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Öz 
Bir Mevlevi müntesibi olan Şemsî Dede tarafından 17.yy.da kaleme alınmış olan Tuhfe-i Şemsî isimli eser, Türkçe-Farsça man-

zum bir sözlüktür. Mukaddimesinden anlaşıldığına göre müellif, eserini hazırlarken Tuhfe-i Şâhidî, Bostan, Gülistan, Mesnevî gibi eser-
lerden istifade etmiştir. Bu çalışmamızda Tuhfe-i Şemsî’nin kısa bir değerlendirmesini yaparak çevriyazı metnini ilim dünyasının istifa-
desine sunmaya çalıştık. 

Anahtar Kelimeler: Tuhfe-i Şemsî, Türkçe-Farsça Manzum Sözlük. 
 
Abstract 
The work named Tuhfe-i Şemsi, in the 17th century, penned by Şemsi Dede, who was a Mevlevi, is a Turkish-Persian poetical 

dictionary. As understood from the preface, the author, while preparing his work, benefited from the works like Tuhfe-i Şahidi, Bostan, 
Gülistan, Mesnevi. In this study, after making a brief evaluation of Tuhfe-i Şemsi, along with the implementation of writing translation, 
we have attempted to present the essay to the use of scientific community. 
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GİRİŞ 
Kur'an-ı Kerim’de ve hadislerde geçen, anlamları herkesçe tam olarak çözülemeyen ve bu yüzden “garip” tabi-

riyle ifade edilen kelimelerin anlaşılmasını ve ezberlenmesini sağlamak amacıyla yazılmaya başlanan manzum sözlük-
ler, bilhassa ihtiva ettikleri arkaik kelimelerle sözlük olmalarının dışında, kültür taşıyıcısı vazifesi de görmüşlerdir. 
Manzum sözlükler, Sıbyan Mektebi adı verilen ilk eğitim kurumlarında ilim öğrenmeye başlayan öğrencilerin, kendi 
yaş ve yetenekleriyle mütenasip bir şekilde, ilim sahasına etkili ve hızlı bir şekilde dâhil olmalarına vesile olmuştur. Bu 
tür sözlükler, her ne kadar Sıbyan Mektepleri’ndeki çocuklar için hazırlanmışsa da, bilhassa medrese, tekke ve dergâh-
larda ilimle meşgul olan insanların eğitilmesinde de müracaat edilen önemli kaynaklardan biri olmuştur. Aruzun kısa 
kalıplarıyla ve küçük bölümler/kıt’alar hâlinde yazılmış olmaları, hacimce küçük olan bu sözlüklerin ezberlenmesini 
kolaylaştırmıştır. Manzum sözlükler, okuyucusuna yabancı kelimelerin yanı sıra gramer, ses bilgisi, aruz, şiir tekniği 
gibi alanlarda da bilgiler sunmaları hasebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Sadece Türkçe-Farsça değil, Türkçe-Arapça, 
Türkçe-Farsça-Arapça... olarak da kaleme alınan manzum sözlüklerin, dil ve edebiyatımız için ne denli önemli bir yere 
sahip olduğunu, bütün bu özellikleri ortaya koymaktadır.  

Anadolu’da yazılan ilk manzum Türkçe-Farsça sözlük olarak, Hüsâm b. Hasan el-Konevî (öl. 1399)'nin Tuhfe-
i Hüsâmî  isimli eseri kabul edilir. Bu eser, Klasik şiirimizde sözlük geleneğinin öncüsü olmuş; bu gelenek içinde yazı-
lan Tuhfe-i Şâhidî  ve Tuhfe-i Vehbî isimli sözlükler de Divan edebiyatında önemli izler bırakmış ve kendilerinden 
sonra gelen manzum sözlüklere kaynaklık etmişlerdir. Çalışma konumuzu oluşturan Tuhfe-i Şemsî isimli eser, Mevlevi 
müntesibi Şemsî Dede tarafından 17. yüzyılda kaleme alınmış bu tür Türkçe-Farsça manzum sözlüklerden biridir. Mu-
kaddimesinden anlaşıldığına göre müellif, eserini hazırlarken Tuhfe-i Şâhidî, Bostan, Gülistan, Mesnevî gibi eserlerden 
istifade etmiştir. Bu çalışmamızda, Tuhfe-i Şemsî’nin kısa bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra çevriyazı metni, ilim 
dünyasının istifadesine sunulmaya çalışılacaktır. 

Şemsî Dede 
Tezkireler ve diğer biyografik kaynaklarda, Şemsî Dede hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Müelli-

fin kendi eserlerinde de hayatına dair tatmin edici bir malumat yoktur. Bu yüzden, müellif hakkında söyleyebilecekle-
rimiz, eserlerinin nüshalarının zahriye kısımlarında yer alan bilgilerden ve en eski nüshanın istinsah tarihinden elde 
edebildiğimiz neticelerden ibarettir. Müellifin, Cevâhirü’l-Kelimât ve Tuhfe-i Şemsî isimli eserlerinin zahriyelerinden 
ve iç sayfalarından anlaşıldığına göre Şemsî Dede, “Dede” unvanını almış bir Mevlevi müntesibidir. Yine Cevâhirü’l-
Kelimât’ın istinsah tarihi belli olan en eski nüshasından yola çıkılarak (Tarama Sözlüğü, 2009: C I, s. XIX), kendisinin, 
17.yy.da (H 1077, M 1666/67’den önce) yaşadığı söylenebilir. 
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Eserleri 
1. Cevâhirü’l-Kelimât 
Arapça-Farsça manzum bir sözlüktür. Eser, mesnevi nazım şekliyle ve “fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün” vezniyle 

kaleme alınmış bir mukaddime ile, her biri 9 beyitten müteşekkil 61 kıta ve toplamda 643 beyitten ibarettir. Eserin tes-
pit edilebilen 7 nüshası vardır. Eserini kaleme alırken Şâhidî’nin tesirinde kalan Şemsî Dede, sebeb-i telif bölümünde 
dostlarının, Şâhidî ve Lügat-ı Ferişteh gibi eserlerin vücuda getirilmesi gerektiğini söylemesi üzerine, kendisinin de 
insanların ilim hayatına katkıda bulunacak bir sözlük yazmayı düşündüğünü ifade etmektedir. (İlhan, 1997: III-X; İma-
moğlu, 1993: 8). 

2. Tuhfe-i Şemsî 
Türkçe-Farsça manzum sözlüklerden 1514’te kaleme alınan Tuhfe-i Şâhidî 1’den etkilenerek yazılmış Tuhfe-i 

Şemsî’nin tespit edebildiğimiz tek nüshası, Konya Mevlana Müzesi Müdürlüğü Türkçe Yazma Eserler Bölümü’nde 
olup 3149 demirbaş numarası ile kayıtlıdır. Söz konusu nüshanın özellikleri şöyledir: 

Nüsha, desenli mukavva bir cilt içinde 210 x 145 mm ebatlarında olup 23 varaktan ibarettir.  Aharlı kâğıt ve 
harekeli nesih hattın kullanıldığı nüshanın varaklarında 17 satır bulunmaktadır. Söz başları kırmızı mürekkeple göste-
rilmiştir.  Eser, çift sütun şeklinde yazılmış olup, sütunlar kırmızı cetvel içine alınmıştır. Nüshanın müstensihi belirsiz-
dir. Nüshada, istinsahın tarihine dair bir kayıt (ferağ, ketebe kaydı gibi) olmamakla birlikte, zahriye ve iç kapak kısmın-
da H 1244 (M 1828/29) tarihi bulunmaktadır. Eserin ismiyle ilgili olarak, cildin iç yüzünde Tuhfe-i Şemsî Dede ve 
hemen altında da Nazîre-i Tuhfe-i Şâhidî; zahriye kısmında Nazîre-i Şâhidî-i Şemsi Dede ifadeleri yer almaktadır. 
Zahriyedeki ismin aynısı, 1b’de eserin başlık kısmında da geçmektedir. Nüshanın 3b numaralı yaprağının derkenarında 
ise Tuhfe-i Şemsî ismi bulunmaktadır. Esere müellif tarafından herhangi bir isim verilmemiştir. Müellif, sebeb-i telif 
kısmında Tuhfe-i Şâhidî’den de faydalandığını belirtmekle birlikte (B.63)2, eserini ona nazire olarak yazdığını ifade 
etmemiştir. Dolayısıyla, üzerinde çalıştığımız bu eserin isminde geçen “nazire” ifadesi, kanaatimizce esere -okuyanların 
takdiri sonucu- sonradan ilave edilmiştir. Kaldı ki, nüshanın gerek zahriye ve gerekse eserin başlık kısmında yer alan 
isimlendirmeler, manzum kısımlardan farklı bir yazı stili ve mürekkeple yazılmıştır. Bu sebeple, eserin adının Tuhfe-i 
Şemsî olarak adlandırılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz. 

Nüshanın zahriyesinde Mevlana Vakıf Kütüphanesi mührü vardır. Aynı mühür eserin son varağında da bulun-
maktadır. Bir başka mühür de Mevlana Dergâhı postnişini Mevlana soyundan olan Şeyh Mehmed Said Efendi’ye aittir. 
Bu mühürde,  “Min kütübü’l-fakîr ibn-i Hazret-i Mevlânâ kaddesa’llâhu esrârahümü’l-a’lâ Şeyh Mehmed Sa’îd post-
nişîn-i dergâh-ı Hazret-i Mevlânâ” yazılıdır. Nüshanın yine bu bölümünde, Tuhfe-i Şemsî’nin, Kefe Câmiü’l-Cedîd vaiz 
ve şeyhi olan bir kişi tarafından, o dönem, Konya Mevlana Dergâhı postnişîni olan zata Kefe’den gönderildiğine dair bir 
yazı bulunmaktadır. Zahriyedeki temellük mühründeki ifadelere göre, Şemsî Dede’nin bu eseri, o dönem Konya Mevla-
na Dergâhı postnişini olan Şeyh Mehmed Said Dede’ye (ö.1859) gönderilmiş olsa gerektir. 

677 beyitten oluşan Tuhfe-i Şemsî, aruzun fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün vezni ve mesnevi nazım şekliyle kaleme 
alınmış 94 beyitlik bir mukaddimeyle başlar. İlk 14 beyitte, Allah’a hamd ve Hz. Peygamber’e salavat vardır. 15-73. 
beyitler,  “Sebeb-i Te’lîf-i Kitâb”a, yani eserin yazılış sebebine ayrılmıştır. Bu bölümde özetle şunlar anlatılır: 

Bir seher vakti, dünya işlerinin derdi Şemsî’nin kalbini kaplamışken, iki samimi dostu yanına gelir. Şemsî’nin 
bu gamlı hâlinin sebebini öğrenmeye çalışırlar. Kendisine, hâlden o kadar anlayıcı gönül ehli insan varken, neden bu 
kadar üzgün olduğunu sorarlar. İlmin ve marifetin bu dünyada tek kurtarıcı vasıta; Allah’tan gelen en önemli hediye 
olduğunu söylerler. İlmin, dokunduğu her şeyi bir mücevhere çevirdiğini hatırlatırlar. Şemsî de onlara, asıl korkusunun, 
elde kuvvet, başta akıl ve şuur varken ebediyete kalacak bir eser bırakamamak olduğunu ifade eder: 

Ol degüldür beni iden maπsûm 
»avfum oldur ki olavuz ma¡dûm 
İşbu fânµden idevüz çü gü≠er 
¢almaya hµç vücûdumuzdan e&er 
Olavuz bµ-nişân u hem bµ-nâm 
Bizi yâd itmeye «avâ§ u ¡avâm (B.30-32) 
Dostları, Şemsî’nin bir eser vücuda getirme düşüncesini öğrenince çok sevinir ve niyetlendiği bu işe bir an ön-

ce başlamasını kendisine tavsiye eder: 
Er olan ¡ahdine «ilâf itmez 
Yo… yire lâf ile gü≠âf itmez (B.40) 
Şemsî, mesnevilerin bu klasik sebeb-i telif ifadelerinden sonra, daha önceden yazmış olduğu Cevâhirü’l-

Kelimât isimli Arapça-Türkçe manzum sözlüğünü zikreder. Arapçanın belagat dili, Farsçanın da fesahat dili olduğunu, 
bu iki dili bilenin eşi benzeri olmayacağını ifade ederek “Lügatler ilmin anasıdır.” sözünü hatırlatır. 

                                                 
1 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yusuf Öz (1999), Tuhfe-i Şâhidî Şerhleri, Konya: Selçuk Üniversitesi Yayınları; Zehra Gümüş (2006), Tuhfe-i 
Mîr(Tuhfe-i Şâhidî Şerhi), Kayseri: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Atabey KILIÇ 
(2007), “Türkçe-Farsça Manzum Sözlüklerden Tuhfe-i Şâhidî (Metin)”, Ankara: Turkish Studies International Periodical For the 
Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/4 Fall, s. 516-548. 
2 “B.”kısaltması beyti, yanındaki rakam da çevriyazı metindeki beyit numarasını ifade etmektedir. 
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Şemsî Dede, Mevlana’nın Mesnevî’sinden, Sa’dî’nin Gülistan ve Bostan isimli eserlerinden ve Şâhidî’nin 
meşhur manzum sözlüğü olan Tuhfe-i Şâhidî’sinden istifade ederek tuhfesini oluşturduğunu yine eserinin bu bölümün-
de dile getirir: 

Derc idem ol risâlede ne ki var 
Me&nevµden niçe dür-i şehvâr (B.59) 
Getürem güllerin Gülistânuñ 
Da«ı sünbüllerini Bostânuñ (B.62) 
Şâhµdµden alup da«ı niçe dür 
İdem anı cevâhir ile pür (B.63) 
Müellif, eseri yazmaktaki asıl amacının, Mevlevilerin dualarına mazhar olmak ve onları mutlu etmek olduğunu 

ifade eder: 
Eyleyem anları da«ı dil-şâd 
İdeler tâ ki «ayr ile bizi yâd (B.61) 
Şemsî Dede, sözlüğünün özelliklerinden de bahseder. Buna göre müellif, şairlerin kullandığı kelimeleri de ihti-

va eden, herkesin istifade edebileceği, akıcı ve zengin bir sözlük hazırlamıştır: 
Cem¡ idüp niçe gûşeden tûşe 
Niçe «ırmenden aluben «ûşe 
Şol luπat kim gelürdi imlâda 
Şol edâ kim gelürdi inşâda 
Şu¡arânuñ kelâmını iy yâr 
Fu§a√ânuñ edâları ne ki var 
Cem¡ idüp cümlesini derc itdüm 
Aña ¡ömr-i ¡azµzi «arc itdüm 
Bellü sözler ile beyân itdüm 
»voş edâlar ile ¡ayân itdüm (B.64-69) 
Müellif -bu tür sözlüklerin asıl gayelerinden birinin de vezin öğretmek olduğu için- aruz vezinlerinden ezber-

lenmesi zor ve az kullanılan kalıpları tercih etmediğini söyler: 
Şol ba√r ki ola §a¡b hem düşvâr 
¢alb-i §ıbyâna itmedüm anı bâr (B.72) 
Ayrıca her kıtanın3 sonunda, o kıtanın veznini de yazdığını hatırlatır: 
Olsa bir …ıt¡a-i la†µf itmâm 
Eyledüm ba√rin â«irinde i¡lâm (B.73) 
Eserin, 74-94. beyitlerinde dua bölümü yer almaktadır. Şair burada, Allah’ın yardımıyla eserini tamamladığını; 

eksiği varsa onları bağışlamasını; asıl maksadının ilim ve hüner sergilemek değil, bu dünyada kalıcı, faydalı ve arkasın-
dan hayır dua ettirecek bir eser bırakmak olduğunu ifade eder. Ayrıca, eserini okuyan çocukların kendisini unutmayarak 
daima hayır dua ile hatırlamalarını diler: 

O…udu…ca kitâbumı §ıbyân 
İtmesünler bu bendeyi nisyân 
Kim ki Şemsµyi ide «ayr ile yâd 
İde ◊a… anları hemµşe şâd (B.90-91) 
95-677. beyitlerde, ilk beyitleri mukaffa olan 81 kıtalık sözlük bölümü bulunmaktadır. Bu kıtaların beyit sayı-

ları, 5 ile 9 arasında değişmektedir. Beyitlerin kıtalara göre dağılımı şu şekildedir: 
9 beyitli 3 kıta 
8 beyitli 23 kıta  
7 beyitli 44 kıta 
6 beyitli 10 kıta 
5 beyitli 1 kıta 
Kıtalarda 5 farklı aruz bahri kullanılmıştır. Bu bahirlerin kullanılış sıklıklarına göre dağılımı şöyledir: 
Bahr-i Remel: 39 
Bahr-i Hafîf: 30 
Bahr-i Hezec: 8 
Bahr-i Mütekârib: 3 
Bahr-i Müctes: 1 
Eserde kullanılan 6 farklı aruz kalıplarının kullanılış sıklıkları da aşağıdaki gibidir: 
fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilât (fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilün): 39  
fâ’ilâtün/mefâ’ilün/fa’lün (fe’ilâtün/mefâ’ilün/fe’ilün ; fâ’ilâtün/mefâ’ilün/fe’ilün): 30 

                                                 
3 Kıta, eserde iki mukaffa beyitten oluşan nazım şekli olarak değil, şiirlerin her bir bölümünü ifade etmek için kullanılmıştır. 



 - 125 - 

mefâ’îlün/mefâ’îlün/fe’ûlün: 7 
fe’ûlün/fe’ûlün/fe’ûlün/fe’ûl 3 
mefâ’ilün/fe’ilâtün/mefâ’ilün/fe’ilât: 1 
mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün/mefâ’îlün: 1 
Kıtaların başlıklarında “müsemmen” veya “müseddes” şeklinde ifadeler de bulunmaktadır ki bu ifadeler, o kı-

tada bulunan beyitlerin kaç tef’ileden oluştuğunu göstermektedir. Örneğin “Der-Bahr-i Remel-i Müsemmen-i Maksûr” 
başlığı, bu kıtadaki beyitlerin 8 tef’ileden oluştuğunu göstermektedir. Aynı şekilde metindeki “Der-Bahr-i Remel-i 
Müseddes” başlığı, o kıtada yer alan beyitlerde 6 tef’ile olduğuna işaret eder. Bununla birlikte, kıta başlıklarında zaman 
zaman -istinsah hatası sonucu- yanlış adlandırmalara rastlamak da mümkündür. 

Kıta başlıklarında bazen rastlanan “maksûr” ifadesinin kelime anlamı “kısaltmak” demektir. Aruz ıstılahatında 
ise, sondaki sebeb-i hafîflerin son harf ve harekesini atarak mefâ’îlün’ü mefâ’îl, fâ’ilâtün’ü fâ’ilân (fâilât yerine) ve 
fe’ûlün’ü fe’ûl yapmaktır. Kasr zihafıyla elde edilen bu cüze “maksûr” denir (Şafak, 2003: 35). Son tef’iledeki 
fâ’ilün’ün –ki genellikle Hafîf bahrinde- fe’ilün olması da maksûr örneğidir. Bu bilgiler çerçevesinde şu örnekleri vere-
biliriz: 

Der-Bahr-i Remel-i Müsemmen-i Maksûr: fâ’ilâtün/fâ’ilâtün/fâ’ilât 
Der-Bahr-i Mütekârib-i Müsemmen-i Maksûr: fe’ûlün/fe’ûlün/fe’ûlün/fe’ûl 
Der-Bahr-i Hafîf-i Maksûr: fe’ilâtün/mefâ’ilün/fe’ilün 
Şemsî, eserin her kıtasının sonunda, ilmin ve amelin ne kadar yüce ve muteber olduğuna vurgu yaparak nasihat 

eder. Hayatın ilim üzerine temellendirilmesi gerektiğinden, bu dünyadan ayrıldıktan sonra da ilmin kişiye sağlayacağı 
faydalardan bahseder: 

“O…ı yaz ol kâm-rân u kâm-kâr, ¡ilm o…ı ol cihânda ber-«vordâr, §a…ın olma nâdân-ıla hem-¡inân, ehl-i ¡ilm ol ol 
cihânda ser-firâz, o…ı yaz iy perµ olma perµşân, ¡ilm o…ı ol «al… içinde şehryâr, ¡ilm olur pµşe-i ulü’l-elbâb, o…ı yaz ehl-i 
¡ilm ol olma nâdân, ehl-i ¡ilme bendedür şâh u gedây, eyleme o…umaπa yazmaπa nâz, çalış ol ehl-i ¡ilm ü ehl-i ¡irfân, o…ı 
yaz olma iy oπul ırπad, câhil olma olma «vor u «âksâr...” ifadeleri, müellifin kıtaların sonunda kullandığı ifadelerden 
bazılarıdır. 

Tuhfe-i Şemsî’de bazı kıtalar tek bir konuya münhasır kelimelerden oluşmaktadır. Örneğin, 662-678. beyitleri 
kapsayan kıta mastarlara; 669-672 beyitleri kapsayan kıta ise sayılara ayrılmıştır. Eserde, mastar, edat, zarf, isim, birle-
şik fiil, zamir türünde yaklaşık 1850 Farsça kelimenin Türkçe karşılığı verilmiştir. Tuhfe-i Şâhidî’deki kelime sayısı ise 
yaklaşık 1400’dür (İmamoğlu, 1993: 35-36). Dolayısıyla Şemsî Dede, Tuhfe-i Şâhidî’de olmayan kelimeleri de Mesne-
vî, Bostan ve Gülistan adlı eserlerden yararlanarak sözlüğüne ilave etmiş ve böylece eserinin hacmini genişletmiştir. 

Eserde, istinsahtan kaynaklanan harf ve hareke düzeyinde imla hataları bulunmaktadır. Bunların doğru yazılış-
larını dipnotlarda gösterdik. Ancak, hareke ile ilgili hataları -çok fazla yer işgal edeceği düşüncesiyle- ayrıca gösterme 
ihtiyacı duymadık. Okunamayan/okunuşunda tereddüt edilen kelimelerinin yanlarına soru işareti (?) koyduk. Bazı an-
lam ve aruz sebebiyle tarafımızca yapılan ilaveleri köşeli parantez ([ ]) içine aldık.  Farsça ön ekleri ve birleşik kelime-
leri kısa çizgi (-) ile ayırdık. Son ekleri ise kelimelere bitişik olarak yazdık. Eserin bir yerinde (B.461) aruz sebebiyle 
görülen ses türemesini -kelimenin asli yapısında olmadığı için- üst simge ile gösterdik. Beyitleri, 1’den başlayarak sıra 
ile numaralandırdık. Metindeki bazı Farsça kelimeleri bulmak konusunda bazı sözlüklerden istifade ettik ve bu eserleri 
“KAYNAKÇA”da gösterdik. 

 
TU◊FE-İ ŞEMSÎ 

1b  Bİ’SMİLLÂHİ’R-RA◊MÂNİ’R-RA◊ÎM 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 

 . . - - / . - . - / . . - 
1 ◊amd ol Allâha kim odur Ezelµ 

Vâ√id ü Lâ-Yezâl ü Lem-Yezelµ 
Ol-durur ◊ayy ü ¢âdir ü Müte¡âl 
İrmeye milketine hµç zevâl 
Varmaz anuñ «ayâline efhâm 
İremez künhine anuñ evhâm 
¡Arş u kürsµ vü nüh-felek devvâr 
Cümlesini ¡ademden itdi var 

5 Meh ü «vorşµd ü cümle-i ≠errât 
±ât-ı pâkµ cemâline mir™ât 
Bir avuç «âkı eyledi insân 
İndi i√sân aña dehân u zebân 
Anda «al… itdi ¡ilm ü fa≥l u hüner 
İtdi anı «alµfe vü server 
Geldi neslinden enbiyâ-yı ¡i@âm 
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Geldi a§lından a§fiyâ-yı kirâm 
Kimini kendüsine itdi «alµl 
Kimin itdi kelµm o Rabb-i Celµl 

10 İçlerinden birini itdi √abµb 
Eyledi cümle …ullarına †abµb 
Kimdür ol bil Mu√ammed ü Ma√mûd 
Ol-durur hem ◊abµb-i Rabb ü Vedûd 
Ger murâd olmasaydı ≠ât-ı hemµn 
»al… olınmazdı âsmân u zemµn 
Rav≥asına anuñ selâm u dürûd 
Ola bµ-√add ü ¡add ü nâ-mâ¡dûd 

 Âl ü a§√âbına ola §ad-teslµm 
Ki itdiler şer¡i ümmete ta¡lµm 

2a  
Sebeb-i Te™lµf-i Kitâb 

15 Bir se√er bu fa…µr-i bµ-dermân 
 Künc-i fikretde oluben √ayrân 
 Geldi …albe fenâsı dünyânuñ 
 Derd ü renc ü ¡anâsı dünyânuñ 
 Kim ki iş bu cihâna ba§dı …adem 
 Oldı ser-menzili fe≥â-yı ¡adem 
 Eyler iken bu resme fikr ü «ayâl 
 Âh u vâh-ıla ¡an-§amµmü’l-bâl 
 Geldi ol dem bir iki yâr-i la†µf 
 Beyt-i ahzânum itdiler teşrµf 
20 Gördiler bende var taπayyür-i √âl 
 Beni almış πamûm u √üzn ü melâl 
 ¢ıldı lu†f-ıla biri istifsâr 
 N’oldı mir¡ât-i …albe irdi πubâr 
 Şµşe-i …albe inkisâr neden 
 Neden irişdi bunca √üzn ü √azan 
 Ol ki ¡âlemde ola dânişver 
 ∏am-ı dünyâyla olmaya muπber 

Ma¡rifet genci bµ-nihâyetdür 
¢ula ◊a…dan ulu ¡inâyetdür 

25 ¡Âlem içinde ¡ilmdür iksµr 
 ¢anda kibrµt-i a√mer ola na@µr 
 »a≠ef alsa eline merd-i hüner 
 Ola destinde cevher-i a√mer 
 Keffine alsa ger bir avuç «âk   
 İde iksµr-i §âf anı bµ-pâk 
 Olmadın biri vâ…ıf-ı esrâr 
 İşbu resm4 itdiler niçe güftâr 
 Didüm iy yâr-i nükte-gûy-ı fa§µ√ 
 Nu†…uñuzdur mi&âl-i nu†…-ı Mesµ√ 
30 Ol degüldür beni iden maπsûm 

»avfum oldur ki olavuz ma¡dûm 
2b  

İşbu fânµden idevüz çü gü≠er 
 ¢almaya hµç vücûdumuzdan e&er 
 Olavuz bµ-nişân u hem bµ-nâm 
 Bizi yâd itmeye «avâ§ u ¡avâm 
 Var iken elde …uvvet ü ta√rµr 
 Var iken dilde …uvvet ü ta…rµr 
 Var iken şimdi başda ¡a…l u şu¡ûr 
 Var iken dµde içre bµniş ü nûr 

                                                 
4 resme N. 
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35 Ger vücûduñda olsa ¡ilm ü hüner 
 Eyle bir tu√fe …âdir iseñ eger 
 Nâmuñı anuñ-ıla yâd ideler 
 »ayr ile rû√uñı da şâd ideler 
 Bu me&el ¡âlem içredür meşhûr 
 Er olur eylügiyle adı …alur 
 Bu kelâmum çü istimâ¡ itdi 
 Şev… ü şâdµden ol semâ¡ itdi 
 Yapışup dâmenüme ol fi’l-√âl 
 Didi ¡ahdüñe eyleme ihmâl 
40 Er olan ¡ahdine «ilâf itmez 
 Yo… yire lâf ile gü≠âf itmez 
 Sâbı…an ¡abd-i e≥¡af-ı miskµn 
 Cem¡ idüp bir risâle-i rengµn 
 Na@m idüp bir nice la†µf luπât 
 Nâmın itdüm Cevâhirü’l-Kelimât 
 Anda olan cevâhir-i Arabµ 
 ¢alb-i ¡irfâna ir-görür †arabı 
 Olsa ger böye bir lisân-ı §alµ√ 
 Olsa ger böyle bir kelâm-ı fa§i√ 
45 Anuñ-ıla nüzûl idüp ¢ur’ân 
 Anı söyler idi [hep] ehl-i cinân 
 Söylenür didi hem √adµ&-i §a√µ√ 
 Cennet içinde Fârisiyy-i fa§µ√ 
3a  

¡Arabµdür belâπate bâdµ 
 Fârisµdür fe§â√ata dâ¡µ 
 Bu iki dilde şol ki mâhir olur 
 Şi¡r ü inşâda mi&li nâdir olur 
 Cümle erbâb-ı ¡ilm ü fa≥l ü fühûm 
 Didiler el-luπâtü ümmü ¡ulûm5 
50 Sâbı…an Şâhidµ-yi pâk-nijâd 
 ◊a… anuñ himmetini ide ziyâd 
 Yazdı bir «voşca nâme-i mevzûn 
 ¢alb-i ¡irfânı eyledi meftûn 
 Diledüm ben fa…µr-i pür ta…§µr 
 Ben de bir nâme eyleyem ta√rµr 
 Fârisµ ola ol risâle-i «ûb 
 Na@mı şµrµn ü †arzı «voş üslûb 
 Elifi ola …âmet-i dildâr 
 Dâllar ola anda zülf-i nigâr 
55 Ola dendân-ı sµni dürr-i &emµn 
 Râsı ebrû-yı yâr §anki hemµn 
 Mµmler hem dehân-ı yâre mi&âl 
 Ola her no…†ası mu¡teber «âl 
 ~â√ibü’l-Me&nevµ Celâle’d-dµn 
 Kim odur şâh-ı ehl-i keşf-i ya…µn 
 ¢u†b-ı ¡âlem odur ¡ale’t-ta√…µ… 
 İtme şekk eyle bu söze ta§dµ… 
 Derc idem ol risâlede ne ki var 
 Me&nevµden niçe dür-i şehvâr 
60 Fu…arâlar ki Mevlevµlerdür 
 Şâhlar merd-i ma¡nevµlerdür 
 Eyleyem anları da«ı dil-şâd 
 İdeler tâ ki «ayr ile bizi yâd 
 Getürem güllerin Gülistânuñ 

                                                 
5 “Lügatler ilimlerin anasıdır.” 
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 Da«ı sünbüllerini Bostânuñ 
 Şâhµdµden alup da«ı niçe dür 
 İdem anı cevâhir ile pür 
3b  

Cem¡ idüp niçe gûşeden tûşe 
 Niçe «ırmenden aluben «ûşe 
65 Şol luπat kim gelürdi imlâda 
 Şol edâ kim gelürdi inşâda 
 Şu¡arânuñ kelâmını iy yâr 
 Fu§a√ânuñ edâları ne ki var 
 Cem¡ idüp cümlesini derc itdüm 
 Aña ¡ömr-i ¡azµzi «arc itdüm 
 Bellü sözler ile beyân itdüm 
 »voş edâlar ile ¡ayân itdüm 
 Şol vezn ki ola şû« u hem şµrµn 
 Anda derc eyledüm ben anı hemµn 
70 Eyledüm hem ¡ibâretin ten…µ√ 
 Da«ı ser-tâ-ser eyledüm tevşµ√ 
 Na@mını eyledüm selµs ü selµm 
 Tâ kim olmaya ol &a…µl ü sa…µm 
 Şol ba√r ki ola §a¡b hem düşvâr 
 ¢alb-i §ıbyâna itmedüm anı bâr 
 Olsa bir …ıt¡a-i la†µf itmâm 
 Eyledüm ba√rin â«irinde i¡lâm 
 ◊amdüli’llâh ki devlet ü i…bâl 
 Kevkeb-i ba«tum itdi ferru«-fâl 
75 Fey≥-i ◊a…dan çü lu†f-ı tâm oldı 
 İşbu tu√fem şehâ tamâm oldı 
 İrdi itmâma çün bu tu√fe-luπât 
 Vâki¡ olmış-durur niçe zellât 
 Ger @uhûr eylese «a†â-yı §arµ√ 
 »âme-i lu†f-ıla ide ta§√µ√ 
 Vâ…i¡ olursa ger «a†â vü …u§ûr 
 Dâmen-i lu†f-ıla ide mestûr 
 Yâ İlâhµ şikeste vü beste 
 Na@m idüp ben fa…µr-i dil-«aste 
80 Degil i@hâr ¡ilm ü fa≥l u hüner 
 Belki ma…§ûd bir nişân u e&er 
4a  

~arf idüp ¡ömr-i nâzenµn el-◊a… 
 ∏ara≥um bir du¡â-durur anca… 
 Eyle anı du¡â-yı «ayra sebeb 
 Bâ¡i&-i ra√metüñ ola yâ Rab 
 ‰aπlar gibidür günâhum ço… 
 Senden özge velµ penâhum yo… 
 Eyleseñ cümle cihâna i√sân 
 Gelmeye hµç √izâneñe no…§ân 
85 Her ne cürmüm var ise ◊a≥retüñe 

‰utmışam rûy-ı lu†f u ra√metüñe 
Perde-i πafleti götür dilden 
Fikrüñi itme dûr göñlümden 
Murπ-ı cân tenden idicek †ayerân 
Eyle lu†fuñla cennetüñe revân 
Hem da«ı …ıl bu na@mumı ma…bûl 
O…una yazıla ola ma¡mûl 
Dest-i lu†fuñdadur …abûl u red 
İy Kerµm ü Ra√µm ü ◊ayy ü Ebed 

90 O…udu…ca kitâbumı §ıbyân 
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İtmesünler bu bendeyi nisyân 
Kim ki Şemsµyi ide «ayr ile yâd 
İde ◊a… anları hemµşe şâd  
Vire ◊a… her birine ¡ilm-i ke&µr 
¡Amel ü ¡ilm ü fa≥l-ıla ola pµr 
Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
¡İlme çalış oπul o…u dün ü gün 

 Olasın tâ ki ma¡rifet kânı 
¡Âlemüñ pâdşâhı sul†ânı 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes6-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 

95 Tengri adıdur »udâ vü Kirdgâr 
Îzed ü Yezdân hem Perverdgâr 
Da«ı peyπamber peyember hem resûl 
¢ulaπuz rehber geçiddür reh-gü≠âr 

4b  
Başlama… âπâz u yalvarma… niyâz 
¢ıl bi-sâz iş evveli âπâz-ı kâr 
Tâc efser baş ser [ü] server ulu 
Adlu §anlu nâmver hem nâm-dâr 
Zerdür altun zµb ü zµver hem bezek 
Da«ı altunlu zer-efşân zer-nigâr 

100 Şeng ü şengûldür7 güzel mül hem süci 
Gül çiçek pülpül biber bülbül hezâr 
Diñle bi-şnev ü …ula… hem gûşdur 
Küpeye mengûş di hem gûşvâr 
Kâm-rân oldı murâdın sürüci 
Hem murâdın işleyici kâm-kâr 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
O…ı yaz ol kâm-rân u kâm-kâr 
Der Ba√r-i Müctes-i Ma…§ûr 
. - . - / . . - - / . - . - / . . - 
Serâçe √ücre vü begler ulular evi serây 
Serây ırla o…u ırlayıcı naπme-serây 

105 Ne √âli «voş kişi sâmân u yatlu bµ-sâmân 
Di emre buyruπa fermân u hem buyur fermây 
Çemân u da«ı «ırâmân nâz-ıla §alınan 
Di cân arturucı cân-fezây rû√-efzây 
¢uyumcı zerger ü da«ı demürci âhenger 
¢adeh hem ölçege sâπar tüvângerdür bây 
Di sûd a§§ıya aşınmış eskiye fersûd  
Fürûd a şaπı artdı füzûd rûd ne cây 
Pesµn §oñraπı pµşµn öyle öñdenki 
Yu…arısı zeverµn çı… yu…arı gel ber-ây 

110 Di yâre yoldaşa hem-şµn hem-nişµn gör bµn 
Nişµn ü neşµn oturur yire di zemµn cây 
¢arañluπa di târµ vü besilü pervârµ 
İñildü zârµ vü yardım ne yârµ vü yârây 
Mefâ¡ilün fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilât 
Ma¡ârif ehli olur ber-hümây cilve-nümây 

5a  
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
- . - - / . - . - / - - 
Mµr beg beg gibi emµrâne 
Merd er er gibi ne merdâne 

                                                 
6 Mü&emmen N. 
7 şengüldür N. 
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Hem güzµn ü güzµd üründüye di 
U§lu ferzµn ulu ferzâne 

115 Cebedür çevşen ü ceşn bayram 
 Pehn ya§§ı külice pehnâne 
 Yoldaşa çift ü …ıza du«ter ü du«t 
 Puta büt put evine büt-«âne 
 Küle «âkister ü kömür a«ger 
 Â≠er8 od …ış evine kâşâne 
 Beñze biz vâz gel …o ev bar… mân  
 ¡Ahde peymân u ölçi peymâne 
 Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fa¡lün 

Merd olan durdı ¡ahde peymâna 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes9-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 

120 »ân beg di eve bar«a «ânmân 
»âne ev ev «al…ına di «ânedân 
¢oñşudur hem-sâye pµrâye bezek 
Sâye gölge sâyelikdür sâyebân 
Pertev oñat nûr tû …at hem naca… 
Nev yeñi tâze yigitdür nev-cüvân 
Alçaπa zµrµn ü yüksek hem terµn 
Ülkere Pervµn Peren gök âsmân  
~ırma zer-rişte sirişte yoπrılan 
İp resen ilik ne rişte rµsmân 

125 Zühre Nâhµd incü mürvârµddür 
Hem ebed câvµddür hem câvidân 
Yüklü âbisten §ıπın gevzen-durur 
Di sütürven …ı§ra …ı§ra… mâdiyân 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Ma¡rifet ehli olur cân içre cân 
Der-Ba√r-i Hezec-i Müseddes 
. - - - / . - - - / . - - 

5b   
  Eşikdür âsitân u âsitâne 
 Yuva âlâne lâne âşiyâne 
 Yoπun âvâze bem …arın şikemdür 
 Tehem di hem tehemten pehlevâna 
130 Meniş †ab¡ ululu… verziş ne ¡âdet 
 Döniş gerdiş süci …abı çemâne 
 ¢arınca mûr u §arı arı zenbûr 
 Demür pas âhiyâne mûriyâne 
 Gögüsdür sµne gencµne defµne 
 Terµne tar«ana yem çµne dâne 
 Mefâ¡µlün mefâ¡µlün fe¡ûlün 
 Ögünme câhile sen câhilâne 

Der-Ba√r-i ◊afµf-i Ma…§ûr 
 . . - - / . - . - / . . -  
 Rûy yüzdür yaña… ru« u ru«sâr 
 Göricek dµdenµ vü yüz dµdâr 
135 Döşege pister ü döşe güster 
 ¡Âdile dâd-güster ü dâdâr 
 Eyü hem ayva bih semüz ferbih 
 Kiçi kih ulu mih büyük sâlâr 
 Jeng çâk yüz buruşıπı âjeng 
 Zeng10 pasdur yeşil boya zengâr11 

                                                 
8 Âzer N. 
9 Mü&emmen N. 
10 Jeng N. 
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 Gerürek pester alçaπa «ester 
 ¢atır ester yular mehâr efser 
 Dµger ü hem diger ikindü da«ı 
 Bir da«ı dimek oldı dµger-bâr 
140 Al sitân çal…oyun yatana sitân 
 Gönül alıcı dil-sitân dil-dâr 
 Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
 ¡İlm o…ı ol cihânda ber-«vordâr 

Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes12-i Ma…§ûr 
 - . - - / - . - - / - . - 
 Ta«t §uffe ta«t olan yer ta«tgâh 
 ¢apu_öñi dµvân «âne bârgâh 
 Dâd-âver dâdger ¡âdil kişi 
 ¢ula çâker ¡askere leşker sipâh 
6a   
  Sµm ten sµmµn beden a… gövdeli 
 Da«ı altun †â…yelü zerrµn külâ√ 
145 Ulu beglerdür keyân kimler kiyân 
 ¢araçiler Lûliyân hindû siyâh  
 Di bürehne çıplaπa ra«ne gedik 
 Şa«ne nâ™ib §u başı §uçdur günâh 
 Kâşt ekdi dâşt †utdı çâşt hem 
 ¢uşlıπa di …aba…uşlı… çâştgâh 
 Hem süri gelle şikâyet hem gile 
 Hem şikâyet eyleyici dâd-«vâh 
 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
 Bir günâh itseñ oπul it biñ gün âh 

Der-Ba√r-i Müte…ârib-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
 . - - / . - - / . - - / . - 
150 Dehâne aπızlı… aπızdur dehân  

Zebâne yalıñ dil zebân [u] züfân 
 Nişeste oturmış şikeste §ınu… 
 »uceste mübârek yarar şâygân 
 Serâsµme √ayrân …amudur heme 
 Süri hem remedür çek anı keş ân 
 Keş-â-keş çekişdür bi-keş çek uzat 
 Çeke çeke dimek keşân-ber-keşân 
 Me-kün itme kün eyle kün bün ne dip 
 Rehâ-kün §alıvir çekici keşân 
155 Çünµn µn-çünµn hem-çünµn böyledür 
 Hem öyle dimek hem-çün ü hem-çünân 
 Fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûl 
 ~a…ın olma nâdân-ıla hem-¡inân 

Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
 . . - - / . - . - / . . -  
 Söz se«un hem sü«an da«ı güftâr 
 Pârsdur yûz u sırtlana keftâr 
 Câblûs aldayıcı lâf efsûs 

Öpme[ge] …oçmaπa di bûs u kinâr 
 Yiyecekdür «voriş hem ekşi turuş 
 Yüriyişdür reviş da«ı reftâr 
6b 
160  Merv şehr adı süglüne di te≠erv 
 Nerm-rev yorπa eşkün a† rehvâr 
 Lâyı…a der-«vor u «vor u der-«vord 

                                                                                                                                                                  
11 jengâr N. 
12 Mü&emmen N. 
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 ◊i§§e ber-«vor oluşlu ber-«vordâr 
 Zâr üzenmek hem iñleyici kişi                     
 Güllige gülsitân u hem gülzâr  
 Ber ilet13 yu…aru yemiş gögüs 
 Yük yemiş ulu yol icâzet bâr  
 Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 

 Ma¡rifetdür ≠evi’l-¡u…ûla kâr 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes14-i Ma…§ûr 

  - . - - / - . - - / - . - 
165 Uludur gerden-firâz u ser-firâz 

 Yüce ber-efrâz u cem¡ olma… firâz 
 ¢aynamış cûşµde pûsµde çürük 
 Örtülü pûşµdedür hem gizlü râz 
 Lµs yala yalama da«ı me-lµs 
 Kâse-lµs ekdi çana…cı kâse-bâz 
 Mis ba…ır ni…ris ayaπuñ ¡illeti 
 Hırs ayudur hem †oñuz «ûk u gürâz 
 ◊µle hem nµrenc ü hem nµreng de 
 Si√r idici si√r-sâz u si√r-bâz 

170 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
 Ehl-i ¡ilm ol ol cihânda ser-firâz 

Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
  - . - - / . - . - / - - 

 Va…tlü va…tsüz nedür geh ü bµ-gâh 
 Añsuzın oldı nâ-geh ü nâ-gâh 
 Râh-rev yola gidici reh-rev 
 Yoldaşa dindi hem-reh ü hem-râh 
 Felege dindi †ârem ü târem 
 ¢ara ev da«ı «argeh ü «argâh 
 Gemici nâ-«udâ gedâ yo«sul 
 Uludur ket«udâ bege şeh ü şâh 

175 Gevişe nûş-«vâr15 u hem nûş-«vor16 
 ~ıvat âbiş-«vor …uyu çeh ü çâh17 

7a  
Dil göñül hem yürek hem özdekdür 

 Gile çamura gil §aman keh ü kâh 
 Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fa¡lün 
 Añ oπul varaca… yerüñ geh ü gâh 

Der-Ba√r-i Hezec-i Müseddes 
 . - - - / . - - - / . - -  / 
 Revâne gidicidür hem revân cân 
 Da«ı ma¡şû…adur cânâne cânân 
 Birazdur ber« u çı…rı… …atı yay çar« 
 Çeñe eñek zene« çu…ur zena«dân 

180 Omuzdur dûş …apa… örti ser-pûş 
 Gey örtün pûş gey geydür bi-pûşân 
 Şebâne giceki şâne †ara…dur 
 Dişe dendâne √ayvân dişi dendân 
 Ser-â-pâ başdan ayaπa bile bâ 
 Da«ı …aftan …abâ ya…a girµbân 
 Özenmek ârzûdur …ola bâzû 
 Dize zânû vü pehlû eyegü yan 
 Olur âmâc u ûmâc o… nişânı 

                                                 
13 âlet N. 
14 Mü&emmen N. 
15 nµş-«vâr N. 
16 nµş-«vâr N. 
17 Vezin aksamaktadır. 
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 Di yaπma itmege târâc u tâlân 
185 Mefâ¡µlün mefâ¡µlün fe¡ûlün 

 O…ı yaz iy perµ olma perµşân 
Der-Ba√r-i Remel Müseddes18-i Ma…§ûr 

  - . - - / - . - - / - . - 
Şâhâsâ hemçü-şâh [u] şâhvâr  
Beg gibidür tâne19 incü şâhvâr 

 Ba«t †âli¡ devlet ü ceng âleti 
 Devlet işi nµk-ba«t u ba«tiyâr 
 Yaraşu… âfreng ü reng-â-rengdür 
 Dürlü dürlü nesne na…ş eyle nigâr 
 Na…ş-ı Mânµ Erjeng-ile Ertengdür 
 Reng boya √µle hem na…şa nigâr 

190 Rûş anuñ yüzi ¡a…la câna hûş 
 U§lu kişi hûşmend ü hûşyâr 

7b  
Çehre §ûret nehre yayu… behre pây 

 ◊i§§elüdür behremend ü behrevâr 
 Reşk güni göz yaşı eşk ü sirişk 
 Göz yaşını yaπdurıcı eşk-bâr 
 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
 ¡İlm o…ı ol «al… içinde şehryâr 

Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
. . - - / . - . - / . . -  

 Gümişe §uya dinilür sµm âb 
 Hem gümiş §uyı jµve20 vü sµmâb 

195 Hem sitµz ü sitµzedür öñegü 
 ~armaşı…dur mevµze hem liblâb 
 ¢ovcı celvµz ü …an döken «ûn-rµz 
 Rµz dök …anlu §uya di «ûn-âb 
 Küşte ölmiş yitük ne güm-geşte 
 Kişte ekilmiş ekin yoπa nâ-yâb 
 Tµr-i endâ«te atılmış o… 
 Ügeyik fâ«te añıd sür«âb 
 Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 

¡İlm olur pµşe-i ulü’l-elbâb 
Der-Ba√r-i Hezec-i Sâlim-i Mü&emmen 
. - - - / . - - - / . - - - / . - - - / 

200 Yaratma… âferµdendür di na…ş itmek nigârµden 
Derengµdendür eglenmek §alınma… hem «ırâmµden 
Da«ı §orma… ne pürsµden da«ı …or…maπa tersµden 
Resµden oldı hem irmek hem irgürmek resânµden 
Çalışma… oldı kûşµden keşµdendür da«ı çekmek 
Çeşµden †atmaπa dirler ne †atdurma… çeşânµden 
Bahâya degmek erzµden pesendµden begenmekdür 
Da«ı gülmek ne «andµden §ırıtma… hem gümârµden 
Neverdµden-durur dürmek di verzµden çalışma…dur 
Be-verzµden özenmekdür hem iñlemek be-nâlµden 

205 Mefâ¡µlün mefâ¡µlün mefâ¡µlün mefâ¡µlün 
Ma…âmuñ «âk olur bir gün inersin …a§r-ı ¡âlµden 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes21-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 

8a  
  Beglik iş şeh-kâr u begdür şehryâr 

                                                 
18 Mü&emmen N. 
19 tâze N. 
20 zµve N. 
21 Mü&emmen N. 
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‰ut bi-gµr ü dâr †ut …ap gµr ü dâr 
Bir yeşil †aş yeşb ü yeşµm peşm yüñ 
Çeşm gözdür çeşme yurdı hem bıñar 
Tµşe …azma hem keser endµşe fikr 
Pµşe §an¡at §an¡at ehli pµş[e]-kâr 
Sümc ü sümce bo†urum kûçe §o…a… 
Hem beçe yavrı §ıπırcu… …uşı sâr 

210 Süprüge cârû ile cârûbdur 
Hem kürek pârû da«ı bârû «i§âr 
Çavuşa ser-heng çılbır pâlheng 
Bir vilâyet adı Zeng ü Zengbâr 
Hem sütûn üstûn büyük mu√kem direk 
Pek bµnâya üstüvân u üstüvâr 
Fa¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
∏âfil olma yirüñ altı üsti var 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
- . - - / . - . - / - - 
Sitem istem di @ulme ¡adle di dâd 
ªâlime @ulme dinilür bµ-dâd 

215 Cennete di bihişt ü yazdı nüvişt 
Hişt §ı…lı… …odı nihişt ü nihâd 
~aç bi-pâş incü §açıcı dür-pâş 
Bâş ol olsun oldı bâdâ bâd 
»ışt kerpiç sirişt yoπurdı 
Âdemüñ †ab¡ıdur sirişt ü nihâd 
Hem-gürûha gulûle ip yumaπı 
Köşe peyπûledür temel bünyâd 
Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fa¡lün 
Eyle üstâda «i≠met ol üstâd 
Der-Ba√r-i Hezec-i Müseddes 
. - - - / . - - - / . - - 

8b  
220 Yalıñlanmış fürûzende fürûzân 

Da«ı yanıcıdur sûzende sûzân 
Yaramaz nâ-pesend ü hem ögüt pend 
Yüzerlik hem sipend ü hem sipendân 
Di gülmek «andedür fer«unde …utlu 
Gülicidür da«ı «andµde «andân 
Süci bâde yaya… kişi piyâde 
Düşe …al…a giden üftâde vü «µzân 
Diri zinde yamalu eski jende 
Daπılmışdur perâkende perµşân 

225  Dehende virici tersende …or…a… 
¢atı …or…ıcı tersân u hirâsân 
Mefâ¡µlün mefâ¡µlün fe¡ûlün 
O…ı yaz ehl-i ¡ilm ol olma nâdân 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes22-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 
Ay yüzlü mâh peyker meh-li…ây 
Dil-rübâ göñül …apucı …ap rübây 
Ya… fürûz efrûz aydınlı… fürûz 
Göñül açan dil-fürûz u dil-küşây 
¢âni¡a «ursend ü ma…bûle pesend 
Hem nijenddür πamlu †arlı… teng-nây 

230 Öñce giden pµş-rev şev ol yüri 
Uyıcı pey-rev aya… kök dip ne pây 

                                                 
22 Mü&emmen N. 
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Rûde baπarsu… sütûde ögülü 
Çaylar çeng …ılları hem rûdehây 
Ez-pey-i û anuñ-içün pey siñir 
Hem düdük borı …amış ney ile nây 
Yu…aru yüksek ferâ niçün çerâ 
İçerü gel gir der-ây ü çañ derây 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Ehl-i ¡ilme bendedür şâh u gedây 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
- . - - / . - . - / - - 

9a  
235  Hem gögercin †oπan kebûter bâz 

Hem gögercincidür kebûter-bâz 
Cest §ıçradı †ırmaladı [di] «ast 
Dest …uvvet hem el …ulaca di bâz 
Per …anat …uş yüñi yelek bi-per uç 
Hem …anat şeh-per uçmaπa pervâz 
Vesme rastu… deme …atı pek …ış 
Hem kirişme ne şµve …annış nâz 
Hem-ber a…rân23 u yaşdaşa hem-ser 
Da«ı sırdaşa hem-sır u hem-râz 

240 ~am§a senbûsedür sübûse kepek 
Öpmege bûse o«şamaπa nüvâz 
¢azma mµtµn24 necµs südük çâmµn 
Hem çemµn herze söze zibildür jâj 
Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fa¡lün 
Eyleme o…umaπa yazmaπa nâz 
Der-Ba√r-i Hezec-i Müseddes 
. - - - / . - - - / . - - 
Uçıcıdur da«ı perrende perrân 
Kesicidür da«ı bürrende bürrân 
Da«ı söyleyici gûyende gûyâ 
Da«ı isteyici cûyende cûyân 

245 Bilicidür da«ı dânende dânâ 
İvicidür şitâbende şitâbân 
Yelicidür da«ı pûyende25 pûyâ26 
Eşekcidür da«ı «arbende «arbân 
Şinâsende añılcı hem şinâsâ 
Da«ı ışlayıcı ra«şende ra«şân 
Dutıcıdur da√ı dârende dârâ 
Da«ı deprenici cünbµde27 cünbân 
Mefâ¡µlün mefâ¡µlün fe¡ûlün 
Hirâsân olana güçdür her âsân 

9b 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes28-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 

250 El irişmek dest-res hem dest-gâh 
Külbe alçak hücre dükkân kâr-gâh 
Sâle yaş ay aπılı hem hâledür 
Jâledür çi irte va…ti §ubhgâh 
Şest beş barmaπdur hem aπdur 
Deşt ova gül-geştdür hem seyrgâh 

                                                 
23 a…râna N. 
24 mµtin N. 
25 bûyende N. 
26 bûyâ N. 
27 cünbide N. 
28 Mü&emmen N. 
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Kµne öç her-âyine elbettedür 
Öç alıcı kµnever hem kµ[ne]-«vâh 
»vâst durdı yu…aru hem istedi 
Di murâda «vâst hem iste bi-«vâh 

255 Dine dün dûşine dünki nesnedür 
Eski hem dµrµne tekye «vân-gâh 
Hem erük âlû vü mâşûdur elek 
Hem marul kâhû …urumış ot giyâh 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Eyleme ¡ömrüñ hevâyile tebâh 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
- . - - / . - . - / - - 
Kemdür eksik hem az di yaya kemân 
Güm yitük gizlü şekk ü şübhe gümân 
Ger ne ve’r ne ve ger ne yo«sa dimek 
O degül bu degül ne µn ü ne ân 

260 Hem yek-â-yek yegân yegân bir bir 
İkişer ikişer dügân u dügân 
~u §ıπrı gâv-mµş ü mµş …oyun 
»vµş kendü «ı§ımları «vµşân 
Zen bi-zen ur me-zen me-kûb urma 
¡Avrata zen …arılara di zenân 
Dµg-pâye se-pâye sac ayaπı 
Pây29 aya… mertebe §oña pâyân 
Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fa¡lün 
Câhile dime câhile insân 

10a  
Der-Ba√r-i Hezec-i Müseddes 
. - - - / . - - - / . - - 

265 Nemek †uz hem da«ı †uzlu30 nemekzâr 
Nemekdân †uzlıπa †uzlı… nemekdân 
Beñiz gûne çi-gûne hem ne dürlü 
Hem örnekdür nümûne hem nümûdâr 
Fele aπız tele duza… hem üti 
Dele sañsara it başluya segsâr 
Yaramaz nâ-sezâ vü nâ-revâdur 
Sezâ lâyı… ne lâyı…lu sezâvâr 
Unutma…dur ferâmûş u bünâ-gûş 
¢ula… dibi depe târek ile târ 

270 Göñül eglendürüci hem dil-ârâm 
Göñül alıcı dil-ber da«ı dildâr 
Da«ı @âlim cefâ-pµşe cefâ-keş 
Cefâ-cûy u sitem-cûy u sitem-kâr 
Mefâ¡µlün mefâ¡µlün fe¡ûlün 
~a…ın olma sitem-«ûy u cefâ-kâr 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes31-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 
Di fidana dal «âl u hem nihâl 
‰ayı «âlû «âl beñ …artal dâl 
Terlige yek-tâ iki …at hem dü-tâ 
Beñzeşe hem-tâ vü mânend ü hemâl 

275 Gürbe vü pûşek kedi hem reg †amar 
Segdür it ça…al şeπâl ile şegâl32 
‰aπ erigi nilkdür33 kestâne nelk 

                                                 
29 Pâye N. 
30 †uzla N. 
31 Mü&emmen N. 
32 segâl N. 
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King kerz oπlan …alemdür kilk ü nâl 
Nµm-bismil yarı boπazlanmışa 
Orta yaşlu nµm-sâl [u] …oca zâl 
Maşrı…a «âver di maπrib bâ«ter 
Yıldız a«ter eyü †âli¡ eyü fâl 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
İşbu dünyâdur oπul «vâb u «ayâl 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
. . - - / . - . - / . . -  

10b  
280  Hem se√ergeh §abâ√ u a«şâm şâm 

Gice şeb gice va…ti şeb-hengâm 
~ub√-dem hem sefµde-dem ne §abâ« 
Hem-dem eş hem adaş-durur hem-nâm 
Hem güzel yüzlü mâh-rû meh-rû 
Mehveş ay gibi gül gibi gül-fâm 
Gözlü bµnâ vü köre nâ-bµnâ 
Sırça mµnâ vü pûş …ade√dür câm 
¢opdı güsist dürüst †oπrı bütün 
Süst geñşek buluç ne süst-endâm 

285  ¢atı …ış dey demür tulıπaya «ûy 
Hem vey ol mey süciye iç âşâm 
Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Ma¡rifet câmın eyle nûş müdâm 
Der-Ba√r-i Hezec-i Müseddes 
. - - - / . - - - / . - - 
Gömeç balı vü ¡âdet √âldür şân 
Bil ânhâ anlar ânân şân u µşân 
◊u≥ûr âsâyiş ögmek hem sitâyiş 
Bezek ârâyiş ü gökcek ne zµbân 
Di †oπrı râstdur eksildi hem kâst 
Yoπurda mâst di hem dûπ ayran 

290 Demür şiş bâbzen kâtip …alem-zen 
‰aru erzen …olay ucuz hem erzân 
Hemânâ §anasın beñzer ki mânâ 
Ne surnâ zurna ebleh kâπa nâ-dân 
Eger ger zµnhâ zµnân34 bulardan 
Bular µnhâ vü bunlardan ez-µnân 
Mefâ¡µlün mefâ¡µlün fe¡ûlün 
Çalış ol ehl-i ¡ilm ü ehl-i ¡irfân 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes35-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 
Hem güneş «vorşµd ü «vor hem âftâb 
Mâh ay ay aydınıdur mâh-tâb 

295 Tâb …ızma… şu¡le bükmek †olaşu… 
Da«ı …ıvrım yüz çevirme ru«-me-tâb 

11a  
  Di firµb aldamaπa …or…ı nihµb 

Da«ı §abr itmek şekµb ivmek şitâb 
Hem balı… mâhµ sipâhµ ¡askerµ 
Hem siyâhµdür mürekkeb hem zekâb 
Âbµ ayva murπ-âbµ ördege 
¢unduza dirler seg-âbµ hem seg-âb 
Yâb yol hem añla bil der-yâbdur 
Hem murâdın bulıcıdur kâm-yâb 

                                                                                                                                                                  
33 filkdür N. 
34 zµnhâ N. 
35 Mü&emmen N. 
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300 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
O…ı pûr36(?) ol kâm-bµn ü kâm-yâb 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
. . - - / . - . - / . . -  
Gâv öküzdür buzaπu gûsâle 
Keçi büz oπlaπa di büzπâle 
Meze †ad bµ-meze da«ı †atsuz 
Hem …avun «arbüze kelek kâle 
Söyle gû …anı kû di …aymaπa tû 
Hem rugû yama eski pergâle 
¡A…la dâniş di ya§duπa bâliş 
İñleyiş nâliş ü da«ı nâle 

305 Leb †uda… †olu nesne leb-ber-leb 
Teb ısıtma uçu… ne teb-«âle 
Aya kef tef yalıñ şigerf direk 
Berf …ardur …ıraπudur jâle 
Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
~abr …ıl eyle şükr her √âle 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes37-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 
Tâz yaπma hem segirdim Türk-tâz 
¢oş segird tµz ol …ıvır tâz u bi-tâz 
Al sitâ ögmek hem üç …atdur se-tâ 
Da«ı şeş-tâ çeşte her çalπuya sâz 

310 Di «araca baca sâ ço… ço… besâ 
Esnemek âsâ vü yâze «âmyâz 
Zülf kâkül köpri ökçe da«ı pül 
Hem dühül †avul †avulbâz †abl-bâz 
Hem kesµ bir kimse irürsin resµ 
Niçe niçe hem besµ bâsµ biraz 

11b 
  Kâfir oπlı muπ-beçe πarçe delü 

Hem oyun bâzµçedür oyna bi-bâz 
Cür¡a içen dürd-keş ol kişi keş 
Keş güzel hem şµve …annış pehlû nâz 

315 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Her murâduñ ◊a…dan iste …ıl niyâz 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
- . - - / . - . - / - - 
Hµme odun di çimşire şimşâd 
»ayme çâdır azu… ne zâd u zevâd 
Firih artu…lıπa zirih cebedür 
Zih kiriş döl ü döş da«ı zih ü zâd 
Her zamân dem-be-dem dem-â-demdür 
Ekiz oπlana hem-şikem hem-zâd 
¢ardeşe di birâder ü dâder 
Anadan †oπmışa di mâder-zâd 

320 Hem peyû küpe …aynanaya «asû 
Hem peyû yenge güyegü dâmâd 
¢az bi-ken er yı…ıcı merd-efken 
Râhzen uπrı kûh-ken Ferhâd 
Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fa¡lün 
O…ı yaz olma iy oπul ırπad 
Der-Ba√r-i Müte…ârib-i Müseddes38-i Ma…§ûr 
. - - / . - - / . - - / . - 

                                                 
36 yer N. 
37 Mü&emmen N. 
38 Mü&emmen N. 
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~aπırlı… kerµ vü §aπırlar kerân 
Uyuzlı… gerµ vü uyuzlar gerân 
Kemâne ne mat…ab çivi fânedür 
¢ıyıya kenâre kerâne kerân 

325 Nihende …oyucı dihende viren 
İrişen resende eger ol ger-ân 
A§ılsuz fürû-mâye mâye dişi 
Bahâlu girân-mâye aπır girân 
Fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûl 
Oπul kimseye olma bâr-ı girân 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes39-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 

12a  
  Ser-zenişdür başa …a…ma… dûr-bâş  

Di çomaπa hem ıraπ ol dûr-bâş 
Rµş §a…al …aba §a…al belme-rµş 
Rµş yara †ırmalama…dur «ırâş 

330 Bûdµ olduñ hem rübûdµ …apduñ 
Hem çi bûdµdür n’olaydı keşki kâş 
Mi&li yo… lâ lâ vü bâlâ …ad boyı 
Vâ girü vâlâ yüce kâlâ …umâş 
Künde kütük …opmışa hem kende di 
Gende gendµde …o…ar …usma… herâş40 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Fikr ü ≠ikr it Rabbüñi πâfil me-bâş41 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
- . - - / . - . - / - - 
Sâl yıl yaşdaşa dinür hem-sâl 
Pâr bıldır42 hem iş bu yıl im-sâl 

335 ~ınura merz bûm uπursuz şûm 
Bayπuşa çuπd u bûm †oy «arçâl 
Di πadeng ebleh[e] §u iti neheng 
¢aynaπa çeng ü pençe vü çengâl 
Dûk ig tâsa sûg yalman nevg 
Şaşıya lûç u lûk dilsüze lâl 
Hem semüz lunbe vü şikenbe …arın 
¢uyruπa dünbe vü düm ü dünbâl 
Serçe bincişk hem da«ı güncişk 
¢uş bo…ı püşk-i murπ u hem pencâl 

340 Yücedür bürz u§lu hem gürbüz 
Hem çoma… gürz boz doπan kûpâl 
Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fa¡lün 
¡Âlem içre belâsız olmaz bâl 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes43-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 
Gebr ü muπ kâfir ne kâfirler muπân 
Puta vü ma¡şû…a feπ putlar feπân 

12b 
 Fârisµ dil hem Derµ cindür perµ 

Da«ı çıπlı…dur πirµv44 şµven fiπân 
Hem kelµsâ45 kilse pµse aladur 

                                                 
39 Mü&emmen N. 
40 herâs N. 
41 “Gafil olma!” 
42 yıldur N. 
43 Mü&emmen N. 
44 πirµ N. 
45 kelµse N. 
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Hem telµse hegbe ¡aybe câmdân 
345 Bunamış fertût bıyı… hem bürût 

Rûyt46 yüzüñ yüzlerüñüz rûyitân 
Naπz gökcek beyni maπz u çaπz hem 
¢urbaπa …oz çâr-megz ü girdgân 
Yara za«m u egri …ıvrım †â… u «am 
Hem felâseng ile bel«emdür47 §apan 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
İy oπul «al… içre ol şµrµn zebân 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 

 -. - - / . - . - / . . - 
 Peder ata ne ana mâder ü mâm 

Nâm ad di belürsüze bµ-nâm 
350 Perdedür örtü bendedür baπlu 

¢ula dinildi bende berde48 πulâm 
Hem yalıñ hem ya…µn(?) babucı bızı 
Hem …ılıç tµπ u …ın πilâf u niyâm 
Semer efsânedür …uşak ne kemer 
Serv ¡ar¡ar-durur §anavber çam 

 Berekµ ta…ye câmegµ †onlı… 
Nµkµ eylik ne fâ™ide fercâm 
İç yaπı pµh49 aπlama… mûye 
La¡nete firye sövmege düşnâm 

355 Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Cevr ü @ulm-ile olmaπıl bed-nâm 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 
Gel bi-y-â getür süci dimek mey-âr 

 Hem me-y-â gelme getürme hem me-y-âr 
 Rez üzüm aπacı berz ü merz ekin 

Hem yeşil sebz ü yeşillik sebzzâr 
13a   

Murπ …uş sµmurg hem ¡an…âya di 
Çerπ ça…ırdur çemenlik merπzâr 
Bµve dul ¡avrat yemiş hem mµvedür 

 Şµve …annış nâz u nazlu şµve-kâr 
360 Dâπ göynük …arπadur zâπ u kelâπ 

‰aπuñ altı râπ u †aπlı… kûhsâr 
Tâk üzüm aπacıdur müşk otı tâk 
Işılıcı tâbnâk ü tâb-dâr 

 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Kimseye olmaz bu dünyâ pâydâr 
Der-Ba√r-i »afµf-i Mak§ûr 
. . - -/ . - . - / . . - 

 Bestedür baπlu bâπçe bostân 
Piste fıstı… di emçege pistân 
Tân siz gicelik şebistândur 
¢ış zemistân u yaza tâbistân 

365 Güze pâyµz ü hem dinür pâzµz 
Da«ı pâlµz50 bâπ-ıla bostân 
‰olu ye«çe tegerg ü hem sengek 
Seng †aş †aşlıπa di sengistân 

 Göñül alıcı dil-pe≠µr ü debµr 

                                                 
46 Rût N. Kelimenin aslî imlası “rûyet”tir. 
47 fel«emdür N. 
48 perde N. 
49 biyye N. 
50 pâyµz N. 
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Yazıcı mektebe debµristân 
Şûr πavπâ vü fitne …ar…aşalık 
‰uzlu yir şûre-bûm şûristân 

 Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Olma fânµ cihâna sen şâdân 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 

370 Gül suyu balçı… gül-âb ile gil-âb 
Lây balçı… çirkef ü çamur «el-âb 
Lûbiyâ bögrülce serlen51 bûriyâ 
Hem degirmen âsyâ vü âsyâb 
¢atı †aş hem bir …umâş «ârâ-durur 
Bizi52 mâ-râ §âfµ sârâ sâde nâb 

13b  
 Pasdan açılmış züdûde ev kede 

Hem ımızπanmış πunûde uy…u «vâb 
 Mu« ilik beyni †urı mu√kem uyan 

Hem sigil âze«-durur pâsu« cevâb 
375 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 

Ma¡rifet ehli olur ¡âlµ cenâb 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 

 -. - - / . - . - / . . - 
 Dem nefes di mu§â√ibe dem-sâz 

Uy bi-sâz uymayan kişi nâ-sâz 
¡Arabµ tâzµ vü oyun bâzµ 
Hem uzunlu… dırâzµ eyle bi-sâz 
Engebµn bala nâzüke nârµn 
Sevgülü nâzenµn ögünme me-nâz 
Şehd bal «voş gülüşlü şeker-«and 
Hem şeker …and u nâz iden †annâz 

380 Yarasa şeb-pere çere çâdır 
Sere gökcek ma…âm adı şeh-nâz 
Merdüm âdem kişi vü göz bebegi 
Buπdaya gendüm ortaπa enbâz 
Düşküne ûftâde üftâde 
Hem oπul zâd53 açı… küşâde vü bâz 

 Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Dil nevâ ister eyler ol şeh-nâz 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 

 İnce …amış hem …alem içiye nâl 
İñle da«ı iñleme nâl ü me-nâl 

385 Şa†† Baπdâd ırmaπıdur …az ba† 
»a† ne yazı hem bıyı… tâze §a…al 
Bulaşı… âlûde vü pâlûde hem 
Süzilen râ√at olan âsûde-√âl 
Di pelenlü a†a kevden gövde ten 
Güre tevsen a† yelisi boy[nı] yâl 

14a  
 Di …ula… burma… edeb ögrenmege 

Gûş-mâl ü «vor olandır pây-mâl   
Dehle …oπa ferc-i zen hem şülledür 
Alçaπa süfle …abu… §a…sı sifâl 

390 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Olmaya bµ-renc hµç gence vi§âl 

                                                 
51 “Serilen” anlamında. 
52 Bize N. 
53 zâde N. 
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Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
-. - - / . - . - / . . - 
Gûy †opdur yuvalanan πal†ân 
Hem çögen §avlecân u hem çevgân 
U§lu dânişver ile dânişmend 
Hem hünerver hünerlü ulu kelân 
∏u§§a πam ze« cehenneme dûza« 
Hem cehennemlüler ne dûza«iyân 
Ba«şdur √i§§e ra«ş Rüstem a†ı 
Yıldırım yıldırıcı[dur] ra«şân 

395 Ba… bi-niger me-gerd me-ger dönme 
Ba…ma me-n’ger di ba…ıcı nigerân 
Görilen dµd eyü pesendµde 
Dµde göz kirpige müje müjgân 

 Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Ma¡rifet oldı genc-i bµ-pâyân 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 

 Kebk keklik av ne«çµr ü şikâr 
Bellü peydâ vü hüveydâ âşkâr 
Cûy iste isteme me-†’lab me-cûy 
Cûy çay ırma… kenârı cûybâr 

400 Kişt ekin yazma… diler «vâhed nüvişt 
Kişt ekdi hem ekinlik kiştzâr 
Yoldan azmış güm-reh ü bµ-reh-durur 
Bâyed ü bâyist gerek şâyed yarar 

 La«ana keremb54 §ol eldür dest-i çep 
Esb a†dur a†lu begdür şeh-süvâr 
Ot edeb √ürmet bahâne âzermdür 
Şerm utanma…dur utanmış şermsâr 

14b 
 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 

Câhil olma olma «vor u «âksâr 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
-. - - / . - . - / . . - 

405 Defter âverce …ı§§a engâre 
İşsüz âvâre §anma… engâre 
Re«t esbâb u le«t di çomaπa 
Hem …atı sa«t u …atı †aş «âre 
Keyfer öc almaπa teber balta 
Boz doπan şeşber ile let-bâra 
Besle perver baş üstine ber-ser 
Piser oπul beşik ne gehvâre 
Meşelik mµşe hem §aça… rµşe 
Her zamândur hemµşe hemvâre 

410 Ver eger alta üste zµr ü zeber 
Çardaπa hem ev üsti vervâre 

 Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
¡İlme sa¡y eyle gezme âvâre 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
- . - - / - . - - / - . - 
Ulu eksiklü kemµn ü kemterµn 
Hem utanmış şermnâk ü şermgµn 
Bµve55 †ul ¡avret avasbâbı(?) «atûr56 
Dûr ıra… zµrek kişidür dûr-bµn 

                                                 
54 kerneb N. 
55 Pûr N. 
56 “Tehlikeli kişi” anlamına gelen kelimenin sözlükteki karşılığı tespit edilemedi. 
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Hem görüş bµniş da«ı yaradılış 
Âferµniş yaradıcı âferµn 

415 Hem şemem çarı… nem ü şebnem çidür 
Yaşludur nemnâ… ü nemgµn ü terµn 
¢anlu «ûnµn boyalu rengµndür 
La¡nete nefrµn ü al…ış âferµn 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Ol edeblü «al… disin âferµn 
De-Ba√r-i Hezec-i Müseddes 
. - - - / . - - - / . - - 
Da«ı yazma… nipişten hem nivişten 
Da«ı dürmek neverdµden nevişten 

15a  
 Da«ı süftµden ü süften ne delmek 

Şünûdendür işitmek hem şinüften 
420 Da«ı düşmek fütâden ûftâden 

Da«ı şisten oturma… hem nişesten 
Zedâyµden zidûden pasdan açma… 
Açılma…dur şükûfµden şüküften 
Resµden resten oldı hem irişmek 
Olur bişmek pezµden da«ı pu«ten 
Revµden gitmek oldı da«ı reften 
Hilµden §aluvirmek da«ı hişten 
Mefâ¡µlün mefâ¡µlün fe¡ûlün 
Şen ol gül meclisüñ tâ ola gülşen 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
-. - - / . - . - / . . - 

425 Di «adeng o…a demür ne peykân 
¢a§d âheng-durur siper …al…an 
Sügü nµze vü nµje57 hem günlük 
Rµz ufa…dur döküci hem rµzân 
¢ıcıdur serm ü yumuşaπa di nerm 
Çerm göndür †aπarcıπa enbân 
Tµz ü sertµz keskine da«ı nµz 
¢onuπa mµz ü hem da«ı mihmân 
Hem yoπun §ı… …oyı sitebr si†abr 
Çâdıra çetr ü çardaπa eyvân 

430  Hem boπazdur gelû fürû aşaπı 
Der ü ender der-û hem anda der-ân 
Delüce yûhedür gürûha yuma… 
Örgüce dindi kûhe vü kûhân 
Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
O…ı yaz ola gör şeh-i devrân 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
-. - - / . - . - / . . - 
Tµr o… o… atıcı tµr-endâz 
Töre[?] endâze at bıra… endâz 
Dûz dik di çuvalduza pendûz 
¢azan endûz §ındıya di kâz58 

15b  
435 Bıyıπa seblet ü dilet göñlüñ 

Let çoma…dur oyuncı lu¡bet-bâz 
Sûz ya… hem yürek ya…an dil-sûz 
Yanmaπa erimege sûz u güdâz 
Kefçe kefgµr ü sµr †o… geç dµr 

                                                 
57 nµze N. 
58 Vezin aksamaktadır. 
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~armı§a…59 sµrdür §oπan «û-piyâz  
Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Cidd ü cehd ile oπul o…ı [vü] yaz 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
-. - - / . - . - / . . - 
¢akum âs el degirmeni dest-âs 
Hem eşek a† degirmenine «ar-âs 

440 Hem ≥arardur gezend ü peyke nevend 
Ercümend ulu §a…lamaπa di pâs 
Di †abµbe pizişk ü da«ı piçişk 
Çirk kir pas cümle bez kirpâs 
Kötürüm cengelûk …urbaπa πûk 
Tasa πam hem «edûk u sûg ne yas 
»ev buda… …ırma… arpaya [da] di cev 
Di direv biçmege ora…dur †âs 
Bûde olmış idi ne tûde yıπın 
Sûde fersûde ezilmiş eski pelâs60 

445 Çölmege dµg hem ya…µn nezdµk 
‰uluma «µk ü şµşdür âmâs 
Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
İtme mir™ât-ı …albi cehl-ile pas 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 

 -. - - / - . - - / - . - 
Yâd-gµr ezberleyici yâd-dâr 
Ezber eyle yâd-gµr ü yâd-dâr 
Pân-zehr ü pâ[d]-zehr aπu †aşı 
Zehr aπudur zehre öd ılana mâr 
Güç işe düşvâr hem düş«vâr di 
İş ü güç kirdârdur hem kâr u bâr 

450 Gelici âyende yâbende bulan61 
Pek duran pâyendedür hem pâydâr 

16a 
 Rüste bitmiş er §ırası reste di 

¢urtulınmış reste vü hem rest-kâr 
Dürd †ortı oldı mürd ü hem bümürd 
Bürd eletdi yük yavaşdur bürd-bâr 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
»vâb-ı πafletden özüñ ey yâr uyar 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
-. - - / . - . - / . . - 
Bulut ebr oldı yaπmura bârân 
Buza ye« buzluπa dinür ye«dân 

455 Küştµ öldüñ güreş da«ı küştµ 
Gemi keştµ gemici keştµbân 
Dibege hâven igneye sûzen 
Demür âhendür örse di sindân 
Kâf çatla… delük şikâf yaru… 
Lâf ögünmek riyâ gü≠âf yalan 
Pµç ü pµç oldı güç yaraπa pesµc 
Dolaşu… pµç ü sarmaşı… pµçân 
Lu†f u eylük sipâse mâse kürek 
Çanaπa †asa kâse vü pingân 

460 Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Ma¡rifet ehlidür şeh-i devrân 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 

                                                 
59 ~armaşı… N. 
60 Vezin aksamaktadır. 
61 Mısra başındaki “hem” kelimesi, aruzu bozduğu için metne alınmadı. 
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-. - - / - . - - / - . - 
¢or…uludur sehmgµn ü sehmnâk 
Hem «ışımlu «ışmgµn ü «ışmnâk 
Diñleme me-ş’nev şinev bi-ş’nev işit 
Hem girevdür rehn ü uç çu…ur meπâk 
Erc …ıymet kurç dilim vec egir 
Kec kireç balçı… …oyaca… tekne lâk 
Yaraşur zµbed yarar hem mµ-sezed 
Zerd §aru …ara boya zâc u zâg 

465 Şû« edebsüz cevr iden kerpiç külû« 
Kirlü paslu şû«gµn ü şû«nâk 

16b  
 Sa«tiyân oldı edµm ü yarı nµm 

¢or…udur bµm ü hirâs u ters ü bâk 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Pâk ol sen kimseden hµç itme bâk 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
-. - - / . - . - / . . - 
Ded ü derrende yırtıcı da«ı dâm 
‰uzaπa …urda …uşa di ded ü dâm 
Berg yapra… yara… çınıldı perek 
Merg ölüm …an yutucı «ûn-âşâm 

470 Berd §avul §avaşa cenge neberd 
Leg leged depme sille ine künâm 
Armaπan süfte …ızmışa tefte 
Pu«te pişmiş kemende çig göne «âm 
Ibrıπa âftâbe tâbe tava 
Da«ı germ-âba ıssı §u √ammâm 
Lµve di ebleh[e] girµve belek 
Böne kâlµve hem seme sersâm 
Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
O…ı yaz ¡âlim ol sen olma ¡avâm 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
-. - - / - . - - / - . - 

475 Merz-bân uç begi bekci pâs-bân 
Göz idici dµdever hem dµde-bân 
Bes yeter anca… niçe niçe dimek 
Pes §oñ ard hem eñse beñzeşdür besân 
Boz a†a şeb-reng ü eglenmek direng 
Hem bişi lâlengdür etmek ne nân 
»vân o…ı o…uyıcı süfre yimek 
»ûn …an hem …an §açıcı «ûn-feşân 
Nµş neşter fikre hem endµş di 
Kµş dµndür töre hem âyµn ü sân 

480 Kâk er kişi …urı etmek bebek 
Hem çürük kâvâk çöplük «âkdân 

17a 
 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 

Bir «ayâl-i «vâbdur işbu cihân 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
. . - - / . - . - / . . - 
Cenge peykâr u işsüze bµ-kâr 
~anma… engâr ol işe ân-kâr 
Hem kelµsâ künişt …aπşa… rişt 
İri ta§la… dürüşt ü nâ-hemvâr 
Kûya di rûstâ vü hem rustâ 
¢o bi-tâ bil bi-hil bi-nih bi-gü≠âr 

485 Kömür engişt ü barmaπa engüşt 
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Müşt yumru… avuç di †utma me-dâr 
Künc kûşe aπız bucaπı [da] lünc 
∏unc …annış …ızıllıπa πencâr 
Ulu serheng ü oyucı hem-reng 
¡A…l ferheng bengdür esrâr 
Sı… omuz yurdı deldi düşdi [de] süft 
İgne yurdısı o… gezi sûfâr 
Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Ol ecel §ub√ı †oπmadın bµdâr 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
-. - - / - . - - / - . - 

490  Hem diken …aşı dimek «âr u bi-«âr 
Yara yırtı… πu§§a vü πam «âr«âr 
Rµst a…dı çµst neyki µst dur 
Kµst kimdür nµst yo…dur hest var 
Kâ« çarda… köşk †aşlı… seng-lâ« 
Hem buda…dur şâ« boynuz şâ«sâr 
Ço…luπa enbûh u heybetdür şükûh 
∏u§§adur endûh u ya§lu sûgvâr 
◊â≥ır âmâde virilmiş dâdedür 
Hem dişi mâde arı… lâπar nizâr 

495 Mest esrük puta †apan büt-perest62 
Pest alça… di √akµre «vor u zâr 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
»âr elinden gül çeker §ad «âr-«âr63 

17b  
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
. . - - / . - . - / . . - 
Kûş çalış di başa çı… bi-ser-ây 
Sözi «voş añılıcı gûş-serây 
Câme †on şi¡re câme «âme …alem    
Nâme kâπıd nişânedür †uπrây 
Rûz gündüz di şimdi nûz u henûz 
Bugün im-rûzdur yarın ferdây 

500 Berre …uzı alın saçı †urre 
Nerr ü nerre erkek oldı kürre †ay64 
Me-terezdür me-ters …or…ma me-ters 
¢or…uya ters ü kâfire tersây 
Oluπa nâvdân ü hem nâve 
Ma√feye di kejâve çaña derây 
Oldı buyru… †utıcı râm ârâm 
Da«ı ârâm diñleniş âsây 
Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Ehl-i ¡irfâna cân u baş fedây65 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
-. - - / - . - - / - . - 

505 Gûsfend …oyun keçi çoban şebân 
Hem aπıl şeb-gâh u giceler şebân 
¢ulaπuñdur gûşet ¡a…luñ hûşetdür 
Gûşt etdür hem süñükdür üstü«vân 
Âştµdür §ul√ u †utduñ dâştµ 
Da«ı «ar-deştµ vü «ar-kürre …olan 
V’ân geh andan §oñra erken hem be-geh 
Hem §aman uπrısına di kehkeşân 

                                                 
62 put-perest N. 
63 «âr u «âr N. 
64 Mısra “fâ’ilâtün / fâ’ilâtün / fâ’ilün” vezniyle yazılmıştır. 
65 Vezin aksamaktadır. 
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Dümel ü dünbel çıban …oltu… baπal 
Tel depe …alba daπal yel pehlevân 

510 Mâhyâne mâhgâne aylıπa 
Da«ı yıllı… sâlyâne sâlyân 
Zeft yoπun hem ba«µle züft di 
¢ara sa…ız zift müfte râygân 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Ser virürler ¡ilme cümle serverân 

18a  
Der-»afµf-i Ma…§ûr 
. . - - / . - . - / . . - 
Azuπa tûşe bala şerbete nûş 
Bi-«vor iç yi iç içme nûş u me-nûş 
Sûr dernek dügün oπuldur pûr 
Nûr güç …uvvet ü azu…dur tûş 

515 Zih zihµdür ne «voş sehµ †oπrı 
Di rehµ …ulluπa tehµ tµ boş 
Hem «ıredmend ü bâ-«ıred be«red 
U§ludur u§ «ıred delü medhûş 
»arr u «ard özlü balçıπa bi-«ar al 
»ar eşek davşana dinür «ar-gûş 
Runbe …ası… …ılı pamu… penbe 
»unbe büyük küpe sıçandur mûş 
Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Pend-i üstâda §ıd…-ıla †ut gûş 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
-. - - / - . - - / - . - 

520 Söylemek gûyµden ü güften-durur 
İstemek cûyµden ü cüsten-durur 
Di şitâbµden şitâften ivmege 
Hem çehµden …alπıma… cesten-durur 
Hem şikesten hem şikendendür §ıma… 
Delmege sünbµden ü süften-durur 
Epsem olma… ten-zeden hem tem-zeden 
Uyuma… «usbµden ü «uften-durur 
Tû«ten tûzµden irküp yıπmaπa 
Baπlama… bendµden ü besten-durur 

525 Kâsten kâzµden ekmeklik ekin 
Bitmege rûyµden ü resten-durur 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Ehl-i ¡irfân cân u ¡âlem ten-durur 
Der-Ba√r-i Müte…ârib-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
. - - / . - - / . - - / . - 
Be-vey bâ-vey aña bedû hem bedân 
Bedân yaramazlar bil añla bi-dân 
Bilür kişi dânâ vü bernâ yigit 
Tüvânâ di güçlüye güçdür tüvân 

18b 
 Çıyan oldı §ad-pâye dâye †aya 

Yumurda ne «âye †avu… mâkiyân 
530 Şemen puta †apıcı baña be-men 

Semen yâsemen feslegen ≥eymurân 
Şiken §ı göñül §ınduran dil-şiken 
Ne büklüm şikenc ü şiken hem şikân 
¢ısaç enbür ü kes bi-bür †olu pür 
Ne yankesici kµse-bür sür bi-rân 
Fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûlün fe¡ûl 
Degil kimseye bâ…µ işbu cihân 
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Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
-. - - / - . - - / - . - 
Çest çâpük arama…dur cüst ü cûy 
Şest aπ yuma… arıtma… şüst ü şûy 

535 Sı… beze hengüft açıldı [ne] şüküft 
Güft didi söze sava güft ü gûy 
Bir yaña yek-rû anuñ’çün z’-ân-rû 
¢aşa ebrû yüz §uyıdur âb-rûy 
Dûze butra… cûze tavu… yavrusı 
Kûze barda… hem señek desti sebûy 
Yek-şebe bir gicelik boncu… şebe 
Dabbe66 gön barda… §ula… …aba… kedûy 
¡Avrata bânû di Âmû bir §udur 
Hem geyik âhûdur er şevherle şûy 

540 Büt-kede büt-«âne putlar duran ev 
Mey-kede mey-«âne köy dih dµh ü kûy 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Olma oπul «vod-fürûş [u] yâve-gûy 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
. . - - / . - . - / . . - 
Pâk arı vü …or…usız bµ-bâk 
Hem güzel türk ü terkidür fitrâk 
Yekbünµ feslegen menµ benlik 
Yiyecek «vordenµ vü hem «vorâk 
Peşen ü Tehmten67 iki er adı 
Kühen ü köhne eski yaru… çâk 

545 »ûk †oñuz buved ki bûk ola kim 
Pûk süpründi …av [u] †opra… «âk 

19a 
 ∏undedür hem tenende örümcek 

∏u§§aludur πamende vü πamnâk 
Yaramaz kişidür hes ü nâ-kes 
Da«ı çör çöp-durur hes ü «âşâk 
Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Olma dünyâ-yı dûn için πamnâk 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
-. - - / - . - - / - . - 
»voş eyüdür …urı nesne «uşk u «ûş 
Gürlemek hem …aynama… cûş u «urûş  

550 Tefş68 …ızπınlı… cerâ√at biz direfş 
Kefş başma…dur pabucdur pây-pûş 
Örti pûşiş bögrek öyken gürde şüş 
Bit şüpüş küçük yelekdür sµne-pûş 
Hişte §ar…mış püşte daπuñ ar…ası 
Hem firiştedür melek Cibrµl Sürûş 
»vor aşa… kendün begenmiş «vod-pesend 
Kendü «vod lâf urıcıdur «vod-furûş 
Çerb yaπlu lâf keb πabπab sa…a… 
Epsem ol «vâb-bâş u «vâb-kün şü-«amûş 

555 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
¡İlm o…ı âb-ı √ayâtı eyle nûş 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
. . - - / . - . - / . . - 
Başa hem boyına di ser gerdân 
Eyle gerdân ü dönici gerdân 

                                                 
66 Depe N. 
67 Kelimenin aslı “Tehemten”dir. 
68 Kelimenin aslı “tâbiş” kelimesinin muhaffefsi olarak  kullanılan “tefiş/tebiş”tir. 
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Kûhdur daπ u gûh adam necsi 
»vor u ¡âciz sütûh u ser-gerdân 
Di büzürg uluya sütürg büyük 
Gürg …urd bir yirüñ adı Gürgân 
Aπulu gerze ı§ırıcı şerze 
Titremek lerze titreyen lerzân 

560 Güfte dinmiş delinmişe süfte 
Gizlü pinhân u hem nühüfte nihân 

19b   
And sevgend ü …âni¡e «ursend 
Çend …açdur hem ol …adar çendân 
Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Cümle derdüñ devâsıdur ¡irfân 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
-. - - / - . - - / - . - 
U§§ı gitmiş şeyd ü şeydâ vü şemµd 
Ummaπa ümmµd umudsuz nâ-ümµd 
Bikr …ız dûşµze pµrûze @afer 
Vµje pâkµze arı çirkin belµd 

565 Kûşe buca… πûş69 …ayın aπacı 
Hem başa… «ûşe ekin √a§ıl «avµd 
Renc emek âgenc ü âgende §ucu… 
Hem «azµne genc ana«tardur kilµd 
Kec kej egri kez acı hem şaşıdur 
Arşun ılπun gez sögüt aπacı bµd 
Tolaşı… der-hem bile bâ-hem be-hem 
Di ferâhem dirmege dirdi bi-çµd 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
O…ı yaz kim devletüñ ola mezµd 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes-i Sâlim 
-. - - / - . - - / - . - 

570 Şµr süd hem erkek aslan nerre-şµr 
Hem …ılıç şimşµr bir beg ere de şµr 
Bâver inanma… bi-y-âr âver getür 
Yardım iden yâver [ü] hem dest-gµr 
Rânde sürgün ne yorπun mânde 
Çâresüz vâ-mânde hem nâ-güzµr 
Şµre üzüm §uyı kimnûn zµredür 
Oπul oπlıdur nebµre …oca pµr 
Öñegü gerden-keş ü ser-keş-durur 
Yük çekici bâr-keş hem bâr-gµr 

575 ¡A…rebe kejdüm di paldum pârdum 
Hem borıdur gâv-düm da«ı nefµr 

20a  
 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 

Doπrı ol ◊a… saña ola dest-gµr 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
. . - - / . - . - / . . - 
Aπlama… girye aπlayan giryân 
Müstmend iñlü iñleyen nâlân 
Bezm meclis ne rezm ceng ü §avaş 
¢ıraπu püj 70 ü πu§§alu püjmân  
Yâd «â†ırda †utma… olsun yâd 
Bâd yel güz yeline bâd-ı «azân 

580 ¢ışa dey hem key ulu «âne dinür 

                                                 
69 πûşe N. 
70 bezm N. 
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Key …açan hem Zu√al-durur Keyvân 
Yaπ revπen elek ne pervµzen 
Dirsege vâren uyluπa hem rân 
Germdür ıssı kerm üzüm çıbuπı 
Kirm …urd …urdcaπızlara kirmân 
Tâv …ızma… egindüye di sâv 
Dörpüye çûb-sây ege sûhân 
Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Fa≥l ile «al… içinde ol sul†ân 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
-. - - / - . - - / - . - 

585 Di sülüge dµvçe hem dµv πûl 
Hem sigil pâlû hem urdur dâmπûl 
Di yalan söze dürûπ aydın fürûπ 
Oda †apan kâfire mûπ u Moπol 
Ne umutludur71 «unuk boz a†a «ing 
Ling baldur hem aşı… †opu… pejûl 
Bûd varlı… oldı idi kav pud72 
Pûd arπaca yumaπa di gülûl 
Hem oπul ferzend ü yüksekdür bülend 
Şend …uş burnına …az burnına nûl 

590  Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Çalış ol ehl-i ma¡ârif ey oπul 
Der-Ba√r-i »afµf-i Ma…§ûr 
. . - - / . - . - / . . - 

20b 
 ¢ırmızı sür« ü âldür gül-gûn 

¢ızıla la¡l-gûn u hem mey-gûn 
Erπuvân ercüvân bir çiçege 
İki saz erπenûn ile …ânûn 
¢arışa di bidist yonca sepist 
Da«ı fihrist evvel ü …ânûn 
Dest-müzd el kirası müzd &evâb 
Uπrı düzd gice ba§…unı şeb-«ûn 

595 Hir †umân mihr şef…at ile güneş 
Felege di sipihr ü hem gerdûn 
Gird degirmi vü çevre gird-â-gird 
Da«ı pµrâmen ile pµrâmûn 
Çün ü hem-çün çü gibi çün çünki 
Çûn nite niteliksüz bµ-çûn 
Fe¡ilâtün mefâ¡ilün fe¡ilün 
Ey oπul çalış olma câhil-i dûn  
Der-Ba√r-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
-. - - / - . - - / - . - 
~ûfµ zâhid †oπrı şâhid bâr-sây 
Müşk ezici müşk-sây ü ez bi-sây 

600 ¢ız …arındaş «vâher ü daπ-ser ne kel 
Cevhere gevher içün behr ü berây 
Yuπma me-şüy §ı…ma me-füşr §ay şümür 
Hem deve şütür cerescik hem derây 
∏u§§alu mendvûr hem πam-«vordur 
Lori …uşı üstü«vân-«vor u Hümây 
Hem yabâna söyleyen beyhûde-gûy 
Herze-gûy u yâfe-gûy u jâj-«ây 
Pencere revzen ne revşen bacadur 

                                                 
71 “Mutlu, bahtlı” gibi anlamlara gelen “hunuk” kelimesinin metindeki anlamı bulunamadı. 
72 pûd N. 
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Rûşen aydın hem ≥iyâlu rûşenây 
605 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 

Olmaπıl nâdâna yâr u âşinây 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes 
-. - - / - . - - / - . - 
Göñlege pµrâhen ü yeñ âstµn 
Yiñ73 «vorµd ü kürkdür hem pûstµn 

21a  
Eyürek «voşter nikûter nµkter 
Hem eyüsidür bihµn ü bihterµn 
Ululu…dur serverµ vü mihterµ 
Hem yüzük engüşterµ …aşı nigµn 
Çµn büklüm †oπrı hem bir memleket 
Di sü«an-çµn …ovcıya devşür bi-çµn 

610 »µr uyuşmış çµr …uvvetlü kişi 
¢a…ımış †µre πa≥ablu âteşµn 
Mey-zede mahmûr urılmış hem zede 
∏u§§aludur πam-zede endûhgµn 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Olma fânµ devlete şâd u «azµn 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
-. - - / - . - - / - . - 
Oynama… bâzµden ü hem bâ«ten 
¢oşmaπa tâzµden ü hem tâ«ten 
Dikmege dûzµden ü hem dû«ten 
Düzmege sâzµden ü hem sâ«ten 

615 Di mezµden hem mekµden emmege 
Hem doπurma… zâden [ü] hem zâsten 
Artma… efzâyµden efzûden-dur[ur] 
Eksimek kâhµden ü hem kâsten 
Bµ«ten bµzµden unı elemek 
Süzmege pâlûden ü bâlâften 
Hem şinâs[µ]den şinâ«ten añlama… 
İstemek «vâhµden ü hem «vâsten 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Çalış oπul çı…ma râh-ı râstdan 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes 
-. - - / - . - - / - . - 

620 Yüriyicidür revende hem revân 
Hem yelicidür devende hem devân 
Nµmçe74 …amcı dişi fµle zinde-pµl 
I§ırıcıdur gezende hem gezân 
Geşte dönmişdür delü ser-geştedür 
Küşte ölmişdür ölüler küştegân 

21b  
Pestµ alça…lı… di kimsin kµstµ 
Varlı… hestµ-durur gµtµ cihân 
Pasdan açdı zidûd u tµz zûd 
Hem tütün dûd u …abµle dûdmân 

625 ¢apu der-vâze alaca… gâzedür75 
Hem kale[n]ce76 vü kelâje §a…saπan 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Senden ister bir gün uçma… murπ-ı cân 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 

                                                 
73 “Yiyin!” anlamında. 
74 Çende N. 
75 kâjedür N. 
76 kelâje N. Kelimenin aslî imlası “kâlence”dir. 
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-. - - / - . - - / - . - 
Tünd güç iş …atı yeldür tünd-bâd 
Hem …a§ırπa devledür hem gird-bâd 
Şµfte âşüfte âlüfte delü[ye] 
Refte gitmiş düşdi üftâd ü fütâd 
Hem gelüp gitmek ne âmed şüd-durur 
Oldı şüd bud açdı bü-k’şâdur küşâd 

630 Bâm †am üsti «aber peyπâmdur 
İrte va…ti bâm-gâh ü bâm-dâd 
Zâd yaş hem döl ü döş §âli√ kişi 
Zâd doπdı hem beg oπlı şâh-zâd 
Pâşne ökçe teşne §usız «ançere 
Deşne bıça… kârd hem §ındı dükârd 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
İtme kendüñden ulu ile ¡inâd 
Der-Ba«r-i Remel-i Müseddes 
-. - - / - . - - / - . - 
¡Aksinedür bâşgûne bâzgûn 
Tersinedür hem şügûne vâzgûn 

635 ~ûfdur peşmµne pµne yamadur 
Âbgµne sırça mavi âb-gûn 
Oldı döndi geşt geçdidür gü≠eşt 
Hem legendür †aşt ü süfre †aşt-«vân 
»aste rencûr u …olan «ar-gûşdur 
Hem sütûr ıl…ı yavuz tünd ü «arûn 

22a 
 Nicesin çünµ vü «ûnµ …anludur 

Hem görürsin bµnµ vü bµnµ burun 
Pürs §or sille †abanca lers lüs 
Ferc küs hem otura… yer kevn di kün77 

640 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Lâleveş cehl-ile baπruñ itme «ûn 
Der-Ba«r-i »afµf-i Ma…§ûr 
. . - - / . - . - / . . - 
»µz †ur cümle öri †ur ber-«µz  
Â«iret rüst-«µz ü rüstâ-«µz 
Kûdek oπlancıπa küçük kûçek 
Câriyedür kenµzek ile kenµz 
Alçaπa «vor u ırπada müzdûr 
Üzüm engûrdur …urısı mevµz 
»unb u «um küpe †uynaπa süm sünb 
¢urşun üsrüb …alaydur erzµz 

645 Baπla eñ yer dügüm [ü] bu…aπı bend 
¢ula atdur semend ü gök şeb-dµz 
Hem …abûl it pezµr çâre güzµr 
Zµr alt …açmaπa gürµπ78 ü gürµz 
Fâ¡ilâtün mefâ¡ilün fe™ilün 
Olma ¡âlemde @âlim ü «ûn-rµz 
Der-Ba√r-i [Remel]-i Mü&emmen ü Ma…§ûr 
-. - - / - . - - / - . - 
İçerü der hem derûn[dur] enderûn 
Hem da«ı †aşra beder bµrûn birûn 
Yolı göster reh-nümâ bize be-mâ 
¢ulaπuz hem reh-nümâ vü reh-nümûn 

650 Yârelü «aste dilek hem «vâste 

                                                 
77 kün di kevn N. 
78 güzµπ N. 



 - 153 - 

Tasalu dil-«aste †utsa…dur zebûn 
Nµl Mı§r ırmaπıdur hem gök çivit 
Pµl fµl gök renklü nesne nµl-gûn 
¢aplubaπa «âr-püşt [ü] seng-püşt 
Püşt ar…a ar…aluç uça sürûn 

22b 
 ¢ızmaπa tâbiş nüvâziş o«şayış 

Tecrübedür âzmâyiş âzmûn 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilün 
¢ılma esrâruñ dehânuñdan birûn 
Der-Ba√r-i [Remel]-i Mü&emmen-i Ma…§ûr 
-. - - / - . - - / - . - 

655 Mµyve aπacı dıra«t aπaca çûb 
Hµzüm odun §arı aπaç zerde-çûb  
Başa gelmiş ser-gü≠eşt [ü] ser-nüvişt 
Zµşt çirkin eyü nµkû nµk ü «ûb 
Bekmeze dûş-âb hem kûş-âb di 
Arpa §uyına cev-âb u küpe kûb 
Hem göbekdür nâf u nâfe pây-bâf 
Çulhaya ra……â§e dirler pây-kûb 
Bâşe atmaca terâşe yonπadur 
»âşe süpründi süpür rûb [u] bi-rûb 

660 Sû«te yanmış[dur] zibil hem rûfte 
Kûfte yorπun dögülmiş dög bi-kûb 
Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
O…ı ol «al… içre ma√bûbü’l-…ulûb 
Der-Ba√r-i Remel-i Müseddes-i Sâlim 
-. - - / - . - - / - . - 
Bulmaπa yâbµden ü hem yâften 
¢ızmaπa tâbµden eyle tâften 
Âmeden gelmek şüden gitmek-durur 
Hem zeden urma… …oma… be-g’≠âşten 
¢azmaπa kenden fikenden atmaπa 
Kerden etmek da«ı ekmek kâşten 

665 Görmege dµden devµden yelmege 
»vorden içmek yutmaπa evbâşten 
Bürden iltmek di şümürden §aymaπa 
Baπlama… besten ne dutma… dâşten 
Kûften dögmek süpürmek rûften 
Da«ı yarma… keften ü hem kâften 

23a  
 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 

Sâf-dil ol âbveş ey sµm-ten 
Der-Ba√r-i Remel-i Mü&emmen ü Ma…§ûr 
-. - - / - . - - / - . - 
Yek bire dü iki se üç dört çâr 
Penç beş şeş altı §ayma…dur şümâr 

670 Heft yedi heştdür da«ı sekiz 
Nüh †o…uz deh ona dirler †ut bi-dâr 
Yâz-deh on bir devâz-deh on iki 
Sµz-deh on üç di …aç kez çend-bâr 
Heft-deh on yedi heşt-deh on sekiz 
Hem nüvâz-deh on †o…uzdur §ay şümâr 
Bµst yigirmi sµ otuz çil çihl …ır… 
Ellidür pencâh u …aldur hem ber-âr 
Şa§t altmış yetmişe heftâd di 
Seksene heştâd di getür bi-y-âr 

675 Hem neved †o…san u §ad yüz hem dü-§ad 
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İki yüz sµ-§addur üç yüz biñ hezâr 
Borca vâm u çâresüz nâ-kâmdur 
~oñdur encâm iş §oñı encâm-ı kâr 

677 Fâ¡ilâtün fâ¡ilâtün fâ¡ilât 
Bizden i«vâna bu oldı yâdgâr 
Temme’l-kitâb bi-¡avni’llâhi’l-Vehhâb 
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