِل ِلا (177 نَو  ِل افِل ا َو ا ِل ٌّب غَو ِل بَو َو ا اْو ا َوقْو ِل يُتا  اا ُتيُّد  شُت
ا َو اتَّبكْو ِل اَو كَّبشْو رَو ا َوفَو  إِل

نَو ُتا (178 تَو عِل صُت  ا َو ايُتتْو ا َو ْو ا اْوخَو ْو ُت ا َوجْو َو َو صِل يُتا  ااَو ْو هَو ا َو َوفْو نْو اجُت ْو َو ٌطا ِل يْو هُت تْو   َو ْو َو

ا َو ِل ِل  (179 ِلا ِل ْو ا اِهّلل عُت  َو اسَو اَو ْوكَو ًس اإِل زْو بُت  ُتا اا ُت قْو ا َو سُت زْو ا اْو ُت يْو ِل ااَوذَو ييَو ا اْوكَوشِل  إِل َّب

ً ا (180 غَو ا َو قِل افِل اطِل بِل ِل نْوطِل ا َو ايَوكُت ْو ااَويْو غُت  ُتا ااإِل ْو ا َو ْو نْوكَو يتٍب ِل ذِل ايِل َو  فَو ِل َّب ُت

ا (181 اسُت ِهّللِل َو ْو ا َوذْو نْوكَو ا ِل ا َوخْو ِل يُتا ااهَو اةُت َّبً ا ِلخِل َو ٍب هَو ااِل ْو َو ْو ِل نِل تَو عِل   َو افِل ا َو
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ا َو َو  (182 اَو ْوكَو يقِل اإِل ذِل بِهّللِل ا َو َوصْو ا ِلتُت اْو حُت  ُتاا اجَو اَو ذْو ا َو ي ُت ذِل ا اتَّبصْو ا َو َو شُت  ٌط بِهّللِل ا َو  ةُت

ًف  (183 شَو هَو اشَو دَو ًن افَو صْو غْو اةُت نْوكَو
تهَو ا ِل بَوغْو ييُتا اا َواْو نَو  ِل نه ا َو اْو َو ا ِل شُت

  ِلهَو ا اْوخَو َو طِل

ا َو َو  ِل هَو  (184 صِل ْو ا َوغْو اَويْو هَو ا َو تَوتِل ْو ا َو ْو نْوتُت  ُتا اااَويْو ا َو َو غْوصُت  ٌط ا َو كَو ةِل ذْو ا َو شُت غَو ْو   َو

ا َو َوًف ا (185 ا ُت جِل ٍب شَو  ارَو ْو ٍب فْو اغُت اُت جَو ْو ييُتا اسَو ا َو َوغْو ِل اٌط اإِل ْو َو ظِل ا انَّبفْو ا ِل َو   ِل ِل

ا ُت َو صِل َو ُتا (186 ا َو ْو ا َو ْو ٍب ا اْو َو َو  ِل يُتا  اا َو َو ا َو َو ا َو ْو ِل سَّب ا اذُّد سُت َّب َو ا َو صَو َو   َو

هَو  (187 قُت نْوطِل ًن ا َو َو غْو اةُت اُت ُت ا ُت َو دِل يْو هَو ذُت  ُتا  اا َو ا َو ْو شْو َو اِل ا اْو َو شَو ِل ا اْو َو  ِل
نْوطِل ا َو   َو ْو

ا (188 شَو ٍب اَو اغَو  اإِل
ً  ا َوشْو ِل ا ُتنَّب ا َو ةَو ْوثُت نْوضُت  ُتاا ا َو نَّب ا َو َو ا ِل يٌط بَّبزَو ا َو ضِل  فَوتَو

غَوذَو  َوا ِلهَو  (189 ا  َو سَو اإِل ِهّللِل ا اْو ا َو ْويُت اُت  ُتا  ااإِل ْو ذْو ا َو نْوكَو ا ِل ا َوجَو اٍب ي ِل   َو َو اطَوشِل

190)   ً ادَو نْو َو ًب ا َو ُت ارَو ْو ااَو ُت اَو شْو فَو طْو ُت  ُتا  اااَو َّب اغَو ا َو ه َو تَو ا َو ا َوضْو كَو ارِل َو  ُت  اَو ْو َو

ًا ا ُتؤَو ِهّللِل ُت ُتا (191 ا َو ْو شَو َو اغَو ْو اَو ْوظَو ا َو ْو ِل يُتا ااا َو نْوكَو بِل ا ِل غْو ةَو ا َو ا ِل ِل ا اْو ذَو   َو ْو

نِل ُت ُتا (192 ايُتقْو ااَو ْوظَو تِل ِهّللٍب ا ُت اِل افُت َو دُت ا َو ْو ِل يُتا  اا َو فِل  ِل افَو َو ايَوشْو قَو اِل ا ا ِهّللِل شُت  غَو ْو

ااِل  (193 ايُتخَو َّبيُت ً  ا َو ْو اشَو ْو ا ِل ااَوكَو  يُت
ا ِل يُتا اايَو ِل قَّب ٍب اشُت نَونَو ا ِل ْو   َو َو َّب َو ا َو ْو

كُت ُتا (194 غِل ا ُت ْو ذَو سُت َو ْو ا َو اْو ا ِل اغَّب ْو ِل يُّد كُت  ُتا  اايَوهُت شْو ا َو ه َو ذُت اجَو َو دٌطا َو ايَو ْو   َو َو ْويَو

ا ِل  (195 ِلا َوتْو َو َو ا اِهّلل عُت  َو اسَو تَو ا َوجُت  ُت شَو عِل يُتا اا َو ا َو ا َوجِل بَو اٌط بَو  َو ا اْوجِل  ْوكَو
  ِل

شَو ٌطا (196
ا َو فِل صِل فَو ْو يَوذِل ا ِل اْو غْوغُت  ُتا  اافَو َو ْو َونِل ا َو ا َو ا اْو َو مِل بِل ا ِل َو ارَو ْو   َو َو ْو ُت

يْوا (197 ينَوهُت ادِل
ِل ِهّلل ا َوحْو َوصُت  ااِل شٍب شَو ا ِل  ُت    اافِل ا َو ْو إِل ْو اهُتيا َو اُت  ا َو ضُت  اإِل ْو فَو َّب   َو

ا (198 فَو ْو شُت  اشَو
ا اَّبزِل بَو ْو ِل ا َوشَو ا اْو  ْو

ا ِل يْو ااَوهُت تِل يُتاا  شُت ْو ٍب ا َو َوكْو يشٌط ا َونْو ِل ا انَّببِل ُّد  َو
  ِل ِل

هُتي (199 جُت هُت ا ُت اْو يذَو اصِل ؤطٍب تَو ِهّللِلقِل ا َوسْو جِل يُتا اا ُت ا َوشْو ا اْوتَو ْو َو افَوكَو َو َّب
ًن ا ِل ِل غْو  ةُت

يْوا (200 ا ِلهِل قَو مُت ً  ا َو اْو َو اشَو ْو بَو ْو ُت ا اْو ةَّب َو اسَو ا َو اْو ِل يُتا اا َوذْو شُت اْو َو ْو ُت مُت جَو ا َو اْوتَو شُت جْو
  َو اْوتِل

ا َو ْوا (201 بَو  ِلكَو اشَو ْو ِل ا ِل اجَو َو َو ْو اإِل ْو اُت سْو اشِل ْو ِل يُتا اا َوزَو دَو اُت ا َو ْو افُت َو دِل ا ِل ِل فَو ْو  شَو

ا َوًش  (202 اطِل  َو بَو ا ِل اذَّب ْو ِل اطَو ْو ا ِل ْو ا َوبْو ِل يُتا اا َو ُتيَّب نْو ُت غَو ِل  ِل ا ِل  اِلغُت َّبتِل ا َو

فُت ُتهَو  (203 ِلايَوكْو ا َو َو ُتا اِهّلل ا َو َو ْوكَو اإِل ْو َو ٌطا َو َو ْو ِل يُتا  اادَو  َو ْو هَو ْو ِل ِل ا اْو ُت   ِل َو

ا ِل ِلا (204 شَّب تَوغَو افَو عْو بَو اٍب ا َو اُت اضَو ْو اَو ييُتاا ا َو ا َو نْوذِل افَوقِل ييٌط نْوذِل ا ِل ا اْوكَو َو  ِل ِل ا ِل َو
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E) Abdülbâkî b. Ahmed’in Manzum Zuhru‟l-me„âd Tercümesi11 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbi‟l-„âlemin. Ve‟s-salâtü ve‟s-selâmu „alâ resûlinâ 
Muhammedin ve âlihî ecma„în 

1) Ne vakte dek eyâ gönlüm safâ vü zevk-i cismânî 

Olursun cümleden mes‟ûl, eğer âb eğer nânı 

2) Umarsın her gün içinde, yarında tevbe kılmağı 

Çözersin azminin akdin, yarın idem deyub anı 

3) Aceb oldu mu bir gün de neĢât ile bir amel kılmak 

Kötü amelden usanmak, görüp Kur‟ân‟ı ve burhânı 

4) Azîmetini tecrîd et, ölüm bil seyf-i kâtı„dır 

Çıkarır tîğ-veĢ12 bir gün emeller desti ol Ģânı 

5) Biri birine ulaĢmıĢ meyiller iplerin sen kes 

Anın ipi ulaĢıkdır meyillere ey âb-ı cânı 

6) Husûlü olmayan Ģeyde çün13 ömrün eyledin infâk 

Günahdan gayrı mahsûl yok, uyandır sa„y ile cânı 

7) Çû14 gitdin etmeğe ta„mîr o dârı kim bekâsı yok 

Ne rütbe eylesen ta„mîr, olursun nakl ile fâni 

8) Sana korkuducu geldi ki gitmeğe etek15 düĢer 

Mehl yokdur ma„al-inzâr, eh, ebnâ ve‟d-dîn kânı 

9) Ki pîrlik vakti geldi, özün hıfz et me„âsîden 

Sabîlik iĢlerinden hep olu(r) ma„zûl16 koca cânı 

10) Ki re‟sin cânibeyninde tulû„ etdi süreyyâlar 

BaĢ üzre de zuhûr etdi hem ebyaz tâc-ı hâkânî 

11) Bizim ervâhımız tahkîk nücûmun mislidir zîra 

Olub da kabre gitmeklik budurur cümlenin Ģânı 

12) Tulû„u oldu çün bizde, gurûbu da olur bir gün 

Bûyânın17 biri gelicek, biri dahî olur sânî 

13) Nere gideceğiz, biz anı dahî düĢünelim 

Hükümler faslı olan güne ki beyne‟n-nâs ve‟l-cânı 

14) Muhâlif bize ef„âli, dahî akvâli ol kavmin 

Geçen ümmetlerin ol gün mübeyyen ribh u hüsrânı 

15) Ki nâsın ahseri18 ol mendürür kim i„tikâdı Ģu 

Ki münkir haĢri neĢri ol, dahî âyât-ı Kur‟ân‟ı 

16) Birisi ehl-i hüsrândan Ģol ümmet, putlara „âbid 

Dikilir önüne sûret o gün emsâl-i akrânı 

17) Biri dahî buzağıya ibâdet etdiler anlar 

Azâbın hakk idüb ta„cîl, kamûsu19 oldular fânî 

18) Bir ümmet dahî zu„m etdi ki Ġsa Rabbimiz deyû 

Çû zann eylediler maktûl, anı ref„ etdi Rahmân‟ı 

19) Üçün üçüncüsü dedi o ferde kim muvahhidiz 

                                                           
11  Ġbrahim Efendi nüshasında hatalar tespit edildiğinden metin neĢrinde Kılıç Ali PaĢa nüshası esas alınmıĢtır. Fakat bazı noktalarda 

Ġbrahim Efendi nüshasından da faydalanılmıĢ, bu nüshada yer alan neĢre katkı sağlayıcı nitelikteki farklılıklar ise dipnotta ĠE 
simgesiyle gösterilmiĢtir. Günümüzde hiç kullanılmayan veya az rastlanan kelimelerin anlamları da yine dipnotta verilmiĢtir. 

12  Tîğ-veĢ: Kılıç gibi 
13  Çün: Zira, çünki, madem ki 
14  Çû: Zira, çünki, madem ki 
15  ĠE: gitmekle etmek 
16  Ma„zûl: KınanmıĢ 
17  Bûy: AĢiret oymaklarının her biri. 
18  Ahser: En hüsrana uğrayanı. 
19  Kamu: Hep, bütün, tamamen 
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Basîretler içün20 vardır21 nice tahyîl-i nûrânî 

20) Bu münkirler sözünden Hakk münezzehdir, müberrâdır 

Katında ehl-i hakkın çün bular mahzûl „uryânî 

21) Felâh Ģol ümmetedir kim vuzûdan yüzleri pür-nûr 

Dahî zeyn22 eylemiĢ alnın yere vaz„ etdiler anı 

22) Çû zıllullâhdurur Kur‟ân, gel ol gölgede râhat bul 

Ki yok sâir kütüb gibi ana tahrîf, kıl iz„ânı 

23) Kitâblar, dahî rusüller ilahdan kullara geldi 

Anın ba„zısı ba„zından bulubdur fazl-ı akrânı23 

24) Hayırlı cümleden, ancak Muhammed Mustafa oldu 

Rusüller üzre vardurur anın tafdîl ü rüchânı 

25) Muhammed hüccetullâhdır ki zâhir-i Ģems-i hakdır ol 

Kılınmaz sünneti tahvîl, gel anla kadr-i sultânı 

26) O eliyle o ashâba kerîmler çün gulâm oldu 

Cemî„-i halk-ı hak üzre ulardur tavl-i tûlânı 

27) Anı ma„nâda, sûretde mükemmel eyledi Allah 

MüĢâbih olmadı gayrın ana tekmîl ü irfânı 

28) Mehâbetle vakârı Hakk habîbe eyledi tahsîs 

Aceb ta„zîm ü tebcîl24 gören kılardı cânânı 

29) Sekînet mazhar-ı lînet, suht25 hâli rızâ hâli 

Cemâlindendi me‟mûlü, celâlden havf-ı Rahmânı 

30) Ederdi müjde ve ihsân habîb ashâbına her dem 

Zünûbdan da mutahhardı, cibilli „adl ü ihsânı 

31) Çün Âdem‟den berû ol cevher sadefleri içre mestûrdu 

Ki secde ehlinde mahmûldü o demde canların cânı 

32) Nebîler ibtidâsı ol, dahî hem intihâsıdır 

Mu„accel hem müecceldi ikisi fahrinin Ģânı 

33) Anın envâ„-ı âyâtı gelince nâsa fi‟l-cümle 

Yoruldu anı tafsîlden fesâhat bahrinin kânı26 

34) Satîh‟in, ġıkk‟ın enbâı27, dahî Zi‟n-Nûn‟un ahvâli 

Beyân etdi ekâvîlin dahî hem Kuss-i ruhbânî 

35) Dahî Mûsâ ve Îsâ anın haberlerini bildirdi 

Zekîler, dahî ahmaklar bile anladılar anı 

36) Muhammed hâtemi rusülün, anın içün mubâh oldu 

Sahâbiye ganâimden anın taksîm ü ihsânı 

37) Ki andan a„del, eshâ Hüdâ‟nın bir kulu var mı? 

Hem andan a„lem, eĢref iĢitdin mi bir insanı? 

38) Neden sorsan ana asla harec28 yoğ idi cevâbında 

Mahakkdan29 bilinir altun, Rasûl mahakk-ı Rahmânî 

39) Nice nice alâmetler zuhûr etdi vilâdetde 

Nice müjde ve korkular giderdi bunca fettânı30 

                                                           
20  ĠE: Basîretleriyçün 
21  ĠE: vardurur 
22  Zeyn: Ziynet, süs, süslemek 
23  ĠE: bulubdurlar fazl-ı Kur‟ân‟ı 
24  ĠE: Azîm aceb ü tebcîli 
25  Suht: Kızgınlık, gazap 
26  Kân: Bir Ģeyin menbaı, kaynağı 
27  Enbâ: Haberler 
28  Harec: Darlık, zorluk, sıkıntı 
29  Mahakk: Mehenk, ayar taĢı 
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40) Zuhûr etdi „ulûm-i gayb, dahî irsâd-ı hikmetler 

Dahî takvîm-i tahvîller, Hakk ihlâk etdi zi‟bânı 

41) Nidâlar geldi hâtifden, cihân envâr ile doldu 

Kulak iĢitdi, göz gördü heme31 âyât-ı burhânı 

42) Söndü Fâris‟in nârı, nehirler32 câmid oldu hem 

Yıkıldı köĢkü Kisrâ‟nın, ne dilir33 kaldı ne der-bânı34 

43) Bizi Ġslâm‟a hidâyet ideliden berû meb„asi 

Çün esnâm-ı Ģeyâtînin bulundu dürlü hızlânı35 

44) Nazar eyle semâya sen, dolu hıfz-ı hirâsetle 

Hemân Beyt gibi, geldikde vilâdet sâli36 fîlânı 

45) O demde reddolundu cin ki çün sem„-i melâikeden 

Ebâbil tayrının reddi gibi ashâb-ı fîlânı 

46) Ki her birisi cinsinden rasad ile azâb oldu 

ġühüb37 ile cin belâ buldu, kodu siccîle insanı 

47) Hidâyet nuru gelmese felek de olmaz idi hiç 

ġeyâtîn üzre li‟l-emlâk38 o dem tevkîl-i Rahmânî 

48) Tevellî edicek anlar tevellî eylediler hep 

Cemî„-i söz çalıcılar kılıp ma„zûl o kelbânı 

49) Eğer reddetsen ey kâfir anın ekser âyâtın 

Seni reddetmede kâfi, kırâat eyle Kur‟ân‟ı 

50) Nazar kıl, yokdurur misli, Hüdâmız birdürür ancak 

Kelâmına dahî benzer ki var mı ey pedercânı? 

51) KureyĢ‟de kudret olaydı getirirlerdi mislini 

Ki kudret bulunan a„mâl, hemân iĢlerdiler anı 

52) Kasem eylerim Allah‟a bizim efhâmımız müfham39 

Ki te‟vîlinden âcizler ülü‟l-elbâb-ı rabbânî40 

53) Hidâyet bulur elbette reĢîdin küllisi andan 

Kulaklarına erdikde o tertîbât-ı Rahmânî 

54) Çok okudukça Kur‟ân‟ı muhabbeti olur müzdâd41 

Kelâmıyla dolar kalbi, safâlarda olur cânı 

55) ġükûku reddeder kalbden, ana benzer ki ol Kur‟ân 

„Alîlin42 derdine devâ gibidürür, aç ezhânı 

56) Çün andan gayrı ey ârif, eğilecek ne hak vardır? 

O hakdan gayrı bâtıldır, hemân hak bil o Kur‟ân‟ı 

57) Muhammed âleme rahmet, Hüdâ‟dan gönderilmiĢdir 

Çû mebzûl âleme fazlı, Hüdâ‟mızdır kerem-kânı 

58) ġefî„imiz dahî ancak Muhammed‟dir o günde kim 

HaĢirde olıcak müĢtedd, o tahvîfât-ı sübhânî 

59) Çün andan gayrı yokdurur o günde i„timâd-ı nâs 

                                                                                                                                                                                                 
30  Fettân: Fitne çıkaran, hırsız, Ģeytan 
31  Heme: Cümle, hep, bütün. ĠE: hemân 
32  ĠE: nehir 
33  Dilir: Bahadır, cesur 
34  Der-bân: Kapıcı, kapıya bakan 
35  Hızlân: Rezil olma, rüsvaylık 
36  Sâl: Sene, yıl 
37  ġühüb: AteĢ parçaları 
38  Emlâk: Melekler 
39  Müfhâm: (delillerle) susturulmuĢ 
40  Rabbânî: Ârif-i billâh olan, ilmiyle amel eden âlim 
41  Müzdâd: ÇoğaltılmıĢ, artırılmıĢ 
42  Alîl: Hasta, illetli 
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Hem andan gayra gidilmez, anınla fazl-ı Rabbânî 

60) Olıcak bir kese43 Ģâmil, Ģefâ„ati anın ol gün 

Ġnâyet anınçündür, bulur ol fevz-i Mennân‟ı 

61) Habîbullâh makâmına bir ehad ermedi asla 

Makâmın her birin disem tükenmez kadri ve Ģânı 

62) Kıyâmı ictihâd ile çün suâl eder iken etmiĢ idi 

Kılınır ictihâd ile çün ki her eĢyânın iz„ânı 

63) ‘Ulânın küllü sa„yile eğer tahsîl olunsaydı44 

Lede‟l-vahy sevbi45 bürünmek anın olmaz idi Ģânı 

64) Habîbin rütbesin anla, habîbiyyet46 makâmın bil 

Bilinir mevzi„-i mahbûb, resûle ancak eren anı 

65) Makâm-ı kâb-ı kavseyn, dahî akreb ana nüzül 

Habîbe lâyık ol mesvâ,47 ana verdi bu cevlânı 

66) Gîcenin bazı içinde ki seyri Mescid-i Aksâ‟ya 

Burâk‟ıyla semâvâta „urûc etdirdi Hakk anı 

67) Anın keyfiyyeti, kurbun, ne mümkündür beyân etmek 

Visâlâtı mevâzı„ın gören hiç var mı akrânı? 

68) „Atâyâ ve mevâhibden o Ģeyde verilen esrâr 

Anı „ârifler anlarlar o sırru‟s-sırr-ı sırrânı 

69) Bu mi„râc-ı Rasûlullâh Hüdâ‟nın fazlıdır ancak 

Buna tercîh olunmaz hiç, bütün dünyânın evzânı 

70) Anın fazlında hüccetler beyânı bî-„aded ekser 

Ki nakli akla uygun hem bilenin artar48 îmânı 

71) O,49 baĢdan ayağa nurdur çû yokdur gölgesi nûrun 

Bulut gölgesi altında kılardı Hakk, o sultânı 

72) Görünmezdi eser yerde yürüdükçe ĢaĢardı yer50 

Kutn-veĢ51 yumuĢak olurdu basıcak taĢa riclânı 

73) Enîn etdi direk firkat bulıcak Mustafa‟dan ol 

Anın kurbiyle buldu ol cinânda bunca ihsânı 

74) N‟olaydı hazzım olaydı cemâlin görmeden Ģâhın52 

Mübârek avucun öpeydim, ni‟deydim devlet-âsânı 

75) O yed-i ebyaz-ı gamâmdır kim anınla sulanır eĢyâ 

GüneĢi, sâir envârı kılar tahcîl, o nûrânî 

76) Her ol meclisde kim olsa eğer âlemlerin fahrı 

Olurdu kıllete kesret, su„ûbetlere âsânı 

77) Bu ef„âle ta„accüb kıl, eğer var ise idrâkin 

Sürûr ile tarabda53 ol ki zikr idüb54 bu hâlânı55 

78) Mübârek destinin56 lemsi nice merzâya bür‟57 oldu 

                                                           
43  Kes: Ġnsan, kiĢi 
44  ĠE: olunaydı 
45  ĠE: sevb 
46  ĠE: habibin 
47  Mesvâ: Mesken, hane, ev 
48  ĠE: artırır 
49  ĠE: Bu 
50  ĠE: ĢiĢerdi ki 
51  Kutn-veĢ: Pamuk gibi 
52  ġâh: Alın. ĠE: mâhın 
53  Tarab: ġenlik, Ģâdlık 
54  ĠE: edersen 
55  ĠE: hâlâtı 
56  Dest: El 
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„Ukûl-i fâsidelerden58 anınla buldular Ģânı 

79) Susuzlar kanmada dahî hem açlar doymada imdî 

Ġkiye yetecek me‟kûl, doyurur idi elfânı 

80) Eğer kem59 gözlere girse mübârek rîkı60 sultânın 

Dolardı nur ile ol dem teğayyür bulan „aynânı 

81) Ki61 Nil ırmağı gibi hem dahî tatlu sular akdı 

Çıkub engüĢtlerinden62 ol suladı nice zam‟ânı63 

82) Kuru yerler duâsıyla dirilip verdi mahsûl 

Senâlar müjdeler oldu Hüdâ verip ana Ģânı64 

83) Hem ol yerde ki65 var idi ki kıtlıkdan elem ü gam 

Duâsıyla sürûr buldu gidüben gûl-i66 Ģeytânî 

84) Görücek dağ geyikleri habîbden kıldı istimdâd 

Çün âĢık ma„Ģûkun buldu „aceb fikr et bu hayvânı 

85) Gelicek ravzasına ol dolardı nûr ile her yer 

Bulurdular eğer düĢse yere iğneleri anı 

86) Zarar kasdın idüb ana talebde lecc67 ederlerdi 

DüĢüb kendileri be‟se, bulurlar idi hızlânı 

87) Ufacık taĢlar atdıkda düĢüb korkuya canları 

Helâk olurdu düĢmanlar, kimin var böyle cânânı? 

88) Kaçan68 kim gâra girdiler bile Sıddîk-i Ekber‟le 

Benim kalbim gibi ma„mûr, o gâr-ı me‟hûl-i vîrânî 

89) O meĢelik ki arslanlar yatağı, kimse varamaz 

Kenne gâr Resûl ile dahî sâhib ki ol sânî 

90) Ya nesc-i ankebûtu gör, o gâra perdedâr69 oldu 

Hamâmın70 beyzası71 ile Hüdâ hıfz etdi mâhânı72 

91) Ġnâyet eyledi Rahmân ki müĢrikler küyûdundan73 

Mekâidlerini74 ıdlâl75 kodu, zellede sefîhânı 

92) Nazar eylediler gelüb, göremediler anları 

Kulûbları gibi a„mâ olup ol demde çeĢmânı 

93) Nüfûsu kâfir olanlar ziyâde kinleri var iken 

Hüdâ kat„ etdi anlardan nice keyd-i sefîhânı 

94) Habîbine virüb emlâk, adüvvisin eyledi ihlâk 

Getürüb Ģah-ı arslanân,76 giderdi küfr u tuğyânı 

95) Nice gadr eder insanın lisânı anı tasdîkden 

                                                                                                                                                                                                 
57  Bür‟: Hastalığın iyileĢmeye baĢlaması 
58  ĠE: fâsidelerinden 
59  Kem: Kötü, fena, ayarı bozuk 
60  Rîk: Ağız suyu 
61  ĠE: Kim 
62  EngüĢt: Parmak 
63  Zam‟ân: Susuzlar 
64  ĠE: sebâtı 
65  ĠE: Kim 
66  Gûl: Ġfrit, hortlak. 
67  Lecc: DüĢmanlıkta ısrar etme 
68  Kaçan: Ne vakit 
69  Perdedâr: Bir Ģeyin görünmesine mani olan 
70  ĠE: Hamâm da 
71  Beyza: Yumurta 
72  Mâh: Gökteki ay, kamer 
73  Küyûd: Tuzaklar, hileler 
74  Mekâid: Hileler 
75  Idlâl: BoĢa çıkarma 
76  ĠE: arslan 
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Ki tasdîk etdi hayvânât, cemâdât; eyle iz„ânı 

96) Tekellüm etdi vahĢîler risâletin idüb tasdîk 

Ki zi‟b u „ayr77 u zaby,78 hem Hüdâ söyletdi hayvânı 

97) Ay iki pâre oldu hem79 o da„vet etdiği demde 

Ne ihsân etdi Mevlâ‟sı, gel anla kadr-i sultânı 

98) Çû nahli dikdi ol sultan, yemiĢ verdi hemân ol ân 

Taleb kıldı anı Selmân, Hüdâ Ģâd etdi Selmân‟ı 

99) Beyân etmiĢ iken Tevrât hem Ġncîl, etdiler inkâr 

Ne gam, biz eyledik tasdîk, tutuben habl-i furkânı 

100) Tekerrür etdi anlardan ki münkirlerdi ecdâdı 

Ki küfrü, küfr ü techîle eyledür80 elbet akrânı 

101) Çû söyle gel Nasârâ‟ya sizin sû-i makâliniz 

Cehldendürür ol mahzâ ki yok bir gayr tibyânı 

102) Bu inkârı hemân sizler Yahûdîlerden aldınız 

Gurâbdan aldığı gibi çû Kâbil defn-i ihvânı 

103) Yehûd derler Nasârâ‟ya musaddakdır bize Tevrât 

Niçün Ġncîl‟e etmezsiz „aceb tasdîk-i îmânı 

104) Zulm eylediniz bize, cezânız buldunuz elbet 

Çû zulme Hakk kısâs eder, eder ihsâna ihsânı 

105) Ki sizden bize hem bizden size bazı Ģugul81 olur 

Biri birine dünyâda bulunur Ģugl-i insanî 

106) Ki tahkîk bildiniz bize gelen peygamberin Ģânın 

Ve lâkin sizi men„ eder hased, bagzâ-i82 rûhânî 

107) Nebiyyullâh bilirler oğulları gibi lâkin 

Biri birine uyarlar bırakıp kavl-i Rahmânı 

108) O sultân, siz istiftâh ederdiniz, eğer size 

Hidâyet edeydi hak geleydi rüĢd-i Rabbânî 

109) Recâ etmen cezîl-i83 fazl-ı amel kıldık deyû asla 

Hüdâ kat„ etdi küffârdan cemîl-i lutf-i ihsânı 

110) Ölünüz gayz ile sizler nitekim öldüğü gibi 

Ki Kâbîl, Hâbîl‟in bî-Ģekk kabûl olunca kurbânı 

111) Ey ikrâmına çün nâsın konanların hayırlısı 

Helâllerin haramlardan hem andan fasl-ı tibyânî 

112) Dahî geldi nice ahbâr, nazîrin görmemiĢ ahyâr 

Ki fer„i aslına eĢbeh, hüsnde84 yokdur akrânı 

113) Zebânındandurur85 bâdı86 ne dem kim münteĢir olsa 

Ve rûd87 eder küllü matlûl,88 mu„attar eyler insanı 

114) O elfâz-ı belâgatdan cevâhir damlar ol demde 

Geçer ĢemĢîr-veĢ89 akvâl-i90 musaykal91 tîg-i92 Ģâhânı93 

                                                           
77  „Ayr: EĢek 
78  Zaby: Geyik, karaca 
79  ĠE: hemân 
80  ĠE: eyledi 
81  ġugul: ĠĢler, uğraĢacak Ģeyler 
82  Bagzâ: ġiddetli nefret 
83  Cezîl: Bol, çok 
84  ĠE: hüsnün 
85  Zebân: Dil, lisan 
86  Bâd: Rüzgâr, soluk, nefes 
87  Rûd: Irmak, çay 
88  Matlûl: YaĢ, ıslak 
89  ġemĢîr-veĢ: Kılıç gibi 
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115) Anılmaz nutku fisâhın,94 anın akvâli „indinde  

Kanâdîlde95 zıyâ mı olur doğunca Ģems-i Rabbânî? 

116) Cihâd eyledin ol rütbe ki96 ey âlemlerin fahri 

Ki Ģirki eyledin ibtâl gelüb tevhîd-i sübhânî 

117) Senin hem dahî ashâbın zuhûr etdikde ĢemĢîri 

Ki keskinlik senin ancak, „adüvvünün kesmez esnânı 

118) Kasem eylerim Allah‟a Huneyn gününde ki hâlet 

Kıyamet gününe benzer anın tehvîl ü tûlânı 

119) „Adüvvler münhezim oldu çok ikbâl etdiği günde 

Giderdi Ģu„le-i Ģirki Hüdâ kahr etdi hızlânı 

120) Himâye edemez hâmil-i silâh ile çû geldiler 

Firâr idüb dağıldılar o demlerde Ģecî„ânı 

121) Tezelzül eyledikden son ki Ģirk ile binâları 

Ki Ģek eliyle urulan ipin münbett97 olur Ģânı 

122) ġunlar kim kalblerinde var küfr emrâzının hubsü 

Uzandı sandılar nasrı, azâb anlara erzânı98 

123) Alâmetler ile emlâk99 gelüben100 kıldılar ihlâk 

Olub ashâb dahî çâlâk101 kırûben ehl-i tuğyânı 

124) Aceb Ģevket-i hiddetle silahların takınırlar 

Usanmaz harb eder anlar, ibiller üzre seyrânı 

125) Kolanları kati,102 muhkem, dahî hem zırhları vâsi„ 

ġehîd olmağa tâlibler husûmetde revânânı103 

126) Dalâlet ehli ebterler ki zâhir hakkı görmezler 

Fesâda meyl eder anlar görürler Ģirk ü butlânı 

127) Giderse Ģirki kalbinden sebebi dahî kılmasa 

Yarın ifsâd eder yine, kesilmiĢ kalbinden îmânı 

128) Bedir gününde Ġslâm‟ın bedirleri tulû„ etdi 

Buluben nasr-ı tekmîl eriĢib lütf-i Rabbânî 

129) Çün ashâb olucak mesrûr isâ‟etde kılub küffâr 

Kimi katl u esîr oldu cemâ„atler olub fânî 

130) Gelenler güya anlar cila verirler etrâfa 

Ki mızraklara takmıĢlar ruûs-i ehl-i hızlânı 

131) Aceb raks eder ol demde küheylânı, atı anların 

Süyûfun gayrı ey hocam, vuzû destârı104 destânı105 

132) Mühûru106 anların ervâh virüb huriler alırlar 

Kimi ebyaz kimi esmer cemî„an ahsen elvânı 

                                                                                                                                                                                                 
90  ĠE: kavl 
91  Musaykal: Cilalı, parlak, yaldızlı 
92  Tîg: Kılıç, seyf 
93  ġâhân: ġahlar, padiĢahlar 
94  Fisâh: (Fasîhin çoğulu) Fasih kimseler 
95  Kanâdîl: Kandiller 
96  ĠE: kim 
97  Münbett: KesilmiĢ 
98  Erzân: Lâyık, münâsib 
99  Emlâk: Melekler 
100  ĠE: gelip 
101  Çâlâk: Hızlı hareket eden 
102  Kati: Sert, haĢin 
103  Revân: Giden, akan 
104  Destâr: Sarık, imame, baĢa sarılan tülbent 
105  Destân: Eller. ĠE: dostanı 
106  Mühûr: Mehirler 
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133) Bileydin anların harbin mufassal olduğu hâlde 

Ġbillerini sürdükde dahî hem gayr-ı hâlânı107 

134) Yazılar gibi yazılmıĢ cesedlerinde anların 

Ki darb u ta„n ile menkût olubdur cism-i pâkânı 

135) Her ol ev ki cibâlde var Medîne108 Mekke ehlinin 

Ġbillerinin istabli,109 cidâl içün yapıb anı 

136) Uzun esvâblar içinde tekebbürle yürürlerken 

Olur eczâları maktu„, tefekkür kıl ol ânânı110 

137) Fahirlendi piyâdeler dahî ayaklarına çûn 

Yidildiler zelîl olub dolu hıkd ile rûhânı 

138) Her ol curhun ki cism ile demin kat„ etmek isterler 

Devenin ağzı suyu-veĢ, akar durmaz anın kanı 

139) Silahdan oluben „âtıl demirlerden bilâzikler 

Büyûtlarında hâlhâllar, bukağılarda riclânı 

140) Ki yerler cüsselerinden cilâlanmıĢdı katlânın111 

Türâbı dahî ıslatmıĢ ol ahyânın112 dû çeĢmânı 

141) Doluydu kalbleri gussa113 hemân kâlibleri114 gibi 

Oda yanmağa kâildi esîr etmeseler anı 

142) Sabah olunca gördüler kuyularda helâk ehlin 

Tennûr içre koyun115 güya ki a„dâya musîbânı 

143) O günde ol mu„ânidler ki hayye116 gibi hayy iken 

Ki dullar oldular ol dem, mısbâh117 olunca, nisvânı 

144) Hüzünden gözyaĢı durmaz akar her dem „uyûnundan 

Ki kırba suyu tutduğu gibi durmaz dû çeĢmânı 

145) Uların fakrı bî-Ģübhe gınâdır müslimîn içün 

Mesâibde çû tefvîtin118 husûlün oldu vicdânı 

146) Sinekler öyle dolmuĢlar ki gözlerine küffârın 

Ki güya mass119 ediyorlar o demde anlar elbânı120 

147) YitirmiĢ kimi „ammisin kimi ihvânını ol gün 

Za„îf olur ol kimse kim çû mefkûd ola ihvânı 

148) KararmıĢ yüzleri ol dem, ağarmıĢ gözleri dahî 

EriĢmiĢ anlara zîra azâb-ı kahr-ı Rabbânî 

149) Ki akmıĢ gitmiĢ anların „uyûnu, görmez olmuĢ hiç 

Dikenler ile güya çıkarmıĢlar121 o „aynânı 

150) Uhud gününde kesr122 oldu senâyâdan123 bir yekçiği 

O kesri cebr124 içün Cibrîl gelüb, etdi Hakk ihsânı 

                                                           
107  ĠE: hâlâtı 
108  ĠE: var mıdır yine 
109  Ġstabl: Ahır 
110  Ânân: Onlar 
111  Katlâ (Katîlin çoğulu): ÖldürülmüĢ kimseler 
112  Ahyâ: YaĢayanlar 
113  Gussa: Keder, tasa, gam 
114  Kâlib: Kuyu 
115  ĠE: koyuben 
116  Hayye: Yılan 
117  ĠE: sabah 
118  Tefvît: Kaçırma, geçirme 
119  Mass: Emmek, bir Ģeyi eme eme içmek 
120  Elbân: Sütler 
121  ĠE: çıkarmıĢlar güya 
122  Kesr: Kırmak 
123  Senâyâ: Ön diĢler 
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151) Nice mevtında Mevlâ‟sı igâse125 eyledi ana 

Ki mazmûn, dahî mekfûldür habîbe nasr-ı sübhânî 

152) Sağında ana yardımcı melekler ideler126 ol dem 

Dahî ashâb bahadırlar, cidâldir anların Ģânı 

153) Müsâri„ler, hurûb içün nidâ olunsa anlara 

Mükerremler, hafîfler hem nidâ etseler ihvânı 

154) Çıkarsalar eğer esvâb, vücûdlar za„f-ı hâl üzre 

Mekârimde müciddlerdir, arıklar127 leyk128 cismânı 

155) Dem-i küffâra boyanmıĢ ki parmakları uçları 

„Alak-ı129 rif„at-i îmân ile mekhûl çeĢmânı 

156) Anın ashâb u âline müĢâbehete kim kâdir 

Ta„azzür buldu çün tahkîk uların misl-i siyyânı 

157) Tarîk bulabilir mi hiç uları medhe bir kimse? 

Habîbine ehil kıldı çû Mevlâ‟mız o Ģâhânı 

Garîb „Abdî‟yi anların diyârlarında medfûn kıl 

Ularla bile haĢr eyle, ilâhî, biz muhibbânı 

Ayırdın vâlideyninden, ayırma tatlı cânından 

Türâb-ı ravza-i pâka süreyim vech-i sevdânı 

158) Rasûlden biat aldılar ki her biri delîllerdir 

Ki her kangisine uysan iledir hakka insanı 

159) Rasûlün mu„cizâtı hem dahî âyât-ı kübrâlar 

Gelübdür halka anlardan dahî irĢâd-ı Rabbânî  

160) Ferah etmeğe dünya ile ular râzı değillerdir130 

Saht131 kılmazlar asla hiç ki gayb etsen ol ihvânı 

161) Azâbla gâib olmaklık yetiĢir ol kese132 berzah 

Ki hâtır etmez anları sever ol gayrı edyânı 

162) O Ģâhın kurb-ı zâtına meveddetdir gınâ ancak 

Ki zi‟l-mâl olmadan eziyyed bu kalbin ana meylânı 

163) Ol ashâb-ı Rasûlullâh mükerrem, yüzleri berrâk 

Fazîlet semtine her dem çevirmiĢ Hakk o rûyânı133 

164) Bu134 güzel korkuda dâim özümüz hâfız olalım 

Me„âsîden deyû her dem ibâdet anların Ģânı 

165) Ki mihrâblar içindeyken melekler güya anlar 

Çû düĢmanlar hurûbunda göreydin sen o Ģîrânı135 

166) Ezilir burulur kalbim hikâyet olduğu demde 

Gıtâ-i136 âlini anın, dahî ashâb-ı hullânı137 

167) Benim nutkum, fuâdım hem muhabbetlerine meĢgûl 

Medâyihlerinin zikri yakar cismi ve hem cânı 

                                                                                                                                                                                                 
124  Cebr: Onarma, ıslah 
125  Ġgâse: Ġmdada yetiĢmek, yardım etmek 
126  ĠE: ederler 
127  Arık: Zayıf, cılız, kuru 
128  Leyk: Amma, lâkin 
129  „Alak: YapıĢkan ve iliĢken nesne 
130  ĠE: değildir 
131  Saht: Razı olmama hâli 
132  Kes: Ġnsan, kiĢi 
133  Rû: Yüz, çehre 
134  ĠE: Bir 
135  ġîr: Aslan 
136  Gıtâ: Örtü 
137  Hullân: Sâdık dostlar, arkadaĢlar 
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168) Eğer zann idüb aldatdın dersen bazı hakkında 

Gurûr-i nefs ile aldanmak demâdem138 zâtımın kânı 

169) Kim anlar dîn imâmları cidâli ictihâd ile 

Savâbı arayıp bulmakdurur hem anların Ģânı 

170) Her ol emri ki Hakk takdîr edince olur elbette 

Mukadder oldu her eĢyâ, yaratmazdan ön insanı 

171) HaĢirde bana kâfîdir Muhammed Mustafa medhi 

Eğer tezkiye ederse kamunun ulu sultânı 

172) Çû mîzânı sakîl eder Rasûlullâh medh etmek 

Vizrleri139 eder tahfîf, te„âlev fiyye ihvânî 

173) Himem140 ibâ eder mi hiç ol evsâf-ı fevâkihden 

Ki izzet salkımı züllü eridir, eyle iz„ânı 

174) Kim ednâ vasf ile anı beĢer kâdir mi tavsîfe? 

Gider mi ileri bir kes, bukağıda olsa riclânı? 

175) Çû mecmû„u belâgatlar yorulmakdır menâmında 

DüĢünsen ne kadar çok bulur kıllet ile vicdânı 

176) Mehâsinini ihsâya eğer cem„ olsa cümle halk 

Eğer fi‟l-cümle ger141 tafsîl yorulur cism ü rûhânı 

177) Hem ancak özrümü sana ederim yâ Rasûlallah 

Kerîm „indinde makbûldür142 çû her dem özr-i insânî 

178) „Asel gibi letâfetden eser yok ise nutkumda 

ġükürden de elezz bilir çün ehl-i dil olan anı 

179) Yazıldı çünki evsâfın, „uyûbum varsa „afv eyle 

„Afv mebzûldür „indinde senin her dem kerem-kânı 

180) Risâletini tasdîkim, dahî sana muhabbetim 

KarıĢmaz dahl ü Ģek asla, sadâkat üzre ityânı 

181) Çû senden eyledim ilbâs benim bu nutkuma hüsnü 

Havâtırdan „atâyâmın seninledir Ģeref ü Ģânı 

182) Ne gasb etdim ne döndürdüm bu ebyâtın me„ânîsin 

Medîha kim ol gayra çû gasb u nahl anın Ģânı 

183) Günahım kim olubdur ol benim itlâfımı mûcib 

Anın medhi sebebiyle umarım „afv u gufrânı 

184) Ne mümkindir bu benzeye medîh-i Hazret-i Ka„b‟a 

Velâkin dürlü incinin olur miskâl-i evzânı 

185) Nice olur mu„âdil bu anın mantûku hüsnüne 

O „arbâiyedendir ben isem ehl-i dih-ganı143 

186) „Azîmetim benim ana „arzlar eylemek ihdâ 

AtıĢılar mı anınla hiç o râmî-i sihâmânı 

187) Gıdalanmaz mı ol kimse, ola âsârına vâkıf 

Delâlet vardurur anda necâha, ey pedercânı 

188) Zünûbun mağfiret eden, demin hıfz eyleyen Ka„b‟ın 

Kasîdesi olubdurur, umarım ben dahî anı 

189) Çû senden gayrı ey Mevlâ ki bir Mevlâ dahî var mı? 

Ki senden umduğum bana yetiĢir fazl-ı sübhânî 

                                                           
138  Demâdem: Zaman zaman, sık sık, her vakit 
139  Vizr: Günah 
140  Himem: Himmetler. ĠE: Hem 
141  Ger: Eğer kelimesinin kısaltılmıĢ Ģekli. Eğer, Ģayet manasındadır. 
142  ĠE: makbûl 
143  Dih-gan: Ekinci, çiftçi, köylü 
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190) Benim kalbimdeki hubbum o rütbedir habîbine 

Likâdan gayrı hiçbir Ģey Ģifâ-yâb edemez cânı 

191) EriĢmek ravza-i pâka hayâlimde o rütbe kim 

Ki bir mil var aramızda geçerim tizcecik ânı 

192) Çû sa„yim himmeti var lîk tutar ikbâlimi akdar144 

Nice „adv145 eyler ileri cevâd,146 ma„yûb riclânı 

193) Nice kat„-ı mesâfeyle götüre semtine beni 

ġu dağlarda develer kim mülâyim ola seyrânı 

194) Çû zenbim sevbi âsâmdan147 eğer magsûl148 olaydı 

„Alâya eriĢir idim bulurdum ben evcânı149 

195) Gir ol bölüğün içine ki muhlisler ular dînde 

Olubdur iĢleri ancak heme tefvîz-i150 Rabbânî 

196) Sirâyet eder anlara Ģerâfet beyt-i Mevlâ‟dan 

Münevverler, mukahhaller nebi-veĢ artar îmânı 

197) Çû baĢların tıraĢ idüb ziyâde olur hüsnleri 

O halk151 ıle olurlar çün çerağ-ı fazl-ı sübhânî 

198) Görünce beyt-i Rahmân‟ı dahî vâsi„ olur eĢvâk 

Hicr, Hacer-i mültezem, görür dahî Mîl152 makâmânı153 

199) DağılmıĢ „akl u fikrimi kapunda cem„e nezr etdim 

Yed-i lütfunla ma„mûr et ilâhî kalb-i vîrânı 

200) ġol ibile benzedi154 hâlim can atar madca„-i155 Taybe 

Gönünden deliklenir ol bukağılarda riclânı 

201) Salâtı dâim et ya Rabb habîbin Mustafa üzre 

Müheymin‟sin, senin iblâğ, koĢdur câna cânânı 

202) Sabâhın dav‟ını lâyih kılub sır etdiğin demde 

Kanâdîl-i kevâkibler ederken seyr-i seyrânı 

Seherlerde niyâz eder bu „abd-i kemterin „Abdî 

Murâdât-ı dû dârınla ana kıl lütf u ihsânı 

Habîbin zikri dilinde, gözün yaĢın döker her dem 

Dû dârında mülâkî kıl habîbe ey kerem-kânı 

Bi-hamdillâhi ve‟l-minne temâm oldu bu terceme 

Velâkin nazar-ı nebîhe156 ricam budur ey ihvânî 

Bunun Ģerhi değil metni dahî nâdir bulunuyor 

Hatâ çokluğuna bakma tashîh et „afv idüb anı 

Bir özrüm dahî budur kim musâb idim ol eyyâmda 

NeĢâtına göre olur kiĢinin raks-ı deverânı 

F) Tercümenin Değerlendirilmesi 

Abdülbâkî b. Ahmed‟in Zuhru’l-me‘âd tercümesinin manzum ve görebildiğimiz kadarıyla bu alanda 
tek olması157 kuĢkusuz eserin edebî değerini artırmaktadır. Fakat eserin en güçlü yönlerinden biri olarak 

                                                           
144  Akdâr: Kaderler 
145  „Adv: Yelmek, seğirtmek 
146  Cevâd: At 
147  Âsâm: Günahlar. 
148  Magsûl: YıkanmıĢ gasl olunmuĢ. 
149  Evc: Zirve, en yüksek nokta 
150  Tefvîz: ĠĢini birisine bırakma, havâle etme 
151  Halk: TıraĢ  
152  Safa-Merve arasındadır. 
153  ĠE: makâmâtı 
154  ĠE: benzerdi 
155  Madca„: Yatılan yer, kabir, mezar 
156  Nebîh: Zeki, akıllı, anlayıĢlı, kabiliyetli 
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görülebilecek bu manzum karakteri, çevirinin aynı zamanda en büyük zafiyetini oluĢturmaktadır. Zira 
zaman zaman, muhtemelen vezni yakalamak maksadıyla beyite metinde olmayan Ģeyler söyletilmektedir. 
Manzum çevirinin doğası olarak kabul edilebilecek bu durum sebebiyle mütercimin çalıĢmasını literal bir 
çeviri olarak görmemek gerekir. Fakat bazen tercümedeki takdirlerin metinle hiçbir alâka kurulamayacak 
düzeyde esnek olduğu görülmektedir ki tercüme teknikleri açısından kabul edilemez bir durumdur. 
Örneğin 94. beyitin metniyle tercümesi arasında bir ilgi kurabilmek mümkün değildir. 

هَو  اشَو فِل ُت َو ْو َو ُت ا َو اْو يُت عُت فِل يُتااافَو ِل َّب َو ا اشُّد ا َو َوطْو ا َوغْو  ٌط نْو ُت ا ِل  اِل ُت ْو َو ٍب

Habîbine virüb emlâk, adüvvisin eyledi ihlâk 
Getürüb Ģah-ı arslanân, giderdi küfr u tuğyânı 

ġerhlerde zikredildiğine göre bu beyitte peygamberlerin ve meleklerin ahirette Hz. Peygamberden 
Ģefaat isteyecekleri ve bu konuda tetaffulde bulunacaklarından bahsedilmektedir. (Ġbn Da„seyn, vr: 139; 
Trabzonî, vr: 169) 

Benzer bir problem 147. beyitte de görülmektedir. Uhud SavaĢı‟nda Ģehit edilen Hz. Hamza‟yı konu 
edinen ve anlaĢılması da gayet kolay görünen bu beyitin metninden mütercimin verdiği anlamın çıkarılması 
mümkün değildir.  

ا َوًع  غْو ِل ِل  َو ا اْو ُت ا ُت ُت  َو يَّب ا َو مَو يَو ْو زُت  ُتااا َو جْو قُت دُتا َو فْو ا َو اْو َو كَو ا َو ِهّللِل ذِل قْو فَو   ِل

Beyitteki ك  ifadesinden hitabın Hz. Peygamber‟e yönelik olduğu açıktır. ġârihlerin de belirttiği  َو ِهّللِل

üzere burada Uhud SavaĢı‟ndan ve Hz. Hamza‟nın Ģehitliği sebebiyle Müslümanların iç dünyasını kaplayan 

derin hüzünden söz edilmektedir. Son kısımdaki   ا فق دا جز  “Kaybedilen de (şehitliğinden) memnundur” 

ifadesi ise Hz. Hamza‟nın Ģehitlikten duyduğu mutluluğu ifade etmektedir. (Ġbn Da„seyn, vr: 206; Mustafa 

Ġsâmuddîn, vr: 99; Trabzonî, vr: 224) Dolayısıyla bu beyit “Uhud gününde amcanı kaybetmen sebebiyle 

Müslümanların kalplerini keder kapladı, her ne kadar kaybettiğin amcan (ulaştığı şehitlik mertebesi sebebiyle) mutlu 

olsa da” Ģeklinde tercüme edilmelidir. Fakat mütercimin aĢağıdaki tercümesinin konuyla bir alâkası olmadığı 

gibi manzum çevirinin müsamaha ile karĢılanabilecek esnekliği çerçevesinde değerlendirilmesi de mümkün 

değildir: 
YitirmiĢ kimi „ammisin kimi ihvânını ol gün 
Za„îf olur ol kimse kim çû mefkûd ola ihvânı 

Mütercim tercümenin sonundaki kendine ait mısralarda da görüldüğü üzere kasidenin Ģerhleri bir 
yana metninin dahi nadir bulunduğunu belirtmekte ve okuyuculardan hatalarını mazur görerek 
düzeltmelerini rica etmektedir. ġerhlerle mukayese edildiğinde gerçekten bazı yanlıĢların var olduğu ve bazı 
beyitlerin muhtemelen bu metin yanlıĢları sebebiyle konuyla ilgisiz bir Ģekilde tercüme edildiği 
görülmektedir.158 Nitekim 84. beyit Ģerhlerde Ģu Ģekilde zikredilmektedir: 

ا َو َو  غَو َو مِل ااِل ْو شُت  ٌط اضُت شَو  ِل
بِل ا ِهّللِل ييُتااافَو ضَو اِل هَو ا َو َو صِل ا َو نَو اِل بِل ا اْو   َو ِل

ġerhler bu beyitin Hz. Peygamberin mucizelerinden birini açıkladığını belirtmektedir. Buna göre, 

onun duası kabul olunup bir hafta boyunca Medine‟de yağmur yağınca bedevilerden biri daha fazla 

yağmurun Ģehre zarar vereceği gerekçesiyle kendisinden tekrar dua ederek yağmuru durdurmasını 

istemiĢtir. Nitekim Hz. Peygamber dua edince yağmur dinmiĢ ve dıĢarı çıktıklarında havanın güneĢli 

olduğunu, bazı beyaz bulutların Ģehir semasını bir taç gibi süslediğini görmüĢlerdir. (Ġbn Da„seyn, vr: 128; 

Trabzonî, vr: 161) Beyit: “(Hz. Peygamberin duasıyla) yağmur yüklü bulutlar uzak tepelere doğru yol alıp şehrin 

üzerinden ayrılınca (halk yağmurun felakete dönüşmesinden kurtulmuştu)” Ģeklinde tercüme edilebilir. Burada 

“suyun dökülme yeri” anlamına gelen ا ضْو َو ضَو اِل هَو  kelimesininin çoğulunu içeren  َو ضَو ا ه  kelimesini  َو  olarak غَو

nakleden mütercim, doğal olarak,   ضَو  ceylan” kelimesinden hareketle beyti bambaĢka bir Ģekilde ve Ģöyle“ غَو

tercüme etmiĢtir:  
Görücek dağ geyikleri Habîb‟den kıldı istimdâd 
Çün âĢık ma„Ģûkun buldu „aceb fikr et bu hayvânı 

                                                                                                                                                                                                 
157  Mustafa Ġsâmuddîn en-NakĢibendî‟nin Zâdü’l-‘ibâd fî şerhi Zuhru’l-me’âd adlı Ģerhinde metnin kenarında, beyitin Türkçe tercümesi 

de verilmiĢtir. Fakat bu çevirilerin bir kısmı eksik olduğu gibi manzum da değildir. 
158  Yazma eserlerin doğal bir özelliği olan nüsha farklılıklarından kaynaklanan değiĢimler Zuhru’l-me‘âd kasidesi için de söz 

konusudur. Nitekim 96. beyitte geçen ش   “EĢek” kelimesinin bazı nüshalarda نض  “Keçi” Ģeklinde geçtiği söylenmektedir. (Ġbn 
Da„seyn, vr: 139; Trabzonî, vr: 169) Doğal olarak ش   “EĢek” kelimesini tercih eden mütercim tercümeyi de bu Ģekilde vermiĢtir. 
Fakat nüsha farklılığından kaynaklanan bu durumu, mütercimin tercih ettiği ifade daha az tercih edilen ibare bile olsa, bir çeviri 
hatası olarak görmek mümkün değildir. 
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Metin yanlıĢından kaynaklanan tercüme hatalarından biri de mütercimin 175. beyitte geçen    ن  
kelimesini    ن  Ģeklinde okumasında kendini göstermektedir. Beyitin tamamı Ģöyledir: 

بِل ِلا نَو  ِل افِل ا َو ا ِل ٌّب غَو ِل بَو َو ا اْو ا َوقْو ِل يُتااا ُتيُّد  شُت
ا َو اتَّبكْو ِل اَو كَّبشْو رَو ا َوفَو  إِل

ġerhlerde de belirtildiği üzere bu beyitte Hz. Peygamberin hasletlerini anlatmada her türlü belagatin 
aciz kalacağı ve ediplerin, sözlerini ne kadar çoğaltırlarsa çoğaltsınlar bu çabalarının eksik kalacağı 
vurgulanmaktadır. (Ġbn Da„seyn, vr: 249; Mustafa Ġsâmuddîn, vr: 112; Trabzonî, vr: 244) Mütercimin 
çevirisinin ise bu vurguyu yansıttığını söyleyebilmek mümkün değildir. 

Çû mecmû„u belâgatlar yorulmakdır menâmında 
DüĢünsen ne kadar çok bulur kıllet ile vicdânı159 

Son olarak mütercim nüshasında yer almayan eksik iki beyitle ilgili bilgi vermek kasidenin 
bütünlüğü açısından uygun olacaktır. Bu iki beyitten birincisi, Yahudilerden söz edilen 109. beyitten sonra 
gelmektedir: 

هَو اَوتِلكُتيْوا اجَو ا ِل ْو ا ِلضِل ِهّللٍب رِهّللِل ُت  َو هِل يُتااا ُت َو ا َوشْو
افِل  ِل يٍب غْو جِل ا َو فَو ثٌط تِل ا  ْو ا ِل ِل

ġerhlerde belirtildiği üzere beyitte Yahudilerin ibadete çağırma yöntemi olan boru (Ģofar) öttürme 
âdetleri cehalet olarak değerlendirilmekte ve Ģofarı öttüren kiĢinin (tokea) aldığı nefesden dolayı bedeninin 
ĢiĢmesine tariz yapılmaktadır. (Ġbn Da„seyn, vr: 156-157; Mustafa Ġsâmuddîn, vr: 76; Trabzonî, vr: 184) Beyit 
“Cehaletinizden dolayı, şişirilen bir boru ve ona üflemekten dolayı şişen bir bedenle ibadete çağırıyorsunuz” Ģeklinde 
tercüme edilebilir. 

Mütercim nüshasında yer almayan ikinci beyit ise 160. beyitten sonra zikredilmektedir. Sahabenin 
faziletlerinin anlatıldığı bölümde geçen bu beyitte onların sevgisini dünya menfaatlerine değiĢenlerin 
ahirette maruz kalacakları azaba vurgu yapılmaktadır: (Ġbn Da„seyn, vr: 224-225; Trabzonî, vr: 236) 

يْوا تَوهُت بَّب تَو افِل ا اذُّد ْو َو ا َو ا َو اَو ا َو ْو إِل َّب نْوكُت  ُتااا َو شَو ااَو َو ُتحْو  ا اْو
ِلافِل ا اِهّلل غْوضَو ِل بِل   ِل

Mustafa Ġsâmuddîn en-NakĢibendî bu beyti Ģu Ģekilde tercüme etmiĢtir: “Ashâb-ı kiramın muhabbetini 
zînet-i dünyâya bey‘ u istibdâl eden kimse elbette ahirette şiddet-i buğz-i ilâhî ile mu‘âkab u mu‘azzebdir” (Mustafa 
Ġsâmuddîn, vr: 107) 

Sonuç 

Arap edebiyatında “nazire” dikkat çekici edebî türlerden biri olup Ģairlerin birbirleriyle edebî 
yönden atıĢmalarını ifade eden “nakîza”dan farklı olarak muhtelif gerekçelerle bir Ģairin güzel bir Ģiirinden 
daha güzelini yazma giriĢimini ifade eder. Ka„b b. Züheyr‟in Bânet Su‘âd kasidesi üzerine yazılan nazireler 
bu türün ilk ciddi örneklerini oluĢturmaktadır. YaklaĢık elli adet nazireye konu olan bu kasideye nazire 
yazan Ģairlerden bir tanesi de 204 beyitlik Zuhru’l-me‘âd fî vezni Bânet Su‘âd adlı eseriyle Busîrî‟dir. Zuhru’l-
me‘âd, aynı Ģairin Kasîde-i Bürde‟si ve Kasîde-i Hemziyye‟si kadar Ģöhret bulamamıĢsa da Bânet Su‘âd‟a yazılan 
en iyi nazire kabul edilmesi ve üzerine bazı Ģerhler yazılması eserin önemini göstermektedir. Bânet Su‘âd‟ın, 
yazıldığı dönemin bir gereği olarak klasik kaside formuna uygun bir yapıya sahipken Bûsîrî‟nin bu yapıya 
riayet etmemiĢ olması iki kaside arasındaki benzerlikleri azaltsa da kelime benzerliklerinin yanı sıra aynı 
temayı iĢleyen beyitlere rastlamak mümkündür. Diğer taraftan Hz. Peygamber‟e yönelik pek çok kasidesi 
bulunan Bûsîrî‟nin, Zuhru’l-me‘âd‟ı ile Kasîde-i Bürde‟sinin muhteva olarak büyük ölçüde paralel olması 
sebebiyle Zuhru’l-me‘âd, Bûsîrî‟nin hayatının sonlarında yazdığı ve zirve eseri kabul edilen Kasîde-i Bürde‟nin 
bir provası olarak görülebilir. Osmanlı ediplerinden Abdülbâkî b. Ahmed bu eseri manzum olarak Türkçeye 
çevirerek önemli bir kültürel miras bırakmıĢtır. Görebildiğimiz kadarıyla bu gayretin ikinci bir örneği 
yoktur. Kasidenin mevcut Ģerhleriyle mütercim nüshası mukayese edildiğinde, mütercimin iki beyiti atladığı 
tespit edilmiĢtir. Manzum çevirinin gereği olarak çeviride esnek davranıldığı görüldüğünden mütercimden 
ve bu tercümesinden kasidenin literal bir çevirisi beklenmemeli, mütercimin ruh dünyasını da yansıtması 
hasebiyle eserin telife benzer bir yönü bulunduğu hesaba katılmalıdır. Ayrıca Abdülbâkî b. Ahmed‟in de 
itiraf ettiği üzere kasidenin metnine bile nadir rastlanıyor olması kasidenin metninde bolca hataların 
bulunmasına yol açmıĢ, söz konusu hatalardan kaynaklanan bu problemler doğal olarak çeviriye de 
yansımıĢtır. Nüsha farklılıklarından kaynaklanan metin değiĢiklikleri ve bunların tercümeleri ise çeviri 
yanlıĢı olarak görülmemiĢtir. Diğer taraftan mütercimin diğer eserlerini oluĢturan Kasîde-i Hemziyye, Bânet 
Su‘âd ve Kasîde-i Nûniyye tercümelerinin Zuhru’l-me‘âd tercümesi ile mukayese edildiğinde daha baĢarılı 
oldukları intıbaı uyanmaktadır. Bu durum adı geçen eserlerin edebiyat dünyasında Ģöhreti yaygın eserler 
olmaları hasebiyle mütercimin onlar üzerine yapılan çalıĢmalardan istifade edebilmesine ve konuya 
vukufiyet kesbetmenin sağladığı avantajla daha rahat ve düzgün bir çeviri yapma imkânı bulabilmesine 
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bağlanabilir. Bütün bunlarla birlikte Zuhru’l-me‘âd tercümesinin, eksiklerine rağmen alanında önemli bir 
boĢluğu doldurmaya çalıĢan ciddi ve samimi bir çaba olduğunu söylemek mümkündür. 
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